
Đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây phản ánh và ca ngợi điều gì? 

 

Hướng dẫn trả lời câu hỏi phần CÂU HỎI CUỐI BÀI trong nội dung Soạn bài Chiến thắng Mtao 

Mxây giúp các em chuẩn bị bài soạn trước khi tới lớp thật tốt. 

Câu hỏi 

Đoạn trích phản ánh và ca ngợi điều gì? Điều ấy có còn ý nghĩa với cuộc sống hôm nay không? 

Vì sao? 

(Câu hỏi 6 trang 25 SGK Ngữ Văn 10 Cánh Diều) 

Trả lời 

Gợi ý 1: 

- Cuộc chiến giữa Đăm Săn và Mtao Mxây thể hiện niềm tự hào, lí tưởng, khát vọng của toàn thể 

cộng đồng về một cuộc sống giàu có hơn. Từ nghệ thuật xây dựng tình tiết, sự kiện, ngôn ngữ 

cho đến các biện pháp tu từ so sánh và phóng đại trong đoạn trích đều nhằm tô đậm vẻ đẹp, sức 

mạnh mang tầm vóc sử thi hoành tráng của hình tượng nhân vật người anh hùng Đăm Săn trong 

chiến công lẫy lừng. Vẻ đẹp của hình tượng người anh hùng Đăm Săn là biểu tượng cho sức 

mạnh, ý chí của cộng đồng người Ê-đê xa xưa. 

- Những ý nghĩa mà sử thi Đăm Săn mang lại cho đến tận ngày hôm nay vẫn mang những giá trị 

to lớn về cả mặt tinh thần và gái trị đạo đức, có thể nói sử thi Đăm Săn giống như một khuôn 

mẫu về hình tượng người anh hùng trong tư tưởng của người Ê-đê từ xưa đến nay, thể hiện hi 

vọng về cuộc sống của cả một cộng đồng dân tộc, đồng thời tôn vinh chuẩn mực về nhân phẩm 

của người Ê-đê. 

Gợi ý 2: 

- Cuộc chiến giữa Đăm Săn và Mtao Mxây là cuộc chiến tranh mang tính chất thống nhất cộng 

đồng. Nó không phải là một cuộc chiến tranh xâm lược nhằm mục đích tàn sát, cướp bóc và 

chiếm giữ. Chính vì thế mà thái độ của nô lệ ở cả hai phía đối với việc thắng thua của hai tù 

trưởng cũng có những nét riêng: 

+ Khi chủ họ bị Đăm Săn đâm chết thì họ nhất tề, tự nguyện đi theo Đăm Săn. Cả ba lần Đăm 

Săn hỏi ý kiến (con số 3 là con số tượng trưng, có nghĩa là rất nhiều) thì cả ba lần họ đều khẳng 

định sẽ đi theo Đăm Săn. Thái độ và hành động của đoàn người này chứng tỏ họ luôn mơ ước 

được trở thành một tập thể giàu có và hùng mạnh.Họ luôn mơ ước có được một người lãnh đạo 

dũng cảm, tài ba  

+ “Các chàng trai đi lại ngực đụng ngực. Các cô gái đi lại vú đụng vú. Cảnh làng một tù trưởng 

nhà giàu trông sao mà vui thế’’. Tôi tớ vô cùng phấn khích, hỏi Đăm Săn đánh chiêng nào để 

mừng chiến thắng. Dân làng tưng bừng náo nhiệt chào đón vị anh hùng của mình mới chiến 

thắng trở về. Họ đi lại sửa soạn vui mừng tấp nập không chỉ để mừng buôn sóc được mở mang, 

được hùng mạnh và giàu có mà còn để tiếp đón những người nô lệ mới bằng sự chân thành và 
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hoà hợp. Điều đó cho thấy họ rất vui mừng, hoan hỉ khi người tù trưởng của mình chiến thắng kẻ 

thù, làm cho bộ tộc thêm hùng mạnh, giàu có.  

Sự đồng tình của tất cả mọi người, từ tôi tớ đến các tù trưởng, tác giả sử thi đã cho thấy chiến 

thắng của Đăm Săn có ảnh hưởng đến sự phát triển của cộng đồng. Đó là cuộc chiến vì sự lớn 

mạnh của bộ tộc và được cộng đồng hoan nghênh. 

Gợi ý 3: 

- Chiến công của anh hùng Đăm Săn là niềm tự hào, thể hiện lí tưởng, khát vọng của toàn thể 

cộng đồng. Đồng thời thể hiện vẻ đẹp, sức mạnh mang tầm vóc sử thi hoành tráng của hình 

tượng nhân vật người anh hùng Đăm Săn trong chiến công lẫy lừng. Vẻ đẹp của hình tượng 

người anh hùng Đăm Săn là biểu tượng cho sức mạnh, ý chí của cộng đồng người Ê-đê xa xưa. 

- Những ý nghĩa mà sử thi Đăm Săn mang lại cho đến tận ngày hôm nay vẫn mang những giá trị 

to lớn về cả mặt tinh thần và gái trị đạo đức, thể hiện hi vọng về cuộc sống của cả một cộng đồng 

dân tộc, đồng thời tôn vinh chuẩn mực về nhân phẩm của người Ê-đê. 

-/- 

Trên đây là trả lời chi tiết cho câu hỏi 6 trang 25 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Cánh Diều: "Đoạn trích 

phản ánh và ca ngợi điều gì? Điều ấy có còn ý nghĩa với cuộc sống hôm nay không? Vì 

sao?". Hy vọng sẽ giúp các em soạn văn 7 tại nhà dễ dàng hơn. 

- Trọn bộ tài liệu Soạn văn 10 Cánh Diều - 
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