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BÙI GIÁNG – ĐỖ LONG VÂN (1) 
 
* Đỗ Long Vân không làm thơ, nhưng lại là kẻ có 
tâm hồn thơ sâu đậm thâm thiết rộng rãi hơn bất cứ 
kẻ thi sĩ nào.  
Trường hợp ông cũng như trường hợp Trần Trọng 
Kim, Đào Duy Anh… mang tâm hồn thi sĩ dấn 
mình vào cuộc biên khảo ngậm ngùi.  
(Bùi Giáng. Đi Vào Cõi Thơ) 
 
 
* Cuốn sách của ông bàn về Kim Dung nằm trong 
vùng tư tưởng thâm viễn như cuốn Nho Giáo của 
Trần Trọng Kim. Chẳng những giúp người Việt 
Nam hiểu tư tưởng lớn của thiên tài Trung Hoa, 
mà còn khiến người Trung Hoa, người Đông 
Phương, Tây Phương nói chung ngày sau sực tỉnh. 
Tầm quan trọng của cuốn sách kia quả thật rộng 
rãi không cùng.  
Tôi có thể đưa ra vài nhận định khác của ông ở đôi 
chi tiết. Nhưng không cần. Điều cốt yếu, ông đã 
nói xong, và những dư vang vô số sẽ tỏa khắp mọi 
chốn. Và sẽ còn khiến người ta thể hội cái mạch 
thẳm trong những tác phẩm của những thiên tài 
xưa nay, bất luận là Đông Phương hay Tây 
Phương.  
Sách tôi bị cháy hết, nhưng tôi sẽ tìm riêng cuốn 
Trương Vô Kỵ Giữa Chúng Ta để đọc lại nhiều 
lần.  
Tiện đây tôi xin tặng ông một bài thơ lếu láo:  
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Chân hai gót bước đi sè sẹ  
Bác tiều phu có lẽ nào quên  
Lá rừng rậm rạp xuôi nên  
Cây rừng cũng rậm ở trên rú rừng  
Làm học giả nửa chừng biếng nhác  
Vẳng đâu đây câu hát ngày xưa  
Một hai ba bốn khôn người  
Chép lời lá cỏ gọi bừa lá cây. 
(Bùi Giáng. Thi Ca Tư Tưởng) 
 

Nguyễn Hiền-Đức trích ghi để thay lời dẫn vào  
Vô Kỵ Giữa Chúng Ta… 

Đọc lại 30/11/2017 – Santa Ana, CA 
 

 

 
Chân dung Đỗ Long Vân qua nét vẽ của Đinh Cường 
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Đỗ Long Vân 
Vô Kỵ Giữa Chúng Ta Hay Là Hiện Tượng Kim Dung 

   
 

I.  
 
RẤT CÓ THỂ NGƯỜI TA SẼ NGẠC NHIÊN. Nhưng một trong những sự 

kiện đáng lưu ý nhất của văn học miền Nam trên mười năm nay, là cái phong trào 
võ hiệp mà, cứ khi nào hết chuyện nói, người ta lại mang ra lên án như là nguyên 
nhân của sự suy đồi xã hội. Nó đã bùng lên đột ngột và ồn ào để xâm lấn chớp 
nhoáng những giới thật khác nhau. Những lý do của phong trào ấy có nhiều. Có 
những lý do thường trực như nhu cầu giải trí, sự cám dỗ của cái khác thường, tiếng 
gọi của phiêu lưu. Lại có những lý do thời cuộc: sự bế tắc của tình thế xô người ta 
trốn thực tại trong một thế giới hoang đường. Ngoài những lý do tự nhiên ấy lại 
phải kể đến cả một chiến dịch cổ động truyền khẩu cũng như trên mặt báo. Thời 
đại này của kế hoạch. Không có gì người ta có thể tin là tự nhiên và bộc phát. Ai 
tuy nhiên đã gây lên phong trào ấy và trong mục đích nào? Nghi vấn ấy người đời 
sau sẽ giải quyết. Có điều là cái phong trào ấy, dù có ai chủ ý gây nên chăng nữa, 
cũng không thể nào lên tới mức độ người ta đã thấy, nếu những truyện võ hiệp 
được tung ra, đã không diễn tả gì tâm sự của người đương thời. Và chứng cứ là 
phong trào ấy không phải truyện võ hiệp nào cũng làm người ta chạy theo mà 
người ta chỉ chịu, chỉ chuộng, chỉ mê một thứ truyện là truyện của Kim Dung. Cho 
đến nỗi những ai từng để ý tới những tương quan giữa văn học và xã hội không thể 
không coi chúng như một hiện tượng của thời đại. Hiện tượng Kim Dung như thế 
nào? Nó có nghĩa gì giữa cảnh tai biến của chúng ta và tai sao lại có thể xảy ra? Ấy 
là những nghi vấn mà cố gắng của bài này là tìm ra một đáp thuyết.  

Thường thì ai cũng công nhận rằng truyện Kim Dung “hay” hơn những truyện 
võ hiệp cổ điển. Và để minh chứng cho thiên kiến ấy, người ta đã viện ra nhiều lý 
do: nào là tâm lý phức tạp, tình tiết éo le, truyện kể hồi hộp, nào là thiện và ác 
không còn minh định một cách ngây ngô như xưa nữa mà, trái lại, người ta không 
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còn biết ai phải và ai trái, ai giỏi võ hơn ai và ai sẽ thắng… Những lý do ấy tuy 
nhiên, xét cho cùng, không diễn tả gì hơn là tâm sự của người đọc. Không phải 
thời nào người ta cũng tìm trong những truyện kể cái hồi hộp, sự phức tạp tâm lý 
và những xung đột khả nghi không biết ai phải và ai trái. Ấy là những đặc tính giờ 
làm người ta đam mê. Sự đam mê ấy nói lên rằng lòng người ta đã thay đổi. Nó 
không có nghĩa là người ta đã tìm ra những tiêu chuẩn khách quan của một cái 
“hay” muôn thuở. Truyện Kim Dung không hay hơn những truyện võ hiệp xưa. 
Chúng khác hẳn. Tại chúng đáp lại những nhu cầu tâm lý khác. Và công của Kim 
Dung không phải là đã cải thiện nghệ thuật viết truyện võ hiệp. Ông đã sáng tác ra 
một kiểu truyện võ hiệp mới.  
 
 
       II. QUAN NIỆM VÕ HỌC   

 

1. Trong truyền thống hoang đường  
 
Cái ấy mới có lẽ người ta không ngờ rằng nó đã bắt đầu ngay trong quan niệm 

võ học. Ai cũng biết là từ Kim Dung mới thịnh những chuyện chưởng và nội lực. 
Chưởng pháp dựa vào sức của bàn tay, như một biến thể của quyền thuật, thật ra 
không có gì lạ. Nhưng khi tự lòng tay người ta có thể vận ra những luồng khí giết 
người, thời cái hoang đường nghĩ lại cũng chẳng khác gì những truyện kiếm quang. 
Táo bạo đầu tiên của Kim Dung là đã nối lại một truyền thống hoang đường mà 
truyện võ hiệp có thời đã bỏ dở. Ấy là thời được tung ra những truyện võ hiệp gọi 
là đứng đắn. Trong những truyện ấy người ta cam đoan rằng những thế võ được sử 
dụng đều là võ thực, nghĩa là đều có tên trong những sách chân truyền, và, sợ thế 
cũng chưa đủ, người ta lại kèm theo những hoạ đồ trình bầy động tác của từng thế 
một. Những độc giả thực tế và nghiêm trang được yên tâm là đã không mất tiền và 
thì giờ một cách vô ích. Hơn thế nữa họ lại có dịp khoe rằng đã tiếp xúc một cách 
ích lợi với võ học chính tông. Nhưng ai đọc truyện võ hiệp để học võ bao giờ? Võ 
học trong những truyện là một dịp để người ta tưởng tượng, cũng như người ta đọc 
những truyện khoa học giả tưởng không để trở thành kỹ sư, mà để tưởng tượng 
trên những có thể, tưởng là không thể tưởng tượng được, của khoa học. Nhưng 
người ta hiểu tại sao cái hoang đường của những truyện luyện kiếm lại có thể cám 
dỗ người ta hơn là tất cả những thứ võ thuộc những truyện khác.  

Một thỏi sắt luyện thành một thanh kiếm tốt đã khó. Nhưng khó hơn nữa là 
luyện thế nào để tự nó thu nhỏ lại bằng cái lá. Khi ấy người ta có một diệp kiếm; 
nhỏ hơn, bằng một viên ngọc, là hoàn kiếm, nhỏ hơn nữa, bằng hạt cát, là sa kiếm. 
Lạ là càng thu nhỏ thì năng lực của kiếm càng lớn. Tất cả xẩy ra như năng lực ấy, 
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càng bị dồn trong một khối thể chất nhỏ bao nhiêu, lại càng tăng trưởng bấy nhiêu. 
Và đến khi miếng thép ấy hoá ra nước làm thuỷ kiếm, ra hơi làm khí kiếm, ra ánh 
sáng làm quang kiếm, thì năng lực phát huy được kể như không cùng. Tương quan 
ấy giữa năng lực và thể chất không làm người ta suy nghĩ ra sao? Nhưng tôi không 
muốn nói rằng những tác giả võ hiệp là những Einstein bị người đời quên lãng.  

 

2. Ý nghĩa của nội lực  
 
Kiếm tuy nhiên vẫn chỉ là một vật ngoại thân. Căn bản của võ học theo Kim 

Dung lại ở nội lực. Nội lực là cái nguyên khí tản mác ngoài thiên nhiên mà, theo 
những cách luyện đặc biệt, người ta thâu nạp được trong người. Khi giao đấu thì 
nội lực ấy có thể, từ lòng bàn tay, xuất phát ra những ngọn gió lớn có sức đánh gẫy 
cây và đập nát đá. Nói theo kiểu của giới đọc võ hiệp, người ta gọi thế là dấu 
chưởng. Xem như thế thì chưởng phong còn hoang đường gấp mấy lần quang 
kiếm. Uy lực của quang kiếm dù sao cũng là thể chất. Sức của chưởng phong thì 
tuỳ ở nội lực. Và nội lực là một cái gì cũng mơ hồ như nguyên khí của thiên nhiên. 
Người luyện kiếm tiếp tục một truyền thống thợ rèn, tìm cách chế hoá thể chất ra 
năng lượng. Nội lực trái lại, là một sức mạnh vô hình. Cũng như tinh thần. Và 
người ta không thể ngờ rằng võ học Kim Dung cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của 
thần bí học. Ấy là một thần bí học duy tự nhiên. Cho nên người anh hùng Kim 
Dung là người nhờ gặp may uống được máu rắn, ăn được kỳ hoa, nuốt được dị quả 
mà tiếp thu những mãnh lực nguyên thuỷ của vũ trụ súc tích trong những vật ấy để 
trong chốc lát, đạt tới nội lực thượng thừa. Luyện nội lực như thế, để nói như 
những triết gia là một cách trở lại nguồn. Thường thường một nội lực thâm hậu đòi 
ở người ta một công phu dài mấy chục năm. Nhưng như người ta thấy, được một 
dịp may trời cho, thì mấy mươi năm luyện tập cũng chưa bằng. Trời trong Kim 
Dung có những đặc ân như muốn riễu những cố gắng của con người. Kể cả khả 
nghi. Nhưng không thế thì làm sao võ lâm có thể đổi mới và sinh ra những biến cố 
bất ngờ?  

Nội lực đã thâm hậu thì võ công nào người ta cũng học được. Luyện những võ 
công tinh xảo quá mà thiếu nội lực thì trái lại người ta có thể bị tẩu hoả nhập ma, 
và dù có luyện được, cũng không thể nào phát huy được hết uy lực của nó. Người 
giàu nội lực thời dùng một thế võ tầm thường cũng có thể đạt tới một uy lực siêu 
phàm và khắc chế những võ công tinh xảo, như Trương Quân Bảo lấy mấy ngọn 
quyền nhập môn của phái Thiếu Lâm mà thắng được một Hà Túc Đạo mà đời xưng 
tụng là kiếm khách. Nhưng đặt nội lực trên cái tinh xảo của võ công, phải chăng 
một lần nữa Kim Dung lại đặt tự nhiên trên sức chế hoá và công phu của con 
người? Cũng có lẽ. Nhất là khi người ta nhớ rằng trong truyện ông, đạt tới tuyệt 
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đỉnh của võ học không phải là một Hoàng Dược Sư chẳng hạn, muốn lấy trí năng 
của mình để đoạt quyền tạo hoá, mà, những nhân vật độc ác như Âu Dương Phong, 
ngay thẳng như Hồng Thất Công, thật thà như Quách Tĩnh, ngây thơ như Châu Bá 
Thông, sống toàn theo năng tính nghĩa là con người tự nhiên của họ. Trở về tự 
nhiên, trở về nguồn, khi ấy, cũng là trở về cái phần nguyên thuỷ của mình. Và 
người ta có thể nghĩ rằng lấy nội lực làm căn bản cho võ học, Kim Dung đã chẳng 
làm gì hơn là đặt căn bản võ học trong lòng người. Uy lực của người anh hùng từ 
giờ không ở cái sảo của võ công và của khí giới nữa cũng như cái gì đe doạ chàng 
trên giang hồ không còn là những nguy hiểm của thế giới bên ngoài mà ở ngay chỗ 
sâu xa nhất trong người chàng. Nguy hiểm ngoại tại người ta có thể lấy trí năng để 
giải hoá. Nhưng đấu nội lực thì ai cũng biết là chỉ có một mất và một còn. Cả con 
người mình khi ấy phải ngưng tụ để chống trả. Suy tính gì được nữa? Sểnh một cái, 
tâm hồn giao động, thế là bị phân tâm và nội lực ly tán. Khi ấy thì không chết 
người ta cũng bị trọng thương. Và kẻ thắng trận trước hết là kẻ giữ được cái tĩnh 
của lòng mình trước những xôn xao của ngoại giới. Nhưng ý nghĩa của võ học 
cũng thay đổi hẳn. Võ học trở nên một kỷ luật của nội tâm và nội lực cũng giống 
cái mà, theo ngôn ngữ khác, người ta gọi là đức tin.  

Sự nội tâm hoá ấy tuy nhiên lại mở rộng phạm vi võ học. Xưa võ học không 
ra ngoài một nghệ thuật sử dụng quyền, cước và khí giới thì giờ người ta có thể 
giết nhau trong một tiếng cười, một tiếng rống, một tiếng sáo, một tiếng đàn. Tất cả 
là làm thế nào cho tinh thần đối phương rối loạn. À! Các tác giả võ hiệp đã không 
sống uổng trong thời đại của tâm lý chiến! Nhưng còn gì đẹp và ghê người hơn 
cảnh một đôi cao thủ, người đàn và người sáo, một đêm trăng trên mặt bể, vận nội 
lực trong những tiếng nhạc thâu hồn? Tệ hơn nữa người ta có thể dùng những điệu 
thoát y vũ! Nhưng bị võ lâm nguyền rủa như môn võ ác độc nhất vẫn là “Hoá công 
đại pháp” chuyên môn dùng để phá nội lực của con người. Hình như chạm đến nội 
lực là chạm đến một cái gì thiêng liêng. Võ học chính tông trong Kim Dung tuy 
nhiên cũng giống như đạo. Ở chỗ tối cao của nó thì người ta trở nên “tĩnh” như 
Thái Sơn. Ấy là cái tĩnh của người đã đạt tới cái chân nguyên của tự nhiên và của 
lòng mình. Người và tự nhiên khi ấy là một. Những xôn xao của ngoại giới không 
còn làm gì được người ta nữa. Và trong cái tự do tuyệt đối của tinh thần, người ta 
có thể, không những như Hà Túc Đạo, tay kiếm tay đàn không sợ rối chí mà, xa 
hơn nữa, không cần xuất thủ, còn có thể ngồi yên lấy ý điều khiển nội lực đánh lại 
người.  

 

3. Võ học như một yếu tố của truyện kể  
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Cái tĩnh ấy lẽ dĩ nhiên chỉ có thể có với một nội lực siêu phàm. Sức mạnh thực 
không cần phô trương. Ít khi Kim Dung dùng những tĩnh từ mỹ lệ để mô tả cách 
biểu diễn của một võ công. Ông không tìm trong võ công cái ngoạn mục của 
những động tác. Trông không còn gì tầm thường hơn là những cuộc đấu nội lực? 
Nhưng ấy cũng là những cuộc đấu khẩn trương nhất và tất cả nghệ thuật giờ là làm 
ta tham dự vào sự khẩn trương ấy. Hết làm vui mắt, võ học trở nên một yếu tố gây 
xúc động nghĩa là để nói với tâm hồn. Xu hướng của nó là càng ngày càng tiết 
kiệm những động tác. Nhưng sự kín đáo ấy đã thành ra một dấu hiệu của sức mạnh 
thực. Hãy nhìn thế võ ấy chẳng hạn: xem thật là đơn sơ, nhưng thủ có, công có, và 
hàm chứa không biết bao nhiêu cách biến hoá, xem nhẹ nhàng, nhưng cực kỳ độc 
lạt, xem chậm chạp nhưng uy mãnh vô cùng. Cây cổ thụ ấy ngang nhiên đứng 
thẳng. Nhưng sẽ phất ống tay áo là nó đổ. Khi ấy người ta mới thấy rằng những thớ 
gỗ trong cây đã nát. Nó đã trúng Thất Thương quyền. Sự ngạc nhiên của người ta 
khi ấy, một võ công ồn ào hơn làm gì có thể gây nên. Cái ngoạn mục bớt đi. Nhưng 
chấn động tâm lý lại càng lớn. Quãng cách giữa nguyên nhân và kết quả, nghĩa là 
cái phần biểu diễn ấy, được thu giảm đến cùng cực. Và người ta như bị đẩy trước 
một huyền bí. Ấy là cái cảnh, chẳng hạn, “không biết người khách ấy xuất thủ như 
thế nào mà đối phương hự lên một cái rồi ngã lăn ra chết”. Võ công gì mà lạ thế? 
Không ai nhận ra, nhưng, như một tia chớp, nó vụt lòe lên như tiêu ký của bóng 
tối. Các môn phái thành danh, trong khi ấy, đều có những võ công đặc biệt. Và một 
miếng võ thường là một căn cước. Nhưng trước miếng võ kỳ bí ấy ai chẳng rùng 
mình. Rắc rối hơn nữa là có những cao thủ dùng võ công của môn phái này để giết 
người môn phái kia. Ấy là một dịp cho không biết bao nhiêu nghi vấn như khi trên 
thân thể dập nát của Dư Đại Nham ấn tích của “Kim cương chỉ” vốn là một tuyệt 
kỹ bí truyền của Thiếu Lâm, làm mọi người hoang mang không biết ai là hung thủ. 
Chẳng lẽ lại là một trong những thần tăng uy đức trấn giang hồ? Nhưng chắc 
không thể không là một cao thủ tuyệt luân và món “Kim cương chỉ” trở nên một 
nỗi ám ảnh nhức nhối để, như một tang vật của tội ác trong những chuyện trinh 
thám, ngưng tụ quanh nó cả một không gian chập trùng đe doạ và bí mật. Ấy là 
không kể những khi trên giang hồ xuất hiện những miếng võ thất truyền làm người 
ta sực nhớ lại cả một dĩ vãng hoang đường.  

Nói tóm lại thì võ lực trong Kim Dung không phải chỉ có những cái tên rất 
đẹp. Nó không chỉ là cơ hội cho những vũ điệu ngoạn mục mà còn góp phần vào 
sự diễn biến và sức dẫn cảm của truyện. Cho nên tuy những môn võ quan trọng 
trong Kim Dung chẳng có mấy và toàn là võ bịa, nhưng đã đọc qua thì người ta 
không thể dễ dàng quên. Ai chẳng còn nhớ đến Nhất Dương chỉ, Lạc Anh quyền, 
Đả Cẩu bổng, Lăng Ba vi bộ v.v… Những võ công ấy cứ trở lại, không những 
trong một truyện, mà từ truyện này sang truyện khác như những thể tài của một 
nhạc tấu. Và sự thường trở lại ấy cũng đủ cho chúng một cá thể đặc biệt. Hơn thế 
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nữa võ công nào cũng gắn vào một nhân vật, nhắc lại một diễn biến trọng yếu, có 
những đặc điểm và một lịch sử riêng; như Giáng long Thập bát chưởng, truyền từ 
đời này sang đời khác, cho đến khi đã thất truyền mà kỷ niệm còn chấn động giang 
hồ. Sự có mặt của chúng chẳng khác nào của những nhân vật. Ấy là không kể có 
khi một võ công có thể thực sự trở nên một nhân vật chính của truyện như Cửu âm 
chân công mà trong võ lâm ai cũng muốn luyện cho được để xẩy ra bao nhiêu vụ 
tương tàn. Và tập Đồ Long Đao chẳng hạn có kể gì hơn là sự phân tán và tái thống 
nhất của võ lâm qua sự phân tán và tìm lại thấy của Cửu Dương thần công? Truyện 
võ hiệp của Kim Dung cũng là truyện võ học nữa.  

 

4. Võ học và cơ cấu luận  
 
Trong truyện võ hiệp cổ điển thì võ học không đặt ra một nghi vấn nào. Chính 

phái và tà môn cũng dùng một thứ võ. Ấy là một kiến thức chung cho mọi giới 
trong giang hồ. Những môn phái có thể đánh nhau, nhưng từ môn phái này sang 
môn phái khác, người ta vẫn thấy những miếng võ ấy được sử dụng. Võ học khi ấy 
cũng vô danh như ngôn ngữ và như ngôn ngữ, chỉ có giá trị của một phhương tiện. 
Phương tiện chung. Hơn nhau duy ở kinh nghiệm, tài và sức riêng của mỗi người. 
Nhưng truyện Kim Dung bắt đầu khi võ học đã mất sự thống nhất ấy. Mỗi môn 
phái giờ có một thứ võ. Lẽ dĩ nhiên người ta vẫn coi Đạt Ma sư tổ là ông tổ của võ 
học Trung Nguyên. Nhưng cái vốn của ông truyền lại, những kẻ đến sau, mỗi 
người chỉ lĩnh hội được một phần. Và cái phần ấy, mỗi người lại hiểu theo một 
cách, tuỳ tư chất và kiến thức của mỗi người, để từ đó tham bác, chế hoá và sáng 
tạo thêm ra. Thành ra cũng cùng một gốc mà võ công trong thiên hạ tại không cùng 
lịch sử: một môn phái là một truyền thống. Những trang đầu của truyện Đồ Long 
Đao cho người ta thấy từ những đoạn của Cửu Dương chân kinh nghe lỏm được ở 
miệng Giác Viễn lúc lâm chung, Quách Tường và Trương Quân Bảo, tư chất và 
kiến thức khác nhau, đã lập ra hai môn phái khác nhau thế nào. Sự biến hoá ấy của 
võ học làm người ta nghĩ đến sự biến hoá của ngôn ngữ. Cũng một ngôn ngữ mẹ 
mà tuỳ theo địa phương biến hoá đến nỗi người địa phương này không còn hiểu 
được người địa phương kia. Võ học cũng thế, tuy cùng một gốc mà giờ võ công 
của mõi môn phái lại tuân theo một qui tắc, đòi hỏi một cách luyện tập, và có một 
lối phá giải riêng. Muốn phá giải một võ công thì trước hết phải biết cách biến hoá 
nghĩa là cái văn phạm đặc biệt của nó. Cho nên không thể lấy võ công này mà 
thắng võ công khác cũng như không thể nói là có võ công nào hơn võ công nào. 
Nhưng có những võ công mà văn phạm phức tạp hơn, khó phá giải hơn và biến hoá 
khó lường trước được hơn. Một khi tuy nhiên đã biết cái văn phạm ấy rồi thì sự 
phá giải không còn là một nan đề. Lưỡng Nghi đao pháp triền miên bất tuyệt như 
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thế mà chỉ cần biết rằng sự biến hoá của nó dựa trên một cách chuyển bộ theo Bát 
quái là Vô Kỵ có thể thoát khỏi vòng vây của nó một cách dễ dàng. Cái gì Kim 
Dung muốn người ta thưởng thức trong một võ công, một lần nữa, không phải là 
cái ngoạn mục của sự biểu diễn mà là văn phạm, cơ thức, nguyên lý, nói tóm lại, sự 
mạch lạc nội tại của nó. Mạch lạc đến nỗi có khi một miếng võ có thể sử dụng 
ngược chiều mà vẫn được như thường. Lẽ dĩ nhiên thế chỉ là một chuyện nên thơ. 
Và cái nên thơ ấy mà Kim Dung mang lại cho võ học là cái nên thơ của cơ cấu 
luận. Nghĩa là của những gì phân tích được.  

Cái huyền bí mà những võ công của Kim Dung thoạt cho người ta thấy chợt 
tiêu thất. Và sự sáng sủa bắt đầu của những lý do và số lượng. Cái văn phạm khúc 
chiết của mỗi võ công không kể, mỗi võ công lại chia làm nhiều chiêu, mỗi chiêu 
lại gồm nhiều thức, mỗi thức lại chia nhiều thế. Hơn thế nữa, lại có thể tính xem 
mỗi võ công người ta luyện được mấy thành hoả hầu và được sử dụng với mấy 
thành công lực. “Thành” là đơn vị để ước lượng mức thành đạt của người luyện võ 
cũng như uy lực của mỗi đòn tung ra. Nói tóm lại thì tất cả đều đo được, tích giải 
được, phân chiết được. Và người ta vào thế giới của những phức thể. Ấy là thân thể 
con người chằng chịt những huyệt đạo và kinh mạch như một cái lưới tinh vi, 
những độc dược mà thứ nào cũng là một pha trộn theo những phân lượng bí truyền, 
giữa rất nhiều dị thảo, những kiếm pháp chung đúc cái tinh hoa của không biết bao 
nhiêu môn phái khác nhau, sự phối hợp ảo điệu giữa hai cao thủ, người này sử 
dụng võ công vốn tương khắc với võ công của người kia, thành một thế liên hoàn 
không có gì phá nổi, môn Phân thân Tâm pháp cho phép người ta mỗi tay dùng 
một tuyệt kỹ để biến một người duy nhất thành một cao thủ… Phân tích, phối hợp, 
ấy là những động tác căn bản của cơ cấu luận. Nhưng có lẽ không chỗ nào ấn tích 
của cơ cấu luận lại rõ ràng hơn trên những môn võ dựa vào thư pháp, như Đồ long 
công chẳng hạn, mà mỗi đòn là một nét chữ. Mỗi chữ khi ấy trở nên hoạ đồ của 
một chiêu số. Không những đọc được mà như người ta thấy, cái văn phạm nội tại 
của môn võ lại có thể vẽ ra được nữa! Ai làm thế nào để một người không biết võ, 
không cần giải thích dài lời, có thể thất và thông đạt những cơ thức của một võ 
công một cách dễ dàng hơn? Nhưng còn chuyện Cửu Âm chân kinh…  

Cửu Âm chân kinh là một võ học kỳ thư. Và các cao thủ ai cũng muốn cướp 
nó cho được để luyện những võ học tuyệt luân có ghi trữ. Khốn nỗi tự bản duy 
nhất của nó đã bị huỷ và chỉ có Quách Tĩnh là người đã học nó thuộc lòng. Người 
ta còn nhớ Âu Dương Phong đã tìm cách buộc Quách Tĩnh phải chép lại bản kinh 
ấy cho y như thế nào. Không thể làm khác, Quách Tĩnh đành y lời, nhưng khôn 
ngoan, lại cố ý, chữ “tác” đánh ra chữ “tộ”, chép cho sai. Lẽ dĩ nhiên Âu Dương 
Phong đọc không hiểu. Nhưng nhũn nhặn nghĩ rằng ấy là tại văn của Cửu Âm chân 
kinh uẩn súc quá và cái óc thô bạo của mình không nhìn thấy chỗ tinh tế của nó, y 
bắt Hoàng Dung, người yêu cực kỳ thông minh của Quách Tĩnh, giảng cho vỡ lẽ. 
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Hoàng Dung cũng nói dựa mà giảng bừa cốt cho xuôi tai thì thôi. Âu Dương Phong 
cứ theo những lời giảng ấy mà luyện, thấy rất khó, nhưng vẫn tự cưỡng. Là người 
khác thì đã “tẩu hoả nhập ma” mà chết. Nhưng nội lực Âu Dương Phong đã tới chỗ 
siêu phàm. Y không chết, nhưng tất cả kinh mạch trong người đều chạy ngược, y 
phải đi bằng hai tay, chân chổng lên trời và rốt cuộc không còn nhớ Âu Dương 
Phong là ai nữa. Võ công của y, trong khi ấy, lại trở nên vô địch. Ấy cũng là võ 
công của Cửu Âm chân kinh. Những chiêu thức tuy nhiên đều đảo ngược và cách 
biến hoá của chúng tuân theo một sự mạch lạc mà người ngoài không thể hiểu: ấy 
là sự mạch lạc của người điên. Hoá ra người điên cũng có lý của họ và không có gì, 
dù tạp loạn đến đâu, mà người ta không thể đưa tới một thế tương tất. Chỉ cần một 
luận lý khác! Nhưng mẩu chuyện ấy không đủ chứng tỏ tinh thần nhân bản của 
Kim Dung. Cái gì người ta còn thấy là, xô đến tận chỗ nghịch lý, cái nên thơ của 
cơ cấu luận.  

 

5. Sự tương đối hoá võ học và thế đa nguyên của võ lâm  
 
Một cơ cấu là một cá thể độc đáo. Nhưng nó cũng định một giới hạn. Cái độc 

đáo vốn là cái không phổ biến thì những gì, ở chỗ này, là những ưu điểm, ở chỗ 
khác, lại có thể xuất hiện như những khuyết điểm. Như những ngôn ngữ, mỗi võ 
công chỉ đáp ứng một số nhu cầu nhất định. Không thể có võ công toàn năng. Lạc 
Anh chưởng chẳng hạn có mau nhưng không mạnh, Hàm Mô công mạnh nhưng 
thân pháp lại khó coi, Nhất Dương chỉ thì chỉ có bọn đồng tử mới học được. Thất 
Thương quyền lợi hại bao nhiêu! Nhưng muốn luyện được môn võ ấy thì trước hết 
phải tự đả thương tạng phủ đến bẩy lần. Trong khi ấy thì Lăng Ba vi bộ chỉ là một 
phép tránh đòn cũng đủ để Đoàn Dự có thể buộc một hung thần ác sát lậy mình 
làm sư phụ. Nhưng đem bộ pháp ấy đối phó với cảnh loạn đả không theo qui tắc 
nào của những người không biết võ lại bằng thừa. Cái khéo của Kim Dung là đã 
chia những ưu điểm và những khuyết điểm ấy như thế nào để vừa giữ cái bản sắc 
đặc biệt của mỗi võ công vừa duy trì sự diễn tiến của truyện trong một tình trạng 
bất trắc thường xuyên. Thử tưởng tượng một nhân vật có một võ công cứ giở ra là 
ai cũng thua thì truyện sẽ chán biết mấy! Cái thú với Đoàn Dự chẳng hạn là không 
ai có thể biết trước khi nào Lục Mạch thần kiếm của chàng ta “chạy” và khi nào 
không. Nhưng nó chỉ có trong chừng nào kiến thức võ học của Đoàn Dự còn đầy 
khuyết điểm. Khuyết điểm chính là cái độc đáo và một dịp cho mọi bất ngờ. Cho 
nên trong Kim Dung nhân vật nào cũng có sở trường và sở đoản. Giỏi võ công thì 
không có nội lực. Người có nội lực thượng thừa lại không biết võ công. Có người 
giỏi ám khí. Có người tài khinh công. Có người sành độc dược. Nhưng được một 
đằng lại mất đi một nẻo. Võ công nào trong thiên hạ mà Vương Ngọc Yến không 
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biết? Nhưng nàng lại không biết dùng võ công. Mưu trí như Hoàng Dung thì môn 
Song thủ Hổ bác đòi hỏi một tâm hồn chất phác nàng lại không tài nào học được. 
Tưởng một Tạ Tốn thì cái gì chẳng hơn người! Thế mà lại thua Trương Thuý Sơn 
ở thư pháp cũng như Vương phu nhân đã thua Đoàn Dự ở kiến thức về hoa trà. 
Ngược lại thì một Trương Quân Bảo chỉ có mấy miếng quyền nhập môn mà làm 
cho Côn Luân tam thánh liểng xiểng ôm hận thề không bao giờ trở lại Trung 
Nguyên nữa. Và để kết luận người ta bảo nhau rằng thật là ngoài trời lại có trời. Có 
Ỷ Thiên kiếm thì có Đồ Long đao, có Cửu Âm chân kinh thì có Cửu Dương chân 
kinh, có độc dược của Vương Nạn Cô thì có giải dược của Hồ Thanh Ngưu, có 
kiếm pháp của Tuyết Sơn thì phái Kim Cô phái cũng có đao pháp để phá giải. 
Không có cái gì sau cùng không có khắc tinh của nó. Cao thủ này lại dẫn người ta 
gặp cao thủ khác tài hơn. Người ta càng đi lại càng thấy kiến thức của mình chật 
hẹp. Võ lâm trở nên một thế giới vô cùng và đã mất trung tâm. Mỗi phương xuất 
hiện một anh hùng. Khi Anh Hùng Xạ Điêu bắt đầu thì Vương Trùng Dương, con 
người duy nhất có thể xứng ngôi Minh Chủ võ lâm đã tạ thế. Để môn phái ông 
ngày một suy đốn và các bạn ông, những người còn sót lại trong Võ lâm Ngũ bá, 
cứ năm năm một lại trở về Hoa Sơn, tiếp tục những cuộc luận võ không ai được và 
ai thua. Cũng như thể cái chết của Dương Phá Thiên làm những anh hùng của 
Minh giáo phân tán, không ai phục ai, mỗi người theo đuổi một cuộc phiêu lưu 
riêng ở một góc trời. Võ lâm sa vào cảnh chia năm và xẻ bẩy. Xưa các cao thủ đều 
nhìn về Thiếu Lâm như cái nguồn của võ học. Cái nguồn ấy giờ ở chỗ nào? Thiếu 
lâm chỉ còn là một môn phái như các môn phái khác. Và võ học cũng như Thượng 
đế của Pascal là một tinh cầu trung tâm ở khắp nơi, nhưng không biết đâu là giới 
hạn. Ngần ấy võ công là ngần ấy ngôn ngữ, và võ công nào, trong giới hạn của nó, 
cũng có thể gọi là vô địch. Làm thế nào có thể thu cái thế giới đã nát vụn ấy vào 
một mối. Ai cũng muốn làm bá chủ võ lâm. Người ta giết nhau như ngóe để độc 
chiếm những võ công kỳ bí có thể cho phép người ta khuất phục chúng anh hùng. 
Câu chuyện nghĩa hiệp đã nhường chỗ cho những cuộc tranh cường đẫm máu. Ẩn 
tàng trong cảnh tương tàn ấy tuy nhiên, cái gì người ta thấy là sự huy hoàng của 
một giấc mơ thống nhất.  

 

6. Trở về nguyên lý  
 
Muốn thống nhất võ lâm thì phải là một cao thủ vô địch. Nhưng khi chẳng võ 

công nào vô địch cã thì làm sao? Tưởng chỉ có một cách duy nhất là nghiên cứu tất 
cả những võ công của thiên hạ. Ấy là tham vọng của Mộ Dung. Nhưng ai có thể 
thực hiện được? Khi ngay võ công của môn phái mình cũng chẳng mấy người 
luyện hết. Hơn thế nữa những võ công phức tạp đòi hỏi một nội lực thâm hậu. Nội 
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lực thâm hậu thì không những võ công nào cũng luyện được mà, như người ta biết, 
có thể lấy những miếng võ thuật là thô thiển để thắng những võ công ảo diệu hơn. 
Như thế thì điều trọng yếu của võ học không cứ ở võ công, mà tới một độ nào 
người ta chỉ coi là những khoa chân múa tay, mà thật ra ở nội lực. Nội lực mới là 
căn bản của võ học. Nhưng người ta hiểu rằng có sự trở về nguồn ấy là tại võ học 
không còn thống nhất nữa. Và nếu sau này Vô Kỵ có thể thu võ lâm vào một mối 
thì cũng tại chàng đã tìm lại được nguyên bản của Cửu chương Chân kinh và luyện 
một cách chu toàn môn thần công chép trong kinh ấy. Sự thâm hậu của nội lực, tuy 
nhiên, mới là một điều kiện cần nhưng chưa đủ. Cái may thứ hai của Vô Kỵ là đã 
vớ được Càn khôn Đại nã Di Tâm pháp mà, nhờ một nội lực siêu phàm, chàng có 
thể lãnh hội trọn vẹn. Võ công trong thiên hạ, có nhiều thật, nhưng đều cùng một 
gốc và chẳng ra khỏi những quy luật của tự nhiên. Sao người ta không thể tìm ra 
những quy luật chung cho những võ công trên đời? Càn khôn Đại nã Di Tâm pháp 
không phải là một võ công ảo diệu hơn những võ công khác, nó là nguyên lý của 
mọi võ công, và người ta có thể coi nó như một thứ văn phạm đại cương tổng hợp 
và giải thích những văn phạm đặc biệt. Cho nên dù gặp những võ công phức tạp 
đến mấy thì, nhờ Tâm pháp ấy, Vô Kỵ cũng có thể định ra cơ thức của nó và phá 
giải được. Khi thì chàng dùng ngay võ công của đối thủ để trả đòn làm cho y ngơ 
ngác không biết tên này làm thế nào mà biết được những tuyệt kỹ bí truyền của 
môn phái mình, khi thì, ngộ nghĩnh hơn, chàng chuyển những đòn của đối thủ trở 
về đánh lại y và đồng bọn gây ra không biết bao nhiêu cảnh khôi hài. Ai chẳng còn 
nhớ trận Huyền minh nhị lão vây đánh Vô Kỵ bị chàng giở Đại nã di Tâm pháp, 
làm cho nhị lão, đòn người này trúng phải người kia, và sau cùng, giận quá đâm ra 
đánh nhau thực sự. Ấy là thuật “lấy gậy ông đập lưng ông” và chính nó đã cho 
phép Vô Kỵ khuất phục chúng anh hùng và thống nhất võ lâm.  

 

7. Giấc mộng bách khoa  
 
Nhưng đâu có phải ai cũng biết Càn khôn Đại nã di Tâm pháp? Cái may của 

Vô Kỵ chỉ đến một lần. Khi Triệu Minh muốn nghiên cứu võ học Trung Nguyên 
thì nàng chẳng biết làm gì hơn là bắt cóc những cao thủ của chín đại môn phái 
buộc họ phải thi triển những tuyệt kỹ của bản môn cho nàng xem. Những người 
khác cũng có thể tìm cách học từng võ công một. Càng nhiều càng hay. Và trên 
con đường của tri thức, võ học từ một phương tiện dần dần trở nên một cứu cánh tự 
tại. Khi ấy sinh ra những nhân vật như Vương Nạn Cô chuyên chế những độc dược 
càng ngày càng độc, để hết bỏ cho người này lại bỏ cho người khác, và sau cùng 
bỏ ngay cho chính nàng nữa, trong mục đích duy nhất là để cho chồng nàng là 
Thần y Hồ Thanh Ngưu phải xin chịu là thua. Lại có Châu Bá Thông mê học võ 
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công hơn mê gái, luyện võ công không để áp chế ai cả, nhưng vì võ công và như để 
chơi. Ấy là không kể một Cưu Ma Trí võ công đầy mình mà cứ hết chạy ngang lại 
chạy dọc, suốt đời bôn ba tìm cách học thêm, tuy chẳng ai biết là để làm gì. Nhưng 
ai ngờ rằng sự uyên bác, mai mỉa thay, trong cái thế giới bạo động và sự công hiệu 
trực tiếp ấy, lại trở nên một giá trị? Nó là tất cả uy danh của họ Mộ Dung, cái nên 
thơ của Vương Ngọc Yến, và biến Tàng Kim Các, nơi tích trữ những võ học kỳ thư 
trong Thiếu Lâm tự thành một ám ảnh cho những người luyện võ. Ai chẳng còn 
nhớ cuộc gặp gỡ mở đầu truyện Đồ Long Đao giữa Quách Tường và sư Vô Sắc? 
Vô Sắc ỷ vào kinh nghiệm và kiến thức của mình, cuộc rằng sau mười thế võ ông 
có thể nhận ra môn phái của Quách Tường. Nhưng Quách Tường cướp tiên cơ, 
công một loạt mười thế võ nguồn gốc khác nhau mà nàng được những cao thủ 
danh trấn giang hồ truyền thọ cho, trước khi chấm dứt bằng một thế của chính 
Thiếu Lâm tự, làm cho, nếu không xảy ra một chuyện tình cờ, Vô Sắc suýt nữa 
đành chịu thua. Hào hứng của câu chuyện là cuộc đấu võ đã thành ra một cuộc đấu 
trí. Thắng Quách Tường thì làm gì Vô Sắc không thắng nổi. Nhưng ông muốn lấy 
cái học của mình để khuất phục người con gái ngỗ ngược ấy. Và người ta không 
biết phục gì hơn giữa tác phong của nhà sư và sự uyên bác của một cô gái mười 
mấy tuổi đầu. Cuộc đua võ học ấy, tuy nhiên trong cái phong thái tài tử của nó, 
như ngấm ngầm lên án cái võ lực thuần tuý. Sự thắng trận nà có ý nghĩa khi tất cả 
đều bị tương đối hoá? Con người võ hiệp của Kim Dung trong một thế giới đã mất 
nguyên lý, trước khi, như Đoàn Dự, nguyền rủa võ học để tôn thờ nhan sắc, bắt đầu 
quên sứ mạng nhập thế của mình để lạc vào một giấc mộng bách khoa.  

Tham vọng bách khoa ấy không chỉ giới hạn trong phạm vi võ học. Như để 
nhuốm võ học một sắc thái tinh thần ngày càng đậm, người ta thấy các cao thủ tìm 
mọi cách để thực hiện sự tương kết giữa võ học và các môn học khác. Triết học có: 
ấy là những võ công khi thì dựa trên kinh dịch, khi mượn Phật học làm căn bản, 
khi thì lấy cảm hứng trong Lão giáo; y học có: ấy là cả cái hệ thống huyệt đạo và 
kinh mạch trên thân thể con người; dược khoa có: ấy là cái nghề chế thuốc độc và 
linh đơn tinh vi và phức tạp; nhạc thuật có: ấy là tiếng sáo thống thiết của Hoàng 
Dược Sư, tiếng đàn tranh gay gắt của Âu Dương Phong, tiếng đàn cầm não nùng 
của A Bích; thi ca có: ấy là Đồ long công mà Trương Tam Phong đã tạo ra từ tự 
hoạch của mấy câu ca dao truyền tụng cái bí mật của đao Đồ Long và cây kiếm Ỷ 
Thiên. Ấy là không kể những võ công dựa trên một nghệ thuật cắm hoa, pha trà, 
đánh cờ, viết chữ v.v… Một cảnh thác đổ, một thế chim bay, một kiểu rắn bò, một 
cảnh cọp ngồi, không có gì trong tạo vật giờ lại không thể là một nguồn cho võ 
học. Và con người võ hiệp của Kim Dung, ngoài võ học, còn có hơn một sở 
trường. Mấy ai đã quên những tận đồ của Hoàng Dược sư? Vừa là một kỹ sư con 
người kỳ quặc ấy vừa là một nghệ sĩ tài hoa. Không những được tôn là kiếm khách, 
Hà Túc Đạo còn là kỳ thánh và cầm thánh nữa. Người ta thường gặp chàng, trong 
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những khu rừng vắng, đánh cờ một mình và gẩy đàn gọi chim ngàn ca múa. Trong 
khi ấy thì Tạ Tốn vẫn mang sử ra minh chứng cho tác phong bạo ngược của mình, 
Trương Thuý Sơn vẫn đam mê thư pháp, Đoàn Dự vẫn diễn thuyết về trà hoa, Hàn 
Tố Tố vẫn bình văn Trang Tử, Anh Cô vẫn bạc đầu nghiên cứu toán pháp, Hoàng 
Dung vẫn thừa sức thi thơ với các danh tài nước Đại Lý. Nhưng có gì mà Hoàng 
Dung không biết? Kể cả khoa nấu bếp làm cho Hồng Thất Công thán phục phải 
truyền thọ võ công cho nàng trước khi để nàng kế nghiệp mình làm bang chủ Cái 
bang. Và còn tài cải trang của A chu nữa, thoắt cái nàng biến thành bà lão, thoắt 
cái thành một nam tử hán, và sau cùng đưa nàng đến một cái chết thảm khốc.  

Con người võ học càng ngày càng muốn kiêm bác. Tượng trưng cho cái tham 
vọng bách khoa ấy là Tô Tinh Hà. Không môn học nào là ông không nghiên cứu. 
Nhưng rốt cuộc trong môn nào sở năng của ông cũng dở dang. Làm thế nào một cá 
nhân có thể tinh thâm được tất cả những môn học ở trên đời, khi một cái mênh 
mông của võ học cũng đủ làm người ta chóng mặt? Sự thất bại của Tô Tinh Hà như 
đã nói lên tâm sự của một thời đại trước cái kiến thức chung càng ngày càng tăng 
trưởng và phức tạp, nhưng cũng ngày càng tản mác. Trong Tàng Kinh Các những 
võ học kỳ thư vẫn xếp thành chồng dầy. Ai là người đã thực hiện được sự tổng hợp 
của cái di sản ấy? Nhưng ngay biết hết được cái di sản ấy cũng chưa có người. Ôi! 
Vương Ngọc Yến! Nàng ở đâu? Người con gái ấy chưa bao giờ động thủ, nhưng 
võ công nào cũng thấu triệt. Nàng có thể nói lên từ lịch sử đến những cơ thức và 
khả năng của một võ công của môn phái một cách tường tận hơn là ngay những 
người của môn phái ấy. Cao thủ của môn phái này mới xuất thủ thì nàng đã biết là 
môn võ nào và cao thủ của môn phái kia sẽ dùng môn võ nào để ứng phó. Khi 
những đối thủ còn mò mẫm chưa biết nên giở những đòn gì cho phải thì nàng đã 
tiên liệu được tất cả diễn biến của trận đấu. Và mỗi lần nàng mở miệng mách một 
thế võ cho một cao thủ thượng thừa thì, nghe cái giọng yêu kiều và xa xôi như đến 
từ một thế giới khác ấy, người ta muốn nghĩ rằng nàng ở giữa cuộc đời như nàng 
tiên của tri thức thuần tuý. Tiếc sao võ học trong đời nàng chỉ là chuyện phụ. 
Người con gái ấy cũng như Đoàn Dư, ngoài thình yêu, chẳng coi gì là trọng. Hai 
người sinh ra để lấy nhau: một người gần như biết tất cả võ công của thiên hạ và 
một người, nhờ Chu Cáp thần công có sức hút công lực của người khác, mà súc 
tích trong người nội lực của không biết bao nhiêu anh hùng. Sự tương kết giữa đôi 
trai gái ấy, sẽ đưa tới kết quả nào? Không ai biết. Nhưng người ta biết rằng cả hai 
đều coi võ học như một cái gì phù phiếm, và trước thế chia đôi ấy giữa kiến thức 
và nội lực, người ta không thể không nghĩ rằng cái thời đã hết khi một Vô Kỵ, vừa 
có Cửu dương Chân công, vừa có Càn Khôn Đại Mã Di Tâm pháp, thâu tóm trong 
một cái tất cả những có thể của võ học. Sự tổng hợp ấy sau Vô Kỵ, không xảy ra 
một lần nữa.  
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Nhưng trong Thiếu Lâm Tự cũng như trong lòng người võ lâm, Tàng Kinh 
Các vẫn sừng sững làm chứng cho một chí chinh phục không bao giờ nguôi. Vẫn 
có người giết nhau, và khó hiểu thay! Thí mạng để độc chiếm một võ công như 
ông và trong nhóm Trường Bạch tam cầm, đã trúng độc sắp chết, mà cứ giữ khư 
khư ôm lấy con dao Đồ Long không chịu mang ra đổi lấy giải dược, chỉ vì nghĩ 
rằng trong con dao ấy có giữ một võ học kì thư, vẫn có những Châu Bá Thông, sau 
khi đã chán tất cả, mà vẫn chưa biết chán võ học bao giờ, vẫn có những Cưu Ma 
Trí suốt đời đi tìm những võ công lạ và sẵn sàng làm tất cả để đổi lấy tuyệt kỹ mà 
mình chưa được biết. Nhưng võ học mênh mông. Võ công này chưa thông đạt thì 
đã xuất hiện võ công khác phức tạp hơn. Khi chưa nắm được cái nguyên lý của võ 
học thì có biết bao nhiêu cũng là một cái biết dở dang. Các cao thủ phải học từng 
võ công một cũng như trong Tàng Kinh Các cuốn võ học kỳ thư này xếp lên cuốn 
võ học kì thư kia. Trí nhớ khi ấy có một ý nghĩa nên thơ khác thường. Nhưng kiến 
thức vẫn chỉ là một tổng số không bao giờ đóng thành tổng hợp. Ngay Càn Khôn 
Đại Nã Di Tâm pháp cũng chỉ là một tổng hợp rất lớn chứ chưa có thể nói là đã đạt 
tới nguyên lý cuối cùng của võ học. Người ta nhớ rằng Vô Kỵ đã luyện thông bảy 
lớp của Tâm pháp ấy một cách dễ dàng. Nhưng tới lớp thứ tám thì chàng thấy rất 
khó và gặp những đoạn văn tối nghĩa và chứa những mâu thuẫn không giải quyết 
được. Hình như người sáng tạo ra Tâm pháp ấy tới một độ nào cũng đã vấp phải 
một bức tường không thể nào vượt qua. Hay là tại Kim Dung vẫn muốn dành một 
phần cho thượng đế? Những Cưu Ma Trí, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn sau một 
đời khổ luyện tưởng đã đạt tới giới hạn cuối cùng của võ học thì, ngay khi ấy, họ 
chợt khám phá ra rằng cái tham vọng vượt bậc của họ nghịch lại những võ công tối 
cao họ luyện được, mà mục đích là dẫn tới cái ý của võ học trong một sự lãng quên 
và sự tương nghịch ấy đang ngấm ngầm dẫn họ đến chỗ bị tẩu hoả nhập ma. Cảnh 
tượng ấy mới tuyệt vọng làm sao! Nhưng con người của Kim Dung trong giấc 
mộng bách khoa, trong ý chỉ sáng tạo, trong tinh thần chinh phục của nó, ngay khi 
đã bị cái tham vọng của nó quật ngã, không phải đã không nói lên một cái gì vượt 
bực trong con người. Sự vượt bực ấy tuy nhiên mang sẵn trong nó cái ngòi của thất 
bại. Con người có một sức sáng tạo không cùng. Nhưng tất cả xảy ra như người ta 
càng sáng tạo càng xa chân lý, và càng thất lạc trong cảnh tạp loạn của cái kiến 
thức người ta đã tạo ra. Cho nên người anh hùng đích thực của Kim Dung như Vô 
Kỵ, thường không phải là người của sáng tạo mà của sự trở về và của sự tìm thấy 
lại.  

 

8. Tiến tới một sự phân loại  
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Cái bể võ học chập chùng chẳng biết đâu là giới hạn. Không võ công nào 
giống võ công nào. Nhưng nếu chưa thể thu ngần ấy cái độc đáo vào một mối, thì 
trong khi chờ đợi, sao không thể xếp loại chúng? Hình như Kim Dung đã chia tất 
cả võ công trên đời ra làm hai khối lớn: Âm công và Dương công. Võ công thuộc 
Âm công thì mau, mềm mại và ác độc; thuộc Dương thì chậm nhưng dũng mãnh 
và cương trực. Người đời coi thứ võ công này là chính giáo và thứ võ kia là môn. 
Võ công tuy nhiên chỉ là phương tiện. Khác nhau duy ở mục đích cuối cùng của 
người dụng võ. Âm hay Dương thì võ công nào mà chẳng giết người. Xem Kim 
Dung nhấn mạnh trên mọi sự phân biệt giữa Âm và Dương thì người ta thấy rằng 
tất cả cố gắng của ông là để xem những tiêu chuẩn tự nhiên thay thế cho những 
tiêu chuẩn nhân văn và đạo lý. Tà và Chính đổi thành Âm và Dương nghĩa là hai 
mãnh lực của tự nhiên; trong tự nhiên không có Tà và Chính, và Âu Dương Phong 
và Hồng Thất Công, một người đại diện cho Ác tâm và một người đại diện cho 
Thiện chí, sau mười mấy ngày đấu liên tiếp, lại có thể ôm nhau để cùng chết giữa 
lúc tiếng cười của họ càng chấn động cái hoang vu của những đỉnh núi tuyết nghìn 
năm. Mẹ tự nhiên đã giải hoà hai đứa con xung khắc của mình. Xã hội người đặt 
chúng vào cái thế tương nghịch. Ác của đứa này tuy nhiên cũng như thiện của đứa 
kia đều có gốc ở năng tính. Và năng tính giống như một mãnh lực của tự nhiên, 
trong Kim Dung, người ta biết là bao giờ cũng tốt. Khả nghi nhất là những con 
người của trí năng. Ấy là những Hoàng Dược sư chẳng hạn. Người đời thường hỏi 
họ thiện hay ác. Nhưng họ khinh dư luận, coi rẻ đạo lý của người đời và tự đặt 
những quy luật riêng để hành động. Tham vọng của họ là mang tài mình ra cướp 
quyền tạo hoá. Không những giỏi võ công mà, trong những lĩnh vực khác, kiến 
thức của họ thường cũng thâm viễn vô cùng. Ngoài cái tài hoa của một nghệ sĩ, 
Hoàng Dược sư còn thông thạo trận đồ, kiến trúc và những kỹ thuật làm máy móc. 
Xa lục địa, trên đảo Đào Hoa, ông xây dựng cả một giang sơn biệt lập cho mình. 
Cái trí, cái xảo, cái tài hoa ấy tuy nhiên có một cái gì điêu bạc. Những con người 
ấy quá nhậy cảm và giàu tưởng tượng. Óc của họ không ngừng làm việc, bầy mưu 
và thiết kế. Làm sao trong sự giao động thường xuyên họ có thể có cái tĩnh cần 
thiết để tới cái chân nguyên của võ học mà chỉ thông đạt những tâm hồn chất phác 
và đơn thuần nghĩa là gần tự nhiên hơn? Cho nên những võ công mà chính cái tài 
hoa của họ làm họ không tài nào luyện được. Và võ công của họ thường cũng 
mang ấn tích của cái tài hoa ấy mà họ vốn có thừa, nghĩa là phức tạp, khi thực khi 
hư, mau lẹ và uyển chuyển, nhưng nhu Lạc Anh quyền, đôi khi không khỏi thiếu 
phần cương trực. Người ta sẽ thường xuyên gặp trong Kim Dung thái độ nước đôi 
ấy trước trí năng, vừa cảm phục lại vừa nghi kị. Ấy là cái ngòi bảo thủ trong văn 
ông.  

Năng tính là giải thuyết của sự đối lập giữa Thiện và Ác. Nhưng giữa năng 
tính và trí năng thì sao? Hình như Kim Dung lại muốn vượt sự đối lập ấy trong con 
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người của Đạo. Sau khi nghe giảng Thái Cực quyền lần thứ nhất, thì Vô Kỵ chỉ 
nhớ một nửa những chiêu đã học. Nhưng nghe giảng một lần nữa thì xét lại, chàng 
còn nhớ có hai ba chiêu trong đầu. Người ta không khỏi ngạc nhiên. Nhưng đáng 
ngạc nhiên hơn nữa là khi cái lối càng học càng quên ấy lại được coi là một tiến 
bộ. Cũng như thế, trong một truyện khác, người ta thấy một anh hùng giang hồ 
than thở là kiếm pháp trên đời tuy ông đã thuộc cả, nhưng vẫn chưa đến chỗ tối cao 
là quên được những kiếm pháp đã học ấy! Thì ra cái biết thực của võ học không ở 
những cách khoa chân và múa tay của những chiêu lẻ mà ở nguyên lý của chúng. 
Khi thấy cái nguyên lý ấy rối, nghĩa là đã thu những tạp chiêu ấy và một mối, thì 
người ta không cần nhớ đến chúng nữa. Một chiêu còn nhớ là một chiêu chưa thấu 
triệt, sự thống nhất chưa trọn vẹn, và cái biết còn dở dang. Cái biết thực của võ học 
cũng như trong đạo là một sự lãng quên những ảo ảnh của ngoại thể để tới cái chân 
nguyên của tất cả. Nhưng người và tự nhiên khi ấy mới thực tương đồng, trí năng 
và năng tính là một. Cá nhân thực hiện được sự thống nhất của mình. Những xôn 
xao của ngoại giới không thể làm hắn phân tâm nữa và cái tĩnh thuần nhất của lòng 
hắn không còn gì giao động nổi. Ngay võ công luyện được hắn cũng quên đi. Ấy là 
khi võ công đã thấm vào người hắn đến chỗ có thể tuỳ nghi tự ý phát động mà 
không cần sự can thiệp của ý chí. Tương Trùng Dương trong Anh Hùng Xạ Điêu, 
Trương Tam Phong và bộ ba Độ Ách, Độ Nạn, Độ Kiếp trong truyện Đồ Long 
Đao, nhà sư già coi Tàng Kinh Các trong Thiên Long Bát Bộ là những người đã 
gần như tới độ tối cao của võ học. Không phải ngẫu nhiên họ là những đạo sĩ và 
tăng nhân đã thoát tục. Nhưng chẳng lẽ Kim Dung lại kể chuyện võ hiệp để ca ngợi 
cái đức của sự tu hành? Nhưng có lẽ một cái nhìn kỹ lưỡng vào thế giới và nghệ 
thuật Kim Dung sẽ cho người ta một đáp thuyết vững vàng hơn.  

 

III. TRUYỆN VÕ HIỆP CỔ ĐIỂN 
 
Như trên đã nói thì võ công, trong truyện võ hiệp cổ điển, có cái vô danh của 

một phương tiện. Không ai phân biệt Tà và Chính giữa những võ công. Nhưng 
giữa các môn phái thì sự phân biệt ấy càng minh bạch. Các môn phái đều dùng một 
thứ võ. Sự khác nhau trong bản chất giữa họ, tuy nhiên, là của đêm và ngày: Tà 
môn tượng trưng cho tội ác cũng như chính phái tượng trưng cho công lý và cái thế 
chia đôi ấy của võ lâm không để thừa chỗ cho một nghi vấn nào.  

Người anh hùng là người của Công lý. Ấy thường là một thanh nhiên cha mẹ 
mất sớm bị hại và may được một võ lâm dị khách lượm về nuôi và truyền thụ võ 
công. Truyện bắt đầu khi, đã thành tài, chàng từ biệt ân sư xuống núi để phục thù. 
Nhưng trước khi công thành thì chàng đã bao lần sa vào ổ giặc, đã bao lần chàng 
phải đương đầu với cường quyền và bạo lực, đã bao lần chàng can thiệp trong 
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những chuyện vong luân. Thù nhân của chàng lẽ dĩ nhiên cũng là một nhân vật 
trọng yếu của cái xã hội phức tạp ấy. Và người ta hiểu rằng trong công việc của 
chàng Công lý và tư thù chỉ là một. Con đường tầm cừu cũng là con đường nghĩa 
hiệp và khi thù nhân đã đền tội dưới tay chàng thì người anh hùng cũng biết rằng 
tất cả chỉ mới bắt đầu, và mối thâm thù của chàng chẳng qua là một cớ để mở màn 
và chấm dứt một cách dễ coi một giai đoạn trong cuộc xung đột muôn đời giữa Tà 
đạo và Chính nghĩa.  

Chính nghĩa không thể nào thua. Cho nên khi người anh hùng xuống núi là 
người đầy những võ công cái thế. Không ai địch nổi, từ hắc điếm đến ác tù, đả lôi 
đài xong lại phá sơn trang, cướp pháp trường, giết tham quan, diệt thảo khấu, 
chàng theo đuổi một hành trình vạn thắng và không bao giờ trong đầu chàng một 
nghi ngờ có thể thoáng qua về cái sứ mệnh thiêng liêng của chàng. Truyện cũng 
diễn ra theo một đường thẳng như cuộc hành trình ấy. Lẽ dĩ nhiên cũng có lúc 
người anh hùng lâm nguy và tính mạng bị đe doạ. Ngay khi ấy người ta vẫn yên 
tâm, tại người ta biết rằng, dù chàng có chết thì ấy là một cái chết vinh quang cho 
sự thực hiện của công lý ở trên đời và người thắng trận rốt cuộc cũng là chàng. Sự 
hồi hộp không thể có trong truyện võ hiệp cổ điển. Người ta theo người anh hùng 
từ chiến công này đến chiến công khác. Ấy là ngần ấy giai đoạn của một con 
đường chỉ có một chiều và chúng tiếp theo nhau thành tràng hạt, nghĩa là giữa 
chúng không có tương quan nào khác sự tiếp theo nhau. Từ chiến công này đến 
chiến công khác, ý nghĩa của truyện cũng như tâm lý nhân vật không hề thay đổi. 
Chiến công nào cũng chỉ ca tụng một lần nữa cái anh hùng của ngưới anh hùng và 
sự thắng trận muôn đời của chính nghĩa trên Tà đạo.  

Nhân loại tầm thường làm sao tham dự vào cuộc xung đột ấy giữa những ý 
tưởng? Họ chỉ có thể chiêm ngưỡng. Và tương quan duy nhất giữa họ và thế giới 
của truyện là một tương quan ngoại tại. Những nhân vật vốn là những Ý tưởng 
nhập thế không thể có tâm sự nào để họ chia xẻ. Kẻ được người thua lại định sẵn 
từ trước. Cho nên diễn biến của truyện không dành cho người ta một bất ngờ nào 
và người ta cũng không có dịp để tự hỏi và trông chờ những gì sẽ xảy ra. Tất cả 
đều sẵn có một ý nghĩa cố định và trong thế giới minh bạch ấy, người ta thừa đoán 
là không có chỗ nào cho bóng tối, cho nghi vấn, cho sự tò mò. Người đọc đã biến 
thành một khán giả để xem, nhìn, ngắm sự tái diễn của một vở tuồng mà người ta 
đã thuộc kỹ từng giai đoạn.  

Vẫn những vai trò và một trò ấy. Khác duy ở diễn viên và cảnh trí nghĩa là ở 
những thay đổi ngoại tại. Nghệ thuật kể chuyện trở nên một nghệ thuật dàn cảnh. 
Và cái ngoạn mục trong nghệ thuật ấy là giá trị đầu tiên. Sự mô tả trong truyện võ 
hiệp cổ điển chiếm một phần quan trọng. Có gì mô tả được mà không được mô tả tỉ 
mỉ? Ấy là cái dị hình của những khí giới, cái hiểm hóc của những cơ quan, cái 
hùng vĩ của những sơn trại, cái uy nghi của những thao trường, cái náo nhiệt của 
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những phồn hoa, cái sặc sỡ của áo gấm và quần mầu, cái nhịp nhàng của những võ 
công như vũ điệu… Tất cả đều đập vào mắt người ta, tất cả đều phô trương sự tinh 
xảo của những kỹ thuật nhân văn, tất cả đều biểu diễn một trật tự minh bạch và 
không thể nghi ngờ. Ý nghĩa của tất cả đều có thể đọc ngay lập tức nghĩa là đều 
xuất hiện ra ngoài mặt. Ngay những tình cảm cũng được diễn tả một cách trực tiếp. 
Khi tức giận thì thét ầm ĩ, khi thích chí thì cười um lên như phá, khi đau khổ thì 
rống như dã thú bị thương và đáng tiếc thay! Khi e lệ, những trang nữ hiệp cũng 
“mân mê tà áo” như một cô gái tầm thường. Nhưng người ta hiểu rằng trong cái 
thế giới để chiêm ngưỡng ấy, cũng như trên sân khấu, thực tình của những cử chỉ 
không quan trọng bằng ý nghĩa của chúng, và trước khi làm người ta cảm động, thì 
công việc là cho người ta thấy đã. Càng ước lệ thì sự diễn tả lại càng công hiệu.  

Tâm lý nhân vật được giản lược một cách tối đa. Lẽ dĩ nhiên nhân vật nào 
cũng được gán cho một cá tính. Nhưng cá tính ấy không có gì giống cái phức tạp 
của một tâm hồn mà, nếu có thể nói như thế, chỉ có thể tính cách ngoại tại của một 
con số để phân biệt nhân vật này với nhân vật khác, như có kẻ trung thì có người 
gian, có người nóng nẩy thì có kẻ ôn hoà, có kẻ mưu cơ thì có người chất phác. 
Cho nên không những tác phong, cử chỉ, ngôn ngữ của nhân vật đều diễn tả một 
cách rõ ràng các cái cá tính người ta gán cho y mà cá tính ấy còn có thể trông thấy 
trên y phục, võ khí và diện mạo của y nữa. Nhất là trong các nhân vật phụ, thì 
người ta thấy rằng các dị điểm, từ cái răng vẩu đến một con mắt lồi, đều được tô 
đậm và thổi phồng lên, như những nghịch hoạ, để ai cũng có thể nhận ra cách dễ 
dàng. Người anh hùng tuy nhiên được miễn cái nạn tả chân thô thiển ấy. Ấy là tại 
con người chàng vốn là kết tinh của Chân, Thiện, Mỹ, trong sự tuyệt hảo của nó, 
chỉ có thể ở ngoài tầm những tĩnh từ. Uy vĩ, khôi ngô, tuấn tú v.v… chữ nào có thể 
xứng với cái bản chất siêu tục của người anh hùng? Cái mặt nạ người ta thấy chàng 
thường đeo khi hành hiệp lẽ dĩ nhiên không để làm tăng trưởng một bí mật vốn đã 
trong suốt như ban ngày, nhưng để xoá bỏ cái phần nhân loại cuối cùng trong con 
người chàng và đưa chàng tới cái vô danh của ý niệm. Con người sau cái mặt nạ ấy 
không còn là một cá nhân với những dị điểm và một đời sống riêng tư nữa. Hắn là 
thần công lý. Khi thì như ma quỷ, khi thì như thuiên thần, nhân vật võ hiệp cổ điển 
là những nhân vật quá độ. Không có gì giống nhau giữa họ và anh và tôi. Nhưng 
tất cả cố gắng của người kể truyện là để tách họ ra khỏi cái nhân loại thường ngày 
để thấy họ, là người ta biết ngay rằng các chuyện đang xảy ra không phải là một 
chuyện giữa người và người và những nhân vật ấy chỉ là những diễn viên của một 
vở tuồng kể lại cuộc xung đột muôn đời giữa Tà đạo và Chính nghĩa. Tất cả đều 
xảy ra trên bình diện của những ý tưởng.  

 

IV. NGHI VẤN ĐẠO ĐỨC TRONG KIM DUNG 
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Tới Kim Dung thì cái trời ý tưởng ấy sụp đổ.  
Lẽ dĩ nhiên vẫn có những nhân vật tự xưng là đại diện cho chình nghĩa và 

những kẻ mang tiếng là của Tà đạo. Nhưng truyện Kim Dung sẽ cho người ta thấy 
sự phân biệt ấy là vô thực. Những người của tà đạo, ông cho tất cả những cám dỗ 
của nhan sắc, của sự thông minh, của tính anh hùng. Ấy là không kể người nào võ 
công cũng cao cường, cuộc đời cũng sôi nổi, tâm hồn cũng khoáng đạt. Cái tội duy 
nhất của họ là không coi đạo lý của thiên hạ vào đâu. Nhưng so với họ thì những 
người có trách nhiệm duy trì truyền thống đạo lý của võ lâm mới ương ngạnh, mới 
ngoan cố, mới câu nệ làm sao! Tiêu biểu cho thứ người này là Diệt Tuyệt sư thái 
thà chết chứ không để cho Vô Kỵ đụng tới vạt áo của bà, khi tên “tiểu dâm tặc” 
này định vận chưởng lực giúp bà nhảy xuống từ một lầu cao đang phát hoả. Diệt 
Tuyệt sư thái tuy nhiên mới là một cô gái già gàn dở. Cái gàn dở đó có khi tàn 
nhẫn, nhưng có thể tha thứ được, tại dù sao sư thái vẫn tin và thi hành cái đạo lý 
của bà. Nhưng sự sa đoạ xuống tới sự bất nhân, sự dâm loạn, sự ngu xuẩn của 
những đệ tử của phái Toàn Châu thì còn ai tin gì ở Chính nghĩa? Trên đường lưu 
vong của chàng, mỗi lần gặp một trong những người của Chính nghĩa ấy là Vô Kỵ 
lại gặp sự vong ân, sự ích kỷ, sự ác độc và người ta hiểu tại sao sau cùng chàng lại 
chọn những người của tà đạo để làm bạn đồng hành. Sự thật thì trong Kim Dung có 
một cố gắng đánh tụt giá những người tự nhận là của Chính nghĩa và qua họ, 
những giá trị mà họ tượng trưng. Cái đức đáng yêu nhất mà đôi khi ông cho người 
ta thấy trong họ là sự thật thà, sự chất phác, sự ngây ngô. Ấy tuy nhiên không phải 
là một cái đức riêng của những người của chính nghĩa mà chung cho tất cả những 
đứa con của Đất, dù như Âu Dương Phong, đứa con ấy chỉ là một đứa con hư. Sự 
đề cao những giá trị của Đất ấy cho người ta thấy rằng cách phân loại nhân vật 
trong Kim Dung không trùng hợp hẳn với những nhãn hiệu đạo lý của họ.  

Theo những nhãn hiệu đạo lý thì có kẻ Tà và Chính ở chỗ nào? Khi chúng anh 
hùng đến vây bắt Cừu Thiện Nhân để sửa tội cái tên đại-ma-đầu ấy thì y thản nhiên 
hỏi mọi người: “Ta giết người. Các người cũng giết người. Nhân danh cái gì các 
người có thể lên án ta?” Câu hỏi bất ngờ ấy không ai biết trả lời thế nào cho phải. 
Là người trong võ lâm thì tay ai chẳng đầy máu. Nhưng giữa lúc mọi người còn 
ngơ ngác thì may sao có Hồng Thất Công đứng ra dõng dạc trả lời rằng những kẻ 
ông giết là những kẻ như Cừu Thiện Nhân chuyên làm hại dân lành vô tội, và giết 
những người như thế thì giết bao nhiêu cũng được và càng nhiều càng hay. Sự 
minh định giữa Tà và Chính vẫn còn được duy trì. Nhưng người ta thấy rằng nó đã 
bị nghi vấn hoá và không còn dĩ nhiên như xưa nữa. Và ngoài một người ngay 
thẳng như Hồng Thất Công thì có lẽ không còn ai trong võ lâm có đủ ngây thơ để 
tự giải quyết nghi vấn ấy một cách đơn sơ như thế. Hồng Thất Công vả lại cũng là 
kẻ thù tri kỷ của một đại ma đầu khác là Âu Dương Phong và người bạn nữa của 
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ông là Hoàng Dược sư thì đã nổi tiếng là một nhân vật đứng ra ngoài những thứ 
loại của Đạo lý thông thường. Người trên giang hồ gọi ông là con người tà ở 
phương Đông. Nhưng cái tà của Âu Dương Phong là của năng tính. Trong Hoàng 
Dược sư nó là một quyết định của lý trí. Hình như ông cho rằng Tà và Chính chỉ là 
những nhãn hiệu vô thực. Ai muốn xếp ông vào loại nào thì ông cũng mặc và coi 
như không. Con người kiêu ngạo ấy chỉ biết một quy luật duy nhất là cái tự do của 
mình. Trong lịch sử võ lâm, nhân vật ông tượng trưng cho sự nổi loạn của cá nhân 
chống lại những giới hạn giả tạo của một truyền thống sa đoạ.  

Sự sa đoạ ấy bắt đầu khi người ta thấy những con người của Chính nghĩa 
không còn xứng đáng với vai trò của họ, và dưới tay họ, những giá trị thiêng liêng 
chỉ còn là những giáo điều nghiệt ngã nhưng trong thực tế thì lý do chính để không 
còn ai tin vào những giá trị ấy nữa là giữa Tà và Chính võ công bây giờ ai cũng 
như ai và chẳng còn mèo nào cắn được mỉu nào. Xưa người anh hùng là người 
bách thắng. Và cái vinh quang ấy cho những giá trị mà chàng đại diện cho cái 
đương nhiên rực rỡ của Chính nghĩa. Nhưng Chính nghĩa nào còn, khi từ trận này 
sang trận khác, người ta chỉ kéo dài những cuộc tương tàn không ai được và ai 
thua. Ngay những đối thủ cũng như đã quên mất những lý do đã làm họ xâu xé lẫn 
nhau. Xưa người ta giết một người để trừng phạt tội ác; giờ thì người ấy đã làm 
một tội ác nào chưa không ai cần biết. Nhưng đã thuộc vào một môn phái đối 
nghịch thì đương nhiên y là một kẻ thù để người ta thủ tiêu. Ai trách Tạ Tốn là ác 
độc thì ông sẽ lấy sử sách ra để chứng minh rằng từ xưa những kẻ ác độc bao giờ 
cũng thành công và những kẻ được tiếng là nhân tài thì xét cho cùng, sự nhân đức 
của họ cũng chỉ là một cái tiếng. Ông thì đương nhiên ông có thừa nghĩa khí để có 
thể bao giờ coi sự giết người là một trò lý thú, nhưng những nhu cầu của an ninh 
buộc ông thủ tiêu nhân vật vô tội đang cùng ông ôn tồn đàm thoại, và ông rất tiếc 
phải thất lễ với một người mà ông rất có cảm tình. Án mạng khi ấy chỉ là một 
phương thức cực đoan của vệ sinh. Nhưng Tạ Tốn là một trong những anh hùng 
của Tà đạo và người ta không thể chờ đợi ở ông một sự từ bi quá đáng. Có lẽ ngạc 
nhiên hơn là khi thấy Diệt Tuyệt Sư thái cầm Ỷ thiên kiếm giết một chốc mất trăm 
mạng người trong Minh Giáo mà không chớp mắt. Một Tà một Chính, khi ấy, ai 
tàn nhẫn hơn ai? Tà và Chính đều giết người. Họ là người của võ lâm, và trong 
cuộc giao tranh công việc đầu tiên của họ là cướp lấy phần thắng và tận giệt kẻ 
thù… người trưởng môn phái Nga My đã sáng tạo ra được hai bộ kiếm pháp: một 
tên là Diệt và một tên là Tuyệt. Nhưng độc âm cộc lốc ấy, trong sự thô bạo của 
chúng, đã tóm tắt cái đạo lý, đầy máu và đích thực của võ lâm. Cái thời của những 
anh hùng nghĩa hiệp thật đã xa và, trong cuộc tương tàn miên trường là vô độ của 
võ lâm, người ta chỉ còn thấy như sự xung đột của những mãnh lực tự nhiên. Trước 
khi biết ai phải và ai trái thì những đối thủ biết rằng họ phải thắng trước đã và ý chí 
thống trị làm suy tàn tinh thần võ hiệp cổ truyền.  
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Nghi vấn đạo lý tuy nhiên chưa mất hẳn. Nó đổi chỗ. Sự phân biệt giữa Tà và 
Chính xưa ở cứu cánh. Nhưng khi trong một xung đột không thể nào chấm dứt, 
mọi cứu cánh đều sa đoạ và môn phái cũng chỉ biết một tham vọng duy nhất là 
thiết lập bá nghiệp của mình trên Giang hồ thì người ta dựa vào cách đánh nhau 
của họ để phân biệt họ với nhau. Võ học đương nhiên mang một sắc thái đạo lý. 
Trong truyện võ hiệp cổ điển võ công là một phương tiện và tà cũng như chính đều 
sử dụng một thứ võ. Hơn thế nữa người ta thấy ngưới của chính giáo, như tin 
tưởng tuyệt đối vào lẽ phải của họ, không ngần ngại trước một phương tiện nào để 
thắng kẻ thù. Họ cũng nghe trộm, cũng đánh lén, cũng lừa bịp. Thôi thì không có 
thủ đoạn nào họ từ. Nhưng tất cả xảy ra như thiện chất trong người họ đã truyền 
cho những thủ đoạn ấy một ý nghĩa chính đáng và không bao giờ ai tự hỏi trên sự 
có nên chăng của chúng.  

Sự thật thà có khi đến chỗ ngây ngô mà Kim Dung coi là một đức tính quý 
hoá thì truyện võ hiệp cổ điển lại dành cho những người của Tà đạo. Ngược lại thì 
một trong những ấn tích của Tà đạo trong Kim Dung lại là sự thông minh theo trực 
giác của những tâm hồn đơn giản, mà sự thông minh làm ra kế hoạch và mưu 
trước, nghĩa là cái tài sáng tạo, và người ta hiểu tại sao những võ công được coi là 
của tà đão bao giờ cũng phức tạp, biến ảo, nửa thực và nửa hư không biết đâu mà 
lường. Trong khi ấy thì người của chính giáo sẽ tự hào là có những võ công ngay 
thẳng, minh bạch và đường hoàng hơn. Một trưởng của họ là một trưởng và họ sẽ 
ít khi dùng đến ám khí, độc dược và mưu trước. Một bên thì nặng như núi, cứng 
như thép, rõ như ban ngày và một bên thì phức tạp, uyển chuyển, mơ hồ. Ấy tuy 
nhiên chỉ là những cách giết người khác nhau, và trong sự đối lập ấy, giữa Tà và 
Chính, người ta nhận ra sự đối lập giữa Âm và Dương nghĩa là giữa hai mặt của tự 
nhiên. Không có ai ngoài mấy kẻ ngây ngô, còn thì giờ nghĩ đến truyện nghĩa hiệp 
nữa. Và giờ nếu người ta có giết nhau thì chẳng qua là để cướp lấy những võ lâm 
kỳ thư có thể giúp người ta rhành bá chủ võ lâm. Khi những cao thủ tìm mọi cách 
để độc chiếm cái bí mật giấu trong con dao Đồ Long thì người ta nghĩ đến những 
tay gián điệp quốc tế đang tranh nhau một tài liệu quân sự hay những đảng cướp 
trong những truyện Seríe Noire xâu xé lẫn nhau để giành một món hàng. Ý nghĩa 
của truyện võ hiệp sẽ đổi khác. Và tổ chức của truyện cũng đổi theo.  

 

V. NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN TRONG KIM DUNG  
 
Sự tương đối hoá những võ công, người ta thấy đã xô những môn phái vào 

trong cảnh bất phân thắng phụ. Và tình trạng ấy cũng làm mờ dần ý nghĩa nguyên 
thuỷ của sự xung đột giữa họ. Còn lại một thế giới của bạo động thuần tuý. Truyện 
võ hiệp cổ điển không kể gì hơn những cuộc thắng trận kế tiếp nhau của Chính 
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nghĩa trên Tà đạo. Nhưng khi giữa Tà và chính sự phân biệt đã trở nên mơ hồ thì 
diễn tiến của truyện cũng mất sự tất yếu ấy đi. Không có lý do tiên quyết nào để 
môn phái này thắng môn phái khác và, như một quả dĩ nhiên, cũng không thể có 
môn phái nào có một võ công vô địch. Sự tương đối hoá những võ công đã dẫn tới 
sự tương đối hoá những giá trị đạo lý thì, ngược lại sự tương đối hoá những giá trị 
đạo lý lại đưa tới sự tương đối hoá những võ công. Ai sẽ thắng? Câu hỏi ấy giờ 
được đặt ra. Và truyện võ hiệp thêm một yếu tố mới là sự bất trắc. Tiểu thuyết bắt 
đầu. Nghĩa là truyện không còn là một cơ hội để chiêm ngưỡng, như một nghi lễ đề 
cao những giá trị đạo lý, những chiến công của người anh hùng nữa, mà để tìm, 
một cách sơ đẳng hơn, cái hồi hộp của sự trông chờ. Ai sẽ thắng? Nhưng không ai 
biết những gì sẽ xẩy ra.  

Tại cái đang xảy ra người ta cũng chưa biết là cái gì. Mọi vật trong một thế 
giới của vật lực đã mất đi ý nghĩa cố định của chúng. Và tất cả đều trở thành nghi 
vấn. Cái bí mật của con đao Đồ Long như thế nào mà làm người ta giết nhau? Ai 
đã xuống tay giết một lúc mấy mươi mạng người của Long Môn tiêu cục? Không 
lẽ kẻ đã dùng Kim Cương Chỉ để tra khảo Dư Đại Nham lại là người của Thiếu 
Lâm Tự? Nhân vật tài hoa, uyên bác, phóng khoáng ấy sao có thể giết người như 
không để cả võ lâm nguyền rủa? Nhưng có gì trong lúc này không là một câu hỏi! 
Và chúng theo nhau đến rồn rập và nhức nhối. Người ta nóng ruột chờ đáp thuyết ở 
những sự đến sau. Cái tài của Kim Dung tuy nhiên sẽ dẫn người ta từ thắc mắc này 
đến thắc mắc khác. Nghi vấn này chưa được giải quyết thì nghi vấn khác đã được 
tung ra. Gay cấn hơn nữa là người anh hùng không biết mình phải làm gì và sẽ trở 
nên cái gì. Người anh hùng võ lâm cổ điển vào đời với một ý chí cố định, và những 
giai đoạn trên con đường thẳng dẫn chàng đến sự thực hiện của ý chí ấy. Những 
biến cố trong Kim Dung trái lại là ngần ấy chỗ quẹo tách chàng xa cái hướng đi 
thứ nhất của chàng. Và đôi khi như Đoàn Dự chàng cũng không có ý định nào khác 
hơn là đi chơi, nhưng tình cờ hết bị lôi vào chuyện lôi thôi này lại bị kéo sang 
chuyện rắc rối khác, để sau cùng sửng sốt thấy mình trở thành một cái gì mà mình 
cũng không bao giờ nghĩ tới. Người ta theo chàng vào một Bát Quái Trận Đồ và 
con đường bách thắng đã trở thành một cuộc thất lạc trong Mê Cung. Ở chỗ nào 
cũng xuất hiện những biến cố lạ và những sự kiện khả nghi. Xưa tất cả có một ý 
nghĩa cố định. Thế giới sáng sủa. Không phải không có nguy hiểm nào đe doạ 
người anh hùng. Nhưng những nguy hiểm nào cũng có thể bị gọi tên, nghĩa là giới 
định và chỉ có ở ngoài. Mỗi sự kiện giờ trái lại là một sự ngỏ dẫn người ta vào một 
bí mật không thể nào lường. Ấy là một thế giới đầy ban đêm, đầy bất trắc và những 
quanh co như mắc cửi. Sau cái mặt nạ hàm hồ của mọi vật tất cả đều có thể xảy ra. 
Không biết chỗ quẹo này sẽ dẫn người ta tới đâu và cái gì chờ người ta ở cuối con 
đường kia. Sự nguy hiểm, cảnh nhá nhem ấy, như rình rập khắp nơi. Cái nguy 
hiểm đích thực tuy nhiên vẫn không phải là cái nguy hiểm sờ thấy được mà chính 
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là sự ngờ vực ấy, như một bóng tối, không những trùng điệp trước mặt, mà càng 
ngày càng lớn trong lòng người anh hùng.  

Thế giới ngoại tại đã khả nghi. Nhưng có khi ngay cả thân phận chàng ra sao 
người anh hùng cũng không chắc chắn. Không phải ngẫu nhiên mà chuyện võ hiệp 
mới là chuyện của người anh hùng đi tìm mình, khi thì nôm na như một thiếu niên 
một hôm nào đó biết mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi và những người nuôi nó 
không phải là cha mẹ thực của nó, khi thì thống thiết như Kiều Phong chợt có 
người tố cáo rằng chàng không phải là người Hán mà lại mang dòng máu Khiết 
Đan nghĩa là của một dân tộc chàng luôn coi như tử thù, và cả sự nghiệp chàng như 
thế đã dựng trên một điêu trác khi thì khôi hài như Thạch Phá Thiên từ nhỏ mang 
tên Chó Lộn Giòng, để lớn lên ra đời ai cũng nhận là người của mình, trong khi 
ngay chàng cũng không biết chàng thực là ai. Lẽ dĩ nhiên người ta cũng không thể 
nào quên Âu Dương Phong luyện võ bị tẩu hoả nhập ma đến nỗi vừa nghe nói có 
một tên Âu Dương Phong còn giỏi võ hơn mình vội đâm bổ đi tìm và gặp ai cũng 
hỏi “Ai là Âu Dương Phong” và “Ta là ai”. Câu hỏi của ông già lộn đầu ấy tuy 
nhiên người anh hùng nào không có lần đặt ra? Không phải họ đều là những người 
không cha không mẹ. Nhưng tất cả họ cùng có một cảnh ngộ: là bị ném vào một 
thế giới mà họ không hiểu trong đó họ phải tự chọn. Mà chọn gì khi Tà không là 
Tà, Chính không ra Chính và cả thế giới, sa đoạ trong một tình trạng bạo động 
thường trực, không để lại gì hơn là những nghi vấn chập chùng. Đi tìm mình, 
người anh hùng cũng đi tìm một ý nghĩa cho thế giới; thế giới Kim Dung là một 
thế giới đang chờ được định nghĩa và truyện Kim Dung chỉ là truyện của một cái 
nghĩa đang hình thành. Ấy làm một truyện tầm-đạo trong phương thức của một 
truyện trinh thám.  

Như trong truyện trinh thám, thoạt tiên người ta chỉ thấy những sự kiện lẻ bất 
ngờ và khó hiểu: tất cả thoạt tiên chỉ có giá trị như những manh mối của một bí 
mật cần phải truy tầm, như những di tích của một quá khứ cần được xây dựng lại, 
như những mảnh vụn của một toàn thể cần phải được khám phá dần dần. Người ta 
ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra đến từ cái đã xảy ra, và công việc giờ, như 
trong truyện trinh thám, là đi ngược từ hiện tại đến quá khứ, từ kết quả đến nguyên 
nhân, từ xúc động đến giải thích. Nhưng trước hết phải có xúc động và những biến 
cố phải làm người ta ngạc nhiên và gây sự tò mò. Của Ưng Vương chẳng hạn, 
thoạt tiên, người ta chỉ thấy một tiếng hú kinh dị giữa một trời chiều và những xác 
chết ông để lại sau một cuộc giết người thần tốc. Nhưng thế cũng đủ để tiếng dội 
tâm lý trong độc giả còn vọng mãi. Và người ta phải chịu rằng Kim Dung, mỗi lần 
giới thiệu một nhân vật quan trọng, là ông biết sửa soạn những điều kiện để sự xuất 
hiện của nhân vật ấy đạt tới mức công hiệu tối đa. Người ta sẽ không quên những 
tiếng chân nặng nề của Tạ Tốn, giọng ho khan của Kim Hoa Bà Bà, cái nhìn trầm 
mặc của Phạm Giao và tiếng cười sảng khoái của Dương Tiêu trên Côn Luân Sơn, 
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giữa những cảnh rừng thu lá đổ vàng. Có những nhân vật không có gì để người ta 
nhớ hơn là cách xuất hiện đột ngột lần đầu tiên của họ. Tại một khi đã định nghĩa 
thì như sự kiện đã được giải thích, nhân vật như đã chết và không còn tác dụng tiểu 
thuyết nào nữa. Nhưng khi còn là một nghi vấn, còn làm người ta thấy thắc mắc và 
trông chờ thì nhân vật còn sống và người ta hiểu tại sao người anh hùng trong Kim 
Dung chỉ có thể là người anh hùng tập sự, người anh hùng đi tìm mình, người anh 
hùng chưa thành anh hùng. Các nhân vật khác cũng thế: của họ thoạt tiên người ta 
chỉ biết có một nửa: Khi thì một người dị thường, tính khí ngang nhiên, võ công 
trác tuyệt, nhưng thân phận như chìm trong một dĩ vãng xa xôi và thần bí, khi thì 
như một cái tên truyền tụng trong giang hồ, người ta chỉ nhắc đến trong sự tôn kính 
và sợ hãi, nhưng chưa ai được thấy mặt bao giờ. Cũng có khi người ta có thể khám 
phá ra con người dị thường mà cứ một lần xuất hiện là gây cho người ta một nghi 
vấn ấy và cãi nhân vật chấn danh võ lâm mà người ta náo nức trông chờ chỉ là một, 
cũng như Kim Hoa Bà Bà, nào ai ngờ, chính là nhân vật của Minh Giáo đã từ lâu 
ngày biệt tăm chỉ để lưu lại trong trí nhớ của mọi người cái tên rực rỡ là Tỷ Sam 
Long Vương. Nhưng tất cả nghệ thuật kể chuyện trong lúc này là trì hoãn tối đa cái 
giờ xác định căn cước của nhân vật. Mộ Dung Phục có mặt nhất khi người ta chỉ 
biết chàng như một tiếng đồn trong võ lâm. Sự có mặt trong sự vắng mặt ấy là tất 
cả sức mạnh của truyện. Nó là nơi của nghi vấn, của trông chờ và mọi sự có thể. 
Nghĩa là của mọi sự bất ngờ.  

Ai ngờ rằng Mộ Dung Phục, vẫn trong một phong độ tao nhã, một chốc có thể 
trở thành một sát thủ không gớm tay, rằng sự thuỳ mị của Chu Chỉ Nhược lại sửa 
soạn cho những tham vọng, những tuyệt vọng và những ác độc khôn lường, rằng 
tất cả những ân cần Trương Linh chỉ là một kế hoạch trong một kế hoạch dài hạn 
nhằm cướp con đao Đồ Long. Của nhân vật, người ta chỉ biết cái vai trò của họ, và 
đùng một cái, họ xuất hiện dưới một bộ mặt người ta không chờ đợi. Ấy có thể là 
một mặt nạ khác và cũng có thể là một con người thực chôn vùi trong tâm khảm 
chợt được một biến cố nào làm tỉnh giấc, như Tạ Tốn, nghe tiếng khóc của một đứa 
trẻ thơ mà tìm thấy sự sáng sủa của lương tri. Nhưng cũng có khi, như trong cơn 
tuý sát của Mộ Dung, người ta chứng kiến một đột biến tâm lý.  

Cái bất ngờ, theo định nghĩa tầm thường nhất, là cái không ai chờ đợi: khi thì 
thê thảm như cái chết của A Chu dưới tay người nàng yêu, khi thì khôi hài như 
cảnh một đại-ma-đầu là Nam Hải Ngạc Thuần phải lạy Đoàn Dự, một thư sinh trói 
gà không chặt, làm thầy. Cũng có khi nó chỉ là một bất ngờ thuần tuý không có giá 
trị nào khác hơn là sự nên thơ như khi người ta khám phá ra rằng Côn Luân Tam 
Thánh không phải là ba người mà chỉ là một, rằng đứa ăn mày nhem nhuốc làm 
bạn cùng Quách Tĩnh là một người con gái đẹp giả trai, rằng Âu Dương Phong, vì 
học một võ công chép lộn mà trở thành đệ nhất cao thủ trong võ lâm. Lẽ dĩ nhiên 
cũng có những bất ngờ giả tạo để thoả mãn nhu cầu xúc động của người đọc, để 
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thêm số dòng và số trang, để thêm đà cho một câu truyện đã tới chỗ sa lầy. Và 
cũng có những bất ngờ được sửa soạn hơn để giải quyết một tình thế đã đến chỗ bế 
tắc.  

Cái bế tắc ấy, người ta thừa đoán, cũng là một bế tắc được sửa soạn. Tác giả 
cố tình đưa câu truyện đến một chỗ nghẽn để, khi ấy, mới tung ra một nhân vật 
mới, một biến cố mới, một phát giác mới làm tình thế đảo ngược và câu truyện tiếp 
tục theo một hướng mới. Khi người ta không chờ gì nữa, khi những nguy hiểm 
tưởng chừng như đã qua khỏi, khi mối hi vọng đã tàn lụi, thì tất cả đã xảy ra như 
đúng như người ta chờ, đúng như người ta đã chờ mong. Ấy là một thứ bất ngờ ở 
bậc hai. Khi Vô Kỵ yên chí rằng âm mưu của Hồ Thanh Ngưu đã thành công và họ 
đã thoát khỏi tay Kim Hoa Bà Bà để chỉ còn việc cùng nhau xây hạnh phúc đến 
mãn kiếp thì chàng khám phá ra xác chết của họ treo trên một cành cây, khi sau 
không biết bao nhiêu ngày theo đuổi, Đoàn Dự được láy được tình yêu của Vương 
Ngọc Yến, người ta thở dài nhẹ nhõm thì, tin đâu xét đánh! Điều người ta nghi 
ngại đã được chứng thực: Vương Ngọc Yến là con của Đoàn Chính Thuần và là 
em khác mẹ của Đoàn Dự, và thế là hai người không thể lấy nhau. Sự bất ngờ khi 
ấy đến như một sự thiếu: cái người ta tưởng thế nào cũng xảy ra lại không xảy ra. 
Nhưng giữa lúc người ta đang tuyệt vọng không biết câu chuyện sẽ ra sao thì, đùng 
một cái lại có tin Đoàn Dự không phải là con của Đoàn Chính Thuần mà của Đoàn 
Diên Khánh, người đáng lẽ được trị vì nước đại lý mà vẫn lưu vong chờ cơ hội 
cướp lại ngai vàng. Cái tin ấy lại đảo ngược một lần nữa. Nó trả lại Vương Ngọc 
Yến cho Đoàn Dự. Hơn thế nữa, cái ngai vàng nước Đại Lý, chàng trở nên người 
thừa kế xứng đáng nhấ, tất cả sau cùng đều xảy ra theo công lệ: người anh hùng sẽ 
lấy vợ và làm vua. Người ta có thể nghĩ rằng để đi đến cái kết luận cổ điển ấy có lẽ 
Kim Dung không cần phải bày ra nhiều chuyện như thế. Nhưng nếu không như thế, 
nếu không trải qua một cơn tuyệt vọng thì kết luận ấy còn giả tạo tới đâu? Tới sau 
một sự bế tắc cố ý thì sự giả tạo ấy lại xuất hiện như một chứng cớ của cái tài biến 
hoá của tác giả. Giả tạo một ít thì hỏng. Nhưng giả tạo hơn một ít nữa thì Kim 
Dung lại trả cho sự bất ngờ cái nên thơ của nó.  

Sự thật thì ông có thể để cho Đoàn Dự lấy Vương Ngọc Yến và kế vị Đoàn 
Chính Thuần làm vua mà không ai thấy gì làm trái cựa và những cảnh tình thế kế 
tiếp đảo ngược ở phút chót, thoạt tiên có vẻ thừa và quá lôi thôi. Nhưng truyện 
không phải chỉ là truyện của Đoàn Dự. Không có những sự đảo ngược tình thế ấy 
thì nhân vật Đoàn Diên Khánh người ta biết xếp vào đâu? Hình như nhân vật ấy 
mà người ta vẫn chỉ biết như ác tinh của nhà họ Đoàn tới đó mới tìm ra lý do vi trò 
của nó: là để trả cho Đoàn Dự, cùng một lúc, và tình yêu, và ngai vàng, và cái kết 
luận mà người ta tưởng là dàn xếp ở phút trót ấy giờ, người ta mới biết rằng với 
nhân vật Đoàn Diên Khánh nó đã được định từ những trang đầu. Cảm tưởng sau 
cùng của người ta là một tổ chức cực kỳ chặt chẽ không để gì xảy ra một cách tình 
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cờ và trong ấy cái bất ngờ chỉ là đáp thuyết thích hợp nhất cho một tình thế không 
thể nào gỡ nổi. Người ta cho đáp thuyết ấy là bất ngờ, nhưng bất ngờ nhất phải 
chăng là khi người ta thấy rằng cái bất ngờ ấy đã được sửa soạn từ lâu? Khi trông 
thấy Tiểu Siêu lần đầu thì Phạm Dao chợt giật mình. Nhưng cái giật mình nhỏ nhoi 
ấy, gần như không ai cần chú ý, báo hiệu kết cục của truyện khi Tiểu Siêu được 
nhận ra là con của Kim Hoa Bà Bà và, khi ấy, người ta mới hiểu tại sao, trước 
những sứ giả của minh giáo, nàng phảo méo mặt giả làm một đứa con gái xấu xí. 
Ấy chỉ là một trong những tỉ dụ của cách bố cục kĩ lưỡng cũa truyện Kim Dung. 
Như tất cả những truyện viết đăng từng số một, trong Kim Dung không ngớt xảy ra 
những biến cố khả nghi và bất ngờ. nhưng điều làm truyện ông vượt xa những 
truyện cùng loại là trong khi những tác giả khác như thất lạc giữa những sự kiện 
mà họ thả sức tung ra cho đầy trang giấy để sau cùng không ai biết kết luận ra sao 
thì trong Kim Dung tất cả những chi tiết rải rác mà thoạt tiên người ta tưởng rằng 
vẽ ra theo sự tình cờ của cảm hứng sau cùng đều giải thích lẫn nhau trong một kiến 
trúc nhịp nhàng.  

Nhưng trong sự mạch lạc ấy, ẩn sau những nghi vấn rối như tơ vò, người ta có 
gặp gì hơn là một đặc tính của truyện trinh thám? Như trong truyện trinh thám, 
công việc là tìm cho một số sự kiện khó hiểu mối tương quan thống nhất và giải 
thích chúng. ấy là công việc Hoàng Dung đã làm, khi từ những tang chứng để lại 
trên đào Hoa Đảo mà tang chứng nào cũng kết án cha nàng,nàng phải xây dựng lại 
dễn biến của vụ thảm sát đã xảy ra và truy định thủ phạm đích thực. Trên một quy 
mô lớn hơn thì truyện Đồ Long cũng sẽ không dẫn người ta đâu xa hơn là sự tái lập 
cái tổ chức của Minh Giáo đã từ lâu ly tán. Người ta thấy xuất hiện suốt truyện 
những nhân vật mới và cảm tưởng củangười ta là đứng trước một trí tưởng tượng 
không gì kiềm chế. Ngần ấy nhân vật tuy nhiên sau đều được khám phá là những 
nhân vật thất lạc của Minh Giáo và người ta sẽ không ngạc nhiên nếu, khi chức vụ 
của ai cũng được trả cho người ấy rồi, thì truyện coi như có thể đã gần xong. Tổ 
chức của Minh Giáo sẽ cho truyện sự mạch lạc của nó. Tất cả xảy ra như trong hoá 
học. Mỗi lần khám phá ra chất mới thì người ta cũng khám phá ra rằng cái chất ấy 
đã có một ô dành sẵn cho nó trong cái bảng Méndéleieff. Ngược lại thì mỗi ô để 
trống lại đòi hỏi khám phá ra một chất mới để bù vào. Những nhân vật tong truyện 
Đồ Long, cũng thế, như đều được sáng tạo để bù vào những chức vụ bỏ không của 
Minh Giáo và diễn tiến của truyện, tuần tự theo sự xuất hiện của họ sẽ trả lại cho 
Minh Giáo bộ mặt nguyên thuỷ của nó, nghĩa là dẫn người ta đến một tình trạng có 
trước của thế giới. Nói tóm lại thì, như trong truyện trinh thám, cái gì mà theo như 
người anh hùng, người ta khám phá ra là một dĩ vãng. Tổ chức của Minh Giáo vừa 
là khởi điểm vừa là tổ chức của truyện. Nếu những biến cố của truyện võ hiệp cổ 
điển nối tiếp nhau theo một đường thẳng thì truyện đồ long được viết theo một 
vòng tròn. Ấy là một thứ Bát quái trận đồ: người ta đi bao nhiêu sau cùng trở về 
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chỗ cũ và sự phức tạp của nó ẩn chứa một sự mạch lạc căn bản. Không phải ngẫu 
nhiên mà giũa truyện ông, Kim Dung đã bày những trận đồ của Hoàng Dược Sư 
như một thách đố ám ảnh. Chúng tượng trưng cho cái nên thơ của sự mạch lạc mà 
tôi muốn người ta coi truyện Kim Dung như một cố gắng để đề cao.  

Cái nên thơ ấy người ta sẽ gặp lại trong cách Kim Dung xếp những nhân vật 
thành từng bộ. Có những bộ ba như A Chu, A Bích, A Tỷ, mỗi người mang một 
mẫu áo, có bộ tư như Long Vương, Ưng Vương, Sư Vương, Bức Vương, mỗi 
người lấy một linh vật làm danh hiệu, có những bộ năm như Đông Tà, Tây Độc, 
Nam Đế, Bắc Cái Trung Thần Thông, mỗi người xưng bá một phương và lẽ dĩ 
nhiên cũng cò những bộ bảy và bộ tám nữa. Sau cùng phải kể đến Quang Minh 
Lưỡng Sứ, người tên Tiêu người tên Dao như sinh ra là để đồng hành và được võ 
lâm xưng tụng là Tiêu Dao Nhị Tiên. Một điều đặc biệt trong những nhân vật ấy là 
bộ có trước nhân vật. Một bộ thoạt nhiên là lược đồ của một guồng máy mà những 
cơ quan là những nhân vật chờ được sáng tạo. Nhưng một khi những cơ quan đã 
lập, nghĩa là những nhân vật đã có những chức vụ đang chờ họ thì bộ, tuỳ theo 
những chuyển động riêng của mõi người, sẽ như một guồng máy có chuyển động 
riêng của nó. Ngược lại thì sự chuyển động của Bộ cũng làm nhân vật chuyển động 
theo. Nhân vật làm ra bộ. Nhưng trong Bộ nhân vật mới tìm thấy định nghĩa của 
nó. Ấy là một chức vụ, một địa vị, một màu sắc. Tâm lý nhân vật mất quan trọng 
và có lẽ Kim Dung, sau khi đã xác định nhân vật như một chiều sâu, sẽ tiến đến 
một quan niệm về nhân vật nhân vật giống truyện võ hiệp cổ điển, nhưng được 
khai thác một cách có ý thức và hệ thống hơn. Sự khác nhau giữa những nhân vật 
khi ấy chỉ còn là sự khác nhau giữa những vị trí của họ trong một bộ. Có những 
nhân vật tâm lý khôn có gì đặc sắc, nhưng thuộc vào một bộ, lại có một sự có mặt 
khác thường. Ngược lại thì đôi khi có thể nói rằng, Bộ đã ăn mất con người nhân 
vật để chỉ để lại một số hiệu. Quả Kim Dung đã không uổng là nhà văn của thời đại 
của tổ chức! Và trong truyện ông, Cái Bang, Minh Giáo, Thiếu Lâm nghĩa là 
những môn phái có tổ chức to lớn, chặt chẽ và phức tạp thường giữ một vai trò đôi 
khi còn quan trọng hơn của người anh hùng. Sự phức tạp ấy tuy nhiên Kim Dung 
không giới hạn vào một môn phái mà đã cho nó kích thước của một thế giới. Ấy là 
tất cả cái mênh mông của võ lâm trong cảnh ly tán, đa sắc và phồn tạp của nó mà 
theo người anh hùng người ta sẽ khám phá ra, người anh hùng không chỉ khám phá 
ra một thế giới. Cái gì chàng đã cho sống lại là cả một giai đoạn của lịch sử võ lâm, 
và chính trong lịch sử ấy mà chàng sẽ tìm ra lý do đã làm võ lâm ly tán, nghĩa là sự 
mạch lạc trong cảnh võ lâm ly tán ấy, của võ lâm, để sau cùng lai trả cho võ lâm sự 
thống nhất của nó.  

 

VI. THẾ GIỚI KIM DUNG 
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Nhưng trước khi chắp xong những mảnh vụn ấy, thu tất cả những đầu dây vào 

một mối và tìm ra cái chốt của mọi sự kiện thì chàng đã trải qua những rừng nghi 
vấn. Hơn một lần những bất ngờ đã vồ lấy chàng. Và cuộc phiêu lưu của chàng đã 
là một thất lạc giữa những đe doạ chập chùng. Không có ai trong truyện võ hiệp cổ 
điển dễ nghi ngờ cái ý nghĩa sẵn có của mọi vật. Nhưng người anh hùng Kim Dung 
trái lại vào đời để ngạc nhiên khám phá rằng thế giới to, rộng và phức tạp hơn 
người ta đã dạy chàng. Ấy thường là một thiếu niên thật thà, võ công chẳng có mấy 
cũng như chẳng có mấy kinh nghiệm giang hồ. Khác hẳn những anh hùng cổ điển 
khi xuống núi là đã có sẵn những võ công trác tuyệt và chỉ có việc mang cái đạo có 
sẵn ra thi hành để tiếp tục một truyền thống đã gần trở thành tự nhiên thì chàng, 
chàng phải học tất cả từ đầu. Những tình cờ của cuộc đời sẽ dạy chàng võ công 
cũng như đạo lý. Theo chàng người ta tham dự vào sự khám phá một thế giới mới, 
lạ và bí mật. Và đồng thời truyện của sự khám phá ấy cũng là truyện của sự trở 
thành của người anh hùng. Không thuộc môn phái nào cố định, nhưng học ở khắp 
nơi, người anh hùng Kim Dung là con của kinh nghiệm và của sự tình cờ. Ấy là 
con người của những thuở giao thời khi truyền thống sụp đổ mà những giá trị mới 
vẫn chưa xuất hiện một cách rõ ràng. Con người ấy do cuộc đời làm ra, và có khi 
cuộc đời biến chàng ra một cái gì khác hẳn những tham vọng nguyên thuỷ của 
chàng. Truyện võ hiệp cổ điển trình bày những giai đoạn của sự thực hiện theo một 
đường thẳng của một dự định từ đầu tới cuối vẫn là một. Khi cuộc phiêu lưu của 
Vô Kỵ chấm dứt thì còn gì của ý chí phục thù của chàng? Hình như chàng đã quên 
nó từ bao giờ không biết.  

Con người bị thế giới thay đổi. Ấy là tại thế giới lớn hơn con người. Người 
anh hùng Kim Dung thường xuyên bị vây giữa cái chưa biết. Tương lai thì mịt mù, 
hiện tại lại khó hiểu mà sau lưng chàng còn cả một dĩ vãng mà chàng không hề 
tham dự, nhưng đôi khi một võ công thất truyền nhắc lại như tiếng vọng của một 
cái gì thần bí và hoang đường. Chàng phải khám phá ra thế giới từng bước một. 
Nhưng thế giới như không có giới hạn. Hết sự lạ này lại đến sự lạ khác, hết võ 
công này lại có võ công khác cao hơn và như người ta nói, ngoài trời lại có trời. 
Kinh nghiệm của người anh hùng là kinh nghiệm của cái vô cùng, cái bên kia, cái 
khác. Từ cái phồn hoa của những đô thị đến những cơ quan ác hiểm, tất cả, trong 
truyện võ hiệp cổ điển, đều làm chứng cho sự nhân loại hoá của thế giới. Cảnh trí 
trong truyện võ hiệp mới khác hẳn. Hang sâu, vực thẳm, rừng hoang, đảo vắng, sa 
mạc mênh mông, một thiên nhiên dữ tợn vây con người ở khắp nơi. Ở khắp nơi 
xao xác tiếng gọi của Huyền bí và của Vô cùng.  

Tà đạo trong Kim Dung cũng có lưỡng tính ấy. Vừa đe doạ nó vừa cám dỗ. 
Như người của Chính phái, khi lâm sự, người của Tà đạo cũng mười phần ác độc, 
và đôi khi những đòn của họ còn thâm hiểm gấp bội: chỉ có người Tà đạo, chẳng 
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hạn, mới nuôi rắn ở trong túi để đề phòng khi họ bị thua, kẻ thù có lục xác sẽ bị rắn 
cắn chết. Nhưng họ không bao giờ tìm cách cho sự ác độc ấy một minh chứng. 
Hơn thế nữa họ còn cười đạo lý của những môn phái khác là ngây thơ, giả dối và 
hủ lậu. Cám dỗ đầu tiên họ mang lại là một tự do không biên giới. Người lương 
thiện trước họ sửng sốt tự hỏi sao trên đời lại có người như thế? Làm sao tuy nhiên 
có thể vô tình trước sự thông minh của Hoàng Dung, nhan sắc của Hân Tố Tố, sự 
uyên bác của Tạ Tốn, tính ngạo mạn của của Hoàng Dược Sư? Những đức tính ấy 
tuy nhiên chỉ là những cám dỗ bề ngoài. Xa hơn nữa Kim Dung sẽ cho người ta 
thấy rằng tội ác tự nó có một sức thu hút lạ thường. Ai có thể đoan trang hơn Mục 
Niêm Từ? Nhưng người con gái ấy sẽ suốt đời giữ thuỷ chung với Dương Khang là 
một con người ung thối, gian xảo và ngoài danh vọng ra thì chẳng thiết gì. Cũng 
như thế, Kỷ Hiểu Phù sẽ chịu chết mà không chịu phản bội Dương Tiêu mà sư phụ 
nàng gọi là một tên dâm tặc và cũng là người tình của chính nàng. Trong những 
mối tình ấy có một cái gì người ta không thể hiểu hết và người ta tự hỏi khi tả 
chúng thì Kim Dung đã muốn nói lên cái gì. Sự thôi miên của tội ác, sự phi lý của 
tình yêu hay cái thiêng liêng mà người ta muốn xác định trong những con người sa 
đoạ nhất? Tất cả những ý tưởng ấy có lẽ cùng một lúc đã thoáng qua trong đầu 
người ta, khi cái xác của Dương Khang phơi ở ngoài một miếu vắng, đàn quạ no nê 
chỉ để lại một mớ xương hoang. Con người gian xảo ấy đã đền tội một cách xứng 
đáng. Nhưng trong một ngôi chùa xa, ít người lai vãng, Mục Niệm Từ sẽ giữ 
nguyên dưới đáy lòng ảnh tượng của một người yêu.  

Cái chí của Dương Khang không cao, tham vọng duy nhất của chàng là thừa 
kế cái địa vị của người cha nuôi để có thể tận hưởng phú quý. Nhưng để thực hiện 
tham vọng ấy chàng đã phản bội tất cả: quê hương, cha mẹ, anh em, bằng hữu và 
sau cùng trở thành một kẻ sát nhân. Cái hoạ là tâm hồn chàng, vẫn còn có chỗ bị 
cái đạo lý truyền thống uy hiếp, và cứ gặp cái nhìn của Mục Nhiệm Từ là chàng lại 
như thấy sự oán trách của lương tri. Tội ác chàng làm tự chàng coi là tội ác, và đứa 
con sa đoạ ấy của một dòng nghĩa hiệp sẽ không bao giờ biết gót chân nhẹ nhàng 
của những người đi chinh phục những vùng đất cấm. Xã hội lên án những người ấy 
là tà đạo. Nhưng họ có làm gì hơn là muốn vượt khỏi giới hạn của cuộc sống tầm 
thường? Giới hạn của đạo lý lẽ dĩ nhiên, nhưng cả giiới hạn tự nhiên của con 
người, họ cũng muốn vượt qua, và không vượt qua được thì đến Trời họ cũng chửi. 
Nhưng trong sự nổi loạn ấy người ta đã nhận ra người anh hùng của văn học lãng 
mạn. Cơn thịnh nộ của Tạ Tốn, trong cơn bão đánh bạt thuyền ông lên Băng Hoa 
Đảo, chống lại cái mà ông nguyền rủa là Lão Tặc Thiên làm người ta nghĩ đến 
thuyền trưởng Achab của Melville và không phải ngẫu nhiên mà đã hai lần Kim 
Dung lấy cái tên Phá Thiên để đặt cho nhân vật của mình. Tà đạo trong ông không 
chỉ gồm có những quân đầu trộm đuôi cướp mà những người mang cái chí muốn 
đoạt quyền tạo hoá. Họ đã ly khai khỏi cái đạo lý của tất cả mọi người. Lẽ dĩ nhiên 
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họ bị nguyền rủa. Tham vọng điên cuồng của họ trong khi ấy chỉ có thể đưa họ đến 
thất bại và sự thất bại ấy lại xuất hiện như một nguyền rủa lớn hơn nữa, là của định 
mệnh. Họ là những người đã thách đố thần linh. Và như trong những truyện cổ Hy 
Lạp, Thần linh đã trừng phạt sự kiêu ngạo của họ và làm họ hoá điên. Hơn là tham 
vọng của họ, hơn là cái tài của họ, sự thất bại của họ làm người ta sợ hãi, tại trong 
sự thất bại ấy người ta đã không gặp gì hơn là cái bất nhân. Ấy là ấn tượng của 
người ta trước định mệnh của một Hoàng Dược Sư, một Tạ Tốn, một Kiều Phong. 
Lại có những nhân vật như Dương Khang, Chu Chỉ Nhược, Du Thản Chi chẳng có 
gì vượt bực. Nhưng thảm kịch của đời họ đặt cho người ta những nghi vấn. Sao lại 
có thể có một Du Thản Chi, từ thể xác đến tinh thần, như tụ hội tất cả những tật 
nguyền. Những nhân vật như thế tuy nhiên, trong Kim Dung, không chỉ giữ một 
vai bàn đạp để tuyên dương cái tích cực rạng rỡ chuyên chở trong những nhân vật 
chính. Tai hoạ mà họ phải gánh chịu ông còn cho người ta biết như một điều oan 
uổng. Người ta chạm trán trong họ với cái phi lý của định mệnh.  

Định mệnh, Thần linh, Thiên nhiên, Thế giới, tất cả đều lớn hơn con người 
như sa mạc lớn hơn ý chí của Thiết Mộc Chân. Và cái gì ông hoàng Mông Cổ, sau 
khhi đã khuất phục cái mênh mông của sa mạc, sẽ gặp lại, trước giờ nhắm mắt là 
một cô độc không thể vãn hồi. Sự thất bại sau cùng ấy Kim Dung cũng sẽ dành cho 
những Vô Kỵ, Mộ Dung, Tạ Tốn. Truyện ông như muốn quật ngã cái ý chí anh 
hùng và cái đạo lý của ông không giống cái đạo lý của người thống trị. Hay đúng 
hơn ấy chính là sự thống trị, khi uy quyền đã vững và tới bậc cuối cùng của tham 
vọng người ta có thể bước sang giai đoạn của ăn năn. Còn những kẻ muốn tiếp tục 
truyền thống nghĩa hiệp? Thì người ta sẵn sàng dành cho họ cái dễ thương của sự 
nhẹ dạ và ngu đần! Và có lẽ cũng như tác giả Don Quichott, ở cái thời mà vàng của 
Mỹ Châu tràn ngập những thị trường Địa Trung Hải, làm sống lại sự giao thương, 
tao loạn và những thuyết nhân bản, xoá nhoà trong trí nhớ của mọi người sự nghiệp 
oai hùng của những chàng nghĩa sĩ của Charlemagne, Kim Dung đã viết những 
truyện võ hiệp để vừa tiếc chúng vừa mua một cuộc tiếu ngạo giang hồ. Những anh 
hùng của ông sẽ biết sự thất bại. Nhưng còn đâu nữa những anh hùng? Chỉ có 
những cá nhân.  

Cái gì người ta chiêm ngưỡng trong những nhân vật cổ điển không phải là cá 
nhân họ mà những giá trị họ tượng trưng. Nhưng sự sụp đổ của những giá trị trước 
một thế giới của vật lực cũng làm rơi những mặt nạ, và con người trong Kim Dung 
xuất hiện như một mớ đam mê. Khi Trương Thuý Sơn ôm cái xác gẫy của Dư Đại 
Nham về Võ Đường thì cái gì sư huynh đệ chàng chợt giác ngộ là sự thật đơn giản 
rằng họ không phải là những thiên thần. Họ có một thân thể để mang bệnh, trúng 
thương và chết, không phải cái chết vinh quang người ta thường đợi ở những người 
anh hùng, mà cái chết tăm tối, ô nhục và khả nghi không biết tại sao chết và chết 
dưới tay ai, có thể xảy ra cho bất cứ kẻ vô danh nào lạc bước trên giang hồ. Sinh ra 
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ở đời mà không ai chết! Tiếng thở dài của Tương Tam Phong trước cảnh hấp hối 
của đứa học trò yêu của mình như cáo chung một giai đoạn trong lịch sử võ hiệp. 
Những người anh hùng giờ sẽ biết sự đau khổ. Hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, tâm hồn họ 
sẽ là nơi giao động của thất tình. Và những biến cố tâm lý cũng có một trọng lực 
không kém gì những biến cố ngoại tại. Tương quan giữa người đọc và truyện cũng 
đổi hẳn. Từ địa vị của một khán giả của một buổi trình diễn, người ta phải chia sẻ 
tâm sự của nhân vật, vui, buồn, thắc mắc cùng nhân vật, nói tóm lại tham dự trực 
tiếp vào cuộc phiêu lưu.  

Xa cái vui mắt của những đô thị, người ta theo người anh hùng tiếp xúc với 
cái trữ tình của những mặt hồ man mác, những chuyến đi thuyền đêm dưới trăng, 
những cảnh rừng hoang xào xạc lá rụng. Ấy là những cảnh để nói với lòng người 
và trong truyện, chúng là một yếu tố dẫn cảm. Cũng như thế, quan trọng của biến 
cố không còn ở yếu tố đạo lý chúng có thể trình diễn mà ở tiếng dội tân lý của 
chúng. Khi thì chúng làm người ta sửng sốt và trông chờ, lại có khi chúng gây ra 
những tình cảm nhân loại hơn: lãng mạn như cuộc tương ngộ đầu tiên giữa một đôi 
tri kỉ, nhưng thương tâm cũng có như cái chết của một nhân vật người ta đã theo 
như một người bạn đường. Ai có thể nghĩ rằng những Hân Tố Tố, Trương Thuý 
Sơn, Kỉ Hiểu Phù, A Chu, Kiều Phong, A Tỷ… lại có thể bị hy sinh? Nhưng Kim 
Dung sẽ đi rất xa. Ông sẵn sàng cho chết ngang xương những nhân vật được người 
đọc cảm tình nhất. Và lẽ dĩ nhiên cái chết nào, dù là cái chết xứng đáng của một 
Dương Khang, cũng đủ thảm khốc để có vẻ oan uổng. Cái gì tác giả muốn là gây 
cho người đọc một cảm động mạnh. Cảm động trên hết, cảm động trước đã và cảm 
động sẽ thắng, những giá trị của truyện võ hiệp mới là những giá trị của tâm hồn. 
Ai có thể chờ gì hơn ở một truyện kể khi ngay những nhân vật của truyện cũng 
không còn thiết đến ý nghĩa đạo lý của nó? Tất cả là làm thế nào cho người ta động 
lòng. Xưa thế giới chia đôi: một Tà và một Chính. Giờ thì những tiêu chuẩn tình 
cảm sẽ thay thế những tiêu chuẩn đạo lý: sẽ có những nhân vật để người ta cảm 
tình với và những nhân vật để nhận tất cả ác cảm của người ta. Cho nên để gợi sự 
thương tâm trong độc giả, anh hùng giờ sẽ là người anh hùng lâm nạn và truyện sẽ 
không kể lại những chiến công mà những tai hoạ kế tiếp nhau trong đời chàng. Ấy 
là Dương Qua trong tay những ông thầy bất công và nghiệt ngã, ấy là Thạch Phá 
Thiên ở với một người mẹ nuôi thù hằn, ấy là Vô Kỵ suốt thiếu thời mang một 
chứng bệnh nan y. Nhỏ thì chịu nỗi nhục của một đứa trẻ vô thừa nhận, lớn lên họ 
lại bị xã hội nghi ngờ, xua đuổi, nguyền rủa, uy hiếp. Ngoài ra còn đủ các thứ cảnh 
ngộ éo le mà cái tình cờ của phiêu lưu thường xô họ vào để họ phải chọn giữa 
những tình cảm đối nghịch. Không có gì trong thế giờ là minh định như xưa. Họ 
thường xuyên phải ngạc nhiên, tự tra vấn, xét lại những thành kiến và những ước 
định của mình. Cho nên người nào cũng có một đời sống bên trong cực kì sôi 
động. Hơn thế nữa, chẳng mấy người từng trải qua những cay đắng của giang hồ, 
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và đem trong mình một quá khứ nặng nề. Kinh nghiệm ấy cho họ một tâm hồn đầy 
uẩn khúc, và mỗi nhân vật giờ xuất hiện như một sự sâu xa thần bí. Ấy là nguồn 
của cái tâm lý phức tạp mà người ta thường ca tụng Kim Dung là đã mang vào 
truyện võ hiệp. Tâm lý trong Kim Dung có lẽ cũng không phức tạp như người ta 
nói. Nhưng ít nhất thì nhân vật của ông cũng không phải là những vai trò mang 
những nhãn hiệu cố định. Sau những nhãn hiệu là một thế giới riêng tư, sau những 
vai trò còn có con người, và con người đích thực theo Kim Dung là con người năng 
tính. Ông sẽ cho người ta thấy trong những tên đại ma đầu, một người cha muôn 
thuở đang ngủ. Tiếng khóc của một trẻ thơ thức tỉnh Tạ Tốn khỏi cơn mê sảng đẫm 
máu từ bao lâu đã vùi ông trong một cuộc tàn sát tưởng không bao giờ thôi. Và cái 
sướng nhất đời của Âu Dương Phong, có ai ngờ là được một thằng bé con gọi là 
cha. Mất con, Diệp Mị Nương bắt trẻ của người để ăn tim uống máu. Nhưng chỉ 
cần nhìn thấy lại đứa con mụ vẫn mong thầm nhớ trộm là mụ chợt giác ngộ và lên 
án cả quá khứ của mình. Cũng như thế một Lý Mạc Thu có thể nhảy vào lửa để 
cứu một đứa trẻ thơ. Nhưng dưới tác phong tàn bạo của họ, nhân vật nào trong 
Kim Dung lại không đa sầu, đa cảm và đa tình? Người ta chỉ cần nhớ đến sự thuỷ 
chung của Hoàng Diệp Sư với người vợ sớm qua đời, và tiếng sáo của ông trên 
nước biếc, khi một mình trên chiếc thuyền ông đi khắp bốn bể tìm con.  

Cái tình là tiếng nói của cái phần sâu xa nhất trong cơ thể con người. Không 
có tình giữa nhưng vai trò xã hội. Nhưng khi hai nhân vật khám phá nhau như 
những con người, nghĩa là khi Trương Thuý Sơn thấy Hân Tố Tố không giống hẳn 
cái ảnh tượng mà mấy tiếng nữ ma đầu gợi ra trong đầu chàng thì aí tình giữa hai 
người đã bắt đầu. Nhân vật của truyện võ hiệp cổ điển cũng biết yêu nhau. Nhưng 
trong thế giới của họ chữ tình chỉ mang một tương quan tại ngoại, ước lệ và trừu 
tượng qui định bởi thứ bậc xã hội và những tiêu chuẩn đạo lý. Không thể tưởng 
tượng được chẳng hạn một cuộc yêu đương giữa những người của Tà môn và của 
chính giáo. Nhưng trong Kim Dung cái tình là tinh hoa của năng tính. Nó sẽ thành 
những giới hạn giả tạo ấy và làm cho Dương Quá chẳng hạn suốt đời phải thương 
nhớ một người cha sa đoạ. Tình cha, mẹ, con cái, tình thầy trò, tình đồng môn, tình 
bằng hữu, không tình nào Kim Dung lại không mô tả qua. Và lẽ dĩ nhiên phải kể 
đến những sắc màu của tình yêu: tri kỉ như giữa Hoàng Dung và Quách Tĩnh, thần 
tiên như giữa Dương Quá và Long Nữ, ác độc như giữa Du Thản Chi va A Tỷ. Có 
những mối tình trưởng thành trong sự chia sẻ nguy hiểm và gian khổ chung và 
những mối tình như của Lân Ly với Vô Kỵ kết tinh từ một kỉ niệm nhỏ thiếu thời. 
Lại có những mối tình sét đánh như Đoàn Dự vừa trông thấy Vương Ngọc Yến là 
tưởng như tất cả những nhan sắc khác đều bị xoá nhoà. Những người yêu thì có kẻ 
đào hoa như Đoàn Chính Thuần, thờ phụng như Đoàn Dự, ngây thơ như Hân Ly, 
đau khổ như Chu Chỉ Nhược, dịu dàng như A Chu, nhưng người nào cũng yêu 
đắm đuối như đã gặp trong người mình yêu một cái gì không thể gặp được một lần 



ĐỖ LONG VÂN. VÔ KỴ GIỮ CHÚNG TA HAY LÀ HIỆN TƯỢNG KIM DUNG * * 36 
 

thứ hai ở trên đời. Cho nên A Chu có chết đi mà ảnh tượng nàng còn thao thức mãi 
trong lòng Kiều Phong. Hai tâm hồn gặp nhau tương đắc, giao hội và không có gì 
có thể chia rẽ họ. Trương Thuý Sơn, Kỷ Hiểu Phù, A Chu sẽ nhận cái chết để 
không phải lên án người yêu của họ, và Mục Niệm Từ sẽ giữ thuỷ chung với 
Dương Khang cho đến cùng. Tình yêu không kể tới đạo lý. Nó cũng không thể giải 
thích được. Ai biết đâu sự sa đoạ của Dương Khang chẳng là cái đã cám dỗ Mục 
Niệm Từ, cái ngây ngô của Quách Tĩnh là cái đã cám dỗ Hoàng Dung, sự lơ đãng 
của Mộ Dung Phục là cái đã cám dỗ Dương Ngọc Yến? Tham vọng có thể dẫn đến 
tuyệt vọng. Nhưng tình yêu là cái duy nhất trong Kim Dung không bao giờ biết đến 
sự ăn năn. Cái tên Bất Hói mà Kỷ Hiếu Phù đã đặt cho đứa con hoang của mình có 
lẽ đã đánh dấu trang sử diễm lệ nhất của võ lâm và có lẽ Mộ Dung Phục sẽ bị trứng 
phạt đến hoá điên, không phải vì tham vọng của chàng quá lớn mà tại chàng là 
nhân vật rất hiếm của Kim Dung đã không biết thế nào là tình yêu.  

Sự giá trị hoá cái tình trong Kim Dung, tuy nhiên chỉ là tỉ dụ điển hình nhất 
của sự giá trị hoá đời sống tâm hồn. Tâm hồn của nhân vật võ hiệp cổ điển có thể 
đọc trên mặt họ. Ấy không phải một tâm hồn mà một vai trò, một nhãn hiệu, nhiều 
lắm là một cá tính. Tất cả những cử chỉ của nhân vật đều mang sắc thái của cá tính 
ấy mà mục đích của chúng là trình diễn cho ai cũng có thể thấy rõ. Nhưng Kim 
Dung biết rằng sự thật cuối cùng của một người không bao giờ có thể đạt tới. Nhân 
vật của ông thường là những nhân vật đa diện, và trong họ lúc nào cũng có thể xuất 
hiện một con người khác hẳn con người vẫn thường biết. Hơn thế nữa, trong Kim 
Dung, người ta vào đời là để tự khám phá, tự đào luyện, tự xây dựng. Cho nên cái 
vô định tính thường là đặc tính đầu tiên của nhân vật - và nhân vật nào cũng chỉ 
dần dần người ta mới có thể nhận rõ. Thoạt tiên của họ người ta biết có những cử 
chỉ. Nhưng cử chỉ, diện mạo, ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết được sự thực của 
người ta? Cái vỏ ngoài ấy trái lại thường ẩn những nội dung khác hẳn. Sự chất 
phác ở sau cái cục mịch, sự tàn nhẫn ở sau cái dịu dàng, sự thuỷ chung ở sau cái 
ương ngạnh. Tác phong của nhân vật Kim Dung không diễn tả cái tâm hồn của họ. 
Nó dấu cái tâm hồn ấy đi và tâm hồn ấy lại xuất hiện như một cái gì rất sâu xa. 
Giông tố nào sau cái mặt nạ lạnh như tiền của Hoàng Dược Sư? Tham vọng nào 
trong con mắt lơ đãng của Mộ Dung Phục? Tuyệt vọng nào trong cơn say phá trời 
của Hoàng Dung? Nhân vật võ hiệp cổ điển, ngược lại, cảm ra sao thì tình cảm ấy 
xuất hiện ra ngoài, nghĩa là diễn tả một cách trực tiếp và minh bạch qua những cử 
chỉ ước lệ và cố định. Không ai có thể hiểu lầm một tiếng cười, một điệu khóc, một 
cơn giận dữ của họ. Nhưng cũng vì thế mà càng cố làm ra như thực, những tình 
cảm của họ lại càng có vẻ ngoại tại và giả tạo. Chợt bùng lên, chúng lại chợt tắt đi 
và những nhân vật, sau một lúc ồn ào, lại tiếp tục như không có gì xảy ra. Nhưng 
trong Kim Dung những tình cảm đích thực thường ít nói. Khi biết rằng không còn 
cách nào để chữa cho Dư Đại Nham thì Trương Tam Phong chỉ yên lặng thở dài 
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quay lại nhìn các môn đệ của mình và nói một câu chậm chạp: Làm người ai chẳng 
chết một lần? Để rồi suốt đêm ấy, ngồi một mình suy nghĩ trên mấy câu thơ đang 
tàng trữ cái bí mật về cái tai nạn đã xảy ra cho đứa học trò yêu của mình và sáng 
tạo ra bộ Đồ Long công. Nỗi buồn không được nói ra nhưng nó đè nặng trên mỗi 
cử chỉ. Ấy là mọt nỗi buồn đã ngấm vào thân thể, một nỗi buồn để người ta nghiền 
ngẫm, một nỗi buồn đã hoá ra chất liệu của cuộc đời. Sự kín đáo của nhân vật cho 
nó một sự sâu xa mà không ngôn ngữ nào đạt tới. Hay là ngôn ngữ, trong một thế 
giới mà đối thoại duy nhất có thể có là của võ lực chỉ còn là một thứ xa hoa? Cho 
nên mới có một Hoàng Dược Sư, mặc cho người đời nguyền rủa và nghi ngờ, vẫn 
thản nhiên tiếp tục con đường của mình mà không bao giờ tìm cách tự minh chứng. 
Hình như ông cho rằng ai cũng có lý do riêng để làm cái việc mình làm, và những 
cố gắng để thuyết phục cũng như giải thích đều thừa. Khi thật tức giận ông cũng 
chỉ “hừ” một tiếng ngắn ngủi. Nhưng càng ít nói thì những tình cảm càng nói 
nhiều. Và cái gì ở sau cái mặt nạ của Hoàng Dược Sư là một tâm hồn đầy bão tố. 
Người ta bước vào từ chương của những yên lặng đầy ý nghĩa, và cái Kim Dung 
mang vào truyện võ hiệp là một ngôn ngữ cho tâm hồn, khi tâm hồn của mỗi người 
là một tâm sự không thể nào chia sẻ. Và có lẽ cũng tại thế mà trong Kim Dung, 
người ta thích trá hình - theo nghĩa bóng và theo cả nghĩa đen của chữ ấy - như 
người ta chỉ thấy trong cái hàm hồ của những cử chỉ một cơ hội cho sự lường đảo 
và cái nguồn của ngộ nhận.  

Mình Trương Thuý Sơn biết rằng chàng không có cơ hội. Nhưng làm thế nào 
chàng có thể tự minh oan, khi tất cả những sự kiện kiểm soát được đều lên án 
chàng là một sát nhân? Quả Hân Tố Tố có đả thương Dư Đại Nham. Theo qui củ 
trong giang hồ thế chẳng có gì là trái đạo. Huống chi nàng đã tìm hết cách để cứu 
chữa thương thế cho chàng. Nhưng ngờ đâu sự ân cần ấy lại gây thêm tai vạ, và 
con người đã bị nàng biến thành một phế nhân ấy sẽ là anh chồng của nàng.  

Chủ quan mà xét thì nàng không có tội. Nhưng sự thật của những chứng nhân 
đâu giống sự thật của những tác nhân! Hơn ai hết Kim Dung đã dùng cái mâu 
thuẫn ấy để xây dựng một tâm sự, sửa soạn một thảm kịch, dẫn đường cho một bất 
ngờ và không đợi những lý thuyết gia mới của tiểu thuyết ông đã khai thác trong 
truyện ông sự tương đối của những quan điểm. Khi nghe Hân Ly kể lại mối tình 
của nàng với Vô Kỵ, thì có ai, kể cả Vô Kỵ, có thể nhận ra những gì đã xảy ra? 
Trong thực tế thì chỉ có một cuộc cãi lộn giữa hai đứa trẻ trong một chốc tình cờ 
gặp nhau. Nhưng trong trí nhớ của Hàn Ly câu chuỵên ấy đã biến thành một thiên 
tình sử giao động đẫm nước mắt. Cũng một sự kiện ấy, nhưng tuỳ nhân vật, người 
ta có thể có nhiều chuyện khác nhau, và ngược lại những chuyện tưởng khác nhau 
sau cùng chỉ là những mặt khác nhau của một chuyện duy nhất. Cái khéo của Kim 
Dung là bao giờ cũng trình bày những biến cố từ quan niệm đặc biệt của một nhân 
vật, không biết gì hơn nhân vật và lẽ dĩ nhiên sẽ tham dự vào cuộc phiêu lưu của 
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nhân vật như nhân vật. Sự tham dự ấy cho truyện một sức dẫn cảm gia tăng. 
Nhưng nếu có sự tham dự ấy thì không những tại chủ quan đã được trả lại cho 
nhân vật để người đọc có thể cùng nhân vật đồng hoá, nghĩa là cùng có một ý nghĩ, 
một tình cảm, một xúc động mà ngược lại thì những xúc động, tình cảm, suy nghĩ 
mà người đọc, nghĩa là bất cứ một người tầm thường nào cũng có thể có. Nhân vật 
võ hiệp của Kim Dung là những nhân vật đã được nhân loại hoá.  

Không những có một thân thể, họ còn có một tâm hồn. Hơn một tâm hồn, họ 
có một tâm sự. Những ý tưởng đại cương sụp đổ. Và giá trị một nhân vật giờ là ở 
cái phần độc đáo nhất của nó. Những khác biệt thi nhau đua nở và người ta ngạc 
nhiên trước cảnh đa sắc ấy của nhân loại. Sức sáng tạo tâm lý của Kim Dung người 
ta sẽ công nhận là phi thường và có thể gọi ông là một thứ Shakespeare của truyện 
võ hiệp. Suốt mấy cuốn truyện số nhân vật của ông không sao kể hết. Không nhân 
vật nào tuy nhiên giống nhân vật nào. Ấy là những tổ hợp phức tạp, theo những tỷ 
lệ biến đổi, giữa sự thông minh, sự độc ác, sự thuỳ mỵ, sự thanh cao, sự quật 
cường, sự kiêu ngạo, sự ngây ngô. Một cố gắng để phân loại những nhân vật Kim 
Dung theo những cá tính và những đam mê của họ có lẽ sẽ có ích trong việc tìm 
hiểu tư tưởng Kim Dung hơn là những lý luận dài dòng. Nhưng điều quan trọng 
giờ không phải là nội dung của sự khác biệt giữa những nhân vật, mà là chính sự 
khác biệt ấy, nghĩa là sự giá trị hoá nhân vật như những cá nhân. Nhân vật Kim 
Dung có một trọng lực khác thường. Có nhân vật như Hà Túc Đạo chỉ xuất hiện có 
một lần mà ấn tượng để lại không thể nào phai. Mà đặc biệt đã xuất hiện thì một 
nhân vật Kim Dung, dù nhỏ tới đâu, khi truyện kết thúc, người ta cũng biết là nó 
trở nên cái gì. Không những đã cho nó một tâm hồn, Kim Dung còn cho nó một 
tiểu sử. Và đôi khi tiểu sử ấy sẽ giải thích tâm hồn của nhân vật như những tai biến 
trong đời Tạ Tốn sẽ giúp chúng ta hiểu sự tàn bạo của ông. Sự khác biệt mà thoạt 
tiên Kim Dung xác định trong nhân vật của ông như điều huyền bí sau cùng ông 
cho người ta thấy rằng nó không phải là không có nguyên do. Và đào sự khác biệt 
ấy sâu hơn một tí, cái gì người ta gặp cũng chỉ là một người như tất cả mọi người, 
không giống ai, nhưng như bất cứ ai, một nửa do mình tạo ra và một nửa do cuộc 
đời làm thành, nói tóm lại, một cá nhân. Nhân vật cổ điển cũng có những đặc tính 
để người ta phân biệt họ lẫn nhau. Hơn thế nữa những đặc tính ấy thường được 
phóng đại một cách quá đáng. Làm thế nào tuy nhiên thì nó cũng chỉ có một tính 
cách ngoại tại. Trong căn bản, nhân vật vẫn chỉ là tương thân cho những ý tưởng. 
Nhưng nốt ruồi nhỏ trên mép A chu, khuôn mặt chữ điền của Vô Kỵ, dáng đi cục 
mịch của Quách Tĩnh, những chi tiết kín đáo đấy, trái lại không để tách nhân vật ra 
khỏi cái nhân loại thường ngày mà để mang họ lại gần người ta hơn. Ý nghĩ của 
chúng ta là câu chuyện giờ không xảy ra giữa thiên thần và ác quỷ, mà giữa người 
và người, không phải những nhân vật mà là những cá nhân - nghĩa là những người, 
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giống như bất cứ người nào ta có thể gặp ngoài đường, chỉ có một trên đời và 
không ai có thể thay thế.  

Nhưng nhân vật Kim Dung như chỉ xác định sự khác biệt của họ để trở về cái 
vô danh của tất cả mọi người. Sự kín đáo ấy, trên bộ mặt, ngôn ngữ, cử chỉ, người 
ta lại thấy trong tên của họ. Truyện võ hiệp cổ điển thường cho nhân vật của họ 
những tên thật kêu. Thoạt tiên nghe tưởng họ đều là thần, tiên, ma, quái. Nhưng 
Quách Tĩnh, Dương Qua, Vô Kỵ, những tên ấy lại gợi cho người ta hơn là một 
nhân loại tầm thường? Có khi Kim Dung lại cố tìm cho nhân vật những cái tên thật 
xấu như Vô Phúc, Vô Thọ. Xét trên phương diện ấy thì truyện của ông thật là 
những truyện phản anh hùng và chúng mở đường cho sự đột nhập của cái nôm na 
vào cái trời tưởng của võ hiệp cổ điển. Cái tên sang trọng nhất trong Kim Dung là 
Vương Ngọc Yến. Nhưng người ta nhớ rằng Đoàn Dự đã coi nó như khuyết điểm 
duy nhất trong con người thần tiên ấy và chàng chỉ tiếc sao người ta không gọi 
nàng một cách mộc mạc là A Bích, A Tỷ, A Chu… Nói tóm lại, sau khi xác định 
sự khác biệt của cá nhân chống cái trừu tượng của những nhãn hiệu xã hội, Kim 
Dung, để chống cái lãng mạn của sự khác biệt, lại xác định sự khác biệt ấy như 
một sự tầm thường và tìm cách giá trị hoá cái tầm thường, cái nôm na, cái vô danh. 
Ấy là giai đoạn thứ hai trong cái tiến trình quen thuộc của mọi văn học trưởng giả.  

Nhân vật được nhân loại hoá, và, như người ta đã thấy, người đọc có thể tham 
dự vào truyện một cách dễ dàng hơn. Xưa mục đích của truyện là trình diễn một ý 
nghĩa đạo lý. Người ta kể theo quan điểm của chính nghĩa. Hay đúng hơn thì trong 
những chuyện ấy chỉ có chính nghĩa là có thực, chứ tà đạo chỉ có như một đồ phụ 
thuộc, một thứ ký sinh, một bóng tối cốt làm nổi sự rực rỡ của chính nghĩa. Nhưng 
khi tà và chính không còn minh định thì lẽ dĩ nhiên không có quan điểm nào được 
coi là ưu tiên. Quan điểm tốt nhất là quan điểm người đọc có thể đồng hoá một 
cách dễ dàng nhất. Mà người đọc, nhất là người đọc truyện võ hiệp thường không 
có máu anh hùng. Cho nên người anh hùng Kim Dung cũnh không còn gì của 
những thiên thần giáng thế để ra oai và tác phúc nữa mà là một người, như thường 
thấy, đầy thiện chí, lương thiện và ngu dốt bị lôi vào những xung đột mà chàng 
không thể hiểu lý do. Làm thế nào một Dư Đại Nham có thể hiểu tại sao người ta 
có thể giết nhau vì một võ công kì thư? Người anh hùng của Kim Dung trước hết là 
một người xa lạ với võ lâm và những quy luật của nó. Xét những cách mở đầu của 
truyện ông thì người ta thấy ngay rằng phiêu lưu thường đến cho họ bất ngờ. Giữa 
một ngày đẹp trời, khi người ta nghĩ rằng cuộc đời đáng sống hơn bao giờ hết và 
người ta chỉ có việc tiếp tục cuộc sống đã thành nếp từ trước đến giờ, thì tất cả xảy 
ra. Tất cả xảy ra khi, dưới một trời mưa tuyết êm đềm, Dương và Quách hai nhà 
đang ngồi uống rượu, tính chuyện vợ đẻ và ước định tương lai của con, khi Quách 
Tường thơ thẩn ngao du bên sườn núi Thiếu Thất, khi trên núi Võ Đương người ta 
đang tưng bừng sửa soạn như thường lệ sinh nhật của Trương Tam Phong. Truyện 
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võ hiệp cổ điển thường bắt đầu, khi trong cái lâm ly của đêm khuya, cảnh vắng, gió 
thốc từng cơn, khi giữa cái ồn ào của những đô thị là chỗ những anh hùng tứ 
chiếng đến tìm nhau kiếm chuyện, nhưng bao giờ cũng là trong không khí và môi 
trường của phiêu lưu – phiêu lưu trong Kim Dung xuất hiện như một điểm bất 
thường giữa cái trưởng giả của một cuộc sống thanh bình và có ngăn nắp. Võ 
Đương thất hiệp là những người cuối cùng còn muốn tiếp tục truyền thống của 
người anh hùng thế thiên hành đạo. Nhưng ở một thời thiên đạo đã suy, can thiệp 
vào những xung đột của giang hồ chỉ mang lại cho họ phiền luỵ, tai hoạ, và những 
thù oán không đâu. Có khi họ không tìm đến người ta thì người ta cũng tìm đến họ 
gây sự. Mới đặt chân đến Trung Nguyên thì vợ chồng Trương Thuý Sơn đã bị võ 
lâm đuổi theo, chặn đường, tróc nã. Vô Kỵ có làm gì ai đâu mà ai cũng muốn hại 
nó? Nếu ở lại trên Băng Hoa Đảo thì đâu có xảy ra chuyện gia đình tan nát ấy để 
kẻ bị bức tử và người thì lưu vong! Cho nên người anh hùng Kim Dung sẽ đầy 
nghi kị với những chuyện của võ lâm mà đôi khi còn coi võ học như độc vật. Một 
Đoàn Dự sẽ bỏ nhà đi để khỏi phải học võ. Nhưng sự mai mỉa là chính con người 
ngoài cuộc ấy giờ người ta muốn lôi vào cuộc, chính con người phản anh hùng ấy 
người ta muốn bắt làm anh hùng, chính con người vô tội ấy mà người ta bắt phải 
trình những minh chứng của sự vô tội của mình. Ôi! Cuộc đời sao mà đẹp trên 
Băng Hoa Đảo với một con vượn lông đỏ. Nhưng không bao giờ, không bao giờ 
Kiều Phong sẽ được trở về Nhạn Môn Quan cùng A Chu chăn cừu.  

 
 
 

VII.  
 
Giấc mộng thái bình ấy làm người ta ngạc nhiên trong một truyện võ hiệp. 

Nhưng có lẽ Kim Dung đã không sáng tạo ra một thứ võ hiệp mới như người ta đã 
tưởng. Ông sửa soạn đưa nó đến nơi yên nghỉ cuối cùng trong những cuộc sống 
tầm thường thi vị hoá. Ấy là sự kết thúc của một biến tính mà đã tới lúc ngưới ta có 
thể tóm tắt lại trong một cái nhìn tổng quát.  

Thoạt tiên có một sự suy đốn đã xảy ra. Của cái đạo lý truyền thống không 
còn gì hơn là những giáo điều. Sự nghiệt ngã của chúng làm người ta ghét bỏ. Sự 
hẹp hòi của chúng làm người ta chê cười, sự giả tạo của chúng làm người ta ghê 
tởm. Những cá nhân lớn nổi lên để vượt qua những giới hạn giả tạo của chúng. Ấy 
là thời của sự đại ly khai, anh hùng xuất hiện ở khắp nơi, mỗi người xưng bá một 
phương, lập ra một môn phái riêng, theo đuổi một lý tưởng riêng và sâu xé lẫn 
nhau. Sự thống nhất không còn nữa mà cũng không ai có đủ sức khuất phục cả võ 
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lâm dưới uy quyền của họ. Kết quả là một cảnh phân hoá cùng cực. Những tiêu 
chuẩn đạo lý đều bị thủ tiêu. Tà và Chính sau cùng đều như nhau và những xung 
đột của võ lâm chẳng có nghĩa gì hơn những cuộc tương tàn của thú dữ. Ấy là thế 
giới của tự nhiên mà vật lực làm chủ, và cũng là thế giới của ảo tưởng. Người ta 
giết nhau cho những danh từ. Không ai thắng được ai. Nhưng trong cuộc xung đột 
không thể kết thúc ấy mọi ý nghĩa đều sa đoạ. Lý tưởng cũng viển vông như tham 
vọng. Người anh hùng giác ngộ sẽ tự phế võ công để đi tu. Không phải ngẫu nhiên 
mà ở chỗ cao nhất của võ lâm, Kim Dung lại để những đạo sĩ và những thiền sư mà 
ông thường mô tả như một cảnh thần tiên những ngày thất lạc vào một vùng đất 
vắng người ta may mắn thoát được những chuyện thị phi trong giang hồ. Người 
anh hùng của Kim Dung sẽ là người chống bạo động. Giặc đánh nhau ở đâu là họ 
nhảy vào để can gián. Ấy là cái đam mê của họ. Xúng xính trong bộ áo thư sinh, 
một Đoàn Dự, tuy chẳng biết tí võ công nào, cũng mang đạo lý thánh hiền ra 
khuyên mọi người buông khí giới. Xa hơn nũa thì Không Kiến thiền sư sẽ đem 
mình ra để cứu Thành Khôn khỏi cơn giận của Tạ Tốn; và A Chu, để khỏi thấy 
những người thân yêu của mình giết lẫn nhau, đành chịu chết dưới chưởng của 
Kiều Phong. Lẽ dĩ nhiên người ta cũng phải kể đến Vô Kỵ. Như tất cả những anh 
hùng của võ hiệp Vô Kỵ đã mang từ nhỏ ý chí trả thù cho cha mẹ chàng mà chàng 
đã thấy ngay dưới mắt những người tự xưng là của Chính giáo bức tử. Khác là cái 
thù ấy chàng lại quên ngay đi. Có lẽ tại trúng trọng thương ngay từ lúc đầu tiên vào 
võ lâm chàng đã sống thường trực trong sự trông chờ cái chết và chẳng có mấy thì 
giờ để nghĩ đến trả thù. Hơn thế nữa thì trên đường lưu vong chàng đã thấy và đã 
phải chịu quá nhiều lừa đảo, bất công, oan uổng để cái chết của cha mẹ chàng còn 
có một ý nghĩa nặng nề giữa cái ác nghiệt mêng mông như biển của giang hồ. 
Người đời lên án mẹ chàng như một nữ ma đầu, nhưng cha chàng là người của 
truyền thống nghĩa hiệp và đứa con cua mối tình trái đạo ấy như mang sẵn trong 
người những xung đột đang xâu xé võ lâm. Trong tâm hồn chàng vừa là người của 
Tà môn vừa là người của Chính giáo. Cái lưỡng tính ấy tuy nhiên như cái tên Vô 
Kỵ mà Tạ Tốn đã tặng chàng khi mới ra đời, cái lưỡng tính ấy cho phép chàng nhìn 
tất cả dưới con mắt không thành kiến, không sợ hãi, và vô tư của trẻ thơ. Tất cả 
những môn phái chàng đều coi như nhau và một khi đã nhận bạo động như một 
định đề của đời sống võ lâm, ai chàng cũng thấy đáng yêu, đáng trọng và đầy nghĩa 
khí. Những xung đột giữa họ chàng thấy là một điều khó hiểu, vô lý và đau lòng. 
Nhưng cũng vì đã sống sự xung đột ấy như một xung đột giữa mình với mình mà 
chàng có thể vượt nó để giải hoà võ lâm. Cho nên thực hiện được sự giải hoà ấy 
không phải là những lý thuyết suông của Đoàn Dự mà là Vô Kỵ, khi trên Quang 
Minh Đỉnh, chàng đứng ra lấy mạng mình đổi lấy mạng của những người của Minh 
giáo đang bị chúng anh hùng uy hiếp. Vô Kỵ đã thành công, không những chàng 
đã giải hoà các môn phái mà sau cùng lại đoàn kết họ trong công trình giải phóng 
võ lâm. Nhưng sự đoàn kết ấy cũng chỉ bắt đầu từ sau khi người ta đã xô sự xung 
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đột tới cái độ cao nhất của nó. Và sự ngược đời là nó đã được thực hiện từ những 
nhân vật mà cả võ lâm đều nguyền rủa. Ấy là tại khác hẳn những truyện võ hiệp cổ 
điển trong ấy Tà đạo chỉ có một ý nghĩa tiêu cực của một cái gì trái với Chính 
nghĩa thì trong Kim Dung, Tà và Chính chỉ là hai mặt của một thực tại duy nhất 
như sai lầm là mặt trái của chân lý.  

Truyện Kim Dung dẫn người ta từ một sụp đổ đến một trật tự mới. Ấy là 
truyện của một cuộc giao thời: thời của phiêu lưu, của sáng tạo, của khám phá, 
nhưng cũng là thời của nghi vấn, của bất trắc, của lưu vong, thời của mâu thuẫn, 
của xung đột và của sự bùng nổ của tất cả những năng lực cá nhân. Kì vọng của 
Kim Dung là cái trật tự mới sẽ duy trì trong nó tất cả những chinh phục của giai 
đoạn tổng ly khai và thực hiện sự thống nhất võ lâm trong sự tương kết giữa mọi 
khác biệt. người ta hiểu tại sao Kim Dung đã lấy Minh giáo làm dụng cụ cho sự 
tương kết ấy. Tại Minh giáo - cũng gọi là Mani giáo - chính là một chi nhánh của 
cái truyền thống lưỡng nguyên mà gốc ở Ba Tư và chủ trương Tà và Chính là 
những nguyên lý căn bản muôn đời cùng có và cùng xung đột nhau của thế giới. 
Một chủ trương như thế không thể nào không dẫn đến một chính sách độc tôn. 
Nhưng sang Trung Hoa, trở nên một thiểu số và môn phái bị truy bức, đương nhiên 
là minh giáo, trong sự đảo lộn ấy của những vai trò, khi nó tập trung tất cả những 
môn phái chống lại mình, sẽ là một cơ hội để biến sự xung đột giữa Tà và Chính ra 
một thế đồng minh và tương đối hoá những tiêu chuẩn cổ truyền của đạo lý võ lâm. 
Cái người ta gọi là tội ác khi ấy lại xuất hiện như một cách độ thế, sự lưu vong như 
con đường về tổ quốc, sự ly khai như một cơ hội cho thống nhất. Không còn Tà và 
Chính nữa mà những vai trò khác nhau trong cái trật tự của thế giới, những mãnh 
lực tự nhiên mà sự trường tồn của toàn thể đòi hỏi sự tương kết.  

Cái nên thơ của trật tự mới là cái nên thơ của một cơ cấu. Và người ta có thể 
coi truyện Kim Dung, khi nó tập trung trong một truyện kể vô cùng phức tạp 
không biết bao nhiêu định mệnh cá nhân mà chẳng định mệnh nào giống định 
mệnh nào là cái mẫu tương xứng của cái nên thơ ấy mà Kim Dung đề cao trong 
truyện ông: trong quan niệm Bách Khoa về võ học, trong tổ chức phức tạp của 
những môn phái lớn, trong mối tình của những nhân vật thuộc những trường phái 
đối lập: giữa Dương Tiêu và Kỉ Hiểu Phù, giữa Vô Kỵ và Triệu Minh, giữa Quách 
Tĩnh và Hoàng Dung, đứa con của sa mạc và đứa con của biển xanh. Và lẽ dĩ nhiên 
phải kể đến Vương Nạn Cô chuyên môn chế độc dược bỏ cho những nhân vật 
giang hồ để chồng nàng là Hồ Thanh Ngưu mang cái y học uyên thâm của mình ra 
cứu chữa. Nhưng thực hiện được sự tương kết giữa những đối cực ấy để trở thành 
nơi giao hội của tất cả những xu hướng của võ lâm, người ta hiểu tại sao không thể 
làm một nhân vật của một truyền thống nào sẵn có mà là một người như bất cứ ai, 
mình là ai không biết nhưng mà cái vô định tính giống như sự có thể và sự ngây 
thơ tựa hồ một trí thức uyên thâm.  
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Sự tương kết ấy tuy nhiên, Kim Dung biết là rất mong manh. Những môn phái 
vừa mới thống nhất nhau thì ngay trong minh giáo sự khủng hoảng nội bộ đã bắt 
đầu: Vô Kỵ bị Chu Nguyên Chương loại và người ta thừa đoán rằng những cuộc 
thanh toán khác sẽ tiếp theo. Xung đột giữa người và người cũng phi lý như là 
không thể tránh được. Cho nên Tạ Tốn mới tự phế võ công để vào chùa đi tu, Vô 
Kỵ từ giã giang hồ để tô son cho người yêu và Đoàn Dự mới nhất quyết không 
chịu học võ công để chọn cái đẹp làm tôn giáo duy nhất. Truyện Thiên Long Bát 
Bộ có lẽ là truyện võ hiệp hay nhất được viết từ xưa đến giờ. Nhưng trong truyện 
ấy cám dỗ của võ công là của một kiến thức thuần tuý, và bắt đầu trong cảnh tưng 
bừng của thần thoại nó kết thúc giữa một cảnh sụp đổ lâm ly: Kiều Phong chết, Mộ 
Dung điên và Cưu Ma Trí, sau một đời khổ luyện, đành chịu mất hết võ công để 
tiếp tục cuộc đời của một tu sĩ tầm thường. Tình yêu trở nên một cuộc chạy đuổi: 
Đoàn Dự yêu Vương Ngọc Yến, Vương Ngọc Yến lại yêu Mộ Dung và Mộ Dung 
lại đắm mình trong giấc mơ phục quốc. Cũng như thế trong khi Du Thản Chi yêu 
A Tỷ thí A Tỷ lại yêu Kiều Phong và Kiều Phong lại chỉ biết có kỉ niệm của A 
Chu. Ấy là không kể Đoàn Chính Thuần, sau khi đã yêu và được không biết bao 
nhiêu người yêu lại, rốt cuộc lại để ngần ấy mối tình dang dở và trước khi chết mới 
khám phá rằng đứa con duy nhất của ông cũng không thực là của ông và đành ngồi 
bó tay nhìn người ta lần lượt hạ sát tất cả nhữg người yêu của mình. Người yêu giết 
người yêu, đồng bạn giết đồng bạn, tham vọng và ân ái, tất cả đều tan ra mây khói. 
Người anh hùng Kim Dung (và ấy là điểm làm chàng vượt lên trên những thứ cảnh 
sát không lương của truyện võ hiệp cổ điển) thường có những hoài bão lớn, và đôi 
khi định mệnh của chàng có kích thước của một đế quốc. Nhưng còn gì của tham 
vọng của Thiết Mộc Chân trong cơn mê sảng của Mộ Dung? Sự tan vỡ của những 
ảo tưởng rực rỡ là đề tài của Thiên Long bát bộ: từ nhan sắc thần tiên của Vương 
Ngoc Yến đến uy danh lừng lẫy của Mộ Dung Phục, tất cả đều dẫn đến nụ cười 
gằn của một thực tại nham nhở và tầm thường. Pho tượng ngọc dưới đáy hồ ở sau 
núi Vô Lượng mà người ta trông chờ như cái chìa khoá của tất cả những nghi vấn 
của truyện sau cùng vẫn giữ nguyên cái bí mật của nó và từ khuyết điểm ấy cơ cấu 
ly tâm của truyện lại xuất hiện rõ ràng.  

Trong sự xung đột giữa con người và thế giới, sự thắng trận sau cùng trong 
Kim Dung bao giờ cũng thuộc về thế giới. Thế giới sẽ thường xuyên vượt khỏi 
vòng tay ôm của con người. Con người Kim Dung đã biết tất cả những cám dỗ: của 
đạo lý nghiêm khắc, của ý chí thống trị, của tinh thần cứu rỗi. Tiếng gọi lớn nhất 
tuy nhiên sẽ là tiếng gọi của cuộc đời xuất thế nghĩa là của sự trở về. Khi xét đến 
võ học trong Kim Dung người ta thấy rằng ông rất ngờ vực trí năng và sức sáng tạo 
của con người. Ấy theo ông là mầm của mọi ly tán. Cho nên không có gì lạ nếu sau 
cùng, mặc dầu tính chất lãng mạn, một Vô Kỵ sẽ kết thúc những phiêu lưu của 
mình như Candide của Voltaire. Sự thất bại ấy của người anh hùng thật là quá êm 
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đềm để không có vẻ khả nghi. Nhưng người ta hiểu rằng trong Kim Dung cái lãng 
mạn chỉ có một giá trị giai đoạn: ông đã lấy cái mênh mông của thế giới để thoái 
chí anh hùng, lấy một nhân loại đa sắc ra làm đảo lộn những ý nghĩa đạo lý, lấy 
cảm động làm ý thức suy vong, lấy ngây ngô chống lại tài mưu trí, nói tóm lại lấy 
tự nhiên chống lại cái nhân văn, và kết quả là sự thất bại của người anh hùng trước 
cuộc đời như thế. Hơn ai hết Kim Dung đã biết làm sống lại trong tiểu thuyết, ở 
một thời mà tiểu thuyết đã mất hết tiểu thuyết tính để chỉ còn là những cơ hội cho 
những luận án triết lý, một không khí lãng mạn dễ làm người ta say mê. Nhưng 
người ta không thể hiểu lầm. Như tất cả những nhà văn vượt bậc, cái gì ông đã lên 
án thì ông mô tả lại càng tài tình. Có lẽ tại nó là phần xấu xa nhất trong người ông?  

 

VIII.  
 
Truyện Kim Dung lưu ý người ta trên hơn một quan điểm. Như một tài liệu 

văn học, nó làm chứng cho sự chuyển mình của một thứ văn cổ truyền là văn võ 
hiệp. Một thế giới của những ý nghĩa rõ ràng chuyển mình sang một nghi vấn của 
nghi vấn. Tất cả cũng chuyển mình theo cách kể chuyện, cách giàn cảnh, cách cấu 
tạo nhân vật. Ngay quan niệm võ học, như người ta thấy, cũng đã chịu ảnh hưởng 
sâu xa. Tham vọng duy nhất trong bài này là trình bày sự mạch lạc của sự chuyển 
mình ấy, theo một giả thuyết mà giờ ai cũng đã thừa nhận, là một văn thể không 
phải là một cái bình rỗng có thể chứa bất cứ một thứ nội dung nào mà tự nó đã là 
một cách tổ chức thế giới để cho thế giới nghĩa cũng như dụng cụ của người sưu 
tầm đã bao hàm những kết quả có thể của sự sưu tầm của ông. Như ngôn ngữ 
người ta dùng đã quy định trước những tư tưởng người ta có thể có. Kỹ thuật 
không vô tội. Ấy là điều những kỹ thuật gia chưa chịu thừa nhận. Người làm văn 
tuy nhiên đã biết thế từ lâu. Một văn thể là một hệ thống diễn tả mà tất cả những 
yếu tố gắn liền nhau trong một thế giới tương biến, nghĩa là người ta không thể 
biến đổi một yếu tố mà không làm những yếu tố khác cùng biến đổi theo trong một 
chiều. Trở lại Kim Dung, và để tóm tắt câu chuyện trong một câu, người ta có thể 
mượn ý của Georg Lukács để nói rằng ông đã mang truyện võ hiệp từ thể anh hùng 
ca sang thể tiểu thuyết.  

Của anh hùng ca, truyện võ hiệp cổ điển, ngoài cái nhân loại anh hùng, có 
những ý nghĩa cố định, cái cơ cấu đường thẳng, cái trình bày ngoại tại, nói tóm lại, 
một thế giới rõ ràng trong ấy không có gì xảy ra mà người ta không thể đoán trước 
là sẽ kết thúc ra sao. Nhưng sự bất trắc, sự bất ngờ, sự trông chờ là cái thú của tiểu 
thuyết. Lẽ dĩ nhiên tiểu thuyết không phải chỉ có thế và người ta có thể cho rằng 
Kim Dung không là một tiểu thuyết gia mà một người kể chuyện tài tình. Nhận xét 
ấy không phải là không có lý: càng ngày ông càng làm chủ nghệ thuật của mình thì 
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người ta thấy nhân vật ông càng trở nên sơ sài như không có một trọng lực nào hơn 
là những con tốt trong một thế cờ cực kỳ biến hoá mà sự giải quyết chỉ còn là một 
thứ trí thức thanh cao. Nhưng làm sao phủ nhận được rằng, ngoài những cám dỗ 
thông thường của phiêu lưu, Kim Dung, ở khắp nơi trong truyện ông, đã mang lại 
một sức sáng tạo tâm lý mà văn võ hiệp chưa từng thấy. Cái tâm lý phức tạp ấy, sự 
bất trắc ấy, những xung đột ở bên kia đạo lý ấy là tiểu thuyết. Người ta đã đón tiếp 
những đặc tính ấy của truyện Kim Dung như là một cái gì thật mới. Nhưng cái mới 
của Kim Dung là đã làm mới lại tiểu thuyết tính bằng cách đưa nó vào văn võ hiệp. 
Tại tiểu thuyết nếu người ta có thể định nghĩa thứ văn không biên giới ấy, đã bắt 
đầu, khi, những ý nghĩ cố định sụp đổ, thế giới trở nên một huyền bí, con người, 
không còn là một vai trò mà phải tự làm ra mình, giác ngộ mình như một cá nhân 
mà định mệnh thường xuyên bị nghi vấn hoá.  

Người ta biết rằng tiểu thuyết bắt đầu khi, tiếp theo sự phát triển của thương 
mại và của kỹ nghệ nghĩa là của văn minh thành phố, cuộc đời, hết bị quy định bởi 
những giáo điều và những nghi lễ truyền thống của xã hội nông nghiệp, xô cá nhân 
vào một thế giới của nghi vấn, của phiêu lưu và của sự tranh sống. Sự bùng nổ của 
tiểu thuyết tính trong Kim Dung có lẽ cũng phản ảnh một xu hướng tương tự trong 
xã hội đương thời cùa chúng ta. Nhưng sự mở mang của những thành phố của 
chúng ta đã không phải là một sự kiện phát triển từ trong ra mà đã diễn tiến theo 
những kế hoạch và với tài nguyên của Tư Bản Quốc Tế, để phụng sự cho quyền lợi 
của họ. Nhất là cái tư bản ấy lại là thứ tư bản độc quyền mà ưu tư tiên quyết là tập 
trung, tổ chức và kế hoạch. Ấy là một lý do người ta có thể tạm lấy để giải thích tại 
sao trong Kim Dung giai đoạn anh hùng lại quá ngắn và sự nổi loạn lãng mạn tại 
truyện sao lại sớm bị thâu hồi trong trật tự. Cách tổ chức theo kiểu truyện trinh 
thám của truyện ông cũng đủ cho người ta thấy rằng xã hội tiêu thụ trong những 
truyện ấy không phải là một xã hội sống trong sự sợ ngày mai. Nếu tôi không lầm 
thì truyện trinh thám đã ra đời dưới thời Nữ Hoàng Victoria, ở giai đoạn phát triển 
tối đa của đế quốc Anh. Khi truyện Kim Dung bắt đầu thì thời của sáng tạo đã hết 
và những cá nhân lớn như Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Tạ Tốn v.v… chỉ 
còn là những tiền bối đã trở về già để lại sân khấu võ lâm cho những thiếu niên ngu 
ngốc, giằng co giữa Tà và Chính, cố vá víu lại một di sản tan hoang.  

Xung đột giữa Tà và Chính ấy có lẽ đã diễn tả mâu thuẫn chính yếu trong 
những xã hội còn ở tình trạng bán thuộc địa như xã hội chúng ta. Một đằng thì xã 
hội ấy, mà những điều kiện lịch sử không cho phép sự trở thành của một giai cấp 
tư sản đủ sức tự lập, trong chừng nào nền kinh tế của họ còn thiết yếu dựa trên sự 
tự do doanh thương, thì dường như khó tránh được một sự phụ thuộc chặt chẽ vào 
cái tổ chức liên lục địa của tư bản chế, và một đằng khác cũng không thể để sự phụ 
thuộc ấy trở nên một sự lệ thuộc mới, người ta thấy họ thường xuyên phải duy trì 
áp lực của một ý thức hệ quốc gia cực đoan. Ấy là một điều dễ hiểu. Nhưng tai hoạ 
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bắt đầu khi ý thức hệ ấy lại trở nên một dụng cụ để đàn áp những thành phần khác 
của xã hội và dưới những nhãn hiệu khác nhau người ta gọi là phi dân tộc và để 
biến những thành phần khác thành những dụng cụ để bảo vệ chính cái phi dân tộc 
của chế độ tư bản. Những mâu thuẫn cam go ấy mà sự can thiệp võ trang của 
người ngoại quốc lại gia tăng gấp bội, chúng ta thường tự hỏi là chúng sẽ dẫn 
chúng ta tới đâu. Nhưng có những xã hội sống bằng sự nhất trí thì cũng có những 
xã hội dựa trên sự mâu thuẫn của nó để trường tồn. Sự mai mỉa là tất cả xảy ra như 
trên sự đổ vỡ của quê hương, những mâu thuẫn của chúng ta càng ngày càng làm 
chúng ta trở nên phì nộn. Cho nên không có gì lạ nếu sau cùng Tà và Chính, Thiện 
và Ác, Phúc và Hoạ, Kim Dung sẽ coi như Âm và Dương nghĩa là sức mạnh của tự 
nhiên có khi thuận và có khi nghịch, nhưng không thể tách khỏi nhau đều cần thiết 
cho sự tiến hoá như chiến tranh thuộc địa cần thiết cho sự phồn thịnh của thương 
mại.  

Xu hướng tư tưởng Kim Dung là một cố gắng để trả lại cho tự nhiên những 
xung đột giữa người và người. Ấy là một điểm tiến bộ. Tại chỉ trong chừng nào thế 
giới hết bị chế ngự bởi những cái thiêng liêng thì con người mới tìm thấy tự do và 
sức sáng tạo của mình. Nhưng cũng không phải ngẫu nhiên mà những xu hướng tư 
tưởng như thế, từ Thái hoà luận của Leibnitz đến gần chúng ta hơn, Cơ cấu luận 
của Claude Lévi-Strauss, thường xuất hiện ở những thời mà sự bành trướng của 
Tây phương đã mang lại cho nhân loại không biết bao nhiêu là đau khổ.  

Hai trăm năm trước, Voltaire, ở thời đang lên của tư bản, đã từ chối những lý 
thuyết cho rằng ác nghiệp ở trên đời là một phần cần thiết cho sự quân bình của 
toàn thể và ông đã trở nên một chiến sĩ tiền phong trong cuộc tranh đấu chống lại 
những giáo điều mà, trong quan niệm của người thời ấy ông cho là một cản trở của 
tiến bộ và sự thực đã gây ra không biết bao nhiêu xung đột đẫm máu. Người ta 
cũng nhớ rằng Marx muốn thủ tiêu những mâu thuẫn xã hội ngay trong nguyên 
nhân của chúng là những tương quan sản xuất, và thế, bằng một cuộc cánh mạng 
bởi và cho quần chúng vô sản. Nhưng thời đại này là của quần chúng bị đóng 
khuôn và của những mâu thuẫn có tổ chức. Cho nên người ta không ngạc nhiên 
nếu Kim Dung không nhìn thấy một tổ hợp mới và chủ trương một đạo lý xuất thế 
và của sự từ bi. Hình như ông cho rằng ác nghiệt ở trên đời là một phần đã được dự 
trù sẵn trong trật tự của tự nhiên. Nhưng trên phương diện cá nhân thì ông nghĩ 
rằng ác nghiệt ấy không hẳn là không chữa được như Vô Kỵ đã chữa cho Vi Nhất 
Tiếu khỏi cái bệnh hút máu người đã làm cho con người nghĩa hiệp mang tiếng ấy 
là một đại ma đầu của võ lâm. Y học trong Kim Dung giữ một phần quan trọng và 
Vô Kỵ cũng là thầy thuốc. Cũng như thế, người ta thấy rằng tác phong cổ quái của 
nhân vật trong truyện ông không bao giờ có tính cách như không mà trái lại ông 
thường cho nó một nguyên nhân trong tiểu sử của họ.  
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Cái đạo lý Thuỵ Sĩ ấy không phải là không cao quý. Người ta có thể chê nó là 
đạo lý của một người ngoài cuộc. Ấy tuy nhiên là một điều dễ hiểu nếu người ta 
nhớ rằng Kim Dung là một nhà văn ăn khách nhất của cái vùng mà một đồng bào 
danh tiếng của ông đã gọi là vùng bão tố. Nhưng ở thời đại của những nhà cách 
mạng có giấy phép, khi những anh hùng có thể sản xuất từng loạt như xe Ford, khi 
để cứu những trẻ con nghèo đang chết đói ở những vùng chậm tiến, người ta thấy 
rằng cái việc đầu tiên là phải thiêu huỷ đồng ruộng của họ thì ai biết đâu nó đã 
chẳng là sự trung thực cuối cùng của người làm văn? Người làm văn vào đời như 
xướng ca. Nhưng thế giới từ nghìn xưa vẫn thuộc những người có khí giới và 
những người có của. Ngôn ngữ cũng của họ. Thì làm văn nghĩa gì hơn là đã xin 
vâng lời? “Xin vâng lời, nhưng mà”. Cái “nhưng mà”, theo Roland Barthes, có thể 
tóm tắt thái độ của Kafka trước cuộc đời. Cũng chính vì nó mà vẫn có người đang 
chết.  

 
 

Nguồn: Nxb Trình Bầy. Ban chủ trương: Diễm Châu, Trịnh Viết Đức, Lê 
Văn Hảo, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Khắc Ngữ, Thế Nguyên, Trần Tuấn 
Nhậm, Nguyễn Văn Trung, Thảo Trường, Đỗ Long Vân. Thư từ và tác phẩm 
xin gửi cho: Ô. Thế Nguyên, 80/80 Trần Quang Diệu, Sài Gòn. Phát hành 
tại: Quán sách số 34 (Trước cửa Pharmacie Diệu Tâm), 117, Lê Lợi, Sài 
Gòn. In xong ngày 24-12-1967 tại nhà in Trình Bầy, 291 Lý Thái Tổ, Sài 
Gòn. Ngoài những bản thường còn in thêm 40 bản đặc biệt, không bán, 
trong đó hai mươi bản đánh số từ Đ.L.V I đến Đ.L.V XX và hai mươi bản từ 
T.B. I đến T.B. XX. Copyright by Đỗ Long Vân, 1967.  
Bản điện tử do talawas thực hiện. 
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PHỤ LỤC 

Đoạn ghi nhớ Đỗ Long Vân 
Gửi chị Quỳ, hai cháu Lô & Thao 

 

Khánh Ly – Đỗ Long Vân – Đinh Cường – Trịnh Xuân Tịnh 
Triển lãm tranh sơn dầu DC tại Alliance Française Đàlạt 1965 

 
Mùa đông đã trở lại 
rừng cây khô cành buồn thiu 
màu trời ẩm đục 
buổi chiều tôi ra ngồi ở vườn sau 
bầy quạ đen sà xuống kêu hoàng hôn 
nhớ anh vô cùng. 
 
Anh đã chết âm thầm hồi tháng tám [1] 
trong căn nhà không có điện 
hẻm Nguyễn Huỳnh Đức, Phú Nhuận. 
mỗi ngày anh qua hàng xóm xin thùng nước 
đồng hồ nước cũng không có 
anh ngồi trước bàn viết cũ kỹ. ngọn đèn dầu 
căn phòng luôn tối ám 
ngày tôi đến chia tay anh 
chiếc giường đơn nhà binh 
chăn nệm nhầu vàng ẩm mốc 
anh tự học chữ Nhật… 
anh ngồi dịch sách người ta thuê 

https://tranthinguyetmai.files.wordpress.com/2014/01/dolongvandc2.jpg
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Anh Đỗ Long Vân ơi 
chưa trở lại thăm anh một lần. 
ngày đội quân Bắc Việt tràn vào Sài Gòn 
anh vẫn mang chiếc bao gạo cũ 
có in cờ vàng ba sọc đỏ 
đi mua từng lon gạo 
ra đầu ngõ mua bó rau 
anh cứ ngẩn ngơ như không hề hay biết gì 
rằng thành phố đã đổi khác 
trong khi Bùi Giáng đứng la hét 
bên cầu Trương Minh Giảng 
chửi Lê Duẩn, Hồ Chí Minh 
đầu đội mũ sắt lính Việt Nam Cộng Hoà 
(tất nhiên là bị đánh gần chết) 
anh vẫn không hề hay biết gì 
sống một mình lủi thủi 
trong căn nhà thuê. đơn chiếc 
Anh đã quên. quên hết 
Đại học Sorbonne – Paris – Huế – Đàlạt 
tiểu luận về Nguyên Sa. Truyện Kiều A-B-C 
Vô-Kỵ giữa chúng ta… 
một thời lẫm liệt. thơ mộng 
quán cà phê Dung – Thành Nội những năm sáu mươi 
hàng đêm. bạn bè bên anh và Ngô Hồng Quỳ 
những ngày anh chị ở Paris về 
anh dạy Văn Khoa Huế 
rồi bỗng dưng anh tự nghỉ dạy 
chống chiến tranh 
anh không chịu nổi tiếng la hét 
những ngày xuống đường của sinh viên 
Vẫn chiếc áo veston mùa đông Paris 
vẫn chiếc áo mưa nhựa nhà binh 
anh lang thang đây đó… 
anh bị đưa vào trại nhập ngũ ở Đà Nẵng 
anh bị bắt lính đi trung sĩ truyền tin 
có buổi anh phải leo lên chòi cao 
ở Phú Lâm. đứng gác 
Anh nhớ không. những đêm Đà Lạt 
sương mù. sương mù… 
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anh vẫn nói lí nhí. cười lí nhí 
cặp kính cận dày. tóc hớt cao 
chiếc áo len cánh màu xám cũ 
trong căn phòng đường Hoa Hồng 
anh đốt Bastos xanh liên miên 
Tôi ngồi vẽ. và anh đã viết 
sau này cho tôi như không ai hiểu tôi hơn 
về đường bay. nét cọ. những vệt màu bầm 
Un artiste n’a que faire d’exprimer son temps. 
Il le construit. 
nó dựng nên thời đại. 
và tôi tiếp tục đi. bao giờ cho đến đích 
tôi cô đơn vô cùng tận. như nghệ thuật. 
Như anh đã nằm xuống trong xó xỉnh tối tăm 
như Diana đã nằm xuống trong muôn triệu hoa hồng 
như Mother Teresa đã nằm xuống là vị thánh 
tôi đã vẽ anh. đã vẽ Teresa để nhớ 
ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì 
nhớ tuổi nhỏ tôi 
đi suốt ngày dưới những tàn cây cao su 
chạy theo con nước lũ miền Đất Đỏ 
quì trên băng ghế nhà thờ đọc kinh trước giờ học 
Dì sœur của tôi đâu rồi. Dì sœur rất dữ. 
để lại trong tôi sự nghiêm nghị. 
anh thì rất đỗi hiền từ 
để lại trong tôi một tình bạn hiếm hoi 
nay anh đã về với đất. 
Mùa đông đã trở lại 
tôi vẫn lui cui vẽ. hằng đêm. 
không có anh. không còn sương mù Đà Lạt 
và gió thì thổi suốt trên rừng cây khô 
như tiếng kèn đồng buốt lạnh 
Les mains dans le vent. xám ngắt. 
những bàn tay không níu nổi thời gian… 
 
Virginia, 12 – 1997 
Đinh Cường 
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[ 1] Đỗ Long Vân sinh năm 1934 tại Hà Nội, mất tháng 8 - 1997 tại Sài Gòn, 

tro gởi ở Chùa Phú Nhuận  
Du học Pháp 1954 - Đại Học Sorbonne năm 1956 chơi thân với nhóm bạn 

Paris như Nguyên Sa, Hoàng Anh Tuấn - Ngô Thy Liên, Lê Văn Kiên - bạn thân 
của Ngô Mạnh Lân anh Ngô Hồng Quỳ 

Về lại Việt Nam năm 1962, giáo sư Đại Học Văn Khoa - Huế, Đại Học Đàlạt. 
- 1963 - Viết cho Đại Học - tạp chí nghiên cứu của Viện Đại Học Huế 

bài đầu tiên đăng: Nhân một kinh nghiêm thơ (Đại Học số 31- tháng 2 - 1963) 
- một số bài khác đã đăng trên Hành Trình, Đất Nước, Nghiên Cứu Văn Học 
(xem Văn Học, California, số 208 - 209 tháng 9 - 2003 dành nhiều trang đăng 
lại các bài viết của Đỗ Long Vân). 

- 1967 - Trong ban chủ trương nhà xuất bản Trình Bầy - Sài Gòn, điều khiển 
tủ sách Nghiên Cứu Văn Học 

Tác phẩm đã xuất bản: 
- Nguồn Nước Ẩn Của Hồ Xuân Hương - nhà xuất bản Trình Bầy 1966 
- Vô Kỵ Giữa Chúng Ta Hay Là HiệnTtượng Kim Dung - Trình Bầy 1967. 

 

 

https://tranthinguyetmai.files.wordpress.com/2014/01/ngothylienhatuandalat65.jpg
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Trịnh Công Sơn - Ngô Thy Liên - Hoàng Anh Tuấn - Đinh Cường - Đỗ Long 
Vân. Triển lãm tranh sơn dầu DC tại Alliance Française Đàlạt 1965 

 

 
Ngô Kha – Nguyễn Châu – Trịnh Công Sơn – Đinh Cường – Trịnh Vĩnh Thúy 

– Dao Ánh – Ngô Hồng Quỳ. Huế 1964 
 

 
Ngô Hồng Quỳ – Đinh Cường 

https://tranthinguyetmai.files.wordpress.com/2014/01/ngokhanguyenchau.jpg
https://tranthinguyetmai.files.wordpress.com/2014/01/ngohongquyparis2010.jpg
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TỪ XUÂN HƯƠNG ĐẾN VÔ KỴ, 

CẤU TRÚC PHÊ BÌNH HAY  
PHÊ BÌNH CẤU TRÚC LUẬN ĐỖ LONG VÂN 

 
NGUYỄN MẠNH TIẾN 

 
“Sự định cơ cấu đã trở nên cái phần cám dỗ nhất của phê bình” 

                          
Đ.L.V 

 
 

 
Chân dung Đỗ Long Vân qua nét vẽ của Đinh Cường 

 
Văn học miền Nam Việt Nam 1954 - 1975, tiếp nhận lý thuyết phương Tây 

vào nghiên cứu văn học đến từ nhiều suối nguồn. Trong đấy, trường phái lý thuyết 
chủ đạo hiện tượng luận, như thái sơn bắc đẩu, là bá chủ của hoạt động nghiên cứu, 
phê bình văn học (1). Song, bên cạnh, các khuynh hướng nghiên cứu, phê bình văn 
học khác vẫn kiến tạo được sinh quyển riêng để tồn tại, phát triển, nên cũng có 
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thành tựu với nhiều công trình độc đáo. Trong đấy, tiêu biểu có phê bình văn học 
theo cấu trúc luận (2). 

Đỗ Long Vân, có thể xem là “minh chủ” của phê bình văn học cấu trúc luận ở 
miền Nam thời ấy. Chỉ có điều, vị minh chủ cô đơn ấy, một mình một phái, song 
không vì thế mà phê bình cấu trúc ở miền Nam mất tiếng nói. Đỗ Long Vân tài hoa 
và uyên bác, với một văn thể uyển chuyển, mạnh, nhanh như đao Đồ Long vẫn 
khiến quần hùng văn bút phải kính nể. Đọc trở lại Đỗ Long Vân, chỉ qua hai công 
trình: Nguồn Nước Ẩn Của Hồ Xuân Hương và Vô Kỵ Giữa Chúng Ta Hay Là 
Hiện Tượng Kim Dung (3), chúng tôi sẽ lần giở ngược trở lại vào cấu trúc phê bình 
văn học, như chính là phê bình cấu trúc luận của Đỗ Long Vân. Hy vọng, qua đấy, 
tái diễn giải nhằm giới thiệu thêm/lại bậc cao thủ Đỗ Long Vân, người xuất hiện 
sớm nhất, mở ra phê bình văn học cấu trúc/cơ cấu luận tại Việt Nam. 

 

1.  
 
Như là một kẻ có cơ may được chiêm ngắm cơ cấu của Đồ Long đao, cái bí 

kíp phê bình cấu trúc luận Đỗ Long Vân sẽ dần được vén mở khi chúng ta tìm cách 
trả lời cho câu hỏi: suối nguồn nào đã cộng thông vào trong tư tưởng, phương pháp 
phê bình văn học Đỗ Long Vân? 

Câu hỏi vừa tuôn ra lập tức va phải câu trả lời là bởi chính sự tiếp nhận rất 
sớm cấu trúc luận ở miền Nam trong học đường, cũng như nhiều ngành khoa học 
khác nhau. Thật vậy, lời xác nhận của một người học trò cũ trường miền Nam, nhà 
nghiên cứu triết học có thẩm quyền bậc nhất hiện nay Bùi Văn Nam Sơn về sự phổ 
biến tư tưởng cấu trúc luận trong học đường, cho thấy, cấu trúc luận được biết đến 
ở miền Nam thời trước là khá phổ biến (4). Cấu trúc luận, vì thế, được tìm hiểu (5), 
áp dụng trong nhiều ngành khác nhau như triết học (6), ngữ học (7), dân tộc học 
(8) và nghiên cứu, phê bình văn học (9). 

Như vậy, một cách sơ thảo, vẫn cho thấy gương mặt tiếp nhận cấu trúc luận ở 
miền Nam thời bấy giờ được hằn lên những đường nét tương đối rõ. Đồng thời, 
phải nói thêm về Đỗ Long Vân, người có một mối liên hệ tư tưởng khá mật thiết 
với cấu trúc luận, mà trong đấy rõ nhất là dấu ấn của R.Barthes và xa hơn là 
C.Lévy- Strauss (10). Cấu trúc luận, vì thế, qua ngả Pháp, chảy về Đỗ Long Vân 
trên đất Việt, thành nguồn nước ẩn giúp ông kiến tạo nên các tác phẩm phê bình 
văn học, mà rồi đây, sẽ thành của gia bảo trong cái gia tài vốn hiếm muộn, nhỏ lẻ 
là phê bình cấu trúc luận tại Việt Nam. 

Theo đúng quy luật của kẻ dò đường, phê bình văn học Việt Nam, mỗi khi 
muốn đưa vào thành công một lý thuyết, một phương pháp phê bình mới, buộc 



ĐỖ LONG VÂN. VÔ KỴ GIỮ CHÚNG TA HAY LÀ HIỆN TƯỢNG KIM DUNG * * 55 
 

phải thử lửa với những đứa con kiêu kỳ, khó hiểu, không dễ chiều nên cao giá của 
văn học Việt Nam như Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc hay 
hiện tượng cắc cớ Hồ Xuân Hương. Đỗ Long Vân chọn Hồ Xuân Hương. Người 
đẹp sắc sảo, nửa kín nửa hở, vừa mặn mà lại chua chát, quen mặt nhưng khó tán ấy 
là đối tượng ve vãn của nhiều hảo thủ phê bình, tay chơi lý thuyết ở Việt Nam. Phê 
bình phân tâm học cũng đã chọn Xuân Hương để dương danh, lập uy và đã thành 
công. Bậc tiên chỉ Nguyễn Văn Hanh mở đường vào lòng nàng bằng phân tâm học 
Freud, để từ đấy, sẽ trở nên nổi tiếng với quan điểm cơ giới: ẩn ức - thăng hoa - 
sáng tạo. Đỗ Lai Thúy, người phân tâm học đến sau từ một hướng khác với Jung 
đã có với nàng một khung trời riêng, một “hoài niệm phồn thực”. Phê bình phân 
tâm học chọn Hồ Xuân Hương và thành công vang dội. Nay, phê bình cấu trúc 
luận Đỗ Long Vân cũng quyết định chọn Xuân Hương, và Đỗ Long Vân cũng 
được nàng chiều lòng mà để lại một giọt máu-mực, chảy lan tràn, đẫm mộng mơ 
nhưng chặt chẽ trong tác phẩm phê bình xuất sắc Nguồn nước ẩn của Hồ Xuân 
Hương.  

Đọc Nguồn Nước Ẩn Của Hồ Xuân Hương cũng như Vô Kỵ Giữa Chúng Ta 
Hay Là Hiện Tượng Kim Dung, chúng tôi chọn cách đọc lộn ngược, đọc từ cuối tác 
phẩm đọc lên. Đọc lộn ngược nhưng không phải như Tây Độc, vì luyện nhầm, 
luyện không nổi, luyện sai bí kíp đến nỗi “tẩu hỏa nhập ma”, suốt đời chúc đầu 
xuống đất. Ngược lại, đọc lộn ngược là con đường lớn để hiểu bí kíp phê bình Đỗ 
Long Vân, phải đọc từ cuối sách, nơi mà trong khoảng đất/giấy đã cạn dòng, họ Đỗ 
mới để lộ thực chiêu, làm lộ ra quan niệm phê bình một cách hiển ngôn. Đọc 
những trang cuối tác phẩm phê bình Hồ Xuân Hương, chúng ta ngày nay hẳn phải 
kinh ngạc với họ Đỗ khi vào thời điểm những năm 60 thế kỷ trước, ở đất nước Việt 
Nam mà lý thuyết luôn luôn đến rất muộn nhưng Đỗ Long Vân đã sớm xác quyết 
một quan niệm phê bình hiện đại chủ nghĩa, trên văn bản rất cụ thể. 

Trên căn nền của cấu trúc luận, Đỗ Long Vân đã kêu gọi đoạn tuyệt với lối 
phê bình mà ông gọi là “giảng văn” cứ lấy “tiểu sử, hoàn cảnh cụ thể (sinh lý, văn 
học, chính trị, xã hội) tác giả đã sống” để cắt nghĩa văn bản. Đỗ Long Vân chọn 
theo “một giả thuyết mới của phê bình, trước hết “phải trả cho tác phẩm sự mạch 
lạc của nó”. Giả thuyết của lối phê bình mới mà Đỗ Long Vân nói tới, chúng ta 
hiểu đích xác là phê bình văn bản hiện đại. Chính bởi thế, trong tình thế ngày hôm 
nay, chúng ta càng nhận thấy rõ ý nghĩa lớn lao ở những dòng sau đây của Đỗ 
Long Vân khi ông viết về “cái hay” của phương pháp phê bình mới, mà cụ thể là 
phê bình cấu trúc luận: “trở lại tác phẩm, tra vấn tác phẩm đến cùng, tìm nghĩa tác 
phẩm ngay trong chính tác phẩm”. Hiện đại hóa phê bình văn học Việt Nam, như 
vậy, có thể nói diễn ra ngay từ những năm 60 thế kỷ trước với phê bình hiện tượng 
học và cấu trúc luận. Nhưng một nhà cấu trúc luận thì khác một nhà hiện tượng 
luận. Cùng là trở về ngôi nhà của hữu thể văn bản đấy, nhưng nhà hiện tượng luận, 
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như Lê Tuyên chẳng hạn, sẽ kiến tạo nghĩa cho tác phẩm bằng cách rọi phóng ý 
hướng tính của mình lên tác phẩm. Đọc văn học của nhà hiện tượng luận, vì thế, là 
lối đọc dựng xây, đọc kiến tạo nghĩa, làm nên một sinh thể tác phẩm mới, mang 
dấu ấn của riêng mình. Nhà cấu trúc luận như Đỗ Long Vân thì không thế. Đỗ 
Long Vân quan sát, soi xét vào, tháo rời các yếu tố dựng nên tác phẩm. Sau đó, tìm 
kiếm những “thường tố”, tức cái yếu tố chính “được dùng nhiều nhất” trong tác 
phẩm. Tiếp theo, Đỗ Long Vân viết: “lấy những thường tố ấy, tìm chỗ ăn khớp với 
nhau giữa chúng và xếp chúng lại. Xếp chúng lại rồi, nghĩa là sau khi đã duy nhất 
chúng, người ta có cái người ta gọi là cơ cấu của tác phẩm”. Ở một chỗ khác, Đỗ 
Long Vân lại viết: “phân tích, phối hợp, ấy là những động tác căn bản của cơ cấu 
luận”. Nói theo ngôn ngữ cấu trúc luận kiểu Barthes, Đỗ Long Vân đã thực hành 
hai thao tác nền tảng của cấu trúc luận là chia nhỏ (découpage) và tái cấu 
(agencement) (11). 

 

2.  
 
Hoạt động phê bình văn học của Đỗ Long Vân, vì thế, được chúng tôi hình 

dung trong kinh lịch một cao thủ võ hiệp, tỉ mẫn ngồi chiêm nghiệm, kiếm tìm các 
bí kíp đã dựng xây nên tuyệt đỉnh công phu tác phẩm văn học. Trong một thời khắc 
trầm tư phê bình lóe sáng, họ Đỗ đã tìm thấy cấu trúc dựng nên tuyệt tác văn học. 
Tỷ dụ như, đọc Hồ Xuân Hương, Đỗ Long Vân đã: “xếp cơ cấu thơ Hồ Xuân 
Hương quanh trực giác của một nguồn nước ẩn”. Thế giới thơ nàng Hồ là một thế 
giới bị vây khổn, hay khác đi, thế giới ưỡn mình ra giữa trăm chiều ướt át. Tháo rời 
các chi tiết trong thơ Xuân Hương, Đỗ Long Vân gặp cái “thường tố”: mọi sự 
trong thơ Xuân Hương đều “chảy nước”. Nước trong thơ nàng gọi về sự âm ỷ, liên 
lỉ khi thì chảy nhừa nhựa như giọt mủ mít, khi thì ồn ào, tuôn trào, dữ dội trong cái 
nên thơ một lạch đào nguyên, hay cám cảnh, bi ai trong phận bảy nổi ba chìm giữa 
nồi nước bỏng. Nước “tăn teo”. Nước “dòng thông”. Nước “lộn giời”. Nước “cực 
lạc”. Nước “vỗ tông tông”. Nước “vỗ phập phồng”. Nước “lõm bõm”. Nước “trắng 
xóa”. Nước “phẳng lặng lờ”. Hay có khi, nước là “nguồn ân”, “bể ái”. Nước như 
“giếng thanh tân”, như “giọt hữu tình”, như “lăn tăn”… Nói gọn lại, nước-Xuân-
Hương là “kết-tinh-thể của đào nguyên”. Có thể nói, với phát hiện ra cái nhân vĩnh 
cữu trong thơ Hồ Xuân Hương là dự phóng bất tận nơi nguồn nước ẩn, Đỗ Long 
Vẫn đã trả lời cho vấn đề cốt lõi, tìm thấy “cái nhân nguyên ủy” dựng nên thế giới 
nghệ thuật đa diện, lắm sắc màu, nhiều cám dỗ trong thi giới nữ sỹ Hồ Xuân 
Hương. 

Là người, ai cũng có trong mình nguồn nước ẩn. Khi đêm thanh, lúc ngày dài, 
vui chóng, buồn chầy, cái nguồn nước ẩn, ẩm ướt tự nhiên nhi nhiên trong người 
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chúng ta vẫn mời mọc, giục giã, cất tiếng gọi sâu thẳm đòi để được hiện hữu. 
Nhưng người đời, vì vướng víu giữa nhiều cấm kỵ, lắm ràng buộc đã không dám 
thừa nhận một nguồn nước ẩn giấu kín trong mình. Người đành sống vong thân với 
số kiếp xa nguồn đến vĩnh cữu. Hồ Xuân Hương không thế, cá tính nàng quyết liệt. 
Nàng muốn mình là một triển diễn đến vô tận nguồn ân bể ái. Nàng đòi cho được 
quyền lợi hiện hữu sống động với nguồn nước ẩn trong mình. Xuân Hương muốn 
nguồn nước ẩn mãi phún trào. Thơ Hồ Xuân Hương, do đó, để tâm tình sáng lên 
mặt chữ. 

Sống giữa nguồn nước ẩn thôi thúc, giục giã, réo gọi, Hồ Xuân Hương rơi vào 
tình thế phải bạo động chữ nghĩa để làm hiện hữu nhục tình. Thơ nàng Hồ, vì thế, 
toàn hiện ra trong những tình cảnh oái ăm của sự mời gọi, của cái cơ sự đã/luôn 
chín nẫu, mà chỉ cần khẽ chạm vào thì sẽ có ngay một nguồn nước ẩn phún trào: 
con ốc nhồi nằm chờ “bóc yếm”, quả mít khát chín đợi “cắm cọc”, cái quạt da dù 
thiếu luôn khát khao “chành ra ba góc”, đã là trai thì “khom khom cật”, đã là gái 
thì “ngửa ngửa lòng”… thế giới, cuộc đời hiện lên như gói vào cái toàn thể “mỏi 
gối chồn chân vẫn muốn trèo”. Từ con người nội giới, Hồ Xuân Hương rọi phóng 
ý thức cá nhân của mình ra thế giới bên ngoài. Vì thế, thơ nàng nuôi giữ một tín 
niệm thành khẩn về sự vật thế giới cũng được tạo tác từ một nguồn nước ẩn. Thế 
giới trong thơ Xuân Hương, vì thế, đầy ham muốn triển nở sự phồn sinh lên cảnh 
vật. Đỗ Long Vân gọi đấy là sự “bạo động làm sái cảnh” trong thơ Xuân Hương. 
Cảnh vật nếu vốn bình thường, đi vào thơ Xuân Hương, qua một nguồn nước ẩn 
đàn bà, cảnh trở nên bất thường vì đã bị nàng cố tình “vặn cổ chữ nghĩa”: “chín 
mõm mòm”, “xanh om”, “vỗ tông tông”, “rung lắc cắc”… Ngôn ngữ thơ Xuân 
Hương, vì thế, đầy mê hoặc, lưỡng ý, thậm chí đa ý, làm ướt át cả thế giới mơ 
tưởng của người đọc. Đọc Xuân Hương, do vậy, có niềm sướng khoái của hành vi 
ăn trái cấm, hay, được tắm tẩy tự do trong nguồn nước ẩn hiểm nguy, cấm kị một 
cách an toàn, hợp pháp, viên mãn. Chung kết lại, bí mật thơ Xuân Hương, sự mê 
hoặc hay khó hiểu, xối trộn lại, khuôn trọn vào chỉ một cái: cấu-trúc-nguồn-nước-
ẩn. 

Đến Vô Kỵ Giữa Chúng Ta Hay Là Hiện Tượng Kim Dung, ngay vào đầu, Đỗ 
Long Vân đã tung ra một nhận định quan trọng, thể hiện viễn kiến phê bình của 
ông khi cho rằng, nền văn học miền Nam khoảng mười năm đầu, đáng kể nhất là 
phong trào võ hiệp. Một tia nhìn táo bạo về địa vị tiểu thuyết võ hiệp. Cái điều mà, 
phải mất vài chục năm sau, giới nghiên cứu văn học nói chung mới nhận trở lại ý 
nghĩa tiểu thuyết võ hiệp trong đời sống văn học nước nhà. Tiểu thuyết võ hiệp, 
với vô số tác phẩm, trong đấy, Kim Dung nổi bật lên trong tư cách võ lâm minh 
chủ của sự viết. Đọc Kim Dung, Đỗ Long Vân bằng chưởng cấu trúc luận đã 
xuyên qua cái phức tạp, đập tan cái đồ sộ, đa sắc màu của tiểu thuyết, vét hết lớp 
sóng chữ trùng điệp sang một bên để nhìn thấy cái lõi nền dựng nên tiểu thuyết võ 
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hiệp, cả cổ điển lẫn lối mới, đó là võ học. Cấu trúc của tiểu thuyết võ hiệp chính là 
võ học. 

Với cái nhìn lối mới cấu trúc luận kiểu Đỗ Long Vân về tiểu thuyết võ hiệp, 
người ta có thể tiến tới định nghĩa tiểu thuyết võ hiệp như là truyện kể về võ học. 
Tiểu thuyết võ hiệp, do vậy, là hí trường rộng lớn để những tuyệt kỹ võ học chấn 
động giang hồ như Bắc minh thần công, Nhất dương chỉ, Giáng long thập bát 
chưởng, Đả cẩu bổng pháp… triển diễn, phiêu lưu. Võ học, vì thế, là “yếu tố của 
truyện kể”. Các tác phẩm của Kim Dung thường có sự tái lặp lại các tuyệt kỹ võ 
học, mà chỉ cần nhắc đến tên môn võ ấy thôi là đã có cả một quá khứ hào hùng 
hiện về. Võ học, do đó, nới rộng văn bản làm thành tình thế liên văn bản cho 
truyện kể. Giang hồ vốn đang yên lặng, bỗng nhiên tao loạn vì một lối giết người 
của môn võ bí mật, tưởng thất truyền nay tái xuất giang hồ. Nhân vật trong tiểu 
thuyết võ hiệp, vì thế, hiện ra như là một lối lấp đầy, làm sân nền cho võ học hiển 
hiện và khai triển. Bản sắc người anh hùng, do vậy, được võ học đảm bảo. Nói 
khác đi, võ học kiến tạo bản sắc người anh hùng. Mộ Dung Phục dám gạt bỏ tất cả, 
trở thành một con người bất cận nhân tình, lạnh lùng tàn bạo, vì chỉ còn biết có 
mưu đồ mượn võ học phục vụ quyền lợi cá nhân, khôi phục quyền lực dòng họ. 
Đoàn Dự kiến tạo bản sắc khác, khinh thường tất thảy võ học, chỉ biết đến tình 
yêu, nên trở thành một kẻ thư sinh phong nhã suốt đời nuôi dưỡng lý tưởng tình 
yêu và cái đẹp. Võ học, vì thế, như tấm gương chiếu tướng, nhân vật đi qua là hiện 
nguyên hình. Một câu truyện võ hiệp, thường khi vẫn bắt đầu từ chỗ truy tìm, sở 
hữu bí kíp võ công xảo diệu, danh chấn giang hồ, hay có khi, chỉ là một thứ binh 
khí có công lực siêu phàm. Thế cho nên, chỉ vì Đồ Long đao, Ỷ Thiên kiếm mà 
giang hồ đẫm máu. Ỷ Thiên Đồ Long ký, vì thế, là câu chuyện được cấu trúc trên 
nền tảng giang hồ chánh tà nhị phái truy tìm Đồ Long đao, tranh giành Ỷ Thiên 
kiếm. Hoặc như Anh hùng xạ điêu, Cửu âm chân kinh là bí kíp mà xoay quanh nó 
tấn kịch giang hồ tranh đoạt đồ sộ được tái hiện, và người anh hùng khù khờ 
Quách Tĩnh được dựng xây lên giữa màn kịch đầy bất trắc và bất ngờ ấy. 

Cái nhìn cấu trúc luận về tiểu thuyết võ hiệp là võ học, cấp cho Đỗ Long Vân 
một đôi mắt phê bình riêng, để từ đấy, bằng một lối độc đáo, nhìn ra chân tướng 
nghệ thuật, hay sát hơn, cách tân nghệ thuật của Kim Dung. Nếu trong truyện võ 
hiệp cổ điển, chỉ cần sở hữu một môn võ tuyệt kỹ thì có thể dễ dàng chế ngự anh 
hào giang hồ, thì võ hiệp Kim Dung không đơn giản thế. Võ học trong Kim Dung 
không phải là tuyệt đối. Môn võ nào cũng tiềm ẩn những yếu điểm của nó. Võ học, 
vì thế, không là tất cả. Võ học còn lệ thuộc tình thế sử dụng võ học. Đấy là chất 
nền gây bất ngờ trong truyện Kim Dung, và là bí mật nghệ thuật mà Kim Dung hấp 
dẫn người đọc. Lăng ba vi bộ có thể giúp chàng thư sinh Đoàn Dự khuất phục ác 
nhân, võ nghệ đầy mình Nam hải ngạc thần, nhưng Lăng Ba vi bộ nếu gặp một trận 
thế hỗn loạn, toàn những kẻ võ công loàng xoàng, đánh không ra chiêu, ra thức thì 
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Lăng ba vi bộ trở nên vô dụng. Hoặc khác, cũng chàng Đoàn Dự, Lục mạch thần 
kiếm vô địch thiên hạ được triển khai một cách phập phù lúc có lúc không khiến 
độc giả luôn thót tim mỗi khi Đoàn Dự lâm trận. Tính bất toàn của võ học trong 
truyện kể Kim Dung đã trở nên yếu tố khớp trục, xoay trái, lật phải, ẩy lên, hạ 
xuống chuyển vận liên tục để tình tiết truyện kể luôn luôn vận hành, đồng thời biết 
rẽ ngoặt đúng lúc làm câu truyện không thể đoán định. Một câu truyện tưởng đã sa 
lầy, cùng khốn, lập tức được cứu vãn khi một môn võ, bí kíp khác lạ đột ngột xuất 
hiện. Võ học luôn đóng vai trò đòn bẩy, bôi trơn, tạo lực cho cả một tòa cấu trúc 
truyện kể đi lên phía trước. 
 
Võ học, trong Kim Dung, hơn thế, được chia làm hai thể. Hiển thể của võ học là 
chiêu thức, ẩn thể của võ học là nội lực. Chiêu thức có tinh vi đến đâu cũng không 
bằng nội lực. Kiều Phong chỉ đi một bài võ nhập môn của trẻ em là Thái tổ trường 
quyền cũng đủ khuất phục cao thủ giang hồ ở trận chiến khốc liệt Tụ Hiền Trang. 
Chính nội lực mới là cái diệu dụng của võ học. Vì nội lực là bản thể của võ học, 
nên với kẻ tầm thường thì rèn kiếm để dùng, cao thủ hơn dùng diệp kiếm, một cái 
lá có thể giết người, cao thủ đến cùng tột thì phải là kiếm quang, kiếm khí, kiếm ý. 
Đông Tà, vì thế, chỉ bằng tiếng đàn, tiếng sáo có thể giết người. Truyện Kim Dung 
nhìn từ võ học, đã chuyển võ học từ chiêu thức ngoại thân vào tâm ý nội thân. Học 
võ đại đạo là chế định được tâm ý, sai sử được nội lực. Dụng võ như thế là đi đến 
cùng tột, chế ngự tâm, đấu nội lực mới mong hùng bá thiên hạ. Hùng bá thiên hạ, 
do vậy, cũng là hùng bá, chế ngự được chính con người mình. Võ học do đó là võ 
đạo. 

Người anh hùng trong tiểu thuyết võ hiệp cổ điển, từ tạ thầy xuống núi đã là 
một cao thủ giang hồ, vô địch thiên hạ. Người anh hùng cổ điển hành đạo là dùng 
võ học để trừ gian, diệt ác, thực thi cái đạo lý duy nhất đúng của mình. Người anh 
hùng của Kim Dung đến với võ học phần lớn là những tay mơ, kinh lịch giang hồ 
không có mà võ học thì vài chiêu gà, vịt. Chính trường đời đen bạc dạy người anh 
hùng của Kim Dung cái đạo lý giang hồ, và sự tình cờ, cơ ngẫu ở đời đưa chàng 
đến với những võ công tuyệt luân. Từ đấy, tổng thể truyện võ hiệp của Kim Dung 
là chính con đường trở thành bậc cao thủ phủ trùm uy đức lên bốn biển của người 
anh hùng. Trên nền kinh nghiệm ở đời mà người hùng trong tiểu thuyết Kim Dung 
va vấp, ý nghĩa truyện kể lóe sáng. Vô Kỵ trước khi thống nhất chánh tà hai phái 
thì chàng đã là một thế mâu thuẫn nửa tà nửa chánh. Mẹ là ma đầu khét tiếng, cha 
thì thuộc chánh phái lẫy lừng, Vô Kỵ là một lưỡng thể tà chánh. Vô Kỵ với một 
cuộc đời đầy bầm dập đã hiểu ra, tà không hẳn là xấu, chánh không hẳn là đường 
hoàng. Một Tạ Tốn của ma giáo có khi lại đầy nghĩa tình, một Diệt Tuyệt của 
chánh phái lại là kẻ giết người không gớm tay, không tình không nghĩa. Chánh tà 
trong tiểu thuyết cổ điển là thế lưỡng phân tuyệt đối. Tà chánh đối đầu. Người 
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danh môn chánh phái bao giờ cũng là kẻ nắm chân lý. Chánh tà trong Kim Dung 
khác hẳn, là một thế phức hợp, khi tách rời khi hòa nhập, khó có thể phân biệt. Tà 
chánh tương giao. Tà chánh đều có lý của mình để tồn tại. Thước đo giá trị con 
người trong tiểu thuyết Kim Dung, vì thế, không nằm ở môn phái anh thuộc về. 
Giá trị con người nằm ở một chữ tình. Người anh hùng đúng nghĩa trong Kim 
Dung bao giờ cũng nặng tình. Chân lý không phải bao giờ cũng thuộc người anh 
hùng, vì thế, A Châu dịu hiền, Kiều Phong quang minh lỗi lạc mới chịu chết thảm 
khốc và oan khuất. Nhưng Kiều Phong hay A Châu vẫn sáng lên rực rỡ vì cả hai 
sống trọn vẹn đầy nghĩa-tình. Mộ Dung lạnh lùng, không cần và không bao giờ có 
tình yêu thì hóa điên. Vương Ngữ Yên, Đoàn Dự là những kẻ khù khờ, ngây thơ, 
trong sáng trên giang hồ, chỉ biết mỗi chữ tình thì được tất cả. Cơ cấu, vì thế, là cơ 
cấu nghĩa tình. Và cơ cấu, vì thế, bao giờ cũng nên thơ. Trên nền cơ cấu, có cả một 
tòa chi tiết liên tục được tháo gỡ và kiến tạo, làm thành cái phồn sinh, đầy màu sắc 
ở đời. Đọc Đỗ Long Vân, như vậy, làm chúng ta nhớ V.Ia. Propp. Propp đọc cổ 
tích, thấy được cổ tích cơ cấu từ 31 chức năng nền tảng. Mọi tình tiết, nhân vật của 
kho tàng cổ tích thần kỳ, do vậy, chỉ là phần phụ được tháo lắp, đắp đổi trên nền 31 
chức năng căn nền ấy. Vậy, diễn giải cơ cấu võ học của họ Đỗ cũng có thể nghĩ 
đến một hệ chức năng mới, mà từ những chức năng ấy, mọi tiểu thuyết võ học sẽ 
được kiến tạo. Vấn đề lý thú này, vẫy gọi những nghiên cứu đồ sộ hơn trong tương 
lai. 

Như vậy, siêu vượt mọi cái nhìn trong lối nhìn Đỗ Long Vân, cái nhìn cấu trúc 
là cái nhìn bản thể, quy định và triển khai mọi lối nhìn. Từ cái nhìn cấu trúc, mọi 
lớp nghĩa và đặc trưng nghệ thuật văn học được hiện lên rõ nét, từ-một-cấu-trúc-
nền. 

 

3.  
 
Sau cùng, đọc Đỗ Long Vân còn là đọc bút pháp phê bình văn học. Trung 

Niên Thi Sỹ Bùi Giáng lừng lẫy hẳn phải nhìn thấy cốt cách thi ca hơn người trong 
ngòi bút phê bình Đỗ Long Vân nên mới gọi ông là “nhà thơ ngậm ngùi đi vào 
biên khảo” (12). Thụy Khuê ở Paris, khi nhắc đến bút pháp đẹp đến tột cùng của 
người mơ mộng Bachelard, đã liên tưởng ngay đến Đỗ Long Vân (13). Ở miền 
Nam thời ấy, không ngẫu nhiên, họ Đỗ có khi còn được xưng tụng là “Vô Kỵ của 
phê bình”. 

Đỗ Long Vân, trên cái nền lý tính được dựng lên từ lõi phê bình chặt chẽ (cấu 
trúc) được khảo cổ từ văn bản, một lối văn uyển chuyển nhưng mạnh mẽ được 
triển khai. Một lối văn nhiều câu đơn, hình ảnh liên tưởng tuôn trào, từ ngữ gọt 
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giũa và liên tục được làm mới, nên, đẹp khỏe và cường tráng. Cái cường tráng của 
sự phún trào quanh một nguồn nước ẩn, hay sự cường tráng của lối vần vũ một 
Long-Vân- rồng-trong-mây. 

Đọc một phê bình văn học được nuôi dưỡng bằng thi tính trên nền lý tính kiểu 
Đỗ Long Vân, người đọc, vì thế, có thêm cái khoái thích của kẻ được dâng hiến 
bữa tiệc từ ngữ. Thứ từ ngữ được triết học rèn luyện chứ không phải thứ từ ngữ 
phê bình “làm văn”, thiếu mỹ học phê bình, kiểu phê bình học trò cấp 3 nối dài phổ 
biến hiện nay, với cái chiêu mọn thuần túy bản năng, trực giác đem cảm thụ văn 
học. 

Đỗ Long Vân, một người sống hướng nội, khép kín, âm thầm, đã kết thúc hiện 
hữu tài hoa, uyên bác của mình trong một cuộc đời đầy bi kịch. Nếu thi ca đã có 
lão thi sỹ khùng điên tưng bừng Bùi Giáng thì phê bình văn học có Đỗ Long Vân 
cũng là một người điên, nhưng là cái điên im lặng đến nhức nhối. Đỗ Long Vân 
được biết đến là một con người sống thu mình, hiền lành đến nhẫn nhịn, tội nghiệp 
ở đời. Mà thời ông sống thì quá nhiều sóng gió. Bi kịch gia đình đã khiến Đỗ Long 
Vân thành kẻ lang thang. Ông sống nhiều năm khoai sắn không đủ bữa cuối đời 
trong một căn nhà trọ nghèo nàn ở thành phố Hồ Chí Minh. Người ta vẫn gặp ông 
trong bộ dạng rách rưới, đứng như trời trồng, như mất hồn, cấm khẩu ở các ngã ba 
đường. Về cuối đời, ông chết đói (14). 

Tái diễn giải trở lại Đỗ Long Vân, là tái diễn giải một sự lãng quên quan trọng 
phê bình văn học cấu trúc luận ở Việt Nam, ở ngay chặng có ý nghĩa nhất, lần đầu 
tiên tiếp nhận cấu trúc luận vào phê bình văn học, và với đại diện chói sáng nhất – 
Đỗ Long Vân. Phê bình văn học, vì thế, thường sáng lên như ngọn đuốc soi đường 
xuyên qua những đại dương hiện hữu gầy mòn. Soi từ Xuân Hương đến Vô Kỵ, 
qua Đỗ Long Vân để tìm đến giữa di sản phê bình văn học của chúng ta. 

N.M.T 
(SH281/7-12) 
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đến các nhà nghiên cứu. 

 

http://www.structuralisme.fr/
http://www.tienve.org/
http://thuykhue.free.fr/

	PHỤ LỤC
	Đoạn ghi nhớ Đỗ Long Vân

