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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

 1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Tố Hữu là tác giả tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại, là lá cờ 

đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Thơ Tố Hữu là một nguồn mạch quan trọng 

tạo nên diện mạo của thơ ca Việt Nam hiện đại. Các chặng đƣờng thơ ông luôn 

gắn liền và phản ánh chân thực, sinh động những sự kiện lịch sử trọng đại của dân 

tộc. Ngay tƣ̀ khi mới ra đời , thơ Tố Hƣ̃u đa ̃trở thành “món ăn tinh thần” trong 

đời sống tâm hồn ngƣời Viêṭ . Thơ ông quy tụ và kết tinh đƣợc nhiều mặt, nhiều 

giá trị nhân văn và sức mạnh tinh thần của đời sống dân tộc; đúng nhƣ nhà nghiên 

cứu Phong Lan và Mai Hƣơng đã nhận xét: “Trên bầu trời của văn học Việt Nam 

hiện đại, Tố Hữu luôn đƣợc coi là ngôi sao sáng, là ngƣời mở đầu và dẫn đầu tiêu 

biểu cho thơ ca cách mạng. Sáu mƣời năm gắn bó với hoạt động cách mạng và 

sáng tạo thơ ca, ông thực sự tạo nên niềm yêu mến, nỗi đam mê bền chắc trong 

nhiều độc giả. Ông là ngƣời đem đến cho công chúng và rồi cũng nhận lại từ họ 

sự đồng điệu, đồng cảm, đồng tình tuyệt diệu, đang là niềm mơ uớc của mọi sự 

nghiệp thơ ca, kể cả những nhà thơ lớn cùng thời với ông” [19].  

1.2. Thơ Tố Hữu bắt rễ sâu và hấp thu sức mạnh trong nguồn mạch thơ 

ca dân tộc, luôn có sự kết hợp hài hòa , độc đáo giữa niềm say mê lý tƣởng cách 

mạng và tính dân tộc đậm đà . Điều này thể hiện sự thống nhất cao độ  giữa cách 

mạng và dân tộc trong hình thức tƣơi đẹp của nghệ thuật . Tính dân tộc là một 

yếu tố cốt lõi trong phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu góp phần tạo nên đặc 

điểm riêng , nét độc đáo trong thơ ông . Thơ Tố Hữu đậm đà tính dân tộc trong 

cả nội dung và hình thức nghệ thuật. Về phƣơng diện hình thức nghệ thuật, tính 

dân tộc thể hiện tập trung trong ngôn ngữ thơ . Thơ Tố Hƣ̃u gần gũi, thân thuộc 

với tâm hồn Việt vì nôị dung tƣ tƣởng , tình cảm và ngôn ngữ thơ Tố Hữu đã kế 

thừa, phát huy truyền thố ng thơ ca dân tôc̣ . Đặc điểm này đã tạo nên sức cộng 

hƣởng, lan toả của thơ Tố Hữu; khiến nhiều bài thơ Tố Hữu trở thành những  
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bài thơ “đi cùng năm tháng”, thấm sâu vào tâm hồn, tình cảm con ngƣời Việt 

Nam trong hơn nửa thế kỷ qua.  

            1.3. Hiện nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu thơ Tố Hữu về các 

phƣơng diện: đề tài, cảm hứng, hình tƣợng nghệ thuật, tình cảm thẩm mỹ, 

phong cách nghệ thuật.v.v...; tuy nhiên, chƣa có công trình nghiên cứu chuyên 

sâu về ngôn ngữ thơ, về tính dân tộc trong ngô n ngƣ̃ thơ .  

  Năm 2014, tác giả luận văn đã thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp: 

“Tính dân tộc trong thơ Tố Hữu qua Viêṭ Bắc , Gió lộng, Ra trâṇ” . Trên cơ sở 

đó, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu “Tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố 

Hữu” nhằm tiếp nối các công trình nghiên cứu về thơ Tố Hữu, tiếp tục hành 

trình nghiên cứu đã chọn để có điều kiện đi sâu khám phá một phƣơng diện hấp 

dẫn trong thế giới nghệ thuật thơ Tố Hữu mà các công trình đi trƣớc còn để lại 

những “khoảng trống”. 

  1.4. Từ nhiều năm nay, thơ Tố Hữu đã đƣợc đƣa vào dạy, học trong 

chƣơng trình phổ thông các cấp và chƣơng trình Đại học. Nghiên cứu về tính 

dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu là một vấn đề thiết thực, giúp ngƣời dạy và 

ngƣời học có thêm một tài liệu tham khảo hữu ích đối với việc dạy - học thơ Tố 

Hữu trong nhà trƣờng. Đối với tác giả luận văn, đây là sự chuẩn bị, bồi dƣỡng 

cần thiết để thực hiện tốt chƣơng trình Ngữ văn ở trƣờng phổ thông. 

              Đó là những lý do cơ bản giúp chúng tôi lựa chọn“Tính dân tộc trong 

ngôn ngữ thơ Tố Hữu” làm đề tài nghiên cứu trong luận văn này. 

              2. Lịch sử vấn đề 

              Theo thống kê của chúng tôi, đến nay, đã có khoảng hơn 300 công 

trình, sách chuyên khảo, luận văn, luận án nghiên cứu về thơ Tố Hữu . Trong 

đó, tiêu biểu là các công trình: “Phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu (1970), 

Thơ Tố Hữu, tiếng nói đồng ý, đồng tình, tiếng nói đồng chí của Nguyễn Văn 

Hạnh (1985); Thơ Tố Hữu của Lê Đình Kỵ (1997); “Thơ Tố Hữu – Một hiện 

tƣợng lớn của thơ Việt Nam hiện đại” của Vũ Anh Tuấn (Tạp chí văn học số 
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12 – 2002); Tố Hữu – Cách mạng và thơ của Hà Minh Đức (Nxb ĐHQG Hà 

Nội – 2004); Nghiên cƣ́u bình luâṇ thơ Tố Hƣ̃u – Đỗ Quang Lu (tuyển choṇ ), 

(Nxb Văn hóa Thông tin Hà Nôị – 2006); Tố Hữu về tác gia và tác phẩm – 

Phong Lan (chủ biên), (Nxb Giáo Duc – 2007); Tố Hữu – Thơ và cách mạng – 

Phong Lê (chủ biên), (Nxb Trẻ - 2007) “Đọc Tố Hữu - Đọc lịch sử tâm hồn 

nghệ thuật” - Đoàn Trọng Huy (Tạp chí ĐH Sài Gòn, bình luận văn học); 

“Nhạc điệu thơ Tố Hữu” của Nguyễn Trung Thu (Tạp chí Văn học số 6 – 

1968); “Phong vị ca dao, dân ca trong thơ Tố Hữu” của Nguyễn Phú Trọng 

(Tạp chí Văn học số 11 - 1968); Thi pháp thơ Tố Hữu của Trần Đình Sử 

(1987).v.v… 

 Cùng với các cây bút chuyên nghiệp, trong phạm vi nhà trƣờng, nhiều 

khoá luận tốt nghiệp đại học và luận văn cao học cũng đã chọn đề tài nghiên 

cứu về thơ Tố Hữu:“Từ chỉ màu sắc trong thơ Tố Hữu” của Nguyêñ Thi ̣ Yến 

(Khóa luận tốt nghiệp - 2006); “Ẩn dụ tu từ trong thơ Tố Hữu” của Nguyễn 

Huệ Yên (Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ học, Trƣờng ĐHSPTN - 2008); “Hiêụ 

quả nghệ thuật của việc sử dụng từ láy trong thơ Tố Hữu” của Trần Thi ̣ Hồng 

Tuyết (Luận văn tốt nghiệp – Trƣờng Đại học Sƣ phaṃ Hà Nôị 2 - 2010); “Tƣ̀ 

ngƣ̃ xƣng goị trong thơ Tố Hữu”  của Vũ Thi ̣ Lê ̣Tu yết (Luận văn Tốt Nghiệp - 

2012).v.v. 

 Từ các nguồn tài liệu trên, sau khi khảo sát những nội dung liên quan 

trực tiếp tới đối tƣợng nghiên cứu của đề tài, chúng tôi nhận thấy, vấn đề “Tính 

dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu” tuy chƣa đƣợc nghiên cứu toàn diện, 

chuyên sâu nhƣng cũng đã đƣợc đề cập tới ở một số khía cạnh cụ thể. 

          Trong bài viết “Nhạc điệu thơ Tố Hữu” (Tạp chí văn học số 6 – 1968), tác 

giả Nguyễn Trung Thu đã khẳng định vai trò của nhịp điệu trong thơ và đánh giá 

cao tác dụng của từ láy đối với việc tạo nhịp điệu trong thơ Tố Hữu: “Từ lấp láy 

đƣợc Tố Hữu dùng với đủ các kiểu rất phong phú. Từ lấp láy cấu tạo theo một 

phƣơng pháp cấu tạo từ đặc biệt của tiếng Việt là phép điệp âm, không những tạo 
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nên những âm thanh uyển chuyển, thánh thót mà còn gợi lên những hình tƣợng 

độc đáo. (…). Dƣờng  nhƣ việc dùng từ  lấp  láy đã  thành một nét phong cách của 

thơ Tố Hữu” [35]. 

 

          Bài viết “Phong vị ca dao, dân ca trong thơ Tố Hữu” (1968) của 

Nguyễn Phú Trọng đã khám phá vẻ đẹp của thơ Tố Hữu ở nghệ thuật đối, 

lối ví von so sánh và lối diễn đạt trong ca dao, dân ca. Tác giả khẳng định: 

“Thơ Tố Hữu có nhiều bài, nhiều đoạn có dáng dấp và phong vị của thơ ca 

dân gian” [36]. 

 Trong công trình “Phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu” (1970), tác giả 

Nguyễn Văn Hạnh đã khái quát nghệ thuật thơ Tố Hữu trên nhiều bình diện: 

Cảm hứng xã hội, thiên hƣớng tổng hợp; sức mạnh tình cảm, hơi thở liền 

mạch; tính cách và tâm hồn dân tộc….Nhà nghiên cứu khẳng định sự thành 

công của Tố Hữu ở thể thơ truyền thống; đặc biệt là cách tạo nhạc cho thơ: 

“Tình và nhạc quyện vào nhau, những câu náo nức, xôn xao lạ!” [12].  

            Trong cuốn Thi pháp thơ Tố Hữu (1987), nhà nghiên cứu Trần Đình Sử 

đã xác định thơ Tố Hữu là một kiểu thơ mới: Thơ trữ tình, chính trị; và đánh 

giá:“Tố Hữu là ngƣời đầu tiên kết hợp hài hòa tƣ tƣởng cách mạng cao đẹp 

nhất, sáng rõ nhất của thời đại với hình thức ngôn ngữ thơ tiếng Việt không 

ngừng đổi mới, làm phong phú cho nó” [28].  

           Công trình“Từ chỉ màu sắc trong thơ Tố Hữu” của Nguyế n Thi ̣ Yến 

(Khóa luận tốt nghiệp – 2006) đa ̃tập trung thống kê , phân tích hiêụ quả nghê ̣

thuâṭ của tƣ̀ chỉ màu sắc trong thơ Tố Hƣ̃u . Tác giả khẳng điṇh : “Tƣ̀ chỉ màu 

sắc taọ ra nhƣ̃ng cấu trúc bình thƣờng và sắc xảo của màu sắc thơ Tố Hƣ̃u; tạo 

nên bƣ́c tranh thiên nhiên tràn đầy sắc màu nghê ̣thuâṭ” [42]. 

            Tác giả Dƣơng Mỹ Tiên trong đề tài nghiên cứu “Hiêụ quả nghê ̣thuâṭ 

của việc sử dụng từ láy trong thơ Tố Hữu”  (Luận văn tốt nghiệp – Trƣờng Đại 

học Sƣ phaṃ Hà Nôị 2 - 2010) đa ̃khẳng định vai trò của từ láy trong thơ Tố 
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Hƣ̃u đối với việc biểu đaṭ  nôị dung tƣ tƣởng , tạo cấu trúc thơ lục bát , tham gia 

hiêp̣ vần, tạo nhịp thơ,…[33]. 

  Các đề tài: “Từ địa phƣơng trong thơ Tố Hữu” của Hoàng Thanh Vân 

(Luận văn tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên - 2000), “Khảo 

sát việc sử dụng từ ngữ địa phƣơng trong thơ” Tố Hữu” của Phạm Thị Thùy 

Dƣơng (Luận văn tốt nghiệp , Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên - 2008) đã 

bƣớc đầu khảo sát , phân tích và chỉ ra biểu hiện , hiệu quả của việc sử dụng từ 

ngữ địa phƣơng trong thơ Tố Hữu . Các tác giả đều thống nhất khẳng định : Tố 

Hữu có biêṭ tài trong việc sử dụng từ ngữ địa phƣơng . Điều này góp phần làm 

cho ngôn ngữ thơ ông mang đậm phong cách dân gian: “Với việc sử dụng 

thành công từ ngữ  địa phƣơng, Tố Hữu đã tạo nên một nét riêng mang tính 

phong cách của ngôn ngữ thơ mình mà không phải nhà thơ nào cũng làm 

đƣợc. Điều đó đã góp phần làm nên phong cách ngôn ngữ thơ Tố Hữu là thơ 

mang đậm phong cách dân gian…” [4]. 

Trong luận văn “Ẩn dụ tu từ trong thơ Tố Hữu” (Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Thái Nguyên – 2008), Nguyêñ Huê ̣Yên đã khảo sát và phân tích đặc 

điểm, tính chất, chức năng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong thơ Tố Hữu. Tác giả 

phân tích sâu chức năng xây dựng hình tƣợng, biểu cảm, thẩm mỹ và nhận thức 

của ẩn dụ tu từ trong thơ Tố Hữu về và khẳng định đây là “Phƣơng tiện đắc lực 

giúp nhà thơ thể hiện đƣợc những điều mong manh, tinh tế trong đời sống tình 

cảm của con ngƣời. Những cung bậc cảm xúc nhƣ buồn - vui, sƣớng - khổ, đau 

thƣơng - hạnh phúc… đƣợc hiện lên trong thơ Tố Hữu một cách sống động. 

Ông đã dùng cách nói ẩn dụ tu từ để thể hiện tình yêu đối với nhân dân, đất 

nƣớc và lý tƣởng cách mạng” [41]. 

     Một số luận văn đã tập trung nghiên cứu về nhịp điệu thơ Tố Hữu 

nhƣ: “Nhịp trong thơ lục bát của Tố Hữu” của Phạm Minh Thúy (Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Hà Nội – 1982); “Nhịp điệu trong thơ bảy chữ của Tố Hữu” của 

Hoàng Thị Tuyết Anh (Trƣờng Đại học Vinh - 2007)…. Qua các công trình 
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này, nghệ thuật kết hơp̣ nhip̣ nhàng , uyển chu yển các yếu tố nhip̣ , vần…để tạo 

nhịp điệu cho lời thơ  của Tố Hữu càng đƣợc khẳng định.  

   Từ góc đô ̣ngôn ngƣ̃ học , Vũ Thị Lệ Tuyết (Trƣờng Đaị hoc̣ Sƣ phaṃ 

Thái Nguyên ) nghiên cƣ́u “Tƣ̀ ngƣ̃ xƣng goị tr ong thơ Tố Hữu” (2012). Kết 

quả nghiên cứu đã nhận diện và phân tích đƣợc một số đăc̣ điểm cơ bản của tƣ̀ 

ngƣ̃ xƣng goị trong thơ Tố Hƣ̃u (cấu taọ , chƣ́c năng giao tiếp và phaṃ vi sƣ̉ 

dụng…).           

              Năm 2014, trong khuôn khổ một khoá luận tốt nghiệp, tác giả luận văn 

đã thực hiện đề tài:“Tính dân tộc trong thơ Tố Hữu qua Việt Bắc, Gió lộng, Ra 

trận” (Hoàng Thị Nga - Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên). Trong khóa 

luận này, chúng tôi đã nghiên cứu tính dân tộc trong thơ Tố Hữu qua 3 tập thơ 

Việt Bắc, Gió lộng, Ra trận trên cả hai phƣơng diện nội dung (đề tài, chủ đề, tƣ 

tƣởng nghê ̣thuâṭ , tình cảm thẩm mĩ ) và hình thƣ́c nghệ thuật (thể thơ , ngôn tƣ̀, 

thủ pháp nghệ thuật ); đồng thời , phân tích vai trò của tính dâ n tôc̣ trong viêc̣ 

góp phần hình thành phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu . Tuy nhiên , khóa luận 

mới chỉ dƣ̀ng laị ở viêc̣ nghiên cƣ́u thơ Tố Hƣ̃u trên phaṃ vi 3 tâp̣ thơ Viêṭ Bắc, 

Gió lộng , Ra trâṇ . Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đã đạt đƣợc, chúng tôi mở 

rộng phạm vi nghiên cƣ́u là toàn bô ̣các sáng tác của Tố Hƣ̃u (bao gồm cả 7 tâp̣ 

thơ); đi sâu nghiên cứu môṭ phƣơng diêṇ cơ bản trong hì nh thƣ́c nghê ̣thuâṭ thơ 

Tố Hữu là tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ. 

              Thơ Tố Hữu đã tạo đƣợc sức hút đối với nhiều cây bút nghiên cứu chuyên 

nghiệp và cả những ngƣời mới tiếp cận hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà 

trƣờng. Các công trình trƣớc đa ̃khảo sát , phân tích, đánh giá thơ Tố Hƣ̃u trên 

nhiều phƣơng diện: đề tài, chủ đề, hình tƣợng tới phƣơng pháp sáng tác, thể loại, 

phong cách....Tìm hiểu những công trình nghiên cứu và những bài viết về thơ Tố 

Hữu, chúng tôi nhận thấy: Tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ là một đặc trƣng nổi 

bật trong ngôn ngữ nghệ thuật của nhà thơ . Ngôn ngữ thơ Tố Hữu mang tính dân 

tộc đậm đà. Tuy nhiên, các công trình trƣớc mới chỉ dừng lại ở những nhận định 
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mang tính tổng thể, khái quát hoặc đề cập đến một khía cạnh nào đó mà chƣa đi 

sâu nghiên cứu tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu một cách toàn diện và hệ 

thống. Vì vậy, lựa chọn đề tài “Tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu”, chúng 

tôi mong muốn mang lại cái nhìn toàn diện và hệ thống hơn về vấn đề này. 

 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 3.1. Đối tượng nghiên cứu 

  Đối tƣợng nghiên cƣ́ u của luâṇ văn là t ính dân tộc trong ngôn ngữ thơ 

Tố Hữu. 

 3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Toàn bộ 7 tập thơ của Tố Hữu: 

           - Từ ấy (1937 - 1946) 

           - Việt Bắc (1946 - 1954) 

           - Gió lộng (1955 - 1961) 

           - Ra trận (1962 - 1971) ) 

           - Máu và Hoa (1971 - 1977) 

           - Một tiếng đờn (1979 - 1992 ) 

           - Ta với ta (1993 - 2000) 

Những tập thơ trên đã đƣợc tái bản nhiều lần. Để việc khảo sát đƣợc tập 

trung, thống nhất, chúng tôi chọn cuốn “Tố Hƣ̃u - Thơ” do Nhà xuất bản Văn 

học ấn hành năm 2011 (Giáo sƣ Hà Minh Đƣ́c viết lời giới thiêụ ) làm tài liệu 

nghiên cứu chính; những tập thơ in riêng đƣợc sử dụng để khảo sát, đối chiếu 

trong những trƣờng hợp cần thiết.   

 4. Mục đích nghiên cứu 

 Nghiên cƣ́u đề tài “Tính dân tôc̣ trong ngôn ngƣ̃ thơ Tố Hƣ̃u” , luâṇ văn 

hƣớng tới muc̣ đích :  

 - Làm sáng rõ những biểu hiện của tính dân tộc  trong  ngôn ngữ thơ 

Tố Hữu. 
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 - Khẳng định đóng góp của Tố Hữu đối với việc giữ gìn, phát huy tinh 

hoa ngôn ngƣ̃ dân tôc̣ và  nét đẹp truyền thống trong thơ ca Việt  Nam.  

  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Xác định cơ sở hình thành tính dân tôc̣ trong ngôn ngƣ̃ thơ Tố Hƣ̃u . 

            - Khảo sát và phân tích các phƣơng diện biểu hiện của tính dân tộc 

trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu. 

 - Xác định những đặc điểm và các phƣơng diện biểu hiện của tính dân 

tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu. 

  - Chỉ ra ý nghĩa, giá trị của tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu trên 

từng phƣơng diện cụ thể. 

   - Phân tích, đánh giá tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu trong mối 

quan hệ với phong cách nghệ thuật và thế giới nghệ thuật của nhà thơ. 

 6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Để hoàn thành nhiêṃ vu ̣và đaṭ đƣơc̣ muc̣ đích nghiên cƣ́u đa ̃đề ra , luâṇ 

văn sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu cơ bản sau: 

 Phƣơng pháp khảo sát thống kê: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để 

khảo sát sự biểu hiện của tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu. 

Phƣơng pháp thực chứng: Đây là phƣơng pháp đƣợc dùng để kiểm 

nghiệm, phân tích, chứng minh các phƣơng diện biểu hiện của tính dân tộc 

trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu. 

 Phƣơng pháp phân tích: Trên cơ sở khảo sát và thống kê, phƣơng pháp 

này đƣợc sử dụng để phân tích các phƣơng diện biểu hiện và giá trị của tính 

dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu. 

  Phƣơng pháp so sánh, đối chiếu: Phƣơng pháp này đƣợc tiến hành để so 

sánh mức độ biểu hiện của tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu trong từng 

tập thơ, từng chặng đƣờng thơ Tố Hữu và với thơ ca Việt Nam 

  Phƣơng pháp tổng hợp: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để tổng hợp 

những đặc điểm của tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu; từ đó, khẳng định 
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vai trò, giá trị của tính dân tộc trong ngôn ngữ đối với việc hình thành phong 

cách thơ Tố Hữu. 

 7. Đóng góp của luận văn 

 Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về 

tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu. 

 Luận văn xác định, phân tích những đặc điểm của tính dân tộc trong 

ngôn ngữ thơ Tố Hữu; làm cơ sở khẳng định tính dân tộc trong phong cách 

ngôn ngữ nghệ thuật và phong cách nghệ thuật của nhà thơ. Kết quả nghiên cứu 

của luận văn góp phần “giải mã” chiều sâu sức thẩm thấu và lan toả của thơ Tố 

Hữu trong đời sống tinh thần của con ngƣời Việt Nam. 

            Luận văn đóng góp thêm một tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, 

tiếp nhận thơ Tố Hữu, đặc biệt là việc học tập và giảng dạy thơ Tố Hữu 

trong nhà trƣờng. 

 8. Cấu trúc luận văn 

 Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, Nội 

dung của luận văn bao gồm 3 chƣơng: 

           Chƣơng 1: Cơ sở lí luận và những vấn đề liên quan. 

            Chƣơng 2: Tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu trên phƣơng diện 

chất liệu. 

  Chƣơng 3: Tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu trên phƣơng diện 

cấu trúc. 
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PHẦN NỘI DUNG 

Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 

            

1.1. Khái quát về tính dân tộc trong văn học và tính dân tộc trong 

ngôn ngữ thơ 

          1.1.1. Tính dân tộc trong văn học 

          Theo Từ điển thuật ngữ văn học, tính dân tộc là: “Khái niệm thuộc phạm 

trù tƣ tƣởng - thẩm mĩ chỉ mối liên hệ khăng khít giữa văn học và dân tộc, thể 

hiện qua tổng thể các đặc điểm độc đáo tƣơng đối bền vững chung cho các 

sáng tác của dân tộc, đƣợc hình thành trong quá trình phát triển lịch sử và 

phân biệt với văn học của các dân tộc khác…. Tính dân tộc thể hiện ở mọi yếu 

tố từ nội dung cho đến hình thức của sáng tác văn học” [29]. 

 Theo khái niệm trên, tính dân tộc trong văn học là một phạm trù tƣ 

tƣởng -thẩm mĩ. Cần tránh quan niệm xem tính dân tộc là khái niệm chính trị , 

hoặc là một phạm trù xã hội hoc̣ , dân tộc học. Tính dân tộc là thuộc tính tất yếu 

của văn chƣơng . Khi nói đến tính dân tôc̣ trong văn hoc̣ là nói đến sƣ ̣kết tính 

nhƣ̃ng nét đôc̣ đáo của môṭ dân tôc̣ trong sáng tác văn hoc̣ . 

             Tính dân tộc của văn học còn là một phạm trù mang tính lịch sử . Nó 

không phải là một hệ thống khép kín các yếu tố nhất thành bất biến . Trái lại, nó 

luôn gắn liền , biến đổi và phát triển cùng với sự biến đổi và phát triển của 

những điều kiện lịch sử , xã hội cụ thể . Do điều kiện lịch sử , xã hội từng thời 

kỳ, tƣ̀ng giai đoaṇ không giống n hau nên quan niệm về tính dân tộc trong văn 

học cũng có những nội dung khác nhau trong quá trình phát triển . Vì thế , khi 

tìm hiểu về tính dân tộc trong văn hoc̣ phải nhìn nhận theo quan điểm lịch sử . 

Không nên lấy tính dân tộc của văn học thời kỳ trƣớc làm thƣớc đo cho tính 

dân tộc của văn học thời kỳ sau mà tùy thuộc vào những hoàn cảnh lịch sử , xã 
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hôị cụ thể trong tiến trình phát triển của văn học mà có cách nhìn nhận , đánh 

giá về tính dân tộc trong văn học cho phù hợp . Ngoài ra , trong quá trình phát 

triển, tính dân tộc trong văn học còn có sƣ ̣tiếp thu những tinh hoa văn hóa , văn 

học nƣớc ngoài . Môṭ sáng tác  văn hoc̣ có tính dân tôc̣ sâu sắc  phải vừa kế thƣ̀a 

đƣơc̣ truyền thống văn hoc̣ dân tôc̣ , vƣ̀a đổi mới và đóng góp vào sƣ ̣ph át triển 

để làm phong phú thêm truyền thống ấy .  

            Tính dân tộc xuyên thấm vào mọi phƣơng diện của tác phẩm văn học , 

tƣ̀ nôị dung đến hình thức nghệ thuật . Về nôị dung , tính dân tộc thể hiện trong 

viêc̣ lƣạ choṇ đề  tài, chủ đề của tác phẩm ; trong quan niêṃ của tác giả về cuôc̣ 

sống và con ngƣời gắn với đời sống vất chất và tinh thần của dân tôc̣ . Đoc̣ môṭ 

tác phẩm văn học mang tính dân tộc ta nhƣ sống cuộc sống của dân tộc đó với 

nhƣ̃ng đăc̣ điểm riêng về phong tuc̣ , tâp̣ quán ,…. Ngoài ra , nôị dung căn bản 

của tính dân tộc là ở cách nhà văn miêu tả “tinh thần dân tôc̣” , “tính cách dân 

tôc̣”, “cái nhìn của dân tôc̣  đối với cuôc̣ đời” (chủ đề tƣ tƣ ởng, tình cảm thẩm 

mỹ…). Về hình thƣ́c nghê ̣thuâṭ , tính dân tộc thể hiện ở thể loaị, ngôn ngữ, hình 

ảnh...Mỗi dân tộc có một hệ thống thể loại văn học mang tính truyền thống, có 

phƣơng tiện ngôn ngữ và cách biểu đạt mang tính đặc trƣng, có những hình ảnh 

thân thuộc đã in dấu đậm nét trong tâm hồn mỗi ngƣời con của dân tộc. 

              Khái quát lại, tính dân tộc trong văn học là khái niệm chỉ mối liên hệ , 

sƣ ̣kết nối sâu sắc giƣ̃a văn hoc̣ và dân tôc̣ ; là một phạm trù tƣ tƣởng thẩm m ỹ 

mang tính lic̣h sƣ̉ ; là cơ sở để nhận diện , phân biêṭ giƣ̃a nền văn hoc̣ dân tôc̣ 

này với nền văn học dân tộc khác . Tính dân tộc biểu hiện toàn diện từ nội dung 

cho đến hình thƣ́c nghê ̣thuâṭ của tác phẩm văn hoc̣ , tạo cho n ền văn học mỗi 

dân tôc̣ nhƣ̃ng đăc̣ điểm riêng , đôc̣ đáo. Môṭ tác phẩm mang tính dân tôc̣ là tác 

phẩm phản ánh nhƣ̃ng đăc̣ điểm đôc̣ đáo tron g đời sống tinh thần và vật  chất 

của một dân tộc ; góp phần làm nên diện mạo riêng của văn học tƣ̀ng dân tộc ; 

giúp độc giả hiểu biết và trân trọng cuộc sống, phẩm chất, tâm hồn  và vẻ đẹp 
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ngôn ngữ của dân tôc̣  đó. Tính dân tộc cũng góp phần tạo ra phong cách nghệ 

thuật của mỗi  nhà thơ, nhà văn.  

              1.1.2. Tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ 

             Tính dân tộc trong tác phẩm văn học nói chung và tác phẩm thơ nói 

riêng đƣơc̣ thể hiêṇ rõ nét và trƣc̣ tiếp ở ngôn ngƣ̃ nghê ̣thuâṭ , vì ngôn ngữ là 

“yếu tố thƣ́ nhất của văn hoc̣”  (M. Gorki), là yếu tố tiế p xúc đầu tiên, trƣc̣ tiếp 

của ngƣời đoc̣ đối với tác phẩm. 

            Theo chúng tôi , tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ là sự gắn bó , liên kết , 

là mối liên hệ mật thiết giữa ngôn ngữ thơ với ngôn ngữ dân tộc ; là sự lƣạ 

chọn, sƣ̉ duṇg chất li ệu ngôn ngữ , phƣơng thƣ́c tổ chƣ́c , sắp xếp ngôn ngƣ̃ và 

biêṇ pháp tu tƣ̀ trong ngôn ngƣ̃ của môṭ dân tôc̣ để thể hiện nôị dung tƣ tƣởng 

của tác phẩm , cảm hứng nghê ̣thuâṭ , ý đồ nghệ thuật của nhà thơ ; tạo nên sự 

tƣơng đồng , gắn bó, tiếp nối giƣ̃a ngôn ngƣ̃ nghê ̣thuâṭ của nhà thơ với truyền 

thống ngôn ngƣ̃ dân tôc̣ . Ngôn ngữ thơ mang tính dân tộc là sự phản ánh những 

đặc điểm riêng biêṭ , độc đáo của ngôn ngữ dân tộc trong tác phẩm thơ . Nhờ 

tính dân tộc trong ngôn ngƣ̃ mà “tƣ duy của môṭ dân tôc̣” , “tâm hồn dân tộc”, 

“tính cách dân tôc̣” đƣơc̣ bôc̣ lô ̣toàn diêṇ và sâu sắc trong tác phẩm thơ . 

              Ngôn ngƣ̃ mỗi dân tôc̣ là môṭ hê ̣thống ký hiêụ , với hê ̣thống ngƣ̃ pháp 

và những “tâp̣ quán ngôn ngữ”  khác nhau tạo nên nét riêng trong ngôn ngữ 

mỗi dân tôc̣ . Trong ngôn ngữ dân tộc Việt Nam, đặc trƣng thể hiện tính dân tộc 

là lối nói tắt, nói ẩn dụ, thậm xƣng, thói quen sử dụng hình ảnh thay thế, cách 

chơi chữ,...; điều này đã tạo ra những đặc trƣng thi pháp của nền thơ ca dân tộc 

Việt Nam. Mỗi nhà thơ , nhà văn trong quá trình sáng tác đều cố gắng khai thác 

và vận dụng  những điểm mạnh , nhƣ̃ng ƣu thế của ngôn ngƣ̃ dân tôc̣ vào tác 

phẩm của mình theo nhƣ̃ng cách r iêng nhằm phát huy tối đa chƣ́c năng của các 

đơn vi ̣ ngôn ngƣ̃ . Vì thế, ngôn ngƣ̃ thơ tƣ ̣bản thân nó đa ̃thể hiêṇ tính dân tôc̣ .  

            Có nhiều tiêu chí để nhận diện tín h dân tôc̣ trong ngôn ngƣ̃  tác phẩm 

văn học nói chung và tác phẩm thơ nói riêng. Tính dân tôc̣ trong ngôn ngữ văn 
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học Viêṭ Nam thƣờng đƣơc̣ nhâṇ diêṇ qua  lối nói, lối viết, cách diễn đạt quen 

thuộc của con ngƣời Việt Nam (ví dụ, Truyện Kiều của Nguyễn Du từ cốt 

truyện, nhân vật đến các địa danh đều của Trung Quốc, nhƣng vẫn trở thành 

áng thơ trác tuyệt, niềm tự hào của văn học Việt Nam và thấm sâu trong tâm 

hồn ngƣời Việt; đó là bởi, Nguyễn Du đã sử dụng cách nói, cách kể, cách diễn 

đạt quen thuộc của ngƣời dân Việt,…); hay “lối nói”  giàu hình ảnh , cách v í 

von, so sánh tinh tế , các phƣơng thức chuyển nghĩa quen thuộc .... Ví dụ, cách 

nói giàu hình ảnh trong thơ Nguyễn Bính : “Thôn Đoài ngồi nhớ Thôn Đông / 

Môṭ ngƣời chín nhớ mƣời mong môṭ ngƣời” (Tƣơng tƣ). “Thôn Đoài ngồi nhớ 

Thôn Đông” là hình ảnh nhân hóa biểu hiện  nỗi nhớ  trong tình yêu lứa đôi. Lối 

diễn đạt này trong câu thơ của Nguyễn Bính vô cùng gần gũi với con ngƣời 

làng quê Việt Nam. Cũng tƣơng tự nhƣ vậy, cách tạo ẩn dụ tƣợng trƣng trong 

Tre Viêṭ Nam của Nguyễn Duy khiến ngôn ngữ bài thơ đậm đà tính dân tộc,…. 

              Nhìn một cách toàn diện và hệ thống , tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ 

cần đƣơc̣ nhâṇ diêṇ trên cả hai phƣơng diện : chất liệu ngôn ngữ thơ và cấu trúc 

ngôn ngữ thơ . Có nghĩa là , khi tìm hiểu tính dân tôc̣ trong ngôn ngƣ̃ thơ của 

môṭ tác giả , tác phẩm nào đó , cần phải tìm hiểu cả các yếu tố chất liêụ (tƣ̀ ngƣ̃ , 

các phƣơng tiện tu từ ) và sự kết hợp chúng trong cấu trúc ngôn ngƣ̃ của tác 

phẩm (cú pháp, cách tổ chƣ́c bài thơ, câu thơ, các biện pháp tu từ) của tác phẩm 

thơ đó trong mối quan hê ̣với ngôn ngƣ̃ dân tôc̣, ngôn ngƣ̃ văn hoc̣ dân tôc̣.   

            Chất liệu ngôn ngữ thơ mang tính dân tộc khi tác giả sƣ̉ duṇg thành 

công vốn từ ngữ trong kho tàng ngôn ngữ dân tộc ; đặc biệt là nghệ thuật vận 

dụng các lớp từ, khẩu ngữ, thành ngƣ̃, tục ngữ, từ địa phƣơng hay từ ngữ xƣng 

hô quen thuộc trong đời sống của ngƣời dân Việt Nam v.v…Ngôn ngƣ̃ dân tôc̣ 

và ngôn ngữ trong nền văn học dân tộ c là nguồn chất liêụ vô cùng phong phú , 

đa daṇg; có vai trò, giá trị rất lớn   đối với ngôn ngữ thơ. Nguồn chất liêụ phong 

phú đó đi qua ngòi bút tài hoa củ a ngƣời nghệ sĩ ngôn từ đa ̃mang lại hƣơng sắc 

cho thơ. Trong quá trình sáng tạo, nhờ khả năng “tinh luyện” ngôn ngữ, nhà thơ 
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đã làm sáng lên vẻ đẹp của ngôn ngữ dân tộc; đồng thời, làm cho ngôn ngữ thơ 

giàu tính dân tộc . 

             Cấu trúc ngôn ngữ thơ mang tính dân tôc̣ là sự tổ chức , sắp xếp các từ 

ngữ, các câu thơ , đoaṇ thơ trong một bài thơ thành một chỉnh thể thống nhất 

mang những đặc điểm cấu trúc trong ngôn ngữ của môṭ dân tô ̣ c, của nền văn 

học dân tộc . Đối với thơ Việt Nam, có thể là việc vận dụng lối cấu trúc ngôn 

ngƣ̃ trong văn hoc̣ dân gian nhƣ cấu trúc đố i đáp , cấu trúc đồng dao , cấu trúc 

điêụ hò, điêụ vè , điêụ ca , cấu trúc tứ bình,….; hay tổ chức ngôn ngữ vận dụng 

phƣơng thức tập kiều, dẫn kiều; hoặc cách sƣ̉ duṇg các biêṇ pháp tu tƣ̀ ví von , 

so sánh và các phƣơng thƣ́c chuy ển nghĩa quen thuôc̣ trong ca dao ; cũng có thể 

là lối cấu trúc ngôn ngƣ̃ theo nhƣ̃ng thể thơ truyền thống nhƣ l ục bát, song thất 

lục bát..v.v..       

 Nhƣ vâỵ , tính dân tôc̣ trong ngôn ngƣ̃ thơ là việc các nhà thơ lựa chọn , 

sƣ̉ duṇg chất liêụ , phƣơng thƣ́c tổ chƣ́c và các biêṇ pháp tu tƣ̀ trong ngôn ngƣ̃ 

dân tôc̣ để thể hiên ý đồ nghê ̣thuâṭ của mình . Tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ 

biểu hiêṇ toàn diêṇ trên cả hai phƣơng diêṇ chất liêụ ngôn ngữ và cấu trúc ngôn 

ngƣ̃. Ngôn ngữ thơ mang tính dân tộc là công cụ hữu hiệu giúp nhà thơ miêu tả 

cảnh sắc, phong tuc̣ , tâp̣ quán của dân tôc̣ , khắc họa tính cách dân tộc, tâm hồn 

dân tộc; là công cụ để thể hiện tính dân tộc trong nội dung tƣ tƣởng của tác 

phẩm thơ . Tính dân tộ c trong ngôn ngƣ̃ thơ làm cho tính dân tôc̣ trong nội 

dung, cảm xúc thơ đƣơc̣ biểu hiêṇ ra hình thức thơ môṭ cách rõ nét. 

   Một điều cần lƣu ý là, tính dân tộc trong tác phẩm văn học nói chung, 

trong tác phẩm thơ nói riêng tuy đƣợc thể hiện “rõ nét”, “nổi bật”, đậm đà” trên 

phƣơng diện ngôn ngữ nhƣng một tác phẩm đƣợc viết bằng tiếng nƣớc ngoài 

vẫn có thể mang tính dân tộc và thuộc vào nền văn học của một dân tộc. Vì, 

tính dân tộc không chỉ đƣợc biểu hiện ở một khía cạnh nào đó của tác phẩm mà 

xuyên thấm trong mọi yếu tố từ nội dung cho đến hình thức của tác phẩm văn 

học. Tác phẩm đƣợc viết bằng tiếng nƣớc ngoài đó có thể không thể hiện một 
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cách trực tiếp tính dân tộc trên phƣơng diện ngôn ngữ (do ngôn ngữ mỗi dân 

tộc có những phƣơng thức cấu trúc ngôn ngữ, các biện pháp tu từ,… khác 

nhau) nhƣng vẫn có thể thể hiện tính dân tộc trên phƣơng diện nội dung tƣ 

tƣởng hoặc các phƣơng diện khác của hình thức nghệ thuật. 

             1.2. Cơ sở hình thành tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu 

            1.2.1. Quê hương, gia đình giàu truyền thống văn hóa 

             Tố Hữu sinh ra và lớn lên ở một miền quê giàu truyền thống văn hóa , 

hội tụ nhiều yếu tố để khơi dâỵ tâm hồn dân tôc̣ trong thơ . Xƣ́ Huế đƣơc̣ biết 

đến là một “vùng đất củ a thơ”, “bầu trời của nhac̣”  và “thế giới của tâm  

hồn”. Đó là môṭ miền quê có thiên nhiên thơ môṇg , trƣ̃ tình ; có nền văn hóa 

dân gian phát triển phong phú , độc đáo và đâṃ đà bản sắc dân tôc̣ . 

             Quê hƣơng với phong cảnh t hiên nhiên thơ mộng là một nhân tố góp 

phần nuôi dƣỡng chất thi si ̃trong con ngƣời Tố Hƣ̃u . Núi Ngự Bình huyền 

thoại, dòng Hƣơng Giang trong xanh và rất nhiều danh lam , thắng cảnh đa ̃taọ 

cho Huế môṭ vẻ đep̣ “diụ dàng pha lâñ trầm tƣ”. Vẻ đẹp ấy của Huế đã đƣợc 

ngơị ca rất nhiều trong  nhƣ̃ng vần ca dao thân thuôc̣ : 

                                             Đi mô cũng nhớ quê mình 

                               Nhớ Hƣơng Giang gió mát, nhớ Ngự Bình trăng xanh 

         Hay: 

                                        Đƣờng vô xứ Huế quanh quanh 

                                Non xanh nƣớc biếc nhƣ tranh họa đồ    

   Xứ Huế còn nổi tiếng về truyền thống văn hóa dân gian: các điệu ca 

Nam Ai, Nam Bình; các điệu hò mái nhì, mái đẩy; các điệu lý….Có lẽ vì thế 

mà thơ Tố Hữu chịu cảnh hƣởng rất sâu sắc của ca dao , dân ca xứ Huế . Nhiều 

bài thơ của Tố Hữu có cấu trúc mang dáng dấp của cá c câu ca, điệu hò, điệu lý. 

Giọng điệu thơ Tố Hƣ̃u , thƣờng ngọt ngào nhƣ nhƣ̃ng làn điệu dân ca say đắm 

lòng ngƣời . 
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 Tố Hữu yêu quê hƣơng – “Quê Mẹ” tha thiết . “Chất Huế” đã in đậm , 

thẩm thấu , trở thành một phần máu thịt trong tâm hồn nhà thơ và hiêṇ diêṇ 

thành hình ảnh , câu chƣ̃ , nhạc điệu trong thơ Tố Hữu . Quê hƣơng xƣ́ Huế là 

nguồn mạch dồi dào và trong mát của hồn thơ Tố Hữu , nuôi dƣỡng ngòi bút thơ 

ông; là yếu tố góp phần tạo nên giọng điệu thơ tâm tình , ngọt ngào và tính dân 

tộc đậm đà trong thơ Tố Hữu . Tình yêu quê hƣơng là cội nguồn , gốc rê ̃của tình  

yêu đất nƣớc , tình yêu dân tộc ; là mạch nguồn tạo nên tính dân tộc trong ngôn 

ngƣ̃ nghê ̣thuâṭ của nhà thơ .  

  Hồn thơ Tố Hữu đƣợc nảy nở, nuôi dƣỡng và bồi đắp từ rất sớm trong 

“chiếc nôi” gia đình giàu truyền thống văn hóa. Ngƣời cha là mộ t nhà nho yêu 

nƣớc, thích sƣu tầm ca dao , tục ngữ và thơ văn của các sĩ phu yêu nƣớc nhƣ 

Phan Bội Châu , Phan Châu Trinh , Huỳnh Thúc Kháng… . Tố Hữu đƣơc̣ lớn lên 

bên cha, đƣơc̣ cha daỵ hoc̣ chƣ̃ , dạy làm thơ từ khi còn rất nhỏ (khi nhà thơ chỉ 

mới bảy,tám tuổi), lại đƣợc cha truyền cho tình cảm yêu quý , tự hào về dân tôc̣ 

và ý thức trân trọng , giƣ̃ gìn nhƣ̃ng nét đep̣ trong truyền thống văn hóa của dân 

tôc̣. Ngƣời me ̣là một phụ nữ Huế dịu dàng , đằm thắm và giàu tình thƣơng con . 

Bà thuộc rất nhiều ca dao , dân ca xứ Huế . Thời thơ ấu , Tố Hữu đa ̃đƣợc tắm 

mình trong những câu ca, điệu hò, điệu lý đằm thắm của quê hƣơng qua lời ru 

của mẹ. Gia đình chính là nhân tố trƣc̣ tiếp , là cái nôi nuôi dƣỡng và làm nảy 

nở hồn thơ Tố Hƣ̃u, góp phần tạo nên điệu hồn dân tộc trong ngôn ngữ thơ ông .  

Quê hƣơng và gia đình là môi trƣờng đầu tiên và cũng là những yếu tố 

tác động trực tiếp và sâu sắc đến việc hình thành tính dân tộc trong thơ Tố Hữu 

nói chung và và tính dân tộc ngôn ngữ thơ ông nói riêng. Truyền thống của quê 

hƣơng và gia đình đã nuôi dƣỡng tâm hồn và giúp cho nhà thơ có điều kiện tích 

lũy, học hỏi về văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc. Từ nguồn mạch ấy, thơ Tố Hữu 

và đặc biệt là ngôn ngƣ̃ thơ Tố Hƣ̃u đ ậm đà tính dân tộc, “Có nhiều bài, nhiều 

đoaṇ mang dáng dấp và phong vi ̣thơ ca dân gian” [36]. 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.ltc.tnu.edu.vn 

 

17 

  1.2.2. Tố Hữu – Môṭ hồn thơ luôn hướng về dân tộc và trân trọng văn 

hóa truyền thống. 

Tố Hữu yêu đất nƣớc, yêu dân tộc tha thiết. Ông luôn hƣớng về côị 

nguồn và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc . Trong sáng 

tạo nghê ̣t huâṭ, Tố Hữu luôn trân troṇg và có ý thức gìn giữ , bảo tồn, phát huy 

nhƣ̃ng tinh hoa trong truyền thống văn hoá của dân tộc.  

 Tính dân tộc trong thơ Tố Hƣ̃u nói chung và trong ngôn ngƣ̃ thơ Tố Hƣ̃u 

nói riêng đều xuất phát tƣ̀ môṭ quan niêṃ nghê ̣thuâṭ đúng đắn . Quan niệm tôn 

trọng những giá trị văn hoá truyền thống đƣợc bộc lộ qua những suy nghĩ, điṇh 

nghĩa, lời phát biểu, những câu chuyện, lời tâm sự của Tố Hữu về thơ . 

Theo Tố Hữu , thơ có mối quan hệ biện chứng với sự nghiệp cách mạng 

của nhân dân, của nhân dân, đất nƣớc, cũng là sự nghiệp của dân tộc:  

                                   Nhân dân là bể 

                                   Văn nghệ là thuyền 

                                   Thuyền xô sóng dậy 

                                   Sóng đẩy thuyền lên 

.                                                              (Lời đề tƣ̀ tâp̣ Viêṭ Bắc) 

 Với quan niêṇ đó , thơ Tố Hƣ̃ u hòa quyêṇ giƣ̃a tiếng nói chung và tiếng 

nói riêng , giƣ̃a cái tôi và cái ta , giữa tâm sự của nhà thơ và muôn triệu trái tim , 

tâm hồn Viêṭ Nam. 

 Tố Hƣ̃u cho rằng văn chƣơng không chỉ là văn chƣơng mà thƣc̣ chất là 

cuôc̣ đời . Cuôc̣ đời là nơi xuất phát , cũng là nơi đi tới của văn học . Thơ phải 

phải bắt rễ sâu trong đời sống của dân tộc , của quần chúng cần lao : “Ta chỉ yêu  

thơ nào cho ta hiểu sâu xa cuộc sống, yêu cuộc sống của ta hơn, cho ta thêm 

sức sống, sức chiến đấu cho hạnh phúc của con ngƣời, văn nghệ nói chung là 

vậy thơ lại càng nhƣ vậy”, [17]. Theo Tố Hƣ̃u , nhà thơ phải  “lăn thân vào gió 

bụi”, là “con của vạn nhà”, tiếng thơ phải gắn với cuôc̣ sống của nhân dân .  
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Điều đáng quý trong thơ Tố H ữu là đờ i sống chính tri ̣ , đời sống xa ̃hôị 

của cả dân tộc đƣợc ông biểu hiện bằng tiếng nói đằm thắm của con tim xúc 

đôṇg. Tố Hƣ̃u lấy tấm lòng làm gốc của sự sáng tạo thơ . Tố Hữu quan niệm: 

“Thơ là chuyêṇ tri âm tri kỉ” , “Thơ là môṭ điêụ hồn đi tìm nhƣ̃ng hồn đồng 

điêụ”, “Thơ là tiếng nói đồng ý , đồng tình , tiếng nói đồng chí”  [17]. Với Tố 

Hƣ̃u, thơ là tiếng nói tình cảm, những tình cảm ở mức độ kết tinh cao: "Thơ là 

chuyện đồng điệu, nó là tiếng nói của ngƣời nào đó đến với những ngƣời nào 

đó có sự cảm thông chung dựa trên cơ sở đồng ý, đồng tình… Thơ là tiếng nói 

đồng ý, đồng tình, tiếng nói đồng chí" [17]. Chính vì thế thơ Tố Hữu đã trở 

thành “tiếng của bạn đời yêu dấu”, tìm đƣợc tiếng nói “đồng ý”, “đồng tình”, 

“đồng chí” sâu sắc với cộng đồng dân tộc trong tình cảm lớn, lẽ sống lớn. 

Tố Hữu quan niệm ngôn ngữ thơ trƣớc hết phải là ngôn ngữ sống động 

nhất của đời sống, ngôn ngữ của quần chúng; bởi theo ông : “Nền văn nghệ của 

chúng ta phải là nền văn nghệ của nhân dân lao động , văn nghệ sĩ chúng ta 

phải là những ngƣời nói lên cuộc đời và tâm trạng của quần chúng công 

nông,…” [17]. Vì thế , ngôn ngƣ̃ thơ ca cần có đƣơc̣ tiếng vang và có sƣ́c lay 

đôṇg quần chúng sâu sắc : “nó không chỉ là chữ a, chữ b mà là cái tiếng vang 

lên trong chữ, tiếng vang của cả khoảng cách giữa những chữ những dòng” 

[17].  Tố Hữu đã“đƣa lời nói thƣờng, nhất là lời nói chính trị và tâm tình đầy 

trang nghiêm thắm thiết vào thơ, mở rộng câu thơ tự bên trong làm cho nó giàu 

giọng điệu đời sống” [28]. Những ý kiến, quan niêṃ  của Tố Hữu về thơ và 

ngôn ngữ thơ đã ảnh hƣởng trực tiếp  tới viêc̣ hình thành tính d ân tôc̣ trong ngôn 

ngƣ̃ nghệ thuật của nhà thơ ; đƣợc hiện thực hóa trong thơ một cách nhuần 

nhuyễn, sâu sắc. 

*       * 

* 
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             Để có cơ sở nhận diện và phân tích tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố 

Hữu, chúng tôi đã tìm hiểu khái niệm tính dân tộc trong văn học, tính dân tộc 

trong ngôn ngữ thơ và cơ sở hình thành tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố 

Hữu. Những điểm cốt lõi cần chốt lại là: Khái niệm tính dân tộc trong văn học 

chỉ mối liên hệ khăng khít giữa văn học và dân tộc, làm nên nét độc đáo và là 

cơ sở để nhận diện văn học của một dân tôc̣ ; thấm nhuần trong nội dung tƣ 

tƣởng và  hình thức nghê ̣thuâṭ của tác phẩ m văn học. Khái niệm Tính dân tộc 

trong ngôn ngữ thơ phản ánh mối quan hệ khăng khít giữa ngôn ngữ thơ với 

ngôn ngƣ̃ dân tôc̣ và ngôn ngƣ̃ của nền văn hoc̣ dân tôc̣ . Tính dân tộc trong 

ngôn ngữ thơ đƣợc biểu hiện trên cả hai phƣơng diện chất liệu ngôn ngƣ̃ và cấu 

trúc ngôn ngƣ̃  của tác phẩm. Tính dân tộc trong thơ Tố Hữu nói chung và trong 

ngôn ngữ thơ Tố Hữu nói riêng chịu sự chi phối, ảnh hƣởng của cả hai  nhân tố 

chủ quan và khách quan. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống 

văn hóa, trên quê hƣơng có phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, trữ tình và có 

nền văn hóa dân gian phong phú, độc đáo; bản thân là ngƣời yêu thơ ca , luôn 

hƣớng về nguồn côị v à trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống …;tất cả 

nhƣ̃ng yếu tố đó đều là cơ sở hình thành tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố 

Hƣ̃u – đăc̣ trƣng nổi bâṭ trong ngôn ngƣ̃ nghê ̣thuâṭ cũ ng nhƣ phong cách nghệ 

thuật của nhà thơ. 
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Chƣơng 2 

TÍNH DÂN TỘC TRONG NGÔN NGỮ THƠ TỐ HỮU 

XÉT TRÊN PHƢƠNG DIÊṆ CHẤT LIÊỤ 

               

 2.1. Tƣ̀ ngữ xƣng hô có sắc thái thân mật, gần gũi 

 Tố Hƣ̃u là nhà thơ của dân tôc̣ , nhà thơ của quần chúng lao động . Mạch 

nguồn thơ Tố Hữu bắt rê ̃vào cuộc đời , vào số phận của những con ngƣời lao 

khổ, bất haṇh, những con ngƣời say mê lý tƣởng , quyết xả thân cho sự nghiệp 

chung của dân tộc . Đối với ông , tất cả mọi ngƣời từ nhƣ̃ng con ngƣờ i bần cùng 

trong xa ̃hôị (em bé mồ côi , lão đầy tớ , chị vú em , đƣ́a bé đi ở , cô gái giang 

hồ…) đến quần chúng cách mạng  (chị dân công, bà mẹ kháng chiến, em liên 

lạc…)  những ngƣời chiến sĩ (anh vệ quốc quân, anh bộ đội, anh giải phóng 

quân) đều là những ngƣời thân, nhƣ̃ng ngƣời nghiã năṇg tình sâu . Điều đó 

đƣợc thể hiện rất rõ qua cách xƣng hô của nhà thơ với đối tƣợng của cảm xúc 

thơ. Bằng nhƣ̃ng tƣ̀ ngƣ̃ xƣng hô thân mâṭ , gần gũi , nhà thơ thể hiện tình cảm 

gắn bó giƣ̃a nhà thơ với quần chúng cách maṇg , với đồng bào , đồng chí . 

Trong thơ Tố Hữu, lãnh tụ, quần chúng cách mạng và những ngƣời đồng chí 

đều là những ngƣ ời thân thiết, gắn bó. Điều này thể hiêṇ  nét văn hóa trọng 

tình của ngƣời Việt . 

Từ trong những ngày đen tối của lịch sử dân tộc, khi mới bắt đầu hành 

trình cách mạng và hành trình thơ, Tố Hữu đã có nhiều bài thơ xúc động về 

những số phận bất hạnh trong xa ̃hôị cũ. Khi viết về những con ngƣời lao khổ ấy, 

nhà thơ luôn thể hiện tình cảm yêu thƣơng, trân trọng. Bằng những từ ngữ xƣng 
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hô gần gũi, Tố Hữu đã thể hiện ý thức giác ngộ giai cấp và tự nguyện gắn bó với 

quần chúng cần lao : 

                                 Tôi đã là con của vạn nhà 

                                 Là em của vạn kiếp phôi phôi pha 

                                       Là anh của vạn đầu em nhỏ 

                                 Không áo cơm cù bất cù bơ 

                                                                              (Từ ấy) 

              Đối với nhƣ̃ng em bé côi cút, bất hạnh (Mồ côi, Đi đi em, Tƣơng tri, Môṭ 

tiếng rao đêm), nhà thơ xƣng anh và gọi em môṭ cách thân thƣơng: 

                                        Anh đã biết rằng em 

                                        Sống rày đây mai đó 

                                                                                 (Tƣơng Tri) 

                              Biết không em nỗi lòng anh khi đó 

                              Nó tơi bời đau đớn lắm em ơi 

                                                                              (Đi đi em) 

 Trong bài thơ Đi đi em, Phƣớc là em bé đi ở đợ bị chủ nhà đuổi mắng. Tố 

Hữu gọi tên em vô cùng thân thiết Phƣớc ơi!, thể hiêṇ tình cảm gần gũi, xót thƣơng, 

tiếc nuối trong giây phút chia li: 

                              Rứa là hết! Chiều ni em đi mãi 

                              Còn mong chi ngày trở lại Phƣớc ơi! 

                                                                             (Đi đi em) 

 Nhà thơ gọi ngƣời thợ nghèo là anh: “Anh sẽ lại trở về đeo kiếp thợ/ Sống 

hôm nay chẳng biết có ngày mai” (Đời thợ); thấu hiểu, cảm thông cho số phận cơ 

cƣc̣ của đời thơ ̣nghèo.  

 Tố Hữu chọn từ tự xƣng em trong đoạn thơ bày tỏ nỗi lòng tủi cực của cô 

gái giang hồ trên sông Hƣơng: “Trăng lên trăng đứng trăng tàn/ Đời em ôm chiếc 

thuyền nan xuôi dòng” (Tiếng hát sông Hƣơng). Cách xƣng hô này cho thấy nhà 
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thơ trân troṇg và xót thƣơng vô hạn cho số phận bất hạnh của những con ngƣời phải 

sống trong cảnh “bùn đen nhơ nhớp”.  

 Viết về những kiếp ngƣời lao khổ, Tố Hữu thƣờng dùng nhƣ̃ng tƣ̀ ngƣ̃ xƣng 

hô thân mật, gần gũi nhƣ vậy. Cách xƣng hô nhƣ vậy làm cho ngƣời đọc có cảm 

giác mối quan hệ giữa nhà thơ và quần chúng nhƣ những ngƣời thân yêu trong gia 

đình. Với những em bé bất hạnh, Tố Hữu nhƣ một ngƣời anh luôn yêu thƣơng, 

chăm sóc, bảo vệ, chở che, khích lệ. Đối với anh thơ ̣nghèo, cô gái giang hồ… Tố 

Hữu nhƣ một ngƣời em, ngƣời anh luôn thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia. Tình cảm của 

Tố Hữu đối với quần chúng cần lao là tình cảm yêu thƣơng vốn có trong đạo lý của 

con ngƣời Việt Nam từ ngàn xƣa “Nhiễu điều phủ lấy giá gƣơng/ Ngƣời trong một 

nƣớc phải thƣơng nhau cùng”. 

  Tố Hữu là môṭ ngƣời chiến si ̃trên mặt trận văn hóa tƣ tƣởng, là ngƣời “lính 

quý” của “đoàn quân” cách mạng. Ông hòa nhập với cuộc đời cách mạng và hòa 

vào nhịp sống của dân tộc bằng cả khối óc và con tim. Thơ Tố Hữu đã hƣớng về 

những con ngƣời cùng chung lý tƣởng , cống hiến hết mình cho sƣ ̣nghiêp̣ cách 

mạng của dân tôc̣. Đặc biệt, trong thời kì đất nƣớc ta tiến hành hai cuôc̣ kháng chiến 

chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mĩ, Tố Hƣ̃u đa ̃giành rất nhiều bài thơ viết 

về quần chúng cách mạng : bà mẹ kháng chiến , chị dân công, anh du kích… .với 

nhƣ̃ng tƣ̀ ngƣ̃ xƣng hô mang sắc thái thân mâṭ, gần gũi.  

   Ngƣời me ̣Viêṭ Nam trong thơ Tố Hƣ̃u cũng là thành viên quan troṇg trong 

tâp̣ thể quần chúng cách maṇg . Bằng nhƣ̃ng hành đôṇg và viêc̣ làm k hác nhau, 

nhƣ̃ng ngƣời me ̣Việt Nam đa ̃góp phần quan trọng trong cuôc̣ đấu tranh giành độc 

lâp̣ của dân tôc̣. Bà má Hậu Giang, mẹ Suốt, mẹ Tơm..., chân dung mỗi ngƣời mẹ là 

một bức tƣợng đài bình dị mà kiêu hãnh về vẻ đẹp của một dân tộc “Tuốt gƣơm 

không chịu sống quỳ”. Nhà thơ dùng những từ ngữ xƣng hô của ngƣời con đối với 

các bà mẹ, gọi là mẹ (Mẹ Tơm, Mẹ Suốt), má (Bà má Hậu Giang), là bầm (Bầm 

ơi!), là bủ (Bà bủ), là mé (Bà mẹ Việt Bắc)... và xƣng con đầy trìu mến, thân thƣơng. 

Theo kết quả khảo sát của chúng tôi, trong 7 tập thơ: từ mẹ đƣợc sử dụng tới 51 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.ltc.tnu.edu.vn 

 

23 

lƣợt, từ má là 23 lƣợt, từ bầm là 24 lƣợt và từ mé là 2 lƣợt. Với nhƣ̃ng tƣ̀ ngƣ̃ xƣng 

hô này, Tố Hữu đã làm cho khoảng cách giữa nhà thơ hoặc các nhân vật trữ tình với 

những bà mẹ kháng chiến đƣợc rút ngắn lại. Gọi mẹ (bầm, má, mé) xƣng con là một 

cách xƣng hô thông thƣờng trong giao tiếp của ngƣời Việt nhƣng khi đi vào trong 

thơ Tố Hữu nó lại làm cho thơ ông có tình cảm ấm áp lạ thƣờng. Nhờ sự tham gia 

của các từ ngữ xƣng hô thâm mật, gần gũi mà mỗi bài thơ giống nhƣ những lời tâm 

sự của nhƣ̃ng đứa con dành cho ngƣời mẹ yêu quý của mình:  

 Nhớ thƣơng con bầm an tâm nhé 

 Bầm của con mẹ Vệ quốc quân  

                                         (Bầm ơi) 

 Con đã về đây ơi mẹ Tơm 

 Hỡi ngƣời mẹ khổ đã dành cơm 

 Cho con, cho Đảng ngày xƣa ấy 

 Không sợ cùm gông chấp súng gƣơm 

                                             (Mẹ Tơm)  

Nhƣ̃ng tƣ̀ ngƣ̃ xƣng hô này làm cho h ình ảnh bà me ̣Viêṭ Nam vừa thiêng 

liêng, cao cả vừa gần gũi, thân thƣơng.  

Viết về nhƣ̃ng ngƣời chiến si,̃ Tố Hữu goị các anh bằng rất nhƣ̃ng cái tên rất 

đỗi thân thuộc:  

             Anh Vệ quốc quân : 

                   Anh Vê ̣quốc quân ơi! 

                         Sao mà yêu anh thế 

                                                          (Cá nƣớc)  

   Anh bộ đội : 

                         Ơi anh bô ̣đôị trên mâm pháo 

  Mắt lƣơṇ trời, cao dõi bóng mây 

                                     (Theo chân Bác) 

Chiến si ̃Điêṇ Biên :  
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                        Hoan hô chiến si ̃Điêṇ Biên 

 Chiến sĩ anh hùng 

 Đầu nung lửa sắt 

                             (Hoan hô chiến si ̃Điêṇ Biên) 

 Anh giải phóng quân : 

                      Hoan hô anh giải phóng quân 

                      Kính chào anh con ngƣời đẹp nhất 

        (Bài ca xuân 68) 

Nhƣ̃ng tƣ̀ ngữ trên đã chƣa đựng tình cảm của nhà thơ và của nhân dân với 

những ngƣời chiến si ̃cầm súng bảo vệ Tổ quốc. 

Viết về nhƣ̃ng ngƣời dân công, dân quân nhà thơ goị ho ̣là anh, là chị:  

          Hỡi các chị, các anh ngày đêm tải đạn 

                                                  (Hồ Chí Minh)  

                    Dốc Pha Đin chị gánh, anh thồ/ Đèo Lũng Lô anh hò, chị hát 

                                                     (Hoan hô chiến sĩ Điện Biên) 

 Là cô du kích: 

                     Chuyện cô du kích xóm Lai Vu 

                     Rắn quấn bên chân vẫn bắn thù 

                                                     (Tâm sƣ)̣ 

 Có khi nhà thơ goị các cô dân quân là nhƣ̃ng nàng xuân môṭ cách thân mâṭ, 

nhẹ nhàng:  

                      Ôi những nàng xuân rất dịu dàng 

         Hát câu quan họ chuyến đò ngang 

         Nhẹ nhàng tay cấy bên sông ấy 

         Súng khoác trên lƣng chẳng ngỡ ngàng 

                                              (Xuân sớm)  

    Hình ảnh chú bé liên lạc “Nhƣ con chim chích/ Nhảy trên đƣờng vàng” 

trong bài thơ Lƣợm của Tố Hữu đã trở nên quen thuộc, thân thiết với thiếu nhi Việt 
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Nam. Tố Hữu gọi Lƣợm là chú đồng chí nhỏ - “Chú đồng chí nhỏ/ Bỏ thƣ vào 

bao” và xƣng hô chú - cháu một cách tình cảm nhƣ ngƣời trong gia đình: “Cháu đi 

liên lac̣/ Vui lắm chú à!”. Với hình thức ngôn từ giản dị, trong sáng, bài thơ Lƣợm 

dễ thuộc, dễ nhớ. Tấm gƣơng dũng cảm của Lƣợm từ trang thơ Tố Hữu đã đi vào 

đời sống, động viên tinh thần yêu nƣớc của thiếu nhi Việt Nam nhƣ lời căn dặn của 

Bác Hồ kính yêu: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/ Tùy theo sức của mình/ Đi tham gia 

kháng chiến/ Để gìn giữ hòa bình...”. 

  Nhắc đến nhƣ̃ng  ngƣời con tiêu biểu của dân tộc, Tố Hữu luôn thể hiêṇ 

tình cảm trân trọng, cảm phục và tin yêu . Tạo nên sắc thái tình cảm đó trong thơ 

Tố Hữu có vai trò của những từ ngữ xƣng hô. Viết về chi ̣ Trần Thi ̣ Lý , ngƣời nữ 

chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trung kiên, gan dạ, từng chịu sƣ ̣ tra tấn dã 

man của kẻ thù trong các trại giam vẫn không khuất phục, Tố Hƣ̃u tôn vinh chị là 

ngƣời con gái Viêṭ Nam và gọi chị là em môṭ cách trìu mến: “Em là ai cô gái hay 

nàng tiên ?” (Ngƣời con gái Viêṭ Nam). Nhà thơ gọi ngƣời anh hùng Phạm Hồng 

Thái là anh với tất cả sƣ ̣ngƣỡng mô ̣và tƣ ̣hào trƣớc tấm lòng dũ ng cảm , can 

trƣờng của anh : “Sống, chết, đƣơc̣ nhƣ anh/ Thù giặc thƣơng nƣớc mình /…” 

(Phạm Hồng Thái ); gọi dũng sĩ diệt Mĩ Nguyễn Văn Hòa là Em Hòa, cu Theo 

(Chuyêṇ em …). Những từ ngữ xƣng hô có sắc thái thân mật gần gũi của Tố Hữu 

trong các bài thơ trên không làm ảnh hƣởng tới nội dung tƣ tƣởng và chất lƣợng 

nghệ thuật của hình tƣợng thơ; không những thế, cách lựa chọn, sử dụng từ ngữ 

của nhà thơ còn tạo nên những tín hiệu thẩm mỹ đặc biệt trong thơ và góp phần 

làm tôn lên vẻ đẹp của những ngƣời anh hùng mà tác giả đã ngợi ca.   

  Trong cuộc kháng chiến chống P háp, đồng bào Việt Bắc đã “đắng cay, 

ngọt bùi” cùng dân tộc để làm nên chiến thắng. Từ ngữ xƣng hô thân mật mình 

- ta là phƣơng tiện nghệ thuật đặc biệt giúp nhà thơ thể h iêṇ tình cảm gắn bó 

sâu nặng giữa ngƣời cán bộ kháng chiến với với đồng bào Việt Bắc: “Mình về 

mình có nhớ ta/ Mƣời năm lăm ấy thiết tha măṇ nồng ” (Việt Bắc). Tố Hƣ̃u đã 

vận dụng nhuần nhuyễn và sáng tạo cặp đại từ nhân xƣng mình - ta của ca dao 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
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xƣa: “Mình với ta tuy hai mà một”. Với viêc̣ vận  dụng từ ngữ xƣng hô thân 

mâṭ, gần gũi trong ca dao , Tố Hƣ̃u đem lại cho nhƣ̃ng vần thơ trong Viêṭ Bắc vẻ 

đẹp riêng , vừa dồi dào sắc thái đời sống với những lời dặn dò , nhắn nhủ, hứa 

hẹn, thề nguyền rất riêng tƣ, vừa đậm đà tình cảm của dân tộc khi diễn đạt đƣợc 

tình yêu rộng lớn, sâu sắc. Đó là tiếng nói của tình yêu nƣớc. 

    Và khi viết về cộng đồng, dân tộc, Tố Hƣ̃u dùng nhƣ̃ng tƣ̀ ngƣ̃ thân thuôc̣ 

chung cho côṇg đồng, tâp̣ thể. Ông cất tiếng gọi cả dân tộc Việt Nam bằng những 

tiếng yêu thƣơng: đồng bào - “Đồng bào ơi!, anh chị em ơi!” (Thù muôn đời muôn 

kiếp không tan). Với ông, tất cả nhƣ̃ng ngƣời Viêṭ Nam yêu nƣớc đều là đồng bào, 

đồng chí sát cánh, kề vai trong chiến đấu; là anh em ruột thịt trong đại gia đình quần 

chúng cách mạng. Tố Hƣ̃u là môṭ thành viên trong gia đình ấy, cùng đồng bào vƣơṭ 

qua nhƣ̃ng khó khăn, thƣ̉ thách trong kháng chiến; cùng vui sƣớng, hạnh phúc khi 

quê hƣơng thoát khỏi ách thống tri ̣ và giành đƣơc̣ đôc̣ lâp̣. Nhƣ̃ng tƣ̀ ngƣ̃ xƣng goị 

đa ̃góp phần thể hiêṇ tƣ, tƣởng tình cảm ấy của nhà thơ. 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ của dân tộc Việt Nam , là Anh hùng giả 

phóng dân tộc, Danh nhân Văn hoá thế giới. Song, hình ảnh của Ngƣời trong 

thơ Tố Hữu lại trở nên vô bình dị, gần gũi: “Nhớ ông cụ mắt sáng ngời/ Áo 

nâu, túi vải đẹp tƣơi lạ thƣờng” (Việt Bắc). Nhà thơ viết về Bác: “Ngƣời là 

Cha, là Bác, là Anh”   (Sáng tháng năm ) và thƣờng chọn từ ngữ xƣng hô  Bác – 

con - “Bác kêu con đến bên bàn”;  Chiều nay con chạy về thăm Bác”,…nghe trân 

trọng mà gần gũi, ấm áp xiết bao. 

Những từ ngữ xƣng hô trong thơ Tố Hữu thể hiện tình cảm yêu thƣơng, gần 

gũi, thân thiết của nhà thơ với các nhân vật của mình, đem lại hiệu quả nghệ thuật 

đặc sắc. Với cách xƣng đó, Tố Hƣ̃u đa ̃hòa mình với tâp̣ thể quần chúng cách maṇg, 

góp phần xây dựng khối đaị đoàn kết dân tôc̣. Tƣ̀ ngƣ̃ xƣng hô cũng là môṭ bô ̣phâṇ 

quan troṇg trong ngôn ngƣ̃ mỗi dân tôc̣. Từ ngữ xƣng hô thân mật , gần gũi, quen 

thuôc̣ trong đời sống hàng ngày của ngƣời dân Viêṭ Nam đã góp phần quan trọng 

vào việc thể hiện tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu. Trong sáng tác, ngòi bút 
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thơ Tố Hƣ̃u không cố công tìm kiếm và sƣ̉ duṇg nhƣ̃ng từ ngữ xƣng hô trịnh trọng 

mà luôn vận dụng nhƣ̃ng tƣ̀ ngƣ̃ xƣng hô giàu sắc thái thân mật , gần gũi, yêu 

thƣơng có trong kho tàng ngôn ngƣ̃ dân tôc̣ để thể hiện một cách sâu sắc nhất những 

tƣ tƣởng, tình cảm mà nhà thơ muốn gƣ̉i gắm tới đồng bào, đồng chí thân yêu. 

     2.2. Tƣ̀ ngƣ̃ địa phƣơng , từ ngữ xứ Huế thân thƣơng. 

   Theo Từ vựng học tiếng Việt :"Từ địa phƣơng là từ đƣợc dùng hạn chế ở 

một hoặc một vài địa phƣơng. Nói chung, từ địa phƣơng là bộ phận từ vựng của 

ngôn ngữ nói hàng ngày của bộ phận nào đó của dân tộc, chứ không phải là từ 

vựng của ngôn ngữ văn học. Khi dùng vào sách báo nghệ thuật, các từ địa phƣơng 

thƣờng mang sắc thái tu từ: diễn tả lại đặc điểm của địa phƣơng, đặc điểm của 

nhân vật..." [10]. 

    Tố Hữu đã sử dụng tài tình, khéo léo từ ngữ địa phƣơng trong thơ. 

Khảo sát từ địa phƣơng trong cuốn Tố Hữu thơ (Nxb Văn hoc̣ - năm 2011) 

chúng tôi đã thu đƣợc kết quả: trong 7 tập thơ , Tố Hữu sử dụng 269 từ địa 

phƣơng với số lần sử dụng là  650 trên tổng số hơn 600 trang. Kết quả này 

cho thấy, Tố Hữu đã sử dụng từ địa phƣơng với mật độ cao. Điều đáng nói là 

Tố Hữu không chỉ sử dụng các từ ngữ  địa phƣơng ở một vùng, một miền nào đó 

mà từ ngữ địa  phƣơng trong thơ ông có ở cả ba vùng phƣơng ngữ Bắc bộ, Trung 

bộ, Nam bộ. 

    Phƣơng ngƣ̃ Bắc bô ̣tuy không đƣơc̣ nhà thơ sƣ̉ duṇg nhiều nhƣng khi đi 

vào thơ ông luôn mang lại những hiệu quả nghệ thuật đặc sắc . Nhà thơ sử dụng 

chúng với mong muốn đƣa thơ laị gần hơn với đời sống, đến với quần chúng nhân 

dân. Những từ: bầm (Bầm ơi), bủ (Bà bủ), mé (Bà mẹ Việt Bắc ) là từ ngữ địa 

phƣơng Bắc bô ̣tiêu biểu trong thơ Tố Hƣ̃u. Mỗi tiếng  bầm, bủ, mé cất lên nhƣ 

chƣ́a đƣṇg và khắc sâu thêm tình cảm nhớ thƣơng me ̣nơi nhƣ̃ng ngƣờ i chiến si ̃

xa quê. Phƣơng ngữ Bắc bộ là phƣơng tiện nghệ thuật đặc sắc trong những bài 

thơ Tố Hữu thể hiện tình cảm quân dân “cá nƣớc”.  
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Các từ điạ phƣơng : hội lùng tùng (Mùa xuân ngày hội lùng tùng thêm 

tƣơi – Viêṭ Bắc ), bè nứa mai (Thuyền nâu  trâu môṇg với bè nƣ́a mai – Viêṭ 

Bắc), pí lè inh ỏi (Pí lè inh ỏi / Suốt ngày suốt đêm – Bà mẹ Việt Bắc ),… đƣa 

ngƣời đọc đến với  thiên nhiên rƣc̣ rỡ sắc màu , tràn ngập âm thanh của núi 

rƣ̀ng Viêṭ Bắc, với phong tuc̣ , tâp̣ quán gắn với đời sống đồng bào nơi đây. 

   Phƣơng ngƣ̃ Nam Bô ̣đƣơc̣ Tố Hƣ̃u sƣ̉ duṇg khá nhiều trong thơ . Các 

từ địa phƣơng  giúp nhà thơ biểu lộ tình cảm thân thƣơng của mình với 

những con ngƣời gian lao trong cuộc sống mà anh dũng trong đấu tranh (Bà má 

Hâụ Giang ), với nhƣ̃ng miền đất quen thuôc̣ của Nam bô ̣ (Miền Nam , Đồng 

Tháp Mƣời ,…). Khi đất nƣớc còn chia cắt, mỗi lần nhắc đến miền Nam , Tố 

Hữu đều biểu lộ tình cảm thân thƣơng với nơi đây bằng những từ địa phƣơng 

quen thuộc trong cuôc̣ sống hàng ngày của ngƣời Nam bô ̣ : “Ai  vô  đó với đồng 

bào, đồng chí/ Nói với nửa Việt Nam yêu quí/ Rằng nƣớc ta là của chúng 

ta”(Ta đi tới ). Trong câu thơ, nhà thơ sƣ̉ duṇg  từ vô (phƣơng ngƣ̃ Nam bô ̣ ) 

thay cho từ vào (ngôn ngƣ̃ toàn dân ) để diễn tả tình cảm thân thiết, gắn bó đối 

với miền Nam ruôṭ thiṭ . Từ vô gắn với lời nói, với giao tiếp hằng này  của 

những ngƣời đồng bào, đồng chí ở miền Nam, gợi tình cảm Bắc - Nam ruột thịt. 

           Khi viết về những địa phƣơng trên mọi miền đất nƣớc, Tố Hữu thƣờng 

sử dụng chính những từ ngữ, những lời nói của địa phƣơng ấy làm phƣơng tiện 

sáng tác, giúp đôc giả  nhâṇ thƣ́c , hình dung , hiểu biết về những đặc điểm văn 

hoá, thiên nhiên của các vùng miền đƣợc nhắc tới trong thơ. Ví dụ, nhƣ̃ng tƣ̀ 

ngƣ̃ điạ phƣơng Nam bô ̣giúp ta hiểu về thiên nhiên điạ lí , vẻ đẹp tự nhiên ở 

Đồng Tháp Mƣời: 

                                       Bƣng biền, kinh, rạch  dọc ngang, 

                             Dòng sông Hồng Ngự mỡ màng phù sa.  

  Xuất hiêṇ nhiều nhất trong thơ Tố Hƣ̃u là   từ ngƣ̃ điạ phƣơng Trung bô ̣ . 

Là ngƣời con của dải đất miền Trung còn lƣu giữ nhiều vốn tƣ̀ đ ịa phƣơng đậm 

nét quê hƣơng, ông sử dụng từ ngữ của đồng bào miền Trung tự nhiên nhƣ tiếng 

nói, hơi thở của mình. Trong thơ Tố Hữu, phƣơng ngữ Trung bộ xuất hiện với tần 
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suất cao, giúp nhà thơ thể hiện trọn vẹn và sâu sắc tình cảm yêu thƣơng, gắn bó, tự 

hào đối với quê hƣơng. 

             Hình ảnh mẹ Suốt - ngƣời me  ̣đất Quảng Bình - hiện lên gần gũi, sống 

động với những lời tâm tình, trò chuyện dùng tƣ̀ ngƣ̃ điạ phƣơng Trung bô ̣ : 

                                   Ra khơi ông còn dám, tui chẳng liều bằng ông! 

                                            Nghe ra ông cũng vui lòng 

                                     Tui đi còn chạy ra sông dặn dò: 

                                            "Coi chừng sóng lớn, gió to 

                                     Màn xanh đây mụ, đắp cho kín mình!" 

                                                                                    (Mẹ Suốt) 

           Trong tập Tố Hữu thơ, từ ngữ địa phƣơng đƣợc sử dụng là 269 từ với tần 

số 650 lần với phƣơng ngƣ̃ cả ba vùng Bắc bô ,̣ Trung bô ̣và Nam bô ̣ . Một điều 

đặc biệt là trong số 269 từ địa phƣơng đó có tới 156 từ (58%) là từ ngữ xứ Huế 

với 442 lƣợt sử dụng. Dƣới đây là kết quả khảo sát việc sử dụng  từ ngữ xứ Huế 

trong thơ Tố Hữu (đã đƣợc đối chiếu với cuốn Từ điển từ ngữ Huế của tác giả 

Bùi Minh Đức - 2009). 

Bảng 2.2. Khảo sát việc sử dụng từ ngữ xứ Huế trong thơ Tố Hữu 

STT Các tập thơ Số lƣợt sử dụng Tỉ lệ phần trăm (%) 

1 Từ ấy 212 48% 

2 Việt Bắc 50 11,3% 

3 Gió lộng 40 9% 

4 Ra trận 51 11,5% 

5 Máu và hoa 22 5% 

6 Một tiếng đờn 52 11,8% 

7 Ta với ta 15 3,4% 

Tổng 7 tập 442 100% 

 

Từ ngữ xứ Huế xuất hiện trong tất cả tập thơ Tố Hữu, tỉ lệ trung bình 

là 1,04 từ/trang. Trong đó, tập thơ có nhiều từ ngữ xứ Huế nhất là Từ ấy với 
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212 từ, chiếm 48,% số lƣợng từ ngữ xứ Huế trong thơ Tố Hữu. Tiếp sau đó 

là Một tiếng đờn, Ra trận, Việt Bắc, Gió lộng, Máu và hoa, Ta với ta. Nhiều 

từ ngữ xứ Huế đƣợc sử dụng với tần số cao (Phụ lục 2). 

Tuy  mỗi tập thơ, Tố Hữu sử dụng từ ngữ xứ Huế ở mức độ khác nhau 

nhƣng điểm chung là cách sử dụng rất tinh tế, nhuần nhụy, gợi lên tình cảm 

sâu nặng của nhà thơ đối với quê hƣơng. Trong bài thơ Tiếng hát sông 

Hƣơng, tƣ̀ ngƣ̃ xƣ́ Huế có trong lời giãi bày tâm sự  của cô gái :  

                                             Trời ơi em biết khi mô 

                                      Thân em hết nhuc̣ giày vò năm canh  

Và trong lời chia sẻ, động viên của tác giả:  

                                     - Răng không, cô gái trên sông 

                                   Ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài 

                                       Thơm nhƣ hƣơng nhụy hoa lài 

                                   Sạch nhƣ nƣớc suối ban mai giữa rừng 

Nhƣ̃ng tƣ̀ ngƣ̃ thân thƣơng của quê hƣơng đã tạo ra sự đồng cảm sâu 

sắc giữa hai nhân vật trữ tình của bài thơ và cũng là sự đồng cảm của nhà thơ 

với “bao kiếp đời dơ”. Nhƣ̃ng tƣ̀ ngƣ̃ điạ phƣơng đa ̃giúp nhà thơ thể hiêṇ 

tình cảm đó . 

        Những từ ngữ xứ Huế luôn giúp Tố Hữu viết lên bài ca quê hƣơng – 

những vần thơ về xứ Huế thân thƣơng.                                              

   Ví dù đèn tắt, đã có trăng 

                                       Khổ em thì em chịu, biết làm răng đặng chừ 

                                                                             (Bài ca quê hƣơng) 

Kể từ khi đƣợc “mặt trời chân lý” soi đƣờng, ông đã luôn hào hứng, 

nhiệt huyết và cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng. Nhƣng dù đi đâu 

nhà thơ vẫn luôn hƣớng về quê hƣơng với nỗi niềm thƣơng nhớ khôn nguôi:                                                   

                             Từ ấy, xa quê mẹ đến rày 

                                        Lắng nghe từng buổi, nhớ từng ngày 
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                                                                              (Quê mẹ) 

            Ví dù, răng, đặng, chừ là những từ ngữ quen thuộc của ngƣời dân xứ 

Huế. Khi viết về Huế ngày thoát khỏi xiềng gông, lời thơ Tố Hữu reo vui 

trong tiếng nói của quê hƣơng: 

                                       Chừ đây Huế, Huế ơi! Xiềng gông xƣa đã gãy 

                                       Hãy bay lên! Sông núi của ta rồi! 

                                                                               (Huế tháng Tám) 

         Khi miền Nam đƣợc giải phóng, đất nƣớc đã sạch bóng quân thù, đất 

nƣớc hoàn toàn thống nhất, sau bao nhiêu năm xa cách đƣợc trở về quê 

hƣơng, tình cảm thƣơng nhớ bấy lâu nay tích tụ , dồn nén trong Tố Hƣ̃u trào 

dâng mãnh liệt. Những từ ngữ xứ Huế giờ đây trở lên hữu dụng hơn bất cƣ́ 

phƣơng tiện nghệ thuật nào khác trong việc biểu đạt niềm xúc động dạt dào 

ấy của nhà thơ : 

                                      Ôi, cơ chi anh đƣợc về với Huế 

                                      Không đợi trƣa nay phƣợng nở với cờ 

                                                                                  (Bài ca quê hƣơng ) 

         Tố Hữu sử dụng từ ngữ địa phƣơng, từ ngữ xứ Huế vớí số lƣợng lớn 

nhƣng không mang lại cho ngƣời đọc sự đơn điệu hay cách biệt bởi mỗi chữ, 

mỗi từ đều đƣợc nhà thơ chọn lọc và vận dụng tinh tế. Trong thơ Tố Hữu, từ 

ngữ xƣ́ Huế luôn là một chất liệu nghệ thuật đặc biệt để nhà thơ gửi gắm tình 

cảm với quê hƣơng và là một “tín hiệu thẩm mĩ” mang lại vẻ đẹp riêng cho 

ngôn ngữ nghệ thuật thơ Tố Hữu, tạo sắc tái tình cảm ấp áp, gần gũi phù hợp 

với tâm lý giao tiếp của con ngƣời Việt Nam; nhờ thế, tính dân tộc trong ngôn 

ngữ thơ cũng đƣợc gia tăng; tiếng thơ Tố Hữu không còn là nỗi niềm tâm sự 

riêng của một ngƣời con xứ Huế mà đã trở thành tiếng nói chung của tâm hồn 

con ngƣời Việt Nam trong suốt một chặng đƣờng lịch sử của dân tộc. 

Cùng với Tố Hữu, nhiều nhà thơ khác cũng ý thƣ́c đƣơc̣ giá tri ̣ biểu đaṭ của 

tƣ̀ ngƣ̃ điạ phƣơng trong sáng tác văn học và vận dụng  hiệu quả. Ví dụ, Hồng 
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Nguyên trong bài thơ Nhớ cũng dùng từ ngữ địa phƣơng để tạo chất “khẩu ngữ” 

cho lời thơ. Chỉ trong một bài thơ ngắn tác giả sử dụng tới 11 tƣ̀ điạ phƣơng mà 

chủ yếu là từ ngữ địa phƣơng miền Trung nhƣ : nớ, nứ, ni, mô, ví,..v.v.: 

“Đằng nớ vợ chƣa?/…/  Đồng chí nứ vui vui./…/ Đồng chí mô nhớ nữa/…/ Thuở 

trong nơ hiện chừ vô cùng gian khổ"/…/"Độc lập nhớ rẽ viền chơi ví chắc!/.v..v.. 

Nhờ đó, ngôn ngữ thơ và hình ảnh ngƣời lính trong bài thơ trở nên vô cùng giản 

dị, gần gũi. Nhà thơ đã mang đƣợc không khí và “hơi thở” của cuộc kháng chiến 

vào thơ. Mặc dù viết theo thể thơ tự do nhƣng bài thơ Nhớ của Hồng Nguyên 

đƣợc nhiều nghƣời yêu thích và nhập tâm có lẽ cùng nhờ những từ ngữ địa 

phƣơng Trung bộ đƣợc dùng rất tự nhiên mà ấn tƣợng nhƣ vậy 

Nhà nghiên cứu Hoàng Thị Châu đã viết: "Tiếng Việt có cả kho từ vựng 

địa phƣơng rất tinh tế và phong phú. Nếu không thu thập và sử dụng kho từ 

vựng ấy thì chúng ta sẽ để cho vốn từ ngữ quý báu ấy rơi rụng mất" [2]. Điều 

cần ghi nhận là các nhà thơ hiện đại Việt Nam đã chú ý khai sƣ́c mạnh của từ 

ngữ địa phƣơng trong kiểu thơ trữ tình “điệu nói”, phát huy ƣu thế của từ ngữ 

đại phƣơng trong việc thể hiện sự phong phú, đa dạng của đời sống. Bằng năng 

lực sáng tạo của mình, Tố Hữu đã góp phần vào thành công chung từ chất liệu 

ngôn ngữ quen thuộc trong kho tàng ngôn ngữ dân tộc. 

   Tố Hữu là nhà thơ của lý tƣởng Cộng sản. Thơ Tố Hữu là thơ trữ tình 

chính trị. Tố Hữu sáng tác thơ chủ yếu nhằm mục đích tuyên truyền cách 

mạng nhƣng ngƣời đọc luôn cảm nhận đƣợc sự chân tình, gần gũi, thân mật 

trong những lời tuyên truyền, cổ vũ , động viên ấy . Với việc sử dụng những 

từ địa phƣơng nói chung và những từ ngữ xứ Huế nói riêng , nhà thơ đã tạo 

đƣợc mối quan hệ gần gũi với độc giả . Từ ngữ điạ phƣơng là nhƣ̃ng tƣ̀ dù ng 

trong cuộc sống hàng ngày của ngƣời dân nhƣng khi đi vào trong thơ đã 

đƣợc Tố Hữu nâng lên thành phƣơng tiện nghệ thuật nhằm truyền tải nội 

dung tƣ tƣởng một cách nghệ thuật. Đặc biệt , những từ ngữ xứ Huế giúp độc 

giả có đƣợc sự đồng điệu sâu sắc vớ i nhà thơ ; góp phần không nhỏ trong 

việc thể hiện tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu cũng nhƣ góp phần tạo 
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nên giọng điệu riêng của nhà thơ - Giọng điệu tâm tình, ngọt ngào – Giọng 

của tình thƣơng mến. 

            2.3. Từ ngữ chỉ địa danh đất Viêṭ 

             Thơ Tố Hữu luôn gắn liền với cuộc đấu tranh cách mạng trƣờng kỳ của 

nhân dân ta. Từ khi nhân dân ta còn chìm trong vòng nô lệ đến khi quật khởi 

vùng lên giành chính quyền thắng lợi và tiếp tục xây dựng, bảo vệ đất nƣớc, Tố 

Hữu đã chứng kiến, tham dự và đóng góp vào chặng đƣờng lịch sử đó. Khi tái 

hiện lịch sử đất nƣớc bằng thơ, từ ngữ chỉ địa danh trở thành phƣơng tiêṇ nghệ 

thuật đắc dụng của nhà thơ . Những điạ danh mà Tố Hƣ̃u lựa chọn sử dụng 

trong thơ chủ yếu là những địa danh đất Việt, gắn liền với thiên nhiên và kháng 

chiến Viêṭ Nam.  

            Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp gian khổ, bộ đội, dân 

công vẫn cất cao tiếng hò, tiếng hát, thể hiện sự lạc quan, niềm tin vào tƣơng lai 

tất thắng của cách mạng:                         

                                         Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ  

                                         Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát 

                                         Dù bom đạn, xƣơng tan thịt nát 

                                                                                (Hoan hô chiến sĩ Điện Biên) 

              Đoạn thơ trên nhắc đến hai địa danh miền Tây Bắc. Dốc Pha Đin là 

nơi tiếp giáp giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên. Trong kháng chiến chống 

Pháp, đèo Pha Đin là một trong những tuyến huyết mạch quan trọng tiếp vận vũ 

khí, đạn dƣợc và lƣơng thực cho chiến dịch Điên Biên Phủ của nhân dân ta. 

Nắm đƣợc tầm quan trọng của vị trí này, năm 1954, tƣớng Pháp là Chirstian de 

Castries đã ra lệnh cho máy bay oanh tạc con đƣờng số 6 trong suốt 48 ngày 

đêm, trong đó dốc Pha Đin là một trong những điểm hứng chịu lƣợng bom đổ 

xuống nhiều nhất. Nhƣng bom đạn của kẻ thù không ngăn cản đƣợc những 

đoàn dân công “chị gánh, anh thồ” ngày đêm tải đạn và lƣơng thực đến chiến 

trƣờng. Đèo Lũng Lô là con đèo nằm trên quốc lộ 37, tại ranh giới hai huyện 

Văn Chấn của tỉnh Yên Bái và huyện Phù Yên của tỉnh Sơn La. Trong kháng 
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chiến chống Pháp, đèo Lũng Lô cũng là một trong những con đƣờng huyết 

mạch để tiếp vận vũ khí và lƣơng thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ.  Những 

địa danh Điện Biên, dốc Pha Đin, đèo Lũng Lô là những địa danh kháng chiến, 

khắc sâu trong tâm trí ngƣời đọc những gian khổ, khó khăn mà dân tộc ta đã 

vƣợt qua trong cuộc hành trình làm nên lịch sử. 

            Trong bài Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, Tố Hữu cũng không quên nhắc 

đến những căn cứ điểm, nơi những trận đánh lớn của quân dân ta trong chiến 

dịch Điện Biên Phủ: 

                                       Mƣờng Thanh, Hồng Cúm, Him Lam 

                                       Hoa mơ lại trắng, vƣờn cam lại vàng 

             Điện Biên - nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa quân dân ta và quân 

xâm lƣợc Pháp đã đi vào trong thơ Tố Hữu với vẻ đẹp kiêu hùng. Địa danh 

Điện Biên không còn là tên đất mà đã “hóa tâm hồn” dân tộc, trở thành biểu 

tƣợng của dân tộc: 

                                       Đêm lịch sử, Điện Biên sáng rực 

                                      Tên đất nƣớc, nhƣ huân chƣơng trên ngực 

                                       .... 

         Chín năm làm một Điện Biên 

                                      Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng 

                                                                                (Hoan hô chiến sĩ Điện Biên) 

              Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Tố Hữu đã viết bài thơ Ta đi tới để thể 

hiện tƣ thế làm chủ của dân tộc Việt Nam. Nhƣ̃ng từ chỉ địa danh Bắc Sơn, 

Đình Cả, Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên...vừa có ý nghĩa cụ thể, vừa mang ý 

nghĩa hàm ẩn  về nhƣ̃ng con đƣờng lic̣h sƣ̉  của đất nƣớc, của dân tộc: 

                                       Đƣờng Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên 

                                       Đƣờng qua Tây bắc, đƣờng lên Điện Biên 

                                     Đƣờng cách mạng, dài theo kháng chiến. 

                                                                                                  (Ta đi tới)  
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              Trong bài thơ Việt Bắc, nhà thơ sử dụng đến 31 lần từ chỉ địa danh; 

trong đó, có những từ đƣợc lặp lại, tạo ấn tƣợng sâu đậm: Việt Bắc (4 lần), Tân 

Trào (2 lần), Hồng Thái (2 lần), Thái Bình (2 lần): 

                                            Những đƣờng Việt Bắc của ta 

                                      Đêm đêm, rầm rập nhƣ là đất rung 

              Hay:  

                                            Mình về mình lại nhớ ta  

                                      Mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào. 

            Những địa danh Việt Bắc, Hồng Thái, Tân Trào trong thơ Tố Hữu khắc 

sâu dấu ấn một thời gian khổ nhƣng vô cùng hào hùng của dân tộc. Đặc biệt, từ 

chỉ địa danh Việt Bắc là một tín hiệu nghệ thuật đặc biệt khắc ghi hình ảnh Thủ 

đô kháng chiến của lịch sử dân tộc trong thơ Tố Hữu.               

  Địa danh Hà Nội - “trái tim” của đất nƣớc, nơi “lắng hồn núi sông ngàn 

năm” (Nguyễn Đình Thi), cũng nhiều lần xuất hiện trong thơ Tố Hữu trong 

cảm xúc tự hào:   

                                Ta nhảy ta bay 

                                Trong lòng Hà Nội 

                                                               (Vui bất tuyệt) 

                                Về đến đây rồi, Hà Nội ơi! 

                                Ngƣời đi kháng chiến tám năm trời 

                                                                    (Lại về!) 

    

Khi sử dụng những từ ngữ chỉ các địa danh Nam bộ: Sài Gòn, Bến Tre, 

Cà Mau, Hậu Giang, Mỏ Cày...Tố Hữu đã tái hiện đƣợc những sự kiện chính 

trị, lịch sử gắn liền với những địa danh đó:  

  Võ trang mấy trận, vang Bình Đại 

                               Cờ phất, bừng tƣơi đất Mỏ Cày. 

                                                                     (Lá thƣ Bến Tre) 
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Bên cạnh đó, nhà thơ còn tạo đƣợc những câu thơ mang tầm khái quát, 

có ý nghĩa biểu tƣợng về dân tộc:  

                                         Đầu Tổ quốc, chính đây tiền tuyến  

                              Mũi Cà Mau nhọn hoắt mũi chông   

                                                                            (Có thể nào yên) 

Từ địa danh Miền Nam trong thơ Tố Hữu thƣờng gợi lên nỗi đau của dân 

tộc khi đất nƣớc bị chia cắt:“Có thể nào yên? Miền Nam ơi, máu chảỷ” (Có thể 

nào yên), “Máu đã chảy. Miền Nam đã gọi” (Theo chân Bác) 

Còn rất nhiều địa danh khác của đất nƣớc đã đi vào thơ Tố Hữu nhƣ: 

Quảng Bình, Bảo Ninh, Nhật Lệ... và địa danh Huế, quê hƣơng của nhà thơ. Từ 

“Huế” và nhiều từ chỉ các địa danh trên đất Huế (Quảng Phong, Hƣơng Thuỷ, 

Hƣơng Trà, Phú Vang, Phú Lộc...) đã lắng đọng trong thơ Tố Hữu: “Huế ơi, 

quê mẹ của ta ơi!/ Nhớ tự ngày xƣa, tuổi chín mƣời” (Quê me )̣; “Bƣ̃a mô mời 

bạn vô chơi Huế/ Cồn Hến  buồm giong ngƣơc̣ bến Tuần ” (Hoa tím ).v.v...   

Những địa danh của quê hƣơng xứ Huế đƣợc Tố Hữu nhắc đến với tất cả niềm 

tự hào và tình yêu thƣơng tha thiết. Nhà thơ tự hào về vẻ đẹp thiên nhiên và con 

ngƣời quê hƣơng; giúp ngƣời đọc yêu quý về vùng đất còn lƣu giữ nhiều những 

giá trị văn hóa truyền thống và phẩm chất của dân tộc. 

Đặc bi ệt, trong số nhƣ̃ng điạ danh đất Việt  trong thơ Tố Hƣ̃u , Trƣờng 

Sơn là một điạ danh lic̣h sƣ̉ đƣợc sử dụng nhiều lần với cả nét nghĩa thực và ý 

nghĩa biểu tƣợng cho sự cao cả, thiêng liêng:  

                                Trƣờng Sơn, xẻ dọc, rọc ngang 

                       Xẻng tay mà viết nên trang sử hồng 

                              Trƣờng Sơn, vƣợt núi, băng sông 

                       Xe đi trăm ngả, chiến công bốn mùa  

                                … 

                                 Trƣờng Sơn, đông nắng, tây mƣa 
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                         Ai chƣa đến đó, nhƣ chƣa rõ mình  

                                                                         (Nƣớc non ngàn dăṃ) 

              Hay: 

                                           Xẻ dọc Trƣờng Sơn, đi cứu nƣớc 

                                     Mà lòng phơi phới dậy tƣơng lai! 

                                                                                 (Theo chân Bác) 

          Hai chữ Trƣờng Sơn trong thơ Tố Hữu đã trở thành biểu t ƣợng về ý chí 

bảo vệ độc lập , tự do và khí phách của dân tộc . Tố Hữu đã mang lại cho từ chỉ 

điạ danh Trƣờng Sơn sƣ́c khái quát mang tầm vóc lic̣h sƣ̉ . 

            Các từ ngữ chỉ địa danh đất Việt góp phần quan trọng vào việc làm cho 

tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu thêm “đậm đà”. Những địa danh trong 

thơ ông không phải là những miền đất xa lạ mà là những địa danh của đất nƣớc, 

gắn liền với thiên nhiên và công cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam. Đặc 

biệt, những địa danh nhƣ Điện Biên, Việt Bắc, Hà Nội (Thủ đô), Huế, Miền 

Nam và đặc biệt là Trƣờng Sơn xuất hiện nhiều lần trong thơ Tố Hữu đã trở 

thành biểu tƣợng, nhân chứng cho lòng yêu nƣớc, ý chí quyết tâm bảo vệ độc 

lập, tự do và khí phách anh hùng của cả dân tộc. 

          Trong nền văn học Việt Nam, nhiều nhà thơ , nhà văn khác cũng rất thành 

công khi sƣ̉ duṇg từ ngữ chỉ địa danh nhằm thể hiêṇ tình yêu đất nƣớc , tiêu 

biểu nhƣ Quang Dũng, Nguyễn Tuân, Hoàng Cầm , Nguyễn Bính .…Cùng với 

các nhà thơ, nhà văn khác, Tố Hƣ̃u đã góp phần tạo nên tấm hình đất nƣớc bằng 

thơ; trong đó, nhiều từ ngữ chỉ địa danh đã “thổi hồn” cho thơ và khắc sâu 

trong tâm hồn độc giả, thắp sáng niềm tin yêu, tự hào về quê hƣơng, đất nƣớc 

và dân tộc Việt Nam. 

 

             2.4. Từ láy; thành ngữ dân gian 

             2.4.1. Vận dụng thành công từ láy 

           Từ láy là: "những từ ngữ đơn đƣợc lặp đi lặp lại trong những yếu tố 

thành phần của chúng" [23]. Từ láy có tác dụng tạo hình , gợi cảm , biểu hiện 
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sinh đôṇg trạng thái của sự vật , sự việc và đời sống nội tâm của con ngƣời . 

Vì vậy , từ láy đƣợc nhiều các nhà thơ , nhà văn vâṇ duṇg và mang lại hiệu 

quả nghệ thuật đặc sắc. Có thể kể đến biệt tài sử dụng từ láy của các nhà thơ 

Nguyễn Du, Hồ Xuân Hƣơng, Nguyễn Khuyến.v.v...  

Tiếp nối truyền thống, Tố Hữu cũng rất coi trọng chất liệu từ láy và 

vận dụng vào ngôn ngữ thơ mình nhằm góp phần miêu tả chân thực, sinh 

động bức tranh thiên nhiên và cuộc sống, tình cảm của con ngƣời Việt Nam. 

Từ láy đƣợc nhà thơ dùng để tái hiện quá khứ đau thƣơng của dân tộc qua 

hình ảnh vô cùng ấn tƣợng, sâu sắc: 

             Ôi nhớ những năm nào thuở trƣớc 

             Xóm làng ta xơ xác héo hon 

                                          Nửa đêm thuế thúc trống dồn 

                                          Sân đình máu chảy, đƣờng thôn lính đầy. 

                                                                             (Ba mƣơi năm đời ta có Đảng)                      

             Từ khi xác định đƣợc con đƣờng lý tƣởng của đời mình và của dân 

tộc, Tố Hữu nhìn cuộc sống với một ánh mắt lạc quan, tƣơi sáng: “Hai mƣơi 

tuổi tim đang dào dạt máu”. Từ láy dào dạt đã thể hiện đƣợc sức sống của 

tuổi trẻ và niềm vui lớn trong tâm hồn nhà thơ trên hành trình đấu tranh cho 

lý tƣởng.                                        

Tái hiêṇ laị tinh thần hăn g say chiến đấu và phục vụ kháng hiến của quân 

và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Tố Hữu có những vần thơ rất 

bình dị, tự nhiên mà lại chuyển tải đƣợc “hơi thở” của cuộc đời kháng chiến:  

 

 

                                                  Hì hà hì hục 

                                                  Lục cục lào cào 

                                                  Anh cuốc em cuốc 
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                                                  Đá lở đất nhào! 

                                                                         (Phá đƣờng) 

           Công việc nặng nhọc nhƣng phải khẩn trƣơng. Những từ láy: hì hà hì 

hục, lục cục, lào cào đã thể hiện đƣợc không khí khẩn trƣơng , vội vàng , tinh 

thần hào hứng , vui vẻ đầy chất phác của những thanh niên tham gia phục vụ 

kháng chiến. 

            Tố Hƣ̃u đã kết hợp khéo léo các tƣ̀ láy tƣợng hình để miêu tả nét hồn 

nhiên, nhanh nhẹn , đáng yêu của chú bé liên lac̣ Lƣơṃ : 

                                                   Chú bé loắt choắt 

                                                   Cái xắc xinh xinh 

                                                  Cái chân thoăn thoắt 

                                                  Cái đầu nghênh nghênh   

                                                                                                (Lƣợm) 

            Trong bài thơ Việt Bắc, nhà thơ sử dụng kết hợp từ láy tƣợng hình, 

tƣợng thanh với láy từ và các biện pháp tu từ khác để tái hiện thành công khung 

cảnh kháng chiến hào hùng:                                             

                                              

                                              Những đƣờng Việt Bắc của ta 

                                       Đêm đêm rầm rập nhƣ là đất rung 

                                             Quân đi điệp điệp, trùng trùng 

                                        Ánh sao  đầu súng bạn cùng mũ nan 

.                                                                                        (Việt Bắc)              

            Từ  rầm rập là từ láy tƣợng thanh mô phỏng tiếng bƣớc chân nhanh, 

mạnh, dồn dập của cả một đoàn ngƣời; còn điệp điệp, trùng trùng là những từ 

láy tƣợng hình có nghĩa là hết lớp này đến lớp khác liên tiếp nhau kéo dài nhƣ 

không bao giờ dứt. Sự cộng hƣởng của các từ láy trên đã gợi lên khung cảnh 

lớn mạnh của cuộc kháng chiến và sức mạnh tổng hợp của dân tộc.  
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           Trong bài Mẹ Tơm, Tố Hữu cũng đã sử dụng kết hợp các từ láy biểu thái 

trong hai câu thơ miêu tả cảm xúc của nhà thơ khi trở về “quê mẹ nuôi xƣa”: 

                                      Gió lộng xôn xao, sóng biển đu đƣa 

                                     Mát rƣợi lòng ta, ngân nga tiếng hát 

                                                                                          (Mẹ Tơm) 

            Các từ láy đã gợi lên một không gian biển mênh mang và thể hiện đƣợc 

tâm trạng xúc động của ngƣời con khi trở về với mẹ. Tác giả đã rất tinh tế khi 

lựa chọn và sử dụng từ láy xôn xao, đu đƣa vừa diễn tả đƣợc âm thanh của 

tiếng gió biển, nhịp sóng biển vừa thể hiện cảm xúc trong lòng. Từ láy ngân 

nga  tạo cảm giác về sự giao hòa, giao cảm giữa thiên nhiên và tâm hồn. Các từ 

láy đã tạo đƣợc âm hƣởng độc đáo của nhạc thơ, gợi lên vẻ đẹp của thiên nhiên 

và diễn tả tinh tế cảm xúc của tâm hồn. 

            Từ láy cũng là chất liệu nghệ thuật đặc sắc giúp Tố Hữu vẽ lên bức 

tranh tƣơi đẹp của miền Bắc khi hoà bình lập lại , cuôc̣ sống trở lên tƣơi đẹp 

từng ngày:  

                                  Nghe hơi thở của đồng quê mập mạp  

                                  … 

                                  Rực rỡ những làng vàng tƣơi mái rạ  

                                                                    (Trên miền Bắc mùa xuân) 

           Hay: 

                                   Cành táo đầu hè rung rinh quả ngọt 

                                   Nắng soi sƣơng giọt long lanh.  

                                                                     (Bài ca mùa xuân 1961)  

  Trong ngày toàn thắng của đất nƣớc, niềm vui sƣớng, sự hứng khởi của 

con ngƣời Việt Nam, dân tộc Việt Nam tràn ngập làm đất trời, thiên nhiên, 

cảnh vật bừng sáng. Niềm vui ấy đƣợc diễn tả bằng một loạt từ láy dƣng dƣng, 

dồn dập, bừng bừng:  

                                   Ôi, nỗi mừng dâng mọi nỗi mừng 
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                                   Trào vui nƣớc mắt cứ dƣng dƣng 

                                   Cả Việt Nam tiến công, cả miền Nam nổi dậy 

                                    Dồn dập tim ta, trăm trận thắng bừng bừng 

                                                                             (Toàn thắng về ta). 

              Có thể khẳng định , từ láy trong thơ Tố Hữu có vai trò đặc biệt quan 

trọng trong việc khắc họa thiên nhiên và mô tả cuộc sống , tâm hồn con ngƣời 

Việt Nam trong kháng chiến cũng nhƣ trong cuôc̣ sống xây dựng đất nƣớc . Tố 

Hữu đã tiếp nối truyền thống sử dụng từ láy trong thơ và tạo đƣợc sự thành 

công đáng ghi nhận. Từ láy đã góp phần làm nên những bức tranh thiên nhiên 

tƣơi đẹp bằng ngôn từ; cuộc sống con ngƣời và những tình cảm cách mạng 

đƣợc tái hiện sinh động, tinh tế. Đây cũng là một yếu tố khẳng định tính dân tộc 

đậm đà trong ngôn ngữ nghệ thuật của nhà thơ.  

             2.4.2. Thành ngữ dân gian 

             Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học điṇh nghiã: "Thành ngữ là tập 

hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa của nó thƣờng không thể giải thích đƣợc 

một cách đơn giản bằng nghĩa của các từ tạo nên nó" [38]. Thành ngữ có 

khả năng nhấn mạnh nghĩa bằng sự diễn đạt sinh động, nghệ thuật nên nó không 

chỉ là kho báu trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày mà còn là nguồn chất liệu quý 

giá trong sáng tác văn học. Nhiều nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã vận dụng nhuần 

nhuyễn thành ngữ giúp cho câu thơ, lời văn thêm biểu cảm; giàu hình tƣợng, hàm 

súc và đậm đà bản sắc truyền thống.  

Tố Hữu cũng vận dụng hiệu quả nguồn chất liêụ quý giá này trong kho 

tàng ngôn ngữ Việt Nam. Khảo sát việc vận dụng thành ngữ trong thơ của Tố 

Hữu, chúng tôi thu đƣợc kết quả sau:   
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   Bảng 2.4.2: Khảo sát việc vận dụng thành ngữ dân gian trong thơ Tố Hữu 

STT Các tập thơ Số lƣợt sử dụng 

1 Từ ấy 7 

2 Việt Bắc 6 

3 Gió lộng 27 

4 Ra trận 9 

5 Máu và Hoa 4 

6 Một tiếng đờn 10 

7 Ta với ta 8 

Tổng 7 tập 71 

            (Thành ngữ khảo sát đã đƣơc̣ đối chiếu với Tƣ̀ điển thành ngƣ̃ Viêṭ 

Nam của Nguyêñ Nhƣ Ý ). 

   Nhìn vào kết quả khảo sát ta thấy , tập thơ có số lƣợt sử dụng thành 

ngữ cao nhất là Gió lộng; thứ tự tiếp theo là Một tiếng đờn, Ra trận, Ta với ta, 

Từ ấy, Việt Bắc, Máu và hoa. (Danh mục các thành ngữ mà Tố Hữu sử dụng 

và số lƣợt sử dụng của từng thành ngữ đƣợc thống kê cu ̣thể ở  (Phụ lục 3). 

            Thành ngữ góp phần thể hiện sinh động, chân thực hoàn cảnh đau đớn 

của đất nƣớc ta khi bị quân thù chiếm đóng: “Thịt rơi, máu chảy đêm dài” (Chị 

là ngƣời mẹ). Câu thơ có sự vận dụng sáng tạo câu thành ngữ “Đầu rơi, máu 

chảy” nói về sự tàn sát dã man, cái chết đau đớn. Nhân vật trong bài thơ là một 

cô giáo hiền lành , chị có bốn ngƣời con . Trong đó ba đứa vâñ còn thơ daị , một 

đứa vẫn còn trong bụng chị. Vậy mà kẻ thù độc ác, vô nhân tính đến mức đánh 

đập, tra tấn chị đến chết, thậm chí còn giết chết cả đứa bé trong bụng chị. Tiếng 

kêu xé lòng của chị giữa đêm dậy lên một niềm phẫn uất cao độ đối với tội ác 

của kè thù. 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.ltc.tnu.edu.vn 

 

43 

             Thành ngữ trong thơ Tố Hữu còn góp phần thể hiện sức sống tiềm tàng , 

lòng căm thù giặc sâu sắc và ý chí quyết tâm phải đánh đuổi  sạch quân xuân 

lƣợc, giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc dù cho có phải đánh đổi bằng cả 

mạng sống của bản thân, của con cháu hay của cả một thế hệ. Đối với kẻ thù 

của dân tộc, chúng ta vẫn luôn giữ một lòng khoan dung, độ lƣợng nhƣng 

chúng lại: “Đã leo đằng cẳng lại lân đằng đầu” (Ba mƣơi năm đời ta có 

Đảng). Câu thơ đƣơc̣ nhà thơ lấy ý từ câu thành ngữ "Đƣợc đằng chân lân 

đằng đầu". Sƣ̉ duṇg thành ngƣ̃ này , Tố Hữu đã thể hiện dã tâm và tham vọng 

của kẻ thù. Thấy ta nhân nhƣợng vì hòa bình thì chúng lại càng lấn tới. Nhƣng 

không: “Càng tức nƣớc càng xui vỡ bờ/ Lòng dân ta nhƣ lửa thêm dầu”  (Ba 

mƣơi năm đời ta có Đảng). Chỉ trong hai câu thơ , Tố Hƣ̃u đa ̃vâṇ duṇg liên tiếp 

hai thành ngƣ̃ : “tức nƣớc vỡ bờ”, “nhƣ lửa thêm dầu”. “Tức nƣớc vỡ bờ” là 

thành ngữ nói về tinh thần phản kháng của con ngƣời Việt Nam và sức mạnh 

trào dâng của ý chí Việt Nam.  

          Thành ngữ đã đƣợc Tố Hữu sử dụng để viết nên những câu thơ ca ngợi 

tinh thần bảo vệ Tổ quốc của dân tộc: 

                            Dù bom đạn, xƣơng tan thịt nát 

                                Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh 

                                                                   (Hoan hô chiến sĩ Điện Biên) 

              Đây chính là tình cảm lớn, tính cách lớn của mỗi ngƣời dân Việt Nam. 

Truyền thống yêu nƣớc cũng là một phẩm chất của dân tộc đƣợc lƣu truyền qua 

các thế hệ. Trong câu thơ, nội dung tƣ tƣởng đã đƣợc thể hiện qua hình thức 

ngôn từ tƣơng xứng, phù hợp, mang lại cho câu thơ sức khái quát cao. 

             Câu thơ trong bài Ý xuân đƣợc mƣợn ý từ câu thành ngữ “Đồng tâm 

hiệp lực” và câu thơ trong bài Mƣời tám thôn vƣờn trầu là từ thành ngữ "Đồng 

tâm nhất chí". Hai thành ngữ nói đến việc tất cả những ngƣời dân Việt Nam: 
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trên - dƣới, già - trẻ, gái - trai đều nhƣ một; đều nhất trí, cùng tâm chí, cùng hợp 

sức, cùng chung chí hƣớng quyết đánh đuổi quân xâm lƣợc, giành lại nền độc  

lập, tự do cho dân tộc. 

            Ngƣời Việt Nam không chỉ luôn đoàn kết, có chung một chí hƣớng, một 

mục đích mà còn luôn đùm bọc nhau về mọi mặt trong cuộc sống thiếu thốn, 

gian khổ ấy: “Thủy chung nghĩa nặng tình sâu vẫn là” (Hậu Lộc); “Bữa cháo 

bữa rau, đùm bọc lá rách lá lành” (Nhớ về anh ). Cả hai thành ngữ “nghĩa 

nặng tình sâu” và “lá lành đùm lá rách” đều nói đến sự tƣơng thân tƣơng ái, 

đùm bọc nhau, hỗ trợ nhau trong truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thành 

ngữ trong thơ Tố Hữu cũng góp phần thể hiện đạo lý “uống nƣớc nhớ nguồn” 

của ngƣời Việt Nam: “Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay/ Ra sông nhớ suối, có ngày 

nhớ đêm” (Ba mƣơi năm đời ta có Đảng). 

Thông qua việc sử dụng thành ngữ , Tố Hữu đã thể hiện thâṭ sinh động 

những tình cảm lớn , những truyền thống lớn của dân tộc Việt Nam . Với việc 

vận dụng sáng tạo thành ngữ dân gian , sáng tác của Tố Hữu vừa mang tính hiện 

đại vƣ̀a mang t ính truyền thống ; Đồng thời, nhà thơ góp phần giữ gìn sự trong 

sáng của tiếng Việt, làm phong phú thêm cho kho tàng ngôn ngữ nghệ thuật của 

nền văn học nƣớc nhà. 

            Thành ngữ chứa những kinh nghiệm sống, phép đối nhân xử thế, đạo lý, 

tƣ tƣởng, tình cảm , phong tục tập quán ...nên trong quá trình sử dụng , kể cả 

trong giao tiếp hàng ngày hay trong sáng tác văn chƣơng thành ngƣ̃ đều là 

nguồn chất liêụ phong phú và quý báu .  

             Nguyễn Bính cũng sử dụng nhiều thành ngữ trong thơ mình. Khảo sát 

thơ ông, chúng tôi nhận thấy khuynh hƣớng sử dụng thành ngữ trong thơ ông 

bộc lộ rõ tâm trạng phân vân, giằng xé giữa hai thế giới thành thị với thôn quê. 

Khi viết về cảnh quê, ngƣời quê các thành ngữ đƣợc Nguyễn Bính vận dụng 

dƣới dạng nguyên mẫu, không biến đổi nhƣ: “Sang ngang lỡ bƣớc riêng mình 

chị sao/ Tuổi son nhạt thắm phai đào...”, “Một đi bảy nổi ba chìm/ Trăm cay, 

ngàn đắng, con tim héo dần” (Lỡ bƣớc sang ngang). Những thành ngữ: Lỡ 
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bƣớc sang ngang, nhạt thắm phai đào, bảy nổi ba chìm, Trăm cay ngàn đắng 

đƣơc̣ Nguyễn Bính vâṇ duṇg nguyên mâũ thành ngữ dân gian để chỉ thân phận 

phụ thuộc của ngƣời phụ nữ xƣa trong xa ̃hôị cũ . 

            Do đối tƣợng Nguyễn Bính hƣớng tới chỉ đƣợc giới hạn trọng một 

phạm vi hẹp cho nên việc sử dụng thành ngữ cũng có nhiều khác  biệt so với Tố 

Hữu. Khảo sát thơ của Tố Hữu chúng tôi thấy , đối tƣợng mà thơ ông hƣớng tới 

là cuôc̣ sống đa dạng , phong phú. Để đáp ứng yêu cầu phản ánh “lẽ sống lớn”, 

“tình cảm lớn”, “niềm vui lớn” của dân tộc, Tố Hữu đã vận dụng thành ngữ 

một cách linh hoạt hơn. 

*        * 

* 

            Ở chƣơng 2, luâṇ văn tâp̣ trung tìm hiểu và phân tích nhƣ̃ng biểu hiêṇ 

của tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu trên phƣơng diện chất liệu. 

             Tố Hƣ̃u sƣ̉ duṇg  nhiều tƣ̀ ngƣ̃ xƣng hô mang sắc thái thân mâṭ , gần gũi . 

Thơ Tố Hữu là hồn thơ của cuộc đời, của quần chúng lao động. Đối với ông, tất 

cả mọi ngƣời đều là anh em, bạn bè, đồng chí, là những ngƣời thân trong một gia 

đình. Cách xƣng hô thân mật, gần gũi đã thể hiện sâu sắc tình cảm yêu thƣơng , 

sự trân trọng của nhà thơ đối với cộng đồng , dân tộc. Tố Hƣ̃u đa ̃vâṇ duṇg thành 

công tƣ̀ ngƣ̃ điạ phƣơng , đăc̣ biêṭ là tƣ̀ ngƣ̃ xƣ́ Huế trong các sáng tác của mình . 

Nhƣ̃ng tƣ̀ ngƣ̃ điạ phƣơng mà ôn g sƣ̉ duṇg không haṇ điṇh ở môṭ vùng , môṭ 

miền nào đó mà lan tỏa khắp moị miền đất nƣớc . Việc vận dụng thành công từ 

ngữ địa phƣơng nói chung và tƣ̀ ngƣ̃ xƣ́ Huế đa ̃góp phầ n làm nên gioṇg điêụ 

riêng - giọng điệu tâm tình , ngọt ngào và thể hiêṇ tính dân tôc̣ trong ngôn ngƣ̃ 

thơ Tố Hƣ̃u. Trong thơ Tố Hữu, từ ngữ chỉ địa danh cũng góp phần thể hiện tính 

dân tộc sâu sắc , gợi cho ngƣời đoc̣ sự thân thuôc̣ , gần gũi với thiên nhiên , đất 

nƣớc Việt Nam. Tố Hữu sử dụng nhiều từ láy trong thơ nhằm góp phần khắc họa 

sinh động bức tranh thiên nhiên và cuộc sống con ngƣời dân tộc . Với ý thƣ́c giƣ̃ 

gìn và phát huy những tinh hoa trong ngôn ngữ dân tộc , Tố Hữu đa ̃vâṇ duṇg 

linh hoaṭ và nhuần nhuyêñ thành ngữ dân gian . Nhìn trên phƣơng diện chất liệu, 
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tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu đƣợc thể hiện đậm nét và sâu sắc. Chất 

liệu ngôn ngữ giàu tính dân tộc làm cho thơ Tố Hữu mang vẻ đẹp riêng - tính 

dân tộc đậm đà; góp phần hình thành phong cách thơ Tố Hữu; thể hiện ý thức 

trân trọng và giữ gìn những tinh hoa trong ngôn ngữ dân tộc của nhà thơ.  

Chƣơng 3 

TÍNH DÂN TỘC TRONG NGÔN NGỮ THƠ TỐ HỮU 

XÉT TRÊN PHƢƠNG DIÊṆ CẤU TRÚC 

 

3.1. Vận dụng thành công những cấu trúc ngôn ngữ quen thuôc̣ 

trong văn học dân gian 

          3.1.1. Cấu trúc đối đáp dân gian 

          Cấu trúc đối đáp là loaị cấu trúc đƣợc sử dụng nhiều trong ca dao , dân ca 

xƣa, đặc biệt là những bài ca dao về lao động sản xuất và những câu hát giao 

duyên. Phần lớn những bài ca dao có cấu trúc đối đáp gồm hai vế song hành; 

hình thức thông thƣờng nhất là cặp câu 6 - 8 đối của giới này và cặp câu 6 - 8 

đáp của giới kia. Những bài ca dao, dân ca có cấu trúc đối đáp thƣờng mang nội 

dung là những lời thề non hẹn biển, những lời nồng nàn hứa hẹn kết tóc xe tơ 

của đôi trai gái; cũng có có khi là những lời chào mừng khi gặp gỡ, lời than 

thở, giãi bày tâm sự lúc chia ly; hay có lúc những lời đối đáp là lời hai bên nam 

nữ bông đùa, thách đố, thử tài nhau... 

Tố Hữu cũng sử dụng cấu trúc đối đáp dân gian trong các sáng tác của 

mình nhƣng đó là sƣ ̣vận dụng sáng taọ . Ngƣời đọc tìm thấy lối cấu trúc ngôn 

ngữ này trong nhiều sáng tác của Tố Hữu . Ví dụ : Tiếng hát sông Hƣơng , Đôi 

bạn, Viêṭ Bắc,Bài ca của ngƣời du kích… 

             Trong bài Tiếng hát sông Hƣơng , Tố Hƣ̃u đa ̃vận duṇg khéo léo lối cấu 

trúc này. Bài thơ là lời đối đáp kín đáo , tế nhi ̣ giữa nhà thơ với cô gái giang hồ 

trên sông Hƣơng . Cả bài thơ gồm 29 câu thơ, trong đó 16 câu thơ đầu là lời của 

cô gái, 13 câu thơ còn laị là lờ i đáp laị của nhà thơ : 
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                                                Trên dòng Hƣơng Giang 

                                                Em buông mái chèo 

                                                … 

                                                Tình ôi gian dối là tình 

                                      Thuyền em rách nát còn lành đƣơc̣ không?  

                Bài thơ có cấu trúc hai phần. Phần đầu là lời giãi bày tâm sự của cô 

gái sông Hƣơng . Phần sau là lời đáp của tác giả. Mƣơṇ cấu trúc đối đáp dân 

gian,Tố Hƣ̃u đa ̃phản ánh hiện trạng xã hội và niềm tin vào sự đổi đời của 

những kiếp ngƣời bất hạnh và niềm tin vào tƣơng lai tƣơi sáng của dân tộc. 

             Việt Bắc là sự kế thừa xuất sắc và nhuần nhuyễn cấu trúc đối đáp dân 

gian trong thơ Tố Hƣ̃u . Trong bài thơ, nhà thơ đã khéo léo vận dụng lối đối đáp 

trong ca dao dao duyên để diễn tả tình cảm của cả ngƣời ở lại - ngƣời dân Việt 

Bắc và ngƣời ra đi - những ngƣời cán bộ cách mạng trong phút chia ly : 

                                            Mình về mình có nhớ ta 

                                  Mƣời năm lăm ấy thiết tha măṇ nồng 

            Mình về mình có nhớ không 

             Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn 

                    Tiếng ai tha thiết bên cồn 

   Băng khuâng trong dạ, bồn chồn bƣớc đi 

                    Áo chàm đƣa buổi phân li 

             Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay 

           Lối cấu trúc đối đáp hô ƣ́ng đƣợc Tố Hữu trong bài thơ làm cho tình 

cảm cách mạng đƣợc diễn tả sinh động hơn. Ngƣời dân Viêṭ Bắc và nhƣ̃ng 

ngƣời cán bô ̣cách maṇg nhƣ nhƣ̃ng ngƣời baṇ tình , bạn đời; cùng nhau gắn bó , 

san sẻ nhƣ̃ng gian khổ , khó khăn trong suốt mƣời lăm năm ân tình , để rồi đến 

phút chia ly họ quyến luyến không muố n rời xa . Mƣơṇ lối cấu trúc đối đáp , Tố 

Hƣ̃u đa ̃diêñ tả xúc đôṇg tình cảm quân dân cá nƣớc thiêng liêng . 
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             Với cấu trúc đối đáp dân gian, Tố Hữu đã sáng tạo đƣợc những bài thơ 

có hình thức nghệ thuật hấp dẫn để thể hiện ý nghĩa tƣ tƣởng sâu sắc. Nhân vật 

trữ tình trong cặp đối đáp đƣơc̣ trực tiếp bộc lộ tâm tƣ , tình cảm , nỗi 

lòng...Những bài thơ vận dụng cấu trúc đối đáp dân gian của Tố Hữu đã mang 

lại cho thơ ông sự hấp dẫn với quảng đại quần chúng, khẳng định sự kết hợp 

hài hòa giữa cách mạng và dân tộc trong hình thức tƣời đẹp của nghệ thuật.  

3.1.2. Cấu trúc “phú”, “tỉ”, “hứng” trong ca dao 

            Ca dao thuộc loại văn chƣơng truyền miêṇg trong kho tàng văn học dân 

gian Việt Nam. Thông thƣờng các bài ca dao thƣờng đƣợc xuất phát từ cảm 

xúc, chủ yếu dùng để bộc lộ thế giới tình cảm phƣ́c tap̣ hay ký thác tâm sự , nỗi 

lòng của con ngƣời . Do đó , ca dao thƣờng sử dụng các cấu trúc phú , tỉ, hứng 

làm phƣơng tiện để diễn đạt . 

  * Cấu trúc phú: 

Trong ca dao, phú là một kiểu cấu tứ đƣợc dùng phổ biến để trực tiếp tả 

cảnh, kể chuyêṇ hoăc̣ phô diêñ tâm tình . Tƣ̀ điển thuâṭ ngƣ̃ văn hoc̣ điṇh nghiã : 

“Phú là phô bày thẳng sƣ ̣viêc̣” [29]; là sự phơi bày , mô tả hiêṇ thƣc̣ hay tâm 

tƣ tình cảm của con ngƣời cũng đƣợc bộc lộ môṭ cách trƣc̣ tiếp .  

Nhiều bài thơ của Tố Hữu có cấu trúc mang hình thức phú trong ca dao. 

Ngƣời đoc̣ có thể tìm hiểu lối cấu trúc này trong : Hai đƣ́a bé, Vú em , Lão đầy 

tớ, Lao Bảo , Hầm ngƣời , Đời thợ , Đói! Đói!, Thù muôn đời muôn kiếp không 

tan,…. 

            Cấu trúc phú đƣơc̣ Tố Hƣ̃u sƣ̉ duṇg khi mô tả , phơi bày hiêṇ thƣc̣ cuôc̣ 

sống cơ cƣc̣ của nhƣ̃ng con ngƣời lao khổ , bất haṇh nhƣ em bé mồ côi , chị vú 

em, lão đầy tớ ,…. Tố Hữu – hồn thơ của cuôc̣ đời , thơ ông luôn bám sát và 

phản ánh chân thực những góc tối , góc khuất của những số phận bất hạnh trong 

cuôc̣ sống. Ông phô bày trực tiếp sƣ ̣bất công trong xã hội Việt Nam trong thời 

kì phong kiến . 
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Đó là  khi nhà thơ phơi bày sự đối lập gay gắt giƣ̃a kẻ giàu – ngƣời 

nghèo, giƣ̃a ngƣời làm chủ – kẻ làm thuê ,…. Sƣ ̣đối lâp̣ đó xuất hiện ngay từ 

những đứa trẻ mới nhƣ trong bài Hai đƣ́a trẻ . Mở đầu bài thơ , nhà thơ nhìn 

thấy điểm chung giƣ̃a h ai đƣ́a trẻ . Chúng cùng sống chung một nhà , cùng một 

tuổi, cùng còn là những đứa trẻ ngây thơ , trong sáng… .: “Hai đứa bé cùng 

chung nhà, một tuổi/ Cùng ngây thơ, khờ dại, nhƣ chim non”. Nhƣng ngay sau 

đó, nhà thơ bất ngờ nhận ra , tuy có rất nhiều điểm chung nhƣ vậy nhƣng cuộc 

sống và số phâṇ của chúng thì hoàn toàn đối lâp̣ nhau . Tố Hƣ̃u không ngần ngaị 

phơi bày hiêṇ thƣc̣ đó : “Ồ lạ chửa! Đứa xinh tròn, mủm mỉm/ Cƣời trong chăn 

và nũng nịu nhìn me./ Đứa ngoài sân, trong cát bẩn bò lê/ Ghèn nhầy nhụa, 

ruồi bu trên môi tím!/ …”. Lối cấu trúc phú của bài thơ đã diễn tả, phô bày trực 

tiếp sự đối lập trong cuộc sống của hai đứa trẻ, phơi bày sự bất công trong xã 

hội cũ. Cũng tƣơng tự nhƣ vậy, bài thơ Mồ côi cũng mang dáng dấp cấu trúc 

phú trong đoạn thơ miêu tả cuôc̣ sống bơ vơ , không nơi lƣơng tƣạ , nay đây mai 

đó của nhƣ̃ng đƣ́a trẻ mồ côi : “Gió lùa mƣa  rơi rơi / Trên nẻo đƣờng sƣơng 

lạnh/ Đi về đâu em ơi / Phơi thân tàn khô quaṇh !/… /Rồi ngày kia rã cánh/ Rụi 

chết bên đƣờng đi... 

            Cấu trúc phú còn xuất hiện trong những bài thơ Tố Hƣ̃u phơi bày hiêṇ 

thƣc̣ khắc nghiêṭ trong ch iến tranh hoặc nhƣ̃ng khó khăn, gian khổ mà quân và 

dân ta phải đa ̃trải qua trong cuôc̣ chiến tranh t rƣờng kì chống Pháp để làm nên 

chiến thắng vẻ vang tro ng chiến dic̣h Điêṇ Biên lic̣h sƣ̉ : 

 Năm mƣơi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mƣa dầm, cơm vắt  

 Máu trộn bùn non...”, 

  Những đồng chí thân chôn làm giá súng 

 Đầu bịt lỗ châu mai 

Băng mình qua núi thép gai 

Ào ào vũ bão 

Những đồng chí chèn lƣng cứu pháo 
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 Nát thân, nhắm mắt, còn ôm...  

Những bàn tay xẻ núi lăn bom 

 Nhất định mở đƣờng cho xe ta 

Tiến lên chiến trƣờng tiếp viện 

                  (Hoan hô chiến si ̃Điêṇ Biên.) 

             Hay khi nhà thơ miêu tả , khắc họa sƣ ̣“thay da đổi thiṭ” tƣ̀ng ngày trên 

Miền Bắc khi bắt tay vào công cuôc̣ xây dƣṇg Chủ nghiã Xa ̃hôị . Đó trƣớc hết 

không khí tƣng bừng , náo nhiệt , sôi động của thiên nhiên ,cảnh vật , con ngƣời 

trong công cuô ̣ c xây dƣṇg Chủ nghiã Xa ̃hôị ở Miền Bắc . Trƣớc hết là khung 

cảnh thiên nhiên , rôṇ ra ̃sắc màu: 

   Đƣờng nhựa dài óng ả 

 Đồng chiêm mạ xanh rờn 

Ga mới hòng đoi má 

Cầu mới thơm mùi sơn... 

... 

Nghe hơi thở của đồng quê mâp̣ mạp 

Bãi phù sa xanh mƣơṭ ngô non 

… 

Sắt sáng chói nhƣ̃ng bể dầu xƣởng máy 

Và trƣờng học đã mọc lên từng dãy” 

                                        (Trên Miền Bắc mùa xuân). 

 Cấu trúc phú đã đem lại lợi thế miêu tả, tái hiện bức tranh đời sống trong 

thơ Tố Hữu và sự xuất hiện của dạng cấu trúc này cũng góp phần tạo nên tính 

dân tộc cho ngôn ngữ thơ ông. 

          * Cấu trúc tỉ: 

Tỉ cũng đƣợc biết đến là một phƣơng thức cấu trúc ngôn ngữ quen thuộc 

trong ca dao cổ . Tƣ̀ điển thuâṭ ngƣ̃ văn h ọc điṇh nghiã : “tỉ đƣơc̣ xem là môṭ 

trong ba “thể” cấu tƣ́ của ca dao bên caṇh các thể Phú và Hƣ́ng” [29]; “Tỉ  
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bao gồm so sánh và ẩn du ̣ (so sánh ngầm) [29]. Cấu trúc tỉ giúp cho ý đồ nghê ̣

thuâṭ mà tác giả muốn gƣ̉i gắm , những điều mong manh , tinh tế trong tình cảm , 

cảm xúc của con ngƣời . Những cung bậc cảm xúc nhƣ buồn - vui, sƣớng - khổ, 

đau thƣơng - hạnh phúc... đƣợc thể hiện một cách sinh động, tinh tế. 

   Cấu trúc tỉ xuất hiêṇ nhiều trong thơ Tố Hƣ̃u , tiêu biểu ở các bài : 

Theo chân Bác, Việt Nam máu và hoa, Vui bất tuyệt, Cảm nghĩ đầu xuân 

2002, Lƣợm, Miền nam, Ba mƣơi năm đời ta có Đảng ...Tố Hữu vâṇ dụng 

cấu trúc tỉ , bài thơ viết về niềm vui , sƣ ̣hƣ́ng khởi của nhà thơ khi bắt găp̣ lí 

tƣởng cách maṇg : 

                                 Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 

                                 Mặt trời chân lý chói qua tim 

                                 Hồn tôi là một vƣờn hoa lá 

                                 Rất đậm hƣơng và rộn tiếng chim 

                                                                            (Từ ấy) 

  Bằng nhƣ̃ng ảnh ẩn du ̣ “Bƣ̀ng nắng ha”̣ , “Măṭ trời chân lý” , “vƣờn 

hoa lá”…, Tố Hƣ̃u đa ̃diêñ tả thành công niềm vui sƣớng hân hoan của mình 

khi đƣơc̣ ánh s áng của lí tƣởng cách mạng soi đƣờng . Với ông , lý tƣởng của 

Đảng huy hoàng , chói lọi nhƣ mặt trời – “Măṭ trời chân lý” , soi chiều và làm 

bƣ̀ng tỉnh tâm hồn ông .  khi ca ngợi vẻ đẹp của quê hƣơng đất nƣớc, những con 

ngƣời thủy chung với cách mạng , sẵn sàng hi sinh cho lý tƣởng :                                                                      

           Viết về quê hƣơng đất nƣớc, Tố Hữu đã luôn ca ngợi với một tình cảm sâu 

sắc nhất. Nhà thơ say mê, tƣ ̣hào trƣớc vẻ đep̣ của quê hƣơng, đất nƣớc Viêṭ Nam:    

                                      Lộc Ninh xinh một cụm hồng 

                                Ai hay đất lửa, máu hồng đơm hoa 

                                       Cái vui sinh nở chan hòa 

                                Nghe rừng căng sữa nhựa ra đầu mùa 

                                                                       (Nƣớc non ngàn dặm) 
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Những câu thơ với hình ảnh ẩn dụ: một cụm hồng, đất lửa, máu hồng 

đơm hoa, căng sữa nhựa ra đầu mùa đã mang lại cho bài thơ ý nghĩa ca ngợi 

sƣ ̣giàu đẹ p, trù phú của đất nƣớc với những ngƣời con yêu tự do, yêu hạnh 

phúc, hòa bình. 

            Cấu trúc tỉ xuất hiện nhiều trong thơ Tố Hữu, làm cho câu thơ , hình ảnh 

thơ thêm sinh đôṇg, giàu cảm xúc . Đặc biệt là nó góp  phần làm cho tính dân tôc̣ 

trong thơ Tố Hƣ̃u đƣơc̣ thể hiêṇ sâu sắc , mang lại cho thơ Tố Hữ sắc tái quen 

thuôc̣ trong ca dao.  

             

 * Cấu trúc hứng: 

Hứng (cùng với phú và tỉ) là cấu tƣ́ q uen thuôc̣ trong ca dao . Trong ca 

dao, hƣ́ng là: “cách sáng tác theo lối “đối cảnh sinh tình” (nêu cảnh vâṭ , sƣ ̣

viêc̣ trƣớc, bôc̣ lô ̣tâm tƣ , tình cảm sau)” [29]. Tƣ́c là, bài thơ thƣờng mở đầu 

bằng một hay một vài câu câu tả ngoại cảnh hoăc̣ nêu sƣ ̣viêc̣ để gợi hứng , tƣ̀ 

đó ngƣời nghê ̣si ̃bôc̣ lô ̣tâm tƣ , tình cảm, nỗi lòng mình.  

Tố Hữu tiếp thu, kế thƣ̀a một cách sáng tạo cấu trúc hƣ́ng trong ca dao . 

Trong ca dao xƣa , không gian thơ môṇg của cảnh vâṭ đƣơc̣ nhân vật trữ tình 

mƣơṇ làm cái cớ để bày tỏ tình cảm , nỗi lòng môṭ cách kín đáo , tế nhi .̣ 

                                               Trên trời có đám mây xanh 

                                     Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng  

                                              Ứớc gì anh lấy đƣợc nàng  

                                        Để anh mua gac̣h Bát Tràng về xây… 

            Trong thơ Tố Hữu cũng có những bài cảm xúc của nhân vật trữ tình 

đƣợc gợi hứng từ cảnh vật tƣơng tự nhƣ thế: 

                                           Chiều nay gió lặng. Nắng hanh 

                                     Mây hồng trắng nõn, trời xanh, Bác về 

                                            Sông Hồng nắng rực bờ đê 
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                                     Nắng thơm rơm mới, đồng quê gặt mùa 

                                           Bác đi, muôn dặm đƣờng xa 

                                    Hôm qua tuyết lạnh, nay vừa nắng lên 

                                           Bác về, tóc có bạc thêm? 

                                    Năm canh, bốn biển, có đêm nghĩ nhiều? 

                                                                                 (Cánh chim không mỏi) 

            Bốn câu đầu trong bài thơ là bốn câu thơ tả cảnh , nhƣ̃ng câu thơ tiếp 

theo là lời giaĩ bày tâm sƣ ̣của nhà thơ . Tố Hƣ̃u đa ̃tiếp thu cấu trúc hƣ́ng trong 

ca dao khi mƣơṇ thiên nhiên làm nền , làm cớ để thể hiện tình cảm yêu mến , sƣ ̣

kính trọng của nhà thơ cũng nhƣ của mọi ngƣời dân Việt Nam dành cho Bác . 

Ẩn sau những câu thơ của Tố Hữu khô ng chỉ là tình cảm yêu thƣơng , kính 

trọng mà đó còn là sự quan tâm , lo lắng nhà thơ dành cho Bác  

            Cấu trúc hƣ́ng còn đƣơc̣ nhà thơ vâṇ duṇg linh hoaṭ trong bài Đông. 

Đây là bài thơ đƣợc sáng tác vào tháng 12/1940 khi Tố Hữu đang bị Thực dân 

Pháp bắt giam ở nhà lao Lao Bảo. Toàn bài thơ có mƣời hai câu thơ đƣợc chia 

ra hai phần: phần đầu gồm sáu câu thơ tả cảnh và phần hai gồm sáu câu thơ 

cuối tả tình. 

                                            Đêm nay gió biển đông về 

                                      Mùa thu chừng đã tái tê đất trời 

                                            … 

             Câu thơ mở đầu gợi ra thời gian của cảnh vật đƣợc nhắc tới là vào ban 

đêm, cuối thu, đầu đông, cái lạnh lúc này đã bắt đầu thấm đƣợm vào đất trời , 

non quanh , rừng sâu . Nhà thơ đã rất nhạy cảm khi nhận ra cái tái tê , run rẩy , 

xao xác, não nề của thiên nhiên . Sáu câu thơ đầu có sự thay đổi không gian : từ 

không gian rộng lớn, bao la của đất trời, của những ngọn núi, của rừng sâu đến 

không gian hẹp của sân lao. Nhƣng dù không gian rộng hay hẹp thì cũng bị bao 

trùm bởi cái lạnh của mùa đông khiến cho cảnh vật trở nên thƣa thớt, xao xác, 
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âm u, buồn thảm. Cái lạnh của thiên nhiên đất trời, cái buồn của cảnh vật thấm 

vào lòng ngƣời tù cách mạng: 

      Một mình nằm tựa đêm nghe 

                                  Lạnh lùng gió lọt vào khe cửa buồng 

                                             ... 

                                         Nằm nghe mình chuyện với mình 

                                Mênh mông nhớ bạn, gởi tình trăm phƣơng... 

             Có thể tìm hiếu cấu trúc hứng trong bài Vỡ bờ. Bài thơ gồm 17 cặp câu 

lục bát, hai câu đầu là tả cảnh, 32 câu sau là lời dãi bài tâm sƣ ̣của nhà thơ : 

                                         Bão rơi rồi lại mƣa tuôn 

                                  Bể dâng nƣớc mặn, lụt nguồn tràn sông 

              Hai câu thơ nói về cảnh bão về, mƣa tuôn khiến cho nƣớc biển, nƣớc 

sông dâng cao gây ra lụt lội khắp nơi. Nhìn cảnh lũ lụt tàn phá mọi nơi ấy nhà 

thơ đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc: đầu tiên là xót xa, nghẹn ngào, đau 

đớn đến rơi nƣớc mắt khi nhìn mạ chết non, nhà cửa, vốn liếng bỗng chốc bị 

cuốn bay, những cánh đồng lúa đang trổ đòng bị ngâm lâu trong nƣớc trở nên 

đen thâm:                                      

Lệ cay đã đổ ròng ròng 

                                Nghẹn ngào khóc lúa đòng đòng đen thâm 

                                          ... 

                                          Ngẩn ngơ trông ruộng trông trời 

                                 Khổ ơi là khổ, buồn ơi là buồn! 

            Từ cảm xúc xót xa, đau đớn ấy, nhà thơ đi tìm lí do vì ai?do ai mà đê 

vỡ, nƣớc tuôn để rồi khi tìm ra rồi tâm trạng nhà thơ lại chuyển sang trạng thái 

phẫn uất, căm giận: "Chém cha lũ giặc cƣờng quyền". Và cuối cùng từ sự căm 

phẫn, nhà thơ đã thể hiện quyết tâm lật đổ chính quyền tay sai, giành lại quyền 

làm chủ đất nƣớc: 

                                            Đói lòng không thể khoanh tay 
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                                      Anh em ơi quyết phen này dậy lên! 

                                            Đồng tâm đoàn kết vững bền 

                                      Đánh tan Nhật - Pháp giành quyền tự do 

           Cấu trúc hứng trong thơ Tố Hữu luôn tạo đƣợc sự hài hào giữa cảnh vật 

và tâm trạng, giữa thiên nhiên và lòng ngƣời. Những bài thơ vận dụng cấu trúc 

hứng cũng mang phong vị ca dao, giúp cho thơ Tố Hữu có sức hấp dẫn với 

đông đảo quần chúng ; đạc biệt là những ngƣời yêu thích ca dao.                                       

           3.1.3. Cấu trúc truyện kể dân gian 

           Truyện kể dân gian là những truyện có cốt truyện , nhân vật , sự kiện rõ 

ràng. Nó là kho tri thức phản ánh quá trình dựng nƣớc (Sơn Tinh - Thủy Tinh), 

sự ra đời hay xuất hiện của một hiện tƣợng (sự tích trầu cau, sự tích quả dƣa 

hấu,...), phản ánh quá trình giữ nƣớc của ông cha ta (Thánh Gióng, Mỵ Châu - 

Trọng Thủy...) 

            Trong thơ mình, Tố Hữu thƣờng sử dụng cấu trúc truyện kể dân gian 

khi nhà thơ tổng kết một quá trình nào đó từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc 

hay khi viết về cuộc đời một con ngƣời là nhân vật lịch sử hoặc quần chúng 

cách mạng: Bà mẹ Việt Bắc , Cho đời tƣ ̣do , Chị là ngƣời mẹ , Chuyêṇ em!, Ba 

mƣơi năm đời ta có Đảng, Theo chân Bác!, Mẹ Suốt!. 

                Bà mẹ Việ t Bắc là một trong nhƣ̃ ng bài thơ tiêu biểu về sƣ̉ duṇg c ấu 

trúc truyện kể dân gian  : 

                                                Đêm nay trên sàn 

                                               Bâp̣ bùng ngoṇ lƣ̉a 

                                               Mé kể nguồn cơn 

                                               Chuyêṇ nhà chuyêṇ cƣ̉a 

              Nhƣ̃ng câu thơ đầu tiên đa ̃dâñ ngƣời đoc̣ vào câu chuyêṇ  cuộc đời và 

hoàn cảnh của bà mẹ. Nhà thơ để “Mé” là ngƣời trƣc̣ tiếp kể gi a đình , về cuôc̣ 

sống của mình cho đến  hết bài thơ 
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             Trong bài Mẹ Suốt, lối cấu trúc truyêṇ kể cũng đƣơc̣ nhà thơ vâṇ duṇg 

khá nhuần nhuyễn : 

                                             Lăṇg nghe me ̣kể ngày xƣa 

                                     Chang chang cồn cát nắng trƣa quảng Bình 

              Hai câu thơ đầu mang đâṃ âm hƣởng c ủa những câu chuyện cổ . Nếu 

nhƣ̃ng câu chuyêṇ cổ  thƣờng bắt đầu bằng môtip “Ngày xƣ̉a…ngày xƣa…!” thì 

trong bài t hơ, Tố Hƣ̃u cũng mang đến cho ngƣời đoc̣ sƣ ̣liên tƣởng về môṭ câu 

truyêṇ cổ tích thần kỳ sắp đƣơc̣ kể bằng câu thơ : “Lăṇg nghe me ̣kể ngày xƣa”.  

Bằng lối kể theo trình tự thời gian, nhà thơ giới thiệu về hoàn cảnh xuất 

thân, cuộc sống , gia đình của me ̣ : Quê me ̣ở Bảo Ninh – môṭ vùng đất nghèo 

ven biển , quanh năm lênh đênh sông nƣớc , tƣ̀ nhỏ đa ̃phải vấ t vả vì cuôc̣ sống 

mƣu sinh, lấy chồng thì phải bƣơn trải vì cuôc̣ sống gia đình… .Qua lời kể của 

mẹ, ngƣời đoc̣ còn biết đƣơc̣ quá trình me ̣đƣơc̣ giác ngô ̣cách maṇg , tin theo 

cách mạng và cống hiến cho sƣ ̣nghiêp̣ cách maṇg . 

               Viết về “em Hòa” – ngƣời du kích vùng Hƣơng Thủy, Thừa Thiên đã 

lập nhiều chiến công khi mới ở tuổi niên thiếu, nhà thơ cũng sử dụng cấu trúc 

truyện kể dân gian để nhân vật trực tiếp kể về cuộc đời của mình. 

                                            Em tên là Nguyễn Văn Hoà 

                                            Mẹ em thì gọi em là cu Theo                                     

        ... 

                                                                            (Chuyện em...) 

               Những câu thơ đầu tiên, qua lời kể, lời giới thiệu của chính nhân vật, 

ngƣời đọc nhận biết đƣợc hoàn cảnh xuất thân của “em Hòa”, từ tên tuổi đến 

hoàn cảnh gia đình và những ngƣời thân trong gia đình anh. Tiếp theo em trực 

tiếp kể về quá trình mình và những ngƣời thân trong gia đình đƣợc giác ngộ 

cách mạng và hoạt động cách mạng, từ khi còn là một cậu bé “mƣa nắng bãi 

cồn chăn trâu” đến khi nhận ra sự tàn ác của quân thù: “Làng trên xóm dƣới 

bốn bề ác ôn/ Mỹ xây lũy, Ngụy đóng đồn/ Sáng vây xét hỏi tối dồn khảo tra” 
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và đi theo cách mạng: “Việc quân chạy suốt đêm ngày/ Chỉ mê đánh Mỹ chẳng 

thèm chút chi”,.... Lựa chọn cấu trúc ngôn ngữ bài thơ theo lối cấu trúc truyện 

kể dân gian, Tố Hữu giúp ngƣời đọc hình dung ra quá trình đến cách mạng đến 

với cách mạng của em Hòa và lí giải cơ sở có đƣợc thành tích chiến đấu đáng 

tự hào của em.  

               Theo chân Bác  cũng là môṭ trong nhƣ̃ng bài thơ có dáng dấp cấu trúc 

truyêṇ kể dân gian trong thơ Tố Hƣ̃u . Ngay nhƣ̃ng câu thơ mở đầu bài thơ , nhà 

thơ đa ̃đa ̃dâñ dắt ngƣời đoc̣ vào không gian  thần kì của nhƣ̃ng câu chuyêṇ 

trong “cõi Bác xƣa”:  

    Anh dắt em vào cõi Bác xƣa 

   xoài hoa trắng nắng đu đƣa 

Tiếp theo , đúng nhƣ tên goị bài thơ ,  từng câu thơ đi theo từng bƣớc 

chân của Bác trên con đƣờng đầy những thử thách , gian lao , trong sự nghiệp 

giải phóng dân tộc Việt Nam . 

Với kết cấu kể chuyện dân gian , Tố Hữu lần lƣợt điểm qua những sự 

kiện lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách maṇg của Bác . Từ sự 

kiện Bác không đi theo con đƣờng cứu nƣớc của các bậc tiền bối nhƣ Phan Bội 

Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám... mà quyết định lên làm phụ bếp cho 

một con tàu của Pháp , sang Pháp để tìm đƣờng cƣ́u nƣớc : 

                                          Từ đó, Ngƣời đi... những bƣớc đầu 

                                          Lênh đênh bốn biển, một con tàu 

                                          Cuộc đời sóng gió. Trong than bụi 

                                          Tay đốt lò, lau chảo, thái rau 

            Cứ thế cho đến khi: 

                                            Bỗng sấm nổ. Rạng đông chớp giật 

                                            Hoan hô Cách mạng tháng Mƣời Nga 

                 Tủ sắt ngai vàng quăng xuống đất  

        Công nông ta làm chủ đời ta,  
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           Bác đã tìm ra con đƣờng cứu nƣớc đúng đắn khi Cách maṇg tháng Mƣời 

Nga giành thắng lơị . Ngƣời trở về Trung Quốc, bắt đầu gây dựng những lực 

lƣợng cách mạng đầu tiên. Mùa xuân năm 1941, Bác trở về Việt Nam, mảnh 

đất quê hƣơng Bác đặt chân lên đầu tiên sau bao năm xa cách là Cao Bằng: 

                                             ...  

                                            Ôi sáng xuân nay, Xuân 41 

                                            Trắng rừng biên giới nở hoa mơ 

                                            Bác về... Im lặng. Con chim hót 

                                            Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ... 

           Kể từ lúc này , Ngƣời trực tiếp chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam , 

biết bao cuộc khởi nghĩa ở khắp các miền đa ̃diêñ ra và giành thắng lơị vẻ vang . 

                                           Việt Nam, ta lại gọi tên mình 

                                           Hạnh phúc nào hơn đƣợc tái sinh 

                                            ... 

                                           Hôm nay sáng mồng hai tháng chín 

                                           Thủ đô hoa, vàng nắng Ba Đình 

            Có lẽ , giây phút Ngƣời đứng taị quảng trƣờng Ba Đình trƣớc toàn thể 

nhân dân Viêṭ nam đọc bản Tuyên ngôn độc lập , khai sinh ra nƣớc Việt Nam 

dân chủ cộng hòa Là phút giây thiêng liêng nhất , nó sẽ luôn i n sâu trong tâm 

chí mọi thế hệ. Và sau ngày trọng đại ấy, Bác tiếp tục dẫn dắt nhân dân Việt 

Nam  thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ quan trọng là xây dựng Chủ nghĩa Xã 

hội ở miền bắc và đấu tranh giải phóng miền nam, thống nhất đất nƣớc... 

Nhƣng khi sự nghiệp sắp đi đến thành công , nhân dân ta sắp đƣơc̣ đôc̣ lâp̣ , đất 

nƣớc ta sắp thống nhất thì Bác đã ra đi , để lại niềm xót thƣơng vô hạn của hàng 

triệu đồng bào Việt Nam. 

            Cấu trúc bài thơ đã đƣợc xác định ngay ở nhan đề bài thơ. Tố Hữu đã 

trình bày lại toàn bộ cuộc đời hoaṭ đôṇg của Bác theo trình tự thời gian , sự kiện 
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nào xảy ra trƣớc thì kể trƣớc , sự kiện nào xảy ra sau thì kể sau . Bài thơ nhƣ một 

câu truyêṇ cổ tích về quá trình dƣṇg nƣớc và giƣ̃ nƣớc thần kì của dân tôc̣ Vi ệt 

Nam mà Đảng và Bác là nhƣ̃ng nhân vâṭ chính . Nhƣ̃ng sƣ ̣kiêṇ lịch sử đƣơc̣ Tố 

Hƣ̃u  là nêu ra chính là cái sƣờn , là phƣơng tiện để nhà thơ dẫn dắt câu chuyện 

và thể hiện tình cảm , cảm xúc của mình . Cảm xúc laị là yếu tố tạo nên sự liên  

kết xuyên suốt bài thơ khiến cho hiện tại và quá khứ , cái chung và cái riêng 

luôn hòa quện vào nhau. Nói cách khác, sự kiện lịch sử và cảm xúc luôn luôn 

gắn bó, bổ sung cho nhau. Đây chính là điểm khác, mang tính hiện đại so với 

cấu trúc truyện kể dân gian. 

             Có thể nói , cấu trúc truyện kể dân gian là lối cấu trúc ngôn ngƣ̃  đƣợc 

vận dụng sáng tạo trong thơ Tố Hƣ̃u . Nó mang lại những hiệu quả hiệu quả 

nghệ thuật riêng . Đặc biệt là làm cho tính dân tộc trong thơ Tố Hữu thêm đậm 

đà bởi nó mang âm hƣởng của văn hoc̣ dân gian . Lối cấu trúc này hoàn toàn 

phù hợp với những bài thơ dài mang tính chất kể lại, thuật lại, tổng kết lại cuộc 

đời, sự nghiệp, một chặng đƣờng lịch sử... trong thơ Tố Hữu. 

              3.1.4. Cấu trúc điệu hò , điệu ca , đồng dao  và những môtíp quen 

thuộc trong ca dao 

             Trong nền âm nhạc dân gian, hò là một trong những thể loại gắn bó 

mật thiết với sinh hoạt lao động của ngƣời dân Việt. Hò có thể chỉ là một làn 

điệu duy nhất nhƣng cũng có khi lại là một tập hợp nhiều làn điệu có chung 

thuộc tính về nội dung cũng nhƣ hình thức biểu hiện nghệ thuật. 

            Những điệu hò đƣợc xem nhƣ một món ăn tinh thần không thể thiếu của 

ngƣời dân lao động xƣa . Tố Hữu là một ngƣời dân xứ Huế - quê hƣơng củ a 

nhƣ̃ng câu ca , điêụ hò cho nên những câu hò mài nhì đã trở lên quá quen thuộc 

đối với ông . Tố Hữu – hồn thơ của dân tôc̣ , của cuộc sống đời thƣờng cũng sử 

dụng cấu trúc điệu hò này trong thơ của mình , làm tăng tính nhạc cho lời th ơ. 

               Đó là cấu trúc của điệu hò lao động trong các bài thơ Phá đƣờng, Voi: 
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                                          Nào anh bên trai 

                                           Nào em bên nữ 

                                          Ta thi nhau thƣ̉ 

                                          Ai nào hơn ai 

                                          … 

                                        Ớ anh ớ chị nhanh tay 

                              Nhanh tay ta cuốc chôn thây quân thù” 

                                                                                (Phá đƣờng) 

            Mƣơṇ cấu trúc điêụ hò lao đôṇg , Tố Hƣ̃u đa ̃tái hiêṇ thành công không 

khí khẩn trƣơng , dồn dâp̣, gấp gáp của nhƣ̃ng thanh niên xung phong với nhi ệm 

vụ phá đƣờng ngăn cản bƣớc tiến của giặc . Nhƣ̃ng câu thơ vang lên nhƣ lời 

thúc giục , lời cổ vũ , đôṇg viên nhƣ̃ng thanh niên xung phong nhanh tay hoàn 

thành nhiệm vụ . Diêñ tả không khí ấy , có lẽ không có phƣơng thức cấu trúc  

ngôn ngƣ̃ nào thích hơp̣ hơn cấu trúc điêụ hò lao đôṇg . Tố Hƣ̃u thể hiêṇ sƣ ̣

khéo léo của mình khi lựa chọn và sử dụng những phƣơng thức cấu trúc ngôn 

ngƣ̃ khác nhau trong tƣ̀ng trƣờng hơp̣ cu ̣thể . Nhất là khi ông vâṇ dung cấ u trúc 

điêụ hò. 

  Vẫn với lối lối cấu trúc điệu hò, Tố Hữu diễn tả khí thế hăng hái, quyết 

tâm vƣợt qua khó khăn, gian khổ để đến với con đƣờng “Vệ quốc” của những 

ngƣời chiến sĩ cùng với vũ khí của mình là những khẩu đại bác mà nhà thơ vui gọi 

là “voi”:  

              Voi là voi ơi 

      Voi đi đánh nhé 

     Voi gầm voi ré 

     Voi xé tơi bời 

     

                                          Ta đi lên đèo 

     Ta leo lên dốc 
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     Voi ơi khó nhọc 

      Khó nhọc cũng trèo... 

                          (Voi)  

 Những câu thơ là nhƣ lời cổ hò reo, cổ vũ, động viên tinh thần và khí 

thế chiến đấu của quân và dân ta. Con đƣờng Vệ quốc là con đƣờng chƣa đầy 

những thử thách gian nan với những đèo cao, dốc đứng, nhƣng có tinh thần 

quyết tâm thì: “Tha hồ đèo dốc/ Ta hò ta reo/..../ Chông gai cũng mặc/ Ta vui 

ta cƣời” (Voi). 

             Cấu trúc điệu ca là một trong những phƣơng thƣ́c cấu trúc ngôn ngƣ̃ sở 

trƣờng của Tố Hữu . Cấu trúc điệu ca trong thơ là lối tổ chức tƣ̀ ngƣ̃ trong câu 

thơ mang âm hƣởng của nhƣ̃ng bà i hát , nhƣ̃ng câu ca dao dân gian . Đọc toàn 

tập thơ Tố Hữu chúng tôi thấy , rất nhiều bài thơ của ông sử dụng cấu trúc điệu 

ca. Việc sử dụng cấu trúc này ở mỗi bài lại có khác nhau thể hiện sự tinh tế của 

chủ thể sáng tác. 

           Chẳng haṇ trong   bài thơ Phá đƣờng nhà thơ viết: 

                                               Em là con gái Bắc giang 

                                          Rét thì mặc rét, nƣớc làng em lo 

             Câu đầu là câu xƣng danh, tự giới thiệu mà ta thƣờng bắt gặp trong 

nhiều bài ca dao xƣa: 

                                          - Em là con gái Phủ Từ 

                                          - Em là con gái Phụng Thiên 

                                                 ... 

            Cũng trong bài thơ này, cấu trúc "Nhà em..." quen thuôc̣ trong ca dao 

cũng đƣợc nhà thơ sử dụng . Nếu trong ca dao là : “Nhà em công việc bề bề”, 

“Nhà em lắm ruộng nhiều trâu”, thì trong thơ Tố Hữu là : 

                                         Nhà em phơi lúa chƣa khô 

                                  Ngô chửa vào bồ, sắn thái chƣa xong 

                                          Nhà em con bế con bồng 

                                                                     (Phá đƣờng) 
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               Nếu trong ca dao xƣa cấu trúc "nhà em" thƣờng đi liền với lối phô 

diễn nhƣ: “Nhà em công việc bề bề”, “Nhà em lắm ruộng nhiều trâu...” thì 

trong câu thơ của Tố Hữu không có lối phô diễn này mà đó đơn giản chỉ là cách 

giãi bày tình cảm, bộc lộ tính cách chân thực, mộc mạc, giản dị của nhân vật 

trữ tình.  

             Ngoài ra, mô típ mở đầu bằng tƣ̀ “nhớ” quen thuôc̣ trong ca dao cũng 

xuất hiêṇ khá nhiều trong thơ Tố Hữu : 

                                       - Nhớ từng bản khói cùng sƣơng 

                                       - Nhớ từng rừng nứa bờ tre 

                                       - Nhớ ngƣời mẹ nắng cháy lƣng 

 (Viêṭ Bắc) 

              Đoc̣ nhƣ̃ng câu thơ trên , ngƣời đoc̣ dê ̃dàng liên tƣởng đến nhƣ̃ng câu 

ca dao có mô tip “nhớ”: 

   - Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ 

   - Nhớ gì nhƣ nhớ ngƣời yêu 

    … 

         (Ca dao) 

  Nhớ nhung vốn là một trạng thái tình cảm quen thuộc, không thể thiếu 

của bất kỳ ngƣời nào. Nhƣng cái nhớ trong ca dao xƣa vẫn còn bó hẹp trong 

một vài đối tƣợng còn ở Tố Hữu lại khác, nỗi nhớ của nhà thơ rất đa dạng, 

mênh mông, không giới hạn trong bất kì một vài đối tƣợng nào. Nhà thơ nhớ tất 

cả những gì đáng nhớ, nên nhớ và cần nhớ trong cuộc kháng chiến, trong cuộc 

sống hàng ngày. Điều này đƣợc thể hiện khá rõ trong bài thơ Việt Bắc. 

               Đặc biệt , trong thơ Tố Hƣ̃u ta thấy xuất hiêṇ phổ biến lối cấu trúc 

ngôn ngƣ̃ của nhƣ̃ng bài ca dao ru con . Tiếng hát ru trở đi trở lại trong nhiều 

bài thơ của Tố Hữu. Bản thân Tố Hữu cũng đƣợc lớn lên trong tiếng hát ru ngọt 

ngào, êm ái của ngƣời mẹ có xuất thân từ Huế cho nên hơn ai hết hồn thơ ông 

đã thấm đƣợm những làn điêụ , lời hát ru ấy từ thuở nào .  

                                             Con ơi con ngủ cho ngoan  
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                                       Sang canh trăng lặn, buổi tan mẹ về 

                                                                                          (Phá đƣờng) 

            Hay đó là lời bà ru cháu trong Cá nƣớc: 

                                                Cháu ơi cháu lớn vái bà  

                                       Bố mày đi đánh giặc xa chƣa về  

                                                … 

                                                 Bố đi đánh giặc còn lâu  

                                         Mẹ mày cày cấy ruộng sâu tối ngày 

  Lời mẹ ru con trong bài Tiếng ru 

                                                Con ong làm mật yêu hoa 

                                         Con cá bơi yêu nƣớc, con chim ca yêu đời 

             Tiếng me ̣ru con , tiếng bà r u chá u trong thơ Tố Hữu cũng êm ái , nhẹ 

nhàng nhƣ lời r u của ngƣời me ̣trong ca dao xƣa : 

                                               Ru con con ngủ cho lâu 

                                        Để mẹ đi cấy ruộng sâu lâu về 

            Với việc đƣa tiếng hát ru vào trong thơ, Tố Hữu đã đƣa ngƣời đọc trở 

về với lối sinh hoạt quen thuộc của quần chúng xƣa. Đồng thời đƣa vào trong 

đó những tình cảm mới mẻ, lành mạnh nhƣ tình quân dân, tinh thần chiến đấu, 

tinh thần tập thể... do đó tiếng ru trong thơ ông mang một nét vui vui, hồ hởi, 

phấn chấn chứ không ngậm ngùi, hờn hờn, tủi tủi nhƣ trong tiếng ru xƣa. 

               Cấu trúc điêụ ca còn trở đi trở laị trong rất nhiều sáng tác của Tố Hƣ̃u . 

Nhƣ̃ng bài thơ : Tiếng hát trên đê , Tiếng hát sang xuân , Bài ca xuân 61, Bài ca 

cuân 68, bài ca xuân 71. Cấu trúc ngôn ngƣ̃ toàn bài thơ toát lên ngay tƣ̀ nhan 

đề tác phẩm - “Tiếng hát…”, “Bài ca…”. Đoc̣ thơ ông , ngƣời đoc̣ , ngƣời nghe 

nhƣ muốn cất lên thành nhƣ̃ng bài ca , câu hát phấn chấn.  

 Nhà thơ diêñ tả tâm traṇg vui sƣớng, hân hoan của con ngƣời trƣớc sƣ ̣thay 

đổi của cảnh vâṭ khi mùa xuân đến bằng nhƣ̃ng lời ca trong Tiếng hát sang xuân:  

                                         Lá bàng đang đỏ ngọn cây.  

                              Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời  
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                                         Mùa đông còn hết em ơi  

                             Mà con én đã gọi ngƣời sang xuân! 

              Và sự thay đổi của quê hƣơng Việt Nam khi miền Bắc thự c hiêṇ thành 

công kế hoach năm năm bằng nhƣ̃ng “tiếng hát” hào sảng , rôṇ rã, tƣơi vui trong 

Bài ca xuân 61:  

                                    Xuân ơi Xuân, em mới đến dăm năm 

                                   Mà cuộc sống đã tƣng bừng ngày hội 

                                   Nhƣ hôm nay, giữa công trƣờng đỏ bụi 

                                   Những đoàn xe vận tải nối nhau đi 

                                   ...           

             Nhƣ vâỵ , cấu trúc điêụ ca quen thuôc̣ trong vă n hoc̣ dân gian đƣơc̣ Tố 

Hƣ̃u tiếp thu và vâṇ duṇg sáng taọ trong thơ mình dƣới nhiều hình thƣ́c . Đó có 

thể là cấu trúc điêụ ca với hình thƣ́c bài ca dao ru con , ca dao dao duyên , hay 

nhƣ̃ng mô típ quen thuôc̣ trong các bài ca dao x ƣa,…. Có lẽ, nhƣ̃ng lời hát ru 

của mẹ , nhƣ̃ng bài ca dao đƣơc̣ me ̣daỵ đa ̃thẩm thấu và nuôi dƣỡng tâm hồn 

nhà thơ. Việc tiếp thu lối cấu trúc ngôn ngƣ̃ trong ca dao xƣa không làm cho Tố 

Hữu đi vào lối mòn hay những vết cũ cũng không làm mờ  đi nét cá tính riêng 

của nhà thơ . Trái lại , nhờ viêc̣ tiếp thu và vâṇ duṇg nhƣ̃ng cấu trúc ngôn ngƣ̃ 

quen thuôc̣ trong văn hoc̣ dân gian mà thơ Tố Hƣ̃u ngày càng hòa nhâp̣ với nền 

thơ ca dân tôc̣. 

             Đồng dao là một hình thức thơ ca dân gian truyền miệng của trẻ em 

Việt Nam. Đồng dao bao gồm nhiều loại nhƣ : các bài hát , câu hát trẻ em , lời 

hát trong các trò chơi ,... Trong số đó , loại mà chúng ta thƣờng bắt gặp nhất là 

các bài đồng dao gắn liền với các trò chơi trẻ em . Trƣớc đây, đồng dao gắn liền 

với đời sống tinh thần của trẻ em nhƣng ngày nay, cùng với quá trình hiện đại  

hóa, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao mà các trò chơi dân gian cũng nhƣ 

những bài đồng dao gắn liền với các trò chơi ấy đã ngày càng bị mai một dần.  
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              Là ngƣời luôn quan tâm đến những giá trị thuộc về truyền thống ; là một 

nhà thơ trữ tình chính trị , những bài thơ của ông đƣợc sáng tác chủ yếu nhằm 

mục đích tuyên truyền cách mạng nhƣng nhà thơ vẫn khéo léo vâṇ duṇg cấu trúc 

đồng dao dân gian trong thơ của mình. Tuy nhiên, khác với các bài đồng giao 

xƣa, chủ yếu hát trong các trò chơi, có tính chất giải trí, đồng dao trong thơ Tố 

Hữu lại đƣợc dùng để nêu gƣơng, ca ngợi những những tấm gƣơng anh dũng, 

kiên cƣờng của những em bé nhỏ tuổi.  

              Tiêu biểu cho kiểu cấu trúc đồng dao trong thơ Tố Hƣ̃u là bài Lƣợm. 

Lƣợm là một cậu bé rất hồn nhiên, vô tƣ và vô cùng dũng cảm , gan dạ , kiên 

cƣờng trong chiến đấu . Vì lý tƣởng cách mạng, vì sự nghiệp chung của cả dân 

tộc cậu đã không ngần ngại vƣợt qua mƣa bom, bão đạn để hoàn thành nhiệm 

vụ, góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cho công cuộc cứu nƣớc của toàn 

dân. Lƣợm hiện lên dƣới ngòi bút của Tố Hữu với những tính cách, cử chỉ, điệu 

bộ của một cậu bé còn đang ở tuổi hồn nhiên, nhanh nhẹn, đáng yêu: 

                                              Chú bé loắt choắt 

                                              Cái xắc xinh xinh    

                                              Cái chân thoăn thoắt 

                                              Cái đầu nghênh nghênh 

                                                  … 

                                              Nhƣ con chin chích 

                                              Nhảy trên đƣờng vàng 

             Hình thức các câu thơ trong bài thơ gợi nhớ đến khúc đồng dao quen 

thuộc: “Dung dăng dung dẻ/ Dắt trẻ đi chơi...Cấu trúc đồng dao dân gian  rất 

phù hợp với việc xây dựng hình ảnh chú bé liên lạc nhanh nhẹn, hồn nhiên 

Cũng nhờ cấu trúc đồng dao mà tấm gƣơng dũng cảm của Lƣợm có sức lan toả, 

đƣợc thiếu nhi cả nƣớc biết đến và noi theo.  
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             3.1.5. Cấu trúc tứ bình 

             Cấu trúc tứ bình trong thơ Tố Hữu bắt nguồn từ cấu trúc ngôn ngữ thể 

hiện sự cân đối hài hòa của sự vật trong kho tàng văn học dân gian. Chẳng hạn, 

đó là cấu trúc ngôn ngữ trong bài ca dao Trông bốn bề : 

                                    Trông trời, trông đất, trông mây 

                              Trông mƣa, trông gió, trông ngày, trông đêm. 

                                    Trông cho chăn cứng đá mềm, 

                             Trời êm, biển lặng mới yên tấm lòng 

             Hay cấu trúc thể hiện sự cân đối, tƣơng xứng của sự vật trong bài ca 

dao Bài ca ngƣời thợ mộc:  

                                         Bốn cửa anh chạm bốn dê   

                                  Bốn con dê đực chầu về tổ tông,  

                                        Bốn cửa anh chạm bồn rồng, 

                                 Trên thì rồng ấp, dƣới thì rồng leo. 

                                          …  

                                         Bốn cửa anh chạm bốn đèn, 

                                 Một đèn dệt cửi, một đèn quay tơ. 

                                          Một đèn đọc sách ngâm thơ, 

                                  Một đèn anh để đợi chờ nàng đây  

             Tố Hữu kế thừa và vận dụng thành công lối cấu trúc ngôn ngữ này 

trong thơ mình , điển hình là cấu trúc tứ bình trong đoạn thơ miêu tả bƣ́c tranh 

thiên nhiên bốn mùa  xuân, hạ, thu, đông ở Việt Bắc (Viêṭ Bắc).  

Ta về, mình có nhớ ta  

Ta về ta nhớ những hoa cùng ngƣời  

Rừng xanh hoa chuối đỏ tƣơi  

Ðèo cao nắng ánh dao gài thắt lƣng.  
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Ngày xuân mơ nở trắng rừng  

Nhớ ngƣời đan nón chuốt từng sợi giang  

Ve kêu rừng phách đổ vàng  

Nhớ cô em gái hái măng một mình  

Rừng thu trăng rọi hoà bình  

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.  

              Đoaṇ thơ có năm căp̣ luc̣ bát (mƣời câu thơ ). Hai câu thơ đầu là một 

câu hỏi nhƣng câu hỏi đó không cần câu trả lời bởi nó không nhằm mục đích 

hỏi mà nhƣ một cái cớ để ngƣời ra đi giãi bày tình cảm, tấm lòng của mình: 

“Ta về mình có nhớ ta / Ta về ta nhớ những hoa cùng ngƣời”. Nhớ hoa là nhớ 

đến cái đẹp của thiên nhiên núi rừng Việt Bắc còn nhớ ngƣời là nhớ những ân 

tình, những kỉ niệm với ngƣời ở laị trong nhƣ̃ng năm kháng chiến gian khổ . 

Tám câu thơ tiếp theo (bốn căp̣ luc̣ bát ) vẽ ra bức tranh thiên nhiên về bốn mùa 

xuân ở Việt Bắc. Đây là mô típ “tứ bình” quen thuôc̣ trong thơ xƣa . Tuy nhiên, 

khác với thơ ca trung đại “trông bốn bề” - khung cảnh thƣờng hiện lên với màu 

sắc ảm đạm, thấm đƣợm nỗi buồn - bức tranh tứ bình về vẻ đẹp của thiện nhiên 

và con ngƣời Việt Bắc của Tố Hữu tràn ngập ánh sáng, màu sắc, tƣơi vui.  

                Vâṇ duṇg cấu trúc tƣ̀ bình  quen thuộc trong văn học dân gian, nhà 

thơ diêñ tả thành công vẻ đep̣ thiên nh iên cũng nhƣ vẻ đep̣ con ngƣời nơi núi 

rƣ̀ng Viêṭ B ắc. Trong bƣ́c tranh ấy , thiên nhiên và con ngƣời luôn quấn quýt , 

giao hòa với nhau . Nếu nhƣ ở thơ ca trung đại, thiên nhiên là trung tâm thì ở 

đây trung tâm của bức tranh không phải là thiên nhiên nữa mà là con ngƣời , cụ 

thể là nhƣ̃ng con ngƣời Việt Bắc chung thủy , tình nghĩa; con ngƣời thả hồn 

mình vào thiên nhiên khiến thiên nhiên trở nên sinh động và đẹp hơn.     

      3.2. Vận dụng thành công phƣơng thức tập Kiều, dẫn Kiều 

             Từ khi ra đời đến nay, Truyện Kiều của Nguyễn Du đã trở thành một 

bộ phận quan troṇg trong đời sống tâm hồn ngƣời Việt nói chung và đời sống 

văn hóa , văn hoc̣ nói riêng . Nhiều ngƣời dù không biết chƣ̃ vâñ thuôc̣ Truyêṇ 
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Kiều hoăc̣ dùng những câu thơ tron g Truyện Kiều để đối đáp trong sinh hoạt 

hàng ngày với nhiều hình thức nhƣ : bói Kiều, vịnh Kiều , tập Kiều, dẫn Kiều, vẽ 

tranh Kiều ...Tố Hữu đa ̃vận dụng một cách khéo léo , linh hoaṭ phƣơng thức tập 

Kiều và dẫn Kiều trong thơ. 

             Các tác giả Lại Nguyên Ân, Bùi Trọng Cƣờng trong Từ điển Văn học 

Việt Nam (quyển 1) đã phát biểu: "Tập Kiều là một thú chơi tao nhã trong các 

dịp giao tiếp giữa những ngƣời yêu thích văn thơ. Mỗi bài tập Kiều là một sáng 

tác theo kiểu mô phỏng (tức là nhại theo ý nghĩa của thể loại của nó) lời thơ 

Truyện Kiều; trong bài tập Kiều vừa có những chữ lấy từ Truyện Kiều vừa có 

những chữ câu do ngƣời làm đặt ra.". Dẫn Kiều theo chúng tôi hiểu là trích dẫn 

nguyên văn nhƣ̃ng câu thơ trong Truyện Kiều và đặt chúng bên cạnh những  câu 

thơ mới do tác giả đó sáng tác. 

 Vào cuối năm 1965, Tố Hữu có chuyến đi thực tế vào tuyến lửa Khu 

Bốn, nhà thơ có dịp đi qua Nghi Xuân - Hà Tĩnh - quê hƣơng của Nguyêñ Du . 

Đúng lúc đó , tại đây đang chuẩn bị lễ kỉ niệm 200 năm ngày mất của ông. Hoàn 

cảnh đó đã làm cho biết bao nhiêu cảm xúc, suy ngẫm trong Tố Hữu trào dâng 

dẫn đến sự ra đời của bài thơ Kính gửi cụ Nguyễn Du. Trong bài thơ , Tố Hữu 

đã vâṇ duṇg lối tập Kiều để khái quát cảnh ngộ , thân phận cũng nhƣ phẩm chất 

đáng quý của nàng Kiều và  của ngƣời phụ nữ nói chung : 

                                         Hỡi lòng tê tái thƣơng yêu 

                                    Giữa dòng trong đục, cánh bèo lênh đênh 

                                          Ngổn ngang bên nghĩa bên tình 

                                     Trời đêm đâu biết gửi mình nơi nao?   

                                         …           

             Đoaṇ thơ đƣơc̣ Tố Hƣ̃u mƣơṇ ý tƣ̀ nhƣ̃ng câu thơ trong Truyêṇ Kiều : 

                                                Duyên hôị nhô ̣đƣ́c cù lao 

                                         Bên tình bên hiếu bên nào năṇg hơn 
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             Thông thƣờng từ xƣa đến nay, các nhà thơ, nhà văn đều tiếp thu tinh 

hoa truyền thống dân tộc trên cơ sở sáng tạo nhằm khẳng định bản lĩnh, cá tính 

của bản thân . Nghĩa là tiếp thu không phải là vay mƣợn hoàn toàn mà là di 

chuyển sáng tạo câu thơ từ xƣa về hiện tại sao cho phù hợp với hoàn cảnh , nội 

dung bài thơ . Tố Hƣ̃u cũng vâỵ , măc̣ dù Tố Hƣ̃u sử dụng lối tập Kiều thì độc 

giả vẫn có thể dễ dàng nhận ra những câu thơ do ông sáng taọ .                

             Trong Nƣớc non ngàn dặm, Tố Hữu cũng sử dụng lối tập Kiều ở mở 

đầu và kết thúc của bài thơ:                                             

                                              - Nửa đời, tóc ngả màu sƣơng 

                                       Nhớ quê, anh lại tìm đƣờng thăm quê 

                                               Đƣờng vào nhƣ tỉnh nhƣ mê 

                                            - Đƣờng đi nhƣ giấc mơ dài 

                                       Nƣớc non ngàn dặm nên bài thơ quê 

             Những câu thơ trên đã chịu ảnh hƣởng từ những câu: "Nhớ quê chàng 

lại tìm đƣờng thăm quê/ Sinh càng một tỉnh mƣời mê/ Chập chờn cơn tỉnh cơn 

mê" và "Lời quê góp nhặt dông dài" trong Truyện Kiều.  

             Ở trên chúng tôi đề cập đến việc các nhà thơ vận dụng, kế thừa sáng 

tạo những yếu tố truyền thống, trong đó có Truyện Kiều nhƣng cái sáng tạo mà 

chúng tôi nhắc đến ở đây không phải chỉ là lấy một vài từ ngữ trong Truyện 

Kiều đặt bên cạnh những từ ngữ mới do tác giả sáng tạo ra mà còn là viêc̣ nhà 

thơ trích dâñ nguyên mẫu – dâñ kiều  một hay một vài câu thơ đặt bên cạnh 

những câu thơ của mình . Trong trƣờng hợp này , sự tinh tế của nhà thơ là ở chỗ 

mặc dù có sự hiện diện của cả một hay một vài câu thơ cũ nhƣng ngƣời đọc lại 

hoàn toàn không cảm thấy có sự chắp vá, khập khiễng. Ngƣợc lại, cả bài thơ 

nhƣ một mạch chảy không ngừng: 

 

                                           Trải qua một cuộc bể dâu 

                                 Câu thơ còn đọng nỗi đau nhân tình 
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                                                                           (Bài ca xuân 1961) 

             Câu thơ "Trải qua một cuộc bể dâu" đƣợc nhà thơ vận dụng nguyên 

mẫu từ câu thơ thứ ba trong Truyện Kiều: 

                                            Trải qua một cuộc bể dâu 

                                       Những điều trông thấy mà đau đớn lòng 

                                                              (Truyện Kiều - Nguyễn Du)                  

           Hay câu thơ: 

                                           Đau đớn thay phận đàn bà 

                                      Hỡi ơi, thân ấy biết là mấy thân! 

                                                               (Kính gửi cụ Nguyễn Du) 

              Cũng có nguyên mẫu từ câu: "Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng 

bạc mệnh cũng là lời chung". Hai câu thơ là tiếng khóc của Thúy Kiều khi 

đứng trƣớc nấm mồ của Đạm Tiên trong dịp tiết thanh minh. Thúy Kiều cảm 

mà khóc cho số phận của Đạm Tiên - một ngƣời hồng nhan mà bạc phận nói 

riêng, khóc cho những ngƣời phụ nữ xƣa nói chung hay đó cũng chính là một 

dự cảm cho chính cuộc đời mình sau này . Trong xã hội xƣa , ngƣời phu ̣nƣ̃ bi ̣ 

trói buộc bằng những lễ giáo phong kiến khắt khe , cổ hủ. Hai câu thơ, Nguyễn 

Du đã phản ánh đƣợc một hiện thực đau lòng đã tồn tại hàng bao đời nay trong 

xã hội xƣa. Đó là lời tố cáo đanh thép những thế lực hắc ám, bạo tàn đồng thời 

cũng thể hiện sự đồng cảm sâu sắc cho những ngƣời tài hoa bạc mệnh. Tố Hữu 

trong bài thơ này đã dẫn nguyên văn câu thơ thứ nhất, còn câu thơ thứ hai đã 

đƣợc thay bằng câu "Hỡi ơi, thân ấy biết là mấy thân!". Dù thế nhƣng hai câu 

thơ của Tố Hữu vâñ có sức khái quát cao . "Hỡi ơi" là câu cảm thán, bộc lộ sự 

xót xa, thƣơng cảm, đau đớn của mình đối với số phận của những ngƣời phụ nữ 

trong xã hội mà tác giả của Truyện Kiều sống. Hai câu thơ đã thể hiện sự đồng 

cảm giữa hai tâm hồn của hai nhà thơ ở hai thời đại khác nhau.  

Đối với hình thức tập Kiều, dẫn Kiều trong thơ Tố Hữu, tìm hiểu việc lấy 

lại nguyên văn hay một phần không phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng ở 
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đây là nhận ra sự lƣạ choṇ và sƣ̉ duṇg sáng tạo câu thơ, ý thơ trong Truyện 

Kiều của nhà thơ. Tố Hữu đã tiếp nối truyền thống văn học của dân tộc một 

cách sáng tạo. Sử dụng thành công hai phƣơng thức tập kiều, dẫn Kiều trong 

sáng tác của mình, hồn thơ Tố Hữu đa ̃trở về  với côị nguồn và làm cho hồn 

dân tộc nhập vào cái hồn của thời đại, chắp cánh cho thơ ; góp phần làm cho 

tính dân tộc trong ngôn ngữ của nhà thơ đƣợc thể hiện rõ nét và sâu sắc. 

          3.3. Vận dụng thành thạo, linh hoạt các thể thơ quen thuộc của văn 

học dân tộc 

          3.2.1. Thể thơ lục bát, song thất lục bát 

          Lục bát là thể thơ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nó đã ăn sâu, bắt 

rễ trong đời sống của nhân dân nên mang đậm cốt cách thuần túy của ngƣời 

Việt. Đây là thể thơ mang âm điệu nhịp nhàng, duyên dáng của ca dao, dân ca. 

Tố Hữu trong thơ mình đã vận dụng điêu luyện, sáng tạo thể thơ này. Với 

những ƣu thế riêng, thể thơ lục bát giúp nhà thơ truyền tải những tâm sự , tình 

cảm, nỗi lòng mình cũng nhƣ của các nhân vật trữ tình . Trong thơ Tố Hữu, ta 

thấy xuất hiện một số lƣợng lớn các bài thơ đƣợc làm theo thể lục bát. Theo kết 

quả khảo sát của chúng tôi trong cuốn “Tố Hữu thơ” do G.S Hà Minh Đức viết 

lời giới thiệu, xuất bản năm 2011 thì trong tổng số 286 bài thơ của Tố Hữu có 

đến 96 bài (chiếm 33,6%) đƣợc làm theo thể lục bát . Dƣới đây là bảng khảo sát 

việc vận dụng thể thơ lục bát trong thơ Tố Hƣ̃u .   
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Bảng 3.3.1: Bảng khảo sát việc vâṇ duṇg thể thơ luc̣ bát trong thơ Tố Hƣ̃u 

STT Các tập thơ 
Số lƣợng bài thơ 

trong tập thơ 

Số lƣợng bài thơ 

làm theo  

thể lục bát 

Tỉ lệ  

phần trăm 

(%) 

1 Từ ấy 72 14 19,4% 

2 Việt Bắc 27 18 66,7% 

3 Gió lộng 25 12 48% 

4 Ra trận 34 8 23,5% 

5 Máu và hoa 13 4 30,8% 

6 Một tiếng đờn 74 32 43,2% 

7 Ta với ta 41 8 19,5% 

Tổng 7 tập 286 bài 96 bài 33,6% 

            

           Nhìn vào kết quả khảo sát ta thấy, tập thơ có số bài thơ lục bát cao nhất 

là Việt Bắc (66,7%); thứ tự các tập thơ tiếp theo là Gió lộng, Một tiếng đờn, 

Máu và Hoa,  Ra trận, Ta với ta, Từ ấy (chúng tôi đã lập bảng thống kê danh 

mục các bài thơ theo thể thơ lục bát trong từng tập thơ của Tố Hữu - Phụ lục 4). 

Có nhiều bài thơ của Tố Hữu viết hoàn toàn bằng thể thơ này. Theo số 

liệu khảo sát của chúng tôi, có tới 68 trên tổng số 96 bài thơ đƣợc làm theo thể 

lục bát hoàn toàn, chiếm 70,1%. Tiêu biểu nhƣ: Việt Bắc, Chuyện em, Đêm 

trăng Năm Căn,  Kính gửi cụ Nguyễn Du, Lạ chƣa?, Tiếng ru, Cánh chim 

không mỏi,....  

             Bên caṇh viêc̣ vận dụng nhuần nhuyễn , Tố Hữu còn rất linh hoạt khi 

vâṇ duṇg thể thơ này . Trong khá nhiều bài thơ , Tố Hữu không sử dụng đơn 

thuần thể thơ lục bát mà ông kết hợp chúngvới những thể thơ khác .               

           Có khi nhà thơ kết hợp thể lục bát với thể song thất lục bát để giãi bày 

tình cảm nhớ nhung đối với quê hƣơng: 
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                                              Sông Bến Hải bên bồi bên lở 

                                      Cầu Hiền Lƣơng bên nhớ bên thƣơng 

                                              Cách ngăn mƣời tám năm trƣờng 

                                         Khi mô mới đƣợc nối đƣờng vô ra? 

                                                                           (Nƣớc non ngàn dặm) 

             Hay để bộc lộ nỗi lòng lo âu cho vận mệnh của cả dân tộc: 

                                          Không, tôi vẫn làm thơ đấy chứ 

                                          Dẫu quanh năm không đƣợc chữ nào 

                                                Mỗi ngày, lòng vẫn xôn xao 

                                         Mừng lơ, suy tính, biết bao sự tình! 

                                                                           (Ngày và đêm) 

            Có lúc ông lại kết hợp với thể thơ tự do nhƣ trong Bài ca quê hƣơng. 

Đọc bài thơ ta thấy hai mƣơi câu thơ đầu nhà thơ hoàn toàn viết theo thể tự do , 

tƣ̀ câu thơ 21 trở đi nhà thơ viết theo thể lục bát . Ở đầu bài thơ , sau 29 năm 

dằng dặc xa quê , nỗi nhớ quê đã kìm nén trong lòng nhà thơ , nay đƣợc trở về 

quê, trực tiếp nhìn ngắm quê hƣơng khiến cho tâm hồn nhà thơ vỡ òa và trào 

đang biết bao nhiêu cảm xúc. Thể  thơ tự do giúp nhà thơ thoải mái bộc lộ mọi 

nỗi niềm, sự vui mừng, hứng khởi ấy: 

                                          29 năm dằng dặc xa quê 

                                          Nay mới về thăm, mừng tái tê... 

                                          Mới đƣợc nghe giọng hờn dịu ngọt 

                                         "Huế giải phóng nhanh, mà anh lại muộn về!" 

            Và sau cái giây phút nghẹn ngào, ngập tràn bao cảm xúc ấy , tâm hồn 

nhà thơ đã dần dần lắng lại . Nhà thơ lại sử dụng thể lục bát châṃ daĩ để giãi 

bày tâm sự: 

Ngày đi, lòng vẫn tự hào 

Nay về, càng ngẩng đầu cao với trời. 

Hƣơng Giang ơi, dòng sông êm 
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Quả tim ta, vẫn ngày đêm tự tình 

                                                                                (Bài ca quê hƣơng) 

               Trong Bài ca xuân 1961 Tố Hữu đã kết hợp thể lục bát với rất nhiều 

thể thơ khác nhau (nhƣ tự do, 7 chữ, song thất lục bát) làm cho âm điệu bài thơ 

thay đổi linh hoạt theo từng cung bậc cảm xúc của chủ thể trữ tình. 

              Thể thơ song thất lục bát cũng là môṭ trong nhƣ̃ng thể thơ truyền thống 

của dân tộc , đƣơc̣ nhân dân ta sáng taọ dƣạ trên sƣ ̣kết hơp̣ giƣ̃a thể thơ luc̣  bát 

và thể thơ bảy chữ vốn có trong dân gian . Thể thơ này  gồm có hai câu bảy chữ 

và môṭ câu sáu chữ , môṭ câu tám chữ . Trong đó, chữ cuối câu bảy trên vần với 

chữ thứ năm câu bảy dƣới , chữ cuối câu bảy dƣới vần với chữ cuối câu lục , chƣ̃ 

cuối câu lục vần với chữ thứ sáu câu bát . Và chữ cuối câu bát vần với chữ thứ 

năm của câu thất tiếp theo.  

Thể thơ song thất luc̣ bát trong quá trình phát triển có giá tri ̣ rất lớn trong 

văn hoc̣ nói riêng và trong đời sống tinh thần của ng ƣời dân Việt nói chung . Vì 

thể, thể thơ này đƣơc̣ rất nhiều nhà thơ lƣạ choṇ và sƣ̉ duṇg . Tố Hƣ̃u cũng là 

môṭ trong số đó . Tuy không đƣơc̣ sƣ̉ duṇg nhiều nhƣ thể thơ luc̣ bát hay bảy 

chƣ̃, nhƣng mỗi khi vâṇ duṇg thể thơ này , Tố Hữu đều cố gắng khai thác những 

thế maṇh mà thể thơ này mang laị để đaṭ đƣơc̣ hiêụ quả nghê ̣thuâṭ tốt nhất . 

Ngƣời đoc̣ có thể tìm thấy trong thơ Tố Hƣ̃u môṭ số bài thơ tiêu biểu đƣơc̣ làm 

gần nhƣ hoàn toàn theo thể son g thất luc̣ bát nhƣ : Bà má Hậu Giang , Ba mƣơi 

năm đời ta có Đảng ,….Tuy nhiên , đa phần thể thơ song thất luc̣ bát đƣơc̣ Tố 

Hƣ̃u kết hơp̣ thể thơ luc̣ bát  (Chị là ngƣời mẹ , Bài ca xuân 61) tạo nên những 

bài thơ có cấu trúc linh hoạt, phù hợp với cảm xúc thơ.              

              Tố Hữu đã kế thừa xuất sắc truyền thống thơ ca dân tộc, đặc biệt là thơ 

ca dân gian và thơ ca cổ điển khi sử dụng nhuần nhuyễn thể thơ lục bát truyền 

thống của dân tộc. Thể thơ lục bát với những ƣu thế riêng của nó đã giúp nhà 

thơ truyền tải những tình cảm lớn , nhất là thể hiện đƣợc cốt cách và điệu hồn 

dân tộc. Không dừng lại ở đó , Tố Hữu có sự sáng tạo góp phần làm phong phú 
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thêm cho truyền thống khi vâṇ duṇg kết hợp thể thơ luc̣ bát với các thể thơ 

khác. Điều này thể hiện sự nhạy bén, linh hoạt, tài tình của nhà thơ ; thơ ông có 

sự sáng tạo nhƣng vẫn nằm trong nguồn mạch thơ ca dân tộc và dễ đi vào lòng ngƣời. 

               3.2.2. Thể thơ 7 chữ 

               Thể thơ 7 chữ có nguồn gốc từ văn hoc̣ đời Đƣờng của Trung Quốc . 

Trải qua nghìn năm bắc thuộc thể thơ này du nhập vào Việt Nam , qua sƣ ̣kế 

thƣ̀a và cách tân cho phù hơp̣ với đăc̣ điểm của văn hoc̣ viêṭ Nam nó đã đi vào 

truyền thống của nền thơ ca Viêṭ . Các nhà thơ của ta từ xƣa đến nay chỉ kế thừa 

những niêm, luật của thể thơ này, nói cách khác là kế thừa phần xác, phần hồn 

của thơ mang hơi thở của ngƣời Việt . Tố Hữu đã sáng tác khá nhiều bài thơ 

bằng thể thơ 7 chƣ̃ truyền thống bao gồm cả thể thất ngôn tứ tuyệt , thất ngôn 

bát cú và thất ngôn trƣờng thiên trong các sáng tác của mình . Trong quá trình 

khảo sát tác phẩm , chúng tôi đã thống kê chính xác số lƣợng các bài thơ 7 chữ 

trong sáng tác của Tố Hữu . Kết quả khảo sát đƣợc chúng tôi cụ thể hóa trong 

bảng sau: 

          Bảng 3.3.2: Khảo sát việc sử dụng thể thơ 7 chữ trong thơ Tố Hữu 

STT Các tập thơ 

Số lƣợng bài 

thơ trong  

tập thơ 

Số lƣợng bài 

thơ 7 chữ 

Tỉ lệ phần 

trăm (%) 

1 Từ ấy 72 18 25% 

2 Việt Bắc 27 4 14,8% 

3 Gió lộng 25 7 18,9% 

4 Ra trận 34 17 50% 

5 Máu và hoa 13 4 30,7% 

6 Một tiếng đờn 74 26 35,1% 

7 Ta với ta 41 18 43,9% 

Tổng 7 tập 286 bài 94 bài 32,9% 
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           Nhìn vào bảng khảo sát ta thấy, nhóm tập thơ có tỉ lệ số bài thơ bảy chữ 

cao nhất là Ra trận (50%), Ta với ta (43,9%); Các tập thơ có tỉ lệ số bài thơ bảy 

chữ sau đó là Một tiếng đờn (35,1%), Máu và hoa (30,7%); Nhóm tập thơ có tỉ 

lệ số bài thơ bảy chữ thấp nhất là Từ ấy (25%), Gió lộng (18,9%), Việt Bắc 

(14,8%).Trong quá trình khảo sát, chúng tôi đã tiến hành lập thống kê chi tiết 

danh mục các bài thơ bảy chữ trong từng tập thơ của Tố Hữu (Phụ lục 5). 

               Tố Hữu đã vận dụng nhuần nhuyễn thể thơ bảy chƣ̃ truyền thống . Sự 

thành công đã đƣợc khẳng định ngay từ bài thơ “Từ ấy”. Khi sử dụng cấu trúc 

thơ bảy chữ, cũng giống nhƣ các nhà thơ xƣa, ông chỉ kế thừa phần xác là hình 

thức của thơ, còn phần hồn đƣợc nhà thơ thổi vào chất liệu từ chính cuộc sống , 

con ngƣời, hoàn cảnh riêng của dân tôc̣ . 

                                        Mỹ ngạo mạn, chặn đƣờng chi viện 

                                        Đƣờng chín ta, sắc lƣỡi gƣơm thần 

                                        Đạp xác giặc, quân ta tiền tuyến 

                                        Cúi đầu chào liệt sĩ yêu thân! 

                                                                          (Đƣờng chín) 

               Cả bài thơ gồm có bốn câu , với 28 tiếng nhƣng đã diễn tả đƣợc ngắn 

gọn nhƣng trọn vẹn , xúc tích nhƣng đầy đủ nội dung mà nhà thơ muốn biểu 

đaṭ: đó là thái độ, hành động ngạo mạn của giặc Mỹ khi đem quân ra chặn 

đƣờng chi viện từ miền Bắc vào miền Nam của ta ở đƣờng 9 Nam Lào; hành 

động ngạo mạn đó đã khiến chúng tự chuốc lấy sự thất bại thảm hại bởi ý chí 

kiên cƣờng, kiên quyết giữ vững trận địa của quân dân Việt Nam. 

             Hay đó là “tiếng khóc” của nhà thơ và của cả dân tôc̣ Viêṭ Nam khi Bác 

Hồ - Ngƣời cha già kính yêu của dân tôc̣ ra đi maĩ maĩ  cũng đƣợc thể hiện bằng 

hình thức thơ bảy chữ với sự kết nối liền mạch các khổ thơ bốn câu trong bài 

thơ Bác ơi! 
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             Với cá tính kế thừa nhƣng không sáo mòn, vận dụng sáng tạo, Tố Hữu 

bên cạnh việc đƣa những nội dung mới gắn với thời đại, ông còn kết hợp linh 

hoạt, nhuần nhuyễn thể thơ bảy chữ với các thể thơ khác. Những trƣờng hợp 

này thƣờng xuất hiện ở những bài thơ bảy chữ dài. Có khi nhà thơ kết hợp với 

thể thơ lục bát: 

                                       Năm xƣa tôi tới chốn này 

                                Trông vời ngọn núi, đá xây thành trì 

                                       Băng ngàn lớp lớp mây đi 

                                  Gió lay từng trận, rừng cây sóng dồi... 

 

                                  Rồi bỗng bao nhiêu mối hận sầu 

                                  Trong lòng tôi, khoét vết thƣơng sâu... 

                                                                           (Năm xƣa) 

             Cả bài thơ có mƣời khổ thơ, mỗi khổ bốn câu thơ. Trong đó có hai khổ 

(khổ 1, khổ 4) là lục bát còn những khổ còn lại là thơ bảy chữ. Hai khổ thơ lục 

bát có tác dụng ngắt dòng tâm trạng, đánh dấu hai thời điểm khác nhau: năm 

xƣa, năm nay.             

            Có khi Tố Hữu lại kết hợp thể thơ bảy chữ  với thể thơ bốn chữ: 

                                       Suối đã đục dòng 

                                       Chỉ lệ còn trong. 

                                       Tai nghe những tiếng ré điên cuồng 

                                       Những lời tán tỉnh, lời quay quắt 

                                                                           (Hành khúc) 

  Hành khúc là một bài thơ dịch, sự đóng góp của nhà thơ chính là ở viêc̣ 

ông đã dùng thể thơ truyền thống của dân tộc để dịch thơ của nhà thơ nƣớc 

ngoài (L.A Ra Gông ). Bốn câu thơ đầu tạo ấn tƣợng mạnh về sự đối lập giữa 

trong và đục, thiện và ác, chính nghĩa và phi nghĩa. Sau những câu thơ bốn chữ 

ngắn gọn là những câu thơ bảy chữ dài kể về những lời tán tỉnh, hăm dọa, 
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những hành động vô nhân đạo của kẻ thù. Cũng trong bài này, giữa những câu 

thơ bảy chữ xuất hiện hai câu thơ tám chữ: 

                                        Đuổi đuổi đi những thằng chủ mới 

                                        Quân giặc cƣớp, giết ngƣời, quân phản bội 

                                        Phân rõ trắng đen, phân rõ chính tà 

                                        Phải xứng danh Tổ quốc chúng ta! 

             Dƣờng nhƣ những câu thơ bảy chữ không đủ để cho nhà thơ nói lên tất 

cả mọi tội ác của bè lũ cƣớp nƣớc và tinh thần quyết tâm phân rõ trắng đen , tỏ 

rõ thiện ác của quân dân ta , để xứng với truyền thống yêu nƣớc của ông cha ta 

nên nhà thơ đã sử dụng xen ke ̃hai câu thơ tám chữ ở đây . Điều này cho thấy sƣ ̣

linh hoaṭ của Tố Hƣ̃u trong viêc̣ vâṇ duṇg thể thơ .  

              Với thể thơ bảy chữ, Tố Hữu vẫn dựa trên những niêm luật cơ bản của 

thơ thất ngôn truyền thống, một mặt kế thừa nó, mặt khác sáng tạo nó thành cái 

mới, độc đáo hơn để làm phong phú thêm cho truyền thống ấy. Điểm sáng tạo 

của Tố Hữu là ở chỗ, trong một bài thơ, nhà thơ sử dụng kết hợp thể thơ bảy  

chƣ̃ với thể thơ khác , chủ yếu là những thể thơ truyền thống của dân tộc nhƣ 

lục bát, song thất lục bát,…. Điều này không những không làm cho tính dân tộc 

trong những bài thơ bảy chữ của Tố Hữu nhạt đi, trái lại càng làm cho tính dân 

tộc đậm đà hơn, bởi nhà thơ sáng tạo dựa trên cơ sở kế thừa truyền thống. 

          Tố Hữu rất thành công khi vận dụng  những thể thơ truyền thống của dân 

tộc. Những bài thơ lục bát , song thất luc̣ bát mang cả sắc thái lục bát , song thât 

lục bát trong ca dao và trong thơ ca cổ điển , dạt dào những âm hƣởng nghĩa 

tình của hồn thơ dân tộc. Những bài thơ theo thể thất ngôn trang trọng nhƣng 

không khuôn sáo , trái lại, hơi thơ rất liền mạch , tự nhiên, diễn tả đƣợc hiện thực 

đa dạng và nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau . Môṭ điều đáng chú ý là Tố Hƣ̃u 

luôn thể hiêṇ sƣ ̣linh hoaṭ , sáng tạo khi sử dụng thể thơ . Trong môṭ bài thơ nhà 

thơ vận dụng kết hợp các thể hợp  với nhau để diêñ tả nhƣ̃ng tình cảm lớn , sƣ ̣

kiên lớn trong lic̣h sƣ̉ dân tôc̣ . 
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             3.4. Kết hợp các yếu tố ngôn ngữ tạo tính nhạc cho lời thơ 

            Nhà thơ Xuân Diệu trong bài "Phê bình giới thiệu thơ" (Nxb Văn học, 

1960) đã nhận xét: "Đọc thơ Tố Hữu, ngƣời ta cảm thấy một dấu hiệu riêng 

nhƣ nét mặt của những bài thơ, làm cho thơ Tố Hữu không trộn lẫn đƣợc với 

thơ ngƣời khác, cảm thấy một thứ nhạc tâm tình riêng bàng bạc thấm lấy các 

câu thơ nhiều khi thành một thứ "thi tại ngôn ngoại" của Tố Hữu. Cái nền nhạc 

đặc biệt đó, theo ý tôi, là lòng thƣơng mến". Nói nhƣ Xuân Diệu , thơ Tố Hữu 

luôn tồn tại một thứ nhạc riêng và cái tạo nên tính nhạc ấy chính là tình thƣơng 

mến. Tính nhạc không phải tự nhiên mà có, cũng không phải đƣợc tạo nên bởi 

bất kỳ một yếu tố đơn lẻ nào mà nó đƣợc tạo nên bởi nhiều yếu tố nhƣ nhịp 

điệu, vần điệu và thanh điệu . Và các yếu tố đó phải có sự hòa quyện và kết hợp 

nhịp nhàng với nhau . 

         3.4.1. Các yếu tố ngôn ngữ tạo tính nhạc cho lời thơ 

          * Nhịp thơ uyển chuyển  

           Theo Từ điển thuật ngữ văn họa, nhịp điệu là: “phƣơng tiện quan trọng 

để cấu tạo hình thức nghệ thuật trong văn học, dựa trên sự lặp lại có tính chất 

chu kì cách quãng hoặc luôn phiên của các yếu tố có quan hệ tƣơng đồng trong 

thời gian hoặc trong quá trình chia tách và kết hợp các ấn tƣợng thẩm mĩ” 

[29]. Nhịp điệu bộc lộ sự cảm nhận thẩm mĩ về thế giới, tạo cảm giác vận động 

của sự sống, chống lại sự đơn điệu trong một tác phẩm văn học. Nhịp điệu cùng 

với vần điệu và thanh điệu là yếu tố then chốt tạo nên nhạc điệu trong thơ . Các 

nhà thơ dù sáng tác theo khuynh hƣớng nào , cũng không thể bỏ qua nhịp điệu 

bởi nếu không có nhịp điệu thì thơ se ̃khô ng còn là thơ. Nếu nhƣ ta nói nhạc 

điệu là một trong những đặc trƣng mang tính bản chất của thơ thì nhịp điệu 

chính là cơ sở chủ yếu của nhạc điệu. 
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          Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy nhịp thơ trong thơ Tố Hữu 

rất uyển chuyển và phong phú, tinh tế biến và hóa liên tục: khi ngắn khi dài, khi 

dồn dập, gấp gáp khi chậm rãi, dàn trải. Dù biến hóa nhƣ thế nào thì nhịp điệu 

với sự phối hợp nhip̣ nhàng , uyển chuyển luôn đem lại những hiệu quả nghệ 

thuật đặc sắc.  

          Trong thể thơ lục bát, Tố Hữu kế thừa cách ngắt nhịp của thơ ca truyền 

thống, đặc biệt là ca dao; nhịp trong thơ lục bát của Tố Hữu thƣờng là nhịp 

chẵn. Tiêu biểu các bài Việt Bắc, Tiếng ru, Kính gửi cụ Nguyễn Du,Mẹ Suốt, 

Nƣớc non ngàn dặm,… 

Tre già/ yêu lấy/ măng non  

Chắt chiu nhƣ mẹ/ yêu con tháng ngày  

Mai sau/ con lớn/ hơn thày  

Các con ôm cả/ hai tay đất tròn. 

                                          (Tiếng ru) 

           Trong đoạn thơ, Tố Hữu vận dụng cách ngắt nhịp của ca dao, câu lục 

ngắt nhịp 2/2/2, câu bát ngắt nhịp 4/4 làm cho âm hƣởng tiếng ru thêm da diết 

và có sức lay động lòng ngƣời. 

           Có khi trong thể thơ lục bát, nhà thơ vẫn kế thừa cách ngắt nhịp chẵn 

trong thơ ca truyền thống nhƣng nhịp thơ ở các cặp câu có sự thay đổi liên tục, 

thể hiện sự linh hoạt, uyển chuyển trong cách tạo nhịp thơ của Tố Hữu: 

                                      Em là / con gái Bắc Giang 

Rét thì mặc rét, / nƣớc nhà em lo 

                … 

Con ơi / con ngủ / cho ngoan 

    Sang canh / trăng lặn, / buổi tan / mẹ về 

                                                                                         (Phá đƣờng) 

Trong cùng một thể lục bát mà giữa những câu thơ có sự thay đổi nhịp 

thơ rất nhanh . Ở nhƣ̃ng cặp lục bát đầu : câu sáu ngắt nhịp 2/4, câu tám ngắt 
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nhịp 4/4 đã góp phần thể hiện không khí khẩn trƣơng trong công việc phá 

đƣờng cũng nhƣ thái độ dứt khoát bỏ lại sau lƣng những công việc gia đình để 

đi làm công việc kháng chiến của những ngƣời con gái Bắc Giang. Nhƣng đến 

cặp lục bát thứ tƣ, nhịp thơ bỗng thay đổi đột ngột, cả hai câu đều đƣợc ngắt 

nhịp 2/2 là nhịp lời ru. Với sự thay đổi nhịp thơ ấy, Tố Hữu đã gián tiếp thể 

hiện bƣớc đi của thời gian từ lúc ngƣời mẹ ra đi đến lúc ngƣời mẹ hoàn thành 

nhiệm vụ trở về. 

  Trên nền nhịp điệu truyền thống, thơ Tố Hữu có những sáng tạo độc 

đáo riêng, bên cạnh những cặp câu lục bát có nhịp chẵn, nhà thơ tạo ra những 

cặp câu lục bát có nhịp lẻ; góp phần thể hiện sinh động những trạng thái tình 

cảm, cảm xúc, tăng cƣờng khả năng miêu tả, tạo hình của câu thơ: 

     Chập chùng/ thác Lửa/, thác Chông  

Thác Đài/, thác Khó/, thác Ông/, thác Bà  

Thác/ bao nhiêu thác/, cũng qua  

Thênh thênh/ là chiếc thuyền ta/ trên đời.  

                                              (Nƣớc non ngàn dặm) 

            Hai câu thơ đầu ngắt nhịp chẵn (câu lục 2/2/2, câu bát 2/2/2/2) cùng với 

điệp từ “thác” đƣợc lặp lại 6 lần đã vẽ ra khung cảnh sông núi gập ghếnh, hiểm 

trở và con thuyền phải liên tục vƣợt qua. Câu thơ thứ 3, nhịp thơ thay đổi đột 

ngột sang nhịp 1/3/2 (nhịp lẻ) gợi lên hình ảnh con thuyền băng băng vƣợt qua 

những thác gập ghềnh. Câu thơ cuối, nhịp thơ dàn trải, thể hiện trạng thái ung 

ung, tƣ thế thảnh thơi của con ngƣời khi vƣợt qua cuộc hành trình đầy gian khổ, 

khó khăn. 

            Với thể thơ 7 chữ, Tố Hữu cũng kế thừa cách ngắt nhịp trong thơ ca 

truyền thống (nhịp 4/3 hoặc 3/4). Những bài thơ 7 chữ của Tố Hữu chủ yếu 

đƣợc ngắt nhịp 4/3 hoặc 3/4: 

  Sáng đầu năm/. Con hứng làm thơ 

        Mênh mông trời nắng/, trắng phất phơ 

Nhƣ tờ giấy mới/,…xuân đang vẽ 
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     Những nụ mầm non/ những dáng tơ 

                                                                                  (Sáng đầu năm) 

            Nhịp thơ 3/4, 4/3 thay đổi lân phiên trong từng câu thơ có tác dụng nhấn 

mạnh yếu tố thời gian - “sáng đầu năm”. Buổi sáng bắt đầu với những thay đổi 

của đất trời, của thiên nhiên cảnh vật, tạo ra bức tranh thiên nhiên mùa xuân 

đầy sức sống với cái “mênh mông” của nắng xuân - “trắng phất phơ” và 

“những nụ mầm non, những dáng tơ”. 

  Hay trong bài Theo chân Bác,  bài thơ có 78 khổ thơ 7 chữ đều đặn, cốt 

để giữ tính chất trang nghiêm của bài thơ. Nhƣng vì ý thơ, tình thơ luôn thay 

đổi theo, phát triển theo cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, gắn liền với 

những sự kiện lịch sử trọng đại kế tiếp nhau, nên nhịp của những câu thơ 7 chữ 

theo đó cũng thay đổi linh hoạt: 

                        Đứng dậy! ơi/ Ngƣời cùng khổ ơi 

                                Tiếng chuông ta đánh/ giục liên hồi 

                                   Hãy bay đi/ hãy bay qua sóng 

                                   Về nƣớc non xa/ thức tỉnh đời. 

                                   Tổng khởi nghĩa/ lệnh truyền đêm trƣớc 

                                  Sáng/ quân ra/ giải phóng Thái Nguyên 

                                  Hà Nội/ Huế/ Sài Gòn/ cả nƣớc 

                                  Đứng lên/ ta giành hết chính quyền 

                                  Cả muôn triệu/ một lời đáp:/ “Có” 

                                 Nhƣ Trƣờng Sơn/ say gió/ biển Đông 

  Nhịp thơ linh hoạt, biến hóa góp phần thể hiện nội dung bài thơ. Có 

những dòng thơ Tố Hữu vẫn vận dụng cách ngắt nhịp trong thơ 7 chữ truyền 

thống (3/4, 4/3); song có những dòng thơ đƣợc ngắt nhịp sáng tạo: nhịp 2/1/4 

(Đứng dậy! ơi/ Ngƣời cùng khổ), nhịp 2/1/2/1 (Hà Nội/ Huế/ Sài Gòn/ cả 

nƣớc), nhịp 2/5 (Đứng lên/ ta giành hết chính quyền),…. Việc ngắt nhịp độc 

đáo đã góp phần làm cho bài thơ thêm hấp dẫn. Những sự kiện lịch sử hay 
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những mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác nhờ đó 

cũng đƣợc nhấn mạnh và thể hiện rõ nét. 

Ngay ở thể thơ tự do, nhịp trong thơ Tố Hữu cũng biến đổi rất linh hoạt: 

                   Năm mƣơi sáu ngày đêm/ khoét núi,/ ngủ hầm,/ mƣa dầm,/ cơm vắt  

                    Máu trộn bùn non/  

                    Gan không núng / 

                    Chí không mòn!/ 

                    Những đồng chí/ thân chôn làm giá súng  

                     Đầu bịt lỗ châu mai/  

                     Băng mình/ qua núi thép gai  

                     Ào ào vũ bão,/ 

                      Những đồng chí/ chèn lƣng cứu pháo  

                      Nát thân,/ nhắm mắt,/ còn ôm... 

                       … 

                                                                             (Hoan hô chiến sĩ Điện Biên) 

            Nhịp thơ biến đổi diễn tả một cách cách chân thực hình ảnh quân và dân 

ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đoạn thơ với những câu thơ dài ngắn khác 

nhau nên nhịp thơ cũng rất linh hoạt và độc đáo, đặc biệt câu thơ đầu ngắt nhịp 

5/2/2/2/2 một mặt khắc họa hành động “khoét núi”, “ngủ hầm”; mặt khác nhấn 

mạnh những khó khăn mà bộ đội ta phải trải qua nhƣ  “mƣa dầm”, “cơm vắt” 

và những mất mát hi sinh “máu trộn bùn non”. Khó khăn là thế nhƣng bộ đội 

ta vẫn rất anh hùng, dám vƣợt qua mọi khó khăn, gian khổ. Những câu thơ tiếp 

theo với nhịp 3 đều đặn - “Gan không núng/ Chí không mòn”, làm cho hình 

ảnh những ngƣời chiến sĩ trở thành bất tử. 

Nhƣ vậy, nhịp trong thơ Tố Hữu rất uyển chuyển, linh hoạt, thay đổi theo 

từng cung bậc cảm xúc. Nhà thơ vừa kế thừa cách ngắt nhịp truyền thống, vừa có 

sự sáng tạo, cách tân khi ngắt nhịp thơ gần với câu thơ hiện đại. Nhịp thơ uyển 

chuyển là một trong những yếu tố then chốt tạo nhạc trong thơ Tố Hữu. 

*  Gieo vần linh hoaṭ  
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 Trong thơ Tố Hữu , vần là một bộ phận quan trọng trong việc làm giàu 

cho tính nhạc của thơ . Tố Hữu sử dụng nhiều thể thơ khác nhau, dù ở thể thơ 

nào (kể cả thể tự do) ông cũng luôn luôn quan tâm đến vần. 

             Trong nhiều đoạn thơ, bài thơ, Tố Hữu đã sử dụng lối gieo vần lƣng. 

Đây là lối gieo vần đậm chất truyền thống mà ta thƣờng bắt gặp trong các bài 

ca dao, dân ca   xƣa: Quả cau nho nhỏ/ Cái vỏ vân vân.... Cách gieo vần này rất 

sinh động, uyển chuyển đôi khi là mạnh mẽ, nó có tác dụng làm tăng tính nhạc 

cho câu thơ hoặc nhấn mạnh từ ngữ đƣợc gieo vần nhƣ: 

                                         - Mình về mình có nhớ ta 

                                     Mƣời lăm năm ấy thiết tha mặn nồng 

                                                                                 (Việt Bắc) 

                                         - Bầm ơi, liền khúc ruột mềm 

                                     Có con có mẹ, có thêm đồng bào 

                                                                                  (Bầm ơi) 

                -  Ngổn ngang bên nghĩa bên tình  

          Trời đêm đâu biết gửi mình nơi nao?  

             Ngẩn ngơ trông ngọn cờ đào  

                 Đành nhƣ thân gái sóng xao Tiền Đƣờng!  

                                                                (Kính gửi cụ Nguyễn Du) 

             Cũng không ít câu thơ, đoạn thơ đƣợc nhà thơ gieo theo vần chân. 

Vần chân là vần đƣợc gieo ở cuối mỗi câu thơ. Đây là lối gieo vần phổ biến 

trong thơ: 

                                          - Bầm ơi có rét không bầm? 

                                    Heo heo gió núi, lâm thâm mƣa phùn 

                                             Bầm ra ruộng cấy bầm run 

                                   Chân lội dƣới bùn, tay cấy mạ non 

                                            Mạ non bầm cấy mấy đon... 

                                                                                  (Bầm ơi) 
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                                          - Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều 

                                           Bóng dài trên đỉnh núi cheo leo 

                                           Núi không đè nổi vai vƣơn tới 

                                            Lá ngụy trang reo với gió đèo 

                                                                               (Lên Tây Bắc) 

            - Suốt mấy hôm rày đau tiễn đƣa  

                  Đời tuôn nƣớc mắt, trời tuôn mƣa...  

             Chiều nay con chạy về thăm Bác  

              Ƣớt lạnh vƣờn cau, mấy gốc dừa!  

                                                              (Bác ơi!) 

            Có những bài Tố Hữu gieo nhiều vần khác nhau, nhƣng nhà thơ không 

bao giờ gò ép, khiên cƣỡng, cô lập hay tách vần ra khỏi nội dung, tƣ tƣởng của 

bài thơ . Ngƣơc̣ laị , vần trong thơ Tố Hữu luôn góp phần  thể hiện nôị dung tƣ 

tƣởng toàn bài thơ . Đó là lí do mà vần trong thơ ông luôn đƣợc gieo vào những 

từ ngữ then chốt, có ý nghĩa bao quát nhất cho cả câu thơ. 

                                            Giã từ năm cũ bâng khuâng 

                                     Đã nghe xuân mới lâng lâng lạ thƣờng 

                                                                                 (Bài ca xuân 1961)  

              Bởi hai từ: bâng khuâng, lâng lâng là hai từ diễn tả trọn veṇ nhất, đầy đủ 

nhất, đúng nhất tâm trạng của nhân dân ta vào giữa phút giao thừa năm 1960.    

             Tố Hữu không chỉ dừng lại ở việc học tập, kế thừa mà luôn có xu hƣớng 

tìm tòi, sáng tạo dựa trên cơ sở truyền thống sẵn có. Trong cách gieo vần cũng 

vậy, ngoài việc gieo vần ở những vị trí thông thƣờng, nhà thơ còn gieo vần ở 

những vị trí bất thƣờng:                                             

                                                Ai về có nhớ ai không? 

                                         Ta về ta nhớ phủ Đông đèo Giàng 

                                               Nhớ sông Lô nhớ phố Ràng 

                                         Nhớ từ Cao Lạng nhớ sang Nhị Hà 
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                                                                                        (Việt Bắc) 

             Trong đoạn thơ, Tố Hữu sử dụng nhiều vần liên tiếp để tạo ra âm 

hƣởng ngân vang, đồng vọng.  

             Hay: 

                                         Tôi lại về quê mẹ nuôi xƣa 

                                         Một buổi trƣa, nắng dài bãi cát 

                                                                                      (Quê mẹ) 

              Câu thơ thứ hai đƣợc gieo vần ở vị trí bất thƣờng (tiếng thứ 3 của câu 

thơ) tạo cho ngƣời đọc ấn tƣợng sâu sắc về cái nắng chói chang. Trƣớc mắt  

gƣời đọc hiện ra một bãi cát trải dài, lấp lánh dƣới ánh nắng vàng tƣơi. 

             Vần điệu là yếu tố then chốt tạo nên tính nhạc trong ngôn ngữ thơ. 

Phẩm chất thẩm mĩ nổi trội trong ngôn ngữ nghệ thuật thơ Tố Hữu là ngôn ngữ 

thơ giàu tính nhạc. Vần điệu đã góp phần làm cho ngôn ngữ thơ Tố Hữu giàu 

tính nhạc, thích hợp với nhu cầu thẩm mĩ của con ngƣời Việt Nam. 

             * Hòa phối thanh điệu phù hợp với cảm xúc 

              Trong thơ ca nói chung, thanh điệu có một giá trị âm nhạc rất lớn vì nhạc 

điệu đƣợc tổ chức bằng các âm tiết mà thanh điệu là yếu tố cấu thành của âm tiết. 

Thanh điệu trong thơ cũng giống nhƣ nốt nhạc trong một bản nhạc. Nếu đứng 

riêng lẻ, một thanh điệu hay một nốt nhạc không tác động đƣợc gì đến tình cảm , 

cảm xúc, sự liên tƣởng, tƣởng tƣợng của ngƣời nghe. Nhƣng khi chúng đã kết hợp 

với nhau tạo thành một bản nhac̣ thì nó laị có sƣ́c lay đôṇg rất lớn. 

            Tùy vào từng trƣờng hợp mà nhà thơ có sự lựa chọn thanh điệu khác 

nhau. Khi diễn tả không khí sôi động , mạnh mẽ , khẩn trƣơng , hào hứng nhà thơ 

thƣờng sƣ̉ duṇg thanh trắc . 

                                       Giáng một trận dập đầu quỷ dữ 

                                       Sáng ngàn năm lịch sử Điện Biên 
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            Hai dòng thơ mƣời bốn âm tiết nhƣng có chín âm tiết là thanh trắc . Các 

thanh trắc tạo cho ngƣời đoc̣ cảm giác maṇh về sƣ ̣dứt khoát , khiên quyết trong 

phản công của quân đội ta. 

           Hay nhƣ:  

                                        Lời Đảng gọi, một ngày sấm nổ 

                                        Biển ngƣời dâng ngập phố ngập đồng 

                                                                      (Ba mƣơi năm đời ta có Đảng) 

           Hai câu thơ trên số lƣợng âm tiết mang thanh trắc chiếm đa số 9/14 âm 

tiết, đặc biệt là những âm tiết: sấm, nổ, ngập đã tái hiện tài tình lời kêu gọi hào 

hùng, vang dội, đầy sức thuyết phục của Đảng trong chiến dịch tổng khởi nghĩa 

cũng nhƣ sự hƣởng ứng nhiệt tình của quân và dân t a. 

             Nếu diễn tả tâm trạng buồn , không khí nhẹ nhàng , sâu lắng,… nhà thơ 

lại sử dụng những âm tiết có thanh bằng . Tố Hữu lại sử dụng liên tiếp những 

âm tiết mang thanh bằng trong cùng một câu thơ nhằm gợi ra cho ngƣời đọc 

một ấn tƣợng nhẹ nhàng, mênh mông , êm diụ giƣ̃a ngày xuân : 

                                       Ôi quê em, tƣơi đẹp bãi nâu non 

                                       Sông vòng quanh nhƣ đôi cánh tay tròn 

                                                                     (Giữa ngày xuân) 

              Trong bài thơ Đƣờng sang nƣớc bạn. có những câu thơ thể hiện sự 

tinh tế và cá tính của Tố Hữu trong việc sử dụng thanh điệu : 

                                     Băng đã tan trên dòng Trƣờng Giang... 

                                                                   (Đƣờng sang nƣớc bạn) 

               Miêu tả cảnh băng tan trên dòng sông Trƣờng Giang, nhà thơ đã sử 

dụng hầu hết là thanh bằng (6/7). Cách dùng này có thể nói là hoàn toàn "xa lạ" 

với luật thanh của thơ Đƣờng nhƣng nó mang lại một cảm giác về : những đau 

thƣơng, lạnh lẽo, những nỗi buồn, sự mất mát đang dần bị trút sạch khỏi đất 

nƣớc Trung Hoa, một đất nƣớc Trung Hoa mới tràn đầy hạnh phúc đang sắp 

sửa hiện ra. 
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              Nhƣ vâỵ, dù sử dụng thanh bằng hay thanh trắc thì Tố Hữu vẫn luôn luôn 

chú ý đến việc sắp xếp hài hòa, khéo léo các âm tiết sao cho những từ ngữ then 

chốt đƣợc nổi bật nhất, sáng ngời nhất. Qua đó làm tăng hiệu quả truyền đạt. 

          3.4.2. Phối hợp hài hòa các yếu tố nhịp điệu, vần điệu, thanh điệu tạo 

tính nhạc cho lời thơ 

            Thơ Tố Hƣ̃u giàu nhac̣ tính là do ông đa ̃khéo léo kết hơp̣ hài hòa cả ba 

yếu tố nhip̣ , thanh, vần. Ba yếu tố ấy nếu đƣ́ng riêng lẻ , tách bạch sẽ không 

phát huy đƣợc vai trò củ a chúng , nhƣng nếu kết hơp̣ hài hòa các yếu tố đó , 

chúng sẽ đạt đƣợc hiệu quả trong việc truyền đạt và tao sự lôi quấn cho ngƣời 

đoc̣, ngƣời nghe : 

              Thƣơng chồng, / em phải theo chồng 

Thay chồng đi đắp / đê công suốt ngày 

Suốt ngày / em lội dƣới lầy 

Lùa bùn vác đất / đắp dầy đƣờng cao 

      Thầy cai/ ông xếp/ không thƣơng 

Ròi bò/ còn vụt/ còn tƣơng/ lên đầu!/ 

                                                                       (Tiếng hát trên đê) 

              Bài thơ là một minh chứng điển hình cho sự kết hợp hài hòa nhịp điệu , 

vần điêụ , thanh điêụ trong thơ Tố Hƣ̃u . Đọc bài thơ ta thấy nhịp thơ thay đổi : 

bốn cặp lục bát đầu đƣợc ngắt theo nhịp 2/4 và 4/4 đều đặn. Nhịp thơ dài diễn 

tả triền miên , dàn trải, luôn chân luôn tay trong công việc của cô gái . Nhịp thơ 

ở cặp lục bát thứ năm  thay đổi sáng nhịp 2/2 nhịp thơ ngắn , nhanh nhƣ muốn 

nhấn mạnh , khắc sâu sự tàn ác , mất hết nhân tính của những kẻ bán nƣớc hại 

dân. Để rồi sự uất ức đƣơc̣ bật ra . Nhịp thơ trong bài thay đổi theo tâm trạng, 

nỗi niềm của ngƣời con gái. 

Cũng trong bài thơ Tố Hữu sử dụng cả lối gieo vần lƣng và gieo vần 

chân, hai lối gieo vần này thay đổi liên tục, xen kẽ nhau, đặc biệt là những tiếng 

gieo vần đều là những từ đắt của câu thơ: chồng - công, lầy - dầy, cao - nào, 

xanh - hành, xƣơng - thƣơng... và đều mang thanh bằng đã làm nổi bật nên 
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hoàn cảnh éo le, khổ cực, tâm trang buồn bã, mệt mỏi từ ngày này sang ngày 

khác của cô gái và thói du côn, độc ác bất chấp mạng sống của ngƣời khác của 

bè lũ tay sai. 

 Trong bài thơ Em ơi!...Ba lan! cũng có những câu thơ thể hiện sự khéo 

léo, tinh tế của Tố Hữu trong việc kết hợp các yếu tố ngôn ngữ tạo nhạc tính 

cho lời thơ: 

Em ơi, Ba lan mùa tuyết tan 

Đƣờng bạch duơng, sƣơng trắng nắng tràn 

               Hai câu thơ là điển hình cho hiện tƣợng luyến vần. Những câu thơ trở 

nên ngân nga, uyển chuyển, mềm mại nhƣ sóng lƣợn: “dƣơng” bắc qua 

“sƣơng”, “trắng” bắc qua “nắng”. Thêm vào đó, thanh điệu trong hai câu thơ 

cũng đƣợc sử dụng rất tinh tế. Hai câu thơ gồm 14 âm tiết thì có tới 11 thanh 

bằng và 3 thanh trắc; những thanh bằng liên tiếp tạo đà cho 3 thanh trắc 

“tuyết”, “trắng”, “nắng” vút cao và ngân vang hơn. Thành công của Tố Hữu là 

đã kết hợp hài hòa những yếu tố đó với nhau và khắc họa đƣợc một bức tranh 

thiên nhiên sống động. Những hàng bạch dƣơng thân trắng, mảnh dẻ và cả mặt 

đất đƣợc bao phủ một bởi màu trắng tinh khôi của tuyết, màu vàng rực rỡ của 

nắng. Trong nắng, tất cả ánh lên một sắc hồng ấm áp, diệu kì,… 

Có thể nói , khi sáng t ác Tố Hữu luôn chú ý khai thác triệt để ƣu thế mà 

nhịp điệu , vần điệu và thanh điệu mang laị . Cái tài của nhà thơ là kết hợp hài 

hòa các yếu tố để taọ tính nhac̣ cho lời thơ . Vì thế mà thơ Tố Hữu có sức lan 

tỏa và lay động lòng ngƣời . 

                                         *       * 

                                             *                                  

           Ở chƣơng 3, luận văn tập trung nghiên cứu, tìm hiểu những biểu hiện 

của tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu trên phƣơng diện cấu trúc: 

Trong sáng tác của mình , Tố Hữu vâṇ dụng thành công những cấu trúc 

ngôn ngữ thơ quen thuộc của văn học dân gian nhƣ: cấu trúc đối đáp dân gian; 
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cấu trúc phú, tỉ, hứng trong ca dao; cấu trúc truyện kể dân gian ; cấu trúc điệu 

hò, điêụ ca , đồng dao dân  gian; cấu trúc tƣ́ bình ,…. Nhƣ̃ng lối cấu trúc này 

làm cho thơ Tố Hữu mang đậm âm hƣởng , dáng dấp thơ ca dân gian. Tâp̣ Kiều 

và dâñ Kiều  là hai phƣơng thức cấu trúc ngôn ngữ đƣợc Tố Hữu vận dụng 

nhuần nhuyễn. Vâṇ duṇg thành công hai phƣơng thƣ́c này , hồn thơ Tố Hƣ̃u đa ̃

trở về với côị nguồn , thể hiêṇ đƣơc̣ điêụ hồn dân tôc̣ ; đồng thời góp phần vào 

viêc lƣu truyền , phát huy những tinh hoa trong nền văn học dân tộc . Tố Hƣ̃u 

vâṇ dụng thành công những thể thơ truyền thống của dân tộc nhƣ : lục bát , thể 

thất ngôn , song thất luc̣ bát ,.... Và không chỉ dừng lại ở đó , nhà thơ còn bộc lộ 

sự tài tình của mình khi có những sáng tạo , cách tân trong viêc̣ sƣ̉ duṇg các thể 

thơ truyền thống . Ông kết hợp hài hòa , linh hoạt giữa các thể thơ trong môṭ bài 

thơ với nhau tạo nên một nét phong cách riêng cho mình . Thơ Tố Hữu giàu tính 

nhạc. Nhà thơ tạo nhạc tính cho lời thơ không chỉ bằng nhƣ̃ng yếu tố ngôn ngƣ̃ 

riêng lẻ nhƣ âm điệ u, vần điệu , nhịp điệu mà nhờ vào viêc̣ kết hợp hài hòa các 

thành tố ngôn ngữ đó tạo ra một thứ nhạc điệu riêng – nhạc điệu của tâm hồn ; 

nhạc điệu của cuộc đời, của trái tim nóng bỏng, tràn đầy nhiệt huyết với cách 

mạng, với dân tộc. Thơ Tố Hữu có cách tân, sáng tạo nhƣng vẫn nằm trong 

nguồn mạch thơ ca dân tộc. 

 

 

PHẦN KẾT LUẬN 

 

            1. Tố Hƣ̃u là môṭ gƣơng măṭ tiêu biểu của thơ ca cách maṇg nói riêng 

và nền văn học Việt Nam hiện đại nói chung . Thơ Tố Hƣ̃u bắt rê ̃sâu và hấp thu 

sƣ́c maṇh trong nguồn mac̣h thơ ca dân tôc̣ , luôn có sƣ ̣kết hơp̣ hài hòa , đôc̣ đáo 

giƣ̃a niềm say mê lý tƣởng cách ma ̣ ng với tính dân tôc̣ đâṃ đà . Ông luôn coi 

trọng việc khai thác, phát huy truyền thống thơ ca dân tộc. Viêc̣ nghiên cƣ́u, tìm 

hiểu về thơ Tố Hƣ̃u và tính dân tôc̣ trong ngôn ngƣ̃ thơ Tố Hƣ̃u để tƣ̀ đó khẳng 
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điṇh nhƣ̃ng đóng góp của nhà thơ trong viêc̣ giƣ̃ gìn , phát huy , bảo tồn những 

tinh hoa trong nền văn hoc̣ nƣớc  nhà có ý nghĩa thiết thực.       

     2. Có nhiều yếu tố (chủ quan và khách quan ) tác động , chi phối đến 

viêc̣ hình thành tính dân tôc̣ trong ngôn ngƣ̃ thơ Tố Hƣ̃u . Theo chúng tôi , có ba 

nhân tố chủ yếu là : Quê hƣơng , gia đình và  bản thân nhà thơ . Quê hƣơng Tố 

Hƣ̃u là một vùng đất thơ mộng , trƣ̃ tình và giàu bản sắc văn hóa . Ông laị đƣơc̣ 

sinh trƣởng trong môṭ gia đình có truyền thống văn hóa bền vững . Đồng thời , 

bản thân nhà thơ lại là một con ngƣời luôn hƣớng về nguồn cội , luôn có ý  thƣ́c 

giƣ̃u gìn , bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống , trong đó có ngôn ngƣ̃ . Tất cả 

các yếu tố đó đã ảnh hƣởng , tác động tới việc hình thành tính dân tộc đậm đà  

trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu. 

 3. Tiếp nối liền mạch với truyền thống thơ ca dân tộc, đặc biệt là thơ ca 

dân gian và thơ của các nhà thơ cổ điển Việt Nam, thơ Tố Hữu đậm đà tính dân 

tộc cả trong nội dung và nghệ thuật biểu hiện. Tố Hữu là nhà thơ của lí tƣởng 

cộng sản, nhƣng đồng thời cũng là một hồn thơ giàu tính dân tộc. Thơ Tố Hữu 

vừa hát ca lý tƣởng , vừa là tiếng nói của tâm hồn dân tộc trong thời đại cách 

mạng. Thơ ông đã hòa nhập vào nguồn mạch tâm hồn , điệu cảm xúc của dân 

tộc. Hiện thực đời sống qua sự cảm nhận và thể hiện của Tố Hữu đã hòa nhập, 

gắn bó với truyền thống và làm phong phú thêm cho truyền thống ấy. Thơ Tố 

Hữu không chuộng màu mè, không ƣa trang sức cầu kì. Ông không cố tìm kiếm 

những hình ảnh mới lạ, không ƣa sử dụng những từ ngữ bóng bảy mà luôn 

hƣớng tới những hình ảnh thật của đời thƣờng và ngôn ngữ thơ trong sáng, giản dị. 

    Tiếng Việt ta rất giàu , đẹp. Tố Hƣ̃u đa ̃sớm nhâṇ thấy vẻ đẹp của 

“tiếng nói Việt Nam” . Vì thế, ông luôn chú ý khai thác nguồn chất liêụ và các 

phƣơng thƣ́c cấu trúc ngôn ngƣ̃ trong kho tàng ngôn ngƣ̃ dân tôc̣ để sáng tác 

thơ; tạo nên tiếng nói “đồng ý”, “đồng tình”, “đồng chí”. Nhà thơ luôn có ý 

thƣ́c trân troṇg , bảo tồn , phát huy và giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ dân 
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tộc Việt Nam. Tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu đƣợc biểu hiệ n trên hai 

phƣơng diêṇ cơ bản là chất liêụ ngôn ngƣ̃ và cấu trúc ngôn ngƣ̃ . 

             Nguồn chất liêụ trong ngôn ngƣ̃ thơ Tố Hƣ̃u đâṃ tính dân tôc̣ . Nhà thơ 

vâṇ duṇg nhuần nhuyêñ , sáng tạo ngôn ngƣ̃ dân tôc̣ . Nhà thơ ƣa sử dụng nhƣ̃ng 

tƣ̀ ngƣ̃ xƣng hô thân mâṭ , gần gũi ; vận dụng linh hoạt , nhuần nhuyêñ tƣ̀ ngƣ̃ điạ 

phƣơng mang tính chất vùng miền , đăc̣ biêṭ là tƣ̀ ngƣ̃ xƣ́ Huế thân thƣơng ; sử 

dụng những từ láy , nhƣ̃ng tƣ̀ ngƣ̃ chỉ điạ danh quen thuôc̣ với thiên nhiên , con 

ngƣời và kháng chiến Việt Nam nhằm  miêu tả chân thƣc̣ sinh đôṇg bƣ́c tranh 

thiên nhiên và cuôc̣ sống  tâm hồn Việt; vận dụng thành công chất liệu từ láy và 

thành ngữ dân gian . 

               Cấu trúc ngôn ngƣ̃ trong thơ Tố Hƣ̃u mang đâṃ tính dân tôc̣ : Cấu trúc 

ngôn ngƣ̃ thơ Tố Hƣ̃u giàu tính truyền thống . Nhà thơ sử dụng đa dạng lối cấu 

trúc ngôn ngữ trong văn học dân gian nhƣ cấu trúc đôi đáp dân gian , cấu trúc 

phú, tỷ,hƣ́ng trong ca dao , cấu trúc  điêụ, điêụ ca , cấu trúc đồng dao dân 

gian….; vận dụng phƣơng thƣ́c “tâp̣ Kiều” , “dâñ Kiều”  rất đạt. Tố hƣ̃u cũng  

vâṇ duṇg nhuần nhuyêñ , linh hoaṭ các thể thơ truyền thống của dân tôc̣ nhƣ luc̣ 

bát, song thât luc̣ bát , 7 chƣ̃, 4,5 chƣ̃ và kết hợp sáng tạo các yếu tố nhƣ vần 

điêụ, nhịp điệu , thanh điêụ để taọ tính nhac̣ cho lời thơ vàsáng taọ đƣơc̣ nhƣ̃ng 

vần thơ thể hiêṇ sƣ ̣trong sáng , giàu đẹp của tiếng Viêt .  

              4. Với công trình nghiên cƣ́u n ày, chúng tôi hy vọng cung cấp thêm 

môṭ tài liêụ góp phần vào viêc̣ daỵ và hoc̣ thơ Tố Hƣ̃u trong nhà trƣờng . Trong 

nhƣ̃ng năm qua , thơ Tố Hƣ̃u tuy đa ̃đƣơc̣ nghiên cƣ́u và tìm hiểu khá nhiều 

nhƣng nghiên cƣ́u môṭ cách hê ̣thống và  toàn diện về tính dân tộc trong ngôn 

ngƣ̃ thơ ông (trong cả 7 tâp̣ thơ) thì hầu nhƣ chƣa có công trình nào . Vì thế, với 

công trình này , tác gỉa  luâṇ văn mong muốn góp phần thiết thƣc̣ vào viêc̣ hoc̣ 

tâp, giảng dạy thơ Tố Hữu tro ng nhà trƣờng . Đối với các em học sinh , qua viêc̣ 

học tập, tìm hiểu về thơ Tố Hữu nói chung và tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ 

Tố Hƣ̃u nói riêng , các em sẽ có cái nhìn toàn diện toàn diện về những đóng góp 
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của nhà thơ cho  nền văn hoc̣ nƣớc nhà cũng nhƣ trong v iêc̣ giƣ̃  gìn, phát huy 

các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nói chung và của nền văn học dân 

tôc̣ nói riêng , đăc̣ biêṭ là ngôn ngƣ̃ dân tôc̣ . Qua đó, giúp các em thấy đƣợc sự 

giàu đep̣, phong phú , nhƣ̃ng ƣu thế và khả năng to lớn của ngôn ngƣ̃ dân tôc̣ 

trong viêc̣ biểu đaṭ  tình cảm, suy nghĩ, tƣ̀ đó có thái đô ̣trân trong , giƣ̃ gìn sƣ ̣

trong sáng của tiếng Viêṭ . 

             5. Viêc̣ nghiên cƣ́u thơ Tố Hƣ̃u mà cu ̣  thể là tính dân tôc̣ trong ngôn 

ngƣ̃ thơ Tố Hƣ̃u không chỉ nhằm tôn vinh giá tri ̣ và khẳng điṇh nhƣ̃ng đóng 

góp của ông với nền văn học Việt Nam hiện đại mà còn góp phần làm sáng tỏ 

tính dân tộc và những phƣơng diện biểu hi ện của nó trong ngôn ngữ thơ Tố 

Hƣ̃u. Bên caṇh đó , luâṇ văn mong muốn góp thêm tiếng nói khẳng định việc 

trân troṇg, bảo tồn, giƣ̃ gìn nhƣ̃ng giá tri ̣ văn hóa truyền thống , đăc̣ biêṭ là giƣ̃ 

gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 
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thơ Tố Hƣ̃u . 
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PHẦN PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Sơ đồ kết quả nghiên cứu về tính dân tộc  

trong ngôn ngữ thơ Tố Hữu      
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Phụ lục 2: Các từ ngữ xứ Huế trong thơ Tố Hữu  

 

 

STT 

Từ địa 

phƣơng 

Từ ngữ 

toàn  

dân 

Số lần  

sử  

dụng 

 

Ví dụ 

 

1 

 

Ả 

 

Chị 

 

1 

Vợ ta chêt? nhƣng sống muôn em ả 

Nhà ta tan? nhƣng sống vạn gia đình 

    (Đời thơ)̣ 

 

2 

Áo  

quần 

lam 

Áo  

quần 

xanh 

 

1 

Ngƣời hàng xứ về lao đi lải rải 

Áo quần lam rách rƣới dáng bơ phờ   

     (Trƣa tù) 

 

3 

 

Ấp 

 

Thôn, 

xóm 

 

3 

Chân nhanh qua ấp qua làng     

Đất còn nóng lửa Trảng Bàng, Củ Chi                 

       (Nƣớc non ngàn dặm) 

 

4 

 

Bạc 

Tiền của 

nói 

chung 

 

1 

Đào xuân thắm dâng hƣơng ngoài cửa sổ 

Bạc xuân trong sắc trắng mái nhành lang                                                            

    (Ly rƣơụ thọ) 

 

5 

 

Bái 

 

Bụi 

 

1 

Truông dài, bái rộng, đồng khuya 

Ngƣời đi nhƣ chẳng nhớ gì Tết xuân                    

      (Đêm giao thừa) 

 

6 

 

Báu 

 

Quý 

 

2 

Với tất cả bao nhiêu tình ngọc báu 

Của đôi linh hồn khổ tối hôm nay                         

               (Đôi bạn) 

 

7 

 

Bay 

 

Mày 

 

33 

Giết bay, có các con tao trăm vùng              

    (Bà má Hậu Giang) 

Bay sẽ thấy cả Việt Nam đoàn kết  
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Đứng phắt lên, giết cả loài bay 

        (Quyết hy sinh) 

 

8 

 

Bắp 

 

Ngô 

 

2 

Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào                             

           (Khi con tu hú) 

 

9 

Bằng 

lăng 

 

Cây 

 

1 

Bằng lăng bạc nắng trƣa hè                         

         (Nƣớc non ngàn dặm) 

 

10 

 

Bao 

đồng 

 

Lan 

 man 

 

1 

Suy nghĩ chuyện bao đồng 

Vài ba hớp nƣớc trong                               

    (Con cá, chột nƣa) 

 

11 

 

Bây chừ 

 

Bây  

giờ 

 

2 

Bây chừ sông nƣớc về ta                         

 Đi khơi đi lộng, thuyền ra thuyền vào                    

    (Mẹ suốt) 

 

12 

 

Bên ni 

 

Bên này 

 

1 

Bên ni biên giới là mình 

Bên kia biên giới cũng tình quê hƣơng 

                        (Đƣờng sang nƣớc bạn) 

 

13 

 

Bông 

 

Hoa 

 

1 

Bông đầy hạt mẩy 

                               (Tuổi 25) 

 

14 

 

Bộng 

 

Hang 

 

2 

Tay hái sắc dầu nhƣ tăm mong ráng 

Đƣờng thơm tho nhƣ mặt bộng trƣa hè 

  (Hi voṇg) 

15 
Bơi 

chèo 

Mái 

chèo 
2 

Còn bao nhiêu cứ cắm cổ bơi chèo           

                                   (Giờ quyết định) 

 

16 

 

Bợn 

 

Dính 

 

1 

Lòng không bợn chút bùn dơ 

Biết đâu trăm tuổi còn thơ với đời 

                       (Dƣỡng sinh) 

 

17 

 

Bớ 

(tiếng 

gọi) 

 

1 

Bớ công nông! tiếng hát cao 

            (Ba mƣơi năm đời ta có Đảng) 
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18 

 

Bố 

 

Càn 

quét 

 

1 

Cho ta đƣợc làm cây chông miệng hố 

Đâm chết bầy giặc bố chiến khu 

                  (Có thể nào yên) 

 

19 

 

Bu 

 

Bâu 

 

1 

Ghèn nhầy nhụa ruồi bu trên môi tím    

 (Hai đứa bé) 

 

20 

 

Bữa 

 ni 

 

Hôm 

nay 

 

1 

Hai đứa con phiêu bạt 

Bữa ni thành tƣơng tri 

                                  (Tƣơng tri) 

 

21 

 

Bữa 

 mô 

 

Hôm 

nào 

 

1 

Bữa mô mời bạn vô chơi Huế 

Cồn  Hến buồm giăng ngƣợc bến Tuần 

                              (Hoa tím) 

 

22 

 

Ca 

 

Hát 

 

8 

Một tiếng ca lảnh lót cho đời 

                    (Một nhành xuân) 

 

 

23 

 

 

Các dì 

 

 

Các chị 

 

 

    1 

Thƣơng các cậu các dì chịu khảo tra 

không nói  

Đào hầm nuôi cán bộ tháng năm trƣờng 

(Bài ca quê hƣơng) 

 

24 

 

Chan 

 

Nhiều 

 

1 

Giữa đống tro tàn, tay ta nhóm lửa 

Bão dập mƣa chan gan sắt dạ vàng 

            (Thiên đƣờng thế kỷ) 

 

25 

 

Chầu 

 

Lần 

 

1 

Nghị ô tô, Nghị cô đầu chầu hát Nghị 

 “uẩy xừ” không biết cái chi chi 

                             (Thƣa các ông nghị) 

 

26 

 

Chặt 

chỗ 

 

Chặt 

chội 

 

1 

Đây con tàu im lặng vƣợt thời gian 

Toa lớn nhỏ quanh năm vừa chặt chỗ 

           (Quanh quẩn) 

    Nhƣng kể làm chi nữa bạn lòng ơi!       



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.ltc.tnu.edu.vn 

 

101 

 

27 

 

Chi 

 

Gì 

 

   62 

   (Hai đứa bé) 

Hỏi làm chi em hỡi     

                                          (Tƣơng chi) 

 

 

28 

 

Chí 

 

Chấy 

 

1 

Mà muỗi rệt cũng hè nhau đột cắn 

Mà đến loài chí rận cũng không tha 

            (Quanh quẩn) 

 

29 

 

Chút 

 

Bé , ít 

 

6 

Ta bỗng lớn ở bên ngƣời một chút 

            (Sáng tháng năm) 

 

30 

 

Chi rứa 

 

Gì thế 

 

1 

Nỗi lòng chi rứa Huế ơi 

Mà mƣa xối xả trắng trời Thừa Thiên 

                          (Nƣớc non ngàn dặm) 

 

31 

Chim  

cà 

 lơi 

Chim 

chiền 

chiện 

 

1 

Rồi một hôm nào tôi thấy tôi 

Nhẹ nhàng nhƣ con chim cà lơi 

(Nhớ đồng) 

 

32 

 

Chừ 

 

Giờ 

 

9 

Hiểu nhau rồi hiểu lắm bạn ơi 

Chừ đây không đợi nói lên lời 

(Tƣơng thân) 

33 
Chúng 

bay 

Chúng 

mày 
11 

Cƣời đi nhé chúng bay ơi rồi chết 

(Bắn!) 

 

34 

 

Chui 

cha 

 

Ôi  

chao 

 

1 

Anh nhìn tôi, đau đớn, thì thầm 

Tôi nhớ lắm, chui cha tôi nhớ lắm 

  (Châu ro) 

 

35 

 

Choa 

 

Chúng 

tôi 

 

3 

Chém cha ba đứa đánh phu 

Choa đói choa rét bay thù gì choa 

                             (Tiếng hát trên đê) 

 

36 

 

Chuồi 

 

Luồn 

 

1 

Tôi chẳng nói chuồi tay qua cửa sắt 

Và ngậm ngùi: “bác cầm lấy tay choa” 
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              (Đôi bạn) 

 

37 

 

Chẳng 

hề chi 

 

Không 

việc gì 

 

1 

Chẳng hề chi: cách mạng đâu cần 

Lòng sẵn mở. Và chân sẵn bƣớc 

(Mừng bạn, mừng ta) 

 

 

38 

 

Coi 

 

Xem 

 

3 

Liệu hồn bỏ thói du côn 

Bằng không đòn lại trả đòn cho coi                     

(Tiếng hát trên đê) 

 

39 

 

Chốc 

 

Lát 

 

1 

Đầu tôi cháy bùng lên nhƣ ngọn lửa 

Chốc nữa sẽ thành than 

(Bắn!) 

 

40 

 

Cội 

 

Gốc 

 

1 

Đảng cùng ta nhƣ cội liền cành 

                      (Một nhành xuân) 

 

41 

 

Cồn 

 

Bụi cỏ 

rậm 

 

1 

Chị thì hái củ trên non 

Em thì mƣa nắng bãi cồn chăn trâu 

           (Chuyện em) 

 

42 

 

Cồn 

 

Cát 

 

2 

Lặng nghe mẹ kể ngày xƣa 

Chang chang cồn cát nắng trƣa Quảng Bình 

(Mẹ Suốt) 

 

43 

 

Cổi 

 

Cởi 

 

1 

Rồi một hôm nào cổi áo xanh 

Hết cùm hết xích hết roi canh. 

(Ngƣời về) 

 

44 

 

Cơ chi 

 

Ƣớc gì 

 

3 

Cơ chi chắp đƣợc đôi hồn 

Nhƣ chim đôi cánh , lƣơṇ hôn mây trời  

                        (Lạ chƣa) 

 

45 

 

Chột 

nƣa 

 

Khoai 

nƣa 

 

2 

Ăn đi vài con cá 

Năm bảy cái chột nƣa 

 (Con cá, chột nƣa) 
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46 

 

Cớ  

răng 

 

Làm 

 sao 

 

1 

Ghé tai mẹ hỏi tò mò 

Cớ răng ông cũng ƣng cho mẹ chèo 

      (Mẹ suốt) 

 

47 

 

Cƣơi 

 

Sân 

 

1 

Có lẽ con anh lớn lắm rồi 

Chúng đang đùa nghich hét vàn cƣơi 

(Ngƣời về) 

 

48 

 

Dạ 

 

Vâng 

 

1 

Huế đã cƣời vui đủ ấm no 

Ngọt ngào tiếng “dạ” cứ nhƣ cho 

                              (Huế lại huy hoàng) 

 

49 

 

Dầu 

 

Dù 

 

1 

Biển trời dầu có giới hạn 

                (Tình thƣơng với chiến tranh) 

 

50 

 

Dòm 

 

Nhìn 

 

1 

Dòm qua lỗ cửa âm thầm 

Bóng anh với một tình trăm năm 

                                       (Cảm thông) 

 

51 

 

Dơ 

 

Bẩn 

 

7 

Áo quần dơ cắp chiếc nón le te 

                         (Đi đi em)                                                                           

 

52 

 

Dữ 

Ghê 

gớm, ác 

 

1 

Hay ghê gớm nổi cồn cao sóng dữ  

           (Những ngƣời không chết) 

 

53 

 

Đặng 

 

Đƣợc 

 

3 

Khổ em thì em chịu biết làm răng đặng 

đừng  

                                 (Bài ca quê hƣơng) 

 

54 

 

Đi rỏn 

 

Đi tuần 

 

1 

Ngoài hiên nghe tiếng giày đi rỏn 

Mẹ bấm con im: chúng nó lùng 

(Quê mẹ) 

 

  55 

Đọa đầy Hành  

hạ 

 

     1 

Mà khốn khổ vẫn đọa đầy xác héo 

          (Hai cái chết) 

 Đỏ Cực  Chao hiu quạnh! Trên vùng khô đỏ trạch 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.ltc.tnu.edu.vn 

 

104 

56 trạch  đỏ 1                                                 (Lao Bảo) 

 

57 

 

Đói 

 lả 

 

Đói  

kiệt sức 

 

1 

Cháu thơ đói lả ôm bà 

Con đeo chân bố khóc la đêm ngày 

                              (Đói! Đói!) 

 

58 

 

Đú  

đởn 

 

Đùa 

giỡn 

 

1 

Đàn ca đú đởn xa hoa 

Tíu đầy chẳng chịu nhả ra một hào 

                                  (Vỡ đê) 

 

59 

 

Đờn 

 

Đàn 

 

3 

Ngón tay mềm mại phím đờn 

Bấm từng ngọn lá dâu non, nhẹ nhàng 

(Tằm tơ Bảo Lộc) 

 

60 

 

Đƣơng 

 

Đang 

 

10 

Anh đƣơng sống với bao sinh lực 

Của thân cây đƣơng buổi nhựa lên cành 

                      (Những ngƣời không chết) 

 

61 

 

Gài 

 

Cài 

 

4 

Chúng bay không thể có ngày mai 

Chết dƣới chân bay vạn bẫy gài 

                               (Quê mẹ) 

 

62 

 

Giày 

 

Dày 

 

1 

Chƣơng trình mi giày đạp cả Trung Hoa 

Mi lại tính đến bao giờ song nhỉ ? 

                                              (Song thất) 

 

63 

 

Giong 

 

Chong 

 

1 

Bữa mô mời bạn vô chơi Huế 

Cồn Huế buồm giong ngƣợc bến Tuần 

          (Hoa tím) 

 

64 

 

Ghe 

 

Thuyền 

 

6 

Không thể nƣ̃a , không bao giờ đƣơc̣ nƣ̃a  

Đoàn ghe ta chỉ sống ở chăm tay 

                       (Giờ quyết định) 

 

65 

 

Ghèn 

 

Gỉ mắt 

 

1 

Đứa ngoài sân trong cát bẩn bì lê 

Ghèn nhầy nhụa ruồi bu trên môi tím 
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              (Hai đứa bé) 

 

66 

 

Gởi 

 

Gửi 

 

4 

Nàng gởi con về nƣơng xóm cũ 

Nghẹn ngào đi đến đẩy xe nôi  

                      (Vú em) 

 

67 

 

Ham 

 

Thích 

 

2 

Trƣờng tôi kiểu cách gì đâu 

Không ham mái ngói chẳng cầu tƣờng vôi 

                                            (Trƣờng tôi) 

 

 

68 

 

Hè 

 

Hợp sức 

 

1 

Mà muỗi rệp của hè nhau tới cắn 

Mà đến loài chí rận cũng không tha 

                    (Quanh quẩn) 

 

69 

 

Hề chi 

 

Việc gì 

 

1 

Sự sống phát sinh từ cái chết 

Thì gian nan hiểm nguy có hề chi  

                       (Nhƣ những con tàu) 

70 Heo Lợn 1 
Ngoài ngoại ô rác bẩn nhƣ chuồng heo 

(Đời thợ) 

 

71 

 

Hộc 

 

Ngăn 

 

1 

Và dƣới bóng mày đen trong hộc tối 

Nhƣ hang đá chiều hôm dày khí núi 

(Châu Ro) 

 

72 

 

Hừng 

 

Bùng 

 

3 

Nhân dân ta là sức mạnh thần kì 

Mùa xuân mới đã hừng lên phía trƣớc 

(Anh cùng em) 

 

73 

 

Hƣờng 

 

Hồng 

 

3 

Những buổi mai hƣờng nắng mới tinh 

Bên đƣơng sƣơng mát lá rung rinh 

 (Tình khoai sắn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rít lên những tiếng kêu dài ghê rợn  

                  (Tranh đấu) 
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74 Kêu Gọi 19 Ngột làm sao chết uất thôi 

Khi con tu hú ngoài trời cứ kêu   

              (Khi con tu hú) 

 

75 

 

Kiếm 

 

Tìm 

 

1 

Đâu nhớ ngày xƣa tôi nhớ tôi 

Băn khoăn đi kiếm lẽ yêu thƣơng 

               (Nhớ đồng) 

 

76 

 

Kiểng 

 

Kẻng 

 

3 

Chuông đạo hát vô tƣ 

Kiểng tù khua gắt gỏng 

(Trƣa tù) 

 

77 

 

Khét 

 

Cháy 

xém 

 

2 

Múc gió vàng trong những non vàng kho 

Và uể oải hắt vào lƣng khét cháy 

                         (Trƣa tù) 

 

78 

 

Kể chi 

 

Hề gì 

 

1 

Kể chi mua bán lỗ lời 

Bạn vui mời bạn lại chơi vƣờn nhà 

                                              (Vƣờn nhà) 

 

79 

 

Khỏi 

 

Thôi 

 

1 

Tui già rồi có chết khỏi lo 

Bọn trẻ sống, còn tay bắn giỏ 

                         (Một khúc ca) 

 

80 

 

Khơi 

 

Đào, 

khêu 

 

1 

Dẫu có hơi sức khơi dòng thẳng 

Còn chút phù sa cũng gắng bồi 

                (Chào xuân 99) 

 

81 

 

Khua 

Một loài 

ròi  

mới nở 

 

1 

Nhắm mí mắt trờn vờn trong hộc tối 

Nhánh xƣơng khô khua rợn cả lòng” 

                  (Lao bảo) 

 

82 

 

La 

Gọi, 

quát 

mắng 

 

1 

Anh về chắc chúng ngừng vui lại 

Bỡ ngỡ rồi la “cha! Cha ơi!” 

                     (Ngƣời về) 
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83 

 

Lạc 

 

Nhạc 

 

1 

Nghe lạc ngựa rùng chân bên giếng lạnh 

Dƣới đƣờng xa nghe tiếng guốc đi về 

                                    (Tâm tƣ trong tù) 

 

84 

 

Lái 

 

Lƣới 

 

2 

Thuyền bơi có lái qua mƣa gió 

Không lái thuyền trôi lạc bến bờ 

                  (Chuyện thơ) 

 

85 

 

Lánh 

 

Tránh 

 

1 

Mẹ ơi bom đạn bất ngờ 

Sao không tạm lánh xa bờ it lấu 

                    (Mẹ Diệm) 

 

 

   86 

Làm 

răng 

Làm  

sao 

 

    1 

Khổ em thì em chịu, biết làm răng đặng chừ                                                  

 (Tiếng hát quê hƣơng) 

 

87 

 

Lải rải 

 

Lai rai 

 

1 

Ngƣời hàng xứ về lao đi lải rải 

Áo quần lam rách rƣới dáng bơ phờ 

(Trƣa tù) 

 

88 

 

Lãnh 

 

Lĩnh 

 

1 

Mỗi ngƣời đi khi lãnh vé vào toa 

Là cảm thấy mình sa vào địa ngục 

          (Quanh quẩn) 

 

89 

 

Lạt 

 

Nhạt 

 

2 

Đây âm u đôi ánh lạt ban chiều 

                    (Tâm tƣ trong tù) 

 

90 

 

Lạt  

lẽo 

 

Nhạt 

nhẽo 

 

1 

Ôi lạt lẽo là những ngày lạnh lẽo 

Màu đông sang băng giá cả lòng tôi 

              (Hai cái chết) 

 

91 

 

Lao 

 

Nhà tù 

 

1 

Ngƣời hàng xứ về lao đi lải rải 

Áo quần lam rách rƣới dáng bơ phờ 

                    (Trƣa tù) 

  Nhà  Hồi hộp nàng ra vịn cửa lầu 
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92 Lầu tầng 9                        (Vú em) 

 

93 

 

Len 

 

Chen 

 

1 

Trăng khuya len xuống rừng già 

Đƣờng non thăm thẳm, đá gài lô nhô 

                    (Tiếng sáo ly hƣơng) 

 

94 

 

Lùa 

 

Dồn 

 

2 

Suốt ngày em lội nƣớc lầy 

Lùa bùn , đắp đất, đắp dày đƣơng cao 

                                  (Tiếng hát trên đê) 

 

95 

 

Lƣng 

lẻo 

Vơi, 

chƣa 

đầy 

 

1 

Có bao nhiêu đem khởi cuộc hành trình 

Tôi chất cả vào rƣơng còn lƣng lẻo 

(Hy vọng) 

 

 

 

   96 

 

 

Lon 

 

 

Ống bơ 

 

 

1 

Một quan gạo sáu lon thôi 

Không tiền mua cám mà nuôi mẹ già 

      (Thù muôn đời muôn kiếp không tan) 

 

97 

 

Lu 

 

Mờ 

 

1 

Đêm nay gió rét trăng lu 

                (Phá đƣờng) 

 

98 

 

Luồn 

Tuột, 

trôi tuột 

 

1 

Luồn lọt hay chi phận yếu hèn 

                  (Đêm cuối năm) 

 

99 

 

Mả 

 

Mộ 

 

2 

Mả bố nhà nó 

Nịnh tây hết thời 

                                      (Bà mẹ Việt Bắc) 

 

100 

 

Mau 

 

Nhanh 

 

1 

Chỉ mong mau giỏi, mau bằng các anh 

                                         (Chuyện em) 

 

101 

 

Mày 

 

Vỏ ốc 

 

1 

Ở dƣới bóng mày đen trong hộc tối 

Nhƣ hang đá chiều hôm dày kín núi 

                (Châu Ro) 

    Ngày xƣa khoai sắn sống lang bang 
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102 Mé Phía, 

bên 

1 Bãi cát nghèo khô, mé núi hoang 

                      (Tình khoai sắn) 

 

103 

 

Mê 

 

Mơ 

 

3 

Đêm đêm bà bủ nằm mê khấn thầm 

(Bà bủ) 

 

104 

 

Mền 

 

Chăn 

 

1 

Mền không mà chiếu cũng không 

một mình trơ trọi giữa phũng xà lim 

                (Đông!) 

 

 

  105 

 

 

    Mi 

 

 

   Mày 

 

 

   15 

Hồn mi hỡi bao giờ ta thoát khỏi 

(14 tháng 7) 

Mẹ cƣời: thiệt giống cha mi 

                          (Chuyện em) 

 

 

106 

 

Mô 

 

Đâu 

 

4 

Đi mô cho ngái cho xa 

                                         (Chuyện em) 

 

107 

 

Nầy 

 

Này 

 

1 

Cầm dao, cầm súng xông pha phen nầy  

                       (Đói! Đói!) 

 

108 

 

Nín 

 

Nhịn 

 

1 

Giặc càng hung cũng nín đƣợc sao 

               (Ba mƣơi năm đời ta có Đảng) 

 

109 

 

Nhành 

 

Cành 

 

4 

Xuân bƣớc nhẹ trên nhành non lá mới 

Bạn đời ơi vui lăm cả trời hồng 

                      (Ý xuân) 

 

110 

 

Nhám 

 

Ráp 

 

1 

Ờ cũng bàn tay đó nắm qua 

Ngón dày gân guốc nhám chai da 

 

111 

 

Nhọc 

 

Mệt 

 

5 

Những đêm tối anh viêt bài em học 

Cho em quên bớt nỗi nhọc ban ngày 

                      (Đi đi em) 

    Mỗi đêm mình lại nhủ mình 
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112 Nhủ Bảo 1 Gắng làm sao đƣợc hòa bình ấm no 

                              (Ngày và đêm) 

 

113 

 

Nhấp 

nhánh 

 

Lấp 

 lánh 

 

1 

Ai tƣởng thiên đƣờng sao nhấp nhánh 

Tài hoa tinh kết ngọc lonh lanh 

(Dửng dƣng) 

 

114 

 

Ngái 

 

Xa 

 

1 

Đi mô cho ngái cho xa 

Ở nhà với mẹ đặng mà nuôi quân 

                                  (Chuyện em) 

 

115 

 

Ngoắt 

 

Vẫy 

 

1 

Đây nẻo nầng quên tự bé thơ 

Tre thân ngoắt ngọn ý mong chờ 

                       (Ngƣời về) 

 

116 

 

Ngột 

 

Bí  

bách 

 

1 

Ngột làm sao chết mất thôi 

Khi con tu hú ngoài trời cứ kêu 

                                (Khi con tu hú) 

 

117 

 

Ni 

 

Nay 

 

4 

Rứa là hết, chiều ni em đi mãi 

                        (Đi đi em) 

 

118 

 

Nọ 

 

Đó 

 

1 

Âm ti một cừi đó mà 

Nọ lầu năm góc kia nhà Trắng….tang 

                (Nhật kí đƣờng về) 

 

119 

 

O 

Chị gái 

hoặc em 

gái bố 

 

1 

O du kích nhỏ giƣơng cao súng 

Thằng Mỹ lênh khênh bƣớc cúi đầu 

                  (Tấm ảnh) 

 

120 

 

Òa 

 

Ùa 

 

1 

Quả tơ lấp dƣới lá già 

Để sang thu bỗng òa ra ngọt ngào 

                         (Sang thu) 

 

121 

 

Ơn ngói 

 

Ơn 

nghĩa 

 

1 

Nặng biết bao ơn ngói 

Quý hơn bao vàng đầy 

                                  (Bài ca lái xe đêm) 
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122 

 

Ráo 

 

Khô 

 

1 

Hãy lau ráo lệ ngẩng cao đầu 

                             (Theo chân Bác) 

 

123 

 

Rành 

 

Biết 

 

1 

Thật giả không rành bụng cứ lo 

                      (Thật giả) 

 

124 

 

Ráng 

 

Cố 

 

1 

Nhƣng phải ráng cầm hơi 

                             (Con cá, chột nƣa) 

 

125 

 

Rảo 

Đi tuần 

tra 

 

1 

Ngƣời đi qua rảo gót lặng thinh 

(Lạnh lạt) 

 

   126 

 

    Rày 

 

    Nay 

 

    6 

Suốt mấy hôm rày đau tiễn đƣa 

(Bác ơi!) 

 

127 

 

Rắn 

 

Cứng, 

khỏe 

 

1 

Nhớ bạn đời trai trẻ dậy xuân tƣơi 

Trong nét rắn của thân hình vạn vỡ 

               (Nhớ ngƣời) 

 

 

128 

 

Râm 

Lùm  

bụi  

rậm 

 

1 

Vƣờn râm dạy tiếng ve ngân 

Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào 

                     (Khi con tu hú) 

 

129 

 

Răng 

 

Sao 

 

1 

Răng không cô gái trên sông 

                          (Tiếng hát sông Hƣơng) 

 

130 

 

Riết 

 

Xiết 

 

7 

Đây thu gọn giữa thành cao bƣng bít           

Một mùa hè vây riết một hồn thơ 

(Trƣa tù) 

 

131 

 

Rỗ 

 

Rộp 

 

1 

Trên đƣờng theo dấu chân muôn bạn 

Gót rỗ hằng quen dẫm bƣớc gai 

                        (Năm xƣa) 

 

132 

 

Rục 

 

Mục 

 

1 

Đẩy nhanh lên hƣơng thành cao của ngục 

Nơi muôn ngƣời vô tội rục nhừ xƣơng 
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             (14 tháng 7) 

 

133 

 

Ruổi 

ruổi 

 

Đuổi 

 

1 

Hỡi đồng chí dọc ngang sông rạch 

Hay cho hồn ta ruổi ruổi theo” 

                            (Có thể nào yên) 

 

134 

 

Rứa 

 

Thế 

 

5 

Rứa là hết chiều ni em đi mãi 

                                    (Đi đi em) 

 

135 

 

Sây 

 

Sai 

1 Đang hút mật của đời sây hoa trái 

                     (Tâm tƣ trong tù) 

 

136 

 

Se 

 

Khô 

 

1 

Gió se man mác sƣơng mù 

                                 (Đƣờng vào) 

 

137 

 

Se sẽ 

 

Khe khẽ 

 

1 

Tôi nhổm dậy tới gần se sẽ đáp 

                    (Đôi bạn) 

 

138 

 

Sƣơng 

 

Ghánh 

 

1 

Gạo ngon một gánh em sƣơng nặng đầy 

    (Chuyện em) 

 

 

139 

 

Triển 

 

Lên 

 

1 

Triển gân lên, rung cả xiềng xích 

                   (Tranh đấu) 

 

140 

 

Trông 

 

Mong 

 

10 

Trà Mi đây hỡi Trà Bồng                          

  Có hay cây khế đợi trông tháng ngày 

        (Nƣớc non ngàn dặm) 

 

141 

 

Trơn 

 

Nhẵn 

 

3 

Bàn tay trơn còn đâu tự quyền 

                                     (Quanh quẩn) 

 

142 

 

Trụi 

 

Trọc 

 

3 

Trơn trụi nhƣ con mèo                                   

Không có vài tấm rạ 

                                   (Lão đầy tớ) 

 

143 

 

Trƣơng 

 

Giƣơng 

 

1 

Lão trƣơng hai bàn tay  

Nhìn tôi và trắng trợn  
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                                            (Lão đầy tớ) 

 

144 

 

Tô 

 

Bát 

 

1 

Và rót một tô đầy ngọt chát 

                    (Hƣng Đạo đại vƣơng và…) 

 

145 

 

Tơi 

 

Áo mƣa 

 

3 

Ngƣời bạn già lại nức nở trong tơi 

(Đôi bạn) 

 

146 

Tụi  

bay 

Bọn 

mày 

 

3 

Má hét lớn: Tụi bay đồ chó 

                           (Bà má Hậu Giang) 

 

147 

 

Tui 

 

Tôi 

 

4 

Tui nay cũng đƣợc vô chân sẵn sàng 

                        (Mẹ Suốt) 

 

148 

 

Tuốt 

 

Tận 

 

1 

Mới khi mai, cụ sứ tuốt lên đây 

                    (Đôi bạn) 

 

149 

 

Tƣơm 

 

Bƣơm 

 

1 

Và anh hàng ngày quàn áo rách tƣơm 

(14 tháng 7) 

 

150 

Ui chui 

cha 

Ôi 

  chao 

 

2 

Đau cái bụng, ui chui cha tức lắm 

                            (Châu Ro) 

 

 

151 

 

Ƣng 

Bằng 

lòng 

 

1 

Cớ răng ông cũng ƣng cho mẹ chèo  

                 (Mẹ suốt) 

 

152 

Van  

lơn 

Cầu  

xin 

 

2 

Có gì đâu ta cầu khẩn van lơn 

                    (Hãy dửng dƣng) 

 

153 

Vần 

công 

Đổi 

 công 

 

1 

Xóm thôn lập hội, trẻ già vần công 

            (Chuyện em) 

 

   154 

 

   Vô 

 

   Vào 

 

14 

Đừng ai vô thêm nữa, bạn đời ơi 

                      (Quanh quẩn)                                                       

 

155 

Xà  

linh 

Nhà  

tù 

 

1 

Đi vẩn vơ theo bốn vách xà linh 

                             (Nhớ ngƣời) 

  Thành  Dƣới gầm sai hay cƣời nói huyên thiên 
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156 Xai tàu 2      (Quanh quẩn) 

Tổng 156 156 442  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3: Các thành ngƣ̃ trong thơ Tố Hƣ̃u  

STT Thành ngữ 

Số lƣợt 

sử 

dụng 

Ví dụ 

 

  1 

 

Ăn tuyết nằm sƣơng 

 

1 

Ăn tuyết nằm sƣơng mặt đầy máu bụi 

Lòng mạnh hơn sông, gan to hơn núi 

(Đƣờng sang nƣớc bạn) 

 

2 

 

Bầm gan tím mật 

 

1 

Mặt chúng nó, lũ sói beo bầm gan tím mật 

                                 (Một nhánh sông) 
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3 

 

Cá nằm trên thớt 

 

1 

Một đời đau suốt trăm năm 

Chim treo trên lửa, ca nằm dƣới dao 

(Ba mƣơi năm đời ta có Đảng) 

 

   4 

 

Chạy đằng trời 

 

1 

Chúng bay  chui xuống đât 

Chúng bay chạy đằng trời? 

(Hoan hô chiến sĩ Điện Biên) 

 

5 

 

Chạy nhƣ bay 

 

2 

Xuân đến rồi. Chim ríu rít hàng cây 

Đƣờng rộn ràng xe máy chạy nhƣ bay 

 (Chào thế kỷ 21) 

 

6 

 

Chia ngọt sẻ bùi 

 

1 

Đã rằng chia đắng sẻ bùi 

Đƣờng chung há dễ tiến lui ngập ngừng 

                      (Nhật ký đƣờng về) 

 

7 

 

Chín đợi mƣời chờ 

 

1 

Thƣơng em chín đợi mƣời chờ                 

  con thuyền nay lại đỏ cờ sang sông 

           (Nƣớc non ngàn dặm) 

 

8 

 

Chôn rau cắt rốn 

 

1 

 Việt Bắc, miền Nam, mồ ma giặc Pháp                           

Nơi chôn rau cắt rốn của ta” 

                                   (Ta đi tới) 

 

 

  9 
Có ơn phải đền, 

có nợ phải trả 

 

1 

Lẽ nào vay mà không có trả 

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình 

                    (Một khúc ca) 

 

10 

 

Có qua có lại 

 

1 

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình 

     (Một khúc ca) 

 

11 

 

Dãi gió dầm mƣa 

 

1 

Đâu những hồn thân tự thuở xƣa 

Những hồn quen dãi gió dầm mƣa  

                                            (Nhớ đồng) 
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12 

 

Dãi nắng dầm sƣơng 

 

1 

Con đỡ đói tới khi vừa mạnh cánh 

Khỏi dầm sƣơng dãi nắng kiếp lang thang 

(Đời thợ) 

 

13 

 

Dãi dầu mƣa nắng 

 

1 

Anh chẳng nói cuộc đời anh vất vả            

Hơn bốn mƣơi năm mƣa nắng dãi dầu 

           (Những bàn tay xây dựng) 

 

14 

 

Dầm mƣa dãi nắng 

 

1 

Anh vẫn là anh những sớm trƣa                      

Của quê hƣơng dãi nắng dầm mƣa 

                (Một con ngƣời) 

 

 

15 

 

 

Đắng cay ngọt bùi 

 

 

4 

Đắng cay nay mới ngọt bùi 

Đƣờng đi muôn dặm đã ngƣời mai sau 

               (Ba mƣơi năm đời ta có Đảng)                           

Ta đi, ta nhớ những ngày 

Mình đây ta đó đắng cay ngọt bù 

             (Việt Bắc) 

 

16 

 

Đầu rơi máu chảy 

 

2 

Chúng tôi không sợ máu chảy, đầu rơi  

Thà chết không chịu khuất phục một lời  

(Thù muôn đời muôn kiếp không tan)               

 

17 

 

Đẹp nhƣ tranh 

 

1 

Tản Viên núi đẹp nhƣ tranh giữa trời 

     (Thăm trại ba Vì) 

 

 

18 

 

Đẹp nhƣ sao 

 

1 

Hồ Giáo cƣời, con mắt đẹp nhƣ sao 

(Gặp anh Hồ Giáo) 

 

19 

 

Đỏ nhƣ son 

 

1 

Máu hòa trong máu đỏ nhƣ son 

                   (Việt Nam - máu và hoa) 

 

20 

 

Đồng chua nƣớc mặn 

 

1 

Đồng chua ruộng trũng lầy sình 

(Làng Thƣợng) 
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21 

 

Đồng tâm hiệp lực 

 

1 

Nắm tay sắt quyết đồng tâm lật đổ 

 (Ý xuân) 

 

22 

 

Đồng tâm nhất trí 

 

1 

Mỗi ngƣời một cách làm                          

Quyết đồng tâm quyêt chí 

                       (Mƣời tám thôn) 

 

23 

 

Đƣợc đàng chân, 

lân đàng đầu 

 

1 

Chém cha cái lũ thực dân 

Đã leo đằng cẳng lại lân đằng đầu 

        (Ba mƣơi năm đời ta có Đảng) 

 

24 

 

Đứt gan đứt ruột 

 

2 

Đứt ruột, đứt gan nắm cơm thuốc độc 

    (Thù muôn đời muôn kiếp không tan) 

          Thƣơng cây trẻ đứt ruột, đứt lòng  

        (Hai anh em) 

 

25 

 

Gạn đục khơi trong 

 

1 

Trọng đức tài khơi trong gạn đục 

Vì nhân dân xóa sạch bất công  

(Chào xuân 99!) 

 

26 

 

Gƣơng vỡ lại lành 

 

1 

Đời ta gƣơng vỡ lại lành     

Cây khô cây lại đâm cành nở hoa 

   (Ba mƣơi năm đời ta có Đảng) 

 

27 

 

Hai bàn tay trắng 

 

2 

Một dân tộc hai bàn tay trắng 

Đồng tâm là chiến thắng thành công 

               (Ba mƣơi năm đời ta có Đảng) 

 

 

28 

 

 

Hiền nhƣ đất 

 

 

 2 

Những hồn chất phác hiền nhƣ đất 

   (Nhớ đồng) 

Nó lành nhƣ đất                                                       

Tội nghiệp con tôi     

                                     (Bà mẹ Việt Bắc) 

   Đứng trơ nhƣ đá                                        
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29 Hồn siêu phách lạc 1    Hồn bay vía bay 

                                    (Bà mẹ Việt Bắc) 

 

30 

 

Khắc khoải lo âu 

 

1 

Vui sƣớng thật! ta muốn cao tiếng hát 

Lòng ơi, sao khắc khoải mãi lo âu? 

(Cho xuân hạnh phúc đến muôn đời) 

 

31 

 

Lá lành đùm lá rách 

 

1 

Bữa cháo bữa rau đùm bọc lá rách lá lành                                                           

(Nhớ về anh) 

 

32 

 

Lạnh nhƣ tiền 

 

1 

Nhạt lƣơng tâm, lạnh ngắt đồng tiền 

      (Chào xuân 99!) 

 

33 

 

Mặt ngƣời dạ quỷ 

 

1 

Mặt lạ ngƣời che lòng dạ quỷ 

                 (Chào xuân 99!) 

 

34 

 

Mặt ngƣời dạ thú 

 

1 

Những thằng dạ chó tanh hôi mặt ngƣời 

                                    (Chị là ngƣời mẹ) 

 

35 

 

Mình đồng da sắt 

 

1 

Đảng ta đây xƣơng sắt da đồng 

Đảng ta muôn vạn công nông 

(Ba mƣơi năm đời ta có Đảng) 

 

36 Miếng cơm manh áo 

 

1 

Động lòng cả nƣớc hy sinh                                 

Miếng cơm manh áo, ấm tình anh em 

          (Cùng miền Trung và quê hƣơng) 

 

37 

 

Một cổ hai tròng 

 

1 

Thân một cổ hai xiềng nô lệ 

Phải vùng lên mà bẻ cho tan  

(Ba mƣơi năm đời ta có Đảng ) 

 

38 
Mƣa bom bão đạn 2 

Mƣa bom bão đạn lòng thanh thản 

            (Theo chân Bác) 

 

39 

 

Ngọt nhƣ đƣờng 

 

1 

              Ngọt nhƣ đƣờng cát 

                                          (Đêm xanh) 

   Những ngƣời vợ tình sâu nghĩa nặng 
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40 Nghĩa nặng tình sâu 2       (Tuổi 25)                                                    

Thủy chung nghĩa nặng tình sâu vẫn là  

(Hậu Lộc) 

 

41 

 

Nhà tan cửa nát 

 

1 

Nhà tan cửa nát cũng vì 

                                   (Về quê) 

 

 

42 

 

 

Nhƣ hình với bòng 

 

 

 3 

Nhƣ hình với bóng một anh lính 

                  (Theo chân Bác)                                           

Nhƣ hình với bóng sóng đôi tháng ngày     

 (Lạ chƣa?)                                                        

 

43 

Nhƣ lửa đổ  

thêm dầu 

 

1 

Lòng dân ta nhƣ lửa thêm dầu 

               (Ba mƣơi năm đời ta có Đảng) 

 

44 
Nƣớc mắt cá sấu 1 

Và cá sấu thƣơng ai mà sụt sùi nhỏ lệ 

       (Chào xuân 2000) 

 

45 

Rƣớc voi về giày  

mả tổ 

 

1 

Tan mồ cha cũng rƣớc voi giày 

               (Ba mƣơi năm đời ta có Đảng) 

 

46 

 

Sống ngâm da, chết 

ngâm xƣơng 

 

1 

Ôi những ngày xƣa…, sống ngâm da, 

chết ngâm xƣơng 

(Giƣ̃a ngày xuân) 

 

47 

Sớm nắng  

chiều mƣa 

 

1 

Đời ngƣời sớm nắng chiều mƣa… 

               (Một tiếng đờn) 

 

48 

 

Tắt lửa tối đèn 

 

1 

Dù khi tắt lửa tối trời                              

Vững lòng quyết sống, không rời Đảng ta 

(Ba mƣơi năm đời ta có Đảng) 

 

49 

 

Tức nƣớc vỡ bờ 

 

2 

Dân ta tức nƣớc vỡ bờ 

                                    (Vỡ bờ) 

Càng tức nƣớc càng xui vỡ bờ 

(Ba mƣơi năm đời ta có Đảng) 
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50 

 

Tham bát bỏ mâm 

 

1 

Ai tham bát bỏ mâm 

Chị cứ đi thẳng lối 

                              (Chị Bí thƣ nhà máy) 

 

51 

Thật giả lẫn lộn 

(Vàng thau lẫn lộn) 

 

1 

Biết đâu thật giả ngay nan 

                      (Chào thề kỷ 21) 

 

52 

 

Thịt nát xƣơng tan 

 

2 

Dù bom đạn xƣơng tan thịt nát                       

Không sờn lòng , không tiếc tuổi xanh  

(Hoan hô chiến sĩ Điện Biên)                                 

 

53 

Thua keo này bày 

keo khác 

 

1 

Thua ván này ta đem bày ván khác 

                     (Dậy mà đi) 

 

54 

Trăm cay nghìn 

đắng 

 

1 

Hỡi miền Nam trăm đắng nghìn cay 

                       (Theo chân Bác) 

 

55 

 

Trơ nhƣ đá 

 

1 

Đứng trơ nhƣ đá 

Hồn bay vía bay 

                                     (Bà mẹ Việt Bắc) 

 

56 

 

Tri âm tri kỉ 

 

1 

Làm hàng ghạch mát đƣờng thôn  mát 

Try kỷ, tri âm, chẳng đợi nhiều 

(Tiếng còi xa) 

 

57 

 

Xa mặt cách lòng 

 

1 

Quét phăng những rác bùn ứ đọng 

Những thép gai ngăn mặt cách lòng 

             (Việt Nam máu và hoa) 

Tổng  71  

 

 

 

Phụ lục 4: Các bài thơ lục bát trong thơ Tố Hƣ̃u  

   Thể thơ 
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STT 

Tên 

tập 

thơ 

Tên bài thơ 
Lục bát 

hoàn toàn 

Lục bát 

không 

hoàn toàn 

1  

 

 

 

 

 

Từ 

ấy 

Tiếng hát sông Hƣơng  x 

2 Tiếng sáo ly quê x  

3 Khi con tu hú x  

4 Năm xƣa  x 

5 Đông x  

6 Bà má Hậu Giang  x 

7 Dậy mà đi!  x 

8 Cảm thông x  

9 Một tiếng rao đêm  x 

10 Tiếng hát đi đày  x 

11 Đêm giao thừa x  

12 Tiếng hát trên đê x  

13 Vỡ bờ x  

14 Đói! Đói x  

15  

 

 

 

 

Việt   

Bắc 

Trƣờng tôi x  

16 Cá nƣớc  x 

17 Giữa thành phố trụi  x 

18 Phá đƣờng  x 

19 Lên Tây Bắc  x 

20 Bà Bủ! x  

21 Bầm ơi! x  

22 Mƣa rơi!  x 

23 Bắn!  x 

24 Bài ca của ngƣời du kích x  
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25 Cho đời tự do  x 

26 A Liêu Sa nhớ chăng?  x 

27 Sáng tháng năm  x 

28 Nếu thầy mẹ chết x  

29 Hoan hô chiến sĩ Điện Biên  x 

30 Ta đi tới  x 

31 Việt Bắc x  

32 Lại về  x 

33  

 

 

 

 

Gió 

lộng 

Xƣa…nay  x 

34 Hai anh em  x 

35 Quang vinh Tổ quốc chúng ta  x 

36 Chị là ngƣời mẹ  x 

37 Đƣờng sang nƣớc bạn  x 

38 Trƣớc Kremlin  x 

39 Bài thơ trăng II x  

40 Bài thơ trăng III x  

41 Ba mƣơi năm đời ta có Đảng  x 

42 Tiếng ru x  

43 Cánh chim không mỏi x  

44 Bài ca xuân 1961  x 

45  

 

 

Ra trận 

Nhật ký đƣờng về x  

46 Tiếng hát sang xuân x  

47 Đƣờng vào x  

48 Kính gửi cụ Nguyễn Du x  

49 Mẹ suốt x  

50 Xuân sớm  x 

51 Gửi ngƣời đi Pari x  
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52 Chuyện em… x  

53  

Máu  

và 

hoa 

Cây hồng x  

54 Thăm trại Ba Vì x  

55 Nƣớc non ngàn dặm x  

56 Bài ca quê hƣơng  x 

57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một 

tiếng 

đờn 

Phút giây x  

58 Mừng thọ bác Nguyễn Phan Chánh x  

59 Làng Thƣợng x  

60 Ngày và đêm x  

61 Đêm xuân 85 x  

62 Xtalingrat anh hùng x  

63 Phồn xƣơng x  

64 Đêm thu quan họ x  

65 Hà Trung x  

66 Luy Lâu x  

67 Cẩm Thủy x  

68 Ngọc Lặc x  

69 Nhƣ Xuân x  

70 Nông Cống x  

71 Tĩnh Gia x  

72 Hoằng Hóa x  

73 Quảng Xƣơng x  

74 Hậu Lộc x  

75 Vƣờn nhà x  

76 Dƣỡng sinh x  

77 Nhớ Chế Lan Viên x  

78 Một thoáng Cà Mau x  
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79 Đêm trăng Năm Căn x  

80 Đồng Thoại Sơn x  

81 Nhà họa sĩ Tô Ngọc Vân x  

82 Chợ Đồng Xuân x  

83 Mới x  

84 Lạ chƣa? x  

85 Vƣờn cam Tƣờng Lộc x  

86 Đồng Tháp Mƣời x  

87 Tơ tằm Bảo Lộc x  

88 Xuân hành 92 x  

89  

 

 

Ta 

với 

ta 

Con ngƣời x  

90 Cùng miền Trung và quê hƣơng x  

91 Tám mƣơi x  

92 Về quê x  

93 Nghe cu cƣờm gáy x  

94 Lòn bom x  

95 Cầu Hiền Lƣơng x  

96 Sông Gianh x  

Tổng 7 96 68 28 
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Phụ lục 5: Các bài thơ 7 chƣ̃ của Tố Hƣ̃u 

STT 

Các 

tập 

thơ 

Tên bài thơ 

Thể thơ 

Thể thơ 

7 chữ 

Thể thơ 7 

chữ kết hợp 

với các thể 

thơ khác 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 

ấy 

Dửng dƣng x  

2 Vú em x  

3 Hầm ngƣời x  

4 Hỏi cụ ngáo x  

5 Từ ấy x  

6 Đi tây x  

7 Con chim của tôi x  

8 Nhớ đồng x  

9 Dậy lên thanh niên x  

10 Năm xƣa  x 

11 Ngƣời về x  

12 Tiếng hát đi đày  x 

13 Dƣới trƣa x  

14 Đi x  

15 Xuân đến x  

16 Xuân nhân loại x  

17 Tƣơng thân x  

18 Ngƣời lính đêm x  

19  Tình khoai sắn x  
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20 Việt 

Bắc 

Sợ! x  

21 Lên Tây Bắc  x 

22 Hành khúc  x 

23  

 

 

Gió 

lộng 

Quê mẹ x  

24 Quang vinh Tổ quốc chúng ta  x 

25 Hoa tím x  

26 Mục nam quan x  

27 Thù muôn đời muôn kiếp không tan  x 

28 Bay cao x  

29 Em ơi!…Ba Lan x  

30  

 

 

 

 

 

 

Ra 

trận 

Có thể nào yên  x 

31 Lá thƣ Bến Tre x  

32 Giữa ngày xuân  x 

33 Miền Nam x  

34 Trên đƣờng thiên lí  x 

35 Từ Cu Ba x  

36 Tiễn đƣa x  

37 Những ngọn đèn x  

38 Xuân sớm  x 

39 Tấm ảnh x  

40 Táo rụng x  

41 Tri âm x  

42 Chuyện thơ x  

43 Một con ngƣời  x 

44 Bác ơi! x  

45 Theo chân Bác  x 

46 Bài ca xuân 71  x 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.ltc.tnu.edu.vn 

 

127 

47  

Máu 

và 

hoa 

Xin gửi miền Nam x  

48 Rôm, hoàng hôn  x 

49 Việt Nam - Máu và Hoa x  

50 Vui thế hôm nay  x 

51  

 

 

 

 

 

 

 

 

Một 

tiếng 

đờn 

Mừng bạn mừng ta  x 

52 Bài thơ đang viết x  

53 Đêm cuối năm x  

54 Sáng đầu năm x  

55 Ca vui  x 

56 Xuân đấy x  

57 Ngẫu hứng x  

58 Ngọn lửa x  

59 Gửi theo anh Xuân Diệu x  

60 Đảng và thơ x  

61 Thật giả x  

62 Lạc đƣờng x  

63 Quảng cáo x  

64 Cái bánh đời x  

65 Hôn anh x  

66 Bảy mƣơi x  

67 Giao thừa x  

68 Một tiếng đờn x  

69 Anh sáo mù x  

70 Lòng anh x  

71 Hiên ngang Cu Ba x  

72 Xuân đang ở đâu x  

73 Chùa Hƣơng x  
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74 Anh cùng em x  

75 Chân trời mới x  

76 Duyên thầm x  

77  

 

 

 

 

 

 

Ta 

với 

ta 

Huế lại huy hoàng x  

78 Tiếng còi xa x  

79 Thăm Bác, chiều đông x  

80 Mùa xuân mới x  

81 Qua cầu công lý x  

82 Những bàn tay xây dựng x  

83 Về chiến khu xƣa x  

84 Cuối thu x  

85 Ta vẫn là xuân x  

86 Vạn xuân x  

87 Chào xuân 99! x  

88 Du xuân  x 

89 Emily và mẹ An  x 

90 Nghĩa trang Trƣờng Sơn x  

91 Đƣờng chín x  

92 Kính chào cụ Nguyễn Công Trứ x  

93 Nhớ về anh Lê Văn Lƣơng x  

94 Mẹ Diệm x  

Tổng 7 94 75 19 
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