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VÔ SONG KIẾM PHÁP

HỒI THỨ MƯỜI LĂM
CỰ LINH GIÁO CHỦ

T

rường Sơn phái tuy không thể sánh bằng Lục đại môn phái nhưng thế lực

cũng rất lớn, lại chiếm đại bàn quan trọng ở võ lâm.
Sơn đông có nhiều môn phái nhỏ cùng nhiều tổ chức và nhân vật giang hồ lẻ
tẻ của hắc bạch lưỡng đạo ít nhiều chịu ảnh hưởng của Trường Sơn phái.
Chưởng môn nhân phái Trường Sơn là Vạn Hoán Sơn, ngoại hiệu “Vạn Lý
Truy Hồn”, “Phong vân kiếm pháp” của người này lừng danh thiên hạ, Vạn
Hoán Sơn được coi là đệ nhất cao thủ ở Sơn Đông, chẳng những thế, thủ hạ của
lão có “Tứ Đại Kim Cương” đều là những nhân vật có danh vọng trong giang
hồ.
Chính vì điều đó mà Trường Sơn phái bị Cự Linh Giáo khuất phục là điều
khiến người ta khó hiểu.
Có người nói rằng Vạn Hoán Sơn bị Cự Linh Giáo lung lạc cam nguyện
xưng thần để hưởng lợi, nhưng có người thì cho là Vạn Hoán Sơn bị uy hiếp
buộc phải hàng phục, lại có người nói Vạn Hoán Sơn và những lãnh tụ của
Trường Sơn phái vốn là người của Cự Linh Giáo cài vào để nắm lấy môn phái
này…
Vì Cái Bang vừa mới khôi phục, “Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy vừa
mới triệu tập các đà chủ về chuẩn bị Đại hội nên người của Cái Bang không ai
tham gia chiến dịch này, thành thử chỉ Tạ Vũ Diệp, “Thần Tích Ông” Phùng
Công Phàm, Lăng Hồng Liên, Tư Đồ Linh và huynh đệ “Bách Tý Kim Cương”
Cố Toàn đến Sơn Đông.
Tới Thái Nguyên, Tạ Vũ Diệp quyết định ở lại năm ngày để điều tra tình
hình, đồng thời theo thỏa thuận với “Bách Diệp Thần Cái” chờ lão ta và Giang
trưởng lão đến. Tư Đồ Linh tranh thủ thời gian đó để hoàn thiện “Mê tông hóa
ảnh” và “Lưỡng nghi cửu u thần kiếm”.
Đến ngày thứ năm thì “Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy và Giang Hán
Cửu đuổi kịp đoàn người lại tiếp tục hành trình tới Sơn Đông.
Đi thêm ba ngày nữa thì đoàn người đã đến địa phận Vân Mộng Sơn.
Quần hùng vừa tiến vào núi chừng ba bốn dặm thì chợt nghe phía trước vang
lên một tiếng hú, tiếp đó có hai ba chục người ăn mặt đủ các màu trắng, vàng,
xanh, đỏ, tay cầm binh khí hùng hùng hổ xông ra chặng đường.
Tạ Vũ Diệp nghĩ rằng bọn này chẳng qua chỉ là hạng lục lâm thảo khấu nên
chẳng chút lưu tâm, cứ thẳng tiến tới.
“Thần Tích Ông” Phùng Khắc Phàm thấy bọn này thì không khỏi rung động,
kêu lên:
www.phuonghong.com
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- Tạ đại hiệp! Mau dừng lại!
Thế nhưng đã có bốn năm tên bao vây lấy chàng, số còn lại dường như đã có
chuẩn bị trước, cứ ba bốn tên tản ra vây lấy một người trong đám quần hùng.
Lúc này thì Tạ Vũ Diệp cũng cảm thấy tình hình nghiêm trọng, vì bốn người
bao vây mình không phải là loại sơn tặc bình thường mà đều đã cao tuổi, hơn
nữa lão nhân bận hồng y đứng phía sau chính là Cách Kỳ Du, tên Đường chủ
Cáp Cưu Đường mà chàng đã gặp lần trước ở “Đan Tâm Trại”.
Bên tả là một hán tử cao lớn, mắt cú mũi diều, tướng mạo hung ác, khắp
người đầy lông lá như khỉ đột.
Đứng bên phải Tạ Vũ Diệp là một lão hòa thượng bận tăng y màu vàng, hai
mắt sáng rực như điện.
Người đứng đối diện Tạ Vũ Diệp bận y phục văn sĩ, chừng ngoài bốn mươi
tuổi, mặt đầy nếp nhăn, nhìn chàng cười nhăn nhở như đang tiếp khách quý, nói
liền một hơi:
- Tạ Thống lĩnh! Hân hạnh được gặp ngươi ở đây! Tại hạ là Mỹ Thiết Am,
Giáo chủ Cự Linh Giáo. Nghe đệ tử bổn giáo nói lại thì người đang thống lĩnh
cao thủ các môn phái khắp võ lâm để tiêu diệt Cự Linh Giáo chúng ta, không
biết tin tức đó đúng sai thế nào? Vì thế nên hôm nay bổn Giáo chủ đích thân tới
đây hỏi ngươi xem có đúng là có dã tâm đó hay không để tránh hiểu lầm.
Tạ Vũ Diệp nhìn thẳng mặt Mỹ Thiết Am, cố nén kích động, nghiêm nghị
đáp:
- Cự Linh Giáo đã thực hiện nhiều tội ác, gây nên nỗi công phẫn của võ lâm
đồng đạo, vì thế Tạ mỗ nhận sự trọng thác của võ lâm thanh trừng Cự Linh Giáo
là việc thế thiên hành đạo, trừ hại cho giang hồ mà thôi, đó có phải là dã tâm gì?
Mỹ Giáo chủ đã dốc hết cao thủ trong giáo đến đây phục kích tức là đã có ý đồ,
sao còn nói câu khách sáo là hỏi xem để biết đúng sai?
Cách Kỳ Du đứng phía sau chợt quát lên:
- Hỗn láo! Tiểu tử ngươi quả là không biết trời cao đất dày là gì? Ngươi
tưởng ở đây là “Đan Tâm Trại” hay sao? Lão phu nói thật cho ngươi biết, Giáo
chủ đích thân đền đây, còn suất lĩnh thêm hai vị Thu, Đông hộ pháp là đánh giá
ngươi quá cao rồi đó! Nếu không thúc thủ chịu trói còn giám nói một nữa chữ
“không” thì chết không có chỗ táng thân đâu!
Tạ Vũ Diệp nghe nói không chỉ Giáo chủ Mỹ Thiết Am mà còn có cả hai tên
Thu, Đông hộ pháp thì không khỏi rung động, nghĩ thầm:
- Trước đây chỉ một mình Xuân hộ pháp mà dám đến “Đan Tâm Trại” với ý
đồ khuất phục toàn thiên hạ võ lâm, huống chi bây giờ có đến hai tên hộ pháp,
còn đích thân Giáo chủ cũng đến, mà Mỹ Thiết Am tất nhiên võ công còn cao
hơn Xuân Phong Đạo Nhân nhiều? Ngoài ra trong số hơn hai chục tên ở đây còn
www.phuonghong.com
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không biết bao nhiêu tên Đường chủ trong “Bát Đại Đường” nữa? Cự Linh Giáo
là quân tà ma ác đảng, ắc động thủ chẳng cần theo quy cũ võ lâm… Đã thế
chẳng cần gì phải nhiều lời!
Nghĩ thế cố trấn tĩnh nói:
- Các vị cất công dốc hết cao thủ từ xa tới đây mai phục đủ biết quyết tâm
một trận đắc thủ. Nếu vậy cứ xông vào cả đi, cần gì phải nói nhiều cho phí lời?
Mỹ Thiết Am lạnh lùng nói:
- Đó là từ miệng của tiểu tử cuồng ngông ngươi nói ra, đừng trách chúng ta
không theo quy cũ giang hồ. Tất cả xông lên! Không để tên nào sống sót thoát
ra khỏi Đoạn Hồn Nhai!
Hành động giống hệt như bọn cướp đường, Mỹ Thiết Am vừa quát xong cả
bốn tên cùng xuất chưởng lao vào Tạ Vũ Diệp.
Hán tử cao lớn người lông lá giống như khỉ đột đứng bên tả Tạ Vũ Diệp là
Đông Diện Miệu Chủ xuất chưởng trước tiên, nhằm vai trái Tạ Vũ Diệp đánh ra
với tám thành công lực.
Lão hòa thượng bận hoàng y là Thu hộ pháp Thu Phong Hòa Thượng, thấy
Đông Diện Miêu Chủ đã xuất chiêu cũng không chậm trể, chưởng cũng vận tám
thành công lực đánh tới vai phải Tạ Vũ Diệp.
Tạ Vũ Diệp đưa song thủ vận năm sáu thành công lực phân biệt đánh ra tiếp
chưởng hai tên hộ pháp.
- Bình tĩnh!
Hai tiếng nổ tiếp liền nhau, Đông Diện Miêu Chủ và Thu Phong Hòa
Thượng đều bị đánh lùi hai bước.
Lưu Vân Long chưa kịp thu chiêu thì chưởng của Cách Kỳ Du và Mỹ Thiết
Am cùng đánh tới, không kịp biến chiêu đối phó đành nhảy lên không tránh.
Người đang lơ lững trên không, Tạ Vũ Diệp nghĩ nhanh:
- Bị bốn cao thủ vây công thế này, nếu chúng cùng phát chưởng thì đối phó
thế nào? Cho dù chúng không đánh cùng một lúc mà cứ hết tên này đến tên
khác xuất thủ, mình đối phó một lúc rồi cũng sức cùng lực kiệt mà bại vong
thôi! Phải thoát ra ngoài vòng vây tìm vị trí thích hợp mới tìm cách phá giải
được chiêu thức của chúng!
Nghĩ thế, vừa đáp xuống đất, chàng liền thi triển “Mê tông hóa ảnh”tránh ra
phía sau lưng Cách Kỳ Du.
Lúc này Thu Phong Hòa Thượng và Đông Diện Miêu Chủ vừa lùi đã lại tiến
vào, vì Cách Kỳ Du và Mỹ Thiết Am mới phóng chưởng vào nhau tạo thành
tiếng nổ lớn làm khói bụi bốc lên mù mịt nên không thấy rõ tình cảnh, Đông
Diện Miêu Chủ và Thu Phong Hòa Thượng xuất chưởng đanh 1nhầm vào nhau.
Mỗi bên lại bị bức lùi hai bước.
www.phuonghong.com
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Cách Kỳ Du là khâu yếu nhất trong bốn người, vừa đối chưởng với Mỹ Thiết
Am xong bị bức lùi, chưa kịp giữ mình trầm ổn thì thì đã bị Tạ Vũ Diệp vung
chưởng đánh vào hậu tâm bắn đi xa hai ba trượng, may được Mỹ Thiết Am lao
lên đỡ lấy mới khỏi bị rơi xuống vực phân thân nát cốt, tuy vậy hắn cũng bị
thương không nhẹ.
Bây giờ chỉ còn ba đối thủ, Tạ Vũ Diệp còn dễ đối phó hơn.
May nhờ chàng luyện thành công “Mê tông hóa ảnh” quá kỳ ảo nên đều
tránh được chiêu của ba cao thủ, thỉnh thoảng phát chiêu phản công từng đối thủ
một…
Mỹ Thiết Am vừa ra lệnh, không chỉ Cách Kỳ Du, Đông Diện Miêu Chủ và
Thu Phong Hòa Thượng xông vào tấn công Lưu Vân Long mà hơn hai chục tên
khác đã bao vây quần hùng cũng tiếp nhau xuất thủ.
Hai người vây công Tư Đồ Linh chỉ có một tên đường chủ, tên còn lại là
hương Đường chủ trong “Hoàng Thước Đường”, vì thế trong số tám người bị
vây thì lực lượng Cự Linh Giáo ở đây là rất yêu.
Từ nhỏ Tư Đồ Linh được phụ thân “Thần Đao” Tư Đồ Khang truyền cho
“Phong vân thập tam đao” đã luyện tới bảy tám thành hỏa hầu, nay lại miệt mài
luyện thêm “Mê tông hóa ảnh” và “Lưỡng nghi cửu u thần kiếm” nên đủ khả
năng đối phó với hai địch nhân chưa đến nổi thất thế.
Lăng Hồng Liên đấu với ba tên hán tử võ công chỉ vào loại làng nhàng nên mau
chống chiếm được tiên cơ.
Trong thời gian gặp lại Vũ Diệp ca ca, nàng đã luyện thành “Tử phủ thần công”,
“Huyết kiếm thập nhị thức” và kinh công “Mê tông hóa ảnh”. Trước đó trong
chuyến bảo tiêu đến kinh sư, nàng còn được Vũ Diệp ca ca dạy cho công phu
“Lăng không nhiếp vật” khá thành thạo.
Chỉ mới qua chín mười chiêu, Lăng Hồng Liên đã quát to một tiếng nhảy vút
lên không, thi triển công phu “Lăng không nhiếp vật” cướp được hai thanh kiếm
của địch nhân rồi dùng ngay binh khí đó phóng ngay tới hai người đang đấu với
“Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn cách đó vài trượng.
Hai tên này đang mãi tấn công Cố Toàn, tin rằng phe mình đang chiếm
thượng phong, có đâu ngờ đến cái chết đang chờ mình?
Vang lên hai tiếng rú thê lương, hai tên hán tử bị kiếm xuyên từ lưng tới
trước ngực ngã xuống chết tươi.
Ba tên đấu với Lăng Hồng Liên thì hai tên bị cướp mất binh khí đã hốt hoảng
lùi lại, chỉ một tên còn kiếm trong tay chờ nàng rơi xuống để tấn công.
Lăng Hồng Liên rút kiếm ra rất nhanh, phát ngay một chiêu “Bích huyết tam
tàn” chém băng cả cánh tay lẫn thanh kiếm địch, tiếp đó còn phóng ra một
chưởng đánh bay tên hán tử băng đi bảy tám bước.
Gải quyết xong đối thủ, Lăng Hổng Liên nhảy sang trợ giúp Tư Đồ Linh,
cũng chỉ sau mấy chiêu cũng đã đâm trúng một tên ngã xuống.
www.phuonghong.com
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Chính từ lúc ấy từ trên dốc núi nghe “Ầm” một tiếng như trời long đất lở
mọi người kinh hãi dừng tay nhìn tới, thấy Tạ Vũ Diệp vừa đấu chưởng với Mỹ
Thiết Am, cả hai cùng bị đẩy lùi năm sáu bước, Mỹ Thiết Am dường như còn
bị nội thương.
Nguyên trước đó Cách Kỳ Du đã vận công phục hồi lại công lực.
Mỹ Thiết Am thấy phía Cự Linh Giáo đã tử thương mấy người, chỉ ra sức
đánh ngã Tạ Vũ Diệp thì may ra mới cứu vãn được tình thế.
Hắn liền ra hiệu với Đông Diện Miêu chủ liên thủ với mình, riêng hắn vận
“Vạn huyết sát công” tới mười hai thành công lực đánh ra.
Đồng thời cả Thu Phong Hòa Thượng lẫn Cách Kỳ Du áp tay vào hậu tâm
tên Giáo chủ, chừng như tiếp nội lực cho hắn.
Rốt cuộc sau cú tiếp chưởng này, tuy Mỹ Thiết Am và Đông Diện Miêu chủ
không đến nổi lạc bại nhưng vẫn không chiếm được ưu thế.
Đầu tiên là cả Thu Phong Hòa Thượng và Cách Kỳ Du ngã lăn ra, miệng
trào máu, còn Mỹ Thiết Am cảm thấy hai cánh tay đã tê đi, nếu không vận công
điều tức thì không thể động thủ tiếp được nữa, tự nhủ:
- Xem ra Tạ Vũ Diệp có vẻ như còn chưa bị thương. Không biết vì sao hắn
có công lực cao cường như thế? Nếu bây giờ đấu tiếp chỉ sợ người đầu tiên bị
giết sẽ là Đông Diện Miêu Chủ, mấy người kia cũng khó thoát được sát kiếp…
Nghĩ đoạn hú dài một tiếng.
Cao thủ Cự Linh Giáo được lệnh rút lui thì không tên nào dám chậm trể băng
ngay vào rừng.
Chỉ chốc lát, tại hiện trường chỉ còn lại hiện trường chỉ còn lại quần hùng và
bảy tám thi thể tặc nhân nằm trên vũng máu…
Khi tặc đảng Cự Linh Giáo vừa đi khuất cũng là lúc Tạ Vũ Diệp ngã nhào
xuống ngất đi!
Thực tình thì đấu với Mỹ Thiết Am và Đông Diện Miêu Chủ, Tạ Vũ Diệp đã
vận hết công lực nhưng vẫn bị nội thương rất nặng, chàng biế lúc này mà mình
ngã xuống thì nhất định Mỹ Thiết Am sẽ dốc toàn lực tiêu diệt quần hùng, sẽ
không ai đối phó nổi với “Vạn huyết sát công” của hắn nên ra sức duy trì cho
khỏi ngã, mắt trừng trừng nhìn Mỹ Thiết Am như muốn đấu tiếp. Chờ đến khi
đối phương chạy hết thì chàng cũng không còn sức duy trì nên mới ộc ra một
bãi máu tươi rồi ngã xuống ngất đi!
Lăng Hồng Liên kinh hãi bổ tới cúi xuống thấy miệng và ngực áo Tạ Vũ
Diệp đẩm máu, mắt nhắm nghiền, vừa lay vừa gọi:
- Vũ Diệp ca ca! Huynh hãy tĩnh dậy đi! Muội là Liên muội của huynh đây
mà!
www.phuonghong.com
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Thấy Tạ Vũ Diệp không có phản ứng gì, Lăng Hồng Liên càng hoảng khóc
òa lên!
Tư Đồ Linh cũng chạy lại gần quỳ xuống cầm lấy tay Vũ Diệp ca ca bắt
mạch nhưng thấy tay chàng lạnh ngắt thì cũng òa lên khóc!
“Thần Tích Ông” Phùng Công Phàm tới gần trầm giọng nói:
- Hai vị cô nương đừng hoảng, khóc lóc chẳng ích gì, chúng ta hãy tìm cách
cứu tỉnh Tạ đại hiệp!
“Bách Diệp Thần Cái” bước lại gần, xem mạch cho Tạ Vũ Diệp xong tìm
trong túi chàng lấy một viên “Cửu thiên thanh cơ bảo hoàn” giao cho Tư Đồ
Linh bảo:
- Cho Diệp lão đệ uống vào đi!
Tư Đồ Linh làm theo, nhưng vì răng Tạ Vũ Diệp nghiên chặt nên lóng ngóng
không sao nhét thuốc vào được, nước mắt trào ra nói:
- Huynh ấy… không thể uống được nữa rồi…
“Thần Tích Ông” Phùng Công Phàm giật lấy viên thuốc nói:
- Thật vô dụng! Chỉ biết khóc là giỏi!
Nói xong quỳ xuống, ấn vào hõm má làm Tạ Vũ Diệp há miệng ra nhét viên
thuốc rồi vận kinh khí đẩy sâu viên thuốc vào.
Một lúc sau, nghe trong bụng Tạ Vũ Diệp kêu ồng ộc, hẵn nhiên thầm dược
đã phát sinh công hiệu, ngực chàng bắt đầu phập phồng, sắc mặt cũng bớt nhợt
nhạt đi, chuyển qua sắc hồng.
“Bách Diệp Thần Cái” nói:
- Hai vị cô nương cũng vận công điều tức đi. Diệp lão đệ đã qua giai đoạn
nguy kịch rồi, không đáng lo nữa đâu!
Lão chỉ tới hai vết chân của Tạ Vũ Diệp vừa đứng sâu tới năm tất nói:
- Chính hai vết chân đó không những đã cứu chúng ta thoát chết mà còn cứu
cả võ lâm thoát khỏi kiếp nạn đây!
“Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn ngạc nhiên hỏi:
- Bang chủ nói vậy là sao?
“Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy giải thích:
- Vừa rồi Diệp lão đệ tuy đã trọng thương nhưng vẫn đưa hết nội lực vận
“Thiên cân trụy” để đứng vững chờ thủy đồ đi hết mới chịu ngã. Các vị cứ nghĩ
thử mà xem, nếu Mỹ Thiết Am thấy Diệp lão đệ ngã xuống, tuy hắn đã bị
thương nhưng “Vạn huyết sát công” của hắn thừa sức giết chết tất cả chúng ta,
lúc đó thì Diệp lão đệ còn có hy vọng gì hồi phục nữa? Nếu Diệp lão đệ ngã
ngay, chẳng những cả bảy người chúng ta đều bỏ mạng ở Vân Mộng Sơn này
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mà còn ai cứu được võ lâm thoát khỏi huyết kiếp do Mỹ Thiết Am và Cự Linh
Giao gây ra?
“Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn nói:
- Doãn Bang chủ nói rất phải! Đúng là ông trời có mắt nên tạo phúc cho võ
lâm có được Tạ đại hiệp tài trí song toàn thế này, nếu không ai trừ được Mỹ
Thiết Am và Cự Linh Giáo? Nào, chúng ta hãy trợ giúp Tạ đại hiệp một hơi
chân khí để mau chống khôi phục lại công lực, nếu không Mỹ Thết Am quay lại
thì nguy!
Nói xong đỡ Tạ đại hiệp ngồi lên, áp bàn tay vào hậu tâm chàng truyền chân
khí vào.
“Thần Tích Ông” Phùng Công Phàm cũng ngồi xuống sau lưng Cố Toàn, thi
triển công phu “Vạn lưu quy nhất đại pháp” truyền chân khí qua cơ thể Cố Toàn
vào người Tạ Vũ Diệp. Sau một lúc, Tạ Vũ Diệp chớp chớp mắt rồi mở ra, tiếp
vận chân khí vận hành đi khắp cơ thể trị thương…
“Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy nói:
- Tuy hôm nay Mỹ Thiết Am và bọn thuộc hạ không giám trở lại nhưng thủ
pháp này của Diệp lão đệ chúng sẽ biết ngay thôi.
“Đồng Thân La Hán” Vũ Khánh hỏi:
- Doãn Bang chủ! Chẳng lẽ trong Cự Linh Giáo có người biết thuật “Thiên
lý địa thính”
“Bách Diệp Thần Cái” đáp:
- Tuy chúng không biết thuật “Thiên lý địa thính” nhưng có một tên khinh
công trác tuyệt, vì thế truyền tin cực kì nhanh nhạy, nếu không làm sao Mỹ
Thiết Am cho thuộc hạ mai phục ở đây vừa lúc chúng ta đến?
“Thần Tích Ông” Phùng Khắc Phàm hỏi:
- Tên có khinh công trác tuyệt đó là ai?
“Bách Diệp Thần Cái” đáp:
- Hắn được gọi là “Quỷnh Hình Tử”, kẻ phụ trách toàn bộ mạng lưới thông
tin của Cự Linh Giáo. Tên này hành tung vô cùng bí ẩn, đến ngay hầu hết các đệ
tử của Linh Giáo cũng không biết hắn là ai… Ngoài Mỹ Thiết Am ra, tên này
cũng là một hiểm họa không nhỏ của võ lâm, phải nghĩ cách trừ hắn đi mới
được!
Sau chừng nữa canh giờ, Tạ Vũ Diệp mới thấy trong người đỡ ra mấy phần,
“Bảo Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn và “Thần Tích Ông” thu công đứng dậy.
Vì lúc đó đã sắp tối, Tạ Vũ Diệp cũng cần phải có thời gian vận công điều
tức để bình phục hoàn toàn nên Doãn Kế Duy bàn không đi tiếp nữa mà tìm một
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thạch động kín đáo nghĩ lại qua đêm. “Bách Tý Kim Cương” và “Đồng Thân La
Hán” Vũ Khánh nhận trách nhiệm xuống trấn mua thức ăn.
Hai người đi đến tối thì mang về một nồi cháo gà mà một mâm đầy các thức
ăn và một bình rượu lớn.
“Bách Diệp Thần Cái” cười “Hô hô” nói:
- Huynh đệ Cố đại hiệp rất biết chăm sóc bệnh nhân! Ăn hết nồi cháo này thì
Diệp lão đệ chẳng những hết bệnh mà còn khỏe hơn trước nữa đấy!
Lăng Hồng Liên nhìn mâm thức ăn thịnh soạn nói:
- Vậy Cố đại hiệp không biết chăm sóc những người khác hay sao? Ở nơi
sơn lâm heo hút thế này mà kiếm được rượu và mâm thức ăn thịnh soạn như
thế, chẳng phải là chuyện đơn giản đâu!
Hai cô nương nhận trách nhiệm chăm sóc cho Tạ Vũ Diệp, đút cho chàng ăn
từng thìa cháo như trẻ nhỏ.
Đêm đó, “Bách Diệp Thần Cái”, Giang trưởng lão, “Thần Tích Ông” và
huynh đệ Cố Toàn nằm ở gần cửa động, vừa tranh thủ nghỉ ngơi vừa thay phiên
nhau canh phòng, còn Lăng Hồng Liên và Tư Đồ Linh nằm giữa thạch động,
cũng thay phiên nhau chăm sóc cho Tạ Vũ Diệp.
Tạ Vũ Diệp vừa vận công chữa thương vừa dưỡng thần, chàng nhớ lại trận
đấu hồi chiều, trong lòng không khỏi băn khoăn:
- Mỹ Thiết Am công lực cao như thế, làm sao mà thắng được hắn? Tuy nói
là hôm nay hắn liên thủ với Đông Diện Miêu Chủ, nhưng tên hộ pháp kia công
lực không đáng kể, cho dù có đơn đả độc đấu, mình cũng chỉ ngang cơ hắn là
cùng! Chẳng lẽ phải chờ thêm một thời gian để luyện tập thêm mới thắng được?
Ngày hôm sau, “Bách Diệp Thần Cái” nói:
- Diệp lão đệ bị thương không nhẹ, phủ tạng bị ảnh hưởng trầm trọng, phải
đều trị tỉnh dưỡng ít nhất mười ngày mới động thủ được. Vì ở đây điều kiện
sinh hoạt không được tiện nên cần chuyển đi nơi khác.
“Thần Tích Ông” Phùng Công Phàm nói:
- Đương nhiên Tạ đại hiệp cần phải được tĩnh dưỡng thêm, nhưng theo ý
Doãn Bang chủ thì chúng ta nên chuyển tới đâu?
“Bách Diệp Thần Cái” đáp:
- Ở ngay trong núi này có một ngôi đạo quán “Thanh Vân Quán” cách đây
chừng mười dặm, quán chủ là Thanh Vân Đạo Nhân tuy hơi khó tính nhưng có
quen biết với lão hóa tử, chúng ta hãy tới đó ở lại mấy hôm!
Thế là ngay hôm đó, tám người theo sự hướng dẫn của “Bách Diệp Thần
Cái” tiến về phía bắc.
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“Thanh Vân Quán” nằm trên sườn núi cao ngất, cây cối xum xuê, gió thổi ào
ào, vừa tới cổng đã thấy thần khanh khí sãng, mát mẽ rất dễ chịu.
“Bách Diệp Thần Cái” xưng danh báo tính xong, một trong hai đạo nhân
đứng canh cửa nhã nhặn bảo mọi người chờ rồi vào trong quán thông báo.
Lát sau một lão đạo sĩ bận đạo y màu xanh, mặt như đồng tử, râu hạt tóc mây
ngoài bảy mươi tuổi bước ra, hướng sang “Bách Diệp Thần Cái” chắp tay hành
lễ nói:
- Hô hô! Đã nhiều năm không gặp, không biết ngọn gió nào đưa Doãn Bang
chủ tới dây vậy?
“Bách Diệp Thần Cái” đáp:
- Vô sự không nên Tam Bảo Điện lão hóa tử có việc phiền đến Thanh Vân
Quán chủ đây!
Lão giới thiệu mọi người với Thanh Vân Đạo Nhân xong chỉ Tạ Vũ Diệp
nói:
- Vị Tạ đại hiệp này trong người không được khỏe nên muốn nhờ quý quán ở
lại tĩnh dưỡng mấy ngày…
Thanh Vân Đạo Nhân đáp:
- Tệ quán ở nơi hoang sơn không mấy khi có khách, nay Bang chủ cùng các
vị tới đây tất có việc quan trọng, được phục vụ như vị đồng đạo võ lâm chút
việc nhỏ là điều vinh hạnh lớn, có lý dâu còn từ chối?
Tạ Vũ Diệp cung kính hành một lễ nói:
- Vãn bối bị bệnh làm kinh động đế tiên giá, thật cảm thấy bất an. Xin đạo
trưởng mở lượng hải hà!
Thanh Vân Đạo Nhân đáp:
- Tạ Đại Hiệp đừng nói thế! Lão đạo là hạng thất phu nơisơn dã, đâu dám
nhận đại lễ của đại hiệp?
Nói xong đưa tay phất nhẹ một cái, Tạ Vũ Diệp đang cúi mình bái thì được
nâng thẳng lên, lòng không khỏi kinh hải trước nội lực thâm hậu của đối
phương.
Mọi người kiến lễ xong được Thanh Vân Đại Nhân dẫn vào khách đường
dùng trà, Tạ Vũ Diệp vừa hớp vào một ngụm thấy miệng thơm nức, trong người
lâng lâng khoan khoái liền buộc miệng khen:
- Trà ngon quá!
Thanh Vân Đạo Nhân cười nói:
- Xem ra Tạ đại hiệp là người rất sành thưởng trà nha! Không những trà này
là đặc sản quý hiếm của bổn quán mà phải lấy nước ở “Long Tỉnh” tại Linh Ẩn
Tự ở tận Tây Hồ để pha.
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Tạ Vũ Diệp đáp:
- Vãn bối không phải là người sanh uống trà, nhưng xưa nay chưa bao giờ
được uống thứ danh trà thơm ngon như thế, chẳng những uống vào miệng thơm
nức mà cảm thấy thần thông khí sãng, giống như được uống thuốc tiên vậy!
Thanh Vân Đạo Nhân nói:
- Nhìn mi tâm Tạ đại hiệp có vết tím đen, biết đại hiệp thương thế không
nhẹ. Lão đạo có biết đôi chút về y thuật, muốn chẩn đoán xem bệnh trạng thế
nào, không biết Tạ đại hiệp có nguyện ý không?
Tạ Vũ Diệp đáp:
- Được tiền bối xuất diệu thủ chẩn trị, vãn bối cầu còn chưa được, lẽ đâu lại
không nguyện ý?
Thanh Vân Đạo Nhân gật đầu cười nói:
- Đại hiệp tuổi chưa nhiều mà lễ nghĩa chu đáo như thế, thật đáng quý!
Nói xong đưa hai ngón trỏ và giữa trên bàn tay phải ấn lên Uyển mạch Tạ
Vũ Diệp nhắm mắt ngưng thần nghe ngóng, lát sau mở mắt ra nói:
- Tâm mạch không bị thương tổn, nhưng mạch tượng không điều hòa, thỉnh
thoảng sự lưu thông có gián đoạn, chứng tỏ bị độc khí xâm thân. Công lực của
Tạ đại hiệp quả thật siêu phàm,vậy người nào có võ công thâm hậu mà đã
thương đại hiệp đến như vậy?
Tạ Vũ Diệp đáp:
- Vãn bối võ nghệ không tin nên bị đối thủ đã thương cũng là sự thường…
Thanh Vân Đạo Nhân lắc đầu nói:
- Tạ đại hiệp chớ nên quá khiêm tốn. Lão đạo tuy bất tài nhưng xem mạch
cũng biết công lực của đại hiệp đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, xưa nay
lão đạo chưa từng gặp ai như vậy. Đối phương nếu không có tuyệt thế thần công
khai sơn phá thạch thì quyết không thể đã thương đại hiệp nổi đâu!
Tạ Vũ Diệp biết không giấu nổi lão đạo tinh minh này đành kể lại cuộc đấu
chưởng hôm trước với Mỹ Thiết Am.
Thanh Vân Đạo Nhân lắc đầu nói:
- Không đúng! Theo lão đạo biết thì Mỹ Thiết Am cho dù luyện thành “Vạn
huyết sát công” nhưng chỉ e công lực còn chưa thể cao hơn Tạ đại hiệp. Huống
chi hiện tại hắn chỉ mới luyện tới tám chín thành hỏa hầu thôi…
Tạ Vũ Diệp nói:
- Lúc đó cùng phát chưởng với Mỹ Thết Am còn có hai tên khác là Thu
Phong Hòa Thượng và Đường chủ Cách Kỳ Du ấn tay vào hậu tâm hắn, đồng
thời một tên hộ pháp khác là Đông Diện Miêu Chủ liên thủ xuất chưởng.
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Thanh Vân Đạo Nhân “À!” một tiếng nói:
- Vậy thì đúng rồi, không biết chúng học được “Vạn lưu quy nhất đại pháp”
ở đâu vậy?
Tạ Vũ Diệp nghĩ thầm:
- Vị đạo sĩ này nói Mỹ Thiết Am mới luyện “Vạn huyết sát công” được tám
chín thành hỏa hầu, làm sao lão ta biết được?
Tuy nghĩ thế nhưng chàng không hiểu, chỉ đưa mắt nhìn lão thăm dò.
Thanh Vân Đạo Nhân chừng đoán ra ý nghĩ của chàng , cười nói:
Đại hiệp trong lòng có sự nghi vấn, nhưng bây giờ lão đạo chưa tiện nói rõ.
Sau này đại hiệp sẽ tự biết!
Quần hiệp tiếp tục ở lại “Thanh Vân Quán” thêm mấy ngày , hôm nào Tạ Vũ
Diệp cũng được Thanh Vân Đạo Nhân chẩn đoán bệnh, thời gian còn lại lão đạo
khuyên chàng vận huyền công và tự điều tức chữa thương, có lúc hai người tới
thiền phòng đàm đạo về võ công kinh điển.
Tạ Vũ Diệp nhìn thấy Thanh Vân Đạo Nhân võ học rất uyên thâm nên bổ
sung thêm cho mình không ít kiến thức.
Ngày hôm đó Tạ Vũ Diệp đang vận công dưỡng thương, Thanh Vân Đạo
Nhân mời “Bách Diệp Thần Cái” đến thiền phòng của mình nói chuyện.
Thanh Vân Đạo Nhân mở lời:
- Doãn Bang chủ! Thương thế của đại hiệp bây giờ không còn gì đáng ngại
nữa. Chỉ là nguyên khí bị thương tổn chưa hồi phục ngay được. Chỉ cần uống
thêm bổ dưỡng là ổn thôi. Còn khí nhiệt thì chỉ cần chăm vận công điều tức, bần
đạo sẽ cho uống mấy thức dược thảo trừ độc, chẳng bao lâu nữa sẽ phục nguyên
thôi. “Bách Diệp Thần Cái” hỏi:
- Nên dùng loại thuốc bổ gì thì tốt?
Thanh Vân Đạo Nhân đáp:
- Nếu có được nhân sâm kiếm được từ Trường Bạch sơn là tốt nhất, nhưng
muốn được nó chỉ e không dễ.
Doãn Kế Duy thở dài nói:
- Ài! Trường Bạch sơn cách đây nghìn dặm, cả đi và về mất hơn một tháng,
đến các hiệu dược tài lớn ở kinh thành hy vọng có thể mua được nhưng thời
gian cũng không ít hơn, mà hiện giờ thời gian cấp bách thế này, chỉ đành để từ
từ hãy tìm thôi…
Thanh Vân Đạo Nhân nói:
- Thì cũng đành phải thế…
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Lúc ấy Lăng Hồng Liên đừng trước phòng Tạ Vũ Diệp bảo hộ cho chàng
luyện công. Phòng Tạ Vũ Diệp ở sát thiền phòng của Thanh Vân Đạo Nhân,
Lăng Hồng Liên đứng trước của nghe hai người nói chuyện liền ngưng thần
theo dõi, nghe rõ cả cuộc đối thoại.
Nàng nghe xong nghĩ thầm:
- Vũ Diệp ca ca thương thế không nhẹ, muốn nhanh chống phục hồi thì phải
có nhân sâm của Trường Bạch sơn… Vì sao mình không thử đi Trường Bạch
một chuyến? Qua đó sẽ hoàn thiện thêm khinh công “Mê tông hóa ảnh”…
Không có việc gì khó, chỉ sợ thiếu quyết tâm thôi… Vì Vũ Diệp ca ca mà mình
chạy một vòng tới Trường Bạch Sơn thì có gì đáng kể? Tuy biết lão ca ca không
chỉ vì đường xa mà thiếu quyết tâm đâu, chắc hắn còn khó khăn khác nhưng có
gian khó nào làm mình chùn bước?
Nghĩ thế, nàng quyết làm ngay.
Ngay sau đó Lăng Hồng Liên đến gặp Tư Đồ Linh nhờ thư thư chăm sóc chu
đáo cho Vũ Diệp ca ca rồi lập tức lên đường.
Mãi khi Lăng Hồng Liên đi mấy canh giờ mọi người mới biết, lúc ấy có đuổi
cũng không kịp nữa…
“Bách Diệp Thần Cái” tức giận giẫm chân nói:
- Tiểu nha đầu này thật không biết trời cao đất dày là gì!
“Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn buôn lời an ủi:
- Lăng cô nương võ công cao cường, chắc không xảy ra điều gì bất trắt đâu!
“Thần Tích Ông” Phùng Công Phàm lo lắng nói:
- Lăng Hồng Liên võ công tuy cao, nhưng thân gái dặm trường sao tiện?
Hơn nữa Trường Bạch Sơn nằm ở phương bắc xa tít quanh năm giá tuyết, chịu
làm sao nổi? Bây giờ đã hết hạ sang thu, đâu phải mùa đào sâm?
Tới đó buôn một tiếng thở dài.
Doãn Kế Duy nhún vai nói:
- Nha đầu đó đã quyết ý thì không ai ngăn nổi đâu! Mà biết đâu nó gặp may
cũng chưa biết chừng! May là còn chưa đến mùa đông giá rét…
“Thần Tích Ông” tiếp lời:
- Rất có khả năng! Các nhân thiên tướng mà! Xin Bang chủ, thả bồ câu thư
truyền tin đến các Phân đà miền bắc trợ giúp cô ấy một tay!
Doãn Kế Duy đáp:
- Việc đó làm sao lão hóa tử ta lại không nghĩ đến? Nhưng chỉ cần vượt qua
Sơn Hải Quan là vượt khỏi phạm vi Cái Bang rồi! Hơn nữa kinh công “Mê tông
hóa ảnh” của nha đầu này được Diệp lão đệ nhân truyền, chỉ e cả bồ câu thư
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cũng không bay nhanh hơn nó bao nhiêu, dù có đệ tử Cái Bang chăng cũng giúp
được gì? Nha đầu đó tính tình bướng bỉnh, lỡ ra gặp chuyện chẳng lành gì thì
biết ăn nói với Diệp lão đệ nhất thế nào đây?
Thanh Vân Đạo Nhân cười nói:
- Theo bần đạo thấy thì cô nương đó là người rất tâm cơ, lại rất thực tâm với
Tạ đại hiệp, ắt sẽ không gây chuyện rắc rối để làm lỡ việc điều trị của ca ca cô
ấy đâu!
“Thần Tích Ông” nói:
- Đạo huynh nói rất có lý. Nếu ai hỏi thì chúng ta thống nhất kêu lên rằng cô
ấy nhận được tin sư phụ nhắn về có việc để Tạ đại hiệp khỏi lo lắng!
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