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Quân Xanh

C

ung điện đỏ rực, giường đỏ rực, nến đỏ rực, tân nương đỏ rực...

Tân nương tử ngồi nghiêm chỉnh, nhưng theo như mức độ lay động của mũ
phượng trên đầu nàng, phỏng chừng tư thế đó cũng không duy trì được bao lâu.
Đúng lúc này, cửa phòng “Két” một tiếng mở ra, theo người đến là âm thanh
ồn ào náo động cùng với mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi ngay cả khăn voan
cũng không ngăn lại được, tân nương tử hơi hơi nâng tay áo lên che khuất mũi,
cùng lúc đó cũng nghe thấy tiếng nói lộn xộn của thiếu niên.
Sau đó khăn voan của nàng bị vén lên...
“Không xinh đẹp bằng Lộ Hưu Nhan!!”
Câu đầu tiên của thiếu niên sát phong cảnh lại thiếu tầm nhìn như thế, tân
nương tử cũng đành nhẫn nhịn, nhưng chung quy vẫn là người tuổi trẻ khí thịnh,
cũng liền đối đáp lại một câu:
“Không anh tuấn bằng Cảnh Hòa ca đâu!!”
Lần thứ hai hoàng đế hắn tiếp xúc với cái tên “Triệu Cảnh Hòa” đó đã là sau
mười mấy năm, khỏi phải nói, xung đột nhỏ trước đây đã sớm bị vùi lấp tại
vùng vỏ đại não rồi. Bởi vậy, lúc hoàng đế thấy cái tên này trên danh sách bổ
sung quan viên địa phương được thăng chức hồi kinh ở bộ Lại, mặc dù nghe có
chút quen quen, nhưng cũng không nhớ là đã nghe ở đâu.
Lần thứ ba hoàng đế nghe thấy tên “Triệu Cảnh Hòa” này, là cách lần thứ hai
một vài ngày. Bởi vì cách tiếp thu khác nhau, hoàng đế tự nhiên cũng sẽ chú ý
hơn lúc đọc lý lịch ở bộ Lại.
“Nghe nói Triệu đại nhân ở Hãn châu năm nay có hi vọng nhập kinh để làm
quan rồi!
“Triệu đại nhân?”
Huệ phi thấy Thục phi cùng Dụ phi bàn tán rất hăng say, lại không biết các
nàng đang nói tới ai, vì trước giờ đều là những con người thích những chuyện
bát quái, cho nên để xóa nạn mù chữ cho người không biết, Dụ phi cùng Thục
phi cũng rất cởi mở chia sẻ:
“Ôi ôi ôi! Đó chính là một danh nhân trong chuyện phong nguyệt đó!”
“Nghe nói các cô nương đã từng được hắn nhìn trúng giá trị tất cả đều tăng
vọt!”
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“Đúng rồi, bài thơ “giai nhân phú” đang rất được ưa chuộng trên phố là do
một tay hắn sáng tác đấy!”
“Còn không phải sao! Triệu đại nhân đó tài năng quá đáng ngưỡng mộ, năm
đó ốm bệnh như thế mà vẫn đoạt được Bảng nhãn đấy thôi!”
“Đúng thế đúng thế!! Quả không hổ là môn sinh đắc ý của Bình Chương đại
nhân!”
...
Thục phi Dụ phi giống như hai chú chim ríu rít khen ngợi, sôi nổi khắc họa
hình tượng một công tử phong lưu văn võ song toàn, tinh thông thi từ ca phú
vân vân... Cho nên mới nói, vĩnh viễn không nên xem thường lực lượng bát
quái, tuy rằng đám hậu phi bọn họ không biết chính sự, nhưng hình tượng Triệu
Cảnh Hòa từ miệng các nàng đi ra thậm chí còn đầy đủ cặn kẽ hơn cả sơ yếu lý
lịch trên công văn của bộ Lại, không chỉ khiến Huệ phi khắc sâu ấn tượng về vị
nam tử chưa gặp mặt này, mà còn khắc sâu cả trong vị hoàng đế vô ý đi ngang
qua nữa.
Chỉ là, ấn tượng được khắc sâu của hoàng đế cũng không phải chuyện thi từ
ca phú gì...
Môn sinh của Bình Chương đại nhân?! Bình Chương đại nhân đương nhiệm
mới chỉ qua bốn mươi vài năm, đương nhiên sẽ không có môn sinh gần ba mươi
tuổi, vậy chỉ có tiền nhiệm Bình Chương - Hoắc Nghị.
Hoắc Nghị, hay có thể nói là quốc trượng. Chính vì điều này, trí nhớ đang
mơ mơ hồ hồ đột nhiên thông suốt, lập tức trong đầu hoàng đế thoáng hiện ra
tình cảnh nhiều năm trước hoàng hậu mắt to tròn lúng liếng nhìn thẳng mình
khen nam nhân khác...
Triệu Cảnh Hòa! Hóa ra là hắn!!!
Tiêu sái, phong lưu, uyên bác, lại còn... Độc thân?!


 

“C

hậu san hô Kim tùng linh chúc thọ một đôi, tượng Kim phật khảm tùng

thanh một pho, lư hương ngọc lưu ly Bát Bảo một đôi, Trường bào Đoạn Diêu
màu tương hai kiện, Trường bào thanh đoạn thiên mã một kiện, mãng bào thêu
chỉ nhiều màu hai mươi ba tấm...”
Theo tiết tấu đọc của cung nhân, hoàng hậu tự mình kiểm kê quà tặng trong
chiếc rương thọ lễ màu đỏ. Hôm nay chính là đại thọ sáu mươi tuổi của quốc
trượng, hoàng hậu chuẩn bị cả nửa ngày, để buổi chiều về nhà mẹ đẻ một
chuyến.
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Đang lúc hoàng hậu bận rộn, hoàng đế vẫn ngồi im lặng từ đầu đột nhiên ho
khan hai tiếng, thành công khiến lực chú ý của hoàng hậu bị dời đi.
“Có chuyện gì sao? Bệ hạ?”
“Không có gì không có gì... Trẫm chỉ nghĩ là mừng thọ sáu mươi của quốc
trượng hẳn là rất đông khách...”
Hoàng hậu không nói gì, chỉ gật gật đầu, tiếp tục kiểm kê đối chiếu quà tặng
với trên danh mục.
“... Quốc trượng năm đó rất đông môn sinh, giờ chắc đều trở về đông đủ để
chúc thọ lão sư nhỉ...”
“... Mấy ngày này cũng vừa đúng thời điểm các quan viên về kinh báo cáo
công tác, có lẽ các đệ tử làm quan ở địa phương cũng có thể qua chúc thọ
chứ...”
“Người xưa có câu trò giỏi hơn thầy, quốc trượng thấy đám hậu bối tiền đồ
rộng mở, hẳn là sẽ rất vui mừng mãn nguyện...”
“... Hoàng thượng, người rốt cuộc muốn nói gì?”
Hoàng hậu yên lặng chờ hoàng đế lảm nhảm cả nửa ngày mà vẫn mãi chưa
nói đến chủ đề chính, vì nàng phải vội vàng chuẩn bị để về nhà mẹ đẻ, nên
không thể tiếp tục im lặng giả ngu nữa.
“À không... Trẫm chỉ là tùy tiện nói mấy câu thôi!... Chỉ là nghĩ đến có nhiều
thanh niên tài tuấn tụ hội ở phủ Quốc trượng, trẫm lại không thể có mặt, thật sự
là rất tiếc nuối a...”
Thấy hoàng đế không có ý nói ra ý đồ thật sự của mình, hoàng hậu đành phải
tự mình suy đoán tâm tư của hắn một chút.
Không lẽ là lo phụ thân nàng kết bè kết phái? Nhưng mà nghe lại không
giống lắm...
Mà giọng nói còn có chút chua chua, lại càng khiến hoàng hậu thêm khó
hiểu. Hoàng hậu tuy rằng rất khôn khéo, nhưng mà sức liên tưởng còn chưa đủ
phong phú để liên hệ tới một câu nói vu vơ của mình mười mấy năm trước, cuối
cùng chỉ có thể máy móc trả lời:
“Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi, gia phụ chỉ là mời nhiều đồng nghiệp cũ, đến
lúc đó chỉ là tụ tập đám người quen với nhau thôi.”
Hoàng đế nghe xong cũng chỉ lầm bầm vài tiếng không rõ nghĩa, cũng không
lên tiếng nữa, nhưng đến lúc hoàng hậu chuẩn bị xong rời đi, hoàng đế lại mở
miệng:
“Vậy thì... Vậy thì...”
Cứ “Vậy thì” cả nửa ngày mà không có câu sau.
“Bệ hạ?”
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“Vậy thì... Trở về sớm chút...”
Tốt nhất là không đi nữa! Bởi vì hoàng đế hắn đã bóng gió lấy được tin tức
bên bộ Lại - Triệu Cảnh Hòa vào kinh báo cáo công tác nhân tiện sẽ ở lại quý
phủ của lão ân sư đại nhân.
Hôn nhân của hoàng đế cùng hoàng hậu, cũng giống như rất nhiều cuộc hôn
nhân khác của các thành viên hoàng thất, lúc bắt đầu thì cũng chỉ là một đám
hỏi chính trị bình thường, mấu chốt không phải lấy vợ, mà là lấy một đối tác
giúp cho sự nghiệp của mình thêm hoàn mỹ. Nói thế nhưng hoàng đế hắn đã
sống cùng hoàng hậu hơn mười năm, nếu một chút tình cảm cũng không có,
mới là có vấn đề!
Chỉ là hoàng đế đã coi hoàng hậu thành “Lão bản nương”, hoàng hậu cũng
trực tiếp đem mình coi là “Chưởng quầy” sao? Đột nhiên Triệu Cảnh Hòa xuất
hiện khiến cho hoàng đế bỗng ý thức đến vấn đề mà trước nay chưa từng để ý
tới.
Yếu tố để nam nhân hấp dẫn nữ nhân có rất nhiều, danh lợi quyền thế cũng
chẳng phải vạn năng, vậy nên hoàng đế không tự kỷ đến mức nghĩ rằng tất cả
nữ nhân trên đời không phải hắn thì không lấy chồng. Nhưng mà không có danh
lợi quyền thế lại là điều không thể, cho nên người thích suy nghĩ các vấn đề
nhân sinh như hoàng đế, giống như các lão giả thích suy nghĩ những vấn đề triết
học sâu xa, bắt đầu rối rắm tự hỏi vấn đề “Nàng yêu ta hay yêu tiền của ta?” vớ
vẩn cũ rích.
Cuối cùng, dựa theo bước tiến của khoa học “Từ lý thuyết đến chứng minh
thực tế”, hoàng đế quyết định thân chinh đi khảo sát thực tiễn.
“Các nàng cảm thấy trẫm là người thế nào?”
Hoàng đế vô tình gặp Thục phi cùng Dụ phi ở đình thủy tạ tại ngự hoa viên,
cân nhắc một lát, quyết định áp dụng phương pháp đặt câu hỏi không quá trực
tiếp này. Đáng tiếc là hắn không nói ra vấn đề một cách trực tiếp, và cũng vì
phạm vi của câu hỏi quá rộng, khiến cho Thục phi cùng Dụ phi không biết phải
trả lời thế nào, càng không rõ vì sao hoàng đế lại hỏi thế, đành trả lời theo kiểu
lập lờ nước đôi:
“Hoàng thượng đương nhiên là rất tốt!”
“Ừ, vậy tốt thế nào?”
Tốt thế nào? Dễ dụ... Nhưng cái này sao có thể nói chứ? Vì thế Thục phi Dụ
phi cùng nhau liếc mắt trao đổi thông tin, thay đổi phương án trả lời - vuốt
mông ngựa!
Kể cả không tính là lấy lòng, ít nhất cũng không đắc tội với người.
“Các nàng có biết chuyện “Trâu Kỵ phúng Tề vương nạp gián”(1) không?”
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Sau khi nghe hai vị phi tần khen mình anh minh thần võ ra sao, phong độ
ngời ngời thế nào, hoàng đế liền hỏi một câu:
“Trâu Kỵ? Đó là ai?”
Đương nhiên, Thục phi cùng Dụ phi một chút cũng chưa sờ qua “Chiến quốc
thư”, chỉ là trong cung có nhiều người đã đọc “Chiến quốc thư”, ví như Cung
phi lúc trả lời câu hỏi trước của hoàng đế cơ bản là giống hệt như hai vị Thục Dụ, chẳng qua là nàng lão luyện hơn nhiều, tuy bản chất cũng là nịnh hót nhưng
lại lấy chân thực làm chủ đạo, nghe qua cũng không thấy giả như vậy.
“Thế trước khi nàng vào cung có quen vị tri kỷ nào không?” Hoàng đế tiếp
tục hỏi.
Đối với việc vấn đề này so với cái trước càng nguy hiểm hơn, Cung phi trái
lại không chút do dự, đầu hơi nâng lên, ngạo khí mười phần nói:
“Nô tỳ trước khi vào cung chưa từng coi trọng vị nam tử nào đâu!”
“Đúng là như vậy!! Nương nương trước lúc nhập cung mỹ danh đã sớm vang
xa, người đến cầu thân vô số, nhưng mà nương nương chưa từng đặt ai vào mắt
đâu!”
Nữ quan hầu hạ Cung phi là thị nữ theo nàng từ phủ cũ, cũng phối hợp
chứng thực phong thái ngày xưa của chủ nhân.
“Vậy nếu trẫm không phải là hoàng đế, Cung phi liệu có nguyện ý gả cho
trẫm?”
Tiếp nối lời nói của Cung phi, hoàng đế tiếp tục đem đề tài thảo luận mở
rộng.
Cung phi nhất thời nghẹn họng, tuy rằng nàng đã rất nhanh chóng khôi phục
lại thần thái quyến rũ, hờn giận đáp: “Đây còn không phải là do nô tỳ cùng
hoàng thượng có duyên sao!” Nhưng cái nghẹn lời trong nháy mắt kia của nàng
lại khiến hoàng đế thấy nguy cơ đang dâng cao.
“Phú nhi khả cầu dã, tuy chấp tiên chi sĩ, ngô diệc vi chi, như bất khả cầu,
tòng ngô sở hảo.”(2)
“Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai, thiên hạ nhương nhương, giai vi lợi vãng.”(3)
“Danh lợi từ đạo đức của con người mà có, như hoa ở trong núi, là tinh hoa
của tự nhiên, tất nhiên là chậm rãi mà sản sinh, từ công lao sự nghiệp của người
mà tới, như hoa trồng trong chậu, tùy ý di chuyển thay đổi, hoặc phồn vinh hoặc
héo rũ; từ quyền lực của con người, như hoa cắm trong bình, không có gốc rễ,
không cần đợi cũng khô héo.”
Từ chỗ Cung phi rời đi, hoàng đế kỳ vọng rất lớn vào Khang phi tinh thông
cổ kim, chỉ là sau khi Khang phi nói có sách mách có chứng cả nửa ngày trời
cũng chẳng biết là nàng đang giảng cái gì, thế là hoàng đế đành phải thông tục
hỏi một chút:
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“Đây là ý của nàng?”
“À không, đây là nô tỳ chỉ nói cho người biết cổ nhân từng nói vậy thôi.”
Ngụ ý chính là: Đây là ý kiến cá nhân của tổ tiên thôi, không phải là thái độ
của bản thân nàng đâu.
Quả đúng là giống với “Trâu Kỵ phúng Tề vương nạp gián”: thiếp của ta, sợ
ta là đương nhiên - cho nên đối với mấy câu trả lời lạc đề, trốn tránh, hoặc đánh
trống lảng, hoàng đế tuy rằng không thích, nhưng vẫn có thể lý giải, liền đi
chứng thực ở chỗ thái hậu.
Hoàng đế trong lòng thầm nghĩ, ít nhất thái hậu cũng không sợ hắn.
Thực tế chứng minh thái hậu không phải không sợ hoàng đế, mà là hoàn toàn
không sợ hắn! Câu trả lời của thái hậu cho vấn đề của con trai bà chính là trước
hết giáo huấn nó cho tốt đã, hơn nữa bà còn giáo huấn đến độ - quên luôn cả vấn
đề nó hỏi mình. Bị hãm ở Nhạc Trữ cung gần một canh giờ mà không thu hoạch
được cái gì, hoàng đế giờ rất hối hận chính mình đã tự đâm đầu vào lưới.
Điều tra đến chỗ này, hoàng đế không khỏi sinh ra cảm giác lạnh lẽo của
người đứng trên cao.
Người nhà mà còn thế thì trên đời này còn ai dám nói thật, không sợ hãi mà
đánh giá hoàng đế nữa đây?
Chỉ là ý niệm này vừa mới xẹt qua trong đầu hoàng đế thì hắn liền nhớ tới
một gương mặt theo hắn là rất đáng ghê tởm - chính là kẻ thù một mất một còn
của hoàng đế từ thuở nhỏ “Mèo rừng”, tên đó không phải là người có thể giải
quyết được vấn đề này sao!! Vì thế, hoàng đế lập tức viết thư cho Hành Nguyên
vương ở tận Ngư Dương. Nội dung thư rất chi là ngắn gọn, chỉ có: Khanh cảm
thấy trẫm là nam nhân thế nào?
Có điều vì đường xá quá xa xôi, đợi lúc thư phản hồi này về lại đến tay
hoàng đế thì đã mất đến mấy tháng, mà hồi âm “Thần thấy đầu óc bệ hạ hẳn là
bị úng nước” của Hành Nguyên vương có lẽ nên nói sau...
Tóm lại, cho tới lúc hoàng hậu từ Hoắc phủ hồi cung thì hoàng đế không còn
gặp lại tự tin của mình lần nào nữa.
“Quốc trượng đại nhân sao rồi?”
Hoàng đế giả vờ ân cần hỏi, tuy rằng hắn cũng không thực sự muốn biết,
nhưng lại không thể không làm mấy công tác vào đề.
“Gia phụ rất tốt, người cũng rất cảm kích hoàng thượng ban thưởng.”
“... Vậy... Lần này có ai tham dự thế?”
Hoàng hậu cảnh giác đánh giá hoàng đế, bởi vì hắn lại hỏi vấn đề ban sáng,
hơn nữa lúc hoàng hậu vừa hồi cung, đám cung phi đã vội vàng tới phản ánh với
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nàng một loạt những hành động hết sức cổ quái của hoàng đế lúc chiều, tất cả
đều chỉ ra rằng hoàng đế có ý đồ khác, lời nói khẳng định có chút sâu xa.
Nhưng mà trước khi tra ra chút manh mối gì, hoàng hậu vẫn tuân thủ theo
nguyên tắc lấy bất biến ứng vạn biến, đem tân khách tham dự buổi tiệc của
Hoắc phủ ra nói toàn bộ, trong số này, đương nhiên là có Triệu Cảnh Hòa được
phụ thân nàng coi là đệ tử nhập thất.
“Triệu Cảnh Hòa?” Ngữ điệu của hoàng đế nhất thời thay đổi.
“Sao ạ? Hoàng thượng người biết Triệu đại nhân??”
“À không... Bởi vì... Bởi vì năm nay trên danh sách đề cử của bộ Lại có tên
của hắn, hình như được đánh giá rất cao, cho nên trẫm có chút ấn tượng...”
“Triệu đại nhân quả đúng là một người có tài, gia phụ vẫn luôn cho rằng
Triệu đại nhân chính là một người vô cùng nổi bật trong số các nhân tài của
triều đình!”
“À... Ra là thế... Vậy còn hoàng hậu?”
“Sao cơ?”
“... Hoàng hậu cảm thấy Triệu Cảnh Hòa kia là người thế nào?”
“Nô tỳ trước đã cùng nhận lời dạy bảo của gia phụ với hắn, nhưng mà theo
nô tỳ thấy, Triệu đại nhân thanh liêm mà lại khoan dung, nhân từ mà lại quyết
đoán, quang minh chính đại, không nịnh hót bợ đỡ, quả là một nhân tài hiếm
có!”
“Nhưng mà trẫm lại nghe nói người này phong lưu thành tính, phẩm chất cá
nhân hình như có chút vấn đề?!”
Hoàng đế nhịn không được khinh miệt phản bác.
“Ngoài việc công mà còn xen vào chuyện sinh hoạt cá nhân của thần tử, có
vẻ không hợp tình hợp lý, nhưng Triệu đại nhân công tư đều phân biệt rất rõ
ràng, nô tỳ thấy đó không phải chuyện quá nghiêm trọng.”
Người khiến hoàng hậu thưởng thức như thế cũng không nhiều, hơn nữa còn
dùng tới cả biện pháp tu từ trong câu. Hoàng đế vốn định hỏi mấy câu nữa mới
bắt đầu tiến vào trung tâm vấn đề, lại nghe thấy hoàng hậu nói giúp cho Triệu
Cảnh Hòa như vậy, trong đầu nóng lên, liền đem câu nói đang nghẹn nãy giờ
hoàn toàn phun ra.
“Vậy hoàng hậu thấy trẫm so với Triệu Cảnh Hòa kia thì thế nào?”
“... Hoàng Thượng... Ý người là sao?”
“Trước đây không phải nàng nói trẫm không anh tuấn bằng Triệu Cảnh Hòa
kia đó sao!!”
“...”
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Hoàng hậu ngây ra nhìn hoàng đế, cũng không thể trách nàng hồ đồ, chỉ là
nàng đã xem thường trí nhớ của hoàng đế, lại đánh giá quá cao mắt nhìn người
của hắn. Hoàng hậu sớm đã đem đêm động phòng hoa trúc năm đó của mình
quên sạch không còn một mảnh, huống chi lúc ấy nàng quá nông nổi bồng bột,
mới tùy tiện mượn tay của người quen ra đánh trả lại mấy câu của hoàng đế
thôi, hiện tại đương nhiên là cũng không thẹn với lương tâm.
Mà hoàng đế thấy vẻ mặt mờ mịt của hoàng hậu, cũng không giống với giả
vờ, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Cơ
mà những lúc này, sự việc lại cứ tiến triển y hệt như suy nghĩ của hắn chứ...
Chỉ thấy vẻ mặt mờ mịt của hoàng hậu có chút thay đổi, nàng kinh ngạc nói:
“Nô tỳ nói vậy lúc nào?”
“Nàng... nàng...”
Hoàng đế run rẩy chỉ vào mặt hoàng hậu, mặt mũi đỏ bừng, miệng không nói
nên lời, sử dụng cách miêu tả đương thời thì chính là: Hoàng đế hắn rất muốn
tìm một miếng đậu phụ đập đầu chết quách đi cho xong!!
Ghi chú:
1. Chuyện Trâu Kỵ khéo khuyên vua Tề.
Chuyện kể rằng nước Tề đến đời Tề Uy Vương lại cường thịnh trở lại. Quốc
gia mạnh lên, người can gián, kiến nghị càng nhiều. Tề Uy Vương vui vẻ khi
nghe được những lời vừa ý, còn với một số ý kiến bất đồng thì không tiếp thu
nổi. Tướng quốc lúc ấy có tên là Trâu Kỵ, thấy Tề Uy Vương mới có một chút
thành công đã kiêu ngạo, rất không vừa ý, muốn tìm cơ hội để chữa cho ông ta
căn bệnh này.
Một hôm Trâu Kỵ soi gương cảm thấy mình không chê vào đâu được, rất
đắc ý hỏi vợ “Ta với Thành Bắc Từ công ai đẹp hơn?”, người vợ liền trả lời:
“Đương nhiên là chàng đẹp hơn rồi, sao hắn có thể sánh với chàng được!”.
Trâu Kỵ không tin, bèn đi hỏi người thiếp, nàng ta cũng trả lời y hệt như
những gì người vợ nói. Lát sau có người khách đến chơi, Trâu Kỵ liền hỏi ông
ta: “Họ đều nói ta đẹp hơn Từ công, ông thấy sao?”, người khách không ngần
ngại trả lời: “Quả đúng như vậy, ngài đẹp hơn Từ công rất nhiều.”
Nhưng sau khi gặp được Thành Bắc Từ công thì Trâu Kỵ bỗng nhận ra mình
không tài nào bằng được ông ta, liền về nhà suy nghĩ mãi, mới nhận ra được sự
thật rằng người nói mình đẹp hơn Từ công là vì vợ yêu mình, thiếp sợ mình, bạn
nể mình. Sau đó ông ta đem câu chuyện này kể với Tề vương, ngụ ý muốn nói
rằng: nghe lời khen của người khác phải suy nghĩ, tìm hiểu, không thì rất dễ
nhận lấy điều dối trá, không phân biệt đúng sai.
2. Lời Khổng Tử: nếu giàu sang có thể cầu thì bắt ta làm kẻ thấp kém cũng
được, nhưng nếu không cầu được thì ta chỉ làm việc ta thích thôi.
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3. Theo Sử ký: Người trong thiên hạ náo nhiệt, là do theo lợi mà tới, người
trong thiên hạ nhốn nháo, đều là do lợi mà đi.

Chương 17
Điều Kiện Nhận Nuôi

“Ô

i, Thiên Thừa, đây là nữ nhi trong truyền thuyết của con à?”

“... Không phải...”
Dự Lâm vương nói mấy câu thoái thác, nhưng lại như chỉ còn sót lại một
hơi.
“Còn phủ nhận! Nhìn xem, đứa nhỏ này bám con thế cơ mà!”
Thái hậu nhìn bé con đang vui vẻ khoa tay múa chân chớp chớp mắt to trong
lòng Dự Lâm vương trêu ghẹo nói.
“Đứa nhỏ này với nhi thần một chút quan hệ cũng không có mà!!”
Dự Lâm vương gần như phát khóc, vẻ mặt như kiểu ngày tận thế đến nơi.
Thái hậu biết đứa con này đối với tiêu chuẩn đạo đức yêu cầu cao hơn bình
thường, trò đùa này hẳn là không thể tiếp tục nữa rồi, thế nên bà liền thu lại nét
cười gian trá, thật sự chăm chú đánh giá bé con trong lòng Dự Lâm vương.
“Quả là chẳng có chút quan hệ gì với con thật, trông còn xinh đẹp hơn cả con
lúc nhỏ kìa!”
Làn da trắng nõn, đôi mắt to đen láy tròn xoe, một đứa bé khả ái tới mức
người gặp người thích, ấy thế mà trong một đêm nguyệt hắc phong cao lại bị
vứt bỏ trước cửa lớn Dự Lâm vương phủ. Người bỏ đứa bé hẳn là cũng muốn
tìm cho nó một gia đình tốt, nhưng mà không biết vì lý do gì trong ngàn vạn nhà
quyền quý ở kinh thành lại cứ chọn Dự Lâm vương phủ, việc này khiến cho vấn
đề đạo đức trong xã hội liền bị biến thành tin đồn tình cảm lưu truyền toàn kinh
đô...
Bởi vì, nhân dân cả nước đều rõ một điều - Dự Lâm vương là người đàn ông
độc thân hoàng kim!
Quý phủ của một nam tử chưa có vợ con đột nhiên có một đứa trẻ... Cái này
mà không bị truyền ra thành tin đồn linh tinh gì thì đúng là đi ngược lại với lịch
sử truyền bá từ lâu đời của nhân dân mà!
“Ôi ôi ôi, cười với ta này!!”
“Đừng có tưởng bở, không phải cười với muội đâu!”
“Xinh đẹp như búp bê thế này sao người làm cha mẹ lại có thể nhẫn tâm vứt
bỏ cơ chứ?”
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“Tuổi nhỏ xem ra lớn, ba tuổi xem tuổi già.”
“Tương lai nhất định sẽ là một mỹ nhân khuynh thành!”
“Vương gia cũng thật là, nhận đứa nhỏ này thì cũng có sao đâu chứ?”
Trữ phi, người cũng có con gái cỡ tuổi này, đem bé con ôm vào lòng, tiếc
nuối nói. Nhưng mà hoàng hậu sau khi nghe lời này lại lén cười trộm, còn Cung
phi đã sớm cười ra thành tiếng.
Ngày đó Dự Lâm vương mang theo bé gái này tiến cung chính là muốn thái
hậu nuôi giúp, thái hậu cũng biết là không thể để cô bé nhỏ này ở cái miếu hòa
thượng ngay cả thị nữ cũng ít ấy, lập tức đáp ứng, nhưng mà bà cũng không
quên chế nhạo con trai mình một chút.
“Ai gia nói rồi đó, lần này giúp con trông coi đứa bé, nhưng mà lần sau nhất
định phải mang cả mẹ nó tới nữa, nếu không đừng hòng ai gia giúp nuôi lão nhị
lão tam nhà con nhé!”
Dự Lâm vương còn chưa kịp thở phào vì trút được gánh nặng thì vẻ mặt liền
méo xẹo, biểu hiện rất sinh động cái gọi là “Chết không nhắm mắt”.
Bé con cứ như vậy được lưu lại trong cung, tất nhiên là thái hậu chẳng chăm
sóc nổi, thế nên nhiệm vụ cao cả này liền rơi xuống đầu đám người phi tần.
Việc nữ nhân yêu thích trẻ con không khác gì nỗi lòng quạ đen khi nó nhìn
thấy đồ vật sáng lấp lánh, tất cả đều là thiên tính, mà trong hoàng cung để có thể
có được đứa con của chính mình - tuy không thể nói là rất khó, nhưng cũng
không phải cứ muốn là có được. Cho nên công tác nuôi dạy trẻ này căn bản
không cần thái hậu phân phó, mọi người đều tự giác xung phong nhận việc, thái
độ phải nói là vô cùng tích cực.
Hai người đầu tiên là Dụ phi cùng Thục phi, lý do rất rõ ràng chính là - cả
hai nàng đều không có đứa nhỏ. Nhưng vấn đề lại là điều kiện của hai nàng quá
mức đồng nhất, vậy nên ai sẽ là người nuôi đứa bé đây? Hai người giành giật
hồi lâu, cuối cùng đành thương lượng thay phiên nhau chăm bé, may mắn là
cung điện của hai người chỉ cách một ngã rẽ, đi lại cũng tiện lợi.
Nhưng kế hoạch này sau khi tiến hành được vài hôm, Dụ phi cùng Thục phi
liền ôm cô bé con đang gào khóc không ngừng đến cầu cứu hoàng hậu...
“Có phải sinh bệnh hay không?” Hoàng hậu sờ bé con trong ngực nhũ mẫu,
cũng không phát hiện ra bệnh tật nóng sốt hay cảm mạo gì.
“Đã truyền ngự y nhiều lần rồi, bệnh gì cũng không tra ra được.”
“Lúc mới đầu còn tưởng con bé lạ chỗ nên chưa quen được, nhưng mà đã
mấy ngày rồi vẫn cứ tiếp tục khóc như thế, hoàng hậu nương nương, đây rốt
cuộc là bị làm sao?”
Dụ phi bổ sung tiếp lời Thục phi.
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Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm, nếu một đứa bé không ngừng khóc
trong một thời gian dài thì chắc chắn một trăm phần trăm là chỗ nào đó xảy ra
vấn đề. Chỉ là vấn đề sinh lý - ngự y không tra ra, vấn đề tâm lý - y học vẫn còn
chưa phát triển đến như thế, huống chi đứa bé này khóc thì cứ khóc, nhưng lại
không hề làm loạn chuyện ăn uống ngủ nghỉ, chỉ có ăn xong là lại lăn ra gào
khóc. Hoàng hậu tuy là người từng trải nhưng căn bản cũng nghĩ không ra.
Mắt thấy hai người Dụ phi cùng Thục phi đều không giải quyết được vấn đề
này, hoàng hậu nghĩ một hồi rồi quyết định tìm Cung phi. Lúc Cung phi hạ sinh
một đôi tỷ muội song sinh cũng đã bị làm cho điên cái đầu, đương nhiên hiện
giờ chính là một tiền bối dày dặn kinh nghiệm.
Không đầy một lúc, Cung phi đã tới Hoàn Khôn cung. Nàng nhìn hai hậu bối
đang luống cuống hết cả tay chân liền cười nhạo một tiếng.
“Đã nói hai người các muội chắc chắn không quen mà lại không nghe...”
Vừa nói vừa đưa tay đón lấy đứa nhỏ.
Chỉ trong nháy mắt, đứa bé đôi mắt to ngay cả chớp cũng không chớp nhìn
Cung phi, đột nhiên ngừng khóc, nhưng còn chưa đợi Cung phi đắc ý với mị lực
cùng khả năng của mình, bé con kia liền tiếp tục công cuộc gào khóc, không chỉ
càng vang dội hơn so với lúc trước, mà còn khiến người ta thấy càng thêm tê
tâm liệt phế.
Điều này giống như một cái tát tát thẳng vào mặt người hiếu thắng như Cung
phi khiến nàng sượng mặt, không cam lòng đối mặt với thất bại, nàng liền quay
ra phía hoàng hậu cùng hai người Thục - Dụ cam đoan nói:
“Lần này có vẻ là nghiêm trọng, nhưng cứ giao cho ta, ta không tin là một
tiểu nha đầu thế này mà cũng không dạy dỗ được!”
Nghe Cung phi lấy mị lực của bản thân để bảo đảm, hoàng hậu vừa định
nhắc nàng có phải là đặt quyết tâm nhầm chỗ rồi hay không thì đã thấy Cung
phi ôm đứa bé biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Nhưng mà... Cung phi lần này đã thất hứa rồi.
Lúc Cung phi mang theo hai con mắt đen sì sì, tay bế đứa bé đang cất tiếng
khóc đến rung chuyển trời đất tới trước cửa lớn Hoàn Khôn cung, mới chỉ cách
thời điểm nàng rời đi có một ngày.
“... Suốt một đêm... Ta thật sự đã cố hết sức rồi...” Cung phi vô lực thều
thào.
Mà đứa bé được chuyển từ lòng nàng sang lòng thị nữ cung hoàng hậu, căn
bản không có ý muốn từ bỏ ý đồ khóc lớn.
Cung phi không có biện pháp, hoàng hậu cũng không có biện pháp, Khang
phi cùng Trữ phi cũng có người phải chăm sóc, Huệ phi lại càng thiếu kinh
nghiệm - nói cách khác, đám phi tần này hoàn toàn không thể trông cậy được.
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Hoàng hậu cuối cùng đành phải kéo Cung phi cùng đứa nhỏ đi thỉnh giáo vị
lớn tuổi nhất có tiếng nói nhất thái hậu.
“Xem đi xem đi!! Các con đúng là vô dụng! Ngay cả một đứa bé cũng không
chăm nổi, kết quả còn làm phiền đến ai gia!”
Hoàng hậu, Cung phi hai người đều tự hiểu lần này đúng là rất mất mặt, cho
nên cũng không mở miệng biện hộ, còn không quên ca ngợi kinh nghiệm dạy dỗ
của thái hậu vài câu, hy vọng bà có biện pháp thích hợp để xử lý bé con có
tuyến lệ dồi dào này.
Không biết là thái hậu có bí quyết gì, hoặc là người già trời sinh có vẻ mặt
hiền lành, nên tiểu tổ tông vẫn gào khóc thảm thiết từ lúc bước vào Nhạc Trữ
cung lại yên tĩnh không ít. Nhưng mà không nước mắt ngắn nước mắt dài nữa,
bé con thoạt nhìn vẫn không có chút vui vẻ nào, lúc được thái hậu lão nhân bế
vẫn luôn chu môi, rầm rà rầm rì không biết là nói gì.
Sau lần đó, không lâu sau hoàng hậu phát hiện ra một điều rất quái dị.
Buổi sáng hôm nay hoàng đế hoàng hậu cùng nhau đến vấn an thái hậu, sau
khi hành lễ xong hoàng đế liền trưng lên vẻ rất hưng phấn hỏi:
“Cháu gái mới của trẫm đâu rồi? Đưa cho trẫm nhìn cái nào!”
Vì tất cả mọi người đều biết cuộc sống sinh hoạt cá nhân của Dự Lâm vương
nghiêm ngặt chặt chẽ tới mức một con ruồi cũng không bay lọt qua, cho nên
hiện tại mới có chút điểm yếu để cho mọi người lấy ra trêu chọc, chỉ tiếc đối
tượng trêu chọc hôm nay không có ở đây nên hiệu quả giảm rõ rệt.
“Lời này đừng có nói trước mặt Thiên Thừa nữa, ai gia thấy nó cũng không
chịu nổi nữa rồi.”
Thái hậu dặn dò hoàng đế, đồng thời đem bế bé gái ra. Cũng chỉ mới có vài
ngày, nhìn thần thái đứa bé so với lúc mới tiến cung rõ ràng khác không ít: cơ
thể mặc dù vẫn mập mạp nõn nà do dinh dưỡng tốt, tuy nhiên nhìn chung lại
vẫn cảm thấy có chút thiếu tinh thần, nhiều dấu hiệu uể oải không phấn chấn.
“Đứa nhỏ này làm sao thế? Trông chẳng có chút tinh thần nào cả.” Điểm đó
hiển nhiên hoàng đế đã nhận ra.
“Aizz... Ai mà biết chứ! Cơm vẫn ăn, giường vẫn ngủ, chỉ là cả ngày trưng
ra cái vẻ ỉu xìu lạnh nhạt...”
Thái hậu khó xử giãi bày, chuẩn bị đưa đứa nhỏ cho hoàng hậu. Trẻ con lúc
vừa mới tỉnh ngủ, thấy có động tĩnh liền bất mãn mở to mắt ra nhìn, ấy thế mà
lúc cô nàng nhìn đến chỗ hoàng đế liền trở nên hớn hở như vừa tìm ra đại lục
mới, tinh quang bắn ra bốn phía, coi bộ dạng ỉu xìu suy sút vừa nãy như hoàn
toàn không tồn tại, đôi tay bé bé khua loạn xạ, ra vẻ rất muốn được hoàng đế
“Âu yếm”.
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Hoàng đế cũng bị phản ứng bất thình lình này của con bé dọa, theo bản năng
liền ôm chầm lấy, kết quả là thấy tiểu nha đầu này đang hạnh phúc mỹ mãn lôi
lôi kéo kéo vạt áo hoàng đế, vui vẻ lầm bầm một câu.
“Ôi! Không ngờ trẫm lại được hoan nghênh như vậy đấy!!”
Biến hóa trong nháy mắt này, khiến cho hoàng đế có cảm giác vô cùng tự
hào, nhưng lại khiến cho hoàng hậu dấy lên sự nghi ngờ. Trong ấn tượng của
hoàng hậu, độ hấp dẫn của hoàng đế đối với trẻ con đều là dưới mức bình
thường, từ đứa đầu tiên đến đứa cuối cùng hiện tại, chẳng có đứa nào tỏ ra là
quá hứng thú với hắn cả, sao đột nhiên lại có thể thay đổi như thế?
Bên này hoàng hậu đang suy nghĩ, bên kia hoàng đế đã có chút chật vật khi
ôm đứa bé, lão cung nữ hầu bên cạnh thấy bộ dạng của hoàng đế liền tiến tới
ôm lấy đứa nhỏ. Ai biết vừa mới ôm đứa bé ra khỏi vòng tay hoàng đế, nước
mắt của nó tựa như vòi nước mở van ào ào chảy xuống, khôi phục lại trạng thái
khóc đến long trời lở đất như bình thường.
Cuối cùng, vẫn là hoàng hậu tiến đến ôm lấy đứa bé, nhét vào lòng hoàng
đế... Thế là nó ngừng khóc.
Ôm đi... Khóc.
Nhét trở lại... Hết khóc.
Lại ôm đi... Khóc.
Thử tới thử lui mấy lần, hơn nữa còn phát hiện ra càng gần hoàng đế tiếng
khóc càng nhỏ, càng xa hoàng đế tiếng gào càng to, quả thật so với chốt âm
thanh còn nhạy bén hơn!!
“Đây... Đây rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Thái hậu đại diện cho tất cả những người có mặt hỏi một câu, nhưng căn bản
không có ai giải đáp nổi.
“Thiên Thừa, con xem... Đứa nhỏ này chỉ theo hoàng huynh con thôi, nhưng
mà hoàng huynh con sao chăm sóc con bé được, ai gia thấy lúc ở chỗ con nó
cũng không khóc, hay là con bế con bé về đi được không...”
Hôm sau thái hậu liền triệu kiến Dự Lâm vương, đem tin tức mang tính chất
hủy diệt này nói cho hắn. Để chứng thực lời này không giả, tất cả phi tần hậu
cung đều cùng lấy mình ra thí nghiệm, mà đứa bé kia cũng rất biết phối hợp,
khóc lóc náo loạn một đám người đang nhào đến ôm ấp.
Lúc nhìn thấy Dự Lâm vương thật giống như nhìn thấy đồng hương, hai mắt
đẫm nước, vừa cười vừa cố gắng tiến tới sát hắn, so với hoàng đế lúc trước còn
thân thiết hơn không ít.
“Đứa nhỏ này cùng Vương gia hợp ý như vậy, Vương gia hay là tiếp tục giữ
con bé lại trong phủ đi.”
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Trữ phi không đành lòng nhìn đứa bé khóc, đứng dậy khuyên nhủ.
“Đúng thế đúng thế, nếu trong phủ thiếu thì trong cung sẽ điều đến thêm
mấy người!”
Hoàng hậu tính toán cẩn thận nói.
“Đám người trong thiên hạ là nói năng lung tung thôi, ai chẳng biết Thiên
Thừa con chính là người thành thật nhất chứ!”
Thái hậu nhanh miệng đế thêm một câu.
Dự Lâm vương trong lòng vốn cũng không muốn, nhưng tiểu cô nương vừa
nãy khóc đến muốn chết đi sống lại hắn cũng đã thấy, thật sự là hắn cũng không
nhẫn tâm để đứa bé ở đây. Tuy rằng không rõ ai đã đem tiểu hài tử đặt trước
phủ của hắn, nhưng đã đặt ở phủ của hắn... Hắn... Hắn có thể không phụ trách
sao? Bản năng Ngũ giảng tứ mỹ đã phát huy năng lực thôi miên vô cùng cường
đại, khiến cho Dự Lâm vương gần như không thể tự chủ, đồng ý tiếp nhận đứa
nhỏ.
Chuyện đã thành thế này, trừ bỏ đồng ý thì còn có thể làm gì? Dự Lâm
vương không khỏi thở dài, cúi đầu đánh giá cẩn thận bé con đang dùng sức cọ
vào người hắn, vừa hay bắt gặp ánh mắt của đứa nhỏ.
Ánh mắt của bé con thật sự rất thần kỳ, trong sáng như một khối cầu thủy
tinh, phản xạ ánh sáng lấp lánh, giống như ngăn cản mọi thứ dơ bẩn trên đời,
Dự Lâm vương bị ánh mắt trong suốt sáng lấp lánh của tiểu cô nương trong lòng
nhìn chằm chằm, tâm lý có chút chướng ngại tựa hồ biến mất, khóe miệng cong
lên theo một đường cong nhỏ.
“Khởi bẩm thái hậu, Huy Trữ công chúa và Phò mã đến!”
“Ôi chao! Đó là nữ nhi của nhà tiểu Ngũ sao, cho ta xem chút nào!!”
Một câu của Huy Trữ công chúa tựa như một cơn bão, nháy mắt đã đem
không khí cha con vui vẻ hòa thuận quét sạch không còn một mảnh. Dự Lâm
vương nhìn vị tỉ tỉ không biết từ đâu xông ra này, mặt mũi tay chân gần như run
lẩy bẩy.
Thái hậu ở trong lòng cũng tự mắng mấy câu, bà vừa mới nói miệng lưỡi thế
nhân không cần để ý, bây giờ con gái mình lại chạy ra phá hoại, vì thế nên sắc
mặt khó coi nói:
“Sao hôm nay lại tiến cung thế?”
“Mẫu hậu, chúng ta không phải đã nói hôm nay đến bàn chuyện hôm sinh
thần của con bày mấy bàn tiệc rượu sao, hôm nay con mang tới...”
Huy Trữ công chúa vừa định lấy ra mục lục đồ đạc phải có hôm đấy thì liền
nghe thấy bé gái ở trong lòng Dự Lâm vương gào lớn một trận. Lại nhìn thấy
tiểu gia hỏa kia mặt mũi hồng hào phấn nộn, hai mắt sáng lấp lánh, tay nhỏ bé
khua loạn xạ, trong tiếng kêu lại ẩn chứa cảm xúc vui mừng như điên khó có thể
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hình dung được, làm mọi người nghe thấy rất khó hiểu. Mọi người quay ra nhìn
chỗ nàng đang giãy dụa, hóa ra là đang ồn ào muốn lao tới chỗ Phò mã Thôi
Cảnh. Thôi phò mã luôn là bảo bối làm dáng của Huy Trữ công chúa, hôm nay
vẫn sáng chói như cũ.
Nhưng gần đây công chúa đang đi theo con đường khiêm tốn trang trọng,
cho nên Thôi Cảnh hôm nay mặc trường bào màu xanh thủy hoa, thêu hoa văn
cá chép hoa sen bằng chỉ bạc, tỏa ra ngân quang, mộc mạc thanh thuần hơn rất
nhiều - đương nhiên, gương mặt đệ nhất thiên hạ kia vẫn không chút thay đổi.
Mắt thấy bé con tinh thần phấn khởi cùng với vẻ mặt kinh ngạc của Thôi
Cảnh, trong đầu hoàng hậu dần nảy ra một ý nghĩ mơ hồ, sau đó càng nghĩ càng
cảm thấy đúng, nhưng mà lại khiến nàng không tin nổi: Nếu nói giữa người
được hoan nghênh và không được hoan nghênh của đứa nhỏ này có gì khác biệt,
trừ bỏ giới tính có lẽ cũng chỉ là ngoại hình mà thôi...
Không thể nào...
“Rất giỏi! Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ mà đã có con mắt tinh tường như
vậy, phò mã của bản công chúa quả nhiên là già trẻ đều hạ gục mà!!”
Không đợi hoàng hậu đưa ra lời giải thích hợp lý, Huy Trữ công chúa đã từ
xa kích động chạy tới chỗ đứa nhỏ, không ngừng lôi kéo cái tay nhỏ bé béo mập
của đứa nhỏ, rất có cảm giác khi anh hùng hội ngộ.
“Ngũ đệ, đem đứa nhỏ này cho ta đi, ta cam đoan sẽ bồi dưỡng ra một nhân
tài!!”
Huy Trữ công chúa vừa nói vừa bế lấy tiểu cô nương nằm trong lòng Dự
Lâm vương, mà bé con vừa rồi còn sống chết không chịu rời khỏi bây giờ chỉ lo
há cái miệng không có cái răng nào nhìn mục tiêu mới cách đó không xa ngây
ngô cười.
Trẻ con đều ngây ngô, thuần khiết, không bị các điều kiện hấp dẫn của thế
tục làm ảnh hưởng...
Dự Lâm vương mờ mịt nhớ đến ý nghĩ mới nảy ra trong đầu mình, đau khổ
nghĩ ngợi.

Chương 18
Tự Truyện

“R

ất có cốt khí đó!! Cái tên Lâm Hoàn bảo thủ ấy!! Trẫm chẳng qua

thuận miệng nói một chút, sửa một tí thì trời sập xuống chắc?! Đã thế còn nói
trẫm lần sau không được viện cái cớ này nữa! Lần sau? Hừ! Lần sau trẫm trực
tiếp đem hắn kéo đến phía đông ngõ chợ, dí đao vào cổ hắn xem hắn có sửa hay
không!!!”
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“Ôi trời, Hoàng thượng, tội gì phải tức giận với đám sử quan đó, bọn họ chỉ
là đám mọt sách một mực chúi đầu vào sách vở mà thôi.”
Cung phi ôn nhu an ủi hoàng đế, vừa dùng ngón cái cùng ngón trỏ ma xát
bên tai hoàng đế.
Nhưng có lẽ phương pháp giảm bớt tức giận này của nàng kém xa độ am
hiểu ma sát trên giường, cho nên hoàng đế vẫn như cũ tức giận than thở:
“Đây còn là ở trước mặt trẫm đấy! Nếu mà là chỗ trẫm không thấy thì ai mà
biết bọn họ còn viết thế nào nữa? Không thể chấp nhận được! Lâm Hoàn hắn là
cái gì!!”
Hoàng đế càng nói càng kích động, càng nghĩ càng tức, vậy nên đã quên
luôn ở cách đó không xa có một vị sử quan đang đứng trực, hắn không chỉ có
chức vụ giống như Lâm Hoàn, mà trình độ chuyên nghiệp cũng tuyệt đối là có
một không hai, lúc này đang nghiêm túc ghi chép lời nói của hoàng đế: “Trong
đó viết: Lâm Hoàn hắn là cái gì.”
Không tệ, ngay trước mặt của hoàng đế mà dám làm cho hắn nóng giận, chỉ
có thể là một đám người mang tên “Sử quan ghi chép cuộc sống thường ngày”,
mà chuyện khiến hắn càng bực mình hơn là, đám sử quan này luôn vô cùng
nhiệt tình ghi chép từng câu hắn nói vào trong mục cuộc sống thường ngày nhiệt tình tới mức trích gần như nguyên văn trăm phần trăm.
Vốn là việc này đối với người đang tại vị có tác dụng đốc thúc từ lời nói đến
việc làm, nhưng mà phàm là con người, sao có thể không nói năng thiếu suy
nghĩ vài lần chứ? Vì thế, do một câu: “Làm minh quân còn khổ hơn cả tiểu nhị
khách điếm” hoàng đế thuận miệng nói ra, sếp lớn hắn liền gây thù với đồng chí
“Tiểu bí” họ Lâm, mặc dù cuối cùng Lâm sử quan không đem ghi chép lại câu
này, nhưng chính thái độ “Ta là chính nghĩa ta sợ ai” kia của hắn lại chọc cho
hoàng đế phát điên một trận.
“Aizzz... Chẳng lẽ trẫm lại trơ mắt nhìn đám mọt sách dẫm đạp lên hình ảnh
của mình như vậy sao?”
Hoàng đế thở dài thườn thượt.
Nghĩ đến sau khi hắn được trăm tuổi, mọi người sẽ phát hiện ra một đống
các thể loại phát ngôn phản xã hội phản nhân loại phản khoa học ở trong ghi
chép thường ngày của hắn, tâm tình hoàng đế liền như lông bị cạo sạch đi mất,
muốn bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu, càng làm cho hắn càng oan ức hơn
nữa chính là: hắn thậm chí còn không nhớ bản thân đã phát ngôn ra câu này nữa
mà!
“Hoàng thượng chẳng lẽ không thể cho người lén đem ghi chép này đi sửa
lại sao?”
Cung phi vừa dứt lời, hoàng đế đã tặng cho nàng một cái nhìn xem thường,
đem hai chữ “Tầm thường” gắn sau ót Cung phi.
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“Mấy cái thứ đó lúc trẫm còn tại vị ngay cả liếc mắt nhìn một cái còn không
được, huống gì sửa? Trừ phi trẫm nuôi được đứa con nào hiếu thảo, biết đường
giúp trẫm tu bổ còn đỡ!”
“Vậy thì người tự mình biên soạn sách đi, lưu truyền hậu thế, chứng thực
thanh danh thôi!”
Đối với những lời này của Cung phi, hoàng đế căn bản không cần đảo mắt
suy nghĩ, bởi vì hắn nhận thấy khả năng thành công của đề nghị này - là rất lớn!
Theo như tiêu chuẩn ước lệ từ trước tới nay, chương đầu của tự truyện nên
bắt đầu kể từ các thành viên trong gia tộc. Cái gọi là người sinh ra ở đâu, nước
từ chỗ nào chảy đương nhiên nên nói cho nó rõ ràng một chút. Ở chỗ này so với
những kẻ vắt hết óc để viết cho tổ tiên thêm huy hoàng thì hoàng đế coi như có
ưu thế tuyệt đối, lịch sử vinh quang gia tộc chính là hạ bút thành văn viết đến
khi chuột rút cũng chẳng hết...
Nhưng mà huy hoàng quá lại chính là một vấn đề lớn.
Đừng nói đến cái gì gọi là ba đời làm quan, hay là công đức cống hiến gì đó,
chính là tùy tiện vớ bừa một phương diện của một cá nhân thôi cũng đã thành
mấy tác phẩm dài vĩ đại luôn rồi. Chính mình vẫn còn chưa được vào đề đâu, ấy
thế mà đã viết ra đến hơn trăm vạn chữ có khi không được hay lắm. Với cả cái
này người nào cũng biết cả rồi, ở đây lại chỉ ghi mấy cái quan trọng, không
những không phù hợp với cách hành văn ngắn gọn đơn giản, lại còn khiến cho
người đời nghi ngờ. Cho nên, hoàng đế cẩn thận đem phụ thân, ông nội, ông cố
nhìn lại một lượt, phát hiện thật sự không có cách nào để tối giản, đành phải
đem tên tục, thụy hào, thời gian tại vị của tổ tiên viết hết ra.
Cái này nghe giống như điền mẫu đăng ký hộ khẩu dân cư... Thật sự là đi
ngược lại với ý kiến ban đầu của hoàng đế quá rồi. Chương thứ nhất nói về quá
khứ coi như là thông qua, chương thứ hai chắc nên nói nhân vật chính được sinh
ra như thế nào, vì thế nên hoàng đế liền đi tới Nhạc Trữ cung.
“Lúc hoàng thượng sinh ra đang là ban ngày mà, lấy đâu ra mà sao với trăng
chứ?”
“Vậy còn mây lành đâu? Hay là ánh sáng cát tường gì gì đó?”
“Lúc giữa trưa mặt trời lên cao, mây lành thì không có đâu, nhưng ánh sáng
thì đúng là rất chói mắt đó!”
“... Vậy còn tiếng khóc như điềm báo, thân mang kỳ trân dị bảo...”
“Hoàng Thượng người nói bậy bạ cái gì thế? Sao có thể có chuyện đó
được!”
Được rồi, xem ra vụ mang thai mười hai tháng, trong phòng có thần tiên thế
nào, trời hạ lạc tinh ra sao, vừa sinh đã cất tiếng cười gì đó, lại còn tay cầm
vàng bạc kho báu vân vân... hoàn toàn lừa đảo. Nhưng mà làm một đế vương,
kể cả là cấp thấp nhất sinh ra đi nữa, sao lại có thể không có gì chứ?!
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“Chẳng nhẽ không có sự kiện gì khiến người ta khắc sâu ấn tượng hay sao?”
Hoàng đế nhìn vẻ mặt không quan tâm của thái hậu, tuyệt vọng thở dài.
“... Khắc sâu ấn tượng... Cũng không phải hoàn toàn không có đâu...”
“Ha!”
Hoàng đế lập tức vực dậy tinh thần.
“Ta nhớ hôm đó thời tiết vốn rất tốt, sau khi hoàng thượng sinh ra trời lại
mưa to tầm tã, thủy đạo trong cung không thoát nước kịp, Bách Hà cung An phi
ở địa thế lại thấp, nước chảy ngược vào bên trong, lúc ai gia vào thăm váy còn
bị dơ nữa, cái váy đó vừa mới được đưa tới, ai gia còn đau lòng một thời gian
rất lâu mà! Thế nên ai gia mới nhớ rất rõ!”
“...”
Cái này sao nghe... sao mà nghe giống điềm xấu quá vậy?!
Nhưng mà sau khi hoàng đế trở lại ngự thư phòng, cân nhắc một lượt, vẫn
quyết định sử dụng phương pháp biến phế vật thành bảo bối, vậy nên mở đầu
chương hai của tự truyện, hắn đã viết:
“Thời điểm trẫm hạ sinh, trời giáng cam lộ, tất thảy trong hoàng cung qua
cơn mưa đều được nhẹ nhàng thanh tẩy đến khoan khoái sạch sẽ...” chương thứ
hai cũng có thể tạm coi là có rồi, vì thế nên hoàng đế bắt tay vào chuẩn bị
chương thứ ba, cái này chắc nên nói về thời niên thiếu. Nói thế nhưng ít nhất
cũng phải là “Tuổi nhỏ ôm chí lớn, ít đùa nghịch, chong đèn đọc sách” nghe còn
được được, vấn đề là hoàng đế nghĩ bản thân mình làm sao mà vĩ đại được như
thế chứ, cho nên tốt nhất vẫn nên đi tìm chút tư liệu là hơn, tiện kích thích linh
cảm.
Chân vừa đứng, vẫn là đi tới Nhạc Trữ cung của thái hậu.
“Thật không uổng công ai gia nuôi người a, Hoàng thượng, câu này người
hỏi là đúng người rồi đó!”
Thái hậu nói như thế, sau đó miệng lưỡi bắt đầu trở nên lưu loát. Chỉ có
hoàng đế càng nghe là lòng càng lạnh - nếu mà viết theo như lời thái hậu kể,
vậy thì căn bản đâu phải là tự truyện của hắn nữa chứ, chi bằng nói đó là tập hồi
ký của thái hậu cho xong!!
Đối với yêu cầu muốn tập trung miêu tả hình tượng mẫu tính sáng chói của
thái hậu bà, hoàng đế đã có suy tính ngoài đồng ý trong cự tuyệt, mà mục tiêu
kế tiếp hắn muốn đề cập đến chính là bạn thời thơ ấu của mình, nhưng vấn đề là
bạn chơi cùng hoàng tử thì đúng là... ít đến thảm thương.
Thư đồng?... Đám người đó có mà dám nói thẳng.
Huynh đệ?... Tên Chiêu Huy mèo rừng thì thôi đi, không tính chuyện hắn ở
quá xa, chính là miệng chó của hắn chẳng bao giờ nhả ra ngà voi cả... Vậy thì
chỉ còn Thiên Thừa thôi.
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“Chuyện trước đây của hoàng huynh sao...” Dự Lâm vương cúi đầu suy nghĩ
trong chốc lát.
“Thần đệ nhớ trước đây từng bị hoàng huynh cùng tứ ca xui dại đi nghịch
tiên hạc mới được tiến cống, kết quả là nó mổ cho rách cả da, lại còn bị phụ
hoàng mắng cho một trận nhớ đời.”
“Ai bảo đệ nhớ cái chuyện này chứ! Trẫm muốn hỏi là trước đây mình đã
từng làm chuyện gì thật vĩ đại chưa ấy?!”
“Vĩ đại?... Nghe nói Đường tiên sinh từng đặc biệt khen ngợi hoàng huynh
có năng lực làm việc rất mạnh...”
“Thật sao?”
“Hoàng huynh người phá hỏng ghế dựa của tiên sinh, lại còn làm tới mức
bên ngoài không phát hiện ra, hại tiên sinh ngã đến gãy cả thắt lưng...”
Dự Lâm vương nói xong liền nở nụ cười.
“A! Trẫm nhớ rồi! Sau đó phụ hoàng còn sai người ấn trẫm xuống đất đánh
một trận, cái này đại ca rõ ràng cũng tham gia, vậy mà trẫm không khai ra
huynh ấy, rõ là lỗ lớn mà!!”
Chiếc hộp ký ức vừa được mở, hoàng đế cùng Dự Lâm vương liền cùng
nhau hàn huyên liên miên không ngừng tới tận trưa, từ trèo cây trộm chim non,
lội sông bắt cá đến cầm cóc dọa cung nữ, thả chó dọa thái giám, nói đến độ
khoái trá vô cùng, khoái trá tới mức Dự Lâm vương đã xuất cung, hoàng đế mới
nhận ra rằng chính sự của bản thân vẫn còn chưa có làm.
Aizzz... Sao trong trí nhớ đều là mấy cái chuyện chọc phá người khác cùng
bị đánh bị mắng không vậy trời, muốn tâng bốc cũng không tâng nổi, còn
chuyện gì kỳ quái hơn nữa đây?! Chương ba... Tả cảnh đi, để tạm qua một bên,
suy nghĩ chương bốn trước vậy.
Qua thời kỳ thiếu niên bắt đầu thời gian trưởng thành, đây chính là chương
quan trọng nhất trong nội dung tự truyện, bởi vì lúc này mấy cái nhân sinh quan,
thế giới quan, giá trị quan, tình yêu quan, cái này quan cái kia quan đều đã được
định hình rõ rệt, huống chi còn là thời điểm hoàng đế hắn sắp đăng cơ có thể hô
phong hoán vũ chỉ đâu đánh đấy, theo lý thuyết hẳn phải là thời đại hoàng kim
đắc ý nhất của hắn mới đúng, nhưng mà - xin chú ý cho, đây chỉ là “Lý thuyết”
thôi.
Còn trong thực tế hoàng đế cắn bút cả nửa ngày, ngây người cả nửa tiếng
cũng không viết nổi một chữ. Loại cảm giác này giống như là đong nước biển
khơi, đếm cát trên bãi ấy, đã tự rõ ràng cả rồi, vậy mà vẫn không biết bắt đầu
thế nào. Tóm lại là, giống y như chương một, quá lắm chuyện!!
“Chuyện đáng để ghi nhớ sao... Ngày nô tỳ nhập cung khẳng định cũng rất là
đáng nhớ, nói đến ngày đó...”
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Cung phi thao thao bất tuyệt, trí nhớ chính xác tới mức có thể so vơi bộ nhớ
máy tính, sau đó tự truyện của hoàng đế liền biến thành “Hôn lễ long trọng của
ta”.


 

“C

ổ nhân nói ‘Đêm động phòng hoa chúc, lúc đề tên bảng vàng’, đó là

những thời khắc rất đáng nhớ, tuy nhiên nô tỳ hy vọng Hoàng Thượng có thể
ghi nhớ mấy bộ sách mà nô tỳ đề cử, đối với việc phổ cập dân trí cũng khá có
ích, ví dụ như “Thối tư lục”, “Điêu ngọc tập”, “Pháp ngôn”...” Dưới ý tưởng
của Khang phi, tự truyện của hoàng đế dần tiến tới “Một trăm cuốn sách học
sinh nên đọc ở thế kỷ 20”.
“Con cái là một chuyện rất quan trọng, hoàng thượng đương nhiên là phải
viết vào, lúc hài tử còn nhỏ ấy...”
Trữ phi chậm rãi cởi mở chia sẻ tâm đắc lúc nuôi con, đem biến tự truyện
của hoàng đế thành “Bách khoa mang thai và nuôi con”.
“Hoàng hậu thì sao?? Có muốn bổ sung thêm cái gì không?” Hoàng đế nằm
trên nhuyễn tháp ở Hoàn Khôn cung, vô lực hỏi.
“Nếu đã là Hoàng thượng người viết, vậy thì theo ý của người là được, nô tỳ
còn có cái gì mà ý kiến chứ?”
“Ừ, vẫn là hoàng hậu am hiểu lòng người.”
Hoàng đế đứng dậy cầm chén trà uống một ngụm, căm giận nói:
“Đây là tự truyện của trẫm đó!! Tự truyện!! Các nàng ấy rốt cuộc có biết tự
truyện là để làm cái gì không?”
Hoàng hậu liếc mắt nhìn mấy tờ bản thảo trên bàn trà, thật ra thì nàng cũng
không biết hoàng đế định đem tự truyện của mình biến thành cái thể loại gì,
nhưng nàng biết rõ một chuyện - tự truyện ấy, còn không phải là để YY sao, đã
là YY, vậy thì để tùy ý tác giả là được rồi.
Tuy rằng mỗi chương cân nhắc rất là lằng nhằng, nhưng dàn ý của hoàng đế
có vẻ đã tương đối, mà hắn cũng không có bắt tay vào biên soạn ngay. Thứ
nhất, hoàng đế không phải thanh niên văn vẻ, không thể một lần xong luôn
được. Thứ hai, trước khi chính thức viết hắn cũng cần tìm nhân sĩ chuyên
nghiệp đến cố vấn một chút.
Đám sử quan tuy thái độ khiến hoàng đế hết sức bực bội, nhưng năng lực
công tác chính là rất đáng công nhận, bởi vậy hoàng đế mời đến Chính tổng tài
Quốc sử quán (chức quan đứng đầu quốc sử quán) đến giúp hắn kiểm tra. Vị
này cũng đã từng tham gia biên soạn bản thập lục của tiên đế, cho nên hoàng đế
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trước mặt hắn vẫn còn tồn tại chút khiêm tốn khách khí, chỉ đem đưa đại cương
cho hắn xem, sau đó im lặng chờ câu trả lời thuyết phục của đối phương.
“... Không biết hoàng thượng tính xuất bản quyển sách này dưới hình thức
gì...”
Lão chuyên gia nhìn cả nửa ngày, bất chợt hỏi hoàng đế mấy vấn đề liên
quan đến việc tiêu thụ như vậy.
“Hình thức?? Không phải tự truyện sao?”
“Là như vậy, những sách có thể coi là biên soạn cho hoàng thượng chỉ bao
gồm mấy loại thập lục, hội yếu, thời chính, sắc lệnh, ngự tập này thôi, không có
loại ‘tự truyện’ này, huống chi ngoài mấy loại trên thì các thứ khác đều không
được truyền bá rộng rãi, thần nghĩ hoàng thượng hẳn cũng không muốn chúng
bị người ngoài biết.”
Lão nhân ngữ điệu không nhanh không chậm, nét mặt cũng không gấp gáp
không hòa hoãn, nhưng lời nói lại mang hàm ý tự truyện của hoàng đế không
phù hợp với phạm vi chi trả để xuất bản, mà quốc sử quán cũng sẽ không vì nó
mà thanh toán đâu.
“Trẫm vốn không định biên soạn sách, là trẫm tự mình viết không được
sao!”
“Vậy thì chính là tác phẩm tư nhân của Hoàng Thượng rồi, thần đây là quan
viên Quốc sử quán, cũng không có tư cách bàn luận xem nó tốt hay là xấu.”
Một cách nói khác chính là không được lợi dụng thời gian làm việc để hỏi
ông mấy chuyện cá nhân này.
Hoàng đế không tránh khỏi việc rất bực bội, nhưng là người văn minh lớn
lên trong tư tưởng giáo dục kính già yêu trẻ, hoàng đế cố gắng không nổi điên,
nhưng mà lúc nói tiếp thì khẩu khí không còn tôn trọng hòa hoãn như lúc đầu
nữa.
“Vậy thì xét trên góc độ của một văn sĩ, khanh cảm thấy đại cương này của
trẫm như thế nào??”
“Theo như các bộ sách đang được lưu truyền trên phố mà nói, có gia huấn,
chí minh, tạp sử cùng tiểu thuyết bách gia tổng hợp nhiều thể loại, chính là... Tự
truyện của hoàng thượng... hình như không được phân vào loại nào cả...”
Đến lúc này hoàng đế không nhịn được nữa, ý của ông già này chính là trên
góc độ của một tác phẩm văn học mà nói, tự truyện của hắn căn bản là nửa điểm
cũng không có mà!!!
“Ngươi rốt cuộc có ý gì?!! Nói cho rõ ràng đi!!”
“Thần không dám, chỉ là thần thân là sử quan, có trách nhiệm phải viết đúng
sự thật, không tránh khỏi có chút cứng nhắc khó khăn.”
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HOÀNG CUNG GIẢ ĐƯƠNG SỰ

Lão học giả thân tuy già nhưng tâm không già, tư thế đứng vững vàng đối
mặt với hoàng đế.
Hoàng đế vừa thấy cái tác phong đập đầu vào tường cũng không xem xét lại
này của ông, da đầu liền run lên như thể sắp nổi bão, vấn đề chế độ cũng không
thèm câu nệ nữa, liền tung ra một câu hết sức hung dữ:
“Sách này ra hay không ra, tạm thời hôm nay không bàn nữa, hôm nay ngươi
đem đi đưa cho mỗi sử quan chép lại một bản, từ nay về sau cho dù biên soạn
hay là làm cái gì, cứ có đề cập đến trẫm thì phải viết theo ấn bản này cho
trẫm!!”
“Nương nương người thấy nội dung trên này có phải rất quen không?”
Hôm nay Khang phi tới gặp hoàng hậu, thuận tiện còn cầm theo một cuốn
tiểu thuyết dân gian mua ở cửa hàng quen.
“... Hình như có chút, nhưng sách này...”
Hoàng hậu lần nữa đánh giá lại bìa của cuốn sách - “Tửu sắc tài vận truyền”,
cái tên này cùng với đại cương tự truyện của hoàng đế nàng từng xem qua trước
đây thực sự chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng mà nội dung trên đây có khác
gì từ cùng một mà ra đâu cơ chứ???
“Sách này là ai viết?”
“Không rõ nữa, tác giả viết mấy cái văn nhàn sự này quá nhiều, lại toàn là
mấy kẻ vô danh tiểu tốt, ai có thời gian đi tìm xem họ là ai?”
“Vậy muội đã đưa cho ai xem chưa?”
“Đương nhiên là chưa, thần thiếp cảm thấy không thích hợp, đem cho nương
nương xem trước, nhưng mà...”
“Nhưng mà cái gì?”
“Nghe người bán sách nói, quyển sách này đang rất được hoan nghênh ở
chợ, truyền bá rộng khắp, chỉ sợ... sớm muộn gì...”
Nghe Khang phi muốn nói lại thôi, hoàng hậu cũng hiểu rõ Khang phi có
cùng nỗi lo với nàng, không khỏi thở dài.
Hiện tại trong cung ai cũng biết, hoàng đế đang náo loạn chuyện với sử quan
kia. Nếu như để hắn biết được cuốn sách đáng ra đang ở trong quốc sử quán lại
trở thành sách lậu ở dân gian, đã thế còn thêm mắm dặm muối xuyên tạc thành
tác phẩm hạ cấp, không biết sẽ còn tức giận tới mức thiên địa quỷ thần cùng sợ
hãi thế nào đây!
Kế sách bây giờ, cũng chỉ có thể chuẩn bị đầy đủ, đợi tương lai núi lửa bùng
nổ cũng có thể an toàn mà an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của hoàng đế,
nhưng mà - hoàng hậu đóng bản tiểu thuyết trong tay lại - ít nhất nàng cũng có
thể nói là “Người xem, tác phẩm được hoan nghênh như vậy không phải cũng
dựa vào dàn ý người viết ra sao!”
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