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[Văn mẫu 9] - Những bài văn hay tuyển chọn phân tích tác phẩm truyện 

Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. 

Đề bài: Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. 

*** 

Bài văn phân tích Những ngôi sao xa xôi hay nhất 

     Lê Minh Khuê thuộc thế hệ nhà văn trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. 

Những tác phẩm đầu tay của chị ra mắt vào những năm 70, nội dung viết về cuộc sống 

chiến đấu sôi nổi, hào hùng của thanh niên xung phong và bộ đội trên tuyến đường 

Trường Sơn. Một số truyện ngắn đã gây được sự chú ý và tình cảm yêu mến của bạn đọc. 

    Truyện Những ngôi sao xa xôi phản ánh chân thực tâm hồn trong sáng, mơ mộng, tinh 

thần dũng cảm, cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh nhưng rất hồn nhiên, lạc quan 

của những cô gái thanh niên xung phong. Đó chính là những hình ảnh đẹp đẽ, tiêu biểu 

cho phẩm chất cao quý của thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ vừa 

qua. 

    Cốt truyện đơn giản, mạch truyện phát triển theo diễn biến tâm trạng của người kể, kết 

hợp đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Có thể tóm tắt như sau: 

    Ba nữ thanh niên xung phong làm thành tổ trinh sát mặt đường tại một trọng điểm trên 

tuyến đường Trường Sơn. Tổ trưởng là chị Thao và tổ viên là hai cô gái trẻ tên Định và 

Nho. Nhiệm vụ của họ là quan sát máy bay địch ném bom, ước chừng khối lượng đất đá 

dùng để san lấp hố bom, đánh dấu vị trí các trái bom chưa nổ và phá bom nổ chậm. Công 

việc hết sức nguy hiểm vì máy bay địch có thể ập đến bất cứ lúc nào. Họ phải đối mặt với 

thần chết trong mỗi lần phá bom, mà công việc này thì lại diễn ra thường xuyên. Các cô 

gái ở trong một cái hang dưới chân cao điểm, cách xa đơn vị. Cuộc sống dù khắc nghiệt 

và nguy hiểm nhưng họ vẫn có những niềm vui hồn nhiên, những giây phút thanh thản, 

mơ mộng. Đặc biệt là ba chị em rất gắn bó, yêu thương nhau trong tình đồng đội, dù mỗi 

người một cá tính. Ớ phần cuối, tác giả tập trung miêu tả hành động và tâm trạng của các 

nhân vật, chủ yếu là của Phương Định trong một lần phá bom. Nho bị thương đã được 

đồng đội lo lắng và săn sóc. Cơn mưa đá ở cao điểm khiến cho Phương Định hồi tưởng 

về tuổi học trò ở Hà Nội : Chao ôi, có thể là tất cả những cái đó. Những cái đó ở thật 

xa… 

     Để cho nhân vật chính là Phương Định đứng ra kể chuyện, điều đó phù hợp với nội 

dung truyện và tạo thuận lợi để tác giả vừa miêu tả, vừa thể hiện đời sống tâm hồn của 

nhân vật. Truyện viết về chiến tranh nên có những chi tiết, hình ảnh về bom đạn, chiến 
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đấu, hi sinh… nhưng chủ yếu vẫn hướng vào thế giới nội tâm, làm hiện lên vẻ đẹp tâm 

hồn của con người. 

   Ba cô gái sống và chiến đấu trên một cao điểm giữa một vùng trọng điểm bắn phá của 

máy bay Mĩ trên tuyến đường Trường Sơn. Công việc của họ rất nguy hiểm vì giữa ban 

ngày, họ phải phơi mình dưới tầm đánh phá của máy bay địch. Nguy hiểm khôn lường 

nhưng các cô tự hào về công việc của mình và cái tên gọi mà đơn vị đặt cho là : tổ trinh 

sát mặt đường. Gắn với cái tên gợi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng ấy là 

công việc chẳng nhẹ nhàng, đơn giản chút nào. 

    Định hồn nhiên kể : Chúng tôi bị bom vùi luôn. Có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy 

hai con mắt lấp lánh. Cười thi hàm răng lóa lên trên khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc 

đấy chúng tôi gọi nhau là “những con quỷ mắt đen". 

    Sau mỗi trận bom, các cô phải lao ngay ra trọng điểm, đo đạc và ước tính khối lượng 

đất đá bị bom địch đào xới, đếm những quả bom chưa nổ và dùng những khối thuốc nổ 

đặt vào cạnh từng trái bom để phá. Đó là một công việc mạo hiểm với cái chết, thần kinh 

luôn căng thẳng, đòi hỏi sự dũng cảm và hết sức bình tĩnh. Nhưng với ba cô gái thì những 

công việc khủng khiếp ấy đã trở thành bình thường: 

    Có ở đâu như thế này không: đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ì 

xa dần. Thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà vẫn biết 

rằng khắp chung quanh có nhiều quả bom chưa nổ. Có thể nổ bây giờ, có thể chốc nữa. 

Nhưng nhất định sẽ nổ… Rồi khi xong việc, quay lại nhìn cảnh đoạn đường một lần nữa, 

thở phào, chạy về hang. 

    Đối lập với cảnh tàn khốc do bom đạn giặc gây ra là sự bình tĩnh đến lạ lùng của các 

cô gái. Cảnh các cô sống trong hang sao mà lạc quan, thơ mộng đên thê : Bên ngoài nóng 

trên 30 độ, chui vào hang là sà ngay đến một thê giới khác. Cái mát lạnh làm toàn thân 

run lẽn đột ngột- Rồi ngửa cô uông nước trong ca hay trong bi đông. Nước suối pha 

đường. Xong thì nằm dài trên nền ẩm lười biếng nheo mắt nghe ca nhạc tử cái đài bán 

dẫn nhỏ mà lức nào cũng có pin đầy đủ. Có thể nghe, có thể nghĩ lung tung… hình như ta 

sắp mở chiến dịch lớn. 

     Cả ba cô đều là con gái Hà Nội. Tuy cá tính và hoàn cảnh riêng mỗi người mỗi khác 

nhưng họ đều có phẩm chất chung vô cùng tốt đẹp của thanh niên xung phong tiền tuyến. 

Đó là tinh thần dũng cảm tuyệt vời, không sợ gian khổ, hi sinh, quyết tâm khắc phục khó 

khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và tình cảm đồng đội gắn bó, yêu thương. Ở họ còn có 

những nét chung của các cô gái trẻ là dễ xúc động, nhiều khát vọng và hay mơ mộng, dễ 

vui mà cũng dễ buồn. Trong bom đạn, cận kề cái chết mà họ vẫn thích làm đẹp cho cuộc 

sống của mình: Nho thích thêu thùa, chị Thao chăm chép bài hát, Định thích ngắm mình 

trong gương, thích ngồi bó gối thả hồn theo dòng hồi tưởng và cất tiếng hát. 

https://doctailieu.com/phan-tich-truyen-nhung-ngoi-sao-xa-xoi


 Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê 

     Phương Định vốn là một học sinh Thủ đô. Tính cách Phương Định vừa vô tư, tinh 

nghịch, vừa dịu dàng, lãng mạn. Cô hay hồi tưởng những kỉ niệm của tuổi thiếu nữ vô tư 

giữa gia đình và thành phố thân yêu. Vào chiến trường, những kỉ niệm êm dẹp ấy luôn 

sống dậy trong tâm trí cô. Nó vừa là niềm khao khát, vừa làm dịu mát tâm hồn cô trong 

hoàn cảnh căng thẳng, khốc liệt của chiến tranh. 

     Giống như các cô gái mới lớn khác, Phương Định khá nhạy cảm về bản thân và cũng 

rất quan tâm đến hình thức của mình. Cô tự đánh giá : Tôi là con gái Hà Nội, Nói một 

cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, 

kiều hãnh như đài hoa loa kèn. Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà 

xa xăm”. 

     Xa đến đâu mặc kệ, nhưng tôi thích ngắm mắt tồi trong gương. Nó dài dài màu nâu, 

hay nheo lại như chổi nắng. 

    Cô biết mình được nhiều người để ý, nhất là các anh lính lái xe. Điều đó làm cho cô 

thấy vui và tự hào, nhưng cô chưa dành riêng tình cảm cho một ai. Tuy vậy, cô không 

hay biểu lộ tình cảm và thường tỏ ra kín đáo giữa đám đông, nhìn qua sẽ tưởng như là 

kiêu kì. 

    Phương Định yêu mến hai bạn gái trong tổ trinh sát mặt đường và đồng đội trong đơn 

vị. Đặc biệt, cô dành tình yêu và niềm cảm phục cho tất cả chiến sĩ mà cô gặp trên đường 

vào mặt trận: 

    Không hiểu sao các anh pháo thủ và lái xe lại hay hỏi thăm tôi. Hỏi thăm hoặc viết 

những bức thư dài gửi đường dây làm như ở cách xa nhau hàng nghìn cây số, mặc dù có 

thể chào nhau hằng ngày. Tôi không săn sóc, vồn vã. Khi bọn con gái xúm nhau lại đối 

đáp với một anh bộ đội nói giỏi nào đấy, tôi thường đứng ra xa, khoanh tay lại trước ngực 

và nhìn đi nơi khác, môi mím chặt. Nhưng chẳng qua tôi điệu thế thôi. Thực tình trong 

suy nghĩ của tôi, những người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là 

những người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ. 

    Là một nhà văn thanh niên xung phong nên Lê Minh Khuê am hiểu và miêu tả khá tinh 

tế tâm lí của những cô gái trong nhóm trinh sát mặt đường mà tiêu biểu là nhân vật 

Phương Định. Tâm trạng của Định lúc phá bom nổ chậm được tác giả miêu tả rất thực: … 

máy bay rít, bom nổ. Nổ trên cao điểm, cách hang này khoảng 300 mét. Đất dưới chân 

chúng tôi rung. Mấy cái khăn mặt mắc ở dây cũng rung. Tất cả cứ như lên cơn sốt. Khói 

lên và cửa hang bị che lấp. Không thấy mây và bầu trời đâu nữa. 

     Quả bom nằm lạnh lùng trên một bụi cây khô, một đầu vùi xuống đất. Đầu này có vẽ 

hai vòng tròn màu vàng… 
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    Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom. Đất rắn. Những hòn sỏi theo tay tôi bay ra 

hai bên. Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người, 

cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên 

một tí ! vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành. Hoặc là nóng từ bên trong quả bom. 

Hoặc là mặt trời nung nóng. 

     Cảnh mưa bom bão đạn của giặc Mĩ diễn ra hằng giờ, hằng ngày, hết ngày này sang 

ngày khác và sức chịu đựng của các cô gái thật tuyệt vời: Quen rồi. Một ngày chúng tôi 

phá bom đến năm lần. Ngày nào ít : ba lần. Tôi có nghĩ tới cái chết. Nhưng một cái chết 

mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính : liệu mìn có nổ, bom có nổ không ? Không thì làm 

cách nào để châm mìn lần thứ hai ? Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm : đứng cẩn thận, mảnh bom 

ghim vào cánh tay thì khá phiền. Và mồ hôi thấm vào môi tôi, mằn mặn, cát lạo xạo trong 

miệng. 

     Nhưng quả bom nổ. Một thứ tiếng kì quái đến váng óc. Ngực tôi nhói, mắt cay mãi 

mới mở ra được. Mùi thuốc bom buồn nôn. Ba tiếng nổ nữa tiếp theo. Đất rơi lộp bộp, tan 

đi âm thầm trong những bụi cây. Mảnh bom xé không khí, lao và rít vô hình trên đầu. 

     Mặc dù đã thành thạo trong công việc nguy hiểm, thậm chí một ngày có thể phải phá 

tới năm quả bom, nhưng mỗi lần phá bom nổ chậm vẫn là một thử thách thần kinh cao độ 

đối với Phương Định. Từ khung cảnh và không khí chứa đầy sự căng thẳng đến cảm giác 

là các anh cao xạ ở trên kia đang dõi theo từng động tác, cử chỉ của mình, để rồi tinh thần 

dũng cảm ở cô như được kích thích bởi lòng tự trọng đáng khâm phục : Tôi đến gần quả 

bom. Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi 

khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thề cứ đàng hoàng mà bước tới. 

     Ở bên quả bom, đối mặt với cái chết cảm giác của cô như nhạy cảm hơn, sắc bén hơn: 

Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào 

da thịt tôi. Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí! vỏ 

quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành. Tiếp đó là cảm giác căng thẳng chờ đợi tiếng nổ 

của quả bom, đồng nghĩa với công việc đã hoàn thành. 

     Vào chiến trường đã ba năm, đã quá quen với những thử thách và nguy hiểm, giáp mặt 

hằng ngày với oái chết, nhưng Phương Định và đồng đội của cô không mất đi sự hồn 

nhiên, trong sáng và những mơ ước vẻ tương lai. 

     Trong những phút giây yên tĩnh ngắn ngủi, cô thường tự tạo ra những niềm vui nho 

nhỏ: Tôi sẽ hát. Thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra lời mà hát. Lời tôi bịa 

lộn xộn mà ngớ ngẩn đến tôi cũng ngạc nhiên, đôi khi bò ra mà cười một mình… Tôi 

thích nhiều bài. Những bài hành khúc bộ đội hay trên những ngả đường mặt trận. Tôi 

thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng. Thích Ca-chiu-sa của Hồng quân Liên Xô. 

Thích ngồi bó gối mơ màng: “Về đây khi mái tóc còn xanh xanh…”. Đó là dân ca Ý trữ 

tình giàu có,  phải lấy giọng thật trầm… Những lúc như thế nỗi nhớ Hà Nội lại ùa về, tràn 
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ngập tâm hồn cô gái, khiến cô bâng khuâng, nuôi tiếc khi cơn mưa rừng chợt đến, chợt 

đi: 

     Nhưng tạnh mất rồi. Tạnh rất nhanh như khi mưa đến. Sao chóng thế! Tôi bỗng thẫn 

thờ, tiếc không nói nổi. Rõ ràng tôi không tiếc những viên đá. Mưa xong thì tạnh thôi. Mà 

tôi nhớ một cái gì đấy, hình như mẹ tôi, cái cửa sổ, hoặc những ngôi sao to trên bầu trời 

thành phố. Phải, có thể những cái đổ… Hoặc là cây, hoặc là cái vòm tròn của nhà hát, 

hoặc bà bán kem đẩy chiếc xe chở đầy thùng kem, trẻ con háo hức bâu xung quanh. Con 

đường nhựa ban đêm, sau cơn mưa mùa hạ rộng ra, dài ra, lấp loáng ánh đèn trồng như 

một con sông nước đen. Những ngọn điện trên quảng trường lung linh như những ngôi 

sao trong câu chuyện cổ tích nói về những xử sở thẩn tiên. Hoa trong công viên. Những 

quả bóng sút vô tội vạ của bọn trẻ con trong một góc phố. Tiếng rao của bà bán xôi sáng 

có cái mủng đội trên đầu… 

     Chao ôi, có thể là tất cả những cái đó. Những cái đó ở thiệt xa… Rồi bỗng chốc, sau 

một cơn mưa đá, chúng xoáy mạnh như sóng trong tâm trí tôi…     

     Tổ trưởng tổ trinh sát mặt đường là chị Thao, một con người từng trải và chín chắn. 

Những dự tính về tương lai của chị có vẻ thiết thực hơn nhưng những khát khao và rung 

động của tuổi trẻ vẫn nồng nàn trong tim chị. Chỉ vài nét phác họa tương phản, tác giả đã 

vẽ nên chân dung của chị: Tiếng máy bay trinh sát rè rè. Phản lực gầm gào lao theo sau… 

Chị Thao móc bánh bích quy trong túi, thong thả nhai. Những khi biết rằng cải sắp tới sẽ 

không êm ả thì chị tỏ ra bình tĩnh đến phát bực. Nhưng thấy máu, thấy vắt là chị nhắm 

mát lại, mặt tái mét. Áo lót của chị cái nào căng thêu chữ màu, Chị lại hay tỉa lông mày 

của mình, tỉa nhỏ như cái tăm. Nhưng trong công việc ai cũng gờm chị: cương quyết, táo 

bạo. 

     Nhân vật thứ ba trong nhóm là Nho, một cô gái nhỏ nhắn, trông mát mẻ như một que 

kem trắng, tưởng như mềm yếu nhưng thực ra rất can đảm, kiên cường. Ngày ngày, Nho 

cùng đồng đội phá bom nổ chậm. Có lần, Nho bị bom vùi và mảnh bom găm vào cánh 

tay, máu túa ra rất nhiều, da xanh xao, quần áo đầy bụi. Được đồng đội cứu kịp thời, Nho 

cắn răng chịu đau, không khóc. Cả ba cô gái đều không khóc bởi họ cho rằng: Nước mắt 

đứa nào chảy trong khi cần cái cứng cỏi của nhau là bị xem như bằng chứng của một sự 

tự nhục mạ. 

    Cách nhìn nhận và thể hiện con người thiên về cái tốt đẹp, trong sáng, cao thượng là 

nét chủ đạo và thống nhất trong văn học thời kì kháng chiến chống Mĩ. Tương tự như vậy 

nhưng truyện của Lê Minh Khuê không rơi vào tình trạng minh họa giản đơn vì tác giả đã 

phát hiện và miêu tả chân thật đời sống nội tâm với những nét tâm lí đa dạng, phong phú 

của từng nhân vật. 

     Tác giả tỏ ra rất sắc sảo trong việc thể hiện khung cảnh và không khí sôi sục ở một 

trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn bằng một vài nét điển hình. Thành công hơn cả 

https://doctailieu.com/phan-tich-truyen-nhung-ngoi-sao-xa-xoi


 Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê 

là nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật. Bằng cách để cho người đứng ra kể chuyện là cô 

thanh niên xung phong Phương Định, tác giả dã phản ánh một cách tự nhiên và tinh tế 

tâm trạng của những cô gái ở chiến trường, luôn đối mặt với cái chết mà vẫn sống hồn 

nhiên, lạc quan và không kém phần lãng mạn. Chiến tranh làm cho họ dày dạn và cứng 

cỏi hơn, nhưng vẫn không thể làm mất đi nét hồn nhiên, trong sáng của tuổi trẻ. 

     Trong truyện có nhiều chi tiết về cuộc sống gian khổ, hiểm nguy, về những chiến công 

thầm lặng và sự dụng cảm, hi sinh của thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường 

Sơn ác liệt. Nhưng cái tạo nên sức hấp dẫn của truyện ngắn này là ở sự am hiểu cặn kẽ 

của tác giả về đời sống của những con người đang hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ 

quốc. Qua đó, người đọc hình dung được phần nào về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của 

tuổi trẻ Việt Nam và dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước oanh 

liệt vừa qua. 

» Tham khảo thêm: Cảm nhận về nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi 

 

Những bài văn hay tuyển chọn phân tích truyện Những ngôi sao xa xôi đạt điểm cao 

Bài số 1: 

     Lê Minh Khuê cây bút trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Các tác phẩm của 

bà xoay quanh cuộc sống, chiến đấu của những cô thanh niên xung phong. Những ngôi 

sao xa xôi là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của bà, kể về cuộc sống chiến đấu 

của ba cô gái trên tuyến đường Trường Sơn. 

    Truyện được sáng tác năm 1971 khi chiến tranh chống Mỹ đang diễn ra vô cùng khốc 

liệt.Truyện được viết về công cuộc chiến đấu của thanh niên xung phong, bộ đội trên 

tuyến đường Trường Sơn trong thời kì kháng chiến chống Mỹ. 

    Nhan đề của tác phẩm giàu ý nghĩa, và giá trị biểu đạt. Trước hết nó là một hình ảnh tả 

thực những vì tinh tú trong vũ trụ bao la, tỏa ánh sáng dịu nhè, lung linh và lấp lánh. Hình 

ảnh ngôi sao được nhắc đến nhiều lần trong tác phẩm: Ngôi sao vàng trên mũ của chiến 

sĩ, ngôi sao ở thành phố, ngôi sao trong truyện cổ tích,… Không chỉ vậy, nhan đề còn có 

ý nghĩa biểu tượng, khiến ta nhớ về vẻ đẹp của những cô thanh niên xung phong với tâm 

hồn mơ mộng, trong sáng, bay bổng và phẩm chất cách mạng sáng ngời. Còn cái “xa xôi” 

có chăng chính là cao điểm – nơi các cô đang chiến đấu. Trong cuộc kháng chống Mĩ, 

những cô gái nhỏ bé, lặng lẽ, khiêm nhường ấy chính là những ngôi sao sáng của núi 

rừng Trường Sơn. 

    Nho, Thao, Phương Định còn là những cô gái rất trẻ, họ sống chiến đấu trên “một cái 

hang lớn dưới chân cao điểm” giữa vùng trọng điểm của tuyến đường Trường Sơn – nơi 
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tập trung nhiều nhất bom đạn của kẻ thù. Nơi họ sống chỉ có tàn tích của chiến tranh: 

đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn, hai bên đường không có lá xanh, chỉ có 

những thân cây bị tước khô cháy, những cây lớn nằm lăn lóc, những tảng đá to, những 

thùng xăng hoặc những thành ô tô méo mó, han rỉ nằm trong đất. Tưởng chừng như mọi 

thứ bị hủy diệt, không có dấu hiệu của sự sống. Hoàn cảnh sống ấy đã cho ta thấy cái 

khốc liệt của chiến tranh, sự khó khăn gian khổ mà con người phải trải qua. 

    Công việc của họ đặc biệt nguy hiểm, họ phải quan sát địch ném bom, sau mỗi lần đó 

họ lại lao ra trọng điểm đo khối lượng đất đá bị đào xới, đếm những quả bom chưa nổ và 

phá bom. Phải thường xuyên đối mặt với cái chết. Họ bị bom vùi là chuyện bình thường 

“Có khi bò lên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì hàm răng trắng lóa 

trên gương mặt lem luốc” . Công việc thường ngày ấy khiến thần kinh họ luôn căng 

thẳng, đòi hỏi phải có sự bình tĩnh, dũng cảm. 

    Là những cá nhân, với đời sống tâm hồn và tình cảm khác nhau, nhưng ở ba cô gái này 

đều mang những điểm chung. Trước hết, họ có tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ: 

Có lệnh là họ lên đường, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phá bom mở đường cho những 

đoàn xe nối đuôi nhau ra tiền tuyến và về đích an toàn. Trong khi phá bom họ chỉ quan 

tâm đến một điều duy nhất: Liệu bom có nổ không, nếu không thì làm cách nào để bom 

nổ. Như vậy, với họ nhiệm vụ còn quan trọng hơn tính mạng bản thân. 

    Không chỉ vậy, họ còn gan dạ, dũng cảm, không sợ hy sinh. Cuộc sống trong bom đạn 

chiến tranh cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, song họ chưa bao giờ thấy ám ảnh, chưa 

bao giờ phải trằn trọc đêm đêm, cái chết đối với họ là một khái niệm rất mờ nhạt, không 

cụ thể. Lòng dũng cảm còn thể hiện qua sự kiên cường trong chiến đấu: Chị Thao rất gan 

dạ, cái cũng phải phát bực về cái tính bình tĩnh đến lạ của chị. Nho khi máu thấm ra đỏ 

đất, vẫn bình tĩnh không một tiếng kêu, không cho ai được khóc, không cho ai gọi về đơn 

vị. Phương Định bình tĩnh gan dạ giữa khoang đất của địch, nhất định không chịu đi 

khom. 

    Sống với nhau, cùng nhau làm việc, giữa họ còn hình thành tình đồng đội keo sơn, gắn 

bó. Tình cảm ấy nằm trong sự chân thành, dứt khoát khi ai cũng muốn giành phần nguy 

hiểm, gian khổ về mình. Phương Định lo lắng, bồn chồn khi chờ Thao và Nho đi trinh sát 

trên cao điểm với nỗi lo lắng hai bạn không về. Tình cảm ấy nằm trong sự lo lắng, cử chỉ 

chăm sóc khi Nho bị thương, Phương Định tận tình cứu chữa, chị Thao luống cuống 

không cầm được nước mắt. 

    Dù can trường, dũng cảm nhưng ở họ cũng có những nét rất hồn nhiên, rất con gái. Họ 

là ba cô gái trẻ có nội tâm phong phú. Ở họ có những nét chung của cô gái hay mơ mộng, 

dễ xúc động, dễ vui, dễ buồn. Họ cũng rất nữ tính, thích làm đẹp dù ở chiến trường khói 

lửa. Nho thích thuê thùa, Thao chăm chép bài hát, PĐ thích ngắm mình trong gương, ngồi 

bó gối mơ màng và thích hát. Cuộc sống ở chiến trường rất khó khăn nhưng họ vẫn luôn 

bình tĩnh, lạc quan, yêu đời. Trong hang vẫn vang lên tiếng hát của ba cô gái và những dự 
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định về tương lai. Chiến tranh bom đạn không thể phá đi được những giây phút mơ mộng 

ấy. Đó còn là thời gian để nhớ về gia đình, về những kỉ niệm, là niềm vui của Nho và 

Phương Định khi thấy những cơn mưa đá. 

    Dù có những điểm chung, nhưng bên cạnh đó, họ vẫn có những nét cá tính riêng. Nho 

hồn nhiên, mơ mộng, sở thích ăn kẹo, tắm suối, dáng vẻ nhỏ bé “mát mẻ như một cây 

kem”. Chị Thao là tổ trưởng, lớn tuổi nhất, chị từng trải những cũng không thiếu những 

khát khao, rung động của tuổi trẻ, ưa làm đẹp. Đôi lông mày tỉa nhỏ như cái tăm, áo lót 

cái nào cũng thêu chỉ màu. Ở chị có những nét tính cách tưởng như mâu thuẫn: Trong 

công việc chị rất cương quyết, táo bạo như có ai ngờ con người ấy lại sợ máu và vắt đến 

tái mặt. Trong con người chị có sự kết hợp giữa cái nhút nhát, yếu đuối của một người 

con gái với cái bản lĩnh của một chiến sĩ nơi chiến trường ác liệt. Phương Định là cô gái 

xinh đẹp, có đời sống nội tâm phong phú, tính cách hồn nhiên, hay mơ mộng, hay sống 

với kỉ niệm thời thiếu nữ ở thành phố. Cả ba cô gái đều có những nét tính cách đẹp đẽ, 

đáng yêu. Họ là những con người từ cuộc sống thực bước vào tác phẩm một cách tự 

nhiên, sinh động, họ hiện lên thật bình dị. 

    Lời văn dung dị, nghệ thuật trần thuật đặc sắc đã đem đến cho người đọc những trang 

văn thấm đẫm cảm xúc. Qua tác phẩm này, chúng ta có hình dung đầy đủ về vẻ đẹp phẩm 

chất của những cô thành niên xung phong, họ vừa hồn nhiên, mơ mộng, nữ tính, nhưng 

cũng vô cùng kiên cường, dũng cảm. Họ chính là những đại diện tiêu biểu nhất trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

 

Bài số 2: 

    Nhắc đến khoảng trời Trường Sơn là nhắc đến biết bao sự hy sinh mất mát, nơi mà lính 

Mỹ đã thả bom dồn dập nhằm ngăn cản bước tiền dũng mãnh của các đoàn quân tiến về 

Sài Gòn giải phóng miền Nam. Nhưng Trường Sơn đâu chỉ mang trong mình bao sự 

thương đau, Trường Sơn con là nơi ghi dấu của những tâm hồn tự nhiên, lạc quan của 

những người chiến sĩ lái xe không kính, những chàng trai cô gái thanh niên xung phong 

đã hy sinh tuổi trẻ để cống hiến cho đất nước. Là một người đã từng gắn bó với khoảng 

trời bom đạn ấy, nhà văn Lê Minh Khuê đã khai thác đề tài quen thuộc đã làm nên nhiều 

tên tuổi lớn trân văn đàn chống Mỹ nhưng cùng với sự sáng tạo và một chút lãng mạn của 

mình, “Những ngôi sao xa xôi” của bà, đã khắc họa hình ảnh của những cô gái thanh niên 

xung phong, mà tiêu biểu là nhân vật Phương Định với những vẻ đẹp hồn nhiên vốn có 

của tuổi trẻ Việt Nam trong thời chống Mỹ. 

     Câu chuyện kể về ba cô gái, ba cô gái thanh niên xung phong Nho, Thao và Phương 

Định, sống trên một cao điểm giữa mênh mông khói bụi Trường Sơn, nơi mà “màu đất 

đỏ, trắng lẫn lộn”. Công việc của họ là “ngôi đây”,”khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối 

lượng đất lấp vào hồ bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom”. Trong lúc đơn vị 
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thường làm việc khi mặt trời lặn, thì tổ trinh sát lại làm việc ban ngày, khi thần chết luôn 

“lẩn trong ruột những quả bom”, khi mà lính Mỹ thả bom nhiều nhất và cái chết luôn 

theo sát ba cô gái ấy. Công việc của họ là công việc quan trọng và cũng đầy gian khổ hy 

sinh, đòi hỏi tinh thần dũng cảm, sự nhạy bén quyết đoán và sự nhanh nhẹn. Trong hoàn 

cảnh ấy, ta mới thấy sáng ngời lên là những phẩm chất cao đẹp của ba nhân vật, và đặc 

biệt là Phương Định, nhân vật chính của truyện. 

     Phương Định là một cô gái Hà Nội, “một cô gái khá”, chỉ vừa mới bước ra khỏi cuộc 

đời hồn nhiên vô tư lự của mình. Cô có vẻ bề ngoài đáng yêu trẻ trung và xinh xắn, “ hai 

bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn”, còn đôi mặt 

thì có “cái nhìn sao mà xa xăm”. Những nét đẹp của cô đã được những anh lái xe để ý 

đến, bằng chứng là những bức thư dài gửi đường dây mặc dù có thể chào nhau hằng 

ngày, nhưng Phương Định cũng không săn sóc vồn vã, cô gái vẫn hay đứng ra xa, khoanh 

tay trước mặt và nhìn đi nơi khác mỗi khi một đám con gái xúm lại đối đáp với một anh 

bộ đội nói giỏi nào đấy. Một hành động đó thôi đã làm Phương Định trở nên thật kiêu kì, 

cái điệu của cô thật đáng yêu và cũng thật phù hợp với một người con gái như vậy. 

     Tâm hồn cô giữa khoảng trời Trường Sơn thật làm cho người ta thật ngạc nhiên. Cô 

mê hát, “thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra lời mà hát”, lời cô bịa lộn xộn 

ngớ, ngẩn ngởn đến không ngờ, đôi lúc nó cũng làm cho cô bò ra mà cười một mình, cô 

thích “những bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngả đường mặt trận”, cô thích “dân 

ca quan họ mềm mại dịu dàng” và kể cả “Ca-chiu-sa của Hồng quân Liên Xô”, “ ngồi bó 

gối mơ màng: “Về đây khi mái tóc còn xanh xanh””. Và Phương Định hát khi có sự im 

lặng không bình thường, “tiếng máy bay trinh sát rè rè”, cô hát để cổ động viên hai người 

đồng đội Nho, Thao và cũng là hát để động viên chính bản thân mình. Chính những lúc 

mê hát ấy đã làm cô quên đi cái sự buồn chán của cuộc sống Trường Sơn, quên đi mùi 

khói bom đạn mà cô vẫn tiếp xúc hằng ngày, và đó cũng là bước đà để cô có được một 

tâm hồn mơ mộng khi cơn mưa đá vừa ập đến. Mang theo tuổi trẻ của mình vào Trường 

Sơn, Phương Định còn mang theo cả những kỉ niệm đẹp về góc phố Hà Nội của mình, đó 

là hình ảnh người mẹ, cái cửa sổ, tiếng rao của bà bán xôi có cái mủng đội trên đầu, kể cả 

những cú sút vô tội vạ của bọn trẻ con trong một góc phố. Cơn mưa đá đi nhanh cũng 

như lúc nó vừa đến, nhưng lại mang những dòng kí ức tuổi thơ về cho Phương Định, và 

tất cả như xoáy mạnh trong tâm trí cô. Có lẽ chính những điều ấy đã tiếp thêm sức mạnh 

cho cô gái, để cô luôn nghĩ rằng, gia đình, bạn thân và cả những kỉ niệm kia sẽ luôn theo 

cô trong suốt quãng đời ở Trường Sơn. 

     Tâm hồn, tính cách của Phương Định hồn nhiên như thế, nhưng nổi bật lên trên tất cả 

vẫn là tinh thần dũng cảm, vượt lên trên hiểm nguy luôn ẩn chứa trong thân hình nhỏ bé 

của cô gái Hà Nội kia. Đó là những lúc mà bom của giặc Mỹ vẫn còn chưa nổ, và cô phải 

làm nhiệm vụ của mình, còn thần chết thì có vẻ vẫn đang “lẩn trong ruột những quả bom” 

chờ đợi cô. Tuy vậy, Phương Định vẫn tỏ ra thật bình thản, cái chết thì cô có nghĩ đến 

nhưng lại là “một cái chết mờ nhạt, không cụ thể”, mà cô quan tâm nhất là liệu bom có 

nổ hay không, không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai, cô luôn đặt nhiệm vụ của 

https://doctailieu.com/phan-tich-truyen-nhung-ngoi-sao-xa-xoi


 Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê 

mình lên hàng đầu. Và trong những lúc phá bom như vậy, ta vẫn còn thấy thấp thoáng cái 

sự nhạy cảm, tinh tế trong cảm xúc của cô, “một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da 

thịt tôi. Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí!! Vỏ 

quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành.”, phải là một người bình tĩnh mới có dược 

những cảm nhận chân thực như vậy. Chính những lúc đó, ta mới thấy được cái sự dũng 

cảm của cô gái. Công việc không có một chút gì là an toàn, nhưng do “quen rồi”, ngày 

nào cũng phải phá bom đến năm lần, ngày nào ít thì ba lần, mà Phương Định luôn cố 

gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

      Và trong cái sự dũng cảm ấy, ta vẫn thấy Phương Định luôn thường trực một tình cảm 

đồng chí đồng đội nồng ấm và chân thành. Đó là tấm lòng vị tha với mọi người mà cô 

quan tâm, cô lo lắng khi Thao lên cao điểm chưa về, cô tận tình, vỗ về chăm sóc Nho khi 

cô ấy bị thương lúc phá bom. Ngược lại, chính tình cảm đồng chí đồng đội, đã làm cho 

Phương Định thêm một chút tự tin, ấm lòng khi được sống giữa tình yêu thương của mọi 

người. Hiểu được công việc của mình là gian khổ, nhưng Phương Định vẫn luôn ngưỡng 

mộ “những người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ” bởi họ là những đẹp nhất, thông 

mình, can đảm và cao thượng nhất. Những lúc chạy đi phá bom, vẫn mang một chút lo sợ 

trong người, nhưng nhờ những cái nhìn của những người chiến sĩ, đã dập tan đi nỗi sợ 

trong cô và chỉ còn một mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ, “ cảm thấy có ánh mắt các chiến 

sĩ dõi theo mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái 

kiểu đi khom khi mà có thể đàng hoàng mà bước tới”. 

     Trong truyện ngắn, nhân vật kể chuyện cũng là nhân vật chính, điều đó giúp cho tác 

phẩm càng trở nên chân thực, những cảm xúc, thế giới nội tâm của nhân vật đều được thể 

hiện tự nhiên rõ nét, vẽ lên một khoảng trời mộng mơ ngay giữa Trường Sơn mênh mông 

và ác liệt. 

     Mang trong mình những phẩm chất cao đẹp, Phương Định xứng đáng là biểu tượng 

của những cô gái thanh niên thời chồng Mỹ, là hình tượng người con gái Việt Nam trong 

thời gian chiến đấu, là đại diện của thế hệ trẻ Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ. 

Cũng giống như tựa đề “Những ngôi sao xa xôi”, những con người được ví như vì sao 

lấp lánh giữa bầu trời đêm, mang trong mình những phẩm chất đáng quý, “xa xôi” là bởi 

vì phải ngắm nhìn thật kỹ thì mới có thể thấy được những tâm hồn cao đẹp ấy. 

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

    Trên đây là một số bài văn phân tích tác phẩm Những ngôi sao xa xôi hay và được 

đánh giá cao trong các kì thi được Đọc Tài Liệu sưu tầm và tuyển chọn. Hi vọng sẽ giúp 

các bạn học sinh lớp 9 ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm văn tốt hơn để chuẩn bị cho các kì 

thi, kiểm tra sắp tới. Chúc các bạn học tốt môn Văn ! 

Tuyển tập Văn mẫu lớp 9 hay nhất / Đọc Tài Liệu 
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