
 

"Vợ chồng A Phủ" chân dung 

người phụ nữ 

 

 

I/Tìm hiểu chung 

 

1. Tác giả 

 

- Tô Hoài sinh năm 1920, quê ở Hoài Đức, Hà Nội.  



 

 

- Ông viết văn từ trước cách mạng, là nhà văn lớn, sáng 

tác với nhiều thể loại. Số lượng tác phẩm của Tô Hoài đạt 

kỉ lục trong nền văn học Việt Nam hiện đại.  

 

- Ông được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học 

nghệ thuật năm 1996. 

 

- Ông có sở trường về thể loại truyện phong tục và hồi kí, 

có lối trần thuật hóm hỉnh, sinh động.  

 



 

- Một số tác phẩm tiêu biểu của ông: Dế Mèn phiêu lưu kí, 

O chuột, Nhà nghèo, Truyện Tây Bắc, … 

 

 

2.Tác phẩm 

 

-Xuất xứ,hoàn cảnh ra đời : 

 

Vợ chồng A Phủ in trong tập truyện Tây Bắc (1954). Tập 

truyện được tặng giải nhất- giải thưởng Hội văn nghệ Việt 

Nam 1954- 1955 



 

 

Là kết quả chuyến đi cùng bộ đội vào giải phóng Tây Bắc 

năm 1953 của Tô Hoài 

 

-Tóm tắt 

 

+ Mị, một cô gái xinh đẹp, yêu đời, có khát vọng tự do, 

hạnh phúc, bị bắt về làm con dâu gạt nợ cho nhà Thống lí 

Pá Tra. 

 

+ Lúc đầu Mị phản kháng nhưng dần dần trở nên tê liệt, 



 

chỉ "lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa". 

 

+ Đêm tình mùa xuân đến, Mị muốn đi chơi nhưng bị A Sử 

(chồng Mị) trói đứng vào cột nhà. 

 

+ A Phủ vì bất bình trước A Sử nên đã đánh nhau và bị 

bắt, bị phạt vạ và trở thành kẻ ở trừ nợ cho nhà Thống lí. 

 

+ Không may hổ vồ mất 1 con bò, A Phủ đã bị đánh, bị trói 

đứng vào cọc đến gần chết. 

 



 

+ Mị đã cắt dây trói cho A Phủ, 2 người chạy trốn đến 

Phiềng Sa. 

 

+ Mị và A Phủ được giác ngộ, trở thành du kích. 

 

- Chủ đề của truyện ngắn : 

 

Qua việc miêu tả cuộc đời, số phận của Mị và A Phủ, nhà 

văn đã làm sống lại quãng đời tăm tối, cơ cực của người 

dân miền núi dưới ách thống trị dã man của bọn chúa đất 

phong kiến, đồng thời khẳng định sức sống tiềm tàng, 



 

mãnh liệt không gì hủy diệt được của những kiếp nô lệ, 

khẳng định chỉ có sự vùng dậy của chính họ, được ánh 

sáng cách mạng soi đường sẽ dẫn tới cuộc đời tươi sáng.  

 

II/Đọc hiểu văn bản 

 

1. Nhân vật Mị  

 

a) Mị- cách giới thiệu của tác giả  

 

"Ai ở xa về …"  



 

 

+ Mị xuất hiện không phải ở phía chân dung ngoại hình 

mà ở phía thân phận- một thân phận quá nghiệt ngã- một 

con người bị xếp lẫn với những vật vô tri giác (tảng đá, tàu 

ngựa,…)- một thân phận đau khổ, éo le. 

 

+ Mị không nói, chỉ "lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa". 

Người đàn bà ấy bị cầm tù trong ngục thất tinh thần, nơi 

lui vào lui ra chỉ là "một căn buồng kín mít chỉ có một chiếc 

cửa sổ, một lỗ vuông bằng bàn tay" Đã bao năm rồi, 

người đàn bà ấy chẳng biết đến mùa xuân, chẳng đi chơi 



 

tết… 

 

+ "Sống lâu trong cái khổ Mị cũng đã quen rồi", "Mị tưởng 

mình cũng là con trâu, mình cũng là con ngựa", Mị chỉ "cúi 

mặt, không nghĩ ngợi", chỉ "nhớ đi nhớ lại những việc 

giống nhau". Mị không còn ý thức được về thời gian, tuổi 

tác và cuộc sống. Mị sống như một cỗ máy, một thói quen 

vô thức. Mị vô cảm, không tình yêu, không khát vọng, 

thậm chí không còn biết đến khổ đau. Điều đó có sức ám 

ảnh đối với độc giả, gieo vào lòng người những xót 

thương. 



 

 

b) Mị- một sức sống tiềm ẩn: 

 

+ Nhưng đâu đó trong cõi sâu tâm hồn người đàn bà câm 

lặng và cơ cực, khổ đau ấy vẫn tiềm ẩn một cô Mị ngày 

xưa, một cô Mị trẻ đẹp như đóa hoa rừng đầy sức sống, 

một người con gái trẻ trung giàu đức hiếu thảo. Ngày ấy, 

tâm hồn yêu đời của Mị gửi vào tiếng sáo "Mị thổi sáo giỏi, 

thổi lá cũng hay như thổi sáo".  

 

+ Ở Mị, khát vọng tình yêu tự do luôn luôn mãnh liệt. Nếu 


