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Những bài văn mẫu hay nhất chủ đề trình bày Cảm nhận về khổ thơ cuối bài thơ 

Tây Tiến của Quang Dũng. 

Đề bài: Cảm nhận của em về bốn câu thơ cuối bài "Tây Tiến" của Quang Dũng: 

"Tây Tiến người đi không hẹn ước 

Đường lên thăm thẳm một chia phôi 

Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy 

Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi". 

Hướng dẫn lập dàn ý: 

I. Mở bài 

- Tây Tiến là một trong những bài thơ hay nhất của Quang Dũng. Bài thơ được viết năm 

1984, ở làng Phù Lưu Chanh khi ông tạm xa đơn vị một thời gian. 

- Đoàn quân Tây Tiến được thành lập mùa xuân năm 1947, chiến sĩ của đơn vị phần đông 

là người Hà Nội. 

- Nội dung chủ yếu của bài thơ khắc họa người lính hào hoa và vẻ đẹp bi tráng. 

- Trích đoạn ở phần cuối bài thơ, thể hiện cảm nghĩ của tác giả về đoàn quân và tình cảm 

đồng đội trong những ngày tháng chiến đấu đầy kỉ niệm. 

II. Thân bài. 

1. Tinh thần của đoàn quân Tây Tiến. 

- Người đi không hẹn ước -> ra đi chiến đấu không ước hẹn ngày về, tinh thần hi sinh vì 

nước, xả thân vì nước. (Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh) 

- Lí do : 

+ Đường lên thăm thẳm một chia phôi: Mỗi bước chân hành quân đi lên, dốc đèo và 

những bản làng mờ sương lùi lại phía sau. Hoàn cảnh chiến đấu rất khắc nghiệt, có bao 

nhiêu gian khổ, thiếu thốn nên hành trình chiến đấu là những hi sinh tiếp nối, càng khó có 

hi vọng trở về. 

+ Do hoàn cảnh lịch sử quá ngặt nghèo, cuộc kháng chiến chống Pháp giai đoạn đầu 

chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, đòi hỏi phải lấy tính mạng để đổi độc lập tự do. Bao 
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thế hệ thanh niên cầm súng ra chiến trường với tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết 

sinh". 

=> Ý thơ lột tả lí tưởng chiến đấu cao cả của anh bộ đội cụ Hồ, làm nổi bật phẩm chất 

yêu nước anh hùng của họ. 

- Do tinh thần bi tráng ấy mà mùa xuân thành lập đoàn quân trở thành một mốc lịch sử 

ghi nhận công lao to lớn của những con người anh hùng bỏ mình vì nước. Những trái tim 

và linh hồn ấy còn ở lại với Sầm Nưa, tan vào với núi sông nên sẽ bất tử với thời gian. 

Cách nói chẳng về xuôi thể hiện thái độ bất cần, khinh bạc, thể hiện chất lãng tử kiêu 

hùng nên tinh thần hi sinh mang vẻ đẹp lãng mạn. 

- Nghệ thuật dùng từ: không hẹn ước, chia phôi, hồn về kết hợp với giọng thơ nhẹ nhàng 

mềm mại nên đoạn thơ nói về sự hi sinh lại thấm đượm chất lãng mạn. Đoạn thơ cũng 

như bài thơ nói về cái chết nhưng không gieo vào lòng người đọc sự bi quan mà gợi tinh 

thần lạc quan, tin tưởng. 

2. Tâm tư của nhà thơ. 

- Tây Tiến người đi không hẹn ước -> Người đi ở đây là tác giả. Tác giả đã ra đi không 

hẹn ngày về lại đơn vị cũ. Trong khi đoàn binh hành quân càng về phía Tây càng xa cách, 

hi vọng ngày gặp lại càng mong manh. Trong khoảng cách không gian dịu vợi, nỗi nhớ 

đồng đội của nhà thơ càng tỏa ra mênh mông: Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. 

- Nỗi nhớ trào lên trong lòng da diết bởi lẽ có bao nhiêu kỉ niệm chiến đấu với đoàn quân 

kể từ mùa xuân ấy, do đó người đi xa mà tâm hồn vẫn gần gũi. Nhà thơ ở nơi này mà tâm 

hồn đã gợi lại nơi Sầm Nưa trên kia, vẫn gắn bó với đoàn quân. Sự phân thân ấy cho thấy 

tình đồng chí, đồng đội thắm thiết của nhà thơ. 

+ Giọng điệu trữ tình góp phần làm nổi rõ tiếng nói tình cảm của nhà thơ. 

+ Đoạn thơ có hai giọng, giọng của đoàn binh được tác giả nói hộ và giọng của tác giả 

nên nội dung đa nghĩa, tạo ra vẻ đẹp ngôn từ. 

III. Kết bài 

- Đoạn thơ sử dụng bút pháp lãng mạn để nhấn mạnh vẻ đẹp tinh thần hi sinh vì lí tưởng 

mang màu sắc lãng mạn của đoàn quân Tây Tiến. Vẻ đẹp chân dung của một tập thể anh 

hùng tiêu biểu cho một thời kì lịch sử bi tráng được khắc họa bởi bút pháp tài hoa sẽ còn 

sống mãi trong lòng người đọc. 

- Đoạn thơ cũng bộc lộ tình đồng chí, đồng đội thắm thiết của Quang Dũng. 

Bài làm mẫu tham khảo 
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Mọi thứ có thể bị lãng quên nhưng những người con đã hi sinh vì đất nước, vì dân tộc thì 

mãi mãi được khắc ghi, sống mãi với thời gian. Những người lính vĩ đại của dân tộc được 

khắc họa trong những áng văn thơ cũng sẽ là những bức tượng đài uy nghiêm trường tồn 

mãi mãi với thời gian. Những người lính Tây Tiến trong bài thơ Tây Tiến cũng là những 

người như vậy. Khổ cuối bài thơ một lần nữa khắc họa lên những đặc điểm đáng quý của 

những người lính đó. 

Quang Dũng viết Tây Tiến khi ông hồi tưởng lại những kỉ niệm về đồng đội, những 

người đã từng sống, từng chiến đấu nhưng cũng có người đã hy sinh, những người đã trở 

về với đất mẹ yêu thương, nhưng dẫu sao đó cũng là những người mãi mãi nằm lại nơi 

biên cương hay miền viễn xứ. Quang Dũng đã cho người đọc hình dung ra những khó 

khăn gian khổ mà những người lính đã trải qua, tình cảm quân dân gắn bó tha thiết. 

Quang Dũng đã tạc dựng lên bức tượng đài người lính Tây Tiến trong tác phẩm của 

mình. Với hệ thống ngôn ngữ giàu hình ảnh, hàng loạt những thủ pháp như tương phản, 

nhân hoá, tăng cấp ý nghĩa để tạo ấn tượng mạnh để khắc tạc một cách sâu sắc vào tâm trí 

người đọc hình ảnh những người con anh hùng của đất nước, của dân tộc. Bức tượng đài 

đó sừng sững theo thời gian, hiên ngang giữa núi rừng, giữa bom đạn của kẻ thù. 

Qua từng lời thơ, tác giả đã tô đậm cuộc sống gian khổ của những người lính Tây Tiến. 

Giữa rừng thiêng nước độc, bom đạn của kẻ thù bắn phá, đoàn quân cũng có lức đã thấy 

mệt mỏi: 

"Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi ” 

Nhưng với tinh thần lạc quan, không sợ gian khổ, quyết chiến đấu cho tổ quốc, những 

người lính ấy lại cảm thấy yêu đời, lại hòa mình vào trong khung cảnh hết sức lãng mạn 

trong đêm liên hoan, đêm lửa trại thắm tình cá nước thì ở đây là hình ảnh đoàn binh 

không mọc tóc da xanh như lá rừng. Khắc họa lên người lính anh hùng nhưng Quang 

Dũng không né tránh miêu tả những khó khăn mà người lính Tây Tiến vượt qua. Những 

cơn sốt rét rừng làm tóc họ không thể mọc được (chứ không phải họ cố tình cạo trọc để 

đánh giáp lá cà cho dễ như nhiều người từng nói). Cũng vì sốt rét rừng mà da họ xanh 

như lá cây (chứ không phải họ xanh màu lá ngụy trang), vẻ ngoài dường như rất tiều tuỵ. 

Khó khăn gian khổ là thế những họ vẫn vui, vẫn hi vọng niềm tin chiến thắng của dân 

tộc. 

Bên trong những thân hình mệt mỏi, bệnh tật ấy họ còn chứa đựng cả một sức mạnh áp 

đảo quân thù, họ dũng mãnh như hổ báo, hùm beo. Bằng lời thơ hết sức chân thực của 

mình, Quang Dũng đã mô tả người lính với những nét khắc khổ tiều tuỵ nhưng vẫn gợi ra 

âm hưởng rất hào hùng bên trong những con người ấy. Quang Dũng đã sử dụng thủ pháp 

tương phản ở câu thơ “Quân xanh màu lá dữ oai hùm” không chỉ làm nổi bật lên sức 

mạnh tinh thần của người lính mà còn thấm sâu màu sắc văn hoá của dân tộc. Mỗi câu 

thơ của tác giả đã khiến người đọc nhận thấy những người lính Tây Tiến như chúa sơn 
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lâm. Không phải nhà thơ muốn “động vật hoá” người lính Tây Tiến mà muốn nói tới sức 

mạnh bách chiến bách thắng bằng một hình ảnh quen thuộc trong thơ văn xưa, khiến 

chúng ta nhớ tới câu thơ của Phạm Ngũ Lão. 

“Hoành sóc giang san cáp kỷ thu 

Tam quan kỳ hổ khí thôn ngưu” 

Và ngay cả Hồ Chí Minh trong “Đăng sơn” cũng viết 

“Nghĩa binh tráng khí thôn ngưu đẩu  

Thể diện sài long xâm lược quân” 

Tác giả đã vận dụng những ý thơ của những người đi trước để xây dựng hình ảnh những 

người lính vĩ đại tiếp nối truyền thống quý báu của dân tộc. Đọc câu thơ: “Quân xanh 

màu lá dữ oai hùm” ta như nghe thấy âm hưởng oai hùng của cả một dân tộc vang khắp 

núi rừng. 

Tuy họ phải trải qua những khó khăn gian khổ, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào nhưng 

những người lính vẫn luôn yêu đời, vẫn lãng mạn. 

“Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm” 

Họ vẫn mơ về Hà Nội, với những người con gái đẹp, nơi có cuộc sống yên bình, độc lập. 

Người lính Tây Tiến dẫu “mắt trừng gửi mộng qua biên giới” mà niềm thương nỗi nhớ 

vẫn hướng về một “dáng kiều thơm”. Chính nhờ vẻ đẹp ấy của tâm hồn mà người lính có 

sức mạnh vượt qua mọi gian khổ, người lính trở thành một biểu tượng cho vẻ đẹp của con 

người Việt Nam. Quang Dũng đã có cái nhìn hết sức chân thực khi phát hiện ra bên trong 

những con người chiến đấu kiên cường với ý chí sắt thép cũng chính là con người có một 

đời sống tâm hồn phong phú. Người lính Tây Tiến không chỉ biết cầm súng cầm gươm 

theo tiếng gọi của non sông mà còn rất hào hoa, giữa bao nhiêu gian khổ, thiếu thốn trái 

tim họ vẫn rung động trong một nỗi nhớ về một dáng kiều thơm, nhớ về vẻ đẹp của Hà 

Nội – Thăng Long xưa. 

Quang Dũng đã tạc lên những bức tượng đài người lính Tây Tiến bằng những nguồn ánh 

sáng tương phản lẫn nhau, vừa hiện thực vừa lãng mạn. 

Với câu thơ: “Rải rác biên cương mồ viễn xứ” nếu tách riêng ra người đọc sẽ cảm nhận 

thấy cái chết, về nấm mồ của người lính Tây Tiến ở nơi “viễn xứ”, nó sẽ tạo cảm giác 

như một nốt nhạc buồn của khúc hát hồn tử sĩ. 
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Nhưng câu thơ thứ hai đã làm cho âm hưởng bài thơ thêm hào hùng: 

“Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” 

Câu thơ này đã làm cho những nấm mồ rải rác kia được nâng lên những tầng cao của đài 

tưởng niệm, nấm mộ của những người lính đã hiến dâng tuổi xanh của mình cho đất 

nước. Trong thơ Quang Dũng luôn là một sự nâng đỡ nhau của nhiều hình ảnh như vậy. 

Sự hi sinh ấy còn đáng trân trọng hơn khi Quang Dũng miêu tả: 

“Áo bào thay chiếu anh về đất” 

Những người lính ấy khi sống chiến đấu đã phải chịu những khó khăn gian khổ khi hi 

sinh họ cũng vẫn phải chịu thiếu thốn, cảnh tiễn đưa họ ra đi với bao thiếu thốn, khó 

khăn, cái thuở những người lính Tây Tiến chết vì sốt rét nhiều hơn chết vì chiến trận. Lại 

trong cảnh kháng chiến còn rất khó khăn nên tiễn đưa người chết không có cả một chiếc 

quan tài, chỉ với chiếc áo bào thay chiếu mà thôi. Câu thơ tả thực của Quang Dũng đã đẩy 

thành cảm hứng tráng lệ, coi chiếu là áo bào để cuộc tiễn đưa trở nên trang nghiêm, cổ 

kính. Cũng có người hiểu đến chiếc chiếu cũng không có, chỉ có chính tấm áo của người 

lính. Có nhiều cách hiểu về hình ảnh này, nhưng dù thế nào thì người đọc cũng nhận ra 

cái bi tráng trong câu thơ, tạo nên một hình tượng đẹp về người lính Tây Tiến. 

“Sông Mã gầm lên khúc độc hành” 

Các anh về với đất, có đồng đội đưa tiễn, có núi sông đồng hành, chắc chắn sự hi sinh cao 

cả của các anh sẽ được đời đời ghi nhớ, sẽ là tấm gương cho thế hệ sau. Đó là những lời 

nhắn nhủ mà Quang Dũng muốn gửi gắm tới đồng đội của mình. 

Qua mỗi lời thơ Quang Dũng đã dựng lên bức chân dung, một bức tượng đài người lính 

cách mạng vừa chân thực vừa lãng mạn. Đó là tình yêu của Quang Dũng đối với những 

người đồng đội, đối với đất nước của mình. Là sự ca ngợi vẻ đẹp của những con người đã 

chiến đấu hi sinh cho chúng ta có cuộc sống hôm nay. 
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