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VĂN MẪU 7 - PHÂN TÍCH TÁC PHẨM 

NGẪU NHIÊN VIẾT NHÂN BUỔI MỚI VỀ QUÊ 

 

Đề bài: Phân tích bài Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê của Hạ Tri Chương 

Bài mẫu 1 

   Cùng nói về chủ đề nhớ quê hương, Lí Bạch trong bài thơ Cảm nghĩ trong đêm thanh 

tĩnh với giọng văn nhẹ nhàng mà thấm thía cho người đọc thấy tình cảm của người con 

thấy trăng mà nhớ về quê hương. Còn trong bài Hồi hương ngẫu thư của Hạ Tri Chương 

lại đem đến cho người đọc những cảm xúc, tình cảm mới mẻ, đặc sắc riêng. 

   Tác phẩm được ông viết sau hơn năm mươi năm xa cách quê hương, cho đến những 

ngày cuối đời, ông từ quan trở về quê nhà. Hồi hương ngẫu thư bao gồm hai bài thơ, bài 

được trích trong sách là bài thơ thứ nhất. Tác phẩm không chỉ thể hiện tình yêu quê 

hương tha thiết mà còn thể hiện nỗi xót xa, ngậm ngùi khi trở về quê nhà. 

Hai câu thơ đầu nêu lên hoàn cảnh về quê: “Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi/ Hương âm vô 

cải mấm mao tồi”. Câu thơ là kể mà thực chất là để bộc lộ nỗi niềm, tâm trạng: khi đi tuổi 

trẻ, cống hiến hết sức mình cho đất nước, khi trở về đã là ông lão râu tóc bạc trắng. Nghệ 

thuật đối lập: thiếu tiểu – lão đại, li gia – hồi càng khiến nỗi xót xa trở nên đậm nét hơn. 

Nửa đời người ông đã xa quê hương, nay trở về thời gian được sống, được gắn bó với nơi 

chôn rau cắt rốn còn lại vô cùng ngắn ngủi. Bởi vậy câu thơ vang lên như một lời thở 

than đầy ngậm ngùi. Câu thơ thứ hai thể hiện rõ nhất tình yêu quê hương của ông. Câu 

thơ này ông tiếp tục sử dụng nghệ thuật đối: hương âm – mấm mao, vô cải – tồi. Bao 

trùm lên toàn bộ câu thơ là sự tương phản, đối lập giữa cái đổi thay và cái không đổi 

thay. Thời gian có thể làm thay đổi ngoại hình, diện mạo, sức khỏe, tuổi tác của một con 

người nhưng không thể làm mất đi hồn cốt quê hương trong con người ấy. Hạ Tri 

Chương cũng như vậy, dù nửa đời người phải xa cách quê hương, mái tóc đã pha sương 

nhưng có một thứ duy nhất không thay đổi, chính là giọng quê. Tác giả đã lấy cái thay 

đổi để làm nổi bật lên cái không thay đổi, từ đó khẳng định tình cảm gắn bó máu thịt, bền 

chặt cuả mình với quê hương. 

Hai câu thơ cuối tạo ra tình huống bi hài: 

Nhi đồng tương kiến bất tương thức 

Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai 
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Xa quê đã lâu ngày, trẻ con nhìn thấy không chào cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù thế, rơi 

vào tình huống đó lòng ông cũng không khỏi ngậm ngùi, chua xót. Câu thơ phảng phất 

nỗi buồn sau nụ cười đùa vui, hóm hỉnh. 

Ta có thể thấy sự chuyển đổi giọng điệu giữa hai câu đầu và hai câu sau khá rõ nét. Nếu 

như hai câu đầu chủ yếu mang giọng khách quan, cái ngậm ngùi chỉ được thể hiện ngầm 

ẩn. Dấu ấn thời gian in đậm nét trong các câu thơ, mọi thứ đều thay đổi duy chỉ có giọng 

quê là vẫn giữa nguyên. Trong hai câu sau hoàn cảnh trở nên ngang trái, trớ trêu: nhà thơ 

trở thành khách trên chính quê hương của mình. Sự tươi tỉnh, hồn nhiên, cùng câu hỏi của 

bọn trẻ đã làm rõ hơn sự thay đổi của con người, của quê hương. Như vậy, ẩn sau giọng 

điệu bi hài, hóm hỉnh là cảm giác buồn bã, ngậm ngùi của một người con luôn tha thiết 

yêu quê hương. 

Bài thơ có kết cấu độc đáo, giữa hai phần tự nhiên, hợp lý, gây được bất ngờ cho người 

đọc. Tác giả vận dụng nghệ thuật đối tài tình cho thấy sự đổi thay của nhiều yếu tố song 

chỉ có tình yêu quê hương của tác giả là không đổi. Ngôn ngữ dồn nén, giàu sức biểu 

cảm. 

   Với lớp ngôn từ vừa đùa vui, hóm hỉnh vừa ngậm ngùi, buồn bã đã cho thấy tình yêu 

quê hương tha thiết, sâu nặng của tác giả. Qua tác phẩm này ta cũng thấy được tình yêu 

quê hương là một tình cảm thiêng liên và đáng trân trọng. 

Bài mẫu 2 

      Hạ Tri Chương một thi sĩ lớn đời Đường. Ông sinh (659 - 744) quê ở Cối Khê - Chiết 

Giang - Trung Quốc. Ông đậu tiến sĩ năm 36 tuổi, là đại quan của triều Đường được nhà 

Vua và quần thần rất trọng vọng. Thơ ông chan chứa lòng yêu quê hương đất nước. Một 

trong những bài thơ đặc sắc về chủ đề này được người đời truyền tụng là Hồi hương ngẫu 

thư: 

Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi 

Hương âm vô cải, mấn mao tồi 

Nhi đồng tương kiến, bất tương thức 

Tiểu vấn: khách tòng hà xứ lai? 

Cũng như Lý Bạch, Hạ Tri Chương xa quê từ lúc còn thơ bé. Quê hương với bao kỉ niệm 

thân thương, gần gũi với tuổi thơ ấu của mỗi người. Có lẽ chẳng mấy ai muốn xa quê, nơi 

đã gắn bó thành máu, thành hồn. Mở đầu bài thơ bằng thủ pháp tiểu đối đã nêu lên một 

cảnh ngộ: tác giả phải từ biệt gia đình từ lúc ấu thơ, từ nhỏ không được sống ở quê. Nơi 
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đất khách quê người gợi bao buồn khổ. Rồi đến khi tóc đã pha sương mới có dịp được trở 

về: 

Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi 

(Khi đi trẻ, lúc về già) 

Xa quê từ ngày còn thơ bé, khi trở lại đã già rồi. Thời gian cách biệt không phải là 3 năm, 

15 năm mà hơn nửa thế kỉ, gần một đời người sao lại không thương nhớ? Cảnh ngộ ấy là 

bi kịch của vị quan đời Đường trên con đường công danh. Cuộc đời đầy sóng gió, con 

người ta với một lần sinh ra và một lần vĩnh viễn ra đi vào cõi vĩnh hằng. Do vậy cuộc 

sống của họ luôn cố gắng phấn đấu cho được một chút công danh. Với Hạ Tri Chương 

công danh đã thành đạt nhưng phải li gia, xa quê nhà yêu dấu của mình. Có thế nói rằng 

đây chính là khối sầu, là một nỗi đau của bất cứ ai lâm vào cảnh ngộ này. 

Ra đi từ lúc ấu thơ và khi trở lại 

Hương âm vô cải, mấn mao tồi 

 (Giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao) 

Ở đây tác giả dùng phép tiểu đối để khẳng định tình cảm của tác giả với quê nhà. Quê 

hương trở thành máu thịt, tâm hồn đối với mỗi con người. Nó trở thành một phần cuộc 

đời của mỗi con người. Do vậy suốt một đời xa quê, mái tóc đã điểm sương, nhuốm màu 

của thời gian, gió sương cát bụi phong trần, nhưng hương âm (giọng quê) vẫn không thay 

đổi. Giọng quê chính là hơi thở, tiếng nói của quê hương. Trong giọng nói ấy mang hơi 

thở của đất mẹ, của quê cha đất tổ mà dẫu ở phương trời nào cũng không thay đổi. Chi 

tiết này cho thấy tình cảm của tác giả luôn gắn bó với quê hương, nơi dòng sữa ngọt 

ngào, tiếng ru, tình thương của mẹ hiền...Chỉ có những kẻ mất gốc thì mới thay đổi giọng 

quê, mới coi thường tiếng mẹ đẻ. 

Trong cái biến đổi sương pha mái đầu và cái không đổi “giọng quê vẫn thế” thể hiện tấm 

lòng chung thuỷ, sắt son với nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tình cảm ấy thật đẹp, thật 

đáng tự hào với Hạ Tri Chương. Hơn nửa thế kỉ làm quan phục vụ triều đình tại Kinh đô 

Tràng An, đứng trên đỉnh cao danh vọng, sống trong nhung lụa vàng son thế mà tình cố 

hương trong ông vẫn không thay đổi. Đó là điều đáng kính phục. 

Trở về nơi mà gần cả cuộc đời đã xa nó, đương nhiên sẽ gặp những nghịch lý. 

Nhi đồng tương kiến, bất tương thức 

Tiểu vấn: khách tòng hà xứ lai? 
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Khi đi xa nay trở lại nhà đã trở thành khách lạ, khi đi cũng như lũ trẻ bây giờ, lúc này trở 

lại đã là bác, là ông. Thời gian xa quê đằng đẵng theo năm tháng. Bạn bè tuổi thơ ngày 

xưa ai còn ai mất? Có lẽ họ cũng đã “sương pha mái đầu” cả rồi. Ngoảnh lại thời gian ôi 

đã ngót gần hết một đời người. Thời gian trôi đến không ngờ. 

Trẻ con nhìn lạ không chào 

Hỏi rằng: khách ở chốn nào lại chơi? 

Một câu hỏi hồn nhiên ngây thơ của nhi đồng để lại trong lòng tác giả nỗi buồn man mác 

bâng khuâng. Tuổi già sức yếu mới trở lại cố hương. Tình yêu quê hương của Hạ Tri 

Trương đẹp đẽ biết bao. Ta còn nhớ Tố Hữu đã từng viết: 

Ngày đi, tóc hãy còn xanh 

Mai về, dù bạc tóc anh, cũng về! 

(Nước non ngàn dặm) 

   Bài thơ Hồi hương ngẫu thư là một bài thơ hay gợi cho ta nhiều xúc động. Tác giả sử 

dụng tiểu đối thành công, tạo nên những vần thơ hàm súc, gợi cho người đọc bao liên 

tưởng về nỗi lòng của khách li hương. Bài thơ là tiếng lòng của Hạ Tri Chương, yêu quê 

hương tha thiết, thuỷ chung, thấm đẫm trên từng vần thơ. 
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