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I. Những căn cứ để hiểu tác phẩm. 

- Tô Hoài (1920 -  2014) tên khai sinh là Nguyễn Sen, là người Hà Nội, xuất thân trong 

một gia đình thợ thủ công. Ông chỉ được học hết bậc Tiểu học rồi phải tự bươn chải, làm 

nhiều nghề để kiếm sống; gia nhập Hội Văn hóa cứu quốc từ năm 1943. Trong kháng 

chiến chống Pháp, ông làm báo rồi chuyển sang công tác ở Hội Văn nghệ Việt Nam. Từ 

năm 1957, ông nhiều năm liền làm Tổng thư kí, Phó tổng thư kí Hội Nhà văn Việt Nam. 

- Sự nghiệp văn chương của Tô Hoài khá đa dạng. Ông viết nhiều thể loại: truyện ngắn, 

tiểu thuyết, hồi kí, tự truyện… Sáng tác của Tô Hoài thiên về diễn tả sự thật đời thường. 

Tô Hoài có quan niệm nghệ thuật vị nhân sinh độc đáo và có phần quyết liệt viết văn là 

một quá trình đấu tranh để nói ra sự thật. Đã là sự thật thì không tầm thường, cho dù 

phải đập vỡ những thần tượng trong lòng người đọc. Bộc lộ vốn hiểu biết  phong phú, 

sâu sắc đặc biệt là những nét lạ trong phong tục, tập quán của nhiều vùng khác nhau trên 

đất nước ta. Văn Tô Hoài hấp dẫn người đọc bởi lối trần thuật hóm hỉnh, sinh động, vốn 

từ vựng giàu có. 

- Vợ chồng A Phủ (1952) là một trong ba tác phẩm in trong tập truyện Tây Bắc, tác phẩm 

được giải nhất, giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam 1954 – 1955. Tác phẩm là kết quả 

của chuyến đi cùng bộ đội giải phóng Tây Bắc năm 1952. Đây là chuyến đi thực tế dài 

tám tháng sống với đồng bào các dân tộc thiểu số từ khu du kích trên núi cao đến những 

bản làng mới giải phóng của nhà văn. Tô Hoài đã cùng ăn, cùng ở với những người dân 

Tây Bắc để thấu hiểu những cơ cực và vẻ đẹp tâm hồn của những người dân lao động 

nghèo nơi đây dưới ách áp bức của thực dân và phong khhiến. Sau khi rời xa Tây Bắc, 

Tô Hoài chia sẻ: Đất và người miền Tây đã để thương để nhớ cho tôi nhiều quá… Tôi 

không có tham vọng đi sâu vào văn hóa Mèo. Ý tưởng của tôi là làm hồi sinh nơi con 

người. 

II. Phân tích tác phẩm 

1. Nhân vật Mị. 

Mị - Cô gái Mèo mang vẻ đẹp hoàn thiện 

Mị là cô 

gái xinh 

đẹp, tài 

hoa 

Cô có tài thổi sáo, thổi đàn môi. Mị uốn 

chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như 

thổi sáo, trai làng ngày đêm thổi sáo đi 

theo Mị. Những đêm mùa xuân, trai 

làng đứng nhẵn cả chân vách đầu 

buồng Mị. 

Sức quyến rũ mạnh mẽ của 

tiếng sáo cho thấy cái tài và 

cái tình của người thổi sáo. Có 

lẽ, Mị đã gửi biết bao tình 

cảm, biết bao khát khao vào 

tiếng sáo ấy khiến vẻ đẹp 
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trong tâm hồn nhạy cảm, 

trong trái tim thiết tha yêu 

cuộc sống của cô đã thông qua 

tiếng sáo mà làm rung động 

mê đắm lòng người. 

 

Mị là cô 

gái có tính 

cách mạnh 

mẽ, tự chủ 

Cũng như nhiều cô gái khác, Mị khát 

khao yêu và đã có người yêu theo lựa 

chọn của trái tim mình. Trước món nợ 

của cha mẹ và ý định bắt Mị về làm dâu 

gạt nợ của nhà thống lí, Mị tha thiết xin 

được ở nhà cuốc nương, trồng ngô trả 

nợ thay cho cha mẹ, Mị khóc xin cha 

“đừng bán con cho nhà giàu”  

Cô muốn tự quyết định số 

phận của mình mà không chấp 

nhận biến mình thành thứ 

hàng hóa gả bán cho nhà giàu. 

Mị vốn là 

cô gái có 

trái tim vị 

tha, nhân 

hậu 

Ở nhà với cha mẹ, Mị là người con rất 

hiếu thảo, nết na, chăm chỉ. Mị tự 

nguyện làm việc trả nợ thay cho bố mẹ, 

khi bị bắt về làm dâu gạt nợ cho nhà 

thống Lí, không chịu nổi kiếp sống đày 

đọa đầy đau khổ Mị muốn tự giải thoát 

bằng cái chết. 

Vậy mà vì thương bố, sợ làm 

liên lụy đến bố, Mị lại gạt 

nước mắt, chấp nhận quay trở 

về nhà thống lí, chấp nhận 

sống tiếp cuộc đời nô lệ nhọc 

nhằn, khổ ải, cuộc sống đáng 

sợ hơn cả cái chết. 

 

Mị - người đàn bà nô lệ 

Mị không 

được sống 

với tình 

yêu của 

mình, 

không 

được tự 

quyết định 

cuộc đời 

Vì món nợ của cha mẹ, Mị đã bị bắt về 

làm con dâu gạt nợ cho nhà thống lí.  

 

Mị không dám chết vì sợ làm liên lụy 

đến cha, cũng không dám nghĩ đến 

việc thoát ra khỏi kiếp sống trâu ngựa 

khổ sở vì sự ám ảnh, trói buộc của thần 

quyền: ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta 

về trình ma nhà nó rồi thì chỉ còn biết 

đợi ngày rũ xương ở đây.  

Bề ngoài, Mị là con dâu 

nhưng thực chất bên trong thì 

lại là con nợ. Nếu chỉ là con 

dâu, có thể Mị còn có một 

chút vị trí nào đó trong nhà 

thống lí, nếu chỉ là con nợ, có 

thể một ngày nào đó Mị còn hi 

vọng trả xong nợ mà giải 

thoát, nhưng Mị lại bị cùng 

lúc hai tròng trói buộc và Mị 

hiểu rằng cô sẽ phải sống 

trong thân phận nô lệ khốn 

khổ của mình cho đến hết đời.  

Chế độ phong kiến vùng cao 

với sức mạnh tàn bạo của 

cường quyền và sự vây bủa 

độc ác của thần quyền đã đẩy 

người con gái xinh đẹp hiền 
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thảo vào kiếp nô lệ cay đắng, 

nhục nhã. 

Mị bị bóc 

lột về sức 

lao động 

Cô phải làm việc liên miên, con trâu, 

con ngựa còn có lúc đứng gãi chân, 

nhai cỏ, còn Mị và những người đàn bà 

khác trong nhà thống lí thì vùi mặt vào 

việc cả đêm, cả ngày.  

Cô muốn tự quyết định số 

phận của mình mà không chấp 

nhận biến mình thành thứ 

hàng hóa gả bán cho nhà giàu. 

Mị vô cảm 

về tâm 

hồn 

Trong nhà thống lí, Mị sống cô đơn, 

thầm lặng trong căn buồng chỉ có một 

chiếc cửa sổ lỗ vuông bằng bàn tay. 

Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng 

trắng, không biết là sương hay nắng, 

không biết là ngày hay đêm. 

 

Lúc nào cũng vậy, dù làm gì, ở đâu, Mị 

cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. 

Người ta thường thấy Mị lặng lẽ bên 

tảng đá, cạnh tầu ngựa nhà thống lí.  

 

 

Không còn mong mỏi, khát khao, mọi 

suy nghĩ mệt mỏi của Mị chỉ hướng tới 

cái chết như đoạn đường cuối cùng 

trong cuộc đời buồn tủi: người đàn bà 

đã có chồng ở Hồng Ngài chỉ còn biết 

cầm roi đi theo đuôi ngựa của chồng 

cho đến chết. Ta là thân đàn bà, nó đã 

ta về trình ma nhà nó rồi thì chỉ còn 

biết đợi ngày rũ xương ở đây. Trong 

căn buồng lặng lẽ, tăm tối, Mị nghĩ 

rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ 

vuông ấy trông ra đến bao giờ chết thì 

thôi.  

Căn phòng ấy như một ngục 

thấy giam cầm tâm hồn Mị, 

như một nấm mồ chôn vùi 

tuổi thanh xuân của Mị. 

 

 

 

Cuộc sống đau khổ, tủi cực đã 

lấy đi của Mị tất cả sức sống, 

niềm vui khiến cô câm lặng 

như một tảng đá, u tối âm 

thầm như thân phận con ngựa. 

 

Đó là những suy nghĩ của một 

người hầu như không còn sức 

sống, một người sống như đã 

chết, sống trong cảm giác chờ 

đợi sự giải thoát. Những năm 

tháng sống trong nhà thống lí 

đã khiến người con gái có ý 

thức tự chủ mạnh mẽ ngày 

xưa nay đã không còn sức 

phản kháng. Cuộc sống của 

mị lùi lũi như con rùa nuôi nơi 

xó cửa.  

 

Mị - sức sống tiềm tàng trong đêm tình mùa xuân 

Hồi sinh 

sức sống 

Biểu hiện đầu của sự hồi sinh 

sức sống trong lòng Mị là chi 

tiết Mị nghe tiếng sáo vọng lại, 

thiết tha, bổi hổi. Người đàn bà 

vô cảm thờ ơ với tất cả, nay 

không chỉ chú ý lắng nghe 

Bằng cách này, cô đã trở về quá khứ, 

nhớ lại những giai điệu ngọt ngào từ 

thuở xa xôi, đã bắt đầu mở lòng mình 

để đón nhận và hòa vào âm thanh nồng 

nàn của tình yêu gởi trong tiếng sáo. 
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tiếng sáo từ xa vọng lại, cô còn 

hình dung ra bóng người lấp ló 

đầu núi thổi sáo gọi bạn tình, 

còn nhận ra sắc thái thiết tha, 

bổi hổi của tiếng sáo, thậm chí 

người đà âm thầm câm lặng ấy 

đã nhẩm thầm lời bài hát của 

người đang thổi.  

Hành 

động táo 

bạo 

Sau đó, Mị lén lấy rượu ra 

uống.  

Cô uống ực từng bát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mị uống rượu và lại nghe văng 

vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu 

làng 

 

 

 

 

 

 

Mị nhớ vè quá khứ, Mị uốn 

chiếc lá trên môi thổi lá hay 

như thổi sáo.  

Mị thấy phơi phới trở lại, lòng 

đột nhiên vui sướng. 

 

Mị bất ngờ nhận ra Mị hãy còn 

trẻ, Mị muốn đi chơi. 

 

Mị nhớ lại thực tại, bao nhiêu 

năm nay, A Sử không bao giờ 

Cảnh Mị uống rượu được miêu tả thật 

tinh tế, thể hiện chân thực những biến 

đổi âm thầm mà dữ dội trong tâm hồn 

người đàn bà tưởng như đã nguội tắt 

sức sống.  

Mị uống như để say, để quên, uống 

như một người muốn dùng cái men say 

của rượu để dìm đi những nuối tiếc, 

khát khao và phẫn uất đột ngột bùng 

cháy trong lòng; uống như muốn 

mượn cái đắng cay của rượu làm vơi 

đi những đắng cay trong lòng. 

 

Từ văng vẳng không chỉ gợi ra âm 

thanh tiếng sáo ở xa, đó còn là âm 

thanh của hoài niệm đưa Mị trở về với 

tiếng sáo và bài hát của người bạn tình 

năm xưa, khiến Mị như trở lại với cô 

gái xinh đẹp tài hoa thuở nào. 

 

Người đàn bà tưởng như không còn 

sợi dây liên hệ với cả hiện tại và quá 

khứ, không thiết đến tương lai, nay lại 

sống về ngày trước với biết bao khát 

vọng tình yêu, khát vọng tuổi trẻ. Ảo 

giác của quá khứ mãnh liệt tới mức 

gần như xóa nhòa đi bất hạnh của thực 

tại. 

Mị bỗng muốn được đi chơi, được tới 

những đám chơi, được tới những cuộc 

vui để hòa mình vào không khí rạo rực 

của mùa xuân.  
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cho Mị đi chơi, mà Mị cũng 

chẳng thiết đi.  

Nhận thức 

về thực tại 

đau khổ 

 Nhận thức được sự vô lí trong 

tình trạng hôn nhân của mình 

khi A Sử với Mị không có lòng 

với nhau mà vẫn phải ở với 

nhau.  

 

Mị đột nhiên muốn chết, nếu có 

nắm lá ngón trong tay lúc này 

Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ 

không thèm nhớ lại nữa 

 Cái thực tế đau khổ mà cô đã quen, đã 

thờ ơ chấp nhận nay bỗng trở nên phi 

lí đến mức không thể chấp nhận.  

 

 

 

Mị chết để không phải nhớ lại quá khứ 

và những ước mơ khao khát của mình, 

nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra. Muốn 

chết là biểu hiện mãnh liệt nhất, dữ dội 

nhất của sự thức tỉnh lòng ham sống, 

lòng khát khao hạnh phúc, niềm khát 

khao ấy tạo ra sự xung đột gay gắt với 

tình trạng vô nghĩa lí của thực tại. Khi 

bắt đầu nhận ra nỗi cay đắng, phẫn uất 

trong lòng mình, cảm thấy không thể 

tiếp tục chấp nhận kiếp ống tủi cực đau 

đớn, cũng là lúc Mị đã thoát ra khỏi 

tình trạng lầm lũi vô cảm suốt bao năm 

nay. 

Hành 

động nổi 

loạn và bị 

dập tắt 

Mị lấy ống mỡ, xắn một miếng 

bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng, 

rồi Mị quấn lấy tóc, với cái váy 

hoa… chuẩn bị đi chơi. 

 

 

 

 

 

Sự hồi sinh của Mị đã bị vùi 

dập thật độc ác. A Sử trói đứng 

Mị vào cột nhà bằng sợi dây 

trói tàn bạo và bằng cả mái tóc 

thanh xuân của cô, xong hắn tắt 

đèn, đóng cửa, để Mị đứng 

trong căn phòng đầy bóng tối. 

 

 

 

 

Đây là những chi tiết cụ thể nhưng 

chứa đựng những hàm ý rất sâu sắc. 

Đó vừa là sự thể hiện niềm mong ước 

được sống một cuộc sống tươi sáng, 

mới mẻ, đẹp đẽ hơn, vừa là những 

hành động đấu tranh lặng lẽ, tự phát 

nhưng thật quyết liệt của Mị với số 

phận.  

 

Cuộc đời một lần nữa đóng lại tăm tối 

trước mắt cô. Tuy nhiên ảo giác rạo 

rực về tình yêu và tuổi trẻ vẫn nương 

theo tiếng sáo rập rờn đưa Mị theo 

những cuộc chơi, những đám chơi… 

khiến Mị hầu như không biết mình 

đang bị trói. Mị quên cả hiện tại và dây 

trói và căn phòng đầy bóng tối. 

A Sử chỉ trói được thân xác Mị nhưng 

đã không kiềm giữ được tâm hồn 

người con gái nhận ra mình vẫn còn 
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Chỉ đến khi Mị vùng bước đi, 

sợi dây trói thắt vào tay chân 

đau không cựa được, Mị mới 

tỉnh lại và trở về với hiện thực 

phũ phàng, nghiệt ngã.  

thanh xuân và khát khao được hưởng 

tình yêu, hạnh phúc trong tuổi thanh 

xuân. 

 

Trong cảm nhận cay đắng của Mị lúc 

đó, tiếng sáo tượng trưng cho tình yêu 

và hạnh phúc đột ngột biến mất, Mị 

không nghe tiếng sáo nữa. Chỉ còn 

nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách, 

nhai cỏ, gãi chân là những âm thanh 

của thực tại, đưa Mị trở về với sự liên 

tưởng đau đớn bởi kiếp sống không 

bằng con ngựa của mình. 

Dù đã trở lại với thực tiễn tàn nhẫn, suốt đêm mùa xuân ấy, quá khứ vẫn nồng nàn tha 

thiết trong nỗi nhớ của Mị với hơi rượu tỏa, tiếng sáo rập rờn, tiếng chó sủa xa xa…Mị 

phải sống trong giằng xé đau đớn giữa khát vọng đã trở lại và cũng đã bị vùi dập tàn 

nhẫn, nhưng sau đêm hội mùa xuân ấy, có lẽ nó sẽ mãi còn ám ảnh, thao thức trong 

lòng Mị, dù chỉ mơ hồ, xa thoảng.  

Sau đêm tình mùa xuân ấy, thái độ và dáng vẻ bên ngoài của Mị dường như lại quay về 

với con người cũ, nhẫn nhục và vô cảm. Tuy nhiên sức sống vẫn âm ỉ tiềm tàng đâu đó 

trong lòng Mị, đó là điều mà thậm chí chính Mị cũng chưa nhận ra. Có lẽ cô vẫn nghĩ 

lòng mình đã chết hẳn và không thể ngờ rằng sức sống mãnh liệt ấy sẽ trở về với cô 

trong một đêm đông lạnh lẽo ở Hồng Ngài. 

 

 

Mị - sự phản kháng mãnh liệt trong đêm đông cởi trói cho A Phủ 

Sự vô cảm 

trước nỗi 

đau của 

người 

khác và 

của chính 

mình 

Hàng đêm, Mị ra sưởi lửa hơ 

tay ở bếp lửa gần nơi A Phủ bị 

nhà thống lí bắt trói đứng ở cây 

cọc ngoài trời.  

Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ 

tay bên cạnh một người sắp 

chết, thậm chí cô còn nghĩ rằng 

Nếu A Phủ là cái xác chết đứng 

đó thì cũng thế thôi.  

 

Mị thờ ơ, không đoái hoài đến cảnh 

một người con trai bị trói, bị đói và rét 

đang chờ chết ngay bên cạnh mình. 

Thương 

mình 

Mị ngẫu nhiên quay sang và 

nhìn thấy dòng nước mắt lấp 

lánh bò xuống hai hõm má đã 

xám đen lại của A Phủ.  

 

Một người con trai khỏe mạnh, cường 

tráng bây giờ hốc hác thê thảm với hai 

hõm má đã xám đen khi bị trói đứng 

chờ chết. Một người con trai ngang 

tàng, mạnh mẽ bây giờ phải lặng lẽ 
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Cảnh tượng ấy làm Mị nhớ lại 

cảnh mình cũng từng bị trói, 

cũng từng khóc cay đắng, nước 

mắt chảy xuống miệng, xuống 

cổ, không biết lau đi được.  

 

 

 

Hình dung ra cái chết của mình 

nếu tiếp tục bị trói như thế; nhớ 

tới cái chết của những người 

đàn bà ngày trước ở nhà thống 

lí, nghĩ đến cái chết của A Phủ 

sắp tới. 

  

khóc, dòng nước mắt không thể kiềm 

chế vì quá cay đắng không thể che giấu 

vì không tự lau đi được.  

Dòng nước mắt đàn ông lấp lánh trong 

ánh lửa khiến nỗi thống khổ, sự đau 

đớn và bất lực cùng cực của con người 

trở nên hiện hữu sống động. 

 

Nỗi đau đớn tủi cực của mình trong 

quá khứ đã giúp Mị nhận ra nỗi đau 

đớn, tủi cực của A Phủ đêm nay. Mị 

cảm nhận nỗi đau của A Phủ bằng nỗi 

đau của chính mình. Sự đồng cảm đã 

dẫn dắt cho trái tim vô cảm, thờ ơ của 

Mị trở về với những đồng cảm đầu 

tiên.  

Thương 

người 

 Mị nhận ra tất cả những cái 

chết ấy đều có nguyên nhân từ 

sự bạo tàn của cha con nhà 

thống lí Pá Tra, lòng thương 

thân thức dậy lòng thương 

người, lòng nhân hậu dẫn đến 

sự căn hờn, phẫn uất: Chúng nó 

thật độc ác! 

 

Với bản thân mình, Mị có vẻ 

như đã cam chịu: ta là thân đàn 

bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà 

nó rồi thì chỉ còn biết đợi ngày 

rũ xương ở đây, nhưng trong 

lòng Mị lại phảng phất nghĩ về 

sự vô lí trong cái chết của A 

Phủ: người kia việc gì phải 

chết. 

Sau bao nhiêu năm tháng sống trong 

sự thờ ơ vô cảm, có lẽ đây là lần đầu 

tiên Mị có những suy nghĩ về người 

khác, bất bình thay cho người khác.  

 

 

 

 

 

Những từ chết xuất hiện liên tiếp trong 

tâm trí Mị trở lại với sự kinh hoàng về 

cái chết, với nỗi phẫn uất về cái chết 

của những con người hiền lành lương 

thiện, những con người cùng cảnh ngộ.  
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Xúc cảm của trái tim nhân hậu 

vị tha tiếp tục đậm nét hơn khi 

Mị nhận ra tình cảnh của A 

Phủ: chỉ đêm mai là người kia 

chết, chết đau, chết đói, chết 

rét, phải chết…  

 

Nghĩ tới việc nếu A Phủ trốn 

thoát, Mị phải chết thay, Mị 

cũng không thấy sợ. 

 

 

 

 

 

 

 

Thúc đẩy hành động của Mị là do cảm 

giác bất bình, phẫn uất, do sự thức tỉnh 

của lòng nhân hậu, thương người, sự 

đồng cảm với những cảnh ngộ, là sự 

vùng dậy tự phát đột ngột mà quyết liệt 

trong sự bức bách khắc nghiệt của 

hoàn cảnh. 

Giải thoát 

cho A Phủ 

và tự cứu 

chính 

mình 

 Lòng thương người đã chiến 

thắng nỗi sợ hãi. Mị đi đến 

hành động cắt dây mây cởi trói 

cho A Phủ. 

Khi gỡ được hết dây trói ở 

người A Phủ thì Mị cũng hốt 

hoảng, có lẽ lúc ấy lí trí của Mị 

mới nhận ra tiềm thức đã xui 

khiến cô làm một việc thật ghê 

gớm. 

Tác giả đã miêu tả những hành 

động của Mị trong những câu 

văn ngắn cùng những động từ 

mạnh mẽ, gấp gáp: Mị cũng vụt 

chạy ra… Mị vẫn băng đi. Mị 

đuổi kịp… Mị nói, thở… 

 

 

Người đàn bà lặng lẽ, vô hồn, 

vô cảm ấy đang hối hả tự cứu 

mình, người đàn bà câm lặng 

như tảng đá ấy đã cất lên tiếng 

nói xin được giải thoát: A Phủ 

cho tôi đi; người đàn bà hơn 

một lần muốn chết ấy nay khẩn 

thiết mong được sống, mong 

được theo A Phủ bới nỗi kinh 

hoàng trước cái chết: ở đây thì 

chết mất  

Giải thoát cho A Phủ, Mị cũng đồng 

thời thoát ra khỏi trạng thái vô cảm, 

lặng lẽ, trái tim nhân hậu hồi sinh thì 

đồng thời khát vọng sống cũng hồi 

sinh. Mị đã không còn vô cảm với nỗi 

đau khổ của người khác thì cũng đến 

lúc không còn vô cảm với nỗi đau khổ 

của chính mình.  

 

Có lẽ sau những phút giây đứng lặng 

trong bóng tối, nhìn A Phủ lao vụt đi, 

hình ảnh một con người trên bờ vực 

thẳm của cái chết đang mạnh mẽ thoát 

ra khỏi chốn địa ngục trần gian, tìm 

cho mình sự sống khiến Mị đột ngột 

hiểu điều mình cần làm ngay bây giờ, 

ngay lập tức, đó là tự giải thoát đời 

mình khỏi sự thống trị, đày ải, trói 

buộc tàn bạo của cường quyền và thần 

quyền suốt bao năm qua.  

Không còn những dòng độc thoại nội 

tâm, dường như những hành động của 

Mị nhanh hơn cả lí trí, những hành 

động chịu sự chi phối của khát vọng 

sống vốn luôn tồn tại đâu đó trong tiềm 

thức, khát vọng sống đã đột ngột thức 

dậy mãnh liệt và bất ngờ trong lòng 

Mị.  
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 Khát vọng sống mãnh liệt đã thức tỉnh 

hoàn toàn như sự thức tỉnh khát vọng 

tuổi trẻ, tình yêu trong đêm tình mùa 

xuân và không còn dừng lại ở ảo giác 

hay khát khao mà đã trở thành những 

hành động quyết liệt, triệt để chống lại 

số phận, chống lại vòng cương tỏa độc 

ác của cha con nhà thống lí, giành lại 

co mình quyền được sống, quyền tự 

do. 

Thực chất, quá trình Mị cắt dây trói và chạy theo A Phủ là một quá trình tự nhận thức: 

nhận thức thực tại xã hội tàn bạo, lạnh lùng. Mị cứu A Phủ, bởi cô thấy sự bất công, 

phi lí sắp giết chết một con người vô tội, và nhận thức người cũng là để qua đó nhận 

thức, soi sáng mình cho nên, có thể nói, Mị cắt dây trói cứu A Phủ, cũng là Mị đã tự cắt 

dây trói buộc cô với nhà thông lí Pá Tra. Điều đó, hoàn toàn đúng với lí luận cũng như 

thực tiễn thời đại. Dòng đầu tiên của Tuyên ngôn Đảng cộng sản, F.Angghen từng 

khẳng định: Lịch sử loài người là lịch sử đấu tranh giai cấp. Áp bức, bóc lột của giai 

cấp thống trị càng nặng nề, sự vùng lên đấu tranh càng: mạnh mẽ. 

Hành động giải phóng (cứu A Phủ và cứu mình) là hành đông tự phát, và nó trở thành 

phát triển tự giác ở đoạn sau của tác phẩm. Nhưng Tô Hoài đã tạo ra được cái khác biệt 

giữa nhân vật Mị với các nhân vật: Thúy Kiều (Truyện Kiều - Nguyễn Du) hay Vũ 

Nương (Người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ)… ở chỗ bông hoa xứ Mèo không 

tìm đến một thế giới ảo tưởng, hoặc một vòng vây đen tối bi kịch mới, mà là khát vọng 

vùng lên tìm một con đường sống với sự đổi thay và tự do triệt để. 
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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 

  

Phát hiện chiếc 

thuyền gần bờ 

  

Chân lý nghệ 

thuật 
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Tình huống về nhận thức về con người và cuộc sống 

Phát hiện về 

người đàn bà 

  

Phát hiện về 

chính mình 

  

Trận bão biển 

và bài học cuộc 

sống 

  

 

 


