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Bài làm
Trẻ em Việt Nam không ai là không biết đến nhà văn Tô Hoài. Bởi tập truyện "Dế mèn phiêu lưu kí"
đã nổi tiếng và gắn liền với tên tuổi của ông. Ông là một trong những nhà văn hiện thực sớm đi đến
với cách mạng. Và một trong những tác phẩm xuất sắc của ông trong thời kỳ kháng chiến khốc liệt
đó là " Vợ chồng A Phủ".
"Vợ chồng A Phủ" là kết quả của một chuyến đi tham gia chiến dịch Tây Bắc của tác giả, ra đời
vào năm 1952 in trong tập "Truyện Tây Bắc". Một trong những thành công của Tô Hoài trong truyện
ngắn này là xây dựng nhân vật Mị đại diện cho cuộc sống cơ cực, tủi nhục của người phụ nữ dưới
ách thống trị của phong kiến và bọn chúa đất nơi miền núi.
Ngay từ những dòng đầu của truyện, nhà văn đã để Mị xuất hiện một cách u buồn. "Ai ở xa về có
qua nhà thống lí Pá Tra", cũng thấy một người phụ nữ "ngồi bên tảng đá", "cạnh tàu ngựa", "mặt cúi
buồn rười rượi". Tác giả đặt Mị đối lập với mọi thứ xung quanh và tập trung miêu tả ngoại hình của
cô. Cô ngồi bên tảng đá trơ trọi chai lì, số phận khổ nhục như kiếp trâu ngựa đối lập với sự giàu có,
tấp nập của nhà thống lí. Chỉ bằng vài câu văn, Tô Hoài đã gợi ra một số phận khổ đau nhẫn nhục,
éo le trước mắt người đọc. Và từ sự xuất hiện ấy tác giả kể về cuộc đời cơ cực, khổ đau của cô.
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Phân tích nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài
Ở Mị trước hết là tài năng, lòng hiếu thảo và có lòng tự trọng. Trước khi về làm dâu cho nhà thống
lí, Mị là cô gái trẻ đẹp, có tài thổi lá hay hơn thổi sáo. Trong những đêm tình mùa xuân "trai trong
làng đứng nhẵn cả đầu buồng Mị". Không chỉ thế, cô còn là người con hiếu thảo, chăm chỉ và có lòng
tự trọng. Nhà Mị nghèo, bố mẹ Mị có món nợ với nhà thống lí. Nhưng khi biết tin mình phải làm dâu
nhà thống lí thì cô không hề mong muốn. Từ trước tới nay cô luôn làm nương để trả nợ cho cha
mình. "Con nay đã lớn biết cuốc nương làm ngô, cha đừng bán con cho nhà giàu". Cô hiếu thảo,
thương cha. Nhưng rồi cô cũng bị A Sử bắt về làm vợ. Chỉ vì món nợ truyền kiếp ấy mà Mị phải làm
dâu gạt nợ cho nhà thống lí. Mị vừa là con nợ, vừa là con dâu. "Mấy tháng đầu đêm nào Mị cũng
khóc". Với nắm lá ngón trong tay, Mị về lạy cha để chết nhưng nợ chưa trả hết, Mị thương cha không
thể chết được. Lòng hiếu thảo không cho phép Mị tự kết thúc cuộc đời mình. Cũng vì lòng hiếu thảo
ấy mà Mị chấp nhận cuộc đời cơ cực của mình tại nhà thống lí Pá Tra.
Bị bắt về làm dâu gạt nợ, danh nghĩa là dâu nhưng thực chất Mị đã trở thành một nô lệ không công
cho nhà thống lí. Mị bị bóc lột cả về thể xác lẫn tinh thần. Mị phải làm việc cả ngày lẫn đêm khổ hơn
cả kiếp trâu ngựa " con trâu con ngựa đêm nó còn có lúc đứng gãi chân nhai cỏ, đàn bà con gái nhà
này vùi đầu làm việc cả ngàu lẫn đêm". Căn buồng nơi Mị ở không khác gì một ngục tù "chỉ có một
lỗ vuông bằng bàn tay trông ra lúc nào cũng chỉ thấy trăng trắng không biết là sương hay là nắng".
Chính hoàn cảnh này đã khiến cho Mị thay đổi. Người con gái tài hoa xinh đẹp ngày nào đã trở nên
lầm lì, chai sạn về mặt cảm xúc. " Mỗi ngày Mị không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa".
"Bây giờ Mị tưởng mình cũng là con trâu con ngựa". "Ở lâu trong cái khổ Mị quen khổ rồi". Cuộc
sống tăm tối khổ cực đã khiến Mị bị tê liệt về tinh thần. Điều này được thể hiện rõ nhất trong mấy
đêm đầu A Phủ bị trói đứng. Mị thấy A Phủ bị trói nhưng không một chút mảy may quan tâm. Đối với
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nhà thống lí bị trói đứng thế kia cũng chẳng có gì là lạ nên Mị vẫn thản nhiên ngồi
sưởi lửa trong đêm giá lạnh ở vùng cao này. "A Phủ có là cái xác chết cũng thế thôi".

Kiến thức ngữ văn và bài giảng văn học phổ thông
https://baigiangvanhoc.com

Mặc dù bị tê liệt tinh thần nhưng ở đâu đó trong tâm hồn Mị vẫn có một sức sống tiềm tàng mãnh
liệt. Điều đó thể hiện rõ nét trong diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm tình mùa xuân. Với cảnh
sắc thiên nhiên rực rỡ, rộn rã của ngày Tết cùng tiếng sáo gọi bạn tình thiết tha bổi hổi cùng men
say của rượu đẫ khiến Mị dần dần thay đổi tâm trạng. Mị nhớ về kỉ niệm ngày xưa. Mị thấy " lòng đột
nhiên phơi phới trở lại". Mị ý thức được "mình còn trẻ lắm". Tiếng sáo tha thiết mời gọi. Tất cả đã
dẫn tới hành động Mị muốn đi chơi xuân. Men rượu nồng nàn đã thổi bùng lên ngọn lửa sức sống
trong Mị. Dù bị chà đạp, nhưng sức sống của Mị vẫn như một đốm than nhen nhóm trong đống tro
tàn chỉ chờ dịp bùng cháy. Mị không hề bị mất hết niềm ham sống của mình.
Không chỉ có một sức sống tiềm tàng mãnh liệt, Mị còn có một lòng đồng cảm với người cùng
chung cảnh ngộ với mình. Niềm đồng cảm ấy ẩn kĩ trong tâm hồn Mị mà từ lâu nó đã bị chai sạn một
phần. Nhưng không vì thế mà nó bị đánh mất. Niềm đồng cảm ấy phải được đánh thức. Và A Phủ
chính là người đã đánh thức nó. Khi "hai hàng nước mắt bò trên hai gò má xám xịt" của A Phủ, Mị
bắt đầu thức tỉnh. Mị nhớ lại cảnh mình bị trói rồi cô xót thương cho chính bản thân mình. Mị lại nhớ
đến cảnh một người đàn bà hồi trước bị trói đến chết ở cái nhà này. Rồi Mị lại nhìn A Phủ. "Cơ chừng
người này mai là chết, chết đau chết đói phải chết". Lúc này Mị nhận ra tội ác của cha con thống lí
"chúng nó thật độc ác". Lòng đồng cảm với A Phủ ngày một tăng lên rồi nó lẫn át sự sợ hãi của Mị.
Nó đã tạo ra một sức mạnh lớn để dẫn tới hành động, Mị cởi trói cứu A Phủ và chạy theo anh trốn
thoát khỏi nhà thống lí. Chạy theo A Phủ là Mị chạy theo tiếng gọi của tự do, tiếng gọi của hạnh
phúc. Khát khao tự do hạnh phúc đã đẩy bước chân Mị đi nhanh hơn để trốn thoát khỏi cái địa ngục
nơi nhà thống lí. Chi tiết này đã thể hiện ngòi bút nhân đạo của tác giả.
Qua việc miêu tả số phận, Tô Hoài đã mang đến một cô Mị ngoan hiền hiếu thảo. Nổi bật trong con
người cô là sức sống tiềm tàng mãnh liệt và khát vọng tự do hạnh phúc. Cô là nhân vật thể hiện rõ
giá trị nhân đạo của tác phẩm. Đó chính là một trong những sức hút của "Vợ chồng A Phủ" đối với
người đọc.
Kim Oanh
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