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CHÁNH TÀ VӔN DƬ BҨT LѬӤNG LҰP
hѭng hào kiӋt há gì quên nét nghƭa nhân

Dүu xa xôi cǊng quyӃt tҫm thù
Ĉáng khen cho công phu thѭӧng thӯa Sѭ tӱ hӕng cӫa phái ThiӃu Lâm.
Ĉáng phөc cho tiӃng Long ngâm mang Vô cӵc chân khí cao thâm cӫa phái Võ
Ĉang.
TiӃng gҫm bҧo dӯng tay, tiӃng ngâm bҧo ÿình thӫ ÿѭӧc bӕn tay cao thӫ
cӫa hai ÿҥi môn phái ÿӭng ÿҫu thҩt ÿҥi môn phái vang lên ÿã kӏp cҧnh tӍnh toàn
thӇ quҫn hùng, ÿã kӏp ÿánh thӭc lѭѫng tri cӫa mӛi mӝt nhân vұt trong võ lâm
chính phái ÿang say máu, bҳt buӝc tҩt cҧ phҧi dӯng lҥi.
Bóng ngѭӡi ҭn hiӋn trong lӟp hào quang chói ngӡi mӝt màu vàng cǊng phҧi
dӯng lҥi. Và tҩt cҧ ÿӅu bàng hoàng nhìn vào cҧnh tѭӧng ghê khiӃp có mӝt
không hai ÿang bày ra trѭӟc mһt bӑn hӑ.
VǊ Văn Ĉӭc Chính, phҧi, chính bóng ngѭӡi ҭn hiӋn trong màn cѭѫng khí nӑ
là VǊ Văn Ĉӭc Chính cǊng thҧng thӕt nhìn thҧm cҧnh do chính bàn tay mình
tҥo ra.
Và rӗi, tӯng tiӃng thӣ dài não ruӝt bҳt ÿҫu vang lên. TiӃng thӣ dài trѭӟc lôi
kéo tiӃng thӣ dài sau... TiӃng chҳt lѭӥi trѭӟc khuyӃn khích tiӃng chҳt lѭӥi sau.
Và nәi cӝm hѫn hӃt là tiӃng kêu áo não cӫa VǊ Văn Ĉӭc Chính: - Trӡi! Ta ÿã
làm gì này? Tay ta... chính tay ta ÿã gây nên cҧnh tѭӧng này sao? Ta có còn là
ngѭӡi nӳa không? Tҥi sao ta ÿã tҥo nên cҧnh ÿӗ sát sinh linh thӃ này?
TiӃng thӕng trách cӫa VǊ Văn Ĉӭc Chính nhѭ tiӃng dao ÿâm vào lòng cӫa
mӛi mӝt ngѭӡi hiӋn diӋn ӣ ÿây ӣ ÿây, khiӃn cho tҩt cҧ bӑn hӑ ÿӅu cúi gҫm mһt
xuӕng, không dám nhìn vào hiӋn trѭӡng nӳa.
Ĉã thӃ, tiӃng cҧm thán cӫa Hàn Nhѭӧc Thuyên lҥi vang lên lӗng lӝng: Chúng ta quҧ là ÿáng trách vì dүu sao bӑn chúng chӍ là nhӳng kҿ tay sai mà
thôi. Bӑn chúng chӍ a dua vӅ hùa vӟi kҿ mҥnh mà thôi. Bӑn chúng chѭa ÿáng
ÿӇ chӃt nhѭ thӃ này.
TiӃng cҧm thán cӫa Hàn Nhѭӧc Thuyên càng làm cho mӑi ngѭӡi tӵ trách
mình hѫn, tӵ nguyӅn rӫa bҧn thân mình nhiӅu hѫn.
Chính VǊ Văn Ĉӭc Chính cǊng ÿang trong tình trҥng nhѭ thӃ, tӋ hѫn thӃ.
Vì ngѭӡi khӣi ÿҫu, ngѭӡi khai cuӝc ÿӗ sát này chính là VǊ Văn Ĉӭc Chính.
Trách nhiӋm cӫa cҧnh thҧm tuyӋt nhân hoàn này VǊ Văn Ĉӭc Chính phҧi
gánh chӏu, chӭ không thӇ là ai khác ÿѭӧc.
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VǊ Văn Ĉӭc Chính thҫm quyӃt ÿӏnh: "Suӕt máu oan ӭc này ta chӍ còn cái
chӃt ÿӇ tҥ tӝi mà thôi!" Nhѭng, ÿang lúc mӑi ngѭӡi ÿang trong tình trҥng mê
muӝi này, thì mӝt giӑng nói ÿã sang sҧng cҩt lên, mӝt lҫn nӳa ÿánh thӭc trí giác
cӫa mӑi ngѭӡi, kӇ cҧ VǊ Văn Ĉӭc Chính nӳa.
Giӑng này nói: - Hàn Nhѭӧc Thuyên! Ngѭѫi nói gì thӃ? Ngѭѫi là ngѭӡi ÿӑc
sách thánh hiӅn ÿӃn vҥn quyӇn mà ngѭѫi nói nhѭ thӃ ÿѭӧc sao? Mӑi lӡi giáo
huҩn ta ÿã dҥy dӛ ngѭѫi ÿâu rӗi? Ngѭѫi có còn là ngѭӡi cӫa Hàn gia nӳa
không? Ngѭѫi có còn là con cӫa ta nӳa không?
Hóa ra ÿây chính là lӡi cӫa Chѭӣng trung thѭ tán nhân Hàn Gia Trӑng ÿang
khiӇn trách con cӫa lão là Hàn Nhѭӧc Thuyên.
Và chính nhӳng lӡi mào ÿҫu này cӫa Chѭӣng trung thѭ tán nhân ÿã làm
toàn thӇ quҫn hùng kinh ngҥc, phҧi chú tâm nghe lão tiӃp tөc giáo huҩn Hàn
Nhѭӧc Thuyên.
Hàn Nhѭӧc Thuyên run bҳn ngѭӡi khi thҩy phө thân giұn dӳ ra mһt, khi nhe
phө thân lӟn tiӃng quát mҳng tҥi chӛ ÿông ngѭӡi.
Lұp cұp mӝt lúc, Hàn Nhѭӧc Thuyên không sao ÿáp ÿѭӧc mӝt lӡi. Thҩy
thӃ, Chѭӣng trung thѭ tán nhân Hàn Gia Trӑng cao giӑng tiӃp tөc nói, nhѭ nói
cho toàn thӇ quҫn hùng nghe:
- Tà chánh bҩt lѭӥng lұp. Sách thánh hiӅn nào mà không dҥy thӃ hӱ? Tà
luôn luôn tìm thiên phѭѫng bách kӃ hãm hҥi chánh, ai mà không rõ hӱ? Chánh
luôn luôn ÿӕi lұp vӟi tà, cҧi sӱa uӕn nҳn tà. Là nhân vұt chánh phái ai mà
không tâm niӋm nhѭ vұy hӱ? Nhѭng uӕn nҳn mà ÿѭӧc sao khi tà ÿang gѭѫm kӅ
cә ngѭӡi chánh phái? Cҧi sӱa mà ÿѭӧc sao khi kҿ ác tâm ÿang quyӃt ÿѭa ngѭӡi
chánh tâm hӗn du ÿӏa phӫ? Hӯ! Nhân vӟi kҿ ác là bҩt nhân vӟi chính bҧn thân
mình. Mӑi ngѭӡi hãy nhìn vào nhӳng nhân vұt này mà xem.
Vӯa nói, Chѭӣng trung thѭ tán nhân vӯa ÿѭa tay chӍ vào nhӳng gѭѫng mһt
hӕc hác tiӅu tөy ÿang ÿӭng lүn vào quҫn hùng. Bӑn hӑ là nhӳng tù phҥm bҩy
lâu nay cӫa Nhҩt Thiên Bang. Trong ÿó cǊng có mҳt Thiên Không ÿҥi sѭ và
Thiên Pháp ÿҥi sѭ nӳa.
Chѭӣng trung thѭ tán nhân nói tiӃp: - NӃu hôm nay âm mѭu cӫa bӑn Nhҩt
Thiên Bang thành công, thì liӋu nhӳng nhân vұt này có còn sӕng không sau khi
ÿã bao năm dài nhҩt mӵc không qui hàng bӑn chúng?
Lác ÿác có mӝt vài ngѭӡi vӯa ÿѭӧc Chѭӣng trung thѭ tán nhân ÿѭa tay chӍ
ÿã phҧi gұt ÿҫu ÿӗng tình...
- Còn nhӏ vӏ ÿҥi sѭ. Nhӏ vӏ ÿҥi sѭ là ÿӋ tӱ Phұt môn, nhӏ vӏ ÿҥi sѭ ÿã thҩm
nhuҫn Phұt pháp. Nhӏ vӏ ÿҥi sѭ sҹn sàng vào ÿӏa ngөc ÿӇ phә ÿӝ chúng sanh.
Vұy thӱ hӓi sau khi nhӏ vӏ ÿҥi sѭ ÿã tӵ hy sinh bҧn thân mình thì phái ThiӃu
Lâm cӫa nhӏ vӏ ÿҥi sѭ sӁ ra sao? Công ÿӭc cӫa Ĉҥt Ma tә sѭ và biӃt bao ÿӡi
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phѭѫng trѭӧng tiӅn nhiӋm sӁ ra sao? Phұt pháp có còn truyӅn bá khҳp thiên hҥ
không? Chúng sinh rӗi sӁ ra sao khi bӑn ác nhân Nhҩt Thiên Bang ngӵ trӏ khҳp
ÿҩt trӡi Trung nguyên này?
Thҧng thӕt, Thiên Không ÿҥi sѭ không biӃt nói gì, còn Thiên Pháp ÿҥi sѭ
chӫ trì Ĉҥt Ma viӋn, chӏu trách nhiӋm vӅ sӵ dҥy dӛ công ÿӭc cӫa Ĉҥt Ma sѭ tә
thì cúi ÿҫu xuӕng, niӋm nhӓ mӝt
câu:
- A di ÿà phұt! Quay sang Tӱ Thanh ÿҥo trѭӣng cùng chѭ ÿҥo trѭӣng
chѭӣng môn phái Võ Ĉang, Chѭӣng trung thѭ tán nhân hӓi:
- Còn ÿҥo trѭӣng, nӃu ÿiӇn lӉ này cӫa Nhҩt Thiên Bang thành tӵu thì Tam
thanh ÿiӋn cùng Thái thanh, ThiӃu thanh nhӏ ÿӝng cӫa ÿҥo trѭӣng liӋu sӁ ra sao?
Có còn nguyên vҽn nhѭ thuӣ nào không? Có còn là chӕn thanh tu cho nhӳng ai
tôn thӡ Tam Thanh lão tә không? Ĉҥo trѭӣng liӋu còn có ngày giӡ nào ÿӇ duy
trì, ÿӇ truyӅn bá tѭ tѭӣng ÿҥo gia không, hӱ?
Chѭӣng trung thѭ tán nhân lên giӑng nhѭ thӃ chӍ vì Chѭӣng trung thѭ tán
nhân là mӝt trong NgǊ kǤ tán nhân mà các tán nhân còn lҥi cǊng phҧi kiêng nӇ,
nói gì ÿӃn ngѭӡi giang hӗ các phái.
Bӣi thӃ, Tӱ Thanh ÿҥo trѭӣng vӯa nghe lӡi chҩt vҩn cӫa Chѭӣng trung thѭ
tán nhân xong liӅn hoàn toàn thҩt sҳc, ú ӟ, không nói ÿѭӧc lӡi nào. Vì lӁ,
Chѭӣng trung thѭ tán nhân ÿã nói quá ÿúng, không sai chҥy mҧy may nào!
NӃu bӑn Nhҩt Thiên Bang, sau ÿiӇn lӉ ra mҳt này, mà không hӫy diӋt ÿѭӧc
Võ Ĉang thì chӍ trӯ phi mһt trӡi mӑc ÿҵng tây mà thôi.
ĈӃn lúc ÿó, Võ Ĉang liӋu có ÿѭӧc mӝt cӭu tinh có mһt kӏp lúc nhѭ lҫn trѭӟc
không? Võ Ĉang phái liӋu có còn tӗn tҥi hay không?
Nghƭ thӃ, Tӱ Thanh ÿҥo trѭӣng, chѭӣng môn Võ Ĉang tuy không sao ÿáp
ÿѭӧc, vүn khe khӁ lҳc ÿҫu, biӇu thӏ rҵng tҩt cҧ nhӳng gì Chѭӣng trung thѭ tán
nhân vӯa nêu lên ÿӅu không sao còn nӳa.
Ĉѭa mҳt nhìn khҳp quҫn hùng mӝt lѭӧt, mҳt lҩp lóe hàn quang cӫa mӝt
ngѭӡi ÿã khôi phөc trӑn vҽn võ công ÿang giұn dӳ. Chѭӣng trung thѭ tán nhân
Hàn Gia Trӑng lҥi nói tiӃp:
- Ĉành rҵng trong sӕ bӑn ngѭӡi này vүn còn có mӝt ít chѭa ÿáng tӝi phҧi
chӃt. Ĉành rҵng hành ÿӝng cӫa chúng ta lúc này có hѫi bҩt nhân! Nhѭng liӋu sӕ
ít ÿó, sau này khi nhӟ lҥi quá khӭ, mӝt quá khӭ uy trùm thiên hҥ, mӝt quá khӭ
ÿã tӯng ngҭng cao ÿҫu, bҳt kҿ khác phҧi phөc tùng hӑ thì chӯng ÿó sӁ ra sao?
Chút vөn than hӗng trong ÿӕng lӱa tàn liӋu có ngày phát cháy bùng lên hay
không? Sӕ ít ÿó liӋu sӁ sanh dã tâm góp nhóp lҥi lұp thành mӝt Nhҩt Thiên
Bang khác không?
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Gѭӡm gѭӡm nhìn mӑi ngѭӡi mӝt lѭӧt nӳa, ÿoҥn Chѭӣng trung thѭ tán nhân
Hàn Gia Trӑng vӟi tѭӟng mҥo phѭѫng phi uy lүm ÿã phҧi làm mӑi ngѭӡi giұt
mình khi nói:
- NӃu quҧ là sӁ có mӝt ngày nhѭ vұy! SӁ có mӝt lҫn nӳa võ lâm Trung
nguyên ÿiên ÿҧo, thì mӑi ngѭӡi chúng ta oán trách ai ÿây? Trách nhiӋm lúc ÿó
ai trong chúng ta là ngѭӡi phҧi gánh chӏu nӃu ngày hôm nay chúng ta nѭѫng tay
cho bӑn Nhҩt Thiên Bang ÿáng chӃt này? Là ÿҥi sѭ chăng? Là ÿҥo trѭӣng? Hay
là ngѭѫi, VǊ Văn Ĉӭc Chính tiӇu lão ÿӋ cӫa ta?
Chѭӣng trung thѭ tán nhân hӓi ÿӃn nhân vұt nào, nhân vұt ҩy ÿӅu nghiêng
ÿҫu lүn tránh cái nhìn dò xét cӫa Chѭӣng trung thѭ tán nhân Hàn Gia Trӑng.
ChӍ riêng có mӛi mӝt mình VǊ Văn Ĉӭc Chính là không lүn tránh cái nhìn
này! Ngѭӧc lҥi, VǊ Văn Ĉӭc Chính còn nhìn trҧ lҥi.
Nhѭng cái nhìn lúc này cӫa VǊ Văn Ĉӭc Chính không còn mang ý nghƭa là
thӕng khә, là ân hұn nӳa! Mà là cái nhìn ÿҫy nhiӋt huyӃt, sáng ngӡi mӝt niӅm
chính khí!
VǊ Văn Ĉӭc Chính lên tiӃng trong sӵ chӡ ÿӧi cӫa Chѭӣng trung thѭ tán
nhân: - Ĉa tҥ Hàn lão huynh ÿã kӏp thӡi ÿӅ tӍnh! ChӍ suýt chút nӳa là ÿӋ ÿã vì ân
hұn mà tӵ hӫy rӗi! Hàn lão huynh nói phҧi! Tuy trҧm thҧo trӯ căn là viӋc mà bҩt
kǤ ai tӵ xѭng là chính nhân quân tӱ ÿӅu không làm, không dám làm. Nhѭng
nӃu loҥi cӓ ҩy là loҥi cӓ ÿӝc thì sao? Há lӁ chúng ta là ngѭӡi chính phái lҥi ÿӇ
mҫm mӕng cӫa giӕng cӓ ҩy lҥi ÿѭӧc có ngày mӑc lҥi sao? Nhѭng...
- Nhѭng thӃ nào, tiӇu lão ÿӋ? Trong ÿôi mҳt cӫa Chѭӣng trung thѭ tán nhân
chӧt lҩp lóe lên mӝt thoáng ánh nhìn hi vӑng, ÿang khi lo ngҥi hӓi VǊ Văn Ĉӭc
Chính câu ÿó.
Và Hàn Gia Trӑng, lão Thѭ chӧt thӣ mӝt hѫi dài nhҽ nhõm khi nghe VǊ
Văn Ĉӭc Chính nói: - Hàn lão huynh! Nhѭng ÿӋ vүn hҵng mong sӵ viӋc nhѭ
ngày hôm nay ÿӯng có bao giӡ tái diӉn nӳa! Mӑi ngѭӡi trong chúng ta ÿӯng có
ai lҥm sát nӳa! Vì...
- A di ÿà phұt! VǊ Văn Ĉӭc Chính thí chӫ luұn viӋc rҩt xác ÿáng! Sao thí
chӫ không tiӃp lӡi ÿӇ mӑi ngѭӡi cùng nghe cao kiӃn?
Phұt gia ÿӋ tӱ thì bao giӡ cǊng là Phұt gia ÿӋ tӱ! Thiên Không ÿҥi sѭ tӯ khi
bӏ bӑn Nhҩt Thiên Bang giam giӳ tҥi tәng ÿàn này thì thҫn trí mѭӡi phҫn ÿã
khôi phөc lҥi ÿҫy ÿӫ! Tuy ÿҥi sѭ chӍ mӟi gһp VǊ Văn Ĉӭc Chính lҫn này là lҫn
thӭ nhҩt, nhѭng mӑi hành vӯa trѭӟc ÿây cӫa VǊ Văn Ĉӭc Chính, Thiên Không
ÿҥi sѭ ÿã tӯng nghe Thiên Pháp ÿҥi sѭ nói qua! Có hѫi khác mӝt chút là ӣ cái hӑ
Văn trѭӟc ÿây và VǊ Văn bây giӡ! Do ÿó, Thiên Không ÿҥi sѭ vӟi tâm tӯ bi hӍ
xҧ vүn hi vӑng vào ÿӭc ÿӝ cӫa VǊ Văn Ĉӭc Chính, khi ÿҥi sѭ biӃt và tin chҳc
rҵng VǊ Văn Ĉӭc Chính ngay bây giӡ và sau này sӁ là chӛ dӵa cӫa võ lâm
Trung nguyên.
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Vì thӃ, Thiên Không ÿҥi sѭ rҩt mӯng, khi nghe VǊ Văn Ĉӭc Chính kêu gӑi
mӑi ngѭӡi tránh mӝt sӵ viӋc nhѭ ngày hôm nay trong tѭѫng lai.
Thiên Không ÿҥi sѭ hӓi thӃ là ÿúng vӟi ý ÿӗ cӫa Chѭӣng trung thѭ tán
nhân! Vì chính lão cǊng ÿang lên giӑng thúc hӕi VǊ Văn Ĉӭc Chính:
- Chѭӣng môn phѭѫng trѭӧng và mӑi ngѭӡi ÿang chӡ ÿӧi ÿây! TiӇu lão ÿӋ
cӭ nói ÿi! VǊ Văn Ĉӭc Chính phҩn khӣi hùng tâm khi nghe Thiên Không ÿҥi
sѭ, thay mһt cho Thҩt ÿҥi môn phái, và Chѭӣng trung thѭ tán nhân, thay mһt
cho sӕ quҫn hào còn lҥi, ÿang lҳng nghe lӡi nói cӫa mình!
Vì thӃ, bҵng giӑng nói hùng hӗn, VǊ Văn Ĉӭc Chính vӯa giҧi thích vӯa ÿѭa
mҳt nhìn bao quát mӝt vòng rӝng:
- Chѭ liӋt vӏ! Tҥi hҥ không dám cho ÿây là cao kiӃn, mà chӍ vì VǊ Văn Ĉӭc
Chính tҥi hҥ nghƭ ÿѫn giҧn thӃ này thôi! Ĉó là nӃu chúng ta làm nhѭ thӃ thì
chúng ta ÿâu khác gì bӑn hӑ! Dùng bҥo lӵc ÿӇ ngăn chұn mӝt bҥo lӵc thì chúng
ta không khác chút nào nhӳng ngѭӡi chúng ta cho là tà phái cҧ...
- ThӃ thì phҧi làm sao, sѭ ÿӋ? Phҩn khích trѭӟc lӡi nói hùng hӗn và thұp
phҫn ÿúng ÿҳn cӫa VǊ Văn Ĉӭc Chính, Hӑa ÿiӇm Lan hoa phҩt huyӋt thӫ bèn
kêu lên hӓi.
VǊ Văn Ĉӭc Chính cao giӑng hѫn nӳa, ÿáp: - Chúng ta phҧi giѭѫng cao lá
cӡ chính nghƭa! Phҧi bҵng nhân nghƭa ÿӇ chiӃn thҳng bҥo tàn! Không kӅm ÿѭӧc
nӳa! Bҩt giác mӑi ngѭӡi hiӋn diӋn tҥi ÿây ÿӗng loҥt vӛ tay hoan nghênh, và lǊ
lѭӧt thi nhau kéo ÿӃn gҫn VǊ Văn Ĉӭc Chính! ĈӇ nӃu, không nói ÿѭӧc câu nào
vӟi VǊ Văn Ĉӭc Chính thì ít nhҩt cǊng ÿѭӧc nhìn tұn mһt mӝt vӏ anh hùng tài
hoa tuyӋt thӃ, mà tuәi ÿӝ chӯng mѭӡi tám, còn ÿang ÿӝ hoa niên, huyӃt khí còn
ÿang phѭѫng cѭѫng mà lҥi nói ÿѭӧc nhӳng lӡi nhân nghƭa nhѭ thӃ.
Ai ai cǊng làm nhѭ vұy cҧ. Duy chӍ có hai ngѭӡi là ÿang có thái ÿӝ khác
thѭӡng! Mӝt là Âm phong tán nhân, lão KǤ trong NgǊ kǤ tán nhân! Lão ÿang
theo dõi hành vi thҩt thѭӡng cӫa ngѭӡi thӭ hai là Chѭӣng trung thѭ tán nhân!
Chѭӣng trung thѭ tán nhân Hàn Gia Trӑng sau khi nghe VǊ Văn Ĉӭc Chính
nói xong, lão liӅn lùi ngѭӡi lҥi ÿӭng xa xa, chӯng nhѭ lão Thѭ ÿang muӕn
nhѭӧng lӕi cho mӑi ngѭӡi ÿang thi nhau kéo lҥi gҫn chӛ VǊ Văn Ĉӭc Chính
vұy!
Nhѭng thұt ra Âm phong tán nhân ÿã nhìn ÿѭӧc rõ ràng, Chѭӣng trung thѭ
tán nhân chӍ lùi lҥi phía xa ÿӇ... ÿӭng im ÿó và dùng tay áo che lҩy mһt! Vì... lão
Thѭ ÿang khóc! Lão khóc âm thҫm, lһng lҿ! Và do lão Thѭ che kín mһt nên lão
không biӃt rҵng Âm phong tán nhân ÿang theo dõi, quan sát lão!
Kinh ngҥc, Âm phong tán nhân liӅn dùng bí pháp TruyӅn âm nhұp mұt ÿӇ
hӓi lão Thѭ, lão hӳu cӫa lão:
- ViӋc gì thӃ, lão Thѭ? Sao lão lҥi rѫi lӋ? Chѭӣng trung thѭ tán nhân vүn
bѭng kín mһt, nhѭng ÿã lên tiӃng ÿáp trҧ: - Thұt khó có viӋc gì qua mҳt ÿѭӧc
lão KǤ! Lão KǤ này! Nhӳng lӡi ta ÿã nói lúc nãy, lão nghe thҩy thӃ nào?
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Lão KǤ ÿáp ngay: - Lão Thѭ ÿâu mӝt túi kinh luân, ÿѭѫng nhiên là nhӳng
lӡi lúc nãy phҧi hùng hӗn rӗi! Nhѭng ÿӕi vӟi lão KǤ ta thì...
- Thì sao?
- Lão Thѭ! Ta nói thұt nghe! Ta nghe nó thӃ nào ҩy! Dѭӡng nhѭ ÿó không
phҧi là nhӳng lý lӁ thѭӡng nhұt cӫa lão Thѭ vұy! Phҧi thӃ không lão Thѭ!
- Lão KǤ quҧ là... sâu sҳc! Ĉúng thӃ thұt! Hôm nay ta ÿã vұn dөng tim óc,
uӕn ba tҩc lѭӥi, là ÿӇ làm gì, lão KǤ có hiӇu ÿѭӧc không?
Sau mӝt lúc suy nghƭ, lҩy Âm phong tán nhân hӓi: - Có phҧi là vì thái ÿӝ
cӫa mӑi ngѭӡi không? Có phҧi là thái ÿӝ cӫa... VǊ Văn...? - Phҧi! Thұt ra tҩt cҧ
ÿӅu là vì VǊ Văn Ĉӭc Chính cҧ ÿҩy! Lão KǤ không thҩy sao? NӃu ta không
ngөy biӋn, nӃu ta không dùng nhӳng lӡi cѭӥng tӯ ÿoҥt lý thì thҵng bé ҩy sӁ ra
sao? Võ lâm Trung nguyên chúng ta rӗi sӁ ra sao? Lão có thông cҧm ÿѭӧc cho
ta không, lão KǤ?
- Thҧm nào... - ThӃ nào? - Bӣi vì nӃu nói nhѭ lão Thѭ thì còn gì mҥng cӫa
lão KǤ ta và luôn cҧ mҥng cӫa lão Tӱu kia nӳa chӭ?
- Vì thӃ cho nên ta phҧi... - Lão phҧi khác thѭӡng phҧi không? Ta hiӇu rӗi!
Vì không muӕn thҵng bé ҩy tӵ hӫy, uәng phí ÿi mӝt ÿóa kǤ hoa cӫa võ lâm, lão
Thѭ ÿã phҧi nói thӃ! Nhѭng sau ÿó, vì VǊ Văn Ĉӭc Chính lҥi nói lên ÿѭӧc ÿiӅu
nhân nghƭa, nên lão mӯng quá, phát khóc lên phҧi không?
- ThӃ là lão KǤ ÿã hiӇu ÿѭӧc tҩt cҧ rӗi ÿҩy! Lão ÿúng là tri kӹ cӫa lão Thѭ
này! Lão KǤ... - Gì? - Xong viӋc này, chҳc ta phҧi rӱa tay gác kiӃm, phҧi, quy
ҭn à nha! Mӑi viӋc trên giang hӗ bây giӡ ÿâu ÿã có ÿӃn mӝt lão già nhѭ ta nӳa?
- Này lão Thѭ! Lão cho ta theo chân vӟi nha? - Sao? Lão cǊng muӕn thoái
ҭn giang hӗ nӳa sao? - NӃu không phҧi lão và lão Hӑa khích ta, thì không phҧi
lão KǤ này ÿã không có mһt ӣ ÿây rӗi sao?
- Hay! Hay! Ĉѭӧc, ta thì tha hӗ nghiӅn ngүm chӳ sách thánh hiӅn, ÿang khi
ÿó lão KǤ thì biӃt tìm ai cùng lão chѫi cӡ ÿây hӣ lão KǤ? Ha ha ha...
- Ha ha ha... Hai lão KǤ, Thѭ vì vui quá nên không giӳ ÿѭӧc tiӃng cѭӡi
trong bí pháp TruyӅn âm nhұp mұt, rӕt cuӝc tiӃng cѭӡi cӫa hai lão cǊng phҧi
phát lӝ thành tiӃng...
- Ha ha ha... - Ha ha ha... May cho hai lão KǤ và Thѭ thì vӯa lúc ÿó lão
Tӱu ÿang nói gì vui nhӝn, nên lão Tӱu cǊng ÿang cѭӡi lӟn lên. Vì thӃ tràng
cѭӡi cӫa hai lão không vang lên mҩy chұm so vӟi lão Tӱu khiӃn mӑi ngѭӡi ÿӅu
nghƭ rҵng hai lão tán nhân ÿang cѭӡi vì lão Tӱu ÿã nói gì ÿó rҩt tӭc cѭӡi!
Lão Hӑa không lӁ không góp tiӃng sao? ThӃ là phát không bӕn vӏ tán nhân
ÿӗng cѭӡi lên làm cho mӑi ngѭӡi ÿӗng nghƭ "cǊng nên phҧi cѭӡi".
Và... Ha ha ha... Ha ha ha... Mӑi ngѭӡi sau khi ÿã cѭӡi xong, quay lҥi nhìn
thì ÿã không thҩy VǊ Văn Ĉӭc Chính ÿâu nӳa!
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Sau mӝt lúc kiӃm tìm nhѭng vүn không hiӇu là VǊ Văn Ĉӭc Chính ÿi ÿâu,
mӑi ngѭӡi ÿành phҧi giҧi tán và mҥnh ngѭӡi nào, ngѭӡi ҩy trӣ vӅ môn phái cӫa
hӑ, vӅ trú xӭ trѭӟc ÿây cӫa hӑ.
xXx
Mãi ÿӃn khi mӑi ngѭӡi giҧi tán ÿi hӃt, thì tӯ phía ngoài cәng tәng ÿàn lҫn
lѭӧt có sáu bóng ngѭӡi xuҩt hiӋn.
Sáu bóng ngѭӡi này không cùng tӯ mӝt hѭӟng mà ÿӃn ÿây. Bӑn hӑ chia
làm bӕn cánh, tӯ bӕn chӛ khác nhau, nhѭng khi hiӋn thân thì gҫn nhѭ là mӝt
lѭӧt nhѭ có hҽn nhau vұy.
Sáu ngѭӡi, bӕn cánh! Gӗm hai cánh có hai ngѭӡi ÿѫn ÿӝc, và hai cánh còn
lҥi thì mӛi cánh có hai ngѭӡi.
ĈӃn khi nhұn ra nhau thì tҩt cҧ ÿӗng cѭӡi lên. Bӕn giӑng cѭӡi trҫm trҫm,
còn hai giӑng cѭӡi kia thì trong hѫn! Nhѭng bӑn hӑ cѭӡi thұt sҧng khoái...
Dӭt tràng cѭӡi, mӝt ngѭӡi trong bӕn ngѭӡi cao niên, có giӑng cѭӡi trҫm
trҫm, liӅn nói trѭӟc, ҳt là do thӭ bұc cao hѫn, ngѭӡi này nói:
- NӃu mѭӡi năm trѭӟc ÿây, tҩt cҧ bӑn chúng ta ÿӅu tѭѫng thông tѭѫng ý
nhau nhѭ thӃ này thì tên oҳt con ÿáng hұn ÿó ÿã dӉ gì khuҩt phөc ÿѭӧc bӑn ta?
Mӝt ngѭӡi nӳa liӅn tiӃp lӡi: - Thì bây giӡ ÿã có gì gӑi là muӝn ÿâu? Chúng
ta không phҧi vүn còn sӕng ÿây hay sao? Ngѭӡi thӭ ba oang oang nói:
- Nhѭng dù sao... cǊng uәng phí ÿi mѭӡi năm vô ích! Ngѭӡi cao niên cuӕi
cùng không chӏu, lên tiӃng chӍnh lҥi: - Lão Tӱu nói ÿi, sao lҥi vô ích chӭ? NӃu
không nhӡ mѭӡi năm trôi qua trong tӫi nhөc ÿó, thì bây giӡ ÿã chҳc gì bӑn ta
hiӇu ÿѭӧc nhau? Phҧi không lão KǤ?
Mӝt giӑng nӳ nhân chӧt vang lên: - Nhӏ vӏ thúc thúc ai cǊng ÿúng cҧ! Phí
mѭӡi năm thì quҧ là có phí. Nhѭng vô ích thì không, phҧi thӃ không, Hàn thúc
thúc?
Sau cùng, mӝt giӑng nói cӫa nhân vұt thӭ sáu cҩt lên, cҳt ÿӭt viӋc ÿang tranh
cãi: - Ô hay! Không lӁ chúng ta quay trӣ lҥi ÿây là không có viӋc gì làm sao?
Chӯng nhѭ sӵc tӍnh, tҩt cҧ ÿӗng reo lên: - VǊ Văn tiӇu lão ÿӋ! VǊ Văn tiӇu lão
ÿӋ ÿâu rӗi? - TiӇu sѭ thúc còn chѭa chӏu hiӋn thân sao?
Bӕn lão già kêu kên trѭӟc, ÿѭa âm thanh dӝi vào tít trong xa, nѫi mà bӑn hӑ
ÿoan chҳc là VǊ Văn tiӇu lão ÿӋ cӫa bӑn hӑ ÿang ӣ trong ÿó!
Sau ÿó là mӝt nӳ mӝt nam hai giӑng hòa vào nhau cùng kêu lên tiӃp nӕi,
tuӗng nhѭ hai ngѭӡi này biӃt chҳc là tiӇu sѭ thúc cӫa hӑ không nhӳng phҧi ӣ
ÿây, mà còn tin chҳc là tiӇu sѭ thúc cӫa hӑ ÿã hiӋn diӋn nhѭng lҥi không chӏu
hiӋn thân!
Và tҩt cҧ bӑn hӑ ÿӅu không lҫm! Vì ngay lúc mӑi âm thanh còn chѭa tan
vào không khí thì ÿã có mӝt bóng ngѭӡi xuҩt hiӋn.
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Ngѭӡi này ÿѭa mҳt nhìn cҧ sáu ngѭӡi, ÿoҥn kinh ngҥc hӓi: - Tӭ vӏ lão
huynh và nhӏ hiӅn ÿiӋt sao lҥi biӃt VǊ Văn Ĉӭc Chính ta còn lѭu lҥi ÿây mà gӑi
lên nhѭ thӃ?
Nӳ nhân duy nhҩt ӣ ÿây liӅn dүu môi lên ÿáp: - TiӇu sѭ thúc à! NӃu không
biӃt ÿѭӧc viӋc này, không lӁ thanh danh cӫa Tӭ kǤ tán nhân phҧi vҩt ÿi hӃt hay
sao? ĈiӋt nӳ nói cho tiӇu sѭ thúc nghe, không nhӳng bӑn này biӃt tiӇu sѭ thúc ӣ
ÿây không thôi mà còn biӃt chҳc tiӇu sѭ thúc ӣ tҥi chӛ nào nӳa kìa!
VǊ Văn Ĉӭc Chính bây giӡ ÿã quen vӟi cѭѫng vӏ tiӇu sѭ thúc cӫa mình, nên
không ngҫn ngҥi khi gӑi Hà Nhѭ bҵng hiӅn ÿiӋt ÿӇ hӓi:
- — ÿâu? HiӅn ÿiӋt nӳ nói thӱ xem nào? - Tӱ lao! Ĉúng không nào, tiӇu sѭ
thúc? VǊ Văn Ĉӭc Chính giұt mình, vì LiӉu Hà Nhѭ ÿã ÿoán ÿúng ngay phóc!
Sau ÿó, VǊ Văn Ĉӭc Chính lҥi hӓi:
- Làm sao mà chѭ vӏ ÿoán hay vұy? ĈӃn lúc này, Chѭӣng trung thѭ tán nhân
mӟi lên tiӃng giҧi thích: - TiӇu lão ÿӋ lүn tránh mӑi ngѭӡi vì lý do gì, ÿѭѫng
nhiên bӑn ta ÿӅu hiӇu! Nhѭng chӍ trong phút chӕc là biӃn mҩt, trong khi mӑi
ngѭӡi ÿӅu nhìn vӅ phía ngoài tәng ÿàn Nhҩt Thiên Bang thì không thӇ nào có
ÿѭӧc! Trӯ phi tiӇu lão ÿӋ lҭn vào trong! Và bên trong ÿó còn có chӛ nào kín ÿáo
và nguyên vҽn bҵng Tӱ lao? Luұn viӋc nhѭ thӃ có xác ÿáng không nào?
Vӯa gұt ÿҫu, VǊ Văn Ĉӭc Chính vӯa hӓi tiӃp:
- Ĉúng lҳm! Nhѭng không lӁ tҩt cҧ các ngѭӡi ÿӅu ÿoán ÿѭӧc, mà sӕ ngѭӡi
kia lҥi không ÿoán ÿѭӧc sao?
Chѭӣng trung thѭ tán nhân ÿѭa mҳt nhìn ba lão kia... Cҧ ba lão ÿҫu gұt ÿҫu
thay cho lӡi ÿáp! Thҩy thӃ Chѭӣng trung thѭ tán nhân liӅn giҧi thích:
- Ĉúng là bӑn ta ÿӅu tӵ suy ÿoán ra, nên không ai bҧo ai ÿӅu quay vӅ ÿây
tìm hiӇu lão ÿӋ! Nhѭng tiӇu lão ÿӋ cӭ yên tâm! Bӑn ta ÿoán ÿѭӧc cǊng chӍ vì
bӑn ta quá quan tâm ÿӃn tiӇu lão ÿӋ mà thôi! Còn mӑi ngѭӡi thì... có lӁ vì viӋc
riêng cӫa môn phái hӑ nên hӑ không nghƭ ra ÿҩy thôi.
Tӯ tҩm bé ÿã ÿѫn côi, bây giӡ VǊ Văn Ĉӭc Chính lҥi ÿѭӧc biӃt có ÿӃn bӕn,
à không, ÿӃn sáu ngѭӡi vì quan tâm ÿӃn mình mà bӑn hӑ ÿã quay trӣ lҥi ÿӇ tìm!
Xúc ÿӝng mӕi chân tình, nhѭng cӕ dҵn nén lҥi, VǊ Văn Ĉӭc Chính hӓi: Chѭ vӏ tìm ta có ý gì? Có viӋc gì cҫn chӍ giáo chăng?
NӃu là ai khác ÿã cҩt công ÿi tìm thӃ này mà lҥi nghe VǊ Văn Ĉӭc Chính
hӓi thӃ ҳt hӑ sӁ nәi giұn và quay lѭng bӓ ÿi ngay tӭc khҳc!
Nhѭng ÿây ÿã nói là vì bӑn hӑ quan tâm kia mà! Nên không ai thèm giұn
VǊ Văn Ĉӭc Chính! Vì hӉ giұn, là ÿã mҳc mѭu cӫa VǊ Văn Ĉӭc Chính rӗi!
Do ÿó, Ĉӝc tӱu tán nhân liӅn oang oang nói: - TiӇu lão ÿӋ này! TiӇu lão ÿӋ
ÿӏnh mѭu toan ÿiӅu gì bӑn ta ÿӅu biӃt tӓng cҧ rӗi nhé! - Mѭu toan gì? Không
giұn trѭӟc lӕi nói cӝc lӕc cӫa VǊ Văn Ĉӭc Chính, ÿây là mӝt ÿiӅu lҥ ÿӕi vӟi
Ĉӝc tӱu tán nhân mà Ĉӝc tӱu tán nhân lҥi oang oang:
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- Có phҧi tiӇu lão ÿӋ ÿӏnh truy tìm sѭ ÿӗ cӫa lão Cҫm không? Và vì tiӇu lão
ÿӋ ngҥi mӑi ngѭӡi gһp nguy hiӇm nên tiӇu lão ÿӋ muӕn tránh tҩt cҧ phҧi không?
Sao tiӇu lão ÿӋ khinh thѭӡng bӑn ta quá thӃ? Là tán nhân không lӁ bӑn ta lҥi là
nhѭӧc nhân sao? Không lӁ bӑn ta lҥi sӧ chӃt tham sӕng ÿӃn thӃ sao? NӃu không
vì tiӇu lão ÿӋ là tiӇu lão ÿӋ cӫa bӑn này, và nӃu không vì cái chӃt oan uәng cӫa
VǊ Văn lҫu chӫ thì...
- Nói sao? Chѭ vӏ ÿã biӃt kҿ nào ÿã giӃt thác tiên phө sao? Là ai? Chѭ vӏ
biӃt tӯ lúc nào vұy?
Hӑa ÿiӇm Lan hoa phҩt huyӋt thӫ tán nhân liӅn thҩp giӑng ôn tӗn bҧo: - Sѭ
ÿӋ! Sѭ ÿӋ nghe ta nói ÿây! Tҩt cҧ bӑn chúng ta ÿӅu không ai biӃt gì vӅ vҩn ÿӅ
này cҧ! Nhѭng qua sӵ viӋc sѭ ÿӋ ÿã kӇ lҥi, thì bӑn ta tӵ suy luұn lҩy! Cӭ lҩy
viӋc mà luұn viӋc cӭ xem tình hình giang hӗ trong vòng mѭӡi mҩy năm trӣ lҥi
ÿây mà ÿoán, có vұy thôi! Và bӑn ta có thӇ khҷng ÿӏnh ÿӃn chín phҫn, thӫ phҥm
không ai ngoài lão Cҫm ÿâu! Chҳc lão ÿӋ cǊng ÿã tӯng có ý nghƭ này, phҧi
không?
NӃu ÿúng nhѭ lӡi lão Hӑa nói thì quҧ ÿúng là Tӭ kǤ tán nhân ÿã thұt sӵ vì
quan tâm ÿӃn VǊ Văn Ĉӭc Chính nên mӟi quay lҥi ÿây! Và bҵng vào lӡi cӫa lão
Hӑa vӯa nói thì VǊ Văn Ĉӭc Chính ÿành phҧi nói hӃt sӵ thұt ra thôi.
Bӣi thӃ, nên VǊ Văn Ĉӭc Chính vӯa trӧn mҳt vӯa ÿáp: - ĈӋ ngu muӝi nên
ÿã không suy ÿoán ÿѭӧc! Nhѭng chѭ vӏ lão huynh ÿã nói ÿúng lҳm, vì chính tai
ÿӋ ÿã nghe lão thuұt lҥi toàn bӝ sӵ viӋc trѭӟc ÿây cho ÿӗ ÿӋ lão biӃt!
- Nói sao? Chính lão ÿã nói thӃ à? Mà làm sao sѭ ÿӋ nghe ÿѭӧc? Sѭ ÿӋ nghe
ÿѭӧc mà không làm gì lão ta sao? Sao lҥ vұy?
ThӃ là VǊ Văn Ĉӭc Chính bèn lҫn lѭӧt thuұt lҥi toàn bӝ nhӳng viӋc ÿã xҧy
ra trong ÿêm qua cho Tӭ kǤ tán nhân cùng Hàn Nhѭӧc Thuyên và LiӉu Hà Nhѭ
nghe.
Vӯa nghe xong, Hàn Nhѭӧc Thuyên liӅn nói:
- Thҧo nào tiӇu sѭ thúc ÿã không nәi xung thiên lên, ÿұp phá thành bình ÿӏa
tәng ÿàn Nhҩt Thiên Bang này!
Còn Âm phong tán nhân thì nói:
- Mѭu ma chѭӟc quӹ, dӕi ngѭӡi, lӯa ÿӡi! Hӯ! ĈӃn ta mà cǊng không sao
ngӡ ÿѭӧc lão Cҫm chӍ vì chút danh vӑng nhӓ nhen mà lҥi tán tұn lѭѫng tâm ÿӃn
thӃ! Mѭӡi hai năm lão Cҫm qua mһt ÿѭӧc ta quҧ là ÿáng phөc thұt!
- Phөc! Phөc! Phөc! Nhѭ thӃ mà lão KǤ lҥi phөc ÿѭӧc sao? Còn ta, ta không
sao chӏu ÿѭӧc sӵ ÿӕn mҥt cӫa lão Cҫm ÿѭӧc! Cҫm gì lão chӭ? Có lão là loài
cҫm thú thì có! Hӯ!
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Ĉӝc tӱu tán nhân hoàn toàn nói ÿúng theo ý nghƭ cӫa VǊ Văn Ĉӭc Chính!
Vì thӃ VǊ Văn Ĉӭc Chính mӟi nói:
- Chѭ vӏ lão huynh! Vì thӃ ÿӋ ÿây quyӃt phҧi tìm cho ÿѭӧc lão tһc nhân ÿӇ
báo thù cho toàn gia VǊ Văn ÿӋ! Và lҫn này chѭ vӏ lão huynh ÿӯng có ai trách
ÿӋ sao quá tàn nhүn, trách sao VǊ Văn Ĉӭc Chính này trҧm thҧo trӯ căn.
Chѭӣng trung thѭ tán nhân Hàn Gia Trӑng liӅn lên tiӃng tán ÿӗng: - Không
ai trách tiӇu lão ÿӋ ÿâu! Vì không phҧi tiӇu lão ÿӋ ÿã nói rӗi hay sao? Ĉây là cӓ
ÿӝc kia mà? Không trҧm thҧo trӯ căn mà ÿѭӧc sao, tiӇu lão ÿӋ?
- Nhѭng sao tiӇu lão ÿӋ ÿӏnh tách bӑn này ra? Có phҧi ÿúng nhѭ lão Tӱu ÿã
nói, ÿó là vì tiӇu lão ÿӋ khinh thѭӡng bӑn ta là hҥng ngѭӡi tham sanh quý tӱ
không?
Ai hӓi thì không cҫn phҧi ÿáp nhѭng nӃu ÿã là Âm phong tán nhân hӓi thì
VǊ Văn Ĉӭc Chính không thӇ không nói! Do ÿó, VǊ Văn Ĉӭc Chính vӯa khom
mình thi lӇ bӕn vӏ tán nhân mӝt lѭӧt ÿoҥn giҧi thích:
- Chѭ vӏ lão huynh ÿã hiӇu sai tҩm lòng cӫa ÿӋ rӗi. Thұt ra, cǊng chӍ vì ÿây
là viӋc riêng tѭ cӫa ÿӋ, là viӋc riêng cӫa dòng hӑ VǊ Văn, ÿӋ không muӕn bҩt
kǤ mӝt ai xen vào viӋc cӫa ÿӋ cҧ! Chѭ vӏ lão huynh hãy hiӇu và hãy cҧm thông
cho ÿӋ.
ChӍnh sҳc mһt lҥi, Chѭӣng Trung Thѭ tán nhân trách: - TiӇu lão ÿӋ sai rӗi!
Lão Cҫm không riêng gì là thù nhân cӫa tiӇu lão ÿӋ! Há tiӇu lão ÿӋ không nhӟ
rҵng chính lão Cҫm ÿã làm cho bӑn tán nhân chúng ta thân sѫ thҩt sӣ sao?
Không phҧi võ công ta bӏ mҩt hӃt rӗi sao? Không phҧi mѭӡi mҩy năm qua vì lão
Cҫm mà bӑn ta ÿã sӕng trong tӫi nhөc ê chӅ sao? TiӇu lão ÿӋ nói sao nào?
Không lӁ tiӇu ÿӋ biӃt báo thù, còn bӑn tӭ kǤ tán nhân chúng ta lҥi không biӃt
rӱa hұn sao?
BiӃt lӛi, VǊ Văn Ĉӭc Chính liӅn vòng tay lҥi mӝt lҫn nӳa thi lӉ và nói: - ĈӋ
thұt sӵ ÿã sai! Chѭ vӏ lão huynh thӭ cho! Rӗi quay sang Hàn Nhѭӧc Thuyên và
LiӉu Hà Nhѭ hai ngѭӡi, VǊ Văn Ĉӭc Chính cǊng nói: - Hàn, LiӉu nhӏ hiӅn ÿiӋt,
ÿӯng trách ta nhé!
- Có thӃ mӟi ÿѭӧc chӭ! Ha ha ha... Bҳt chѭӟc theo Ĉӝc tӱu tán nhân, tҩt cҧ
cùng cѭӡi lên... Nhѭng, sau ÿó Âm Phong tán nhân chӧt lên tiӃng hӓi: - TiӇu
lão ÿӋ ÿӏnh ÿi ÿӃn nѫi nào ÿӇ tìm sѭ ÿӗ lão gian tһc? Lҳc ÿҫu, VǊ Văn Ĉӭc
Chính ÿáp:
- Ĉҩt trӡi bao la! Thұt sӵ ÿӋ không biӃt phҧi tìm bӑn chúng ӣ ÿâu? Nhѭng
có mӝt nѫi, ÿӋ hy vӑng sӁ tìm ÿѭӧc bӑn chúng!
Thâm trҫm và sâu sҳc, Âm phong tán nhân hӓi, nhѭng dѭӡng nhѭ lão ta
cǊng biӃt VǊ Văn Ĉӭc Chính muӕn nói ÿӃn nѫi nào rӗi! Bӣi vì lão hӓi nhѭ thӃ
này: - Nѫi nào? TiӇu lão ÿӋ nói thӱ xem? Chӭ ta thì cǊng nghi ngӡ mӝt nѫi!
TiӇu lão ÿӋ cӭ nói trѭӟc ÿi!
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Nhìn sâu vào ÿôi mҳt cӫa Âm phong tán nhân, VǊ Văn Ĉӭc Chính cҧ quyӃt
nói chҳc nhѭ ÿinh ÿóng cӝt:
- Còn ÿâu nӳa ngoài hang ә cǊ cӫa bӑn chúng chӭ, phҧi KǤ lão huynh cǊng
ÿã nghƭ thӃ phҧi không?
Gұt ÿҫu, Âm phong tán nhân chѭa kӏp nói, thì Ĉӝc tӱu tán nhân ÿã oang
oang kêu lên, nӱa nhѭ hӓi còn nӱa nhѭ khҷng ÿӏnh: - Là Nghiêu long sѫn à?
Nói xong, hӓi xong, nghe xong, tҩt cҧ bӑn hӑ ÿӅu gұt gù tán ÿӗng sau khi ÿã
ngүm nghƭ xong!
Thҩy tӭ kǤ tán nhân và Hàn, LiӉu hai ngѭӡi ÿӅu cùng chung mӝt ý nghƭ vӟi
mình, VǊ Văn Ĉӭc Chính liӅn hӕi thúc:
- Ĉi nào!
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