
 

Phân tích đầy đủ bài Việt Bắc của Tố Hữu 

 

 

VIỆT BẮC 

 

Giới thiệu: Việt Bắc là căn cứ địa cách mạng, quê hương 

cách mạng đầu tiên của Việt Nam, gồm các tỉnh Cao - Bắc 

- Lạng - Thái - Tuyên - Hà, nơi gắn bó tình nghĩa keo sơn 

của TW Đảng và chính phủ thời kì kháng chiến chống 

Pháp. 



 

 

1. Hoàn cảnh sáng tác 

 

7.1954 hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết, miềnBắc hoàn 

toàn giải phóng. 

 

Tháng 10/1954, TW Đảng và Chính phủ rời VB trở về HN. 

Nhân sự kiện ấy TH sáng tác bài Việt Bắc. 

 

Bài thơ có hai phần: phần đầu tái hiện những kỉ niệm cách 

mạng và kháng chiến; phần hai gợi viễn cảnh tươi sáng, 



 

ca ngợi công ơn của Đảng của Bác Hồ. 

 

SGK trích học phần đầu. 

 

Bài thơ được kết cấu theo lối đối đáp trong ca dao trữ tình 

truyền thống. 

 

PHÂN TÍCH 

 

1. Hai mươi câu đầu 

 



 

Phân tích đoạn thơ trích trong Việt Bắc của Tố Hữu: 

 

"Mình về mình có nhớ ta (...) Tân trào, Hồng Thái, mái 

đình cây đa" 

 

Bốn câu đầu là lời Việt Bắc tỏ bày với người cán bộ chiến 

sĩ khi chia tay: 

 

"Mình về mình có nhớ ta/ Mười lăm năm ấy thiết tha mặn 

nồng /Mình về mình có nhớ không /Nhìn cây nhớ núi, nhìn 

sông nhớ nguồn?" 



 

 

Điệp từ "nhớ" luyến láy trong cấu trúc câu hỏi tu từ đồng 

dạng, tràn đầy thương nhớ. Cách xưng hô "mình - ta" mộc 

mạc, thân gần gợi liên tưởng ca dao: "Mình về ta chẳng 

cho về - Ta nắm vạt áo, ta đề bài thơ". "15 năm" là chi tiết 

thực chỉ độ dài thời gian từ năm 1940 thời kháng Nhật và 

tiếp theo là phong trào Việt Minh, đồng thời cũng là chi tiết 

gợi cảm - nói lên chiều dài gắn bó thương nhớ vô vàn. 

Câu thơ mang dáng dấp một câu Kiều - Mười lăm năm 

bằng thời gian Kim - Kiều xa cách thương nhớ mong đợi 

hướng về nhau (Những là rày ước mai ao - Mười lăm năm 



 

ấy biết bao nhiêu tình). Cảm xúc đậm đà chất dân gian, 

đậm đà chất Kiều. Âm điệu ngọt ngào, giọng thơ nồng ấm, 

tình cảm do vậy dạt dào thiết tha. Việt Bắc hỏi về: "Mình 

về mình có nhớ không - Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ 

nguồn?". Câu hỏi chất chứa tình cảm lưu luyến, bao hàm 

lời dặn dò kín đáo: đừng quên cội nguồn Việt Bắc - cội 

nguồn cách mạng. 

 

Bốn câu tiếp theo là nỗi lòng của người về: 

 

"Tiếng ai tha thiết bên cồn/ Bâng khuâng trong dạ, bồn 



 

chồn bước đi /Áo chàm đưa buổi phân li /Cầm tay nhau 

biết nói gì hôm nay" 

 

"Bâng khuâng, bồn chồn" là hai từ láy gợi cảm, diễn tả 

trạng thái tâm lí tình cảm buồn vui, luyến tiếc, nhớ thương, 

chờ mong... lẫn lộn cùng một lúc. Mười lăm năm Việt Bắc 

cưu mang người cán bộ chiến sĩ, mười lăm năm gian khổ 

có nhau, mười lăm năm đầy những kỉ niệm chiến đấu, giờ 

phải chia tay rời xa để làm nhiệm vụ mới về tiếp quản tại 

thủ đô Hà Nội (10-1954), biết mang theo điều gì, biết lưu 

lại hình ảnh nào, tâm trạng của người về do vậy không 



 

tránh khỏi là nỗi niềm bâng khuâng khó tả. 

 

"Áo chàm đưa buổi phân li" là một ẩn dụ, màu áo chàm, 

màu áo xanh đen đặc trưng của người miền núi Việt Bắc - 

tác giả hướng nỗi nhớ Việt Bắc qua hình ảnh cụ thể "áo 

chàm", chiếc áo, màu áo bình dị, đơn sơ, mộc mạc của 

vùng quê nghèo thượng du đồi núi nhưng sâu nặng nghĩa 

tình, đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp kháng chiến 

cứu nước. 

 

Câu thơ "Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay..." đầy tính 



 

chất biểu cảm - biết nói gì không phải không có điều để 

giải bày mà chính vì có quá nhiều điều muốn nói không 

biết phải nói điều gì. Ba dấu chấm lửng đặt cuối câu là 

một dấu lặng trên khuôn nhạc để tình cảm ngân dài, sâu 

lắng... 

 

12 câu tiếp theo kết thúc đoạn trích, là lời tâm tình của 

Việt Bắc: 

 

"Mình đi, có nhớ những ngày/ Mưa nguồn suối lũ, những 

mây cùng mù /Mình về, có nhớ chiến khu /Miếng cơm 



 

chấm muối, mối thù nặng vai?/ Mình về, rừng núi nhớ ai/ 

Trám bùi để rụng măng mai để già/ Mình đi, có nhớ những 

nhà/ Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son/ Mình về, có nhớ 

núi non /Nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh/ Mình đi, 

mình có nhớ mình/ Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa" 

 

Điệp từ "nhớ" lập đi lập lại nhiều sắc thái ý nghĩa: nhớ là 

nỗi nhớ, ghi nhớ, nhắc nhở. Hàng loạt những câu hỏi tu từ 

bày tỏ tình cảm tha thiết đậm đà của Việt Bắc. Tình cảm 

lưu luyến của người đưa tiễn, gửi đi nỗi nhớ mong, gài lại 

niềm thương theo cách: 


