
ĐỀ 5: Phân tích làm nổi bật hình tượng tập thể 
người lính Tây Tiến  ( Tây Tiến của Quang Dũng) 

I/ Mở bài :  

Quang Dũng sinh năn 1921, mất năm1988. Tên thật là Bùi Dình Diệm, người làng 

Phượng Trì huyện Đan Phượng, Hà Tây . Ông là một nghệ sĩ có nhiều tài năng. 

Thơ của ông trung hậu yêu tha thiết quê hương đất nước mình. Cái tôi trong thơ 

Quang Dũng hào hoa thanh lịch, giàu chất lãng mạn. Nhà thơ  có khả năng cảm 

nhận và diễn tả vẻ đẹp của thiên nhiên của con người một cách tài hoa tinh tế 

nhưng cũng rất mực bình dị chân thành.  Tây Tiến,  là một bài thơ như thế.  Gấp 

bài thơ lại bạn đọc vẫn không thể quên một Tây Bắc hũng vĩ và dữ dội, một Tây 

Bắc mĩ lệ duyên dáng.  Và ta càng không thể quên hình tượng độc đáo có một 

không hai trong lịch sử và trong thơ ca:Hình tượng tập thể người lính Tây 

Tiến                                 

II/ Thân bài : 

(1/Chuyển ý) 

-   Cuối năm1947 Quang Dũng ra nhập đoàn quân Tây tiến, tham gia phối hợp với 

bộ đội Lào để bảo vệ biên giới Lào – Việt 

-  Địa bàn hoạt động của Đoàn quân khá rộng : Mai Châu, Mộc Châu,Sầm Nứa rồi 

vòng về miền tây Thanh Hoá. 

-  Phần đông họ là những thanh niên trí thức Hà Nội, sinh hoạt của họ vô cùng 

thiếu thốn gian khổ, đánh trận thương vong ít, sốt rét tử vong nhiều. Nhưng họ vẫn 

chiến đấu rất dũng cảm, vẫn lạc quan yêu đời. 

- Cuối năm1948, Quang Dũng chuyển sang đơn vị khác, xa đơn vị ít lâu, ngồi ở 

Phù Lưu Chanh(Hà Đông cũ), ông viết bài thơ “Nhớ Tây Tiến”, sau in lại năm 

1975, ông bỏ chữ “Nhớ”. 

Bài thơ là nỗi nhớ niềm tự hào của tác giả đối với đoàn binh Tây Tiến. Trên cái 

nền hùng vĩ hiểm trở dữ dội của núi rừng (ở đoạn 1), cái duyên dáng thơ mộng mỹ 

lệ của Tây Bắc (ở đoạn 2), đến đoạn 3 hình tượng tập thể những người lính Tây 

Tiến xuất hiện với vẻ đẹp đầy tính bi tráng. 

2/ Phân tích 



(a/)Vẻ đẹp đó trước hết được biểu hiện qua diện mạo của họ 

                                        Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 

                                          Quân xanh màu lá dữ oai hùm. 

_ Thơ ca kháng chiến khi viết về người lính thường hay đề cập đến căn bệnh sốt 

rét  hiểm nghèo. Quang Dũng trong “Tây Tiến” cũng không hề che dấu những 

gian khổ khó khăn, và sự hy sinh lớn lao của người lính. Chỉ có điều tất cả những 

cái đó không hiện ra một cách trần trụi, mà nó được nhà thơ phản ánh qua cái 

nhìn đậm màu sắc lãng mạn. 

+  Đoàn binh không mọc tóc là đoàn binh với những người lính đầu trọc 

lốc.Lời thơ như tếu, như đùa, nhưng chứa đựng trong đó là sự thật nghiệt ngã 

: các chiến sĩ Tây Tiến người thì cạo trọc đầu để thuận tiện khi đánh giáp lá cà với 

địch, người thì bị sốt rét đến rụng cả tóc. 

+ Còn hình ảnh  “quân xanh màu lá” là nhà thơ muốn nói đến căn bệnh sốt rét 

rừng. Những ngày đói ăn, thiếu mặc cùng căn bệnh sốt rét đã làm các anh tóc 

rụng da xanh tiều tụy 

Và như thế với hình ảnh “không mọc tóc” và “quân xanh màu lá”Quang Dũng 

đã phản ánh cái khốc liệt, cái dữ dội của chiến tranh, của một dân tộc quật khởi 

đứng lên dùng ngọn tầm vông chống lại sắt thép quân thù. 

(b/) Còn tính cách của họ thì sao ? 

*/ Người lính Tây Tiến ốm nhưng không yếu. Ở họ toát lên sức mạnh tinh thần 

phi thường. 

_ Đoàn binh ấy có thể“không mọc tóc”, “quân xanh màu lá” nhưng họ vẫn : 

+“dữ oai hùm”,dữ dằn oai phong như hổ. Hình ảnh ẩn dụ “dữ oai hùm” đã nói 

lên chí khí hiên ngang tinh thần quả cảm. Hình tượng thơ được đặt trong 

thế tương phản. Quang Dũng đã lấy cái thô, cái mộc để tô đậm cái oai phong 

cái dữ dằn của người lính Tây Tiến. 

 Và sự dữ dằn ấy còn được thể hiện qua ánh mắt : 

+“Mắt trừng”. Đó là ánh mắt giận dữ, dữ dội, nẩy lửa đầy áp đảo đối với kẻ 

thù. 



→Như vậy chỉ với mấy câu thơ, tác giả đã chạm khắc vào lịch sử hình ảnh đoàn 

quân phi thường độc đáo có một không hai trong cuộc đời cũng như trong thơ 

ca. 

*/  Không chỉ có sức mạnh phi thường các anh còn có đời sống nội tâm phong 

phú : hào hoa mơ mộng : 

+ Họ không phải là những người khổng lồ không tim. Nên họ cũng có những mộng 

mơ thật đẹp : “mộng qua biên giới” : mộng tiêu diệt kẻ thù bảo vệ biên cương, 

mộng lập nên chiến công nêu cao truyền thống anh hùng. 

+ Còn mơ, họ “Mơ về Hà Nội dáng kiều thơm”.→Mơ tới những tà áo trắng 

những thiếu nữ thân quen nơi trường xưa phố cũ. 

Chiến sĩ Tây Tiến vốn là các sinh siên Hà thành xếp bút nghiên theo việc cung 

kiếm, giàu lòng yêu nước nhưng cũng rất độ hào hoa Trong trái tim mỗi người ra 

trận, làm sao có thể quên được những hàng me hàng sấu. Quên sao được những tà 

áo trắng, những thiếu nữ thân quen. 

→Đó là vầng những sáng lung linh trong trái tim người lính trẻ Và chính vầng 

sáng lung linh ấy  đã tạo nên sự cân bằng thư thái trong tâm hồn họ sau mỗi chặng 

đường hành binh vất vả. Nó không làm thối chí nản lòng các anh mà ngược lại nó 

như làm tăng thêm sức mạnh, tăng thêm nhiệt tình cách mạng. 

Sự phi thường, nét hào hoa thơ mộng của người lính Tây Tiến không chỉ được thể 

hiện lúc họ sống và chiến đấu,. Mà nó còn được thể hiện tập trung sâu đậm qua 

(c/) sự hi sinh hào hùng của họ 

                                          Rải rác biên cương mồ viễn xứ 

                                           Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 

_Rải rác biên cương mồ viễn xứ. Mới đọc qua, ta tưởng như câu thơ chỉ làm 

nhiệm vụ thông báo bình thường nhưng nólại có sức gợi tả thật lớn lao . 

+ Từ “rải rác” không những không gợi được sự thưa thớt ít ỏi vốn có của nó 

mà lại gợi cho người đọc cảm giác nhiều, nhiều vô kể.( rải rác – biên cương – 

mồ – viễn xứ à gợi ra cảm giác dài  xa xôi hoang vắng ) 

+ “Mồ viễn xứ”: những ngôi mộ xa xứ. Đồng nghĩa với những ngôi mộ vô chủ 

không ai hương khói.Cụm từ ấy như xoáy sâu vào lòng người một sự nhức nhối 

xót xa đến trào nước mắt. 



Những nấm mồ không tên, những cái chết vô danh vĩnh viễn nằm lại nơi biên 

cương xa xôi hoang vắng đến ghê người. Không một giọt nước mắt mẹ già, người 

thân. Không một lời vĩnh biệt. Thời gian sẽ qua đi, tất cả sẽ xoá nhoà vào lòng 

đất. Câu thơ  mang âm điệu trầm hùng bi tráng phơi bày hiện thực phũ 

phàng, đưa người ta đến vực thẳm của sự bi quan. 

Nhưng mỗi lần như thế, Quang Dũng lại được nâng đỡ bởi đôi cánh của lý tưởng 

của tinh thần lãng mạn. Chính vì thế mà hình ảnh những nấm mồ chiến sĩ rải rác 

nơi rừng hoang biên giới xa xôi kia như bị mờ đi trước lý tưởng quên mình vì tổ 

quốc của người lính Tây Tiến. 

_ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 

+ Đời xanh là đời trai trẻ, là tuổi thanh xuân của những chàng trai chưa trắng 

nợ anh hùng. 

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh : Họ lên đường đầu quân vì nghĩa lớn . 

Dường như cái chết đã được đặt ra từ trước, họ đâu có băn khoăn trước sự mất 

còn. Cái chết với họ nhẹ tựa lông hồng. 

→Câu thơ không bi quan uỷ mị mà nó vang lên như một lời thề thiêng liêng 

cao cả. Các anh quyết đem xương máu để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc theo 

tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không 

chịu làm nô lệ. Chính vì thế mà họ bất chấp tất cả gian khổ hi sinh để ra đi chiến 

đấu một cách kiêu hùng.  

 Các tráng sĩ giữa chốn sa trường lấy da ngựa bọc thây làm niềm kiêu hãnh. Còn 

các chiến sĩ Tây Tiến chỉ có chiếc áo rách vai mà các anh luôn tự hào : 

“Áo bào thay chiếu anh về đất 

 Sông Mã gầm lên khúc độc hành”  

+  Áo bào :Thực ra đó cũng chỉ là cách nói sang trọng, một cái cười gượng gạo 

trên môi nhà thơ trước một thực tế quá trần trụi đau buốt tâm can : Họ hy 

sinh mà không một manh chiếu che thân. 

+ Anh về đất là các anh đã chết, đã hy sinh. 

Chiến đấu giết giặc vì quê hương đất nước, các anh ngã xuống là các anh về đất, 

là nằm trong lòng đất mẹ Tổ quốc thân yêu. Anh về đất là các anh đã thực hiện 

xong nghĩa vụ quang vinh của mình, các anh hoá thân cho dáng hình xứ sở. Anh về 



đất nghĩa là hồn các anh đã hoà vào cây cỏ, sông núi để trở thành hồn thiêng đất 

nước. 

→Diễn tả về sự mất mát lớn lao mà Quang Dũng nói thật nhẹ nhàng, thật 

thanh thản. Nhà thơ không dùng từ chết hay hy sinh mà là “về đất” để ca ngợi, 

để làm bình thường hoá vấn đề và tạo nên vẻ đẹp lãng mạn mang tính chất bi 

hùng. 

_ Và người lính Tây Tiến ra đi cũng không cần một lời điếu văn, một giọt nước 

mắt. Mà chỉ có trời đất chứng giám, thu nhận thể xác linh hồn họ vào lòng. “Sông 

Mã gầm lên khúc độc hành”. 

+ Động từ “gầm” dội xuống mạnh mẽ tạo nên âm trầm vang như tiếng đạn 

đại bác tiễn đưa linh hồn người đã khuất về cõi vĩnh hằng, như tiếng kèn đồng 

trong bài chiêu hồn tử sĩ. 

Sông Mã gầm lên như một nghi lễ trang trọng tiễn biệt các anh. Các anh vĩnh viễn 

nằm lại nơi đây. Nhưng dòng sông Mã còn mãi cuồn cuộn chảy về xuôi mang theo 

truyền thuyết về những người con đất Việt anh hùng. 

III/ Kết luận : 

Với cái nhìn nhiều chiều, bằng sự chọn lọc ngôn từ, tinh chọn những nét tiêu biểu 

nhất của người lính Tây Tiến, Quang Dũng đã tạc lên bức tượng đài tập thể bất tử 

về người lính vô danh. Cái bi và cái hùng là hai chất liệu chủ yếu của bức tượng 

đài đó, chúng hoà quện vào nhau, nương tựa nâng đỡ cho nhau tạo nên vẻ đẹp bi 

tráng, thần thái chung của bức tượng đài. 

  

  

  

  

  
 


