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PHÂN TÍCH NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, 
CON NGƯỜI 

 

1. Dàn ý khái quát phân tích những bài ca dao, dân ca 

a. Mở bài: 

- Giới thiệu khái quát về thể loại ca dao, dân ca. 

-  Giới thiệu khái quát đặc điểm, giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của những câu hát về 
tình yêu quê hương, đất nước, con người. 

b. Thân bài: 

- Bài ca dao 1: 

+ Bài ca dao là sự đối đáp thử tài của đôi trai gái nhằm khéo léo làm nổi bật các địa điểm với 
những nét nổi bật về lịch sử cũng như nét riêng được khéo léo đưa vào câu hỏi với những 
nét gần gũi, thân thuộc. 

+ Bài đối đáp như là một cách thức chia sẻ sự hiểu biết cũng như niềm tự hào, tình yêu đối 
với quê hương đất nước. 

- Bài ca dao 2: 

+ Bài ca là bức tranh sinh động với sự xuất hiện của loạt các địa danh thưởng ngoạn, địa 
điểm du lịch thân quen, biểu tượng ở Hà Nội. 

+ Câu hỏi tu từ cuối bài vừa tự nhiên vừa mang âm điệu tâm tình, thủ thỉ gợi nhắc công ơn 
xây dựng đất nước của cha ông. 

- Bài ca dao 3: 

+ Cảnh sắc thiên nhiên sông núi hùng vĩ, tráng lệ, thơ mộng, trữ tình, gợi nên trong lòng 
người đọc lòng tự hào, tình yêu quê hương. 

+ Bài ca dao ca ngợi vẻ đẹp con đường vào xứ Huế, đồng thời, thể hiện tình yêu, lòng tự 
hào và ý tình kết bạn tinh tế, sâu sắc. 

- Bài ca dao thứ 4: 

+ Khắc họa không gian rộng lớn, bát ngát, mênh mông của cảnh vật qua cái nhìn mải mê, 
sung sướng của người ngắm cảnh. 

+ Người con gái tràn đầy sức sống, xuân sắc nhưng mảnh mai, yếu đuối. 

+ Bài ca dao ca ngợi vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên rộng lớn, trù phú cùng vẻ đẹp và sức sống 
của con người lao động. 

c. Kết bài: 

- Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của những bài ca dao trên. 

- Nêu cảm nhận của em về những bài ca dao trên. 

2. Dàn ý chi tiết phân tích những bài ca dao, dân ca 

a. Mở bài: 

- Giới thiệu về ca dao, dân ca (định nghĩa, đặc điểm nội dung và đặc điểm nghệ thuật,...) 
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- Giới thiệu về “Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người” (khái quát đặc 
điểm, giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật...). 

b. Thân bài: 

- Phân tích bài ca dao thứ nhất: 

+ Bài ca dao là sự đối đáp thử tài của đôi trai gái được vẽ lên như một bức tranh phác họa 
nên bản đồ địa lí các địa danh có những điểm nổi bật và văn hóa lịch sử qua sự đối đáp một 
người hỏi - một người trả lời của chàng trai và cô gái. 

+ Các địa điểm với những nét nổi bật về lịch sử cũng như nét riêng được khéo léo đưa vào 
câu hỏi với những nét gần gũi, thân thuộc như: “ở đâu năm cửa”; “sông chảy sáu khúc”; 
“sông nào bên đục bên trong”; “núi nào có thánh sinh”; “đền thiêng xứ thanh”; “thành tiên 
xây”, tất cả đều là những gợi ý cho câu hỏi của chàng trai đối với cô gái. 

+ Tổ quốc ta thật đẹp, non sông gấm vóc với biết bao những địa danh với khung cảnh tráng 
lệ. Thể hiện qua sự đối đáp của cô gái dành cho chàng trai: các địa danh của cô gái đáp lại 
cho chàng trai “thành Hà Nội”; “sông Lục Đầu”; “sông Thương”; “Núi Tản”; “đền Sòng”; “tỉnh 
Lạng”. 

+ Bài đối đáp như là một cách thức chia sẻ sự hiểu biết cũng như niềm tự hào, tình yêu đối 
với quê hương đất nước. 

=> Có thể nói, bên cạnh tình yêu lứa đôi trai gái thông thường giờ đây đã lan tỏa thành tình 
yêu đối với đất nước, đối với quê hương, với những con người chung một gốc, chung một 
cội nguồn. Một tình yêu lớn, vĩ đại, dài lâu. 

- Phân tích bài ca dao thứ hai: 

+ Khi mối quan hệ đã trở nên thân thiết hơn, gần gũi hơn, thì người ta mong muốn đi chung 
một lối, chung một đường, cùng nhau đi ngao du thưởng ngoạn. 

+ Bài ca là bức tranh sinh động với sự xuất hiện của loạt các địa danh thưởng ngoạn quen 
thuộc như “Kiếm Hồ, cầu Thê Húc, chùa Ngọc Sơn, đài Nghiên tháp Bút” đây là những di 
tích, địa điểm du lịch thân quen, biểu tượng ở Hà Nội. 

=> Những cảnh đẹp đặc trưng, tiêu biểu của Hà Nội được miêu tả cụ thể, từ khái quát đến 
chi tiết gợi nên tình yêu quê hương, đất nước. 

+ Câu hỏi tu từ cuối bài vừa tự nhiên vừa mang âm điệu tâm tình, thủ thỉ gợi nhắc công ơn 
xây dựng đất nước của cha ông, khơi dậy trong lòng người đọc lòng biết ơn, niềm tự hào 
dân tộc. 

=> Các địa danh được nêu lên không chỉ là sự tự hào về sự cổ kính của các địa điểm của 
thủ đô, trái tim của cả nước mà hơn hết, đó còn là lời nhắc gửi đến thế hệ sau cần phải biết 
trân trọng, giữ gìn và tự hào về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc đó. 

- Phân tích bài ca dao thứ ba: 

+ Từ láy “quanh quanh” gợi sự quanh co, uốn khúc, gập ghềnh, khúc khuỷu, xa xôi. 

+ Sử dụng thành ngữ “non xanh nước biếc”. 

+ Hình ảnh sơ sánh “như tranh họa đồ”. 

=> Cảnh sắc thiên nhiên sông núi hùng vĩ, tráng lệ, thơ mộng, trữ tình, gợi nên trong lòng 
người đọc lòng tự hào, tình yêu quê hương. 

- Câu thơ cuối bài với việc sử dụng đại từ phiếm chỉ “ai” như một lời mời chào chân tình, lời 
vẫy gọi mọi người hãy về với sứ Huế hữu tình, nên thơ. 
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=> Bài ca dao ca ngợi vẻ đẹp con đường vào xứ Huế, đồng thời, thể hiện tình yêu, lòng tự 
hào và ý tình kết bạn tinh tế, sâu sắc. 

- Phân tích bài ca dao thứ tư: 

+ Cấu trúc câu đặc biệt: 

 Câu 1 và câu 2 dãn dài ra, dai 12 tiếng. 

 Ngắt nhịp 4/4/4 cân đối, hài hòa. 

+ Ngôn ngữ mang đậm dấu ấn vùng miền: bên ni, bên tê,… 

+ Nghệ thuật: điệp ngữ, đảo ngữ. 

=> Khắc họa không gian rộng lớn, bát ngát, mênh mông của cảnh vật qua cái nhìn mải mê, 
sung sướng của người ngắm cảnh. 

+ Hình ảnh cô gái so sánh với “chẽn lúa đòng đòng”, “phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban 
mai”. 

=> Người con gái tràn đầy sức sống, xuân sắc nhưng mảnh mai, yếu đuối. Bài ca dao ca 
ngợi vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên rộng lớn, trù phú cùng vẻ đẹp và sức sống của con người 
lao động. 

c. Kết bài: 

- Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật: 

+ Nội dung: gợi nên những cảnh sắc của quê hương đất nước, khơi dậy tình yêu thiên nhiên, 
quê hương, đất nước, con người. 

+ Nghệ thuật: thể thơ lục bát/lục bát biến thể, giọng điệu nhẹ nhàng, tâm tình. 

- Cảm nhận về chùm ca dao: Những câu hát về tình yêu, đất nước, con người mang ý nghĩa 
gợi nhiều hơn tả. Với nội dung chính, xuyên suốt khắp bài chính là bức tranh phong cảnh 
thiên nhiên hùng vĩ, tình yêu chân chất tinh tế và lòng tự hào đối với con người, đối với quê 
hương, đất nước. 

3. Ca dao, dân ca về tình yêu quê hương, đất nước, con người 

Ca dao dân ca là sáng tạo văn chương của người lao động bình dân. Người nông dân sống 
gắn bó với đất, với làng, với quê hương đất nước. Bởi thế, quê hương đất nước không 
những là niềm tự hào mà còn là mọt phần thiêng liêng trong đời sống tâm thức của họ. Hát 
về quê hương, đất nước biểu lộ tình yêu sâu sắc của họ đối với mảnh đất chôn nhau cắt rốn 
ấy. 

Bài ca có hình thức kết cấu hai vế đối dáp tương ứng đoạn hát xe kết trong một lời ca giao 
duyên. Căn cứ vào cách phân chia các phần và những đại từ nhân xưng “chàng – nàng” ta 
có thể biết được điéu đó. Phần đầu là lời hỏi của chàng trai, phần sau là câu đáp của cô gái. 
Đây là hình thức kết cấu không phổ biến nhưng rất đặc thù của thơ ca truyền thống dân gian. 
Hình thức ấy liên quan đến “hình thức sống”, tức là hình thức diễn xướng, môi trường thực 
hành sinh hoạt của tác phẩm văn học dân gian. 

Nội dung lời hát đối đáp là tên và đặc điểm độc đáo của những con sông, dãy núi, thành 
quách, đền đài của cha ông ờ nhiêu vùng, miền khác nhau trong cả nước. Nghĩa là vừa có 
hỏi đáp về cảnh trí tự nhiên vừa tìm hiểu vẻ công trình nhân tạo do bàn tay con người xây 
dựng nên. Lời hát vừa là câu đố để thử tài, kiểm tra kiến thức văn hóa – lịch sử vừa gửi gắm 
kín đáo tình cảm của người hát. 
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Đây là câu hỏi và lời đáp (đố – giải đố) về những địa danh nổi tiếng của đất nước trong 
những buổi hát giao lưu, giao duyên của hai bên nam nữ ở các dịp lễ hội, đình đám, vui Tết, 
vui xuân … hay lúc nông nhàn. Các câu hỏi xoay quanh kiến thức địa lí, lịch sử, các nhân 
vật nổi tiếng hoặc phong tục xã hội … Điều thú vị là người hỏi biết chọn ra những đặc điểm 
tiêu biểu của từng địa danh để đánh đố: 

Ở đâu năm cửa nàng ơi? 

Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng? 

Sông nào bên đục, bên trong? 

Núi nào thắt cổ bồng mà lại có thánh sinh? 

Đền nào thiêng nhất xứ Thanh? 

Ở đâu mà lại có thành tiên xây? 

Người đáp trả lời rất đúng: 

Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi! 

Sông Lục Đầu sáu khúc, nước chảy xuôi một dòng. 

Nước sông Thương bên đục, bên trong, 

Núi Đức Thánh Tản thắt cổ bồng mà lại có thánh sinh. 

Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh, 

Ở trên tỉnh Lạng có thành tiên xây. 

Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ, 

Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. 

Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn, 

Hỏi ai gây dựng nên non nước này? 

Hỏi – đáp là hình thức thể hiện, chia sẻ sự hiểu biết cũng như niêm tự hào và tình yêu đối 
với quê hương, đất nước. Qua lời hỏi và lời đáp, ta thấy các chàng trai và các cô gái đều có 
hiểu biết sâu rộng, thái độ lịch lãm và tế nhị. Thử thách đầu tiên này là cơ sở để tiến xa hơn 
trong sự kết giao về mặt tình cảm. 

Những địa danh được nhắc đến sau đó đã lí giải cho hành động rủ của hai đối tượng trong 
câu ca dao. Kiếm Hồ không chỉ là một cảnh đẹp mà còn gắn liền với truyền thuyết Lê Lợi trả 
gươm thần sau khi đánh thắng giặc Minh. Không những thế, ở đây còn có hàng loạt các địa 
điểm vừa là danh thắng vừa là di tích lịch sử của thủ đô như cầu Thê Húc, chùa Ngọc Sơn, 
tháp Bút, đài Nghiên. Việc gợi ra hàng loạt các danh thắng đã thể hiện niềm tự hào của người 
dân thủ đô đối với truyền thống và vẻ đẹp của đất nước. Các danh thắng được nêu ra như 
một nét chấm phá, hợp với không gian bao la của mặt hồ, tạo thành một bức tranh phong 
cảnh nên thơ và hữu tình. Câu ca dao chỉ gợi mà không tả. Chỉ gợi ra một vài điểm nhấn thôi 
nhưng bài ca dao đã gợi lại biết bao giá trị về lịch sử, về truyền thống vẻ vang của dân tộc. 

Bài ca dao được kết thúc bằng một câu hỏi nhưng không có câu trả lời. 

Hỏi ai gây dựng nên non nước này? 

Câu ca dao hỏi nhưng không phải để hỏi. Hàm ý của câu ca dao trên là lời nhắn nhủ đối với 
thế hệ sau về công lao to lớn của những người đi trước trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, đồng thời nhắc nhở lớp con cháu phải biết giữ gìn và phát huy những giá trị do cha 
ông để lại, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân tộc ta. 
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Toàn bộ bài ca dao nói chung và đặc biệt là câu thơ cuối nói riêng đã làm nổi bật tình yêu 
quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc của người dân Việt Nam. 

Câu hát thứ ba: 

Đường vô xứ Huế quanh quanh, 

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. 

Ai vô xứ Huế thì vô ... 

Cảnh thiên nhiên non xanh, nước biếc trên đường vào xứ Huế đẹp như một bức tranh sơn 
thủy hữu tình. 

Các tính từ quanh quanh, xanh, biếc … và cách so sánh thường thấy trong văn chương đã 
khẳng định vẻ đẹp tuyệt vời của phong cảnh trên con đường thiên lí từ miền Bắc vào miền 
Trung, đặc biệt là xứ Huế. 

Ai vô xứ Huế thì vô là lời nhắn nhủ, mời gọi. Đại từ phiếm chỉ Ai thường có nhiều nghĩa. Nó 
có thể chỉ số ít hoặc số nhiều, có thể chỉ một người mà cũng có thể là mọi người. 

Câu hát thể hiện tình yêu tha thiết và lòng tự hào về vẻ đẹp thơ mộng của đất cố đô. Đây 
cũng là cách giới thiệu mang sắc thái tinh tế, thanh lịch của người dân xứ Huế. 

Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát, 

Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, cũng bát ngát mênh mông. 

Thân em như chẽn đòng đòng, 

Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. 

Thông thường ca dao làm theo thể thơ lục bát, nhịp thơ này gợi âm hưởng nhẹ nhàng êm 
đềm dễ đi vào lòng người. Tuy nhiên bài ca dao trên là sự biến thể mở rộng câu thơ thành 
12, 13 từ rất độc đáo. 

Nhân vật trữ tình trong bài ca dao là cô thôn nữ phơi phới như lúa chiêm đương thời con 
gái. Đứng trước khung cánh đồng quê bát ngát mênh mông lòng không khỏi dâng trào cảm 
hứng, say sưa trước cánh đồng thân thuộc quê mình. 

Tác giả dân gian đã lựa chọn từ ngữ rất đắt để tạo lời, mở ý cho câu ca dao. Từ ngó cũng 
gần nghĩa với: nhìn, trông, ngắm... nhưng ngó thể hiện sự nhìn ngắm say sưa hơn quan sát 
kỹ hơn. Cô thôn nữ với chiếc nón như bông hoa trên đầu quần xắn ngang đôi chân thon thả, 
vai vác cuốc thăm đồng một hình ảnh lao động bình thường thân thuộc. Nhưng khi đọc câu 
ca dao ta thấy hình ảnh chủ thể trữ tình hiện ra đẹp lạ. 

Đọc những bài ca dao ta thấy như tâm hồn thêm gắn bó, thêm yêu cuộc sống, quê hương. 
Ta hãy biết trân trọng gìn giữ những truyền thống quê hương đồng thời phải biết ơn những 
người nông dân Việt Nam dầm mưa dãi nắng đem đến cho ta bát cơm ngày mùa dẻo hạt. 

http://www.elib.vn/

