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T

uy cơn đau đang hành hạ dữ dội, nhưng Tấn Võ Đế vẫn sai lính ngự lâm

võng theo sau Khiết Đan và Đỗ Dự để xem người này làm gì.
Trong khi đó thừa tướmg Gia Sủng ngoảnh mặt quay đi.
Tới gần nhà mồ, Tấn Võ Đế cho lệnh hạ võng gần một gốc cây cổ thụ và kêu
ngự lâm quân dìu đứng dậy nép mình sau gốc cây quan sát.
Tấn Võ Đế nhìn thấy Khiết Đan đứng ủ rũ quan sát con cóc khổng lồ đang
dẫy dụa trên sân nhà mồ chờ chết. Con cóc nằm bẹp xuống đất đạp bốn chân
phành phạch mắt trợn tròng, miệng sủi bọt, da bụng và bốn chân đều rướm
máu.
Đỗ Dự thì hết nhìn con cóc lại nhìn Khiết Đan . Con cóc tuy sắp chết nhưng
miệng vẫn còn ngoạm một thây người
- Con vật chết vì nhảy xuống sàn nhà mồ, đó là sự lạ. Khiết Đan nhìn cóc
chết buồn bực, cũng lại là sự lạ nữa.
Đỗ Dự lẩm bẩm trong khi Khiết Đan đi tới gốc cây nhà vua đang đứng.
- Muôn tâu con cóc chết vì nhảy xuống sân nhà mồ có thuốc độc…
- Con quái vật đó mà chết được vì thuốc độc sao. Hay hồn ma Khổng Minh
bóp nó chết.
- Muôn tâu dù là ma quỷ thần vẫn tin Khổng Minh không bao giờ sát sanh.
Thần thấy rõ ràng trên sân nhà mồ có chất độc pha với thuỷ tinh vụn trên trên
đó, con cóc chết vì chất độc này.
- Tại sao khanh dám quả quyết là trên nhà mồ có thuốc độc.
- Muôn tâu nhìn vết thương trên thân thể cóc, thần thấy rõ là nó trúng độc.
- Sao Khổng Minh lại làm cạm bẫy giết người.
- Đó chỉ là biện pháp phòng thủ ngừa kẻ gian đột nhập nhà mồ của người
thân Khổng Minh.
- Chắc dưới cái sân cạm bẫy này nhiều của quý. Phải đào cái sân này lên
mới đươc.
- Muôn tâu thần e làm như vậy nguy hiểm cho quân lính vì biết đâu ở dưới
đó có nhiều cạm bẫy hơn .
- Cạo chất độc trên sân đi rồi tính …
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Lệnh vua ban ra quân lính được huy động vạo chất độc. Tuy là lệnh vua
nhưng quân lính làm rất chậm. Tấn Võ Đế sốt ruột giục luôn miệng làm Đỗ Dự
phải la hét lính mới sốt sắng làm việc.
Khiết Đan khuyên vua ngừng không được liền táo từ vua.
- Muôn tâu thần không thể ở đây nhìn thánh thượng đi sâu vào con đường
nguy hiểm, xin cho thần rút lui nếu bệ hạ không về chùa.
- Trẫm đồng ý về chùa…
Tấn Võ Đế vừa đồng ý về chùa thì Đỗ Dự tới đâu.
- Muôn tâu thạnh thượng cạo chất độc đi thì có lộ ra một hàng chữ, thần
nghi đó là lời chỉ dẫn đến kho tàng cẩm nang.
- Hàng chữ đó ra sao.
- Thưa, đó là hai câu thơ như sau “Bóng đầu ra đâu. Kho tàng nơi đó”
Tốt rồi chìa khoá kho tàng đã ở tay ta. Khanh ra sân đứng và làm liền đi
…Ta chờ tin tức…
Đỗ Dự vội bước đi nhưng mới đi được ba bước thì vua thét lên đau đớn làm
Đỗ Dự phải quay lại .
- Trẫm tự nhiên đau như xé ruột xé tim, đầu nhức như búa bổ. Các khanh
mau hộ giá về triều. Đỗ Dự ở lại đây thay mặt trẫm tìm kho tàng.
Trong lúc các quan sửa soạn đưa vua hồi triều, Đỗ Dự bàn nên đưa tạm vua
về chùa rồi tính sau. Lời bàn của Đỗ Dự được vua và các quan đồng ý. Nhưng
tìm Khiết Đan thì thoáng một cái đã chẳng thấy đâu nữa. Vua quan đánh kéo
nhau về chùa.
Vừa về tới chùa Tấn Võ Đế ngạc nhiên thấy Khiết Đan và Gia Sủng đứng
đón nơi chính điện.
- Các khanh về đây hồi nào.
- Muôn tâu thần thấy khó ở về từ trưa, còn hoà thượng mới về tới…
Tấn Võ Đế kinh ngạc.
- Hoà thượng đi bằng gì mà còn nhanh hơn cả xe ngựa của trẩm vậy.
- Muôn tâu hạ thần dùng khinh công, vì được tin thánh thượng hồi triềuTấn
Võ Đế Tấn Võ Đế thần phải dùng khinh công về chầu trước để tỏ lòng vui
mừng trước tin này…
- Trẫm chưa về triều đâu. Trẩm vừa ra lệnh cho Đỗ Dự đào sâu nhà mồ .
- Muôn tâu, thánh thượng đã bắt tướng quân Đỗ Dự làm một việc có thể
nguy hiểm tới tánh mạng…Nếu tướng Đỗ Dự đức mỏng sẽ chêt luôn…
- Tại sao hoà thượng dám quả quyết như vậy…
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- Về bói toán Quản Bật mười bần tăng cũng được bảy tám…Tốt hơn hết
thánh thượng hãy cho lệnh ngừng đào mồ Khổng Minh và hồi triều.
Bao giờ ta chết …Ngươi hãy nói đi. Trong khi chờ chết ta vẫn cho lệnh đào
mồ Khổng Minh.
- Muôn tâu thánh thượng, Ngài sẽ trường thọ nếu hồi triều. Thần cam đoan
chữa hết bệnh cho thánh thượng.
- Tại sao phải hồi triều mới lành bệnh.
- Muôn tâu không khí ở đây không tốt cho bệnh của hoàng thượng. Hơn thế
nữa bệnh thánh thượng muốn chữa hết phải có thuốc quý, mà ở đây không có.
Thần phải đi lấy thuốc. Xin thánh thượng ngủ ngon ngày mai về triều…Thần có
bức cẩm nang về bệnh trạng của thánh thượng, thần xin dâng thánh thượng.
Cẩm nang này chỉ nên mở ra sau khi thánh thượng hồi triều được ba ngày…
Khiết Đan lấy một túi gấm dâng lên Tấn Võ Đế , nhà vua thẩn thờ nhận túi
gấm rồi cất vào tui cáo cẩm bào…
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