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I. Những căn cứ để hiểu tác phẩm. 

Nguyễn Minh Châu là nhà văn lớn của văn xuôi hiện đại Việt Nam. Từng là cây bút xuất sắc 

của nền văn học sử thi thời kháng chiến chống Mĩ, từ sau 1975, Nguyễn Minh Châu lại là nhà 

văn tiên phong của sự nghiệp đổi mới, là một trong số nhà văn mở đường tinh anh và tài năng 

nhất của văn học Việt Nam (Nguyên Ngọc). 

Sáng tác của Nguyễn Minh Châu phản ánh khá trung thành quá trình vận động, phát triển của 

văn xuôi Việt Nam đương đại trong một vài thập kỉ trước và sau 1975. Theo Nguyễn Minh 

Châu, đó là sự vận động chuyển đổi trong mục đích sáng tác, sau chiến tranh, các nhà văn 

Việt Nam đã chuyển từ cuộc chiến đấu cho quyền sống của cả dân tộc sang cuộc chiến đấu 

cho quyền sống của từng con người. Sự vận động chuyển đổi ấy được thể hiện rõ nét trong 

hai giai đoạn sáng tác của Nguyễn Minh Châu: Từ những tác phẩm mang đậm chất sử thi và 

cảm hứng lãng mạn như Mảnh trăng cuối rừng, Dấu chân người lính ca ngợi cái đẹp cái cao 

cả, thánh thiện như được bao bọc trong một bầu không khí vô trùng của con người Việt Nam 

trong cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại; sau năm 1975, Nguyễn Minh châu đã hướng sự quan 

tâm của mình tới cuộc sống đời tư – thế sự, thể hiện sự thấu hiểu, cảm thông và niềm xót 

thương sâu sắc với số phận con người trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn, trong hành trình gian 

nan, đau khổ kiếm tìm hạnh phúc và hoàn thiện nhân cách. 

Chiếc thuyền ngoài xa là một truyện ngắn xuất sắc thuộc giai đoạn sáng tác thời kỳ đổi mới 

của Nguyễn Minh Châu, khi nhà văn bắt đầu hướng đến sự quan tâm của mình tới cuộc sống 

đời tư – thế sự. Truyện ngắn lúc đầu được in trong tập Bến quê, sau được Nguyễn Minh Châu 

lấy làm tên chung cho một tuyển tập truyện ngắn in năm 1987. 

II. Phân tích tác phẩm. 

Tình huống về nhận thức chân lý nghệ thuật 

Phát hiện chiếc thuyền ngoài xa 
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Tuyệt 

đỉnh 

ngoại 

cảnh 

Để làm một bộ lịch phong cảnh, Phùng được 

giao nhiệm vụ đi chụp một tấm ảnh cảnh biển 

buổi sáng có sương, một tấm ảnh không có 

con người. Suốt một tuần kiên nhẫn trên một 

vùng biển miền Trung, nơi có phong cảnh thơ 

mộng, có sương mù tháng bảy, cũng là chiến 

trường xưa, anh vẫn chưa chụp được bức ảnh 

nào ưng ý. Chi tiết này đã cho thấy những 

phẩm chất đáng quý trọng của một nghệ sĩ có 

trách nhiệm với sứ mệnh sáng tạo nghệ thuật, 

có ý thức nghiêm túc trong lao động nghệ 

thuật – một công việc đòi hỏi tài năng, tâm 

huyết và công phu. 

Điều kì diệu của nghệ thuật đã bất chợt đến 

với Phùng vào một buổi sáng, khi anh nhìn 

thấy một chiếc thuyền buồm trên mặt biển 

xa: mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào 

bầu sương mù trắng như sữa có pha chút 

màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. 

Trong cảm nhận của Phùng, đó là cái đẹp 

tuyệt đỉnh của ngoại cảnh; là cảnh đắt trời 

cho quý giá, hi hữu, kì diệu, là bức tranh mực 

tàu của một danh họa thời cổ. 

 

 

Thăng 

hoa 

cảm 

xúc 

Cái đẹp đã đem đến những cảm xúc mãnh 

liệt, những khoảnh khắc tràn ngập hạnh phúc 

cho người nghệ sĩ, anh thấy bối rối, trong trái 

tim như có cái gì bóp thắt vào, đó là sự xúc 

động vì thấy mình vừa may mắn được tạo hóa 

ân thưởng, sự may mắn không có nhiều trong 

cuộc đời những người luôn khao khát được 

khám phá và sáng tạo cái Đẹp. 

Trong giây phút thăng hoa của cảm xúc, thậm 

chí nghệ sĩ còn như phát hiện ra bản thân cái 

đẹp chính là đạo đức, anh như vừa khám phá 

thấy chân lí của sự toàn thiện, khám phá thấy 

cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn – đó 

là khoảnh khắc con người cảm thấy tâm hồn 

mình như được thanh lọc, gột rửa để trở nên 

trong sáng, thánh thiện khi đứng trước cái đẹp 

trong trẻo của thiên nhiên.  

Những xúc cảm này cho thấy tư chất 

nghệ sĩ của Phùng, con người có tâm 

hồn nhạy cảm, có những rung động 

tinh tế trước cái Đẹp. 

 

Đó cũng chính là sự giác ngộ, nhận 

thức về sức mạnh kì diệu của cái đẹp, 

của nghệ thuật đối với con người, bởi 

nói như quan niệm của Dostoiepxki: 

“Cái Đẹp cứu rỗi thế giới” – khi đứng 

trước cái đẹp, người ta thường không 

nghĩ đến cái xấu, cái ác, cái dung tục, 

tầm thường của cuộc đời mà để tâm 

hồn mình bay bổng hướng thiện. 
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Nhận 

thức về 

nghệ 

thuật 

(cuộc 

đời  

đa sự) 

Trong giây lát, người nghệ sĩ còn k 

hám phá thấy chân lí của sự toàn thiện, khám 

phá thấy cái khoảnh khắc trong ngần của tâm 

hồn” Nói cách khác, trong một khoảnh khắc 

của cuộc sống, nghệ sĩ Phùng đã cảm nhận 

được cái Chân, cái Thiện của cuộc đời, anh 

cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa, trở 

nên thật trong trẻo, tinh khôi.  

Điều này có nghĩa là cái đẹp đã có 

tác dụng thanh lọc tâm hồn con 

người. Với tác dụng ấy, cái đẹp 

chẳng phải là đạo đức hay sao? Nhà 

văn Thạch Lam  từng quan niệm 

“Văn chương không phải là cách 

đem đến cho người đọc sự thoát li 

hay sự quên, trái lại văn chương là 

một thứ khí giới thanh cao và đắc lực 

mà chúng ta có để vừa tố cáo thay 

đổi thế giới giả dối, tàn ác vừa làm 

cho lòng người thêm trong sạch và 

phong phú hơn” và truyện ngắn Chữ 

người tử tù của Nguyễn Tuân chi tiết 

cuối truyện: Ngục quan cảm động, 

vái lạy người tử tù một vái, chắp tay 

nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào 

ké miệng làm cho nghẹn ngào: kẻ mê 

muội xin bái lĩnh giúp ta hiểu rõ hơn 

những tác động thẩm mĩ diệu kì của 

văn học nói riêng và của nghệ thuật 

nói chung đối với tâm hồn con người. 

Phát hiện chiếc thuyền gần bờ 

 

Khung 

cảnh 

đối lập 

Ngay khi tâm hồn đang bay bổng trong 

những xúc cảm thẩm mĩ, đang tận hưởng cái 

khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn thì 

người nghệ sĩ nhiếp ảnh đã kinh ngạc phát 

hiện ra mọi thứ không đơn giản như mình 

thấy. Bước ra từ chiếc thuyền ngư phủ đẹp 

như mơ là một người đàn bà xấu xí, mệt mỏi; 

Hóa ra đằng sau vẻ đẹp lung linh 

kia lại là một nỗi đời nhọc nhằn, đầy 

nghịch lí, đầy bi kịch mà nghệ thuật 

không phải lúc nào cũng chuyển tải 

hết được. Liệu bức ảnh chiếc thuyền 

trong sương sớm kia thực sự là một 

kiệt tác nghệ thuật như anh mong đợi? 
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một gã đàn ông to lớn, dữ dằn; một cảnh 

tượng tàn nhẫn: gã chồng đánh đập người vợ 

một cách thô bạo;... Đứa con vì thương mẹ 

đã đánh lại cha để rồi nhận lấy hai cái bạt tai 

của bố ngã dúi xuống cát... 

Nghệ thuật có giá trị gì khi nó chỉ là 

một mảng sáng của cuộc đời được 

nhìn từ viễn cảnh? Có thể chấp nhận 

một thứ nghệ thuật dù nó đẹp đẽ 

huyền ảo đến đâu đi chăng nữa nhưng 

lại dửng dưng và lẩn tránh sự thật 

cuộc đời?  

 

Cảm 

xúc 

người 

nghệ sĩ 

Chứng kiến những cảnh tượng đó, nghệ sĩ 

Phùng kinh ngạc đến thẫn thờ: “Tất cả mọi 

việc xảy đến khiến tôi kinh ngạc đến mức, 

trong mấy phút đầu, tôi cứ đứng há mồn ra 

mà nhìn”. Người nghệ sĩ như chết lặng, không 

tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Sở dĩ 

nghệ sĩ Phùng trở nên như vậy là vì anh không 

thể ngờ rằng đằng sau cái vẻ đẹp diệu kì của 

tạo hóa kia lại có cái ác, cái xấu đến không thể 

tin được. Vừa mới lúc trước, anh còn cảm thấy 

“bản thân cái đẹp chính là đạo đức”, thất 

“chân lí của sự toàn thiện” thế mà chỉ ngay 

sau đó chẳng còn cái gì là đạo đức là cái toàn 

thiện của cuộc đời. 

 

Nguyễn Minh Châu đã gặp gỡ tri kỉ 

tiền nhân Nam Cao, người đã từng 

hơn một lần để cho các nhân vật thay 

lời mình phát ngôn những quan điểm 

đúng đắn về nghệ thuật và người làm 

nghệ thuật: “Nghệ thuật không phải 

là ánh trăng lừa dối càng không phải 

là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật có 

thể chỉ là tiếng đau khổ kia thoát ra 

từ những kiếp lầm than.” (Giăng 

sáng) và người làm nghệ thuật  phải 

“mở lòng ra để đón lấy tất cả những 

gì vang động ở đời”  (Đời thừa). 

Chân 

lý nghệ 

thuật 

Cùng một thời điểm, cùng một người quan 

sát, nhưng với hai cự li và góc độ khác nhau, 

người nghệ sĩ đã phát hiện ra hai bức tranh 

hoàn toàn tương phản: phía sau cái đẹp thánh 

thiện trong trẻo của ngoại cảnh lại là sự độc 

ác, xấu xa, u tối trong cuộc sống con người. 

Nghịch lí đau đớn này sẽ đưa đến những nhận 

thức sâu sắc, mới mẻ cho người nghệ sĩ về 

cách nhìn với hiện thực cuộc đời. 

  Cuộc đời không đơn giản, xuôi 

chiều mà chứa đựng nhiều nghịch lí. 

Cuộc sống luôn tồn tại những mặt đối 

lập, những mâu thuẫn: đẹp – xấu, 

thiện – ác. Nghệ thuật vốn nảy sinh từ 

cuộc đời những không phải bao giờ 

cuộc đời cũng là nghệ thuật. Nhà văn 

khẳng định: đừng nhầm lẫn hiện tượng 

với bản chất, giữa hình thức bên ngoài 

và nội dung bên trong không phải bao 

giờ cũng thống nhất; đừng vội đánh giá 

con người, sự vật ở dáng vẻ bên ngoài, 

phải phát hiện ra bản chất thực sau vẻ 

ngoài đẹp đẽ của hiện tượng. 
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Tình huống về nhận thức về con người và cuộc sống 

Trong đầu vị Bao Công của cái phố huyện vùng biển vốn đầy chữ nghĩa sách vở “có một cái gì 

vừa vỡ ra”, “lúc này trông Đẩu rất nghiêm nghị và đầy suy nghĩ”. Cũng như Đẩu, nghệ sĩ 

Phùng đã lặng im sau câu chuyện của người đàn bà. Có lẽ người nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đang 

trầm ngâm suy nghĩ về người phụ nữ này, về người bạn mình – chánh án Đẩu và về chính 

mình? 

 

 
Phát hiện 

về người 

đàn bà 

Người đàn bà hàng chài xuất hiện ở tòa án 

huyện theo lời mời của chánh án Đẩu – người 

có ý định khuyên bảo, thậm chí đề nghị người 

đàn bà nghèo khổ ấy từ bỏ lão chồng vũ phu. 

Người đàn bà hàng chài đã từ chối lời đề nghị 

và sự giúp đỡ của chánh án Đẩu và nghệ sĩ 

Phùng. Chị đau đớn đánh đỏi bằng mọi giá để 

không phải bỏ lão chồng vũ phu: “Quý tòa 

bắt tội con cũng được, bỏ tù con cũng được, 

đừng bắt con bỏ nó...”  

Chị chấp nhận tất cả: sự đau đớn thể xác, sự 

cam chịu nhẫn nhục tinh thần, sự tủi hờn thân 

phận. Để có một gia đình trọn vẹn, để con 

thuyền gia đình có người chèo lái, để những 

đứa con chị có cha, để chúng có những bữa ăn 

no mà nếu chỉ có một mình chị không thể 

gánh vác được. Niềm vui nhất của người mẹ 

nghèo ấy là gì? Là lúc ngồi nhìn đàn con 

chúng nó được ăn no. Chỉ vì điều ấy mà chị 

chấp nhận “phải có một người đàn ông để 

chèo chống lúc phong ba, dù hắn có man rợ 

Người đàn bà hàng chài: Cuộc 

đời đầy sự bất ngờ không thể lí 

giải được, cứ tưởng con người ta 

yếu hèn nhu nhược hóa ra lại vô 

cùng lớn lao, cao cả; cứ tưởng 

con người ta dốt nát, kém hiểu 

biết hóa ra lại vô cùng trải 

nghiệm. Người phụ nữ ấy đã tỏ ra 

rất sâu sắc, thấu tỏ lẽ đời, hiểu 

biết cuộc đời và con người hơn 

rất nhiều những người vốn tự cho 

mình thông tỏ mọi sự trên đời, 

cho dù chị tự nhận những suy 

nghĩ của mình là cái sự lạc hậu.  

Chị hiểu việc mình làm và chấp 

nhận cuộc sống ấy chứ hoàn toàn 

không phải do dốt nát, lạc hậu 

như chị tự nhận. Vì một lẽ nào đó, 

con người có khi phải sống trong 

bi kịch, buộc phải chấp nhận bi 

kịch. Với người đàn bà này, cội 
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tàn bạo”. Biết mình khổ nhưng người phụ nữ 

ấy vẫn âm thầm nhẫn nhục chịu đựng mà 

không hề than vãn cho bản thân.   

Ngược lại chị còn nhận trách nhiệm về mình: 

“nhưng cái lỗi chính là đám đàn bà ở thuyền 

đẻ nhiều quá” và thanh minh cho chồng “lão 

chồng tôi khi ấy là một anh con trai cục tính 

nhưng hiền lành lắm không bao giờ đánh đập 

tôi” 

 

 

rễ của sự cam chịu ấy chính là 

tình mẫu tử. Vì chị sống cho 

những đứa con, vì chị là một 

người mẹ. Một người mẹ không 

chỉ biết lo đủ miếng ăn cho con 

mà còn muốn con lớn lên đúng 

nghĩa một con người, một người 

mẹ không muốn làm tổn thương 

những tâm hồn non nớt nên âm 

thầm một mình xin chồng lên bờ 

đánh. Chị biết cách dạy con hơn 

nhiều người mẹ khác khi cho con 

lên ở với ông ngoại, chị không 

giống những người mẹ muốn lôi 

kéo con làm đồng minh nên sẵn 

sàng kể tội, nói xấu bố chúng. 

Người phụ nữ ấy thật vị tha và vô 

cùng cao thượng. Trước mắt 

Phùng, chị không còn là nạn nhân 

để cho công lí và lòng tốt dang 

tay cứu vớt. Lòng thương hại ở 

Phùng đã nhường chỗ cho sự kính 

trọng và niềm khâm phục.   

   

Phát hiện 

về chính 

mình 

Về người đồng đội cũ – chánh án Đẩu: anh 

có lòng tốt, sẵn sàng bảo vệ công lí nhưng 

chưa thực sự đi sâu vào đời sống nhân dân. 

Lòng tốt là đáng quý nhưng chưa đủ. Luật 

pháp là cần thiết nhưng cần phải đi vào đời 

sống. Cả lòng tốt và luật pháp đều phải được 

đặt vào những hoàn cảnh cụ thể, không thể áp 

dụng với mọi đối tượng.  
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Về chính mình: Mình đã đơn giản khi nhìn 

nhận cuộc đời và con người. Chính vì hiểu đời 

một cách phiến diện bề ngoài mà anh đã thất 

bại thảm hại, hành đông cứu người anh chỉ là 

một phiên bản của người đã từng lao vào đánh 

nhau với cối xay gió trong trang sách của nhà 

văn Xecvantec mà thôi. Lẽ đời hoàn toàn 

không đơn giản, con người lại càng bí ẩn, 

tưởng xấu lại tốt, tưởng cao cả lại hóa ra thấp 

hèn, tưởng tội phạm nhưng lại là nạn nhân 

“lẫn lộn người tốt kẻ xấu, rồng phượng rắn 

rết, thiên thần và ác quỷ” (Bức tranh).  

 

 
Lão chồng vũ phu kia hiển nhiên là độc ác 

vừa vi phạm pháp luật vừa vi phạm nghiêm 

trọng đạo nghĩa phu thê, phải bị người đời lên 

án, bị pháp luật trừng trị. Phùng đã từng cho 

là như thế. Nhưng lão chồng đó là kẻ tội đồ 

hay cũng là một nạn nhân của cuộc sống đói 

nghèo và lạc hậu. Tẩy chay lão ra khỏi cuộc 

đời người phụ nữ đó có phải là thượng sách? 
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Tống lão vào tù là làm điều chính nghĩa, đòi 

lại sự công bằng, đem lại hạnh phúc cho người 

phụ nữ hay không? Hay là lại đẩy chị và cuộc 

sống của những đứa con trên chiếc thuyền 

mỏng manh kia vào bão tố. Nhưng nếu không 

trừng trị lão thì bi kịch tinh thần và thể xác 

người phụ nữ và những đứa con đến khi nào 

mới có hồi kết? Cuối cùng thì những người 

cầm cán cân công lí ở cái làng chài hẻo lánh 

này cũng cố tìm được một giải pháp: triệu tập 

lão chồng lên để giáo dục. Nhưng xem ra, 

Phùng cũng không mấy tin tưởng vào tính khả 

thi của giải pháp này. 

Trận bão biển và bài học cuộc sống 

 
 Không phải ngẫu nhiên mà cuối tác phẩm 

Phùng bất ngờ chứng kiến “trời trở gió đột 

ngột, từng tảng mây đen xếp ngổn ngang trên 

mặt biển đen ngòm, và biển bắt đầu gào 

thét”, lại một cơn bão sắp về mà chiếc thuyền 

vó bè vẫn chơ vơ trên biển cả mênh mông.  

 

 

Phải chăng Phùng vẫn canh cánh 

một nỗi niềm: những lời giáo 

huấn tốt đẹp có làm giảm được 

không những gian khó, nhọc 

nhằn mà hằng ngày gia đình họ 

phải đối mặt, có đem lại cho 

những đứa trẻ tội nghiệp kia 

những bữa ăn no, có chống chọi 

được với những bão táp trên biển 

khơi vẫn ngày ngày tiếp diễn? 

 Đến đây, hiển hiện trước mắt Phùng một thực 

tế oái ăm nữa của cuộc sống: Không phải con 

người lúc nào cũng đấu tranh với nhau mà 

nhiều khi phải chịu đựng lẫn nhau. Những 

con người lao động và lương thiện hết đời 

này sang đời khác đã chịu bao nhiêu đau khổ 

Con đường đi tìm chân lí nghệ 

thuật và chân lí cuộc đời của 

Phùng có thể coi là một quá trình 

đốn ngộ. Kiểu nhân vật này không 

phải bây giờ mới xuất hiện. Ở thế 

kỉ XIX, trong Chiến tranh và Hòa 
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và bất công để nuôi sống con cái làm cho đời 

sống bất diệt... Giữa các quốc gia với nhau, 

trong một gia đình, một cặp vợ chồng, nói 

chung là giữa con người với con người không 

phải lúc nào cũng sẵn sàng xé toang ra, mỗi 

người mỗi ngả, như thế thì còn đâu là cuộc 

sống” (lời tâm sự của nhà văn về tác phẩm). 

bình của nhà văn Nga Ltônxtôi, 

chàng quý tộc Andrây cũng đã 

phải trải qua bao nhiêu băn khoăn 

trăn trở và giằng xé trong tâm hồn 

mới tìm ra chân lí đích thực của 

cuộc sống: “cuộc đời ta phản 

chiếu lên mọi người, sao cho cuộc 

đời ta trôi qua không chỉ mình ta”. 

Có 3 vấn đề về cuộc sống mà Phùng đã ngộ ra:  

 Cuộc sống không hề giản đơn, một chiều mà có đủ cả trắng đen, tốt xấu, vui buồn;  

 Con người cũng vô cùng phức tạp, đó là kiểu người đa trị, lưỡng diện;  

 Cái đẹp hoàn toàn không phụ thuộc vào hình thức bề ngoài, không phải cái đẹp lúc 

nào cũng phát lộ trên bề mặt mà nó có thể lấp lánh sau lần vỏ ngoài xù sì thô nhám.  

 

Đồng thời Phùng cũng nhận ra các vấn đề quan trọng của nghệ thuật:  

 Nghệ thuật phải gắn bó hữu cơ mật thiết với cuộc đời;  

 Nghệ thuật khám phá con người ở chiều sâu nhân bản.  

Đây chính là quan niệm nghệ thuật về con người, về nghệ thuật và người làm nghệ thuật 

của Nguyễn Minh Châu sau 1975. 

 

 

 


