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VỢ NHẶT 

                           Kim Lân 

(Đề cương bài giảng) 

I. Khái quát chung 

1. Tác giả 

- Kim Lân là nhà văn của vùng đất Kinh Bắc. Ông thuộc vào số ít nhà văn có thể minh 

chứng cho chân lí Quý hồ tinh bất quý hồ đa trong nghệ thuật.  

- Tuy số lượng tác phẩm không nhiều nhưng đủ để khẳng định tài năng và vị trí của Kim 

Lân trong dòng chảy văn xuôi Việt Nam hiện đại. Những trang viết giàu lòng trắc ẩn và 

ấm áp nghĩa tình của ông đưa bạn đọc những khám thú vị về đời sống và số phận người 

nông dân sau lũy tre làng. 

2. Tác phẩm 

a. Hoàn cảnh ra đời 

- Sau cách mạng tháng Tám 1945, nhà văn đã viết bản thảo cuốn tiểu thuyết Xóm ngụ cư 

gồm bảy chương. Sau đó, kháng chiến chống Pháp bùng nổ, Kim Lân lên Việt Bắc phục 

vụ cách mạng và kháng chiến. Cuộc kháng chiến bộn bề đã cuốn đi những dự định mà 

nhà văn ấp ủ. Kháng chiến thành công và nhân kỉ niệm 10 năm nước nhà độc lập, ông đã 

viết truyện ngắn Vợ nhặt dựa vào những gì còn nhớ từ một chương truyện. 

b. Chủ đề  

  Truyện không chỉ miêu tả tình cảnh thê thảm của người nông dân nước ta trong nạn 

đói khủng khiếp năm 1945 do thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra mà còn thể hiện khao 

khát hạnh phúc, niềm tin bất diệt vào sự sống, tình thường yêu đùm bọc lẫn nhau giữa 

những con người lao động nghèo khổ. 

c. Nhan đề 

- Nhan đề được cấu tạo bởi một danh từ và một động từ: 

+ “Vợ” là một phần quan trong của người đàn ông, là tiếng gọi thiêng liêng của 

người đàn ông dành cho người phụ nữ của đời mình. Lấy vợ là một trọng những việc lớn 

của đời người với những phong tục, lễ nghi trang trọng của truyền thống. 

+ Nhặt là hành động cầm lên một vật nhỏ bé nào đó rơi vãi trên mặt đất. Động từ 

nhặt được chuyển loại thành tính từ. 

 Nhan đề Vợ nhặt khiến người đọc phần nào suy đoán được thân phận của con 

người trong tác phẩm, vợ nhặt là người được nhặt về, theo không về, làm vợ mà không 

qua bất kì nghi thức cưới hỏi nào. 
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II. Những vấn đề cơ bản 

1. Vợ nhặt – Bức tranh thê thảm về nạn đói năm 1945 

- Vợ nhặt mở ra bối cảnh nạ đói thê thảm năm 1945 nơi xóm ngụ cư nghèo. Ở đây sự sống 

như tê liệt dần đi. Những nạn nhân của cái đói từ Nam Định, Thái Bình lũ lượt bồng bế 

nhau tràn đến xóm ngụ cư. Dưới những gốc đa, gốc gạo xù xì, bóng người đi lại dật dờ 

xanh xám như những bóng ma. Sáng nào người dân ngụ cư cũng thấy dăm ba xác chết 

nằm còng queo bên vệ đường. 

- Nơi đây vang lên những âm thanh thê lương, ảm đạm: tiếng hờ khóc người chết hòa 

cùng tiếng quạ kêu quang quác từng hồi. Tất cả như tràn ngập mùi tử khí, sự sống và cái 

chết như hòa lẫn vào nhau. 

 Kim Lân đã dựng dậy một bối cảnh thê thảm cùng cực mà sự sinh tồn của con 

người trở nên mong manh, gieo neo hơn bao giờ hết. Từ đó tác giả: 

+ Cất tiếng nói tố cáo tội ác tày trời của phát xít Nhật và thực dân Pháp đã gây ra 

cái chết đói của hơn hai triệu đồng bào ta. 

+ Xót thương cho nỗi đau của những con người năm đói. 

+ Ngòi bút tác giả vẫn hướng người đọc về phía sự sống, phía ánh sáng ấm áp của 

tình người. Trong khi cái chết đang bủa vây xung quanh, con người không nghĩ đến cái 

chết mà vẫn hướng về sự sống, sống xứng đáng là một con người  đây chính là chiều 

sâu của tinh thần nhân đạo mà tác giả gửi gắm. 

2. Tình huống truyện 

- Tình huống là hoàn cảnh riêng, đặc biệt mà ở đó các nhân vật sẽ bộc lộ suy nghĩ, 

thái độ, hành động. Tính huống truyện góp phần thúc đẩy diễn biến của cốt truyện và thể 

hiện ý nghĩa nội dung tác phẩm. 

- Tình huống truyện của Vợ nhặt là một tình huống lạ, bởi vì: 

+ Người như Tràng đang ế vợ bỗng nhiên có vợ quá dễ dàng. Tràng hội đủ những 

yếu tố khó có thể lấy vợ: nghèo khổ, dân ngụ cư (một kiểu người thừa, bị coi thường ở 

hương thôn xưa), xấu trai, tính tình ngộc nghệch. Ấy vậy mà chỉ bằng vài câu bông đùa 

với một bữa bánh đúc, Tràng đã có vợ như một anh chàng tốt số đào hoa. 

+ Giữa những ngày tháng đói quay quắt, người như Tràng nuôi thân không nổi lại 

còn đèo bòng chuyện vợ con. Gia đình Tràng cũng nghèo khổ cùng cực. Làng xóm xung 

quanh cũng xơ xác tiêu điều bởi nạn đói. Cả xã hội chìm trong cảnh chết đói: Người chết 

đói như ngả rạ, miếng ăn là cả vấn đề sinh mạng. Vậy mà trong cùng cực của đói khổ 

Tràng lại đưa thêm một miệng ăn về nhà. 

 Tình huống này khiến người dân xóm ngụ cư ngạc nhiên, bà cụ Tứ ngỡ ngàng 

và ngay bản Tràng cũng còn cảm thấy không tin nổi. 
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- Nhưng đây là một tình huống éo le và cảm động bởi Hạnh phúc của Tràng diễn ra 

trên nền bối cảnh bi thương u ám, bị cái đói thậm chí là cái chết đói đang hiện hữu đe dọa 

khắp nơi. Việc Tràng có vợ đã khiến cho những vui mừng đan xen buồn tủi, thương xót 

xen lẫn lo âu trong lòng những người dân ngụ cư, trong lòng bà cụ Tứ và cả chính Tràng. 

 Tình huống truyện đã góp phần thể hiện tư tưởng chủ đề tác phẩm. Kim Lân 

khẳng định: ngay cả khi con người bị dồn vào đường cùng của đói nghèo thì họ vẫn vượt 

lên cái đói, cái chết để thương yêu đùm bọc lẫn nhau, hướng về sự sống và khát khao hạnh 

phúc. 

3. Nhân vật Tràng 

a. Giới thiệu nhân vật 

- Tràng là người đàn ông vụng về thô kệch, có dáng người cao lớn: cái lưng to bè 

như lưng gấu, hai con mắt nhỏ tí gà gà đắm vào bóng chiều, có tật vừa đi vừa nói điều 

mình nghĩ lại thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời cười hềnh hệch  một nhân dạng mà hóa 

công đẽo gọt quá sơ sài, đơn giản. 

- Cảnh ngộ: đã quá 30 tuổi, ế vợ, gia cảnh lại quá nghèo khổ lại là dân ngụ cư – một 

lớp người thừa, bị coi thường khinh rẻ ở các hương thôn thời xưa. 

 Tràng hội đủ các điều kiện ế vợ, không lấy nổi vợ 

b. Vẻ đẹp của nhân vật 

- Vẻ đẹp của Tràng được toát lên từ tình huống Nhặt vợ với đặc điểm của một con 

người liều lĩnh, chất phác, nhân hậu và hảo hiệp: 

+ Việc mời một người đàn bà xa lạ giữa đường ăn bánh đúc ngay khi bản thân còn 

đang đói khổ có vẻ như Tràng là người bốc đồng và việc đưa người đàn bà ấy về làm vợ 

mà không biết gốc tích, thân thế có vẻ liều lĩnh nhưng sâu xa trong đó là tấm lòng hào 

hiệp, là tình thương và cũng là khát vọng về một tổ ấm hạnh phúc. 

+ Tràng hoàn toàn ý thức được hoàn cảnh đói nghèo, thậm chí cũng thấy “chợn” 

khi đèo bòng giữa lúc đói kém, nhưng cái tặc lưỡi “chậc, kệ!” đã bất chấp tất cả để có 

được hạnh phúc lứa đôi  cái liều lĩnh của của Tràng mang đậm tính nhân bản, nó vừa là 

cội nguồn vừa là động lực để Tràng và những người như Tràng vượt qua năm đói, vượt 

qua cái đói. 

- Vẻ đẹp con người Tràng thể hiện qua diễn biến tâm lí và hành động sau khi Nhặt 

vợ: 

+ Sau quyết định đột ngột và bất ngờ của chính mình, Tràng vẫn ngờ ngờ, sờ sợ 

không tin nổi mình đã có vợ dễ dàng và chóng vánh đến thế  nét tâm lí của một con 

người quá nghèo khổ, vì gia cảnh và nỗi bất hạnh của bản thân quá lớn mà không dám tin 

vào hạnh phúc bất ngờ của mình. 
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+ Sau cảm giác ngạc nhiên, lo lắng, Tràng bay bổng trong cảm giác hạnh phúc. 

Tràng cảm thấy phớn phở khác thường, tủm tỉm cười một mình. Trước sự tò mò, ngạc 

nhiên, phỏng đoán của người dân xóm ngụ cư, Tràng hãnh diện, sung sướng lấy làm thích 

ý lắm, cái mặt vênh vênh tự đắc  niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ và lớn lao khiến Tràng 

không thể kiềm chế trong lòng. Cảm giác hạnh phúc ấy khiến Tràng chốc lát quên đi cảnh 

sống ê chề hàng ngày, quên đi cả những tháng ngày đáng sợ sắp tới. Tới sáng hôm sau 

tỉnh dậy, Tràng cảm thấy lâng lâng như vừa bước ra từ giấc mơ, cảm thấy xung quanh có 

cái gì thay đổi khác lạ. 

- Hạnh phúc đã khiến Tràng thay đổi sâu sắc: từ một anh chàng vô tâm, ngộc nghệch 

giờ Tràng đã thấy nên người, thấy có nghĩa tình và trách nhiệm với gia đình, với vợ và 

con mình. Điều đó thể hiện cụ thể trong thái độ của Tràng: 

+ Thái độ của Tràng với người vợ nhặt: Dẫu biết người vợ theo không mình là để 

chạy trốn cái đói khát, nhưng sâu thằm trong lòng Tràng đó vẫn là người vợ theo nghĩa 

thiêng liêng. Tràng trân trọng người vợ mình qua hành động cho phép mình được một lần 

xa xỉ mua hai hào dầu để đánh dấu ngày trọng đại của cuộc đời mình, thể hiện sự quan 

tâm với vợ qua việc mua cho thị cái thúng con đựng mấy đồ lặt vặt. Vốn là người vô tâm, 

bộc tuệch nhưng giờ đây Tràng thấy băn khoăn lo lắng và áy náy khi thấy vẻ buồn hiện 

hữu trên gương mặt vợ  có lẽ trong sâu thẳm Tràng hiểu nguyên nhân của nỗi xót xa 

buồn tủi ấy, hiểu được tình cảnh thê thảm của cả hai người. Đó là cảm giác tội lỗi của một 

người đàn ông có trách nhiệm với gia đình nhưng lựa bất tòng tâm trước hoàn cảnh. 

+ Thái độ tình cảm của Tràng đối với gia đình: Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tràng thấm 

thía và cảm động trước cảnh mẹ giẫy cỏ, vợ quét sân, nhà cửa quang quẻ sạch sẽ. Đó là 

không khí đầm ấm mà lần đầu Tràng được cảm nhận. Anh thấy mình như trưởng thành 

với những ý nghĩ sâu sắc về tình cảm bổn phận, trách nhiệm  một sức sống đang trỗi 

dậy trong tâm hồn người đàn ông sống giữa những tháng ngày cùng cực. 

+ Khi nghe vợ kể chuyện về đoàn người nghèo khổ đói rách theo Việt Minh phá 

kho thóc Nhật, Tràng có cảm giác tiếc rẻ vẩn vơ. Ngay cả khi đang cố nuốt miếng cháo 

cám nghẹn đắng chát trong cổ họng, trong tâm trí Tràng vẫn hiện lên hình ảnh lá cờ đỏ 

sao vàng bay phấp phới.  Thông qua chi tiết đó, nhà văn muốn nói rằng, rồi đây khi 

Tràng có một gia đình phải chăm lo, chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội theo Việt Minh, 

theo cách mạng để thay đổi cuộc đời mình. Bởi làm cách mạng, đi theo Việt Minh là con 

đường duy nhất cứu thoát Tràng và những người như Tràng thoát khỏi cảnh đỏi nghèo đi 

đến tương lai tươi sáng và hạnh phúc. 
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 Qua hình tượng nhân vật Tràng, Kim Lân muốn khẳng định, ca ngợi  vẻ đẹp tâm 

hồn, phẩm chất tốt đẹp của người dân lao động Việt Nam: Dù trong hoàn cảnh tăm tối, bi 

thảm nhất họ vẫn hướng về sự sống, hướng về tương lai. 

4. Nhân vật bà cụ Tứ 

a. Giới thiệu nhân vật 

- Xuất hiện ở khoảng giữa truyện, nhân vật bà cụ Tứ hiện lên qua trang viết của 

Kim Lân với hình ảnh chân thực cảm động về một bà mẹ nông dân nghèo khổ nhưng xiết 

bao ân tình. 

- Bà cụ Tứ xuất hiện trong buổi hoàng hôn tái tê trong cảnh tối sầm đói khát. Người 

mẹ ấy xuất hiện qua tiếng ho húng hắng, qua dáng người lọng khọng, vừa đi vừa lẩm bẩm 

tính toán  dáng vẻ của một người mẹ còm cõi, lam lũ, cực nhọc, cả đời trĩu nặng những 

lo toan. 

b. Vẻ đẹp của nhân vật thông qua diễn biến tâm lí và hành động trước tình huống nhặt 

vợ của Tràng 

- Khi thấy con trai ra tận ngõ đón mẹ, lại thấy anh chàng reo lên như đứa trẻ, thái 

độ vồn vã trang trọng thường khiến bà cụ Tứ phấp phỏng. Bà linh cảm điều gì đó bất 

thường. Thế rồi khi nhìn thấy ngừơi đàn bà lạ đứng ở đầu mép giường con trai mình, chào 

mình bằng U, bà lão ngạc nhiên tột cùng. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện dồn dập trong dòng 

độc thoại nội tâm. Sự ngạc nhiên thể hiện qua bước chân lập cập, run rẩy. Bởi thân phận, 

bởi hoàn cảnh mà bà lão không dám tin vào điều mà mình phỏng đoán. 

- Sau khi nghe lời giới thiệu của con trai: Nhà tôi về làm bạn với tôi… bà lão cúi 

đầu nín lặng, lòng người mẹ nghèo hiểu ra biết bao cơ sự. Cái cúi đầu nìn lặng chứa 

đựng bao nhiêu thấu hiểu, bao nhiêu nỗi niềm. Hai chữ “cơ sự” dường như chứa đựng 

những uẩn khúc, những oái oăm bi hài của việc con trai nhặt vợ mà bà không nỡ hỏi mà 

con trai không không thể nói. Cái cúi đầu nín lặng ấy không chỉ thể hiện sự tinh tế của 

một người mẹ từng trải mà còn thể hiện tấm lòng nhân hậu của một người mẹ rất mực 

thương con. 

- Khác với anh con trai vô tâm, bộc tuệch, bà cụ Tứ chìm đắm trong nối xót thương 

ai oán. 

+ Ai oán vì: bà là mẹ, Tràng lấy vợ, bà không hay biết hơn nữa, bởi vì cảnh đói 

khát mà người có số phận hẩm hiu như con bà mới có được vợ. 

+ Xót thương vì: Con trai lấy vợ giữa những ngày đói quay đói quắt. Bà là mẹ mà 

không lo được cho con, thương con và lo âu liệu rằng chúng có thể nuôi nhau qua cơn đói 

khát này không. Và từ lòng thương, sự cảm thông, bà cụ mặc nhiên công nhận người đàn 

bà lạ ấy là dâu con trong nhà mà không một lời phản đối hay tra xét. Thậm chí, người mẹ 
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nghèo khổ ấy còn suy nghĩ về thị như một sự hàm ơn, như an ủi chính bản thân, chính 

cuộc đời bà. 

+ Nhìn các con bà lão nghĩ về cuộc đời dài dằng dặc những đau khổ của mình, nghĩ 

về ông lão, về đứa con gái đã mất. Dòng nước mắt của bà cụ được miêu ta ba lần như tô 

đậm những thương xót tủi cực trong lòng bà mẹ nghèo. Giọt nước mắt ấy là nước mắt của 

tình người nhân hậu, vị tha. 

- Trong ba nhân vật, bà cụ Tứ thể hiện rõ nhất niềm tin và niềm hi vọng vào tương 

lai: 

+ Nét mặt nhẹ nhõm, tươi tỉnh, xăm xắn của bà cùng con dâu thu dọn nhà cửa, quét 

tước sân vườn cho thấy ý thức vun đắp cho cuộc sống gia đình cùng niềm hi vọng mong 

manh mà mãnh liệt của bà về một sự thay đổi có cơ khấm khá hơn cho cuộc đời của mấy 

mẹ con. 

+ Bà chủ động nhiệt tình đem lại niềm vui cho bữa ăn ngày đói. Bà cụ nói toàn 

chuyện vui, những dự định tương lai sau này dù ai cũng biết đó là viển vông nhưng nó 

khác với cái tủi hờn khi nhìn vào cái mẹt rách với lùm rau chuối thái rối. Cách nói của bà 

như đang gieo vào các con niềm hi vọng về tương lai  đó là sự dũng cảm, lòng can đảm 

của một người mẹ trước cái chua chát của hiện thực thông qua hình ảnh món cháo cám. 

Bà vẫn kiên trì gắng gượng động viên an ủi những đứa con đang tủi hổ “cắm đầu ăn xong 

lần: cháo cám đấy … làng này nhiều nhà con không có cám mà ăn”. Chính những gắng 

gượng của bà cụ Tứ đã khiến một món ăn vốn là thức ăn của loài vật bỗng trở nên thấm 

đẫm tình người, giúp các con bà vơi đi nỗi chua xót mà đối mặt với khốn khổ, vượt lên 

cái đói cái khổ mà hi vọng. 

5. Nhân vật người đàn bà vợ nhặt 

a. Giới thiệu nhân vật 

- Là cô gái không có lai lịch rõ ràng, không nghề nghiệp, không quê quán, không 

họ hàng thân thích. Đến cái tên, tác giả cũng chỉ gọi chung chung : người đàn bà lạ, thị… 

- Giữa bối cảnh đói khát, thị cũng là người chạy đói, ngồi vêu ra chờ việc ngoài tỉnh 

cùng mấy chị con gái nơi cửa nhà kho. Cái đói hằn lên chân dung của thị: ngực gày lép, 

mặt lưỡi cày xám xịt, quần áo rách mướp như tổ đỉa. 

b. Đặc điểm nhân vật 

* Người vợ nhặt xuất hiện trong tác phẩm như một biểu tượng thê thảm của nạn đói. 

Nạn đói đã hủy hoại ghê gớm hình hài dáng vẻ của thị. Tất cả nét mặt, của chỉ của thị 

đều thảm hại, đều liên quan đến cái đói. Đói khát đến đường cùng khiến thị có lúc mất 

đi cả đẹp vốn có của nữ tính: 
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-  Đói khổ đến nỗi không có cả một cái tên. Tác giả không đặt tên cho nhân vật phải 

chăng muốn nhấn mạnh cảnh ngộ số phận của thị có ý nghĩa khái quát cho biết bao con 

người là nạn nhân của năm đói. 

- Đói khát đến cùng đường, táo bạo đến mức liều lĩnh: sẵn sàng ton ton chạy đến 

đẩy xe bò cho Tràng, liếc mắt cười tình bởi sự hấp dẫn của miếng ăn “cơm trắng với giò”; 

khi gặp Tràng trước cổng chợ, thị sưng sỉa đòi ăn, đôi mắt trũng hoáy sáng lên khi nói tới 

miếng ăn rồi cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc chẳng chuyện trò gì, rồi ton ton theo 

Tràng về làm vợ. Suy cho cùng, tất cả cái liều lĩnh chao chát ở thị đều bắt nguồn từ lòng 

ham sống, khao khát được sống.  

- Trong sâu thẳm tâm hồn, thị hẳn vẫn ý thức được nỗi nhục nhã xấu hổ khi lăn xả 

vào miếng ăng, không thể kiềm chế được cơn đói khát, không thể dập tắt được cơn gào 

thét của cái dạ dày trống rỗng qua câu đùa nhạt nhẽo như để chữa ngượng: Về chị ấy thấy 

hụt tiền thì bỏ bố… Sự đói khát đã hủy hoại nhân cách con người một cách thảm thương 

khi người con gái phải gạt bỏ sĩ diện để bấu víu vào miếng ăn, gạt phăng miếng trầu lễ 

nghi để lấp đầy bụng bằng bốn bát đúc và vứt bỏ cả lễ giáo và sự thận trọng để bám vào 

một câu bông đùa của một người đàn ông không quen biết nhằm chạy trốn cái đói.  Giá 

trị và nhân cách con người bị hạ giá một cách xót xa. 

 

* Nhưng Kim Lân vẫn đặt niềm tin vào bản chất tốt đẹp của người vào người đàn bà 

vợ nhặt cho dù họ bị đẩy vào đói khát cùng cực. 

- Cho dù lăn xả vào Tràng để thoát đói nhưng nhà văn vẫn làm hiện ra nỗi xấu hổ 

của một nhân cách đang bị vùi dập bởi đói khát. Những câu nói: đã thật thì đẩy chứ sợ 

gì? ừ thì ăn thật chứ sợ gì? Việc phủ định ấy cho thấy hình như thị đang sợ hãi, đang xấu 

hổ. Và khi con người biết xấu hổ, biết khổ sở tủi nhục tức là khi ấy lòng tự trọng, sự liêm 

sỉ trong nhân cách của họ chưa bị hủy hoại hoàn toàn. 

- Khi theo không Tràng về làm vợ, thị đã có những thay đổi kì lạ trong cả dáng vẻ, 

thái độ, lời nói, việc làm. Thị rón rén lúng túng và trở nên e thẹn nết na trong ngày theo 

Tràng về nhà, khi gặp mẹ Tràng. Dường như không còn ai nhận ra dáng vẻ của một cô gái 

chao chát, chỏng lọn, cong cớn. Thậm chí, trong buổi sáng hôm sau, thị trở thành một 

người đàn bà hiền hậu đúng mực khi cùng mẹ chồng xăm xắn thu dọn quét tước nhà cửa 

sân vườn. Thị trở nên lặng lẽ, cam chịu trong bữa ăn ngày đói thảm hại… Thị đã hoàn 

toàn thay đổi, hay nói cách khác, thị đã trở về với bản chất tốt đẹp vốn có của mình. 

- Khi theo Tràng về đến nhà, thấy hiện ra trước mắt mình là căn nhà tồi tàn đồng 

thời cũng chính là tình cảnh khốn khó thê thảm của Tràng, dù không giấu nổi sự cay đắng 

tủi hổ trong cái nhếch mép cười nhạt nhẽo, trong tiếng thở dài buồn bã nhưng thị vẫn 
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quyết định ở lại cùng Tràng xây dựng tổ ấm. Phải chăng thị đã tìm thấy bên trong căn nhà 

rách nát, tuềnh toàng ấy là những tấm lòng nhân hậu của những con người sẵn sàng cưu 

mang đùm bọc thị khi chính bản thân họ cũng đang đói khát. Cách ứng xử đúng mực trong 

dáng vẻ một người đàn bà hiện hậu cho thấy thị đang cố gắng sống xứng đáng với tấm 

lòng của Tràng, của bà cụ Tứ và chắc chắn thị sẽ có được hạnh phúc bên họ.  

+ Thị mang đến cho ngôi nhà một nguồn sinh khí mới khi những đống mùn rác 

trong sân được hót gọn, quần áo được phới hòng, ang nước đầy ăm ắp. 

+ Khi đón nhận bát cháo cám từ tay mẹ chồng, dù con mắt của thị tối lại nhưng thị 

vẫn điềm nhiên cho vào miệng. Thị làm thể bởi thị hiểu những cố gắng và tấm lòng của 

người mẹ, thị không chỉ biết cư xử ý tứ mà còn là người biết trân trọng nghĩa tình. Và thị 

điềm nhiên và vào miệng bát cháo cám cũng có nghĩa là thị đã sẵn sàng chấp nhận những 

khó khăn, thử thách cùng gia đình mình. 

- Thị là người đầu tiên nhen nhóm hi vọng thay đổi cuộc đời khi nhắc tới câu chuyện 

đoàn người đói rách theo Việt Minh phá kho thóc Nhật trên mạn Thái Nguyên, Bắc Giang. 

Thị đã khơi dậy trong Tràng niềm tin vào tương lai phía trước. 

6. Giá trị nhân đạo của tác phẩm 

- Ca ngợi những tình cảm cao đẹp ở người nông dân lao động nghèo khổ, đó là tình 

người, tình mẫu tử: 

+ Tình người: Tình cảm của người dân xóm ngụ xư trước việc tràng có vợ vừa lo 

vừa mừng cho anh; Tình cảm của Tràng dành cho người vợ nhặt, khi ngay cả bản thân 

Tràng cũng đang khổ sở nhưng sẵn sàng cưu mang đùm bọc người khổ hơn mình; Tình 

cảm của bà cụ Tứ dành cho người vợ nhặt, đón nhận người con dâu với tất cả tấm lòng 

yêu thương của một người mẹ nhân từ. 

+ Tình mẫu tử: Trước tình huống trớ trêu con trai nhặt được vợ, người mẹ như bà 

cụ Tứ sống trong trạng thái cảm động, vui mừng đan xen buồn tủi, yêu thương đan xen 

với lo lắng… tất cả đều xuất phát từ tấm lòng yêu thương con. 

- Khẳng định đề cao khát vọng hạnh phúc gia đình: trong hoàn cảnh đói khổ, trước 

sự đe dọa của cái chết, con người vẫn khát khao mái ấm gia đình. Hạnh phúc gia đình đem 

đến ý nghĩa cho cuộc sống làm con người thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. 

- Khẳng định đề cao khát vọng sống, niềm tin, niềm hi vọng vào tương lai. Trong 

sự khốn khổ vì đói khát, vượt lên trên cái chết, cái thê thảm, người nông dân lao động vẫn 

khao khát sống, vẫn vui và hi vọng. 

- Lên án, tố cáo tôi ác của phát xít thực dân gây ra nạn đói thảm khốc, đẩy người 

dân lao động vào cảnh cùng cực, giá trị con người bị đẩy tới chỗ rẻ mạt.  
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