
 

 

Viết đoạn văn nêu lên tình cảm của tác giả Bùi Mạnh Nhị được thể hiện trong văn bản 

Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng 

Bài làm  

       Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng là một trong những bài ca dao, dân ca đặc sắc của văn 

học dân gian Việt Nam nói về vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Tác giả Bùi Mạnh Nhị đã có 

công trình nghiên cứu sâu sắc về bài thơ này. Theo tác giả, bài ca dao gây nên ấn tượng ngay từ 

những dòng thơ đầu. Đó là vẻ đẹp cả cánh đồng lúa bao la, trù phú, tốt tươi, đầy sức sống. Trên 

nền thiên nhiên đó là vẻ đẹp của người con gái thon thả, mảnh mai, duyên dáng và đầy sức 

sống. Bài viết đã nêu lên những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ với các biện pháp tu từ như đối 

xứng, điệp ngữ, điệp từ, ngôn ngữ mang màu sắc địa phương. Qua sự ngợi ca vẻ đẹp về nội 

dung, nghệ thuật của văn bản là tình cảm yêu mến, trân trọng với vẻ đẹp của thiên nhiên và con 

người quê hương. Điều đó được thể hiện qua chi tiết tác giả nói về cánh đồng: cánh đồng không 

chỉ rộng lớn, mênh mông mà còn rất đẹp, trù phú, đầy sức sống; đó chính là con người, là cô 

thôn nữ thon thả, mảnh mai, duyên dáng và đầy sức sống… Tác giả còn thể hiện sự bất ngờ, thú 

vị bởi sự sâu sắc của bài thơ: bài ca dao gây ấn tượng ngay từ những dòng thơ đầu, tuy nhiên bài 

ca dao có thể còn mang nhiều tinh ý khác, tuỳ vào việc hiểu đó là lời ai nói, ai hát… Có thể thấy, 

đây là một công trình nghiên cứu đặc sắc vì tài năng, sự tinh tế của tác giả và vì cả tình cảm mà 

tác giả thổi hồn trong bài ca dao trên. 

 


