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PHÂN TÍCH NHÂN VẬT THÀNH VÀ THỦY TRONG TÁC PHẨM CUỘC CHIA 
TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ 

 

1. Dàn ý khái quát phân tích nhân vật Thành và Thủy trong Cuộc chia tay của những 
con búp bê 

a. Mở bài: 

- Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm và hai nhân vật Thành và Thủy: Truyện “Cuộc chia 
tay của những con búp bê” của Khánh Hoài là một tác phẩm rất hay và ý nghĩa, câu chuyện 
không chỉ xúc động bởi tình cảm hồn nhiên và ấm áp của hai anh em Thành và Thủy 

b. Thân bài: 

- Nêu những cảm nghĩ của em về hai nhân vật: Thành và Thủy là hai anh em rất yêu thương 
nhau: Thành và Thủy cũng vậy, họ là hai anh em không chỉ biết yêu thương, đùm bọc cho 
nhau mà còn rất mong muốn bố mẹ không chia tay Thành và Thủy đều luôn nhường nhịn và 
quan tâm nhau: Thành là một cậu anh trai rất hiền lành và yêu thương, chiều chuộng em gái. 

- Nỗi xót xa, cay đắng khi hai anh em phải chia lìa: Hai anh em Thành và Thủy còn quá nhỏ 
để phải chịu đựng cảm giác như vậy. 

c. Kết bài: Cảm nhận của em về hai nhân vật: Hai anh em Thành và Thủy phải xa nhau 

nhưng chắc chắn rằng chúng luôn nhớ đến nhau, nhớ đến những kỉ niệm kí ức tốt đẹp với 
nhau. 

2. Dàn ý chi tiết phân tích nhân vật Thành và Thủy trong Cuộc chia tay của những con 
búp bê 

a. Mở bài: 

- Truyện ngắn Cuộc chia tay của những con búp bê của tác giả Khánh Hoài được trao giải 
Nhì cuộc thi viết về thiếu nhi do Viện khoa học giáo dục và Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển 
tổ chức năm 1992. 

- Giới thiệu về cảnh ngộ của hai anh em: Anh em Thành và Thủy phải chia xa nhau vì bố mẹ 
ly hôn. 

b. Thân bài: 

- Hoàn cảnh của hai anh em Thành và Thủy: Cha mẹ của hai em li hôn. 

- Nỗi khổ tâm của hai anh em Thành và Thủy khi bố mẹ li hôn: 

+ Thành: 

 Đau lòng khi nghĩ đến chuyện phải chia tay với đứa em yêu quý. 

 Suốt đêm, nghe tiếng khóc tức tưởi của em, Thành phải cắn chặt môi để khỏi bật lên 
tiếng khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối, ướt đẫm cả gối và hai cánh tay áo. 

 Cố giấu kín nỗi buồn, rón rén đi ra ngoài, ngồi xuống gốc cây hồng xiêm. 

 Thấy em gái theo ra thì thương em vô cùng, kéo em ngồi xuống và khẽ vuốt lên mái 
tóc. 

 Chua chát nghĩ rằng cảnh vật vẫn vui tươi như mọi ngày mà sao tai họa lại giáng 
xuống đầu hai anh em nặng nề như vậy. 

 Những kỉ niệm đẹp đẽ, cảm động của tình anh em ruột thịt hiện rõ lên trong tâm trí 
càng làm cho Thành đau đớn. 

 Lúc phải chia đôi đồ chơi theo lệnh của mẹ, Thành nhường tất cả cho em gái. 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 2 

 

+ Thủy: 

 Tủi thân và hoảng sợ trước cảnh ngộ éo le của gia đình. 

 Biết tin bố mẹ li hôn, Thủy khóc suốt đêm. 

 Nghe mẹ ra lệnh chia đồ chơi, Thủy bất giác run lên bần bật, kinh hoàng đưa cặp mắt 
tuyệt vọng nhìn anh. Cặp mắt buồn thăm thẳm, hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc 
nhiều. 

 Thấy anh ra vườn, Thủy len lén ra theo, ngồi nép bên cạnh anh. 

 Lúc chia đồ chơi, thấy anh đặt hai con búp bê Vệ Sĩ và Em Nhỏ ra hai phía, Thủy giận 
dữ mắng “Sao anh ác thế”, bởi bé không muốn chúng phải xa nhau. 

 Cô bé thương anh, nhường cả cho anh hai con búp bê và bắt anh hứa không bao giờ 
để chúng ngồi cách xa nhau. 

- Ao ước của hai anh em Thành và Thủy: 

+ Mãi được sống bên nhau cùng cha mẹ, dưới mái ấm gia đình hạnh phúc. 

+ Mong cho hai con búp bê cũng không bao giờ phải rời xa nhau. 

c. Kết bài: 

- Tình cảm đáng quý trọng của hai anh em. 

- Là lời nhắc nhở, cảnh báo mọi người: Gia đình là tổ ấm hạnh phúc vô cùng quý giá nên 
phải cố gắng giữ gìn, bảo vệ nó. 

3. Phân tích nhân vật Thành và Thủy trong Cuộc chia tay của những con búp bê 

“Cuộc chia tay của những con búp bê” của Khánh Hoài là một tác phẩm hay và đầy ý nghĩa. 
Nó khiến cho em xúc động không chỉ bởi vì tình cảm hồn nhiên và dễ thương của hai anh 
em Thành và Thủy mà còn bởi vì cuộc chia ly đột ngột giữa hai anh em, hai tâm hồn nhạy 
cảm và trong sáng. 

Người ta thường nói búp bê thì không biết khóc bao giờ. Búp bê chỉ là một đồ vật vô tri vô 
giác mà thôi. Nhưng con người bằng xương bằng thịt thì khác. Họ có thể vui, buồn, giận dỗi 
và khóc khi mình gặp phải những biến cố hay mất mát nào đó trong đời, cũng có thể khóc 
khi vui sướng. Thành và Thủy cũng chính là những con người như vậy. Hai anh em không 
chỉ rất yêu thương nhau mà còn muốn ba mẹ hai em không chia tay để trong hai trái tim bé 
nhỏ ấy không biết bao lần thổn thức. Thành là một người anh trai yêu thương em gái hết 
mực, dù cho đồ chơi của chúng chẳng có gì nhiều nhưng anh vẫn dành hết đồ chơi cho đứa 
em gái ngây thơ của mình. Thủy tuy còn nhỏ và khá trẻ con, nhưng hành động “võ trang cho 
con Vệ Sĩ”, đem đặt đầu giường để gác đêm cho anh để anh không chiêm bao thấy ma nữ 
xuất phát từ tình anh em. Thủy không thể chịu đựng nổi khi thấy Thành đem chia hai con 
búp bê, con Vệ Sĩ và con Em nhỏ ra, em càng không thể cầm lòng khi em biết chỉ trong một 
thời gian ngắn ngủi thôi, em phải xa người anh trai mà em hết lòng tôn sùng và yêu mến. 
Hai anh em cũng chỉ là hai con búp bê có cảm xúc phải chia tay nhau khi còn quá nhỏ để 
luyến lưu một góc trời ký ức đầy dư âm và kỷ niệm. Hai em không phải là người quyết định 
cuộc chia tay ấy mà chính quyết định ly hôn của ba mẹ hai em đã khiến cho hai em phải xa 
nhau, xa những tháng ngày hạnh phúc và đầy những ký ức đẹp như cổ tích. 

Cuộc chia tay như cơn ác mộng ập đến khiến Thủy trở nên im lặng hơn, dường như nội tâm 
cô bé đã thay đổi, đã trưởng thành hơn, cú sốc này đau đớn quá khiến cô bé trở nên đờ đẫn, 
thẫn thờ. Đến chuyện chia đồ chơi, vốn là những thứ trẻ con quan tâm nhất, nhưng Thủy 
cũng không màng nữa, Thủy nhường hết cho anh, bởi Thủy thương anh, gia đình tan vỡ, đồ 
chơi còn có nghĩa lý gì nữa không, đôi mắt cô bé cứ "ráo hoảnh nhìn vào khoảng không, 
thỉnh thoảng lại nấc lên khe khẽ", một cảnh tượng khiến người ta thắt lòng, thắt ruột. Thế 
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nhưng duy chỉ việc Thành chia đôi con "Vệ Sĩ" với con "Em Nhỏ" thì Thủy lập tức thay đổi 
thái độ, cô bé "giận dữ", nói như hét lên "Anh lại chia rẽ con Vệ Sĩ với con Em Nhỏ ra à? Sao 
anh ác thế?". Có thể nhiều người nghĩ đó là hành động trẻ con của một đứa bé khi thấy 
chuyện không vừa ý, nhưng không phải vậy đâu. Thủy đã cố kiềm chế cảm xúc của mình từ 
sau trận khóc hôm qua và đang cố chấp nhận sự thật, nhưng hành động của Thành đã khiến 
lớp vỏ ngụy trang ấy vỡ vụn, bởi đôi búp bê ấy là tượng trưng cho tình của hai anh em, vốn 
thân thiết gắn bó bấy lâu, nay Thành với Thủy phải chia tay, nhưng Thủy không muốn nhìn 
thấy búp bê cũng phải chia tay, bởi chúng chẳng có lỗi gì cả, thật ác độc khi làm như vậy. 
Câu nói của cô bé dường như cũng như là lời trách móc sâu cay hành động của cha mẹ, vì 
sao cha mẹ chia tay mà còn bắt anh em Thủy chia tay nữa, thật nhẫn tâm vậy sao. Nhưng 
Thủy cũng ái ngại vì nếu để con Vệ Sĩ đi theo mình, thì ai sẽ canh giấc ngủ cho anh. Đặc 
biệt cho sự chu đáo, ân cần, hiếu thảo của Thủy còn thể hiện ở việc cô bé muốn được chào 
bố trước khi đi, nhưng buồn thay người bố vẫn biệt tăm. 

Số phận của Thủy còn có phần bất hạnh hơn anh trai, có lẽ người anh ở với bố vẫn được 
tiếp tục học tập, còn với Thủy điều ấy không thể xảy ra. Trong cuộc chia tay với lớp học, khi 
cô giáo tặng em bút và vở, Thủy đã từ chối không nhận, lí do em đưa ra khiến người đọc ứa 
nước mắt: “Thưa cô em không dám nhận em không được đi học nữa” “Nhà bà ngoại em ở 
xa trường học lắm. Mẹ em bảo sẽ sắm cho em một thúng hoa quả để ra chợ ngồi bán”. Tình 
cảnh của em thật đáng thương, Thủy không chỉ bị cướp đi cuộc sống gia đình hạnh phúc, 
cướp đi người anh trai yêu quý mà em còn bị cướp đi quyền học tập, vui chơi – quyền cơ 
bản nhất của mỗi đứa trẻ. Em sớm phải lao vào đời kiếm sống. 

Cuộc chia tay của những con búp bê là một truyện ngắn rất sâu sắc và cảm động về tình 
cảm anh em ruột thịt trong gia đình, về nỗi đau đớn, xót xa khi phải chia lìa nhau. Từ đó mỗi 
con người chúng ta đều rút ra được bài học sâu sắc về tình cảm gia đình, hãy biết trân trọng 
những người thân yêu ở bên cạnh bạn. Đồng thời các bậc cha mẹ phải ý thức được việc 
mình làm, đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến con trẻ phải chịu tổn thương sâu sắc 
như hai nhân vật Thành và Thủy trong câu chuyện. 
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