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N

han Đạm người ngợm ướt sũng quay trở về tiên dinh của sư tôn.

Nàng đạp trên mây hồng, cả đường cắm đầu phi vèo vèo. Lúc đi qua Nam
Thiên Môn, bất chợt có luồng hào quang bảy màu rực rỡ dâng lên, Nhan Đạm
nhất thời bị chói hoa cả mắt, không kịp thu đám mây hồng đang cưỡi dưới chân,
xuyên thẳng qua giữa luồng hào quang kia.
Tiên giai trên Thiên đình rất phức tạp, phàm những vị được xưng hàng
“quân” đều là thượng tiên. Mà tiên giai càng cao thì mỗi khi xuất hành lại càng
phô trương, như sư tôn nàng Nguyên Thủy Trường Sinh Đại Đế, một trong số
những thượng tiên phẩm giai cao nhất chẳng hạn, chỉ cần xòe tay cũng đã đếm
được vài vị vai vế ngang hàng với người. Ví như Ngọc Đế là một, rồi thì hai vị
Tử Hư, Thanh Ly Đế Quân cùng với sư tôn được tôn xưng Cửu Thần Đế Quân,
ngoài ra, nàng cũng không biết còn có ai.
Mà kiệu hào quang bảy màu trước mắt, chỉ thượng tiên mới có thể dùng.
Nhan Đạm cắn răng, dù gì cũng đã đâm đầu vào, hiện giờ lui ra cũng không
kịp nữa, vẫn là chuồn cho gọn lẹ thì hơn.
Nàng vừa định xuyên khỏi tốp kiệu thì đột nhiên cổ áo bị tóm lấy, cả người
bị thẳng tay xách ra.
Một gương mặt tuấn tú tựa hồ đã từng quen biết hiện ra trước mắt, mày mắt
khôi ngô, anh tuấn phi phàm.
Người kia dùng sức nhấc người nàng lên, lại xoay mặt nàng sang đối diện
với tốp người theo hầu bên cạnh: “Đây là đệ tử, nhà tiên quân nào, không biết
phép tắc đến vậy”.
Trong các tiên tùy có người cũng đã lớn tuổi, úp mở mãi mới đáp: “Tiểu
tiên... tiểu tiên không rõ”.
Nhan Đạm hận đến suýt nữa nghiến mẻ cả răng, đây đúng là mối sỉ nhục tổ
tướng, lại còn để bị kẻ khác xách lên xoay tới xoay lui. Cứ cho thân người nàng
không đủ cao, vậy cũng không phải để cho người ta xách lên lắc tới lắc lui đâu!
Ngược lại nàng mới là người lấy làm lạ đây này, cái tên vô văn hóa này là đệ tử
nhà tiên quân nào đây?
Nàng chỉ vào mũi tiên quân kia, lớn tiếng nói: “Sư tôn của ta là Nguyên
Thủy Trường Sinh Đại Đế một trong Cửu Thần Đế Quân đó, ta thấy người cũng
là vừa được thăng làm thượng tiên, không lý nào không hiểu khuôn phép, còn
không mau thả ta ra?”.
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Nàng tự cho rằng mấy lời này mình nói rất có khí khái, dựa đúng vào phép
tắc trên Thiên đình, các tiên tùy cạnh tiên quân kia người nào người nấy tức thì
mặt mày xanh mét, mắt đứng cả tròng. Nàng nghi ngờ nghĩ, chắc không phải
danh hiệu của sư tôn quá lẫy lừng rồi đó chứ?
Tiên quân đang xách Nhan Đạm tay siết mạnh, chầm chậm xoay người nàng
lại, đôi mắt sáng đẹp nhắm vào nàng, gương mặt nửa cười nửa không: “Ngươi
có biết ta là ai không?”.
Đừng nói Nhan Đạm thật sự không biết, cho dù người này muốn nói, nàng
cũng không có hứng thú muốn nghe.
“Nhìn vẻ mặt ngươi, hẳn là không biết rồi.” Người kia khóe môi khẽ cười,
khiến gương mặt càng tuấn tú khôi ngô, “Tiên hiệu của bổn quân, Thanh Ly
Ứng Uyên Đế Quân”.
Nhan Đạm nghệt mặt.
Cố nhân có câu oan gia ngõ hẹp, quả cấm có sai.
Từng có một quãng thời gian, Nhan Đạm rất ư khổ não.
Ở tiên dinh của sư tôn, chốc chốc lại có người đến viếng thăm, một số là vừa
được thăng làm tiên, một số vừa được cất nhắc tiên giai, còn có một số là bạn
qua lại thường ngày với người. Cứ vậy tới tới lui lui, nói ít đi cũng có đến vài
trăm cái tên, nếu nàng không chạm mặt thì bỏ đi, nhưng đã chạm mặt mà đến
tiên hiệu của đối phương cũng không mở mồm gọi được, cứ đứng ì một đống ra
đó, không phải rất thất lễ hay sao?
Cũng nhờ bỏ ra một đống công sức, phàm là người đã gặp qua một lần, bất
luận tiên giai, nàng cũng có thể gọi ra được tên. Cho dù chưa từng gặp mặt,
phàm nghe người khác kể qua đặc điểm, nàng cũng nhớ trong đầu được không
ít.
Cứ vậy tên nhớ được ngày một nhiều, nàng cũng bắt đầu mò ra được chút
xíu quy luật.
Khoan xét đến các vị Phật và La Hán của Tây phương, chỉ nói trong vòng
những người tu đạo, chỉ cần trong tiên hiệu có Thanh Quân, Linh Quân, Nguyên
Quân thì đều là thượng tiên đứng đầu, nếu có hai chữ Đế Quân, thế thì càng là
thượng tiên trong số thượng tiên, tiểu tiên tầm thường gặp mặt còn phải gọi
bằng đế tọa. Sư tôn nàng là một ví dụ, hai vị xếp cùng trong Cửu Thần Đế Quân
còn lại cũng thế.
Tuy nhiên, giữa các Đế Quân vẫn có chỗ không giống nhau.
Ví như Thiên Cực Tử Hư Chiêu Thánh Đế Quân đứng đầu Cửu Thần Đế
Quân chẳng hạn, đến cả tiên hiệu cũng dài như vậy, bản lĩnh càng ghê gớm hơn
người. Nghe nói vị tiên quân này lần đầu lập đại công cho Thiên đình, từ Tử Hư
Nguyên Quân thăng cấp thành Đế Quân, lần thứ hai thêm vào hai chữ Thiên
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Cực phía trước Tử Hư Đế Quân, đến lần thứ ba lại chêm vào Chiêu Thánh, có
thể thấy tiên hiệu này được chăm chút tới cỡ nào rồi.
Thế nhưng mà, Nhan Đạm đưa mắt nhìn vị tiên quân trước mặt, người này
vừa nói tiên hiệu của mình là gì cơ...?
Thanh Ly Ứng Uyên Đế Quân?
Không, không đen đủi trùng hợp tới vậy chứ? Nàng ngẫu nhiên xông tùy tiện
vào tốp kiệu của một thượng tiên, đối phương lại là Thanh Ly Ứng Uyên Đế
Quân một trong Cửu Thần Đế Quân vai vế ngang hàng với sư tôn? Hơn nữa
nàng còn nhớ rõ mồn một, trong ngày đầu tiên hóa người mình đã đắc tội vị
Ứng Uyên Đế Quân này một phen ra trò.
Vậy nhưng đã là Đế Quân, hẳn là cả ngày bận rộn không có thời gian nhớ tới
chút chuyện vặt vãnh đã qua đâu nhỉ?
“Ngươi nói ngươi là đệ tử của Nguyên Thủy Trường Sinh Đại Đế.” Ứng
Uyên Quân ra chiều nghĩ ngợi, “Ta nhớ loáng thoáng, ông ấy có một đệ tử chân
thân là tứ diệp hạm đạm, tính tình còn rất nghịch ngợm, tên là gì nhỉ?”.
Nhan Đạm nghĩ cũng không nghĩ buột miệng đáp ngay: “Chỉ Tích”. Lời vừa
nói dứt, trong lòng nàng đã có chút cảm giác tội lỗi, chỉ có thể đọc thầm trong
lòng ba lần câu: “Chỉ Tích đừng sợ, tỷ nhất định sẽ bảo vệ muội nhưng mà bây
giờ không thể không mượn tên muội dùng tạm một chút”, bấy giờ cảm giác tội
lỗi mới có chút thuyên giảm.
Ứng Uyên Quân chầm chậm đặt nàng xuống, vỗ nhẹ lên đầu nàng: “Được
rồi, ngươi trở về đi, lần sau đừng có chạy bừa nữa”.
Nhan Đạm lập tức đạp lên mây hồng trốn nhanh khỏi hiện trường.
Ứng Uyên Quân xoay đầu về phía tốp tiên tùy: “Trong số tiên tịch chẳng
phải còn thiếu một tiên tử coi quản tế tự đấy sao, ta thấy tiên tử tên Chỉ Tích này
nói không chừng có thể được, tạm thời ghi tên vào danh sách”.
Nhan Đạm về đến tiên dinh của sư tôn, nơm nớp bất an mất một thời gian,
nhưng rồi tháng ngày sóng yên biển lặng lâu dần, cảm giác bất an này cuối cùng
cũng dịu bớt.
Vốn dĩ nàng cứ nghĩ ba vị Cửu Thần Đế Quân giao tình phải không tồi mới
đúng, thế nhưng sự thật lại không phải vậy Tử Hư Đế Quân, Nguyên Thủy
Trường Sinh Đại Đế và Thanh Ly Đế Quân ba vị này không thường gặp gỡ, gần
như trăm năm cũng không tụ họp.
Nhan Đạm đối với việc này cảm thấy hết sức mãn nguyện.
Cứ thế lại qua một khoảng thời gian khá dài, vóc dáng nàng bắt đầu cao lên,
nàng tự đánh giá đáng vẻ hiện giờ so với bộ dạng tay chân ngắn ngủn trước đó
đã dễ coi hơn không chỉ một chút mà mặt mũi cũng bắt đầu toát ra nét thiếu nữ.
Ngay vào lúc nàng sắp quên bẵng đi việc mình từng đâm đầu vào kiệu quang
bảy màu của Thanh Ly Ứng Uyên Đế Quân, một vị tiên quân người khoác áo
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choàng màu lam nhạt dáng vẻ vô cùng chỉnh tề trang nghiêm giá lâm đến tiên
dinh của sư tôn, gọi đích danh Chỉ Tích muốn gặp mặt.
Vị tiên quân này tên là Lục Cảnh, là người chuyên trách văn thư dưới trướng
Thanh Ly Ứng Uyên Đế Quân, y phục gọn gàng không chút lộn xộn, mỗi một
góc áo đều được là phẳng phiu, tóc tai được bó gọn dưới mũ ngọc, xét về trang
phục đầu tóc, căn bản không có chút sơ hở nào. Đến cả ánh mắt nhìn sư tôn
cũng vừa cung kính vừa đúng mực, nhiều thêm một tí sẽ toát ra vẻ xu nịnh, ít đi
một tẹo thì lại khó tránh có phần không đủ cung kính.
Nhan Đạm đứng sau lưng đại sư huynh Đàm Trác. Đại sư huynh vóc dáng
khá cao, vừa đủ che khuất hết cả người nàng. Nàng len lén thông qua vài khe hở
nhỏ nhìn hé ra ngoài.
Lục Cảnh nói: “Ý của Ứng Uyên đế tọa, là cảm thấy tiên vị chưởng quản tế
tự trên Thiên đình để trống đã bấy lâu nay không được hay lắm. Quyết định này,
Ngọc Đế cũng đã được hay, ngài cảm thấy Chỉ Tích tiên tử chân thân đã là tứ
diệp hạm đạm, những năm gần đây tu hành lại khá có tiến bộ, cũng không lý
nào đảm đương không nổi. Chỉ là chẳng hay đế tọa ngài cảm thấy thế nào?”.
Việc tốt thế này, sư tôn đương nhiên không lý nào không đồng ý, huống hồ
việc này đối với Chỉ Tích mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại.
Riêng Nhan Đạm lại lòng đầy ảo não.
Ba vị Cửu Thần Đế Quân bấy nay mỗi người mỗi việc. Thiên Cực Tử Hư
Chiêu Thánh Đế Quân chủ quản lễ dịch đạo nghệ của lục giới, nghe nói trình độ
uyên thâm đã đạt đến cảnh giới không gì không biết, không chi không tỏ.
Nguyên Thủy Trường Sinh Đại Đế chủ quản trường sinh, thanh tu, phi thăng
các loại, còn Thanh Ly Ứng Uyên Đế Quân thì chủ quản tế tự, biến chuyển
vương triều của phàm giới.
Chỉ Tích nếu đeo cái danh hiệu Chi tiên tử vào người, vậy không phải định
đoạt sẽ phải chịu đì dưới trướng Thanh Ly Ứng Uyên Đế Quân hay sao?
Nàng hôm đó khai tên Chỉ Tích, thật đúng là hại chết muội muội của mình
rồi.
Thế nhưng tình hình trước mắt, nếu nàng đúng ra hét vang một tiếng “Chỉ
Tích muội không thể đi”, vậy phải làm sao giải thích rõ ràng nguồn cơn sự việc
với người khác đây? Nếu giải thích không rõ ràng, lại thất lễ trước mặt Lục
Cảnh tiên quân, liệu sư phụ có trong cơn thịnh nộ xách nàng đi lột da sống luôn
không?
… Vậy nên mặc dù lương tâm không cho phép, việc nàng có thể làm đại
khái cũng chỉ có im lặng thôi chứ còn biết sao?
Thế là Chỉ Tích tỷ muội song sinh của nàng đã theo Lục Cảnh tiên quân rời
khỏi.
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Nhan Đạm ở tiên dinh của sư phụ ngày ngày âu lo vì Chỉ Tích và lương tâm
của mình, gần đây buổi tối sau khi ngủ còn thường xuyên nằm mơ, mơ thấy Chỉ
Tích khóc đến hai mắt đỏ hoe, khốn khổ thảm thương kể với mình Thanh Ly
Ứng Uyên Đế Quân kia ức hiếp muội ấy thế nào. Nhan Đạm thường xuyên sát
khí đằng đằng tỉnh dậy từ trong mơ, nghiến răng nghiến lợi lập lời thề, rằng nếu
Chỉ Tích phải lãnh chút xíu ấm ức nào, đợi nàng lớn lên có tiền đồ rồi, nhất định
sẽ san bằng tiên dinh của Thanh Ly Đế Quân.
Thế nhưng sự thật chứng minh, tất cả những việc này chẳng qua chỉ là nàng
nghĩ quá nhiều.
Thanh Ly Ứng Uyên Đế Quân một ngày bận rộn rất nhiều việc, căn bản
không có tâm tư nhớ đến thứ việc vặt bé bằng hạt đậu này. Sở đĩ hắn chọn trúng
Chỉ Tích, cũng chỉ là do vị trí của Chi tiên tử đã để trống quá lâu, hắn nhất thời
cũng không nhớ được trên Thiên đình còn có những tiên tử nào, sau khi trải qua
sự cố Nhan Đạm xông vào kiệu quang bảy màu của mình mới sực nhớ ra tiểu
quỷ nghịch ngợm hóa thân từ tứ diệp hạm đạm rất lâu về trước. Đừng nói tiểu
quỷ nghịch ngợm kia tên là gì hắn không có chút ấn tượng, đến cả việc ngày
hôm đó là một cặp song sinh hóa người hắn cũng chưa từng ghi nhớ trong đầu.
Chỉ Tích dọn đến Diễn Hư Cung gần nửa năm trời, căn bản đến cả mặt của
Thanh Ly Đế Quân cũng chưa gặp qua một lần, càng không nói đến phải chịu
ức hiếp của “tên tiểu nhân đê tiện vô sĩ ưa ghi thù”.
Mỗi lần Chỉ Tích trở về thỉnh an sư phụ, Nhan Đạm đều sốt ruột truy hỏi ở
Diễn Hư Cung có bị người này người kia ăn hiếp không, dạo đầu Chỉ Tích còn
lắc đầu cười, về sau bị nàng hỏi tới phát phiền, chỉ cười khẩy đáp: “Kẻ nào dám
ức hiếp muội, muội sẽ xả thịt kẻ đó vứt xuống thất thế luân hồi đạo, tỷ làm ơn
đừng lần nào cũng hỏi đi hỏi lại mỗi câu này nữa”.
Thất thế luân hồi đạo, có lẽ là hình phạt nặng nhất trên Thiên đình. Nghe bảo
đã bị đày xuống thất thế luân hồi đạo, bất kể bản lĩnh ghê gớm cỡ nào cũng bắt
buộc phải nếm chịu khổ ải của bảy đời bảy kiếp luân hồi ở phàm giới. Mà trong
bảy kiếp luân hồi này, mức độ khổ sở phải gọi là khiến người ta không cách nào
tưởng tượng nổi. Bình thường mà nói, trên sổ sinh tử của địa phủ thiếu thứ gì,
người bị đày xuống sẽ phải đầu thai vào lấp đầy chỗ trống đó.
Từng có một vị tiên quân phạm vào thiên quy bị đày xuống thất thế luân hồi
đạo, ba kiếp đầu tiên, địa phủ thiếu một số gián, chuột, rệp, thế là vị tiên quân
đáng thương này làm hết ba kiếp nào gián rồi chuột rồi rệp. Đến kiếp thứ tư,
tiên quân kia cuối cùng cũng đến lượt được đầu thai làm người phàm, nhưng số
mệnh của người phàm này vô cùng trắc trở, mới ra đời không lâu thì đã nhà tan
cửa nát, bị bọn buôn người bán đi làm đầy tớ. Sau khi làm nô bộc hết hai mươi
năm, khó khăn lắm mới có thể kết làm phu thê với một tiểu nha hoàn sống
nương nhờ dưới mái một gia đình quyền thế, kết quả tên thiếu gia hung bạo của
gia đình quyền thế này nhìn trúng tiểu nha hoàn kia, giở trò cưỡng đoạt người
ta. Vị tiên quân này lúc còn trên Thiên đình thì bản tính đã cương trực, đầu thai
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làm người phàm rồi thì bản tính này lại càng gay gắt, am tường đạo lý “nghèo
hèn không thể chuyển lay, quyền uy không thể khuất phục” của bậc hiền nhân,
xông ra đòi đánh đòi giết tên đại thiếu gia kia, kết quả bị lũ bè cánh của y xúm
vào dùng gậy đánh chết. Đến đây chưa hết, tên đại thiếu gia này trùng hợp còn
quen biết một pháp sư vô cùng lợi hại, tên pháp sư này tóm giữ hồn phách của
tiên quân kia, bày cách khiến cho tiên nguyên tan nát, không còn cách nào luân
hồi chuyển thế. Thế nên vị tiên quân kia sau khi xuống trần chuyến đó thì không
bao giờ trở lại nữa.
Nhan Đạm lúc bấy giờ còn chưa có khái niệm gì mấy với thất thế luân hồi
đạo, chỉ là bị thái độ của Chỉ Tích làm cho rất đau lòng, ngẫu nhiên có thứ cảm
giác đau buồn như khi con gái nhà mình lớn rồi không thèm nghe lời cha mẹ
nữa.
Nàng thương yêu Chỉ Tích đến thế, trên đời này không còn ai thân thiết hơn
muội ấy.
Khi ấy nàng vẫn chưa hay biết, kiếp độ của bản thân, chính là bắt đầu từ thời
điểm này. Thanh Ly Ứng Uyên Đế Quân, không gì khác hơn là một kiếp nạn
trong cuộc đời dài đằng đẵng này của nàng.
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