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CHƯƠNG 3:
HÀNH TRÌNH TỚI HUNG NÔ

L

ã Bất Vi cùng hai gia nhân chờ đón từng người qua lại trên khắp mọi nẻo

đường để bán lụa. Giờ đã là mùa thu. Những thửa ruộng sau mùa gặt giờ chỉ còn
trơ ra những gốc rạ. Chưa có sương rơi, vẫn còn có thể trông thấy sắc màu xanh
non của vài sợi cỏ ngọn cây lưa thưa giữa những khoảng đất rộng trên những
thửa ruộng. Những cơn gió thu xào xạc cuốn theo từng đợt lá vàng rơi. Vài gốc
cây khô trụi lá gầy guộc bất lực nhìn sắc trời cuối thu âm vang tiếng lá rụng
mang theo hơi mùa đông tới.
Trời se lạnh, Lã Bất Vi nhóm lửa sưởi ấm, hâm nóng vài ngụm rượu để uống
cho huyết mạch lưu thông, người ấm áp lên. Thời gian này, rất ít ai đi về vùng
ruộng đồng ngoài thành ấp vì sợ cái lạnh tê người nơi đồng không hoang vắng
ấy. Và chuyện làm ăn kiểu “lũng đoạn” của Lã Bất Vi cũng lắng nhạt đi tựa như
sự tiêu điều của thời tiết vậy.
Một hôm, Lã Bất Vi tình cờ gặp người biểu diễn rắn cưỡi một con ngựa,
lưng đeo kiếm. Không biết tại bởi đã quá mệt hay do quần áo mặc trên mình quá
mỏng mà vừa nhìn thấy đống lửa trước mặt Lã Bất Vi, anh ta liền nhảy xuống
ngựa, co mình sưởi ấm.
Lã Bất Vi nhận thấy đó là một chàng trai nhiều hơn mình dăm tuổi, dáng vẻ
cương nghị, trầm tĩnh. Anh ta không hề bắt chuyện với Lã Bất Vi và hai gia
nhân mà ngồi sưởi ấm một lát rồi tháo bầu rượu đeo bên sườn ra, định hớp vài
ngụm. Lã Bất Vi liền giữ tay anh ta lại, đoạn đưa cho anh ta một ly rượu đã
được hâm nóng, nói: “Uống rượu lạnh hại tỳ sinh bệnh, uống rượu ấm này đi”.
Người biểu diễn rắn không từ chối, cũng chẳng cám ơn, cầm lấy ly rượu tu
ừng ực hai ngụm, chùi mép rồi đưa lại chiếc ly cho Lã Bất Vi.
Lã Bất Vi cảm thấy thật kỳ lạ, không lẽ người này bị câm hay sao?
Chợt con ngựa đứng bên cạnh hý lên một tiếng dài. Lúc này Lã Bất Vi mới
để ý, con ngựa của người biểu diễn rắn là thuộc giống long mã mặt sư tử. Con
tuấn mã lông đỏ thẫm có điểm những đốm đen đang lúc lắc cái bờm trông tựa
một tấm lụa đỏ. Bốn chân cao, khoẻ đứng tựa hồ còn vững hơn cả bốn cột
chống nhà. Toàn thân nó láng bóng như bôi mỡ. Mặc dù phải thồ theo xe đựng
mấy con rắn nhưng bốn chiếc móng ngựa như đá chôn xuống đất, vững vàng
không nhúc nhích.
Lã Bất Vi không ngớt miệng khen: “Con ngựa tuyệt quá! Con ngựa tuyệt
quá!”
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Hai gia nhân cũng nói: “Ở Bộc Dương chưa bao giờ được thấy một con tuấn
mã to khoẻ như thế này, đến con ngựa dùng để kéo xe vàng cho Vệ Nguyên
Quân e là cũng không sánh kịp!” Lã Bất Vi tò mò hỏi người biểu diển rắn: “Con
ngựa quý này là giống ở đâu vậy?” Người biểu diễn rắn rốt cục cũng mở miệng:
“Hồ Địa”. Lã Bất Vi hỏi tiếp: “Đó chẳng phải là quốc gia của người Hung Nô ở
phương bắc đó sao?” Người biểu diễn rắn gật đầu. Lã Bất Vi lại hỏi: “Anh đến
đó rồi ư?” Anh ta lại gật đầu. Lã Bất Vi nghe nói, ở nước Triệu, kể từ khi Triệu
Võ Linh đề xướng: “Hồ phục kỳ lạ”, ở thành Hàm Đan nơi đâu cũng thấy người
mặc trang phục của người Hồ, học cưỡi ngựa bắn cung. Bởi vậy, ở đó, ngựa và
trang phục của người Hồ rất đắt.
Đã có người đến Hồ Địa mang theo lục là ngọc trân châu vốn rất rẻ đổi lấy
ngựa tốt, quần áo bằng da thú đem về bán rất đắt trong thàng, kiếm lãi kếch xù.
Lã Bất Vi cũng từng có ý tưởng này trong đầu nhưng ngặt nỗi đường sá không
thuộc, ngôn ngữ không thông nên đành nhìn mà nuối tiếc. Người biểu diễn rắn
đã từng đi tới quốc gia Hung Nô đang đứng trước mặt chàng đây chợt trở nên
đầy lôi cuốn với Lã Bất Vi. Lã Bất Vi đến gần hơn một chút, thân mật hỏi: “Xin
hỏi vị đại ca, nghe nói mười thước lụa như chúng tôi đang bán đây có thể đổi
được mười mấy con ngựa của người Hồ có đúng không?” Người biểu diễn rắn
đáp: “Đúng. Người Hồ đặc biệt thích lụa.” Lã Bất Vi lại hâm nóng thêm một ly
rượu mời người biểu diễn rắn uống.
Lã Bất Vi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh ta giờ đã trở nên ấm áp hơn đôi
chút. Cũng có thể là sự nhiệt tình của chàng đã làm anh ta cảm động. Chợt,
người biểu diễn rắn lên tiếng trước: “Ba người các anh can đảm, nhiệt huyết ở
đây dầm mưa dãi nắng kếim chẳng nổi vài đồng. Chi bằng các anh mang vải lụa
của mình tới chỗ người Hung Nô, cầm chắc đổi được 180 con ngựa tốt đem về
Hàm Dương bán thì có thể kiếm được bằng với số lãi các anh kiếm ở đây 18
năm!” Lã Bất Vi vội đỡ lời nói tiếp: “Chúng tôi đâu phải không muốn như vậy!
Hiềm nỗi núi cao, đường xa, lại không biết lối, ngôn ngữ chẳng thông, bởi vậy
không dám mạo hiểm lên đường”.
Nói xong câu này, Lã Bất Vi nhìn chằm chằm, quan sát sắc mặt của người
biểu diễn rắn, đoạn thăm dò tiếp: “Nếu mà được một người đã từng đi tới Hung
Nô dẫn đường cho chúng tôi thì quả thực chẳng còn gì bằng!” Người biểu diễn
rắn nhận thấy ý bóng gió trong lời nói của Bất Vi, do dự một lát rồi nói: “Như
thế này vậy, ta sẽ đưa các anh đi một chuyến”.
Lã Bất Vi không giấu nỗi vui mừng hỏi: “Thật sao?”
Người biều diễn rắn đứng dậy, đập đập vào chiếc áo cho bụi đất bay xuống,
nói: “Sáng ngày kia hẹn gặp tại đây, anh phải có một con ngựa để cưỡi và thồ
hàng”. Nói rồi nhảy lên ngựa, lao vút đi.
Con người đến tên cũng không để lại mà nhận lời giúp đỡ một cách dễ dàng
đến vậy khiến cho Lã Bất Vi vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa có cảm giác nghi
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hoặc. Nhưng rồi chàng nghĩ anh ta trông thật thà, nghĩa hiệp hẳn sẽ không đến
nỗi hứa hươu hứa vượn, lời nói gió bay.
Về tới nhà, Lã Bất Vi kiểm tra lại toàn bộ số hàng, còn bảy trăm thước lụa,
mua vào thêm ba trăm thước là vừa đủ một nghìn thước. Có việc vào thành mua
ngựa là khiến chàng đau đầu một chút bởi lẽ chàng chưa hề cưỡi ngựa, nhìn
thấy những con tuấn mã to khoẻ hung dữ mà phát run. Bất Vi cưỡi thử vài con,
sau cùng cũng mua được một con có vẻ ngoan ngoãn vâng lời và dắt về nhà.
Ngay tối hôm ấy, Lã Bất Vi tìm đến nhà Phùng Quân Úy để từ biệt Hoàng
Phủ Kiều. Kể từ lần chia tay trước nên bờ sông Bộc Dương, chàng và Hoàng
Phủ Kiều mới gặp lại nhau một lần. Đó là vào ngày đầu tiên Lã Bất Vi đi buôn
bán tơ lụa, chàng đã cắt ra một mảnh vải bông hình lá nho đẹp nhất tốt nhất và
mua thêm một chiếc thoa cài đầu bằng vàng mang đến trước cửa nhà Phùng
Quân Úy, vội vàng gặp rồi vội vàng chia tay với Hoàng Phủ Kiều.
Lần đầu tiên Lã Bất Vi nhìn thấy Phùng Quân Úy, vị lão tướng đã bao phen
mặc giáp cầm gươm nam chinh bắc phạt với phong thái cởi mở, râu dài, nét mặt
đôn hậu. Phùng Quân Úy vui mừng nói: “Con gái nuôi của ta thường nhắc đến
công tử, ngợi ca công tử, hôm nay được gặp mặt quả là bậc hào hoa phong nhã,
khí khái hơn người. Lần trước công tử đi mua đào từ vùng sơn cước trở về, lão
phu vốn định bày tiệc tiếp công tử, tiếc một nỗi là phải tháp tùng Tể tướng đại
nhân đi tuần thị vùng biên ải nên lỡ mất, quả thựa đáng tiếc. Hôm nay nhất định
lão phu phải bày mâm đãi công tử!” Nói đoạn, không cần biết Lã Bất Vi có
đồng ý hay không, liền sai quản gia chuẩn bị rượu thịt. Lã Bất Vi mặc dù vừa
dùng bữa xong nhưng thấy lão Quân Úy chân thành nhiệt tình đến vậy nên
chẳng tiện nói lời từ chối.
Lã Bất Vi cùng lão Quân Úy thưởng thức những món ngon vật lạ bên Hoàng
Phủ Kiều đi tới đi lui tiếp rượu hầu thịt, chàng đã có một buổi tối đầy mãn
nguyện.
Sáng sớm ngày hôm sau, một con ngựa tắm mình trong ánh nắng ban mai
mang trên lưng chàng thanh niên ôm mộng tới Hung Nô quyết liều mình một
phen, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thành Bộc Dương.
Lã Bất Vi vừa phi ngựa tới điểm hẹn vừa nghĩ: “Không có lẽ nào anh ta lại
không tới!”, chỉ đến khi chàng nhìn thấy từ xa bóng một người đang dắt ngựa
đứng đợi ở đó, chàng mới trút được gánh nặng âu lo trong lòng.
Lã Bất Vi cùng người biểu diễn rắn trèo đèo vượt suối, ngày đi đêm nghỉ.
Tới mỗi thành ấp, người biểu diễn rắn lại dựng rạp mời gọi người xem xiếc rắn
đi thu tiền. Người biểu diễn rắn thâm trầm ít nói, biểu diễn xong quay về lữ
điếm cũng không chuyện trò gì cùng Lã Bất Vi, mà một mình tới khoảng đất
trống để đi quyền múa kiếm. Lã Bất Vi đã mấy lần hỏi quý tính đại danh của
anh ta song anh ta đều cười nhạt mà rằng, công tử cứ gọi tôi là người biểu diễn
rắn. Thấy anh ta nói vậy, Lã Bất Vi cũng không hỏi thêm nữa. Người biểu diễn
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rắn này kiệm lời nhưng rất hào phóng, anh ta thường lấy tiền biểu diễn để trả chi
phí ăn ngủ dọc đường, điều này khiến Lã Bất Vi trong lòng áy náy.
Cuối cùng, hôm đó, Lã Bất Vi theo người biểu diễn rắn đến vùng biên giới
gió thổi lồng lộng, có đồng cỏ rộng trải dài tít tắp. Người biểu diễn rắn thở phào
thốt lên: “Đến rồi!”
Khi Lã Bất Vi cùng người biểu diễn rắn đặt chân lên mảnh đất hàn bắc, đi
nghìn dặm chưa thấy bóng người. Là tác giả mà tài mọn, tôi không có cách nào
miêu tả cho bạn đọc bức tranh sinh động về cuộc sống của dân tộc du mục Hung
Nô này. May thay, đã có nhà sử học, nhà văn học Tư Mã Thiên, đành trích đôi
lời thần diệu của ông để miêu tả phong tục, sinh hoạt của người Hung Nô thời
bất giờ hầu bạn đọc.
Thuỷ tổ Hung Nô là hậu duệ họ Hạ Hậu, gọi là Thuần Duy. Trước thời
Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, có Sơn Tuấn, Hiển Doãn, Hồn Châu… sinh sống ở
Bắc Nam, di chuyển theo sự chăn nuôi gia súc. Số lượng gia súc của họ phần
lớn là ngựa, bò, dê, một số gia súc đặc thù như lạc đà, lừa… Họ tìm đến những
nơi có nước và cỏ, do vậy thường xuyên di chuyển. Không có thành quách và
nơi ở cũng như vùng đất nông nghiệp nhất định, nhưng cũng có những khu đất
không có văn tự thư tịch, dùng ngôn ngữ làm ước thúc. Trẻ con biết cưỡi dê,
bắn chim thú, lớn một chút có thể săn bắn cáo, thỏ làm thức ăn. Đàn ông của họ
đều biết bắn cung, cưỡi ngựa. Tập tục của họ là: bình thường vô sự, thì theo đàn
gia súc, lấy việc săn bắn để duy trì cuộc sống; gặp tình hình nguy cấp, mọi
người đều tập luyện binh sĩ, dàn trận, đi xâm lược người khác là thiên tính của
họ. Binh khí mà họ thường dùng là cung tên, binh khí ngắn là dao kiếm, mâu,
thuẫn. Khi tác chiến, nếu thuận lợi thì tiến công, không lợi thì rút lui, bỏ chạy
không cho là nhục. Chỉ cốt có lợi, không để ý đến lễ tiết. Từ vua cho đến
thường dân, ai cũng ăn thịt súc vật mặc áo da thú, khoác chăn lông. Thanh niên
khoẻ mạnh được ăn thức ăn ngon, người già ăn những thức dư thừa. Họ coi
trọng trai tráng khoẻ mạnh, coi thường người già cả yếu đuối. Bố chết, con có
thể lấy mẹ kế làm vợ; anh em chết, anh em của người đó có thể lấy vợ cảu
người chết làm vợ mình. Tập tục của họ là mỗi người đều có tên, không kiêng
kị, lại không có họ và chữ…
Phóng tầm mắt ra xa trên bình nguyệ trải rộng bao la, Lã Bất Vi thấy có
những túp lều nho nhỏ tựa như những hạt đậu được vãi ra tứ phía. Hai con ngựa
phi lên phía trước mặt cho từng đợt gió táp, những túp lều nhỏ mỗi lúc một rõ
nét và trở nên to hơn. Lã Bất Vi nhìn rõ trước mặt chàng có năm túp lều vải,
trong đó một lều trướng cao và to hơn hẳn những lều khác, trên vải lều có hình
hoạ đẹp đẽ, trên đỉnh lều, một lá cờ đỏ thắm viền xanh đang tung bay trong gió.
Lã Bất Vi và người biểu diễn rắn nhảy xuống ngựa, mở túi ra, dùng một thứ
mực đen đựng trong túi xoa lên mặt. Người Hung Nô quy định, sứ thần và
khách thương người Hán nếu không theo phong tục mà bôi đen lên mặt sẽ
không được phép vào nhà họ.
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Người biểu diễn rắn cho Lã Bất Vi hay, lều trướng lớn trước mặt là của Hữu
Cốc Lãi Vương quan tước tương tự như Tể tướng cảu nước Vệ và bảo Lã Bất Vi
cùng anh ta vào triều kiến ông ta. Người biểu diễn rắn bảo Lã Bất Vi đừng sợ,
đã có anh ta nói giúp chàng.
Hai bên cửa lều là hai tên lính lưng dắt dao, sau khi bẩm báo, Lã Bất Vi và
người biểu diễn rắn được đưa vào trong. Khi tấm dạ trên cửa buông cũng là lúc
mùi tanh khét ở đâu hầm hập bao lấy Lã Bất Vi, trong giây lát, Bất Vi cảm thấy
lạnh toát sống lưng.
Đây là lần đầu tiên đến Hung Nô. Trước mặt chàng giờ là một toán người
đang ngồi trên một tấm thảm dạ, ở giữa là một người trông rất cao lớn vạm vỡ
mình khoác da thú, hai bên là một vài vị quan thần và thê thiếp. Lã Bất Vi nghĩ,
người này hẳn là Hữu Cốc Lãi Vương rồi.
Người biểu diễn rắn quỳ lạy Hữu Cốc Lãi Vương theo nghi lễ của người
Hung Nô, Lã Bất Vi cũng làm theo, quỳ xuống thảm. Lã Bất Vi nghe thấy
người biểu diễn rắn dùng một thứ ngôn ngữ lai tạo giữa tiếng Hồ và tiếng Hán
rất khó nói để bẩ, với Hữu Cốc Lãi Vương về mục đích chuyến đi của họ. Sau
đó, người đã dùng tiếng Hồ trò chuyện cùng vị thủ lĩnh của người Hung Nô. Hai
người nói chuyện say sưa, Hửu Cốc Lãi Vương cười phá lên khoái trá.
Lã Bất Vi và người biểu diễn rắn được một trưởng bộc có bộ râu quai nón
đưa ra khỏi lều. Người biểu diễn rắn cho hay, chuyện làm ăn đã bàn bạc xong
mười thước lụa sẽ đổi một con ngựa. Lã Bất Vi giao một nghìn thước lụa cho vị
trưởng bộc này. Đổi lại chàng sẽ được nhốt trên một bãi đất bao quanh bởi hàng
rào gỗ, trong đó những con ngựa đang hý vang ầm ĩ như một dàn đồng ca, màu
lông sặc sỡ như một bức tranh dưới hoàng hôn tuyệt đẹp. Vị trưởng bộc mời Lã
Bất Vi và người biểu diễn rắn kiểm tra những con ngựa.
Lã Bất Vi đếm nhanh, nhưng cứ đếm chưa được hơn mười con thì lại bị
những con khác nhảy nhót xung quanh làm hoa cả mắt, đếm không nổi. Người
biểu diễn rắn nói, không cần phải đếm, hơn vài con thiếu vài con cũng chẳng
sao, trâu ngựa đối với người Hung Nô cũng chỉ như gà vịt đối với chúng ta mà
thôi.
Bên cạnh chuồng ngựa có độc một chiếc lều, bên trong có giường đệm, thức
ăn và bếp lửa. Vị trưởng bộc nói, nơi này được chuẩn bị cho những thương gia
người Hán tới Hung Nô. Người biểu diễn rắn nói: “Sáng mai phải đưa hết số
ngựa này đi, về đến chợ ở thành Hàm Dương rồi, chúng chỉ cần hý mấy tiếng
thôi là lập tức đã biến thành tiền trong túi Lã đại thương gia rồi!”
Đây là cấu nói dài nhất, hài hước nhất mà người biểu diễn rắn thần bí, khó
hiểu nói với Lã Bất Vi trên suốt chặng đường dài nghìn dặm mà hai người cùng
đi bên nhau. Trên mảnh đất hoang vu giữa cái lạnh tê tái của trời đất Lã Bất Vi
chợt nghĩ: vận mệnh con người, chớp mắt vạn biến. Việc mà mới đây thôi còn
tưởng là chỉ biết nhìn mà tiếc, không với tay nổi thì trong chốc lát, tựa hồ như
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trăm nghìn đoá sen chợt nở bừng trước mắt ta! Nửa tháng trước đây, chuyện đổi
lụa lấy ngựa đối với ta vẫn còn rất lờ mờ, không rõ nét, vậy mà bây giờ thì sao?
Ôi, một món tiền lớn đã ở gần trong tầm tay rồi, thật dễ như trở bàn tay vậy!
Ở nơi thảo nguyên mênh mang, khoáng đạt này, màn đêm buông xuống
nhanh hơn ở thành Bộc Dương. Khi mặt trời vừa lặn, trời vẫn còn hơi sáng,
nhưng rồi sau đó, rất nhanh, ánh hoàng hôn lẫn sắc thần bí ùa xuống bao phủ
bốn xung quanh những túp lều. Từng cơn gió tây thổi rào rào, tựa hồ như những
cô thiếu nữ xấu hổ, chỉ khẽ làm lay động cỏ cây vàng khô bên ngoài lều trướng,
tạo nên những âm thanh trống trải và xa xôi.
Lúc đi ngủ, người biểu diễn rắn thái độ rất lạ ra hiệu cho Lã Bất Vi rằng,
đêm ở đất Hung Nô này có thể có những hiểm nguy khó lường, và anh ta thì
thầm: “Chúng ta mặc áo vào nhưng phải nằm dưới gầm giường”. Sau này Lã
Bất Vi nhớ lại, đêm ấy, chàng đã bị đánh thức. Có hai vệt lửa quét sáng trong
lều rồi tắt ngay. Sau đó chàng nghe thầy có tiếng Hung Nô loáng thoáng chen
lẫn tiếng gió. Chàng nín thở hồi lâu, rồi một cánh tay kéo chàng ra khỏi gầm
giường.
Trong bóng tối đen như mực, Lã Bất Vi nghe thấy giọng nói run run của
người biểu diễn rắn: “Có người muốn giết chúng ta, chúng ta phải đi mau thôi”.
Bên ngoài lều tối mù mịt. Dưới ánh sao yếu ớt, Lã Bất Vi nhìn thấy một lưỡi
dao trắng đang lay động trông như một con rắn, thanh kiếm sắc trong tay người
biểu diễn rắn càng làm cho chàng cảm thấy dường như sắp có một trận quyết tử
diễn ra. Đằng xa, có hai quầng lửa soi sáng cả một khoảng tối. Hai kẻ Hung Nô
tay cầm đuốc, tay cầm dao tìm kiếm. Người biểu diễn rắn nhẹ nhàng không một
tiếng động tiến lại sau lưng chúng, chỉ kịp nghe thấy hai tiếng kêu khô khốc “Ai
a”, “Ai a”, rồi hai bó đuốc rơi xuống đất. Lã Bất Vi kinh hãi nghĩ: “Có lẽ anh ta
đã giết chết cả hai tên rồi”. Người biểu diễn rắn đang lật giở quần áo của hai tên
Hung Nô đã hồn lìa khỏi xác, Lã Bất Vi vội vàng lao tới nói: “Tìm gì vậy?
Chúng ta mau chạy thôi!” “Tù và” Người biểu diễn rắn có lẽ đã tìm thấy, đứng
dậy nói với Lã Bất Vi: “Công tử cưỡi ngựa của tôi, tôi cưỡi ngựa trong chuồng,
mau!” Lã Bất Vi dắt con ngựa màu đỏ thẫm đang buộc ngoài lều, người biểu
diễn rắn mở cửa chuồng ngựa, phóng mình nhảy lên lưng con ngựa lao ra trước,
nói với Lã Bất Vi: “Chạy nhanh theo tôi, kiểu gì cũng phải ghìm được cương
ngựa cho chắc!”
Hai con ngựa lao đi trong đêm tối. Người biểu diễn rắn thổi tù và, những
tiếng “tu… tu… tu…” giục gọi hơn một trăm con ngựa trong chuồng cùng lao
ra vùn vụt. Lã Bất Vi nắm chặt bờm ngựa, người tung lên tung xuống. Lúc đầu
chàng còn nghe thấy tiếng gió thổi vun vút, sau đó chỉ còn tiếng vó ngựa rầm
rập tựa tiếng gió thét mưa gào làm rung chuyển mặt đất. Màn đêm dày đặc vùng
hàn bắc dần lùi lại sau lưng họ…
Hai cánh cửa lớn hai thành Hàm Dương của nước Triệu vốn đã bị thời gian
làm cho phai màu đỏ thẫm, giờ trước dòng cuộn chảy của hơn một trăm con
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ngựa tiền hô hậu ủng dường như đã trở nên chật chội. Bụi cuốn dưới vó ngựa
tựa như một lớp mây mù dày đặc phủ trên nóc nhà. Lã Bất Vi và người biểu
diễn rắn đang gò mình trên lưng ngựa trong lớp gió bụi như đang cưỡi mây vờn
sương vậy. Mọi người nhìn thấy một đội quân người ngựa lao tới vùn vụt như
giông bão kéo đến trước cơn mưa đều vội vàng nhường đường. Hàm Đan là đô
thành nổi tiếng từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Theo sự giải thích của chú giả
Trương Yến trong cuốn “Hán thư” thì Hàm, là tên núi; Đơn, nghĩa là tận cùng.
Bởi lẽ núi Hàm cao vô cùng tận cho nên được gọi là Hàm Đơn. Thành bắt
nguồn từ ấp, bởi vậy thêm chữ ấp vào chữ “Đơn” thành chữ “Đan”. Mảnh đất
người đông vật nhiều này, phố phường chằng chịt, xóm ngõ giăng giăng. Đi
men theo các đường phố dọc ngang, hai bên đường lần lượt hiện ra rất nhiều nơi
buôn bán, nào là các cửa hiệu cờ bay phấp phới, nào là các quán trà, tiệm ăn,
tiệm rượu. Cách một đoạn phố lại xuất hiện một lầu các cao vút có vọng lâu với
rường cột chạm trổ, thoáng nhìn biết ngay là một nhà dòng dõi trâm anh thế
phiệt. Trên phố người đi lại như mắc cửi, thỉnh thoảng lại có xe ngựa lộng lẫy
của một bậc vương hầu khanh tướng nào đó hoặc những chiếc xe có đính tua cờ
của các tiểu thư đi qua, quả là “xe ngọc ngà của bậc vương hầu tấp nập lại qua,
dây cương vàng của bậc khanh tướng rộn ràng lui tới”. Còn có biết bao thiếu nữ
xinh đẹp, cổ đeo vòng ngọc, xiêm áo thanh thoát, gương mặt thắm hồng. Ngoài
ra còn có một vài người mặc trang phục của người Hung Nô, đây là vết tích của
chủ trương “Hồ phục kỳ lạ” do Triệu Linh Vương từng khởi xướng. Ngồi trên
lưng ngựa, Lã Bất Vi không biết nên nhìn ngắm gì trước biết bao cảnh đẹp của
một đô thành phồn hoa thịnh vượng như thế này. Khi chàng và người biểu diễn
rắn dẫn đoàn ngựa tiến vào cổng chợ, Bất Vi càng cảm thấy hoa mắt trước bao
nhiêu là thứ đẹp. Được bày bán có ngọc trân châu, lụa là gấm vóc, rồi giày da,
đồ gốm, dao găm, xe ngựa. Người bán người mua chen chúc, tiếng mời gọi
vang lên rộn ràng. Người đi không có chỗ vòng lại, ngựa xe chẳng có chỗ quay
đầu.
Hơn một trăm con ngựa của Lã Bất Vi chả mấy chốc bán hết. Bất Vi cùng
người biểu diễn rắn tìm một nhà trọ loại hảo hạng để nghỉ ngơi, tính ra được lãi
trọn hai trăm dật vàng. Lã Bất Vi chia đôi số vàng đưa cho người biểu diễn rắn
một nửa, anh ta nói đưa cho anh ta quá nhiều, anh ta lại chẳng phải bỏ vốn nên
kiên quyết không nhận. Lã Bất Vi cau mày nói, nếu đại ca từ chối không nhận,
hẳn là chê kẻ tiểu đệ đền ơn không xứng chăng? Lần này đi lên vùng đất của
người Hồ ở miền Bắc, may mà có đại ca dẫn đường chỉ lối, chuyển nguy thành
an, nếu không, đừng có nói là hai trăm dật vàng chứ đến hai mươi dật cũng
không kiếm nổi. Tiểu đệ nhận một trăm dật, cũng cảm thấy hổ thẹn vô cùng!
Người biểu diễn rắn thấy Lã Bất Vi không phải hạng người tham lam gian xảo
nên cũng không từ chối nữa!
Lã Bất Vi dặn chủ quán cẩn thận làm mấy món ăn thơm phức, mua một hũ
rượu, muốn cùng người biểu diễn rắn nâng ly chúc mừng, uống cho thoả sức.
Rượu thịt đã được mấy hồi, Lã Bất Vi và người biểu diễn rắn đều đã ngà ngà
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say. Lã Bất Vi không úp mở nói thẳng những lời bấy lâu nay vẫn giấu trong
lòng: “Huynh đệ sống chết có nhau đã được hơn một tháng. Đệ thấy huynh là
bậc quân tử hiệp nghĩa, trung dũng, đệ cũng chẳng phải kẻ tiểu nhân tham tiền
vô đạo, huynh đệ chúng ta cũng coi như là duyên phận trời ban, tâm đầu ý hợp.
Nhưng, quý tính đại danh, xuất xứ lai lịch của đại huynh ra sao, đối với đệ vẫn
là điều bí ẩn, điều này khiến cho tiểu đệ suy nghĩ, day dứt”. Người biểu diễn rắn
vẫn lặng thinh không nói. Lã Bất Vi hỏi: “Huynh tên họ là gì?” Người biểu diễn
rắn đáp: “Người biểu diễn rắn”. Lã Bất Vi nổi giận: “Đệ không hiểu, tại sao
huynh lại phải giấu kín tên họ của mình?” Người biểu diễn rắn đỏ mặt tía tai
nói: “Bởi vì ta là kẻ đã thả rắn trong cung của Vệ Nguyên Quân cắn chết công
tử Nộ Khiên, có lẽ Vệ Nguyên Quân giờ đang sai thích khách đến các nước chư
hầu truy bắt ta!”
Thì ra vụ án mạng mà dân chúng đang bàn tán xôn xao xảy ra ngay chốn
hoàng cung lại do người biểu diễn rắn thâm trầm ít nói đang đứng trước mặt
chàng đây gây ra. Lã Bất Vi hỏi: “Huynh và Vệ Nguyên Quân có thù oán gì?”
Người biểu diễn rắn nói:”Kể ra thì dài lắm! Công tử có biết cũng chẳng để làm
gì! Lời của bậc quân vương mới đáng giá nghìn vàng, quân vương đâu có thể là
kẻ gian xảo, vô đạo, cạn nghĩa được! Tôi có một bảo vật, có thể sẽ giúp ích cho
việc buôn bán của công tử. Ớ phía tây bắc nước Tề có một thái ấp nhỏ, nhà tôi ở
đó. Trong vườn tử có một cây thân cong, dưới cây này có chôn bảo vật đó, công
tử hãy đi đào lấy nó”. Người biểu diễn rắn nói xong, vòng tay chào từ biệt Lã
Bất Vi. Lã Bất Vi lưu luyến rơi lệ hỏi: “Đại huynh đi thế này, chẳng biết về
phương nào, huynh đệ còn có cơ họi gặp lại không?” Người biểu diễn rắn cảm
động mà rằng: “Bốn bể là nhà, giang hồ phiêu bạt. Bao giờ được gặp lại nhau,
còn phải xem chúng ta có duyên phận không đã!” Lã Bất Vi tiễn người biểu
diễn rắn ra cửa lữ điếm, nhìn theo cái bóng đơn độc cho đến khi đã chìm vào
dòng người qua lại mới quay gót về phòng. Lòng chàng chợt cảm thấy hơi hối
hận, nếu chàng không cố tình căn vặn tên họ thân thế của người biểu diễn rắn
thì anh ta hẳn sẽ không bất đắc dĩ mà nói chuyện thả rắn cắn chết công tử Nộ
Khiên. Có lẽ anh ta thấy hối hận vì đã nói ra, sợ bị sát hại, vội vàng bỏ đi. Lã
Bất Vi tự quyết với lòng rằng, rồi sẽ có một ngày, chàng sẽ trở thành một
thương gia ở cái thành Hàm Đan này.
Về tới nhà, Lã Bất Vi đem câu chuyện chàng mạo hiểm đi đến Hồ Đại bắc
hàn làm ăn kể cho cha mẹ nghe, không quên thêm đôi ba chi tiết cho sinh động.
Hai vị song thân nghe mà giật mình kinh sợ. Nghe xong, cả hai nhìn Lã Bất Vi
với một ánh mắt lạ lùng. Có lẽ nào chàng trai râu ria đã mọc lởm chởm đầy mặt
kia lại là con trai của họ? Đây chính là đứa con đã bất chấp hiểm nguy, đùa giỡn
cái chết đến tận vùng Hồ Địa của họ đó sao? Ánh mắt hiền từ không rời khỏi
khuôn mặt, niềm tự hào dâng tràn trong lòng họ: “Đây đích thực là con trai Lã
Bất Vi của chúng ta rồi!” Tiếc là họ không được gặp mặt người biểu diễn rắn tốt
bụng ấy.
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Bảo vật của người biểu diễn rắn rốt cục là cái gì? Chắc chắn nó phải kích
thích sự tò mò ghê gớm nên mới khiến cho Lã Bất Vi quyết băng ngàn dặm
đường đến nơi thành ấp nước Tề. Khi đến nơi rồi, họ cảm thấy đây là một mảnh
đất thần bí. Khi đã đặt chân vào vườn tử, Lã Bất Vi không lập tức chạy tới gốc
cây thân cong để đào bới tìm kiếm mà đưa mắt nhìn khắp quang cảnh đổ nát,
từng đống gạch ngói ngổn ngang - hậu quả cảu ngọn lửa chiến. Lã Bất Vi cản
thấy, nơi đây, khi loạn lạc chưa xảy ra, cũng là nơi ở của một gia đình giàu sang
có địa vị. Giữa cảnh hoang tàn này, có mấy con chim lông cánh sặc sỡ nhìn thấy
Lã Bất Vi tới liền cất giọng hót vang khắp nơi rồi bay đi. Lã Bất Vi dõi nhìn đàn
chim dần bay xa, thầm nghĩ: “Chủ nhân ngôi nhà nay liệu có được bình an vô sự
như những con chim này không, có tìm được nơi khác nương thân không?”
Nghĩ đến đây, chợt Lã Bất Vi đoán rằng, nhất định trong đó chủ nhân của ngôi
nhà này có một người là người ấy!
Lã Bất Vi là người đầu tiên xắn tay áo dùng chiếc xẻng sắt sắc nhọn đào
xuống lớp đất sét mềm dưới gốc cây tử thân cong, lòng chàng chợt run lên hồi
hộp: một lát nữa thôi, ở đây sẽ lộ ra ngọc ngà châu báu, hay tiền đồng tiền bạc,
hay là vô số tơ lụa?...
Lã Bất Vi thấy mấy người cùng đến với mình thi nhau đào bới. Lộ dưới lớp
đất đầu tiên là mấy cái hộp miệng nhỏ bụng phìng to, miệng bịt bằng da thú. Lã
Bất Vi bóc miếng da thú, lấy ở trong ra một quyển sách. Bên trong mấy cái hộp
còn lại cũng đều là những thẻ tre. Lã Bất Vi sai người nhấc những cái hộp để
sang một bên, tiếp tục đào bới sâu rộng dưới tán cây tử cành lá lưa thưa. Đất
bùn ẩm ướt dưới gốc cây chất dần thành gò. Chẳng có gì ngoài những con giun
đỏ hỏn. Mọi người mồ hôi đầm đìa, có người ngồi thở hổn hển.
Lã Bất Vi ngồi nghỉ tại đó, trong lòng nghĩ: “Hay là chúng ta đào không
đúng chỗ?” Ông căng mắt nhìn xung quanh chỉ có chỗ này có mấy cây tử và chỉ
có cây này chếch ngọn. Hay là đào chưa tới nơi? Người biểu diễn rắn nói với
mình, đây là vật quý mình có thể dùng cả đời không hết, nó nhất định có giá trị
rất lớn. Là vật có giá trị như vậy, ông ta càng không thể chôn một cách qua loa
đại khái được. Huống hồ, ở đây lại không có người canh giữ, nên phải chôn thật
sâu. Tục ngữ nói, đào sâu ba thốn, bây giờ cũng không còn kém bao nhiêu nữa!
Nghĩ đến đây, Lã Bất Vi lại ra lệnh cho mọi người đào tiếp. Càng đào xuống
dưới, lượng nước trong đất càng lớn, giày cũng bị nước ướt sũng. Đào một chập
nữa, chân của mọi người đều sũng dưới bùn đất. Nhìn thấy đất bùn đen nhão, Lã
Bất Vi nghĩ: người biểu diễn rắn này có lừa dối mình không? Xem anh ta xương
cốt cứng cỏi, mi mắt ngay ngắn. Không thể giảo quyệt đưa mình chui vào bẫy.
Anh ta có thể hứng lên mà nói vậy thôi, lấy câu chuyện làm quà. Hai người
không quen biết gặp nhau, người ta dựa vào cái gì mà tặng những thứ quý giá
cho mình.
Lã Bất Vi nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng người biểu diễn rắn chỉ thuận miệng nói
ra mà thôi. Ông nhìn những người phía trước mình mẩy đầy đất và mồ hôi,
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giống như những con rắn vừa chui ở trong hang ra, bị người biểu diễn rắn làm
trò chơi.
Lã Bất Vi nghĩ đến đây, vung tay nói: “Đừng đào nữa”. Mấy người từ trong
hố đất sâu rộng mệt mỏi chui lên. Chàng bảo mọi người nghỉ ngơi một lát, sau
đó về Bộc Dương. Lã Bất Vi ngồi đó hết sức chán ngán, thò tay vào trong hộp
lấy ra một tấm thẻ tre tiện tay lật xem, giở đi giở lại. Lã Bất Vi như bừng tỉnh:
“Người biểu diễn rắn nói muốn tặng mình vật quý vô giá dùng cả đời không hết,
chính là bộ sách này đây!”
Bộ sách này có tên là “Kế Nhiên”. Lã Bất Vi nhớ khi còn đi học nghe thầy
giáo giảng qua. Kế Nhiên… bảy thiên, Phạm Lãi mới dùng năm thiên đã khiến
cho người nước Việt hưng thịnh, xưng bá Trung Nguyên. Sau này Phạm Lãi từ
quan đi buôn, vận dụng sách “Kế Nhiên” trở thành người giàu có ức triệu. Mãi
về sau này, Lã Bất Vi hết lòng hâm mộ quyển sách này, nhưng chưa được đọc
qua. Không ngờ, hôm nay vô tình lại được nó ở đây.
Người soạn sách “Kế Nhiên” chính là Kế Nhiên trong “Ý LÂM” của Mã
Thông viết: Kế Nhiên, người Khâu Bồ Thượng đất Thái, họ Tân Thị, tự văn Tử,
vốn là công tử nước Tấn. Sau nam du xuống nước Việt, Phạm Lãi theo học. “Kế
Nhiên” là một bộ trước tác bao quát muôn vật, kế sách dân giàu nước mạnh. Tư
Mã Thiên trong “Sử Ký Hoá Thực Liệt Truyện” viết: Trước kia Việt vương Câu
Tiễn bị khốn trên núi Hội Kê mới sử dụng Phạm Lãi, Kế Nhiên. Kế Nhiên nói:
“Biết sẽ đánh nhau thì phải chuẩn bị chiến tranh, biết mùa vụ của hàng hoá và
nhu cầu của mọi người mới được coi là biết hàng hoá. Nắm vững quan hệ giữa
mùa vụ với nhu cầu, tình hình cung cấp và nhu cầu hàng hoá trong thiên hạ thì
có thể thấy được rõ ràng. Năm ở hành “Kim” thì được mùa, ở hành “Thuỷ” thì
mất mùa, ở hành “Mộc” sẽ mất mùa, khó khăn, ở hành “Hỏa” sẽ khô hạn. Khi
trời hạn thì phải chuẩn bị thuyền, khi ngập lụt phải lo chuẩn bị xe. Đây là nắm
vững đạo biến hoá của vạn vật. Thông thường cứ sáu năm một lần được mùa,
sáu năm một lần hạn hán, mười hai năm có nạn đói lớn. Thóc gạo bán ra mỗi
đấu giá hai mươi tiền, nông dân chịu thiệt; mỗi đấu giá chín mươi tiền, người
làm nghề thủ công, buôn bán sẽ chịu thiệt. Người làm nghề công thương bị tổn
thất, ruộng sẽ bỏ hoang, không ai đi khai khẩn. Đo đó giá ngũ cốc cao nhất cũng
không được quá tám mươi tiền, thấp nhất không thể dưới ba mươi tiền, như vậy
công, nông, thương đều có lợi. Giá ngũ cốc bán ra cũng có sự điều chỉnh với giá
các mặt hàng khác. Thu thuế chặt chẽ và cung cấp thị trường đều không thể
thiếu. Đây là đạo lý trị quốc. Ngay như tích luỹ hàng hoá, cần phải tích trữ chắc
chắn, có thể để được lâu dài, để tiêu thụ, mới không lo lỗ vốn. Trong buôn bán,
hàng hoá dễ hư hỏng thì không nên tích trữ chờ giá. Nghiên cứu hàng hoá dư
thừa hay thiếu thốn thì biết được xu hướng gái cả của hàng hoá. Giá cao đến
đỉnh điểm thì sẽ hạ, giá thấp đến kịch điểm thì sẽ tăng. Khi giá cả tăng đến điểm
cao nhất thì phải đem hàng hoá tích trữ ra bán ngay, khi giá hành thấp nhất thì
phải nhanh chóng thu mua vào. Phải để cho đồng tiền chu chuyển giống như
dòng nước chảy không ngừng.” Việt Vương Câu Tiễn theo sách lược của Kế
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Nhiên thực thi trong mười năm, đất nước cường thịnh, dùng tiền bạc đi mua
quân sĩ, các chiến sĩ xung phong lâm trận, không sợ tên đạn, giống như khi khát
muốn uống nước, Việt Vương rút cục đã báo được thù, tiêu diệt nước Ngô hùng
mạnh. Sau đó lại dẫn quân lên phía bắc vào Trung Nguyên, thị uy chư hầu,
xưng là một trong ngũ bá thời Xuân Thu.
Sau khi Phạm Lãi giúp nước Việt rửa sạch mối nhục ở núi Hội Khê, thở dài
nói: “Sách lược của Kế Nhiên có bảy điều, nước Việt mới dùng năm điều đã báo
được thù. Sách lược đó trong trị quốc rất hữu hiệu, ta phải dùng nó trị gia”. Vậy
là làm một chiếc thuyền nhỏ vượt sông lớn, thay tên đổi họ. Đến nước Tề, tự gọi
là: “Xích Di Từ Bì”; đến đào ấp gọi là “Chu Công”. Chu Công cho rằng đào ấp
là trung tâm của thiên hạ, thông với các nước chư hầu, là yếu địa trong giao dịch
hàng hoá, ông liền đặt mua sản nghiệp, tích trữ hàng hoá, tuỳ cơ ứng biến,
không khắt khe với mọi người - Sở dĩ giỏi về kinh doanh sản nghiệp, biết dùng
người tài, lại nắm vững thời cơ. Trong mười chín năm, ba lần kiếm được cả
ngàn vàng, hai lần phân tán tài sản cho bạn bè khó Khăn và các huynh đệ ở xa.
Đây chính là khi giàu có thì thực thi ân đức, sau khi Phạm Lãi già yếu, giao cho
con cháu nắm giữ cơ nghiệp, con cháu kế thừa sự nghiệp của ông, không ngừng
phát đạt, cho tới khi già yếu lên tới triệu lạng vàng. Do đó, khi nói đến phú hào,
mọi người đều nhắc đến Chu Công.
Lã Bất Vi như vật được chi bảo, bê bộ “Kế Nhiên” đã đem đến cho ông biết
bao sự tin tưởng và bí quyết về Bồ Nương. Sự vui sướng của thành công ban
đầu đã đem đến cho vị thương nhân trẻ tuổi lần đầu bước chân vào sự sinh nhai
mạo hiểm một sự phấn khích và cổ vũ to lớn.
Lã Bất Vi mong muốn được gặp Hoàng Phủ Kiều, kể cho người con gái đã
khiến ông xao xuyến từ lâu này quá trình buôn ngựa mang đầy màu sắc thần bí,
kể về người biểu diễn rắn đối với ông ân trọng như núi nhưng bây giờ không
biết ở đâu, lại cho nàng xem bộ sách dày kể những chuyện về buôn bán này,
cuối cùng sẽ trao tặng nàng những vàng bạc tế nhuyễn đã mua cho nàng ở Hàm
Đan. Hoàng Phủ Kiều sẽ đưa ánh mắt say sưa, đầy vẻ phấn khích nhìn mình, và
không ngừng kêu lên: “Chà, nguy hiểm thế!”… Khi nàng trông thấy những món
quà hậu hĩnh mà chàng mang về, nàng sẽ càng vui sướng và…
Nghĩ tới những điều này, Lã Bất Vi thấy trái tim mình rạo rực. Chỉ có điều
chàng muốn những điều này sẽ diễn ra tại nhà mình. Chàng nghĩ: hay là mời
Hoàng Phủ cô nương đến nhà, vừa thân mật lại thuận tiện, như vậy hai người sẽ
không có cảm giác không tự nhiên thoải mái như ở nhà Phùng Quân Uý. Chàng
có thể khua chân múa tay, có thể thoải mái bộc bạch…
Lã Bất Vi ôm ấp giấc mộng đẹp này trong suốt lúc đi dạo trong buổi chiều
tà. Lã Bất Vi nhìn lên nền trời phía tây rộng lớn, những đám mây hình thù kỳ lạ,
nhiều màu sắc, có cả hình long li quy phượng. Lã Bất Vi phấn chấn, rảo bước
nhanh hơn trong ngõ nhỏ đang nhập nhoạng tối.
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Đã có kế sách để làm giàu, hơn lúc nào hết Lã Bất Vi càng khao khát thứ
tình cảm ngọt ngào với một người con gái.
Lã Bất Vi cùng Hoàng Phủ Kiều vai kề vai thong dong bước bên nhau.
Hoàng Phủ Kiều hôm nay trang điểm rất kỹ lưỡng, hương thơm từ nàng toả ra
khiến Lã Bất Vi thấy lòng xao xuyến, mơ màng. Chưa bao giờ chàng có cảm
giác gần gụi với một người con gái như thế này, gần đến mức chàng cảm nhận
được cả hơi thở lẫn nhịp tim của nàng.
Bất Vi lắng nghe Hoàng Phủ Kiều nói, chàng cảm nhận được sự lo âu tận
đáy lòng qua giọng nói run rẩy của nàng.
“Lần này chàng đi biệt hơn hai mươi ngày, thiếp quả vô cùng lo lắng”
“Ta và người biểu diễn rắn ấy đều cưỡi ngựa, nếu đi bộ thì phải mất đến một
năm rưỡi ấy chứ”.
“Gặp bọn Hung nô ấy, chàng có sợ không?”
“Sợ chứ, bọn chúng kẻ nào cũng cao to vạm vỡ, tanh hôi khủng khiếp. Khi ta
và gã thích khách vào được hang ổ của Hữu Cốc Lãi Vương, ta thấy quân hung
nô kẻ nào cũng dao gươm sáng loáng, mắt mũi trợn trừng. Người bình thường
trông thấy ắt phải sợ đến hồn bay phách lạc, chẳng khác gì nơi hang hùm miệng
cọp! Nhưng ta vẫn bình thản, không chút kinh hãi, đường hoàng tự tin tranh
luận với chúng, đối đáp sắc sảo. Sau cùng, tất cả bọn chúng đều tròn mắt há
miệng, ngoan ngoãn lặng im nghe ta nói. Lã Bất Vi cảm thấy những lời khoa
trương tự mãn này của chàng, nói được cho Hoàng Phủ Kiều nghe, chàng thật
hạnh phúc biết bao! Ánh trăng như dát bạc soi rọi bóng chàng và nàng bên nhau
trên con đường mờ ảo.
Bước chân vào sau cánh cửa nhà mờ tối, Lã Bất Vi chợt cất giọng run run
khẽ gọi “Hoàng Phủ cô nương”! Chàng biết, ngay lúc này và chính tại đây, tất
cả đã chín muồi đủ để Hoàng Phủ Kiều đáp lại tấm tình cảm mà chàng sẽ biểu
lộ với nàng. Và quả vậy, Phủ Kiều lặng lẽ quay nghiêng sang phía Bất Vi.
Chàng biết, giờ đây, đôi tay chàng đang sắp đón đợi một niềm hạnh phúc.
Bất Vi giang tay ôm Hoàng Phủ Kiều vào lòng và cảm thấy bờ môi mình
khao khát. Gương mặt Hoàng Phủ Kiều, từ sống mũi, nét môi đều nổi bật sáng
rõ dưới ánh trăng. Bất Vi không kìm nổi lòng mình, áp khuôn mặt thô ráp bởi
những sợi râu vào mặt Hoàng Phủ Kiều và đặt lên môi nàng một nụ hôn. Hai
đôi môi nồng nàn gắn chặt vào nhau. Họ say đắm trong nụ hôn đầu…
Ánh đèn dầu soi tỏ tất cả căn phòng. Lã Bất Vi sau khi đã trấn tĩnh lại chậm
rãi kể cho Hoàng Phủ Kiều nghe về quãng thời gian mà chàng đi buôn lụa kiểu
“lũng đoạn” bất chấp bao khó khăn cực nhọc. Và đương nhiên, đối với Lã Bất
Vi, anh chàng đã khổ luyện với văn chương thơ phú mười năm thì thêm thắt đôi
lời khoa trương cho câu chuyện của mình thì không khó. Lã Bất Vi thấy Hoàng
Phủ Kiều chăm chú lắng nghe, mắt mở to không chớp. Đến đoạn chàng đi tới
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vườn tử ở một thành ấp nghèo nọ, Bất Vi chợt cảm thấy dường như trống ngực
Hoàng Phủ Kiều bỗng đập dồn dập, rồi nàng bật khóc, nức nở thành tiếng.
Lã Bất Vi ngạc nhiên, im bặt hỏi Phủ Kiều: “Hoàng Phủ cô nương, có
chuyện gì vậy?”
Hoàng Phủ Kiều đứng dậy, bước tới bên cuốn sách “kế nhiên” đang mở, tay
khẽ khàng vuốt nhẹ từng mặt trúc trơn láng, gọi: “Đại ca ơi, đại ca ơi!”
Lã Bất Vi càng kinh ngạc không hiểu, hỏi: “Đại ca? Ai là đại ca của nàng?”
Hoàng Phủ Kiều đáp: “Chính là người biểu diễn rắn ấy”
Lã Bất Vi bán tín bán nghi hỏi: “Anh ta đích thực là đại ca của nàng ư?”
Hoàng Phủ Kiều thổn thức kể: “Cái vườn tử nơi thành ấp nghèo nàn ấy chính
là nhà thiếp. Thiếp còn nhớ ngày nhỏ thường cùng đại ca Hoàng Tử Nghĩa chơi
đùa dưới cây tử thần cong ấy. Có một lần, anh ấy nhanh thoăn thoắt như khỉ leo
lên trốn trên cây làm thiếp sợ phát khóc tìm kiếm khắp nơi… Bộ “kế nhiên” này
là do một người bạn tên Tư Không Mã tặng đại ca thiếp bởi lẽ anh ấy vốn là
người không ham hố chuyện buôn bán làm giàu mà chỉ thích đao thương kiếm
thuật, dạy chó luyện rắn…
Lã Bất Vi áy náy: “Giá mà anh nàng không giấu tên giấu họ thì ta đã sớm
giúp được hai người đoàn tụ rồi”.
Hoàng Phủ Kiều đáp: “Thiếp nghĩ, đại ca thiếp hẳn sẽ đi tìm Vệ Nguyên
Quân báo thủ rửa hận, phanh xác, băm thây Nguyên Quần, con trai của hắn, thê
thiếp của hắn làm trăm mảnh! Chúng tôi là gia tộc Hoàng Phủ, sống ở nước
Tấn, ở cả nước Vệ, đại ca e liên luỵ đến họ và liên luỵ đến cả thiếp nữa!”. Lã
Bất Vi hiểu ra gật đầu, cảm thấy thương cho hoàn cảnh của hai anh em Hoàng
Phủ Kiều.
Hoàng Phủ Kiều hỏi: “Khi chia tay với chàng ở Hàm Đa, đại ca không nói sẽ
đi đâu ư?”. Lã Bất Vi đáp: “Ta cũng hỏi nhưng anh ấy chỉ bảo, bốn bể là nhà,
phiêu bạt giang hồ”. “Thiếp phải đi tìm đại ca của thiếp” Hoàng Phủ Kiều quả
quyết.
Lã Bất Vi phát hiện, trong đôi mắt tuyệt đẹp của Hoàng Phủ Kiều ánh lên tia
nhìn sắc nhọn mà chàng chưa từng bắt gặp.
Lại một lần nữa, Lã Bất Vi lang thang giữa thành Hàm Đan tấp nập người xe
để tìm kiếm Hoàng Phủ Kiều, những ngọn lạnh buốt làm tuyết trắng bay đầy
trời mang đến cho đô thành của nước Triệu một mùa đông đáng nhớ.
Khi mới nghe Hoàng Phủ Kiều nói: “Thiếp nhất định phải đi tìm đại ca của
thiếp!” Lã Bất Vi cho rằng đó chỉ là lời nói gío bay của một nữ nhi dễ xúc động,
đâu ngờ Hoàng Phủ Kiều lại nói sao làm vậy. Hôm đó là buổi chiều sau khi
Hoàng Phủ Kiều đã rời nhà chàng đi được 3 ngày, có một người nô bộc của
Phùng Quân Uý hớt hải đến tìm chàng. Phùng Quân Uý gửi cho Lã Bất Vi một
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mảnh lụa bạc, trên đó là dòng chữ nhỏ nhắn nắn nót: “Con đi Hàm Đan đây”.
Phùng Quân Uý vừa giận vừa thương người con gái nuôi đã ra đi mà không một
lời từ biệt. Lã Bất Vi miện an ủi Phùng Quân Uý nhưng trong lòng chàng đang
nghĩ đến cảnh người con gái một thân một mình lang thang trên từng con phố
nhỏ nơi đô thành rộng lớn xa lạ với bao mối hiểm nguy.
Lã Bất Vi biết rõ khắp đường phố ngõ ngách ở cái thành Hàm Đan đất rộng
người đông này để hỏi một cô gái tên là Hoàng Phủ Kiều thì chẳng khác gì mò
kim đáy bể. Mấy ngày trời đội mưa đội tuyết tìm kiếm mà dã tràng xe cát.
Chàng vừa cảm phục ý chí người con gái trọng tình anh em, vừa giận hành động
bướng bỉnh điên rồ của nàng khiến chàng phải lao tâm khổ tứ như thế này.
Có điều, Lã Bất Vi hoàn toàn chẳng thể ngờ rằng, chính bước chân tìm kiếm
của chàng in dấu trên con đường phủ tuyết trắng đang dẫn chàng đến với một
mảnh đất mới cho cái nghiệp làm thương nhân của chàng.
Khi ta men theo dòng chảy thời gian, cùng bước chân của Lã Bất Vi trên con
đường tìm kiếm kế sinh nhai, tìm kiếm những mốc đáng chú ý của lịch sử, ta rút
ra kết luận Lã Bất Vi là kiểu thương nhân luân có khả năng có phát hiện mới
cho công việc buôn bán của mình.
Khi Lã Bất Vi đang ở Hàm Đan thì nước Triệu xảy ra một sự kiện chính trị
quan trọng. Chính sự kiện này đã khiến cho Bất Vi hiểu được thế nào là món lời
kếch sù do một viên ngọc nhỏ đem lại. Sự kiện xảy ra ở nước Triệu chính là
cuộc đấu tranh ngoại giao xung quanh viên ngọc - ngọc bích họ Hoà.
Về lai lịch viên ngọc bích họ Hoà, “Hàn Phi Tử, Hoà Thị Bích”. Có viết như
sau: trước kia có người nước Sở, tên là Biện Hoà, nhặt được ở núi Kim Sơn một
viên ngọc quý vẫn chưa mài rũa mang hiến cho Sở Lệ Vương, Sở Lệ Vương sai
người thợ ngọc xem thử, thợ ngọc nói là đá. Sở Vương cho rằng, Biện Hoà
mang ngọc giả đến lừa dối mình, phán xử Biện Hoà tội hình, chặt của anh ta
chân phải. Sau khi Lệ Vương chết, Sở Vũ Vương kế vị, Biện Hoà lại đem hiến
viên ngọc, Vũ Vương sai thợ ngọc kiểm tra, thợ ngọc lại nói đây là một hòn đá,
Vũ Vương lại chặt chân trái của Biện Hoà. Sau khi Sở Vũ Vương chết, Sở Văn
Vương kế vị, Biện Hoà không dám mang ngọc đi tặng nữa mà ôm viên ngọc
khóc ở núi Kinh Sơn ba ngày ba đêm, chảy khô cả nước mắt, chảy cả ra máu.
Sở Văn Vương nghe được tin này cho người đến hỏi tại sao lại khóc thống thiết
như vậy? Biện Hoà trả lời: “Tôi không phải bị chặt mất hai chân mà đau buồn.
Tôi đau buồn vì tôi hiến ngọc cho đại vương rành rành là một viên ngọc quý, lại
nói nó là đá; rõ ràng là kẻ trung thần thì lại nói là lừa dối. Đây là cái cớ vì sao
tôi đau buồn!”
Vậy là Sở Văn Vương đem cho người thợ mài ngọc rũa, quả là một viên bảo
ngọc màu sắc loá mắt, trên đời chỉ có một. Gọi nó là Ngọc Bích họ Hoà.
Thấm thoắt thoi đưa, đến năm 283 trước CN, Ngọc bích họ Hoà đã trở thành
báu vật trong tay Huệ Văn Vương nước Triệu. Các nước chưa hầu và sứ thần
www.phuonghong.com

59

www.taixiu.com

Tác giả: Hàn Diệu Kì

LÃ BẤT VI

Dịch giả: Ngọc Mai - Trần Thế Đạt

của họ khi đến Hàm Đan đều yêu cầu Huệ Văn Vương mang Ngọc Bích họ Hoà
cho họ xem, lấy làm no mắt. Phàm những ai đã xem qua viên ngọc này đều
không ngớt lời ca tụng.
Khi đó nước Tần đã trở thành một trong thất hùng thời Chiến Quốc. Tần
Chiêu Tương Vương rất ao ước có được Ngọc Bích họ Hoà, vì vậy ông ta phái
sứ giả mang quốc thư sang bái kiến Huệ Văn Vương nước Triệu, nói muốn đổi
mười năm thành trì lấy viên ngọc đó. Huệ Văn Vương xem xong bức thư bèn
cùng đại tướng quân anh dũng thiện chiến Liêm Pha cùng các đại thần bàn bạc,
muốn đem Ngọc Bích họ Hoà mang sang nước Tần nhưng lại sợ Tần Vương bội
tín không giao mười năm thành trì, sẽ bị lừa; nếu không đem viên ngọc sang
Tần lại sợ bị Tần Vương đánh. Huệ Văn Vương cùng bá quan văn võ bàn bạc đi
bàn bạc lại nhưng vẫn không đưa ra được một kế sách vẹn toàn. Trong khi đó,
việc đồng ý hay không đồng ý đem viên ngọc đổi mười năm thành trì nước Tần
cũng phải trả lời sớm. Chọn đi chọn lại cũng không tìm ra ai đi sứ nước Tần.
Huệ Văn Vương vô cùng lo lắng. Chính lúc đó, quan Tổng quản Diệu Hiền tiến
cử một người với Huệ Văn Vương: “Môn khách tại hạ có Lạn Tương Như trí
dũng song toàn, tôi thấy để người đó đi sứ nước Tần là hợp lý nhất”. Huệ Văn
Vương bèn cho triệu kiến Lạn Tương Như tại cung tấu Dương, Huệ Văn Vương
nói: “Tần Vương muốn đổi viên Ngọc Bích họ Hoà lấy mười năm thành trì, ông
thấy thế nào?”
Lạn Tương Như thẳng thắn nói: “Nước Tần mạnh, nước Triệu yếu. Chúng ta
không thể không đồng ý”. Huệ Văn Vương lo lắng hỏi: “Điều quả nhân lo lắng
là nếu Tần Vương có được ngọc quý của quả nhân rồi lại không giao thành trì
cho chúng ta nữa, lúc đó làm thế nào?”.
Lạn Tương Như đã có chủ định sẵn nói: “Nước Tần dùng mười năm thành trì
đổi lấy viên Ngọc Bích họ Hoà của nước Triệu, Triệu không đồng ý tức là Triệu
đuối lý, Triệu đem ngọc bích sang Tần, Tần không trao mười năm thành trì cho
Triệu, vậy thì nước Tần đuối lý. Hai cái này cái nào hay hơn? Tôi thấy đem viên
Ngọc Bích họ Hoà sang nước Tần vẫn là thượng sách. Tôi phụng chỉ đi sứ, nếu
quả thật nước Tần đem mười năm thành trì trả cho Triệu, tôi sẽ để viên ngọc lại
Tần và đem bản đồ mười năm thành trì về; nếu Tần không giao mười năm thành
trì, tôi sẽ đem viên ngọc về nguyên vẹn”.
Huệ Văn Vương thấy Lạn Tương Như nói năng trôi chảy, có chủ kiến liền
phái ông làm sứ thần mang ngọc đi sứ nước Tần. Tần Chiêu Vương triệu kiến
Lạn Tương Như trong Chương Đài, Lạn Tương Như mang Ngọc Bích họ Hoà
trình lên, Chiêu Tương Vương nhận lấy viên ngọc yêu thích không muốn rời
tay, ngắm đi ngắm lại, rất vui sướng. Sau đó đưa cho bọn thị tì, cung nữ và ái
thiếp xem. Mọi người đều vô cùng tán thưởng, đồng loạt chúc mừng
TầnVương.
Một mình Lạn Tương Như bị bỏ quên dưới điện, đứng đợi rất lâu không thấy
Tần Vương nhắc tới chuyện giao cắt mười năm thành trì. Lạn Tương Như nghĩ:
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“Tần Vương quả nhiên muốn chiếm đoạt viên ngọc họ Hoà này”. Ông bèn nói
với Tần Vương: “Trên viên ngọc có một chút vết, xin để tôi chỉ cho Đại Vương
xem”.
Tần Chiêu Vương đem viên ngọc đưa cho Lạn Tương Như nói: “Viên ngọc
hoàn mĩ như thế này, sao quả nhân không thấy vết nứt của nó?”
Lạn Tương Như nắm chặt viên ngọc, lui lại mấy bước, sát vào cây cột trong
cung, phẫn nộ nói với Tần Vương: “Đại Vương muốn có được viên ngọc quý
này, sai người đưa thư cho Triệu Vương tôi, Triệu Vương triệu tập bá quan văn
võ bàn bạc, mọi người đều nói: “Nước Tần lòng tham vô đáy, dùng thế mạnh
bức người, muốn dùng mấy lời nói suông để lừa bịp nước Triệu lấy viên ngọc”.
Vậy nên sau khi bàn bạc không muốn đem viên ngọc này đi. Nhưng tôi cho
rằng, dân thường khi giao kết với nhau còn biết giữ tín nghĩa, không đến nỗi lừa
dối nhau, huống hồ đường đường là quân vương nước lớn! Và lại vì một viên
ngọc mà để mất hoà khí với nước Tần, như thế không tốt. Triệu Vương nghe lời
tôi, trai giới năm ngày, trên triều đình đích thân giao quốc thư cho tôi, sai tôi
mang ngọc bích sang Tần. Đây là Triệu Vương tôn trọng uy vong của đại
vương, biểu thị đặc biệt tôn kính! Giờ tôi đã đến quý quốc, Đại Vương không
tiếp kiến tôi tại triều đình mà ở cung thất tầm thường, lễ tiết đơn giản, thái độ
ngạo mạn còn đưa ngọc cho bọn mỹ nhân làm trò đùa với tôi. Tôi thấy ý Đại
Vương không muốn giao cắt mười năm hành trì, muốn đoạt không lấy viên
ngọc. Nếu Đại Vương nhất định muốn bức ép tôi, tôi tự nguyện mang cả đầu
mình lẫn viên ngọc đập nát trước cây cột này”. Nói xong, Lạn Tương Như bê
viên ngọc, nghiêng mắt nhìn cây cột, nộ khí bừng bừng, dường như sắp lao vào
cây cột.
Tần Chiêu Tương Vương vô cùng hoảng sợ, sợ rằng sẽ vỡ mất viên ngọc quý
vội tạ tội với Lạn Tương Như, khuyên ông không nên làm như vậy. Lại giả nhân
giả nghĩa sai người mang bản đồ đến, chỉ cho Lạn Tương Như xem, mười năm
toà thành từ chỗ này tới chỗ này sẽ trả về Triệu. Lạn Tương Như biết Tần
Vương lòng dạ gian trá, ông nói với vua Tần: “Ngọc Bích họ Hoà là vật báu
trong thiên hạ, Triệu Vương tuy rất yêu quý nó nhưng sợ thế nước Tần mạnh
nên không dám không hiến cho đại vương. Trước khi Triệu Vương giao viên
ngọc này đã từng trai giới năm ngày, bây giờ Đại Vương cũng cần trai giới năm
ngày, cử hành nghi lễ long trọng trong triều, khi đó tôi sẽ dâng viên ngọc lên
Đại Vương”.
Tần Chiêu Tương Vương không thể chiếm đoạt, đành phải đồng ý.
Lạn Tương Như biết rằng, Tần Chiêu Tương Vương nhất định sẽ bội ước,
đêm đó ông sai một tên tuỳ tùng mặt quần gai áo ngắn giả làm dân thường, bí
mật đem viên ngọc họ Hoà trở về nước Triệu.
Năm ngày sau, Tần Chiêu Tương Vương cử hành nghi lễ trọng thể tại Triều
đình, chuẩn bị tiếp nhận viên ngọc. Lạn Tương Như hiên ngang đi vào triều, nói
với Tần Vương: “Quý quốc từ Tần Mục Công đến nay, trước sau đã hai mươi
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mấy vị quân vương, chưa ai giữ tín bao giờ. Tôi cũng sợ bị đại vương lừa gạt
cho nên đã sai người đem ngọc về Triệu. Tần là nước mạnh, Triệu là nước yếu.
Chỉ cần nước Tần có thành ý đổi mười năm thành trì lấy ngọc thì hãy sai sứ thần
sang Triệu, Triệu Vương không thể không đồng ý. Tôi biết đã lừa gạt Đại
Vương, không coi trọng Đại Vương, xin Đại Vương cứ trị tội tôi!”.
Tần Vương và các đại thần nghe xong nhìn nhau, vừa tức giận nhưng cũng
không biết làm thế nào. Đành phải thả Lạn Tương Như về Triệu.
Lạn Tương Như trở về. Vua Trịêu thấy ông là người có công đi sứ sang nước
lân bang không để nhục quốc thể bèn phong ông là Thượng Đại Phu.
Mặc dù cả ngày đi tìm kiếm trong xóm nhưng tối về tệ xá ông lại nghiền
ngẫm chuyện Lạn Tương Như. Giá của một viên ngọc bằng mười năm toà
thành, là một vị thượng đại phu, là danh tiếng lưu truyền muôn thuở… Lã Bất
Vi quyết định buôn bán vàng ngọc.
Mấy đêm nay, dưới ánh sáng bập bùng của ngọn nến, với chất giọng trầm
bổng, Lã Bất Vi ngâm lại bài thơ mà ông đã đọc trong Kinh Thi miêu tả về
ngọc. Trong đêm khuya thanh vắng ở Hàm Đan, giọng ngâm thơ càng thêm sâu
lắng, một cảnh tượng đẹp đẽ chiếu rọi lòng ông, nó làm nảy sinh những cảm
giác mãnh liệt với những viên ngọc lạnh lẽo kia.
Nước sông Ki chảy bên trái
Bên phải là đầu của con suối
Chàng thiếu niên xinh đẹp
Tiếng ngọc réo rắt vang
Bốn con ngựa to khoẻ
Cao lớn khí hiên ngang
Hân Hầu vào triều kiến
Dâng ngọc khuê làm quà
Quỳ phục bái Chu Vương
Thưởng cho người lễ vật bằng ngọc
Người có Quốc Bảo phóng quang minh
Đi đi, Quốc Cữu đang chinh chiến
Giữ cho miền nam mãi thanh bình.
Ngâm xong, Lã Bất Vi lại nghĩ đến những thủ thuật cần phải có sau này khi
buôn bán ngọc, nó khiến ông cả đêm không ngủ. Bản thân Lã Bất Vi rất cẩn
thận, ít khi làm việc gì một cách phiêu lưu, thiếu suy nghĩ. Trong khi đi tìm
Hoàng Phủ Kiều ở Hàm Đan, ông đã đến các tiệm châu ngọc để khảo sát việc
buôn bán.
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Đây là một tiệm hàng buôn bán vàng bạc lớn nhất thành Hàm Đan. Những gì
bày trí ở đây lộ rõ sự hưng thịnh của cửa hàng. Lã Bất Vi bước vào bên trong,
màu sắc, ánh sáng của vàng bạc, ngọc ngà bao bọc ông, ông thấy như đang
đứng giữa thiên thường với các cây cối toàn là vàng ngọc. Các loại ngọc được
bày trí theo thứ tự, lấp lánh trong tủ, Lã Bất Vi thấy loá mắt. Sự bày trí, sắp xếp
các loại ngọc chứng tỏ chủ tiệm là người rất sành sỏi trong kinh doanh. Dãy đầu
là các loại ngọc dùng trong tế lễ như Khuê Bích, Hoàng Bích, chúng thường
dùng làm vật làm tin và đem lại sự may mắn như khi vào triều kiến vua, minh
ước, dẫn cưới, phúng viếng… Loại khác là vật trang sức như Quyết, Hoàng,
Xuyến… Ngoài ra còn có một số loại ngọc khác.
Có người đã mô tả thế giới ngọc mà Lã Bất Vi đã xem như sau: Hồng Bảo
Thạch như ánh lửa đỏ rực, Lam Bảo Thạch như trời xanh biển biếc, Thạch Lưu
Thạch màu vàng pha đỏ, ánh sáng rực rỡ, Thuỷ Tinh Thạch lung linh trong suốt,
đá mắt mèo mai vàng xanh, Ngọc Dương chỉ trắng như tuyết, Trân Châu hạt
nhỏ trong suốt, giống đẩu tinh đầy trời, Ngọc Phỉ Thuý màu xanh bích ngưng lại
như muốn níu giữ mùa xuân, Mã Não màu sắc rực rỡ như bảy sắc cầu vồng, San
Hô cành lá rậm rạp, giống cây quỳnh cành ngọc… nhìn những viên ngọc được
chạm khắc tinh tế, tỉ mỉ khiến ta liên tưởng tới:
Ông Bàn Cổ khai thiên lập địa, vũ dũng dựng càn khôn.
Nữ Oa luyện đá vá trời, nhi nữ vá trời xanh.
Nghệ bắn cung chín mặt trời, chống hạn cứu muôn loài.
Để giết Xuy Long, ngăn gió mưa, giết ác thú.
Chim Vệ ngậm đá lấp biển, nghĩa trùm bể đông.
Na Tra nức tiếng anh hùng, bắt yêu long giết hà bá
Thái Công câu cá, thần sắc thư nhà, chí ở ngàn dặm.
Vũ Vương kéo xe, ôn tồn cung kính, lễ đãi hiền sĩ.
Những ngọc phẩm này hàm chứa những câu chuyện thần kỳ. Những truyền
thuyết đẹp. Ngoài ra còn có công tử đi săn, ngự giả đánh xe, võ sĩ chinh chiến,
nông dân đi cày, quý nhân vày nước, mĩ nhân dạo chơi, lưỡng long chầu mặt
ngọc, tam dương khai thái, lồng ngọc gà vàng, du long hí phượng…
Lã Bất Vi sau một lúc choáng ngợp, tươi cười đến bên người bán hàng trẻ
tuổi, hỏi giá cả, nguồn gốc và tính chất của từng món hàng. Lã Bất Vi thấy
chàng trai này mặt mũi thanh tú, khi nói chuyện gần gũi dễ gần. Trong tiếng ồn
ào của người mua kẻ bán, Lã Bất Vi cố gắng thâu tóm tất cả các lời lẽ mà người
làm công này nói. Theo Lã Bất Vi nó là kỹ xảo bán hàng. Lã Bất Vi chú ý nghe
chàng trai nói về sự khác nhau giữa hai viên ngọc: viên chuyền ngọc này được
làm ra ở nước Ngô, loại ngọc này được tạo hình đẹp đẽ, mài mã tinh vi, đó là đồ
ngự dụng trong cung đình nước Ngô. Đặc điểm cơ bản của loại ngọc hiện nay là
hình rắn cuộn, chim muông và hoa văn mây tụ trên bề mặt. Ngọc cứng được chế
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tác dưới thời chu thiên tử thường thô ráp, phần lớn thường trang trí hình con
quỳ. Lát sau chàng trai này lại chỉ cho Lã Bất Vi một bộ ngọc bội nói, tốt nhất là
tiêu thụ một nhóm ngọc bộí sáu chiếc, bán một bộ hai chiếc.
Nghe người này nói năng rất lưu loát, trôi chảy, Lã Bất Vi trong lòng rất
khâm phục. Lã Bất Vi nghĩ mình mở cửa hàng vàng bạc tiền vốn nhờ bán ngựa
cũng tạm đủ, tính toán quản lý mình có thể tự lo. Bây giờ chỉ thiếu một người
hiểu biết về ngọc, nếu thiếu điều này thì buôn bán khó mà phát đạt được. Nghĩ
đến đây, trong đầu Lã Bất Vi nảy ra suy nghĩ: mời chàng trai này theo mình về
Bồ Dương mở cửa hàng vàng bạc. Trong cửa hàng người ra vào đông đúc, hơn
nữa vì có chủ tiệm ở đây nên không tiện nói ra lời này. Lã Bất Vi tin rằng, chỉ
cần trả tiền công thật cao thì có thể mời chàng trai này về chỗ của mình. Đã đi
làm thuê ai chẳng muốn kiếm được nhiều tiền; sau khi cảm ơn chàng trai, Lã
Bất Vi mang những suy nghĩ của mình rời khỏi cửa hàng. Ông ngước nhìn mặt
trời đang treo trên đỉnh đầu, biết giờ đóng cửa của cửa hàng còn lâu mới tới,
ông liền đi lang thang trên phố, vào những cửa hàng khác thăm thú và nhân tiện
kiếm tìm Hoàng Phủ Nghĩa. Mặt trời chếch về phía tây, Lã Bất Vi biết trời đã về
chiều, ông bèn tới một góc khuất của tiệm vàng kia dõi mắt hướng về phía cửa
hàng. Người mua thưa vắng dần, nhà hàng bắt đầu đóng cửa. Những người làm
công từng tốp nhỏ vừa ra về vừa chuyện trò vui vẻ. Lã Bất Vi chăm chú tìm
kiếm những nét quen thuộc của chàng thanh niên kia, ông như kẻ vô công rồi
nghề nhìn theo những người làm tan vào trong ngõ vắng. Cuối cùng thì ông
cũng nhận ra chàng thanh niên trên con đường tuyết ngập chân người. Tiếng
bước chân của những người đi làm về đã xa dần. Lã Bất Vi và chàng trai. Kẻ
trước người sau đi trên con đường đầy tuyết. Trời mỗi lúc một tối, khoảng cách
giữa Lã Bất Vi và chàng trai càng lúc càng gần. Những áng mây chiều gom lại
những tia sáng cuối cùng, trên nền trời, những vì sao bắt đầu lấp lánh. Chàng
trai đã về đến nhà. Anh đẩy cánh cửa đi vào một gian nhà cỏ, Lã Bất Vi cũng
lập tức vào theo.
Người thanh niên đã sớm quên người khách trong cửa hàng ban ngày vì hàng
ngày anh tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, rất nhiều gương mặt mà anh đã gặp
nhanh chóng trở nên xa lạ. Với vị khách không mời mà đến này, anh cảm thấy
rất kinh ngạc. Với vẻ mặt hồ nghi, anh ta nói với Lã Bất Vi: “Tôi không biết
ông là ai?”. Lã Bất Vi giới thiệu với anh ta về mình. Chàng trai hỏi: “Lã tiên
sinh có việc gì cần tôi giúp đỡ chăng?” Lã Bất Vi nói rõ ý định của mình và
khẩn thiết mong anh ta chấo nhận. Cuối cùng ông nói: “Tôi sẽ trả công cho anh
cao”.
Chàng trai nói: “Lã tiên sinh thật biết người, tôi là Triệu Khả Tín, là người
ông có thể tin cậy, tôi đồng ý đi theo ông”.
Một buổi sớm cuối đông đầu xuân, người dân Hàm Đan không để ý đến hai
người sau khi rời khỏi thành, băng đi trong gió tuyết mịt mù. Không ai biết
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trước được rằng, một trong hai người đó sau này chính là người sẽ đem đến sự
diệt vong cho nước Triệu của họ - Lã Bất Vi
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, Lã Bất Vi và cha mình là Lã
Hâm ngồi nói chuyện với nhau về việc buôn bán ngọc. Có lẽ vì cái lạnh hay vì
xúc động khiến cho những lời Lã Bất Vi nói thiếu đi sự mạch lạc, Lã Bất Vi hỏi:
“Làm ruộng có thể thu lãi mấy lần?”
Người cha nói: “Mười lần”. Lã Bất Vi lại hỏi: “Buôn bán vàng ngọc lãi bao
nhiêu lần?”
Lã Hâm nói: “Trăm lần”
Quả thực với việc buôn bán vàng ngọc sắp tới, trên đường đi, dưới sự giúp
đỡ của Triệu Khả Tín, Lã Bất Vi đã suy đi tính lại nhiều lần. Sở dĩ ông bàn bạc
lại với phụ thân là vì ông không muốn để cha buồn, cho ông là đứa con độc
đoán.
Thấy Lã Bất Vi không đưa được Hoàng Phủ Kiều về, Lã Hâm rất buồn rầu,
uất hận. Vậy mà khi nghe kế hoạch buôn bán vàng ngọc quy mô mà Lã Bất Vi
nói nỗi buồn hận trong ông đã vơi đi phần nào. Một thời gian sau, cửa hàng
buôn bán vàng ngọc của Lã Bất Vi đã được khai trương trên một con phố đông
người qua lại ở thành Bồ Dương, bên ngoài treo một tấm biển đem lại sự may
mắn: “Long xướng quảng”. Lã Bất Vi mua được hàng với giá rẻ nhưng lại bán
với giá cao, ông mua ngọc cũ của người trong thành, đem về chế tác lại sau đó
bán ra. Ông còn đi sang các mỏ vàng ngọc tại các nước chư hầu, mua về những
món đồ hợp với nhu cầu của mọi người.
Công việc của Lã Bất Vi ngày càng trở nên bận rộn, ông đi tìm mua ngọc
khắp nơi, cứ ba ngày lại phải tính toán hàng hoá kiểm tra sổ sách. Trong con
mắt của người dân Bồ Dương, người môn khách từng bị đại sư Vệ Hằng không
nhận khi xưa, nay đang làm trò ảo thuật kiếm được tiền nhiều như nước, họ
căng mắt nhìn tài sản của Lã Bất Vi đang đầy lên. Tất cả đã thay đổi cách nhìn
với Lã Bất Vi. Cứ ba ngày lại có chiếc xe chở hòm to hòm nhỏ nặng nề dừng
trước “Long xướng quảng”. Lã Bất Vi ra hiệu, chỉ trỏ cho những người làm của
mình nhanh chóng vận chuyển vào trong. Chỉ ít lâu sau, người đến cửa hàng
mua bán đông nghịt. Lã Bất Vi cũng thường dùng những kỹ xảo nhỏ khuyếch
trương hàng hoá, ví như mua một món ngọc quý được tặng một gói trà sen
thơ… phàm mua một bộ ngọc bội hai chiếc thì một chiếc chỉ bán một nửa giá;
nếu không có tiền mặt thì cũng có thể đổi bằng lúa, gạo, đồ sứ, mai đồi mồi…
Sau đó ông đem tất cả những hàng hoá đổi với giá thấp này bán ra với giá cao.
Việc buôn bán ngọc quý của Lã Bất Vi không ngừng phát đạt, vậy mà ông
vẫn cảm thấy chưa thoả mãn. Ông không phải hạng phú thương chỉ biết bo bo
giữ của, ông có tham vọng dựa vào tiền bạc để làm chính trị.
Lã Bất Vi đã chọn đất xây thêm một khu nhà mới, bên trong cùng là lầu son
gác tía, chín khúc hồi lang rồi đến đó ở. Lã Bất Vi nhìn thấy ánh mắt khó chịu
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của chủ tơ lụa họ Tống đối với nhà mình. Cuộc sống hào hoa phú quý, áo lông,
ngựa béo, mâm ngọc, sơn hào hải vị đã khiến ông vĩnh viễn từ biệt với cuộc
sống quẫn bách và lạnh lẽo trước kia. Vị môn khách trước kia mà nhà Vệ Hằng
không dùng thì giờ đây cũng đã có môn khách. Điều ông thấy buồn nhiều nhất
là vàng bạc càng lúc càng nhiều thì thời gian trong tay mỗi lúc một ít. Mặc dù
thời gian nhàn rỗi rất ít, ông vẫn tiếp tục nghiền ngẫm, nghiên cứu quyển “Kế
nhiên”. Mỗi khi ngồi trước cuốn sách, Lã Bất Vi lại nghĩ tới người biểu diễn
xiếc rắn Hoàng Phủ Nghĩa. Không biết bây giờ anh ta cùng con rắn của mình
lăn lộn ở góc phố nào, biết đến bao giờ mới gặp lại vị hạo nhiên quân tử này?
Mỗi khi đọc được một thiên “Kế nhiên…” Lã Bất Vi đều thấy được sức mạnh
và tác dụng của sách vở. Từ sớm Lã Bất Vi đã manh nha ước vọng soạn sách,
ông muốn cùng môn khách viết một bộ sách bao quát tất cả mọi sự vật trong
thiên hạ, tập hợp mọi chước tác của bạch gia chư tử, lưu lại cho muôn đời sau.
Chẳng phải đã có một bộ “Án Tử Xuân Thu” của học sĩ Nha Tử đã truyền tụng
hay sao, ta cần phải viết một bộ sách như thế, sẽ lấy tên “Lã Thị Xuân Thu”.
Ông thấy trong thời đại trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng này, có thể đưa ra
được một giọng điệu riêng trong tư tưởng, cũng như một cuộc buôn bán vốn
mỏng lãi lớn khiến ta sung sướng, ngây ngất.
Có một việc khác khiến Lã Bất Vi trong lòng bối rối, lo lắng không yên. Đó
chính là Hoàng Phủ Kiều bỏ đi không để lại chút tin tức gì. Ông vừa mua bán
vừa tìm kiếm. Thậm chí còn phái một số môn khách tới các nước chư hầu dân
biển tìm kiếm. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, Lã Bất Vi đã đến cái tuổi lấy
vợ sinh con, hơn nữa làm ăn buôn bán lại đang hết sức hưng thịnh.
Lã Bất Vi biết có ba thê bảy thiếp cũng là thói phong lưu thường tình của các
bậc đại trượng phu. Vậy mà, Lã Bất Vi muốn đem vị chí danh chính ngôn thuận
của người vợ chính cho người mà ông ngày đêm mộng tưởng – Hoàng Phủ
Kiều. Nếu không tìm được tin Hoàng Phủ Kiều, Lã Bất Vi sẽ phải chọn người
nào vào vị trí đó?
Một hôm, một người khách diện mạo bí hiểm đến cửa hàng, xem cách ăn
mặc và giọng nói giống như người nước Triệu đến từ thành Hàm Đan. Ông ta
kéo Lã Bất Vi sang một bên nói nhỏ: “Có ngọc khuê không?”. Lã Bất Vi lắc
đầu. Người kia nói: “Tôi có thể trả giá cao”. Lã Bất Vi hỏi: “Ông có thể mua
được bao nhiêu?”. Người kia trả lời: “Năm kiệu”.
Chà! Lã Bất Vi kinh ngạc. Như vậy phải dùng đến năm ngàn lạng vàng!
“Ông mua nhiều ngọc khuê như thế để làm gì?”
Người kia cũng nhìn thái độ bán tín bán nghi của Lã Bất Vi nói rất thần bí:
“Nói cho ông biết nhé, tôi đến từ Hàm Đan, phụng chiếu lệnh của Triệu Vương
đi mua ngọc khuê, vì Triệu Vương sắp phong quan phong ấp”.
Lã Bất Vi trầm tư nói: “Được, một tháng nữa ông đến lấy hàng”. Người kia
nói: “Được”.
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Lã Bất Vi nói: “Tốt nhất ông để lại chút vàng làm tin”. Người kia lôi trong
ngực ra một trăm lạng vàng. Lã Bất Vi nghe nói có nợ là Lạc Phượng Ba sản
xuất ra loại ngọc khuê này, quyết định cùng Triệu Khả Tín đến đó.
Thương hải tang điền, trời đất đổi thay. Thân Hầu ngươi đã vì thiên tử năm
nào vào sinh ra tử giúp đỡ thái tử Nghi Cữu làm chủ giang sơn xã tắc, bây giờ
đã tuyệt tự. Mỏ ngọc đã trở thành sản nghiệp trong đất phong của một vị đại phu
nước Tề. Ở đây bán cả loại ngọc thô và ngọc đã qua chế tác. Vị đại phu nước Tề
này, trên bãi đất rộng rãi và bằng phẳng trước Lạc Phượng Ba đã cho xây thêm
một kỳ đình mái hiên, đó là trụ sở quản lý các hoạt động chợ búa. Đứng trên kì
đình có thể nhìn thấy xe cộ của thương nhân các nước qua lại không dứt, bụi
bay mù mịt.
Đây là lần đầu Lã Bất Vi thấy một mỏ ngọc sản xuất sầm uất đến thế. Không
thể kìm được sự trầm trồ thán phục. Triệu Khả Tín từ lâu đứng bên cạnh nói, hai
năm trước qua đây, vẫn chưa thấy có sự thịnh vượng như vậy.
Trong nhà hàng để mẫu, Lã Bất Vi bị ánh sáng chiếu rọi của các loại ngọc
xếp tầng tầng lớp lớp làm hoa cả mắt. Lã Bất Vi nhắm mắt bình tâm lại, sau đó
mới tập trung được ánh mắt của mình quan sát vào thế giới của các loại ngọc.
Lã Bất Vi đang chăm chú quan sát một lô ngọc khuê đắt tiền. Quan sát hồi
lâu, ông xoa xoa lên bề mặt những viên ngọc, chúng phát ra những âm thanh
vang dài. Lã Bất Vi dùng mắt nói cho Triệu Khả Tín biết, ông đã tìm được chỗ
ngọc ưng ý.
Triệu Khả Tín thì thầm với Lã Bất Vi một hồi lâu, Lã Bất Vi đã biết, Triệu
Khả Tín nhắc Lã Bất Vi rằng chỗ ngọc này dùng để định tước vị vương công
quý thích. Ở đây buôn bán thoải mái nhưng ở nước Vệ nghiêm cấm việc buôn
bán và vận chuyển ngọc. “Chu Lễ, Xuân Quan, Đại Tông Bá” quy định: “Dùng
ngọc định ra sáu bậc, phân loại quý tộc: Vương Cầm Trần Khuê, Công Cầm
Hằng Khuê, Hầu Cầm Tín Khuê, Bá Cầm Cung Khuê, Tử Cầm Cốc Bích, Nam
Cầm Bạch Bích… Qua đó cho thấy những ngọc khuê này không thể tuỳ tiện
mua bán mà ngoài Vương, Công, Hầu, Bá, Tử, Nam ra thì những người khác
cũng không được đeo và sở hữu.
Lã Bất Vi nói: “Ta có cách, mua về chúng ta sẽ không bán ở thành Bồ
Dương”.
Lã Bất Vi thấy khi ông và Triệu Khả Tín nói chuyện với nhau, có ánh mắt
thỉnh thoảng liếc xéo về phía họ. Lã Bất Vi chăm chú nhìn đôi mắt lia láu trên
khuôn mặt kia một hồi lâu, ký ức bị ngủ quên mới tỉnh lại. Đó là một khuôn mặt
dường như đã quen, Lã Bất Vi lục tìm trong ký ức một hồi lâu, cuối cùng vẫn
không nhớ ra đó là ai.
Triệu Khả Tín không chú ý đến biểu hiện của Lã Bất Vi và người kia, anh ta
nói với Lã Bất Vi: “Lã tiên sinh, buôn bán khuê bích dĩ nhiên là một vốn bốn
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lời. Nhưng ngộ nhỡ bị kiểm tra, hàng hoá bị thu, vốn đã mất lại còn chịu phạt
nữa”.
Lã Bất Vi nói: “Người không phải lo trời sập như thế, ta khắc có cách”.
Lã Bất Vi đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua đầy hòm khuê bích. Vào một
buổi sáng còn đẫm hơi sương ông cho xuất lên xe ngựa nhằm hướng Bồ Dương
xuất phát.
Khi chiếc xe ngựa của Lã Bất Vi đang đi trên con đường núi quanh co thì
một con tuấn mã cũng đang theo hướng đó phóng như bay. Người cưỡi trên
ngựa chính là người đã nhìn trộm Lã Bất Vi ở tiệm ngọc, Lã Bất Vi không biết
rằng, người này chính là em của Tống Kì, hàng xóm cũ của ông. Anh ta tên là
Tống Hoảng. Vì người em này có nhiều đặc điểm giống anh trai của mình, cho
nên Lã Bất Vi cảm thấy Tống Hoảng có nét gì đó rất quen. Nhà nạp thần Tống
Kì xây được mọi người tán thưởng. Vệ Nguyên Quân rất hài lòng, phong tặng
cho con của ông ta Tống Hoảng làm Tề nhân chuyên đặt mua các đồ ngọc khí
cho cung đình. Do tính chất công việc khiến ông ta thường xuyên qua lại giữa
các mỏ ngọc ở Lạc Phượng Ba và thành Bồ Dương.
Lã Bất Vi vừa tới đấy, Tống Hoảng đã nhận ngay ra ông. Ông ta trước mặt
vua thì sợ hãi rụt rè nhưng, trong con mắt người khác lại là hình tượng uy
quyền. Vừa thấy Lã Bất Vi trong nơi để hàng mẫu, ông ta đã thấy kẻ đối đầu với
nhà mình trước kia đang mua ngọc mà nhà vua đã cấm. Ông ta quan sát rất lâu,
không bỏ qua một cử động nhỏ nào của Lã Bất Vi.
Đợi cho xe của Lã Bất Vi về gần tới thành Bồ Dương. Vị Tư Khấu nắm hình
phạt dẫn một nhóm quân sĩ đứng hai bên cổng thành đang chăm chú đợi xe của
Lã Bất Vi chạy tới cổng thành thì bị chặn lại. Người có bộ mặt uy nghiêm là Tư
Khấu chưa từng giáp mặt Lã Bất Vi mà mới chỉ nghe qua sự miêu tả của Tống
Hoảng, giờ nhìn thấy một vị thương nhân có thân thể nở nang ngồi trên xe ngựa,
thì nhận ra ngay là Lã Bất Vi.
Từ trên xe bước xuống, Lã Bất Vi kéo Triệu Khả Tín đang run rẩy ra phía
sau lưng, sau khi chắp tay hành lễ, ông thẳng thắn hỏi: “Tư Khấu đại nhân, sao
lại truy hỏi người thương gia như tôi?”
Tư Khấu nói: “Tôi muốn đợi xem xem quý thương gia mua được những thứ
ngọc quý gì từ dốc Lạc Phượng”.
Lã Bất Vi chỉ tay vào hòm hàng trên xe nói: “Tuân mệnh”. Sau khi Lã Bất
Vi để cho Triệu Khả Tín mở nắp hòm hàng, đám lính tay chân khua khoắng, cởi
bỏ sợi dây buộc túi, tất cả ngọc đều bị đổ xuống nền đất; sau đó từng thùng,
từng thùng cũng được mở ra. Những cơn gió mềm mại thổi lướt qua những viên
ngọc lấp lánh ánh sáng, óng ánh như những dải lụa đang rủ xuống.
Lã Bất Vi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý tự mãn của Tư Khấu cùng ánh mắt sắc
nhọn ác hiểm của y.
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Tư Khấu nói: “Những thứ ngọc khí này, vua đã cấm, các người đã phạm vào
điều cấm, hãy đi theo bọn ta!”.
Lã Bất Vi cười khẩy nói: “Tư Khấu đại nhân, hòm hàng của tôi có hai tầng,
không thể chỉ kiểm tra lớp thứ một mà không kiểm tra lớp thứ hai. Dưới lớp
vách ngăn còn có món hàng nữa đấy!”
Tư Khấu có chút ngạc nhiên, sai đám lính lục soát lại lần nữa. Quả nhiên,
một tên lính nhìn thấy có một lớp vách ngăn, sau khi mở ra thì không thấy vật gì
cả, chỉ thấy một miếng thẻ tre. Tư Khấu lấy lên xem qua, chỉ thấy những nét
chữ rất chỉnh tề viết: “Xin kính dâng lên đấng tối cao Vệ Nguyên Quân một
chút ngọc mọn, gọi là có chút ít biểu thị sự chúc phúc. Đại phu Tề Quốc Trịnh
Doanh. Tư Khấu mơ hồ hỏi: “Đại phu Tề Quốc Trịnh Doanh là ai vậy?”
Lã Bất Vi cười lớn nói: “Tư Khấu đại nhân hiểu biết ít cũng chẳng đáng
trách, người có tiếng tăm lừng lẫy của dốc Lạc Phượng chính là ấp của ông ấy.
Ông ấy do bận việc không có thời gian nên bảo ta chuyển lên cho Vệ Nguyên
Quân. Tư Khấu đại nhân nghĩ xem, số ngọc khí này sẽ do tôi trình lên hay do
đại nhân đưa vào cung đây?”
Trên mặt Tư Khấu có một chút ngượng ngùng, ấp úng nói: “Vẫn là người
trình lên chứ”.
Lã Bất Vi lại thấy những viên quan uý đó cẩn thận liệm những viên ngọc
đóng gói cẩn thận và xếp lại vào trong hòm.
Trên đường đi đến tiệm ngọc “Long xương quảng”. Triệu Khả Tín trong
lòng chưa hết sợ hãi nói: “Tôi sợ toát cả mồ hôi thay cho Lã tiên sinh! Ngộ nhỡ
bị bại lộ thì không dễ gì kết thúc chuyện này đâu”.
Lã Bất Vi nói: “Ngươi thử nghĩ xen, có ai lại dám đi hỏi vua, là có hay
không đại phu nước Tề Trịnh Doanh đem ngọc quý cho đại vương”.
Triệu Khả Tín nói: “Ngược lại, tôi chỉ cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm”.
Lã Bất Vi nói: “Làm ăn chân chất, há có mấy ai phát tài được? Muốn vơ vét
của cải để trở nên giàu có thì phải dám lao vào chỗ mạo hiểm. Có những cái
mạo hiểm nhìn từ bên ngoài thì kinh sợ, vào sinh ra tử, nhưng nếu từ bên ngoài
quan sát kỹ xuyên vào bên trong, thì lại không phải là như vậy. Cứ nói đến
chuyến đi đến dốc Lạc Phượng để mua những thứ ngọc quý này của chúng ta thì
cũng chẳng giống như những hậu quả không thể tưởng tượng nổi mà ngươi lo
lắng. Trừ những điều ta vừa nói, thì không có ai dám tới chỗ vua để hỏi xem có
nhận được tặng vật của đại phu Tề Quốc Trịnh Doanh hay không? Ngươi thử
nghĩ mà xem, Trịnh Doanh sống ở trong thành ấp của ông ta, cách dốc Lạc
Phượng mấy trăm dặm thì việc điều tra cũng chẳng lấy gì làm dễ cả! Dù cho
nhà vua có cho rằng đúng là có việc Trịnh Doanh tặng biếu ông ta ngọc bích, thì
chỉ cần chúng ta bỏ ra vài kiệu biếu tặng ông ấy là có thể chuyển hoạ thành tốt.
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Lã Bất Vi cũng chẳng đưa số ngọc bích trên về tiệm “Long xương quảng”
mà lại ngầm mang về giấu ở đệ phủ của mình. Chỉ vài ngày sau là Trung Thứ
Tử của nước Triệu sẽ cho người tới lấy số ngọc bích này, thế là Lã Bất Vi lại
kiếm được khoản tiền lớn.
Được mấy ngày sau, tên quan uý họ Phùng hấp tấp chạy đến phủ đệ của Lã
Bất Vi và nói với Lã Bất Vi rằng có người đặt lời gièm pha trước mặt Vệ
Nguyên Quân, nói rằng ngài buôn bán phi pháp, vận chuyển ngọc bích mà vua
cấm bán, Vệ Nguyên Quân vẫn còn chưa xác định được đúng hay sai. Nhân tình
hình này, hãy cao chạy xa bay, tới các nước chư hầu khác để buôn bán. Chỉ cần
có bản lĩnh thì tới đâu cũng có thể làm ăn phát tài được. Nhân tiện, còn có thể
nghe ngóng tin tức của Hoàng Phủ Kiều.
Lã Bất Vi hỏi: “Không biết kẻ tiểu nhân ấy là ai?”
Viên quan uý họ Phùng nói: “Nghe nói là người giúp Vệ Nguyên Quân đặt
mua ngọc bích của Tề nhân Tống Hoảng, anh ta có thể gặp vua bất cứ lúc nào,
nói không ngoa với ngài rằng, ngài có đề phòng cũng không thắng được đâu.
Không chừng, nếu lần này Vệ Nguyên Quân tin cho là phải mà giáng tội thì có
hối cũng muộn rồi”.
Lã Bất Vi nói: “Lời của quan uý nói rất có lý. Thế giới vô biên, đất trời rộng
lớn, chắc sẽ có chỗ để ta làm ăn chứ!”
Tên quan uý họ Phùng nói: “Vậy bây giờ ngài định đi đâu, việc này phải
quyết sớm chứ không thể muộn được”.
Lã Bất Vi sau một hồi suy ngẫm, ông nói một cách quả quyết rằng: “Vậy thì
tôi sẽ đi Đô thành Dương Trác nước Hàn!”
Tên quan uý họ Phùng nói: “Khi nào có tin tức của Hoàng Phủ Kiều, hãy lập
tức báo cho tôi biết”.
Tổ tiên của người Hàn cùng với Chu Thiên Tử, cùng có họ Cơ. Con thừa kế
của ông ta sau này phụng dưỡng vua nước Phổ, được phong Hàn Nguyên, gọi là
“Hàn Vũ Tử”. Hàn Vũ Tử truyền ngôi được ba đời, Hàn Quyết làm thống soái
ba quân cho nước Phổ giúp Phổ Cảnh Công đánh bại Tề Khoảnh Công và trở
thành quan uý một trong sáu công thần hiển hách. Bắt đầu từ Hàn Quyết dùng
phong ấp làm họ, không còn dùng họ Cơ nữa.
Khi Lã Bất Vi tới nước Hàn buôn bán, lúc bấy giờ Thái tử Cữu lên làm vua,
chính là Hàn Li Vương. Đô thành Dương Trác của nước Hàn cũng là một thành
ấp rất phồn hoa của thời Chiến Quốc. Lã Bất Vi chuyển tiệm bán ngọc của mình
đến Dương Trác, ông vẫn dùng cái tên vốn có của nó là cửa hiệu “Long Xương
Quảng”. Sống ở đất khách quê người, Lã Bất Vi vẫn kiên trì trên con đường làm
giàu. Lịch sử làm giàu của Lã Bất Vi như là đề tài sống động dưới ngòi bút của
rất nhiều nhà lịch sử học. Những nhà du thuýêt tung hoành thời Chiến Quốc đã
viết: “Chiến Quốc sách. Người Bộc Dương Lã Bất Vi, nhà buôn ở Hàm Đan”.
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Tư Mã Thiên đời Hán viết cuốn “Sử ký. Lã Bất Vi liệt truyện”. Mã Túc đời
Thanh viết cuốn “Dịch sử. Tướng Tần Lã Bất Vi”.
Trong những điển tích này đều không thể thiếu được những câu chuyện kể
sinh động về những việc buôn bán của Lã Bất Vi ở Dương Trác và sự tích luỹ
hàng ngàn lạng vàng của ông cho gia đình.
Nhưng ở tại Đô thành của người Hán, những truyền kỳ về sự gặp gỡ tình cờ
giữa Lã Bất Vi và Hoàng Phủ Kiều càng làm xúc động lòng người hơn so với
cuộc làm ăn buôn bán của ông.
Vừa mới tới, Lã Bất Vi vẫn chưa dốc toàn sức vào việc đi tìm Hoàng Phủ
Kiều, người mà lâu rồi ông không được gặp mặt. Không phải là ông đã quên
lãng người con gái có dáng vẻ dong dỏng, phong thái nhẹ nhàng đó mà là ông
đang chìm sâu trong tình sâu nghĩa nặng với một người. Đối với việc cần phải
thay đổi từ một phú ông giàu có tới một chức quan trong triều đình, ở vào hoàn
cảnh không thân không sơ này thì Lã Bất Vi không thể dễ dàng bỏ qua một
người khách thân cận với nhà vua tới từ nước Hàn được.
Ánh nắng của mùa đông giống như dòng nước lười nhác chảy vào cửa hiệu,
những chiếc tủ kính bày bán ngọc trai lạnh lẽo được trùm lên một luồng khí ấm
áp. Khi cánh cửa tiệm được mỏ ra, một vị khách ăn mặc lịch lãm bước vào. Lã
Bất Vi nhìn ra phía ngoài, vị khách này tuổi tác có lẽ chỉ bằng ông hoặc hơn ông
vài tuổi. Ông ta có dáng vẻ gày guộc, trắng xanh của một nho sĩ. Sau một hồi đi
đi lại lại, Lã Bất Vi đã biết được tên ông ta là Hàn Trọng Anh. Ông ta là khách
khanh kề cận bên cạnh Hàn Li Vương. Ở các nước chư hầu thì hạng khách
khanh như thế này không được coi trọng lắm, nhưng ở nước Hàn thì lại có thể
nhận được rất nhiều bổng lộc, chính vì thế trong bảng “quan chức tiên tần” viết:
“Người nước Hàn rất coi trọng khách khanh và chức này chỉ có dưới Tướng
quốc”.
Vị khách khanh có lối ăn nói trau chuốt này dường như có điều gì bí ẩn. Ông
ta là người đến “Long Xương Quảng” nhiều nhất. Ông ta không cò kè thêm bớt
giống với bất kỳ một người khách nào. Sau khi quan sát kỹ một hồi và hỏi rõ giá
cả và trả tiền ngay. Ngày này qua ngày khác, Lã Bất Vi phát hiện ra rằng số
ngọc bích mà ông ta mua toàn là thứ hàng rẻ nhất. Có một lần Lã Bất Vi lấy một
viên ngọc quý - ngọc Toàn Cơ - và bán cho ông ta bằng giá của một viên ngọc
bích. Ông ta từ chối nhiều lần vì lý do ông ta chẳng có công cán gì nên không
tiện nhận. Để báo đáp tấm thịnh tình của Lã Bất Vi, ông ta đã mời Lã Bất Vi tới
phủ đệ của mình dự yến tiệc.
Phủ đệ của Hàn Trọng Anh so với tưởng tượng của Lã Bất Vi thì rất khiêm
tốn hơn nhiều và giản dị hơn nhiều so với ngôi nhà của ông. Trong cái bất ngờ
đó, Lã Bất Vi vô hình chung lại có một cảm giác ưu việt. Sau khi vào tới phòng
khách, thì ông mới thấy những tiên đoán của mình là đúng. Vị khách khanh mua
ngọc khi này thực chất là để thu gom. Nhìn gia cảnh và những gì ông ta mua
được, Lã Bất Vi mới biết được vị khách khanh này là người rất giàu có nhưng
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khiêm nhường. Hàn Trọng Anh dường như đã hiểu rõ nội tâm của Lã Bất Vi.
Ông ta tự phân trần giảng giải: “Chút bổng lộc mọn ấy mà”.
Tuy không có gì là quý báu đẹp đẽ nhưng những người hầu của Hàn Trọng
Anh vẫn bày ra một bữa tiệc khác thường. Trên bàn ăn thịnh soạn đầy rượu và
thức ăn. Trong lúc Lã Bất Vi và Hàn Trọng Anh ngồi đàm đạo với nhau, từ
chuyện bảo ngọc tới đạo đức văn chương, từ tình hình nước Hàn tới cục thế của
thiên hạ, hai người đều cảm thấy đối phương của mình tài cán hơn người, là trụ
cột của đất nước.
Hàn Trọng Anh thật thà nói: “Dựa vào những tài cán kinh doanh và học thức
của Lã hiền đệ, hai chân không thể đi tới triều đình, chỉ có thể quanh quẩn vài
bước trong ngoài quầy hàng, đúng là không được thoải mái, trí không được phát
triển!”. Lã Bất Vi trầm tư: “Ở đời ai chẳng thích được tiến thẳng tạo công lập
nghiệp, nhưng khổ nỗi là không có đường tiến và cũng không có chỗ bám
dựa!”. Hàn Trọng Anh nói: “Nếu như hiền đệ thực sự muốn chen chân vào chốn
cung đình, bước lên cửa rồng, có một người sau này sẽ giúp hiền đệ được!” Lã
Bất Vi hỏi: “Người ấy là ai vậy?” Hàn Trọng Anh nói: “Lý Triển, con người
này rất có chí hướng, văn võ song toàn, từng làm thầy dạy cho thái tử Hoàn, là
người vạch mưu sách, tìm mưu kế cho thái tử, tình như thủ túc. Có một lần do
sơ ý có lời đắc tội với Đại Vương đã bị bãi xuống làm dân thường. Rồi một
ngày núi non như sụp đổ, đại vương băng hà, thái tử Hoàn lên làm vua, trao cho
Lý Triển ấn Tướng quốc. Bây giờ Lý Triển phải sống ở nơi sông núi khốn quẫn,
lấy việc kiếm củi câu cá làm nghề. Nếu như bây giờ hiền đệ khẳng khái mở hầu
bao, lúc đói cho cơm, một ngày nào đó con rồng ở núi đông uốn mình trỗi dậy
trở lại, tất sẽ phải báo đáp tri ân, tiến cử người hiền có năng lực, lúc đó cuộc
sống quân thần của hiền đệ chắc chắn sẽ nhiều triển vọng lắm!”. Lã Bất Vi nói:
“Nên làm như thế nào, xin huynh trưởng chỉ giáo cho vài điều”. Hàn Trọng Anh
nói: “Lý Triển bây giờ đang ngụ tại thôn Tuyết Nê, đông thành Dương Trác.
Trước tiên hiền đệ hãy đến hỏi thăm, dốc bầu tâm sự, kề gối nói chuyện với
nhau là được rồi”. Lã Bất Vi nói: “Đến đó với hai bàn tay trắng thì còn gì là có
ý kính trọng người ta nữa. Vậy nếu mang theo lễ vật đến có đường đột hay
không?” Hàn Trọng Anh cười lớn và nói: “Các người là dân buôn bán, lời đi đôi
với lợi, chuyện gì cũng lấy tiền bạc ra để nói. Nhưng vị Lý Triển tiên sinh này
không giống như những người phàm tục khác, coi chuyện phú quý và quyền lực
như cỏ rác. Hiền đệ đi tới đó, chỉ cần mang theo những lời thành thực là được
rồi. Sau này hãy nói chuyện biếu xén, tuỳ cơ mà hành sự!” Lã Bất Vi hỏi: “Bèo
nước gặp nhau, huynh trưởng có thể vì hiền đệ mà tiến cử một lần nữa được
không?” Hàn Trọng Anh nói: “Có những cái hiền đệ chưa biết, Lý Triển tiên
sinh dường như không xem trọng những khách khanh và hoạn quan kề cận bên
cạnh Hoàng thượng. Ta và ông ấy không có hiềm khích cũng không có mối
thâm giao. Nếu như tuỳ tiện tiến cử, sợ rằng lợi bất cập hại”.
Trời đã tối, Lã Bất Vi muốn đi nghỉ nhưng những lời nói trên cứ trở đi trở lại
trong đầu ông. Khi ông thấy Hàn Trọng Anh không nói gì, hai mí mắt nhắm
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khép lại, ông nhớ lại ngày xưa hồi còn nhỏ ông đi bắt ngọc trai sông ở Bộc
Dương.
Lắc lư cùng với chiếc xe ngựa đi trên con đường nhỏ gập ghềnh của bờ
ruộng trong sương khói lờ mờ. Lã Bất Vi nhìn thấy mặt trời giống như lòng đỏ
trứng gà cũng đang run rẩy lay động. Tiết trời khá lạnh, thỉnh thoảng ông lại thở
ra đánh khà một tiếng, những hạt nước nhỏ giống như những hạt ngọc nhanh
chóng đọng lại trên bộ ria cắt ngắn, cạnh khoé mép của ông.
Khi chiếc xe ngựa của Lã Bất Vi tiến vào thôn Tuyết Nê, ông thầm nghĩ:
“Mảnh đất này đúng là giống với cái tên của nó, mỗi căn nhà giống như bị chôn
vùi trong tuyết sương vậy”. Cái đầu tiên mà Lã Bất Vi nhìn thấy trong sân vườn
nhà Lý Triển là con chó vàng rất béo. Cùng với tiếng sủa vang dội của nó, một
vị trưởng giả bước ra. Khuôn mặt ông nề nề khiến người ta rất khó nói ra nét
đặc trưng trên khuôn mặt ông. Trên chiếc áo thì vá chằng vá đụp giống như
những cánh bèo nổi phồng phềnh trên mặt nước. Nhìn cách ăn mặc này, cũng lộ
rõ thân phận dân thường ăn đói mặc rét của ông ta. Lã Bất Vi cảm thấy kỳ lạ ở
chỗ: từng bước chân của ông ta vẫn mạnh mẽ và nhanh nhẹn, mỗi lần ông bước,
tuyết ở dưới chân ông phát ra những tiếng chút chít, như những tiếng kêu cò vạc
khi bị trói chân vậy.
Đợi khi vị trưởng giả tới gần, Lã Bất Vi nhìn thấy mắt ông ta rất sáng, hàm
răng trắng tinh. Giọng nói của vị trưởng giả lạnh lùng như tuyết: “Tìm ai?” Lã
Bất Vi đáp: “Lý Triển” Vị trưởng giả lại hỏi: “Người là bạn của ông ta” Lã Bất
Vi đáp: “Không phải” Vị trưởng giả vẫn hỏi: “Người không quen cậu ta, không
thân thiết với cậu ta, vậy tới tìm cậu ta có chuyện gì?” Lã Bất Vi nói: “Tôi
ngưỡng mộ danh của ông ta mà tới, tôi muốn kết thành bạn của ông ta”. “Lý
Triển không có nhà”. “Tôi sẽ đợi”. “Không biết khi nào cậu ta mới trở về”.
“Ông ấy đi đâu vậy?”. “Rất khó đoán được. Nếu không lên núi đốn củi thì vào
trong thành bán than”. “Vậy thì phiền lão bá phải tiếp tôi rồi. Tôi sẽ ở lại đây
đợi Lý Triển tiên sinh”. “Tôi đã nói với ông rồi, không biết khi nào cậu ấy trở
về đâu!”. “Vậy thì tôi sẽ cung kính đứng đây chờ đợi, mạn phép hỏi lão bá, ông
là người như thế nào với Lý Triển?” “Ta là Lý Trọng, huynh trưởng của cậu ta!”
Lã Bất Vi cởi con ngựa ra khỏi xe rồi buộc nó vào gốc cây trong sân vườn.
Lã Bất Vi thấy chỗ ở của Lý Triển giống như một lò than, có một cái võng vải
giống như một chiếc lưới đánh cá được treo ở góc tường. Đây có thể nói là
mảnh đất không yên ổn với hai anh em, ăn uống cũng chỉ là gạo nứt với đậu, lê,
rau cỏ. Mức độ nghèo đói như thế này, quả là quá sức tưởng tượng của Lã Bất
Vi.
Lý Trọng rất lạnh nhạt với Lã Bất Vi, chỉ ngồi trước cửa lò để đốt than, bên
cạnh chẳng còn có ai nữa. Lã Bất Vi lấy một cái đôn bằng gỗ để làm ghế, ông
ngồi lên đó và nhìn vào những tia sáng được hắt ra từ cửa lò; dưới sự phản
chiếu của những tia sáng đó, Lã Bất Vi thấy mặt Lý Trọng đầy vết nhăn.

www.phuonghong.com

73

www.taixiu.com

Tác giả: Hàn Diệu Kì

LÃ BẤT VI

Dịch giả: Ngọc Mai - Trần Thế Đạt

Khi trời nhập nhoạng tối, cũng chẳng thấy bóng dáng của Lý Triển đâu. Cho
dù Lã Bất Vi bụng đói cồn cào nhưng cũng khó có thể nuốt được bát cơm thô
kém mà Lý Trọng mang cho ông. Đợi Lã Bất Vi cố gắng nuốt hết bát cơm, Lý
Trọng nằm vào trong chiếc võng vải ngửa mặt nhìn ra tứ phía. Lã Bất Vi nghĩ,
người ngủ bên cạnh chiếc võng vải của Lý Trọng buổi tối hôm nay là một người
buôn giàu có đến từ Dương Trác.
Buổi sáng hôm sau, Lã Bất Vi vẫn cứ chờ đợi trong sự suốt ruột và khô khát.
Lã Bất Vi vẫn ngồi trên chiếc ghế đôn đối mặt với ánh sáng của bếp lò và một
khuôn mặt dưới sự phản chiếu của thứ ánh sáng kia. Lã Bất Vi không thể chờ
đợi hơn nữa. Ông tỏ ra rất bất bình với người có tên là Lý Trọng kia, người
được coi là huynh trưởng mà không biết Lý Triển em trai mình đi đâu. Lã Bất
Vi biết câu hỏi của mình có ý vị như hồi chuông báo thức: “Lý huynh trưởng,
rút cục Lý Triển tiên sinh đã đi đâu, ông không thể đoán ra sao?” Lý Trọng nói:
“Tối hôm qua ta đã nói rồi, nếu không lên núi đốn củi thì vào thành bán than”.
Lã Bất Vi hỏi: “Lý huynh trưởng vừa nói, nếu không lên núi đốn củi thì vào
thành bán than. Vậy thì xin mạn phép hỏi: ngọn núi đó là núi nào, thành đó là
thành nào?” Lý Trọng nói: “Đó là núi Hùng Thoán Lĩnh và thành Dương Trác”.
Lã Bất Vi lại hỏi: “Núi Hùng Thoán Lĩnh cách đây bao nhiêu dặm và đi bằng
cách nào?” Lý Trọng nói: “Đi ra cửa, hướng về phía tây, có một khe hẻm to, đi
tới đầu hẻm là đến, chừng khoảng mười dặm”. Lã Bất Vi vẫn hỏi: “Đã là anh
em thì như da với xương, môi hở răng lạnh, xin lỗi tôi nói thẳng, tôi thấy Huynh
trưởng không mấy quan tâm đến việc lành dữ của anh em mình lắm!” Lý Trọng
chỉ cười đáp lại lời chỉ trích của Lã Bất Vi và phớt lờ như không có chuyện gì.
Lã Bất Vi buộc ngựa vào xe, và lại ngồi lên chiếc xe ngựa của ông chuẩn bị
ra khỏi nhà họ Lý, hướng về phía Tây, đến Hùng Thoán Lĩnh xem sự thể rút cục
là thế nào. Sau khi Lý Trọng biết được dụng ý của Lã Bất Vi ông nói với Lã Bất
Vi đợi khi em ta về ta sẽ nói lại với cậu ấy.
Lã Bất Vi sau khi nói rõ mình là ai, liền quất ngựa cho xe chạy. Hai chiếc
bánh quạnh quẽ, mòn vẹt lại bắt đầu chuyến đi hướng về phía trước, trên con
đường phủ tuyết đầy gian nan. Khi Lã Bất Vi quay đầu lại để cáo biệt ngôi nhà
như chiếc lò than ấy, ông nhìn thấy trên bộ mặt như hun khói của Lý Trọng xuất
hiện một nụ cười rất khó hiểu. Một con người kỳ quái.
Con đường nhỏ rất bằng phẳng, tuyết trên đường đã bị ánh nắng mặt trời làm
rắn kết lại, khiến chiếc xe ngựa như chạy nhanh hơn. Chiếc xe lắc lư như người
say, phải khó khăn mới tới được đầu của khe hẻm, một chiếc dốc lớn, thẳng
đứng đã cắt đứt con đường đi, Lã Bất Vi nghĩ, chẳng lẽ đây chính là Hùng
Thoán Lĩnh mà Lý Trọng đã nói đó sao. Lã Bất Vi nhìn xung quanh, trên đỉnh
núi trắng mờ chỉ toàn là cây cối màu xám. Lã Bất Vi gọi lớn, tiếng gọi vang
vọng khắp núi rừng: “Lý Triển”. Chốn thâm sơn cùng cốc vang vọng đáp lại lời
của chính mình: “Lý Triển”. Lã Bất Vi cảm thấy chút cô đơn, lẻ loi. Lã Bất Vi
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đánh xe chạy chầm chậm, men theo đường núi, đảo mắt tận thu cảnh vật xung
quanh.
Khi Lã Bất Vi thất vọng tay không quay về Viên Lạc (nơi ở của Lý Triển),
Lý Trọng dường như đã đoán ra được sự việc, tươi cười ra tận cửa đón Lã Bất
Vi. Lã Bất Vi ngạc nhiên, hỏi: “Lý Trọng tiên sinh, hình dáng anh em ngài như
thế nào? Ngày mai đến bán than ở thành Dương Địch, tôi nhất định đi tìm bằng
được!”. Lý Trọng trả lời: “Cùng một mẹ sinh ra, ngài xem hình dáng phải như
thế nào? Giống như tôi vậy!”
Hai ngày sau, Lã Bất Vi lại chở than lên thành Dương Địch tìm Lý Triển.
Bán hơn mấy chục xe than mà khuôn mặt Lý Triển vẫn biệt tăm.
Lã Bất Vi quay về, vừa ra cửa thành thì gặp Lý Trọng, chào hỏi một hồi rồi
hỏi Lý Trọng đến thành Dương Địch này có việc gì. Lý Trọng nói cũng đi tìm
em. Bất Vi về phủ ngồi chưa ấm chỗ, đã thấy Lý Trọng theo phía sau, Bất Vi
hỏi:
“Vẫn chưa tìm thấy em ngài sao?” Lý Trọng trả lời: “Tìm thấy rồi” Lã Bất
Vi hỏi: “Ở đâu vậy?” Lý Trọng nói: “Ở trước mặt tiên sinh đó” Lã Bất Vi quay
mắt nhìn xung quanh, trong phòng chỉ có Lý Trọng vội hỏi: “Là tiên sinh định
trêu đùa tôi à?” Lý Trọng nghiêng mình thi lễ, trịnh trọng nói: “Người đang nói
cùng Lã tiên sinh là Lý Triển đây” Lã Bất Vi ngẩn người hỏi: “Ngài không phải
là anh của Lý Triển sao?” Lý Trọng nói: “Họ Lý nhà tôi cô quả, làm gì có anh
em. Tôi thân mang trọng tội, ẩn mình nơi sơn dã, muốn tránh điều phiền phức
nên phải lấy tên là Lý Trọng. Hai ngày nay thấy Lã tiên sinh hao tâm tổn lực,
thành tâm tiếp kiến, giao tiếp bạn hiền, ngài vì tôi mà nhọc người mệt sức, thực
bụng muốn tới tạ tội với ngài!” Lã Bất Vi thận trọng nói: “Lý Triển tiên sinh,
xin ngài cẩn thận!” Rồi mời Lý Triển ngồi, sai người đem áo hoa lụa gấm cho
Lý Triển thay, bày yến tiệc, mời cả Hàn Trọng Anh, ba người chén tạc chén thù,
rất tâm đầu ý hợp.
Lã Bất Vi mời Lý Triển chuyển đến phủ của mình, rũ bỏ khó khăn, thiếu
thốn. Lý Triển nói: “Tôi ở triều đường có bao nhiêu kẻ thù, nhất thủ nhất động
đều bị người ta chú ý. Nếu thân ở Dương Địch, tiếng tăm thị phi tất sẽ lọt tới
triều đường, quan quân lấy làm hiềm khích có khi không tránh nổi hoạ vào thân.
Ẩn mình ở Tuyết Nê thôn, sinh sống đạm bạc có thể tránh khỏi mọi sự dòm
ngó, càng thuận lợi cho việc hành sự sau này”. Hàn Trọng Anh cho biết Lý
Triển nhìn xa trông rộng. Lã Bất Vi cũng cảm thấy rằng việc nhỏ không biết
nhịn sẽ tổn hại tới đại sự, Lý Triển tính toán sâu xa quả là bậc kỳ tài.
Lúc chia tay, Lã Bất Vi phái người đánh xe đưa Lý Triển về tận thôn Tuyết
Nê, trên xe chở nhiều lương thực và tiền bạc. Quay trở về, Lý Triển cởi bỏ áo
gấm, khoác trên mình bộ quần áo rách rưới, bôi mặt nhọ nhem bẩn thỉu. Để
tránh phiền phức, hàng tháng vào lúc nhá nhem tối hoặc đêm khuya Lã Bất Vi
mới tới thôn Tuyết Nê.
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Cha của Lã Bất Vi là Lã Hâm thấy con giao kết với hạng người khố rách áo
ôm, nghèo nàn thì trách con: “Con nên bỏ công sức tiền tài vào việc buôn bán
mới sinh lời phát đạt được” Bất Vi nói: “Xin cha tin con! Con giao kết với Lý
Triển tiên sinh cũng là một vụ buôn bán hời đấy” Lã Hâm nói: “Vị đại công tử
này chẳng phải là người bán than sao? Lẽ nào con dùng tâm sức, hy vọng sinh
lời trong việc buôn bán than củi?. Lã Bất Vi mỉm cười, kể cho cha biết lợi ích
thực tế việc kết bạn với Lý Triển. Lã Hâm cảm thấy lo lắng: “Con làm việc này
không từ thủ đoạn, mưu cầu quan tước. Mai này nếu bại lộ, e miệng thế chê
cười”. Lã Bất Vi rành rọt nói: “Ngày mai, giở mọi mưu kế, tìm trăm phương
ngàn cách giành chức quan không phải là việc của phường tiểu nhân vong ơn
bội nghĩa. Ngày xưa, người ta luôn kính trọng vua Nghiêu Thang Tuấn Vũ, tôn
kính như bậc thánh thần, bây giờ xem ra chỉ như trò đùa thôi!”. Thấy con ngang
nhiên chỉ trích, Lã Hâm kinh ngạc nói: “Từ cổ tới kim, chưa có ai nói Nghiêu
Thuấn không tốt bao giờ”. Bất Vi nói tiếp: “Vua Nghiêu khi trị vì thiên hạ, sống
ở nhà cỏ không che nổi sương gió, ăn lương khổ, uống canh rau rừng. Ông ta
mặc cái gì? Quá lắm là tấm lông thú tránh rét mùa đông, tấm vải không choàng
tạm mùa hè. Bây giờ hạng người bần cùng trong thiên hạ cũng còn sang hơn
nhiều. Vua Nghiêu trị vì thiên hạ, tự tay cầm cuốc kiếm sống, nhọc công mệt
sức không có nổi thịt ăn, tay dài hơn chân, so với bọn nô tì hầu hạ bây giờ còn
kém vài phần. Vì thế có thể nói là, thời cổ đại, người ta trao ngôi thiên tử cho
người khác dễ dàng vì cuộc sống của họ cũng chẳng khác mọi người, cũng phải
lao động làm lụng nên ngôi báu trao tay không tiếc nuối.
Bây giờ tình hình đã khác xa rồi. Một huyện lệnh - chức quan thấp nhất cũng
có ai bì được, không chỉ bản thân hưởng vinh hoa phú quý và ân trách còn lưu
cho hậu thế, con cái đời sau được lên xe xuống ngựa, nên ai cũng xem trọng
ngôi vị này. Vì thế, theo chuyện này mà nói, thời xưa nhường ngôi thiên tử dễ
dàng, thời nay theo đuổi huyện lệnh cũng khó. Đó là chuyện lợi ích thực tế hoàn
toàn khác nhau. Làm thiên tử chẳng lợi lộc, lại chịu khổ, ai muốn làm? Làm
huyện lệnh lại khác hẳn, chắc chắn mọi người ai cũng cố theo đuổi.
Người sống nơi núi cao, phải xuống khe suối sâu lấy nước, mỗi lần gặp dịp
lễ tiết lấy nước làm quà biếu tặng, người sống nơi ngập úng, chuyên khổ vị bị
thuỷ tai lại muốn tiêu bớt nước đi. Vì thế đến mùa giáp hạt, đến cả anh em cũng
không cho nhau nổi bữa cơm, mùa thu hoạch lương đống đầy đồng thì khách sơ
giao cũng đãi tiệc, chẳng phải họ có lòng tốt hiếu khách quên tình cốt nhục mà
vì của cải quá nhiều; ngày nay người ta sống phải tranh giành nhau không phải
tâm địa hẹp hòi mà vì tài vật hiếm quý. Cổ nhân dễ thoái bỏ ngôi vị không phải
vì lòng cao thượng mà vì quyền lợi ít ỏi, ngày nay tranh quan vô chức không
phải hạng vô sỉ mà vì bổng lộc dồi dào”.
Lã Hâm ban đầu cảm thấy kinh ngạc sửng sốt, càng nghe càng thấy thán
phục ý chí lớn lao của con, luôn miệng tán thưởng: “Diệu kế, thật diệu kế!” Bất
Vi nói tiếp: “Xin cha đừng quá khen con, có một chút lời lãi nào đáng kể gì;
chút lời ấy chỉ là tạm thời thôi, chưa có tiền đồ lớn nhưng phải buông câu được
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con cá lớn, có như thế lãi lời mới không đếm xuể được!” Lã Hâm hỏi: “Lý Triển
có phải là con cá lớn không?” Lã Bất Vi dương dương tự đắc: “Tất nhiên rồi!”
Công lao của Lã Bất Vi quả là không uổng phí.
Năm 273 trước CN, liên quân hai nước Triệu, Nguỵ tiến công Hoa Dương
nước Hàn, tình hình nguy cấp. Nước Hàn cầu viện nước Tần, xin binh ứng cứu,
lúc đầu, nước Tần khoanh tay đứng nhìn, án binh bất động. Hàn Tướng quốc nói
với Trần Thệ đang bị ốm nằm trên giường rằng: “Nay việc quân gấp gáp, hy
vọng ngài dù lâm bạo bệnh cũng xin đêm tối đến Tần một phen”. Trần Thệ đến
nước Tần gặp Nhương hầu Nguỵ Nhiễm. Nhương hầu nói: “Chẳng phải việc
binh khẩn cấp sao? Vì thế mới cho ông đến đây!” Trần Thệ đáp lời: “Không gấp
gì cả”. Nhương hầu nổi giận: “Ngài tới đây không phải làm sứ giả cho quân
vương nước mình hay sao? Nước Hàn cho sứ giả đến không ngừng, báo với tệ
quốc tình hình rất khẩn cấp, thế là tại sao?” Trần Thệ nói: “Nước Hàn muốn là
khẩn cấp thì có thể thay đổi tình hình thuận theo quý quốc. Chính là vì chưa có
nghiêm trọng mới sai tôi tới đây”. Nhương Hầu nghe xong lập tức nói: “Ngài
không cần đến gặp Tần vương, tôi lập tức cho quân tiếp ứng”.
Quả nhiên, tám ngày sau, quân Tần đã tới núi Hoa Dương, đánh bại liên
quân Triệu, Nguỵ. Năm ấy, Trịêu Li Vương qua đời, con là Hoàn Huệ Vương
lên ngôi.
Ngày hôm sau, Hoàn Huệ Vương lập tức đến thôn Tuyết Nê đón thầy giáo
Lý Triển hồi cung. Khổ tận cam lai, Lý Triển được phong làm Thái tể, đức cao
trọng vọng. Lã Bất Vi trở thành khách khanh, hưởng hàm Tam phẩm, có thể ra
vào cung vua. Hôm thiết triều, Lã Bất Vi thấy Hoàn Huệ Vương oai nghiêm khí
phách, trong lòng xốn xang, ông biết, tự mình sẽ bước lên đài cao phay hầu bái
tướng.
Lã Bất Vi tuy chỉ có tước hầu, không có quan chức nhưng được đoàng hoàng
ra vào triều đường. Hoàng Huệ Vương bày yến tiệc, mời các chư hầu và sứ
thần, có lúc mời cả Lã Bất Vi; vì thế chẳng bao lâu Lã Bất Vi thiết lập được
quan hệ khá tốt với vài người trong triều, cho dù cẩn trọng trong từng lời nói
song trước mắt vua, rốt cuộc vẫn chỉ là khách thương tầm thường. Ngày trước
khi vào thành buôn bán, không ai chú ý tới Lã Bất Vi, chỉ nghỉ ở quán trọ
thường hạng, bây giờ mọi việc đã khác mỗi lần tới đây đều có bè bạn. Ngoài
việc buôn bán, Bất Vi thường vào cung vương hoặc nghỉ ngơi trong phủ tướng
hầu. Đây chính là cơ hội để Lã Bất Vi nắm vững tình hình các nước chư hầu.
Bất Vi không còn là thương nhân giống người khác nữa.
Sau khi chia tay ở Dương Quang, Bất Vi vẫn tiếp tục buôn bán châu ngọc ở
xưởng “Long Xương Quảng”
Một hôm, khi Lã Bất Vi đang ngồi tính toán, có hai người một gày một béo
cầm ngọc hỏi bán. Lã Bất Vi đồng ý mua nhưng muốn xem qua đồ bán. Người
béo nhẹ nhàng lấy trong mình chiếc vòng ngọc đưa cho Lã Bất Vi.
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Bất Vi sửng sốt, đây chính là chiếc vòng ngọc mà Bá Phụ tặng mình. Chính
Lã Bất Vi đem tặng cho Hoàng Phủ Kiều, cớ sao lại lọt vào tay hai gã này? Bất
Vi giật mình lo sợ, xem đi xem lại, đích thực là tín vật đã đưa cho Hoàng Phủ
Kiều.
Bất Vi biết đã có chuyện xảy ra, cố nén nỗi sợ hãi, lấy giọng trấn tĩnh hỏi:
“Chiếc vòng này có phải đích thực của các ông không?”
Người béo vội hỏi lại: “Không phải của chúng tôi. Hay là các ông không
mua?”
Bất Vi lại hỏi: “Thế ở đâu ra?”
Người gầy gạt đi: “Ông không phải là quan phủ, không phải hỏi gốc tích
ngọn nguồn, có không can hệ gì tới ông. Ông xem qua ngọc rồi, cuối cùng ông
có mua hay không?”
Bất Vi nói: “Tất nhiên là mua”. Sau một hồi ngã giá, Lã Bất Vi trả tiền. Hai
người mừng rỡ, cầm tiền ra về.
Họ vừa bước chân ra khỏi cửa, Lã Bất Vi cùng một người gia nhân bước vội
theo sau. Bất Vi theo hút bóng áo đen của người béo, qua một lối rẽ, đột nhiên
bóng áo ấy bước nhanh vào quán rượu ven đường.
Hai người bán ngọc sung sướng hả hệ gọi bày rượu thịt, bắt đầu chúc tụng
nhau.
Bất Vi và người hầu ngồi kế bên cạnh, cũng vờ gọi cơm rau, lắng nghe từng
lời hai người béo – gày nói chuyện. Họ nói rất nhỏ nhưng Lã Bất Vi không bỏ
sót lời nào.
Người gày nói: “Anh, anh thật tinh đời, vừa nhìn biết cô gái ấy là con nhà
trâm anh, lại còn mang ngọc quý bên mình”. Người béo nói: “Cô gái ấy thật
kiều diễm. Ôi! Đôi mày thanh thoát, thật đáng quý tướng đài các!” Người gày
nói: “Anh không cưới được cô ấy thà để em bán quách cho xong”. Người béo
nói: “Nói dễ làm sao! Mày không nhìn thấy cô ấy chống cự quyết liệt thế nào à,
chết cũng không thuận, chẳng phải đợi lên thành, trên đường mà thấy thì quan
phủ sẽ gô cổ bọn mình hỏi tội đấy!”. Người gày nói: “Thế thì đem trói rồi nhốt
nó vào nhà kho là thượng sách” Người béo: “Sự việc không thành, ta bắt nó
phải chết, chiếc vòng này cũng đủ dùng rồi”. Hai người thì thầm nhỏ to, hồi lâu
đứng dậy trả tiền ra về.
Bất Vi và người hầu nhẹ nhàng theo gót, thấy hai người liêu xiêu trên đường
rồi rẽ vào sân bao quanh bởi bức tường rêu phong.
Bất Vi quan sát rồi nhớ kỹ vị trí ngôi nhà, bảo người hầu đứng đó canh
chừng rồi chạy như bay đến phủ Tư Khấu, đưa ra vòng ngọc Long Vân, trình
báo mọi chuyện đã nghe được. Tư Khấu biết Lã Bất Vi là khách khanh, hưởng
hàm tam phẩm, lại muốn gần gũi hơn, vội phái người đến Dương Địch điều tra.
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Rất nhanh chóng, đầu lĩnh mang quân đến bao vây ngôi nhà Bất Vi kể, bắt
hai người một béo một gày về tra xét. Ban đầu, hai kẻ trốn tránh, quanh co chối
cãi, sau khi đối chất với Lã Bất Vi đành cung khai nhận tội. Hôm qua đã vào
nhà cô gái cướp bóc của cải, bắt cóc cô gái về làm vợ nhưng bị chống trả quyết
liệt bèn trói cô giam vào trong nhà kho.
Bất Vi cùng vài tên lính tới nhà kho, chỉ thấy một mùi ẩm mốc xộc vào mũi.
Bất Vi gọi liền mấy tiếng: “Hoàng Phủ Kiều, Hoàng Phủ Kiều”. Không có ai
đáp lời. Bất Vi khom lưng chui vào trong, chỉ thấy mạng nhện giăng đầy, nhìn
kỹ từng góc nhà cũng không thấy bóng dáng Hoàng Phủ Kiều đâu.
Quan binh trong kho nổi giận, thét hỏi anh em gày béo dấu cô gái chỗ nào.
Hai người than khóc thấu trời, thề thốt rằng không biết việc gì xảy ra, không
biết ai đã giúp cô trốn thoát.
Bất Vi quắc mắt nhìn họ, quan binh xin Lã Bất Vi giảm cơn thịnh nộ, xin
giải hai tên giam vào ngục, nghiêm trị cực hình, xét xử bọn điêu dân xảo trá.
Thất vọng nặng nề, Lã Bất Vi lặng lẽ quay về phủ. Con đường vắng lặng
lạnh lẽo nhưng càng làm tăng thêm nỗi mệt mỏi chán chường. Vừa vào tới cửa,
gia nhân báo có hai người xin gặp. Một người là Hoàng Phủ Kiều, người kia tự
xưng là Dương Tử đang nóng lòng đợi trong phòng khách.
Thật là tạo hoá khéo xoay vần, Lã Bất Vi vội bước, mọi việc xảy ra như sóng
cồn gió dập, cuộc sống với bao điều ngẫu nhiên dễ thay đổi. Bước vào phòng
khách, Lã Bất Vi vội đưa mắt nhìn hai người trong phòng.
Đầu tiên, Lã Bất Vi nhìn thấy Hoàng Phủ Kiều, ánh mắt rưng rưng chảy lệ
chạy tới, rồi bóng dáng mảnh mai như lá mùa thu ào tới bên mình. Trên khuôn
mặt còn vương nỗi sợ hãi của bao chuyện xảy ra, Hoàng Phủ Kiều kể cho Lã
Bất Vi nghe. Cô vừa đến Dương Địch tìm anh thì bị hai người một béo một gày
bắt giữ, trói rồi giam vào nhà kho.
Cô lấy hết sức bình sinh kêu cứu, một lúc lâu sau, có Dương Tử nghe thấy,
chạy tới giải thoát cho cô. Cô từ lâu đã nghe thấy trong thành có một vị buôn
bán vàng ngọc giàu lòng nhân nghĩa là Lã Bất Vi.
Lúc đó, Lã Bất Vi mới nhìn rõ người thanh niên gọi là Dương Tử. Đôi mày
rậm, khuôn mặt lanh lợi hồng hào, bờ vai rộng dường như có thể mang tròn
khối đá vạn cân. Bất Vi nói, nếu anh ta đồng ý sẽ lưu anh ta lại trong phủ làm
người giúp việc với tiền công hậu hĩnh. Dương Tử gật đầu mỉm cười. Hoàng
Phủ Kiều nói, cô cũng muốn ở lại, nhưng để vừa lòng cô, không phải là chút
tiền công. Câu nói mang bao ý tứ sâu xa khiến môn khách trong nhà Lã Bất Vi
đều bật cười.
Đêm dài nhiều mộng, tiết đông lạnh lùng dường như cũng chuyển sang xuân.
Đêm ấy, người con gái xuân sắc hoa nhường nguyệt thẹn trở thành vợ của Lã
công tử hào hoa.
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