
 Tuyển tập các mở bài hay về hình tượng người lính Tây Tiến 

Những mở bài về hình tượng người lính Tây Tiến hay và sáng tạo, được đánh 

giá cao dành cho học sinh lớp 12 giúp đạt điểm cao trong các kì thi. 

Một số cách mở bài thường gặp khi phân tích hình tượng người lính Tây Tiến 

Mở bài 1: 

     Hình ảnh người lính nói chung và những người lính thời kỳ chống Pháp nói riêng từ 

lâu đã đi vào văn chương như một nguồn thi cảm. Các nhà thơ viết về người lính với tất 

cả niềm kiêu hãnh, tự hào. Giữa muôn vàn những tác phẩm như vậy, Tây Tiến là bài thơ 

có vị trí đặc biệt. Tây Tiến là một trong những bài thơ sớm nhất viết về người lính cách 

mạng, ra đời ngay trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và trở 

thành thi phẩm xuất sắc của nền thơ Việt Nam từ sau năm 1945 cùng với hình tượng 

người lính Tây Tiến. 

Mở bài 2: 

     Sự nghiệp của Quang Dũng không phong phú, đồ sộ như nhiều nhà thơ khác, nhưng 

mỗi tác phẩm ông để lại đều khắc dấu ấn đậm sâu trong lòng bạn đọc. Trong sự nghiệp 

sáng tác của mình, nổi bật nhất là tác phẩm Tây Tiến. Qua những vần thơ đầy tinh tế mà 

cũng vô cùng chân thực, ông đã tái hiện thành công chân dung người lính, binh đoàn Tây 

Tiến. 

    Tây Tiến được sáng tác năm 1948, tại Phù Lưu Chanh, sau khi Quang Dũng đã rời binh 

đoàn Tây Tiến để nhận nhiệm vụ khác. Mặc dù đã rời binh đoàn, những nỗi nhớ, tình yêu 

với binh đoàn vẫn luôn tha thiết, nó đã giúp ông kết tinh nên tác phẩm nghệ thuật này. 

Bởi vậy, trong tác phẩm cảm xúc chủ đạo là nỗi nhớ tha thiết, sâu đậm. 

Mở bài 3: (gián tiếp) 

    Trong vườn hoa của thơ ca kháng chiến chống Pháp, Tây Tiến được xem là bông hoa 

đầu mùa vừa đẹp lại vừa lạ. Bông hoa ấy được nở ra từ hồn thơ phóng khoáng và tâm 

huyết, một tiếng thơ tinh tế và lãng mạn. Đó chính là người nghệ sĩ tài hoa – nhà thơ của 

“xứ Đoài mây trắng” – Quang Dũng. 

Mở bài 4: (gián tiếp) 

    Có những “bài ca không bao giờ quên”, cũng có những năm tháng chiến tranh không 

phai mờ trong ký ức. Cùng với khí thế sôi sục của những năm mưa bom bão đạn, văn 

học, với sứ mệnh thiêng liêng của nó đã khắc tạc một cách sống động tượng đài của 

những chiến sĩ anh hùng kiên trung. Để ngày hôm nay lòng ta không khỏi bùi ngùi xúc 

động khi đọc lên những câu thơ bất hủ trong áng thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. 
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Mở bài 5: 

    Bài thơ “Tây Tiến” có thể xem như một hiện tượng “xuất thần” của Quang Dũng trong 

thơ ca kháng chiến chống Pháp. Đó là “đứa con đầu lòng hào hoa và tráng kiện” (Phong 

Lê) được khí phách của cả một thời đại ùa vào, chắp cánh để cho cái chất bi tráng bay lên 

như một nét đẹp hiếm có của một thời thơ. 

 

Những mở bài sáng tạo cho đề văn về vẻ đẹp hình tượng người lính Tây Tiến 

Mở bài 1: 

Nhà thơ Vũ Quần Phương đã nhận xét về bài thơ Tây Tiến: “Quang Dũng đứng riêng 

một ốc đảo, đặc biệt với bài thơ Tây Tiến, ông không có điểm gì chung với những nhà thơ 

khác, ông đứng biệt lập như một hòn đảo giữa các nhà thơ kháng chiến”. Phải chăng cái 

mới, cái lạ, cái riêng biệt ấy chính là tượng đài những người chiến sĩ, những người anh 

hùng của dân tộc đã hy sinh vì dân tộc, được tạc dựng lại vừa mang vẻ đẹp của sự anh 

dũng, kiên cường vừa mang vẻ đẹp hào hoa, lãng mạn. 

 

Mở bài 2: 

    Cách mạng tháng Tám thành công đã mở đầu một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. 

Đồng thời mở ra một kỉ nguyên mới cho văn học Việt Nam – một nền thơ ca phản ánh sự 

bùng nổ toàn diện sức mạnh tiềm tàng của dân tộc, trước vận hội lịch sử đã tích tụ qua 

nhiểu thế kỉ. 

    Đọc thơ ca Việt Nam 1945 – 1975, chúng ta thấy cuồn cuộn niềm vui của hàng triệu 

người ra trận, thấy được những mất mát đau thương, những khát khao, ước vọng chân 

thành… Ba mươi năm liên tục đấu tranh chống kẻ thù cũng là khoảng thời gian văn học 

phát triển mạnh mẽ không ngừng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Văn học lấy đề tài chiến 

tranh, viết về chiến tranh cách mạng. Thơ cũng như văn, hết lòng ca ngợi người anh 

hùng, người lính, người mẹ, thanh niên xung phong… Tất cả hiện lên trong tác phẩm với 

mọi tầng lớp, lứa tuổi, dân tộc… y như thật ở trên đời. Và họ đẹp – cái đẹp tiêu biểu cho 

cả thời đại. Cái đẹp ấy kết tinh đậm đà ở hình tượng anh bộ đội cụ Hồ – anh vệ quốc 

quân, anh giải phóng quân. Bởi các anh chính là người anh hùng suốt hai cuộc kháng 

chiến trường kì. 

 

Mở bài 3: 
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“Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ 

Tươi như cánh nhạn lai bồng… 

“Khi Tổ Quốc cần họ biết sống xa nhau”” 

(Cuộc chia ly màu đỏ – Nguyễn Mỹ) 

     Chiến tranh đi qua đã để lại cho chúng ta hoài niệm về những tháng năm không thể 

nào quên, đó là khi con người ta nhận ra sứ mệnh của mình sinh ra là để chiến đấu, là để 

báo thù, đó là những con người sẵn sàng gác lại tuổi trẻ, việc học hành, tình cảm cá nhân 

vị kỉ để đi theo tiếng gọi của Tổ Quốc… 

    Những con người ấy đã đi vào trong thơ ca, nghệ thuật như những huyền thoại của thế 

kỉ 20 mà nhà thơ Quang Dũng đã thể hiện thật xuất sắc thông qua lăng kính lãng mạn 

nhưng vẫn đậm chất hiện thực của mình qua bài thơ Tây Tiến. Tác phẩm đã khắc họa 

thành công bức tượng đài người lính Tây Tiến trong những năm đầu của cuộc kháng 

chiến chống Pháp gian khổ. 

 

Mở bài 4: 

    Chiến tranh đã qua đi, những hạt bụi thời gian có thể phủ dày lên hình ảnh của những 

anh hùng vô danh nhưng văn học với sứ mệnh thiêng liêng của nó đã khắc tạc vĩnh viễn 

vào tâm hồn người đọc hình ảnh những người con anh hùng của đất nước, họ đã dùng 

máu và nước mắt của mình tô lên hai chữ “độc lập” của dân tộc. 

    Tây Tiến là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất trong giai đoạn lịch sử khốc liệt 

những 1945 - 1954. Qua bài thơ này, Quang Dũng đã dùng bút lực của mình để vẽ lên thi 

đàn văn chương một bức tượng đài người lính Tây Tiến vừa lãng mạn hào hoa, vừa hào 

hùng bi tráng. 
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