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                      GIÁ TRỊ VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM 
CHÍNH CŨNG NHƯ  

NGHỆ THUẬT TẢ NHÂN VẬT 
TRONG TRUYỆN KIỀU  

   
       Truyện Kiều, là một truyện viết bằng thơ Nôm của Thi-hào 
Nguyễn-Du vào khoảng sau khi Nguyễn-Du giữ chức Chánh-Sứ đi  Sứ 
Tàu về (1814). Viết trong thời gian sáu tháng khi triều đình cho ông nghỉ 
dưỡng sức. 
 Giá Trị , Chính thức được Văn-Học Việt-Nam xác định Truyện 
Kiều là một Kiệt-tác thi văn trong nền văn học Việt-Nam , cũng như qua 
nhiều sự ca ngợi của các văn học gia, thi gia và mọi tầng lớp văn học suốt 
chiều dài lịch sử 184 năm. (1814-1998). Hai chữ  “Kiệt-Tác” đủ để nói 
lên cái tính thiên niên trường cữu Giá-trị tác phẩm “Đoạn Trường Tân 
Thanh” của Nguyễn-Du. 
           Những đặc điểm chính :  
 -Tích Truyện : Cốt chuyện Vương Thúy Kiều - Từ Hải vốn có thật 
trong đời sống lịch-sử Trung-Quốc, từ câu chuyên dẹp Từ-Hải của Tiến-sĩ  
Mao-Khôn (1512-1601) thời Gia-Tỉnh nhà Minh. Tóm lại mà nói, tác 
phầm Kiều và Từ-Hải đã trải qua 6  lần thay đổi, thời gian dài hơn 300 
năm mới đến Thi-hào Nguyễn-Du và ông đã biến cải và tiểu thuyết hóa 
qua tâm trạng tê tái ở người trung thần phải thờ hai chúa của ông và 
Truyện Kiều dừng ở đây thực sự trở nên một Kiệt-Tác vỹ đại qua 3254 
câu lục bát bằng thơ Nôm. 

-Nhân vật : Nếu gái trinh chẳng lấy hai chồng, Tôi trung không thờ 
hai chúa.Thì Vương-Thúy-Kiều là Nguyễn-Du bấy giờ. Gia biến của 
Thúy-Kiều cũng là Quốc biến của Nguyễn-Du. Kiều không phải là không 
thỉ chung với Kim-Trọng, thì Nguyễn-Du phải đứt gánh với Lê triều. 
Kiều phải lầm than trong thân gái giang hồ, cho là một chấp nhận tưởng 
trả được công cha nghĩa mẹ cứu thoát nguy biến gia-đình ! Nhưng cái giá 
Kiều phải trả quá đắt và quá phủ phàng! Và kết cuộc tương phùng lại 
Kim-Trọng tuy sống chung, nhưng Kiều sống đơn phòng để nghiền ngẫm 
thấm thía qua cái giá mà Kiều phải trả. Nguyễn-Du thì lại khác, ông khác 
hẳn với cái phải lang bạt của Thúy-Kiều, chỉ là ông sợ tội với dân tộc và 
tiếng đời của hậu thế là tôi bất trung; nhưng dân tộc Việt-Nam không 
chắc đã đồng quan điểm “ quân sử thần tử, thần bất tử bất trung” của 
Khổng giáo. 



   -Nghệ thuật tả người : Nghệ thuật nầy tựa như lối vẽ Thấu-hình, dùng 
lời thơ để họa hình khó hơn dùng văn truyện để tả người. Ở thời đại nầy 
Thi-hào Nguyễn-Du nào chỉ dùng thơ họa hình,còn họa cả tinh thần quả 
đáng ca ngợi là Kiệt-tác tài-tình: 

...Thúy-Kiều là chị, em là Thúy-Vân 
   Mai cốt cách, tuyết tinh thần 
   Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. 
   Vân xem trang trọng khác vời 
   Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang 
   Hoa cười ngọc thốt đoan trang 
   May thua nước tóc, tuyết nhường màu da 
   Kiều càng sắc sảo mặn mà 
   So bề tài, sắc, lại là phần hơn, Làn thu thủy, nét xuân 
sơn 
   Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh...... 
 Nghệ thuật tả người, tả cái sắc đẹp, tả cái vóc dáng , tả cái tài đức ẩn tàng 
trong con người, tả cái hơn kém của giữa hai chị em Kiều và Vân... quả 
thật tuyệt vời và 
 đúng với hai chữ “Kiệt Tác” của bao đời Thi-Nhân và Văn-gia đã đặc để.  
 Cái nghệ thuật trong văn thơ mà có thể  nói lên cái vẻ như hiện 
thực, như thấy sờ sờ ra trước mắt, quả thật là tài tình. Cốt cách thanh tú 
như mai, tinh thần của Kiều và Vân thanh thoát trong ngần như tuyết. Chị 
đẹp, em đẹp, đẹp toàn vẹn mười phân đủ mười . Tướng đoan trang của 
Vân với khuôn mặt tròn đầy trắng nuột với đôi mày đậm và thanh nằm 
vắt ngang như cặp ngài nở nang, cười như hoa tươi chớm nở; gợn mây 
tuy đẹp, nhưng đẹp thua làn tóc gợn của giai nhân. Tuyết tuy trắng phau, 
nhưng vẫn phải nhường màu da trắng nõn nà của Vân. Bao nhiêu vẻ đẹp 
của Vân chỉ cần một câu “Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài, sắc, lại là 
phần hơn. Ta thấy ngay Thúy Kiều đẹp tuyệt vời, đẹp hơn Vân gấp bội. 
 Kết luận :  Truyện Kiều trong tác phẩm “Đoạn Trường Tân Thanh” 
có một Giá-Trị - Kiệt Tác, và cũng là một tuyệt tác, về phần đặc điểm đã 
qua thời gian khá dài của lịch-sử, mà ngày nay được tồn tại trong ngòn 
bút Thi-nhân của Nguyễn-Du, như là một Thiên Niên Kiệt Tác của Cổ, 
Kim và mai hậu. 
 Cốt truyện, xác tính của đặc điểm cũng như nghệ thuật nó đã gắn 
liền với tác-giả với thời đại . Nói chung là bao gồm cả tâm lý, vật lý, nếp 
sống của người của cảnh trong truyện và tác-giả đương thời trong cuộc 
biến thiên, đau buồn với nhiều lối giải quyết vì những hệ lụy luân-lý , xã-
hội của con người.  
 Dù có muôn ngàn hệ lụy, Truyện Kiều vẫn vững trụ trong cương 
vị, mẫu mực  giáo-khoa cho văn-hóa và cho Thi-văn, văn học Việt-Nam 
vậy. 



 
*Tài liệu tham khảo : 
-Kim vân Kiều chú giải. 
-Văn học và ngôn ngữ học tập II. 
-Lịch-sử 5000 năm. 
 
Ngày 28.10.1998. Huyen -Ton, 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
Tóm lược và bình luận truyện ngắn                                                                   
2063 w. 
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                CHÍ PHÈO 
           của Nam Cao 
   Nhà văn Nam-Cao, viết ra câu chuyện Chí Phèo vào thời điểm 1940-
1945 khi mà xã-hội  Việt Nam thật vô cùng ngột ngạc, quân đội Nhựt-
Bổn nhảy vào Đông Dương có mặt khắp đó đây, chờ cơ hội có thể lật đổ 
thằng Tây để cướp chính quyền. Cọng-sản cũng đang  sẳn chờ đâu đó, với 
thân phân thực dân của Pháp tuy như con cá nằm trong lươí, nhưng lại cứ 
oai phong bòn rút bóc lột người dân Việt Nam cho đầy thúi tham bẩn thỉu 
và không biết rằng chính mình sẽ chạy vắt giò vào giờ phút nào. Nhân 
dân Việt Nam phải chịu cảnh một cổ hai tròng, đời sống vô cùng khốn 
đốn, cực khổ khó khăn, tiền trình trước mắt của người dân đen tối như 
vực thẳm. 
 Chí Phèo, sinh ra là một đứa bé hoang không cha không mẹ, thê 
thảm hơn là em bé đã bị bỏ rơi trần truồng, mặt mày xám ngắt, bên cạnh 
một cái lò gạch điu tàn hoang phế. Cũng may cho em bé vô thừa nhận nầy 
được một dân làng đi thả ống bắt lươn mang về trao cho một người  đàn 
bà góa mù lòa. Số phận của Phèo không dừng ở đó, người đàn bà lại bán 
Phèo cho bác phó cối không con để làm con nuôi. 
 Cuộc đời Chí Phèo sao mà cay nghiệt thảm thương, sau khi 
người cha nuôi nghèo khổ nầy chết đi, Chí Phèo sống bơ vơ cho đến 
20 tuổi, mới có cơ hội đi làm canh-điền (cày ruộng) cho nhà cường 
hào Lý Kiến. 
 Chí Phèo đã bị Lý Kiến, kẻ điền chủ gian manh, đẩy vào cuộc 
đời làm cho mọi người đều xua đuổi tránh né. Bọn cường hào trong 
làng Vũ Đại ngoài Bá Kiến còn có ba cánh cường hào khác -Đội Tảo, 
Tư Đạm và Bát Tùng. Sách lược độc ác của bọn chúng là không từ 
một thủ đoạn gian ác nào đối với nông dân, đục khoét tận xương tủy 
của dân nghèo, từ việc cắm đất, cắm nhà, vu họa đẩy người nông dân 



vào tù tội, xúi dục bọn lưu manh phá cửa đốt nhà của những ai mà 
bọn chúng ghét. Tuy chúng cùng là gian manh hiểm độc nhưng 
chúng lại muốn tìm những sơ hở của nhau để mà tiêu diệt lẫn nhau, 
hầu độc quyền tóm thâu tiền của và sức lao động của dân nghèo. 
 Sống trong gian khổ lọc lừa, với một cái xã hội đầy nhẫy sự bóc 
lột, phong kiến, mạnh hiếp yếu, giàu cướp của nghèo, Chí phèo lại 
phải vào tù. 
 Chí Phèo, chỉ là một nông dân ngờ nghệch. Nhưng lúc ra khỏi 
tù, Phèo đã trở thành con người khác hẳn, hình thù quái đảng, đôi 
mắt lúc nào cùng gườm gườm coi như muốn nuốt sống mọi người, 
suốt ngày chỉ nhậu nhẹt. 
  Có lần nhậu say, Chí Phèo đến nhà Lý Kiến, gây sự, đập vở 
chai rồi tự rạch mặt ra nằm ăn vạ Lý Kiến bây giờ là cụ bá khôn ngoan 
dàn xếp êm đẹp mua chuộc để lợi dụng Chí Phèo đem cái tên liều lĩnh 
nầy làm con cờ thí với bọn ác bá khác trong làng.  
 Có thể nói khởi điểm cuộc đời của Chí Phèo là một con người 
lương thiện. Nhưng, do những nguyên nhân thực dân phong kiến, 
cường hào ác bá, bọn bóc lột bất lương nầy rắp tâm gian ác xô đẩy 
Chí Phèo từ một con người vốn hiền lành, nhút nhát, có lòng tự 
trọng, để rồi Chí Phèo trở thành một con người khác hẳn “ một con 
quỷ dữ của làng Vũ-Đại” một kẻ đâm thuê chém mướn. 
 Rồi đến một ngày, sau cơn bất định của tâm trí cái dục tính 
nam nữ của Chí Phèo có cơ duyên trỗi dậy khi Chí Phèo gặp Thị Nơ 
û lúc Nở đang ngủ bên bờ sông. Lẽ ra, thì Thị Nở la làng để cho Chí 
Phèo sợ mà buôn tha mình, nhưng nghịch lý thay Chí Phèo mới là 
người la làng khi ấp yêu Thị Nở. Thị Nở chỉ biết sửng sốt và ưng 
thuận. 
 Sau cuộc tình đó, và những lúc yếu đau Chí Phèo được ăn 
những bát cháo hành từ Thị Nở nấu cho!  
 Là con người có ai mà không có tính thiện lương, lương trí của 
Chí Phèo đã ngủ  dài suốt một quãng đời mà tự mình đấu đánh với 
chính mình; giờ đây nó đã thức dậy và Chí Phèo đã thấy được đâu là 
ân và đâu là oán. 
 Nhưng oái oăm mãi đeo đẳng với con người bần cố Chí Phèo, 
Thị Nở là một phụ nữ xấu xí trong làng, còn tệ hơn cả cái tướng gớm 
ghiếc của Chí Phèo và Thị Nở cũng đã phản bội và ruồng rẫy Chí 
Phèo khi nói về những lời lẽ của bà cô miệt thị Chí Phèo. 
 Giờ quyết định ân oán đã đến Chí Phèo không thể để cho kẻ 
gian ác tồn tại trên cõi đời và chúng tiếp tục chà đạp bao người lượng 
thiện, tuy Thị Nở cũng trong danh sách đáng tội những Chí Phèo lờ 
đi, và đàng hoàng đến nhà Bá Kiến nói thẳng vào mặt Bá Kiến “ Tao 
muốn làm người lương thiện”. và đâm chết Bá Kiến tên gian ác đại 



bất lương. Đâm chết Lý Kiến rồi Chí Phèo cũng kết liễu cuộc đời 
truân chuyên khốn khổ của mình. 
  Nam Cao, phải chăng ông đã đưa Chí Phèo ra làm hình 
ảnh của lớp người bần cố trong một thời kỳ mà xã hội nhiễu nhương 
cùng cực ? Sự vô thừa nhận, không mẹ không cha, ra đời trong bơ vơ 
không nhà không cửa bé Phèo không những chỉ là vô sản mà còn vô 
cả gia-đình, phụ mẫu, tổ quốc ! Dù Phèo sinh ra có mặt đất để nằm, 
nhưng cái tổ quốc quê hương đó lại là nơi mà, thân phận của Phèo bị 
vất bỏ, chứ không phải cái mà Chí Phèo có như mọi người được có. 
  Ân nhân của Phèo, người đi thả ống lươn, là người tốt trong xã 
hội, nhưng vẫn là người trong giai cấp bần cùng ! Rồi người đàn bà mù 
góa bụa! Người cha nuôi của Phèo cũng là người trong giai cấp nghèo. 
Thân phận của Phèo trao đi trên những bàn tây tuy có lòng thiện lương 
nhưng toàn là những lớp người nghèo khó.  
   Xã hội bấy giờ  chỉ là như vậy thôi sao ? Những người dư ăn dư để họ ở 
đâu cả rồi ?  
 Ở đây nhà văn Nam Cao có ý giúp cho phong trào vô-sản như một 
quảng bá khi đang còn trong manh nha hay không ? Hay chỉ là một tác 
truyện ngẫu nhiên?  
 Có lẽ trên thực tế sự đau thương của con người khắp đó đây còn 
khổ hơn, còn thảm thiết hơn gấp nhiều lần so với cuộc đời “Truyện” của 
Chí Phèo. Tuy nhiện, truyện ra đời vào một thời kỳ trùng hợp không thể 
không nghĩ đến. 

Tại sao đời Chí Phèo sinh ra như chỉ có khóc, mà không có nụ 
cười, mới chào đời đã bị ai đó dù là mẹ đã nhẫn tâm bỏ Phèo! Cuộc đời 
gì mà tai ương đến như vậy ? Mẹ của Phèo là ai ? Đẹp hay xấu ? Do chủ 
nghĩa nào ? Do triết lý nào ? Do tập quán nào? Hay từ nơi sự bị trị bất 
lương của ngoại bang ? Rồi từ đó tạo ra một bà mẹ không ra mẹ của con 
người đàn bà đó. Bà đã lấy ai ? Thằng nhà giầu độc ác! Hay một kẻ bất 
lương ? Xã hội sao lại im lặng với cuộc đời đáng thương của Phèo. 
 Chí Phèo với tấm thân còn đỏ hỏn đã bị mua bán, từ nơi bần cùng 
lại lọt và tây bần cùng. Tác giả cho ta thấy Chí Phèo trong thành phần 
bần cố cùng, và người ân nhân làm cha nuôi nấng Chí Phèo cũng trong 
giai cấp cố cùng nghèo khó. 
 Tác giả dựng nên tích truyện nầy, chỉ vì thấy đau lòng với một xã 
hội bất công 
bọn giàu có thì tích trữ không chỉ riêng có tiền của mà tích trử tất cả các 
thứ gian manh, độc ác, lường gạt; chúng chỉ có mục đích duy nhất là vơ 
vét bất chấp mọi đau khổ bần cùng cho bất cứ ai, dù kẻ đó bần cùng nhất, 
chỉ cần kẻ đó có đôi tay và còn có thể làm tôi mọi cho chúng. Hay còn có 
thâm ý kêu gọi mọi người biết chung sức tạo dựng một xã hội lành mạnh 
tương thân tương ái đúng nghĩa của một dân tộc đã cũng một bọc sinh ra. 



 Sự thật từ cổ chí kim, thành phần quyền quí, quan liêu, hào phú là, 
những kẻ tác oai tác quái, xâm lấn, bóc lột, hà hiếp và gây ra vô số sự 
việc chia ly, khốn cùng cho bao lớp người sanh ra trong bất hạnh nghèo 
đói và cơ cực. 
 Như thế không phải là không có ngoại lệ, sự vươn lên của cuộc đời 
và thực thi từ thiện cũng từ trong lớp người vương gia, trưởng giả. Có 
điều, tác giả Nam-Cao có nghĩ chăng ? Có thấy đến chăng cái mặt sâu 
kín của thời đại. Cái vầng đỏ của chiếc búa và cái liềm sắp sửa ló dạng, 
mà cái chủ yếu của nó là lấy “bần cố nông” để nhằm triệt tiêu các lớp tư 
hữu sản. Tấn tuồng đời, thường thấy sự hung tàn mới đứng lên để tiêu 
diệt sự hùng tàn cũ. 
 Chí Phèo là ai ? Tiêu biểu cho lớp người bần cố vô sản bị bọn 
cường hào ác bá chèn ép xô đẩy vào vòng cùng cực của khốn cùng, hay 
do ai ? Dân làng Vũ-Đại có thương yêu đùm bọc cho Chí Phèo không ? 
Không lẽ họ cùng ta rập với bọn người mà chắc rằng là kẻ thù của dân 
làng Vũ Đại nói riêng, của dân chúng nói chung. 
 Thưởng thức tác phẩm truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam 
Cao, phải thành thật mà nói rất cảm động lòng người, thấy như se thắc, 
ghét cay cái bọn cường hào Lý-Kiến...thương và phục cái hùng chí giết kẻ 
ác và tự giết mình trong giờ cuối đời của Chí Phèo.  
 Tóm lại, Chí Phèo là người sinh ra và cuộc đời như đã mất hẳn 
nhân tính luôn luôn gây bạo cho cuộc đời , nhưng ai là kẻ gây ra sự hung 
bạo mất nhân tính đó cho Chí Phèo ? Xét ra cho cùng, chẳng phải riêng 
gì bọn cường hào ác bá ? Mà sự hủy diệt cuộc đời của Chí Phèo gồm đủ 
các duyên cớ : Bà mẹ tồi tệ ! Thọ nhận sự cay nghiệt phũ phàng từ tấm bé 
! Không được sự chở che đùm bọc của làng xóm! Chế độ thực dân phát 
xít ! Sự nhiễu nhương của thời cuộc! Bọn chóp bu thối nát trong lao tù ! 
Thái độ tránh né hất hủi của đồng bào cùng quê hương ! Một tấm lòng 
dung thứ !Ngoài ra, lũy tre, cái nhà món ăn thức uống những thứ vô tình 
nầy cũng đóng góp một phần quằn quại cho cuộc đời thương đau của Chí 
Phèo càng thêm thương đau thất vọng. 
     Lẽ ra Nam Cao nên giúp cho Chí Phèo làm được con người sống thực, 
biết được và cảm thọ cái thi vị bình đẳng giữa con người với con người. 
Chí Phèo sát nhân tất đền mạng! Nhưng đèn công lý sẽ giảm chế, kẻ gian 
ác phải được trừng trị. Chí Phèo hoàn lương và đắc lực cho đất nước. Và 
ít ra tình tự dân tộc đền bù cho Chí Phèo năm mười năm hưởng mùa xuân 
hương hoa, có mai vàng đối đỏ. 
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