
 Dàn ý cảm nhận về vẻ đẹp và tài năng của Thúy Kiều 

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết đề văn trình bày cảm nhận về vẻ đẹp và tài năng 

của Thúy Kiều qua đoạn trích Chị em Thúy Kiều (Nguyễn Du) 

Dàn ý chi tiết phân tích, cảm nhận vẻ đẹp, tài năng Thúy Kiều trong "Chị em Thúy 

Kiều" 

I. Mở bài 

– Giới thiệu tác giả: Nguyễn Du nhà thơ thiên tài của dân tộc, ông đã có nhiều đóng góp 

cho kho tàng văn học dân tộc. 

– Giới thiệu tác phẩm: Truyện Kiều là kiệt tác bất hủ viết về cuộc đời của Thúy Kiều – 

người con gái tài hoa bạc mệnh. 

II. Thân bài 

– Thúy Kiều người con gái có vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân khiến “mây thua nước tóc”, 

“liễu hờn kém xanh” 

=> Vẻ đẹp khiến nhiên nhiên cũng phải ganh tị 

– Thúy Kiều vừa có sắc vừa có tài năng cầm, kì, thi, họa 

– Số phận chung của người phụ nữ xưa phải chịu những tủi cực, khó khăn, sự bất công 

của xã hội. Cuộc đời của họ như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ, như thân bèo trôi nổi vô 

định không biết trôi dạt về đâu 

(Dẫn chứng những câu ca dao tục ngữ) 

– Những đức tính cao đẹp của Thúy Kiều đại diện cho người phụ nữ xưa dưới chế độ 

phong kiến 

+ Chữ hiếu: Thúy Kiều thật đáng thương khi rơi vào hoàn cảnh gia đình tan tác, nàng đã 

phải hy sinh chính hạnh phúc của mình để cứu lấy gia đình, cứu lấy cha -> Đặt chữ hiếu 

lên hàng đầu, gạt bỏ tình yêu với Kim Trọng -> Nàng bán thân mình để chuộc cha 

=> Hành động chứng minh được lòng hiếu thảo, đức hy sinh – đức tính cao đẹp của 

người phụ nữ trong xã hội khi bị đẩy đến bước đường cùng. 

+ Chữ nghĩa: Đối với tình yêu thì Thúy Kiều là một người chung thủy, son sắc. Nàng 

luôn khao khát một tình yêu đẹp, một tình yêu đúng nghĩa. Nhưng trải qua những mối 

tình khác nhau càng khiến Kiều thêm thấm thía: 
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 Mối tình với Kim Trọng: vì chữ hiếu mà không được trọn vẹn 

 Mối tình với Thúc Sinh: Kiều nếm trải thân phận “kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng” 

=> tình cảnh điển hình của phụ nữ xã hội phong kiến. 

 Mối tình với Từ Hải: một mối tình trọn vẹn nhưng ngắn ngủi, người đã giúp Kiều 

giải oan 

III. Kết luận 

– Nhân vật Kiều là nhân vật điển hình cho hình tượng người phụ nữ xưa -> Ca ngợi phẩm 

giá của người phụ nữ 

– Tố cáo, lên án xã hội phong kiến thối nát. 

 

Văn mẫu hay cảm nhận vẻ đẹp và tài năng của Thúy Kiều  

    Kiệt tác “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du hơn 200 năm nay làm say đắm lòng 

người không chỉ bởi giá trị xã hội sâu sắc, tư tưởng, quan niệm tiến bộ mà còn làm say 

đắm lòng người bởi những đoạn thơ miêu tả chân dung đạt đến độ uyên bác. Một trong số 

đó là đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” với bức chân dung tuyệt đẹp của Thúy Kiều. 

    Trong bức chân dung Thúy Vân, Nguyễn Du miêu tả chi tiết chân dung nàng với vẻ 

đẹp đài cát, cao sang, quý phái hơn người. Vẻ đẹp của Thúy Vân đạt chuẩn thước đo 

thẩm mĩ của chế độ phong kiến. Cô em đã đẹp như thế nhưng cô chị còn đẹp hơn. Vẻ đẹp 

của Thúy Kiều vượt lên trên khuôn mẫu, ràng buộc trước đó. Cái đẹp đó là cái đẹp của vẻ 

“sắc sảo” và “mặn mà”: 

“Kiều càng sắc sảo mặn mà 

So bề tài sắc lại là phần hơn” 

    Nhà thơ đã cố tình nhấn mạnh các từ “càng”, “phần hơn”. Cô chị không chỉ đẹp hơn 

em mà còn tài giỏi hơn em. Nhắc đến vẻ đẹp của mỹ nhân xưa, người ta thường nghĩ đến 

vẻ đẹp liễu yếu đào tơ. Bởi vậy sự sắc sảo, mặn mà của Kiều hẳn là điều đặc biệt. 

   Khi dựng lên bức chân dung Thúy Vân, Nguyễn Du thể hiện nghệ thuật miêu tả toàn 

diện còn với Thúy Kiều, Nguyễn Du lại thiên về tả khái quát với những nét vẽ nhẹ nhàng, 

thanh thoát. Ngòi bút chấm phá cùng bút pháp ước lệ cổ điển, Nguyễn Du khiến người 

đọc chìm đắm vào vẻ đẹp của đôi mắt Kiều: 

“Làn thu thủy nét xuân sơn” 
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    Hội họa cổ điển phương Đông có những bút pháp khá độc đáo: lấy điểm tả diện, họa 

vân hiển nguyệt. Nguyễn Du cũng sử dụng bút pháp này, chỉ gợi tả “làn”, “nét” mà đã 

dựng lên bức chân dung của một mỹ nữ tuyệt sắc. Đó là đôi mắt trong sáng, long lanh, 

thăm thẳm, tình tứ và ăm ắp như hồ nước mùa thu ẩn dưới đôi lông mày thanh tú, kiều 

diễm như dáng núi mùa xuân. Vẻ đẹp của đôi mắt Kiều kết tinh tinh hoa của trời đất, của 

núi thẳm, sông dài; của những êm ả, dịu dàng của mùa thu và những trong sáng của mùa 

xuân. Chọn tả đôi mắt Kiều là một dụng ý của Nguyễn Du bởi đôi mắt là cửa sổ của tâm 

hồn. Đôi mắt biết nói ấy phản ánh một tâm hồn đa cảm, một trí tuệ tinh anh. Nguyễn Gia 

Thiều đã lấy cảm hứng từ vẻ đẹp đôi mắt người cung nữ: 

“Khóe thu ba gợn sóng kinh thành” 

     Đôi mắt người cung nữ ở đây được miêu tả rất đẹp, gợi ra vẻ sắc sảo, dữ dội chứ 

không ấm áp như đôi mắt Kiều. Vẻ đẹp nhan sắc của Kiều được đặt trong mối quan hệ 

với thiên nhiên: 

“Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh” 

    Các từ “hờn”, “ghen” được sử dụng với nghệ thuật nhân hóa để nói lên thái độ ghen 

ghét, đố kỵ của thiên nhiên trước vẻ đẹp vượt ngưỡng của Kiều. Vẻ đẹp đó còn được đặt 

trong mối quan hệ với con người. Đại thi hào đã dùng điển tích “nghiêng nước nghiêng 

thành” để khẳng định vẻ đẹp sắc nước hương trời của Kiều có thể sáng với vẻ đẹp của 

những mỹ nhân mà lịch sử đã ca tụng. 

    Xinh đẹp là vậy nhưng sinh ra nàng lại có sẵn trí tuệ thông minh trời phú do đó mà đa 

tài: đàn, ca, họa, làm thơ, soạn nhạc. Đặc biệt tài đàn của Kiều đã trở thành năng khiếu, 

sở trường. Kiều giỏi đàn đến mức soạn riêng cho mình một bản đàn bạc mệnh, chính là 

tiếng lòng, là trái tim đa cảm của Kiều. Tuy nhiên người xưa đã từng nói: 

“Một vừa hai phải ai ơi 

Tài tình chi lắm cho trời đất ghen” 

    hay 

“Chữ tài liền với chữ tai một vần” 

    Điều đó báo trước cho một số phận cay đắng, trầm luân, bất hạnh, gợi ra một nàng 

Kiều đa sầu, đa cảm, đa đoan. 

    Qua bức chân dung tuyệt sắc giai nhân, Nguyễn Du đã sử dụng bút pháp ước lệ cổ 

điển, từ ngữ trau chuốt, gợi tả, gợi cảm cùng các thủ pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa, 

điển cố đẹp hòa cùng với ngòi bút miêu tả chấm phá tài ba để xây dựng vẻ đẹp khuynh 

thành đảo quốc của Kiều. Dựng lại bức chân dung mang tính cách số phận của Kiều, 
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Nguyễn Du đã thể hiện tấm lòng trân trọng, mến mộ của mình đối với người con gái bạc 

mệnh. 

-------------------------------------------------------------------- 

    Trên đây là phần hướng dẫn lập dàn ý chi tiết cho bài văn phân tích và cảm nhận về vẻ 

đẹp và tài năng của Thúy Kiều thể hiện qua đoạn trích Chị em Thúy Kiều của Nguyễn 

Du. Hi vọng các bạn đã có thêm những ý văn hay để bổ sung cho nội dung bài viết của 

mình được hay hơn. 

    Đừng quên tham khảo nhiều bài văn mẫu hay lớp 9 khác tại thư mục tài liệu Văn mẫu 

9 do Đọc Tài Liệu sưu tầm và tuyển chọn. Chúc các bạn luôn học tốt ! 
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