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Đề bài:  

Phân tích đoạn trích “Chí khí anh hùng” trích Truyện Kiều của Nguyễn Du. 

                                              Bài làm 

      Truyện Kiều không chỉ xuất sắc về ngôn ngữ nghệ thuật mà còn về nội dung ý 

nghĩa độc đáo,sâu sắc.Nguyễn Du đã phản ánh một hiện thực xã hội bất công ,tàn 

bạo chà đạp nên quyền sống của con người biệt là những người phụ nữ.Điều ấy 

khiến Truyện Kiều thấm đượm tinh thần nhân đạo.Và khi đưa Tù Hải-người anh 

hùng đầu đội trời,chân đạp đất vào như một nét sáng tạo trong cốt truyện Nguyễn 

Du đac thể hiện giấc mơ về một xã hội công bằng tự do.Vẻ đẹp, phẩm chất anh 

hùng hiên ngang của Từ Hải được thể hiện rõ qua đoạn trích “Chí khí anh hùng”. 

       Sau khi bị rơi vào lầu xanh lần hai,cuộc đời Thúy Kiều tưởng như bế tắc hoàn 

toàn .Giữa lúc nỗi buồn đang dâng nên cao trào thì Từ Hải đột nhiên xuất hiện .Từ 

Hải tìm đến với Thúy Kiều như tìm đến với tri âm ,tri kỉ.Trong vũng  lầy nhơ nhớp 

của chốn lầu xanh ,Từ Hải đã tinh tương nhận ra phẩm chất cao quý của Thúy Kiều 

với con mắt tinh đời.Ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên Kiều đã thầm khẳng định Từ 

Hải là người duy nhất có thể tát cạn bể oan tình cho mình.Sau cuộc gặp gỡ đặc biệt 

,Kiều và Hải đã tìm thây sự hòa hợp về tâm hồn của nhau .Hai khoảng trống về 

tâm hồn đã được lấp đầy, san sẻ cho nhau bằng tình yêu.Sự tương xứng ấy đã tạo 

nên một kết thúc có hậu: 

                                         Trai anh hùng gái thuyền quyên 

                                Phi nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng. 

        Cuộc sống đôi lứa vừa mới chớm nở được “nửa năm” thì Từ Hải ra đi thực 

hiện nghiệp lớn: 

                                         Nửa năm hương khói đương nồng 

                                   Trượng phu thoát đã động lòng bốn phương 

                                         Trông vời trời bể mênh mang 

                                   Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong. 
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        Mặc dù trong thời gian sáu tháng ,tình yêu của họ luôn mặn nồng ,hạnh phúc 

“nửa năm hương khói đương nồng”nhưng tâm chí Từ Hải luôn suy nghĩ đến việc 

lớn lao,khát khao lập công danh nghiệp lớn .Vì thế Từ Hải “thoát đã động lòng bốn 

phương” là hợp lý. “Lòng bốn phương” ở đây là hình ảnh ước lệ tượng trưng cho 

chí nguyện lập công danh ,sự nghiệp của Từ Hải tạo nên tầm vóc lớn lao phi 

thường cho người chàng.Có thể nói tình yêu hay bất cứ một thứ gì khác cũng 

không ngăn nổi bước chân của chàng.Trong 3254 câu Kiều ,Nguyễn Du chỉ dành 

duy nhất một từ “trượng phu” cho Từ Hải để khẳng định sự trân trọng,kính phục 

của ông đối với Từ Hải.Nguyễn Du xây dựng hình ảnh Từ Hải song song,sánh 

ngang với hình ảnh trời đất.Nhắc đến Từ Hải là thấy hình ảnh cao rộng của trời đất 

vũ trụ .Những từ láy,từ biểu cảm chỉ độ rộng ,độ cao càng khắc họa rõ hơn tư thế 

của Từ Hải. Cái nhìn của chàng không phải là cái nhìn bình thường mà là “trông 

vời”-cái nhìn ẩn chứa sự sáng suốt và suy nghĩ phi thường.Hình ảnh “thanh gươm 

yên ngựa lên đường thẳng rong”diễn tả phong thái ung dung ,hiên ngang không 

vướng bận của người anh hùng trên đường ra đi gây dựng sự nghiệp. 

        Đối với Thúy Kiều ,Từ Hải không chỉ như một người chồng mà còn như một 

vị ân nhân ,một tri âm tri kỉ .Vì vậy ,trước quyết tâm ra đi thực hiện nghiệp lớn của 

chồng mình ,Thúy Kiều đã xin đi theo để chăm sóc ,nâng khăn sửa túi cho chàng:  

                                       Nàng rằng : Phận gái chữ tòng  

                                  Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi. 

          Kiều biết Từ Hải ra đi trong cảnh “bốn bể không nhà” nhưng vẫn nguyện đi 

theo.Chữ “tòng” không chỉ đơn giản như trong sách vở của Nho giáo rằng phận nữ 

nhi phải “xuất giá tòng phu” mà còn bao hàm ý thức chia sẻ nhiệm vụ ,đồng lòng 

tiếp sức cho Từ khi gặp khó khăn trong cuộc sống. 

          Trước lời xin đi theo của Kiều , Từ Hải như khiển trách :  

                                       Từ rằng : Tâm phúc tương tri 

                                    Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình. 

         Từ Hải nói rằng Kiều chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình  vừa là lời khiển 
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trách vừa  mong Kiều cứng cỏi hơn vừa là lời dặn dò và niềm tin Từ Hải gửi gắm 

nơi Thúy Kiều.Đã là “tâm phúc tương tri” 

thì Kiều phải hiểu ,động viên ,chia sẻ ,là chỗ dựa tinh thần vững chắc , từ đó vượt 

qua sự bịn rịn của nữ nhi thường tình để Hải có thể yên tâm lên đường ra đi thực 

hiên nghiệp lớn .Để rồi một ngày nào đó Từ Hải trong sự nghiệp vẻ vang đón Kiều 

về nhà chồng trong danh dự: 

                                        Bao giờ mười vạn tinh binh  

                             Tiếng chiêng dậy đất ,bóng râm rợp đường 

                                         Làm cho rõ mặt phi thường 

                                   Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia 

     Qua lời hứa với Thúy Kiều , ta thấy được lý tưởng lớn lao của Từ Hải.Nguyễn 

Du đã sự dụng một loạt các từ ngũ thuộc phảm trù không gian như “mười vạn tinh 

binh”, “tiếng chiêng dậy đất “...gợi nên khát vọng lớn lao ,mang tầm vóc vũ trụ của 

người anh hùng.Khát vọng “ làm cho rõ mặt phi thường “ chính là khát vọng xây 

dựng một sự nghiệp ,công danh lẫy lừng ,xuất chúng,hơn người.Thành công ấy sx 

chính là sính lễ để Từ Hải rước người tri kỉ “nghi gia”.Những lời nói của Từ Hải 

vào khoảnh khắc tiễn biệt này càng làm rõ chí khí anh hùng của nhân vật này ,thay 

vì những lời nói thể hiện sự bịn rịn ,quyên luyến khi chia tay thì là những ước mơ 

,sự khẳng định nhất định sẽ thành công của chàng. 

      Từ Hải còn thể hiện chí khí anh hùng của mình ở việc cho rằng Thúy Kiều đi 

theo sẽ “càng thêm bận” nhưng sâu thẳm bên trong là sự lo lắng cho Kiều khi đi 

theo sẽ phải chịu khổ cực ,nay đây mai đó : 

                                        Bằng nay bốn bể không nhà 

                                   Theo càng thêm bận biết là đi đâu? 

                                         Đành lòng chờ đó ít lâu  

                                    Chầy chăng là một năm sau vội gì! 

Không chút vấn vương, bi lụy, không dùng dằng, quyến luyến như trong các cuộc 

chia tay bình thường khác, Từ Hải có cách chia tay mang đậm dấu ấn anh hùng của 
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riêng mình. Lời chia tay mà cũng là lời hứa chắc như đinh đóng cột; là niềm tin sắt 

đá vào chiến thắng trong một tương lai rất gần. Hai câu thơ cuối đoạn đã khẳng 

định thêm quyết tâm ấy: 

                                          Quyết lời dứt áo ra đi, 

                                   Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi. 

       Nguyễn Du mượn hình ảnh phim bằng (đại bàng) trong văn chương cổ điển, 

thường tượng trưng cho khát vọng của những người anh hùng có bản lĩnh phi 

thường, muốn làm nên sự nghiệp lớn lao để chỉ Từ Hải. Cuộc ra đi đột ngột, không 

báo trước, thái độ dứt khoát lúc chia tay, niềm tin vào thắng lợi... tất cả đều bộc lộ 

chí khí anh hùng của Từ Hải. Đã đến lúc chim bằng tung cánh bay lên cùng gió 

mây chín ngàn dặm trên cao.Hình ảnh: gió mây bằng đã đến kì dặm khai là mượn ý 

của Trang Tử tả chim bằng khi cất cánh lên thì như đám mây ngang trời và mỗi 

bay thì chín vạn dậm mới nghỉ, đối lập với những con chim nhỏ chỉ nhảy nhót trên 

cành cây đã diễn tả những giây phút ngáy ngất say men chiến thắng cùa con người 

phi thường lúc rời khỏi nơi tiễn biệt. 

      Nguyễn Du đã thành công trong việc chọn lựa từ ngữ, hình ảnh và biện pháp 

miêu tả có khuynh hướng lí tưởng hóa để biến Từ Hải thành một hình tượng phi 

thường với những nét tính cách đẹp đẽ, sinh động.Từ Hải hiện nên như một vị anh 

hùng đầy phóng khoáng ,dứt khoát ,nhanh nhẹn và oai nghiêm,có lý tưởng công 

danh lớn,rạch ròi giữa lý tưởng và tình cảm. Đoạn trích tuy ngắn nhưng ý nghĩa lại 

rất lớn. Nó góp phần tô đậm tính cách của người anh hùng Từ Hải - nhân vật lí 

tưởng, mẫu người đẹp nhất trong kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào qua đó cho 

thấy giấc mơ về một xã hội tự do,công bằng của Nguyễn Du. 

 


