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T

ôn Kim Nguyên há miệng phả ra một quãng khói thuốc thật lớn, sau đó

mới bắt đầu kể: “Sau khi bái sư, tớ từng đọc một cuốn sách trong thư phòng của
sư phụ tớ. Cuốn sách đó được đóng bằng chỉ, vừa nhìn đã biết loại sách đó có từ
thời nhà Thanh, tên sách là Cổ. Cậu có biết nguồn gốc của Cổ thuật không?”
Đang nói đột nhiên Tôn Kim Nguyên đột nhiên quay sang hỏi tôi.
Tôi thường ngày rất lười, chẳng mấy khi đọc sách, ngoài những lúc làm việc
thì đa phần thời gian đều dùng để lên mạng, nhưng trước giờ chưa từng tra cứu
về những thông tin ly kỳ, cổ quái. Có điều, tôi từng xem một số bộ phim có liên
quan đến Cổ thuật, bèn đáp: “Theo như trong phim, Cổ thuật hình như có nguồn
gốc từ Miêu Cương.”
Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu, nói: “Đúng vậy, Cổ thuật ở đây có nguồn gốc
từ Miêu Cương, Miêu Cương ở đây là chỉ miền Tây Nam Bộ của Trung Quốc,
địa giới trải rộng trên các tỉnh, thành phố Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên,
Trùng Khánh, Hồ Nam. Cậu có biết từ “cổ” trong Cổ thuật mang ý nghĩa là gì
không?”
Tôi lắc đầu tỏ ý không biết. Tôn Kim Nguyên vứt điếu thuốc đã hút hết đi,
nói tiếp: “Chữ “cổ”(1), trên trùng dưới mãnh, ý rằng nó có liên quan mật thiết tới
côn trùng và đồ đựng. Kỳ thực, ban đầu “cổ” chính là chỉ một loài sâu độc được
nuôi trong đồ đựng. Vậy loại sâu độc thế nào mới được coi là Cổ đây? Trong
bản thảo cương mục(2) có ghi rất rõ, đó là đem bỏ nhiều con sâu độc vào trong
cùng đồ đựng, để cho bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Đến cuối cùng con nào còn
sống sót, thì con đó chính là Cổ, qua đó đủ thấy Cổ là thứ hiếm có tới mức nào.”
“Đúng thế, muốn tạo ra Cổ quả thực không đơn giản chút nào, nhưng việc
này thì có liên quan gì tới những xác chết biết đi kia?”. Tôi không nén nổi
những nỗi nghi hoặc đang dâng lên trong lòng, vội vã truy hỏi.
Tôn Nguyên Kim cười, nói: “Đương nhiên là có liên quan rồi. Người biết
nuôi Cổ thì đương nhiên cũng biết điều khiển Cổ, mà loại người điều khiển Cổ
này thì được gọi là Thảo Quỷ Bà. Kỳ thực ở thời cổ đại, người điều khiển Cổ
đều là phụ nữ, bọn họ đời đời tương truyền, tuyệt đối không truyền cho đàn ông
nên mới có cái tên như vậy.”
“Phát triển đến sau này, Cổ thuật được chia ra làm nhiều loại chẳng hạn như
Trùng Cổ, Thảo Cổ, Hoa Cổ, Thú Cổ, mà người điều khiển Cổ cũng không nhất
định phải là phụ nữ nữa, đàn ông cũng có thể nuôi Cổ. Dần dà, phụ nữ nuôi Cổ
ngày càng ít đi, trong tộc người Miêu, đàn ông nuôi cổ được gọi là Vu sư.”
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“Như mười lăm năm trước vậy, thứ Cổ mà Tiên Dao trúng phải chính là một
loại Trùng Cổ điển hình. Đám cù sưu đó không phải loại cù sưu chúng ta hay
thấy thường ngày, mà là Trùng Cổ được người ta dùng biện pháp đặc biệt để
nuôi dưỡng, bọn chúng được người điều khiển Cổ cho uống một số loại thuốc
đặc biệt, thế là hiểu được ý người, có thể làm theo mệnh lệnh của người điều
khiển Cổ.”
“Nhưng đám cù sưu đó chỉ là giống Trùng Cổ thấp kém nhất mà thôi.
Thường thì sau khi khống chế người trúng Cổ một thời gian, chúng sẽ phải ăn
trái tim và máu của người trúng Cổ, do đó hiệu quả không được khả quan cho
lắm, chỉ cần thời gian trúng Cổ chưa quá lâu thì việc đối phó với chúng không
quá khó khăn. Nếu tớ đoán không nhầm, đám đốc công, nô lệ và đám binh sĩ mà
chúng ta nhìn thấy hôm nay kỳ thực đều trúng phải Cổ độc, mà loại Cổ độc ấy
lợi hại vô cùng, có tên là Quỷ Mẫu Cổ.”
“Tớ tin rằng trong cơ thể của những người bị trúng Cổ đó nhất định đều có
tồn tại thứ Cổ tên gọi Quỷ Mẫu kia. Loại Cổ này đã biến mất khỏi thế gian từ
nhiều năm nay rồi, là một sản vật có từ trước thời nhà Minh. Phàm là người
trúng phải Quỷ Mẫu Cổ thì đều hai mắt đờ đẫn, thần thái hững hờ, chỉ nghe theo
mệnh lệnh của người điều khiển Cổ, đến tận khi Quỷ Mẫu Cổ trong cơ thể chết
đi thì Cổ độc mới được giải trừ. Nhưng Quỷ Mẫu Cổ có tuổi thọ rất dài, nếu
không phát sinh điều gì bất ngờ thì bọn chúng ít nhất cũng phải sống được trên
trăm năm, mà nếu là loại quỷ Mẫu Cổ được nuôi dưỡng cẩn thận thì tuổi thọ
càng dài hơn nữa, thậm còn có thể tới hàng ngàn năm.”
Tuy Tôn Kim Nguyên giải thích đâu ra đó, tình trạng của người bị trúng Quỷ
Mẫu Cổ cũng rất giống với những người mà chúng tôi vừa gặp hôm nay nhưng
vẫn còn một vấn đề nữa chưa có câu trả lời hợp lý. Tôi không kìm được cất
tiếng hỏi Tôn Kim Nguyên: “Nhưng, một con côn trùng muốn sống được lâu
như thế thì ít nhất cũng phải có đủ năng lượng để bổ sung mới được, trong khi
đó, thân thể một con người đối với một con côn trùng tuy rằng to lớn vô cùng,
nhưng không thể đủ cho nó sống cả ngàn năm được.”
“Cậu nhầm rồi, Quỷ Mẫu Cổ không hề ăn ký chủ của mình đâu. Người điều
khển Cổ mỗi ngày sẽ cho người trúng Cổ ăn một ít thuốc mà mình tự tay điều
chế, nhưng thứ thuốc đó kỳ thực không phải để cho người trúng Cổ ăn mà là để
cho Cổ ăn. Chỉ cần mỗi ngày được ăn thứ thuốc đó, Quỷ Mẫu Cổ có thể hoàn
toàn sống được cả ngàn năm.”
“Ngoài ra còn một vấn đề khác, đó là người trúng Cổ không thể sống lâu như
vậy, do đó, sau khi người trúng Cổ chết đi, Quỷ Mẫu Cổ sẽ rời khỏi thân thể ký
chủ để trở về trong tay người điều khiển Cổ, và người điều khiển Cổ lại tiếp tục
dùng loại thuốc đặc biệt kia để nuôi dưỡng nó, đến khi nào bản thân hắn chết đi
mới thôi.”
Nghe xong những lời kể về Cổ thuật của Tôn Kim Nguyên, tôi cảm thấy
kiến thức của mình quả thực có phần hạn hẹp, lại bị giới hạn quá nhiều, còn về
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những điều huyền bí của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại thì lại không hề hay
biết. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Cổ thuật, trong lòng
thầm nghĩ mấy món này cứ nên thất truyền cho sớm là tốt nhất, tiếp tục lưu
truyền trên thế gian thực chẳng phải điều hay ho gì.
“Cậu đã biết những người đó bị trúng Cổ rồi, vậy có cách nào để giải Cổ
không?” Tôi lại hỏi.
Tôn Kim Nguyên nở một nụ cười kỳ lạ, sau đó cất giọng âm u: “Muốn giải
Cổ thì chỉ có ba cách mà thôi. Trước lúc tới đây, tớ đã nói với bọn cậu rồi, chắc
cậu cũng phải biết làm thế nào rồi đấy.”
Ba phương pháp giải Cổ kia hiển nhiên đều chẳng dễ gì thực hiện, dù là cách
nào thì cũng ẩn chứa đầy những nguy cơ và rủi ro. Có điều xét ra hai chúng tôi
đều khá may mắn, ít nhất thì cũng không bị trúng Cổ, bằng không sẽ giống như
những nô lệ kia, phải làm việc trong thế giới dưới lòng đất này bất kể ngày đêm,
chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Tôi chợt nghĩ tới gã có bộ dạng như một viên
quan lớn kia, nhủ thầm hắn có bộ dạng rợn người thì thôi đã đành, nhưng tác
phong hành sự cũng là như thế, mà Tôn Kim Nguyên lại nói ở chỗ đó chỉ có
một mình hắn là “người”, lẽ nào hắn chính là Vu sư.
Tôi nói suy nghĩ này cho Tôn Kim Nguyên biết. Tôn Kim Nguyên suy nghĩ
một lát rồi nó: “Có thể lắm, song chúng ta dù có thảo luận nhiều đến mấy thì
cũng vô ích thôi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách rời khỏi nơi này
mới được.”
Tôi trầm ngâm nói: “Kỳ thực, chúng ta vẫn có một cách để thoát thân.”
“Cách gì vậy?” Tôn Kim Nguyên hưng phấn hỏi, hai mắt nhìn tôi chằm
chằm vẻ hết sức ngạc nhiên.
Tôi nói: “Chúng ta đã bị đối phương nhốt vào đây, bọn chúng sớm muộn gì
cũng phải tới đây hạ Cổ với chúng ta, theo tớ, lúc bọn chúng mở cửa phòng
giam chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta rời khỏi nơi này.”
Tôn Nguyên Kim giơ ngón tay cái lên với tôi, khen ngợi: “Cậu nói đúng
lắm! Có điều, không biết bao giờ đối phương mới đến hạ Cổ với chúng ta đây
nhỉ? Mong là thời gian đừng quá lâu, tớ lo Tiên Dao sẽ...”
“Bọn chúng sẽ không hạ Cổ chúng ta đâu.” Tôn Kim Nguyên còn chưa dứt
lời, một giọng nói vô cùng yếu ớt đã đột ngột vang lên từ phía sau lưng chúng
tôi.
Tôi và Tôn Kim Nguyên đều bất giác ngây người, sau đó lập tức đứng bật
dậy. Khỉ thật! Thế này thì đúng là đáng sợ quá, không ngờ còn có người khác ở
đây nghe lén chúng tôi nói chuyện. Tôn Kim Nguyên giống như một con sư tử
nổi giận, xoay người lại gầm lên: “Ai đấy? Đừng có giả thần giả quỷ với ông
đây, mau mau lộ diện đi!”
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Hai người chúng tôi tuy tỏ ra cực kỳ căm phẫn, nhưng thực ra đều hơi chột
dạ, chủ yếu là bởi kẻ nghe lén kia đột nhiên phun ra một câu mà chẳng có dấu
hiệu báo trước nào, hơn nữa câu đó còn trả lời thẳng vào vấn đề mà chúng tôi
đang thảo luận, xem ra hắn đã nghe lén được một lúc lâu rồi. Nếu lúc này hắn
chạy đi tố cáo với gã có bộ dạng như một viên quan lớn kia thì kế hoạch chạy
trốn của chúng tôi há chảng phải sẽ tan thành bọt nước ư?
Chúng tôi vốn nghĩ rằng sẽ có người đi ra từ trong một góc kín ở bên ngoài,
nhưng thật không ngờ, người đó lại bò ra từ phía sau bên trong gian phòng giam
mà hiện chúng tôi đang bị nhốt. Bởi vì chúng tôi bị nhốt tại phòng giam ở trong
cùng, mà góc phải ở phía sâu bên trong kia lại là một góc chết mà ánh đèn
không thể chiếu tới được, ngoài ra vừa rồi tôi với Tôn Kim Nguyên bận suy
nghĩ xem nên làm thế nào để thoát ra ngoài nên mới nhất thời không phát hiện
ra có người đang ẩn nấp ở đó.
Đúng thế, người đó đã bò ra ngoài, rất có thể là bởi đôi chân đã trở thành tàn
phế, ngoài ra hắn ta buông xõa mái tóc nên chúng tôi không thể nhìn rõ tướng
mạo. Khi hắn sắp bò tới trước mặt chúng tôi, Tôn Kim Nguyên chợt lùi về phía
sau một bước lớn, hai tay đưa lên trước ngực làm tư thế phòng ngự, còn tôi
cũng nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt đề phòng.
Người đó thấy chúng tôi còn chưa yên tâm về hắn thì tỏ ra rất biết điều,
không lại gần thêm nữa, chỉ ngẩng đầu lên khẽ nở một nụ cười với chúng tôi, có
điều nụ cười đó quả thực còn khó coi hơn khóc. Hắn ta chừng bốn đến năm
chục tuổi, khuôn mặt vàng vọt như sáp nến, hai bên má khô quắt cả lại, xương
gò má nhô cao, trong hốc mắt hõm sâu, cặp mắt trông có vẻ to đến bất thường
khiến tôi nhìn mà không kìm được cảm thấy da đầu tê dại. Khỉ thật, người này
gầy đến thế kia rồi, liệu còn có thể tính là người được nữa không đây?
Tôn Kim Nguyên nhìn hắn, hỏi bằng giọng cảnh giác: “Anh là ai? Tại sao...
tại sao lại ở đây?” Bộ dạng của kẻ trước mặt kia quả thực có hơi đáng sợ ngay
cả một tay can đảm như Tôn Kim Nguyên khi hỏi những lời này, giọng nói
cũng không kìm được hơi run.
Người đó đưa đôi tay chỉ còn lại da bọc xương của mình lên phía trước, cố
gắng chống xuống đất, sau đó ngồi dậy một cách khó khăn. Vì đã phải bò trên
mặt đất trong một khoảng thời gian dài, sau khi ngồi dậy, toàn thân người đó
không kìm được run lẩy bẩy, cứ như thể chẳng còn bao nhiêu sức lực. Hắn lộ vẻ
thư thái, nói với hai người chúng tôi: “Tôi cũng giống như các cậu, bị bắt tới nơi
này.”
Nghe hắn nói như vậy, tôi và Tôn Kim Nguyên đều cảm thấy rất bất ngờ,
hóa ra cái gã gầy trơ xương trước mặt này không phải người trong mộ cổ mà chỉ
là một người có cảnh ngộ giống như chúng tôi mà thôi. Lúc này, sự đề phòng
của chúng tôi với hắn đã giảm đi quá nửa, nhưng vẫn không dám tùy tiện tin
ngay những lời hắn nói, bèn hỏi tiếp: “Tại sao anh lại bị bắt tới đây?”
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Người đó gạt mái tóc xõa ra sau lưng, cất giọng yết ớt: “Nếu tôi đoán không
nhầm, các cậu đến đây là để trộm mộ đúng không?” Hắn ta không đáp mà hỏi
ngược lại.
Người này cũng đúng thật là... Cho dù anh có nhìn ra bọn tôi là dân trộm mộ
thì cứ tự biết trong lòng là được rồi, sao lại vạch trần ra như vậy? Nếu bọn tôi là
hạng cùng hung cực ác, chưa biết chừng đã giết anh để diệt khẩu rồi.
Thấy chúng tôi không trả lời, người đó cười gượng một tiếng, nói: “Kỳ thực
tôi tới đây cũng là để trộm mộ. Đoàn bọn tôi tổng cộng có năm người, từ hai
mươi năm trước đã bắt đầu tìm kiếm mộ Lương Vương, tất cả đều bởi truyền
thuyết về chín mươi chín thùng vàng và chín trăm chín mươi chín thùng bạc kia.
Song mộ Lương Vương được giấu rất kín, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều
mộ giả, bọn tôi gần như đã đi qua hết các ngôi mộ giả rồi, sau hai mươi năm
mới may mắn tìm được mộ Lương Vương thực sự.”
“Tuy trước khi xuống mộ, bọn tôi đã đoán trước được là trong mộ sẽ có rất
nhiều nguy hiểm, nhưng vẫn tự tin rằng với bản lĩnh của năm người chúng tôi
thì sẽ khắc phục được tất thảy mọi khó khắn trên đời.”
Thân thể hơi run rẩy, anh ta kể tiếp: “Mất chừng hơn nửa ngày, chúng tôi
đào được một cái hang đâm thẳng đứng xuống dưới từ chỗ đống đất phong mộ
bên trên đỉnh mộ, sau đó cẩn thận bò xuống dưới, và rồi phát hiện phía dưới đó
có một đường hầm sâu không có điểm tận cùng. Chúng tôi đi về phía trước,
nhưng không bao lâu sau thì phát hiện mình đã lạc đường, phía trước chúng tôi
là một con đường không bao giờ đi hết.”
“Khi đã đi mệt rồi, chúng tôi bèn ngồi xuống bàn bạc và nhanh chóng đưa ra
được một kết luận, đó là chúng tôi đã lọt vào một trận pháp rất lớn. Chúng tôi
liền dùng biện pháp của mình để phá trận, sau khi tìm thấy một cửa vào bí mật,
vừa mới định đi vào tra xét tình hình thì chúng tôi đã bị mấy chục người ăn vận
theo lối cổ đại vây chặt lấy, còn chưa kịp hiểu ra là có chuyện gì, chúng tôi đã bị
đám binh sĩ kia kề đao lên cổ, kế đó thì cũng giống như các cậu, chúng tôi bị
trói quặt tay ra sau lưng và đưa tới nơi này. Đây là chuyện xảy ra từ một tháng
trước.”
Ghi chú:
1. Chữ “cổ” do chữ “trùng” và chữ “mãnh” ghép lại mà thành, trong đó chữ
“trùng” tức là côn trùng, sâu bọ, còn “mãnh” là đồ đựng.
2. Bản thảo cương mục là một từ điển bách khoa toàn thư của Trung Quốc
về dược vật học được thầy thuốc Lý Thời Trân biên soạn vào thế kỷ 16, đầu
thời nhà Minh. Đây được coi là tác phẩm y học hoàn chỉnh và chi tiết nhất trong
lịch sử Đông y.

Chương 26
Đầu Đuôi Mọi Sự
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em ra người này đã gặp phải tình cảnh giống hệt ba người chúng tôi, nhìn

bộ dạng gầy trơ xương của anh ta thì nhất định là đã nhiều ngày không được ăn
uống gì rồi. Tôi với Tôn Kim Nguyên đều không đành lòng, vì đối phương dù
sao cũng là người bị nạn, hơn nữa còn là dân trộm mộ giống chúng tôi, nên ra
tay giúp đỡ mới phải đạo.
Tôi mở ba lô leo núi, lấy ra một miếng bánh quy đưa cho người đàn ông gầy
gò trước mặt, nói: “Anh hãy ăn chút gì đi đã, lát nữa chúng ta sẽ cùng nghĩ cách
rời khỏi nơi này.” Nói tới đây, tôi chợt nhớ đến một việc, bèn tò mò hỏi: “Đúng
rồi, vừa nãy anh nói bọn anh có tất cả năm người, thế bốn người khác đâu? Bọn
họ bây giờ thế nào rồi?”
Người đó không hề khách sáo với chúng tôi, bởi anh ta đã đói quá rồi, nhìn
thấy miếng bánh quy mà giống như là nhìn thấy thứ quý giá nhất trên đời, sau
khi đưa tay đón lấy liền bỏ ngay vào mồm, nguyên một miếng bánh to bị anh ta
ăn hết chỉ sau nháy mắt. Tôi bảo anh ta đừng nôn nóng, trong ba lô của tôi vẫn
còn rất nhiều bánh quy, sau đó lại đưa cho anh ta một miếng bánh quy khác.
Bởi vì ăn quá vội nên anh gầy (tôi gọi anh ta như vậy) bị nghẹn. Nhìn thân
thể gầy gò yếu ớt kia, tôi thầm lo anh ta sẽ vì bị mắc nghẹn mà toi mạng, bèn
vội vàng lấy từ trong ba lô ra một chai nước khoáng, mở nắp rồi đưa cho anh ta.
Anh ta nhìn chúng tôi bằng ánh mắt cảm kích, sau khi đã xuôi hơi mới trả lời
câu hỏi vừa rồi của tôi: “Vốn dĩ cả năm người bọn tôi đều bị nhốt trong phòng
giam này, nhưng có bốn tên nô lệ đột ngột chết đi, thế là mấy người anh em kia
của tôi bị mang đi thay thế, chỉ còn lại một mình tôi bị nhốt ở đây. Nghe gã
quân sư kia nói, đáng lẽ tôi cũng bị hạ Cổ, sau đó biến thành nô lệ, phải đi giúp
bọn chúng xây dựng Thiên Cung, nhưng vì mấy ngày nữa là thời điểm bọn
chúng làm lễ cúng tế, nên mới tạm thời tha cho tôi một mạng. Tôi nghĩ chắc bọn
chúng định dùng tôi làm đồ cúng tế đấy thôi.”
Tôi nghe anh ta nhắc tới gã quân sư nào đó, bèn hỏi đó có phải là kẻ trông
như một viên quan lớn kia không. Vào thời cổ đại, dùng người sống làm đồ
cúng tế là một việc hết sức bình thường. Trong một số ngôi mộ cổ, quy mô lớn,
đội khảo cổ còn thường xuyên phát hiện ra các hố chôn sống nô lệ. Trong
những năm tháng đó, nô lệ kỳ thực chẳng khác gì súc vật, đám người quyền quý
hoàn toàn có thể tùy ý giết chết. Đây là một việc mà ai cũng rõ cả, có điều bây
giờ, việc này lại xảy ra ngay bên cạnh chúng tôi, chĩ thoáng nghĩ thôi đã khiến
người ta sợ hãi.
Anh gầy nói tôi đã đoán đúng, kẻ có bộ dạng như một viên quan lớn kia
chính là quân sư của Lương Vương. Hắn là một người bình thường, không hề bị
Lương Vương hạ Cổ. Như vậy phán đoán của Tôn Kim Nguyên lại được chứng
thực thêm một bước nữa, nhưng cậu ta vẫn còn có chuyện chưa hiểu, bèn hỏi:
“Nghe anh nói như vậy, lẽ nào Lương Vương cũng ở trong ngôi mộ cổ này ư?”
www.vuilen.com

120

Tác Giả: Phù Sinh

KẺ TRỘM MỘ

Anh gầy dường như đã ăn no uống đủ, sau khi ợ hơi mấy cái liền nói: “Đúng
vậy, Lương Vương chắc chắn là đang ở trong ngôi mộ cổ này, chỉ là không chịu
xuất hiện trước mặt chúng ta mà thôi. Dường như trong số những người ở
ngoài, chỉ có gã quân sư kia là từng được gặp Lương Vương. Tôi nghĩ Lương
Vương có lẽ sống trong Thiên Cung.”
Trước đó, chúng tôi cho rằng mình đã xuyên không tới một thế giới khác,
nhưng sau khi nghe anh gầy nói ra tình cảnh của bản thân, chúng tôi đã có thể
khẳng định đây vẫn là thế giới ban đầu và mình chưa hề xuyên việt. Nhưng nếu
như vậy, Lương Vương há chẳng phải đã sống được sáu trăm năm rồi sao?
Chuyện quả thực là quá khó tin!
Anh gầy chắc hẳn đã phải ngồi quá lâu, dần dần không cầm cự nổi nữa, bèn
nhích người tới bên cạnh hàng rào sắt mà tựa vào đó để tiết kiệm thể lực. Anh ta
nói với chúng tôi bằng giọng thần bí: “Tôi vốn cũng không tin trên đời này lại
có chuyện trường sinh bất lão, nhưng kể từ khi bọn tôi bị Lương Vương bắt
sống, tôi không thể không tin vào điều này. Ngoài ra, tôi còn có thể xác định
được rằng truyền thuyết kia đúng là sự thực.”
“Anh muốn nói tới truyền thuyết về chín mươi chín thùng vàng và chín trăm
chín mươi chín thùng sắt ư?” Tôi hỏi.
Truyền thuyết này Tôn Kim Nguyên từng kể với tôi, rằng sau khi Lương
Vương chết, trong mộ của lão được chôn theo rất nhiều vàng bạc châu báu, mục
đích là để khi xuống suối vàng, lão ta vẫn có thể hưởng thụ một cuộc sống đế
vương dư dả. Nhưng điều này thì liên quan gì tới chuyện trường sinh bất lão của
Lương Vương cơ chứ?
Anh gầy khẽ nở nụ cười, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt quái dị, sau đó mới
hỏi: “Truyền thuyết này các cậu nghe được từ đâu vậy?”
Truyền thuyết này là do Tôn Kim Nguyên kể cho tôi nghe, chuyện này cậu ta
đương nhiên biết rõ nhất, thế là tôi không kìm được đưa mắt nhìn qua phía cậu
ta. Tôn Kim Nguyên lộ vẻ suy tư nói: “Truyền thuyết này là do sư phụ kể cho
tôi nghe, sao vậy? Lẽ nào sư phụ tôi kể không đúng?”
Anh gầy cười lạnh, hỏi: “Sư phụ của cậu là người như thế nào?”
Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói bằng giọng hết sức tự hào: “Sư
phụ tôi là một bậc cao nhân thật sự, những đạo thuật Mao Sơn, thuật Giáng
Đầu, thuật Tẩm Long Điểm Tinh, ông ấy đều tinh thông cả. Mà tính mạng của
tôi cũng là nhờ có ông ấy nên mới giữ được đấy!”
Anh gầy trầm tư một lát, dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn, bèn
hỏi: “Sư phụ của cậu đã là một cao nhân, vậy tại sao lại không biết phần tiếp
theo của truyền thuyết này? Chẳng lẽ ông ấy cố ý không nói cho bọn cậu biết?”
“Phần tiếp theo? Lẽ nào truyền thuyết còn có phần tiếp theo nữa ư?” Tôi và
Tôn Kim Nguyên cũng kêu lên thất thanh.
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Anh gầy khẽ gật đầu, nói: “Tất nhiên, trong giới trộm mộ, phàm là người có
chút thâm niên thì gần như đều biết về truyền thuyết này, sư phụ cậu đã có bản
lĩnh ghê gớm cỡ đó, vậy thì chắc chắn là phải biết phần tiếp theo của câu
chuyện, thế mà các cậu lại không tỏ tường toàn bộ, còn dám đi vào trong ngôi
mộ cổ này nữa, đúng là to gan thật đấy!”
Tôi và Tôn Kim Nguyên đều bất giác sững người, không hiểu anh ta nói vậy
là có ý gì, đành kiên nhẫn chờ anh ta nói ra đầu đuôi mọi nhẽ. Anh gầy thấy cả
hai chúng tôi đều không lên tiếng, bèn chậm rãi nói tiếp: “Những người trộm
mộ lão luyện trước khi bắt đầu tiến hành về cơ bản đều sẽ tìm đủ mọi cách để
xác định thân phận của chủ nhân ngôi mộ. Làm vậy, thứ nhất là để tính xem
ngôi mộ đó có đáng để đi trộm hay không, hoặc là bên trong ẩn chứa nguy hiểm
gì không. Thường thì trong các ngôi mộ cổ cỡ lớn đều ẩn chứa rất nhiều cơ
quan và ám khí, mà mộ Lương Vương này thì lại càng có khả năng như vậy.
Các cậu có biết Lương Vương là người như thế nào không?”
“Lương Vương có xuất thân cực kỳ đặc biệt, là một người dân tộc thiểu số,
từ nhỏ đã tinh thông Cổ thuật và Kỳ môn độn giáp, cũng chính bởi vì như thế
nên lão mới có thể từng bước leo dần lên ngôi vị Lương Vương. Nhưng Lương
Vương cuối cùng lại phát động chiến tranh với nhà Minh, sau khi thua trận liền
dẫn theo đám bộ hạ tàn dư trốn đến núi La Tàng, đồng thời cho xây dựng lăng
mộ của mình tại đó, mà núi La Tàng cũng chính là núi Lương Vương bây giờ.”
“Khi xây dựng lăng mộ, Lương Vương may mắn phát hiện ra một nguồn
suối trong địa cung, nước suối không ngừng phun lên từ sâu dưới lòng đất, còn
tỏa mùi thơm kỳ lạ. Nhưng bên cạnh nguồn suối đó, lại có mấy con rắn lớn bảo
vệ, Lương Vương phái người đi tiêu diệt bọn chúng thì lại liên tiếp gặp thất
bại.”
“Lương Vương nhận định rằng nguồn suối đó tuyệt đối không hề tầm
thường, bằng không đã chẳng có rắn lớn che chắn, bèn mang theo hai món bảo
vật là dạ minh châu và tráp pha lê xuất chiến. Dưới uy thế của dạ minh châu
mấy con rắn lớn đó không ngờ lại ngoan ngoãn đầu hàng, thế là Lương Vương
chiếm được nguồn suối quý giá đó.”
Rắn lớn? Tâm tư tôi xoay chuyển không ngừng, rất nhanh nhớ lại chuyện
mười lăm năm trước khi chúng tôi lần đầu tiên tới núi Lương Vương. Lúc đó,
chúng tôi bị rơi vào trong một cái hang nằm sâu dưới lòng đất, chẳng phải giữa
đường đã gặp một con rắn lớn quái dị ư? Phải chăng đó chính là con rắn đã bảo
vệ nguồn suối trong truyền thuyết?
Tôn Kim Nguyên dường như cũng có suy nghĩ như tôi, sau khi đưa mắt nhìn
qua phía tôi một chút liền thở dài, nói: “Lẽ nào chính là con rắn mà ba người
chúng ta đã giết chết đó ư?”
Tôi nói có thể lắm, chắc hẳn đó là một trong số những con rắn bảo vệ nguồn
suối. Nếu lúc đó chúng tôi gặp phải mấy con một lúc thì có lẽ đã mất mạng rồi,
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bây giờ nghĩ lại mà vẫn thấy run sợ. Ngoài ra, chúng tôi chỉ biết Lương Vương
là một vị phiên vương, không hề biết lão ta còn là một cao nhân, đoán chừng
trận pháp Âm Dương Lục Hợp mà chúng tôi gặp phải trước đó chính là do lão
bố trí mà ra.
Nếu sớm biết lần này mình phải đi trộm mộ của một người lợi hại như vậy,
dù có cho một trăm lá gan tôi cũng chẳng dám tới đây. Ngẫm lại mới thấy lời
của anh gầy kia đúng thật, chúng tôi ngay cả thân phận của chủ nhân ngôi mộ
này còn chưa làm rõ, thế mà đã dám đi trộm mộ rồi, đúng quả là lớn mật!
Chúng tôi chỉ bàn luận về chuyện con rắn thêm một lát, nhưng qua đó anh
gầy cũng biết được đây không phải lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này, bèn nói
mấy người chúng tôi đúng là điếc không sợ súng, không biết được chỗ đáng sợ
bên trong mộ Lương Vương. Vì sức khỏe của anh ta không được tốt lắm nên
chúng tôi ngồi lại đó hút thêm vài điếu thuốc nữa coi như nghỉ ngơi.
Một lát sau, anh gầy lại nói tiếp; “Kỳ thực, nguồn suối đó là Địa Tuyền, nơi
hội tụ linh khí của mặt đất, hiếm có vô cùng. Lương Vương là hạng nhân vật cỡ
nào, đương nhiên biết rõ bí mật ẩn chứa bên trong, bèn sai quân đội đến canh
giữ nguồn suối đó, không cho phép người khác lại gần. Nói ra thì vị Lương
Vương này đúng là quá may mắn, đầu tiên là lấy được hai món bảo vật dạ minh
châu và tráp pha lê trong thời chiến loạn, sau đó lại tìm được nguồn suối này,
thực là một người có phúc.”
Tuy anh gầy không nói ra kết cục cuối cùng, nhưng nghe giọng điệu của anh
ta thì dường như nhờ vào nguồn suối đặc biệt kia nên Lương Vương mới có thể
sống được sáu trăm năm như vậy. Tôi không khỏi có chút tò mò hỏi: “Địa
Tuyền là loại suối gì vậy? Nó có thể khiến người ta trường sinh bất lão ư?”
Anh gầy để lộ vẻ mặt vô cùng khao khát, nói: “Địa Tuyền là loại suối ngầm
ẩn sâu dưới lòng đất, cũng là một sản vật trong thần thoại thời kỳ thượng cổ.
Theo truyền thuyết khi Bàn Cổ(1) khai thiên lập địa, loại nước ngài uống chính
là nước Địa Tuyền này. Người đời sau cho rằng nước Địa Tuyền chính là nước
thần, uống vào có thể trường sinh bất lão.”
“Lương Vương là một người cực kỳ cẩn thận, đầu tiên lão lợi dụng Cổ thuật
để khống chế tất cả thuộc hạ trong tay, tuy cũng để cho những người đó hưởng
dụng nước suối, song khi đó bọn họ đã là con rối của lão rồi, cho nên bí mật này
sẽ được giữ kín vĩnh viễn. Có điều Lương Vương cũng không đuổi tận giết
tuyệt, một số thủ hạ thực sự trung thành vẫn được lão giữ lại, mà gã quân sư kia
chính là một trong số đó.”
Nghe đến đây, chúng tôi đã có thể đại khái hiểu được nguồn cơn sự việc,
đám người đó có thể sống tới mấy trăm năm là nhờ có Địa Tuyền. Ngẫm ra thì
chúng tôi đã bị giam giữ bởi Lương Vương - một kẻ vừa có bản lĩnh ghê gớm,
vừa âm hiểm, giảo hoạt. Gặp phải đối thủ như vậy, chúng tôi có thua cũng
không uổng chút nào.
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Tôn Kim Nguyên vẫn còn một điều chưa hiểu. Cậu ta cảm thấy Lương
Vương đã cẩn thận như vậy, lẽ ra bí mật này không nên bị coi như truyền thuyết
mà lưu truyền ra ngoài mới đúng, lẽ nào có người đã phản bội lão và trốn thoát
được?
Anh gầy lắc đầu, nói: “Trước đây, tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng sau một
thời gian quan sát, tôi hiểu ra truyền thuyết này không phải do người nào chạy
trốn rồi nói ra bên ngoài, mà là do chính Lương Vương cố ý để lộ.”
“Sao lại như vậy chứ? Lão làm như thế há chẳng phải mong người khác đến
đào mồ mình ư?” Tôi nghi hoặc, nói.
Anh gầy cười lạnh một tiếng, tiếng cười nghe hờ hững mà rờn rợn, khiến tôi
bất giác dựng đứng cả lông tơ. “Nguyên nhân rất đơn giản. Đó là những nô lệ
kia cứ qua một thời gian thì sẽ chết đi, bởi vì bọn họ đã trúng phải Quỷ Mẫu Cổ.
Quỷ Mẫu Cổ là một loại Cổ cực kỳ bá đạo, có thể nói là người trúng Cổ đã chết
ngay từ khoảnh khắc đó rồi, chỉ có thân xác là còn sống mà thôi. Có điều, tuy
được uống nước Địa Tuyền thần kỳ, song những thân xác đó vẫn không thể
sống được quá lâu, nếu không có sự bổ sung thì Thiên Cung của Lương Vương
ắt không thể hoàn thành, vậy thì phải làm sao đây? Các cậu hãy tự nghĩ mà
xem!”
Tôn Kim Nguyên dường như đã hiểu ra điều gì, bèn vỗ đầu một cái thật
mạnh, nói: “Tôi hiểu rồi, Lương Vương cố ý tiết lộ bí mật này ra ngoài là để dụ
người ta tới đây, như thế, lão sẽ có cả mớ nô lệ để thay thế.”
Tôi có chút tò mò, bèn hỏi: “Một bí mật có sức hấp dẫn lớn đến như thế mà
được truyền ra ngoài, chỉ e thiên hạ mười phần thì sẽ có tới chín phần đổ xô đến
đây tìm kiếm mất. Đến lúc đó, dù Lương Vương lợi hại đến đâu đi chăng nữa
thì cũng thế thôi, liệu lão có thể ngăn chặn nổi bao nhiêu người đây?”
Anh gầy lắc đầu, nói: “Lương Vương cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên
đã lường trước được những điều lợi hại bên trong. Cậu đừng quên lão là người
như thế nào. Bề ngoài là Lương Vương nhưng kỳ thực trước đây, lão cũng từng
là một tên trộm mộ. Lão đã rất khéo léo giấu một số cuốn sách lụa vào trong các
ngôi mộ cổ, trong sách có ghi lại vị trí mộ của Lương Vương.”
“Khi người lật đấu phát hiện ra những cuốn sách lụa đó, tất nhiên sẽ đi tìm
kiếm mộ Lương Vương, bởi lẽ sự hấp dẫn này thực sự quá lớn, đặc biệt là đối
với người lật đấu. Người lật đấu nào lọt vào trong địa cung này cũng sẽ trở
thành nô lệ mới của lão. Mà dù họ không tìm được đến nơi cũng sẽ nói bí mật
này cho người đời sau của mình biết. Còn người ngoài cuộc dù có biết cũng sẽ
chỉ coi đây là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ rằng nó có thật.”
“Do đó, nô lệ ở nơi này có thể nói là dùng mãi không hết, nhưng bí mật lại
chỉ được lưu truyền trong một nhóm người rất nhỏ. Sư phụ của cậu ắt hẳn cũng
giống như bọn tôi, được người đời trước nói cho biết truyền thuyết này, và cũng
tin là thật, nên mới tới đây tìm kiếm.”
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Sau đó, tôi lại chợt nhớ tới một việc, đó là trước khi bị bắt tới nơi này, dường
như Tôn Kim Nguyên đã rất hứng thú với hai chữ cổ bên trên cánh cửa đá, tôi
bèn hỏi cậu ta rằng có phải hai chữ đó mang hàm ý đặc biệt gì không.
Tôn Kim Nguyên gật đầu, nói: “Đúng vậy, hai chữ đó là “Sinh Môn(2)”, mà
bên trên đường hầm chúng ta vừa trú thân khi trước cũng có hai chữ, đó là “Đỗ
Môn(3)”. Vì thế tớ lập tức nghĩ ra toàn bộ địa cung này là một trận pháp Âm
Dương Lục Hợp, trong đó có sáu cửa lần lượt là cửa Hưu, cửa Sinh, cửa Khai,
cửa Đỗ, cửa Thương, cửa Tử.”
“Cánh cửa đá mà chúng ta mở ra khi trước là cửa Đỗ, cửa Đỗ mang ý nghĩa
là ẩn nấp, nếu không muốn để người ta phát hiện, thì tránh vào đó là thích hợp
nhất, thật không ngờ chúng ta lại tình cờ tìm được cửa Đỗ vốn nằm ở một nơi
kín đáo nhất như vậy.”
“Còn cánh cửa đá mà chúng ta vừa mới tiến vào là cửa Sinh, cho nên nơi này
về cơ bản là an toàn, nhưng nếu như đổi thành cửa Thương hoặc cửa Tử thì bên
trong ắt sẽ nguy hiểm dị thường. Vốn dĩ trong kỳ môn độn giáp có tám cửa, ấy
là dựa theo tám phương vị của Bát quái mà sắp thành, nhưng trận Âm Dương
Lục Hợp chỉ cần có sáu cửa là được, do đó hai cửa còn lại đã bị lược bỏ bớt, đó
lần lượt là cửa Kinh và cửa Cảnh.”
Kỳ môn độn giáp là một môn học thuật vô cùng phức tạp, người bình thường
rất khó để có thể hiểu được nội dung bên trong. Vào thời cổ đại, nó còn là tên
của một cuốn kỳ thư hiếm có, theo truyền thuyết thì là do nhà quân sự trứ danh
Quỷ Cốc Tử(4) viết ra, bên trong đại khái nói về một số trận pháp và cách hành
quân đánh trận.
Ghi chú:
1. Bàn Cổ được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần
thoại Trung Quốc.
2. “Sinh Môn” nghĩa là cửa Sinh. Nguyên văn ở đây nghĩa là Địa Môn,
nhưng toàn truyện không có chỗ nào khác nhắc tới Địa Môn cả, lại kết hợp với
nội dung bên dưới nên người dịch tạm đoán đây là Sinh Môn.
3. “Đỗ Môn” nghĩa là cửa Đỗ.
4. Quỷ Cốc Tử là nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Họ tên không rõ
ràng, con người ông được người đời sau hư cấu nên mang tính huyền bí. Theo
sách Đông Chu liệt quốc, tên ông là Vương Hủ, người đời Tấn Bình Công,
Trung Quốc, là bạn thân của Tôn Tử và Mặc Địch. Ông là một nhà tư tưởng,
nhà truyền giáo, có rất nhiều học trò theo học, trong số đó có nhiều người trở
nên nổi tiếng thời Xuân Thu - Chiến Quốc. Bốn học trò nổi tiếng hay được nhắc
đến là Tôn Tẫn người nước Tề, Bang Quyên và Trương Nghi người nước Ngụy,
Tô Tần người Lạc Dương (kinh đô nhà Chu). Theo các sách sử, ông là người
thông thạo pháp thuật, kiến thức ssau rộng. Sau khi về ở ẩn, ông sống trong một
www.vuilen.com

125

Tác Giả: Phù Sinh

KẺ TRỘM MỘ

hang núi gọi là “Quỷ Cốc”, bởi chỗ đó núi cao, rừng rậm, âm khí nặng nề,
không phải chỗ cho người ở. Tên “Quỷ Cốc Tử” là do ông tự đặt ra cho mình.
Người đời thường gọi ông là Quỷ Cốc tiên sinh. Ông sống thọ và được coi là
ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thủy...

Chương 27
Ngọc Báu Thị Tộc

M

ãi tới lúc này chúng tôi mới biết, cái gọi là bảo tàng trong truyền thuyết

kia hóa ra chỉ là một cái bẫy do Lương Vương bày ra, còn chúng tôi thì chính là
vì tham lam cho nên mới rơi vào cái bẫy chết tiệt này. Vì thế tiền nhân mới nói
con người nên chấp nhận số phận, bởi sống chết có số, phú quý do trời, có một
số thứ không thể cưỡng cầu được. Vậy nhưng, bây giờ mới hiểu được đạo lý
này thì đã quá muộn rồi.
Ngoài ra, anh gầy còn nói Lương Vương cũng là một cao nhân ghê gớm,
muốn thoát khỏi tay lão ta e là chẳng dễ dàng gì. Chỉ riêng trận Âm Dương Lục
Hợp này đã đủ khiến cho ba người chúng tôi phải hao tổn bao công sức, thiếu
chút nữa thì táng mạng. Hơn nữa, bây giờ chúng tôi còn bị bắt giam, đừng hòng
đấu lại người ta được. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được thở dài, nói với Tôn
Kim Nguyên: “Kim Nguyên này, xem ra số phận đã an bài, chúng ta khó mà
thoát khỏi nơi tối tăm u ám này được.”
Thấy tôi đã hoàn toàn suy sụp, Tôn Kim Nguyên lập tức tỏ ra bất mãn, nhìn
tôi bằng ánh mắt xem thường, nói: “Vân Sơn, không ngờ cậu lại kém cỏi như
vậy, làm người anh em tớ đây mất mặt quá! Cậu cứ yên tâm, có tớ ở đây cậu
nhất định sẽ không phải đi gặp Diêm Vương đâu.”
Tôi thấy Tôn Kim Nguyên tỏ ra tự tin như vậy thì không kìm được nhủ
thầm, lẽ nào cậu ta có cách chạy trốn? Sau một thoáng ngẩn ngơ, tôi vội vàng
hỏi lại: “Đại Tôn Tử, có cách gì chạy trốn được thì cậu mau nói đi, bây giờ
không phải là lúc úp úp mở mở đâu.”
Tôn Kim Nguyên cười lạnh, nói: “Hừ, chẳng phải bọn chúng định dùng
chúng ta làm đồ cúng tế ư? Như vậy, bọn chúng ắt không thể để chúng ta bị đói
chết. Đợi lúc đám xác chết biết đi kia tới đưa cơm, chúng ta hãy giết chết bọn
chúng, cướp lấy chìa khóa, vậy chẳng phải là có thể rời khỏi nơi này hay sao?”
Đương khi toàn thân Tôn Kim Nguyên tỏa ra sát khí ngợp trời, một câu nói
của anh gầy chợt vang lên, chẳng khác nào một chậu nước lạnh dập tắt ngọn lửa
hy vọng của cậu ta: “Nếu bọn họ chịu đưa đồ ăn tới, tôi đã chẳng biến thành bộ
dạng như bây giờ. Các cậu không biết đấy thôi, ngay từ khoảnh khắc quyết định
chọn chúng ta làm đồ cúng tế, bọn họ đã cố tình bắt chúng ta phải chịu đói rồi,
nghe nói là để ép cho chúng ta bài tiết hết những thứ ô uế trong cơ thể, như thế
thì mới có thể dùng làm đồ cúng tế được, bằng không sẽ bị thần linh trách phạt.”
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Vốn dĩ khi nghe Tôn Kim Nguyên nói ra cách đó, tôi cũng cảm thấy rất khả
thi, nhưng những lời này của anh gầy lại khiến lòng tin trong tôi còn chưa kịp
lên cao thì đã lại rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Tôn Kim Nguyên tựa hồ cũng
rất bất ngờ với tin tức mà anh gầy vừa tiết lộ, điều này đối với cậu ta thật chẳng
khác nào một nhát đánh thẳng vào đầu, cái miệng há hốc vẻ kinh ngạc tột cùng:
“Cái gì? Lại có chuyện như vậy nữa sao?”
Anh gầy thở dài, nói: “Kỳ lạ đến thế ư? Nếu không nhờ mỗi ngày được uống
thứ nước rỉ ra từ trên tường, chắc tôi đã chết đói từ lâu rồi. Nhưng cũng chính vì
như thế nên tôi mới chẳng còn chút sức lực nào, thậm chí ngay đến sức để đứng
dậy cũng không có, chỉ có thể di chuyển bằng cách lết người mà thôi.”
Lần này thì tôi với Tôn Kim Nguyên đều im lặng, không biết phải nói gì
nữa, tầm nghiêm trọng của sự việc đã hoàn toàn vượt khỏi dự tính của chúng
tôi. Nếu sự thực đúng như lời anh gầy nói thì tôi, Tôn Kim Nguyên cùng với
Vương Tiên Dao sẽ bị mang đi cúng tế sau hai ngày nữa. Đến lúc đó, nhất định
sẽ có rất nhiều người áp giải chúng tôi đi, muốn trốn thoát giữa đường thực sự
là một việc khó khăn vô cùng.
Trên gương mặt là vẻ nặng nề vô hạn, Tôn Kim Nguyên hết nhìn tôi rồi lại
nhìn Vương Tiên Dao, cuối cùng nói: “Vân Sơn, lần này người anh em không
những không mang bọn cậu đi phát tài, ngược lại còn hại bọn cậu nữa, thực có
lỗi quá!”
Chuyện này vốn không liên quan gì đến cậu ta, tất cả đều tại tôi với Vương
Tiên Dao bị tiền tài làm cho mờ mắt, tự mình lựa chọn con đường không có lối
về này. Huống chi, Tôn Kim Nguyên cũng vì xem trọng giao tình nhiều năm
giữa chúng tôi nên mới muốn dẫn chúng tôi cùng đi phát tài. Nếu bây giờ
Vương Tiên Dao tỉnh lại chắc hẳn cũng có suy nghĩ giống như tôi mà thôi.
Tôi khẽ nhún vai, làm ra vẻ thản nhiên cười nói với cậu ta: “Đã là anh em
với nhau, cậu đừng nói những lời thừa thãi như thế nữa. Chúng ta đã được định
trước là sẽ có kiếp nạn này, vậy thì dù sớm dù muộn rồi cuối cùng cũng sẽ gặp
phải thôi. Chuyện không liên quan gì tới cậu, đừng có tự cho mình là đúng
nữa.”
Tôn Kim Nguyên vốn còn muốn nói thêm mấy lời, Vương Tiên Dao đang
nằm hôn mê bất tỉnh bên cạnh lại chợt khẽ ho mấy tiếng. Tuy bây giờ đã rơi vào
cảnh này nhưng nếu Vương Tiên Dao có thể tỉnh lại thì chúng tôi vẫn có cảm
giác dễ chịu hơn một chút. Tôi và Tôn Kim Nguyên vội vàng chạy lại, bốn con
mắt cùng chăm chú nhìn Vương Tiên Dao.
Vương Tiên Dao vốn trúng phải một loại kịch độc không rõ tên gọi, thời
gian đã qua lâu như vậy, chất độc đã chạy vào tim, sắc mặt nhìn chẳng khác gì
một tảng thịt ướp tương, thế mà giờ cô nàng lại đột ngột có phản ứng, lẽ nào là
hồi quang phản chiếu? Vương Tiên Dao khẽ ho mấy tiếng, từ trong miệng và lỗ
mũi chảy ra một dòng máu màu tím đen, chắc hẳn là do chất độc đã chạy vào
tim nên mới thành ra như vậy.
www.vuilen.com

127

Tác Giả: Phù Sinh

KẺ TRỘM MỘ

Bấy lâu nay, trong suy nghĩ của tôi và Tôn Kim Nguyên, Vương Tiên Dao
luôn là một cô gái cực kỳ hoạt bát và đáng yêu. Mười lăm năm trước, tôi và Tôn
Kim Nguyên cùng nảy sinh tình cảm với cô nàng, nhưng hai chúng tôi lại là anh
em tốt của nhau, lúc nào cũng tỏ thái độ anh nhường tôi, tôi nhường anh, đến
cuối cùng thì chẳng có người nào ôm được người đẹp về dinh. Tuy mấy năm
trước khi nghe nói Vương Tiên Dao đã kết hôn, tôi và Tôn Kim Nguyên đều vô
cùng buồn bã, trong lòng cũng có chút không cam tâm, nhưng lại chưa từng hối
hận.
Kỳ thực Vương Tiên Dao sớm đã phát hiện ra tâm tư của tôi và Tôn Kim
Nguyên, nhưng vốn là một cô gái thông minh, tốt bụng, lại biết tôi và Tôn Kim
Nguyên là anh em tốt của nhau, cô nàng không muốn vì mình mà làm rạn nứt
tình bạn giữa chúng tôi nên mới không nghiêng về ai trong số chúng tôi.
Trước đây, ở ngay trước mặt tôi và Tôn Kim Nguyên, Vương Tiên Dao từng
dùng giọng đùa giỡn nói rằng hai chúng tôi đều quá tốt, cô nàng không biết phải
chọn ai, còn nói ba chúng tôi chỉ có số làm bạn bè, không có cái duyên kết
thành chồng vợ.
Giờ đây, nhìn Vương Tiên Dao biến thành bộ dạng này, cả tôi và Tôn Kim
Nguyên đều lòng đau như cắt. Tuy chúng tôi không nói rõ ra nhưng cả hai đều
biết rõ người kia đang nghĩ gì.
Có điều, đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không biết rốt cuộc Vương Tiên Dao
đã trúng độc gì, càng chẳng rõ phải giải độc ra sao. Vốn cứ ngỡ cô nàng bị rắn
độc cắn, bởi ngôi mộ cổ này âm u ẩm ướt, là nơi rất thích hợp cho lũ rắn trú
thân, nhưng vết thương của Vương Tiên Dao chỉ có một dấu răng, do đó khả
năng bị rắn cắn có thể loại trừ. Xem chừng cô nàng đã trúng phải kịch độc của
một loại côn trùng nào đó. Lúc này, Vương Tiên Dao càng lúc càng ho dữ dội,
không lâu sau, từ trong miệng còn liên tục trào ra những ngụm máu tươi, khiến
tôi và Tôn Kim Nguyên nhìn mà lòng dạ nhói đau.
Cuối cùng, vẫn là Tôn Kim Nguyên không kìm nén được, ôm chặt lấy
Vương Tiên Dao, nước mắt tuôn ra giàn giụa. Kể từ khi quen biết tới giờ, đây là
lần đầu tiên tôi thấy anh chàng cứng cỏi này rơi lệ, qua đó đủ thấy lúc này cậu ta
đang buồn rầu và lo lắng tới cỡ nào.
Tôn Kim Nguyên vừa khẽ lay Vương Tiên Dao vừa khóc nức nở, nói: “Tiên
Dao, cậu đừng dọa tớ như vậy. Cậu biết đấy, tớ thì còn đỡ, nhưng gã Vân Sơn
kia thì chưa chắc đã chịu nổi cơn kích động này đâu. Cậu làm ơn làm phước nể
mặt tớ đi, đừng dọa cậu ấy thêm nữa.”
Tôi vốn là một người hướng nội, xưa nay mọi việc đều giấu trong lòng,
không giỏi biểu đạt qua lời nói. Giờ đây, biết Vương Tiên Dao đã sắp không
cầm cự nổi nữa, trong lòng tôi đau xót tột cùng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng,
nhưng lại không đủ dũng khí để nói với Vương Tiên Dao vài lời giống như Tôn
Kim Nguyên.
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Chính vào lúc này, một luồng ánh sáng xanh sẫm đột ngột bừng lên nơi ngực
Vương Tiên Dao. Hiện tượng kỳ lạ này làm tôi vô cùng kinh ngạc. Tôn Kim
Nguyên cũng không kìm được ngẩn người, miệng há hốc, ngay đến anh gầy ở
bên cạnh cũng lộ vẻ căng thẳng.
Chúng tôi đều nhìn thấy rõ ràng, ngay bên dưới cổ Vương Tiên Dao có một
luồng sáng màu xanh đậm lập lòe không ngớt. Luồng sáng ấy cực kỳ đặc biệt,
không phải do một món đồ điện tử phát ra, nó rốt cuộc là thứ gì vậy chứ? Tất cả
đều bởi nó nằm bên trong chiếc áo của Vương Tiên Dao nên chúng tôi không
biết được nguồn gốc của nó.
Đã tới nước này rồi, chúng tôi nào còn tâm trạng để ý tới cái gọi là “nam nữ
thụ thụ bất thân” nữa. Tôn Kim Nguyên đưa một tay tới, lần mò vào bên trong
qua cổ áo của Vương Tiên Dao. Chỉ thấy luồng sáng màu xanh sẫm đó từ từ
được Tôn Kim Nguyên lôi ra ngoài, trái tim tôi cũng theo đó mà nẩy lên tới tận
cổ họng. Chờ sau khi vật phát sáng kia xuất hiện ngay trước mặt mình, tôi bất
giác thầm chấn động, bởi vật đó chính là một trong các món di vật mà vị tiền
bối xương khô trong gian phòng đã kia để lại - ngọc Văn Hương.
Tôi với Tôn Kim Nguyên - còn cả anh gầy bên cạnh nữa - không ai là không
nhìn chằm chằm vảo miếng ngọc Văn Hương đó với vẻ hết sức ngạc nhiên.
Trước giờ chúng tôi chưa từng thấy miếng ngọc nào có thể phát sáng như thế
này, thật là thần kỳ quá đỗi, nó rốt cuộc là một món bảo vật như thế nào đây?
Không đợi tôi tỉnh táo trở lại từ trong cơn chấn động, thân thể Vương Tiên Dao
đã bừng lên luồng sáng màu xanh sẫm đó, chỉ có điều màu sắc hơi nhạt hơn một
chút.
Chờ sau khi luồng sáng trên người Vương Tiên Dao hoàn toàn biến mất,
miếng ngọc Văn Hương kia liền thôi không phát sáng nữa, khôi phục lại dáng
vẻ bình thường như trước. Có điều lúc này, chúng tôi lại một lần nữa chấn động,
bởi vì sau khi luồng sáng xanh sẫm kia biến mất, chúng tôi nhìn lại Vương Tiên
Dao thì thấy những đường chỉ màu đen vốn dày đặc trên mặt cô nàng đã hoàn
toàn biến mất. Sắc mặt cô nàng cũng hồng hào, mịn màng trở lại, rõ ràng là chất
độc đã được giải hết. Nếu không vì trên người cô nàng vẫn còn dính máu, rất có
thể chúng tôi sẽ cho rằng mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.
Không lâu sau, Vương Tiên Dao từ từ mở mắt ra, lại đưa tay day trán, giống
như một người vừa mới ngủ dậy, sau đó còn mơ mơ màng màng hỏi chúng tôi:
“Tớ bị làm sao thế này? Đầu tớ sao lại đau thế nhỉ?”
Thấy Vương Tiên Dao thoát chết trong gang tấc, tôi và Tôn Kim Nguyên
đều vui mừng khôn xiết. Tôn Kim Nguyên lập tức cười ha ha, có điều trên mặt
cậu ta vẫn còn vương nước mắt, nếu ai không hiểu rõ nguồn cơn trông thấy thì
ắt sẽ cho rằng mình gặp phải một kẻ điên mừng giận thất thường.
Tôn Kim Nguyên bỏ miếng ngọc Văn Hương kia xuống, mừng rõ nói với
tôi: “Xem ra chính miếng ngọc Văn Hương này đã cứu Vương Tiên Dao một
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mạng. Thật không ngờ nó lại có công hiệu khu trừ kịch độc thế này, chẳng trách
vị tiền bối xương khô kia lại nói nó là bảo bối. Mà cứ như tớ thấy, nó nào chỉ là
bảo bối không thôi, phải gọi là thần khí mới đúng.”
Tôi gật đầu, cười nói: “Đúng thế, chờ sau này thoát được ra ngoài, ba người
chúng ta hãy chung vốn mở một phòng khám tư, đến lúc đó, muốn không phát
tài cũng khó.”
Thấy tôi và Tôn Kim Nguyên cứ mải nói chuyện linh tinh với nhau, Vương
Tiên Dao vốn vừa hôn mê tỉnh lại chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, lại thấy
Tôn Kim Nguyên đang ôm mình trong lòng, cô nàng không khỏi có chút hoang
mang đưa tay đẩy cậu ta, thẹn thùng nói: “Giỏi lắm Tôn Kim Nguyên, không
ngờ cậu lại dám thừa cơ sàm sỡ tớ. Nói mau, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Tại sao chúng ta lại ở đây?”
Tôn Kim Nguyên lập tức buông Vương Tiên Dao ra, làm bộ như sự việc
không liên quan tới mình, mau chóng bước qua một bên, dáng vẻ hết sức nực
cười. Tôi mỉm cười giải thích thay cho cậu ta: “Tiên Dao, cậu đừng trách Kim
Nguyên. Lúc cậu thất khiếu chảy máu, người ta nôn nóng như gì vậy đó, nước
mắt chảy ra khéo phải đựng được mấy bát lớn mất.”
Tôn Kim Nguyên vội vàng đưa tay lau nước mắt trên mặt, lúng túng nói:
“Cậu đừng có nghe gã khốn Vân Sơn đó nói bừa, tớ mà lại là loại người dễ rơi
nước mắt như thế ư?”
Ba người chúng tôi tán gẫu với nhau một lát mới nói vào chuyện chính. Tôi
và Tôn Kim Nguyên kể lại mọi chuyện sau khi Vương Tiên Dao hôn mê cho cô
nàng nghe. Vương Tiên Dao cầm miếng ngọc Văn Hương trong tay, cẩn thận
quan sát một hồi, dường như không tin rằng miếng ngọc này lại có công hiệu kỳ
diệu đến vậy.
Đúng lúc này, anh gầy vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng nói với chúng
tôi: “Cái gì mà ngọc Văn Hương chứ? Nếu tôi đoán không nhầm, miếng ngọc
trên người cô Vương đây có lẽ là ngọc báu Thị Độc trong truyền thuyết.”
“Ngọc báu Thị Độc?” Chúng tôi chưa từng nghe nói tới cái tên này, có điều
nhìn bộ dạng anh gầy kia thì chắc là có biết lai lịch của miếng ngọc.
Anh gầy khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Theo truyền thuyết, ngọc báu Thị Độc
là một món đồ tùy thân của Dược Vương Tôn Tư Mạc, có công hiệu khu trừ
bách độc, nhưng không phải trời sinh đã có thứ công hiệu này. Ban đầu nó chỉ
là một khối ngọc Văn Hương bình thường, về sau được Tôn Tư Mạc ngâm
trong rượu thuốc mười năm trời, từ đó mới sinh ra công hiệu đặc biệt. Nhưng
rốt cuộc Tôn Tư Mạc đã sử dụng loại rượu thuốc gì thì người đời không ai biết
rõ. Ta cũng vì được xem giới thiệu về ngọc báu Thị Độc trong một cuốn sách cổ
nên mới biết đôi chút về nó, không ngờ món đồ này lại thật sự tồn tại trên đời.”
Dược Vương Tôn Tư Mạc là một vị kỳ nhân thời Tùy Đường, người đời ai ai
cũng biết. Ông chính là người đầu tiên đề xướng việc không dùng động vật làm
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thuốc dẫn. Các phương thuốc của ông phối chế đều dùng thực vật để luyện
thành, điều này chắc hẳn có quan hệ nhất định với việc ông là người tu đạo.
Theo truyền thuyết, ông thọ một trăm hai mươi tuổi, nhưng cũng có thuyết nói
rằng ông sống đến năm một trăm bốn mươi tuổi mới mất. Các trước tác của ông
mãi đến bây giờ vẫn là sách mà giới y học nhất định phải đọc.

Chương 28
Trốn Thoát

T

uy chất độc trong người Vương Tiên Dao đã được giải, tôi và Tôn Kim

Nguyên đều hết sức vui mừng, nhưng hiện giờ nguy hiểm vẫn chưa qua đi,
chúng tôi cần nghĩ cách rời khỏi nơi này mới được. Song cách gì có thể nghĩ ra
thì chúng tôi đều đã nghĩ cả rồi, đến giờ vẫn chưa có biện pháp nào khả thi, mà
nếu không thể mau chóng trốn thoát, chỉ hai ngày nữa thôi, việc cúng tế thần
linh sẽ được tiến hành, đến lúc đó, chúng tôi đừng hòng giữ được mạng.
Bây giờ, điều mấu chốt nhất là phải dụ được hai gã bình sĩ kia tới đây, vì
phòng giam này cực kỳ kiên cố, nếu không có chìa khóa mở cửa thì không thể
nào thoát ra ngoài được. Nhưng hai gã binh sĩ kia đều chỉ là xác chết biết đi,
mệnh lệnh mà bọn họ nhận được là canh giữ địa lao, người khác có quậy phá
thế nào thì bọn họ cũng đều coi như không thấy.
Sau khi được giải độc, Vương Tiên Dao đã trở lại bộ dạng thông minh,
nhanh nhẹn như thường ngày. Cô nàng chớp chớp mắt với chúng tôi mấy cái,
nói: “Này các cậu, tại sao chúng ta không thử tìm cách từ dưới chân nhỉ?”
“Tìm cách từ dưới chân?” Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng ngạc nhiên hỏi lại.
Vương Tiên Dao khẽ gật đầu, nói tiếp: “Đúng thế, chúng ta hãy đi tới bên
mép hàng rào sắt rồi cạy một vài viên gạch xanh lát nền ở đó lên. Không còn
lớp gạch đó nữa, lớp đất phía dưới nhất định là rất mềm, mà trong ba lô của
chúng ta chẳng phải là có xẻng gấp ư? Lúc đó chỉ việc đào lấy một cái hang ăn
trộm(1), cũng không cần quá sâu, chỉ cần đủ cho chúng ta chui qua bên dưới
hàng rào sắt kia mà thoát ra ngoài là được rồi.”
Biện pháp này dường như rất tuyệt, bởi lẽ hàng rào sắt kia không hề được
cắm sâu xuống đất, chúng tôi chỉ cần đào một đường hầm vòng qua đó là có thể
thoát ra ngoài phòng giam, sau đó lại xử lý luôn hai gã lính gác ở bên ngoài kia
nữa là có thể rời khỏi địa lao này.
Tôi và Tôn Kim Nguyên đều cho rằng cách mà Vương Tiên Dao nói có thể
thực hiện được. Tôn Kim Nguyên cười, trêu Vương Tiên Dao: “Tiên Dao, cậu
quả đúng là túi không của bọn tớ, không có cậu, tớ với Vân Sơn chẳng thể làm
được việc gì cả.”
Đúng lúc này, anh gầy vốn một mực không phát biểu ý kiến lại đột nhiên lên
tiếng: “Vô ích thôi, biện pháp này tôi đã thử qua từ lâu rồi. Các cô cậu đừng
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thấy những viên gạch xanh lát nền ở đây không lớn lắm mà nhầm, chúng ít nhất
cũng phải nặng tới một trăm cân đấy. Hơn nữa, khẽ hở giữa các viên gạch rất
nhỏ, ở giữa thì được trét đầy cơm nếp, trừ phi có xà beng ở đây, bằng không thì
không thể làm ăn gì được đâu.”
Những người lật đấu bình thường có ai mà lại rỗi hơi mang theo xà beng cơ
chứ, cái thứ đó vừa dài vừa nặng, mang theo bên người chẳng tiện chút nào, hơn
nữa còn quá lộ liễu, chỉ có các đoàn khảo cổ mới dùng đến nó mà thôi. Có điều,
lời của anh gầy tuy rất có lý nhưng mỗi lần chúng tôi tìm thấy một tia hy vọng
thì anh ta lại buông lời đả kích, ánh mắt của Tôn Kim Nguyên khi nhìn về phía
anh ta đã bừng lên mấy tia giận dữ.
Tôn Kim Nguyên trầm giọng nói: “Anh là anh, anh không cạy những viên
gạch xanh dưới đất lên được không có nghĩa là Tôn Kim Nguyên này cũng vậy.
Hôm nay, tôi sẽ cho anh thấy sự lợi hại của lão Tôn tôi đây.”
Tôn Kim Nguyên nói là làm, sau khi gọi tôi tới liền đưa tay với chiếc ba lô
leo núi để bên cạnh lại. Ba người chúng tôi cùng đổ hết những thứ trong ba lô
ra, sau đó chọn ra các món đồ có thể dùng được. Có điều chọn đi chọn lại, đến
cuối cùng, chúng tôi vẫn chỉ chọn được hai con dao găm quân dụng cùng với
con dao Tây Tạng sắc bén vô song kia.
Tôn Kim Nguyên cầm con dao Tây Tạng lấp lánh ánh lên những tia lạnh
ngắt ấy, vung qua vung lại mấy cái, nói với tôi: “Thứ này là đồ tốt đấy, có thể
thoát ra ngoài hay không đành phải trông cậy vào nó.”
Tôn Kim Nguyên nhanh chóng bố trí xong xuôi nhiệm vụ. Cậu ta dự định
trước tiên là dùng con dao Tây Tạng sắc bén kia gẩy hết phần kết dính giữa
những viên gạch xanh lên, sau đó dùng hai con dao găm quân dụng đâm vào
khe hở giữa hai viên gạch, cuối cùng lại dùng đến xẻng gấp, chỉ chờ khi dao
găm quân dụng đâm bậy được viên gạch lên một khoảng nhất định là cậu ta sẽ
cài cán của chiếc xẻng gấp vào giữa đó, như thế, vị trí của viên gạch coi như đã
được cố định. Tiếp theo đó, chúng tôi sẽ có thể bậy nó ra ngoài từng chút, từng
chút một.
Tôn Kim Nguyên nhìn con dao Tây Tạng trong tay rồi quay sang nói với
chúng tôi: “Thật đáng tiếc, con dao tốt thế này mà không ngờ lại phải dùng vào
một việc như vậy.”
Tôi nói: “Cậu bây giờ sắp mất mạng đến nơi rồi, còn thấy tiếc con dao đó
làm gì, hãy chịu khó nghĩ về bản thân đi! Chỉ cần có thể thoát ra ngoài, đừng
nói là con dao này, cho dù có phải chịu mất bảo kiếm Việt Vương(2) thì cũng
đáng lắm!”
Tôn Kim Nguyên bị tôi nói cho cứng họng, chỉ còn biết làu bàu rằng khó
khăn lắm mới mua được con dao này từ một người Tây Tạng, hiếm có vô cùng,
sau đó còn vừa nói vừa lắc đầu không ngớt.
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Biết rằng hai gã binh sĩ kia sẽ không qua đây nên lá gan của chúng tôi cũng
lớn hơn nhiều, ung dung đi tới bên cạnh hàng rào sắt. Sau đó, ba người chúng
tôi cùng ngồi xổm xuống, Tôn Kim Nguyên dùng con dao Tây Tạng bắt đầu lọ
mọ làm việc.
Con dao Tây Tạng đó quả nhiên sắc bén vô song, lớp kết dính giữa những
viên gạch xanh mới bị con dao rạch qua một đường đã hoàn toàn mất tác dụng.
Sau khi rạch xong, Tôn Kim Nguyên lập tức rút con dao đó về, nhìn kỹ xem
lưỡi dao có bị mẻ chỗ nào không, rồi mới khẽ gật đầu với hai chúng tôi, tỏ ý bảo
chúng tôi có thể cắm hai con dao găm quân dụng kia xuống được rồi.
Tôi và Vương Tiên Dao cùng gật đầu một cái, sau đó đồng thời cắm hai con
dao găm vào khe hở giữa hai viên gạch xanh, có điều mỗi chúng tôi phụ trách
một bên. Dao găm quân dụng tuy không được sắc như con dao Tây Tạng nhưng
cũng là thứ dù có tiền cũng không mua nổi trên thị trường, phải tới chợ đen bỏ
giá cao mới có thể mua được, chất lượng tất nhiên khỏi phải bàn cãi.
Chúng tôi chỉ hơi dùng sức, con dao găm quân dụng đã được cắm xuống lút
cán. Đúng lúc này, Tôn Kim Nguyên chợt bảo chúng tôi dừng lại, sau đó lấy
một bình nước khoáng, mở nắp ra, rưới nước xuống dọc theo các khe hở. Mấy
phút sau, Tôn Kim Nguyên cười, nói với chúng tôi: “Kỳ thực chất kết dính mà
cổ nhân dùng để xây tường, mười phần thì có tám, chín là dùng bột gạo nếp nấu
chín trộn với bùn mà chế thành, thứ đó thoạt nhìn thì bình thường nhưng sau khi
khô lại thậm chí còn dính chắc hơn cả bê tông. Dùng giấm làm tan nó ra là biện
pháp tốt nhất, có điều bây giờ chúng ta không mang theo giấm, cho nên đành
dùng tạm nước thôi, chờ lát nữa nó sẽ nhão ra, các cậu chỉ cần vạch lưỡi dao
qua một cái là chỗ chất kết dính xung quanh các viên gạch sẽ hoàn toàn mất tác
dụng. Hai con dao găm quân dụng này chất lượng đều rất tốt, tới lúc đó, các cậu
hãy ra sức mà khoét, nhất định sẽ khoét được một cái rãnh trên cạnh của viên
gạch này đấy.”
Nghe tới đây, tôi lập tức hiểu ra ý đồ của Tôn Kim Nguyên. Cậu ta muốn
khoét hai cái rãnh trên hai cạnh của viên gạch, sau đó lồng dây thừng vào qua
hai cái rãnh đó rồi dùng sức kéo mạnh lên, cũng có thể tới lúc đó, sức lực của
chúng tôi không đủ, không thể kéo hẳn viên gạch ra ngoài chỉ trong một lần,
viên gạch có khả năng được nửa đường lại rơi trở lại, như thế chúng tôi sẽ vĩnh
viên không bao giờ làm được việc, do đó cần phải dùng tới cả xẻng gấp nữa.
Khi viên gạch lên được một đoạn thì sẽ có người nhét cán của xẻng gấp vào
giữa, như thế viên gạch sẽ không thể rơi về vị trí cũ. Lần này, tôi quả thực
không thể không khâm phục đầu óc của Tôn Kim Nguyên, trong lòng tự ngẫm
thấy mình không thể nào bằng cậu ta được.
Dựa vào biện pháp này, rốt cuộc chúng tôi đã cạy được viên gạch xanh đầu
tiên lên, dù phải mất khá nhiều thời gian. Vì chiều dài và chiều rộng của một
viên gạch xanh đều chưa đủ để một người qua lọt nên chúng tôi còn phải bậy
thêm một viên gạch nữa lên. Rất may là sau khi bậy được viên gạch đầu tiên,
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việc bậy viên gạch thứ hai trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chỉ mất mấy phút, chúng
tôi đã làm xong. Đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi phát hiện lúc này, người nào
người nấy đều đã vã mồ hôi như tắm.
Thấy biện pháp của Tôn Kim Nguyên đã phát huy tác dụng, Vương Tiên
Dao không tiếc lời khen: “Được lắm Kim Nguyên, đến cách như vậy mà cậu
cũng nghĩ ra được. Hồi học đại học, tớ thực sự không nhìn ra cậu lại có đầu óc
sáng sủa như vậy đấy!”
Tôn Kim Nguyên đưa tay lau mồ hôi trên mặt, thở dốc vài hơi, sau đó mới
nói bằng giọng hết sức đắc chí: “Tiên Dao, cậu nói cái gì vậy chứ, nói cho các
cậu biết nhé, cái này gọi là kinh nghiệm. Chuyện như thế này hồi đi theo sư
phụ, tớ làm rất nhiều lần rồi. Thường thì khi đào hang ăn trộm ắt sẽ gặp phải
tường gạch, biện pháp này dùng lần nào cũng linh nghiệm hết.”
Lúc này, hai viên gạch xanh đã được bậy lên, chúng tôi cũng không dám
chần chừ quá lâu, chỉ nghỉ ngơi một lát rồi lại tiến hành đào hang ngay. Tôn
Kim Nguyên xung phong đi đầu, cầm xẻng gấp lên bắt đầu xúc đất. Cậu ta thực
sự là khỏe mạnh kinh người, chỉ trong một lần đã đào sâu được hơn một mét.
Tôi thấy cậu ta đã khá mệt, bèn bảo cậu ta lên nghỉ ngơi một lát, sau đó xuống
dưới đào thay.
Nói thực lòng, tôi trước giờ chưa từng dùng xẻng để đào hang. Hồi còn ở
nhà, khi đào hầm chúng tôi đều dùng cuốc, nên lúc này cầm xẻng tôi cảm thấy
không quen, một hồi lâu mới đào sâu thêm được chừng nửa mét.
Tôn Kim Nguyên đứng bên cạnh nhìn không vừa mắt, nói tôi thường ngày
nhất định là không chịu tập luyện, chẳng khác gì đàn bà, sau đó kéo tôi lên rồi
nhảy xuống dưới hang lần nữa. Lúc này, cái hang đã sâu chừng một mét rưỡi,
một mét sáu, độ sâu coi như đã đủ, Tôn Kim Nguyên liền bắt đầu đào đâm chéo
ra phía ngoài, chẳng bao lâu sau đã ra đến bên ngoài hàng rào sắt, chỉ cần đẩy
hai viên gạch xanh trên đỉnh đầu ra nữa là công trình coi như xong xuôi trọn
vẹn.
Tôi vốn muốn làm nốt nhiệm vụ cuối cùng này, nhưng Tôn Kim Nguyên lại
từ chối. Cậu ta nói rằng bây giờ tuy chỉ cần đẩy hai viên gạch xanh ở bên ngoài
lên là được, nhưng người sức yếu đừng hòng làm nổi việc này, mà người sức
yếu ở đây hiển nhiên chính là nói tôi rồi còn gì. Tuy tôi rất không phục, nhưng
Tôn Kim Nguyên quả thực có tư cách nói như vậy, bởi cái hang này về cơ bản
đều là do cậu ta đào, tôi chẳng qua chỉ giúp đỡ được một chút mà thôi.
Tôn Kim Nguyên uống một hơi hết nửa chai nước khoáng, nửa chai còn lại
thì giội thẳng xuống đỉnh đầu. Sau khi nói một câu: “Đã quá!”, liền nhảy xuống
dưới cái hang, thế rồi chúng tôi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa.
Chừng mười mấy phút sau, chúng tôi nhìn thấy hai viên gạch xanh bên ngoài
hàng rào sắt bắt đầu lung lay, một lát sau thì được đẩy hẳn ra ngoài. Kế đó, cái
đầu của Tôn Kim Nguyên liền lộ ra. Tới lúc này, công việc đào hang coi như đã
hoàn thành thuận lợi.
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Trong phòng giam, tôi với Vương Tiên Dao đều không kìm được cất tiếng
hoan hô, ngay đến anh gầy ở bên cạnh cũng vui vẻ nói một câu: “Thật là tốt quá
rồi.”
Lúc này, Tôn Kim Nguyên đã nhảy ra ngoài hang, cậu ta hậm hực nói với
chúng tôi: “Các cậu còn chần chừ gì nữa? Mau mau chui vào hang mà ra ngoài
này đi! Phải rồi, đừng quên mang theo mấy cái ba lô leo núi kia đấy!”
Chúng tôi ngẫm lại thấy cũng phải, bây giờ vẫn chưa đến lúc vui mừng, chỉ
khi nào rời khỏi núi Lương Vương thì mới coi như là thật sự thoát khỏi nguy
hiểm. Tôi và Vương Tiên Dao lập tức thu dọn đồ đạc, lại cầm ba lô leo núi lên
chuẩn bị xuống hang. Đúng lúc này, anh gầy chợt gọi chúng tôi lại, nói với
chúng tôi bằng giọng van cầu: “Các cô cậu đừng quên tôi đấy! Tôi còn có vợ
con ở nhà, bọn họ không thể thiếu tôi được!”
Tôi trù trừ ngoảnh đầu nhìn anh gầy, trong lòng thoáng qua một tia thương
xót, vừa định đi tới đỡ anh ta thì Tôn Kim Nguyên ở bên ngoài đã cất tiếng
mắng lớn: “Vân Sơn, cậu điên rồi ư? Anh ta ngay đến sức để đứng dậy còn
không có, nếu đưa anh ta theo, chúng ta ắt sẽ phải chết cả ở nơi này!”
Lúc này, tôi thật sự có chút do dự, lời của Tôn Kim Nguyên giống hệt như
một nhát búa gõ mạnh vào lồng ngực tôi. Trong đầu tôi lóe hiện những hình ảnh
mới gần đây. Khi đó, nếu Vương Tiên Dao không trúng độc thì chúng tôi đã
chẳng rơi vào cảnh này. Tôi hiểu rõ lối làm người của Tôn Kim Nguyên, cậu ta
không phải hạng người thấy chết không cứu, nhưng vẫn luôn suy nghĩ tới lợi ích
chung của mấy người chúng tôi trước tiên.
Thấy tôi thừ người ra đó, Vương Tiên Dao không kìm được quay sang nói
với Tôn Kim Nguyên: “Kim Nguyên, chúng ta đâu phải loại người thấy chết mà
không cứu! Tớ thấy anh ra cũng đáng thương, hơn nữa anh ta còn có vợ con cần
phải chăm sóc, chi bằng chúng ta cứ mang theo anh ta rời đi cái đã.”
Tôn Kim Nguyên đưa mắt nhìn tôi, tôi biết cậu ta muốn chờ tôi đưa ra lựa
chọn cuối cùng. Song lúc này, tôi thật sự rất khó xử, bởi lẽ bất kỳ lựa chọn nào
cũng có khả năng khiến tôi sau này phải hối hận. Tôn Kim Nguyên thấy tôi cứ
do dự mãi, cuối cùng không đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm, bèn xua tay mấy cái,
hậm hực nói: “Ôi! Thôi được rồi! Chúng ta phen này đành làm người tốt vậy, cứ
đưa anh ta theo đi!”
Tuy lựa chọn này rất có thể sẽ khiến chúng tôi phải hối hận, nhưng ít nhất
bây giờ, tâm trạng chúng tôi cũng đều thư thái hơn nhiều. Vương Tiên Dao xách
hai chiếc ba lô leo núi, bởi vì Tôn Kim Nguyên khi ra ngoài không mang theo
ba lô của mình, còn tôi thì phải đỡ anh gầy kia, do đó, chiếc ba lô của Tôn Kim
Nguyên đành giao cho cô nàng.
Ghi chú:
1. “Hang ăn trộm” là loại hang nhỏ, kín đáo mà kẻ trộm hay đào thông vào
nhà người ta để trộm cắp.
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2. Việt Vương ở đây là Việt Vương Câu Tiễn. Thanh bảo kiếm của ông dài
55,75cm, rộng 4,6cm, được ông sử dụng để đánh nước Ngô, buộc Ngô Vương
là Phù Sai phải tự tử. Ngoài ý nghĩa quan trọng về lịch sử, Kiếm Câu Tiễn còn
nổi tiếng vì độ sắc bén và sáng bóng dù đã có hai nghìn năm tuổi. Cổ vật này
được xác định niên đại vào thời cuối Xuân Thu, hiện được trưng bày tại Bảo
tàng Hồ Bắc, Trung Quốc.

www.vuilen.com

136

