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Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết đề văn phân tích, cảm nhận vẻ đẹp nhân vật A 

Phủ trong tác phẩm truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài. 

Mẫu dàn ý chi tiết nhất phân tích và cảm nhận về nhân vật A Phủ 

* Dàn ý 1: Phân tích nhân vật A Phủ 

I. Mở bài: 

- Giới thiệu nhà văn Tô Hoài và truyện ngắn Vợ chồng A Phủ. 

II. Thân bài: Phân tích nhân vật A Phủ 

- Nửa đầu của truyện Vợ chồng A Phủ kể về quãng đời của Mị và A Phủ ở Hồng Ngài, 

trong nhà thống lí Pá Tra. Ở phần này, A Phủ là nhân vật phụ, nhưng có tác dụng làm nổi 

bật hình tượng nhân vật chính là Mị và khắc họa rõ hơn chủ đề tác phẩm. A Phủ là nhân 

vật được miêu tả sóng đôi với Mị, góp thêm một thân phận người lao động nghèo vào 

bức tranh hiện thực của tác phẩm. 

+ A Phủ mồ côi cả cha lẫn mẹ vì nhà bị chết dịch. Có người bắt A Phủ đem xuống bán 

đổi lấy thóc của người Thái. Tuy mới mười bốn, nhưng A Phủ gan bướng, trốn thoát lên 

núi, rồi lưu lạc đến Hồng Ngài. 

+ Lớn lên giữa núi rừng, A Phủ thành một chàng trai khỏe mạnh "chạy nhanh như ngựa", 

lao động giỏi, lại"săn bò tót rất thạo". Vì thế, A Phủ trở thành niềm mơ ước của bao cô 

gái. Họ bảo nhau: "Đứa nào được A Phủ cũng bằng có được con trâu tốt trong nhà". 

+ Tuy vậy, A Phủ suốt đời làm thuê làm mướn, nghèo đến nỗi không thể nào lấy được vợ 

và cũng không có nổi cả cái vòng bạc để đi chơi ngày Tết như bao chàng trai Hmông 

khác. 

+ Chính hoàn cảnh khắc nghiệt này đã góp phần tạo nên ở A Phủ tính cách gan góc, táo 

bạo và một sức sống mạnh mẽ. Hình ảnh A Phủ khiến người đọc nhớ tới những nhân vật 

chàng Mồ Côi, chàng Khó tràn đầy sức lực, lao động giỏi và giàu nghĩa khí trong văn học 

dân gian. 

        ++ A Phủ dám đối mặt với bọn con quan một cách thật hùng dũng và đầy tự tin. Anh 

sẵn sàng trừng trị kẻ đã phá cuộc vui của bạn bè mình. 

       ++ Cũng vì thế, A Phủ bị trói mang đến nhà Phá Tra để xử kiện. Cuộc xử kiện quái 

lạ này thực chất chỉ là một cuộc tra tấn dã man để cuối cùng A Phủ vô cớ phải trở thành 

người nô lệ gạt nợ cho nhà thống lí. Bằng ngòi bút miêu tả phong tục bậc thầy, Tô Hoài 

đã làm hiện rõ trước mắt người đọc một cuộc xử kiện sống động và giàu sức tố cáo, từ đó 
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vạch trần cách áp bức dã man, trắn trợn kiểu trung cổ của bọn thống trị miền núi. Qua 

"làn khói thuốc phiện ngào ngạt tuôn ra các lỗ cửa sổ", cứ hút trong một đợt thuốc phiện 

Pá Tra lại ra lệnh, trai àng lại từng đợt, từng đợt thay nhau lạy tên thống lí lia lịa rồi xông 

vào đánh A Phủ. Còn người thanh niên khốn khổ này chỉ biết im lặng chịu đòn "suốt 

chiều, suốt đêm". 

    => Như vậy, tuy là một chàng trai tự do của núi rừng, A Phủ vẫn không thoát khỏi 

nanh vuốt của bọn chúa đất. Từ đây, anh bỗng vĩnh viễn trở thành con trâu, con ngựa, 

như một nô lệ cho nhà Pá Tra. Hơn nữa, cho đến cả đời con, đời cháu, bao giờ trả hết nợ 

mới thôi. Và nếu không gặp Mị, chắc chắn A Phủ đã phải chết một cách thê thảm tại nhà 

thống lí. 

+ Tinh thần phản kháng là cơ sở để sau này, khi gặp A Châu – người cán bộ của Đảng, A 

Phủ nhanh chóng giác ngộ cách mạng, tham gia du kích, tích cực đấu tranh để giải phóng 

mình và giải phóng quê hương. 

III. Kết bài 

    Câu chuyện về A Phủ - người nô lệ gạt nợ đã bổ sung cho câu chuyện của Mị - người 

con dâu gạt nợ, để hoàn thiện bản án về tội ác của bọn chúa đất đối với những người lao 

động lương thiện ở miền núi trước Cách mạng, đồng thời cũng cho thấy sức sống mãnh 

liệt của họ. 

 

* Dàn ý 2: Cảm nhận về nhân vật A Phủ 

I. Mở bài: 

– Giới thiệu đôi nét về tác giả Tô Hoài và tác phẩm Vợ chồng A Phủ 

– Giới thiệu nhân vật A Phủ 

II. Thân bài 

1. Xuất thân của A Phủ 

– Khốn khó, mồ côi cha mẹ, sống tự do, khỏe mạnh, siêng năng, giàu bản lĩnh, nhưng 

không kiêu ngạo, là “con trâu tốt” của bản mường nhưng vì nghèo nên không lấy được 

vợ. 

– Là con người không bao giờ nhùn bước trước cường quyền, bạo chúa. A Phủ biết A Sử 

là con thống lí nhưng vẫn ra tay đánh, vẫn phải trừng trị kẻ xấu, kẻ gây rối. 
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2. Trải qua những ngày tháng đọa đày cùng cực trong nhà Thống lí 

– Sau việc đánh con quan làng, A Phủ đã nhận lấy những trận đòn kinh người của nhà 

thống lí, A Phủ dù bị đánh đập nhưng không hề kêu van xin tha đến nửa lời. Anh rất cứng 

đầu, mạnh bạo và không chịu khuất phục. 

– Bị phạt vạ, A Phủ thành người ở không công quần quật với công việc: “đốt rừng, cày 

nương, cuốc mương, săn bò tót, bẫy hổ, chăn bò, chăn ngựa, quanh năm một thân một 

mình bôn ba rong ruổi ngoài gò ngoài rừng”. Nhưng anh không hề nói lại nửa lời mà 

chấp nhận vì bọn chúa đất đày đọa, áp bức nhân dân quá trơ trẽn. A Phủ chấp nhận cũng 

vì chính A Phủ cũng không có gia đình, có nhà, hơn nữa, anh đã gây lên tội thì cũng phải 

chịu phạt. 

– Khi hổ vồ mất bò, A Phủ nhất quyết cãi lại lời thống lí, quyết tâm đi bắt hổ. Nhưng 

cuối cùng anh đành phải tự tay đóng cọc để người ta trói mình. Đau khổ cùng cực đến nỗi 

khi Mị nhìn sang thì thấy “một dòng nước lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đem 

lại”, “thở phè từng hơi, không biết mê hay tỉnh”. 

3. Nổi bật ở A Phủ là một sức phản kháng mãnh liệt 

– Điều này thống nhất với bản tính gan góc từ nhỏ: cả nhà chết hết vì bệnh dịch, làng chết 

và đói nên “người làng đói bụng bắt A Phủ đem xuống bán đổi lấy thóc của người Thái 

dưới cánh đồng. A Phủ mới mười tuổi, nhưng A Phủ ngang bướng, không chịu ở dưới 

cánh đồng thấp. A Phủ trốn lên núi, lưu lạc ở Hồng Ngài”. 

– Trong đêm tình mùa xuân, trước việc gây chuyện của đám trai làng do A Sử cầm đầu, 

A Phủ đã gan góc ”vung tay ném con quay rất to vào mặt A Sử”, “xộc tới, nắm cái vòng 

cổ, kéo đập đầu xuống đất, xé vai áo, đánh tới tấp”. Hành động này thật dũng cảm, dẫu 

chỉ là bộc phát. A Phủ thể hiện mình không chịu nhục trước thế lực cường quyền. 

– Đặc biệt khi được Mị cởi trói, mặc dù rất đau đớn đến “khụy xuống, không bước nổi”, 

trong người không còn sức lực do phải chịu cực hình, trói đứng và nhịn đói, nhưng anh 

đã “quật sức vùng lên chạy”; cùng với Mị tự giải thoát khỏi nhà thống lí. Khát vọng, sức 

sống từ người phụ nữ cùng cảnh ngộ đã thổi bùng trở lại sức sống và khát vọng tự do nơi 

người con trai mang bản chất tốt đẹp này. 

4. Đánh giá 

– Nếu Mị là kiểu nhân vật tâm lí thì A Phủ lại là nhân vật hành động táo bạo, quyết liệt. 

– Khi miêu tả A Phủ, nhà văn phối hợp vừa tả vừa kể, nhấn mạnh các chi tiết cụ thể, ấn 

tượng để khắc họa những đặc điểm, tính cách nhân vật. 
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– Cùng với Mị, A Phủ đã góp phần hoàn thiện chân dung con người miền núi Tây Bắc: 

Số phận đau thương nhưng giàu sức sống, tình cảm và khát vọng. 

– Người đọc cũng mong có một kết thúc tốt đẹp đến với A Phủ và Mị. Bởi họ là những 

con người không chịu khuất phục trước cường quyền gian ác. Nếu chị Dậu trong “Tắt 

đèn” của Ngô Tất Tố chạy ra khỏi nhà lí thống trong đêm tối, cái đêm đen cũng đen như 

cuộc đời của chị, người ta mong chị sẽ gặp được ánh sáng soi rọi của cách mạng, thì ở 

đây, người đọc cũng mong A Phủ và Mị chạy thoát khỏi nhà lí thống, gặp được ánh sáng 

của Cách mạng ở cuối đường. 

III. Kết bài 

Khi miêu tả nhân vật A Phủ, nhà văn miêu tả qua những hành động khi bị đánh đập, để 

thấy được sức sống kiên cường của anh. Số phận của nhân vật A Phủ cũng giống như số 

phận của bao người dân miền núi khác, như Mị. Họ đã phải luôn đấu tranh giành lại hạnh 

phúc, họ đã phải trải qua bao tủi cực, cay đắng. Nhưng họ đã đấu tranh để tự giải phóng 

bằng sức mạnh quật khởi của chính mình. 

» Những bài văn hay phân tích nhân vật A Phủ tuyển chọn 

 

Tham khảo bài văn mẫu 

    Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài là một trong những tác phẩm được nhắc đến nhiều trong 

văn chương. Trong đó, nhà văn đã dùng ngòi bút hiện thực của mình để tái hiện lại cuộc 

sống khổ cực, lầm than của người dân miền núi dưới tay bọn thống trị tàn nhẫn, độc ác. 

Nếu như Mị là từng là cô gái trẻ yêu đời, giàu ước mơ thì A Phủ trước khi rơi vào tay 

thống lí Pá Tra cũng từng là một chàng trai trẻ rất gan dạ giàu lí tưởng sống cao đẹp. Dù 

cuộc sống của A Phủ cũng chẳng hơn gì Mị, và dù nhà văn không dành nhiều từ ngữ cho 

A Phủ giống như Mị, nhưng anh vẫn là tâm điểm mà Tô Hoài muốn hướng đến để đại 

diện cho bao người nông dân cùng khổ. 

    Bản chất của A Phủ được thâu tóm qua lời nói của những cô gái trong làng: “Đứa nào 

được A Phủ cũng bằng được con trâu tốt trong nhà, chẳng mấy lúc mà giàu”. A Phủ 

không những khỏe mạnh, chịu khó mà còn hiền lành, tốt bụng. Nhưng A Phủ đã không 

còn bố mẹ, nay ruộng cũng không có, bạc lại càng không, thậm chí A Phủ còn chẳng có 

quần áo mới như nhiều trai khác trong ngày Tết đến, A Phủ không thể lấy nổi vợ. Nhưng 

không phải vì thế mà A Phủ bi quan buồn bã. Ngược lại, anh vẫn vẫn cùng trai làng đem 

sáo, khèn, đem con quay và quả pao, quả yến đi tìm người yêu ở các làng trong vùng. 

Những câu văn chân thật của Tô Hoài đã cho người đọc có cảm nhận tốt về một chàng 

trai hiền lành, dễ mến, tuy sống nghèo nhưng luôn lạc quan, yêu đời và không ngừng ước 

mơ. 
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     Không những thế, A Phủ còn rất gan dạ khi dám một mình đứng lên đánh A Sử – con 

trai của nhà có uy quyền to nhất nơi này. Và đương nhiên, A Phủ bị bắt. Xuyên suốt cuộc 

xử kiện, bao nhiêu con người nằm đó phè phỡn hút thuốc phiện, còn A Phủ quỳ dưới sàn 

nhà, chịu những trận đòn liên tiếp. Anh im lặng, mọi người chỉ nghe tiếng đánh huỳnh 

huỵch mà không nghe thấy tiếng A Phủ kêu nửa lời. Đánh xong, hút thuốc xong, thống lí 

đưa ra lí lẽ “nhân đạo” tha tội chết cho A Phủ để anh được sống mà nộp vạ. Thống lí 

“thương tình” cho A Phủ vay một trăm bạc trắng để trang trải cho cuộc xử kiện. Nhưng 

đó cũng chính là con đường mà A Phủ trở thành nô lệ cho nhà hắn. A Phủ cam chịu và 

chấp nhận mọi sự sắp đặt của thống lí. Từ đó, bao nhiêu công việc trong nhà, cày ruộng, 

chăn trâu chăn bò, vào rừng săn hổ… một mình A Phủ bôn ba làm hết. 

     Nhưng lại một lần nữa, A Phủ rơi vào vòng dây trói của nhà thống lí. A Phủ trong lúc 

trông bò ngựa vì mải mê bẫy chim đã để hổ bắt mất một con bò. Thống lí bắt A Phủ trói 

đứng vào một cây cột trong góc nhà bằng dây mây quấn từ đầu đến vai, chờ khi nào bắ 

được hổ mới tha. Nhưng A Sử và lính dõng của thống lí không lùng bắn được hổ. A Phủ 

vẫn bị trói. Cuộc đời khổ cực nay lại càng khổ hơn khi ngày này qua ngày khác, A Phủ 

phải đứng đấy trong sự giam cầm, đánh đập. Lúc này, anh vẫn im lặng. Sự im lặng khiến 

con người ta phải khâm phục vì sự gan dạ, kiên định của chàng trai miền núi. 

     Mãi cho tới khi giọt nước mắt của A Phủ rơi xuống, làm lay động trái tim người đọc. 

Một con người vốn dĩ can đảm và sắt đá, hổ cũng không sợ, mà nay lại phải khóc trong 

sự giam cầm của những kẻ gian ác, bất nhân. Nhưng Tô Hoài không chỉ rõ lý do vì sao A 

Phủ lại khóc. Trong đêm tối chỉ có Mị nhìn thấy giọt nước mắt ấy. “Dòng nước mắt lấp 

lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại”. A Phủ khóc cho mình, cho một đời trai trẻ 

đang tung hoành là thế, nay bị trói đứng, bị chết mòn trong tay những kẻ tiểu nhân, hay 

khóc cho thân phận của Mị, cho người con gái đang tuổi thanh xuân nhưng cũng phải vùi 

mình ở nơi đây? Dù khóc vì điều gì đi chăng nữa, những giọt nước mắt của A Phủ cũng 

chính là tiếng lòng của nhà văn, là sự cảm thương sâu sắc mà ông muốn gửi đến những 

mảnh đời bất hạnh, những con người cùng cảnh ngộ với A Phủ, với Mị. Họ không bị trói 

trong nhà thống lí, nhưng sống trong cùng một chế độ, họ cũng đang chết mòn, đang 

khóc thầm bên bờ vực thẳm của khổ đau và tuyệt vọng. Nhưng may thay, giọt nước mắt 

của A Phủ đã làm thức tỉnh con người Mị, khiến Mị can đảm đi đến quyết định cởi trói 

cho A Phủ và cùng A Phủ trốn thoát khỏi nơi này. Họ đã đi đến một miền đất mới, họ trở 

thành vợ chồng và cùng liên kết, tập hợp mọi người để đứng lên đấu tranh, giải phóng 

cho đồng bào khỏi nanh vuốt của bọn thống trị tham lam, ác độc. 

    Như vậy, Tô Hoài đã rất thành công khi xây dựng lên hình tượng nhân vật A Phủ với 

những đức tính tiêu biểu của người dân miền núi: can đảm, gan dạ, yêu đời và giàu lòng 

nhân ái. Sống cam chịu nhưng không khuất phục, A Phủ đã cùng Mị thoát khỏi vòng dây 

trói được coi là định mệnh của nhà thống lí Pá Tra – kẻ đại diện cho giai cấp cầm quyền. 

Họ đã cùng nhau đứng lên, kêu gọi mọi người cùng hợp sức đấu tranh giành lại quyền 

độc lập, tự do cho chính mình. Đó cũng chính là lời kêu gọi tha thiết của nhà văn khi xây 

dựng nên nhân vật A Phủ hiền lành, dễ mến. 

https://doctailieu.com/dan-y-phan-tich-nhan-vat-a-phu
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» Tham khảo thêm văn mẫu hay khác: 

 Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo của Vợ chồng A Phủ 

 Cách xây dựng nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ 
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