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Chương 5
Dạ Yến1 Trung Thu Tại Âm Phủ
1

T

rước khi xuất phát, chúng ta đã tìm hiểu đại khái tình hình dưới âm phủ từ

Cơ Canh. Diêm Vương mà sắp tới chúng ta phải đối phó tự xưng là Ngọc Lam
Già Vương, giỏi các loại phép thuật trừ ma, hằng ngày đều mang chiếc mặt nạ
quỷ vương, đẹp xấu khó phân, không ai có thể thấy được dung mạo thật của
hắn.
Ngọc Lam Già Vương là một trong số những Diêm Vương ở địa phủ. Từ rất
nhiều năm về trước hắn đã chiếm được địa bàn này, cũng không biết có phải vì
linh lực hắn mạnh, vả lại chỗ này chưa có ai cai quản hay không, mà hắn đã
thuận lợi tiếp quản được sổ sách giấy tờ ở đây, sử dụng ấn triện. Vị Diêm
Vương này hiển nhiên không phải là người tốt đẹp gì, hắn dùng những thủ đoạn
độc đoán chuyên quyền, khiến cho cả âm phủ chẳng ai dám ăn nói to tiếng.
Sau khi Tư Đàn nghe xong kế hoạch của chúng ta, đương nhiên là nàng ta
không muốn bị bỏ lại một mình ở Hội Âm sơn để trông nom Hàn Nhi thế là lại
đem hết cốc chén, bàn ghế vừa đập vừa đá ầm ĩ cả lên.
“Dựa vào cái gì? Ả ta ngay cả pháp thuật cũng không có, có đi cũng chỉ
ngáng tay ngáng chân thôi.”
Hoành Thanh thoải mái truyền một chút pháp lực vào hai lá bùa màu vàng,
khẽ hô: “Khởi!”, hai tờ bùa liền hóa thành hai tiểu đồng tóc búi màu vàng nhạt.
Hắn hài lòng gật đầu, kéo bàn tay của nhi tử ta, ôn hòa nói: “Hàn Nhi, hai tiểu
đồng này sẽ nghe theo lời sai bảo của con, kể cả khi ăn cơm hay đi ngủ đều
không được để chúng rời khỏi con, hiểu không?”.
Nhi tử gật đầu, quay lại nhìn ta, không thèm để ý đến nhóc trọc đầu đang ra
sức lấy lòng bên cạnh. Ta buồn bã nhờ vả Tư Đàn trông nom nhi tử giúp, ả liền
phẫn nộ trừng mắt nhìn ta, nét mặt như thể có thâm thù đại hận, căm hờn cực
độ.
Lúc xuất phát, ta trông thấy nhi tử tựa vào cánh cửa nhìn ta, đôi mắt đen láy
không chớp lay một cái, giống hệt với ánh mắt khi nó là tiểu hồ ly trước lúc ta
hạ phàm, cứ nhìn mãi khiến cho trái tim bản tiên cô co rút đau đớn.
Cơ Canh đã giải thích cụ thể hành trình cho chúng ta. Trước tiên chúng ta
tiến vào âm phủ bằng con đường thông giữa Hội Âm sơn và địa phủ, sau đó
phải vượt qua một con sông, tiến vào nội thành phủ. Tòa nhà cao nhất chính là
Phong Đô Thiên Tử Phủ của Ngọc Lam Già Vương.
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Trước khi qua sông, chúng ta phải uống một chén canh được nấu bằng nước
sông Vong Xuyên, để tẩy sạch sinh khí phàm tục trên người. Chén canh này
chính là canh Mạnh Bà mà phàm nhân vẫn thường nói. Có điều, trên người
chúng ta có tiên căn, đương nhiên không giống với những phàm nhân trong lục
đạo luân hồi, uống vào là quên hết mọi chuyện kiếp trước mà chỉ làm lắng lại
những chấp niệm yêu hận trong lòng mà thôi.
Cơ Canh cười nói: “Kể ra thì chén canh Mạnh Bà này đối với tiên nhân
chúng ta cũng là vật hữu ích. Trên thiên giới có những người vì tu luyện không
đúng cách mà linh hồn bị đục khoét, tâm ma thường xuất hiện vào chính khoảnh
khắc đó, lúc này chỉ cần uống một chén canh Mạnh Bà thì lập tức sẽ có chút tác
dụng làm tâm chí ổn định, giúp cho không ít tiên nhân vượt qua kiếp nạn”.
Nếu vậy thì quả thật cũng không tồi chút nào.
Mấy năm gần đây, âm phủ cũng rất biết cách vớ vét tiền của, chủ yếu là lấy
từ hai giới khác, chỉ cần có tiền trả, những người tu luyện của hai giới kia có thể
đến âm phủ thần bí trong truyền thuyết để du ngoạn hoặc ở lại một thời gian, chỉ
cần mua loại lệnh bài thông hành thích hợp là được. Cái chúng ta cần bây giờ,
chính là chuẩn bị thật nhiều ngân lượng châu báu, như thế thì việc tiến vào âm
phủ chẳng phải là chuyện gì khó khăn.
Đây là lần đầu tiên ta đến âm phủ, khó tránh khỏi hiếu kỳ nhìn ngó lung
tung. Tứ phía khói đen lượn lờ, quỷ khí dày đặc; phía trước ẩn hiện hai dòng
sông, một dòng đầy côn trùng rắn rết, nước sông là máu chảy cuồn cuộn, giống
như có vô số ác quỷ đang vươn cánh tay ghê tởm ra mà gào thét, còn một dòng
là nước sông màu trắng trôi lặng lẽ, vô cùng yên bình.
Phía trên Huyết Hà cao ngàn trượng có một chiếc cầu, bên Bạch Hà thì lại
không có, nhưng sát bờ có một chiếc thuyền nhỏ giống như chiếc đang đậu. So
với trên cầu bên kia có bóng người qua lại như nước thì bên này lại vắng vẻ lạ
lùng.
Mạn Châu Sa Hoa2 màu đỏ nở dọc hai bên bờ sông.
Cơ Canh thu nhỏ lại nằm trong tay áo ta, lúc này nhỏ tiếng nói: “Cô cô, bên
đó chính là cầu Nại Hà, đi qua chiếc cầu đó đều là những linh hồn đã chết tiến
vào lục đạo luân hồi. Chúng ta phải qua từ Bạch Hà, người đưa đò là một con
quỷ tham tiền, nhất định sẽ nhân cơ hội mà bắt chẹt, cô cô đừng tranh cãi với
hắn làm gì, cứ vứt cho hắn chút tiền là được”.
Ta hiếu kỳ hỏi: “Ta thấy trước tảng đá lớn bên kia có rất nhiều quỷ hồn nam
nữ già trẻ đang vây quanh nó vừa khóc vừa cười. Tại sao lại vậy?”.
Cơ Canh nói: “Bệ đất bên bờ sông Vong Xuyên gọi là Vọng Hương đài, còn
tảng đá to ở bờ sông chính là Tam Sinh thạch, trên đó ghi lại những ký ức của
mỗi con người vào kiếp trước và kiếp này. Vọng Hương đài là nơi có thể nhìn
về nhân gian lần cuối cùng, Tam Sinh thạch xóa đi bao nhiêu yêu thương oán
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hận, bao nhiêu điều hữu duyên vô phận, những điều không thể cưỡng cầu. Cho
nên mới vừa cười vừa khóc, đúng là một lũ ngốc”.
Không biết vì sao ta nghe xong mà tim đập loạn cả lên, đang định dừng chân
để nhìn rõ hơn, đột nhiên cổ tay bị nắm chặt, sau đó bị Hoành Thanh kéo về
hướng bến đò bên Bạch Hà. Ta còn chưa kịp phản ứng, một bà lão mù một bên
mắt, mặc áo màu xanh lục, tay xách cái giỏ đi tới, lạnh lùng nói: “Uống chén
canh đi”.
Uống hết một chén canh trong suốt, lòng ta bỗng dưng cảm thấy hoang mang
mơ màng.
Giống như có một thứ quan trọng gì đó trở nên mơ hồ, những chấp niệm ta
khổ cực theo đuổi thình lình vơi bớt đi, mờ nhạt dần, cảm giác hết sức thoải
mái.
Tâm trạng ấy rất kỳ lạ, giống như việc mình thích một người, một khắc trước
muốn mà không thể có được, đau khổ tựa muốn chết đi, một khắc sau lại được
giải thoát, chỉ còn lại nỗi nhớ nhung nhàn nhạt.
Rất nhiều cảm giác kỳ lạ và hoang mang cứ lướt qua trong đầu ta, đến nỗi
lên thuyền như thế nào ta cũng không nhớ rõ.
Mãi tới khi ta thấy Hoành Thanh xoay lưng về phía người lái đò nhổ hết
nước canh trong miệng xuống sông.
Ta cứng họng líu lưỡi nhìn Hoành Thanh, hắn còn nháy mắt với ta nữa chứ.
Ta dần tỉnh táo lại từ trong trạng thái thẫn thờ, hừng hực nổi lên ngọn lửa vô
danh: “Huynh, huynh, huynh không uống sao?”. Sở dĩ ta không do dự mà uống
hết cả chén canh là bởi động tác ngửa cổ đổ hết chén canh vào miệng của
Hoành Thanh, nào ngờ hắn lúc đó dứt khoát, sau lưng thì lại hành động như
vậy, mà hắn cũng chẳng thèm ra ám hiệu cho bản tiên cô biết với. Bản tiên cô
đột nhiên có cảm giác mình bị lừa gạt, khí huyết cuồn cuộn bốc lên.
Câu trả lời của Hoành Thanh quái gở đến nỗi bản tiên cô tái mét mặt mày,
lúc lâu không nói được gì.
Hắn cười híp mắt, nói: “Ta có người mình thích, làm sao nỡ quên đi dù chỉ là
một phần nhỏ?”.
Trước khi chúng ta lên thuyền đã sớm thương lượng trả tiền luôn toàn bộ
chuyến đi. Nào ngờ vừa ra đến giữa sông, người lái đò bỗng nhiên dừng lại, lộ
ra vẻ mặt mưu mô với chúng ta, cười hì hì nói: “Hai vị khách quan, đoạn đường
sông còn rất dài, trên đường đi hết sức buồn chán, không biết hai vị khách quan
có muốn tìm trò vui gì đó để giết thời gian không?”.
Hoành Thanh mở phiến quạt trắng ra nhẹ nhàng phe phẩy, dài giọng “ờ” một
tiếng rồi đáp: “Vậy ngươi có trò vui gì?”.
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Người lái đò cảm thấy có thể làm ăn được, hai mắt phát sáng, từ trong ngực
ào ào đổ ra một đống đồ, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Xem ra kiểu “làm ăn”
này đều là cướp của tống tiền thành thói quen đây mà.
Gã bắt đầu liến thoắng chào hàng.
Hoành Thanh nghe gã giới thiệu một lượt, thong dong lấy quạt đẩy đẩy đống
đồ, ngữ khí cực kỳ khinh thường: “Chẳng qua là mấy thứ đồ đồng đồ sắt vụn
vặt ở nhân gian, vậy mà cũng dám đem tới lừa gạt ta?”. Người lái đò tức khắc
như phải chịu sự sỉ nhục nặng nề, tức tối đáp: Công tử thật không biết nhìn
hàng, đây là trứng chim hoàng oanh3, chỉ cần búng nhẹ, một chú chim sẽ phá vỏ
chui ra, vỗ vỗ hai cánh nhỏ đáng yêu, còn cất tiếng hót véo von, âm thanh trong
trẻo tuyệt vời! Còn đây là tranh tứ đại mỹ nữ, chỉ cần nhè nhẹ hướng bức tranh
lên cao mà mở ra liền có bốn vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương bước ra, vòng eo
vô cùng mềm mại, y phục hết sức mát mẻ cùng nhảy múa hoan ca! Đương
nhiên, thứ này không thích hợp với vị cô nương đây, nhưng chỗ ta còn có bức
họa tứ đại mỹ nam, bảo đảm dung mạo mỗi người đều tựa như Tống Ngọc,
Phan An4!”.
Ta nghe xong, khuôn mặt liền nhăn lại như cái bánh bao giống hệt Hoành
Thanh. Hoành Thanh lựa hết bên này đến bên kia, đột nhiên chỉ một hạt nhỏ
màu hoàng kim, vật đó bóng loáng tròn trịa như hạt trân châu, hắn hỏi: “Đây là
cái gì?”.
Người lái đò sững người, như có chút đau lòng nói: “Công tử thật có con mắt
tinh tường, nó gọi là Thái Hư Đan, nhiều năm trước Hoan Mộng tiên tử đi qua
đây đã tặng tiểu nhân ba viên, bây giờ chỉ còn lại đúng một viên. Khi dùng chỉ
cần truyền một chút linh lực vào viên đan là được, nó có thể mang đến cho
người nhập mộng một giấc mơ đẹp, đan xen giữa sự thật và mộng ảo, khiến
người đó vô cùng hạnh phúc”.
Hoành Thanh khép quạt: “Nghe ra thì cũng khá thú vị đấy, ta lấy cái này
nhé”.
Người lái đò này mà cũng có những vật kỳ lạ hiếm thấy, ta nghe xong liền
cảm thấy có chút hứng thú, ánh mắt đang quét qua đống đồ của gã, bên tai đột
nhiên vang lên tiếng của Hoành Thanh: “Sư muội, cùng nhập mộng với ta
nhé!”.
Ta còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã choáng váng, rơi vào một đám
sương mù trắng xóa.
Ghi chú:
1. Dạ yến: Tiệc tối. (ND)
2. Mạn Châu Sa Hoa: Là một loài hoa có thật, còn có tên gọi là Bỉ Ngạn
hoa. Tương truyền loài hoa nảy nở ở hoàng tuyên, bên sông Vong Xuyên ở âm
phủ, phủ đầy trên con đường xuống địa ngục. Hương hoa có ma lực kỳ lạ, có
thể gợi lại ký ức lúc còn sống của người chết. (ND)
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3. Chim hoàng oanh: Chim vàng anh. (ND)
4. PhanAn, Tống Ngọc: Hai trong những đại mỹ nam nổi tiếng nhất trong
lịch sử Trung Quốc. (BTV)

2

M

àn sương trắng mờ mờ được vén lên, hiện ra một tòa đại điện trang

nghiêm tao nhã.
Đây hiển nhiên là thiên giới, chỉ có điều không biết là cung điện của vị tiên
nào. Ta đang định nhìn tấm hoành phi phía trên đại điện thì lại mờ mờ ảo ảo
nhìn không rõ.
Trong điện phảng phất như có tiếng cười, còn có âm thanh “chát chát” theo
tiết tấu. Trên bậc thềm của đại điện, những sợi vàng sợi bạc dài mấy trượng phất
phơ theo gió.
Vén lên những vật đang bay phất phới, bên trong điện tiên chướng ẩn hiện,
có đặt vài khung cửi, các chức nương1 mặc áo trắng qua lại như con thoi. Từ
khung cửi nhả ra tấm vải lụa ánh vàng ánh bạc, rực rỡ chói mắt, vô cùng lộng
lẫy.
Ta ngẩn người đứng nhìn, bỗng nhiên bên cạnh lóe lên bóng người, Hoành
Thanh cùng đứng cạnh ta, hắn khều những sợi tơ mỏng manh như khói đó rồi
nói: “Đây chính là Hỏa Vân Kim Ti Ngân Lũ Y2 vô cùng quý giá của tộc
Phượng Hoàng chúng ta, là giá y3 ta chuẩn bị riêng cho sư muội, muội xem có
hài lòng không?”.
Ta cứng họng líu lưỡi: “Giá y? Muội gả cho ai cơ?”.
Hoành Thanh cười đáp: “Sư muội quên rồi sao, mấy ngàn năm trước giữa
chúng ta có hôn ước, hiện nay cung Phúc Đức4 tinh diệu cát tường, thanh ôn chi
long5, gió xuân đưa tin lành, vạn vật đều tốt đẹp. Chính là cơ hội trời cho để hai
ta thành thân”.
Điều khiến ta kinh ngạc là, tuy Hoành Thanh cười, nhưng nhìn hắn không
giống như đang nói đùa.
Sóng mắt hắn mênh mang đắm đuối, nhìn ở khoảng cách gần thật có cảm
giác câu hồn đoạt phách. Đây quả thực là một đôi mắt phượng đẹp tuyệt trần,
mà ta thì phải một hồi sau mới phản ứng lại xem hắn vừa nói câu gì. Hoành
Thanh là tộc Phượng Hoàng... Tên này mà là một con phượng hoàng?
Phượng Hoàng và Cửu Vỹ Thiên Hồ đều là thượng cổ thần tộc6. Ta vốn
tưởng rằng, những người xuất thân từ thần tộc, cho dù là nam hay nữ, đều phải
giống như Chi Liên đế quân, không chỉ dung mạo đẹp vô cùng, mà tính cách
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cũng phải cực thanh cao lạnh lùng, khiến cho người khác không dám khinh
nhờn. Nào ngờ loại người vừa vô lại vừa thích đùa giỡn như Hoành Thanh lại
thuộc thần tộc chứ? Vậy nên ta đã rất kinh ngạc, một khắc sau ta đã phải cực kỳ
hối hận vì mình đã thất thần.
Tơ lụa ánh vàng ánh bạc vốn đang nằm yên dưới khung cửi đột nhiên giống
như có ma tính, ngàn vạn sợi vàng sợi bạc trải ra trên không trung, tạo thành
một cái lưới lớn, hướng từ trên đầu ta phủ xuống.
Tơ lụa càng thít càng chặt, cuối cùng biến thành một cái kén chặt cứng, quấn
chặt ta ở bên trong, trong khi đầu váng mắt hoa, rất nhiều những ảo cảnh lướt
qua đầu ta.
Hôn ước mấy ngàn năm trước, những lễ nghi trong ngày đại hôn, đêm xuân
mặn nồng, tân hôn hạnh phúc...
Ta đẩy cửa sổ, hương thơm thanh mát của ngày đầu xuân như tràn vào lồng
ngực.
Hoành Thanh đang đứng dưới những nhánh hàn mai, phe phẩy quạt rồi mỉm
cười với ta.
“Cuộc sống của thần tiên vốn không có điểm dừng, chúng ta cứ sống như thế
này mãi mãi nhé, được không?”
Vừa nói hắn vừa dùng đôi mắt trong veo mà nhìn ta.
Dáng điệu Hoành Thanh như bây giờ, quả đúng là Phượng Hoàng hàng thật
giá thật.
Một chú Phượng Hoàng đang hừng hực xuân tình.
Điều đáng sợ là, ta chẳng những không cảm thấy buồn nôn, mà còn cảm
động, thẹn thùng gật đầu, Lưu Vân Thủy Kính phản chiếu hình ảnh khuôn mặt
của ta, hai má ửng hồng.
Hoành Thanh nở nụ cười ngây ngất lòng người, ngắt xuống một cành mai
trắng, từng bước tiến về phía ta...
Cổ tay thình lình bị nắm chặt.
“Sư muội, thuyền đã cập bến, chúng ta lên bờ nhé?”
Thứ trắng xóa, mỹ lệ, mang theo hương thơm thanh mát tan biến giống như
một giấc mộng. Lúc tỉnh giấc đã ngàn năm, nhưng giấc mơ dài ấy vẫn còn rất
rõ.
Hoành Thanh đứng trước mặt đang dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn ta, khuôn
mặt phớt hồng, nụ cười càng như thể con mèo ăn vụng cá. Trong thời gian một
chén trà, ta vẫn cứ chau mày chưa hồi thần nổi, tất cả khung cảnh trong mơ lướt
qua đầu ta. Sau đó ta mới giật mình phản ứng lại được, tên này thế mà lại dám
kéo ta nằm mơ một giấc đáng khinh như vậy, lập tức ta nổi giận bừng bừng, vừa
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đứng vững trên bờ liền triệu gọi vỏ kiếm Cơ Canh, nhằm vào mặt hắn mà đánh
túi bụi.
“Huynh! Từ nay về sau! Đi tránh xa ta ra!”
Hoành Thanh trên người có phép thuật, nếu hắn cứ thế mà tránh đi thì ta
cũng chẳng cách nào đánh được. Thế nhưng hắn lại không hề né tránh, không
chỉ đứng im chịu trận, còn vô cùng phối hợp mà kêu oai oái, phối hợp với cả
gương mặt vô lại kia nữa, làm bản tiên cô tức đến run người.
Ta không sợ chịu thiệt, nhưng đáng hận nhất là phải chịu sự thiệt thòi vô
duyên vô cớ như vậy, đối phương lại còn tỏ ra thẹn thùng muốn mình chịu trách
nhiệm, đúng là da mặt dày hơn cả tường thành. Nếu không phải còn có việc
quan trọng, bản tiên cô thề rằng, cho dù đang ở trên trời hay dưới đất, nhất định
ta sẽ phân rõ ranh giới với tên này.
“Cửa thành sẽ đóng vào giờ Dần, người nào muốn vào thành thì nhanh chân
lên!”, phía trước đột nhiên vang lên tiếng quát lớn.
Định thần nhìn lại, cánh cửa thành đen như mực xuất hiện cách chúng ta
khoảng mấy chục bước, tấm hoành phi phía trên cổng thành lâu viết hai chữ
“Hoàng tuyền”, trông vô cùng âm u đáng sợ.
Lác đác vài quỷ hồn lướt qua chúng ta rồi xếp hàng để vào thành.
Đứng tiếp đón là một ông lão mạc y phục của quan Phủ Sử7, diện mạo xem
như bình thường, hai tên Nhật Du thần và Dạ Du thần8 vóc dáng lực lưỡng đứng
bên cạnh lão, đang nhìn chằm chằm vào các tử hồn và sinh linh đi qua. Có lẽ
chút nữa đi qua cánh cổng thành kia, trong nội thành âm phủ sẽ còn nhiều thứ
đáng sợ hơn nữa, nghĩ đến đã thấy rợn cả người rồi.
Thẻ bài để vào thành đã được Cơ Canh chuẩn bị sẵn. Ta không thèm để ý tới
Hoành Thanh, tiếp tục tiến về phía trước đưa thẻ bài ra. Ông lão chùi chùi xem
xem, sau đó mới gật đầu, ta đang định vào trong thì ông lão cười xảo trá, rồi lấy
ra một cái đèn lồng màu trắng chói mắt.
“Ngày mai chính là hội Du Đăng rằm tháng Tám, phủ Diêm Vương ban bố
pháp lệnh, muốn vào thành ngoại trừ phải nộp thẻ bài tương ứng, nam phải mua
bút chu sa, nữ phải mua chiếc đèn lồng trắng, mỗi người mười lượng bạc.”
Bản tiên cô không chỉ kinh ngạc vì khả năng vơ vét bóc lột của âm phủ mà
còn rất hiếu kỳ, không hiểu nam một cây bút chu sa, nữ một chiếc đèn lồng
trắng là cái quy định kỳ cục gì đây. Ông lão tỏ ra cực kỳ bất mãn mà nguýt ta
một cái: “Chiếc đèn lồng này không chỉ là đèn lồng trắng, mà là đèn lồng Triêu
Triêu9! Còn đây cũng không phải bút chu sa bình thường, mà là bút Mộ Mộ10!
Ta thấy các ngươi cũng là đến tham gia hội Du Đăng, vậy mà sao chẳng biết về
đèn lồng Triêu Triêu và bút Mộ Mộ thế?”.
Thì ra, tết Trung Thu tại nhân gian là tết đoàn viên cúng bái trăng rằm, đến
địa phủ thì lại trở thành ngày lễ để nam nữ hẹn hò bày tỏ lòng ái mộ. Trong
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ngày này, hễ là nữ tử trẻ tuổi đều cầm một chiếc đèn lồng trắng, nam tử thì
mang theo người một chiếc bút chu sa, chỉ cần gặp được đúng ý trung nhân, thì
cứ bước lên trước mà cầu hoan11, hễ có được sự ngầm đồng ý của nữ tử, nam tử
sẽ đề một bài thơ tình lên trên chiếc đèn lồng, như vậy coi như việc đã thành,
tiếp theo dù sự việc có như thế nào đi nữa thì cũng đều không bị ràng buộc.
Độ cởi mở của chuyện tình yêu nam nữ dưới địa phủ quả thật khiến người ta
không nói nên lời.
“Các người có biết không, Đại vương và Nương nương của chúng ta đã gặp
nhau trong hội Du Đăng. Đó là một ngày trăng tròn hoa thắm, trời quang cảnh
đẹp, trong ngàn vạn nữ tử tham gia hội Du Đăng, Đại vương chỉ vừa liếc mắt đã
thấy được Nương nương đang đứng trên cầu ngắm trăng, một bài thơ Triêu Mộ
đã kết thành giai thoại thiên cổ! Các người thử nói xem, nếu như cầu được trái
tim của một người, thì mười hai lượng cỏn con này đương nhiên chẳng bỏ bèn
gì.”
Nói tới nói lui, cuối cùng cũng vẫn là xòe tay đòi tiền.
Sau thời gian khoảng một nén hương, chúng ta đã thuận lợi tiến vào thành.
Hoành Thanh đi phía sau cách ta mười bước, một tay cầm chiếc đèn lồng màu
trắng xui xẻo, tay kia cầm bút chu sa, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Nhưng
xem bộ dạng của hắn dường như không hề có ý muốn vứt chúng đi. Ta chỉ tiếc
thương mười lượng bạc của mình thôi, chẳng hề có chút hứng thú nào đối với
việc cầm chiếc đèn lồng kỳ lạ này đi lang thang ngoài đường.
Đến khi chính thức bước vào nội thành, ta bất giác sững người.
Tất cả mọi thứ trong thành, nhà cửa chợ búa, nam nữ qua lại đông đúc, đều
giống hệt trần gian, chẳng hề có điểm nào khác biệt. Hoành Thanh chỉ tay về
một chỗ bảo ta nhìn, từ xa xa nhìn lại, ở phía chính nam có một tòa cung điện
cao ngất đồ sộ, phía ngoài điện được xây bao bọc bởi một bức tường dày màu
đỏ, cách nửa dặm có một tòa tháp là trạm gác, phòng bị nghiêm ngặt. Đó chính
là chỗ ở của Diêm Vương mà chúng ta đang tìm, Phong Đô Thiên Tử Phủ.
Ghi chú:
1. Chức nương: Cô gái dệt vải. (ND)
2. Y phục dệt sợi vàng sợi bạc tạo thành những đường nét như mây lửa.
(BTV)
3. Giá y: Y phục dành cho phụ nữ khi được gả về nhà chồng. (BTV)
4. Cung Phúc Đức: Một trong mười hai cung của tử vi. (BTV)
5. Thanh ôn chi long: Ám chỉ năm Mậu Thìn. (ND)
6. Thượng cổ thần tộc: Bộ tộc thần thánh từ thời thượng cổ. (ND)
7. Phủ Sử: Chức quan nhỏ chuyên quản lý tài vật, văn thư và thu chi ngày
xưa. (ND)
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8. Trong tín ngưỡng của dân gian Trung Quốc, Nhật Du thần là vị thần phụ
trách đi tuần khắp chốn vào ban ngày, giám sát thiện ác tại nhân gian; Dạ Du
thần cũng giống như Nhật Du thần, nhưng đi tuần vào ban đêm. (ND)
9. Triêu: có nghĩa là buổi sáng. (ND)
10. Mộ: có nghĩa là buổi tối. (ND)
11. Cầu hoan: Mong cầu tình yêu. (ND)

3

C

hiếc đèn lồng và bút chu sa Hoành Thanh không ném đi, vậy mà giờ lại

có công dụng. Chúng ta cầm hai vật này tham gia dạ yến Trung Thu.
Nghe nói dạ yến tối nay, Diêm Vương và Nương nương đều sẽ giá lâm tham
gia.
Vừa nghe nói hai vị này sẽ tới, bách tính của địa phủ lập tức xôn xao, đi tới
đâu cũng thấy tiếng thảo luận vô cùng hào hứng, rõ ràng là vị Diêm Vương và
Diêm Vương nương nương này đều rất được ủng hộ và yêu mến. Còn đối tượng
thảo luận của nam nữ thì lại trái ngược nhau, các vị cô nương thì xem trọng
Diêm Vương điện hạ, nam tử thì hiển nhiên yêu thích Diêm Vương nương
nương hơn. Trời còn chưa tối hẳn, người đã đứng chật cứng trên con đê bên
ngoài Minh Nguyệt lâu tại cầu Nhị Thập Tứ.
Cầu Nhị Thập Tứ, hình dáng của nó cũng giống với tên, chính là chiếc cầu
cửu khúc gồm có hai mươi bốn đoạn cầu quanh co khúc khuỷu, được xây trên
Địa Tâm hồ, hồ lớn nhất âm phủ. Hai mươi bốn đoạn cầu này được phân bố đều
đặn xung quanh hồ, một đầu tiếp nối với con đê, một đầu kéo dài đến giữa hồ,
chỗ tụ hội chính là một tòa thiên đài to lớn được xây bởi đá cẩm thạch trắng và
đá lưu ly, phía trên thiên đài vẫn còn ba tầng nữa, tầng trên cùng xây kiểu mái
cong, bốn góc vểnh lên, lầu các rường cột chạm trổ, đây chính là Minh Nguyệt
lâu.
Trên ngàn vạn thanh lan can bạch ngọc chạm trổ hoa văn của cầu Nhị Thập
Tứ được treo những chiếc đèn lồng mẫu đơn, nhìn từ xa giống như đai ngọc nổi
trên mặt nước, nước sông và cầu mang cùng một sắc, sóng nước dập dềnh. Phía
trước Minh Nguyệt lâu có một cột Hoa Biểu1 cao ngút trời. Bốn phía đều được
quấn hoa đăng rực rỡ mỹ lệ, khiến cho cả âm phủ được chiếu sáng thành một
thế giới huy hoàng, chẳng còn chút không khí âm u đáng sợ nào.
Từ buổi trưa, binh lính của âm phủ đã sớm đứng canh giữ tại hai mươi bốn
đoạn đầu cầu. Muốn lên trên cầu cùng tham gia hội Du Đăng cùng Diêm Vương
và Nương nương ở khoảng cách gần? Đương nhiên có thể! Chỉ cần mua một
tấm thẻ ngọc thông hành lên cầu là được.
Thời khắc này ta cảm nhận sâu sắc đạo lý tiền tài là vạn năng.
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Mục đích của chúng ta rất rõ ràng, đó là hội hợp với Đế quân, lấy lại thanh
kiếm Cơ Canh từ chỗ Diêm Vương. Còn việc khẩn cấp hiện nay, chính là làm
thế nào để lẻn vào phủ Diêm Vương.
Trước lúc này, ta không hề có một chút tin tức nào của Chi Liên đế quân.
Tên Hoành Thanh này thì lại cực kỳ xem nhẹ phủ Diêm Vương. Ngay từ lúc
vào thành đã tỏ ra khinh thường nói: “Thì cứ trực tiếp xông vào thôi”, sau đó bị
ta lườm nguýt cho mấy cái. Bây giờ lại được biết Diêm Vương sẽ xuất tuần, đây
quả thực là một cơ hội hiếm có.
Chúng ta đã thương lượng kỹ, một khi xác định Diêm Vương đã đến nơi diễn
ra hội Du Đăng, phòng vệ tại phủ Diêm Vương chắc chắn sẽ yếu đi. Hoành
Thanh nhân đó mà lẻn vào phủ Diêm Vương thám thính, còn ta thì vẫn tiếp tục
ở lại đây. Đến khi Diêm Vương hồi phủ, ta lập tức báo tin cho hắn qua một phép
thuật nhỏ mà hắn đã để lại cho ta, để hắn có thể nhanh chóng rút khỏi phủ Diêm
Vương. Bởi vì ngay cả Cơ Canh cũng không biết Diêm Vương đã giấu pháp
thân của nó ở nơi nào, trước khi sự việc chưa được sáng tỏ, chúng ta không nên
xung đột chính diện với Ngọc Lam Già Vương.
Sự việc ban đầu rất thuận lợi.
Chúng ta ra giá cao và mua được một tấm thẻ ngọc lên cầu. Hoành Thanh đi
bên cạnh ta, bộ dạng ấp úng, vẻ mặt kỳ quái, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ta,
giống như có chuyện gì không nói không được.
Ta để ý thấy vừa nãy có mấy vị cô nương ôm chiếc đèn lồng trắng đi qua đi
lại chỗ chúng ta. Thậm chí có người còn nháy mắt, nhìn Hoành Thanh mà cười
khúc khích, cơ thể õng ẹo tỏa ra khí chất phong tình lẳng lơ. Cứ vậy nên bản
tiên cô đành phải biết điều mà lui ra một chút, quả nhiên cô nương đó liền tiến
lên trước, dâng tặng đèn lồng trắng của mình cho Hoành Thanh.
Hoành Thanh đẩy chiếc đèn lồng trả lại, cô nương đó giậm chân bỏ đi. Lại
có một người bước lên, Hoành Thanh đột ngột chỉ ta rồi nói với cô nương đó:
“Thật ngại quá đêm nay ta chỉ muốn đề chữ lên chiếc đèn lồng của vị cô nương
kia thôi”. Cô nương ấy kinh ngạc nhìn ta, rồi lườm ta một cái và bỏ đi.
Ta nghiến răng bặm môi nói với hắn: “Đại sư huynh, hiện nay sư muội
chẳng còn chút pháp lực nào cả, huynh đừng có đem ta ra làm lá chắn, rước lấy
phiền phức không đâu!”.
Hoành Thanh xị mặt xuống, đau lòng nhìn ta: “Sư muội, huynh thật lòng
mà”.
Ta ôm chặt chiếc đèn lồng trong lòng, bọc kín không chút khe hở. Hoành
Thanh bỗng thở dài: “Sư muội, chắc muội vẫn còn nhớ lời người lái đò nói chứ,
Thái Hư Đan có thể khiến người nhập mộng có một giấc mơ đẹp đan xen giữa
sự thật và mộng ảo. Cái gọi là đan xen giữa sự thật và mộng ảo chính là cảnh
trong mộng ấy có ít nhất một nửa là sự thật”.
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Lòng ta bỗng trầm xuống, đang định hỏi hắn nói vậy là có ý gì thì đột nhiên
trên không trung có tiếng hô to gây sự chú ý, trong chớp mắt trăm tiếng chuông
cùng vang lên.
Diêm Vương và Diêm Hậu đến rồi!
Ta còn chưa kịp nói gì thì đã phải bắt chước theo đám ma quỷ bên cạnh mà
quỳ xuống. Tiếng trống nhạc ầm ĩ phía trên khiến lòng ta cảm thấy cực kỳ rối
rắm, ta nghe thấy Hoành Thanh ở phía sau nói nhỏ với ta: “Ít nhất vẫn có một
chuyện là sự thật, vào mấy ngàn năm trước giữa ta và muội đích thực đã có hôn
ước”.
Từ khi ta có ký ức, bản thân đã là một người phàm, khó khăn lắm mới tu
luyện được thành tiên, phi thăng lên tầng thứ nhất thiên giới, trở thành Bích Chỉ
không biết đã bao nhiêu năm... Chuyện mấy ngàn năm trước, khi đó có lẽ ta vẫn
còn ở trong lục đạo luân hồi, Hoành Thanh lại là một vị tiên trên thiên giới, làm
sao lại có quan hệ gì với ta được?
Ta ngơ ngác hồi lâu, đột nhiên như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, người có
hôn ước với Hoành Thanh, nhất định là vị “Tam sư muội” thật sự kia, mà ta, chỉ
là hàng giả thôi.
Khi ta quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng của Hoành Thanh nữa,
chắc là hắn đã đến phủ Diêm Vương rồi.
Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ bần thần không biết bao lâu, mà trong lúc ta
ngẩn người, xa giá của Diêm Vương, Diêm Hậu đã đáp xuống Minh Nguyệt lâu.
Các quan viên địa phủ khấu đầu bái lạy, trên thiên đài bắt đầu biểu diễn ca múa
hết lượt này đến lượt khác.
Đến lúc ta nhớ ra, định ngước đầu lên một chút thì chỉ thấy những bóng dáng
lả lướt trên đài cao đèn đuốc sáng rực, không thể nhìn rõ ràng.
Một nam nhân mặc trang phục thư sinh, diện mạo khá tuấn tú đi đến trước
mặt ta hỏi: “Cô nương đi một mình sao?”.
Ta lắc đầu.
Gã chẳng những không bỏ đi, ngược lại còn nháy mắt với ta đầy ám muội:
“Đã giờ này rồi, chắc là người kia không đến đâu nhỉ? Nam nhân nào để cho
các cô nương phải chờ thì không phải là nam nhân tốt”.
Ta vẫn lắc đầu. Nào ngờ tên này chẳng hề biết điều, được đằng chân lân
đằng đầu mà áp sát lại. Ta lập tức quay qua lườm gã một cái. Đối phương sững
người, tức thì lộ ra thần sắc giận dữ đưa tay kéo cả cái đầu của gã xuống. Khuôn
mặt người lúc đầu còn phong độ nho nhã trong chớp mắt hai tròng mắt đã lòi ra
ngoài! Từ trong miệng le ra cái lưỡi dài thòng, gã thè lưỡi về phía ta một lúc lâu
mới thu về, rồi tức tối bỏ đi.
Bản tiên cô bị vẻ xấu xí của hắn dọa sợ phát khiếp, không dám thất thần nữa.
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Lúc này, có hai tên qủy sai cứ nhìn tới nhìn lui những du khách qua lại trên
cầu, không biết chúng đang tìm cái gì. Hai tên đó bước tới trước mặt ta, ngừng
lại rồi đột nhiên đánh giá ta từ trên xuống dưới.
“Ngươi, theo chúng ta qua đây!”
Ta lấy làm kinh hãi: “Hai vị quỷ sai đại nhân, chẳng hay có chuyện gì vậy?”.
Một tên cười đáp: “Ngươi không cần phải sợ, gọi ngươi qua bên đó bởi vì
dáng người có chút giống với Diêm Hậu nương nương. Hiện giờ Đại vương và
Nương nương muốn chơi một trò chơi nhỏ, cần ngươi tham gia phối hợp”.
Trong bụng đầy ắp nghi ngờ nhưng ta không dám gây sự chú ý, đành phải
ngoan ngoãn vâng lời mà đi theo họ đến tầng một thiên đài. Ở đó sớm đã có
mười mấy nữ tử cao ngang nhau, thân hình thon thả đang đứng chờ. Lúc bấy
giờ tâm trí ta đã bị một nam một nữ ngồi ngay ngắn ở chính điện thu hút. Trong
lúc vội vàng, ta chỉ kịp liếc nhìn một chút. Ngọc Lam Già Vương có thân hình
cao gầy, ăn vận trang phục lộng lẫy, đeo một chiếc mặt nạ quỷ lạnh lẽo, tỏa ra
ánh sáng màu lục, khí thế đó quả khiến người ta không rét mà run. Bên cạnh
hắn, một giai nhân cũng đang mặc trang phục hoa lệ, giống như con chim nhỏ
mà dựa vào hắn, đó chính là Nữ Na, mẫu thân của Nữ La.
Ghi chú:
1 Cột đá Hoa Biểu: Cột đá cực lớn trang trí trước các công trình kiến trúc
lớn như cung điện, lăng mộ... trên thân cột thường khắc các hoa văn rồng
phượng. (ND)

4

M

ột vị ma ma trung niên ăn vận sang quý phát cho mỗi người chúng ta

một bộ y phục và một chiếc khăn lụa. Những vật này đều được dệt tơ vàng, chất
liệu vô cùng mềm mại thoải mái, thủ công thêu thùa quả thật không tồi. Một vị
cô nương giũ y phục ra lập tức kinh hãi hô lên. Vị ma ma khinh thường nói:
“Các ngươi vớ bở rồi đó, đây là lụa là ngự dụng trong cung với xuất thân của
các ngươi, cho dù luân hồi mười kiếp cũng không có mà mặc, hôm nay cứ thành
thật mà làm cho tốt việc này bộ y phục này Đại vương và Nương nương sẽ
thưởng cho các ngươi”.
Hồi lâu sau, ta cuối cùng cũng hiểu rõ được đầu đuôi mọi việc, thì ra trước
kia Diêm Vương và Diêm Hậu đã quen biết nhau tại hội Du Đăng. Bây gìờ đêm
hội diễn ra, ắt đã gợi lại những tình cảm ngọt ngào vô hạn trong lòng, nên định
chơi trò “tìm nàng trăm ngàn lần trong dòng người, vô tình quay đầu nhìn lại,
thì ra người đó đang đứng dưới ánh đèn leo lắt”, ôn lại lần nữa cuộc gặp gỡ lần
đầu tiên vô cùng lãng mạn.
Thế là để giúp cho đôi phu thê này ân ái mặn nồng với nhau, chúng quỷ sai
phải đi tìm mười mấy nữ tử có dáng người tương tự như Diêm Hậu trong hội Du
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Đăng. Diêm Hậu để chúng ta thay phục sức giống hệt nhau, rồi đeo mạng che
mặt. Chúng ta sẽ tản đi khắp chốn, Diêm Vương ở trong đám đông đó mà tìm ra
Diêm Hậu độc nhất vô nhị của hắn, rồi kết cục sẽ là ân ái ngọt ngào.
Ta cảm thấy vô cùng chán nản, trong hội Du Đăng có ngàn vạn nữ tử, thế mà
ta lại bị kéo vào cho đủ số, quả là không gặp thời mà. Thảo nào người ta thường
nói, không phải oan gia không tụ hội. Ta phải thật cẩn thận để tránh bị phát hiện
mới được.
Trong khi chúng ta thay y phục, vị ma ma kia lạnh giọng cảnh cáo: “Có
chuyện này ta phải nói trước, các vị cô nương nên an phận thủ thường một chút,
chớ có những suy nghĩ bất chính, muốn nhân cơ hội này mà quyến rũ Đại
vương, coi chừng phải chịu kết cục hồn phi phách tán!”, nói xong ma ma dắt
chúng ta đến trước ngự án1 khấu đầu bái kiến Diêm Vương và Diêm Hậu.
Ta kiểm tra lại tấm khăn tơ tằm đã che hơn nửa khuôn mặt mình lại lần nữa
rồi mới yên tâm đứng lẫn vào đám người, đi theo qua đó.
Đèn lồng mẫu đơn và hoa đăng ngư long trên cột Hoa Biểu đã khiến cho cả
thiên đài sáng như ban ngày.
Màn ca múa trên thiên đài vẫn tiếp tục. Diêm Vương và Diêm Hậu ngồi trên
ngự tọa bị người người vây quanh. Diêm Vương sau khi đeo cái mặt nạ quỷ
lạnh lẽo đó lên thì không thể nhìn rõ bộ dạng ra sao, tuy nhiên có thể cảm nhận
được rằng đây là một nam nhân nghiêm nghị, cả người tỏa ra luồng khí u ám tối
đen, ánh mắt lạnh lùng vừa quét qua đã khiến người ta run như cầy sấy.
Nam nhân như vậy mà lại có thể ngọt ngào lãng mạn nhường ấy, chỉ có thể
nói rõ một điều, hắn thật sự yêu Diêm Hậu vô cùng. Trong lòng ta thầm mắng
hắn rảnh hơi rỗi việc, nhưng cũng không kìm được thay hắn thở dài, chắc vị
Diêm Vương này không biết rằng, thê tử mà hắn một lòng thương yêu lại cho
hắn đội mũ xanh2.
Nữ nhân thân mật dựa vào người hắn kia rõ ràng là mẫu thân của Nữ La. Ta
không biết đã lén nhìn ả bao nhiêu lần, đây đúng là nữ nhân mang vẻ mặt dịu
dàng dựa vào người Đế quân mà ta quen biết sao? Bây giờ nhìn ả đối với Diêm
Vương, cũng vẫn là bộ dạng si tình như thể kiếp này không thể không thuộc về
chàng đó thôi. Ta cảm thấy việc nữ nhân này một dạ hai lòng quả thật khiến
người ta khó hiểu.
Ma ma tiến lên trước bẩm báo lại kết quả tuyển chọn, Nữ Na tùy ý liếc nhìn
chúng ta một cái, che miệng làm duyên với nam nhân của ả rồi nói: “Nhìn như
thế này, quả thật giống hệt nhau! Đại vương đừng có mà không nhận ra thần
thiếp đây nhé?”. Bởi vì tiếng trống nhạc hết sức ầm ĩ không nghe được Diêm
Vương nhỏ tiếng đáp lại câu gì, Nữ Na lập tức cười như mở cờ trong bụng, bộ
dạng hớn hở.
Ta nhìn tới nhìn lui, càng nhìn càng thấy nữ nhân này mặt mày khó ưa. Cũng
có thể tại ánh mắt ta nóng bỏng quá, Diêm Vương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn
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thẳng vào mắt ta. Ta chỉ cảm thấy đôi mắt quỷ đen tối đó ánh ra sự sắc bén như
hai thanh đao băng giá. Ta sợ tới mức lập tức cúi đầu, trái tim đập loạn.
Nữ Na cười chán rồi, lúc này mới phất tay, giọng nói lạnh lùng mang theo uy
nghi của kẻ bề trên: “Dẫn họ xuống đi, ta sẽ ban thưởng sau”.
Cô nương bên cạnh ta dường như vô cùng sợ hãi, sau khi đi xuống thiên đài
mới run lập cập nói với ta; “Nếu chẳng may Đại vương không tìm được Nương
nương, chúng ta sẽ không bị gì chứ?”. Vị ma ma kia dỏng tai lên, nghe xong
còn nhổ một bãi nước bọt vào mặt cô nương nọ, mắng té tát: “Diêm Hậu nương
nương vô cùng cao quý, lại cực kỳ ân ái với Đại vương, hai người tâm ý tương
thông, chỉ cần liếc mắt qua đám người phàm tục như các ngươi là nhận ra ngay!
Cái đồ mất nết nhà ngươi, còn dám nói bậy bạ nữa cẩn thận ta vả nát miệng
ngươi ra đó!”.
Thế là chẳng ai dám nói thêm gì nữa, mỗi người tự nhận lấy đèn lồng trắng
rồi tản ra.
Ta chọn đại một đoạn cầu rồi bước đi. Trên đường gặp không ít những người
chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng không ai dám bước lên can đường. Cũng không biết màn
kịch mắc ói của Diêm Vương, Diêm Hậu còn định đày đọa ta bao lâu nữa, hay
là ta cứ tìm nơi nào chợp mắt, nghỉ ngơi một chút đã.
Lần này ta ngủ không biết đã qua bao như lâu thì đột nhiên bị một tràng
tiếng gọi đánh thức.
“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”
Một tiểu đồng nhỏ tuổi mặc áo xanh đang kéo tay áo của ta.
Ta nhíu mày, mở mắt ra, giật tay áo lại rồi hỏi nó có chuyện gì. Tiểu đồng
đáp: “Công tử của bọn đệ có lời mời”.
Ta rất ngạc nhiên, lập tức lắc đầu nói: “Ta không phải là Diêm Hậu nương
nương, không quen biết vị công tử nào cả”.
Tiểu đồng giảo hoạt ghé sát lại: “Tỷ tỷ, vị công tử anh tuấn đó nói y là Nhị
sư huynh của tỷ”.
Ta trợn tròn mắt, thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo lại: “Mau dẫn đường”.
Tiểu đồng dẫn ta đi dọc theo con cầu khúc khuỷu quanh co, cứ như vậy tiến
về phía trước. Sau đó, nó đột nhiên ngừng lại, cười hì hì chỉ về một chỗ, phía
trước có một cái đình nghỉ chân, một người đang dựa vào lan can mà ngắm nhìn
cảnh hồ, bóng lưng thon dài kiên nghị, tay áo phất phơ theo gió. Trong lòng ta
hơi tê dại, một cảm giác khác thường khẽ thoáng qua.
Ta tháo mạng che mặt xuống, gọi Nhị sư huynh, y chầm chậm xoay người
lại, nhìn thẳng vào ta. Ta ôm chiếc đèn lồng đứng sững ngay tại chỗ, bỗng nhiên
cảm thấy hơi ngại ngùng, trên người vận bộ y phục này, quả thật cũng có chút
xinh đẹp.
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“Ta còn tưởng mình nhìn lầm, tại sao sư muội lại đến đây? Hàn Nhi đâu?”
Ta cười khan: “Hàn Nhi vẫn ổn. Muội đến đây đương nhiên là để tìm thanh
kiếm”.
“Vậy còn Đại sư huynh?”
Thân người của Đế quân cao hơn ta nhiều, đứng như vậy mà nói chuyện,
nhất là khi Đế quân đang giận tím mặt thế này, áp lực quả thật rất lớn. Cho nên
ta đề nghị: “Nhị sư huynh, hay là chúng ta ngồi xuống trước đã rồi hẵng nói.
Muội cũng có tin tức về Cơ Canh muốn nói với huynh”.
Nói xong ta chọn chỗ cách y xa nhất rồi ngồi xuống, chầm chậm kể lại
chuyện mình đã gặp Cơ Canh và vì sao lại xuất phát xuống âm phủ. Nhưng
càng nói thì sắc mặt Đế quân càng sa sầm. May mà sau đó ta triệu gọi Cơ Canh
ra nói chuyện, ánh mắt cay độc của Đế quân cuối cùng cũng chuyển sang đối
tượng khác. Ta vừa cảm thông với Cơ Canh đang quỳ trên mặt đất, vừa thở
phào nhẹ nhõm.
Ta đoán Đế quân không vui như vậy rất có khả năng là bởi vì mẫu thân của
Nữ La. Suy cho cùng, bất kể là ai khi nghe thấy tri kỷ của mình nhẫn tâm sát hại
một người nào đó bên cạnh mình, dù chọn lựa tin hay không tin, trong lòng
cũng đều chẳng hề dễ chịu chút nào. Mẫu thân Nữ La trước mặt Đế quân luôn tỏ
ra mỏng manh yêu kiều, ta cũng chẳng muốn hỏi Đế quân có cảm thấy ả vô tội
hay không, chỉ độ lượng cười với y, nói: “Nhị sư huynh đừng hiểu nhầm. Ta nói
ra chuyện này không phải để chứng minh Nữ Na là người xấu. Chẳng qua tâm
tư ả sâu thẳm khó dò, lai lịch không hề đơn giản, Nhị sư huynh ở cùng ả tốt nhất
vẫn nên có chút đề phòng. Đây là những lời xuất phát tự tận đáy lòng ta, Nhị sư
huynh chớ trách sư muội nhiều...”.
Chữ “chuyện” còn chưa nói xong, ta lại im bặt. Bởi vì Đế quân đột nhiên
vươn qua, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ta.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp lại khiến chút tâm tư khác thường trước đây lại dấy
lên từng đợt trong lòng.
Cơ Canh lén ngẩng đầu, chớp mắt nhìn chúng ta.
Ta nhịn không được rụt người lại một chút, ngượng ngùng nói: “Nhị sư
huynh, có gì từ từ nói, buông tay ra trước đã”.
Ngón tay giãy giụa nhưng không thoát ra được, Đế quân nhìn kỹ mặt ta một
lượt, nhẹ nhàng nói: “Sư muội, muội trước mặt ta luôn luôn đè dặt, chưa từng ăn
nói đĩnh đạc như hôm nay”.
Ta xấu hổ nói: “Đúng là không có việc gì có thể qua được mắt Nhị sư huynh,
hôm qua lúc sư muội đi vào âm phủ đã uống một chén canh, sau đó những
chuyện trước đây mình không hiểu được, dường như trong chớp mắt đã nghĩ
thông cả rồi”.
“Ồ, vậy muội nói nghe thử xem, muội đã nghĩ thông được chuyện gì?”
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Ta gật đầu, mặt dày bày tỏ: “Trước kia muội thật sự vô cùng ngưỡng mộ Nhi
sư huynh”.
Vẻ mặt Đế quân hình như dịu dàng hơn một chút, ta tiếp tục lấy lòng nói:
“Từ nay về sau, muội sẽ vẫn cứ yên lặng mà ngưỡng mộ Nhị sư huynh là được
rồi, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ xằng bậy nào khác, Nhị sư huynh xin hãy yên
tâm”.
Ta không hề nhìn lầm, khoảnh khắc đó ánh mắt của Đế quân đột nhiên sáng
lên, bừng bừng sát khí.
Ta lui vào sát góc trong của đình nghỉ chân, khi đã lui đến không thể lui
thêm được nữa thì nghe thấy y lạnh lùng nói: “Muội sao có thể phủi tay sạch sẽ
như vậy, chuyện trước kia muội năm lần bảy lượt hết hôn rồi sờ mó ta, bây giờ
không định chịu trách nhiệm nữa phải không?”.
Cốp cốp? Cơ Canh đang vươn đầu ra giống y như con rùa để tập trung nghe
lỏm, nhất thời không hãm lại được, ngả đầu đập vào băng ghế đá.
Ghi chú:
1. Ngự án: Bàn của vua chúa. (ND)
2. Đội mũ xanh: Ám chỉ việc ngoại tình. (ND)

5

T

rông vẻ mặt của Đế quân không hề giống như đang nói đùa, ánh mắt

nghiêm khắc, biểu đạt rõ ràng “nếu không nói cho rõ, ta quyết không để yên cho
muội”, khiến ta bỗng cảm thấy cực kỳ băn khoăn.
Chẳng lẽ có giờ nào ngày nào trong quá khứ, ta thật sự ấm đầu mà “ra tay”
với Đế quân?
Nhưng khi ta hồi tưởng lại những khung cảnh khiến kẻ khác cũng phải đỏ
mặt trong ký ức, ta mới quẫn bách phát hiện ra mình càng không hiểu gì. Bởi vì
theo sự thật đáng phẫn nộ mà ta nhìn thấy, rất hiển nhiên, người động tay động
chân, chủ động lợi dụng hoàn toàn không phải là ta.
Những ký ức này đã nhắc nhở ta, thì ra mình đã phải chịu thiệt nhiều như
thế, đáng hận là lúc nãy ta suy nghĩ không chu toàn, lại nói ra những lời ngu
ngốc đi phân rõ ranh giới với y. Phải biết là mỹ nam phong độ giống như Đế
quân đây, cho dù mình có đòi về một chút xíu từ phần đã bị y lợi dụng thôi cũng
đủ khiến người ta vui mừng như nở hoa trong lòng. Nghĩ đến đây, ta càng thấy
bản thân thật là đồ mềm yếu, dần dần cũng thấy hơi tức giận.
Ta nhíu mày, lời lẽ đanh thép: “Nhị sư huynh chớ có nói đùa, những chuyện
xấu xa như vậy, dù thế nào đi nữa ta cũng không thể làm được đâu”.
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Nói xong ta liền ra sức rút tay về. Ai ngờ tính toán sai, dùng lực mạnh quá
nên khuỷu tay đập mạnh vào thành lan can, lập tức đau đến mức nước mắt giàn
giụa. Ta đang định run run ấn vào chỗ đau, cánh tay bỗng bị giữ chặt, y nắm lấy
cổ tay ta, bàn tay thon dài đẹp đẽ dần di chuyển lên trên, nhẹ nhàng xoa nắn chỗ
bị thương của ta.
Ta phản ứng chậm, nửa nhịp sau mới trợn to hai mắt, bất giác quay mặt qua,
ngơ ngác phát hiện, Đế quân không biết từ lúc nào đã xuất quỷ nhập thần đi qua
ngồi bên cạnh ta rồi, y cúi đầu chú tâm xoa cánh tay ta. Khoảng cách giữa ta và
y gần đến nỗi chỉ cần ta ngẩng mặt lên, lông mi ta gần như có thể lướt qua
khuôn mặt y.
Ta khó chịu rụt cánh tay lại, lập tức bị trách mắng: “Đừng cử động”. Ta bỗng
dưng cảm thấy thật chán chường, không biết phải làm sao mới tốt, đành làm mặt
lạnh quay sang một bên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Cơ Canh trên mặt đất...
Không phải chỉ là xoa cánh tay thôi sao, vậy mà bây giờ vẻ mặt tên nhóc Cơ
Canh lại tỏ ra kỳ quái, ánh mắt gian xảo liếc ngang liếc dọc, vừa nhìn đã biết nó
đang suy nghĩ bậy bạ, đúng là thằng nhóc hạ lưu vô sỉ.
Mặt hồ phản chiếu ánh hoa đăng chói mắt, cơn gió mát ban đêm gợi nên
tiếng sóng nước mênh mang, thêm vào đó là tiếng cười đùa của nam nữ xung
quanh, gần gần xa xa.
Có người đang nhỏ tiếng bàn luận: “DiêmVương và Diêm Hậu nương nương
quả thật rất yêu thương nhau. Vì để khiến cho Diêm Hậu nương nương vui lòng,
Đại vương đã tốn không ít tâm sức rồi”.
“Thật không thể tưởng tượng nổi bình thường Diêm Vương Điện hạ lạnh
lùng vô tình như vậy mà cũng có lúc trở nên dịu dàng nhu nhược đến thế này,
Nương nương quả là nữ tử hạnh phúc nhất trong thiên hạ.”
Ta dè dặt liếc nhìn Đế quân, muốn nói lại thôi.
“Có gì thì nói đi.”
“Cánh tay không đau nữa, huynh có thể thả ra được rồi, thả tay muội ra được
rồi.”
“Ừ.”
Đế quân quả nhiên không xoa nữa, nhưng cũng không có ý định tránh ra chỗ
khác, tay chân ta chỉ cần duỗi ra một chút thôi đã có thể đụng vào người y...
Loại áp lực vô hình này quả thật khiến ta đứng ngồi không yên!
Thân thể càng co lại nhỏ hơn, bởi vì khoảng cách quá gần, nhiệt độ cơ thể
truyền qua người đối phương, ngay đến hơi thở dường như cũng hòa quyện vào
nhau. Đúng vào lúc bản tiên cô cảm thấy không thể nào điềm nhiên như không
có gì mà đụng chạm thế này nữa thì Đế quân nhẹ mở miệng: “Việc tìm pháp
thân của Cơ Canh ta đã an bài ổn thỏa rồi. Chờ đến khi Đại sư huynh quay lại,
hai người lập tức khởi hành trở về nhân gian đi”.
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Ta tức khắc phản đối: “Muội và Đại sư huynh cũng là người được Sư tổ giao
phó trách nhiệm đi tìm thanh kiếm, sao có thể rút khỏi chuyện này được?”.
Đế quân vẫn kiên nhẫn: “Cơ Canh quả thật được giấu ở một nơi nào đó trong
phủ Diêm Vương. Chuyện này có ta thâm nhập vào đó lén tìm kế sách là được
rồi, muội và Đại sư huynh mà nhúng tay vào, nếu như không cẩn thận, ngược lại
sẽ rút dây động rừng. Hơn nữa muội không có pháp thuật phòng thân cần gì
phải lội vào chỗ nước đục này?”.
Ta nghiến răng cười đáp: “Lúc ở tại Tha Nga sơn sao sư huynh không sớm
nói như vậy đi? Bây giờ muốn ta không lội vào chỗ nước đục này, quá muộn
rồi”.
Đế quân lạnh lùng nhìn tai ta lập tức nhút nhát cúi đầu.
“Sư muội quả thật có lòng. Nhưng vẫn có điều ta không hiểu được.”
“Cái cái gì?”
“Lúc nãy thấy sư muội ôm đèn lồng đi qua đi lại trên cầu, chẳng lẽ là thật sự
động lòng, muốn tìm lang quân như ý tại địa phủ này?”
Đế quân của ngày hôm nay dường như có chút ngang ngạnh.
Ta không dám tỏ ra quá bất mãn, chỉ nhỏ tiếng nói: “Cầm đèn chẳng qua là
do quy định ca hội Du Đăng. Ngược lại Nhị sư huynh cùng vị Diêm Hậu kia
hình như có gì dây dưa không rõ. Muội thấy Diêm Vương điện hạ chẳng phải
loại người có thể để mình đội mũ xanh đâu, sư huynh cẩn thận không thì rước
họa vào thân đấy”.
Nhiệt độ xung quanh bỗng chốc như giảm xuống vài độ, thân hình của nam
tử gần trong gang tấc đã tạo ra một luồng áp lực cực lớn.
“Sư muội coi ta là người như vậy sao?”
Ta nhất thời lòng dạ rối bời, không biết lấy đâu ra sức lực mà đẩy được y ra,
thân thể lấy lại tự do, lúc này ta mới thoát khỏi cảm xúc khác thường đang chực
bùng nổ mà thở phào nhẹ nhõm.
“Muội có thấy huynh như thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng”, bất
luận ra sao thì cũng không thể tiếp tục chủ đề này được nữa. Ta rời ánh mắt
sang chỗ khác, nhờ như vậy ta mới thấy được sự việc khác thường đang diễn ra:
“Kỳ lạ, vì sao trên mặt hồ lại nổi nhiều đèn lồng như vậy?”.
Nói xong, ta giả vờ điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra mà bước đến
đối mặt với Đế quân, nhìn tới nhìn lui. Lúc này, ta quả thật cảm thấy có chút
quái lạ. Bởi vì mặt hồ lúc đầu vẫn còn yên ả trông không, bây giờ có vô số đèn
lồng trôi nổi lềnh bềnh, mỗi chiếc đều phát ra ánh sáng màu hồng nhạt, vô cùng
đẹp đẽ. Ta nghĩ lại, mang máng nhớ tới tết Trung Thu ở nhân gian có một tập
tục, chính là thả một con thuyền giấy nhỏ vào nước sông dưới ánh trăng, để cầu
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phúc cho gia đình trong năm sau. Nghĩ đến đây, ta cảm thấy vô cùng xúc động,
quét mắt nhìn chiếc đèn lồng mình đã mang đến.
Trong lúc liếc mắt, vô tình nhìn thấy Cơ Canh đang dùng vẻ mặt kỳ quái mà
nhìn ta.
Vẻ mặt của tên nhóc này từ nãy tới giờ đều không bình thường, ta cũng
chẳng thèm để ý tới nó. Chỉ là muốn để đèn lồng trôi nổi trên mặt nước hình
như phải có thêm chút pháp lực mới được, ta bất giác hơi chần chừ. Lúc này
mới nghe thấy tiếng nói của Đế quân: “Nếu như muội đồng ý, có thể giao chiếc
đèn lồng ấy cho ta, ta có thể làm nó có thể nổi trên mặt nước giống như những
cái kia”.
Ta thầm mừng trong lòng. Một là, bởi vì đã có thể thuận lợi đổi chủ đề khác,
không cần phải nói đến những chuyện khó xử kia nữa; hai là, hiếm khi Đế quân
mở lời trước như vậy, nghĩ kỹ lại thì dường như cũng có ý tốt. Chắc là y muốn
bỏ đi sự gượng gạo khi nãy, không tiếp tục khiến bản thân khó xử nữa, như vậy
thật tốt.
Ta không hề do dự đưa chiếc đèn lồng qua. Nhưng mà, sao vẻ mặt của Cơ
Canh lại càng quái lạ hơn nữa thế? Lại còn ráng sức nháy mắt với ta làm gì?
Hình như nó định mở miệng nói cái gì đó, nhưng Đế quân kịp thời đưa mắt
nhìn, nó lập tức hoảng sợ ngậm chặt miệng, tiếp đó dùng loại ánh mắt thương
hại mà nhìn ta. Thấy nó như vậy, ta liền có chút hoài nghi.
Dường như có chỗ nào không đúng lắm... Chuyện tiếp theo làm ta sững cả
người, bởi vì Đế quân bỗng rút ra một cây bút chu sa, nhanh chóng viết gì đó
trên chiếc đèn lồng. Sau đó y buông tay, chiếc đèn lồng liền xoay tròn rồi rơi
xuống nước, phát ra vầng sáng màu trắng nhàn nhạt như dạ minh châu.
Một khắc sau, phần eo bị kéo mạnh, thân thể không kịp phòng bị liền ngã
vào vòng tay rắn chắc, sau đó hai chân rời khỏi mặt đất, y ôm ta bay lướt trên
không trung, rồi rơi vào bên trong chiếc đèn lồng từ cái lỗ rỗng bên trên!
Không sai, bây giờ chúng ta thật sự đang ở bên trong chiếc đèn lồng!
Ta không biết là do thân thể mình biến nhỏ lại hay là đèn lồng biến lớn lên,
tóm lại, ta kinh hoàng đến không thốt ra lời. Tới khi ta nhìn rõ được khung cảnh
xung quanh, khuôn mặt tức khắc như bị lửa thiêu đốt.
Chỗ dưới chân ta đang đứng chính là một chiếc giường bằng nước mềm mại,
xung quanh giường nước mọc rải rác vài cây Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực đang nở
rộ, kiều diễm mà lộng lẫy, tỏa ra mùi thơm mê người. Lớp sa mỏng nhàn nhạt
lay động ở xung quanh. Nhưng điều khiến ta kinh hoảng là những bức nam nữ
xuân cung đồ1 lộ liễu loáng thoáng phía sau lớp sa mỏng, theo đèn lồng xoay
chuyển mà quay vòng trước mặt ta.
Ta chỉ nhìn một lần, sau khi kịp thời phản ứng thì không dám nhìn nữa, chỉ
cần nghĩ đến Đế quân đang đứng bên cạnh, cùng ta xem mấy thứ bậy bạ như
vậy, trong đầu ta thoáng chốc liền trở nên trông rỗng.
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“Chuyện chuyện chuyện này là sao?”, ta thấy mình lắp bắp hỏi. Lời vừa dứt
liền nghe thấy “rầm” một tiếng lớn, tiếp đó dưới chân lay động dữ dội, hiển
nhiên là do hai chiếc đèn lồng va phải nhau. Đối diện mau chóng hiện lên bóng
dáng của đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, hướng về phía chúng ta mà chửi ầm
lên: “Lão tử nhà ngươi! Sao không trông coi thuyền của mình cho cẩn thận,
đụng trúng lúc đại gia đang hứng thú!”.
Ta đã kinh ngạc đến mức không biết phải phản ứng ra sao, bên cạnh đột
nhiên ánh lên tia sáng bạc, rồi tia sáng nhanh chóng đánh sang bên đối diện cách
hai lớp vỏ đèn. Tiếp đó liền nghe thấy tiếng la đau đớn của nam nhân kia, chắc
hẳn đôi nam nữ đối diện cũng hiểu được tình thế bất lợi, nén đau đớn mà liên
thanh xin tha. Dao động một cái, hai chiếc đèn lồng đã tách nhau ra.
Âm thanh ồn ào đó đã dần nhỏ lại, trên không trung truyền đến tiếng nam nữ
tư tình như có như không.
Mặt ta gần như lúc xanh lúc trắng.
Đến lúc này rồi, cho dù ta có là con heo thì cũng hiểu được chuyện gì đang
xảy ra.
Chiếc đèn lồng này nào có phải vật cầu phúc gì đâu, rõ ràng là nơi để nam
nữ tư tình mà!
Còn chưa kịp lên tiếng trách mắng, cảnh vật trước mắt liền ngả nghiêng xoay
chuyển.
Ghi chú:
1. Xuân cung đồ: Tranh vẽ cảnh quan hệ của nam nữ. (ND)

6

T

hân thể bị đẩy vào trong chiếc giường nước, xúc cảm mát lạnh trơn mềm

như lan tỏa toàn thân.
Không khí trước mặt bị hơi thở của một người bao phủ.
Thân thể nam nữ trời sinh đã có sự khác biệt cực kỳ lớn, cho nên ta rõ ràng
biết mình bị giam trong vòng tay y nhưng cũng không có cách nào thoát ra.
Vừa sợ vừa tức.
Ta cố gắng dùng sức đẩy y ra nhưng chẳng những không có chút hiệu quả,
ngược lại còn dễ dàng bị nhấn xuống một bên. Tiếp đó, đôi môi mềm mại lướt
qua cổ ta như chuồn chuồn đạp nước, xúc cảm rất nhẹ, còn mang theo chút tê
dại, ngưa ngứa, nhưng lại khiến đầu óc ta trong chớp mắt không để suy nghĩ
được gì.
Nơi mà ánh mắt ta có thể nhìn tới chính là chiếc cằm với đường nét rõ ràng
của Đế quân, lên trên chút nữa là đôi môi mỏng tuyệt đẹp, sống mũi cao mà
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thẳng... Ta không dám tiếp tục nhìn lên trên nữa, chỉ cảm thấy có một ánh mắt
khác thường đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình, nóng bỏng như thể lửa
thiêu.
“Đưa đèn lồng của mình cho đối phương nghĩa là đồng ý để người đó cùng
song tu1 với mình, sư muội là người tu đạo, chắc cũng hiểu được đạo lý ‘một
khi đã hứa thì không được nuốt lời’ chứ?”
Ta tức đến líu lưỡi, chuyện ngu xuẩn ngày hôm nay, tất cả đều tại bản thân ta
tự đào hố rồi cắm đầu vào. Nhưng mà Đế quân dùng thủ đoạn này thật quá mức
không quang minh chính đại. Ta vừa nghĩ tới chuyện y mượn cơ hội để ức hiếp
mình, trong lòng ta không kiềm chế được mà cảm thấy chua xót, nước mắt cũng
lã chã rơi.
Trong cơn phẫn nộ, ta đang suy nghĩ những từ ngữ cay nhiệt nhất để mắng
chửi y một trận cho thỏa thích, thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp như mọi khi
của y cất lên: “Nếu sư muội cứ khóc mãi thế này thì ta không ngừng lại đâu đấy
nhé”.
Sự việc nghe ra vẫn còn khả năng xoay chuyển, ta lập tức không giãy giụa
nữa, trừng to hai mắt, cố gắng không để những giọt nước còn đọng ở khóe mắt
chảy xuống thêm nữa.
Ta ấp úng mở miệng, lúng túng phát hiện ra giọng mình hơi nghèn nghẹt:
“Vừa nãy là do sư muội hồ đồ, sư huynh phải chăng có điều gì căn dặn?”.
Hai người vẫn duy trì tư thế ám muội như cũ, Đế quân vừa mở miệng, hơi
thở nóng hực phun vào bên má của ta, tạo thành cơn nóng khác thường.
Y nói: “Đúng vậy. Ngày hôm nay có tiếp tục hay không, tất cả đều dựa vào
một ý nghĩ của sư muội”.
Ta nào dám cố làm ra vẻ với y được nữa, thậm chí trên khuôn mặt còn mang
chút ý muốn lấy lòng: “Sư huynh có chuyện gì thì cứ dăn dạy, chuyện gì sư
muội cũng sẽ nghe theo, tuân thủ đúng bổn phận làm sư muội”.
Đế quân từ tốn đáp: “Vậy được. Thế thì muội hãy nghe theo lời ta nói lúc
nãy. Chờ Đại sư huynh đến thì mau chóng rời khỏi âm phủ”.
Bây giờ Đế quân có bảo ta đi hái hoa trong sương hay vớt trăng dưới nước
thì ta cũng đồng ý ngay lập tức, chứ đừng nói mấy chuyện cỏn con này.
Ta khẩn thiết mà gật đầu lia lịa: “Được, được, Nhị sư huynh”.
Đế quân híp mắt, mang theo vẻ nghi ngờ mà săm soi ta.
“Những chuyện muội đã hứa trước nay, muội đều chẳng giữ lời.”
Ta suýt nữa thì khóc toáng lên, lắc đầu như trống bỏi nói: “Nào dám, nào
dám”.
Ta mở miệng định nói thêm câu gì nữa nhưng khắc sau đã bị một lực mạnh
bịt kín.
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Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt nhanh chóng tiến vào khuấy đảo trong miệng ta.
Kèm theo đó nụ hôn càng sâu, tay vòng quanh eo dần siết chặt, bàn tay đặt
phía sau đầu ta càng xuyên sâu vào mái tóc, còn ta chỉ giãy giụa một chút lúc
đầu sau đó liền vô lực phản kháng.
Ta nhìn thấy ánh sáng dần tan thành những đốm nhỏ li ti rồi tắt hẳn.
Mạn Châu Sa Hoa vẫn đang nở rộ, xòe rộng những cánh hoa kiều diễm yêu
mị của chúng, từng lớp một bao chặt lấy ta.
Đến khi bờ môi kia rời đi, ta vẫn không thể động đậy.
Ánh mắt Đế quân sáng rực, giọng nói trầm thấp, hơi thở có chút hỗn loạn.
“Đây chỉ là một sự cảnh cáo nho nhỏ thôi, nếu sau đêm nay mà để ta phát
hiện ra muội còn ở lại âm phủ thì sư huynh hết sức vui lòng đi tìm muội mà tiếp
tục chuyện song tu này đó. Muội phải nhớ đấy?”
Ta mơ màng gật đầu.
Thân thể hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Trong lúc ngẩn ngơ, bàn tay
bỗng bị nắm lấy, tiếp đó ngón út chợt thấy man mát. Ta mở to mắt, thấy có một
tia sáng màu vàng lóe lên ở ngón út ta rồi biến mất. Ta loáng thoáng cảm thấy
được ngón út mình giống như bị sợi dây nào đó buộc vào, mà đầu bên kia sợi
dây lại nối với... Ta kinh ngạc nhìn thấy hình như khóe mắt Đế quân cong cong,
nhẹ nhàng nở nụ cười, y nắm lấy bàn tay ta giơ về phía trước, sau đó đứng cách
ra một khoảng giơ tay trái mình lên, rồi cử động ngón út.
Vô hình trung có cái gì đó đã kéo ngón út của ta, khiến ta không thể khống
chế được mà để nó cử động theo.
“Đây là dây linh tê, chỉ cần muội cử động, ta đều biết được.”
Ta hiếu kỳ cong ngón út lại, quả nhiên thấy ngón út của Đế quân cũng cong
theo.
Ta đưa tay sờ xung quanh ngón út, nhưng chẳng sờ thấy thứ gì.
“Cái cái cái cái này, phải làm thế nào mới có thể xóa bỏ?”
Không biết vì sao ta lại thấy Đế quân có chút thất vọng, khẽ đáp: “Nếu như
muội quên ta, dây linh tê sẽ tự động biến mất”.
“Nếu như có một ngày ta cử động ngón út, nhưng đầu bên kia lại không hề
truyền đến tín hiệu gì, khi đó ta sẽ biết rằng, sư muội đã quên ta mất rồi.”
Ta ngẩn ra nhìn y, chẳng biết có dây thần kinh nào lệch chỗ không mà trong
ngực ta bỗng cảm thấy đau đớn.
“Trở về thôi”, Đế quân đột nhiên ôm chặt ta, vận sức rồi bay lên lỗ hở phía
trên chiếc đèn lồng, hạ xuống đình nghĩ chân lúc trước.
Bên tai vang lên tiếng nói lạnh lùng của Đế quân: “Chuyện tối hôm nay, chỉ
tạm thời không nhắc tới. Nhưng sư muội đừng quên, muội còn thiếu ta một đêm
tươi đẹp”.
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Chờ đến khi ta hoàn hồn hẳn, bên cạnh đã không còn bóng dáng y nữa. Còn
bản thân ta cũng không biết mình đã ôm chiếc đèn lồng ngẩn ngơ đứng yên tại
chỗ bao lâu rồi. Ta càng ngạc nhiên hơn khi thấy hai người Hoành Thanh và Cơ
Canh đang đứng trước mặt mình. Cơ Canh mang vẻ mặt kỳ quái, đánh giá ta từ
trên xuống dưới giống như xem thử ta có thiếu đi cái gì không. Còn Hoành
Thanh thì nhíu chặt lông mày, thần sắc hồ nghi, tựa như khắc sau hắn sẽ xông
lên dùng sức lay cho ta tỉnh lại.
“Đại sư huynh, huynh... huynh về rồi à?”
Hoành Thanh híp mắt: “Sư muội, sao muội lại ăn mặc như thế này? Tại sao
mặt muội lại đỏ như thế?”.
Ta “a” lên một tiếng, chậm chạp phát hiện ra mặt mình vẫn còn nóng ran,
chột dạ lùi về phía sau một bước.
“Dòng chữ trên đèn lồng của muội là do ai viết?”
Ta lại như bị bắt quả tang khi đang làm việc mờ ám, vô thức giấu chiếc đèn
lồng ra sau lưng, cười gượng nói: “Đại sư huynh, muội có việc này muốn
thương lượng với huynh...”.
Hoành Thanh xoay đầu về phía Cơ Canh, lạnh lùng hỏi: “Lúc nãy ai đã
tới?”.
Cơ Canh run lên: “Là... là... là Chi Liên Đế quân”.
Hoành Thanh túm lấy vạt áo của Cơ Canh: “Y đến đây làm gì?”.
“Y… y… y… y… đến bắt lấy cô cô rồi bay vào bên trong đèn lồng, con
cũng không biết họ ở trong đó làm gì… Á!”, lời nói của Cơ Canh kết thúc bằng
một tiếng hét thảm, sau đó nó ôm đầu lui vào trong góc. Hoành Thanh đánh nó
xong, liền quay qua ta, vẻ mặt tỏ ra vô cùng đau đớn: “Sư muội, lẽ nào sau lưng
ta muội với Nhị sư đệ lại...”.
Đúng là càng nói càng khó nghe, ta không thể ngắt lời hắn: “Các người đừng
có nói bậy, ta với Nhị sư huynh vô cùng trong sạch, chẳng xảy ra chuyện gì cả”.
Hoành Thanh mở to hai mắt: “Thật sao?”.
Ta mặt không đỏ, tim không đập nhanh2 mà gật đầu: “Đúng thế. Nhị sư
huynh đến chẳng qua vì có chuyện muốn thương lượng với ta. Ta đang định nói
lại với huynh đây này”.
Hoành Thanh liền xòe tay ra trước mặt ta: “Vậy được. Muội đưa chiếc đèn
lồng giấu sau lưng ra đây cho ta xem”.
Ta biết nếu không đưa ra thì hắn nhất định không bỏ qua, đành phải đưa qua
cho hắn. Nào ngờ vừa đến tay, hắn chẳng thèm xem mà “tõm” một cái, vứt
thẳng chiếc đèn lồng xuống hồ nước.
Ta nhào đến lan can cầu, trơ mắt nhìn đèn lồng rơi xuống hồ, gió đêm thổi
qua, chiếc đèn dần dần trôi mất, muốn vớt cũng không thể vớt lên được nữa, ta
bất giác đau lòng.
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Rốt cuộc Đế quân đã viết gì lên đó? Ta vẫn chưa kịp xem cơ mà!
Nghĩ đến đây, ta căm hận trừng mắt nhìn Hoành Thanh. Nhưng vẫn chưa kịp
mở miệng thì có một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Âm phủ quy định, trong hội
Du Đăng, tùy tiện hủy đi tín vật phải xử phạt thật nặng”.
Chúng ta đều giật mình, định thần nhìn lại, ở bên ngoài đình nghỉ chân có
một nam tử được nhiều người vây quanh, thân mặc vương bào màu đen tuyền,
đeo mặt nạ quỷ dữ tợn, rõ ràng là Ngọc Lam Già Vương! Ta cuống quýt quan
sát xung quanh một lượt, phát hiện thấy Cơ Canh không biết tẩu thoát mất dạng
từ lúc nào rồi.
Hoành Thanh dường như cũng sững sờ, định nói gì đó thì Ngọc Lam Già
Vương đã ngăn không cho biện giải gì thêm mà hạ lệnh: “Tống hai người này ra
khỏi âm phủ!”.
Tiếng nói của hắn qua lớp mặt nạ như có thêm tiếng ồ ồ, nghe vô cùng kỳ lạ.
Vài tên quỷ sai nghe lệnh, hùng hổ tiến về phía chúng ta. Vị Ngọc Lam Già
Vương này, vừa tới đã muốn đuổi người, thật quá sức ngang tàng. Đối với sự
việc bất ngờ diễn ra này, ta cũng lơ mơ chẳng hiểu gì, Hoành Thanh thì chau
mày, vừa phất tay một cái đã khiến mấy tên quỷ sai như bị gió cuốn mà bay ra
chỗ khác. Hắn chầm chậm nói: “Khoan đã”.
Cùng lúc đó, một giọng nói yêu kiều của nữ tử cũng vang lên: “Khoan
khoan!”.
Những người vây xem phía xa hoảng hốt tản ra hai bên, một mỹ nhân ăn
mặc hoa lệ từ từ bước về phía chúng ta. Khuôn mặt mỹ nhân lạnh lùng mang
theo sự thanh cao, đó chính là Diêm Hậu Nữ Na mà ta cực kỳ căm ghét.
Nữ Na vừa mở miệng liền khiến ta vô cùng ngạc nhiên: “Điện hạ, hai vị này
là người quen của thiếp, thần thiếp bạo gan mở miệng cầu xin, xin điện hạ mở
lòng khoan dung mà tha cho họ”.
Chuyện thần kỳ đã xảy ra, Ngọc Lam Già Vương lạnh như băng đó vừa nhìn
thấy Nữ Na, ngữ khí lập tức dịu dàng hơn nhiều.
“Diêm Hậu đã mở lời như vậy, ta đương nhiên sẽ nghe theo.”
Nữ Na lạnh nhạt liếc nhìn chúng ta, sau đó tình ý nồng nàn dựa vào người
Ngọc Lam Giả Vương mà rời khỏi.
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, liền thấy một tên quỷ sai chạy đến, đưa cho
chúng ta một tấm thiệp mời thếp vàng: “Diêm Hậu nương nương có lời mời hai
vị hạ giá đến làm khách tại phủ Thiên Tử”, nói xong còn chỉ chỉ đằng xa, một
đoàn phó dịch3 cung kính chắp tay vái chào ta và Hoành Thanh, cũng đồng
nghĩa với việc không cho phép chúng ta từ chối.
Ghi chú:
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1. Song tu: Một nam một nữ cùng nhau tu hành, có thể đạt được hiệu quả âm
dương điều hòa, công lực tăng tiến. (ND)
2. Mặt không đỏ, tim không đập nhanh: Ý ám chỉ nói dối không chớp mắt,
nói dối mà không chột dạ. (ND)
3. Phó dịch: Tôi tớ, nô bộc. (ND)

7

H

oành Thanh dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm thiệp, cười phóng khoáng:

“Tấm thiệp này hai chúng ta đã nhận rồi, sau này sẽ chọn ngày khác tới bái
phỏng” Tên quỷ sai đó hiển nhiên là không bỏ qua, vẫn muốn quấy rầy. Hoành
Thanh thuận tay tạo ra một tiên chướng màu vàng kim ở phía trước ba bước.
Tên quỷ sai không chú ý liền đập đầu vào tiên chướng, “cốp” một cái rõ to cứ
như thể va vào tường đồng vách sắt trên trán lập tức sưng lên một cục to, mấy
tên khác nhìn thấy tái mặt, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Tuy biết tên này đang cố ý khoe mẽ, nhưng thấy pháp thuật của hắn tài giỏi
như vậy, trong lòng ta không khỏi ngưỡng mộ. Nhớ lại kiếp cuối cùng khi mình
còn là con người, vị tổ sư dẫn dắt ta bước vào tiên đạo từng vuốt râu thở dài:
“Nữ đệ tử con có linh căn rất cao, nhưng tại sao tư chất thượng đẳng như thế lại
chỉ có thể luyện ra được tu vi thấp kém vậy chứ?”.
Nghĩ đến đây, ta không kìm được liếc nhìn Hoành Thanh mấy lần, phát hiện
tên này cũng đang nhìn ta, nhìn đến mức cả người ta nổi hết da gà.
Hắn tựa như hoàn toàn quên mất chuyện lúc nãy vô duyên vô cớ vứt chiếc
đèn lồng của ta xuống hồ, áp sát nói: “Sư muội, muội xem hình như Diêm
Vương rất nghe lời Nữ Na. Vị Diêm Hậu nương nương này chắc chắn không hề
đơn giản”.
Ta kéo giãn khoảng cách, khuôn mặt Hoành Thanh tỏ vẻ nhìn thấu mọi
chuyện, cho nên ta cũng phối hợp với hắn mà gật đầu.
“Nhị sư đệ gần đây hành tung bí hiểm, chẳng lẽ...”
Ta căng thẳng: “Chẳng lẽ cái gì?”.
Hoành Thanh đắc ý nói: “Chẳng lẽ được Diêm Hậu kim ốc tàng kiều1, nuôi ở
trong âm phủ?”.
Bởi vậy ta mới nói, ta với tên này không hợp nhau, tuyệt đối là có nguyên do
của nó.
Hoành Thanh ca ngợi cảnh vật ở Địa Tâm hồ làm say mê lòng người, cầu và
nước hồ như hòa làm một. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Hoành Thanh, chúng ta
vừa đi dạo dọc theo chiếc cầu, Hoành Thanh vừa kể lại kết quả do thám tại phủ
Diêm Vương.
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Kết quả đương nhiên là chẳng có kết quả gì cả, nhưng lần đi này cũng không
hoàn toàn uổng phí. Ít nhất cũng biết được lai lịch của Ngọc Lam Già Vương.
Quả thật không nên nhìn người đoán tướng, Ngọc Lam Già Vương bề ngoài
ngọc thụ lâm phong2, nhưng thân thế thật sự lại là Cửu Âm Bạch Cốt nhờ ngâm
trong đầm sâu không đáy lạnh giá dưới địa phủ mà thành tinh.
Hoành Thanh nói: “Ta đã sớm lấy một chút linh khí của Cơ Canh, vận dụng
nguyên thần mà tìm kiếm trong phủ DiêmVương nhưng không có kết quả gì.
Tuy nhiên muội có biết lần này ta tìm được thứ gì không?”.
Bản tiên cô đâu phải con giun trong bụng hắn, đương nhiên là không biết.
Chắc Hoành Thanh thấy ta tỏ ra không hứng thú cho lắm thì mới buồn bã vuốt
mũi. Sau đó tiếp tục mặt dày tự biên tự diễn.
Là Đằng Hồ.
Vẻ mặt ta lộ rõ vẻ kinh ngạc đúng như ý muốn của hắn.
Cho dù ta có ngu ngốc thế nào đi chăng nữa cũng không thể không biết Đằng
Hồ. Từ thời xa xưa, khi Nữ Oa, vị nữ thần sáng tạo nên thế giới này, tạo ra bầu
trời và các sinh linh, người lại phát hiện ra bản tính của đa số chúng sinh linh
đều rất hung dữ tàn bạo, để không phá hỏng thế cân bằng của thiên địa thái cực,
người đã đúc ra một cái bình bằng đồng đen có thể tịnh hóa3 khí chất hung tàn.
Sự luyện hóa của chiếc bình Vọng Tịch có thể khiến những loại như yêu, thú và
ma vật tàn bạo tan biến, giúp duy trì sự hài hòa của đại địa.
Vật này vừa xuất hiện đã dấy lên sự hoang mang cực độ tại ma giới. Thiên
duyên kỳ ngộ, trong một trận ác chiến giữa thần và ma, ma vương Đằng Vưu
may mắn thoát khỏi chiếc bình luyện yêu, lại còn nhìn thấu được sự huyền bí
trong chiếc bình. Không lâu sau đó, hắn ôm lòng thù hận đối với chư thần, mô
phỏng theo chiếc bình luyện yêu mà đúc ra một chiếc bình đồng đen khác, còn
lấy tên mình đặt cho nó, gọi là Đằng Hồ.
Tà vật này có sức mạnh gần như ngang bằng với chiếc bình luyện yêu. Điểm
khác nhau là, thứ mà chiếc bình luyện yêu luyện hóa là yêu ma tà vật, còn thứ
mà Đằng Hồ luyện hóa là tất thảy mọi thứ, bất luận là chính hay tà.
Từ đó về sau, không biết bao nhiêu vị thượng cổ thần linh mất mạng trong
Đằng Hồ, mãi tới khi chiếc bình đó mất tích.
Hoành Thanh nói: “Ta tìm kiếm một vòng quanh phủ Diêm Vương nhưng
không thấy tăm tích của Cơ Canh. Chỉ cần nghĩ qua cũng chắc được tám, chín
phần là Cơ Canh bị Ngọc Lam Già Vương giấu trong chiếc bình kia rồi”.
Lúc này, trên không trung vang lên một tiếng thét lớn.
Ta đang phân tâm suy nghĩ làm thế nào để khuyên Hoành Thanh ở lại âm
phủ, còn ta trở về nhân gian, hay là dùng chiêu “không từ mà biệt”? Một tiếng
sét vang lên đúng vào lúc ta đang nảy ra suy nghĩ ấy. Bốn bề truyền đến tiếng
www.vuilen.com

150

Tác giả: Kim Nhật Si

Người dịch: Phạm Phương Thúy

BA KIẾP DÂY DƯA CỬU VĨ HỒ

hét thất thanh sợ hãi, cuồng phong bắt đầu nổi lên, đèn lồng mẫu đơn lay động
dữ dội. Thân thể ta cũng nghiêng ngả theo sự rung lắc của trụ cầu, sau đó liền bị
kéo ngã vào một vòng tay ấm áp.
Hoành Thanh ân cần: “Cẩn thận kẻo ngã xuống hồ”. Nhưng mà sự quan tâm
này cũng nguy hiểm quá, ta im lặng chốc lát rồi thành khẩn nói: “Thành cầu
xung quanh đúc bằng tinh thạch, cũng được xem như khá chắc chắn, đa tạ Đại
sư huynh quan tâm. Huynh mau buông tay ra đi”.
Hoành Thanh chỉ về phía xa, để ta nhìn chỗ mây đen cuồn cuộn trên bầu trời.
Bên trong vòng xoáy đó, hai lá cờ quỷ màu trắng đang bay phất phới, một
âm thanh giống hệt như tiếng sấm lúc đầu thét lên: “Bắc Âm Phong Đô Đại Đế
giá đảo, Ngọc Lam Già Vương còn không mau nghênh tiếp!”.
Hoành Thanh kéo cổ tay ta: “Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt”.
Hắn dặn ta đừng buông tay, sau đó đọc thần chú ẩn thân, bay thẳng tới chỗ
phát ra tiếng nói.
Đến khi bay lên trên mây, ta thấy được trong những đám mây đen cuồn cuộn
đó có một đội xa giá, một vị đế quân mặt đen đang ngồi nghiêm nghị ở phía
trước, hắn đầu đội mũ miện, tay cầm ngọc khuê4, trông khí thế có lẽ còn lớn hơn
Ngọc Lam Già Vương mấy phần. Hoành Thanh nhỏ tiếng nói với ta: “Bắc Âm
Phong Đô Đại Đế chính là người đứng đầu địa phủ, dáng vẻ hung hãn thế kia,
không biết là đến vì việc gì?”.
Vừa nói dứt lời đã có một đội nhân mã rẽ mây tiến đến.
Hai người đi đầu chính là Ngọc Lam Già Vương mang mặt nạ quỷ và Nữ Na
đã thay sang trang phục hoa lệ của Diêm Hậu.
Bắc Âm Phong Đô Đại Đế quả nhiên là đến để hỏi tội. Ngọc Lam Già
Vương và những người khác định khấu đầu hành lễ, còn chưa kịp quỳ xuống
cho đàng hoàng đã nghe hắn trách mắng: “Ngọc Lam Già Vương, ngươi đã biết
tội của mình chưa?”.
Nếu như ta là Ngọc Lam Già Vương, ngay tức khắc đầu óc sẽ vô cùng hoang
mang, bởi vì những việc xấu do tên này làm quả thật quá nhiều. Chỉ đơn giản
những việc mà bản tiên cô biết như: thê tử cũng là do đi cướp về, đã mang trong
người thượng cổ tà vật Đằng Hồ khiến lòng người sợ hãi, lại còn đỏ mắt thèm
muốn Cơ Canh kiếm. Những việc dơ bẩn khác mà ta chưa biết chắc chắn không
ít. Bởi vậy, ta thật sự rất khâm phục vẻ dửng dưng của vị Diêm Vương này.
Giọng nói của Ngọc Lam Già Vương chẳg hề có chút thay đổi: “Xin Đế
quân chỉ rõ”.
Bắc Âm Phong Đô Đại Đế lạnh lùng hừ một tiếng, ném thẳng một xấp văn
thư vào đầu Ngọc Lam Già Vương. Phẩm cấp của Ngọc Lam Già Vương tuy
nhỏ hơn hắn một bậc, nhưng hành động đó lại chẳng chút khách khí, điều này
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chứng tỏ hắn đang tức giận cực độ. Ngay cả Hoành Thanh bên cạnh ta cũng lộ
ra vẻ mặt khó hiểu. Ngọc Lam Già Vương lại như thể không cảm thấy gì, vẫn
bình thản lật xem hết một lượt, sau đó bình tĩnh đáp: “Đây chính là án tịch5 về
quỷ hồn vô cớ mất tích trong mấy ngày gần đây tại những nơi do các vi phủ
quân khác cai quản, trong phủ của thần cũng có việc này xảy ra, đang định
chỉnh lý lại toàn bộ công văn rồi mới bẩm báo lên Đế quân, nếu Đế quân trách
tội thần không làm tròn chức trách, thần xin lĩnh phạt”.
“Ngươi có biết bao nhiêu tử hồn ấy đã đi đâu không?”
“Thần không biết.”
“Đại kiếp lệ khí của mấy ngàn năm trước, ngươi đã từng nghe qua chưa?”
Ngọc Lam Già Vương đáp: “Dạ rồi”.
Bản tiên cô lập tức dỏng tai nghe. Đại Đế ngồi trên ngự liễn6 nghiêm giọng
nói: “Những tử hồn này đã bị luồng lệ khí đó hút đi rồi. Thu lấy oán khí của tử
hồn sẽ tăng thêm sức mạnh cho lệ khí, nhanh chóng đạt tới thời điểm lệ khí hóa
thân thành ma quân. Một khi ma quân xuất thế sẽ gây ra đại kiếp của thiên địa,
cho dù là thiên giới, địa giới hay nhân giới đều phải đồng tâm hiệp lực cùng
chống lại ma vương. Nhưng hôm nay trước mặt Thiên Đế, bản vương đã phải
chịu trách mắng, địa phủ ta có kẻ to gan lớn mật vọng tưởng cướp đoạt binh khí
của các vị thần tiên, ngăn cản đại kế trừ ma”.
Càng nói thanh âm càng gay gắt.
Ngọc Lam Già Vương ở phía trước ngự giá còn chưa có động tĩnh gì, khóe
mắt ta đã nhìn thấy Nữ Na quỳ phía sau hắn run lên cầm cập.
“Bản vương cho ngươi một cơ hội, nếu như tự giác giao ra pháp khí của các
vị thần tiên, bản vương sẽ đến trước mặt Thiên Đế cầu xin cho ngươi, có thể
miễn được hình phạt!”
Ngọc Lam Già Vương im lặng.
“Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi có giao ra không?”
Vẫn im lặng.
Bắc Âm Phong Đô Đại Đế tức đến trợn mắt vểnh râu: “Người đâu, áp giải
hắn tới Tứ Điện cho ta, ngục xối nước sôi đang chờ hầu hạ!”. Đại Đế cười lạnh:
“Tất cả các khổ hình của địa ngục nhiều như thế, đổ thuốc độc, tro than lấp
miệng, khứa vai lột da, cắt gân lóc xương, ta không tin, không có thứ nào có thể
khiến ngươi nhận tội”.
Ngọc Lam Già Vương giống như tượng gỗ bị sai dịch của âm phủ bắt lấy.
Phản ứng của Ngọc Lam Già Vương quả thật ngoài dự đoán của ta. Ta ngẩn
người nhìn hắn, điều kỳ lạ là, càng nhìn bóng lưng hắn càng thấy quen quen.
“Dừng tay!”, vào đúng lúc này, Nữ Na bước ra từ trong đám người: “Ta biết
tông tích của pháp khí, hãy thả chàng ra!”.
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Ngọc Lam Già Vương nhìn Nữ Na một cái, nhưng vẫn không tỏ ý gì. Bắc
Âm Phong Đô Đại Đế ra lệnh cho hai vị phán quan bên mình cùng Nữ Na
xuống khỏi đám mây. Áng chừng sau thời gian khoảng hai nén hương, Nữ Na
đã quay trở lại, trên tay còn cầm một thanh kiếm dài hình rắn phát ra hàn quang.
Lúc này, trong đầu ta toàn là sương mù, không biết nên nói gì mới tốt. Bởi vì
thanh kiếm đó quả thật là thứ mà mấy năm trước ta đã đem cầm cố, pháp thân
của Cơ Canh.
Bắc Âm Phong Đô Đại Đế nhận lấy thanh kiếm, xem xét tỉ mỉ hồi lâu, đột
nhiên thần sắc nghiêm khắc: “Nhận lấy!”.
Không chỉ bản tiên cô sững sờ mà ngay cả bản thân Nữ Na cũng giật mình
kinh sợ, khổn tiên sách7 bất ngờ bay đến, một vòng hai vòng, trói chặt ả lại.
Ghi chú:
1. Kim ốc tàng kiều: Nghĩa là nhà vàng cất giấu người đẹp, thành ngữ xuất
phát từ điển cố của Hán Vũ Đế. Thuở nhỏ, Hán Vũ Đế nói rằng nếu có thể lấy
người chị họ Trần A Kiều làm vợ, ông sẽ xây hẳn một tòa cung điện bằng vàng
cho nàng ở. (ND)
2. Ngọc thụ lâm phong: Bề ngoài phong độ, anh tuấn. (BTV)
3. Tịnh hóa: Làm trong sạch. (ND)
4. Ngọc khuê: Dụng cụ bằng ngọc được dùng trong nghi lễ của vua chúa
thời xưa, trên nhọn dưới vuông. (ND)
5. Án tịch: Giấy tờ về vụ án. (ND)
6. Ngự liễn: Xe của vua chúa. (BTV)
7. Khổn tiên sách: Dây tiên dùng để trói. (ND)

8

B

ắc Âm Phong Đô Đại Đế khuôn mặt đen sì bay xuống từ trên ngự liễn,

ôn hòa chắp tay nói với Ngọc Lam Già Vương: “Vừa nãy đã đắc tội với Đế
quân rồi!”. Đối phương vô cùng lễ độ, lúc này giọng nói cũng trong trẻo, không
còn ồ ồ nữa: “Bắc Âm Phong Đô Đại Đế ra tay tương trợ, hà tất phải khách khí
như vậy. Hôm nào ngài tới tầng thứ ba thiên giới nhất định phải đến Thanh Liên
phủ uống trà đàm đạo đấy”.
Bắc Âm Phong Đô Đại Đế cười, liên thanh nói “Chắc chắn là thế”, rồi đưa
Cơ Canh kiếm đang cầm trên tay qua cho Ngọc Lam Già Vương đứng trước
mặt.
Lúc này mà chúng ta còn không nhận ra Ngọc Lam Già Vương này là ai thì
chúng ta chính là con heo.
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Đế quân mặc y phục của Ngọc Lam Già Vương bước đến trước mặt Nữ Na.
Ánh mắt Nữ Na lúc này rất thống khổ, không còn chút khí chất thanh cao nhã
nhặn nào. Quả đúng là bộ dạng tan nát cõi lòng.
Ả lộ vẻ sầu thảm nói: “Linh dược được điều chế từ canh Mạnh Bà và Mạn
Đà La có thể khiến thần tiên cũng mất đi lý trí. Cho nên, tất cả đều là chàng lừa
gạt thiếp toàn bộ đều do chàng lừa thiếp, chàng căn bản không hề trúng kế của
thiếp, cũng không uống linh dược kia, vậy mà lại giả ngây giả dại để lừa thiếp”.
“Nhìn thấy có một nữ nhân bị chàng đùa bỡn xoay vòng vòng như vậy, buồn
cười lắm đúng không?”
Ngay cả bản tiên cô là người ngoài cuộc mà nghe như vậy cũng thấy có chút
cảm thông.
Đế quân lạnh lùng nói: “Tuy ngươi đã quá cố chấp vào những vọng tưởng vô
căn cứ, cũng đã sử dụng mưu kế không nên dùng trước, thế nhưng những cách
mà bản quân dùng để đối phó với ngươi cũng chẳng quang minh chính đại gì,
cho nên lần này coi như bản quân nợ ngươi”.
Thần sắc Nữ Na cực kỳ kích động: “Ha ha, vọng tưởng vô căn cứ? Cái gì là
vọng tưởng vô căn cứ? Rốt cuộc là ai đã đứng trước động phủ của thiếp thổi tiêu
ba ngày ba đêm, khiến thiếp biết được tư vị của ái tình? Đế quân, cái chàng
thiếu thiếp đâu phải chỉ là một món nợ?”.
Dưới lớp mặt nạ, Đế quân cực kỳ lạnh lùng, nhưng không phải bộ dạng lạnh
như băng thường ngày, mà giống như đang nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ.
Ta rất hy vọng lúc này y mở miệng phản bác lời ả, nhưng y không làm thế.
Tay chân ta bắt đầu lạnh toát.
Giữa Đế quân và nữ tử này, đích thực từng có một đoạn tình.
Nữ Na từng nói rằng Đế quân vì ả mà thổi tiêu ba ngày ba đêm, chuyện này
là có thực, không phải ả bịa chuyện gạt ta.
Ta nhìn mà sững người, cảm thấy bản thân thật đáng cười. Tình cảnh trước
mắt, một người đang vô cùng đau khổ, một người thì im lặng hồi lâu, dường
như có muôn ngàn hồi ức, trong lòng có bao dằn vặt. Nếu là ta, nhất định ta
cũng sẽ suy nghĩ đắn đo, thổi bùng lên ngọn tình xưa.
Cuối cùng, Đế quân mở miệng nói: “Vốn là bản quân có lỗi với ngươi. Đông
Hoa thần nữ, ngươi tự ý hạ phàm đã lâu, Thiên Hậu nương nương rất nhớ mong
ngươi. Hy vọng sau khi ngươi trở lại thiên giới đoạn tuyệt những chuyện trước
kia, đừng nên đã sai lại càng sai hơn. Những chuyện tại phàm trần, bản quân sẽ
thay ngươi cầu xin trước mặt Thiên Đế”.
Nói xong, Đế quân quay lưng định bỏ đi, bỗng nghe thấy tiếng khóc oa oa,
Nữ La mặc áo đỏ đang chạy lại nhào tới muốn bám lấy mẫu thân của nó. Nhưng
Đế quân giơ tay tạo một luồng ánh sáng vàng kim, Nữ La đang khóc sướt mướt
liền hóa thành chiếc lược gỗ đào, yên lặng nằm gọn trong bàn tay của Đế quân.
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Trong mắt Nữ Na lóe lên sự sợ hãi: “Trả nó lại cho ta!”.
Đế quân nói: “Vật này vốn không phải là của ngươi”, ngón tay kẹp lấy, bẻ
gãy chiếc lược thành hai đoạn rồi vứt thẳng chiếc lược từ trên mây xuống dưới.
Sau đó, y quay lại phía Bắc Âm Phong Đô Đại Đế đang tỏ ra lúng túng vì từ nãy
đến giờ nghe được không ít chuyện riêng của người khác mà nói: “Vậy làm
phiền Phong Đô Đại Đế đưa Đông Hoa thần nữ trở lại thiên đình”.
Bắc Âm Phong Đô Đại Đế liên thanh đồng ý, sai người trông coi Nữ Na rồi
bước lên ngự liễn, cưỡi mây mà đi.
Ánh mắt trước lúc đi của Nữ Na khiến cho ai cũng phải rùng mình. Ả nói:
“Đế quân, ngươi tuyệt tình như vậy ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận”.
Họ vừa đi, Đế quân liền chuyển mắt đến chỗ chúng ta, lãnh đạm nói: “Còn
muốn xem đến khi nào nữa? Mau ra đi”.
Hoành Thanh thu lại chú ẩn thân, cười mỉm kéo ta bước ra. Lúc này chúng ta
đang ở trên không, ta không muốn ngã xuống dưới nên không thể không dựa
vào sức mạnh của Hoành Thanh mà bước đi trên mây, đương nhiên phải nắm
thật chặt tay hắn, không dám buông, cũng chẳng kì kèo chuyện có rút tay ra hay
không nữa.
Nhưng khi ánh mắt Đế quân quét qua, ta vẫn bất giác cúi đầu.
Hoành Thanh tặc lưỡi nói: “Vận đào hoa của Nhị sư đệ quả thật khiến người
khác phải ngưỡng mộ, dạy cho Đại sư huynh vài chiêu được không?”.
Đôi mắt Đế quân dưới lớp mặt nạ lóe lên màn sương lạnh, y xoay chuôi
kiếm mộtvòng, mũi kiếm suýt chút nữa đã vạch một đường trên mặt Hoành
Thanh. Y giơ tay đưa thanh kiếm cho ta, dường như y rất mệt mỏi, nhưng lại
không nói gì.
Sau đó ta mới dần hiểu được những vướng mắc giữa Đế quân và Nữ Na
trong thời gian gần đây. Sau khi ta thấu hiểu mọi chuyện, nói tóm lại sự việc đại
khái là như thế này: Giữa Đế quân và Nữ Na đích thật đã từng có một đoạn tình.
Sau đó không biết vì chuyện gì, hai người rời xa nhau. Trong khi xa cách, Nữ
Na thỉnh thoảng đến âm phủ dạo chơi, sau đó lọt vào tầm mắt của Ngọc Lam
Già Vương, bị cưỡng đoạt về làm Diêm Hậu. Nữ Na vẫn tưởng nhớ đến Đế
quân nên luôn không cam tâm. Một lần nhân cơ hội Ngọc Lam Già Vương đang
ngà ngà say, Nữ Na liền hạ độc rồi giam hắn vào trong bảo vật Đằng Hồ. Vị
Ngọc Lam Già Vương hy sinh oanh liệt trong chuyện phong lưu trai gái kia, e là
hiện giờ đã bị Đằng Hồ luyện hóa thành một bãi máu.
Sau đó, Nữ Na tìm đến chỗ Đế quân, khóc lóc kể lễ những việc bi thảm mà
mình đã gặp phải, rồi dùng Cơ Canh làm mồi câu, trao đổi bằng việc Đế quân
giải cứu ả ra khỏi địa phủ, và từng bước dẫn dụ Đế quân đến địa phủ.
Nhưng tất cả những điều mà ả nói chỉ là giả đối, mục đích thật sự của ả
chính là muốn Đế quân ở lại âm phủ, tiếp tục cùng ả làm đôi uyên ương, ân ái
mặn nồng.
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Thế nhưng, điều không thể ngờ tới là, bao nhiêu năm trôi qua, Đế quân đã
thay lòng đổi dạ, không còn chút tình ý nào với Nữ Na nữa.
Làm thế nào để người trong lòng mình ở lại? Nữ Na đã nghĩ ra một cách rất
độc ác. Trước lúc qua sông, ả đã lén bỏ thêm mật hoa Mạn Đà La vào chén canh
Mạnh Bà mà Đế quân uống, ý đồ làm mê hoặc tâm tính của y, để từ nay về sau
trong lòng y sẽ chỉ có mình ả, làm mọi điều ả muốn. Nhưng không biết vì sao,
Đế quân lại biết rõ gian kế của ả, còn tương kế tựu kế, giả vờ như bị mê dược
khống chế. Nữ Na quả nhiên vô cùng mừng rỡ, vừa đến âm phủ, liền cho Đế
quân ăn mặc giống hệt Ngọc Lam Già Vương và nhận được sự thần phục của
thần dân. Nhưng trên thực tế, người thao túng lại chính là ả.
Còn Đế quân, trong thời gian ngắn cũng đã tìm ra được tung tích cua Cơ
Canh kiếm, đồng thời biết rằng, muốn lấy được Cơ Canh ra khỏi phong ấn của
Đằng Hồ, nhất định phải có được khẩu quyết1, để mở chiếc bình yêu. Ngọc Lam
Già Vương thật sự đã chết, bây giờ chỉ còn mỗi mình Nữ Na biết được khẩu
quyết này.
Do đó, Đế quân mới cùng Bắc Âm Phong Đô Đại Đế liên hợp diễn màn kịch
này.
Phải cùng với tình nhân cũ đấu đá, mưu tính hại nhau như vậy, kể ra cũng
quá mức đau thương. Cho nên, sau chuyện ấy, Đế quân mới tỏ ra mệt mỏi khó
chịu như thế.
Khi đó ta cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy, nhưng nhìn thấy bộ
dạng buồn phiền của Đế quân, trong phút chốc ta cũng đa sầu đa cảm mà thấy
đau đớn trong lòng. Không biết thương cho Đế quân, hay là đau lòng cho chính
mình.
Lại nghĩ đến, Đế quân cùng Nữ Na ở âm phủ sớm tối bên nhau trong hai
ngày. Về tình cảm, không biết có phải tình cũ lại cháy hay không? Về thân thể,
liệu có từng cá nước giao hoan? Ta cứ nghĩ mãi mà đau cả đầu.
Cho nên, khi ta tiếp nhận thanh kiếm, tâm trí lại không hề đặt vào đó, một
cơn rung động mãnh liệt từ tay cầm thanh kiếm truyền đến, ta sợ tới mức suýt
chút nữa thì buông tay.
Trên không trung hiện ra khuôn mặt vui mừng hớn hở của Cơ Canh: “Ta tự
do rồi? Đạ tạ Đế quân, đa tạ cô cô!” Nói xong, nó hóa thành tia sáng bạc, tiếp
theo vang lên một tiếng thanh thúy như khi tra kiếm vào bao. Cơ Canh kiếm đã
nằm gọn trong vỏ kiếm, không hề có chút hư tổn nào.
Ánh mắt của hai người trước mặt đều tập trung trên người ta, Hoành Thanh
từ tốn hỏi: “Sư muội, ta hay là y?”.
Ta nhất thời chưa phản ứng kịp, lại nghe Hoành Thanh tiếp tục nói: “Cơ
Canh kiếm đã được tìm thấy, bây giờ là lúc nên chọn chủ nhân cho nó rồi”.
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Hắn chớp mắt: “Không thể chọn đại được đâu đấy. Chuyện này rất quan
trọng đối với chúng ta”.
Ghi chú:
1. Khẩu quyết: Thần chú. (ND)

Hết Tập 1
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