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Vài nhận định về " Trong Ánh Lửa Thù " của Uyên Thao 

Thạch Miên  

Cuối tháng 8, tủ sách Tiếng Quê Hương do nhà văn Uyên Thao và một số thân hữu chủ 
trương đã gửi đến cho chúng ta cuốn dã sử tiểu thuyết nhan đề Trong Ánh Lửa Thù.  

Cuốn sách này được nhà văn Uyên Thao hoàn tất từ năm 1990, lúc đó ông còn ở trong nước. 
Thời gian ấy, ông mới rời khỏi trại tù nhỏ để về Sàigòn một nhà tù lớn hơn, nơi hàng rào kiểm 
soát, kiểm duyệt, lưới công an và chính sách bưng bít, trói tay văn nghệ là một đe dọa thường 
trực đối với người cầm bút. Uyên Thao dưới thời Việt Nam Cộng Hòa đã ở trong hàng ngũ 
những cây bút đối lập với chế độ. Là một cây bút cứng cựa trong hàng ngũ những người cầm 
bút quốc gia. Đối với chế độ Cộng sản, ông bị xem là một đối tượng cần để ý gắt gao.  

Vì ngay từ thời gian đầu khi Hà Nội kiểm soát miền Nam, ông là thành phần bị bắt đi tù sớm 
sủa nhất. Chế độ chuyên chế toàn trị rất ngại đối kháng. Uyên Thao với tư cách một nhà văn, 
một nhà báo ý thức rất rõ sứ mệnh cầm bút, điều này được chứng tỏ khi ông và một số đồng 
nghiệp khá hiếm hoi của miền Nam thời trước, đã dũng cảm lên tiếng chống tham nhũng, bất 
công lúc ông là chủ biên nhật báo Sóng Thần trước khi miền Nam sụp đổ. Một người như thế, 
cường quyền nào cũng e ngại. Đây có lẽ là lý do tại sao năm 1990, tác giả chọn viết tiểu 
thuyết dã sử, dựng lại hoạt cảnh của đất nước binh đao trong thời điểm của thế kỷ thứ 13, một 
thời điểm xa xôi đủ, để guồng máy cai trị nếu có phát giác ông cầm bút trở lại cũng khó lòng 
qui chụp cái mũ phản động, dù cho mục đích viết là nhằm đả phá cung cách cai trị của cường 
quyền, của bạo lực, của một tập đoàn chỉ bo bo nghĩ đến quyền lợi phe nhóm, đảng phái hơn 
là quyền lợi của tổ quốc. Nhưng nếu việc chọn lựa viết tiểu thuyết dã sử là một phương thức, 
trong nhất thời giúp tác giả tránh búa rìu và sự soi mói của công an văn hóa, thì nội dung 
Trong Ánh Lửa Thù không tránh né việc công kích đường lối cai trị khắc nghiệt, hủ lậu và 
kêu gọi đặt quyền lợi tối thượng của đất nước trên hết. Uyên Thao không viết tiểu thuyết dã 
sử chỉ để xây dựng một câu chuyện ly kỳ và hoang đường nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu khiển. 
Ông mượn hoạt cảnh tao loạn của lịch sử xa xưa, để nhắc người đọc về thực trạng đen tối của 
đất nước. Ông mong gửi tới người đọc, tâm tư của ông và hoài bão của nhiều thế hệ tranh đấu 
cho sinh mệnh Việt Nam. Qua Trong Ánh Lửa Thù, Uyên Thao đề cập đến sự khao khát đích 
thực của người dân Việt. Đó là nỗ lực vượt qua các mối xung đột và tình cảm xung động nhất 
thời, vượt trên các tranh chấp giai đoạn, hướng tới quyền lợi tối thượng của đất nước và dân 
tộc. Bối cảnh đất nước Đại Việt mà Uyên Thao dựng lại là giai đoạn Quốc Sư Trần Thủ Độ 
nắm toàn quyền sinh sát. Quốc sư ra oai tác quái, sử dụng thủ đoạn và mưu kế tàn độc để bẻ 
gẫy các mũi dùi đang nhắm vào ông ta. Các hành động tàn bạo họ Trần phát động và tiến 
hành, không nhằm để chống trả ngoại xâm từ phương bắc mà cốt để củng cố quyền bính, đàn 
áp đối lập, thanh toán các thành phần liên hệ ít nhiều đến cựu triều với một mục tiêu duy nhất 
là bảo vệ quyền lực. Đối lực của họ Trần là Lý Trung Chính, vương tử của Võ Thành Vương. 
Lý Trung Chính và nhóm tay chân tả hữu trung thành đã tìm cách phá vỡ mọi thế trận trùng 
điệp do Quốc sư họ Trần bủa giăng.  
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Nhưng khác với quốc sư họ Trần, Lý Trung Chính không có tham vọng chiếm đoạt quyền 
bính. Trong cố gắng xuyên thủng các phòng tuyến của Trần Thủ Độ, động cơ đấu tranh của 
con người tuấn kiệt này là tình yêu nước. Tham vọng của họ Lý là gây ý thức phản tỉnh, đánh 
thức Quốc Sư họ Trần, kéo ông ta ra khỏi sự mê muội, nhìn ra đại cuộc của Đại Việt, sự tồn 
vong và tương lai của đất nước. Lý Trung Chính muốn các thế lực dân tộc vượt lên trên 
những hận thù cục bộ. Trong Ánh Lửa Thù, Uyên Thao đã dàn dựng một cuộc chạm trán và 
đấu lý giữa một già và một trẻ, giữa chàng trai họ Lý và quốc sư họ Trần về giải pháp lâu dài 
cho đất nước, khai thông các bế tắc Đại Việt đang phải đương đầu, vào lúc quân Thát Đát từ 
phương Bắc rình rập muốn nuốt chửng Đại Việt. Trong cuộc tranh luận giữa một già một trẻ 
này, luận điểm của Lý Trung Chính hướng về sự tồn vong của đất nước, phúc lợi của muôn 
nhà. Con người hào kiệt đó nói rằng: "Tuy nhận di mệnh giành lại ngai vàng đã mất của giòng 
họ, nhưng tiểu sinh không quên rằng giang sơn đổi chủ vốn là lẽ thường kim cổ. Điều lớn 
nhất trên đời này là vun bồi cuộc sống cho sinh linh trăm họ. Cố giành ngai vàng đến độ đảo 
lộn đời sống muôn dân cũng như cố giữ ngai vàng bằng bước đi đạp trên máu trăm họ không 
phải hành vi hợp đạo trời. Ngai vàng không là tài sản của riêng ai, mà chỉ là chỗ ngồi của 
người biết chăm lo xã tắc. Dường như quốc sư đã quên điều đó vì nghĩ rằng ngai vàng đang là 
tài sản riêng của họ Trần". Giai đoạn lịch sử Uyên Thao dựng thành tiểu thuyết là thời kỳ tăm 
tối của đất nước. Tuy nhiên trong bóng tối của đêm Việt Nam có những thủ đoạn tàn độc đã 
được phóng ra và các cuộc đấu trí gian xảo trên một chiến trường không phân minh đầy dẫy 
bẫy rập đó, đã nở ra một mối tình thơ mộng giữa Lý Trung Chính và Thụy An. Lý Trung 
Chính là con người dân tộc. Thụy An là ái nữ của quốc sư họ Trần.  

Mối hận thù giữa đôi bên khiến Thụy An sống trong tình trạng căng thẳng, bị giằng co gay gắt 
giữa chữ hiếu và chữ tình. Để ra khỏi tình trạng này, Thụy An đã viết một bức thư, gần như là 
một bản can gián của một ngự sử đầy khí tiết. Bức thư của người con gái cố lay gọi người cha 
bảo thủ bừng tỉnh, đã đánh thức thần trí hôn mê của Quốc Sư.. Oái oăm thay, vào khi quốc sư 
họ Trần bắt đầu thấy thấm thía trước lời can gián thiết tha của Thụy An, bình tâm để nhận ra 
phải trái, thì cũng là lúc Thụy An bị chết trên tay người tình, bằng chính lưỡi gươm của Lý 
Trung Chính, khi Trung Chính gặp Quốc Sư lần cuối và bị mai phục bởi thủ hạ thân tín thiện 
chiến của Quốc Sư. Tình yêu tha thiết của Lý Trung Chính và Trần Thụy An đã kết thúc trong 
nước mắt, nhưng được thăng hoa vì chính nó đã phá vỡ cái vỏ chai đá, bảo thủ khô cứng của 
Quốc sư họ Trần. Nó đến kịp lúc để chính Trần Thủ Độ phải giao gươm lệnh cho Lý Trung 
Chính lãnh đạo cuộc chiến ngăn giặc Thát Đát xâm lăng Đại Việt. Dân quân Đại Việt lên tinh 
thần, đánh bại ngoại xâm và tồn tại. Đó chính là tâm ý của tác giả, đó chính là chủ đề của 
Trong Ánh Lửa Thù, phản ảnh tâm tư của đại đa số người Việt vào giai đoạn Việt Nam đổi 
chủ. Đất nước Việt đã bị xâu xé bởi các chủ nghĩa ngoại lai, và những chiêu bài không thực. 
Nhưng những kẻ cầm quyền ngày nay tiếp tục sử dụng các chiêu bài vô hồn đó để đẩy đất 
nước vào ngõ cụt, căm thù chồng chất. Lịch sử của ngày xưa và thực trạng ngày nay, tuy có 
khác nhau nhưng các vấn đề gây nên tang tóc, phân hóa, đổ vỡ, hận thù dẫn đến tình trạng bế 
tắc thì so cục diện hiện thời với ngày xưa không mấy khác. 
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 Cung cách của những người cai trị đất nước hôm nay, vẫn là cung cách của một tập đoàn vị 
kỷ, bảo vệ quyền lực bằng đường lối độc tài, độc chuyên chứ không phát xuất từ lòng yêu 
nước thương nòi, biết lo cho hạnh phúc của người dân. Điều này càng rõ hơn trong giai đoạn 
gần đây khi có sự phân định biên giới trên đất liền và biển.  

Việc bảo vệ biên cương tổ quốc bị đẩy xuống hàng thứ yếu, so với việc bảo vệ ngai vàng và 
cung đình, bảo vệ đảng và nhà nước.  

Tác giả Uyên Thao qua Trong Ánh Lửa Thù không khai thác căm thù, ông đặt mục đích tối 
thượng và đề nghị vượt lên trên những tranh chấp ảo, tìm một sinh lộ mới, một sinh lộ trường 
tồn cho quốc dân. Việc tìm ra con đường sống của đất nước không chỉ là nhu cầu của thời 
điểm 1990 khi ông viết Trong Ánh Lửa Thù, mà đây là đòi hỏi muôn thuở của nước Việt. 
Trong Ánh Lửa Thù của Uyên Thao chắc chắn sẽ làm người đọc yêu thích.  

Không phải chỉ vì ông đã gói ghém được một nội dung tích cực mà chính vì bố cục của cốt 
truyện chặt chẽ, văn phong lúc thơ mộng, lúc hùng tráng, giữ được nghị luận sắc bén trong 
không khí của một tiểu thuyết, chứ không để nó biến thành một tiểu thuyết luận đề, dễ trở nên 
cường điệu, gượng gạo. Ở đây, tôi xin mượn lời nhận xét của nhà văn Tạ Quang Khôi nguyên 
văn như sau: " Uyên Thao không chỉ giầu tưởng tượng khi dựng nên một mối tình thơ mộng 
mà ông còn giầu tưởng tượng với những tình tiết hư cấu khiến người đọc bị lôi cuốn không 
sao cưỡng lại nổi. Trong Ánh Lửa Thù là một cuốn truyện đầy biến chuyển và khích động với 
những thủ đoạn độc ác, những mưu toan thầm kín được dàn dựng xen vào giữa những cảnh 
lãng mạn tình tứ khiến người đọc khó có thể bỏ ngang khi đã bắt đầu đọc. Phải theo dõi đến 
trang cuối cùng của truyện... 

Trong Ánh Lửa Thù không chỉ là một tác phẩm văn chương đặc sắc mà tác giả còn đưa ra lời 
giải đáp cho một thắc mắc lịch sử thường hiện đến với mọi người, nhất là trong bối cảnh lịch 
sử hiện nay của đất nước chúng ta". 
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hành, không nhằm để chống trả ngoại xâm từ phương bắc mà cốt để củng cố quyền bính, đàn 
áp đối lập, thanh toán các thành phần liên hệ ít nhiều đến cựu triều với một mục tiêu duy nhất 
là bảo vệ quyền lực. Đối lực của họ Trần là Lý Trung Chính, vương tử của Võ Thành Vương. 
Lý Trung Chính và nhóm tay chân tả hữu trung thành đã tìm cách phá vỡ mọi thế trận trùng 
điệp do Quốc sư họ Trần bủa giăng.  
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Nhưng khác với quốc sư họ Trần, Lý Trung Chính không có tham vọng chiếm đoạt quyền 
bính. Trong cố gắng xuyên thủng các phòng tuyến của Trần Thủ Độ, động cơ đấu tranh của 
con người tuấn kiệt này là tình yêu nước. Tham vọng của họ Lý là gây ý thức phản tỉnh, đánh 
thức Quốc Sư họ Trần, kéo ông ta ra khỏi sự mê muội, nhìn ra đại cuộc của Đại Việt, sự tồn 
vong và tương lai của đất nước. Lý Trung Chính muốn các thế lực dân tộc vượt lên trên 
những hận thù cục bộ. Trong Ánh Lửa Thù, Uyên Thao đã dàn dựng một cuộc chạm trán và 
đấu lý giữa một già và một trẻ, giữa chàng trai họ Lý và quốc sư họ Trần về giải pháp lâu dài 
cho đất nước, khai thông các bế tắc Đại Việt đang phải đương đầu, vào lúc quân Thát Đát từ 
phương Bắc rình rập muốn nuốt chửng Đại Việt. Trong cuộc tranh luận giữa một già một trẻ 
này, luận điểm của Lý Trung Chính hướng về sự tồn vong của đất nước, phúc lợi của muôn 
nhà. Con người hào kiệt đó nói rằng: "Tuy nhận di mệnh giành lại ngai vàng đã mất của giòng 
họ, nhưng tiểu sinh không quên rằng giang sơn đổi chủ vốn là lẽ thường kim cổ. Điều lớn 
nhất trên đời này là vun bồi cuộc sống cho sinh linh trăm họ. Cố giành ngai vàng đến độ đảo 
lộn đời sống muôn dân cũng như cố giữ ngai vàng bằng bước đi đạp trên máu trăm họ không 
phải hành vi hợp đạo trời. Ngai vàng không là tài sản của riêng ai, mà chỉ là chỗ ngồi của 
người biết chăm lo xã tắc. Dường như quốc sư đã quên điều đó vì nghĩ rằng ngai vàng đang là 
tài sản riêng của họ Trần". Giai đoạn lịch sử Uyên Thao dựng thành tiểu thuyết là thời kỳ tăm 
tối của đất nước. Tuy nhiên trong bóng tối của đêm Việt Nam có những thủ đoạn tàn độc đã 
được phóng ra và các cuộc đấu trí gian xảo trên một chiến trường không phân minh đầy dẫy 
bẫy rập đó, đã nở ra một mối tình thơ mộng giữa Lý Trung Chính và Thụy An. Lý Trung 
Chính là con người dân tộc. Thụy An là ái nữ của quốc sư họ Trần.  

Mối hận thù giữa đôi bên khiến Thụy An sống trong tình trạng căng thẳng, bị giằng co gay gắt 
giữa chữ hiếu và chữ tình. Để ra khỏi tình trạng này, Thụy An đã viết một bức thư, gần như là 
một bản can gián của một ngự sử đầy khí tiết. Bức thư của người con gái cố lay gọi người cha 
bảo thủ bừng tỉnh, đã đánh thức thần trí hôn mê của Quốc Sư.. Oái oăm thay, vào khi quốc sư 
họ Trần bắt đầu thấy thấm thía trước lời can gián thiết tha của Thụy An, bình tâm để nhận ra 
phải trái, thì cũng là lúc Thụy An bị chết trên tay người tình, bằng chính lưỡi gươm của Lý 
Trung Chính, khi Trung Chính gặp Quốc Sư lần cuối và bị mai phục bởi thủ hạ thân tín thiện 
chiến của Quốc Sư. Tình yêu tha thiết của Lý Trung Chính và Trần Thụy An đã kết thúc trong 
nước mắt, nhưng được thăng hoa vì chính nó đã phá vỡ cái vỏ chai đá, bảo thủ khô cứng của 
Quốc sư họ Trần. Nó đến kịp lúc để chính Trần Thủ Độ phải giao gươm lệnh cho Lý Trung 
Chính lãnh đạo cuộc chiến ngăn giặc Thát Đát xâm lăng Đại Việt. Dân quân Đại Việt lên tinh 
thần, đánh bại ngoại xâm và tồn tại. Đó chính là tâm ý của tác giả, đó chính là chủ đề của 
Trong Ánh Lửa Thù, phản ảnh tâm tư của đại đa số người Việt vào giai đoạn Việt Nam đổi 
chủ. Đất nước Việt đã bị xâu xé bởi các chủ nghĩa ngoại lai, và những chiêu bài không thực. 
Nhưng những kẻ cầm quyền ngày nay tiếp tục sử dụng các chiêu bài vô hồn đó để đẩy đất 
nước vào ngõ cụt, căm thù chồng chất. Lịch sử của ngày xưa và thực trạng ngày nay, tuy có 
khác nhau nhưng các vấn đề gây nên tang tóc, phân hóa, đổ vỡ, hận thù dẫn đến tình trạng bế 
tắc thì so cục diện hiện thời với ngày xưa không mấy khác. 
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 Cung cách của những người cai trị đất nước hôm nay, vẫn là cung cách của một tập đoàn vị 
kỷ, bảo vệ quyền lực bằng đường lối độc tài, độc chuyên chứ không phát xuất từ lòng yêu 
nước thương nòi, biết lo cho hạnh phúc của người dân. Điều này càng rõ hơn trong giai đoạn 
gần đây khi có sự phân định biên giới trên đất liền và biển.  

Việc bảo vệ biên cương tổ quốc bị đẩy xuống hàng thứ yếu, so với việc bảo vệ ngai vàng và 
cung đình, bảo vệ đảng và nhà nước.  

Tác giả Uyên Thao qua Trong Ánh Lửa Thù không khai thác căm thù, ông đặt mục đích tối 
thượng và đề nghị vượt lên trên những tranh chấp ảo, tìm một sinh lộ mới, một sinh lộ trường 
tồn cho quốc dân. Việc tìm ra con đường sống của đất nước không chỉ là nhu cầu của thời 
điểm 1990 khi ông viết Trong Ánh Lửa Thù, mà đây là đòi hỏi muôn thuở của nước Việt. 
Trong Ánh Lửa Thù của Uyên Thao chắc chắn sẽ làm người đọc yêu thích.  

Không phải chỉ vì ông đã gói ghém được một nội dung tích cực mà chính vì bố cục của cốt 
truyện chặt chẽ, văn phong lúc thơ mộng, lúc hùng tráng, giữ được nghị luận sắc bén trong 
không khí của một tiểu thuyết, chứ không để nó biến thành một tiểu thuyết luận đề, dễ trở nên 
cường điệu, gượng gạo. Ở đây, tôi xin mượn lời nhận xét của nhà văn Tạ Quang Khôi nguyên 
văn như sau: " Uyên Thao không chỉ giầu tưởng tượng khi dựng nên một mối tình thơ mộng 
mà ông còn giầu tưởng tượng với những tình tiết hư cấu khiến người đọc bị lôi cuốn không 
sao cưỡng lại nổi. Trong Ánh Lửa Thù là một cuốn truyện đầy biến chuyển và khích động với 
những thủ đoạn độc ác, những mưu toan thầm kín được dàn dựng xen vào giữa những cảnh 
lãng mạn tình tứ khiến người đọc khó có thể bỏ ngang khi đã bắt đầu đọc. Phải theo dõi đến 
trang cuối cùng của truyện... 

Trong Ánh Lửa Thù không chỉ là một tác phẩm văn chương đặc sắc mà tác giả còn đưa ra lời 
giải đáp cho một thắc mắc lịch sử thường hiện đến với mọi người, nhất là trong bối cảnh lịch 
sử hiện nay của đất nước chúng ta". 
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