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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Có những kiểu nhân vật dễ dàng nhận đƣợc sự đồng thuận của ngƣời 

đọc, nhƣng cũng có nhân vật là đầu mối của những tranh luận bất tận giữa các 

thế hệ ngƣời đọc. Nhân vật Truyện Kiều, đặc biệt là Thúy Kiều, tiêu biểu cho 

kiểu nhân vật gây ra các ý kiến tranh luận nhƣ vậy.   

Trong lịch sử nghiên cứu, phê bình Truyện Kiều, một nguyên nhân sâu 

xa khiến cho ý kiến của giới nghiên cứu mâu thuẫn, xung đột nhau mạnh mẽ 

chính là ở cách đánh giá đạo đức của nhân vật Thúy Kiều. Triều Nguyễn phục 

hồi Nho giáo sau thời kỳ khủng hoảng của học thuyết này ở thế kỷ XVIII. Vì 

thế, nếu nói đến mức độ nghiêm khắc về phƣơng diện đạo đức Nho giáo  thì 

các bậc hoàng đế  vẫn phải là ngƣời tiêu biểu. Thế mà chúng ta thấy vua Minh 

Mạng từng hết lời ca ngợi Thúy Kiều đủ cả trung trinh, hiếu nghĩa. Trái lại, 

các nhà nho nổi tiếng là “tài tử” nhƣ Nguyễn Công Trứ, Tản Đà lại không tiếc 

lời công kích Thúy Kiều là tà dâm, những quan điểm có thể gọi là “bảo hoàng 

hơn vua”. Những thập niên đầu thế kỷ XX, chúng ta còn chứng kiến sự xung 

đột quan điểm về đạo đức Thúy Kiều giữa các nhà nho duy tân, yêu nƣớc nhƣ 

Huỳnh Thúc Kháng và nhà thơ mới lãng mạn Lƣu Trọng Lƣ. Ngƣời định kết 

tội Thúy Kiều là dâm, là đĩ , ngƣời  lại sôi nổi biện hộ, thanh minh , 

bào chữa cho nàng vô tội.   

Vì sao lại có hiện tƣợng đó? Khi có sự phân hóa ý kiến thì kẻ khen, 

ngƣời chê ồn ào. Vậy giữa hai dòng trong đục, khen chê đó, thực sự quan 

điểm đạo đức của Nguyễn Du là gì? Quan điểm đó nói lên sự tiến bộ nào của 

lý tƣởng đạo đức thẩm mỹ của ông ? Và đến lƣợt mình, quan điểm đạo đức 

của Nguyễn Du có ảnh hƣởng gì đến hệ thống các biện pháp nghệ thuật diễn 

tả con ngƣời của Truyện Kiều?  

Đây chính là vấn đề mà chúng tôi quan tâm và muốn giải quyết trong bản 

luận văn này.  
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 Một lý do khác nữa khiến chúng tôi quan tâm đề tài này là, trong một 

thời gian khá dài, các nhà nghiên cứu phê bình Truyện Kiều đứng trên lập 

trƣờng xã hội học Macxit thƣờng “đọc” nhân vật Thúy Kiều theo quan điểm 

đấu tranh giai cấp. Cách đọc này nhấn mạnh phƣơng diện áp bức của xã hội 

phong kiến thối nát đối với nạn nhân Thúy Kiều. Từ đây, các khía cạnh đạo 

đức thẩm mỹ của nhân vật ít đƣợc chú  ý mà sự chú ý lại tập trung vào thân 

phận nạn nhân cũng nhƣ tinh thần đấu tranh chống lại xã hội phong kiến của 

nhân vật này. Tìm hiểu ứng xử đạo đức của nhân vật Thúy Kiều là một dịp trả 

nhân vật về môi trƣờng nhân học văn hóa.  

Khái niệm “đạo đức” theo “Từ điển tiếng Việt” (Hoàng Phê) là những 

tiêu chuẩn, nguyên tắc đƣợc dƣ luận xã hội thừa nhận, quy định hành vi, quan 

hệ của con ngƣời đối với nhau và đối với xã hội  [40,tr.385]; đạo đức có thể 

nói gọn là những chuẩn mực của hành vi, ứng xử của con ngƣời trong xã hội.  

Đạo đức là một khái niệm thay đổi theo thời gian, theo dân tộc, giai cấp 

và giới (nam/nữ): thời phong kiến, giá trị đạo đức phụ nữ gắn liền với trinh 

tiết, coi trinh tiết nhƣ là điều kiện quan trọng số một tiêu biểu cho giá trị phụ 

nữ ;  nhƣng hiện nay, khi mà quan điểm thực tiễn, nhân bản và bình đẳng giới 

đang đƣợc xã hội đề cao thì câu chuyện trinh tiết đã mất đi vị trí hàng đầu đó. 

Đạo đức và thẩm mỹ: đạo đức thƣờng gắn liền với quan điểm thẩm mỹ - 

ví dụ, cái đẹp trong ăn mặc liên quan đến quan điểm đạo đức: đẹp là kín đáo 

hay đẹp là “mát mẻ”, điều này tùy theo quan điểm đạo đức mỗi thời - trong 

“Số đỏ”, nhân vật họa sĩ triết lý: quần áo không phải để che đậy thân thể mà 

phải tôn lên vẻ đẹp của thân thể - đó chính là quan điểm đạo đức - thẩm mỹ 

mới khác với quan niệm đạo đức của nhà nho (kín đáo tức là đạo đức, là đẹp; 

hở hang là vô đạo đức, là xấu). Tìm hiểu ứng xử đạo đức của nhân vật Thúy 

Kiều, cũng là dịp tìm hiểu quan điểm đạo đức – thẩm mỹ của tác giả Nguyễn 

Du, qua các mâu thuẫn, xung đột ý kiến đánh giả nhân vật của nhiều thế hệ 



 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

 

3 

ngƣời đọc, chúng tôi hy vọng chọn đƣợc một điểm nhìn để hiểu thêm thế giới 

nghệ thuật vĩ đại Truyện Kiều.  

Năm 2015 là năm kỉ niệm 250 năm ngày sinh của Nguyễn Du. 250 qua 

đủ để đánh giá tầm ảnh hƣởng sâu rộng của Truyện Kiều đến với mọi ngƣời. 

Sách giáo khoa Ngữ văn 10 có trích dẫn bốn đoạn thơ vào chƣơng trình học: 

Trao duyên, Thề nguyền, Nỗi thương mình, Chí khí anh hùng. Đối với bốn 

trích đoạn này, vấn đạo đức của nhân vật Thúy Kiều chiếm một vị trí không 

nhỏ. Với đề tài này, chúng tôi mong muốn sẽ thêm một tài liệu giúp giáo viên 

trung học trong việc truyền tải Truyện Kiều đến cho học sinh. 

2. Lịch sử vấn đề  

Trong lịch sử tiếp nhận Truyện Kiều vốn hết sức phong phú, phức tạp, 

vấn đề tiếp nhận, vấn đề “đọc” và đánh giá nhân vật Thúy Kiều chiếm một vị 

trí nổi bật hàng đầu.  

Nhà nghiên cứu Lê Đình Kỵ là một trong những tác giả quan tâm từ rất 

sớm đến tính phức tạp của lịch sử tiếp nhận nhân vật Truyện Kiều, nhất là về 

mặt đánh giá đạo đức nhân vật. Ông viết: “Không biết Nguyễn Du đã chăm lo 

đến mặt đạo đức của Thuý Kiều như thế nào mà người ta có thể nói những 

điều tệ mạt nhất về Kiều như Nguyễn Công Trứ, như Tản Đà, như Ngô Đức 

Kế, như Huỳnh Thúc Kháng..., lại cũng có thể nói những điều tốt đẹp nhất về 

Kiều mà tất cả cùng đứng trên lập trường đạo đức phong kiến. Người ta có 

thể chê Kiều là mất nết, là tà dâm, là con đĩ thập thành, là vợ một tên giặc, là 

một kẻ giết chồng; nhưng người ta cũng có thể xem Kiều là sắc sảo khôn 

ngoan, là thục nữ chí cao, là hiếu nghĩa đủ đường, là công đức ai bằng...”. 

[24, tr. 213-214].  

Nhà nghiên cứu Trần Nho Thìn cũng nêu nhận xét về lập trƣờng đạo đức 

của các nhà nho thế kỷ XIX khi họ bình giá nhân vật Truyện Kiều. Điều đáng 

chú ý là tuy cùng đứng trên điểm nhìn đạo đức nhƣng ý kiến của họ lại có thể 

mâu thuẫn, phân hóa [57, tr. 367].  
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Trong thế kỷ XIX, dễ thấy sự phân hóa sâu sắc trong việc tiếp nhận hình 

tƣợng nhân vật Thúy Kiều. Vua Minh Mạng  (1791-1841) viết bài Tổng 

thuyết về Truyện Kiều, ca ngợi Thúy Kiều đủ cả trung, trinh, hiếu nghĩa: 

Vì tiền vàng phá phép công bằng, phải bán mình giữ trọn hiếu đạo; 

mượn giấy đỏ tả sầu ly biệt, đành cậy em chắp mối thân tình. 

Dùng dao nhọn sát thân, lòng trinh nữ giữ mình tiết lớn; khuyên áo gấm 

qui thuận, bậc trượng phu vì nước lòng ngay.  

Nhƣng nhà thơ Nguyễn Công Trứ lại có một lập trƣờng khác hẳn. Trong 

bài hát nói Vịnh Thúy Kiều, ông tỏ ra nặng lời với cô gái nhiều đau khổ này.    

Đã biết má hồng thì phận bạc 

Trách Kiều nhi chưa vẹn tấm lòng vàng. 

Chiếc quạt, soa  đành phụ nghĩa với Kim lang, 

Nặng vì hiếu nhẹ vì tình  thời cũng phải. 

Từ Mã Giám sinh cho đến chàng Từ Hải, 

Cánh hoa tàn đem bán lại chốn thanh lâu. 

Bấy giờ Kiều còn hiếu vào đâu, 

Mà bướm chán ong chường cho đến thế! 

Bạc mệnh chẳng lầm người tiết nghĩa, 

Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm. 

Bán mình trong bấy nhiêu năm, 

Đố đem chữ hiếu mà lầm được ai! 

Nghĩ đời mà ngán cho đời.  

Hai chữ “tà dâm” với ngƣời phụ nữ trong xã hội trọng trinh tiết nhƣ xã 

hội phong kiến xƣa thực là một lời kết tội rất nặng nề.   

Nhân đây cũng cần nói, Nguyễn Công Trứ tỏ thái độ khá khắt khe với 

phụ nữ nói chung chứ không riêng gì với Thúy Kiều. Ông có bài hát nói Vịnh 

Nam xương liệt nữ (tức là vịnh Vũ Thị Thiết, một nữ nhân vật nổi tiếng trong 

Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ) 
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  Đọc đến truyện Nam Xương liệt nữ 

  Dẫu tình ngay song lý cũng là gian…   

Tam Nguyên Yên Đổ thì phê phán một cách nhẹ nhàng và tế nhị hơn. 

Qua những vần thơ, ta thấy nhà thơ không sỉ vả trực diện Thúy Kiều nhƣ 

Nguyễn Công Trứ, nhƣng lại có hàm ý rất sâu xa là không chấp nhận luân lí 

của Kiều: 

  Kiều nhi giấc mộng thực nực cười 

  Tỉnh dậy xuân xanh quá nửa rồi 

  Số kiếp bởi đâu mà lận đận 

  Sắc tài cho lắm cũng lôi thôi 

  Cành thoa vườn Thúy duyên còn bén 

  Ngọn nước sông Tiền nợ chẳng xuôi 

  Không trách chàng Kim đeo đẳng mãi 

  Khăng khăng vớt lấy một phần đuôi. 

Vớt một phần đuôi tức là phần cặn bã. Nguyễn Khuyến tuy kín đáo hơn 

nhƣng cũng bảo thủ trong quan niệm trinh tiết của nhân vật. 

Quan điểm đạo đức mang tính bảo thủ đó của Nguyễn Công Trứ, 

Nguyễn Khuyến tiếp tục hiện diện trong thơ vịnh Kiều của Tản Đà và nhà nho 

yêu nƣớc Huỳnh Thúc Kháng.  

Điều đáng chú ý là Tản Đà đƣợc các nhà thơ mới đánh giá rất cao. Năm 

1939 khi Tản Đà mất, Xuân Diệu viết bài Công của thi sĩ Tản Đà. “Tản Đà là 

người thi sĩ  đầu tiên mở đầu cho thơ Việt Nam hiện đại. Tản Đà là người thứ 

nhất đã có can đảm làm thi sĩ, đã làm thi sĩ một cách đường hoàng, bạo dạn, 

dám giữ một bản ngã, dám có một cái tôi” (báo Ngày nay, 17-6-1939). Còn 

Hoài Thanh đã xếp Tản Đà vào vị trí ngƣời dạo những khúc dạo đầu cho cuộc 

hòa nhạc thơ mới đang sắp sửa. Hoài Thanh còn trân trọng dẫn hai bài thơ 

Thề non nước và Tống biệt của Tản Đà đặt ở những trang đầu Thi nhân Việt 

Nam. Ca ngợi nhƣ thế là rất tôn vinh rồi. Vậy mà nhà thi sĩ Tản Đà lại có thể 
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dùng những từ ngữ rất nặng nề với Thúy Kiều khi ông vịnh Tản Đà vịnh sự 

kiện Thúy Kiều đánh đàn hầu rƣợu Hồ Tôn Hiến:    

Tiếng sấm  ân tình bốn mặt ran, 

  Tướng quân chi tiếc cánh hoa tàn. 

  Đôi làn nước mắt đôi làn sóng, 

  Nửa đám ma  chồng nửa tiệc quan. 

  Tổng đốc có thương người bạc phận,  

  Tiền Đường chưa chắc mả hồng nhan. 

  Trơ trơ nấm đất bờ sông nọ. 

  Hồn có xa nghe thấy tiếng đàn 

Lời lẽ cay độc khiến nhà nghiên cứu Lê Đình Kỵ đã phải kêu lên: “Phải 

đợi đến khi bị gán cho người thổ quan, Kiều mới quyết định kết liễu đời mình. 

Ý Tản Đà là muốn Kiều phải chết theo Từ Hải ngay, nhưng giữa Tản Đà và 

Nguyễn Du, ai là kẻ bất cận nhân tình thì đã rõ”  [24, tr. 188]. Tản Đà tỏ ra 

khá bảo thủ khi đánh giá phụ nữ. Điều đó gián tiếp cho thấy sức sống dai 

dẳng của quan  niệm đạo đức mà nhà nho áp đặt cho ngƣời phụ nữ.  

Ở đầu thế kỷ XX, ý kiến khen chê đạo đức Thúy Kiều cũng khá phức 

tạp. Theo nhà nghiên cứu Trần Nho Thìn, có những ý kiến khen ngợi Thúy 

Kiều nhƣ ý kiến của Phạm Quỳnh, Nguyễn Đôn Phục. Phạm Quỳnh viết 

“Kiều là một người đa tình, nhưng không đắm đuối vì tình, biết lấy nghĩa mà 

chế tình, thế là trúng với lý tưởng của đạo Nho. Lại là người rất khôn ngoan, 

biết đường kính trọng, biết lời phải chăng, đáng lẽ ở đời phải êm thấm trót lọt 

lắm là phải, thế mà chỉ gặp những sự hoạn nạn khổ sở không biết ở đâu mà 

ra, bèn tin rằng bởi cái số phận đã định như thế, cái tiền duyên đã khiến như 

vậy, không sao mà cưỡng được, đành đem mình làm hy sinh cho vận mệnh, 

thế là khuynh hướng thiên về Phật” [57, tr. 371]. Nguyễn Đôn Phục lại nhấn 

mạnh giá trị giáo huấn đạo đức ở nhân vật Thúy Kiều coi đây là giá trị lớn 

nhất của tác phẩm, vƣợt mọi giá trị khác (nhƣ ngày nay ta gọi là giá trị nhân 
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đạo): “Xét ra trong Truyện Thuý Kiều, chỉ có hiếu nghĩa và đoan trang hai vẻ 

là đặc sắc mà thôi; còn thời nào hào hoa phong nhã; nào khuôn phép mối 

rường; nào côn quyền hơn sức; nào kinh luân gồm tài; nào mày râu thì sặc 

sỡ, áo quần thì bảnh bao; nào đá vàng cũng dám quyết, phong ba cũng dám 

liều;  rút cục lại thời đều là kẻ có tội với nhân loại cả ”, và “ Lịch sử Thuý 

Kiều, những tình là tình; lịch sử Thuý Kiều, những oan nghiệt là oan nghiệt; 

những bọn nữ lưu đời sau xem Truyện Thuý Kiều, được soi qua cái mảnh 

gương oan nghiệt tầy liếp đó thực cũng  nên khuyên nhau mà tu lại ít nhiều. 

Song đó cũng là sợ cái sóng tình ở trên nhân thế, nó thường lai láng vô cùng; 

chứ nhân vật cô Thuý Kiều thực cũng có một vẻ xứng đáng là nhân vật...Hiếu 

trung nhân nghĩa mà sung sướng, mà hiển vinh, hiếu trung nhân nghĩa cũng 

dễ; hiếu trung nhân nghĩa mà nguy hiểm, mà nhọc nhằn, hiếu trung nhân 

nghĩa mới khó; phải cái dây luân lý trông thấy rõ ràng, cái sức đạo đức co 

giữ bền chặt mới được” [57, tr. 372].    

Nhà nho Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng cũng rất nghiêm khắc đối với 

đạo đức Thúy Kiều. Ngô Đức Kế viết “một đôi thiếu niên nam nữ, đêm thanh 

người vắng, trèo tường trổ ngõ, ước hội chuyện trò với nhau, đối với phong 

hoá đạo đức đã là việc bất chính; mở đầu quyển sách như thế, dù sau có tô vẽ 

hiếu nghĩa gì đâu nữa cũng không đủ làm gương tốt cho đời” [57, tr. 373].  

Trên báo Tiếng dân (s. 317 ngày 17-9-năm 1930), Huỳnh Thúc Kháng 

còn gay gắt hơn: “Cái con đĩ Kiều kia, có cái giá trị gì? Người tô vẽ Kiều kia 

có công đức gì mà hoan nghênh? Truyện Kiều chẳng qua là một lối văn 

chương mua vui mà thôi, chứ không phải là thứ sách học; mà nói cho đúng 

Truyện Kiều là thứ dâm thư, rõ không ích mà có hại…Hiện xã hội ta ngày nay 

mà diễn ra những tuồng thương phong bại tục kia, cái giống độc con đĩ Kiều 

gieo vào trong tư tưởng không phải ít” [chuyển dẫn theo Nguyễn Thế Anh, 

Một trường hợp trường tồn của tinh thần Nho giáo ở Việt Nam vào thế kỷ 20: 

Huỳnh Thúc Kháng và tờ báo Tiếng dân, Nghiên cứu Huế, tập 4-2002].  
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Ai cũng biết là trong câu chuyện hai nhà nho yêu nƣớc nặng lời với Thúy 

Kiều có ẩn một hàm ý phê phán, đả kích Phạm Quỳnh, chủ bút báo Nam 

phong, ngƣời bị các cụ cho là phục vụ âm mƣu văn hóa của thực dân Pháp. 

Nhƣng nhƣ nhà sử học Nguyễn Thế Anh đã nghiên cứu rất công phu lịch sử 

báo Tiếng dân và quan điểm văn học của cụ Huỳnh, cho rằng quan niệm bảo 

thủ của cụ thể hiện qua thái độ phê phán gay gắt của cụ đối với phong trào thơ 

Mới, với chủ nghĩa lãng mạn đƣơng thời và nhất là sự “khinh miệt” của cụ 

đối với Truyện Kiều [tr.29,30].   

Điều đáng chú ý là nhà thơ Lƣu Trọng Lƣ đã có bài Chiêu tuyết cho 

Vương Thúy Kiều, tranh luận nảy lửa với cụ Huỳnh và bênh vực Thúy Kiều.  

“Kiều gặp Kim Trọng cũng như cánh buồm gặp gió. Cánh buồm phải 

căng thẳng thì cái tình của Kiều cũng phải tiết ra một cách mãnh liệt. Cái 

tình ấy là cái tình thiên nhiên, thuần tuý của giống tài hoa, tự đâu đưa đến, 

mầu nhiệm  huyền bí… Nói tóm lại, muốn xét thân thế Kiều, chớ đứng hẳn 

trong những lễ giáo nghiêm khắc  chật hẹp của Nho giáo; vì Kiều là một tín 

đồ trọn vẹn của Phật giáo”… [44, tr. 90-92].  

Lê Đình Kỵ đã nghĩ đến nguyên nhân khiến nhân vật Truyện Kiều phức 

tạp: “Sở dĩ như thế là vì, với Nguyễn Du, đạo đức của Kiều không phải là vấn 

đề tư biện, mà do chính cuộc sống dưới chế độ cũ đặt ra, nó mang tính chất 

mâu thuẫn phức tạp của đời sống” [24, tr. 214].   

Lý giải nguyên nhân vì sao nhân vật Thúy Kiều lại gây tranh luận gay 

gắt hồi đầu thế kỷ XX giữa các ý kiến phê bình, nhà nghiên cứu Phan Ngọc 

lại cho rằng đó là vì Nguyễn Du thƣờng áp dụng “thao tác phân tích tâm lý 

tàn nhẫn”. Phân tích tâm lý tàn nhẫn là gì? Phan Ngọc cho hay, đây là lối 

phân tích thực sự khoa học, khách quan. Thúy Kiều là nhân vật đƣợc ông hết 

sức yêu quý “nhưng không phải vì thế mà ông buông tha nàng khi cần phải 

phân tích nội tâm của nàng” [36, tr. 172]. Ví dụ Nguyễn Du phân tích tâm lý 

Thúy Kiều khi nàng nghe lời dụ hàng của Hồ Tôn Hiến. Và Nguyễn Du đã 
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phân tích 7 yếu tố dẫn đến chủ nghĩa cơ hội ở Thúy Kiều nhƣ ngu (thật dạ tin 

ngƣời), tham (lễ nhiều), mất cảnh giác (nói ngọt dễ xiêu), sợ gian khổ, hy sinh 

cái sẵn có để chạy theo ảo tƣởng, tự lừa dối, tự biện hộ. Phan Ngọc cho là 

Nguyễn Du đã học lối phân tích tàn nhẫn này từ Phật giáo. Từ đây, Phan 

Ngọc lý giải vì sao có các ý kiến mâu thuẫn nhau trong cách đọc nhân vật 

Thúy Kiều.    

Ông viết: “Người ta đã tranh cãi nhau về các nhân vật trong Truyện 

Kiều, nhưng lẽ ra cái điều phải xét đầu tiên đó là tại sao người ta chỉ tranh 

cãi nhau về các nhân vật này, mà không tranh cãi nhau về các  nhân vật của 

Hoa  Tiên, Phạm Công Cúc Hoa, Lục Vân Tiên , cũng như về mọi nhân vật 

trong mọi truyện nôm khác? … Câu trả lời chỉ có một. Đã chơi lối phân tích 

tàn nhẫn, thì nhất định  nhân vật sẽ là một thao trường tranh cãi” [36, tr. 

178]. Có nghĩa là theo Phan Ngọc, chính thủ pháp nghệ thuật phân tích tâm lý 

nghiệt ngã đã dẫn đến tính nhiều chiều, đa diện của nhân vật. Tuy nhiên, ông 

cũng có một nhận xét khác rất đáng tham khảo cho chúng ta ở đây: “Đã đi 

con đường này (ý nói phân tích tâm lý tàn nhẫn) thì nhân vật không thể nào 

nằm gọn trong bất kỳ khung đạo lý nào có sẵn, và ta có thể lấy bất cứ khung 

đạo lý nào cũng được để khen cũng như để chê, để thán phục, cũng như để 

mạt sát” [36, tr. 178].  

Trần Nho Thìn quan niệm: “Có những vấn đề của nhân vật mà theo 

chúng tôi không liên quan gì đến kỹ thuật miêu tả hay phương pháp sáng tác 

hiện thực chủ nghĩa mà thuộc về một phạm trù khác, phạm trù văn hoá. 

Chẳng hạn như việc Kiều khi thì từ chối cách thể hiện tình yêu của Kim Trọng 

có hơi hướng thân xác, khi thì lại hối tiếc vì đã không hết mình với Kim 

Trọng. Cả hai cách nghĩ này thực ra không mâu thuẫn mà chỉ thể hiện sự 

nhất quán ứng xử theo tình huống của Kiều đối với vấn đề của chữ Thân. 

Cách nhìn của Kiều đối với chuyện thân xác rất khác với cách nhìn của các 

học thuyết Nho - Phật - đạo về thân. Trong xã hội Nho giáo hoá, những số 



 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

 

10 

phận không mấy tốt đẹp thường chờ đợi những người phụ nữ nhẹ dạ trao thân 

cho người yêu  mà Kiều đã từ chối sự quá đà của Kim Trọng. Nhưng khi rơi 

vào tay Mã Giám Sinh, Kiều lại ân hận vì đã từ chối Kim Trọng, cũng lại là 

ứng xử với vấn đề của chữ Thân. Vấn đề sống chết của Kiều cũng không thể 

cắt nghĩa rốt ráo nếu nhìn từ góc độ phương pháp sáng tác hay điểm nhìn 

nghệ thuật. Vì lý giải vấn đề sống chết của nhân vật là lý giải sự lựa chọn thế 

ứng xử với thân xác của con người ở một nền văn hoá xác định. Giữa việc để 

Kiều không quyết tâm chết dù là trong chốn ô nhục nhất và việc Nguyễn Du tả 

Kiều tắm hay việc ông thường oán trách việc đánh đập thân xác con người có 

hẳn một mối liên hệ hệ thống mang tính văn hoá, khó phát hiện được nếu ta 

chỉ nhìn hiện tượng một cách cô lập” [57, tr. 380].  

Các ý kiến lý giải không hoàn toàn thống nhất của các nhà nghiên cứu 

nói trên là những gợi ý cho chúng tôi khi triển khai luận văn này. Vấn đề là 

chúng ta ngày nay phải đánh giá đạo đức Thúy Kiều thế nào, giải thích vì sao 

trƣờng hợp Thúy Kiều lại gây ra những ý kiến trái chiều nhƣ vậy. Từ đó, rút 

ra đƣợc bài học về tiếp nhận nhân vật trong văn học trung đại.  

3. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu, phân tích tính chất nhiều chiều 

của nhân vật Thúy Kiều và lý giải vì sao lại có tình trạng mâu thuẫn trong lịch 

sử tiếp nhận, từ đó, làm sáng tỏ đặc trƣng của tƣ tƣởng nhân đạo và đặc sắc 

nghệ thuật của Truyện Kiều.  

    4.  Phạm vi nghiên cứu: Với đề tài Ứng xử đạo đức của nhân vật 

Thúy Kiều trong Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du, chúng tôi chủ yếu là 

nghiên cứu Truyện Kiều và có liên hệ Kim Vân Kiều truyện để so sánh khi cần 

thiết.  

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phƣơng pháp văn hóa học 

Chúng tôi sử dụng phƣơng pháp tiếp cận văn hóa học để giải mã hình 

tƣợng nhân vật Thúy Kiều. Trong xã hội phong kiến, đạo đức chuẩn mực 

đƣợc đo lƣờng cho tất cả mọi ngƣời là đạo đức Nho giáo. Nho giáo là một hệ 
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thống đạo đức, triết học xã hội, triết lí giáo dục và triết học chính trị rất có ảnh 

hƣởng đến nƣớc ta. Đạo đức Nho giáo cũng ảnh hƣởng tới ứng xử của nhân 

vật Thúy Kiều bởi nàng sống trong thời đại mà Nho giáo là độc tôn. 

- Phƣơng pháp hệ thống: 

Chúng tôi sử dụng phƣơng pháp hệ thống nhằm mục đích giúp cho việc 

tìm hiểu ứng xử của nhân vật Thúy Kiều trong Truyện Kiều có đƣợc cái nhìn 

sâu sắc và đầy đủ hơn. 

- Phƣơng pháp thống kê: 

Ở đề tài này, chúng tôi sử dụng thao tác thống kê để khảo sát các nhân 

vật nữ từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX, từ đó tìm hiểu nghệ thuật xây dựng nhân 

vật Thúy Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Ngoài ra, chúng tôi còn sử 

dụng thao tác thống kê để xử lí thông tin trong các tƣ liệu lịch sử, tƣ liệu văn 

học đƣợc sử dụng để chứng minh các luận điểm đã nêu ra. 

- Phƣơng pháp so sánh: 

Chúng tôi lựa chọn thao tác so sánh để thấy đƣợc những nét riêng độc 

đáo trong ứng xử của nhân vật Thúy Kiều. 

6. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo,luận văn đƣợc triển 

khai làm 3 chƣơng: 

 Chƣơng 1: Nhân vật Thúy Kiều - Sáng tạo đặc sắc của Nguyễn Du 

Chúng tôi dành chƣơng 1 để nhìn lại nhân vật Thúy Kiều của Nguyễn Du 

và nhân vật Thúy Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân. 

Thúy Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân là một nhân vật ứng xử lạnh lùng, 

duy lí trí. Trong bất cứ hoàn cảnh nào nàng cũng truyền tải nội dung giáo lí 

của đạo đức Nho gia. Tuy đi vay mƣợn đề tài nhƣng Nguyễn Du lại có những 

sáng tạo mới cho nhân vật của mình. Ông biến nhân vật trở nên gần gũi, đời 

thƣờng, không cứng nhắc theo những luân lí đạo đức. 
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Ngoải ra, trong chƣơng 1, chúng tôi cũng nhìn nhận lại một số ý kiến 

đánh giá về nhân vật Thúy Kiều trƣớc đó. Khen có, chê có, cùng là những nhà 

Nho mà có ngƣời nâng Kiều lên thành tấm gƣơng, có ngƣời lại dìm Kiều 

xuống bùn nhơ. Điều này chứng tỏ dƣới ngòi bút Nguyễn Du, nhân vật Thúy 

Kiều không đơn giản, nhất phiến mà phức tạp, mâu thuẫn, đa diện nhƣ chính 

con ngƣời trong cuộc sống. Từ quan sát lịch sử tiếp nhận nhƣ thế, chúng tôi 

triển khai hƣớng nghiên cứu.    

Chƣơng 2: Thúy Kiều – nhìn từ góc độ ảnh hƣởng của đạo đức Nho giáo 

Chọn một số ứng xử tiêu biểu của nhân vật Thúy Kiều theo ảnh hƣởng của 

quan điểm đạo đức Nho giáo, chúng tôi muốn nói đến quan điểm đạo đức của 

Nguyễn Du vẫn còn những yếu tố nhất định không xa rời lí giáo Nho gia. Điều 

đó là dễ hiểu: không một tác giả nào lại thoát ly hoàn toàn thời đại của mình.  

Thúy Kiều bán mình chuộc cha, giữ ý tứ khi gặp gỡ, thề nguyền với Kim 

Trọng, tự tử để giữ gìn phẩm giá, luôn một lòng nhờ về cha mẹ, quê hƣơng,… 

những ứng xử đó đều thể hiện nhân vật Thúy Kiều nói riêng và quan điểm 

đạo đức của Nguyễn Du nói chung đều có bị ảnh hƣởng bởi đạo đức Nho 

giáo. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu bới Nguyễn Du là một nhà Nho chân 

chính, xuất thân trong một gia đình quan lại phong kiến quý tộc, những quy 

định về lễ giáo phong kiến đã ăn sâu vào cuộc sống thƣờng ngày và đi vào 

theo các nhân vật trong từng tác phẩm của ông. 

Từ đó, nghệ thuật miêu tả nhân vật cũng đƣợc Nguyễn Du thể hiện để 

phù hợp với quan niệm đạo đức đó. Ngôn ngữ đối thoại của Thúy Kiều rất ý 

tứ, đúng theo công, dung, ngôn, hạnh. 

Chƣơng 3: Thúy Kiều – nhìn từ góc độ đạo đức hiện thực và nhân bản 

Mặt khác, Nguyễn Du là nghệ sĩ thiên tài, ông có nhiều điểm vƣợt trội, đi 

trƣớc thời đại trong quan niệm về con ngƣời. Bên cạnh những ứng xử theo 

quan niệm đạo đức Nho giáo, Thúy Kiều cũng có rất nhiều những ứng xử theo 

bản năng: chủ động đến với Kim Trọng, không tự tử nữa, có tình yêu với cả 



 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

 

13 

Thúc Sinh và Từ Hải,… Dƣới ngòi bút của Nguyễn Du, nhân vật Thúy Kiều 

không còn là nhân vật trên trang giấy nữa, mà nàng rất hiện thực, rất đời 

thƣờng, nàng cũng có những mong muốn, và hành xử theo những mong muốn 

đó chứ không hoàn toàn cứng ngắc theo giáo lí. Điều này còn thể hiện tấm 

lòng nhân đạo của Nguyễn Du đối với nhân vật, niềm thƣơng cảm, xót xa cho 

chính số phận bất hạnh của nhân vật. 

Từ đó, Nguyễn Du cũng có những nét nghệ thuật miêu tả khác, chú ý đến 

tâm lí nhân vật mà cụ thể là tâm trạng khổ đau khi phải chịu cảnh lầu xanh, 

sống kiếp bùn nhơ của Thúy Kiều. Ý thức đƣợc số phận bất hạnh và không 

tìm đƣợc niềm vui thú trong cuộc sống dơ bẩn nhƣ vậy. 

Trong cả hai chƣơng 2 và 3, chúng tôi sẽ kết hợp phân tích phƣơng diện nội 

dung – các biểu hiện đạo đức của nhân vật Thúy Kiều và phân tích nghệ thuật – 

các phƣơng tiện nghệ thuật thể hiện con ngƣời đạo đức của nhân vật này.  

NỘI DUNG 

CHƢƠNG I: NHÂN VẬT THÚY KIỀU – SÁNG TẠO ĐẶC SẮC 

CỦA NGUYỄN DU 

1.1. Vấn đề nghiên cứu so sánh Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện  

Để chắc chắn rằng nhân vật Thúy Kiều là sáng tạo của Nguyễn Du mặc 

dù Nguyễn Du đã sử dụng lại cốt truyện của Thanh Tâm tài nhân, chúng ta 

cần có một số phân tích so sánh nhân vật Thúy Kiều trong 2 tác phẩm này.   

Nghiên cứu so sánh hai tác phẩm nói chung và hai nhân vật Thúy Kiều 

nói riêng đã và sẽ là đề tài của không ít các công trình lớn nhỏ.  

Giới nghiên cứu từ lâu đã lƣu ý, Nguyễn Du sáng tác Truyện Kiều  dựa 

khá sát vào đề tài và cốt truyện từ Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài 

Nhân nhƣng ông không phải phỏng tác hay dịch lại tác phẩm Kim Vân Kiều 

truyện mà bằng thiên tài của mình ông đã sáng tạo ra một tác phẩm có giá trị 

nội dung, tƣ tƣởng và nghệ thuật vƣợt xa tác phẩm của Thanh Tâm Tài Nhân. 

Tuy vay mƣợn từ Kim Vân Kiều truyện nhƣng khi viết Truyện Kiều  Nguyễn 
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Du đã biến nhân vật Thúy Kiều với tính cách thiếu thống nhất, không sinh 

động thành: “Thúy Kiều gần gũi hơn, đáng yêu hơn đối với người đọc Việt 

Nam. Đó là một người phụ nữ hiếu thảo, thủy chung, vị tha, tình cảm còn 

Thúy Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân thì lí trí hơn, tiểu thuyết hơn” [7, tr. 

178]. Nhà nghiên cứu Nguyễn Lộc đã nhận xét: “Sáng tạo của Nguyễn Du khi 

viết lại Truyện Kiều không phải là chuyện thêm hay bớt, và thêm bớt như thế 

nào, mà ngay trong trường hợp Nguyễn Du giữ lại những tình tiết cũ của 

Thanh Tâm tài nhân, thì đó cũng không phải là giữ lại nguyên vẹn, không có 

sáng tạo. Cả trong những trường hợp này, Nguyễn Du đều giữ lại những gì 

phù hợp với những điều trông thấy. từng trải của mình và thể hiện nó bằng 

một ngòi bút tràn đầy cảm xúc của một nhà thơ chân chính” [32, tr. 336].  Có 

thể nói, đây là nhận xét rất cơ bản, phản ánh bản chất sáng tạo của Nguyễn Du 

so với Thanh Tâm tài nhân.  

 

 

1.2. Một số kết quả so sánh cụ thể  về hai nhân vật Thúy Kiều 

trong hai tác phẩm  

Nguyễn Lộc phân biệt hai trƣờng hợp sáng tạo của Nguyễn Du : 

- Khi Nguyễn Du sử dụng lại những tình tiết có sẵn, ông thƣờng làm mới 

cho nhân vật Truyện Kiều bằng mức độ sâu sắc của tình cảm, cảm xúc.  

- Thông thƣờng, ít khi Nguyễn Du lấy nguyên các tình tiết có sẵn, “mà 

có thay đổi, biến hóa” [32, tr. 337].  

Khi so sánh hai nhân vật Thúy Kiều của Kim Vân Kiều truyện và Truyện 

Kiều, Nguyễn Lộc ghi nhận: “Nhìn chung, Thúy Kiều trong Kim Vân Kiều 

truyện gây được cảm tình của người đọc vì cuộc đời của nàng đầy những 

chuyện không may và đau khổ do chế độ phong kiến tàn bạo đem lại. Nhưng 

mặt khác cảm tình ấy bị giảm đi rất nhiều vì tính cách đạo đức nhiều lúc gàn 

dở của nàng, vì thói lắm lời thô lỗ, vì cách xử sự nhiều lúc tỏ ra tầm thường 
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đáng chê trách; và nhất là vì sự thiếu ý thức của nàng về những đau khổ cũng 

như về những giá trị tinh thần chân chính. Trái lại, Thúy Kiều của Nguyễn Du 

không những gây xúc động đối với người đọc vì cuộc đời đau khổ của nàng, 

mà còn vì sự tự ý thức  một cách sâu sắc về những đau khổ và những giá trị 

ấy. Thúy Kiều của Nguyễn Du là một con người không phải chỉ biết có tinh tế 

trong tính cách, nhân tình trong việc đối xử, mà còn biết quý trọng cái đẹp 

của tình yêu, thủy chung như nhất. Một con người khi cần , có thể hy sinh tất 

cả hạnh phúc của bản thân không phải vì một nguyên lý đạo đức chật hẹp 

nào, mà vì một lòng vị tha, vì một chủ nghĩa nhân đạo” [32,tr. 338].  

Nguyễn Lộc đã chọn phân tích một số sự kiện cụ thể để so sánh hai nhân 

vật Thúy Kiều. Ở đây chúng tôi không kể lại các nghiên cứu so sánh rất tỉ mỉ 

đó. Nguyễn Lộc kết luận: “Nhìn chung, Thúy Kiều của Thanh Tâm tài nhân là 

một nhân vật khô khan và gò bó, một tính cách  đạo đức hơn là một tính cách 

xã hội. Có lúc lại không nhất quán. Còn Thúy Kiều của Nguyễn Du là một tính 

cách nhất quán, có tính chất nhân đạo chủ nghĩa sâu  sắc” [32, tr. 342].   

Ngoài ra, tác giả Vũ Đinh Trác trong luận án Tiến sĩ bảo vệ tại Nhật Bản 

năm 1974 cũng đã “đếm” đƣợc 17 điểm khác biệt có thể cho thấy tƣ tƣởng 

nhân bản của Nguyễn Du đã chi phối đến cách xử lý những tình tiết cụ thể. 

Những nhận xét của ông có mới, có cũ. Ví dụ, về việc Nguyễn Du tránh phơi 

bày lộ liễu cảnh ăn chơi đàng điếm chốn thanh lâu, Nguyễn Du tận tả những 

cung đàn bạc mệnh...là những phát hiện đã đƣợc nhiều nhà nghiên cứu trong 

nƣớc đã nói đến. Song, có một số điểm mới nhƣ: trong cuộc đối thoại đầu tiên 

ở vƣờn Thúy, “nguyên tác đã để Thúy Kiều trở thành chủ động, nói năng 

huyên thuyên và tống tình Kim Trọng một cách khiêu khích. Nguyễn Du trái 

lại, trả Thúy Kiều về với bản tính thanh cao của giai nhân tài trí, để cho Kim 

trọng trở thành chủ động, theo quan niệm Dương chinh phục Âm”. Hoặc 

“những cảnh báo oán của Thúy Kiều trong truyện Hán văn có vẻ nhuốm màu 

bạo dâm (sadism) biểu lộ hết ác tâm của kẻ báo thù và đường lối dã man của 
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xã hội loài người. Dưới ngòi bút Nguyễn Du, những cảnh đó cần phải có tối 

thiểu, để trọn ý nghĩa nhân quả và tâm lý thường tình của con người, nhưng 

ông muốn tránh mọi cử chỉ và hành động vô nhân đạo”. 

Sau đây là một số quan sát so sánh sơ bộ của chúng tôi: Trƣớc hết là  về 

nhân vật Thúy Kiều của Thanh Tâm tài nhân, theo trình tự thời gian truyện 

kể:  

Trong cuộc du xuân, khi gặp Kim Trọng, Thúy Kiều cũng đã có rung 

động. Nhƣng khi về nhà, nàng lại không thừa nhận mà hai chị em lại gán ghép 

lẫn nhau. Sau khi nghe Kim Trọng thổ lộ tình yêu, nàng lại lên lớp cho chàng 

một bài về lễ giáo, đạo đức.  

Trong cơn gia biến, Thúy Kiều luôn giữ thái độ bình tĩnh, tỉnh táo, gặp 

nguy không hoảng. Nàng viện lí lẽ để xin bán mình chuộc cha, cho rằng mình 

số mệnh bạc nhƣ đã bị tiên đoán từ trƣớc và nàng đang làm việc nghĩa, sẽ 

đƣợc lƣu danh ở đời sau: “Con nay gặp cảnh nước đầu vỗ ghềnh này, cần 

đứng chân cho vững để làm một việc bất hủ, lưu lại cho đời sau truyền tụng, 

tuy là không may nhưng thực chất là rất may… làm cho con được cái danh 

thơm hiếu nữ, há chẳng phải việc rất hay rất đẹp đó ư!” [35, tr. 67]. Từ một 

việc hiếu nghĩa đáng trân trọng mà chính vì những lời thuyết giáo của nàng 

làm giảm ý nghĩa đó đi, không còn sự đau đớn, dằn vặt, nàng đƣa ra quyết 

định một cách táo bạo, suy nghĩ vì muốn lƣu danh ở đời sau. Chẳng những 

thế, trong cơn gia biến kinh hoàng, trong tâm trạng đáng lẽ phải tủi hổ xót xa 

khi phải bán mình, vậy mà nàng bạo dạn, tỉnh táo trong khi mua bán với Mã 

Giám Sinh, nàng đã cẩn thận đếm lại tức thì, thấy thiếu đi hẳn 5 lạng, nhắc đi 

nhắc lại mấy lần, Giám Sinh mới chịu bù vào đủ số. Một ngƣời con gái đang 

trong cơn gia biến kinh hoàng, lại không hề bối rối, bình tĩnh đƣa ra mọi 

quyết định, đến tiền bán mình cũng đếm đƣợc một cách thản nhiên, thật sự 

lạnh lùng biết bao! 
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Thúy Kiều trong Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân đã thoát 

khỏi lốt con hát mà thành con ngƣời lƣơng thiện, tài sắc tuyệt vời lại trọn cả 

trung, trinh, tiết, nghĩa. Trong 15 năm lƣu lạc đã đem thân yếu ớt, cô đơn mà 

chịu đựng bao nhiêu nỗi giày vò của cuộc sống khắt khe. Thanh Tâm Tài 

Nhân hình nhƣ sợ ngƣời ta quên Kiều là con ngƣời can trƣờng tiết liệt nên 

không bỏ qua một cơ hội nào để nhắc nhở mọi ngƣời và ngƣời tuyên truyền 

cho mình không ai khác hơn là chính nàng: “Việc đã đến nước này quyết 

không thể sống. Cha và em chết thì dòng họ nhà ta tuyệt, mà mẹ con chơ vơ, 

chị em con cũng đến lưu lạc. Chi bằng bỏ một mình con để bảo toàn cha mẹ, 

bảo toàn dòng dõi và bảo toàn cả các em. Chí con đã quyết, xin cha mẹ chớ 

nghĩ gì về con! Vả chăng con gái hướng về nhà người ta, vốn không phải là 

một vật giữ mãi được ở nhà. Con thẹn mình không bằng được Đề Oanh dâng 

thư cứu cha, há lại không bằng được như Lý Ký bán mình để bảo vệ cha mẹ 

hay sao” [35, tr. 78]. Với Kim Trọng, Thúy Kiều tuy có rào đón hơn một chút 

nhƣng cũng tự phô trƣơng đạo đức một cách quá quắt nhƣ thế “thiếp đâu dám 

so sánh với Thường Nga, song ngọc trắng giá trong thì tựa như không kém” 

[35, tr. 61] hay “Thiếp xin chàng tính cuộc trọn đời, còn thiếp thì giữ mình 

theo đạo chính, cùng nhau thưởng nguyệt ngâm thơ, thổi tiêu, hát khúc, cực 

hưởng cái nhã thú tài tử giai nhân mà đừng rơi vào cái nếp xấu giang phu 

dâm phụ” [35, tr 59]. Những đoạn nhƣ trên trong Kim Vân Kiều truyện còn 

nhiều. Ta thấy Thúy Kiều trong Kim Vân Kiều truyện luôn nêu cao khí tiết 

một cách rƣờm rà, nàng luôn thuyết lí với Kim Trọng và rất mực đề cao mình. 

Trong Kim Vân Kiều truyện, Thanh Tâm Tài Nhân để Tú Bà tả cho Kiều 

nghe rất tỉ mỉ về “bảy chữ tám nghề” dài những bốn trang với cả chiều sâu 

nghệ thuật sex. Xét cho cùng, những điều này không ảnh hƣởng đến nội dung 

cốt yếu của câu chuyện mà chỉ là nội dung của một quyển chuyên đề dạy kĩ 

nghệ tiếp khách của gái lầu xanh. Nàng Kiều còn trơ trẽn khẩn khoản đòi Tú 

Bà dạy cho mình các tuyệt kĩ này, nghe xong thì đáp xin vâng theo lời. Với 
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những nội dung quá trần trụi của gái làng chơi này, Thanh Tâm Tài Nhân nhƣ 

đã để Tú Bà dìm Thúy Kiều xuống bùn nhơ. Chỗ này thì Thanh Tâm Tài 

Nhân quá “thực thà”, nhƣng về bản chất, ông muốn cho thấy cái nghiệt ngã 

của hoàn cảnh mà Thúy Kiều, một cô gái đức hạnh, sắp bƣớc vào. Cũng có 

thể, Kim Vân Kiều truyện là loại tiểu thuyết thành thị ở Trung Quốc, yếu tố 

“hấp dẫn, câu khách” cũng là một yếu tố cần tính đến.   

Trên đây chỉ là phân tích một số sự việc, chi tiết tiêu biểu,  soi chiếu vào 

toàn bộ Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, chúng tôi thấy đƣợc 

rõ tính cách lạnh lùng, bình tĩnh, lí trí, nhƣ một đấng nam nhi của Thúy Kiều. 

Nàng chính là công cụ truyền tải đạo đức lễ giáo, đôi khi lại mâu 

thuẫn trong cách ứng xử.  

Còn đây là Thúy Kiều của Nguyễn Du: Tuy là vay mƣợn đề tài, cốt 

truyện từ Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân nhƣng ta thấy khi 

xây dựng nên nhân vật của mình Nguyễn Du đã có sự thay đổi rất nhiều để 

cho nhân vật mình có sức sống hơn. Qua Truyện Kiều ta thấy tính cách nhân 

vật Thúy Kiều đƣợc thể hiện rõ ràng hơn, nội tâm nhân vật bộc lộ rõ hơn và 

sâu sắc hơn, đặc biệt vẻ đẹp về ngoại hình nhân vật đƣợc miêu tả tỉ mỉ và đẹp 

hơn so với Thúy Kiều trong Kim Vân Kiều truyện. 

Ta thấy đặc trƣng trong tính cách của Kiều đó là một ngƣời giàu ý thức, 

ý thức về sự tàn bạo của cuộc đời, ý thức về cuộc sống, ý thức về nỗi đau và 

tha thiết với hạnh phúc. “Bên cạnh tài sắc, đặc trưng cho tính cách Thúy Kiều 

còn là cái ý thức làm người của nàng nữa. Có thể nói trong văn học quá khứ 

của Việt Nam, hiếm có một nhân vật thứ hai nào có ý thức về cuộc sống, ý 

thức làm người rõ rệt, sâu sắc như Thúy Kiều. Thúy Kiều là nhân vật luôn 

luôn tự ý thức để nhận thức cho đúng mọi quan hệ xã hội, đồng thời không 

ngừng vươn lên ở những đỉnh cao của giá trị làm người” [32, tr. 378]. 

Thúy Kiều còn ý thức về số phận của mình, Kiều tin ở cái điều “tài hoa 

bạc mệnh” của con ngƣời nên nàng luôn bị ám ảnh về cái số kiếp bất hạnh của 
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mình sau này. Do luôn mang tƣ tƣởng đó nên ngay lần đầu nghe thầy tƣớng 

số nói về cái số “nghìn thu bạc mệnh” của mình là nàng đã tin ngay. Sau này 

trong khi đang trò chuyện cùng Kim Trọng, ngay lúc hạnh phúc nhƣ thế mà 

nàng vẫn lo âu cho cái số kiếp về sau của mình. Kiều ý thức về số kiếp bạc 

mệnh của mình nhƣng nó đƣợc thể hiện kín đáo và mang niềm suy nghĩ. 

Kiều là một cô gái đa tình, nàng không chỉ nặng về tình yêu mà còn nặng 

cả về tình cảm gia đình. Khi thấy gia đình gặp nạn nàng đã không chịu nổi 

nên mới bán mình mà cứu gia đình. Nàng xem hạnh phúc của riêng nàng lúc 

này nhƣ bỏ đi không đáng kể, hạnh phúc gia đình mới là quan trọng. Khi nhìn 

thấy em và cha bị hành hạ Kiều đau lòng và quyết bán mình ta thấy có sự dằn 

vặt trong Kiều khi lựa chọn bên tình và bên hiếu. Nàng nhận thức đƣợc việc 

bán mình của nàng là bất đắc dĩ, không ai muốn chứ không hề thuyết giáo, lí 

lẽ đến lạnh lùng nhƣ Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân. Không phải tình yêu đối 

với chàng Kim kém phần sôi nổi, sâu xa, nhƣng chính vì giữa hạnh phúc đôi 

lứa của bản thân và hạnh phúc của cả gia đình của cha, mẹ, hai em, lòng trung 

hậu vị tha truyền thống đã đƣa nàng đến chỗ hi sinh hạnh phúc cá nhân. Nàng 

bán mình đâu phải để theo kịp “nàng Oanh ả Lý” ở phƣơng diện danh tiếng. 

Chƣa bao giờ ta thấy Thúy Kiều biểu lộ lòng ham muốn thèm khát cái biển 

“tiết hạnh khả phong” để “lƣu lại cho đời sau truyền tụng” nhƣ cô Kiều trong 

Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Việc làm của nàng chủ yếu 

xuất phát từ tình cảm yêu thƣơng chân thành đối với gia đình. Có thể nói đây 

là chữ hiếu mang nội dung nhân dân đằng sau hình thức khái niệm phong 

kiến. Đây không phải là chữ hiếu cực đoan mà giai cấp phong kiến ra sức 

tuyên truyền nhằm mục đích củng cố tôn ty trật tự từ trong gia đình đến ngoài 

xã hội. 

Nguyễn Du xây dựng Thúy Kiều thành một nhân vật hiện thực, không lí 

tƣởng hóa. Đối chiếu với một số sự việc đã phân tích ở trên của nhân vật 

Thúy Kiều trong Kim Vân Kiều truyện, chúng tôi nhận thấy, Kiều của Nguyễn 
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Du đã hành xử hoàn toàn khác, bởi tính cách con ngƣời nàng khác và từ đó 

dẫn đến quan niệm đạo đức của hai tác giả là khác nhau. 

Thúy Kiều đau khổ, sầu muộn, lo lắng khi cha và em bị bắt, nàng nào 

còn lòng dạ để đếm tiền khi Mã Giám Sinh đƣa. Rồi nàng lại lo lắng về mối 

tình dang dở với Kim Trọng, thao thức, trằn trọc, trăn trở và quyết định trao 

duyên cho Thúy Vân. Trong suốt cơn gia biến, Thúy Kiều của Nguyễn Du lo 

lắng đến chữ tình, chữ hiếu, và hầu nhƣ Nguyễn Du cũng chỉ miêu tả nhƣ vậy, 

còn những yếu tố khác là gạt đi. Còn Thanh Tâm Tài Nhân miêu tả rất nhiều, 

rất tỉ mỉ, chi tiết về việc Vƣơng Ông và Vƣơng Quan bị bắt đi, nhà cửa bị lục 

soát, vơ vét,…. Từ đó cho thấy tính cách bình tĩnh của nàng Kiều. Đoạn trao 

duyên cho em đƣợc Thanh Tâm Tài Nhân miêu tả rất ngắn gọn. Còn Nguyễn 

Du là dùng một đoạn khá dài, miêu tả lại diễn biến cuộc trao duyên và sự biến 

đổi tâm lí của nhân vật Thúy Kiều. Nàng đau khổ, nàng đắn đo, cố gắng 

khuyên bảo, ép buộc Thúy Vân nhận lời, trao cho Vân các kỉ vật tình yêu đôi 

lứa. Nàng nghĩ đến cái chết và nhắc nhiều về cái chết, coi mình là kẻ phụ bạc, 

là ngƣời có lỗi. 

Với đoạn Tú Bà dạy Kiều về tuyệt kĩ lầu xanh, Nguyễn Du giản lƣợc chỉ 

còn những câu: 

   Này con học lấy làm lòng, 

  Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề. 

 [15, tr.228] 

Lời thơ thanh nhã, tóm lƣợc đại ý, không có nội dung, chi tiết cụ thể nhƣ 

của Thanh Tâm Tài Nhân. Trong Từ điển Truyện Kiều, Đào Duy Anh chú 

thích: “Bảy chữ, theo nguyên truyện thì tiếp khách ở lầu xanh có bảy chữ, tức 

là bảy cách: 1. Khóc với khách; 2. Cắt tóc cho khách làm tin; 3. Thích tên 

khách vào cánh tay; 4. Đốt hương để thề nguyền; 5. Giả ước nguyện lấy nhau 

làm vợ chồng; 6. Rủ khách đi trốn; 7. Giả chết cho khách quyến luyến… Tám 

nghề: Theo nguyên truyện thì tám nghề là tám mánh gái thanh lâu dùng để 

giữ khách lại, nhưng đều là thô bỉ nên không dẫn vào”. Nguyễn Du đã lƣợc 
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bỏ những chi tiết quá trần trụi của gái làng chơi, dẫn ngƣời đọc chú ý vào diễn 

biến câu chuyện và tâm trạng của Thúy Kiều. 

Tuy đi vay mƣợn đề tài và cốt truyện từ Kim Vân Kiều truyện của Thanh 

Tâm Tài Nhân nhƣng khi đi xây dựng nhân vật của mình hai tác giả đã xây 

dựng nên hai nhân vật khác nhau khá xa. Mà ta có thể hiểu rằng nguyên nhân 

của sự khác nhau đó là do hai tác giả khi đi xây dựng nhân vật mình hai ông 

đã đi từ hai nền tảng tƣ tƣởng hoàn toàn khác nhau. 

Trƣớc khi nghiên cứu nhân vật Thúy Kiều của Nguyễn Du trong Truyện 

Kiều, chúng ta đã so sánh sơ bộ để thấy, có đủ cơ sở khẳng định nhân vật 

Thúy Kiều ở tác phẩm này là sáng tạo thực sự của thiên tài văn học Nguyễn 

Du. Tuy vay mƣợn cốt truyện và toàn bộ hệ thống nhân vật của Kim Vân Kiều 

truyện nhƣng Nguyễn Du đã xây dựng Truyện Kiều trên cơ sở một cảm hứng 

mới, một nhận thức mới và bằng một tài năng nghệ thuật mới.  

 

 

 

 

 

CHƢƠNG II: THÚY KIỀU – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ẢNH HƢỞNG CỦA 

ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO 

Trong chƣơng này, chúng tôi sẽ phân tích một số ứng xử của nhân vật 

Thúy Kiều, những ứng xử phù hợp với quan niệm đạo đức Nho giáo về ngƣời 

phụ nữ và vì thế, có thể là cơ sở để dựa vào đó, một số ngƣời đọc theo tinh 

thần Nho giáo có ý kiến khen ngợi, đề cao nhân vật Thúy Kiều.  

2.1. Các hành động, sự kiện mang dấu ấn quan niệm Nho giáo về đạo 

đức phụ nữ  

2.1.1. Thúy Kiều gặp gỡ, tƣơng tƣ Kim Trọng 



 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

 

22 

Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Kim Trọng và Thúy Kiều bên mộ Đạm Tiên 

có thể xem nhƣ là một dịp đầu tiên kiểm nghiệm phẩm chất đạo đức (nhìn 

theo quan điểm Nho giáo) của nàng.  

Thúy Kiều vừa thƣơng cảm, khóc lóc, làm thơ bên mộ Đạm Tiên thì Kim 

Trọng từ xa tiến đến. Chúng ta biết rằng trong Kinh Lễ của Nho giáo có qui 

định “nam nữ thụ thụ bất thân”. Trong truyện thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn 

Đình Chiểu, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chàng trai Lục Vân Tiên và cô gái 

Kiều Nguyệt Nga diễn ra theo đúng “quy trình” của Nho giáo quy định. Kiều 

Nguyệt Nga định tiến đến chào và cám ơn Lục Vân Tiên nhƣng 

chàng trai đã chủ động ngăn lại : 

     Khoan khoan ngồi đó chớ ra 

Nàng là phận gái ta là phận trai.  

Truyện Kiều của Nguyễn Du có khác. Kim Trọng đa tình từ xa thấy chị 

em Kiều xinh đẹp đã chủ động tiến lại:  

Nẻo xa mới tỏ mặt người 

Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình.  

       [15, tr. 169] 

Trong tình huống đó, cô gái Thúy Kiều phải hành động thế nào đây ? 

Nguyễn Du đã chọn giải pháp miêu tả ứng xử của Thúy Kiều theo khuôn mẫu 

truyền thống:  

 

   Chàng Vương quen mặt ra chào 

  Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa. 

      [15, tr. 170]  

“E lệ” diễn tả sự ngại ngùng, không tự tin, thiếu chủ động của hai chị em 

Thúy Kiều trƣớc sự hiện diện của một chàng trai lạ. “Nép” hình dung cố gắng 

thu nhỏ mình. Một nhà nho khó tính mấy hẳn cũng hài lòng trƣớc cử chỉ của 

hai cô gái. Và dƣờng nhƣ đoạn thơ cũng giúp ta hình dung chính quan niệm 

đạo đức của Nguyễn Du khi ông tả hai chị em Thúy Kiều nhƣ vậy.   
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Buổi tối hôm đó, không chỉ chàng Kim Trọng đa tình tƣơng tƣ về Thúy 

Kiều mà cả nàng Kiều cũng tƣơng tƣ về Kim Trọng. Tại sao Thúy Kiều lại 

“tƣơng tƣ” khi mà nàng đã “e lệ”, “nép” trƣớc chàng trai? Ở đây có chi tiết 

mà chúng ta sẽ quay lại kỹ hơn trong chƣơng 3. Thúy Kiều tuy giấu mặt, lánh 

mặt nhƣng vẫn kịp nhìn trộm dung nhan Kim Trọng:  

Bóng tà như giục cơn buồn 

Khách đà lên ngựa người còn ghé theo. 

       [15, tr. 171] 

Nguyễn Du không chỉ tuân thủ tính chất nghi thức khi tả sự e lệ, ngại 

ngùng của hai chị em Thúy Kiều mà còn chú ý đến khía cạnh tự nhiên trong 

tình cảm con ngƣời. Trƣớc một chàng trai hào hoa phong nhã nhƣ Kim Trọng, 

cô gái Thúy Kiều cũng nhƣ bất cứ cô gái nào cũng phải để ý.  

Nếu chúng ta so sánh nội dung „tƣơng tƣ‟ của Kim Trọng và Thúy Kiều, 

dễ thấy, nỗi tƣơng tƣ của Thúy Kiều có phần đơn giản, khô khan hơn so với 

tƣơng tƣ của Kim Trọng. Nàng nghĩ về chàng Kim:  

Người đâu gặp gỡ làm chi 

  Trăm năm biết có duyên gì hay không. 

       [15, tr. 172] 

Sau đó, nàng làm thơ (Nguyễn Du không cho biết rõ nội dung bài thơ 

nhƣ thế nào). Trong khi đó, tả nỗi tƣơng tƣ của chàng Kim, Nguyễn Du đã 

dành cho đến hơn 20 câu thơ. Một sự chênh lệch về tỷ lệ rất đáng nói.  

Chỉ có hai câu thơ ngắn ngủi để tả tƣơng tƣ của một cô gái, điều này đã 

khiến Nguyễn Bách Khoa bất bình. Trong cuốn Nguyễn Du và Truyện Kiều, 

ông cho rằng Nguyễn Du đã giả dối đạo đức khi tả nỗi tƣơng tƣ của Thúy 

Kiều đơn giản nhƣ vậy. Bởi quy luật tâm lý của tuổi trẻ không thể nhƣ vậy. 

Ông viết: “Tôi ngờ rằng thi sĩ Nguyễn Du đã dụng ý gạt bỏ một phần dài của 

giấc chiêm bao  đêm hôm ấy trong cơn thiu thiu ngủ của nàng Kiều(...). 

Chiêm bao vốn là sự sinh hoạt của trí tưởng tượng kéo dài từ lúc ta tỉnh sang 

lúc ta ngủ. Trước khi thiu thiu, trí tưởng tượng của Kiều hầu như chỉ hoạt 

động chung quanh Kim Trọng, chung quanh tình yêu mê ly, chung quanh 

cuộc trăm năm mai hậu,  nhiều hơn là chung quanh hình ảnh của Đạm Tiên. 

Theo đúng luật phân tâm học, đêm ấy Kiều phải nằm mê thấy ái ân, thấy 
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trăng thanh gió mát, thấy cây lồng bóng sân, thấy “giọt sương gieo nặng 

cành xuân la đà”, thấy chàng công tử mặc áo nhuộm màu da trời đi hài xanh, 

dắt con ngựa bạch. Không có lý gì Kiều chỉ mê thấy có Đạm Tiên. Nguyễn Du 

đã cố ý gạt bỏ cái ảo ảnh của chàng Kim và chỉ cho hiện ra có người ca nhi 

họ Đạm; một là để chiều theo xu hướng luân lý nho của ông, của đẳng cấp 

ông, của thời đại thống nhất đầu triều Nguyễn, hai là để làm  nổi bật lên từ 

đầu truyện mối linh cảm của Kiều về sự lưu lạc sau này” [23, tr. 159-160].  

Ở đây, theo chúng tôi, để đánh giá đúng hành xử nghệ thuật của Nguyễn 

Du, chúng ta cần có độ lùi về văn hóa để hiểu đƣợc thời đại cách nay trên 200 

năm, áp lực của môi trƣờng văn hóa Nho giáo lên quan niệm của con ngƣời 

thời đó. Trên thực tế cuộc sống, có thể cô Kiều trằn trọc thâu canh mơ tƣởng 

đến chàng Kim, nhƣng trong tác phẩm, Nguyễn Du muốn cho Thúy Kiều ứng 

xử đúng với chuẩn mực đạo đức Nho giáo đƣơng thời. Điểm này thì Vũ Đình 

Trác đã nhận xét rất thuyết phục: Nguyễn Du theo đúng văn hóa trung đại. 

Nam là dƣơng, nữ là âm. Dƣơng chủ động, chinh phục, còn Âm bị động, 

Dƣơng chinh phục Âm [60].  

- Sự kiện Kim Trọng tỏ tình, Thúy Kiều nói:  

Ngần ngừ nàng mới thưa rằng 

Thói nhà băng tuyết chất hằng phỉ phong 

Dù khi lá thắm chỉ hồng 

Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha 

Nặng lòng xót liễu vì hoa 

Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa. 

       [15, tr. 180] 

Cách nói của Kiều rất khôn ngoan, vừa không cự tuyệt nhƣng cũng lại 

đúng với lễ giáo. Hôn nhân xƣa do cha mẹ xếp đặt, phụ mẫu chi mệnh môi 

giới chi ngôn. Thúy Kiều có thể bị các nhà đạo đức Nho giáo trách cứ vì hẹn 

hò với trai, nhƣng những lời nói của nàng có thể biện hộ cho nàng về ứng xử 

phù hợp với luân thƣờng lễ giáo.   

- Thúy Kiều đã từ chối chàng Kim khi tình yêu của chàng có xu thế đi quá đà:  

Thưa rằng: “Đừng lấy làm chơi 
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Dẽ cho thưa hết một lời đã nao 

Vẻ chi một đóa yêu đào 

Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh 

Đã cho vào bậc bố kinh 

Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu”. 

       [16, tr. 189] 

Đây là thời điểm thử thách đạo đức của Thúy Kiều. Nếu Thúy Kiều 

không cự tuyệt sự quá đà của Kim Trọng thì nàng sẽ bị nhà nho lên án. 

Nhƣng Nguyễn Du đã cố gắng bố trí sao cho tình yêu của nàng không bị đẩy 

đến mức đi quá giới hạn đạo đức Nho giáo cho phép.    

Những lời nói của Thúy Kiều khiến cho sƣ Tam Hợp đạo cô phải đánh 

giá rằng nàng “Mắc điều tình ái, khỏi điều tà dâm”.     

2.1.2. Thúy Kiều bán mình cứu cha: hi sinh tình riêng cho đạo hiếu  

Làm con trước phải đền ơn sinh thành 

Quyết tình nàng mới hạ tình 

Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha. 

      [15, tr. 195] 

Việc hi sinh tình yêu để bán mình, lấy tiền để hối lộ cho nha lại, cứu cha 

và em khỏi giam cầm đánh đập là ứng xử tiêu biểu cho đạo Hiếu của con 

ngƣời trong xã hội Nho giáo.  

Theo quy định của đạo Hiếu thì con ngƣời phải hi sinh phần riêng tƣ, cá 

nhân của mình.  

René Crayssac [6, tr. 537] đã là ngƣời đầu tiên lƣu ý đến đạo hiếu ảnh 

hƣởng đến hành xử của nhân vật nhƣ thế nào và đạo hiếu đã chi phối cả thi 

pháp tả nhân vật ra sao: “Trong xã hội phương Đông, phàm lề phép, luật lệ, 

phong tục, hết thảy tư tưởng của người ta không phải là gốc ở hai chữ quyền 

lợi như bên Tây, chính là gốc ở hai chữ Nghĩa vụ, Đoàn thể như là nhà, làng, 

nước, mới là chỗ “cứu cánh”, còn tư nhân chẳng qua là cái “phương tiện” 
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mà thôi… Các nhân vật trong Truyện Kiều, người nào cao hay thấp, béo hay 

gầy, mặc xanh hay mặc đỏ, cái đó không có quan hệ gì. Người trong truyện 

đây chẳng qua mỗi người chỉ là để đóng một vai trong xã hội, cái bản thân 

mình không có quan hệ gì; mỗi người có thể cho là chân “phái viên” phải 

làm một công việc cho xã hội” [6, tr. 33].  

Sự việc nàng Kiều bán mình chuộc cha hay việc Kiều trao duyên cho 

nàng Thúy Vân đƣợc Crayssac cắt nghĩa bằng sự hy sinh con ngƣời cá nhân 

cho bổn phận. Thúy Kiều tình nguyện hy sinh tình yêu riêng tƣ, bán mình lấy 

tiền chuộc cha và em đang bị đánh đập, tra tấn. Thúy Vân tình nguyện lấy 

Kim Trọng để trả nghĩa thay cho Thúy Kiều, rồi khi chị trở về sau mƣời lăm 

năm lƣu lạc, cô em lại đứng lên đề nghị trả lại chồng cho cô chị, đề nghị hai 

ngƣời làm đám cƣới. Vƣơng ông – ngƣời cha trƣớc sự việc con gái quyết định 

bán mình, tức quyết định hy sinh tình yêu riêng tƣ, bán mình lấy tiền để cứu 

cha, đã lao đầu vào tƣờng tự tử, may mà Thúy Kiều cùng cả nhà khuyên giải 

nên thôi ý định đó. Lí do nàng đƣa ra để khuyên cha đừng tự vẫn hoàn toàn 

khác hẳn nàng Kiều trong Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Vì 

thƣơng con, không chịu nổi cảnh con phải bán mình chuộc cha, Vƣơng ông đã 

đập đầu vào tƣờng tự vẫn. Kiều đã lên lớp cha bằng một bài thuyết lí: “Việc 

đã đến nước này không còn cách gì để giải nguy, cha là bậc đàn ông thường 

tình tưởng nên bỏ những điều bất nhẫn nhỏ nhen cho tròn việc lớn, chớ đâu 

lại bắt chước thói thường tình nhi nữ mà mất cả khí khái anh hùng. Con đã 

cam tâm tình nguyện làm một đứa con dám giết mình để thành nhân há cha 

không thể làm một bậc trượng phu sáng suốt để giữ mình à?” [35, tr. 123].  

Các sự việc đó cho thấy, trong sâu thẳm, Thúy Kiều sống với chuẩn mực 

của đạo hiếu và nàng có quyền ngẩng cao đầu trƣớc mọi phán xét khắt khe 

nhất. Chả thế mà Kim Trọng sau này nói lời cảm thông với nàng: 

Như nàng lấy hiếu làm trinh 

Bụi nào cho đục được mình ấy vay. 

[15, tr. 330] 
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Ông Crayssac còn đi xa hơn, giải thích vì quan niệm Thúy Kiều là con 

ngƣời cộng đồng, con ngƣời của bổn phận nên Nguyễn Du không tả Thúy 

Kiều nhƣ một cá nhân mà chỉ dùng biện pháp nghệ thuật tƣợng trƣng, ƣớc lệ.  

Nhƣ vậy có thể thấy, hành động của Thúy Kiều trong cơn gia biến của 

gia đình, hợp với đạo lý của kẻ làm con và cũng phù hợp với quan niệm của 

Nho giáo trong xã hội lúc bấy giờ. Làm trọn chữ hiếu mới nghĩ đến chữ tình, 

lo việc nhà xong mới dám nghĩ đến chuyện tình duyên của mình. 

2.1.3. Dùng dao nhọn sát thân, lòng trinh nữ giữ mình tiết lớn 

Những lời tôn vinh của Minh Mạng ghi nhận một sự kiện rất cần phân 

tích trong hành xử đạo đức của Thúy Kiều.  

Thúy Kiều thất thân với Mã Giám Sinh ngay trong đêm trƣớc ngày bị Mã 

Giám Sinh đƣa đi, quá đau khổ, nàng đã phải chán chƣờng thốt lên: 

   Thôi còn chi nữa mà mong 

  Đời người thôi thế là xong một đời! 

       [15, tr. 208] 

Thúy Kiều định quyên sinh ngay khi ở nhà mình trong đêm đó, nhƣng 

nàng sợ đang ở trong nhà mà chết thì liệu gia đình có phải trả lại tiền cho họ 

Mã không nên nàng cầm lòng chịu đựng. 

Sáng hôm sau, Thúy Kiều bí mật giấu con dao mang theo với tinh thần 

dùng dao kết liễu đời mình nếu bị Mã đẩy vào cảnh ô nhục, phẩm giá bị chà đạp:  

   Phòng khi nước đã đến chân 

  Dao này thì liệu với thân sau này.  

       [15, tr. 206] 

Đó là tinh thần của một liệt nữ.  

Chúng ta biết, liệt nữ là mẫu hình phụ nữ mà đạo đức Nho giáo dày công 

xây dựng trong nhiều thế kỷ, cả ở nƣớc ta và Trung Quốc. Nói đơn giản nhất, 

liệt nữ là những phụ nữ chấp nhận hi sinh “oanh liệt” để bảo vệ phẩm giá 

trinh tiết. Có nhiều kiểu liệt nữ. Vũ Thị Thiết, ngƣời con gái Nam Xƣơng, 
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nhảy xuống sông tự trầm để chứng minh cho anh chồng đa nghi, cố chấp biết 

rằng đã nghi oan cô. Đó là liệt nữ. Những ngƣời phụ nữ không may chồng tử 

trận đã nhảy xuống sông chết theo chồng cũng là liệt nữ. Nhƣng cũng có thể 

có những phụ nữ không chết mà chỉ tự sát thƣơng thân thể mình để chứng 

minh sự chung thủy nhƣ nhất với một ngƣời chồng, hoặc kiểu ngƣời phụ nữ 

góa chồng sớm lúc 18 - 20 tuổi đã không đi bƣớc nữa, ở vậy “thờ chồng”, 

triều đình phong kiến  đều tặng bằng khen “Tiết hạnh khả phong”. Trong Việt 

điện u linh và Lĩnh nam chích quái cũng đề cập tới một nhân vật liệt nữ có 

nguồn gốc Chiêm Thành là nàng Mị Ê và có khá nhiều biến thể xoay quanh 

câu chuyện này. Mị Ê là vƣơng phi của Sạ Đẩu – vua của Chiêm Thành – bị 

Lí Thái Tông đem quân đánh sang phƣơng Nam rồi giết chết. Nhà vua nghe 

nói Mị Ê đẹp bèn sai ngƣời truyền, nàng từ chối và nhảy xuống sông giữ trọn 

lòng tiết hạnh với chồng. Đây là hành động của một liệt nữ mà đến đầu thế kỉ 

XX, hình tƣợng Mị Ê còn đƣợc đề vịnh 5 lần trên Nam phong tạp chí. Việc 

Mị Ê đƣợc phong thần, ở một khía cạnh nào đó, thể hiện nhà Nho xƣa “muốn 

chứng minh tính phổ quát toàn nhân loại của giá trị trinh tiết ở người phụ nữ 

(…), định hướng một giá trị, một khuôn hành vi mẫu mực cho phụ nữ nói 

chung, xác lập một cách tinh vi trật tự đạo đức của xã hội phong kiến nam 

quyền”[T.N.Thìn, 2012, tr.31]. Mị Ê không phải là ngƣời Đại Việt, nhƣng 

hành động của nàng đối với các sử gia Nho thần quả là “bắt đƣợc vàng”. Mị Ê 

nhờ có hành vi phù hợp với chuẩn mực Nho giáo nên đƣợc các nhà Nho Đại 

Việt truyền bá nhƣ là một liệt nữ chuẩn mực. Tản Đà cũng có bài thơ Tâm sự 

nàng Mị Ê để khen tấm lòng chung thủy của nàng: 

 

Châu giang một giải sông dài, 

Thuyền ai than thở, một người cung phi! 

Đồ Bàn thành phá hủy, 

Ngọa Phật tháp thiên di. 
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Thành tan, tháp đổ 

Chàng tử biệt, 

Thiếp sinh li. 

Sinh kí  đau lòng kẻ tử quy! 

Sóng bạc ngàn trùng 

Âm dương cách trở 

Chiên hồng một tấm, 

Phu thê xướng tùy. 

Ôi mây! Ôi nước! Ôi trời! 

Đũa ngọc, mâm vàng, giọt lụy rơi. 

Nước sông trong đục, 

Lệ thiếp đầy vơi 

Bể bể, dâu dâu, khóc nỗi đời! 

Trời ơi! Nước hỡi! Mây hời! 

Nước chảy, mây bay, trời ở lại, 

Để thiếp theo chồng mấy dặm khơi!... 

 Hành động trầm mình xuống sông để giữ trọn trinh bạch với chồng của 

nàng Mị Ê – một ngƣời con gái Chiêm Thành không bị bó buộc bởi Nho giáo 

đã khiến nhà thơ cảm động viết bài ca ngợi. Tuy nhiên, Tản Đà dƣờng nhƣ 

không soi chiếu đến hành động tự tử ở thanh lâu để giữ gìn phẩm giá này của 

Thúy Kiều, nên ông buông những lời cay nghiệt tới nàng.  

 Một hình tƣợng nhân vật liệt nữ khác có sức phổ biến trong văn học 

trung đại đó là nàng Vũ Thị Thiết trong Chuyện người con gái Nam Xương 

trích Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ. Vũ nƣơng bị chồng nghi ngờ có tƣ 

tình với ngƣời khác trong khi chồng đi đánh trận, mà nguồn cơn của sự nghi 

ngờ đó là nàng dỗ con bằng cách chỉ cái bóng trên tƣờng là bố của con. Vũ 

nƣơng đã chứng minh sự trinh tiết của mình bằng cái chết trên bến Hoàng 
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Giang. Trƣớc khi chết, nàng than: “Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, 

chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh 

xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào 

nƣớc xin làm ngọc Mị Nƣơng, xuống đất xin làm cỏ Ngu Mĩ. Nhƣợc bằng 

lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dƣới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin 

làm cơm cho diều quạ, chẳng những là chịu khắp mọi ngƣời phỉ nhổ”. [N.Dữ, 

1999, tr. 386]. Về sau, Vũ nƣơng cũng trở về trong sƣơng khói để minh oan 

cho chính mình. Vũ Thị Thiết cũng là một nhân vật liệt nữ tiêu biểu, lấy cái 

chết để chứng minh cho tấm lòng trong sạch của bản thân. 

 Tóm lại, liệt nữ là một mẫu hình phụ nữ của Nho giáo, phục vụ cho mục 

tiêu giáo dục đạo đức phụ nữ của Nho giáo, mà nhìn rộng hơn là phục vụ cho 

việc thiết lập trật tự đạo đức phục vụ cho lợi ích của giai cấp  phong kiến: trung 

và trinh đi sóng đôi nhau, phụ nữ có đức trinh cũng nhƣ đàn ông có đức trung. 

Khi Phan Khôi phê phán quan niệm liệt nữ là bất nhân, đem lại đau khổ cho 

ngƣời phụ nữ là ông đã đứng trên lập trƣờng nữ quyền, chống phong kiến rồi.  

Thúy Kiều chắc chắn đƣợc giáo dục theo tinh thần liệt nữ nhƣ thế nên 

nàng đã âm thầm giấu dao vào tay áo. Khi đến thanh lâu Tú Bà, nàng vỡ lẽ bị 

Mã Giám Sinh lừa, lại bị Tú Bà chửi mắng, đánh đập, nàng đã rút dao đâm cổ 

để tự tử. Đó là ý chí của một liệt nữ. 

Không phải ngẫu nhiên Minh Mạng đã hết sức ca ngợi hành động này của 

Thúy Kiều, vì đây là hành động đúng theo chuẩn mực mong đợi của Nho giáo. 

Hành động này của Kiều là ứng xử theo quan niệm đạo đức của Nho 

giáo. Đối với xã hội lúc bấy giờ, thì thân phận của những ngƣời ca nhi, kĩ nữ 

không đƣợc coi trọng. Họ chỉ là phận con đàn con hát mua vui cho những kẻ 

có tiền. Nhƣ nàng Đạm Tiên, một ngƣời tài sắc nức tiếng thời bấy giờ, biết 

bao khách làng chơi tìm đến, cũng có một kết cục thê thảm, chết đã lâu mới 

có ngƣời đến làm ma cho. Dù thông cảm, thƣơng xót cho số phận nàng Đạm 

Tiên, nhƣng Kiều không muốn mình ở vào hoàn cành nhƣ nàng. 



 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

 

31 

Vả lại, tự tử lúc này là Kiều sẽ giữ đƣợc phẩm giá của mình. Dù đã bị 

Mã Giám Sinh làm nhục trƣớc đó, nhƣng trên danh nghĩa khi họ Mã mua 

Kiều là vẫn với ý định về làm vợ nên hoàn toàn có thể thông cảm đƣợc. Thậm 

chí, trƣớc khi bị Mã Giám Sinh làm nhục, Kiều đã chuẩn bị dao nhọn phòng 

thân. Điều này chứng tỏ dù đã đƣợc gả bán cho Mã Giám Sinh nhƣng nàng 

cũng có nghi ngờ và làm mọi cách để bảo vệ danh tiết của mình. Hành động 

đậm cổ của nàng phù hợp với chuẩn mực hành vi mà Nho giáo yêu cầu khi 

ngƣời phụ nữ rơi vào hoàn cảnh không bảo toàn đƣợc trinh tiết.  

2.1.4. Ý thức lẽ mọn của Thúy Kiều trƣớc Hoạn Thƣ: Thúy Kiều 

chấp nhận chế độ đa thê  

Cuộc đời Thúy Kiều đang  vào lúc tăm tối nhất ở thanh lâu thì Thúc Sinh 

xuất hiện, chuộc nàng ra khỏi nhà chứa. Thoát khỏi chốn thanh lâu ô nhục, 

Thúy Kiều sống cùng Thúc Sinh, nhƣng nàng hiểu rất rõ thân phận lẽ mọn, 

nàng nói với Thúc Sinh:   

   Vả trong thềm quế cung trăng 

  Chủ trương đành đã chị Hằng ở trong. 

      [15, tr. 235]  

Nàng cũng thừa hiểu Hoạn Thƣ là vợ cả, sắc sảo, nên thúc giục Thúc 

sinh thú thực với Hoạn Thƣ sự việc đã lấy Thúy Kiều làm vợ lẽ. Nàng chấp 

nhận phận lẽ mọn: 

   Dù khi sóng gió bất tình 

  Lớn ra uy lớn, tôi đành phận tôi 

[15, tr. 244] 

 Chúng ta biết rằng trong xã hội phong kiến trƣớc đây thì việc một 

ngƣời đàn ông năm thê bảy thiếp là một điều thƣờng tình. Chính vì vậy, việc 

Thúy Kiều chấp nhận làm vợ lẽ Thúc Sinh là một điều theo quan điểm của 

Nho giáo, quan điểm của xã hội “nam tôn nữ ti”, “trọng nam khinh nữ”. 
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Chỉ tiếc là Thúc Sinh nhu nhƣợc, đã giấu giếm Hoạn Thƣ khiến cho 

Hoạn uất ức, trả thù Thúy Kiều.     

2.1.5. Thúy Kiều tự trầm ở sông Tiền Đƣờng: không chấp nhận sự ô 

nhục vì “giết chồng mà lại lấy chồng”  

Sau khi Từ Hải vì rơi vào bẫy của Hồ Tôn Hiến mà chết, Kiều không 

những phải hầu rƣợu Hồ Tôn Hiến mà còn bị hắn ép lấy tên thổ quan: 

   Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền 

  Lá màn rủ thấp ngọn đèn khêu cao 

       [15, tr. 303]  

Kiệu hoa là kiệu đám cƣới, là kiệu để rƣớc cô dâu và trong ngày vui 

trọng đại ấy, ai ngƣời ta cũng phải vui mừng hân hoan nhƣng trái lại, Kiều “ủ 

liễu đào phai”, sự lấy chồng ở đây không phải là xuất phát từ tình yêu, không 

phải là sự tự nguyện mà phải “áp”, sao mà trớ trêu mà đau đớn. Một ngƣời 

vốn thông minh sắc sảo nhƣ Kiều, sao có thể chịu cảnh nhục nhã ê chề ấy, sao 

có thể lấy chồng khi Từ hải vừa chết, dẫu rằng đó là lệnh quan, là sự ép buộc. 

Nàng đã tìm đến cái chết để giữ lại cho mình lòng tự tôn, thế nhƣng trong sự 

quyết định ấy, ngƣời đọc vẫn còn thấy chút day dứt, vấn vƣơng với đời. Trải 

qua bao sóng gió, bể dâu trong cuộc sống, bao nhục nhã ê chề khi phải tiếp 

khách lầu xanh để giữ lại mạng sống của mình, vậy mà đến ngày hôm nay 

nàng phải lựa chọn cái chết. Có lẽ sự vấn vƣơng ấy là điều dễ hiểu vì nàng 

chết đi là cƣớp công cha mẹ, khi chƣa đƣợc báo đáp ngày nào. Nàng than 

trách cho cuộc đời mình khi phải trải qua cay đắng trăm bề 

Thân sao thân đến thế này 

Còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi 

 Đã không biết sống là vui 

Tấm thân hẳn biết thiệt thòi nên thương 

 Một mình cay đắng trăm đường 

Thôi thì ngọc nát tan vàng thì thôi 
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     [15, tr. 304] 

Triền miên trong suy nghĩ, trong sự đau đớn ê chề, hơn ai hết nàng hiểu 

rằng, nếu lựa chọn cái chết thì ngƣời thiệt thòi trƣớc hết là nàng, sau đó là cha 

mẹ, nhƣng nếu sống thì sống để làm gì? Tiếng sóng của sông Tiền Đƣờng đã 

gợi nhắc cho nàng về lời mộng của Đạm Tiên: 

  Đạm Tiên đâu đấy có hay 

 Hẹn ta thì đợi dưới này rước ta 

     [15, tr. 304] 

Cuộc gặp gỡ với mộ Đạm Tiên năm nào cùng lời báo mộng nay dƣờng 

nhƣ đã thành sự thật. Chính điều này đã càng làm cho Kiều tin rằng, số mệnh 

của nàng đến đây coi nhƣ đã hết. Nàng cũng nhƣ Đạm Tiên, khi sống thì “làm 

vợ khắp ngƣời ta”, đến lúc chết chỉ còn lại một mình, cô đơn và buồn tủi. 

Trƣớc khi chết, nàng vẫn muốn đƣợc giãi bày nỗi nhục nhã ê chề của mình: 

  Rằng: “Từ công hậu đãi ta, 

 Chút vì việc nước mà ta phụ lòng 

  Giết chồng mà lại lấy chồng 

 Mặt nào còn đứng ở trong cõi đời 

     [15, tr. 305] 

Nàng không quên nhắc đến Từ Hải, ngƣời đã cứu nàng ra khỏi lầu xanh, 

thế nhƣng cùng vì nàng mà Từ Hải phải chịu một cái chết oan khốc. Kiều giãi 

bày lòng mình, rằng nàng không có mƣu hại chồng, đó chỉ vì “chút việc 

nƣớc” mà thành ra nhƣ vậy. Nàng tự nhận về mình cái tội tày đình – tội giết 

chồng, đó là điều không thể tha thứ. Vậy mà bây giờ nàng lại lấy chồng, thử 

hỏi còn mặt mũi nào, còn có ai chập nhận đƣợc điều này. Đó chính là lý do 

nàng tìm đến cái chết. 

  Thôi thì một thác cho rồi 

 Tấm lòng phó mặc trên trời, dưới sông 

     [15, tr. 305] 
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Nàng gieo mình xuống sông, giữa con sóng dữ dội nhƣ muốn tan đi một 

kiếp ngƣời với bao cay đắng tủi nhục, bao đau đớn ê chề. Nguyễn Du thƣơng 

xót cho nàng, thƣơng cho một kiếp ngƣời tài hoa nhƣng lại bạc phận.  

  Thương thay cũng một kiếp người 

 Hại thay mang lấy sắc tài làm chi 

     [15, tr. 305] 

Cũng là kiếp con ngƣời nhƣng nàng phải chịu biết bao oan khổ, mƣời 

năm lăm lƣu lạc với đời, lênh đênh chìm nổi “còn gì là thân”. Mƣời lăm năm 

ấy, biết bao lần nàng làm vợ ngƣời ta, biết bao lần tiếp khách chốn lầu xanh 

thế nhƣng đời ngƣời lại bạc bẽo, đến khi chết đi rồi lại chẳng còn ai. 

 Mười lăm năm bấy nhiêu lần 

Làm gương cho khách hồng quần thử soi 

 Đời người đến thế thì thôi 

  Trong cơ âm cực dương hồi khôn hay 

     [15, tr. 305] 

 

Và có mấy ngƣời hiểu đƣợc lẽ đời để mà thƣờng mà xót: 

 Mấy người hiểu nghĩa xưa nay 

  Trời làm chi đến lâu ngày càng thương.  

     [15, tr. 305] 

Cái chết của nàng tuy là đau đớn, là day dứt nhƣng cũng từ giây phút ấy, 

cuộc đời nàng mới kết thúc những chuỗi ngày sống phiêu bạt, bấp bênh và 

chịu nhiều đau khổ. Dƣờng nhƣ cái chết này là sự giải thoát tốt nhất cho hiện 

tại. Mặt khác, cử chỉ quyên sinh cũng phản ánh tâm thế của ngƣời phụ nữ 

đƣợc giáo dục theo tín điều về trinh tiết của đạo đức Nho giáo, sẵn sàng lấy 

cái chết để bảo vệ nhân phẩm.  
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2.1.6. Thúy Kiều từ chối cuộc sống vợ chồng với Kim Trọng: mặc 

cảm về phẩm giá trinh tiết  của ngƣời con gái thấm nhuần giáo 

dục đạo đức Nho giáo  

Chúng ta đều biết, chữ trinh là một phẩm chất đạo đức mà bất cứ ngƣời 

phụ nữ nào trong xã hội Nho giáo cũng ý thức là một giá trị tối cao. Ý thức đó 

chi phối các suy nghĩ và hành động của họ.   

Gặp lại Kim Trọng sau 15 năm lƣu lạc. Nỗi mừng biết lấy chi cân. 

Nhƣng trƣớc sự bất ngờ của chàng Kim, Thúy Kiều đã kiên quyết từ chối 

cuộc sống vợ chồng, nàng đề nghị chỉ đối xử với nhau nhƣ bạn bè:  

- Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ 

- Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy.   

Vì sao? Vì Thúy Kiều là ngƣời phụ nữ, sản phẩm của đạo đức Nho giáo. 

Nàng mang nặng quan niệm về trinh tiết mà đạo Nho giáo dục cho ngƣời phụ 

nữ. Sau bao cuộc vùi dập và đầy đọa, Thúy Kiều từ một ngƣời hăm hở, say 

mê, yêu đời “Vì hoa nên phải trổ đƣờng tìm hoa” đã trở thành con ngƣời “Đã 

không biết sống là vui”, “Sự đời đã tắt lửa lòng” giữa tuổi ba mƣơi. Mƣời lăm 

năm là một cái chết kéo dài. Tình yêu của Thúc Sinh và Từ Hải đã nhen lại 

niềm khát khao sự sống và các nhu cầu xã hội khác cho nàng. Nhƣng sau khi 

gặp Hoạn Thƣ và Hồ Tôn Hiến, Kiều đã chết hẳn trong sóng bạc Tiền Đƣờng, 

rồi khi đƣợc cứu thì: “Đã đem mình bỏ am mây”. Đến lúc đƣợc tái ngộ cùng 

Kim Trọng, dù Kim Trọng là “ngƣời ngày xƣa” cũng không thể nhen lên 

ngọn lửa yêu thƣơng nồng nhiệt ngày nào. Chữ trinh là cái lí để biện hộ, cũng 

là quan niệm của thời đại lúc bấy giờ. 

Cũng cần nói, đây là một quan niệm rất bất công, vì ngƣời đàn ông 

không bị đạo Nho ràng buộc bởi quan niệm trinh tiết. Trai năm thê bảy thiếp, 

gái chính chuyên một chồng.  Kim Trọng lấy Thúy Vân nhƣng không có ai 

nghĩ thế là phụ tình, là đa thê. Nhƣng Thúy Kiều tự nhận thấy mình  không 

xứng đáng vì cái mình bỏ đi 

Thiếp từ ngộ biến đến giờ 

Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa 
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Bấy chầy gió táp mưa sa 

Mấy trăng cũng khuyết mấy hoa cũng tàn… 

Nghĩ mình chẳng hổ mình sao 

Dám đem trần cấu dự vào bố kinh… 

Người yêu ta xấu với người 

Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau 

[15, tr. 329-330] 

Nàng mang mặc cảm nặng nề về thân phận xấu xa mặc dù Kim Trọng rất 

thông cảm rất bênh vực. Rõ ràng đây là suy nghĩ và hành xử điển hình của 

mẫu phụ nữ tiêu biểu cho quan niệm đạo đức mà Nho giáo muốn giáo dục.   

Sau bao cay đắng tủi nhục trong mƣời lăm năm lƣu lạc, cuối cùng Kiều 

cũng đƣợc trở về đoàn tụ với gia đình, ngƣời thân và đặc biệt là gặp lại Kim 

Trọng. Trong không khí đầm ấm của buộc tiệc đoàn tụ gia đình, Thúy Vân 

chủ động đứng lên nêu vấn đề làm lễ cƣới cho Kiều và Kim Trọng, tức là trả 

lại chồng cho chị. Thúy Kiều đã kiên quyết gạt bỏ điều đó, từ chối lời đề nghị 

của Thúy Vân. Sau đó, chàng Kim lên tiếng, nhắc nhở nàng lại về lời thề 

trang nghiêm thuở trƣớc, nàng mới đƣa ra các lí do để từ chối.  

Tuy nhiên, hai ngƣời vẫn tâm sự suốt đêm: “Gà đà gáy sáng, trời vừa 

rạng đông”. Đêm tình tự ấy, Kim Trọng vẫn mê mệt, rung động trƣớc nhan 

sắc rạng rỡ của Kiều. Kim Trọng là ngƣời đa tình, sau mƣời lăm năm nhớ 

nhung, khao khát, chàng muốn ân ái trong đêm đoàn viên cho thỏa lòng. 

Nhƣng Thúy Kiều đã một mực từ chối, không đồng ý chuyện ái ân, nàng 

muốn giữ tình yêu cao đẹp, tấm lòng trinh nguyên, trong sáng đối với chàng. 

Nàng tự cảm thấy mình không xứng đáng với Kim Trọng, không đồng ý tiến 

đến vợ chồng mà chỉ giữ trong tình bạn. Nguyễn Du với cái tâm rộng mở, 

thƣơng yêu kiếp hồng nhan bạc mệnh của Kiều. Sau mƣời lăm năm lƣu lạc 

Nguyễn Du không muốn Kiều ở lại tu trong thảo am với vãi Giác Duyên. 

Nguyễn Du mang Kiều về lại giữa cuộc đời. Kim Trọng lấy Thúy Vân, nhƣng 
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không quên đƣợc tình nhân là Kiều. Kiều và Kim trọng tái hợp là để thực hiện 

lời hứa năm xƣa đã nói lên lòng thủy chung trong tình yêu, giữ lời thề, không 

bội ƣớc. Thúy Vân kết duyên với Kim Trọng là thực hiện lời nguyện ƣớc cho 

Kiều. Việc thành hôn mà không chăn gối là để giữ tấm lòng trong sạch của 

Kiều đối với Kim Trọng. Không chăn gối để xoá cái vết tích nhơ nhuốc của 

Kiều. Cụ Nguyễn Du đã giải thóat cho Kiều vừa tình và lý, Kim Trọng đã 

bênh vực chữ trinh cho Thúy Kiều. Nếu nàng giữ chữ trinh không chịu bán 

mình để chuộc cha thì cha nàng sẽ bị khổ hình, tù tội. Hiếu là bổn phận thiêng 

liêng hơn chữ trinh: 

Như nàng lấy hiếu làm trinh 

Bụi nào cho đục được mình ấy vay? 

     [15, tr. 330] 

Trong phút đoàn viên, chữ trinh của Kiều đối với Kim Trọng, là tấm lòng 

trinh nguyên, là cái tâm mới mẻ, trong sáng nhƣ đã luôn luôn giữ lời thề 

nguyền với chàng trong những năm giang hồ lƣu lạc, ngập tràn oan nghiệt, và 

đắng cay. Với Kiều: “Mắc điều tình ái, khỏi điều tà dâm”. Tình yêu đó mãi 

mãi vẹn toàn trong cõi thiên thu. Kiều và Kim Trọng là một khối tình: “Khối 

tình mang xuống tuyền đài chƣa tan.” Mƣời lăn năm trời lƣu lạc nhƣ thế tạo 

cho ngƣời phụ nữ một quán tính dễ buông xuôi, một khi chữ “trinh” đã mất 

thì tất cả những gì sau nó đều là “liều thân thì cũng phải liều thế thôi”. Trong 

chính hoàn cảnh không bị ai bắt buộc, hoàn toàn tự do có quyền quyết định về 

thân xác của mình, Kiều đã từ chối Kim Trọng. Nguyễn Du cho rằng chữ 

“trinh” cũng có ba bảy đƣờng, chữ “trinh” trong giây phút này mới hoàn toàn 

thuyết phục và gây nên sự thán phục cho Kim Trọng. 

Trong lịch sử tiếp nhận “Truyện Kiều”, nhiều nhà nghiên cứu, phê bình 

đã lí giải nguyên nhân và ý nghĩa của quyết định làm bạn với Kim Trọng của 

Thúy Kiều. Nguyễn Khuyến đã cƣời cợt sự đeo đẳng của chàng Kim: 

   Không trách chàng Kim đeo đẳng mãi 
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   Khăng khăng vớt lấy một phần đuôi 

“Một phần đuôi” là phận cuối, chút ít còn sót lại sau mƣời lăm năm lƣu 

lạc của nàng Kiều. Nguyễn Khuyến là một nhà Nho, vốn coi trọng trinh tiết 

của ngƣời phụ nữ nên đã nhìn thấy yếu tố hài hƣớc trong sự việc này. 

Xuân Diệu lại cho rằng đoạn kết này là một kết thúc tất yếu, cho rằng đó 

là bản cáo trạng xã hội. Ông nhấn mạnh sự tự trọng của nàng Kiều, một ngƣời 

phụ nữ đã trải qua nhà chứa ô nhục, nhƣng ông quan tâm hơn đến ý nghĩa xã 

hội của màn đoàn viên này: dƣ vị của những đắng cay, đau khổ mà xã hội 

phong kiến gây ra cho con ngƣời vẫn còn âm ỉ đến cả ngày hội ngộ. Xuân 

Diệu quan tâm hơn đến ý nghĩa tố cáo chế độ phong kiến của cái kết Truyện 

Kiều. Ông nói đại ý, cuối cùng thì Kiều vẫn không chồng không con.  

Theo quan điểm của Phật giáo, Thích Nhất Hạnh lí giải kĩ hơn lí do 

khiến nàng Kiều quyết định không tái hợp với Kim Trọng: một là Kiều thấy 

mình không còn xứng đáng với Kim Trọng nữa, đây vẫn là quan niệm Nho 

giáo về trinh tiết, hai là Kiều đã là ngƣời tu hành, đã giác ngộ chân lí nhà 

Phật, nên Kiều từ chối vì không thấy ý nghĩa gì nữa. Theo ông, Thúy Kiều đã 

hiểu đƣợc hạnh phúc chân chính, vƣợt ra ngoài quan niệm hạnh phúc của 

ngƣời chƣa giác ngộ nhƣ Kim Trọng. Nghĩa là Thúy Kiều đã giác ngộ, nhận 

thấy hạnh phúc chân chính ở an lạc tinh thần chứ không ở hạnh phúc ái ân.  

Trong đoạn kết thúc đại đoàn viên này, Kiều đã đứng trên quan điểm 

trinh tiết Nho gia để tự phán xét, để đƣa ra phƣơng châm ứng xử với Kim 

Trọng. Chính từ quan điểm và chuẩn mực Nho gia đó, Thúy Kiều mang đầy 

mặc cảm tội lỗi vì cái điều mà nàng không gây ra. Nói cách khác, khuôn hình 

ứng xử của Thúy Kiều chịu sự chi phối của xã hội nam quyền với những cung 

bậc khác nhau. Trong quan hệ nam nữ, trinh tiết nhƣ là một phạm trù đạo đức 

chỉ áp dụng cho ngƣời phụ nữ, còn ngƣời đàn ông thì đƣợc tự do. Một nhà 

Nho có thể có hàng chục vợ hay một ông vua có hàng trăm phi tần, cung nữ, 

nhƣng vẫn bàn về trinh tiết phụ nữ, vẫn sẵn sàng làm thơ, viết văn ca ngợi 
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những ngƣời phụ nữ tiết hạnh khả phong.Vậy trinh tiết là chuẩn mực đạo đức 

áp đặt cho ngƣời phụ nữ. Tuy nhiên, chính ngƣời phụ nữ cũng suy nghĩ và 

hành xử giống hệt nhƣ ngƣời đàn ông về vấn đề này. Khi Kiều từ chối Kim 

Trọng chính là nàng đã mang một mặc cảm tự ti của ngƣời phụ nữ bị áp lực 

chuẩn mực đạo đức Nho giáo do nam giới quy định đó, tự cho rằng mình 

không xứng với Kim Trọng sau bao nhiêu năm lƣu lạc. Mặc cho Kim Trọng 

hết sức cảm thông, nàng vẫn một mực từ chối. 

Nguyễn Du dƣờng nhƣ đã cảm nhận đƣợc tính chất bất công, vô lí của 

chuẩn mực đạo đức một chiều ấy. Đoạn đoàn viên ghi lại chân thực quan 

niệm trinh tiết Nho giáo đã ăn sâu vào cách nghĩ của ngƣời phụ nữ nó là một 

trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tấn bi kịch của nàng Kiều ngay trong 

hồi đại đoàn viên. Thuý Kiều tự nguyện gánh chịu tất cả khổ nạn do quan niệm 

trinh tiết mà nam giới đã áp đặt cho ngƣời phụ nữ với một niềm xác tín là 

ngƣời đàn ông nhƣ Kim Trọng không thể sống với một ngƣời phụ nữ thất tiết. 

Những lời xót xa của nàng Kiều đòi hỏi một sự suy nghĩ nghiêm túc về trách 

nhiệm của những ngƣời đàn ông đối với vấn đề trinh tiết của phụ nữ thay vì 

bình thản chứng kiến ngƣời phụ nữ phải gánh chịu hậu quả đến mức phải hi 

sinh cả hạnh phúc của họ. Vấn đề là tại sao chỉ có ngƣời phụ nữ phải tuân thủ 

tiết hạnh? Và, tại sao ngƣời phụ nữ lại chỉ có giá trị với điều kiện bắt buộc là 

phải có tiết hạnh? Dƣờng nhƣ nhà thơ vĩ đại muốn đặt những câu hỏi khá bức 

bối này của tƣ tƣởng nữ quyền trong phần đại đoàn viên của Truyện Kiều.  

2.1.7. Nỗi nhớ nhà của đứa con theo đạo hiếu 

Trong suốt mƣời lăm năm lƣu lạc, một thứ tình cảm luôn xao động trong 

tâm hồn Thúy Kiều là nỗi lòng nhớ về quê hƣơng, nhớ về gia đình, nàng nhớ 

nơi chôn rau cắt rốn, nơi có cha mẹ và hai em. Khi nói về tình thƣơng nhớ của 

Kiều, Nguyễn Du cho ta thấy ông là ngƣời xét tâm lí rất rành và rất thấu hiểu 

tâm trạng của họ, những lần nhớ nhà của Kiều hầu nhƣ đều có đi đôi với nhớ 



 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

 

40 

ngƣời yêu bởi nàng luôn coi mình là ngƣời phụ bạc, làm tròn chữ hiếu mà 

chƣa vẹn chữ tình. 

Đầu tiên là nỗi nhớ nhà khi nàng ra đi với Mã Giám Sinh, nàng nhớ đến 

Kim Trọng trƣớc. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi khi nàng bị thất tiết 

với Mã Giám Sinh thì ngƣời mà nàng thấy có lỗi nhất là Kim Trọng. Ta có thể 

hiểu và nhận ra rằng tại sao Kiều lại có tâm trạng nhƣ vậy. Vì rằng, trong 

thâm tâm của Kiều lúc này cái làm nên nỗi trắc ẩn, sự dằn vặt không phải là 

chữ hiếu mà là chữ tình. Lúc này đây đối với chữ hiếu Kiều đã làm tròn bổn 

phận, nàng đã bán mình để có tiền cứu cha và em thoát khỏi vòng tù tội, lại 

cứu cả gia đình thoát khỏi sự li tán. Và giờ đây cha, mẹ nàng còn có hai em 

chăm sóc, hầu hạ. Do đó, về chữ hiếu nàng đã đƣợc nhẹ phần nào.  Và nàng 

đã vừa mới bán mình chuộc cha, việc gia đình cũng đã tạm ổn thỏa, chữ hiếu 

nàng đã làm trọn. Bởi vậy sau đó, nàng mới nhớ đến gia đình, mới nhìn cảnh 

vật đang tàn tạ mà lo lắng đến cha mẹ già còn đang ở nhà. 

Khi ở lầu Ngƣng Bích ta thấy Kiều lại nhớ đến tình nhân (Kim Trọng) 

trƣớc và sau đó mới nhớ đến gia đình. Chữ tình là cái làm nên nỗi day dứt 

trong lòng Kiều. Day dứt về sự bội ƣớc của mình và không biết giờ đây Kim 

Trọng ra sao, có hay việc nàng bán mình chƣa và liệu lúc này Thúy Vân có 

thay nàng đáp tạ mối tình của chàng chƣa. Bao nỗi day dứt, dằn vặt lại thêm 

mới bƣớc vào đƣờng lƣu lạc thì nỗi nhớ về Kim Trọng càng tăng thêm bội 

phần. Rồi nàng lại nhớ và lo lắng về gia đình: “Quạt nồng ấp lạnh những ai đó 

giờ?” Nàng lo lắng cũng dễ hiểu bởi Vƣơng Quan là con trai út, Thúy Vân thì 

vô tƣ lự. Điều này Kiều thấu hiểu hơn ai, khi Kiều khóc thƣơng ở mộ Đạm 

Tiên, Vân đã trách Kiều “khéo dƣ nƣớc mắt khóc ngƣời đời xƣa”. Khi gia 

đình bị sóng gió, phải đến lúc Kiều đã bán mình và khóc cho mối tình dang 

dở trƣớc khi ra đi với Mã Giám Sinh lúc đó Vân mới thực sự tỉnh giấc ngủ êm 

ái. Khi ở lầu Ngƣng Bích, trƣớc cảnh trời cao biển rộng quanh lầu, cảnh vật 

não nề, thì Kiều lại càng sầu thƣơng nhớ cố hƣơng. Ở đoạn  này, chúng tôi 
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cũng đối chiếu với Kim Vân Kiều truyện, Thúy Kiều chỉ nghĩ đến Kim Trọng 

chứ không hề có nỗi nhớ về gia đình. Sự việc đến với Kiều nhƣ là một việc 

bất chợt rồi Kiều cũng bất chợt tiếp nhận chứ không hề có sự tác động sâu sắc 

nào đối với tâm hồn Kiều. Mới rời khỏi gia đình thế mà Kiều không hề nhớ gì 

về gia đình về cha mẹ mà lại nhớ về ngƣời yêu, từ đó cho ta thấy Thúy Kiều ở 

đây không phải là nhân vật có nội tâm sâu sắc nhƣ Thúy Kiều trong Truyện 

Kiều của Nguyễn Du.  

Từ câu 1233 đến câu 1253 diễn tả nỗi đau lòng bi thiết của Kiều khi ở 

lầu xanh, tại đây nàng lại nhớ nhà nhƣng sự thƣơng nhớ lần này đã theo một 

trình tự khác, không giống hai lần trên. Mở đầu là sự bày tỏ lòng thƣơng nhớ 

cha mẹ vô cùng. Tình yêu cha mẹ đƣợc gợi lên với một ý nghĩa truyền thống 

của ơn sinh thành. Theo đó là hình ảnh não nề của cánh đồng dâu xanh dƣới 

ánh chiều tà. Nghĩ đến hai em, Kiều vẫn giữ tự tôn mặc cảm không hiểu hai 

em có làm đƣợc đầy đủ bổn phận thay mình không. Lần này, nàng không nhớ 

Kim Trọng trƣớc, có lẽ vì nàng tự thấy cuộc đời mình tủi hổ quá rồi, chỉ có 

tình thƣơng yêu bao la rộng lớn của cha mẹ mới bao dung nổi. Khi phải ra 

tiếp khách đây là một việc làm đau đớn trong đời Kiều dù rằng là ngƣời đa 

tình, đa cảm và luôn tin rằng mình là ngƣời bạc mệnh, nhƣng có lẽ Kiều cũng 

không ngờ cuộc sống của nàng lại ra tình cảnh đau đớn, tủi nhục đến nhƣ vậy. 

Nghĩ cảnh thực tại tủi nhục mà nhớ đến cuộc sống “trâm anh” lúc còn ở gia 

đình đƣợc cha, mẹ thƣơng yêu, hai em thƣơng mến và cha, mẹ thì lại cứ nghĩ 

là mình đi lấy chồng xa chứ có ngờ đâu mình ra cảnh ngộ nhƣ vậy. Còn về 

chữ tình thì lúc này đây Kiều cũng không dám xem nặng nhƣ lúc trƣớc vì nếu 

nàng còn quá nặng vì tình thì chỉ càng làm khổ cho tấm thân nàng mà nàng 

biết rằng chẳng thể nào thay đổi đƣợc hoàn cảnh thực tại. Bội ƣớc với Kim 

Trọng thì nó đã là một điều làm cho Kiều đau khổ và cảm thấy có lỗi với 

ngƣời yêu thế mà giờ đây nàng đã là “gái lầu xanh” phải ra tiếp khách thì 

Kiều càng cảm thấy xấu hổ hơn, tủi nhục hơn đối với Kim Trọng. Nghĩ đến 
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chàng Kim, Kiều nhƣ muốn cầu xin lòng đại lƣợng của tình lang, những 

mong chàng hiểu thấu cho nỗi đau khổ của nàng. Giờ đây đối với ngƣời yêu 

Kiều chỉ mong có đƣợc sự cảm thông, thấu hiểu, xót thƣơng cho thân phận 

lƣu lạc và tủi nhục của nàng “xa xôi ai có thấu tình chăng ai” nó là một lời 

tâm sự và cũng là một lời tỏ bày, tỏ bày nỗi lòng đau khổ của mình khi xa 

ngƣời yêu, nhớ về ngƣời yêu. Nàng chỉ hy vọng vào một sự “thấu tình” là đã 

đủ đối với nàng.  

Khi Thúc Sinh về thăm quê nàng một mình ở lại Lâm Truy, lúc này nàng 

cũng nhớ đến gia đình. Ở với Thúc Sinh, cuộc đời Kiều tƣơng đối yên ả, 

nhƣng nàng còn sợ Hoạn Thƣ. Đoạn này nàng thƣơng nhớ cha mẹ, hoài niệm 

tình cũ, rồi lo sợ về tƣơng lai của chính mình đều là những câu hỏi không có 

lời giải đáp. Hiện tại còn bất ổn, tƣơng lai chƣa biết ra sao nên thái độ của 

Kiều ở đây không muốn nghĩ sâu xa vào bất cứ vấn đề gì. 

   Bóng dâu đã xế ngang đầu, 

  Biết đâu ấm lạnh, biết đâu ngọt bùi? 

   Tóc thề đã chấm ngang vai, 

  Nào lời non nước nào lời sắt son? 

   Sắn bìm chút phận con con, 

   Khuôn viên biết có vuông tròn cho chăng? 

        [15, tr. 250] 

Sau khi đã lấy Từ Hải, Kiều cũng nhớ nhà, nhớ quê hƣơng. Quê hƣơng 

cách rất xa nên lòng nhớ quê càng trở nên vô cùng mãnh liệt. Nhớ đến cha 

mẹ, Kiều không nghĩ đến bổn phận nữa mà nghĩ đến sự đổi thay. 

   Xót thay duyên cỗi xuân già 

  Tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi 

        [15, tr. 284] 

Sự đầy đọa trong “thanh lâu hai lƣợt, thanh y hai lần” đã khiến Kiều 

quen với ý nghĩ tình xƣa đổ vỡ hoàn toàn. Giờ đây nhắc tới chàng Kim thì 
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nàng chỉ nói nghĩa chứ không dám nói tình nữa. Và nếu Thúy Vân đã thay 

mình lấy Kim Trọng thì quan niệm đạo đức càng ngăn cách nàng nhớ về 

chàng Kim nhƣ một tình yêu đầu đời thiết tha mãnh liệt. Suốt mƣời lăm năm 

lƣu lạc, tình yêu, nỗi nhớ quê hƣơng nồng nàn, canh cánh bên lòng, Kiều 

thƣơng nhớ quê hƣơng đến nỗi Từ Hải cũng phải thông cảm. 

Trƣớc khi bàn với Từ Hải ra hàng, trong nhiều nguyên cớ cũng có 

nguyên cớ cố hƣơng. Quê hƣơng là nơi kết tụ những hình ảnh quý báu, nơi ý 

nghĩ của Kiều luôn hƣớng về để gửi gắm, đồng thời kết tinh mọi sầu hận đã 

qua. Với tình quê nhƣ vậy, Kiều tin rằng hễ đƣợc trở về quê là mọi sầu hận sẽ 

tan đi, bão táp cuộc đời biến mất khi nàng nép dƣới bóng quê hƣơng, trong 

vòng tay của gia đình. Tâm hồn và thân thể càng nhàu nát bản năng tự vệ 

càng hƣớng về quê hƣơng, đó chính là lý do khiến nàng Kiều chịu nhẫn nhục 

đánh đàn, chuốc rƣợu cho Hồ Tôn Hiến: 

Rộng thương còn mảnh hồng quần 

Hơi tàn được thấy gốc phần là may. 

       [15, tr. 302] 

Nhƣng lúc rạng ngày Hồ công sực tỉnh: 

Nghĩ mình phương diện quốc gia 

Quan trên nhắm xuống người ta trông vào. 

       [15, tr. 302] 

Và quyết định: 

Lệnh quan ai dám cãi lời 

Ép tình mới gán cho người thổ quan. 

       [15, tr. 303] 

Mộng quê hƣơng tan tành, ngọn lửa tình cảm nhớ quê thoạt bừng bừng 

nay bị trận mƣa lạnh của thực tế dập tắt ngấm, tiếng nói của lý trí độc tôn 

vang lên, tới đây Thuý Kiều mới cảm thấy hết cái bỉ ổi của mình khi vừa chôn 

chồng xong mà còn ngồi đánh đàn hầu rƣợu cho kẻ giết chồng mình. Với Kim 



 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

 

44 

Trọng, Kiều đạt đến cùng tột của mối tình lý tƣởng cao nhã, với Từ Hải, Kiều 

đạt đến cùng tột của vinh quang, nhƣng gặp Từ Hải là sự giễu cợt cuối cùng 

của định mệnh. Trèo cao ngã đau, từ là vợ Từ Hải qua Hồ Tôn Hiến đã là một 

vực một trời rồi, đến phải lấy thổ quan thì quả thật là: 

Ông tơ thực nhé đa đoan, 

Se tơ sao khéo vơ quàng vơ xiên? 

       [15, tr. 303] 

Chẳng cần phải nhớ lại lời Đạm Tiên nhắn nhủ trong mộng, tới đây Kiều 

không còn lựa chọn nào hơn là  chết. Ấy thế mà tới lúc nàng cảm nhận sự chết 

thì sự sống lại đến với nàng! Cái thần diệu của ngòi bút Nguyễn 

Du chính là ở đấy.  

Mƣời lăm năm lƣu lạc, Kiều vẫn luôn hƣớng về quê hƣơng, gia đình, đó 

là một tình cảm đáng quý, đáng trân trọng. Nguyễn Du đã diễn tả nỗi nhớ nhà 

trên nhiều cung bậc khác nhau. Từ đó, chúng tôi thấy đƣợc cách ứng xử thể 

hiện tình cảm của Kiều là một lòng hƣớng về quê nhà. 

2.2. Một số biện pháp nghệ thuật góp phần tô đậm phƣơng diện đạo 

đức Nho giáo ở nhân vật Thúy Kiều  

GS. Phan Ngọc cho rằng Nguyễn Du tiến hành phƣơng pháp tâm lí tàn 

nhẫn bất kể đối với nhân vật nào . Ông cũng lấy ví dụ đoạn phân tích tâm lí 

của Kiều, giải thích tại sao Kiều lại khuyên Từ Hải ra hàng, là kết quả của 7 

yếu tố: “Thứ nhất là ngu: “Thật dạ tin người”, không hiểu gì về sự nham 

hiểm của chế độ phong kiến. Thứ hai là tham: “Lễ nhiều”, tác giả không 

kiêng nể Thúy Kiều, phơi bày lòng tham của nàng. Thứ ba là mất cảnh giác: 

“Nói ngọt, nghe lời dễ xiêu”, chạy theo cảm xúc mà không suy nghĩ đến sự 

thiệt hơn của hành động. Thứ tư là sợ gian khổ: “Nghĩ mình mặt nước cánh 

bèo, Đã nhiều lưu lạc, lại nhiều gian truân”, nàng hồi tưởng lại cuộc đời 

trước kia của mình và rung mình, run sợ. Kiều muốn nghỉ ngơi, sợ, và bỏ mất 
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chí tiến thủ. Thứ năm là hi sinh cái mình đang có và chắc chắn, để chạy theo 

một ảo tưởng. Chữ chịu trong “chịu tiếng vuong thần” chứng tỏ nàng có 

lưỡng lự, còn tiếc cảnh phu nhân hiện nay. Nhưng ngay sau đó, cái triển vọng 

có vẻ tươi sáng của cuộc đời mua bằng sự đầu hàng lại hiện ra lấn át sự lo 

sợ: “Thênh thênh đường cái thanh vân hẹp gì”. Thứ sáu là tự lừa dối mình 

bằng những ảo tưởng. Nàng nói đến “công tư vẹn cả hai bề”, cho mình là lo 

cho việc chung, rồi nghĩ đến cảnh vênh vang trở về nơi cha mẹ. Đoạn này 

tuyệt hay: nàng muốn khoe mình là “ngôi mệnh phụ”, muốn vênh váo “nở 

mày nở mặt” tưởng đâu thế là “rỡ ràng mẹ cha”. Bao nhiêu hình ảnh tươi 

sáng hiện ra trong cảnh tự lừa dối mình. Rõ ràng lúc này nàng đang nghĩ đến 

địa vị của Hoạn bà, và muốn hưởng cái giàu sang phú quý ấy bằng một sự 

đầu hàng. Thứ bảy và cuối cùng mới đưa ra một lí do chính trị để biện hộ cho 

hành động của mình: “Một là đắc hiếu, hai là đắc trung”. Đến cuối cùng sau 

khi thấy tất cả cái lợi của mình đều được hưởng, nàng mới nghĩ đến trung, 

hiếu. Nguyễn Du tàn nhẫn đến thế là cùng. Chữ trung, hiếu ở đây trở thành 

cái màn để che đậy hành động đầu hàng, phản bội”. [36, tr.147-148]. Chúng 

tôi không đồng tình với quan điểm này của GS. Phan Ngọc. Không thể cho 

rằng vì sử dụng nghệ thuật phân tích tâm lí tàn nhẫn mà Nguyễn Du viết về 

nhân vật của ông phong phú, nhiều chiều nhƣ vậy đƣợc. Từ quan niệm về con 

ngƣời mới dẫn đến các nghệ thuật, các biện pháp nghệ thuật này phục vụ, thể 

hiện cho quan điểm đạo đức. Bởi quan điểm của Nguyễn Du có ảnh hƣởng 

đạo đức Nho giáo nên nghệ thuật miêu tả nhân vật của ông cũng bị 

ảnh hƣởng. 

2.2.1. Ngôn ngữ 

Ngôn ngữ miêu tả hành động:  
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Trong đoạn trích Thúy Kiều gặp Kim Trọng, Nguyễn Du miêu tả hành 

động của Thúy Kiều và Thúy Vân: 

   Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa 

       [15, tr. 170] 

Dùng từ ngữ “e lệ‟, “nép” để diễn tả sinh động ứng xử của ngƣời con gái 

bị động đúng theo quan điểm Nho giáo. “Nam nữ thụ thụ bất thân”, vì là lần 

đầu gặp gỡ, lại không quen biết nhau nên hành động của ngƣời con gái nhƣ 

vậy là hoàn toàn hợp lí. Nguyễn Bá Long trong: “Tiếp nhận và sáng tạo của 

Nguyễn Du trong Truyện Kiều qua một số hình tƣợng nhân vật” cũng nhận 

xét: “…người đọc dễ nhận ra một vẻ đẹp đoan chính, kín đáo…” [13, tr. 499]. 

 Ngôn ngữ miêu tả tâm lý:  

Khi tả nỗi nhớ nhà của Thúy Kiều, tác giả sử dụng các ngôn từ có điển 

cố: nhớ ơn chín chữ (cửu tự), bóng dâu, sân hòe, trân cam, ba sinh, Liễu 

Chương đài, giấc hương quan,… “Chín chữ” là “cửu tự cù lao” trong Kinh 

Thi, chỉ công lao khó nhọc của cha mẹ khi dƣỡng dục con cái: sinh, cúc (đùm 

bọc), phủ (vỗ về), súc (nuôi nấng cho bú mớm), trƣởng (bồi bổ cho khôn lớn), 

dục (dạy bảo), cố (theo dõi, săn sóc), phục (khuyên răn), phúc (che chở, giữ 

gìn). Vì thế, là phận làm con phải tròn đạo hiếu với cha mẹ, ngƣời có ơn 

dƣỡng dục ta. Trẻ thì biết vâng lời, lớn lên thì chăm sóc phụng dƣỡng cha mẹ 

khi ngƣời già yếu. Các từ ngữ đó đều phục vụ cho việc diễn tả đạo 

hiếu của ngƣời con có giáo dục đạo Nho.   

Sự  phong phú của ngôn ngữ  Thúy Kiều thể hiện dƣới nhiều hình thức. 

Mỗi lần nhớ nhà, nàng lại có một tâm trạng khác. Thuở ban đầu, những cảm 

nhận sự xa cách về không gian tràn ngập trong nỗi nhớ: “Dặm nghìn nước thẳm 

non xa”. Sau này, nó chuyển thành nỗi nhớ gắn liền những cảm nhận về sự xa 

cách thời gian: “Chốc đà mười mấy năm trời”. Những cung bậc của tình cảm 
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thƣơng nhớ ấy hoàn toàn hợp với cảnh ngộ và logic tâm trạng nhân vật trong 

từng thời điểm cụ thể. Cái chung của nỗi nhớ này là: lần nào, trong tâm tƣởng 

nàng cũng dội lên một sự thƣơng cảm, xót xa: mẹ cha tuổi tác ngày một ngả về 

chiều mà nàng - ngƣời con gái lớn trong gia đình lại không đƣợc tự tay chăm 

sóc, phụng dƣỡng. Nàng hiểu tình cảm của mẹ cha dành cho mình với một sự 

đồng cảm gan ruột: 

Xót thay huyên cỗi xuân già, 

Tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi? 

        [15, tr. 284]  

Trong tiếng nói hƣớng nội của tâm tình, Kiều tự thƣơng mình qua tâm trạng 

của ngƣời khác - tâm trạng cha mẹ - những ngƣời thật sự yêu thƣơng nàng: 

Dặm nghìn nước thẳm non xa, 

Nghĩ đâu thân phận con ra thế này! 

        [15, tr. 230] 

Những lần nói về nỗi nhớ nhà của Thúy Kiều, Nguyễn Du thƣờng để 

chính ngôn ngữ nội tâm của nhân vật tự phát sáng, tự bộc lộ. Tiếng nói nơi 

sâu thẳm tự đáy lòng đem lại cho tình cảm này của nhân vật một sức biểu hiện 

chân thật, thấm thía. Nỗi nhớ ấy xuất phát từ một nguồn mạch lớn: tình gia 

đình của Thúy Kiều. Từ trong cõi vô thức, trong niềm ẩn ức của tâm hồn 

nàng, tiếng gọi của tình cảm gia đình có một sức nặng sâu xa. Nó nhƣ một lực 

hƣớng tâm mạnh mẽ, mãnh liệt, không gì cƣỡng nổi. Qua ngôn ngữ nhân vật 

Thúy Kiều, ngƣời ta thấy đƣợc: vì nó, nàng sẵn sàng hy sinh hạnh phúc lứa 

đôi. Nó có thể ngăn nàng tự tử sau đêm tân hôn nhớp nhúa với Mã Giám 

Sinh. Nó đã trở thành một trong những động cơ chính thúc đẩy Kiều khuyên 

Từ Hải ra hàng. Nó là nguyện vọng cuối cùng mà nàng đề đạt với Hồ Tôn 
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Hiến. Khi nguyện vọng ấy bị chà đạp một cách phũ phàng, ý nghĩa cuối cùng 

của cuộc đời đối với nàng cũng tắt. 

Nhân vật này kết tinh những nét đặc trƣng trong tình cảm của ngƣời Việt 

Nam, con ngƣời của một dân tộc trân trọng nghĩa tình, hết sức coi trọng tình 

cảm gia đình, lòng hiếu thảo của con cái đối với mẹ cha, một dân tộc có Lục 

Vân Tiên khóc mẹ đến mù cả mắt, Thúy Kiều bán mình để cứu cha và Thoại 

Khanh cắt tay mình lấy thịt nuôi mẹ chồng... 

Sáng tạo những đoạn độc thoại nội tâm bộc lộ nỗi nhớ của Thúy Kiều, 

Nguyễn Du cho thấy nàng là một con ngƣời sống rất sâu sắc với mỗi trang 

đời, mỗi tình cảm của mình. Tính cách nhân vật đƣợc dân tộc hóa và đƣợc 

biểu hiện tinh tế, phong phú. 

Ngôn ngữ đối thoại của Thúy Kiều:  

Những lời đối thoại của Kiều vừa giàu sắc thái biểu cảm, vừa thấm đẫm 

tính triết lí. Nó là ảnh xạ của một tâm hồn đa cảm và một trí tuệ sắc sảo, thông 

minh: nàng nhìn hiện tƣợng mà thấy đƣợc bản chất. Gặp một nấm mồ hoang, 

nhãn lực của Kiều dƣờng nhƣ đã nhìn thấu không chỉ một thân phận đơn độc, 

khổ đau, mà còn nhìn thấu một định mệnh nghiệt ngã thâu tóm bao số phận 

con ngƣời của cả một thế giới - thế giới đàn bà - khái  quát mọi kiếp sống 

trầm luân, khổ ải:  

Đau đớn thay phận đàn bà! 

   Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. 

        [15, tr. 167] 

Qua ngôn ngữ đối thoại và độc thoại, Nguyễn Du khắc họa đƣợc những 

nét trái ngƣợc của tính cách Thúy Kiều. Sắc sảo, thông minh, Kiều nhanh 

chóng nhận biết và có những nhận xét chính xác về Kim Trọng, Từ Hải, Thúc 

Sinh, nhƣng lại liên tiếp bị mắc lừa những Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Bà, 

Bạc Hạnh, Hồ Tôn Hiến. Kiều sâu sắc khi lo ngại một cách chính đáng về 

Hoạn Thƣ qua những điều nàng nghe đồn đại: 

E thay những dạ phi thường, 
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Dễ dò rốn bể khôn lường đáy sông. 

        [15, tr. 242] 

nhƣng lại tỏ ra hời hợt qua việc: sống chung với Thúc Sinh một năm mà Kiều 

không biết tên tuổi, gia cảnh ngƣời vợ cả, để đến rơi vào nhà ả mà không hay. 

Ở trong nhà họ Hoạn suốt một năm mà Kiều không biết chồng Hoạn Thƣ 

chính là chàng Thúc, để đến khi gặp, cả Thúc lẫn Kiều đều rơi vào bi kịch. 

Suốt chặng đƣờng mƣời lăm năm lƣu lạc, lúc nào có cơ hội là Kiều lại nghĩ 

đến ngƣời thân. Cha mẹ, hai em và đặc biệt là Kim Trọng luôn sống trong tâm 

tƣởng nàng (có 7 lần nhớ đến cha mẹ, 5 lần nhớ đến Kim Trọng). Nỗi nhớ ấy 

đƣợc thể hiện qua những lời độc thoại nội tâm của nhân vật Thúy Kiều: 

Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, 

Tin sương luống những rày trông mai chờ. 

Bên trời góc bể bơ vơ, 

Tấm thân gột rửa bao giờ cho phai 

Xót người tựa cửa hôm mai, 

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ? 

Sân Lai cách mấy nắng mưa, 

Có khi gốc tử đã vừa người ôm 

        [15, tr. 219] 

Ngôn ngữ đối đáp của Kiều: “trẻ thơ đã biết đâu mà dám thƣa”, nhún 

nhƣờng, giản dị. Bậc bố kinh, đạo tòng phu, chữ trinh, trên Bộc trong dâu, 

Thôi Trƣơng, đây cũng đều là kho từ vựng diễn tả. 

2.2.2 Tâm lí, ý thức 

Kiều tƣơng tƣ Kim Trọng trong 2 câu thơ, Nguyễn Du đã sử dụng từ ngữ 

rất hạn chế. Điều này khác hoàn toàn với Kim Vân Kiều truyện của Thanh 

Tâm Tài Nhân. Buổi tối trở về, Thúy Vân và Thúy Kiều còn nói lại, bàn bạc 

về chàng Kim: “Chập tối hôm ấy Thúy Kiều nói với Thúy Vân: 
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- Anh chàng họ Kim kể cũng đa tình, sao mà cũng biết đi viếng mộ Đạm 

Tiên. 

Thúy Vân đáp: 

- E rằng không phải đi viếng mộ Đạm Tiên, mà chỉ là đi ngắm hai cô gái. 

Thúy Kiều nói: 

- Điều ấy cũng có lẽ! Mà chị coi chàng có vẻ phong lưu, đĩnh ngộ, nho 

nhã khác thường, tất là tay tuấn kiệt! 

Thúy Vân nói: 

- Chị đã coi chàng vừa ý, sao không gá nghĩa cùng chàng rồi dắt díu em 

đây cũng được phong quang đôi chút”. 

         [35, tr. 18] 

Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du không nhắc đến những lời đối thoại tầm 

thƣờng hóa nhân vật. Hai cô gái vốn nết na hiền thục, vốn êm đềm trướng rủ 

màn che, không thể nào có những lời lẽ, nói năng suồng sã nhƣ thế. Nguyễn 

Du cũng gạt bỏ Thúy Vân ra ngoài, chỉ để lại hai câu suy nghĩ của Kiều: 

   Người đâu gặp gỡ làm chi 

  Trăm năm biết có duyên gì hay không 

         [15, tr. 172] 

Cùng với đó, theo đúng nguyên lí nam chủ động, nữ bị động, Nguyễn Du 

để chàng Kim tƣơng tƣ, thƣơng nhớ Thúy Kiều những 20 câu thơ: 

Chàng Kim từ lại thư song, 

Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây. 

Sầu đong càng lắc càng đầy, 

Ba thu dồn lại một ngày dài ghê. 

Mây Tần khóa kín song the, 

Bụi hồng lẽo đẽo đi vềchiêm bao. 

Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao, 

Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng. 
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Buồng văn hơi giá như đồng, 

Trúc se ngọn thỏ, tơ chùng phím loan. 

Mành Tương phất phất gióđàn, 

Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình. 

Vì chăng duyên nợ ba sinh, 

Thì chi đem thói khuynh thành trêu ngươi. 

Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người, 

Nhớ nơi kỳ ngộ vội dờichân đi. 

Một vùng cỏ mọc xanh rì, 

Nước ngâm trong vắt, thấy gì nữa đâu ! 

Gió chiều như gợi cơn sầu, 

Vi lô hiu hắt như màu khảy trêu. 

       [15, tr. 175-177] 

Với trái tim nhân hậu, vị tha, trƣớc mỗi biến cố xảy ra, Kiều luôn nghĩ 

đến nỗi đau của ngƣời khác và tự kết tội bản thân với một “logic thiên lệch 

mà cảm động” [62, tr. 103]: “Vì ta khăng khít cho người dở dang” khi tình 

yêu tan vỡ; “Trăm điều ngang ngửa vì tôi” khi chấp nhận làm lẽ Thúc Sinh; 

và “Trong mình nghĩ đã có người thác oan” khi Từ Hải bị hãm hại…       

Từ Hải chết một phần do lỗi của Kiều, nhƣng trƣớc hết là do sự phản bội 

của viên “tổng đốc trọng thần”, và một phần nữa là do sự thiếu cân nhắc, suy 

xét kỹ lƣỡng của chính Từ Hải. Trong cuộc đối thoại với Hồ Tôn Hiến, Kiều 

công nhiên ca ngợi Từ - ngƣời chống lại triều đình - là “đấng anh hùng” trƣớc 

mặt kẻ đại diện ngai vàng. Đấy là một cách lên án công khai khá độc đáo 

trong đó tên của ngƣời bị hy sinh gợi ra tên của ngƣời bị lên án. Nhƣng trƣớc 

hết, nàng tự kết tội mình đã đẩy Từ đến chỗ thiệt mạng oan uổng. Dẫu yêu tha 

thiết cuộc đời, “tiếc công cha mẹ thiệt đời thông minh”, song, con ngƣời tuyệt 

vời ý thức trong lƣơng tâm nàng đã không cho phép nàng sống: 

Giết chồng mà lại lấy chồng, 

   Mặt nào mà lại đứng trong cõi đời? 
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        [15, tr. 305] 

Tiếng nói ý thức ấy đã theo nàng đi suốt cuộc đời. Từ buổi đầu “nắng 

giữ mưa gìn” khi gặp gỡ, thề bồi với Kim Trọng, đến sự tự ý thức “phẩm tiên 

rơi đến tay hèn” khi phải chung sống với Mã Giám Sinh. Hoàn cảnh càng 

nghiệt ngã, trớ trêu, ý thức về nhân phẩm của Kiều càng bộc lộ rõ.  

Rơi vào lầu xanh, nàng giẫy giụa, vùng đạp. Tự tử. Chạy trốn. Cam chịu 

đòn ở chốn cửa công... Nàng tìm hết cách để thoát khỏi kiếp đời ô nhục. Đem 

cả tính mạng quyết giữ gìn phẩm giá:  

Đến điều sống đục sao bằng thác trong  

        [15, tr. 218] 

Khi không thoát đƣợc, phải “lấy thân mà trả nợ đời”, nàng luôn ở trong 

một tâm trạng tủi nhục, đớn đau, dằn vặt, mất mát. Nàng phải tiếp khách mà 

tâm hồn, nhân cách không sa đọa. Đêm ngày nhức nhối một giấc 

mộng hoàn lƣơng.       

Dù bị đày đọa, bị sống trong nhục nhã, nhƣng khi có dịp để báo oán, 

nàng không thẳng tay trừng trị những kẻ đã hại mình mà phân tích lẽ thiệt 

hơn : 

Hại nhân, nhân hại sự nào tại ta 

        [15, tr. 292] 

nàng chỉ tuyên án một câu ngắn gọn:  

Thể sao thì lại cứ sao gia hình 

        [15, tr. 292] 

Ở đoạn kết thúc Truyện Kiều, gặp lại Kim Trọng nhƣng Kiều lại cƣ xử 

với mặc cảm không còn trong trắng, trinh tiết. Nàng gạt đi trƣớc lời đề nghị 
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nối duyên của chàng. Nàng nói những lời nặng nề về bản thân, tự đánh giá, tự 

hạ thấp mình: 

Thiếp từ ngộ biến đến giờ 

Ong hoa bướm lại đã thừa xấu xa 

Bầy chầy gió táp mưa sa 

Mấy trăng cũng khuyến mấy hoa cũng tàn 

Còn chi là cái hồng nhan 

Ðã xong thân thế còn toan nỗi nào? 

Nghĩ mình chẳng hổ mình sao 

Dám đem trần cấu dự vào bố kinh! 

Ðã hay chàng nặng vì tình 

Trông hoa đèn chẳng thẹn mình lắm ru! 

Từ rày khép cửa phòng thu 

Chẳng tu thì cũng như tu mới là 

Chàng dù nghĩ đến tình xa 

Ðem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ 

Nói chi kết tóc xe tơ 

Ðã buồn cả ruột lại dơ cả đời 

[15, tr. 329-330] 

Sự đánh giá của Kim Trọng : nể vì, lời đoan chính: 

   Chàng rằng: "Khéo nói nên lời, 

Mà trong lẽ phải có người có ta ! 

Xưa nay trong đạo đàn bà, 

Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường, 

Có khi biến có khi thường, 

Có quyền nào phải một đường chấp kinh. 

Như nàng lấy hiếu làm trinh, 

Bụi nào cho đục được mình ấy vay ? 
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Trời còn để có hôm nay, 

Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời. 

Hoa tàn mà lại thêm tươi, 

Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa. 

Có điều chi nữa mà ngờ, 

  Khách  qua đường để hững hờ chàng Tiêu! 

[15, tr. 330-331] 

 Tâm hồn Kiều ăn sâu rất nhiều những áp đặt của Nho giáo, đặc biệt 

quan niệm trinh tiết là nặng nề nhất. Bây giờ sau bao nhiêu năm lƣu lạc, tấm 

thân không còn trinh bạch nên nàng cũng không còn xứng đáng với tình yêu 

trong sáng thuở nàng cùng chàng Kim. Nàng đã nói những lời xót xa, cay 

đắng nhất. 

Nhân vật Thúy Kiều có những phẩm chất đạo đức phản ánh ảnh hƣởng rất 

rõ của đạo đức Nho giáo: nàng hiếu nghĩa thủy chung, trọng tình trọng nghĩa. 

Đây là lí do vì sao mà có những ngƣời đọc, kể cả vua Minh Mạng ca ngợi tấm 

gƣơng đạo đức của nàng. Quan niệm đạo đức của nhân vật hành xử theo Nho 

giáo cũng chi phối nghệ thuật miêu tả nhân vật, từ ngôn ngữ đến hành động, tâm 

lí nhân vật đều phản ánh ảnh hƣởng của quan niệm đạo đức đó. 

 

 

 

 

CHƢƠNG III: THÚY KIỀU – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ĐẠO ĐỨC HIỆN 

THỰC VÀ NHÂN BẢN 

Nguyễn Du có sự kết hợp tài tình giữa quan niệm đạo đức của Nho giáo 

thời đại ông với quan niệm đạo đức có tính thực tiễn, tính hiện thực và có giá 

trị nhân bản cao. Chính phƣơng diện đạo đức thực tiễn này đã gây nên những 
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tranh luận, đả kích của một số nhà nho bảo thủ vì không phù hợp với chuẩn 

mực đạo đức Nho giáo và sự chờ đợi của các nhà nho đó.  

Ta có thể so sánh với Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. 

Xuất thân từ một nhà Nho nên Nguyễn Đình Chiểu không tránh khỏi việc áp 

đặt các chuẩn mực Nho gia vào các nhân vật của mình. Các nhân vật chính 

diện, phản diện bị phân tuyến rạch ròi. Các nhân vật nam chính diện nhƣ: Lục 

Vân Tiên, Tử Trực, Hớn Minh, Tiểu đồng,.. thƣờng đƣợc khắc họa ở yếu tố: 

có lòng trọng nghĩa khinh tài, có tài năng xuất chúng nhƣng lại có những biểu 

hiện khắc kỉ đối với phụ nữ, thiếu tính lãng mạn trong tình yêu. Các nhân vật 

phản diện luôn có những hành động đƣợc coi là trái với đạo lí làm ngƣời, tính 

nết xấu xa, có những dục vọng thấp hèn nhƣ: Trịnh Hâm, Bùi Kiệm, Võ 

Công,… Đây là điều khó có thể có đƣợc trong cuộc sống đời thƣờng, một con 

ngƣời không thể cơ bản tốt hoặc cơ bản xấu, tùy vào tình hình và điều kiện 

hoàn cảnh cụ thể mà con ngƣời đó có thể là chính diện hay phản diện khác 

nhau. Những quan niệm văn hóa này đã làm cho các nhân vật khá mờ nhạt về 

phƣơng diện nhân bản. Việc phân tuyến này giống với văn học dân gian, tƣ 

duy này không hiện thực. Điều này Nguyễn Du đã truyền tải tốt hơn khi 

không áp đặt chuẩn mực đạo đức lên nhân vật của mình.   

Một ví dụ điển hình là tình yêu của Kiều Nguyệt Nga đối với Lục Vân 

Tiên hoàn toàn là tình yêu của ngƣời chịu ơn, ngƣời hàm ơn. Lục Vân Tiên 

luôn giữ khoảng cách với hai ngƣời con gái trong xe khi Nguyệt Nga có ý 

muốn xuống cúi lạy tạ ơn ngƣời anh hùng đã cứu mình. Cách ứng xử của 

chàng trai “tuổi vừa đôi tám, nghề chuyên học hành” không có cái bản lĩnh 

của kẻ “giang hồ quen thói vẫy vùng” nhƣ Từ Hải. Chàng không phải là hạng 

ngƣời lịch duyệt, biết ân cần, săn sóc phụ nữ. Khi Nguyệt Nga có ý muốn trao 

vật làm tin thì chàng cũng chỉ dám “ngơ mặt chẳng nhìn”. Chàng trai suốt 

ngày dùi mài kinh sử lần đầu đƣợc tiếp xúc với ngƣời con gái đẹp có cái gì đó 

gƣợng gạo, bối rối. Phần này hoàn toàn trái ngƣợc với các nhân vật trong 
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Truyện Kiều của Nguyễn Du. Kim Trọng lần đầu gặp gỡ đã xao xuyến trƣớc 

vẻ đẹp của nàng Kiều: “Tình trong nhƣ đã mặt ngoài còn e”. Chàng Thúc 

Sinh cũng một tỉnh mƣời mê trong lần đầu tiên gặp gỡ nhƣ vậy. Và ngay cả 

chàng Từ Hải cũng đã: “Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ƣa”. 

Để thể hiện chữ hiếu, Nguyễn Đình Chiểu đã để cho Lục Vân Tiên khóc 

mẹ trên đƣờng trở về chịu tang đến mù cả hai mắt. Kiều Nguyệt Nga cũng vì 

chữ tiết hạnh mà thà nhảy xuống song tự vẫn để giữ trọn lời thề với Lục Vân 

Tiên chứ nhất quyết không chịu lấy ngƣời khác. Nguyễn Đình Chiểu đã để 

cho các nhân vật của mình sống đúng với nề nếp và chuẩn mực đạo đức của 

Nho giáo. Các nhân vật hành xử rập khuôn, bởi Nho gia yêu cầu nhƣ vậy. Nó 

không mang yếu tố hiện thực nhƣ Truyện Kiều của Nguyễn Du. Dù nàng Kiều 

có rất nhiều hành xử theo đúng quan niệm đạo đức Nho gia, nhƣng bên cạnh 

đó, nàng cũng hành động đầy bản năng, đầy tình cảm mà một con ngƣời bình 

thƣờng sẽ ứng xử nhƣ vậy.  

3.1. Tình yêu của Thúy Kiều 

3.1.1. Tình yêu với Kim Trọng 

Gặp gỡ: 

Chúng ta đều biết nàng Kiều sống và đƣợc giáo dục trong bầu khí quyển 

của xã hội phong kiến với biết bao khuôn khổ của những giáo điều đạo đức, 

những quy phạm hà khắc. Cũng nhƣ nhiều cô gái khác, nàng đã từng ngoan 

ngoãn trong bốn bức tƣờng “êm đềm trƣớng rủ màn che/ tƣờng đông ong 

bƣớm đi về mặc ai”. Khi mà bao trùm trong ý thức xã hội là quan niệm trọng 

nam khinh nữ, “nhất nam viết hữu/ thập nữ viết vô” thì chuyện ngƣời phụ nữ 

phải nhất nhất tuân thủ sự sắp đặt của ngƣời có quyền uy với mình, chịu cúi 

đầu giam cầm đời mình trong gông xiềng hôn nhân là chuyện tất yếu. Ca dao 

đã từng ghi nhận bao nỗi nhẫn nhục, cam chịu may rủi đổ xuống số phận của 

ngƣời đàn bà xƣa: “Thân em nhƣ giếng giữa đàng/ Ngƣời khôn rửa mặt, 

ngƣời phàm rửa chân” hoặc “Thân em nhƣ hạt mƣa sa/ Hạt vào đài các, hạt sa 
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ruộng lầy”. Trong con mắt của cộng đồng giá trị ngƣời phụ nữ bị coi không bằng 

“con bọ ngựa”, không bằng con sâu, cái kiến… Nhƣng nàng Kiều là ngƣời hiểu 

biết và nhƣ đã nói nàng rất có ý thức về giá trị bản thân mình, hiểu đƣợc mình là 

ai nên cách nàng cƣ xử trong tình yêu cũng thật khác thƣờng.         

Gặp đƣợc chàng Kim trong buổi Tết thanh minh, mầm tình trong Kiều đã 

nảy nở. Trong câu chuyện tình yêu của Thúy Kiều và Kim Trọng, Nguyễn Du 

không những để cho nàng Kiều đƣợc chủ động chọn lựa ngƣời mình yêu, mà 

còn chủ động bày tỏ tình cảm với ngƣời mình yêu. Bắt đầu từ giây phút ban 

đầu lƣu luyến “ngàn năm đâu dễ mấy ai quên”  Kiều đã chủ động: Kiều nhìn 

thấy Kim Trọng từ xa và đến khi rõ mặt thì đã cảm nhận đƣợc tất cả những gì 

sang trọng và cao khiết tỏa ra từ con ngƣời chàng: “văn chƣơng nết đất, thông 

minh tính giời/ phong tƣ tài mạo tót vời/ vào trong phong nhã, ra ngoài hào 

hoa”. Rồi giây phút mê đắm giữa hai ngƣời “tình trong nhƣ đã mặt ngoài còn 

e”,  khi bóng tà đổ xuống giục giã phải chia tay, chàng Kim lên ngựa rồi nàng 

Kiều “còn ghé theo”, nhìn hút bóng chàng…đó là sự chủ động xuất phát từ 

tấm lòng chân thành, từ tình cảm hồn nhiên và vô cùng trong sáng của một cô 

gái đối với một chàng trai khi họ ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời. 

Thúy Kiều không phải là cái máy phục tùng bị động, nàng có tình ý với chàng 

Kim nên vẫn ngó sau lƣng khi chàng về, đây là một điều hợp lí. Ấy vậy mà 

rất nhiều độc giả cũng viện chi tiết này để chê nàng Kiều là lẳng lơ. Trên báo 

Phụ Nữ Tân Văn năm 1929 đã khởi xƣớng một cuộc tranh luận: Kiều nên 

khen hay nên chê? Trong đó, có một bài trả lời của độc giả Bùi Xuân Hòe có 

đoạn: “Gặp Kim Trọng can chi thẹn thùng e lệ, nếu không có tính lắng lơ, sao 

lúc người lên ngựa mà còn ghé theo. Chắc đâu chàng Kim có tài gì, mà mê 

mệt đến nỗi tự than rằng: “Trăm năm biết có duyên gì hay không”. [6,151] 

Một ngƣời con gái bình thƣờng, khi gặp ngƣời con trai hợp ý mình, thì cái 

điều liếc thêm vài lần cũng là chuyện đƣơng nhiên, thế mà đã quy chụp cho 

Kiều tội lẳng lơ. Hoặc vả chăng, độc giả này cùng không biết hay không nghĩ 

gì đến tiếng sét ái tình – một điều thƣờng thấy trong tình yêu đôi lứa. Lƣu 
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Trọng Lƣ trong Mấy lời chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều cũng đã nhận định: 

“Kiều gặp Kim Trọng cũng như cánh buồm gặp gió. Cánh buồm phải căng 

thẳng, thì cái tình của Kiều cũng phải tiết ra một cách rất mãnh liệt. Cái tình 

ấy là cái tình thiên nhiên, thuần túy của giống tài hoa, tự đâu đưa đến, mầu 

nhiệm huyền bí… Có ai hỏi Kiều tại sao Kiều yêu Kim Trọng thì hẳn Kiều 

cũng không biết đáp thế nào được!” [55, tr. 214] 

Tƣơng tƣ: 

Nhờ sự dụng tâm của Kim Trọng, hai ngƣời đƣợc gặp lại nhau. Bắt đƣợc 

chiếc kim thoa của nàng, chàng ngay lập tức đợi chờ, tìm đƣợc cớ để gặp lại 

ngƣời trong mộng. Trong lần gặp lại ấy, chàng Kim vẫn rất chủ động, nôn 

nóng. Chàng về nhà lấy xuyến vàng, khăn vuông để tặng nàng. Cố gắng nhìn 

cho rõ mặt nàng, cho thỏa những ngày tƣơng tƣ, thƣơng nhớ. Còn Kiều thì 

vẫn rất kín đáo “kẻ nhìn rõ mặt ngƣời e cúi đầu”. Đến khi Kim Trọng bày tỏ 

xong, thì nàng “ngần ngừ” rồi mới đáp còn đợi ý của mẹ cha. Thúy Kiều rất 

khéo léo ứng xử, nàng vừa rất kín đáo, nhƣng cũng không tỏ ra lạnh nhạt, 

nàng luôn để ngỏ một khả năng. Sau lần gặp bên vƣờn này, Thúy Kiều đã 

nhận lời Kim Trọng: 

   Đã lòng quân tử đa mang 

  Một lời vâng tạc đá vàng thủy chung 

        [15, tr. 181] 

Ngày cả gia đình sang bên ngoại ăn sinh nhật, Thúy Kiều chủ động ở 

nhà, nàng chủ động nắm bắt cơ hội vì ngƣời con gái xƣa vốn sống trong 

không gian khuê các, cơ hội này là rất hiếm: 

   Nàng rằng gió bắt mưa cầm 

  Đã cam tệ với tri âm bấy chầy 

   Vắng nhà được buổi hôm nay 

  Lấy lòng gọi chút ra đây tạ lòng 

        [15, tr. 183] 
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Khía cạnh đặc sắc nhất trong tính cách Thúy Kiều chính là khát vọng 

tình yêu tự do và hạnh phúc lứa đôi. Khát vọng ấy chống đối với lễ giáo 

phong kiến, quan niệm hôn nhân cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy và đạo đức 

phong kiến, chống đối cả thói xấu xa áp bức của cƣờng quyền phong kiến xã 

hội. Hiếm hoi hơn nữa vì nó là một mối tình táo bạo. Thúy Kiều thùy mị, nết 

na, dịu dàng nhƣ thế, nhƣng khi đến với Kim Trọng cũng dữ dội không kém. 

Kiều bƣớc chân thoăn thoắt tự mình tìm đến với Kim Trọng: về nhà, nhà vắng 

lại xăm xăm băng lối vƣờn khuya một mình trở lại. Ngƣời xắn tay mở động 

đào, rẽ mây trông tỏ vào lối thiên thai không phải là chàng Kim -  ngƣời con 

trai giữ vai trò chủ động nữa mà là nàng Kiều – ngƣời con gái đang giữ vai trò 

bị động. 

Xăm xăm băng lối: 

Sau buổi tình tự ban sáng, trở về nhà thấy song thân chƣa về, nàng lại 

chủ động buổi tối “xăm xăm băng lối vƣờn khuya một mình”. Nàng rất vội 

vàng, bởi nàng linh cảm thấy định mệnh dƣờng nhƣ không ủng hộ mối tình 

với chàng Kim nên nàng chủ động tìm chàng Kim để thề nguyền. Chính vì thế 

mà Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng cực lực phê phán Thúy Kiều, cho 

Truyện Kiều là tuyên truyền cho “ai dâm sầu oán, đạo dục tăng bi”. Từ góc 

nhìn nhân văn đối với tình yêu, có thể nói đây không phải là hành vi nàng 

Kiều tự hủy nhân cách mình mà đó là một sự khẳng định sức mạnh tình yêu 

của mình. Với trái tim biết yêu một cách chân thành, bất chấp mọi sự cấm kị, 

vƣợt bao sự sợ hãi của “bóng đêm” để đến với ngƣời con trai mà mình yêu 

dấu, điều này chỉ chứng tỏ thêm sự tự tin, bản lĩnh phi thƣờng cũng nhƣ khát 

vọng tha thiết hƣớng về giá trị vĩnh cửu của tình yêu mà nàng tự nguyện hiến 

dâng cho Kim Trọng. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Du đã miêu tả đêm 

tình yêu của Kim – Kiều đẹp nhƣ cõi mộng, giữa không gian u huyền thanh 

vắng, mọi vật bỗng bừng sáng bởi “đài sen nối sáp, song đào thêm hƣơng” và 

vầng trăng “vằng vặc giữa giời”. Tất cả đều minh bạch, rõ ràng, sáng tỏ để 

chứng kiến lời thề nguyền thiêng liêng “trăm năm tạc một chữ Đồng đến 
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xƣơng” của Kim Trọng và Thúy Kiều. Tình yêu của họ nảy mầm trong u tịch 

đêm trƣờng phong kiến, một không gian sống luôn tiềm ẩn đầy trắc trở, khó 

khăn, đổ vỡ, họ vẫn chƣa biết ngày mai ra sao nhƣng trong giây phút hiện hữu 

bên nhau họ đã nồng nàn, say đắm, tận hiến. Trong tâm ý của Tố Nhƣ có lẽ 

ông muốn khẳng định dẫu trái với lề luật của xã hội phong kiến nhƣng tình 

yêu Kim – Kiều là một tình yêu hợp với quy luật phát triển của tình cảm con 

người, đó là tình yêu trong sáng, thánh thiện và thuộc về giá trị văn hóa vĩnh 

hằng. Chính vì vậy, dẫu chỉ vài dòng miêu tả nhƣng với bút lực tài hoa, 

Nguyễn Du đã tạc khắc vào tâm thức văn hóa nhân loại một tƣợng đài kỷ 

niệm tình yêu tràn ngập ánh sáng, khát vọng tự do và hình ảnh nàng Kiều nổi 

bật trong khối tƣợng đó nhƣ một đỉnh cao chói lọi của sự nỗ lực phi thƣờng ở 

ngƣời phụ nữ, vƣợt thoát bóng đêm bay về miền ánh sáng tự do đó.   

Sau đó, Thúy Kiều khƣớc từ tình cảm ái ân của Kim Trọng trong đêm thề 

nguyện tình yêu – đó cũng là minh chứng cho thấy sự chủ động của nàng. Khi 

đàn ông trong xã hội đƣơng thời có thể xem thƣờng phụ nữ theo kiểu “vợ 

mọn nhƣ chổi chùi chân/ chùi rồi lại vứt ra sân/ gọi mụ hàng xóm có chùi 

chân thì chùi” (ca dao) và họ cho mình quyền đƣợc giày vò thân xác ngƣời 

phụ nữ theo ý muốn thì việc Thúy Kiều can Kim Trọng khi chàng có thái độ 

“đầu mày cuối mắt”, “xem trong âu yếm có chiều lả lơi”:  

Vội chi liễu ép hoa nài 

Còn thân ắt cũng đền bồi có khi 

         [15, tr. 190] 

âu cũng là điều hợp phẩm tính và rất logic trong chuỗi hành vi ứng xử của 

nàng trƣớc tình yêu. Nàng đâu có tiếc gì ngƣời yêu “vƣờn hồng chi dám ngăn 

rào chim xanh?” nhƣng nàng gìn giữ thân xác của mình cũng là gìn giữ sự bền 

vững của tình yêu mà nàng trân trọng, nàng không muốn sau này giữa nàng 

và chàng Kim rơi vào vòng luẩn quẩn của quy luật tâm lí:  

Mây mưa đánh đổ đá vàng 

Quá chiều nên đã chán trường yến anh 
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         [15, tr. 189] 

Với tất cả sự tự trọng của mình nàng muốn giữ mình trọn vẹn cho Kim 

Trọng, nàng tin tƣởng vào tình yêu của mình và mong muốn duy trì bảo vệ nó.   

- Ngày vui ngắn chẳng tầy gang: 

Kim Trọng phải về hộ tang chú, đến để báo tin cho Kiều. Nàng thề 

nguyền với chàng Kim mà không cần hỏi ý kiến cha mẹ vì tình thế lúc đó rất 

gấp gáp: 

 

   Cùng nhau trót đã nặng lời 

  Dẫu thay mái tóc dám dời lòng tơ 

   Quản bao tháng đợi năm chờ 

  Nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm 

   Đã nguyền hai chữ đồng tâm 

  Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai. 

         [15, tr. 192] 

Sau đó gia đình Kiều xảy ra tai biến, nàng phải bán mình chuộc cha cho 

Mã Giám Sinh. Ngay đêm ở nhà Kiều, Mã Giám Sinh đã làm nhục nàng Lúc 

này, Kiều có ý nghĩ hối hận vì mình trƣớc đó đã giữ gìn với chàng Kim để 

nay bị Mã Giám Sinh bẻ hoa: 

   Biết thân bước đến lạc loài 

  Nhị đào thà bẻ cho người tình chung 

         [15, tr. 205] 

Đây là một ý nghĩ táo bạo, nổi loạn.  

Hành động tự tử ở thanh lâu của Kiều là hành động bảo vệ phẩm giá. 

Tuy nhiên, sau đó việc tự tử lại không thành, nàng lại không tự tử nữa. Rất 

nhiều nhà nghiên cứu đều chê Kiều ở phân đoạn này, họ cho rằng nàng đã có 

dịp quyên sinh thì sao không làm cho trọn. Họ không xét đến sự việc trong 

cơn mê Kiều thấy Đạm Tiên báo cho biết: 
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   Số còn nặng nghiệp má đào 

  Người dù muốn quyết, trời nào đã cho 

   Hãy xin hết kiếp liễu bồ 

  Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau 

         [15, tr. 216 – 217] 

Kiều hiểu rằng trời đã định, số phận đã định nhƣ thế, muốn chết cũng 

không đƣợc. Nàng tin vào lời mộng này là điều dễ hiếu, bởi trong buổi thanh 

minh gặp đƣợc chàng Kim trƣớc đó, thì nàng cũng thấy mộ Đạm Tiên và đêm 

về cũng đƣợc nàng báo mộng rằng mình là số bậc nhất đoạn trƣờng. Giờ đây, 

cuộc đời đoạn trƣờng đớn đau của nàng mới bắt đầu, thì làm sao trời có thể để 

nàng đƣợc chết đi, đƣợc giải thoát.  

Mụ Tú Bà sau khi biết rõ sự thật nàng Kiều nói ra đã đau lòng “Thôi thôi 

vốn liếng đi đời nhà ma!”, nên mụ không thể để mất cả chì lẫn chài, không thể 

để Kiều chết. Trƣớc tình thế đó, mụ ngon ngọt thuyết phục nàng Kiều chỉ cho 

nàng rõ sự thật “một ngƣời dễ có mấy thân”, lại chỉ rõ lứa tuổi tƣơi đẹp của 

nàng “hoa xuân đƣơng nhụy, ngày xuân còn dài”, mụ còn tỏ ra thẳng thắn 

nhận cái sai về mình “cũng là lỡ một lầm hai” và lại còn hứa “đá vàng sao nỡ 

ép nài mƣa mây”. Mụ cho rằng việc nàng Kiều đến chỗ mụ chẳng qua lỡ chân 

nên phải giữ gìn để chờ ngày lấy chồng xứng đáng. Cuối cùng, mụ khẳng 

định làm nhƣ thế chỉ là thiệt mình mà còn hại đến mụ thì có hay gì. Để Kiều 

tin hơn và xóa bỏ sự nghi ngờ của nàng, mụ thề thốt: 

   Mai sau ở chẳng như lời 

  Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi 

         [15, tr. 218] 

Tất cả những điều đó đã tác động đến Kiều, nàng đành lòng cũng nguôi 

dần dần. Sự khôn ngoan, khéo léo của mụ Tú Bà đã mở cho nàng Kiều một 

viễn cảnh không còn ảm đạm nữa. Bằng thực tế, mụ không bắt nàng Kiều tiếp 

khách mà cho nàng ra ở lầu Ngƣng Bích.  
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Chúng tôi nhận thấy, Kiều là cô gái ở xã hội cũ, nơi mà ngƣời ta thƣờng 

tin tƣởng đến những mê tín bói toán điềm mộng, nên việc Kiều tin tƣởng lời 

nói của Đạm Tiên trong mở là hoàn toàn có cơ sở. Hơn thế, trong dịp Tết 

thanh minh trƣớc đó, Đạm Tiên cũng hiện về trong cơn mê của Kiều để báo 

cho nàng về số “đoạn trƣờng”, điều này càng làm cho nàng tin tƣởng nợ của 

mình ở kiếp trƣớc chƣa trả hết thì sao có thể chết đƣợc. Thêm vào đó, với sự 

từng trải và dạn dày kinh nghiệm của Tú Bà, những lời khuyên bảo, hứa hẹn 

của mụ đã làm Kiều nguôi ngoai phần nào. Gia đình Kiều vừa mới yên ổn, 

chàng Kim chƣa kịp gặp lần cuối đã phải chia tay, chắc chắn, trong thâm tâm 

nàng phải mong muốn đƣợc sống để có ngày trở về gặp lại gia đình, gặp lại 

ngƣời yêu. Khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc là những mong muốn chính 

đáng của một con ngƣời, Nguyễn Du đã thể hiện tƣ tƣởng nhân đạo, thông 

cảm, thấu hiểu nàng Kiều khi để cho nàng ứng xử ở phân đoạn này rất thực tế, 

rất nhân bản. 

Có lẽ vì mong muốn đƣợc sống để trở về gặp lại gia đình và ngƣời yêu 

đó mà khi nàng gặp Sở Khanh, có vẻ là một thƣ sinh, tỏ ra quyến luyến nàng, 

khen nàng “sắc nƣớc hƣơng trời”, nàng lại tin tƣởng nhƣ vậy. Một ngƣời đang 

trong cảnh cá chậu chim lồng, đang trong cảnh tƣơng lai mờ mịt “kiếp phong 

trần biết bao giờ mới thôi” thì những lời hứa hẹn của Sở Khanh không thể 

không tác động mạnh mẽ đến nàng. Thế là nàng đánh liều nhắn lời rồi viết thƣ 

kể rõ tình cảnh của mình. Nàng chủ động, mạnh dạn bộc lộ nỗi lòng, tâm tƣ 

và “nhờ tay tế độ vớt ngƣời trầm luân”. Thƣ đi, Sở Khanh có thƣ lại, hẹn ngày 

giờ bỏ trốn. Khi Sở Khanh đồng thuận, trong phút chốc dù đã “sinh nghi”, 

nhƣng nàng không tìm cách dừng lại suy nghĩ, đối phó mà trái lại, nàng “cũng 

liều nhắm mắt đƣa chân”. Nàng Kiều ngây thơ và cả tin nên đi theo họ Sở, 

ngờ đâu bị hắn lừa, bị Tú Bà mang quân đến bắt rồi đánh đập dã man. Trong 

tình hình đó, Kiều phải nhận tội và cầu xin tha thiết. 



 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

 

64 

Nếu đối chiếu vào các sự việc trƣớc đó, ta thấy có điều không bình 

thƣờng: sắp bị đánh thì tìm cách tự tử, khi bị đánh thì lại không tự tử nữa, 

phải chấp nhận điều tồi tệ nhất mà nàng không muốn. Nhƣng xem kĩ lại là 

hợp lí. Tự tử vì lúc đó nàng đang rất đau đớn về tinh thần, không còn cách 

nào làm giảm đi đƣợc. Sự đau đớn này không phải do tự nàng Kiều gây ra, chỉ 

có cái chết mới chấm dứt đƣợc nỗi đau khổ đó. Còn khi trốn đi không thành, 

bị bắt rồi bị đánh thậm tệ, muốn giảm sự đau đớn về thể xác thì chỉ còn cách 

nhận tội và xin từ bỏ tấm lòng trinh bạch của mình. Ở hoàn cảnh này, 

tự nàng Kiều đã thấy mình là ngƣời có tội.  

Nàng không tự tử tiếp để mong đƣợc sống, quyết tâm sống để gặp lại cha 

mẹ, ngƣời yêu Kim Trọng. Điều này mạnh hơn tƣ tƣởng đạo đức trinh tiết 

cứng nhắc. Soi chiếu vào trích đoạn Nội thƣơng mình, chúng tôi nhận thấy sự 

bênh vực, cảm thông sâu sắc của Nguyễn Du đối với quyết tâm sống của 

Thúy Kiều. Sống trong cảnh lầu xanh – một nơi trăng hoa nhộn nhịp “cuộc 

say đầy tháng, trận cƣời suốt đêm”, vậy mà nàng không thể vui vẻ, không 

muốn hòa mình vào kiếp sống ô nhục đó. Dù ngoài mặt phải cƣời đùa, thi từ, 

ca phú, gảy đàn rót rƣợu tiếp khách, nhƣng trong lòng nàng là một nỗi buồn 

sầu, đau khổ khi không tìm đƣợc tri âm tri kỉ, khi trong thâm tâm nàng không 

muốn sống một cuộc sống nhƣ vậy: 

   Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu 

  Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ! 

         [15, tr. 230] 

Sống nhƣ thế thà chết đi, nhƣng nàng vẫn cố sống tiếp để đƣợc trở về 

bên cha mẹ, bên ngƣời yêu. Nguyễn Du cho rằng, dù sống trong ô nhục, 

nhƣng sự sống đối với Kiều lúc này là rất đáng quý. Không thể bất nhẫn nhƣ 

giáo lý Nho giáo khuyên phụ nữ tự tử trong bất cứ tình huống nào.  

3.1.2. Thúy Kiều có tình yêu với cả Thúc Sinh, Từ Hải  
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Tác giả Vũ Hạnh ở bài viết “Đọc lại Truyện Kiều” với phần “Những 

khôn mặt tình yêu trong Truyện Kiều” đã có những nghiên cứu về nhiều mặt 

tình yêu trong chính con ngƣời Thúy Kiều, ông chỉ ra tính chất cũng nhƣ sự 

khác biệt về tình yêu giữa những mối tình: Kim – Kiều, Kiều – Thúc Sinh, 

Kiều – Từ Hải. Khi nhận xét về mối quan hệ giữa Kiều với Thúc Sinh và Từ 

Hải, ông cho đó không phải tình yêu thực sự. Theo tác giả, hai mối tình ấy 

không có sự tự do trong lựa chọn, không có sự bình đẳng trong tình yêu, mà 

theo ông nó là “mỗi ngƣời phải có phần quyết định cho sự thăng trầm của tình 

yêu”. Nhƣ thế mối tình Kiều với Thúc Sinh chỉ là “khuôn mặt bản năng”, còn 

tình yêu giữa Thúy Kiều với Từ Hải là “biểu hiện của lí trí”. Tác giả Đặng 

Thanh Lê qua bài viết: “Thế giới Truyện Kiều, con ngƣời Truyện Kiều” cũng 

đi sâu vào tìm hiểu nhân vật Thúy Kiều và chỉ ra những đặc điểm, tính chất và 

sự khác nhau về đặc trƣng của ba mối tình đó. Khi bàn về tình yêu giữa Thúy 

Kiều với Thúc Sinh, Thúy Kiều với Từ Hải, tác giả cho đó là những 

mối tình do hoàn cảnh đƣa đến cho Kiều.  

3.1.2.1 Tình yêu với Thúc Sinh 

Tình yêu của Kiều đối với Thúc Sinh là tình yêu của một ngƣời chịu ơn 

dối với ân nhân. Trong lúc Kiều đang ở đáy bùn nhơ thì Thúc Sinh là ngƣời ra 

tay giúp đỡ, chuộc Kiều ra khỏi thanh lâu. Dù rằng tình cảm của Thúc Sinh 

với nàng chỉ là của ngƣời khách làng chơi với cô kĩ nữ mà mình yêu mến, chứ 

không phải là tình yêu say đắm hoàn toàn. Trở lại mối tình với Kim Trọng, 

Kiều lúc này vẫn còn là một tiểu thƣ khuê các, còn xứng đáng với chàng Kim, 

tình yêu của hai ngƣời là tự nguyện và đứng trên một điểm xuất phát. Bây 

giờ, Kiều là gái lầu xanh, thân thể không còn trinh bạch, không có điểm xuất 

phát ngang bằng với Thúc Sinh nên nàng chấp nhận làm vợ lẽ Thúc Sinh. Mà 

cũng đâu phải Thúc Sinh có ý định chuộc Kiều ra, lấy Kiều làm vợ ngay. 

Trƣớc đó, chàng chỉ định nhƣ một khách làng chơi qua đƣờng, rồi khi thấy tài 
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sắc của nàng, chàng mới bình tĩnh hỏi ngọn nguồn gốc gác đời nàng để cứu 

nàng ra khỏi lầu xanh. Sống trong hạnh phúc yêu đƣơng nhƣng nàng cũng 

không bao giờ quên rằng mình là vợ lẽ ngƣời ta. Hạnh phúc thật mong manh 

khi hai ngƣời vẫn sống lén lút với nhau mà không cho ngƣời vợ chính thức 

hay biết. Bởi vậy, Thúy Kiều đã khuyên Thúc Sinh nên trở về nói tất cả cho 

Hoạn Thƣ biết. Rõ ràng Kiều có ý định cùng chung sống lâu dài với Thúc 

Sinh, chấp nhận thân phận vợ lẽ. Nàng tỉnh táo và thấu hiểu rằng hoàn cảnh 

của mình bây giờ không đƣợc nhƣ trƣớc kia nữa. Một cô gái đang ở nơi nhơ 

nhớp nhất khi đƣợc cứu ra thì tại sao lại không yêu thƣơng trân trọng ngƣời 

đã cứu mình đƣợc? Nguyễn Du đã rất thực tế, không để Kiều quên hẳn Kim 

Trọng, nhƣng lời thề hẹn thuở trƣớc bây giờ đã xa lắm rồi. 

Thúy Kiều có tình yêu với Thúc Sinh là điểm là lùng so với quan niệm 

“tòng nhất nhi chung”, trung thần bất sự nhị quân, liệt nữ bất canh nhị phu. 

Ngay cả khi bị Hoạn Thƣ hành hạ, nàng vẫn không nguôi nhớ Thúc Sinh: 

   Quan phòng then nhặt lưới mau 

  Nói lời trước mặt rơi châu vắng người 

   Gác kinh viện sách đôi nơi 

  Trong gang tấc lại gấp mười quan san 

         [15, tr. 268] 

Đây là lúc Kiều bị Hoạn Thƣ cho ra Quan Âm các chép kinh, nhƣng 

nàng vẫn một mực hi vọng, mong chờ vào Thúc Sinh. Đoạn thơ này theo 

Thích Nhất Hạnh trong: “Thả một bè lau” “tố cáo” rằng tâm Thúy Kiều vẫn 

hƣớng về Thúc Sinh ngay cả khi nàng bị giam lỏng trong gác Quan Âm để 

chép Kinh Phật. Thích Nhất Hạnh phân tích đại ý: Kiều đã bị Hoạn Thƣ lập 

mƣu bắt giả chết cháy với Thúc Sinh để bắt đi làm con hầu, chịu đầy đọa 

trong thân phận tôi tớ, rồi khi Thúc Sinh về phải hầu đàn hầu rƣợu hai vợ 

chồng mở tiệc đón gió tẩy trần, đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần nhƣ thế là 

vì đã sống với Thúc Sinh, vậy thì phải tập cho ý nghĩ cuộc sống không có 
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Thúc Sinh. Nhƣng nàng vẫn mang tâm niệm hƣớng về chàng Thúc Sinh: “Hai 

câu này tố cáo trong đáy lòng Kiều vẫn có ƣớc muốn gặp Thúc sinh chứ Kiều 

chƣa quyết tâm đi tu. Vì vậy đời của Kiều còn khổ” [TNH, Thả một bè lau], 

nên Hoạn Thƣ đã thử thách xem Thúy Kiều và Thúc Sinh còn liên hệ với 

nhau hay không. Thúc Sinh đi thi quên đồ về lấy, mới hay biết là Hoạn Thƣ 

vắng nhà, nắm ngay cơ hội, chàng ra Quan Âm các gặp Thúy Kiều, khuyên 

Kiều trốn đi.Vì thế mà Thúy Kiều sợ Hoạn Thƣ, đang đêm trốn khỏi Quan 

Âm các, rồi kết cục bị đẩy vào nhà chứa một lần nữa. Cách giả định ngƣời 

con gái nhƣ vậy của Thích Nhất Hạnh tức là Kiều không có kí ức. Kiều và 

Thúc Sinh có tình cảm với nhau, là vợ chồng của nhau thì không thể xóa nhòa 

ngay đƣợc. Một con ngƣời bình thƣờng đều có trái tim, trí nhớ. Thích Nhất 

Hạnh cho rằng để an lạc, Kiều phải quên sự kiện với Thúc Sinh đi, đây là ông 

theo quan điểm của Phật giáo chứng minh đƣờng tu của con ngƣời. Nhƣ vậy 

là không hợp lí, Nguyễn Du theo quan điểm đạo đức thực tiến, nhân bản, là 

con ngƣời là phải có tình yêu, hồi ức, trí nhớ, nên ông tả tình cảnh Kiều và 

Thúc Sinh lại gặp nhau – điều mà Thích Nhất Hạnh cho rằng là nguyên do 

cho những khổ đau tiếp theo sau này của Kiều.  

Nhƣng nếu Thúy Kiều không nhớ Thúc Sinh nữa thì cuộc sống không 

còn là cuộc sống. Hơn một năm sống trong phận tôi tớ mà không hiểu vì sao, 

nay gặp đƣợc Thúc Sinh nàng mới vỡ lẽ ra, thì nàng càng nhớ nhung, càng 

muốn gặp để bày tỏ, để hỏi rõ nguồn cơn. Nguyễn Du đã đứng trên lập trƣờng 

nhân bản, đạo đức thực tiễn để miêu tả nhân vật. 

3.1.2.2. Tình yêu với Từ Hải 

Tình yêu của Kiều dành cho Từ Hải lại hoàn toàn khác. Khác bởi chính 

mục đích của hai ngƣời đàn ông khi đến với Kiều, Thúc Sinh chỉ là khách 

làng chơi tìm đến nàng để vui vẻ, giải khuây, và trải qua quá trình “Trƣớc còn 

trăng gió sau ra đá vàng”; còn Từ Hải tìm đến nàng là vì nghe tiếng nàng 
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Kiều, tìm đến để tìm ngƣời tri âm tri kỉ. Từ thông cảm với Kiều, trân trọng 

chính con ngƣời Kiều dù nàng đang ở trong đống bùn nhơ: 

Lần thu gió mát trăng thanh, 

Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi, 

Râu hùm, hàm én, mày ngài, 

Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao. 

Đường đường một đấng anh hào, 

 Côn quyền hơn sức lượcthao gồm tài. 

Đội trời đạp đất ở đời, 

Họ Từ tên Hải, vốn người Việt đông. 

Giang hồ quen thú vẫy vùng, 

Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo. 

Qua chơi nghe tiếng nàngKiều, 

Tấm lòng nhi nữ cùng xiêu anh hùng. 

Thiếp danh đưa đến lầu hồng, 

Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa. 

Từ rằng: Tâm phúc tương cờ 

Phải người trăng gió vậtvờ hay sao? 

Bấy lâu nghe tiếng má đào, 

Mắt xanh chẳng để ai vào có không? 

Một đời được mấy anh hùng, 

Bõ chi cá chậu, chim lồng mà chơi! 

[15, tr. 291] 

Chàng chuộc nàng ra khỏi thanh lâu, cƣới nàng về làm vợ. Sau khi lập 

đƣợc công danh trở về, chàng lại giúp nàng mở phiên tòa báo ân báo oán, trao 

toàn quyền cho nàng phán quyết. Từ Hải không chỉ là ngƣời anh hùng lí 

tƣởng của Nguyễn Du mà còn là ngƣời anh hùng trong lòng Thúy Kiều. Tình 

yêu của Kiều dành cho Từ Hải chính là niềm cảm mến, trân trọng, khâm phục 
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dành cho một ngƣời anh hùng. Nàng cũng là tri âm tri kỉ, thấu hiểu đƣợc khát 

vọng công danh, chí tang bồng của Từ Hải. Nếu Thúc Sinh chỉ là tình cảm 

chịu ơn thì với Từ Hải, Kiều dành cho chàng cả phần lí trí. Ở với Thúc Sinh, 

nàng phải chịu thân phận tôi đòi hèn mọn; ở với Từ Hải, nàng đƣợc là mệnh 

phụ phu nhân có quyền lớn lao. Khi Từ chết đi, Kiều cũng muốn đi theo 

chàng. Kiều cảm kích Từ Hải, đó không chỉ là ân nhân mà còn là ngƣời anh 

hùng trong lòng nàng. 

Tình yêu của Thúy Kiều với Từ Hải cũng là một quan niệm hoàn toàn 

mới mẻ, táo bạo, khi Từ Hải không phải là một vị tƣớng quân bình thƣờng, 

mà lại là một kẻ nổi loạn chống triều đình phong kiến. Mà chính kẻ nổi loạn 

nhƣ vậy lại đƣợc Nguyễn Du miêu tả bằng bút pháp lí tƣởng hóa, nổi lên là 

một ngƣời anh hùng với khát vọng, ý chí lớn lao. Phải chăng Nguyễn Du cũng 

muốn tìm một xã hội lí tƣởng mới, có công bằng, có báo ân báo oán rõ ràng, 

bứt phá khỏi cái rào cản của mọi lẽ giáo phong kiến để tìm đến một xã hội 

công bằng? Đó là quan niệm nhân bản của tác giả, xuất phát từ tấm lòng yêu 

thƣơng con ngƣời, từ khoảng thời gian “mƣời năm gió bụi” lang thang nhiều 

vùng đất khác nhau, thấy đƣợc sự cơ cực, đói khổ của những ngƣời dân dƣới 

đáy xã hội. Bởi vậy, tác giả gửi gắm ƣớc mơ công lí ngàn đời vào nhân vật 

nổi loạn nhƣ Từ Hải. 

Chúng tôi cho rằng, việc Kiều có tình yêu với Kim Trọng, Thúc Sinh, Từ 

Hải là hoàn toàn hợp lí. Trong hoàn cảnh cuộc sống nhƣ vậy, gặp đƣợc Thúc 

Sinh, Từ Hải nhƣ là phao cứu mạng cuộc đời Kiều. Trên mỗi bƣớc đƣờng lƣu 

lạc, tùy từng thời điểm từng hoàn cảnh khác nhau mà Thúy Kiều gặp gỡ và 

mang những tình yêu khác nhau. Dù bị Hoạn Thƣ ghen tuông mà Thúc Sinh 

vẫn không đứng ra giúp đỡ đƣợc, nhƣng việc cứu nàng ra khỏi lầu xanh của 

chàng cũng đủ để Kiều phải có một tình yêu mang ơn. Còn tình yêu của Từ 

Hải và Thúy Kiều là xuất phát từ lòng ngƣỡng mộ của hai con ngƣời tri kỉ 

từng lăn lộn với đời và hiểu đời. 
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Tiếp nhận nhân vật Kiều từ vấn đề đạo đức hiện đại, chúng tôi thấy nàng 

đáng đƣợc trân trọng. Bởi cuộc sống trong lầu xanh đối với nàng là cuộc sống 

của một kẻ vô hồn. Và lẽ dĩ nhiên, khi gặp những Thúc Sinh, Từ Hải, nàng sẽ 

đi theo họ, bởi họ chính là phao cứu mạng cứu vớt cuộc đời nàng khỏi chốn 

lầu xanh ô nhục. Một tác phẩm có giá trị bao giờ quan điểm về con ngƣời 

cũng có giá trị hiện thực. Quan điểm hiện thực của Nguyễn Du trong “Truyện 

Kiều” là quan điểm hay, sống động, đi trƣớc các nhà Nho thời đại và đó cũng 

chính là yếu tố giúp tác phẩm sống mãi với thời gian. 

3.2. Nghệ thuật miêu tả nhân vật để phục vụ cho quan điểm đạo 

đức 

Quan điểm đạo đức theo nhân bản, hiện thực, phi Nho giáo của Nguyễn 

Du cũng ảnh hƣởng tới nghệ thuật miêu tả nhân vật. Tác giả sử dụng những từ 

ngữ mạnh mẽ để miêu tả hành động của nhân vật Thúy Kiều. Những ứng xử 

của nàng luôn là chủ động, dứt khoát, kể cả trong tình yêu lẫn trong đời sống 

hàng ngày. 

3.2.2. Ngôn ngữ, hành động của nhân vật Thúy Kiều 

Trong mối tình của Thúy Kiều và Kim Trọng, dù có những lúc Kiều e 

thẹn, e ngại đúng theo lễ giáo phong kiến, nhƣng bên cạnh đó, Nguyễn Du 

cũng rất nhiều lần sử dụng những từ ngữ thể hiện sự chủ động phá bỏ rào cản 

để đến với tình yêu của Thúy Kiều. Buổi gia đình đi ăn sinh nhật bên nhà 

ngoại, Kiều với Kim Trọng có găp gỡ nhau, Nguyễn Du sử dụng từ láy “thoăn 

thoắt” để diễn tả bƣớc chân của Thúy Kiều đến gặp chàng Kim. Tâm trạng 

nóng vội muốn đến gặp ngƣời mình yêu nên bƣớc chân nàng cũng nhanh 

chóng hơn, vội vã hơn. Trong đêm thề nguyền với Kim Trọng, Thúy Kiều đã 

không e ngại đêm khuya, nàng “xăm xăm băng lối vƣờn khuya một mình” để 

tìm đến tự tình với chàng Kim. Từ láy “xăm xăm” và động từ “băng” đã diễn 

tả đƣợc bƣớc chân nhanh nhẹn và lòng can đảm, sự hăm hở, mạnh mẽ của 

Thúy Kiều khi dám gỡ rào vƣợt tƣờng sang nhà Kim Trọng, từ đó, nó cũng 
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làm nên nhịp điệu khẩn trƣơng của cuộc thề nguyền. Nàng đang tranh đua với 

thời gian và định mệnh đang ám ảnh, bởi tình yêu quá lớn với Kim Trọng. 

Nàng đang chủ động đến với tình yêu để chống lại định mệnh “biết đâu rồi 

nữa chẳng là chiêm bao”. 

Cũng trong buổi gặp lại nhau ở vƣờn Thúy đó của hai ngƣời, Nguyễn Du 

viết rất nhiều câu thơ có sử dụng tính từ “vội”: 

- Vội về thêm lấy của nhà 

- Vội vàng lá rụng hoa rơi 

- Cửa ngoài vội rủ rèm the 

- Vội mừng làm lễ rước vào 

- Vội chi liễu ép hoa nài 

- Nàng thì vội trở buồn thêu 

Vội vàng, nhanh chóng, khẩn trƣơng, tình yêu của Thúy Kiều và Kim 

Trọng nhƣ đang có ai đứng ra ngăn trở khiến hai ngƣời phải nhƣ vậy. Cái vội 

này đƣợc ghi nhận nhƣ một biểu tƣợng của tinh thần say mê và sự chống đối 

lại lễ giáo phong kiến. Ở đây có cái háo hức của tuổi trẻ, có cái thần thái vụng 

trộm của tình yêu chƣa tới lúc công khai và có cả tinh thần tranh chấp của số 

mệnh: “Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao”. Miêu tả hành động của các 

nhân vật, Nguyễn Du muốn thể hiện sự chủ động trong tình yêu của cả hai 

ngƣời. Bởi vì đã có tình cảm với nhau nên lo lắng, băn khoăn, sợ hãi, khao 

khát đƣợc gặp nhau, đƣợc ở bên nhau. 

Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của Nguyễn Du cũng là một điều 

đáng nói góp phần giúp ông xây dựng đƣợc những ứng xử chủ động của Thúy 

Kiều. Khi nói về tình thƣơng nhớ của Kiều, Nguyễn Du cho ta thấy ông là 

ngƣời xét tâm lí rất rành và rất thấu hiểu tâm trạng của họ nhƣ khi ở lầu 

Ngƣng Bích ta thấy Kiều nhớ đến tình nhân (Kim Trọng) trƣớc và sau đó mới 

nhớ đến gia đình. Trong Truyện Kiều, đến nỗi nhớ lần sau thì Kiều lại nhớ về 

gia đình trƣớc và nhớ về ngƣời tình sau. Khi Thúc Sinh về thăm quê nàng một 
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mình ở lại Lâm Truy và lúc ở Châu Thai chờ Từ Hải nàng cũng nhớ đến cha, 

mẹ trƣớc hơn là nhớ đến ngƣời tình. 

Đặc biệt một số đoạn tiêu biểu Nguyễn Du miêu tả cảnh vật nhƣng lại thể 

hiện rõ tâm trạng, tình cảnh của nhân vật lúc bấy giờ. Đó là đoạn miêu tả Kiều 

ở lầu Ngƣng Bích. Kiều lúc này đang trong hoàn cảnh cá chậu chim lồng, bị 

giam lỏng nơi lầu cao. Nàng trơ trọi giữa không gian mênh mông, hoang vắng 

trong hoàn cảnh tha hƣơng, cô đơn và bị đẩy vào chốn lầu xanh ô nhục. Lầu 

Ngƣng Bích đƣợc tác giả miêu tả là nơi có phong cảnh đẹp, khung cảnh hữu 

tình, thơ mộng. Tuy nhiên, trong khung cảnh ấy, Kiều chỉ thấy hình ảnh vầng 

trăng đơn côi, mặt đất thì có cồn cát nhấp nhô, hoang vu, vắng lặng. Khung 

cảnh này càng khắc sâu thêm nỗi cô đơn khiến Kiều thấy bẽ bàng, chán ngán, 

buồn tủi. Sau đó, nàng nhớ về ngƣời yêu, lúc bấy giờ là chàng Kim, nhớ về 

lời thề đôi lứa, lời hẹn ƣớc trăm năm trƣớc đây. Ở lầu cao ấy, nàng cũng 

không nguôi nhớ thƣơng, lo lắng cho cha mẹ mình. Nguyễn Du sử dụng ngôn 

ngữ độc thoại thể hiện nỗi xót thƣơng cho cha mẹ đang ngày đêm mong 

ngóng tin nàng, sợ cha mẹ già yếu không có ngƣời phụng dƣỡng. Cũng tả con 

thuyền gắn liền với thân phận mỏng manh trôi dạt, nhƣng hình ảnh này trong 

Cung oán ngâm, tuy vận động trong một không gian cụ thể: 

    Sông cồn cửa bể nhấp nhô 

   Con thuyền bào ảnh lô xô gập ghềnh 

Vẫn chỉ là con thuyền của một tâm trạng giữa bể hoạn mà thôi. Trái 

ngƣợc lại, con thuyền trong cửa bể chiều hôm trƣớc lầu Ngƣng Bích tuy tả 

đƣợc tâm trạng Thúy Kiều nhƣng ngƣời đọc vẫn thấy đƣợc tính khách quan 

của nó: 

    Buồn trông cửa bể chiều hôm 

   Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa 

    Buồn trông ngọn nước mới sa 

   Hoa trôi man mác biết là về đâu? 
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    Buồn trông nội cỏ dầu dầu 

   Chân mây mặt đất một màu xanh xanh 

    Buồn trông gió cuốn mặt duềnh 

   Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. 

         [15, tr. 219-220] 

 Các yếu tố cảnh vật có tính chất biểu trƣng thể hiện nhƣ một hệ thống 

có vận động, có thay thế, có phát triển. Do đó, cảnh vật không đơn điệu, mờ 

nhạt, sáo mòn, mà ngƣợc lại nó góp phần diễn tả đƣợc sự biến đổi 

của đời sống nhân vật.  

Một trích đoạn khác cũng thể hiện bút pháp tả cảnh ngụ tình của Nguyễn 

Du đó là đoạn trích Nỗi thương mình. Trƣớc đó khi bị vào lầu xanh, Kiều có 

tự tử nhƣng không thành, sau lại không tự tử nữa, chấp nhận tiếp khách ở lầu 

xanh. Ở đoạn này, nàng lên tiếng tự xót thƣơng cho số phận đau đớn tủi nhục 

của mình sau khi bị mắc lừa Sở Khanh và bị Tú Bà đẩy vào chốn lầu xanh 

sống cuộc đời nhơ nhớp, ô nhục. Nguyễn Du đã vẽ ra một cảnh tƣợng tại chốn 

lầu xanh, miêu tả khung cảnh nhộn nhịp, tấp nâp nơi đây. Bên ngoài không 

khí vui tƣơi, nhộn nhịp ấy là cuộc sống tăm tối của nàng Kiều. Trong mỗi 

cuộc vui, nàng uống rƣợu để cố quên đi tất cả, nhƣng khi nàng tỉnh thì bao nỗi 

ê chề, nhục nhã lại ùa về trong tâm trí nàng. 

Thái độ, tâm trạng của Kiều là thái độ, tâm trạng của một con ngƣời luôn 

ý thức về nhân phẩm lại phải từ bỏ nhân phẩm; khao khát tình yêu trong sáng 

tốt đẹp lại rơi vào cuộc sống bẩn thỉu, nhơ nhớp. Vì thế mà đau đớn, ê chề, bẽ 

bàng, chua chát. Tâm trạng, thái độ của Kiều đƣợc khắc hoạ trong bối cảnh 

"khi tỉnh rƣợu lúc tàn canh”. Đó là lúc đêm khuya, con ngƣời trở về sống thật 

với mình nghe lòng nức nở, thổn thức: "Giật mình, mình lại thƣơng mình xót 

xa" Câu thơ có tới ba chữ mình với cách ngắt nhịp bất thƣờng (2/4/2) đã diễn 

tả trạng thái tâm hồn đầy biến động; bàng hoàng - thảng thốt - đau đớn. Nàng 

“giật mình” nhận ra cuộc sống ô nhục nơi đây, cuộc sống mà chính nàng đang 
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phải gánh chịu, rồi nàng lại tự thƣơng xót cho số phận của mình. Nàng nhớ lại 

khoảng thời gian vui vẻ ở quá khứ, nhƣng giờ đây cuộc sống đó đã lùi vào dĩ 

vãng, bỏ lại nàng với cuộc sống tại nơi dƣới đáy xã hội: 

    Khi sao phong gấm rủ là 

   Giờ sao tan tác như hoa giữa đường 

    Mặt sao dày gió dạn sương 

   Thân sao bướm chán ong chường bấy thân 

        [15, tr. 229 – 230] 

Nguyễn Du đã sử dụng những phép đối để nói lên nỗi cay đắng tủi nhục 

mà Kiều phải nếm trải, chịu đựng, không biết chia sẻ cùng ai, chỉ biết tự mình 

xót thƣơng cho số phận của mình. Bốn câu thơ là bốn câu hỏi liên tiếp, dồn 

dập (Khi sao...? Giờ sao...? Mặt sao....? Thân sao...?) . Câu thứ nhất gợi nhớ 

về quá khứ, ba câu sau gợi nỗi đau đớn, xót xa, ê chề trƣớc hiện tại. Sự đối 

lập hiện tại không quá khứ đã khắc sâu hơn nỗi đau. Hiện tại bao trùm, đè 

nặng, chôn vùi quá khứ. Quá khứ thoảng qua làm đau hơn hiện tại. Bốn từ 

"sao" láy đi láy lại bộc lộ nỗi xót xa đến cùng cực của Thúy Kiều. Thuý Kiều 

nhớ lại cảnh sinh hoạt ở lầu xanh với đủ phong, hoa, tuyết, nguyệt, cầm, kì, thi, 

hoạ... Hình ảnh thơ có tính chất ƣớc lệ, phiếm chỉ. Sự nhơ nhớp đƣợc che đậy 

bởi vẻ ngoài tao nhã. Nhƣng tất cả đều hờ hững không có gì bền chặt. Nguyễn 

Du đã đặt tất cả dƣới cái nhìn buồn thảm, chua chát, bẽ bàng của Thuý Kiều.  

Sau đó, tác giả lại miêu tả kĩ hơn về cuộc sống chốn lầu xanh, có đầy đủ những 

cầm, kì, thi, họa – những thứ mà Kiều rất say mệ. Trƣớc cảnh vật hoa lệ, mĩ 

miều nhƣ thế, lẽ ra tâm trạng nàng Kiều phải vui vẻ, phấn chấn, nhƣng: 

    Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu 

   Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ 

        [15, tr. 230] 

Hai câu thơ cho thấy nỗi buồn chồng chất của Kiều. Nguyễn Du thể hiện 

nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật bậc thầy của mình qua việc mƣợn cảnh vật 
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để nói tâm trạng con ngƣời, tả cảnh ngụ tình. Cảnh vật vốn dĩ chỉ là những 

thứ vô tri vô giác vậy mà nay dƣới ngòi bút của Nguyễn Du, nó trở thành 

những sinh thể có hồn, biết buồn theo nỗi buồn của con ngƣời. Đoạn thơ có 

một ý nghĩa sâu sắc, mới mẻ khi đặt trong nền văn học trung đại. Đây là sự tự 

ý thức về cá nhân trong một thời đại mà cái cá nhân có xu hƣớng triệt tiêu. 

Hơn nữa, đây lại là ý thức cá nhân của một ngƣời phụ nữ, đối tƣợng đƣợc 

giáo dục theo tinh thần "tam tòng" an phận thủ thƣờng, cam chịu, nhẫn nhục. 

Sự tự ý thức về bản thân của nàng Kiều có ý nghĩa "cách mạng". Con ngƣời 

không chỉ biết hi sinh, nhẫn nhục, cam chịu mà còn biết ý thức về phẩm giá, 

nhân cách bản thân. Cảm hứng thƣơng xót bản thân không chỉ thấy ở nhân vật 

của Nguyễn Du mà còn thấy ở ngƣời cung nữ trong Cung oán ngâm của 

Nguyễn Gia Thiều, ngƣời chinh phụ trong Chinh phụ ngâm của Đặng Trần 

Côn - Đoàn Thị Điểm và ngƣời phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hƣơng,... Có thể 

nói, văn học trung đại đến cuối thế kỉ XVIII, ý thức cá nhân đã trở thành một 

hiện tƣợng khá phổ biến. Nhƣng ở Truyện Kiều, vấn đề này đƣợc biểu hiện 

thấm thía hơn. Chữ "ngã” của nhân vật và của chính ngƣời nghệ sĩ đã đƣợc 

Nguyễn Du biểu hiện nhƣ một nét độc đáo, sâu sắc trong tƣ tƣởng nhân đạo 

của mình.  Đoạn thơ cũng thể hiện tấm lòng thƣơng cảm của Nguyễn Du đối 

với ngƣời con gái đang ở trong nhà chứa, đó là quan điểm đạo đức rộng, 

phóng khoáng, không chật hẹp nhƣ các nhà Nho. 

3.2.3. Bình luận, đánh giá của tác giả 

Điểm đặc sắc của Truyện Kiều là phần ngôn ngữ bình luận của tác giả. 

Khác hẳn các nhà văn hiện thực phƣơng Tây đứng bên ngoài kể lại một cách 

khách quan, lạnh lùng diễn biến truyện, Nguyễn Du đã viết tác phẩm vĩ đại 

nhƣ có máu nhỏ trên đầu ngọn bút, nƣớc mắt thấm từng trang giấy (lời bình 

của nhà nho thế kỷ XIX). Ngôn ngữ bình luận của Nguyễn Du thể hiện quan 

điểm đạo đức thẩm mỹ của ông một cách sâu  sắc.   

Bên cạnh đó, tác phẩm còn có những bình luận trữ tình của Nguyễn Du 

thể hiện thái độ, tình cảm của tác giả đối với Thúy Kiều. Ông dành tình cảm 

quý mến, trân trọng, xót thƣơng cho Thúy Kiều. Ông nguyền rủa: 

   Chém cha cái số má đào 
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  Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi 

        [15, tr. 280] 

Ông kêu lên đau đớn não lòng: 

   Đau đớn thay phận đàn bà 

  Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung 

        [15, tr. 167] 

Khi Kiều bị Mã Giám Sinh làm nhục, tác giả dƣờng nhƣ đã phải thốt lên: 

   Tiếc thay một đóa trà mi 

  Con ong đã tỏ đường đi lối về 

        [15, tr. 205] 

Niềm tiếc nuối của Nguyễn Du khi Kiều bị chà đạp về thân thể, bắt đầu 

quãng đƣờng lƣu lạc đầy gian truân. Khi Kiều quyết định tự tử ở thanh lâu để 

giữ gìn phẩm giá, tác giả cũng bộc lộ niềm cảm thƣơng của mình: 

   Thương ôi tài sắc bậc này 

  Một dao oan nghiệt đứt dây phong trần 

        [15, tr. 205] 

Nỗi niềm xót xa, ai oán của Nguyễn Du đối với số phận bất hạnh của 

nàng Kiều, của nhân vật tài sắc vẹn toàn mà tác giả tâm huyết. Cuộc đời nhiều 

tai ƣơng, số phận mỏng manh, bạc bẽo của Kiều đã khiến nhà thơ nhƣ tan nát 

cả cõi lòng, viết những câu thơ nhƣ có nƣớc mắt rơi, nhƣ có máu chảy. Ngƣời 

phụ nữ nhƣ Kiều lẽ ra phải đƣợc sống cuộc sống ấm êm bên cha mẹ, hạnh 

phúc bên ngƣời yêu nhƣng mà lại bị xã hội bất công chà đạp, “thanh lâu hai 

lƣợt, thanh y hai lần”. Dù nhân vật có chịu bao đắng cay dập vùi của cuộc đời, 

nhƣng Nguyễn Du vẫn trân trọng, yêu thƣơng, thông cảm với hoàn cảnh bất 

hạnh ấy.  

Phan Ngọc đánh giá về tài nhận xét tâm lí của Nguyễn Du rằng: “Nguyễn 

Du là nhà phân tích tâm lí vĩ đại” [36, tr. 133]. Và soi xét toàn bộ Truyện 

Kiều, ta thấy quả đúng là nhƣ vậy. Miêu tả cảnh thiên nhiên để nói lên tâm 
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trạng của nhân vật, sử dụng ngôn ngữ kể chuyện để nói lên thái độ của chính 

mình đối với nhân vật, đây là một nét nghệ thuật độc đáo. Dƣờng nhƣ ông 

đang thao thức, xót xa cho nhân vật của mình. Từ đó, ta nhận thấy tác giả 

không chỉ đồng tình mà còn trân trọng, yêu thƣơng nhân vật, để cho nhân vật 

hành xử rất đời thƣờng, rất hợp lí, cũng có những giằng xé nội tâm, những 

cảm thán về sự đau khổ, bất hạnh. 

Chuỗi ngày sống ở lầu xanh là những tháng ngày tủi nhục nhất trong 

cuộc đời Kiều. Nguyễn Du đã miêu tả tâm trạng Kiều khi ở lầu xanh lần thứ 

nhất đó là sự cảm thụ thấm thía giữa các yếu tố đối lập: quá khứ - hiện tại, 

truy hoan - chán chƣờng, ồn ào tấp nập - cô đơn khủng khiếp. Đó là biểu hiện 

của sự giằng xé kịch liệt trong tâm hồn một con ngƣời có bản ngã trong sạch, 

vốn sống một cuộc đời “Êm đềm trướng rũ màn che/ Tường đông ong bướm 

đi về mặc ai” mà nay phải dấn thân vào chốn tận cùng nhơ bẩn.  

 Những đoạn độc thoại nội tâm đầy đau đớn ấy chính là sự tự ý thức về 

nhân phẩm của Kiều mà Thanh Tâm Tài Nhân đã không khắc họa đƣợc, và ở 

đó Nguyễn Du đã làm cho nhân cách của nàng Kiều thực sự tỏa sáng trong 

tình cảm trân trọng, ngƣỡng mộ của bạn đọc. 

Qua phân tích tình yêu của nhân vật Thúy Kiều, chúng ta có thể thấy 

không phải lúc nào Nguyễn Du cũng để nhân vật hành xử theo quan niệm đạo 

đức Nho giáo cứng nhắc. Nàng là một con ngƣời đời thƣờng, cũng có những 

buồn, giận, yêu, ghét, cũng hành động theo cảm tính, bản năng. Nàng ứng xử 

theo suy nghĩ của riêng mình, không bị lệ thuộc vào đạo đức, lễ giáo. Từ việc 

để cho nhân vật ứng xử nhƣ vậy, Nguyễn Du cũng có những cách miêu tả 

khác về cả ngoại hình, nội tâm nhân vật, đặc biệt là những lời trữ tình ngoại 

đề của chính tác giả thể hiện sự tán thành với các hành động của Thúy Kiều, 

đồng thời cũng thể hiện niềm thƣơng cảm đối với số phận bất hạnh của nhân 

vật. Chính điều đó làm cho các nhà Nho bảo thủ nhƣ: Ngô Đức Kế, Huỳnh 

Thúc Kháng, Nguyễn Công Trứ, Tản Đà,… dù ở các phƣơng diện khác thì họ 
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là những ngƣời tiến bộ nhƣng riêng với quan niệm về phụ nữ thì họ rất bảo 

thủ đã chê trách hành động và ứng xử của Kiều. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT LUẬN 

 Trong dân gian Việt Nam vẫn lƣu truyền câu: 

    Đàn ông chớ kể Phan, Trần 

   Đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều 

 Thế nhƣng, từ khi ra đời đến nay đã gần 200 năm, Truyện Kiều vẫn đi 

sâu vào tâm thức những con ngƣời Việt Nam, từ những ngƣời nông dân bình 

dị, chất phác, đến những kẻ trí thức nhiều chữ nghĩa, từ thiếu niên ngây thơ 

chƣa hiểu nhiều về cuộc sống đến những ngƣời cao tuổi từng trải nghiệm 

cuộc đời… tất cả đều say mê ngâm nga vài câu Kiều. Và cứ thế, nhân vật 

Thúy Kiều từ lúc nào cũng đi sâu vào tâm thức bao ngƣời. Một câu hỏi đƣợc 

đặt ra là tại sao lại có sự trái chiều trong cách nhìn nhận về Truyện Kiều cũng 

nhƣ nhân vật Thúy Kiều nhƣ vậy?  
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 Nhìn chung khi nghiên cứu Truyện Kiều, các nhà phê bình Việt Nam 

thƣờng dựa vào hai quan điểm chủ yếu. Một là khuynh hƣớng đứng trên quan 

điểm đạo đức phong kiến để bình luận. Hai là khuynh hƣớng đứng trên quan 

điểm nhân sinh, quan điểm xã hội để bình luận. Nhƣng dù đứng trên khuynh 

hƣớng nào, bình diện nào chăng nữa cũng phải dựa vào thực tiễn cuộc sống 

của chính nhân vật và thực tế đời sống con ngƣời mà phán xét để tránh lối phê 

phán phiến diện, một chiều.  

Tuy là một nhà Nho chân chính, nhƣng Nguyễn Du không để cho nhân 

vật của mình chỉ ứng xử theo quan niệm đạo đức Nho giáo, mà bên cạnh đó, 

tác giả để nhân vật hiện lên một cách sống động qua việc miêu tả những ứng 

xử theo quan niệm đạo đức nhân bản và hiện thực. Quan điểm đạo đức của 

Nguyễn Du thể hiện qua ứng xử của nhân vật Thúy Kiều là một sự tổng hợp 

phức tạp rất sinh động các giá trị khác nhau tạo nên một nhân vật đầy mâu 

thuẫn, phức tạp. Nguyễn Du không sáng tác Truyện Kiều theo kiểu tiểu thuyết 

luận đề. Nhân vật của ông sống động, đầy mâu thuẫn nhƣ chính cuộc sống. 

Đó chính là lý do khiến cho có những cách đọc khác nhau, mâu thuẫn, đối lập 

nhau, khen chê ồn ào.  Nhận vật Thúy Kiều có thể rất hiểu và sống theo lễ 

giáo khắc nghiệt phong kiến, nhƣng nàng cũng gần gũi với chúng ta hơn, đời 

thƣờng hơn khi có những ứng xử mang tính bản năng. Điều này làm cho nhân 

vật bị đánh giá theo nhiều chiều, khen chê khác nhau, nhƣng nó cũng thể hiện 

sự đa diện, muôn màu sắc trong cuộc sống đời thƣờng. Tại sao cùng là những 

truyện Nôm  mà Lục Vân Tiên, Phạm Công Cúc Hoa, Hoa tiên,… không bị 

đem ra đánh giá khen chê nhiều chiều? 

Thế kỉ XX, nhân vật văn học hiện thực chủ nghĩa thƣờng mang tính phức 

tạp, đa chiều nhƣ vậy. Chí Phèo của Nam Cao, hay Chiếc thuyền ngoài xa của 

Nguyễn Minh Châu đều có những nhân vật mà mang nhiều ý kiến nhận xét 

khen chê, ta không biết là nên đồng tình hay không nên đồng tình với hành 

động của các nhân vật. Chí vốn là một con ngƣời hiền lành, vậy mà bị đẩy 
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vào tù, rồi trở về làm tay sai cho Bá Kiến, trở thành con quỷ của làng Vũ Đại. 

Cuối tác phẩm là hình ảnh Chí Phèo giết chết Bá Kiến. Tƣơng tự nhƣ vây, 

nhân vật ngƣời chồng trong Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu 

đƣợc xây dựng là một ngƣời đàn ông khắc khổ, vì nỗi mƣu sinh nuôi đàn con 

mà mang những áp lực, gánh nặng, nên anh ta phải giải tỏa bằng cách đánh 

vợ. Ngƣời đàn bà làng chài thì van xin không muốn bỏ chồng dù anh ta vũ 

phu nhƣ vậy. Đây chính là các mảng màu trong cuộc sống. Con ngƣời không 

ai cơ bản tốt, cũng không ai cơ bản xấu, mà tùy vào tình hình hoàn cảnh mà 

ngƣời ta trở nên nhƣ vậy. Chí Phèo, ngƣời đàn bà làng chài, ngƣời chồng đó 

khó mà nói đƣợc đáng khen hay đáng chê vì họ có cả hai mặt. Nhân vật Thúy 

Kiều cũng nhƣ vậy, Nguyễn Du đã thể hiện đƣợc sự đa chiều của nhân vật 

trong từng hoàn cảnh ứng xử, khác hẳn Nguyễn Đình Chiểu xây dựng nhân 

vật đơn tuyến, nhất phiến, chỉ có nhân vật tích cực hay tiêu cực. Nguyễn Du 

đã có tƣ duy hiện đại, phản ánh đúng cuộc sống đa diện, phức tạp trong cuộc 

sống đời thƣờng. 

Giữa quan niệm về con ngƣời và các biện pháp nghệ thuật để xây dựng 

nhân vật có một mối quan hệ thống nhất, chặt chẽ. Quan niệm về đạo đức 

theo Nho giáo sẽ dẫn đến cách tả công thức ƣớc lệ. Quan điểm có tính chất 

thực tiễn và nhân bản tả chân thực, đặc biệt là tả nội tâm. 

Nhà thơ đã rất nhân đạo, nhân bản, hiện đại khi thấu hiểu đƣợc hoàn 

cảnh, suy nghĩ, tâm tƣ, tình cảm, cách hành xử của nàng Kiều. Để cuối cùng, 

nàng Kiều hiện lên vừa là một cô gái mang chuẩn mực đạo đức Nho gia của 

xã hội phong kiến, vừa ứng xử rất hiện thực, rất đời thƣờng, không rao giảng 

đạo lí, không bị đóng khuôn trong những chuẩn mực đạo đức khắc nghiệt. 

Nàng có quyền đƣợc sống đúng với bản năng của mình, đƣợc làm những điều 

mà mình muốn và đƣợc sống hết mình với tình yêu. Tính phức tạp, đa chiều 

là một phẩm chất của nhân vật văn học hiện thực chủ nghĩa ở đầu thế kỷ XX, 

nhƣng Nguyễn Du bằng cảm quan nghệ thuật thiên tài của mình, đã chạm 
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đến. Đây chính quan niệm đạo đức mà Nguyễn Du muốn thể hiện, từ đó, ta 

nhận thấy điều đáng trân trọng của đại thi hào Nguyễn Du. 
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