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Tâm trạng Chí Phèo sau khi gặp Thị Nở 
 

Bài làm 
 

 

Lúc đầu:  

Trước khi gặp Thị Nở, tối ấy Chí Phèo đã uống rượu ở nhà Tự Lãng, một lão 

vừa làm nghề thầy cúng, vừa làm nghề hoạn lợn. 

  

Sau khi gặp Thị Nở: 

 

- Lúc đầu: Trước khi gặp Thị Nở, tối ấy Chí Phèo đã uống rượu ở nhà Tự Lãng, 

một lão vừa làm nghề thầy cúng, vừa làm nghề hoạn lợn. Ở đó, chưa bao giờ Chí Phèo 

được uống thoả thê đến thế… Người ta cư tưởng như cả làng Vũ Đại phải nhịn uống 

rượu để cho chúng uống. Khi trở về vườn, Chí đã quá say, không đi vào túp lều mà ra 

thẳng bờ sông đẻ tắm. Trên đường đi hắn gặp Thị Nở đang ngủ hớ hênh dưới trăng. 

Sự chung đụng ấy hoàn toàn ngẫu nhiên, mang tính bản năng của người đàn ông trong 

cơn say. 

 

Sự thức tỉnh: 
 
 

Sáng hôm sau, khi đã trải qua 2 biến cố: gặp Thị Nở rồi bị trúng gió được Thị 

Nở đưa vào lều. 

 
+Đầu tiên, Chí Phèo tỉnh rượu: Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ta tỉnh rượu kể từ 

lúc ra tù về. Những lần trước, mỗi khi tỉnh rượu, anh lại uống, vì thế say kế tiếp say. 
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Còn lần này, Chí Phèo tỉnh rượu với trạng thái khác hẳn: “ Người thì bủn rủn, chân 

tay không buồn nhấc; hay là đói rượu, hắn hơi rùng mình. Ruột gan lại nôn nao lên 

một tí. Hắn sợ rượu như những người ốm sợ cơm”. Đó là điều rất lạ ở Chí. 

 

+Từ tỉnh rượu, Chí Phèo dần thức dậy ý thức vốn có ở một người bình thường. 

Lần đầu tiên, nah ta nghe tiếng ríu rít bên ngoài, tiếng cười nói của người đi chợ, tiếng 

gõ mái đuổi cá của anh thuyền chài. Tất cả những âm thanh ấy là những tiếng quen 

thuộc hôm nào chả có, nhưng hôm nay Chí Phèo mới nghe thấy, bởi xưa nay anh chưa 

bao giờ hết say. 

 

Không những thế, Chí còn biết ngoài cái lều ẩm thấp chỉ có hơi lờ mờ của 

mình, mặt trời chắc đã lên cao, và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ. Cũng như những 

người say tỉnh dậy, Chí Phèo thấy miệng đắng, lòng mơ hồ buồn. Nhưng với anh, đây 

là cảm giác, cảm xúc vừa được đánh thức. Khi Chí Phèo nghe những âm thanh của 

cuộc sống và biết đuợc trời sớm hay muộn cũng chính là anh đã dần ý thức về cuộc 

sống. Rồi anh lại nhớ về quá khứ, rằng có một thời, đã ước mơ có một cuộc sống gia 

đình nho nhỏ. Chồng cuốc mướn cày thuê. Vợ dệt vải. Bỏ một con lợn nuôi để làm 

vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm. Thông thường, người ta nhớ lại thời 

gian quã vẵng để hiểu hiện tại.Chí cũng vậy: Hắn thấy hắn già mà vẫn còn cô độc. 

Buồn thay ch đời! Có lí nào như thế được? Hắn đã già rồi hay sao? Ngoài bốn mươi 

tuổi đầu… Hắn đã tới cái dốc kia của đời. 

 

Rồi Chí Phèo đã hình dung được tương lai đầy bất trắc: Ở những người như 

hắn, chịu đựng biết bao là chất độc, đày đoạ cực nhọc, mà chưa bao giờ ốm, một trận 

ốm có thể là dấu hiệu báo rằng cơ thể đã hư hỏng nhiều. Nó là một cơn mưa cuối mùa 

thu cho biết trời gió rét, này mùa đông đã đến. Chí Phèo hình như đã trông trước thấy 
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tuổi già của hắn, đói rét và ốm đau, và cô độc… Càng nghĩ, Chí càng lo, vì cô độc 

đáng sợ hơn là đói rét và ốm đau. Nếu không có Thị Nở vào, cứ để hắn vẩn vơ, thì đến 

khóc được mất. Đến đay, không ai nghĩ Chí Phèo là con quỷ dữ của làng Vũ Đại nữa. 

Một người không những giàu cảm giác, cảm xúc, mà còn ý thức có phần sâu sắc về 

cuộc đời, về bản thân phải là con người bình thường chứ! Với bản thân Chí Phèo, anh 

đã trở lại hoàn toàn con đường tự ý thức. 

 

- Khi được chăm sóc: Những ngày kế tiếp, Thị Nở sống chung với Chí Phèo. 

Anh ta ốm và Thị Nở trở thành người duy nhất chăm sóc. Nhà văn không kể lể nhiều 

về sự chăm sóc đó mà dừng lại miêu tả thật chi tiết bát cháo hành Thị Nở đã bón cho 

Chí. 

 

+Với Thị Nở, việc ấy xuất phát từ sự đáng thương đối với một người đau ốm 

mà nằm chòng queo một mình, lòng yêu của một người làm ơn và có cả lòng yêu của 

người chịu ơn. 

 

+Còn Chí Phèo, anh ta cảm nhận được rất nhiều: Lần này là lần thứ nhất hắn 

được một người đàn bà cho. Xưa nay, nào hắn có thấy ai tự nhiên cho cái gì… Đời 

hắn chưa bao giờ đuợc săn sóc bởi một bàn tay “đàn bà” …Hắn chưa được người đàn 

bà nào yêu cả. Còn lần này, bát cháo hành của Thị Nở làm hắn suy nghĩ nhiều. Hắn có 

thể tìm bạn được… Như vậy, qua bát cháo hành, Chí Phèo cảm nhận được sự chăm 

sóc yêu thương của người khác dành cho mình và chính anh ta cũng mong ước có 

niềm yêu thương ấy. 

 

+Từ cảm nhận về tình yêu của Thị Nở, cảm xúc, cảm giác càng được đánh thức 

sâu sắc hơn ở Chí Phèo: Hắn thấy mắt hình như ướt ướt…Hắn nhìn bát cháo hành bốc 

khói mà bâng khuâng… Hắn thấy vừa vui vừa buồn… Hắn thấy lòng thành trẻ con. 
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Hắn muốn làm nũng Thị như với mẹ. Ôi sao mà hắn hiền… Không những thế, ở Chí 

còn giống một cái gì nữa như ăn năn… hối hận về tội ác khi không đủ sức mà ác nữa. 

Anh ta băn khoăn tự hỏi rồi tự trả lời, ngẫm nghĩ mà sợ hãi: Hắn đâu còn mạnh nữa. 

Và có lúc hắn ngẫm mình mà lo. Xưa nay hắn chỉ sống bằng giật cướp và doạ nạt. 

Nếu không còn sức mà giật cướp, dọa nạt nữa thì sao? Đã đành, hắn chỉ mạnh vì liều. 

Nhưng hắn mơ hồ thấy rằng sẽ có một lúc mà người ta không thể liều được nữa. Bầy 

giờ mới nguy! 

 

+Bùng nổ trong tâm trạng của Chí Phèo sau khi gặp Thị Nở là khát vọng lương 

thiện. Đấy cũng là đỉnh điểm của sự tỉnh thức của Chí Phèo: Hắn thèm lương thiện, 

hắn muốn làm hoà với, vọi nguời biết bao! Thị Nở sẽ mở đường cho hắn. Thị có thể 

sống yên ổn với hắn thì sao người khác lạo không thể đựơc. Họ sẽ thấy rằng hắn cũng 

có thể không làm hại được ai. Họ sẽ nhận hắn vào cái xã hội bằng phẳng, thân thiện 

của những người lương thiện… Chí đã đem cái khát vọng ấy ta thăm dò đặng tìm sự 

chia sẻ ở Thị Nở. Khi thị cười tin cẩn, Chí Phèo thấy tự nhiên nhẹ cả người và lòng 

thấy rất vuoi chứng tỏ anh ta đang tràn đầy hy vọng trở lại thế giới con người. Những 

ngày sau đó, Chí không còn kinh rượu nhưng cố uống thật ít. Để cho khỏ tốn tiền, 

nhưng nhất là để tỉnh táo mà yêu nhau. Đàn bà không có men như rượu nhưng cũng 

làm người say. Và hắn say Thị Lắm. Cả người kể chuyện ẩn hình, vốn rất lạnh lùng, 

cũng không giấu nổi cảm xúc cảm hình khi hình dung về tương lai của họ: Chúng sẽ 

làm thành một cặp rất xứng đôi. 

 

- Bị từ chối quyền làm người lương thiện: 
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Những ngày vui của Chí Phèo không kéo dài được bao lâu. Đến hôm thư sáu, 

thì Thị bỗng nhớ rằng có một ngưòi cô ở đời… Thị nghĩ bụng: hãy dừng yêu để hỏi cô 

Thị đã. 

 

+Bà cô Thị Nở quyết liệt phản đối cháu gái lấy thằng Chí Phèo vì ai lại đi lấy 

thằng Chí Phèo, một thằng không cha, chỉ có một nghề là rạch mặt ăn vạ. Đau đớn 

cho Chí Phèo, khi anh ta hiền và muốn làm hoà với mọi ngưòi thì chính họ vẫn sợ và 

vẫn nghĩ Chí Phèo là con quỷ dữ ở làng Vũ Đại! Đến bà cô của Thị Nở, một người 

năm muơi tuổi vẫn chưa lấy chồng, sống cái đời dằng dặc, uất ức, còn nghĩ về Chí 

như vậy huống chi ngườ khác. Sự phản đối của bà cô Thị Nở đồng nghĩa với việc 

đóng chặt con đường trở về với thế giới lương thiện của Chí Phèo. Vì thế, ban đầu còn 

ngơ ngác, hắn nghĩ ngợi một tí rồi hình như hiểu, hắn bỗng nhiên ngẩn người. Chí 

thấy cần thiết phải trả thù: Hắn phải đến nhà ****** Nở kia. Đến để đâm chết cả nhà 

nó. Nếu không đâm được, đến lúc ấy hãy đập đầu ra kêu làng. Với Chí, đập đàu hay 

kêu làng cũng là cách tỏ rõ sức mạnh của mình, một cách trả thù. Nhưng muốn đập 

đầu phải uống thật say. Không có rượu lấy gì làm cho máu nó chảy! Thế là Chí uống, 

song lần này càng uống lại càng tỉnh ra và đặc biệt hắn cứ thoang thoảng thấy hơi 

cháo hành. Như vậy, đây cũng là lần đầu tiên trong đời, Chí Phèo uống rượu mà ngưòi 

lại tỉnh, khác với những cơn say dài mênh mông trước đó. Khi trong đầu anh cứ 

thoang thoảng mùi cháo hành chứng tỏ Chí không sao quên được những ngày ngắn 

ngủi từng được chăm sóc, vui sống. Bây giờ, tất cả những cái đó đã bị tước đoạt, vì 

thế Chí quyết phải đi trả thù, đi đòi lại lương thiện. 

 

Khi nghe Thị Nở kể chuyện, Chí nghĩ ngay đến việc giết bà cô của thị để trả 

thù. Nhưng sau khi uống rất nhiều rượu, với một con dao ở thắt lưng, miệng lảm nhảm 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 
 

: “Tao phải đâm chết nó!”, Chí Phèo cứ thẳng đường mà đi đế nhà Bá Kiến. Anh 

không hề quên đường, bời bà cô Thị Nở không phải là người cướp đi những gì mà anh 

vốn có, càng không thể cho anh những gì đã mất. Đây có thể coi là giây phút tỉnh táo 

nhất khi Chí đi tù về. Tỉnh táo xác định kẻ thù : Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào 

để mất được những vết mảnh trai trên mặt này? Tỉnh táo trong hành động tự sát vì 

không được sống lương thiện và không muốn trở lại kíêp sống thú vật như trước : Tao 

không thể làm người lương thiện nữa. Biết không? Chỉ có một cách…biết không?... 

 
Chỉ có một cách là …cái này ! Biết không !... Những câu nói đứt quãng vừa thể hiện 

quyết tâm trả thù, vừa bộc lộ niềm phẫn uất, nỗi bế tắc của Chí Phèo. Cái chét là cách 

chọn lựa duy nhất để Chí giải quyết bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người lương thiện. 

Vì thế, chết mà uất ức, vẫn còn muốn nói to với mọi người khát vọng của mình : 

…khi người ta đến thì hắn cũng đã giãy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt 

hắn trợn ngược, mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói nhưng không ra tiếng. Ở cổ hắn, thỉnh 

thoảng máu vẫn còn ứ ra. 


