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TỰA 
 

MỘT THUỞ NGÀN NĂM 

Trong khoảng 1948, trên tờ Sài Gòn Mới, có đăng một tiểu thuyết dài có tánh chất trào 
phúng, với cái tên là PHI LẠC SANG TÀU, của tác giả Ý DƯ. Rồi năm 1949, cũng trên 
báo ấy, cũng với chữ ký của tác giả nọ, nói tiếp vào chuyện PHI LẠC NÁO HOA KỲ (mà 
nhà báo muốn làm giựt gân độc giả, thêm chữ ĐẠI vào trước chữ NÁO). Nhưng nhà 
xuất bản, không biết Ý DƯ là ai, gán đại cho nhà chính trị kiêm ký giả HỒ HỮU 
TƯỜNG. Ông này không đính chánh, lại còn chìa lãnh bản quyền tác giả nữa! 

Thấy MÕ LÀNG VĂN tư vị, không tố cáo vụ sang đoạt văn chương của nhà học giả họ 
HỒ, Ý THỪA tôi đặt vấn đề ấy, trước là cho ông tiên chỉ của làng, kế đó là cho quý vị 
trong ban hội tề, sau nữa là cho toàn thể dân trong làng (tôi ám chỉ những độc giả đó). 
Bằng chứng mà tôi nêu ra hoàn toàn bằng văn chương. Xin quý vị nghe rõ. 

Phàm bàn về một tác giả, ta nên căn cứ vào năm tiêu chuẩn: văn tâm, văn học, văn tứ, 
văn khí, văn tài. Căn cứ vào năm tiêu chuẩn ấy, Ý THỪA tôi thấy rằng hai tác phẩm của 
Ý DƯ và tác phẩm sau của học giả họ HỒ khác nhau như phương Đông khác với 
phương Tây. Chắc dân làng văn cũng nhận thấy những dị biết như tôi, sau khi nhận 
thấy những hóm hỉnh, những đùa cợt, những trào phúng của Ý DƯ khác hẳn với những 
đạo mạo, những trầm tĩnh, những nghiêm xác của PHI LẠC BỠN NGA. 

Sở dĩ Ý THỪA tôi đặt vấn đề trên, bởi vì Ý THỪA tôi muốn tránh một cuộc ngộ nhận, 
làm cho Ý THỪA tôi là Ý DƯ hay HỒ HỮU TƯỜNG. Còn việc dùng danh từ là TIỂU 
PHI LẠC không ăn thua chi việc có thể xảy ra là Ý DƯ, HỒ HỮU TƯỜNG và Ý THỪA là 
ba ngôi như theo quan niệm thông thường của nhiều triết lý. Ấy chẳng qua là một tiểu 
xảo của thuật quảng cáo: vốn biết rằng danh từ PHI LẠC rất phổ cập trong dân gian, 
nên chỉ Ý THỪA tôi dùng lấy mà câu độc giả. 

Trước khi chấm dứt lời tựa nầy, xin nhị vị phu nhân của họ HỒ chớ trách sao Ý THỪA 
tôi lại đem việc ghen của hai bà ra mà tố cáo. Hỏi hai bà vậy có cái gì là tượng trưng nổi 
sự xung đột của Mỹ và Cộng Sản bằng sự ghen tương của hai bà, một sự ghen tương 
đã xô họ Hồ chạy qua Bình Xuyên mà mắc gần chín năm lao lý? 

Chừng nào họ Hồ "hòa đồng" được hai bà, dân chúng mới tin rằng họ Hồ "hòa đồng" 
được hai khối Tự Do và Cộng Sản. 

Ý THỪA 

HỒI THỨ NHỨT 
 

"Chí Minh diệu kế tầm «tri bỉ» 
Bồi liễu mỹ nhân hựu tổn công" 

Gió mùa đông ở miền núi đất Bắc thổi mạnh. Hơi lạnh như cắt. Trong hang đá, tạm cho 
là ấm hơn ở ngoài, mà ai nấy run cằm cặp. Thu Hương (1) bưng chén nước sâm lại mà 
dâng cho Hồ Chí Minh và đứng một bên mà chờ lịnh. Trên bàn, la liệt những hồ sơ, vài 
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quyển sách, dưới ánh sáng le lói của một cây nến đã cháy hơn phân nửa. Chí Minh 
uống xong chén nước sâm, đưa tay cho Thu Hương chẩn mạch, rồi mở nút áo, bày 
ngực cho nàng đặt ống nghe tim. Nàng xem xong, báo cáo: 

- Mạch của bác hôm nay chạy không đều, tim đập có vẻ mệt nhọc. Hình như bác đêm 
rồi không ngủ mà trí lại lo nhiều. 

(1) Muốn hiểu nhân vật này hơn, xin xem tiểu thuyết THU HƯƠNG của nhà văn Hồ Hữu 
Tường. 

Chí Minh gật đầu vội vã gài áo lại và đáp: 

- Cháu nhận rất đúng. Bác có mối lo, nên cả đêm không ngủ được. 

Rồi ra lịnh cho tất cả lùi ra khỏi hang đá, chỉ chừa có Thu Hương, Chí Minh dạy nàng 
ngồi và nói: 

- Mối lo của bác có thể gọi là căn bịnh kinh niên của bác. Nó khởi đầu từ năm 1931, khi 
bác ra khỏi tay của cảnh sát Anh ở Hồng Kong và nhờ nhà viết báo Hoa Kỳ Harold 
Isaacs phỗng tay trên, bắt cóc bác mà cứu bác khỏi tay của tay sai của thực dân Pháp. 
Vừa thoát nạn, bác nghe tin nhóm Trốt-Kýt xuất hiện ở Sài Gòn. Chúng tuy không đông, 
vỏn vẹn có năm sáu que, mà vô cùng lợi hại. Chúng lại phân công một cách khoa học, 
tùy theo khả năng mà cắt người theo lý thuyết, kẻ ra mặt trước công chúng mà thực 
hành... 

Hồ Chí Minh nói hơi mệt. Để giúp cho người nghỉ, Thu Hương ngắt ngang nói tiếp: 

- Cháu dường như hiểu. Để cháu nói cho cụ nghỉ. Có chỗ nào sai, cụ chận lại. Cháu sẽ 
điều chỉnh cho đúng ý cụ. 

Hồ Chí Minh gật đầu, tỏ về tán dương sự thông minh và sự khôn ngoan của nàng. Nàng 
thừa lịnh nói tiếp: 

- Căn bản của chủ nghĩa Mác Lê không phải là mớ lý thuyết suông, mà là hành động. 
Không phải thứ hành động mù mờ mà là cái praxis, tức là cái phức hợp lý thuyết và 
thực hành. Lý thuyết soi sáng thực hành, thực hành đem kinh nghiệm về làm giàu thêm 
cho lý thuyết. Lénine lại nặng về lý thuyết hơn nên buông ra câu: "Không có lý thuyết 
cách mạng thì không thể có hành động cách mạng được". Và lấy theo quan điểm ấy, 
trong những năm trước chiến tranh thế giới thứ hai, sự cạnh tranh giữa hai phái Sta-lít-
nít và Trốt-kýt, giữa Đệ Tam và Đệ Tứ hóa ra chinh lịch. Lý thuyết của phái Đệ Tam thì 
do ban đầu não ở tận Mốt-Cu xướng ra, đã mất thì giờ qua lại, mà không mấy hợp với 
tình cảnh nước nhà. Còn lý thuyết bọn Trốt-kýt, xây dựng ngay ở Việt Nam và hợp với 
tâm lý quần chúng hơn. Nên trong mấy năm tranh giành ảnh hưởng, phái Trốt-kýt càng 
lấn đất, toàn thắng trong cuộc tranh cử ở Sài Gòn và tràn lan đến đất Bắc. Đó là nguyên 
nhân của bịnh bác. Bịnh bác là tâm bịnh, giống như bịnh của Châu Du, muốn dùng hỏa 
công đốt quân Tào mà không có gió đông "dữ tiện". Tâm bịnh không giải, lâu ngày hóa 
ra bịnh lao. 

Hồ Chí Minh nó một nụ cười và khen: 

- Trong mấy mươi năm tranh đấu, bác chưa gặp ai sáng suốt như cháu. Hiểu được căn 
bịnh của bác, quả cháu là Khổng Minh đời nay vậy. Cũng may cho bác, là cơn bịnh kinh 
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niên có được một hồi thuyên giảm. Năm 1939 nhà lý thuyết của bọn Trốt Kýt là Hồ Hữu 
Tường lại bỏ hàng ngũ của Đệ Tứ rồi tuyên bố luôn là bỏ chủ nghĩa Mác Lê. Kế theo đó 
vài tháng sau, cả Họ Hữu Tường và người thủ lãnh thực hành của họ là Tạ Thu Thâu 
cùng bao nhiêu cán bộ đều bị bắt. Hồi đó trong ba người có thể chọc trời khuấy nước ở 
Việt Nam, thì hai người đã bị tù đày. Còn một mình bác ở ngoài độc chiếm sân khấu 
chánh trị cách mạng. Bác gặp thời, thêm được thể là quân đội Nhựt bạo hành dọn trống 
chánh quyền cho nước Việt Nam độc lập, bác nắm cái cớ là toàn dân đứng dậy, sau 
ngày Nhựt đầu hàng. Thời, Thế, Cơ là ba yếu tố đưa bác lên chỗ thành công... 

Để cho Hồ Chí Minh nghỉ, Thu Hương tiếp: 

- Và khi bác cướp được chánh quyền rồi, muốn dứt tâm bịnh, bác liền áp dụng những 
chỉ thị của đồng chí Staline đã ra từ 1936 và đã thi hành một cách kiên quyết ở I Pha 
Nho, là làm cỏ hết bọn Trốt Kýt. Tạ Thu Thâu bị giết ở Quảng Ngãi, các lạnh tụ khác ở 
Nam đều bị thủ tiêu. Chỉ trừ có Hồ Hữu Tường, bác để sống sót. Điều ấy, nhiều đồng 
chí đã thắc mắc. 

Hồ Chí Minh có vẻ trầm ngâm, chận ngang: 

- Điều đó bác có giải thích. Một lý do là Hồ Hữu Tường đã dứt chủ nghĩa Mác Lê từ năm 
1939. Một lý do nữa là trước khi chúng ta lên cầm quyền, Hồ Hữu Tường long trọng 
tuyên bố là nghỉ làm chánh trị mười năm. Lẽ thứ ba, và là lẽ quan trọng hơn, là bây giờ 
hắn không cán bộ, không quần chúng, một mình ở giữa Hà Nội, thì khác gì Quan Công 
ở giữa binh Tào. Thế nên bác muốn dùng tài của hắn như... 

Thu Hương tiếp lời: 

-... Tào Tháo dùng Quan Công độ nọ. Tuy tâm trạng của hắn giống như tâm trạng Quan 
Công, là dầu hắn chẳng đầu Tào tức là phò dân Việt Nam mà chẳng phò đảng Cộng, 
song bác đã nghĩ rằng khi bác ở chánh quyền, thì hắn phò dân Việt Nam, ấy là hắn phò 
bác rồi. Nên chi bác chủ trương tha giết hắn. 

Hồ Chí Minh ra dấu cho nàng ngừng lại, chỉ cho nang lấy một tài liệu nằm trên bàn rồi 
nói: 

- Khi hắn đưa tài liệu nầy mà đề nghị rằng muốn miễn cho dân tộc Việt Nam mấy chục 
năm binh lửa, bác nên long trọng tuyên bố rằng nước Việt Nam nên trung lập, thì những 
người trước kia chủ trương giết hắn, lại nổi lên đòi... 

-... giết hắn nữa, lấy cớ rằng để hắn còn sống không biết hắn còn mưu mẹo gì mà lái 
nước Việt Nam rời khỏi con đường do đảng định. Song bác lại binh vực nữa, cho nên 
hắn còn sống tới bây giờ. Theo những tài liệu mà hắn đã viết, nhưMuốn làm Chánh tri, 
Tương lai Văn hóa Việt Nam, hắn có một biện pháp cứu nguy cho dân tộc. Cục xương 
lớn trong giai thoại con chó què, bài "Tiếng gọi đàn" báo trước như vậy. Phải chi hắn 
còn ở trong địa phương do mình kiểm soát... 

Nói tới đây, Hồ Chí Minh ho sù sù. Thu Hương nói tiếp: 

- Thì đến lúc cần, bác ép hắn đưa ý đó ra cho đảng ta khai thác. Đằng nầy, theo tin đã 
loan báo khắp nơi, hắn lọt về Hà Nội, rồi gần đây dắt vợ, người vợ Bắc mới gặp ở Hà 
Nội, cùng hai con trứng nước mà bay về Sài Gòn. Điều nầy làm cho bác lo cả đêm 
không ngủ được. Làm sao tìm được cái bí mật mà hắn chôn tận đáy lòng? Làm sao mà 



5 

 

khai thác được bí mật ấy cho mình? Làm sao mà ngăn hắn khai thác riêng cho hắn? 
Cháu hiểu tâm bịnh của bác. 

Hồ Chí Minh nói nho nhỏ: 

- Cháu đoán bịnh đúng đó! Đoán đúng cháu ắt có phương thuốc để trị. 

Thu Hương dừng một chập để suy nghĩ. Một cuốn phim được quay trước mặt nàng. Ba 
năm trước đây, nàng là một sinh viên trường thuốc, bị cuộc đảo chính của Nhựt mà 
không kịp trình dự án thi tấn sĩ. Rồi thời cuộc lôi cuốn, nàng dấn thân vào đường hoạt 
động. Một sự tình cờ làm cho nàng nghe lén được câu chuyện giữa Tạ Thu Thâu và Hồ 
Hữu Tường. Không biết vì ngoại cảm, hay vì khủng hoảng tinh thần, nàng phát đau 
nặng, cả năm mới thuyên, trong lúc nước nhà chuyển biến dữ dội. Chừng nàng mạnh, 
nàng tìm gặp Hồ Hữu Tường mà đặt câu hỏi: "Gái nước Nam là gì?". Đáp rằng: "Dầu là 
gái, dầu là trai, con đường duy nhất là hòa mình với dân tộc. Dân tộc có thể đi lầm 
đường, nhưng mình ở trong dân tộc, mình có thể lái dân tộc được mà trở về nẻo đẹp. 
Đứng ngoài dân toc, tiếng nói của mình sẽ không được nghe, hóa ra vô hiệu. Trần Ích 
Tắc có thể là một học giả, nhưng không sao được hậu thế ghi ơn...". 

Chỉ nghe có bao nhiêu lời, nàng đã chọn. Xông vào kháng chiến, nàng làm trong Quân 
y. Nhờ học vấn của nàng, nhờ sự thông minh của nàng, nhờ nàng giỏi về thuốc, nàng 
được chọn làm y sĩ riêng của Hồ Chí Minh, kiêm thư ký đặc biệt. Nhờ làm thư ký đặc 
biệt, nàng mới biết rằng Hồ Hữu Tường đã trình cho Hồ Chí Minh biết cái dự đoán là 
dân tộc Việt sẽ trải qua mấy chục năm binh lửa khổ cực. Đã là gái vốn giàu tình cảm, 
nàng động lòng vì cảnh não nề mà dân tộc sắp sống. Một tình thương vô biên làm cho 
nàng thốt ra: 

- Chắc bác muốn biết bí mật ấy vì vấn đề "tri bỉ". Tri bỉ, tri bỉ, bách chiến bách thắng... 
Bác có thể hạ lịnh cho các cơ quan tình báo ở Nam dõi theo hắn mà ăn cắp cái bí mật 
nọ. 

Hồ Chí Minh chận ngang: 

- Không được! Bí mật ấy giấu trong óc, làm sao mà ăn cắp được? Trừ phi hắn nói cho 
mình nghe. Mà làm sao cho hắn tin mà nói? Đó là vấn đề. 

Thu Hương dường như đã hiểu ý, song giả vờ chưa biết, và làm dáng suy nghĩ lung 
lắm. Hồ Chí Minh nói: 

- Các cơ quan địch vận ta, tuy có công, song chưa có công nào lớn. Vận động kéo một 
người lính, một tiểu đội lấy bí mật để công phá một cái đồn của địch, là những công có 
tánh cách cục bộ song vẫn chưa đến tuyệt đích của nghệ thuật. Điều cần, là khám phá 
được bí mật về đường lối chánh trị của một thời gian năm, mười, hai mươi năm... kìa! 
Hồ Hữu Tường tuyên bố mười năm nghỉ làm chánh trị. Mà khi khởi sự làm lại, tất phải 
vạch một lối đi trong ít lắm là hai mươi năm, mới dẫn đến sự thành công đầu. Bác nói 
vậy là phỏng theo sự nghiệp của Lénine, hoạt động trước đầu thế kỷ, mà năm 1917 mới 
thâu được chánh quyền; là phỏng theo sự nghiệp của bác, về Tàu khởi công năm 1925, 
mà bây giờ hãy còn lộn xộn. 

Hồ Chí Minh ho mấy tiếng, nghỉ hơi rồi tiếp: 
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- Bác thấy cháu có sắc, có tài, có tâm chí. Cháu có thể lãnh sứ mạng trọng đại là tìm 
hiểu hết tư tưởng của Hồ Hữu Tường. Cháu cũng thông minh, chắc đã đoán ngay là 
phải thi hành mỹ nhân kế. 

Thu Hương nói: 

- Cháu có thể vì dân tộc mà hi sanh, mặc dù hắn đã có hai vợ rồi. Song bác cho cháu 
nói tâm tình của cháu. Cháu là gái Việt, thấm nhuần cái luân lý dân tộc, chỉ biết thờ 
chồng. Nay vì kế của bác mà cháu phải làm vợ thứ ba của Hồ Hữu Tường, thì cháu xin 
một điều trước khi nhận lãnh sứ mạng. 

Hồ Chí Minh nhìn vào mắt Thu Hương để dùng điện lực mà chụp tinh thần nàng, rồi hỏi: 

- Cháu xin điều kiện gì? 

- Là khi nào bác thành công và Hồ Hữu Tường lọt vào tay bác thì bác tha giết cho. Và 
nên cư xử với Hồ Hữu Tường như vua nhà Hán đã xử với Tư Mã Thiên. 

Hồ Chí Minh vỗ vế cười lớn: 

- Đã làm vợ hắn, mà xin điều đó, thì quả là cháu gánh một hi sanh lớn. Được! Bác sẽ 
thiến môn của quí của Hồ Hữu Tường để cho hắn sống sót mà viết bộ Việt sử cũng như 
Tư Mã Thiên đã viết Sử ký. 

Thu Hương lấy tay che miệng, giấu nụ cười nói: 

- Có giống đó mà cũng khác đó, Tư Mã Thiên sở trường về sử thích viết sử. Hắn tha 
thiết một việc, là tổng hợp ba nền văn mình lớn của loài người, văn minh kỹ sư, văn 
minh chánh ủy, văn mình tu sĩ. Hiện nay, tổng hợp hai cái văn minh sai biệt nhau, cũng 
khó như hòa giải hai vợ ghen của chung một ông chồng. Nhưng cháu nghĩ, trong việc 
vợ chồng có hai phần. Phần ở thấp, ô trọc vì quyền lợi, cháu gọi là dâm. Phần ở trên 
siêu thoát vì cao vọng, cháu gọi là yêu. Nếu trong cảnh một vợ nằm giường lèo, hai vợ 
nằm chèo queo, ba vợ ra chuồng heo mà nằm, sở dĩ có như vậy là vì ba bà tranh nhau 
trên lập trường của cái dâm. Nếu cụ thiến mất cái của quí của hắn, thì ở phần thấp, 
phần ô trọc, phần vì quyền lợi, phần vì dâm sẽ không còn đối tượng nửa. Bà vợ nào còn 
ở, thì do phần ở trên, phần siêu thoát, phân vì cao vọng, phần vì yêu sẽ làm nền tảng 
cho một sự hòa đồng, một sự tổng hợp. Đối với ba cái văn minh, muốn tổng hợp cũng 
phải như thế. Bộ phận ô trọc vì quyền lợi, mà xét lại phần thanh nhã, phần vị cao vọng 
của loài người, ắt có thể tổng hợp ba cái văn mình làm cái văn hóa chung cho nhân loại. 
Bác thiến cái của quí của Hồ Hữu Tường, thì bác nhắc cho hắn cái cao vọng mà hắn 
nuôi, ấy là bác làm ơn cho hắn vậy. 

Nói tới đó, Thu Hương giựt mình, vì bởi quá hứng mà tiết lộ một chương trình văn hóa 
của người mà nàng đã thầm yêu, ngay lúc nàng mới ăn dưa trên con đường thiên lý. Hồ 
Chí Minh cũng ngạc nhiên với tràng lý thuyết không biết nàng học ở đâu, nhưng hứa 
cho có lệ, người nói: 

- Được. Bác hứa, hứa sẽ cho hắn sống sót mà làm cái công việc tổng hợp ba nền văn 
minh đó, trong cái khung cảnh hắn hòa đồng ba bà vợ ghen. Song với điều kiện là cháu 
phải tìm cho ra cái bí mật mà hắn giấu bác. 
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Thu Hương ưng chịu. Hồ Chí Minh thảo cho nàng hai toa thuốc, mà sự thật là cái lịnh để 
nàng về Hà Nội, rồi vô Chợ Lớn, trình cho hai tiệm thuốc Tàu mà lấy tiền chi phí trong 
công cuộc gián điệp không tiền khoáng hậu nầy. 

Từ miền núi, nàng trèo đèo, vượt suối, lội rừng mà tiến về Hà Nội. Nàng lập tức đưa toa 
thuốc cho tiệm thuốc Bắc của người Tàu ở phố hàng Đào. Nàng lấy được một trăm 
ngàn đồng bạc, dùng số tiền đó mà chuẩn bị việc xuôi Nam. Cũng may, nàng gặp lại 
người vú nuôi của nàng, bây giờ tuổi gần năm mươi, vừa ở hậu phương hồi cư về Hà 
Nội. Nàng bỏ tiền lo lót cho sở Mật thám làm giấy tờ cho cả hai, mua giấy máy bay cho 
nàng, giấy tàu thủy cho bà vú. Vì bà vú có trọng trách hộ tống mấy thùng sách cũ mà 
nàng mua từ khi nàng về thành. Sách lúc ấy bày la liệt theo hè phố hàng Bông, hàng 
Gai, vốn là đủ thứ sách mà người ta đã "thổ phỉ" ở khắp các nhà bỏ trống. Sách rẻ như 
bèo, có đủ loại hết. Thơ, tuồng, truyện, tiểu thuyết, sách khảo cứu, mới có, xưa có, Thu 
Hương đã lựa mua mỗi thứ mỗi cuốn, mà gom chung có tám thùng to đầy ăm ắp. 

Nàng đáp tàu bay vào Sài Gòn. Việc đầu tiên của nàng là đến ngay sở mật thám mà xin 
địa chỉ của Hồ Hữu Tường vì biết rằng một nhân vật như vậy, thế nào cũng bị Mật thám 
theo dõi. Xong, nàng vào Chợ Lớn, đưa toa thuốc Bắc cho một hiệu ở đường Marins 
mà lấy hai trăm ngàn đồng bạc. Nàng sang một căn phố ở gần chợ Thái Bình, nạp đơn 
xin ba tăng, thuê người đóng kệ, mà mở một hiệu sách. Nàng mua sách mới chất mấy 
kệ ở trước để bán. Còn kệ sau nàng dùng chất sách cũ mà bà vú mới vừa mang vào. 
Đó là sách cho mướn. Nàng cho in quảng cáo mà phát chung quanh vùng để kêu gọi 
công chúng đến thuê sách về độc. 

Quảng cáo vừa phát, vài giờ sau, có một thằng nhỏ, tuổi vừa hơn mười, mặt sáng sủa, 
mắt có ngời, mặc một cái áo vá vai, quần cụt luốc luốc mà vá đít một miếng vải trắng cũ, 
chắp tay sau đít mà nhìn đọc những tên sách bày trên kệ. Làm quen, Thu Hương hỏi: 

- Cháu ở đâu? 

- Cháu ở đường hẻm Frère Louis, hẻm số 263, căn nhà số 6. 

Thu Hương mừng khấp khởi. Trúng tủ rồi? Căn nhà ấy là căn nhà của Hồ Hữu Tường 
mới dọn về vừa được một tháng. Và thằng nhỏ nầy đích là thằng con của hắn. Nàng dắt 
nó đến mấy kệ ở trong, chỉ cho nó thấy mấy ngàn cuốn sách cũ và bảo nó tự ý chọn lấy 
mà đọc. Nó nói: 

- Cháu không tiền mà mướn. 

- Không sao! Cô cho cháu mượn đọc, với điều kiện là mỗi ngày, chau ghé đây chơi vài 
phút, để đổi sách khác, để cô tập nghe quen giọng trong Nam, vì cô gốc ở Huế, nên nói 
trọ trẹ, không nghe mà cũng không quen giọng trong nầy. 

Thằng nhỏ lựa được một cuốn tiểu thuyết Hoàng Lê nhất thống chí đưa cho nàng ghi 
vào sổ. Nó khai tên họ: 

- Cháu tên là Hồ Xích Tú, cha là Hồ Hữu Tường. Mẹ là Nguyễn Huệ Minh. 

Vừa viết vào sổ, Thu Hương vừa hỏi: 

- Dường như cháu có một đứa em trai, một cha khác mẹ. 
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- Dạ phải. Tên nó là Xích Tuệ. 

Thằng nhỏ được cho mượn một cuốn sách, không lấy tiền, mừng khấp khởi, xá nàng 
mà về. Mừng hơn nó, chắc chắn là nàng Thu Hương vì nàng hé thấy một phần bí mật. 
Nàng lấy cuốn nhựt ký mà đọc những trang đã viết. 

Sài gòn, ngày... 1948 

Tôi đến Sài Gòn đúng vào lúc đội quân kiêu hùng của Quang Trung thắng trận Đống 
Đa. Ngày mùng năm tháng giêng âm lịch. Bậc tiền bối ta đã dùng võ mà thắng, nay tôi 
dùng văn mà thành công chăng? Bấy lâu nay, người ta dùng món văn nghệ làm món du 
hí, một món du hí thanh nhã thôi. Nay tôi thử dùng văn chương mà làm lợi khí để khám 
phá sự thật, để trình bày sự thật. 

Nói đã hứa hẹn. Những gì tôi tìm thấy, tôi sẽ kết cấu lại thành một áng văn chương. 
Thay vì có một xấp báo cáo khó khăn, tôi sẽ viết tiểu thuyết. Muốn cho qua mặt bọn 
kiểm duyệt, tôi sẽ dùng giọng trào lộng. Trào lộng là cái kho tàng vô giá của văn chương 
ta, có lẽ ăn đứt cái kho tàng ca dao, mà các nhà văn học sử không bao giờ nhắc đến. 
Hai ba anh nông dân gặp nhau và tán gẫu, thế nào cũng có một đôi mẩu chuyện tiếu 
lâm xen vào. Chuyện Cống Quỳnh chưa thấy in ở đâu, thế mà khắp đâu đâu, người ta 
thảy đều thuộc. Thiên hạ sẽ xem tiểu thuyết tôi là thứ đùa cợt. Có ai dè đó là một bản 
báo cáo mà tôi viết, in ra cả ngàn bộ, gởi tung khắp nơi. Rồi một quyển sẽ lọt vào tay 
của người muốn đọc. 

Tôi cũng đã ước hẹn, tên tác giả, tôi sẽ để là Ý DƯ. Vì sao đặt tên là Ý Dư? Vì lúc nhỏ, 
gần nhà tôi, tôi thường thưởng thức những bức tranh trào phúng mà một ông già đã cắt 
ở những tờ nhật trình cũ và dán khắp vách. Những "ý dư" của thiên hạ, ông ghép thành 
một câu chuyện có mạch lạc mà kể cho tâm hồn non trẻ tôi nghe, nghe đến mê. Ký tên 
là Ý Dư, tôi mong mỏi cho những mẩu chuyện đầu Ngô minh Sở sẽ xỏ xâu vào nhau... 

Sài gòn, ngày... 1948 

Hôm nay, tôi khám phá được một chút bí mật. Có một thằng nhỏ tên Xích Tú đến nhà 
tìm sách đọc. Em nó là Xích Tuệ, vừa biết đi. Cả hai anh em đều viết X. T. Tôi nhớ lại 
trong quyển Tương lai Văn hoá Việt Nam, nơi trương đầu, tác giả có viết: "Tặng X. T., 
độc giả vị lai của quyển nầy". Thế là rõ ràng hắn viết quyển nầy với tinh thần viết di 
chúc, viết cảm nang cho thế hệ thanh niên về sau, mà hiện nay mới chín mươi tuổi trở 
xuống. Chúng nó mà "tam thập nhi lập", thì cũng khoảng vài mươi năm trở lên. Nếu thế 
hệ ấy mà khám phá được sự bí mật giấu trong sách nầy, ắt cũng dành để vài mươi năm 
chuẩn bị mới thành công. Liệu tôi sẽ sống thêm gần bốn mươi năm nữa để chứng kiến 
sự thành bài của chúng chăng? 

° ° ° 

Hôm sau, nàng lại viết thêm: 

Sài gòn, ngày... 1948 

Thằng nhỏ đem cuốn Hoàng Lê nhất thống chí mà đổi lấy bộ Quang Trung, hai cuốn 
của Hoa Bằng. Tôi lấy làm lạ sao vào tuổi nó, mà lại đọc sách khảo cứu. Nó đáp: "Cha 
tôi chỉ cho tôi đọc những sách ấy". 
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Tôi sực nhớ.Trong đề nghị của hắn đưa, hắn đã nói trước rằng, nếu không chọn một 
đường lối chánh trị khôn ngoan thì đất nước sẽ chia đôi. Trịnh Nguyễn phân tranh nữa. 
Mà muốn chấm dứt tình trạng Trịnh Nguyễn chỉ có đường lối của Tây Sơn, của Nguyễn 
Huệ. Tôi có thêm một viên đá để trình bày bản báo cáo của tôi. Tôi sẽ dựng lên một 
nhân vật tự xưng là con cháu Nguyễn Huệ, để nhắc lại cái sứ mạng lịch sử mà vị anh 
hùng "áo vải cờ đào" đã lãnh và truyền cho hậu thế. 

Tôi có hỏi thằng nhỏ. Mẹ nó tên Minh, khởi đầu bằng chữ M, và là người Nam. Ấy là 
tượng trưng cho việc miền Nam sẽ vào ảnh hưởng của Mỹ. Còn thứ mẫu của nó là 
người Bắc, tên là Chi, khởi đầu bằng chữ C. Ấy là tượng trưng cho việc miền Bắc sẽ 
vào ảnh hưởng Cộng Sản. Quả Hồ Hữu Tường dùng tượng trưng mà nói rằng cái gia 
đình ông là "thế giới hai phe", một phe theo Mỹ và một phe theo Cộng. Lại nói rõ trước 
là khi chia đôi rồi, thì sẽ theo hai phe mà chống đối nhau, chống đối như hai bà vợ ghen 
tuông. 

Mấy hôm nữa, Thu Hương viết: 

Sài gòn, ngày... 1948 

Hôm nay, chính Hồ Hữu Tường đến. Hắn gặp tôi, không dám tỏ ra là đã quen, cư xử 
như người lạ. Tôi hiểu lắm. Một bên, là một bà Nam dong dải cao, có vẻ khoan thai. Một 
bên, là một bà người Bắc, nhỏ thó, có vẻ cau có. Thật là tượng trưng cho hai cái văn 
minh, đang tràn tới mà chia xẻ dân tộc. 

Hắn hỏi mua một quyển sấm Trạng Trình. Và hỏi tôi có đoán nổi sấm Trạng Trình 
chăng. Hắn lại còn nói: "Đoán được sấm Trạng Trình cũ là việc hay rồi. Mà đoán được 
sấm Trạng Trình mới, càng hay nữa". 

Hắn muốn nói gì? Thôi hiểu rồi. Đi mua một quyển sách, hắn cũng không đi một mình 
được. Hai bà theo bén gót. Nghiêng qua bà bên này, thì bà bên kia véo, nghiêng qua bà 
bên kia, thì bà bên này thúc. Rõ như ban ngày mà! Trong cái "thế giới hai phe" không 
làm sao có "Độc lập" được! 

Và cũng rõ như ban ngày, mọi cử động của hắn đều bị sự kiểm soát của hai bà. Mất 
hoàn toàn "Tự do"! Và chắc là câu tục ngữ của người mình: "Hai vợ nằm chèo queo" có 
nhiều giá trị. Mất luôn cả Hạnh phúc. 

Không cần nói, hắn đã chứng minh rằng trong cái "thế giới hai phe", thì Độc lập, Tự do 
và Hạnh phúc đều là bánh vẽ. 

° ° ° 

Hôm sau, Thu Hương thêm: 

Sài gòn, ngày... 1948 

Hôm nay, tôi đãi thằng nhỏ một bụng bánh ngọt, một cốc sữa, mà mua chuộc được cảm 
tình của nó. Tôi hỏi, nó đáp: 

- Mấy tháng nay, cha cháu không chun vô mùng của ai được, chun vô mùng mẹ, thì mợ 
chun theo. Chun vô mùng mợ, thì mẹ chun theo. 
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Tôi suy nghĩ, rõ ràng là Hồ Hữu Tường chứng minh cho tôi thấy rằng không thể "Liên 
lập" được. Liên lập với bà này thì bà kia ghen, liên lập với bà kia thì bà này tuông. 

Tôi tinh nghịch, viết một giòng: "Thử Trung lập" mà đưa cho thằng nhỏ, dặn về lén đưa 
cha xem. 

Vài hôm sau, Thu Hương viết thêm trong nhựt ký: 

Sài gòn, ngày... 1948 

Thằng nhỏ, sau một bữa bánh, sữa, báo cáo đủ chi tiết. Nó nói: 

- Miếng giấy của cô hại cha tôi không ngủ được. Cha nằm giữa, mẹ nằm một bên, mợ 
nằm một bên. Tụi tôi rình xem. Hễ cha xích gần mẹ một chút, thì mợ ngắt cha. Hễ cha 
xích gần mợ một chút thì mẹ kéo mạnh lại. Cha không dám nằm nghiêng bên nào cả. 
Cứ nằm giữa như khúc gỗ. Tụi con mệt, ngủ, khuya thức giấc, thấy cha vẫn nằm như 
khúc gỗ không dám cục cựa. 

Nói xong, thằng nhỏ hì hì. Nó có biết đâu là cha nó bắt chước Trạng Trình, chẳng cần 
dùng lời, mà bằng hành động, chứng minh rằng trong cái "thế giới hai phe" này, Trung 
lập là ảo vọng mà nếu biết rõ rằng Trung lập là ảo vọng thì tại sao Hồ Hữu Tường lại đề 
nghị với Hồ Chí Minh điều ấy làm chi? Ẩn ý gì? Mưu mô gì? Tại sao bây giờ, Hồ Hữu 
Tường không tuyên truyền gì về chủ thuyết ấy? Hắn lại núp sau lời tuyên bố "Mười năm 
không làm chính trị" như con mực trốn trong vùng mây mực mà nó phun ra, để tránh 
mọi hành động. Thảo nào, Hồ Chí Minh đa nghi, từ chối việc áp dụng Trung lập, còn cho 
mình làm công việc dọ thám tư tưởng. Nhớ lại các cường quốc lo dọ thám nguyên tử, 
còn mình là dọ thám tư tưởng mà tầm quan trọng cũng chẳng kém gì, thì cũng có phần 
hãnh diện. 

° ° ° 

Mấy hôm sau nữa, Thu Hương thêm: 

Sài gòn, ngày... 1948 

Thằng nhỏ đến hỏi sách, còn đòi một tô mì và một cốc sữa, để trả giá một báo cáo quan 
trọng. Tôi chiều ý nó. Nó ăn uống xong, quẹt mỏ, cười ngỏn ngoẻn nói: 

- Mấy hôm rày, nằm giữa mẹ và mợ, cha ngủ không được lại thêm bị ngắt, bị véo, nên 
cha bày ra cái thế hay lắm. 

Tôi vội vã hỏi: 

- Thế gì? 

Thằng nhỏ đáp: 

- Trên nhà tôi, nơi trần nhà, có một cái lỗ vuông để cho người ta leo lên trần khi cần. 
Cha bắt thang leo lên đó, cột một sợi dây to cho thòng xuống đụng đất, rồi cất thang đi. 
Cha mua một tấm đăng đem lên trần nhà trải ngang qua, cha tắt đèn khí, giăng mùng 
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lên trên ấy. Hễ cha lên trên, thì cha rút sợi dây, không ai làm sao đụng tới cha được. 
Tha hồ cha đọc sách viết, và ngủ thẳng giấc. Chỉ có bữa cơm là cha leo xuống mà thôi. 

Rồi thằng nhỏ cười hi hi nói: 

- Làm cho mẹ và mợ cụt hứng, ghen không được nữa. Mẹ và mợ hết ghen, tụi tôi dễ 
thở. 

Thằng nhỏ về, tôi suy nghĩ lung lắm. Thế giới hai phe mất cái đối tượng để tranh giành, 
ắt phải "Cọng tồn". Mà Hồ Hữu Tường leo lên trần nhà ấy là tượng trưng cho một thuyết 
gì? Hắn đã nói rõ. Trong thế giới hai phe, không Độc lập được, không Liên lập được, 
không Trung lập được, chỉ còn có nước lập ở trên trần nhà. Phải. Phải rồi, cần gì moi óc 
mà tìm ở đâu xa. Ở tuốt trên cao là "Siêu". Tức là hắn bày cho tôi thấy rằng đó là thuyết 
"Siêu lập". 

Thật là thuyết hoàn toàn Việt Nam. Không vay mượn ở Tàu, ở Pháp, ở Mỹ, ở Nga, hay 
ở đâu đâu cả. Thật là Việt Nam như Hồ Xuân Hương hay Cống Quỳnh. Thảo nào trong 
chương "Tiếng gọi đàn" của quyển Tương lai Văn hoá Việt Nam, hắn báo tin rằng hắn 
đã tìm thấy một khối vàng to. Nhưng "Siêu lập" là thế nào? Khám phá được lý thuyết 
này, mới là thành công trong việc dọ thám tư tưởng. 

Sài gòn, ngày... 1948 

Thật là cơ hội "Ngàn năm một thuở". Trong dãy phố của Hồ Hữu Tường thuê, cách vài 
căn, có một căn cũng có lỗ, thông lên trần nhà. Và tôi điều tra kỹ lưỡng, ở trên, giữa 
vách tường, thảy có trổ cửa đi luông tuồng qua lại được. Với một giá khá cao, tôi sang 
căn phố ấy. Tôi sắm một cây thang, leo lên trần nhà sau khi đóng cửa kín lại. Rồi tôi 
theo các cửa thông mà đến gặp Hồ Hữu Tường. Hắn nói: 

- Sống trong cái "thế giới hai phe" mấy tháng nay, không có nước mẹ gì, tình cảnh anh 
không khác gì tình cảnh của các thơ sanh trong Liêu trai chí dị. Thình lình em đến, 
không khác gì các hồ ly trong truyện của Bồ Tùng Linh. Âu là em làm như các nàng hồ 
ly mà đãi anh một bữa "Tự do và Hạnh phúc"... Mà anh hỏi: Làm sao mà em đoán được 
để đến đây? 

Tôi đáp: 

- Không Độc lập được, không Liên lập được, không Trung lập được thì anh "Siêu lập". 
Em cũng "Siêu lập" theo anh thì mới giải quyết được mối tình thâm kín mà chúng ta nuôi 
trong lòng, từ khi anh cùng anh Tạ Thu Thâu ruổi dong ra Bắc, trên chiếc xe hàng của 
em. "Siêu lập" không phải chỉ có tánh cách tiêu cực là tránh những phiền lụy của sự 
ghen tuông của thế giới hai phe. "Siêu lập" còn đem những cứu cách tiêu cực để mà 
dâng cho hai ta, là tự do và hạnh phúc. Nhưng em xin anh một điều. Nếu ta vừa gặp 
nhau mà tính ngay việc của xác thịt, thì đó là dâm chứ không phai là yêu. 

Hắn hỏi: 

- Em hiểu yêu là làm sao? 

- Là giữa trai gái phải tâm sự, phải mùi mẫn. Gái phải phục trai ở cái tài, trai phải mê gái 
nơi cái sắc... 
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- Thì em có sắc, đủ cho anh mê rồi! 

- Chưa đủ! Anh phải cho em phục anh là có tài. Phục thành ra kính, kính hóa ra yêu. 
Chớ ái tính không phải đơn phương mà thành được. Ái tình phải song phương mới nên. 
Không vậy, nó chỉ là sự hiếp dâm mà thôi. 

Hắn hôn tôi mà cười hi hi, ra vẻ khoái trá lắm. Tôi hỏi, do đâu mà hắn vui lòng lắm vậy. 
Hắn đáp: 

- Tôi có đủ bằng cớ rằng cô mấy năm nay gần gũi Hồ Chí Minh, đã thành Vẹm hóa, bây 
giờ theo tôi để dọ thám tư tưởng. Nhưng mà cô ơi, phàm thông lệ của sự buôn bán là 
"tiền trao cháo múc". Cô muốn có cháo, bày chi cái trò dâm và yêu, mà chẳng chịu trao 
tiền? 

Không biết rằng tôi đuối lý mà phải chịu thua, hay vì bị cái hôn làm cho lòng tôi rạo rực 
mà chịu không nổi. Xin độc giả của những tiểu thuyết khiêu dâm miễn cho tôi việc miêu 
tả đoạn này, đoạn mà tôi với nhà học giả Hồ hưởng tự do và hạnh phúc. 

° ° ° 

Đọc tới đây, Thu Hương nở một nụ cười. Bằng tâm sự, bằng mùi mẫn, nàng đã khám 
phá hầu hết những bí mật trong lòng họ Hồ. Nhưng một vấn đề lương tâm lại đặt ngay. 
Có nên báo cáo hết, hay cần phải giấu một phần nào? Bỗng chốc nàng nhớ lại Tôn phu 
nhơn khi xưa cũng ở một tâm trạng na ná như nàng. Vâng lời anh? Thờ chống? 

Muốn biết nàng báo cáo hết chăng, hay nàng vì chồng mà giấu lại phần nào, xin xem 
đến hồi sau phân giải. 

 

HỒI THỨ HAI 
 

Phi Lạc sang Tàu trong Mộng huyễn 
Giờ đây, thật sự Tếch sang Âu 

GĐây nói về Thu Hương, khi khám phá hết những bí mật trong cõi lòng của họ Hồ nhờ 
thi hành mỹ nhân kế thì lòng bỗng sanh lưỡng lự. Nàng không biết nên đem ra báo cáo 
hết công tác mà nàng đã lãnh, hay giấu luôn cho chồng. Thì Hồ Hữu Tường, thấy vẻ 
nàng lo âu, đoán được tâm sự ấy, bèn vuốt ve nàng mà nói: 

- Em nhập vào chủ nghĩa Mác Lê đã mấy năm nay, sao chẳng rành biện chứng pháp? 
Biện chứng pháp dạy rằng quá trình biến đổi của sự vật cùng tư tưởng thảy đều theo 
cái tuần tự: lập đề, đổi đề, qui đề. Nay em lưỡng lự giữa cái lịnh của đảng và cái tình 
thương chồng, ấy chẳng khác nào em ở trong cái mâu thuẫn giữa lập đề và đối đề. Em 
theo một bên nào, ấy là em phản với tinh thần của biện chứng pháp. 

Thu Hương có vẻ suy nghĩ, hỏi: 

- Nếu theo biện chứng pháp, thì em phải làm sao? 

Họ Hồ rờ cái bụng của nàng với vẻ âu yếm, đáp: 
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- Không giấu bí mật cho chồng, chẳng dưng bí mật ấy cho đảng, thì em dành nó cho 
con vậy! Ấy là cái qui đề. 

Thu Hương giựt mình. Nàng mê mãi trong công tác, thi hành mỹ nhân kế, quên hẳn 
rằng cứu cánh của mỹ nhân kế là cái thai, mà họ Hồ trào phúng gọi là cái qui đề của 
biện chứng pháp. Rồi nàng nghĩ, kế hoạch của họ Hồ có đem ra mà thi thố chỉ khi nào 
Tàu trở nên cường quốc số một, có vỏ khí nguyên tử, thì ít ra cũng trong đôi ba mươi 
năm nữa. Chừng ấy Hồ Chí Minh liệu còn sống mà khai thác cái bí mật mà hiện nay 
nàng nắm chăng? Chừng ấy Hồ Hữu Tường liệu còn tỉnh trí, chưa đến nỗi lẩm cẩm và 
còn đủ sáng suốt để chủ trì đường lối chăng? Phải, cái kế hoạch như thế chỉ dành để áp 
dụng cho thế hệ của mai sau, của thế hệ của thằng nhỏ Xich Tú nay vừa mười tuổi, của 
thế hệ em nó nay vừa đi tập tễnh hay vừa tượng trứng trong bụng mẹ. Thì báo cáo sớm 
ra làm gì để cho kẻ nghịch có đôi ba mươi năm để nghiên cứu việc phá hoại kế hoạch? 
Nàng nói: 

- Anh nói rất phải. Bí mật của anh nên dành để cho con. Con của chị lớn, con của chị 
Hai, hay là con của em cũng được. Để em nói anh nghe, em sẽ viết một bộ tiểu thuyết 
mà em đặt tên là "Ngàn năm một thuở". Ý em muốn nói rằng đó là một dịp may ít có, cả 
ngàn năm mới xảy ra một lần. May mắn cho đến đổi mà, nếu anh đảo ngược trật tự của 
bốn chữ lại, thì hóa ra "Một thuở ngàn năm"! Ý em muốn nói rằng nếu bọn X. T., nếu cái 
thế hệ X. T. này mà làm xong sứ mạng, thì công việc làm trong một thuở mà ảnh hưởng 
kéo dài cả ngàn năm... 

Họ Hồ vỗ về cười, có vẻ khoái trá lắm và nói: 

- Năm trăm năm trước đây, một người Việt, họ Hồ, là Hồ Nguyên Trừng sáng chế ra 
súng thần công. Súng này mở một kỷ nguyên mới cho nghệ thuật quân sự và tạo ra 
năm trăm năm cường thịnh của Tây Phương. Nay em muốn cho con mình làm việc một 
thuở mà đem lại ngàn năm hanh thông cho Á Châu mình. Thật là một cái mộng vĩ đại. 
Có dè đâu anh có được một người vợ được như em! 

Thu Hương được khen, thêm hứng, nói: 

- Đứa con của em, em hãy lấy hai chữ X. T. làm chữ đầu. Em đặt tên cho nó là Xích Tử. 
Nơi chương một của tiểu thuyết, em đặt hai câu tiên tri: "Cuối hạ ngươn Quỉ Vương xuất 
hiện. Đổi đời mới Xích Tử ra công". Để cho độc giả thấy rằng trong lúc con mình con ấu 
trĩ, Quỉ Vương làm chủ tể hoàn cầu, gieo loạn lạc tang tóc khắp nơi, dọn tâm lý của 
quần chúng mong nhờ đấng cứu thế. Rồi trải qua vài mươi năm lầm than, thằng Xích 
Tử ra đời, ra công cứu vớt loài người khỏi cảnh tận diệt. Đổi đời mới đây! Cái bí mật mà 
anh đã trao cho em, em nhốt trong tiểu thuyết. Có ai dè đâu trong tiểu thuyết trào phúng 
mà em viết, em giấu cái chúc ngôn của chúng mình để lại cho con là thằng Xích Tử. 

Thế là Thu Hương nuôi mộng viết tiểu thuyết, làm văn, với bút hiệu Ý Dư, nàng đã sáng 
tác một áng văn kỳ quặc, cốt chuyện không có gì hết, chẳng có bông hồng thướt tha, 
không theo chủ nghĩa tả chân, không phảng phất chút mùi lãng mạn, hư thì hoàn toàn 
hư, mà thực lại rất thực, ngụy biện trộn lẫn với luận điệu đanh thép, tư tưởng mới thì gói 
ghém trong lối thuật rất xưa, học thuyết khó lại nhốt trong giọng đùa cợt rất bình dân... 
Sở dĩ nàng làm được kỳ công ấy, là vì nàng luôn luôn nhớ tưởng đến cái thai, luôn luôn 
tưởng tới thằng Xích Tử vài mươi năm sau khám phá được hết ý nghĩa của di chúc, 
nhảy ra hành động mà cứu đời khỏi cơn tận diệt. 
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Tiểu thuyết mỗi ngày cho đăng một đoạn trong Sài Gòn Mới. Cô Kiều Yiêu, nhà văn ở 
Bạc Liêu, mỗi ngày đón độc, tưởng đâu đó là tác phẩm của họ Hồ, có gởi tặng một câu 
thơ: 

Phi Lạc sang Tàu trong Mộng huyễn... 

Và hẹn sẽ gởi thêm vài vần nữa. Họ Hồ không dám đính chánh rằng Ý Dư không phải là 
mình. Sợ e hai bà vợ, Bắc và Nam, cùng ghen mà hợp nhất... chiến tuyến lại chống với 
bà ba là người Huế. Do đó mà có một cái ngộ nhận to trong lịch sử văn học ở đất này. 

Thu Hương săn sóc thằng Xích Tử ngay từ trong trứng. Mỗi ngày nàng chỉ để dư thì giờ 
viết mấy trang tiểu thuyết gởi ngay cho nhà báo. Còn từ sáng, khi chuông nhà thờ 
Huyện Sỹ đó kêu gọi con chiên đọc kinh sáng cho đến mười hai giờ khuya, thì nàng đọc 
sách. Để cho bộ thần kinh nàng làm việc mà ảnh hưởng đến thần kinh đứa trẻ trong bào 
thai. Nàng không đọc những tiểu thuyết nhảm nhí, những truyện kiếm hiệp hoang 
đường, mà lại chuyên đọc bá gia chư tử, những học thuyết cao siêu, những hệ thống vĩ 
đại. 

Thấm thoát mà đến kỳ sanh nở. Đúng như nàng kỳ vọng, nàng sanh được một trai, đầu 
to trán rộng, tai lớn, miệng chành bành. Nàng mừng thầm, chắc chắn thằng nhỏ sẽ ngôn 
ngữ như lưu. Rồi nàng mong: Nếu Phi Lạc chỉ học lóm mà tài ba như trong tiểu thuyết 
nàng tả, thì thằng này mà dạy dỗ hẳn hoi, ắc du thuyết xuất chúng chớ chẳng không. 

Nàng đặt tên cho nó là Xích Tử. 

Đây nói về Hồ Chí Minh, ở trong một hang đá vùng núi non Bắc Việt khi đọc xong bộ 
tiểu thuyết Phi Lạc sang Tàu và nghiền ngẫm kỹ, thì lấy làm thắc mắc. Giữa Nga cộng 
sản và Tàu cộng sản, sẽ có một xích mích sao? Rồi người cộng sản Việt sẽ ngã về bên 
nào? Hay là chọn một đường lối thứ ba, ngay trong cái thế giới cộng sản? Càng thắc 
mắc hơn nữa là mấy cái chấm chấm với lời ghi chú ở dưới, rằng không thể lộ bí mật 
Quốc gia (1) trong lúc này. Tại sao Thu Hương không báo cáo cho trọn vẹn mà nói nửa 
úp nửa mở như thế? Hay là nàng đã phản đảng mà không chịu làm tròn sứ mạng? 

Vốn đa nghi, Chí Minh liền hạ lịnh gọi Nga (2) đến mà cắt nghĩa rành rẽ công việc đã 
giao phó cho Thu Hương và kết quả đã thu lượm được là bản báo cáo còn một lỗ trống 
lớn là quyển Phi Lạc Sang Tàu. Và nói: 

- Bác chắc chắn là con Thu Hương đã mê thằng đó mà phản đảng, nên giấu chỗ bí mật 
quan trọng. Vậy bác giao cho cháu một công tác quan trọng hơn. Công tác này gồm có 
ba phần. Phần thứ nhất là điều tra xem con Thu Hương có phản chăng. Nếu thật nó 
phản thì phải thủ tiêu nó để trừ hậu hoạn. 

(1) Muốn hiểu nhân vật này, nên xem lại Thu Hương. 

(2) Muốn hiểu rõ đoạn này, độc giả nên xem lại Phi Lạc sang Tàu. 

Phần thứ hai là phải dùng đủ cách để tìm ra cái chấm chấm trong PHI LẠC SANG TÀU 
mà báo cáo cho bác rõ. Cách báo cáo cũng y như lối của Thu Hương đã dùng là viết 
một bộ tiểu thuyết mà lòng lời báo cáo vào. Để cho bác nhận biết, cháu cũng nên lấy bút 
hiệu Ý Dư mà con Thu Hương đã dùng. Và phần thứ ba là tìm thêm coi ngoài những bí 
mật nhốt trong chấm chấm đó, hắn ta còn giấu cái gì thêm chăng. 
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Nga lãnh lịnh, băng rừng núi, sang qua Tàu, đến Hồng Kông giả làm xẩm mà sang Chợ 
Lớn. 

Sau một thời kỳ điều tra kỹ lưỡng, nàng nắm những bằng cớ chắc chắn rằng Thu 
Hương đã mê chồng, mà phản đảng, lại toan gởi gấm bí mật lại về sau cho con là thằng 
Xích Tử nó khai thác. Nàng bèn thi hành phần thứ nhất của công tác. Nàng bèn cho hai 
lực sĩ Tàu, thừa lúc Thu Hương đi Chợ Lớn ban đêm mà bắt cóc nàng, đâm chết rồi vứt 
thây xuống kinh. Hạ thủ xong rồi, nàng tìm cách mà tới lui nơi đường hẻm Frère Louis 
mà tìm cách làm quen với Hồ Hữu Tường. Đến nhà số 6, nàng thấy ngoài cửa có treo 
một tấm bảng thiếc nhỏ, trên có viết ba chữ "trị bịnh mũi". Nàng nhìn vào trong, thấy nơi 
bàn giữa, có một người tuổi gần bốn mươi ngồi xếp bằng trên ghế mà viết. Nàng bước 
vào cúi đầu chào, thì người ấy vừa mời nàng ngồi vừa nói: 

- Mời cô ngồi và cô cho phép tôi năm phút viết cho hết đoạn văn này. 

Nga ngồi, liếc nhìn xem hắn ta viết gì trong tập giấy dày. Té ra là một đoạn văn tả lúc 
nàng Thu Hương mua dưa mà mời một người lùn ăn. Nga hỏi: 

- Ông viết tiểu thuyết à? 

Người ấy viết xong đoạn văn, buông viết xuống xô tập giấy qua một bên và nói: 

- Muốn hiểu là tiểu thuyết, là hồi ký, là điếu văn chi cũng được. Nhân vật chánh trong 
tiểu thuyết này quen biết với tôi nhiều lắm. Gần đây, nàng thình lình mất tích. Tôi nghĩ 
nàng bị hại... 

Nga chận ngang hỏi: 

- Tại sao ông nghĩ như vậy? 

- Vì tôi biết chắc rằng cộng sản không bao giờ dung tha những cán bộ nào của họ mà 
trở lại phản họ, hay là họ bị nghi như vậy. Sau khi nàng mất, tình cờ có người cho tôi 
mượn những số Sài Gòn Mới có đăng câu chuyện dài Ngàn Năm Một Thuở ký tên là Ý 
Dư. Đọc xong chuyện này, tôi hiểu ngay Ý Dư chính là nàng Thu Hương. Nàng đã dùng 
tiểu thuyết mà trình bày viễn đồ chánh trị mà tôi đã nói cho nàng nghe. Nếu nàng để tiểu 
thuyết cho con sau này sẽ đọc, thì là không sao. Đằng này nàng đem ra đăng lên báo. 
Báo ấy lọt vào mắt của các lãnh tụ C.S. Những lãnh tụ này thấy đoạn chấm, chấm, 
chấm, mà nàng giấu, sẽ quả quyết rằng nàng báo cáo công tác không trọn ấy là nàng 
đã phản đảng. Họ đã nghi như vậy, thì tất nhiên họ hạ lịnh cho ban ám sát giết Thu 
Hương. 

Nga giả vờ không hiểu, hỏi: 

- Đoạn chấm, chấm, chấm là đoạn gì? 

Họ Hồ mở tủ lấy một xấp báo, lật ra mà đọc một đoạn dài. Xong rồi tóm tắt: 

- Đoạn chấm, chấm, chấm ấy là khi nước Tàu hùng cường, đe dọa chinh phục thế giới, 
cũng như hồi xưa nước Tần đe dọa tóm thâu lục quốc, thì nước Việt ta tung ra một kế 
sách để làm chủ hoàn cầu, khiến cho Tàu bơ mỏ. 
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Nga làm vờ như từ cung trăng rớt xuống, mượn xấp báo đọc lại kỹ rồi nói: 

- Té ra cái viễn đồ chánh trị ấy là do ông vạch ra sao? 

- Phải. 

- Ông không sợ cộng sản giết ông để chôn mất cái bí mật ấy sao? 

Họ Hồ cười hì hì, rồi nhỏ giọng xuống nói: 

- Nói nho nhỏ cho hai bà vợ tôi đừng nghe mà cùng một lượt phát ghen với người đã 
chết là Thu Hương. Thú thiệt với cô rằng Thu Hương đã có một đứa con trai với tôi tên 
là Xích Tử. Cái bí mật ấy đã viết thành cẩm nang cho ngày sau Xích Tử sẽ đem ra mà 
áp dụng. Cộng sản có giết tôi bây giờ cũng không ngăn được sự thực hiện của cái bí 
mật nọ. Điều mà họ cần là để cho tôi sống, rồi dùng một phương thuật mà moi móc cho 
ra cái bí mật ấy, trước khi nó được đem ra áp dụng. Để có thời giờ chuẩn bị mà đối phó 
chớ! Cái bí mật ấy là cái bùa hộ mạng của tôi đa. Họ giết tôi, họ nào có ngăn được việc 
thằng Xích Tử ra tay "đổi đời"! 

Nga không biết kéo dài câu chuyện theo hướng này bằng cách nào nữa, bèn đánh trống 
lãng hỏi: 

- Ông trị bịnh mũi à? 

Họ Hồ đáp: 

- Ở xứ ta, nghề cầm bút không đủ nuôi người, tôi phải có thêm một sanh kế. Tôi trị bịnh 
mũi bằng thuốc gia truyền. Thuốc này từ đời ông Đào Duy Từ truyền lại cho đến ông 
Đào Duy Chung là ông ngoại vợ tôi, sang qua cho chúng tôi... Cô đau thế nào? 

Nga đứng dậy, bước sang mé bàn bên họ Hồ, ngoảnh mặt, đưa mũi lên, kê sát mũi lại 
gần mẳt họ Hồ và nói: 

- Tôi đau trong này, mời ông nhìn vào lỗ mũi xem bịnh tình ra sao. 

Họ Hồ không để ý cúi xuống, nhìn thẳng vào mũi nàng kê mặt sát gần. Nga thừa lúc 
không chuẩn bị ấy, tấn công thình lình bằng cách hun vào mặt hắn. Hắn chưa kịp đối 
phó ra sao cả, thì ở trong buồng bước ra một người đàn bà, mặt căm tức, giọng rổn 
rảng nói: 

- Con đĩ này! Mày đi xem bịnh như vậy à? Đi cho mau kẻo tao đánh chết bây giờ! 

Nga hết hồn thoát ra cửa. Nàng còn nghe văng vẳng: 

- Mấy con này hết chỗ nói rồi! Mẹ thằng Tuệ, tôi còn nhường cho nó được, vì nó có chút 
ơn nghĩa giấu mình lúc Việt Minh tìm bắt mình ở Hà Nội. Chớ làm sao tôi chia xẻ tình 
yêu cho đám đầu đường, xó chợ? Mà tụi nó, đứa nào cũng đẹp, đứa nào cũng ăn nói 
như nước chảy, đứa nào cũng săn chồng có nghệ thuật, không khéo mà tôi bị cướp 
chồng mất. Thôi, mình đừng ở xứ này nữa. Mình đi Tây đi, đi trước một mình. Tôi bán 
thuốc kiếm tiền vài năm, tôi sẽ dắt con theo. Chớ mình ở đây không được nữa! 
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Nga đứng nép phía ngoài, nghe cả tràng xổ ghen trên, nở một nụ cười đắc chí. Từ ngày 
có máu lửa ở Hà Nội, nàng điền vào đoàn "dịch vận", bấy lâu nay đã lập nhiều công tác 
hay, song chưa bao giờ thực hành được cái kế huyền diệu như lần này. Chỉ bằng một 
cái hun bất ngờ, không xin phép trước, nàng đã đốt ngòi cho một cuộc ghen tuông sôi 
nổi. Rồi đây Hồ Hữu Tường sẽ bị vợ "đày" qua Pháp. Ấy là cái kế "điểu hổ ly sơn". Ở 
Pháp họ Hồ sống một mình, buồn bực, cần có người tâm sự, thì nàng sẽ có mặt tại 
Paris mà an ủi họ Hồ, dụ họ Hồ, gạt họ Hồ, ép họ Hồ lộ ra cái bí mật mà Thu Hương 
không chịu báo cáo. Nàng lập tức lại Công an, lúc ấy do người Pháp điều khiển, mà nạp 
đơn xin giấy thông hành sang Pháp. Từ sở Công an nàng lập tức bước qua sở Bưu 
điện mà mua một cái măng đa mười ngàn đồng đề tên Hồ Hữu Tường và kèm theo cái 
thơ sau đây: 

Sài Gòn, ...1949 

"Kính ông Hồ Hữu Tường, 

Tôi là một độc giả của TƯƠNG LAI VĂN HOÁ VIỆT NAM, cảm mến cái mộng lớn của 
ông là muốn cho dân tộc Việt xây dựng được một sự nghiệp văn hóa làm cho dân tộc ta 
vinh quang. Tôi lại được đọc bài TÂN XUÂN THU của ông, tôi thầm nghi rằng ông nuôi 
riêng cho ông cái ý muốn làm một nhà tư tưởng lớn của thế kỷ XX. Tôi cũng tán thành 
việc ấy. Song tôi nghĩ rằng ông rời Âu Châu từ năm 1930, trong mười chín năm nay, đã 
xuất hiện bên ấy biết bao nhiêu tư tưởng mới. Thì điều cần cho ông là nên trở qua Tây, 
để gần gũi những tư tưởng mới ấy. Rồi ông có sáng tạo gì, sẽ không phải giẫm vào vết 
cũ của người ta. 

Vậy tôi biếu cho ông mười ngàn đồng bạc này. Ông đóng tiền thế chân hai ngàn rưởi, 
mua giấy tàu hai ngàn rưởi, sắm một bộ đồ nỉ một ngàn. Còn lại bốn ngàn, ông có thể 
sống ba tháng ở Pháp. Nếu công việc nghiên cứu văn hóa của ông xong, thì ông có thể 
về. Nhược bằng không có muốn ở lại thêm, thì ông có thể làm phái viên cho một tờ báo 
mà sống thêm với tiền nhuận bút. 

Chúc ông thành công trong cuộc nghiên cứu văn hóa này. 

Một độc giả ẩn danh" 

° ° ° 

Đây nói về Hồ Hữu Tường, sau khi bị trận ghen oan và bị vợ hăm "đày" qua Tây, thì lấy 
làm thắc mắc, không biết vì sao mà có một cô quá bạo, quá kỳ cục, hun đại mình như 
vậy. Hắn còn suy nghĩ không tìm ra động cơ nào xúi giục nàng làm như vậy, thì được 
cái thơ đảm bảo với cái măng đa mười ngàn đồng bạc. Hắn liền tìm thấy ngay duyên 
cớ, cười xòa rồi tự hỏi một mình: 

- Độc giả ẩn danh này và cô hôm nọ chỉ là một. Nàng muốn đẩy ta vào một tình thế "biệt 
lập" để mặc tình dò la, xem xét, điều tra. Được. Ta cũng tương kế tựu kế một phen. 
Năm 1945, ta đã công khai tuyên bố ở Hà Nội rằng ta nghĩ làm chánh trị trong mười 
năm. Mà nghĩ làm chánh trị, lại ở ngay trên sân khấu chánh trị là Sài Gòn này, cũng 
ngứa ngáy lắm. Chi bằng dùng số tiền này mà đi phức qua Tây, ở ít năm chơi. 

Nói rồi sửa soạn đi lãnh tiền, đến Công an lo giấy tờ sang Pháp. Rồi hắn viết một bài 
tạm biệt công chúng để công khai báo tin rằng mình sắp sang Âu. Cô Kiều Yêu hay tin, 
lập tức gởi lên một văn thơ nữa: 
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Giờ đây thật sự tếch sang Âu 

Khi đến Paris, công việc đầu tiên là hắn ta đến Thơ viện quốc gia mà tra cứu. Trong hơn 
tám triệu quyển sách của Thơ viên này, hắn ta không tìm sách mới xuất bản mà đọc, lại 
tìm tới tác phẩm cũ xưa của phương Đông. Sau một thời gian nghiền ngẫm, tra cứu, 
hắn ghi trong nhật ký những điều sau đây: 

Paris, ngày... 1949 

"Vừa đến Paris, tôi lại Thơ viện quốc gia ngay. Để tìm một thắc mắc mà suốt mấy năm 
nay, tôi giãi ra không nổi. Vốn ông nội tôi, là Hồ Văn Điểu, là con nuôi của ông cố tôi, mà 
người mẹ đem cho lại không xưng tên họ, cũng không nói cha sanh ra là ai cả. Bà chỉ 
dạy nên thờ hai chữ "KẾ THẾ" và nói rằng sau này con cháu đứa nào thông minh sẽ tìm 
ra được tông tích của dòng họ mình. Tôi tự cho rằng có chút thông minh nên suốt mấy 
năm nay, tôi tìm mãi xem tôi từ dòng máu nào mà có. Năm 1945, tôi ra Hà Nội, có ý 
muốn tìm tới Thơ viện khổng lồ của trường Đông phương bác cổ những tài liệu có thể 
soi sáng được điểm còn mờ tối đó. 

Theo lời truyền khẩu, từ khi ông cố tôi qua đời, trong nhà không có tiền sắm quan tài, thì 
bà cố tôi đêm vật quí báu hơn hết trong nhà là cái hộp gấm đựng một quyển sách mà 
bán cho một người Tàu để lấy tiền trang trải đám tang: hộp gấm này của người đàn bà 
sanh ra ông nội tôi giao cho, để làm của gia bảo. Ngoài hộp gấm có đề bốn chữ: 
"Truyền thế chi bảo". Cuốn sách trong hộp tên là "Hoa dinh cẩm trận". Suốt mấy năm ở 
Hà Nội, tôi lục lạo ở Thơ viện của trường bác cổ, không thấy nói chi tới hai cái tên sách 
ấy. 

Nhưng trong lúc tôi tránh bom đạn, rời Hà Nội mà lánh ở nhà quê, tôi có gặp một ông 
già nói rằng đời vua Tương Dực nhà Lê, nhà Minh bên Tàu sai sứ sang nước ta, có gởi 
tặng vua Tương Dực một quyển sách tên là "Hoa dinh cẩm trận". Có phải là quyển sách 
do nhà Minh tặng cho vua Tương Dực chính là quyển mà bà cố tôi đã bán cho người 
Tàu hồi trước chăng? Và do duyên cớ nào mà quyển sách độc nhứt trong kho tàng của 
nhà Lê lại lọt vào gia đình tôi trong ít năm? Rồi bây giờ nó lại ở đâu? Trong tay ai? Nếu 
tìm ra quyển này, ắt rọi được một tia sáng vào vấn đề mà tôi thắc mắc. 

Paris, ngày... 1949 

Tôi tìm mãi những tài liệu thấy được để áp dùng phương pháp mà sử học hiện nay gọi 
là khoa học. Mà không được. Tôi nhớ lại những lời tôi nói với Thu Hương về giá trị của 
những huyền thuyết. Biết đâu huyền thuyết lại nói được sự thật? 

Huyền thuyết mà tôi nghe nói hồi nhỏ là Ngọc Hân công chúa giả chết dắt con trai là 
Quang Thiệu trốn vào Nam. Nếu nhận huyền thuyết này là đúng, thì quyển "Hoa dinh 
cẩm trận" của đời Tương Dực được vua nhà Lê truyền đến Lê Hiến Tông, rồi sang qua 
tay Ngọc Hân công chúa. Khi công chúa dắt con đi trốn, bà đem theo của gia bảo này 
để đời sau biết người truyền của có dính dấp nhiều tới bà... Nếu theo giả thuyết này, thì 
ông nội tôi, Hồ Văn Điểu, là dòng của Quang Thiệu, con đẻ của Ngọc Hân chăng? 

Paris, ngày... 1949 

Chánh phủ Anh vừa gởi tặng cho chánh phủ Pháp một cái hộp gấm mà chánh phủ Pháp 
vừa giao cho Thơ viện quốc gia cất giữ. Hộp gấm làm theo kiểu các hộp đựng sách của 
phương Đông, có chốt gài, gói trọn hai quyển sách ở trong. Người phụ trách mở hộp ra, 
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trầm trồ khen là đẹp. Tôi ngồi gần đó, liếc mắt nhìn, thấy quyển nằm trên nhan đề bằng 
tiếng Anh: "Love’s battles", mặc dầu đóng kiểu theo cách Tàu. Còn quyển sách nằm 
trong hộp, khi đem ra, bày hàng chữ Tàu "Hoa dinh cẩm trận". 

Mắt tôi hoa lên. Quyển sách mà tôi tìm suốt mấy năm nay, bây giờ ở đây! Tôi đứng dậy 
bước lại xin phép xem thái qua. Người phụ trách đưa cho tôi cầm quyển "Love’s 
battles". Mặc dầu tôi rất dốt về Anh ngữ, tôi cũng ráng đọc và hiểu sơ sơ như sau: 
quyển "Love’s battles" là bản dịch ra Anh ngữ của quyển "Hoa dinh cẩm trận", dịch giả 
là một người Anh, làm nhân viên ngoại giao ở Nhựt, sau thế chiến thứ hai, mới được 
phép xem kho sách quí của Nhựt hoàng mà thấy được quyển "Hoa dinh cẩm trận" này. 
Sách viết từ đời nhà Minh, do một đạo sĩ trước tác cho vua nhà Minh xem, có phụ bản 
màu, do đạo sĩ vẽ, và chỉ có một bản cho vua xem mà thôi. Dịch giả cho rằng khi liên 
quân công hảm Bắc Kinh, mỗi nước đều cướp của quí về nước, thì quân Nhựt biết giá 
trị của quyển "Hoa dinh cẩm trận", nên đoạt lấy mà đem về cất trong kho của Nhựt 
hoàng. Nay Nhựt thua trận, các sứ thần nước Đồng minh mới được viếng kho này, thấy 
được sách quí, nên dùng phương pháp chụp hình tối tân mà xuất bản năm chục quyển, 
cùng bản dịch ra tiếng Anh, để tặng mỗi nước Đồng minh một quyển... 

Đọc lời dẫn của dịch giả mà tôi rất hồi hộp. Dịch giả nói rằng quân Nhựt lấy được quyển 
này khi liên quân lấy thành Bắc Kinh, có lẽ đó là một giả thuyết để cắt nghĩa do đâu mà 
quyển sách độc nhứt của nước Tàu lại sang tay người Nhựt. Còn tôi, tôi chấp nối cái 
huyền thuyết. Sách vua Minh tặng cho vua Tương Dực, truyền đến Hiến Tông. Vua này 
cho sách cho con gái là Ngọc Hân. Ngọc Hân trốn vào Nam, đem của gia bảo ấy theo. 
Của ấy lọt vào tay bà cố tôi một lượt với ông nội tôi. Bà cố tôi dốt đem bán rẻ cho người 
Tàu. Người này biết giá trị của sách, mang sang Nhựt mà bán cho vua Nhựt. Âu là một 
cái huyền thuyết, ai muốn tin thì tin. Không tin thì xem là một truyện tiểu thuyết, coi chơi 
đỡ buồn... 

Paris, ngày... 1949 

Tôi được người giữ sách cho cái đặc ân được độc quyển "Hoa dinh cẩm trận". Có thể 
gọi sách ấy là "Ái tình kinh" vì sách dạy đôi nam nữ yêu nhau như thế nào cho đạt đến 
cái tuyệt đỉnh của hạnh phúc. 

Lúc tôi còn sinh viên, tôi đã đọc hàng mấy chục quyển sách do tác giả người Âu viết để 
dạy người ta "yêu". Những sách này, dựa vào "khoa hoc" không đưa con người thoát 
cái vòm của xác thịt. Nay đọc sách này, tôi thấy vị đạo sĩ đời nhà Minh dắt ta thoát xa 
cái vòm ấy mà lên thượng tầng của tình yêu, đưa cái tình lên hàng một cái "đạo". Và 
sách ấy được gọi là "kinh" cũng không phải là quá đáng. 

Rồi tôi cho rằng cái huyền thuyết nói rằng sách đã qua tay của Ngọc Hân có phần gần 
sự thật. Một nữ thi sĩ như Ngọc Hân mới có một tâm hồn tế nhị mà áp dụng cái đạo của 
ái tình. Và vua Hiến Tông cho sách cho con, ấy bởi có dụng ý rằng nàng công chúa sẽ 
làm cho Nguyễn Huệ đến tuyệt đỉnh của hạnh phúc, rồi do đó mà nương tay đối với cơ 
đồ bên vợ. 

Paris, ngày... 1949 

Hôm nay tôi dạo xóm La Tinh. Trên đường Saint Michel thình lình tôi gặp nàng đã hun 
lén tôi và đã gởi tặng tôi mười ngàn đồng bạc, nàng mừng tíu tít nói: 
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- Tôi sang đây hơn tháng nay. Tìm anh mãi mà không gặp. Anh ở đâu? Anh dắt tôi lại 
phòng anh cho tôi biết để sau đến chơi. 

Nàng vừa nói, vừa liếc mắt đưa tình. Tôi biết rồi. Nàng đương dùng những tiểu xảo của 
"địch vận" mà bủa tôi vào lưới. Nàng có dè đâu, tôi đã đọc xong quyển "Hoa dinh cẩm 
trận" thì trong nghệ thuật của tình yêu, tôi có biết bao nhiêu bửu bối mà "địch vận" lại 
nàng... 

Vài tuần sau, báo "Sài Gòn Mới" khởi đầu đăng một tiểu thuyết dài nhan đề là Phi Lạc 
náo Hoa Kỳ, dưới chữ ký của Ý Dư. Người biết đọc văn ắt thấy rằng Ý Dư này không 
phải là người đã viết Phi Lạc sang Tàu. Vì Nga đâu phải là Thu Hương mà nàng đã hạ 
lịnh cho lực sĩ Tàu giết chết. 

Và quyển "Hoa dinh cẩm trận" đã công hiệu vì Nga mê họ Hồ cho đến nỗi họ Hồ vẽ làm 
sao, thì nàng viết y vậy. Họ Hồ biểu nàng bố cuộc dẫn đến Trung Cộng chờ thử bom 
nguyên tử, Phi Lạc hết kế, đòi đi tìm thầy mà hỏi, nàng cũng vâng theo mà làm y như 
vậy. 

Đây nói về phòng Thông Tin Cộng sản ở Mốt cu, sau khi Mao Trạch Đông toàn thắng ở 
lục địa Trung Hoa, thì phân vân bất nhứt. Bởi Mao đã cải lịnh của STALINE mà bạo 
động cướp chánh quyền, bây giờ không biết Mao sẽ đi theo đường lối nào. Bỗng nhiên 
viên thơ ký được một bức thơ, đóng dấu từ Paris gởi sang, viết bằng tiếng Việt. Cho 
dịch ra tiếng Nga, thì viên thơ ký đọc được thơ rằng: 

Paris, ngày... 1950 

Chủ nghĩa Mác Lê của các ông cho rằng động cơ chính của lịch sử là cuộc giai cấp 
tranh đấu mà hình thức hiện đại là chiến tranh lý tưởng. Cái thuyết "thế giới hai phe" 
của Staline, dạy rằng thế giới chia ra hai phe: một phe tư bản, một phe cộng sản, hai 
bên chống đối nhau là áp dụng của chủ nghĩa Mác Lê cho tình thế sau chiến tranh thứ 
hai này. Tất cả cái đó đều sai lầm và sẽ dẫn nước Nga vào đường bại vong. 

Động cơ chánh của lịch sử là cái gì thường tại và to tát hơn sự giai cấp tranh đấu. Động 
cơ ấy là sự tranh giành giữa các dân tộc. Nước Nga sẽ thấy điều đó. Và nếu không sớm 
chuẩn bị, Nga sẽ chịu chua cay suốt mấy trăm năm. 

Năm nay, Mao Trạch Đông vừa thành công ở Tàu. Nga chớ nên tin rằng Tàu sẽ ở mãi 
một phe với Nga trong cái "thế giới hai phe". Trong mấy năm đầu, Tàu sẽ làm vờ như 
vậy: để tránh cái vạ bị cô độc. Song Tàu núp theo Nga cũng như đứa nhỏ tập lội mà ôm 
cây chuối, khi nó biết lội rồi, nó sẽ buông cây chuối mà lội một mình. Thì khi Tàu trưởng 
thành rồi, Tàu sẽ buông Nga mà đi con đường riêng của Tàu. 

Con đường riêng của Tàu là gì? Tàu là nước chậm tiến, dân số đông, muốn rượt kịp 
các nước tiền tiến, chỉ có lối là dùng số đông của mình mà cướp tài vật của các dân tộc 
khác. Con đường của tàu là con đường chinh phục. Chinh phục Đông Nam Á, Ấn Độ là 
xứ nghèo, việc ấy chưa làm đã khát vọng của mấy trăm triệu dân Tàu đâu. Hướng qua 
Đông để đánh Nhựt, đánh Hoa Kỳ, thì Tàu bị đại dương ngăn cách mà Tàu không có 
hạm đội hùng hậu để vượt biển. Điều kiện ấy bắt buộc Tàu đi theo con đường của 
Thành Cát Tư Hãn là Tây chinh. 

Nhắc tới Thành Cát Tư Hãn, dân Nga hãy còn nhớ đến cái ách đô hộ của Mông Cổ suốt 
hai trăm năm, từ thế kỷ thứ mười ba tới thế kỷ mười lăm. Nhưng lần này, nếu Nga bị 
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Tàu đô hộ, Tàu sẽ áp dụng chánh sách độc tài mà chính Staline đã rèn ra để một thiểu 
số cai trị cả xứ Nga. Bây giờ với cái chánh sách độc tài ấy, sáu bảy trăm triệu dân Tàu 
dễ gì để cho hai trăm triệu dân Nga lật được? 

Nga chưa tin à? Thì cứ việc theo con đường lý tưởng mà ủng hộ cho Tàu ít năm đi, thì 
coi sự thể ra sao. Nhưng ngay bây giờ, phải chuẩn bị kế hoạch để chận Tàu, khi Tàu ló 
mòi xâm lăng. Gần đây có một người Việt có đăng trong Sài Gòn Mớimột tiểu thuyết đề 
tên là Phi Lạc Náo Hoa Kỳ. Nói là Náo Hoa Kỳ, mà thật sự là để nói chuyện với Nga đó. 
Sở trường của Tàu là chiến tranh du kích, chiến tranh lý tưởng, chiến tranh biển 
người... bởi Tàu là số đông. Phỏng Tàu có bom nguyên tử, thì Nga dùng cái gì để cự lại 
nổi. Dân Nga còn nhớ cuộc xâm lăng của Hitler chăng? Nga còn nhớ cuộc xâm lăng của 
Napoléon chăng? Nhưng cái ấy không có gì tất cả, sánh với cuộc xâm lăng ồ ạt của 
Mao Trạch Đông đâu! 

Tác giả của Phi Lạc Náo Hoa Kỳ dự đoán rằng Tàu sẽ có bom nguyên tử. Người ấy là 
một người đàn bà, làm họa sĩ, hiện có mặt ở Paris tên là Nga. Biết như vậy, nàng ắt biết 
cách ngăn ngừa sự hùng cường của nước Tàu. Kế hoạch ấy có thể Nga mua chuộc 
được, nhứt là nàng có nhuộm ít nhiều tư tưởng cộng sản. Mua chuộc bằng gì? Bằng địa 
vị, tiền bạc, danh vọng và tình ái. Những cái này nước Nga có thừa thải để trả cho nàng 
bằng một cái giá cao, thật cao. Nga đã dám xài để mua bí mật nguyên tử, thì lẽ nào Nga 
không chịu tốn để ngăn đón sự tấn công ồ ạt của Tàu? 

Ký tên: Một người biết việc 

° ° ° 

Khi Staline đọc bản dịch của thơ này, thi phản ứng đầu tiên là một sự giận dỗi, giận sao 
có thằng Việt dám lớn lối công kích thuyết giai cấp đấu tranh của Mác Lê và lý thuyết 
thế giới hai phe của mình. Song nằm suy nghĩ cả đêm, gẫm bức thơ nên nhiều điểm 
cũng có lý. Ví dụ những điểm này chỉ có một phần ngàn là đúng, mà cái phần ngàn kia 
lại hóa ra sự thật, thì làm sao? Chi bằng đề phòng là hơn. Staline bèn hạ lịnh cho đảng 
Cộng sản Pháp điều tra coi nàng họa sĩ tên Nga là người thế nào và đưa kế hoạch nào 
mà rước nàng sang Nga được. Đảng Cộng sản Pháp ha lịnh cho người Việt cộng sản ở 
Paris làm công tác ấy. Sau khi điều tra xong, họ nạp bản phúc trình như thế này: 

1) Nga hiện là tình nhân của Hồ Hữu Tường. Vậy muốn cho nàng rời họ Hồ, thì gởi thơ 
cho hai bà vợ của họ Hồ ở Sài Gòn hay. Hai bà nổi ghen, lật đật sang Paris để bắt 
ghen. Nga sẽ sợ mà lánh đi. Tức nhiên nàng sẽ rời bỏ họ Hồ. 

2) Khi nàng rời họ Hồ, thì dụ cho nàng sang mở cuộc triển lãm về họa phẩm. Nàng ham 
danh, sẽ chịu sang Nga. 

3) Muốn buộc chân nàng ở Nga, thì mua chuộc nàng bằng địa vị và tiền bạc. 

4) Còn muốn khai thác nàng để tìm bí mật giấu, thì nên dùng thuật tình ái. Cung cấp 
món này nhiều hơn họ Hồ đã cung cấp cho nàng, ắt nàng sẽ xiêu lòng. 

Staline xem phúc trình xong, chấp nhận cả. Vài tháng sau, vợ con Hồ Hữu Tường sang 
Paris. Quả nhiên kế thành. Nga bị lừa sang Mốt cu mà mở triển lãm. Bác sĩ riêng của 
Staline cho chọn trong đám thanh niên Cộng sản Nga một chàng, mà dùng theo thuyết 
duy vật, có điều kiện tối cao hơn hết để đem món tình ái mà dụ dỗ nàng. Độc giả chắc 
thừa hiểu rằng theo thuyết duy vật điều kiện ấy thế nào. Người kể chuyện không dám 
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nói rõ chi tiết về khoảng này, sợ e rằng hai nhà phê bình ta là cô Phương Thảo và Dã 
Hoa sẽ cáo rằng Ý Thừa này thuộc môn phái văn chương của Chu Tử. Nhưng xin nói 
phớt qua rằng tư tưởng duy vật của thế kỷ XX cũng không hơn gì sự tính toán của Lữ 
Bất Vi khi chọn Lao Ái mà dâng cho mẹ của Tần Thủy Hoàng. Kết quả là mấy tháng 
sau, nàng Việt mảnh mai là Nga bị ho lao rồi từ trần, ôm luôn cái bí mật xuống suối 
vàng. 

Khi Nga chết rồi, chàng thanh niên cộng sản bị buộc tôi là "tả khuynh" đi quá mức trong 
nhiệm vụ, thành ra phá hoại công tác. Hắn bị bắt đày sang Tây Bá Lợi Á mà bị nhốt vào 
trại giam. Còn Hồ Hữu Tường, khi viết thơ sang Mốt cu cho phòng Thông tin Cộng sản 
để đề cử cho tình nhân mình làm du thuyết cho Staline, có dè đâu cách làm việc máy 
móc của bộ máy tổ chức của đảng Cộng, có dè đâu lý thuyết duy vật của vị bác sĩ, có 
dè đâu sự quá trớn của chàng thanh niên Cộng sản Nga, bao nhiêu sự kiện ấy hiệp lại 
mà đưa nàng vào cái chết, mà kế hoạch du thuyết hỏng đi. Chừng đó họ Hồ mới ăn 
năn. Một là thương xót người tình nhân bạc phận của mình, mặc dầu biết rằng nàng là 
một "địch vận". Hai là thấy rằng lý thuyết và hành động có những tương quan tế nhị lắm. 
Lý thuyết của mình lập ra, mà do mình thực thi, họa may mới đến kết quả mong muốn. 
Còn mình vẽ ra một lý thuyết đẹp cho đến bực nào đi nữa mà để cho kẻ khác thực 
hành, thì cứu cánh lại sai bét với ý định. Bởi nghĩ như vậy mà họ Hồ dẹp cái ý định 
mượn tay Nga mà chận đón sự bành trướng của Tàu ngay lúc Tàu chớm nở lực lượng. 

Còn Hồ Chí Minh khi nghe tin rằng Hồ Hữu Tường đem hết vợ con sang Pháp, cho rằng 
Hồ Hữu Tường bỏ cuộc một cách hoàn toàn và vĩnh viễn, nên không còn lo hậu hoạn về 
phía đó. Vả lại cuộc điều tra tư tưởng này đã làm mất hai nàng cán bộ có tài là Thu 
Hương và Nga, thêm cuộc kháng chiến chống Pháp quá bận rộn nên Hồ Chí Minh lần 
lần xao lãng và quên phứt vấn đề đã làm cho mình lo ngại. Thấm thoát mà thời gian trôi 
qua. Đầu năm 1954, thình lình từ trong Nam đánh điện ra báo cáo rằng Hồ Hữu Tường 
đề nghị "trung lập chế" Việt Nam. Hồ Chí Minh xoa tay cười và tự nói: "Tưởng đâu cái 
gì, chớ lý thuyết ấy không có gì đáng lo cả. Bây giờ ta điều định làm chủ miền Bắc mà 
lấy phần chắc. Rồi, sau vài năm, ta cho cán bộ phất cờ "trung lập" mà lấy miền Nam. 
Khi lấy xong, ta thanh toán cái màn "trung lập" mà xích hóa luôn cả vùng ấy..." 

Rồi Hồ Hữu Tường bị bắt, bị kết án tử hình. Một lần nữa Hồ Chí Minh xoa tay cười, 
chắc chắn rằng phen này không còn tay đối thủ và kế hoạch thôn tính miền Nam không 
còn bị trở lực, không dè mấy năm sau, cuộc đảo chánh lật đổ chế độ Ngô Triều, rồi mấy 
tháng sau, thả Hồ Hữu Tường ra. Hồ Chí Minh có hơi lo. Song đọc được bản báo cáo 
nói rằng Hồ Hữu Tường bịnh nặng chưa chắc hoạt động được gì, thì yên trí rằng từ đây 
cho đến khi bịnh giảm thuyên và bình phục hẳn, ắt còn ngày giờ mà nghĩ kế. 

Mấy tháng qua, Hồ Chí Minh được một bản báo cáo tường tận như sau: 

Miền Nam, tháng chín 1964 

"Chúng tôi có lợi dụng được một người thân tín của Hồ Hữu Tường mà điều tra về mưu 
định và kế hoạch của hắn. Và đây là kết quả của cuộc điều tra ấy. 

1) Hồ Hữu Tường mất đứa con nuôi có tài là NGUYỄN PHAN CHÂU, mà trong đám em 
út của Châu lại không có người lỗi lạc khả dĩ thay thế cho Châu được, thành ra hắn thấy 
mình cô độc, đơn thương độc mã quá, mà thế cuộc lại bời bời. 
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2) Các chánh đảng, các đoàn thể, các lực lượng tôn giáo thảy đều không muốn hợp tác 
với Tường vì sợ lót đường cho hắn. Thành ra Tường không còn chút hi vọng tạo được 
một mặt trận để làm hậu thuẩn cho mình. 

3) 

4) Tường nhận thấy mình không cán bộ, không tổ chức, bị cắt đứt quần chúng nên biết 
phận mình không thể làm chánh trị được. Và hắn chủ trương viết tiểu thuyết mà thôi. 

5) Công tác thành lại xúi người ta nườm nượp tới nhà Tường để "làm khách" bằng đủ 
mọi phương pháp: nào để hỏi thăm sức khỏe, nào để cho tin vịt, nào để hỏi ý kiến về 
chánh trị và văn chương. Thành ra Tường không làm gì được, mà cũng không viết tiểu 
thuyết nổi. 

"Vậy chúng tôi kết luận: Tường bây giờ nên kể là một con số không, chẳng đáng sợ, 
chẳng nên lo, kéo một đời tàn vô vị. Vả lại chúng tôi có nghĩ ra một kế hoạch. Hễ hắn hé 
cái gì, thì chúng tôi cho rải truyền đơn, tổ chức biểu tình để vu cho là hắn xúi dục. Người 
ta sẽ nghi hắn, bắt hắn mà an tri ở Côn Sơn. Đó là kế "điểu hổ ly sơn". Ra Côn Sơn, 
hắn sẽ chết mòn. Giỏi lắm là sẽ để lại một vài tiểu thuyết không ảnh hưởng gì cả." 

° ° ° 

Đọc xong bản báo cáo, Hồ Chí Minh nở một nụ cười khoái trá. Và nói rằng: "Phen này 
Hồ Hữu Tường có làm gì được nữa chăng?" 

Muốn biết Hồ Hữu Tường có làm gì được chăng, hãy xem đến hồi sau phân giải. 

 

HỒI THỨ BA 
 

Giảng Phi-Lạc nổi danh Tiểu-Phi-Lạc 
Tìm Bửu-Sơn lại gặp đạo Mác-Lê 

Đây nói về mười mấy năm trước, khi Thu Hương vừa thoáng thấy Nga đến Sài Gòn, thì 
linh tánh nàng báo rằng sắp có việc không hay cho nàng. Nên suốt mấy hôm, nàng lo 
viết kế hoạch để lại cho bà vú coi theo mà nuôi nấng và dạy dỗ con nàng, cùng những 
lời di chúc để lại cho Xích Tử, đến khi nào Tàu cho nổ bom nguyên tử, sẽ trao cho nó 
xem. Nàng sang cái tiệm sách ở chợ Thái Bình, nhưng những sách cho mướn thì nàng 
cho vô thùng và chở đi trước. Rồi nàng chờ số phận, cái số phận mà độc giả đã thấy ở 
trước. 

Bà vú ẵm thằng Xích Tử đi xuống Cần Thơ, mở một chỗ cho mướn sách. Số tiền thâu 
dư dả cho hai bà cháu sống một đời an nhàn. Xích Tử lớn lên, sớm tỏ ra đĩnh ngộ thông 
minh, lên ba, chàng đã được đi học, trong mấy tháng đã biết đọc. Trong nhà chỉ có hai 
bà cháu, nên bà vú y theo kế hoạch, lợi dụng tình cảm mà khiến chàng đọc sách theo 
một chương trình đã hoạch sẵn. Lúc nào không đi học thì bà vú bảo nó đọc sách cho bà 
nghe. Công việc máy móc này nhét hiểu biết, tư tưởng vào đầu óc của nó, thành ra đối 
với bọn đồng tuổi nó trở nên là một "học giả". Những sách trong hiệu, đến bảy tuổi nó 
đã học và hiểu hết. Từ ấy bà vú mua thêm sách mới cho nó đọc và sau đó cho mướn. 
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Có điều nó thắc mắc là nó không biết cha mẹ là ai. Nó xem khai sanh nó thấy tên mẹ nó 
là Lê Thu Hương, nhưng không biết là Thu Hương nào. Còn tên cha thì khai sanh lại bỏ 
trống, thành ra nó càng không biết gì nữa. Nó đọc quyển tiểu thuyết Thu Hương, thì mơ 
ước nhân vật trong tiểu thuyết này là mẹ nó. Nó thấy bà vú nói giọng Huế, cũng hơi 
nghi, nên sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, nó hỏi bà: 

- Thưa bà, mẹ con có phải là người Huế không? 

Bà đáp: 

- Phải. Mẹ con là người Huế. Con hỏi làm chi vậy? 

- Con hỏi để biết mẹ con có phải là người trong tiểu thuyết THU HƯƠNG không? 

- Mẹ con hồi trước có học thuốc ở Hà Nội. Bà có theo mẹ con ra đó mà nuôi. Song bà 
lại đưa về. Nên không biết mẹ con có làm những việc đã thuật trong tiểu thuyết ấy cùng 
không. 

- Bây giờ mẹ con ở đâu? 

- Mẹ con đã chết rồi. 

- Còn cha con là ai? Bây giờ ở đâu? 

- Hai việc ấy bà hoàn toàn không biết. 

Nghe bà vú đáp như vậy, nó càng thắc mắc hơn nữa. Khi nghe bà vú dạy nó nên 
nghiền ngẫm quyển PHI LẠC SANG TÀU, và dặn nó thêm rằng đó là lời di chúc của mẹ 
nó, thì nó chuyên tâm mà nghiên cứu. Càng nghiên cứu, nó càng thắc mắc. Điều mà nó 
thắc mắc hơn hết là bà vú nói với nó rằng đó là lời di chúc của mẹ nó, mà sao trên sách 
tên tác giả HỒ HỮU TƯỜNG, còn trên xấp báo SÀI GÒN MỚI, tên ấy lại là Ý DƯ. Nó 
không biết nên nói làm sao cho ngã ngũ. Nhơn có người đi ngang qua Cần Thơ, để cổ 
động bán tự điển, nó hỏi thăm có biết Hồ Hữu Tường bây giờ ở đâu và địa chỉ thế nào, 
thì nó được đáp như ý muốn. Và nó viết thư như sau: 

Cần Thơ, ngày... 1955 

Kính gởi bác Hồ Hữu Tường, 

Cháu là Lê Xích Tử, mồ côi mẹ, không biết cha là ai. Mẹ cháu là Lê Thu Hương, chết hồi 
cháu còn bú. Cháu có mấy điều xin hỏi bác. Trước hết là Thu Hương mẹ cháu có phải là 
người bác tả trong tiểu thuyết của bác viết chăng? Kế nữa, bà vú nói PHI LẠC SANG 
TÀU là di chúc của mẹ cháu để lại, thì tại sao trong SÀI GÒN MỚI, lại ký tên là Ý DƯ, 
còn trên sách lại ký tên bác? Kính chào bác. 

XÍCH TỬ 

Cả tháng sau, Xích Tử mới được cái thơ trả lời như sau: 

Bình Xuyên,... 1955 
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Thân ái, cháu Xích Tử, 

Thơ cháu gởi về địa chỉ ở Sài Gòn, đến đó khi bác đã rời đi rồi, qua Bình Xuyên và mắc 
kẹt bên ấy. Mãi sau có người đem đến cho bác. Bác đọc và vội trả lời cho cháu. 

Về câu hỏi thứ nhứt, bác không thể trả lời quyết đoán được. Người mà bác tả trong tiểu 
thuyết THU HƯƠNG, thật ra, bác không biết tên trong giấy tờ và cả ở ngoài là gì. Bác 
chỉ gặp lần trước năm 1945, trên con đường từ Huế ra Hà Nội trong dịp nàng chở đường 
mà bán. Bác gán cho cái tên THU HƯƠNG. 

Bác không biết gì về hành tung của người buôn đường mà bác cổ động những cử chỉ 
cách mạng của thời ấy mà luyện ra một nhân vật tưởng tượng. Bác tả nhân vật tưởng 
tượng, còn mẹ cháu, là nhân vật thật. Thì làm sao bác dám quyết đoán rằng hai nhân 
vật ấy là một? 

Người buôn đường mà bác đã gặp ở Hà Nội, bác lại gặp một lần nữa ở Sài Gòn. Bác có 
trút một mớ tâm sự của bác cho nàng. Một ít lâu, những tâm sự ấy bị tiểu thuyết hóa mà 
đăng lên SÀI GÒN MỚI, dưới bút hiệu Ý DƯ. Ấy là PHI LẠC SANG TÀU. Tâm sự của 
bác, chỉ là cái viễn đồ chánh trị cho nước Việt là nước sẽ bị cắt đôi và chiến lược để 
thống nhứt là chiến lược Quang Trung, khác có điều là thời Tây Sơn, chiến lược ấy ròng 
là quân sự, mà về sau, chiến lược ấy phải nặng về chính trị và lý tưởng. Phần tâm sự 
ấy, và chỉ phần đó là của bác. Còn phần xây dựng ra cốt truyện, phần nghệ thuật, phần 
lý thuyết do miệng các nhân vật thốt ra, tất cả cái ấy là của tác giả tiểu thuyết, không 
phải là của bác. 

Tác giả ký tên là Ý Dư này là ai? Là nàng buôn đường năm 1945, mà bác gặp lại năm 
1948 và đã nghe tâm sự của bác rồi sáng tác ra tiểu thuyết? Hay là một văn sĩ ẩn danh, 
nghe được nàng buôn đường thuật lại mà viết ra tiểu thuyết? Và văn sĩ ẩn danh này phải 
chăng là chính mẹ cháu, Lê Thu Hương? Những câu hỏi này, đứng về lập trường khoa 
học, bác không làm sao trả lời cho cháu được. 

Có điều bác dám quả quyết là văn sĩ ẩn danh ấy không phải là bác. Điều ấy, bác dựa 
vào câu phương ngôn mà các nhà phê bình văn chương thường dùng là "văn ấy là 
người". Người của bác hiền, ít nói trong đám đông chỉ ngồi nghe, không khi nào nói trịch 
thượng với ai, đạo mạo như một vị tu sĩ, có tư tưởng lạ mới có khi cả đời còn giấu trong 
lòng. Còn tác giả PHI LẠC SANG TÀU, dựa vào câu "văn ấy là người" phải là một kẻ nói 
dóc trật đòn dọc, ngụy biện, phách lối, coi đám nhân tài bên Tàu là hột tiêu cả, trào 
phúng, dương đông kích tây, xảo quyệt. Người của bác và người của Ý Dư khác nhau 
như ban đêm khác ban ngày. Hai người ấy không thể là một. Vậy Ý Dư không phải là 
bác. Ý Dư đã không phải là bác, thì tại sao sách PHI LẠC SANG TÀU lại xuất bản với 
tên của bác? Vậy để bác phân trần cho cháu rõ. Năm 1949, bác ở Paris, nghèo đói lắm. 
Thình lình, nhà văn Sơn Khanh, giám đốc nhà xuất bản Sống Chung, gởi thơ qua cho 
bác, thông báo rằng ông cho xuất bản PHI LẠC SANG TÀU. Vài tháng sau, ông lại gởi 
tiền qua cho bác xài. Tục ngữ nói, bần cùng sanh đạo tặc, tuy bác không "đạo tặc", song 
trong cảnh "bần cùng", bác xài đỡ tiền của ông Ý Dư nào đó. Hẹn trong lòng rằng khi 
nào ông Ý Dư đứng ra kiện mà đòi tiền nhuận bút, bác sẽ chạy mà trả lại. Rồi sách cứ 
tái bản mãi, với tên của bác. Rồi bác đã mượn được một lần, thành thói quen, bác mượn 
mãi mà xài, chẳng có Ý Dư nào đứng ra kiện ông Sơn Khanh và bác cả. 

Ý Dư là ai? Là nàng buôn đường hồi trước và đã nghe tâm sự của bác chăng? Là Lê 
Thu Hương mẹ của cháu chăng? Nếu cháu đem đủ bằng chứng xác thực mà chứng 
minh rằng Ý Dư là mẹ cháu, thì bác sẵn sàng hẹn nợ với cháu vậy. Có điều là hiện nay, 
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bác mắc kẹt trong "trận âm dương" do Quỉ Vương Ngô Đình Diệm lập ra, thế nào bác 
cũng mang án tử hình. Mặc dầu bác có "hạnh huỳnh kỳ" để che thân mà thoát tử nạn, 
song chừng nào Quỉ Vương bị trừ diệt, thì may ra, khi bác khỏi tù và làm ăn có tiền, bác 
sẽ hoàn lại cho cháu. 

Chào thân ái và hẹn ngày tái ngộ với cháu. 

HỒ HỮU TƯỜNG 

T.B. Ông Sơn Khanh, tên thật là Nguyễn Văn Lộc, hiện nay làm luật sư tại tòa Thượng 
Thẩm Sài Gòn. Nếu cháu có đủ bằng cớ khoa học rằng Ý Dư là mẹ của cháu và cháu 
muốn đòi tiền tác giả thì cháu có thể kiện ông. Ông là luật sư, chắc ông biết trước rằng 
cháu có lý, ắt sẽ được kiện, thì có thể thỏa thuận trước mà dập nhẹp cho êm. Nhưng 
bác khuyên cháu chớ nên chịu dập nhẹp. Cháu cần phải kiện, mặc dầu bác ở vào bên bị 
cáo. Kiện để làm gương cho bọn văn sĩ "đạo văn" biết mà răn mình. 

° ° ° 

Đọc xong thơ, Xích Tử suy nghĩ trọn một tuần, toan nói với bà vú dắt nó lên Sài Gòn, 
qua Bình Xuyên mà giáp mặt với Hồ Hữu Tường để hỏi thêm về những điểm mà nó 
thắc mắc. Không dè ra dô của nhà bên cạnh cho hay rằng ở vùng Bình Xuyên có kịch 
chiến súng nổ bom rơi, nhà cháy. Nó bèn không nói với bà vú, chờ xem thời cuộc biến 
đổi ra sao. Những tin tức sau đó báo rằng quân Bình Xuyên thua, kéo xuống rừng. Nó 
cho rằng chỉ còn chờ Quỉ Vương Ngô Đình Diệm bị tru diệt, họa may mới gặp tận mặt 
được Hồ Hữu Tường để hỏi những điều thắc mắc. 

Từ ấy nó lập tâm nghiên cứu PHI LẠC SANG TÀU, từ đầu đến cuối nó thuộc ráo. Đã 
vậy mà còn nhớ ở trang mấy, dòng mấy câu ấy nói gì. Thêm những chữ mà thợ in sắp 
sai, nó cũng suy nghĩ được mà tự đính chánh nổi. Vùng Cần Thơ là vùng có đông tín đồ 
Hòa Hảo, họ tin rằng Hồ Hữu Tường viết được PHI LẠC SANG TÀU là nhờ gặp được 
Đức Thầy Huỳnh giáo chủ nói lại những tiên tri cho, rồi thêu dệt thành tiểu thuyết đọc 
cho hấp dẫn và vui. Nó bèn tìm những bô lão, những tín đồ có tuổi đạo cao mà hỏi về 
cái huyền thoại ấy. Cũng may, nó gặp một ông phán già thuật. 

- Năm 1944, Hồ Hữu Tường ở Côn Nôn về, bị an trí xuống Cần Thơ, mướn một cái ga 
ra cũ của xã Long mà ở với vợ và bốn con. Đến tháng ba năm sau, khi Nhựt đảo chánh 
chừng vài ngày rồi, thì Đức Thầy Huỳnh giáo chủ có xuống Cần Thơ, mướn một cái 
phòng ở bun-ga-lô mà tiếp khách. Bổn đạo trong vườn nghe đồn Thầy xuống, tấp nập 
đến lạy Thầy. Thình lình, có một số khách đến, tôi quên là bao nhiêu người, do Đức 
Thầy cho mời, và trong ấy có Hồ Hữu Tường. Họ là những người trí thức, họ không lạy 
Thầy như bổn đạo, mà được Thầy mời ngồi ngang với Thầy. Thầy không giảng đạo như 
đối với tín đồ, mà Thầy luận đàm chính trị. Mấy người khác thấy có đối đáp qua lại với 
Thầy. Chỉ có một mình Hồ Hữu Tường nghe mà không nói. Thầy mời tất cả tham gia 
vào Việt Nam Độc Lập Vận Động Hội mà Thầy sáng lập. Mấy người kia tỏ ý ưng thuận, 
chỉ có Hồ Hữu Tường làm thinh và lắc đầu nhè nhẹ. Thầy ngó thẳng vào mắt Hồ Hữu 
Tường. Hồ Hữu Tường nhìn thẳng vào mắt Thầy, không nói gì cả. Một chập, Thầy lấy 
giấy ký tên Thầy, chìa cho ông Tường xem. Xem xong, ông Tường chớp mắt, nhắm lại 
trong một giây, tỏ ý bằng lòng. Chữ Thầy ký, thì sau khi uốn hai cái vòng của chữ S, 
Thầy đá lên, cái đá này cắt đôi chữ S. "Vô ngôn", Thầy và ông Tường đã nói chuyện với 
nhau, và đồng ý rằng nước Việt ta, hình chữ S, sẽ bị cắt làm đôi. Nghe nói, tối đêm ấy, 
Thầy đi một mình đến gặp riêng Hồ Hữu Tường, nói chuyện với nhau rất lâu. Tôi nghĩ 
rằng Thầy đi một mình, có ai gặp đâu, mà sao người ta biết mà truyền lại? Ấy vậy, đó là 
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huyền thoại. Cũng nghe nói rằng trước khi đi ra Bắc, Hồ Hữu Tường có đến đường 
Miche ở Sài Gòn mà từ giã Thầy và hai người dặn dò nhau điều gì, không ai được 
nghe. Có lẽ những điều Thầy nói với ông Tường, ông đem ra mà viết vào PHI LẠC 
SANG TÀU. 

Nghe nói Xích Tử đáp: 

- Cháu có bằng cớ rằng không phải ông Tường viết sách ấy. 

Ông phán già nói: 

- Ông ấy không viết, song thuật lại cho người khác viết, thì cũng chẳng khác chi chính 
ông viết lấy. Nói cho đúng ra, thì ông lãnh trách nhiệm về cái "ý chánh", còn những ý 
khác, tô điểm cho câu chuyện ngồ ngộ, vui vui, ấy là những "ý dư" thì chính người việt 
lãnh trách nhiệm. Cháu có học tiếng Pháp không? 

Xích Tử đáp: 

- Năm nay cháu học Đệ Ngũ, lấy tiếng Pháp làm ngoại ngữ, cũng biết một ít tiếng. 

- Vậy để ông nói cho cháu nghe. Cái "ý chánh" đó, tiếng Pháp gọi là "fond", còn những 
"ý dư", tiếng Pháp là "forme". Kẻ đọc vẫn thường như những kẻ nuốt thuốc có bọc 
đường, chỉ thưởng thức được lớp đường ngọt bọc ở ngoài mà không nếm được chất 
thuốc nằm ở trong. Họ đọc mà lấy làm hào hứng vì những "ý dư" trào phúng bọc ở 
ngoài, nhưng khi ngậm cho tan lớp ngọt ngào ở ngoài, chừng ấy họ sẽ nếm mùi cay 
đắng của "ý chánh" ở trong, là đất nước sẽ bị chia đôi. 

Cái "ý chánh" ấy bi đát lắm. 

Xích Tử nói: 

- Xin lỗi ông, cho phép cháu có một nhận định khác với ông. Cháu nói ra chỗ nào ông 
thấy cháu lầm xin ông dạy cho. 

Ông phán đáp: 

- Ông cho phép, cháu nói đi. 

Xích Tử nói: 

- "Ý chánh" không phải chỉ là bi đát. Nói cho đúng ra, ấy là một ý "tiền hung hậu kiết", 
khởi đầu thì bi đát thật, song về sau rất lạc quan, rất vui tươi. Mấy chương sau của tiểu 
thuyết dự kiến khi "minh đạo tái sanh", đem thái bình và hạnh phúc trên đất này, xây 
dựng một vinh quang chưa hề có cho dân tộc, ông nên đọc lại. Rồi ông sẽ dạy cháu coi 
sự nhận xét của cháu có sai chăng. 

Ông phán nghe nói, có ý gẫm, bèn đọc lại mấy chương chót của tiểu thuyết, ngày sau 
cho gọi Xích Tử đến mà nói: 

- Ông đã đọc lại, và rất kỹ, quyển tiểu thuyết. Quả y như sự nhận xét của cháu. Có điều 
là cái gút phân đôi cái hứng và cái kiết, phân đôi cái viễn đồ làm hai giai đoạn, giai đoạn 
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đầu là giai đoạn nước bị chia đôi. Quốc Cộng tranh hùng, giai đoạn sau là cảnh thái 
bình và vinh quang, cái gút ấy, tác giả không nói rõ làm sao, mà lại để những chấm, 
chấm, chấm. Giấu cái bí mật như vậy, khó mà hiểu, không hiểu, khó tin. 

Xích Tử nói: 

- Xin phép ông, cho cháu nói ý kiến của cháu. Bây giờ không nên tìm hiểu, bởi tìm hiểu 
cũng chẳng thấy. Thời này là thời của Quỉ Vương như chương đầu đã nói. Lẽ tất nhiên 
là tác giả phải giấu không để lộ thiên cơ, sợ e Quỉ Vương hiểu được mà phá máy trời. 

- Cháu thấy tác giả giấu ở chỗ nào? 

- Thưa ông, cháu xin đơn cử một ví dụ. Tác giả nói sư Hoàng Hạc bàn quẻ thứ mười, 
mà nói rằng "Thỉ hậu ngưu tiền", ấy là khoảng từ năm tân hợi (1911) đến năm đinh sửu 
(1937), cộng cả thảy là 26 năm, điều ấy rõ ràng là tác giả cố tình đánh cho lạc hướng. 
"Thỉ" là năm tân hợi đã đành. Còn "ngưu" nói cho đúng là năm kỷ sửu (1949) mới là 
đúng hơn. Vì năm ấy độc tài cộng sản mới xuất hiện ở nước Tàu. Vậy quẻ thứ mười 
gồm 38 năm chớ chẳng phải chỉ có 26. Và câu thứ tư của quẻ này, cũng bị tác giả đánh 
lạc hướng. "Bằng" không phải là bè bạn, mà là con chim bằng, từ ngoài biển bay vào. 
"Bằng lai" ấy là nói sự xâm lược của giống người Phù Tang, từ năm 1937 đến năm 
1945, nhưng không kết quả chi hết. Vô cửu ấy! Tác giả cố tình đánh lạc nhưng cũng có 
ẩn ý để cho độc giả thấy cái ngón của mình mà, cho sư Hoàng Hạc chết ngay, không 
thấy lời bàn của mình có ứng không. 

Ông phán nói: 

- Nếu quẻ thứ mười đã bị sư Hoàng Hạc bàn sai như vậy, thì những quẻ sau còn có 
đúng không? 

Xích Tử đáp: 

- Tác giả cho Tả quân bàn quẻ thứ mười một cũng với dụng ý đánh lạc hướng nữa. Bốn 
câu của quẻ này nói về chế độ cộng sản ở nước Tàu thôi, chớ không bàn về "chiến 
tranh thế giới thứ hai. Tứ môn sạ tịch, đột như kỳ lai" ấy là nói năm kỷ sửu (1949), cộng 
sản tràn ngập nước Tàu, như bốn cửa thình lình mở, như chúng nó từ dưới đất mà 
chun lên. 

Ông phán hỏi: 

- Vậy thì câu "Thần kè nhất thanh" không phải nói cho năm Ất Dậu (1945), và nói cho 
năm đinh dậu (1957) à? 

Xích Tử đáp: 

- Thưa ông, không phải năm ất dậu (1945) đã đành, bởi vì năm ấy trước việc cộng sản 
lấy nước Tàu. Cũng không phải là năm đinh dậu (1957). Đó là năm kỷ dậu (1969). 

Ông phán hỏi: 

- Vậy thì Tả quân bàn sai sao? 
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Xích Tử đáp: 

- Không phải là Tả quân bàn sai. Việc Tả quân bàn của tác giả bịa đặt, mượn chuyện Tả 
quân bàn sấm trong chiêm bao, mà nói "ý dư" của mình. Và cũng như ở trước, tác giả 
có ý đánh lạc hướng. 

Ông phán hỏi: 

- Nhưng tại sao cháu quả quyết rằng năm kỷ dậu (1969) là năm "Thần kè nhất thanh, kỳ 
đạo đại suy"? 

Xích Tử thấy gãi trúng chỗ rồi, lật đật chạy về nhà lấy hai cuốn SẤM GIẢNG và THI VĂN 
GIÁO LÝ của Huỳnh giáo chủ đem lại, lật ra, chỉ cho ông phán xem và nói: 

- Trong SẤM GIẢNG KHUYÊN NGƯỜI ĐỜI TU NIỆM, Đức Thầy nói: "Khắp trong trần 
hạ, máu hồng nhuộm rời, chừng nào mới đặng thảnh thơi. Dậu Phật ra đời thế giới bình 
yên". Dậu ấy không phải là ất dậu (1945). Vì Đức Thầy còn để lại bài thơ nói trước, bài 
thơ tên là KỶ DẬU. Cháu xin đọc cả bài: 

Cuộc đời càng gắt lại càng gay, 

Ngặt máy thiên cơ chẳng dám bày. 

Rắn núp dưới hang coi Ngựa chạy, 

Khỉ ngồi trên Ngựa ngó Gà bay. 

Đông Tây chộn rộn, Trời che xác, 

Nam Bắc ê chề đất chở thây. 

Nhơn vật mười phần hao bảy tám, 

Thần tiên thấy vậy cũng châu mày. 

Ông phán nói: 

- Mấy chỗ này, ông thuộc. Nhưng đức Thấy tiên tri về thời cuộc ở Việt Nam, mà sao 
cháu đem áp dụng cho Tàu? 

Xích Tử đáp: 

- Cháu không áp dụng cho Tàu, cháu dùng luận điệu xem khói biết lửa, xem lửa biết 
khói mà kết luận. Việc gì xảy ra ở ta, thảy đều do nơi Tàu mà xuất phát. Bên Tàu có 
cộng sản Tàu ra lịnh, cộng sản Việt tuân theo mà gây rối trong xứ. Cộng sản Tàu là gốc, 
cộng sản Việt là ngọn. Cộng sản Tàu là lửa, cộng sản Việt là khói. Hễ cộng sản Tàu "đại 
suy", thì cộng sản Việt cũng tàn theo, cũng như lửa tắt rồi, thì hết khói. Năm kỷ dậu, có 
êm ở Việt Nam, thì ấy ở bên Tàu, cộng sản đã "đại suy" mà nhào đổ. 

Ông phán vốn là tín đồ của Phật Giáo Hòa Hảo, vốn đã tin tưởng những tiên tri của đức 
thầy, nay nghe thằng nhỏ giảng giãi rất xuôi, rất hạp, rất hay, nên phục nó hoàn toàn. 
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Và gặp bạn bè, thì khoe nó không ngớt và nhứt định nó là một kỳ tài, một TIỂU PHI 
LẠC. Từ ấy, danh tiếng nó tràn lan, bè bạn nó đều kêu nó là TIỂU PHI LẠC. Điều ấy làm 
cho nó hãnh diện. Và cũng làm cho nó cố gắng đọc sách thật nhiều để có thể ngôn ngữ 
như lưu. Ông phán lại muốn xây dựng cho nó, rèn luyện cho nó đọc được chữ Hán giỏi 
thêm tiếng Pháp, nói được tiếng Anh. Không mấy năm, nó học vượt hơn chúng bạn, 
đến kỳ đi thì, phải xin miễn tuổi. Thấm thoát mà mấy năm qua, năm mão đến, Ngô Đình 
Diệm bị lật đổ và phải đền mạng. Sang năm Thìn, sau khổ đổ xong bằng tú tài, thì bà vú 
kêu nó mà đưa một cái bao thơ và nói rằng: 

- Khi trước, mẹ con có dặn bà trao cho con cái cẩm nang này. Con y theo đó mà thi 
hành. 

Xích Tử bóc ra đọc: 

"Xích Tử con yêu dấu, 

" Thế thường, hễ thi tú tài xong, những trẻ khác thường được cha mẹ cho vào Đại học, 
để có một cái nghề hay, hầu giành một địa vị tốt trong xã hội. Mẹ muốn cho con không 
giống vậy. Mẹ muốn cho con đi tìm "đạo mà tu luyện" hầu ngày sau nhập thế mà cứu 
đời. Trong PHI LẠC SANG TÀU mẹ đã ghi ngay ở chương đầu cái cao vọng của mẹ là 
được ngày sau, con là Xích tử con làm cái công việc "đổi đời", mở cửa dắt loài người 
vượt qua hạ ngươn mà sang qua thượng ngương. Ở mấy chương chót, mẹ vạch lối cho 
con tìm đạo. Ấy là lối làm cho tái sanh cái minh đạo. 

Con còn tuổi nhỏ, phải cần người dẫn dắt. Với thành tâm con bắt gặp người ấy. Mẹ chúc 
con thành công. 

LÊ THU HƯƠNG 

Đọc xong di chúc, Xích Tử rất băn khoăn. Ai là người dẫn dắt mình để tìm đạo bây giờ. 
Nó đem cái băn khoăn ấy mà bộc bạch cùng ông phán. Ông nói: 

- Ở miền Tây, ông nghe thuật lại rằng ai muốn tìm đạo thì đi vào Thất Sơn mà tìm. 
Người có duyên lành ắt gặp được Thầy Bửu Sơn truyền cho, mà ngộ đạo. 

Nghe ông phán nói, Xích Tử lập chí đi Thất Sơn. Nó cụ bị vài bộ quần áo, một ít tiền 
bạc, lương khô mà đi vào núi. Vừa đến chơn núi Tượng, nó liền bị quân du kích bắt lại, 
trói ké mà bắt đi vào một cái hang. Trong hang, có một cái bùng binh rộng, trên có lỗ lớn 
thòng xuống, ánh mặt trời chói vào, nên sáng như ngoài sân. Bên một gốc, có một cái 
bàn, có người ngồi giữa, bên cạnh có một người viết. Người giữa hỏi: 

- Mầy tên họ là gì, mấy tuổi, con của ai? 

Nó đáp: 

- Tôi tên là Xích Tử. Mẹ là Lê Thu Hương, cha không biết. 

- Mầy vô căn cứ quân sự của chúng ta để làm gì? Có phải mầy là gián điệp, lãnh lịnh đi 
vô đó thăm tình hình trong này về mà báo cáo chăng? 

Nghe buộc tôi là gián điệp, Xích Tử hơi lo, nhưng lanh trí, nó hỏi vặn lại: 
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- Mấy chú là người đã đầy kinh nghiệm, tại sao hỏi một câu ngớ ngẩn như thế? 

- Sao mầy dám nói tụi tao là ngớ ngẩn? 

- Bởi vì, phàm làm gián điệp, thì phải nghi trang hành động của mình cho không một ai 
để ý. Hoặc giả, làm thường dân rồi ứng mộ vào quân đội, lần lần làm cho cấp trên tin 
cậy mà cho xâm nhập vào những cơ quan bí mật. Hoặc gia nhập vào hàng ngũ công tác 
thành, mà gây cho được nhiều tín nhiệm, rồi bữa nọ giả tạo một việc bị khủng bố ruồng 
bắt, nhờ đem giấu trong bưng, do ngã đó mà thâm nhập vào tổ chức. Chớ ai một mình, 
không người giới thiệu, đeo trên lưng quần áo và lương khô mà vào đây, làm cho ai 
cũng biết rằng mình là người xa lạ? Vậy mấy chú nghi tôi là người gián điệp, ấy có phải 
là ngớ ngẩn mà nghi oan cho tôi chăng? 

- Mầy không phải là gián điệp, vậy chớ mầy vô đây làm gì? 

- Thưa thiệt với mấy chú, tôi vô đây mà tìm đạo. 

Cả thảy nghe nó nói đều cả cười. Người ngồi giữa nói: 

- Mầy lầm rồi. Từ mấy năm nay, quân du kích chiếm đóng Thất Sơn, các ông đạo đều bị 
đuổi. Mầy đi khắp cả, còn gặp ai ở đâu mà truyền lại cái đạo cho mầy? Thôi được rồi 
mầy nói mầy mười bảy tuổi, mà học lực mầy tới đâu? 

- Thưa, tôi mới vừa thi đậu tú tài hai. 

- Giỏi dữ he! Được rồi. Thôi mầy ở luôn trong này mà giúp việc giấy tờ. Khỏi ra hang. 

Nói rồi ra lịnh cho dắt Xích Tử đi sâu thêm vào trong hang tới một cái bùng binh khác 
cũng có ánh sáng lọt vào như cái trước. Và ở đây chỉ có sách vở, báo chí, chữ Tàu có, 
chữ Pháp có, chữ Anh có. Có luôn chữ Nga, mà Xích Tử không biết đọc. Nhưng chẳng 
có người ở. Người dắt bảo nó ở đó mà chờ lịnh, rồi rút ra đi. 

Ođó một mình buồn bực, nó lục sách mà đọc. Thì quyển nào cũng toàn là sách luận về 
chủ nghĩa Mác Lê cả. Nó bắt buộc phải đọc, hết cuốn này đến cuốn kia. Năm ba hôm, 
có người đem nước và lương khô đến cho nó đủ dùng trong năm ba ngày, rồi bắt nó 
báo cáo đã đọc được bao nhiêu quyển, và là quyển gì. Và đem luôn cả đèn và dầu cho 
nó thắp để đọc trong ban đêm. Sách mỏng thì nó đọc một ngày đôi ba quyển, sách dày 
thì nó đọc một quyển. Tư chất, nó thông minh, đọc đâu nhớ đó. Nó còn có thêm cái đĩnh 
ngộ, là chỗ nào sai lầm, thì nó có ngay cái lập luận khác để đối chọi lại. Nhưng những 
cái này, nó giấu kín trong lòng, không hề thố lộ cho những người đem lương khô và 
nước đến cho nó. 

Mấy tháng qua. Nó đọc đã hết những chồng sách chất trong hang, và báo cáo việc ấy. 
Bây giờ hết sạch đọc, nó mới nằm, gát tay lên trán mà suy nghĩ, trầm tư. Thình lình có 
người bước vào, mặc Âu phục, tóc bù xù, râu tung tóe đầy trước ngực. Nó lồm cồm 
ngồi dậy chào, thì người ấy dạy nó ngồi bên cạnh, trên tảng đá rồi nói: 

- Ta đây là Marx, giáo chủ của chủ đạo Cộng sản, duy vật và vô thần. 

Xích Tử bái một cái, đứng dậy mà thưa: 
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- Bạch giáo chủ, theo kinh kệ của giáo chủ để lại, và của các thánh Lê-Nin, It-Ta-Lin, 
Mao-Trạch-Đông giảng thêm, thì giáo chủ dạy rằng "tôn giáo là thuốc phiện của dân". 
Nay giáo chủ lại cho rằng đạo Cộng sản, duy vật và vô thần cũng là một thứ tôn giáo 
nữa. Đệ tử rất thắt mắc về chỗ ấy. Vậy xin giáo chủ giải mê cho đệ tử. 

Marx đáp: 

- Đặc tánh của một tôn giáo là tôn sùng, mê say, khổ hạnh và hi sinh. Tôn sùng là tôn 
sùng giáo chủ và các thánh của đạo. Trong đạo Phật, điều này gọi là qui y Phật, thì 
trong đạo Mác-xit, ấy là qui y các đấng Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao-Trạch-Đông. 
Tôn sùng là tôn sùng các giáo điều. Trong đạo Phật, điều này gọi là qui y Pháp, thì trong 
đạo Mác xít, ấy là qui y lý thuyết, chủ nghĩa cộng sản, duy vật và vô thần. Tôn sùng là 
tôn sùng giáo hội. Trong đạo Phật, điều này gọi là qui y Tăng, thì trong đạo Mác xít, điều 
này, ấy là tuyệt đối phục tùng mạng lịnh của Đảng. Còn về những phần mê say, khổ 
hạnh và hi sanh, đạo Mác xít có kém đạo nào khác đâu? Rõ ràng là một tôn giáo. Điều 
này, khi ta sáng lập đạo, ta tưởng đâu sẽ không có. Song lùi lại thời gian, chỉ qua một 
trăm năm, ta phải nhìn nhận một cách khách quan rằng đạo ta cũng không khác gì các 
đạo khác. 

Xích Tử bái tạ và thưa rằng: 

- Đệ tử đã giác được điều đó rồi. Chẳng hay giáo chủ dạy điều chi nữa. 

Marx đáp: 

- Mấy tháng nay, ngươi chỉ mới làm cái công việc là nhập đạo. Từ mấy ngàn năm nay, 
người ta tưởng lầm rằng muốn biết rõ một cái đạo, chỉ cần có nhập vào đạo ấy. Đó là 
một điều ngộ nhận to. Ta đã nói đặc tánh của đạo là làm cho tín đồ mê say, thì đạo có 
thể ví như một cái mê hồn trận. Nhập vào mê hồn trận, rồi mê say, mắc luôn trong trận 
cho đến chết chưa hẳn là biết đạo. Đã gọi rằng biết, sao chẳng thấy lối ra để thoát? Vậy 
muốn được gọi là biết đạo, cần phải thấy lối ra mà thoát. 

Xích Tử trầm ngâm giây lâu nói: 

- Đệ tử muốn thoát, chẳng hay giáo chủ thấy cửa nào ra được mà chỉ cho đệ tử thoát 
ra? 

Bỗng một tiếng nổ kinh hồn vang dội, cả bầu trời sáng lòa rất lâu. Xích Tử thấy mình 
đứng nơi một bãi biển, vào chỗ vịnh, mà ở cuối có một dãy núi nhô ra biển. Trên hòn núi 
chót, có một cái đền cao vời vợi, hào quang tung lên chiếu sáng cả góc trời. Marx biến 
đâu mất. Mà một đoàn người hiện lên, đông không biết muôn nào mà kể, chen lấn nhau, 
hướng về cái đền mà đi. Họ bàn luận nhau để đến xem cái đền ấy là cái đền gì. Xích Tử 
cũng tấp vào đám đông mà đi. Đến một chỗ, con đường hẹp lại, có thể chỉ để cho từng 
người một nối nhau mà tiến. Ở cuối đường hẹp, bên cạnh, có một đài cao vừa ngực 
thôi, trên đài có năm vị, áo mão như những vị thiên thần, mỗi vị cầm một cây roi. Và có 
một tấm biển to đề ba chữ "Đài giải chấp". Tiếng văng vẳng trên thinh không, không 
thấy do nơi đâu mà xuất phát. Rằng: 

- Cái đền cao ở đằng kia là đền thờ của cái tôn giáo thống nhất của ngày mai, của cái 
tôn giáo đại đồng. Nơi ấy các ngươi sẽ nghe thuyết pháp. Mà muốn lãnh hội cái pháp 
mới, điều kiện tối yếu là không còn chấp những giáo điều cũ xưa từ một hai ngàn năm, 
một hai trăm năm. Những giáo điều xưa, cũ, lỗi thời, vì bây giờ là thời của phi cơ, của 
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nguyên tử năng, của hỏa tiễn liên hành tinh. Và trong tương lai, sẽ còn không biết bao 
nhiêu phát minh vĩ đại làm cho con người phải sống chung trong một cái thế giới "thiên 
hạ nhứt gia". Vì sống chung, mà phải đồng một tôn giáo. Bởi vì cần đồng một tôn giáo, 
mà không thể chấp những giáo điều cũ và chi li, và nên chịu phép "giải chấp". Các 
người đi qua trước đài, phải quì trước các giáo chủ mà nhờ các vị ấy ban phép giải 
chấp cho. 

Xích Tử thấy mấy người đi trước thảy đều quì trước mỗi vị giáo chủ và những vị này 
cầm roi mà để nhẹ trên hai vai cho và nói rằng: 

- Giáo điều là gánh nặng trên vai của con. Mang gánh nặng ấy, con sẽ quỳ giữa đường, 
không bao giờ đến nơi giải thoát. Nhơn danh cái tôn giáo đại đồng ngày mai, ta bỏ gánh 
nặng ấy cho con. 

Đến phiên Xích Tử, nó cũng quỳ xuống mà chịu phép giải chấp như mọi người. Song 
năm vị không lấy roi mà nhịp nhẹ trên vai nó, lại giao cho nó một đống truyền đơn, bảo 
nó chạy đến trước mà phát cho tất cả những người đã giải chấp rồi mà còn đứng đợi. 
Nó lo phát truyền đơn, mà không kịp đọc. Khi tất cả đoàn người đều được ban phép giải 
chấp, và xếp hàng năm mà đi sau năm vị giáo chủ thì Xích Tử còn sót lại một mình, với 
tờ truyền đơn chót. Bây giờ nó mới đọc. Trong truyền đơn, vỏn vẹn chỉ có một bài thơ: 

Trần hạ, nhị thiên, chuyển địa hoàn, 

Thái Bình nhất quốc, bán giang san. 

Cơ đồ củng cố, xa thơ định, 

Quốc tộ trường miên, sự nghiệp toàn. 

Minh đạo, tùng tư, hành cứu thế, 

Huân phong, thử nhựt, noãn nhân gian. 

Lê dân, liệt sĩ tụng Nghiêu Thuấn, 

Văn hóa hoằng khai lập Đại An. 

Khi Xích Tử đọc xong bài thơ, thì đoàn người đã biến mất, mà cái đền và cả núi cũng 
không còn. Mà tấm truyền đơn trong tay cũng chẳng nằm đó nữa. Nó đang thắc mắc, thì 
một người đàn bà trẻ, đẹp, đứng trước mặt nó mà dạy: 

- Mẹ là Lê Thu Hương đây con. 

Từ thuở bé, nó chẳng biết mẹ nó ra thế nào, nay gặp được, nó mừng rỡ, lại ôm mẹ mà 
khóc. Thu Hương dạy: 

- Trong bản di chúc dài mà mẹ viết để lại cho con, có đoạn mà mẹ giấu không cho 
người ngoài biết. Nay mẹ giải cho con nghe. Chỗ chấm, chấm, chấm trong quyển PHI 
LẠC SANG TÀU, là bài thơ tám câu ở trong truyền đơn đó. Nguyên bài thơ ấy là bài thơ 
của bác con là Nguyễn An Ninh, khi hiển thánh, nán lại mà cho cha con trong mộng, gọi 
là vạch một viễn đồ, một chương trình hành động cho mai sau. Câu thứ nhứt "Trần hạ, 
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nhị thiên, chuyển địa hoàn" là nói rằng dưới trận này, thế giới chia hai phe làm thay đổi 
trái đất tròn. Mẹ tả cái dự tri này bằng việc Quốc Cộng đánh cuội nhau bên Tàu, và gợi 
cái ý rằng nước Việt ta sẽ bị chia đôi. Câu thứ hai, nói giai đoạn sắp tới. Một nước Thái 
Bình sẽ lập ra, ứng với lời tiên tri của Trạng Trình, nhưng nước Thái Bình này chỉ có 
phân nửa non sông của đất Việt mà thôi. Câu thứ ba là nói giai đoạn thứ ba. Trong giai 
đoạn này, cơ đồ chúng ta sẽ củng cố, ta sẽ không bị ngoại bang chi phối hay đe dọa, rồi 
chừng ấy sẽ thống nhứt đất đai, thống nhứt ý chí, thống nhứt tư tưởng. Định xa thơ ấy 
là đại thống nhứt đó mà. Đến câu thứ tư, ấy là kết luận cho riêng nước ta, quốc tộ được 
lâu dài, sự nghiệp dân tộc, trường chinh hàng vạn năm, đến đây mới đạt, mới gọi là 
toàn sự nghiệp. Còn bốn câu sau là tả cải tiến trình của dân tộc trong khắp cõi địa cầu. 
Bắt đầu, minh đạo truyền khắp thế giới, mà hành cái hạnh cứu thế, làm được công việc 
vĩ đại của thời này là đánh tan hiểm họa của chiến tranh thứ ba. Kế đó một luồng gió ấm 
sưởi loài người, không khác nào sau mùa đông lạnh lẽo, gió xuân đến đem ấm áp. Ấy là 
nói hết hạ ngươn sang thượng ngươn vậy. Một nhân loại đại đồng sẽ thiết lập. Thảy 
thảy ca tụng chế độ Nghiêu Thuấn tái lập trên cõi trần. Rồi một cuộc cách mạng văn hóa 
đem loài người đến cảnh đại an. 

Xích Tử hỏi: 

- Chương trình ấy, mẹ nói do bác Nguyễn An Ninh cho cha con. Vậy cha con là ai? Và 
ông có làm nổi chương trình ấy không? 

Thu Hương đáp: 

- Cha con là ai? Khi con về, gặp bà vú, con hãy bảo bà trao những tập nhật ký của mẹ 
cho con xem. Con sẽ biết là cha con là ai. Còn cha con có làm được chương trình ấy 
chăng? Cha con, từ mười mấy năm nay, đã ý thức rằng cha con trót sanh ra sớm đến 
ba bốn mươi năm, đã hóa già, không thể làm gì được. Phàm làm một chương trình, 
điều cốt yếu là cái thời. Hành động không khác nào bắn con chim đang bay. Buông tên 
sớm quá không trúng, mà trễ quá cũng trật. Cha con sống trước cái thời, có làm gì thì 
cũng không khác nào bắn chim bay mà buông tên quá sớm. Vì vậy mà cha con cứ hẹn. 
Hết mười năm này lại tìm cách trốn mười năm khác. Bây giờ quá già rồi. Thì cái chương 
trình ấy, cha con cứ tưởng rằng chính cái thế hệ của con, của Xích Tử, mới gặp thời mà 
làm được. Mẹ đã ghi điều đó ngay ở đầu của di chúc là PHI LẠC SANG TÀU. 

Xích Tử hỏi: 

- Chẳng hay, cái đền và đoàn người lúc nãy mà con đã thấy là chi vậy? 

Thu Hương đáp: 

- Cái đền ấy tượng trưng cho cái tôn giáo đại đồng của ngày mai. Đoàn người do năm vị 
giáo chủ dẫn đầu là tượng trưng cho năm cái tôn giáo lớn trong nhân loại. 

Xích Tử hỏi: 

- Nhưng tại sao tất cả cái ấy biến đi, mà để chỉ có con sót lại một mình? 

Thu Hương đáp: 
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- Bởi vì cái ấy còn ở xa trong tương lai. Nó là giấc mơ trong cơn mơ của con. Con còn 
sót lại một mình, ấy là con gần sự thật. Sự thật bảo rằng con dõi theo con đường ấy, 
song bây giờ hãy cô đơn. Và dìu dắt con chỉ có linh hồn của mẹ. 

Nói đến đó Thu Hương vùng biến mất. Xích Tử cựa mình, thức dậy mới hay là một giấc 
chiêm bao. Sực nhớ, thấy mình cô đơn, trong một hang đá, ngày ngày sống với sách 
Mác xít, với mớ lương khô và vài lon nước. Nó nghĩ lại, điềm chiêm bao đã giúp cho nó 
thoát được chủ nghĩa Mác Lê rồi, đã giúp cho nó ngộ đạo rồi. Không cần đi tìm thấy 
Bửu Sơn ở đâu. Vả lại, như lời các anh du kích đã nói, các vị tu sĩ đã bị đuổi đi khỏi núi, 
có tìm cũng không gặp. 

Nhưng bây giờ, một mình nằm trong hang núi, chẳng biết lối ra. Mà có dò lần được lối, 
phỏng có qua được những người canh gác? Cảm những khó khăn ấy, nó thấm thấy 
rằng thoát được kim tỏa của một tư tưởng còn dễ, chớ thoát một ách độc tài thật là rất 
khó... 

Muốn biết Xích Tử có ra khỏi hang đá được chăng, hãy xem đến hồi sau phân giải. 

 

HỒI THỨ TƯ 
 

Lãnh một chưởng, Hồ Chí Minh xuất hạn, 
Bị dán bùa Tiểu Phi Lạc hạ san 

Đây nói về Hồ Chí Minh, sau khi nghe Kroutchev bị hạ bệ và Mao Trạch Đông cho thử 
bom nguyên tử ở Tân Cương, thì sanh lòng lo lắng. Đọc đi đọc lại mãi quyển PHI LẠC 
SANG TÀU, đến chỗ chấm, chấm, chấm, họ Hồ băn khoăn, không biết lúc thảo ra bản 
báo cáo này, Thu Hương giấu cái gì. Mà tình hình ngày nay có hợp với viễn đồ ở chỗ 
chấm, chấm, chấm ấy chăng? Hồ Chí Minh nhớ lại cảnh mình. Một bên là phái Lê Duẩn, 
Trường Chính, Nguyễn Chí Thanh, chủ trương đi hẳn với Tàu. Một bên là phái Vỏ 
Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng và các người như Phan Anh, Tạ Quang Bửu còn nuôi 
nấng tinh thần dân tộc mà sợ bị đồng hóa theo Tàu, nên nghiêng về phía Nga. Còn họ 
Hồ ở giữa, cầm đòn cân cho quân bình, khi cân chinh bên này, thì nâng bên kia, khi cân 
chinh bên kia, thì nâng bên này. Còn họ Hồ ở giữa, thế còn quân bình, miền Bắc còn 
êm được. Một mai, họ Hồ qua đời, lấy ai cầm cân mà giữ sự quân bình giữa hai phái? 
Rồi họ có dung nhau, tìm một thế thuận nhượng, để giữ quân bình mãi chăng? Hay là 
hai bên thanh toán nhau, một cuộc chiến tranh nguội lại diễn trên đất Bắc mà đứng sau 
giựt dây dụi là Nga và Tàu? Suốt cả tháng lo âu, Hồ Chí Minh tiếp được, từ Nam Vang 
gởi ra, một số đặc biệt của tờ Ánh Sáng, mà trong đó, khi Hồ Hữu Tường xét lại biện 
pháp "trung lập chế", hắn đã nêu ra đường lối của hắn là "minh tu sạng đạo, ám đồ Trần 
Thương". Và hắn còn quả quyết rằng con đường Trần Thương này là cái chấm, chấm, 
chấm trong quyển PHI LẠC SANG TÀU. Đọc đến đó, Hồ Chí Minh nghe ớn xương 
sống, phát ho sù sù, cảm thấy bịnh lao toan trở lại, mặc dầu bây giờ mập béo lắm. 

Bỗng nhiên, được tin rằng chị Tập (1) đã thay tên đổi họ mà làm tổng chánh ủy của Mặt 
Trên Giải Phóng Miền Nam, cỡi máy bay từ Nam Vang mà về đến, yêu cầu gặp ngay họ 
Hồ. Họ Hồ ra lịnh cho vào, chị Tập yêu cầu cho đuổi tất cả ra ngoài, xong rồi nói: 

(1) Muốn biết rõ nhân vật này, hãy đọc lại hai quyển THU HƯƠNG và CHỊ TẬP trong bộ 
Gái nước Nam là gì? Của nhà văn HỒ HỮU TƯỜNG. 
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- Thưa đồng chí chủ tịch, ban tình báo đặc biệt ở Sài Gòn vừa bắt được một tài liệu tối 
ư quan trọng. Tôi thấy cần đem gấp về báo cáo cho chủ tịch biết, để quyết định phải đối 
phố thế nào. 

Hồ Chí Minh hỏi: 

- Tài liệu gì? 

- Đó là một cái thơ bằng tiếng Anh, do một người Bắc di cư vào Nam viết cho thống 
tướng Westmoreland ở Sài Gòn. Ban tình báo bắt được, chuyển cho tôi. Tôi cho dịch ra 
tiếng Việt, thấy tầm quan trọng của nó, không dám dùng đài vô tuyến mà cho chủ tịch 
biết, nên đích thân đem về đây cho chủ tịch xem tận mắt và quyết định. 

Nói xong, chị Tập móc ở túi ra một cái thơ bằng tiếng Anh, có kèm theo bản dịch bằng 
tiếng Việt như sau: 

Cần Thơ, ngày... 1964 

"Thưa Thống Tướng Westmoreland, 

"Tôi là một người Bắc di cư vào Nam, từ khi đất nước tôi bị chia đôi. Tôi trân trọng dâng 
một kế để cho Hoa Kỳ thắng được cuộc chiến nguội trên dãy đất Việt này. Hoa Kỳ cứu 
được danh dự của mình. Dân Việt chúng tôi thoát được hiểm họa Cộng sản, thật là nhất 
cử lưỡng tiện. 

Thống tướng tự hỏi: "Căn bản quân sự của anh này đến thế nào, mà dâng nổi một chiến 
lược thắng Cộng, điều mà tất cả bộ tham mưu Hoa Kỳ nát óc trong mấy năm nay, điều 
mà các máy tính điện tử chạy suốt ngày đêm, mà vẫn chưa tìm ra được?" Tôi xin trả lời 
cho Thống tướng rõ là tôi không phải là một tướng thà như Trần Hưng Đạo đuổi được 
quân Mông Nguyên hồi thế kỷ XIII, hay như vua Quang Trung, thắng nổi hùng binh của 
Mãn Thanh vào cuối thế kỷ XVIII. Tôi chỉ là một thầy địa lý. 

Với đầu óc Tây Phương, Thống tướng ắt cười dài mà bảo rằng: "Thầy địa lý mà làm gì 
có chiến lược thắng Cộng được?" Nhưng, tôi xin trưng bằng cớ rằng chính là khoa địa lý 
đã thắng nổi chiến lược thần tình của vị anh hùng vạn thắng là Quang Trung. Số là, sau 
khi chiếm được Bắc Hà, vua Quang Trung lập kế hoạch đánh Tàu. Lúc ấy, nước Tàu 
loạn lạc, nội chiến lung tung, do phong trào Bạch Liên giáo thôi giục quần chúng sách 
động việc phản Thanh, phục Minh. Một khi Quang Trung cầm quân Bắc tiến, thì làm sao 
nhà Thanh cự lại chiến lược nội công ngoại kích ấy? Các tướng Tàu thảy thúc thủ, vô 
sách, tâm lý đầu hàng lan rộng trong các cấp quân dân. Ngay lúc ấy, vua Càn Long tiếp 
được một ông già, tuy lụm cụm chống gậy vào chầu, mà tinh thần vẫn còn sáng suốt. 
Ông già tâu với vua Càn Long rằng: "Tâu bệ hạ, bệ hạ chớ lo mà thương tổn tới sức 
Rồng. Thần có một kế dâng lên, nếu bệ hạ ưng theo mà ra lịnh để thi hành, thì nước 
Tàu của chúng ta sẽ an như bàn thạch." Vua Càn Long hỏi: "Khanh có kế gì?" Ông già 
tâu rằng: "Thần là một thầy địa lý biết rằng ngôi mộ của thân sinh ba anh em Nhạc, Huệ, 
Lữ đặt trúng vào lòng mạch, ngay vào chính huyệt của cuộc đất mà trong khoa địa lý có 
tên là cuộc đất "quần tượng nhập trung nguyên". Nhờ ngôi mộ của Hồ Phi Phúc này, mà 
ba con đều phát lên làm vua cả ba, ứng vào thế đất "quần tượng" đó. Nếu ta không sớm 
ếm cái lòng mạch ấy đi, thì ba anh em ấy sẽ cất quân Bắc tiến, chiếm nước Tàu và chia 
nước Tàu ra làm ba, sau khi đã chia ba nước Nam của họ. Chừng ấy thế đất "quần 
tượng nhập trung nguyên" sẽ ứng trọn, không ai làm sao tránh khỏi. Muốn tránh cái họa 
chia nước Tàu làm ba ấy, chỉ có cách độc nhất là ếm cái huyệt nọ. Không bao lâu, ba 
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anh em Nhạc, Huệ, Lữ sẽ chết hết, con cháu tàn tạ cất đầu không nổi, cả một hai trăm 
năm. Ấy là miễn cho nước Tàu ta cái họa nội xâm, do từ Nam mà tràn lên. Nghe kế 
hoạch ấy, vua Càn Lòng tin theo, cho thi hành. Quả nhiên, lịch sử diễn ra theo lời tiên 
đoán của ông thầy địa lý Tàu già. 

Nay tình trạng của miền Nam nước Việt na ná như tình trạng nhà Thanh vào lúc loạn 
Bạch Liên giáo. Miền Bắc Cộng sản cũng lăm le thôn tính. Ấy bởi vì ngôi mộ chôn cha 
của Hồ Chí Minh đã được đặt ngay vào vượng địa. Vậy, áp dụng khoa địa lý để thắng 
giặc Cộng, tất Hoa Kỳ phải sáng suốt như vua Càn Long mà nghe tôi. Và tức tốc cho ếm 
huyệt của cha Hồ Chí Minh. 

May mắn cho dân tộc Việt, ngôi mộ này không phải ở xa xôi chi đâu, mà khó đến đó để 
ếm. Nó nằm ngay ở miền Nam, trong vùng ảnh hưởng của quân đội miền Nam. Nếu 
Thống tướng không biết thì nên hỏi lại những sử gia lỗi lạc của Hoa Kỳ như Milton 
Sacks chẳng hạn. Thống tướng sẽ biết rằng Hồ Chí Minh không phải là họ Hồ, mà là họ 
Nguyễn, tên cha mẹ đặt là Tất Thành. Thân sinh ra Tất Thành là Nguyễn Sinh Huy, 
người gốc ở Nghệ An, vì có can vào công cuộc Cần vương mà phải bị chính phủ đô 
hộ lưu đày vào Nam. Trong Nam, Nguyễn Sinh Huy sống bằng nghề chẩn mạch cho ta 
và người thường gọi là cụ phó bảng Huy. Khi phó bảng Huy qua đời, cách đây hơn năm 
mươi năm, thì hài cốt được chôn ở Cao Lãnh, và ngôi mộ hãy còn tại nơi ấy đến bây 
giờ. Chính là ngôi mộ ấy vượng, mà Hồ Chí Minh đứng đầu phong trào cộng sản ở Đông 
Nam Á, và phong trào này bành trướng cả vùng này. Bởi vì theo khoa địa lý, sông Cửu 
Long là con sống lớn nhứt ở Đông Nam Á, ngôi mộ lại nằm trên ven sông Cửu Long, thì 
ảnh hưởng của ngôi mộ là củng cố ảnh hưởng của Hồ Chí Minh khắp Đông Nam Á vậy. 
Đó là một điều mà tất cả khoa học Hoa Kỳ, lẫn Tây Phương, kể cả hàng vạn máy tính 
điện tử tối tân cũng chưa tường được. 

Nhưng khoa địa lý của Tàu, từ hơn ngàn năm nay, đã biết rõ điều ấy. Mao Trạch Đông, 
mặc dầu chế bom nguyên tử, mặc dầu tuyên bố ầm ĩ rằng theo duy vật biện chứng pháp 
của Mác Lê, song trong thâm tâm Mao Trạch Đông không bỏ một lợi khí xưa cũ nào để 
chiến thắng. Bằng cớ là Mao Trạch Đông áp dụng chiến lược của Tôn Tử. Bằng cớ là 
Mao Trạch Đông, bởi hiểu vai trò của ngôi mộ của thân sinh Hồ Chí Minh, nên đưa Hồ 
Chí Minh ra lãnh đạo cuộc chiến tranh nguội ở Đông Nam Á. Đó là điều mà nước Hoa 
Kỳ phải công nhận, như hai cộng với hai là bốn. 

Nếu Hoa Kỳ tin rằng hai cộng với hai là bốn, mà muốn thắng cuộc chiến tranh nguội ở 
Đông Nam Á, Hoa Kỳ phải dùng đến "chiến lược địa lý" cũng như vua Càn Long khi xưa 
đã dùng vậy. Hoa Kỳ phải ếm ngôi mộ của Nguyễn Sinh Huy. Ngôi mộ này bị ếm rồi, 
không bao lâu sau, Hồ Chí Minh sẽ chết. Phong trào cộng sản ở Đông Nam Á sẽ như 
con rắn đứt đầu. Ở Bắc hai phái cộng sản, một bên thân Nga, một bên thân Tàu, mất 
trái độn ở giữa là Hồ Chí Minh, sẽ xung đột nhau, thanh toán nhau, rồi một cuộc chiến 
tranh nguội sẽ nổ ra ở Bắc, mà sau lưng là hai nước khổng lồ cộng sản là Nga và Tàu 
sẽ giựt dây dụi. Cuộc chiến tranh nguội này sẽ làm ngòi cho cuộc trạm trán trực tiếp 
giữa Nga và Tàu. Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi. Hoa Kỳ khôn ngoan mà đóng vai 
ngư ông ấy, tức là bất chiến tự nhiên thành, và sẽ làm bá chủ hoàn cầu, không ai ra 
tranh cho nổi. 

Nguyên tắc của cái "chiến lược địa lý", tôi biết rõ như vậy. Nhưng sở học của tôi về khoa 
này hãy còn thấp và chưa đạt. Biết thì biết vậy, song thi hành rất khó khăn. Bởi vì cái 
lòng mạch ở Cao Lãnh không phải là lòng mạch tầm thường mà dễ ếm. Gia dĩ, Nguyễn 
Sinh Huy đã chôn cả năm chục năm nay, nơi đất thấp, luôn luôn hài cốt bị ngâm nước, 
thì xương đã mục hết, hóa ra nước và loãng hết đi. Không thể nào đặt plastic cho nổ 



38 

 

toang mà gọi là đã ếm được ngôi mộ. Khi tôi vào Huế mà học địa lý với thầy tôi là một vị 
đại thần ở triều đình và là người đã học đến nơi đến chốn khoa địa lý, thì thầy tôi có cắt 
nghĩa rành. Rằng ngôi mả của cụ phó bảng Huy, nếu ếm không đúng phép, thì hóa ra 
làm vượng nó thêm nữa. 

Lấy theo khoa học mà luận, thì lời của thầy tôi rất đúng. Hoa Kỳ đem plastic mà cho nổ 
toang ngôi mả này, thì chi cho khỏi dân chúng đem ra mà phê bình, rồi uy tín của Hoa 
Kỳ sẽ bị tổn thương và ấy là làm lợi khí cho sự tuyên truyền của cộng sản. 

Tuy vậy, thầy tôi nói với tôi rằng có cách ếm. Cách ếm này, thầy chỉ truyền lại cho con 
cháu, để con cháu khai thác mà hưởng lợi, chẳng khác nào thầy để lại một gia tài kếch 
sù cho con cháu. Tôi có điều tra, thì thầy tôi có sinh một gái, tên là Lê Thu Hương, trước 
kia học trường thuốc Hà Nội. Thu Hương có sanh một đứa con trai tên là Lê Xích Tử. Và 
Xích Tử treo giá là một trăm triệu đô la, mới bằng lòng ếm ngôi mả của Nguyễn Sinh 
Huy. 

Tôi mách việc này cho Thống tướng, mà lòng không cầu một phần thưởng nào về tiền 
bạc. Tôi chỉ mong sao cho Thái Bình mau trở lại mảnh đất chữ S này để cho tôi có thể, 
trước khi nhắm mắt, trở về Bắc mà thăm viếng mộ phần của tiền nhơn. Vì lẽ ấy mà tôi 
không để tên và địa chỉ tôi vào thơ này. 

Trân trọng chào Thống tướng 

Hồ Chí Minh đọc bức thơ chậm chậm, nghiền từ chữ, ngẫm từ câu, không hay rằng từ 
mỗi chân lông, mồ hôi rịn ra từ bao giờ, và thấm ướt áo trong và đến áo ngoài. Một cơn 
lạnh làm họ Hồ rùng mình, hồi tưởng lại, thấy rằng từ năm 1919, khi ở Paris mà theo 
chủ nghĩa Mác Lê đến nay, đếm cả thảy bốn mươi lăm năm, lớp sơn duy vật bề ngoài 
không che kín được những tư tưởng tiềm tàng của phương Đông. Phỏng tập luận của 
thầy địa lý này là đúng và được Hoa Kỳ nghe theo, - mà có gì mà không làm theo được, 
và chỉ tốn có một trăm triệu đô la, một phần năm của viện trợ Hoa Kỳ ở Việt Nam mỗi 
năm – thì ô hô công khó hai mươi năm tiêu sạch, sự nghiệp trọn một đời tiêu ma. Và 
suốt đời không vợ, không con lấy ai gầy lại cơ đồ nghiêng ngửa? 

Chị Tập ngồi chờ cả giờ, không thấy họ Hồ thốt câu nào, nhịn không được, nên hỏi: 

- Thưa đồng chí chủ tịch, chẳng hay đồng chí tình làm sao? 

Chẳng biết tính làm sao? Hồ Chí Minh dục hoãn cầu mưu hỏi lại: 

- Làm sao mà các trinh sát ta bắt được thơ này? 

Chị Tập đáp: 

- Đó là dịp may mà thôi. Nguyên ở Cần Thơ, có một người giáo sư Anh văn, lúc nhỏ có 
đi kháng chiến, nhưng không cộng sản, nên không chịu tập kết, mà trở về thành thị, 
sống một đời yên ổn. Cách đây một tháng, có một người đàn bà, góc người Huế, già 
sồn sồn, đến thuê dịch một bức thơ, từ tiếng Việt ra Anh văn và gởi đi cho Thống tướng 
Westmoreland. Giáo sư này đánh máy bức thơ mà gởi đi, nhưng giữ một bổn làm tài 
liệu mà chơi. Tài liệu này, giáo sư bỏ quên giữa tờ tạp chí MATCH nói về sự xung đột 
Nga-Hoa. Một trinh sát của ta, vốn quen với giáo sư, khi hai người cùng tham gia kháng 
chiến, mượn tờ tạp chí ấy, thình lình đọc được tài liệu, cho chép lại mà chuyển lên 
thượng cấp. 
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- Rồi đồng chí có cho điều tra kỹ lưỡng tất cả chi tiết có can hệ đến bức thơ này chăng? 

- Thưa đồng chí chủ tịch có. Chính tôi thấy tầm quan trọng của nó, nên tôi đích thân vào 
thành Cần Thơ để điều tra. Người đàn bà Huế thuê dịch bức thơ này, đích là người vú 
nuôi Thu Hương ở Hà Nội hai mươi năm về trước và có quen biết với tôi, vì tôi ở khít 
bên cạnh. Hỏi thăm tới thầy địa lý nào đã viết thơ nọ, bà vú bảo rằng chỉ quen mặt, mà 
chẳng biết tên và chỗ ở. Hỏi quen vào lúc nào, bà trả lời rằng lúc thầy vào Huế mà học 
khoa địa lý với thân phụ của Thu Hương... 

- Còn đồng chí có điều tra về Lê Xích Tử không? 

Chị Tập mở va li, lấy một hộp cây, dâng cho Hồ Chí Minh và nói: 

- Về Lê Xích Tử, tôi điều tra kỹ lắm, và có ăn cắp được cái hộp này. Xin đồng chí chủ 
tịch cho tôi báo cáo qua nội dung hộp ấy có những gì. Phần thứ nhứt có bốn tập nhật 
ký, mỗi tập một trăm trang, trong ấy Thu Hương thuật đủ chi tiết sự sống của nàng từ 
khi nàng đặt chân lên đất Sài Gòn, dan díu với Hồ Hữu Tường như thế nào, rồi thọ thai 
mà sanh ra thằng Lê Xích Tử. Tập thứ tư viết lỡ dở, có lẽ vì nàng gặp tai nạn bất ngờ 
"linh tánh đã bảo cho nàng biết trước". Phần thứ hai là một bộ giấy nháp, ghi những 
thảo luận giữa nàng và Hồ Hữu Tường về tiền đồ dân tộc Việt. Bộ giấy này có cột một 
bìa cứng, trên ấy Thu Hương có viết "mẹ đã căn cứ vào những thảo luận này mà phóng 
tác ra quyển tiểu thuyết trào phúng PHI LẠC SANG TÀU, do mẹ viết và ký tên là Ý DƯ". 
Còn phần thứ ba là một tập giấy bìa cứng, đóng cẩn thận, đến cả bốn trăm trang, mà 
chỉ ở trang đầu có viết mà thôi, mấy trang sau không có chút nét mực. Đến phần chót là 
một bức thư di chúc, dặn Xích Tử sau này khi gặp cha là Hồ Hữu Tường thì thờ ở trong 
lòng là cha mà thôi, và chớ nên nhìn, sợ e hai mẹ lớn không thương mà làm hại. Chỉ khi 
nào túng kế, thì giả làm thanh niên đến hỏi ý kiến mà thôi. 

Hồ Chí Minh ngẫm nghĩ giây lâu hỏi: 

- Nơi trang đầu của tập giấy bìa cứng, Thu Hương đã viết những gì? 

Chị Tập xin lỗi mở hộp ra, lấy tập bìa cứng, mở ra mà trình cho Hồ Chí Minh. Họ Hồ 
móc lấy gương, mang vào mà đọc: 

"Đổi đời mới Xích Tử ra công" 

"Tài liệu chỉ công bố khi nào" 

"Mao Trạch Đông cho thử bom" 

"Nguyên tử và dọa lập một" 

"Liên Hiệp Quốc thứ hai để chống" 

"Với Liên Hiệp Quốc cũ." 

Đọc xong, Hồ Chí Minh băn khoăn hỏi: 

- Đồng chí có điều tra Lê Xích Tử ra thế nào, hiện nay ở đâu và toan tính những gì? 
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Chị Tập đáp: 

- Thưa đồng chí chủ tịch, có. Mấy tháng trước Xích Tử bỏ nhà mà lên núi tìm thầy học 
đạo. Nó là đứa thông mình tót chúng... 

Hồ Chí Minh chận ngang khen: 

- Cha nào con nấy. Cha nó từ nhỏ đã nổi tiếng là "Thần đồng Nam Bộ". Nếu sanh con 
chẳng bằng cha, thì nhà chưa có phúc. Rồi sao nữa? 

- Thưa đồng chí, bởi thấy nó sớm trổ thông minh như vậy, nên tôi đã lập kế mà thâu 
phục nó vào chủ nghĩa Mác Lê. Mấy tháng nay, tôi đã tổ chức cho nó sống một mình 
trong một hang đá, chung quanh chỉ có sách của chủ nghĩa Mác Lê, mà bây giờ, tôi tin 
rằng nó đã đọc khắp và hiểu thấu triệt. Chắc chắn là nó sẽ là một tay lý thuyết cừ của 
chủ nghĩa Mác Lê đó. 

Hồ Chí Minh nghe báo cáo xong, ra lịnh cho nàng lui. Suốt ba ngày, chị Tập phập 
phồng, vì bữa hội kiến, thấy họ Hồ mất tinh thần, sau khi đọc bức thư ấy. Đến khi được 
lịnh cho mời nàng đến, thì nàng lại gặp một Hồ Chí Minh tươi cười và có vẻ trẻ măn đến 
mấy năm. Hồ Chí Minh nói: 

- Không có gì đáng sợ hết. Chỉ là một đòn chưởng mà Hồ Hữu Tường đã tung ra từ 
năm 1948. 

- Căn cứ vào đâu mà đồng chí chủ tịch biết vậy? 

- Có khó gì đâu? Cái thơ này đã thảo ra từ lâu, từ lúc Hồ Hữu Tường lén vợ mà ngoại 
tình với Thu Hương, thảo sẵn thành như cẩm nang, để lại cho bà vú, phòng lúc nào 
Xích Tử bị nạn, tung nó ra làm món bửu bối, để cứu đứa con "hòn máu bỏ rơi". 

- Do đâu mà đồng chí chủ tịch lại quả quyết như vậy? 

- Có khó gì đâu? Hồ Hữu Tường vốn là tay ngó thấy xa trong tương lai, biết rằng mười 
mấy năm sau Hoa Kỳ sẽ cử một thống tướng sang điều khiển trận giặc nguội ở Đông 
Nam Á này. Đoán thì đoán được đại cương, song nào có biết nổi trước rằng thống 
tướng ấy tên gì? Vì lẽ đó, mà bức thư thảo vào năm 1948, tên của thống tướng để trống 
đó, chờ khi dùng, sẽ điền vào. Nhưng mà bà vú dốt nát. Đáng lẽ điền sau chữ thống 
tướng tên Maxwell Taylor là đại sứ, bà vú tưởng đâu phải điền tên của vị cầm quân là 
Westmoreland, mà chức mới là đại tướng mà thôi. Báo hại đòn chưởng của Hồ Hữu 
Tường hại ta toát mồ hôi và suy nghĩ mãi cả ba ngày đêm mới thấy chỗ sơ hở của bà 
vú! 

Chị Tập vui mừng, cười xòa, hỏi: 

- Đồng chí chủ tịch cũng đọc "Cô gái Đồ Long" sao mà biết danh từ đánh chưởng? 

- Không. Ngoài này đâu có thứ tiểu thuyết kiếm hiệp ấy mà đọc? Chỉ nghe ra dô của 
miền Nam, mà ta biết danh từ ấy! Năm 1948, Hồ Hữu Tường gài một chưởng, bây giờ 
đánh trúng ta chơi. Nhưng chỉ là một thứ chưởng chậm hoãn, nên không đến nỗi làm 
sao! 



41 

 

- Rồi đồng chí chủ tịch có nghĩ kế chi mà trừ cái chưởng ấy chăng? 

- Có chớ! Giá trị của cái chiến lược địa lý mà Hồ Hữu Tường bày đó, hoặc có hoàn toàn 
giá trị, hoặc chẳng có gì hết. Nói theo tiếng Pháp ấy là "tout ou rien". Có hoàn toàn giá 
trị, là khi nào Hoa Kỳ nghe theo mà làm... 

Chị Tập hỏi: 

- Đồng chí chủ tịch tin rằng nếu Hoa Kỳ tin theo mà ếm cái huyệt của cụ phó bảng, thì 
kết quả sẽ y trong bức thư sao? Chúng ta là kẻ theo chủ nghĩa Mác Lê, lẽ nào chúng ta 
tin vào một việc dị đoan, do chủ nghĩa duy tâm cũ rích của phương Đông bày ra? 

Bị hỏi vặn, Hồ Chí Minh lúng túng đáp: 

- Đã đành rằng theo chủ nghĩa Mác Lê ta, việc ếm mồ ếm mả không có ảnh hưởng chi 
cả. Song mấy trăm ngàn chiến sĩ của Mặt trận giải phóng miền Nam và mấy triệu nhân 
dân đâu phải là người sành chủ nghĩa Mác Lê cả? Những tiềm thức mê tín, như tin vào 
sấm kỳ, như tin vào địa lý, ở trong tâm khảm của mọi người. Há chẳng thấy Hồ Hữu 
Tường khai thác tâm trạng ấy mà tuyên truyền đường lối sao? Vạn nhất mà Hoa Kỳ 
nghe theo kế hoạch ấy tổ chức ếm huyệt và cao rao cổ võ, thì dân chúng và chiến sĩ sẽ 
bị đánh mạnh vào tâm khảm, mất đức tin. Mà hễ trong một cuộc chiến đấu, đức tin suy 
kém, ắt tinh thần sụt, rồi bại trận. Theo chủ nghĩa duy vật, mà nông cạn chẳng thấy hiện 
tượng vừa nói đó, ấy là khư khư bảo thủ thành kiến mà chẳng nhận sự thật hiển nhiên. 
Vô hình chung, đã hóa ra duy tâm mất. 

- Vậy thì đồng chí chủ tịch chủ trương rằng nên làm sao cho Hoa Kỳ không tin để không 
làm theo sao? 

- Phải. Ta đã có kế hoạch. Ta đánh lại một chưởng, để xem Hồ Hữu Tường có đỡ nổi 
chăng. 

Nói rồi, Hồ Chí Minh móc túi, lấy ra một tài liệu mà người đã suy nghĩ kỹ mà viết trong 
đêm. Rồi đưa cho chị Tập và nói: 

- Tài liệu này phải cho in thật nhiều, phát cho mọi chiến sĩ giữ một bản trong túi, cho phổ 
cập trong dân gian. Một là để củng cố đức tin trong Mặt Trận và trong dân chúng và xây 
đắp thêm cái đức tin ấy. Hai là để cho tài liệu này lọt vào tay của các cấp khảo cứu của 
địch, tất sẽ đến tay Hoa Kỳ. Chúng nó biết được tài liệu này, ắt sẽ không thi hành gì cả. 
Ba là để mất uy tin của Hồ Hữu Tường trong dân chúng. 

Chị Tập đón lấy tài liệu đọc: 

THÔNG CÁO 

Cho các cấp chiến sĩ và cho dân chúng, 

Tên Việt gian bán nước là Hồ Hữu Tường, đội lốt thầy địa lý, đề nghị bán cho Hoa Kỳ, 
với cái giá là một trăm triệu đô la, một kế hoạch tưởng đâu là hay ho, chớ thật sự chỉ là 
ảo tưởng. Kế hoạch này là ếm ngôi mộ của cụ phó bảng Huy Cao Lãnh, để cho phong 
trào Đông Nam Á bị tàn rụi. Có dè đâu hài cốt của cụ phó bảng Huy đã được cải táng từ 
năm 1959, khi Mặt trận giải phóng miền Nam vừa thành lập. Hài cốt ấy hiện nay lại được 
đặt vào một cái huyệt còn phát trăm lần hơn cái huyệt cũ ở Cao Lãnh. Huyệt mới này ở 
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tại Stung-Treng, chiếu theo địa lý, tại Stung-Treng sông Cửu Long uốn khúc, có núi: chớ 
không phải như ở Cao Lãnh, chỉ có sông thôi, và lòng mạch nổi lên rõ ràng hiện thành 
đá hàn ngăn dòng sông lại. 

Vậy thì khí thế của phong trào ở Đông Nam Á sẽ tăng thêm, mà Hồ Hữu Tường có ếm 
thế nào ở Cao Lãnh thảy vô hiệu. Cái mộng nuốt một trăm triệu đô la hóa thành ảo 
mộng. 

Một nhóm thầy địa lý, 

có sở học chắc chắn 

Chị Tập đọc xong ngần ngại rất lâu rồi nói: 

- Mình chửi Hồ Hữu Tường một cách oan là Việt gian bán nước, hắn giận, đánh một 
chưởng bất ngờ rồi làm sao? 

Hồ Chí Minh cười dài đáp: 

- Tri bỉ, tri kỷ, bách chiến, bách thắng! Ta mấy chục năm nay biết Hồ Hữu Tường lắm. Ai 
chửi hắn trúng hắn còn trả lời. Ai bịa đặt mà chửi oan hắn, hắn phớt Ăng Lê cả. Không 
có chưởng chiếc gì đâu mà đồng chí lo. Đồng chí cứ ra lịnh phổ cập tài liệu này. Ví dụ 
có một chiến sĩ tử trận, trong túi có tài liệu này, tài liệu sẽ dâng lên các cấp chỉ huy và 
lọt vào tay Hoa kỳ, Hoa kỳ nghiên cứu, thấy ngôi mộ đá cải táng sang Stung-Treng rồi, 
sẽ không còn vướng vít ý nào về cái thư trước. 

Chị Tập nói: 

- Đồng chí chủ tịch tự vệ như vậy hay lắm. Nhưng đồng chí đã bị một chưởng mà toát 
mồ hôi âu lo trong ba bốn bữa. Chẳng hay đồng chí có nghĩ cách nào để trả hận lại cho 
hắn biết tay chăng? 

- Có chớ mà sâu độc vô cùng. Hồi nhỏ đồng chí có đi coi hát bộ, lúc Lưu Kim Định giải 
giá Thọ Châu chăng? 

- Dạ có. 

- Đồng chí có nhớ lúc Dư Hồng dán bùa cho Cao Hoài Đức, khiến Cao Hoài Đức hôn 
mê, kéo quân về phản Tống mà đánh Triệu Khuôn Dẫn chăng? 

- Dạ có. 

- Ta nay có kế độc tương tự như kế của Dư Hồng. Hiện nay ta cầm được thằng Lê Xích 
Tử trong hang đá. Ta cũng dán bùa cho nó hôn mê, để ta khiến nó xuống núi mà đánh 
lại cha nó là Hồ Hữu Tường. Dùng con mà tố khổ lại cha thật là đúng đường lối của 
đảng ta đã áp dụng từ mười mấy năm nay. 

Chị Tập suy nghĩ rất lâu rồi hỏi: 

- Kế hoạch ấy hay thật, nhưng làm sao cho Lê Xích Tử bị dán búa mà hôn mê và xông 
ra tố khổ cha? Trong thời đại khoa học này, làm gì có thể tin rằng có thứ bùa ấy. 
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Hồ Chí Minh cười xòa nói: 

- Đồng chí Tập chưa được huấn luyện triệt để nên không hiểu ý nghĩa bóng bẩy của 
danh từ dán bùa. Đây ta chịu khó giảng cho mà nghe. Ở đây, ta có cái hộp tài liệu. Hễ 
đọc tài liệu này, Xích Tử sẽ biết nó là đứa con "hòn máu bỏ rơi" của Hồ Hữu Tường. Và 
do bản năng thiên nhiên, nó sẽ yêu thương cha nó và trung thành với cha nó. Bây giờ ta 
thi hành kế hoạch. Ta không cho nó biết những tài liệu thật ấy. Ta sáng tạo ra những tài 
liệu giả mà trao vào. Hễ nó đọc được những tài liệu giả này, nó hiểu theo chúng, mà tin 
rằng Hồ Hữu Tường không phải là người thân, mà là kẻ thù, kẻ đã giết cha nó là Ý Dư. 
Hại mẹ nó là Thu Hương chết. Xích Tử sẽ sanh thù oán mà theo báo thù với Hồ Hữu 
Tường mãi. Hắn lo mà đối phố không kịp, còn đâu thời giờ mà phá hoại công việc của 
ta. Mà ta được tiếng là quân tử với hắn nữa! 

Hồ Chí Minh nói xong, cười ha hả, khoái trá lắm. Chị Tập cũng cười theo, nói rằng: 

- Quả thật là một chưởng bất ngờ. Tôi có ý kiến rồi! Ta phải tìm giấy thật cũ để dùng mà 
làm tài liệu. Không thể nhờ một người ngồi viết một mạch, vì như vậy phải mất mấy 
tháng mới làm xong, để có chung một tuồng chữ, mà ta cho đánh máy tài liệu bằng 
những máy cùng chung một hiệu. Như vậy, chỉ mất cao lắm là một tuần lễ. Khó chỉ nơi 
chỗ nội dung của tài liệu. Làm sao mà có gắp được? 

Hồ Chí Minh đáp: 

- Có khó gì đâu? Ta động viên hai chục nhà văn. Ta cho biết đại cương của một câu 
chuyện tưởng tượng và mục đích của tài liệu. Họ lập một cái sườn chung, rồi chia mỗi 
người một khúc mà viết. Tám trăm trang tài liệu, chia cho hai chục người viết, mỗi người 
lãnh một phần bốn mươi trang, thì chỉ bốn ngày là xong. 

Nói xong Hồ Chí Minh cười dài. Chị Tập hỏi: 

- Chẳng hay đồng chí chủ tịch cười chi? 

Hồ Chí Minh đáp: 

- Hồ Hữu Tường kiêu căng, chia văn chương làm ba thứ là văn chương du hí, văn 
chương ca tụng và văn chương sáng giá. Hắn chưa lọt vào guồng máy của đảng, nên 
không biết rằng hãy còn một thứ văn chương nữa. Thứ này gọi là văn chương chỉ thị. 
Bởi hắn không biết thứ văn chương chỉ thị này, mà hắn phải bị một đòn chưởng của ta! 

Nói rồi kêu điện thoại lại hỏi Nhà Văn, ra chỉ thị và hẹn trong năm ngày phải có tám trăm 
trang tài liệu như ý muốn. Đúng y theo lịnh, các tiểu thuyết gia Bắc Hà đã xây dựng tập 
thể một thiên nhựt ký giả của Thu Hương, một bộ tài liệu giả, và một cái thơ di chúc. Tất 
cả bỏ vào hộp mà trao cho chị Tập. 

Chị Tập ôm được bộ "bửu bối", cởi máy bay trở lại Nam Vang, tức tốc đến núi Tượng 
và ha lịnh cho dắt Lê Xích Tử ra khỏi hang cho nàng gặp. Sau mấy tháng ở trong hang 
mà chẳng có bóng mặt trời và thêm chăm lo nghiên cứu, nên Xích Tử đã mét xanh. Khi 
gặp nàng, hắn không biết là ai. Chị Tập cho ngồi bên cạnh và hỏi: 

- Cháu có biết dì là ai không? 

- Dạ cháu không biết. 
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- Cháu có đọc hai quyển tiểu thuyết THU HƯƠNG và CHỊ TẬP không? 

- Dạ thưa có. 

- Cháu có biết mẹ cháu là ai không? 

- Cháu thấy trong khai sanh cháu, tên là Lê Thu Hương, song người thế nào, sự nghiệp 
ra sao, cháu thảy không biết. 

- Cháu có biết dì là ai không? 

- Dạ cũng không biết. 

- Vậy dì cho cháu biết. Dì đây là chị Tập trong hai bộ tiểu thuyết nọ, còn mẹ cháu, Lê 
Thu Hương, đích thị là nàng Thu Hương mà nhà văn họ Hồ đã tả. Còn cháu có biết cha 
cháu là ai không? 

- Dạ không. 

- Có ai đâu lạ? Cha cháu là Ý Dư. Tác giả bộ PHI LẠC SANG TÀU, mà Hồ Hữu Tường 
đã ám hại, để cướp lấy sự nghiệp văn chương và toan phạm danh giá đến mẹ cháu 
nữa. Dì có hộp tài liệu đây, do mẹ cháu gởi gấm lại cho dì, dặn khi nào cháu lớn khôn, 
hãy trao lại cho cháu đọc. Đọc dễ hiểu dòng giống cháu, đọc để biết cái hận thù mà Hồ 
Hữu Tường bề ngoài đội lốt đạo đức giả nhà văn hiền lành, mà thật sự đã gieo trong gia 
đình cháu, làm cho cháu mồ côi cha mẹ từ thuở mới lọt lòng... 

Nói đến đây, chị Tập ra trò cảm động, nước mắt rưng rưng, bỉ mũi và tiếp: 

- Dì mất một người bạn thân, đã từng chung lưng với dì mà tranh đấu. Cháu mất một 
mẹ, một cha... 

Xích Tử cũng cảm động, khóc òa theo. Chị Tập thấy đã ăn câu rồi, nói tiếp: 

- Cháu có biết vì sao cháu mắc kẹt trong hang đá suốt mấy tháng nay không? 

- Dạ cháu không biết! 

- Có gì là không biết? Để trả thù cho bạn dì, để thay cháu mà trả thù cho cha mẹ cháu, 
nếu chỉ giết chết Hồ Hữu Tường, thì sức một mình dì đây hẳn thừa để giết hắn. Nhưng 
đó không phải là khôn ngoan. Dì mà cho ám sát hắn chết, thì bên phái Quốc gia sẽ kêu 
ầm lên là Hồ Hữu Tường là một chiến sĩ tử đạo, gương đáng nêu cao, tên đáng dùng 
đặt tên đường, cho hậu thế tưởng nhớ. Rồi họ rêu rao rằng Cộng sản cãi lý thuyết 
không lại Hồ Hữu Tường, mới dùng phương pháp chót là giết hắn. Vậy không cần giết 
chết hắn. Chỉ cần đánh tiêu tan cái thanh danh của hắn, cái mà thiên hạ công nhận lầm 
rằng hắn là một học giả, một nhà văn hóa, một văn hào, một nhà tư tưởng. Do đó mà dì 
dụng ý, cho cháu vào hang đá, sống với sách vở Mác Lê, cho cháu học tập nghiền 
ngẫm thật kỹ... Mà rồi cháu đã nghiên cứu khắp chưa? 

- Dạ thưa, cháu đã nghiên cứu khắp rồi. 
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- Hay lắm, hay lắm. Lý thuyết thì cháu đã có một nền lý thuyết vững chắc rồi. Mà cháu 
viết văn có hay không? 

- Học ở trường, cháu luôn luôn được hạng nhứt về Văn chương. 

- Thế thì hoàn toàn. Lý thuyết đã có. Thêm được tài hoa. Dì cho cháu xuống núi mà báo 
thù cho cha mẹ. Dì dặn lại một lần nữa. Không nên động đến xác hắn. Chỉ cần đánh tiêu 
tan danh tiếng của hắn. Bằng mọi phương tiện. Cháu có nhớ không? Nguyên tắc căn 
bản là: Tất cả phương tiện đều tốt, cứu cánh đảm bảo cho phương tiện. Đây, hộp tài 
liệu đây, cháu xem kỹ đi, xét nét kỹ đi, liệu có nên xuống núi mà báo thù chăng? 

Xích Tử tiếp lấy hộp tài liệu, mở ra đọc. Trong khi nó đọc, một hoài nghi phát sanh ra 
trong đầu óc của chị Tập. Nếu Xích Tử về Cần Thơ mà gặp bà vú, rủi nó hỏi bà vú mà 
biết rằng cái hộp đã bị mất trộm, e nó sanh nghi. Và hỏi phăng ra, với trí khôn ngoan 
của nó, nó sẽ hiểu rằng có một việc gì mờ ám. Chừng đó nó sẽ quày lại. Không khác 
nào Ân Giao, Ân Hồng vâng lịnh thầy xuống núi để đánh cha là Trụ Vương, mà quày lại 
theo cha. Rồi chị Tập nghĩ ra một kế, là cho bắt cóc bà vú, dẫn giấu ở hậu phương, thì 
làm sao mà Xích Tử gặp được để phăng ra manh mối? Trong lúc Xích Tử đọc tài liệu, 
nàng đánh điện ra lịnh cho bắt bà vú mà giấu đi. Không dè từ Cần Thơ, phúc trình lại 
rằng bà vú đã dọn nhà đi đâu mất. 

Đây nói về Thu Hương, sáu ngàn năm về trước, vốn là con khỉ cái ở vùng Đông Nam Á. 
Nàng nhờ treo gương ăn quả cho giống người ở vùng ấy (1), mà đắc đạo, thoát khỏi 
luân hồi, hồn được lên cung Đâu Suất, mà hóa ra là một cái hoa Cúc trong đám rừng 
hoa ở trên ấy. Mấy ngàn năm nay, nàng chỉ biết con hậu nhơn, ngày ngày đến ngửi 
hương thơm của nàng, rồi một mối tình nảy sanh. Không dè, gần đây, con hậu nhơn đi 
mất. Hỏi thăm các hoa gần đó, mới hay hậu nhơn đã đầu thai xuống trần (2). Hoa Cúc 
nhớ hậu nhơn, ấy là mắc vào cái ý nghiệp. Vướng vào ý nghiệp, dầu là Phật vẫn còn 
phải đọa, huống chi nàng chỉ là cái hoa. Nên chi từ ấy, lòng nàng băn khoăn, nhớ nhung 
muốn xuống trần mà thăm con hậu nhơn. Năn nỉ lắm, nàng chỉ xin phép được một giây 
mà thăm tình nhơn của mình. Một giây ở cõi Đâu Suất, dài đến hai mươi lăm nam tại cõi 
trần. Thế là hoa Cúc trên trời đầu thai xuống thành nàng Thu Hương, sanh năm 1923 tại 
Huế và chết tại Chợ Lớn năm 1948, hai mươi lăm tuổi. 

(1) Muốn hiểu cái huyền thoại này, xin xem lại bài CON CHIM TRỐN TUYẾT trong HÒA 
ĐỒNG số 5. 

(2) Muốn hiểu chỗ này, xin xem bài MỘT CƠN ĐIÊN của nhà văn Hồ Hữu Tường trong 
VĂN số Xuân Ất Tỵ hoặc trong HÒA ĐỒNG số 6. 

Nhờ có căn lành ấy, nên khi dan díu với Hồ Hữu Tường, khi cả hai "siêu lập" trên trần 
nhà, để tránh cái nạn "thế giới hai phe" ở dưới đất, những gì họ Hồ dạy nàng, nàng hiểu 
rất rành. Họ Hồ dạy nàng rằng Phật pháp ngày xưa và khoa học ngày nay cùng tụ lại 
một điểm. Phật pháp dạy người "giới, định, huệ" để đạt đến cái hạnh La Hán. Thì Khoa 
học ngày nay rèn luyện con người cái tinh thần phân tích để được vào hạng nhà "bác 
học kinh điển". Phật pháp dạy các bực La Hán phép "quán tưởng" để lên hạnh Bồ Tát. 
Thì Khoa học rèn luyện cái tinh thần trực giác để đạt đến cái phẩm nhà "bác học lãng 
mạn". Sau rốt, cả Phật Pháp và Khoa học cố gắng đến cái "thị kiến", và được rồi ấy là 
đắc đạo. Thu Hương, tuy có căn lành, song chỉ đạt đến Pháp "quán tưởng" mà thôi. 

Nhờ quán tưởng, mà nàng thấy rằng Xích Tử sau này lớn khôn, nó sẽ đi tìm đạo. Đi tìm 
đạo, nó sẽ sa vào lưới của đảng Cộng, lưới này bủa vây khắp cả để đón bắt thanh niên 
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ưu tú về cho đảng huấn luyện, thành cán bộ: không khác nào thợ gác cu bắt cu về tập 
làm chim mồi để dụ cu khác trong rừng về nộp thịt. Rồi nàng quán tưởng nữa, để tìm 
cách làm sao mà giải thoát cho con. Nàng thấy rằng phải thảo ra một bức thơ, gài làm 
sao cho lọt vào tay Hồ Chí Minh, để khi đọc xong, Hồ Chí Minh sẽ thả Xích Tử về. Do 
đó mà có cái thơ mà độc giả đã đọc ở đoạn trước, và đúng như lời Hồ Chí Minh đã 
đoán, thơ viết từ năm 1948, Thu Hương dặn bà vú điền tên ông tướng Hoa Kỳ vào và 
sắp đặt gởi đi... Nàng lại quán tưởng thêm nữa, thấy rằng tuy Hồ Chí Minh đoán trúng 
một phần, song hẳn phải trật một phần, và cho rằng bức thơ là mot chưởng do Hồ Hữu 
Tường gài để đánh mình chơi. Như thế, Hồ Chí Minh sẽ giận. Giận sẽ lập kế trả thù. Trả 
thù còn có cách trả thù sâu độc nào hơn là dán bùa cho Xích Tử hôn mê, rồi thả nó hạ 
sơn mà tố khổ lại cha? 

Quán tưởng đến đây, Thu Hương gặp một cái gút. Sau khi hạ sơn, tất nhiên Xích Tử sẽ 
về gặp bà vú. Bà vú sẽ thuật rằng đã làm mất tài liệu. Xích Tử sẽ sanh nghi. Hộp tài liệu 
nào đã mất, hộp tài liệu nào nó ôm đây? Nó sẽ xem xét lại nét mực của các tài liệu, thấy 
nét mực mới, sẽ biết là tài liệu giả. Thông minh, nó sẽ hiểu rằng nó bị "dán bùa". Rồi nó 
sẽ không làm theo ý muốn của Hồ Chí Minh mà tố khổ Hồ Hữu Tường. 

Quán tưởng thêm nữa, nàng thấy rằng nếu Xích Tử không tố khổ Hồ Hữu Tường, thì 
Hồ Chí Minh sẽ không hả cơn giận, rồi sẽ lập tâm mà hại hai cha con. Vậy làm sao bây 
giờ? Nàng nhớ lại chiến lược đánh cuội mà nàng đã phác họa trong PHI LẠC SANG 
TÀU, cho Mao Tưởng đánh cuội mà quịt nợ Hoa Kỳ. Thì bây giờ, nàng cho hai cha con 
Hồ Hữu Tường và Xích Tử đánh nhau chơi, công chúng ở Sài Gòn xem cuộc đánh cuội 
này mê say, mà luôn tiện bịp Hồ Chí Minh một mách. 

Quyết định như vậy, nàng bèn lập một cẩm nang mà trao lại cho bà vú. Dặn rằng, khi 
cái thơ gởi cho Hoa Kỳ xong rồi, mà hễ có ai bén mảng đến dò la và ăn cắp mất hộp tài 
liệu đi, thì bà vú phải lập tức bán hết nhà cửa đồ đạc, mau về Huế ẩn dật mà dưỡng già. 
Nàng cho hết tiền bạc của cải của nàng cho bà vú, miễn là bà vú đừng cho Xích Tử gặp 
bà lại, và bà vú gởi cho Hồ Hữu Tường một cái thơ mà nàng viết sẵn từ năm 1948. Thơ 
rằng: 

Anh yêu dấu của em, 

Khi anh tiếp được thơ này, mười bảy năm sau khi em từ giã cõi đời, thì đứa con chung 
của chúng ta là Xích Tử sẽ lãnh chỉ thị đến mà "tố khổ" anh. Anh chớ nên lấy đó làm 
buồn. Anh nên xem đó là một dịp "MỘT THUỞ NGÀN NĂM". Anh chớ nên cho Xích Tử 
biết nó là con của anh, đứa con "hòn máu bỏ rơi". Chi vậy? Để nó hăng hái mà chống 
đối anh, anh tổ chức đánh cuội với nó, rồi anh đem tất cả sở đắc của anh mà truyền cho 
nó. Trong cuộc đánh cuội này, anh ví anh là con cọp già, ra múa võ với con cọp con, là 
nó, để truyền những miếng độc đáo cho nó. Sau mấy năm luyện tập, nó sẽ trưởng 
thành. Khi anh được thơ này, là đầu năm 1965. Luyện tập trong năm năm, đến năm kỷ 
dậu (1969) là năm lập hội Long Hoa, nó sẽ có đủ tài mà làm cái công việc mà em ước 
mơ cho nó là "Đổi đời mới Xích Tử ra công". 

Nếu mà nhờ anh luyện tập, mà nó đổi đời mới được, thì linh hồn em ngậm cười mãi mãi, 
nhớ rằng sự âu yếm của đôi ta không phải chỉ là một sự thỏa thích của dâm dục, lại đem 
một cái gì cao cả và hay ho. Chừng đó, cái mà thế gian xem là ô trọc mà không dám 
đem ra ca tụng trong văn chương, cái ấy sẽ thành một giá trị cho người đời nghiền 
ngẫm. 

Hôn anh rất dài, nếu một linh hồn còn hôn người sống được. 
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THU HƯƠNG 

HỒI THỨ NĂM 
 

Rời Đâu Suất, hai mươi tám hoa xuống thế, 
Đến cõi trần, Tiểu Phi Lạc lập công đầu 

Đây nói về việc đã xảy ra hai mươi mốt năm về trước. Khi ấy, tại đồng sa mạc Nevada 
bên Hoa Kỳ, các nhà bác học ở xứ ấy, sau ngót năm năm dò dẫm, đã chế tạo được quả 
bom nguyên tử đầu tiên và được lịnh Chánh phủ đem ra cho nổ thử: thì lần thứ nhứt 
trên quả địa cầu này, phát nổ ra một tiếng kinh hồn, ánh sáng bốc tận chín tầng mây, 
hóa thành hình một cái nấm khổng lồ lơ lửng giữa trời, phát quang tuyến đến tận cung 
Đâu Suất. Ánh sáng phi thường ấy làm giật mình tất cả Tiên, Phật, Thánh ở bên ấy. Họ 
cùng một lượt thị kiến, thấy nếu không tìm thế mà đổi đời, thì sự xuất hiện của võ khí 
nguyên tử này sẽ dẫn loài người đến chỗ tận diệt. Họ cùng hội lại, để tìm cách nào để 
cứu nhơn loại khỏi họa tận thế. Trong khi tìm chưa ra kế, thì có một vị tiên đưa ra cái ý 
kiến rằng: 

- Muốn cứu thế, phải nhập thế. Nhập thế để dìu dắt loài người tự cứu lấy mình. Chớ 
chúng ta ở mãi trên cõi trời Đâu Suất này mà ban phép lành xuống, phép lành ta làm 
sao ngăn nổi làn sống của đấu tranh, của hận thù, của ích kỷ. 

Ý kiến này được tán thành. Nhưng Tiên, Phật, Thánh là những đấng hoàn toàn tự do, 
nên để cho mạnh ai tự tiện tìm lối nhập thế của mình, mà chẳng theo kỷ luật, qui điệu 
nào cả. Tin các ngài nhập thế làm cho tất cả cảnh vật đều hay. Vì cảnh vật trên ấy cũng 
thông cảm được với lo âu của các ngài, chớ chẳng phải như cảnh vô tri nơi trần hạ. Do 
đó mà đám rừng ở sau cung Đâu Suất cũng động, muôn cây, muôn hoa đều rung rinh 
để tiễn đưa các Tiên, Phật, Thánh xuống phàm. Nơi bãi cỏ kia, chỗ mà khi trước con 
hầu nhơn thường noi theo để xuống suối và uống nước, có một khóm nhỏ, trồng hoa. 
Hoa này vốn là hoa Tiên, nở đã mấy ngàn năm mà chưa tàn, lại có linh hồn và tư 
tưởng. Từ khi con hầu nhơn đi đâu mất, các hoa luận với nhau, nghi rằng nó đã xuống 
thế, nên nhơn dịp này, các hoa nghĩ cũng nên yêu cầu xuống thế mà thăm nó một phen. 
Ý ấy vừa nảy sanh, thì các Tiên, Phật, Thánh thảy hay liền, không đợi các hoa đạo đạt. 
Các ngài nói: 

- Âu cũng là cái nghiệp, nên các hoa mới biết động lòng. Vậy cho phép các hoa xuống 
trần để góp một phần nhỏ nào vào công cuộc cứu thế. 

Lúc ấy, con hậu nhơn đã đầu thai làm Hồ Hữu Tường (1) và sau bao nhiêu lận đận, bị 
an trí tại Cần Thơ, nên chi hai mươi tám hoa hướng vào vùng này, tìm những nhà có 
âm đức mà đầu thai vào. Chín tháng mười ngày sau, đúng lúc mà bom nguyên tử nổ ở 
Quang Đảo thì cùng một lượt, hai mươi tám đứa con gái ra chào đời. Và do một sự 
ngẫu nhiên, cha mẹ chúng không hẹn nhau, mà thảy đều chọn tên hoa mà đặt cho 
chúng nó. Có những tên hai chữ, như Mẫu Đơn, Tường Vi, Diễm Hà, Ngọc Liên, Kim 
Cúc... Có những tên một chữ, như Hạnh, Đào, Lý, Lê... Lại cũng có những tên rất nôm 
như Lài, Sen, Búp. Chúng vừa sanh được một tháng, thì quân đội Pháp đánh phá vùng 
này tơi bời, rồi lịnh tiêu thổ kháng chiến phát ra, san bằng tất cả chinh lịch, giàu nghèo, 
sang hèn, và xua cha mẹ chúng rày đây mai đó. Năm năm sau, các gia đình này đều 
không hẹn mà trở về thành. Kẻ làm thơ, người làm thầy, người buôn bán để nuôi cho 
chúng ăn học. Chúng nó lớn lên như muôn ngàn đứa con nít khác. Chỉ có điều là chúng 
thông minh, đĩnh ngộ và đa cảm. Càng lên lớp, chúng đều tỏ ra có khiếu về thơ văn. 
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(1) Xin xem bài MỘT CƠN ĐIÊN của Hồ Hữu Tường đã đăng trong VĂN số Xuân năm 
Ất Tỵ, và trong HÒA ĐỒNG số 6. 

Năm mà chúng, cùng một lượt, đổ Trung học đệ nhất cấp và lớp Đệ Tam, thì sự ngẫu 
nhiên nữa, ở ban của chúng, chỉ có một mình chúng mà thôi. Giáo sư thảy ngạc nhiên, 
vì trong số chỉ có tên Hoa. Giáo sư Việt văn là một ông già dựa vào số hai mươi tám 
của học trò, nên gọi lớp này là lớp "NHỊ THẬP BÁT TÚ". Nhơn một buổi, giảng bài xong, 
thì còn mười lăm phút, ông mới nói: 

- Lối mười năm trước đây, trên mặt báo, nhà thi sĩ Đông Hồ và nhà văn Hồ Hữu Tường 
có mở một mục đặt tên là mục "Nhổ cỏ dại... cấy hoa thơm" với mục đích là hiệu đính 
những chỗ sơ xuất trong những gì đã đọc thấy và trích dẫn những đoạn văn hay. Thi sĩ 
có đạt được ba câu thơ để khuyến khích bạn trẻ làm công việc "Nhổ cỏ dại... cấy hoa 
thơm!". Ba câu ấy là: "Bạn hỡi! Nhổ đi chớm cỏ dại. Để gieo vào đó giống hoa thơm. 
Cho vườn văn Việt đầy hương sắc..." Đặt đến đây, thi sĩ túng ý, túng lời, túng vần, nên 
dâng lên mà mở một cuộc thi, để chọn một câu thơ thôi, mà khi ráp vào, bài thơ được 
hoàn bích. Mãi mấy tháng sau, không ai gởi đến một câu nào mà tôi cho rằng xứng 
đáng. Nay, thấy các cô em có khiếu thơ văn, tôi thử cho các cô kiếm câu thơ thứ tư đó! 
Nào, các cô tìm đi! 

Chưa mãn giờ, hai mươi tám nàng đều nạp câu thơ mình. Mà lạ thay, không ai dạy cho, 
tất cả đều giống nhau, câu ấy như vầy: 

Rạng gốc Tây Đô, phức cõi Nam. 

Giáo sư xem xong, lấy làm mãn nguyện. Sắc đã làm rạng gốc Tây Đô nhỏ hẹp này, mà 
hương tỏa làm thơm phức cõi Nam. Thật là hợp cảnh, hợp tình với cao vọng của đám 
trẻ đang mong muốn dùng văn chương mà làm cho rạng xứ sở, cho thơm dân tộc. Từ 
ấy, giáo sư hết lòng chỉ dạy. Ngoài bài vở trong trường, người còn bài cách làm cho các 
nàng được phát triển tài hoa. Trong các cách này, giáo sư có bày ra việc, các nàng cho 
ra một tạp chí văn chương, xuất bản hàng tháng. Mỗi nàng viết một bài, tùy hứng, hoặc 
thơ, hoặc luận, hoặc kể chuyện, hoặc tùy bút, rồi mỗi nàng tự chép tay một tập bìa cứng 
để cùng đọc và giữ làm kỷ niệm. 

Lãnh ý ấy, các nàng thảo luận, đặt cho nhóm mình một cái tên là "TÂY ĐÔ VĂN PHÁI". 
Nhưng, chọn một tên cho tạp chí, vừa nói được tôn chỉ và đường lối của nhóm, vừa tả 
được sự khiêm tốn của đàn mầm non vừa chớm nở, các nàng chưa biết tính làm sao. 
Càng khó hơn nữa là thảo cho được cái "Tuyên ngôn" của nhóm. Lúc ấy, các nàng 
thường tới lui nơi hiệu cho mướn sách của Xích Tử, thấy nó tuy nhỏ hơn đến ba tuổi, 
nhưng năng khiếu khác thường. Bèn nảy ra cái ý là hỏi nó. Xích Tử đáp: 

- Các chị, mà cùng một lượt, có cùng một tứ, một lời, để đưa ra chung một ý, thời ý ấy 
là một ý của thiêng liêng. Sao các chị không nhờ thiêng liêng chỉ cho? Các chị nên cầu 
những Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, Lê Ngọc Hân, bà Huyện Thanh Quan, Sương 
Nguyệt Ánh... giúp các chị ý kiến. 

Các nàng cho nó nói phải. Vào một tối thứ bảy, các nàng bày hương hoa mà cúng khấn; 
và trên một miếng giấy cứng đã sẵn viết đủ mẫu tự và các dấu, hai nàng đặt tay lên một 
trái tim bằng gỗ và chờ điễn lành. Hai mươi sáu linh hồn từ từ chuyển, mũi nhọn tuần tự 
chỉ những chữ, thành bài thơ sau đây: 

Chúa thánh, bấy lâu, mãi ngóng trông, 
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Tiên nương ẩn náu chốn rừng thông, 

Giáng tâm cứu thế trong muôn một: 

Phàm tục lầm than đã mấy đông! 

Bửu lãnh, kỳ hương, rày đã mọc, 

Giang tây, dị thảo, thế chờ mong. 

Thiên là nhứt đại gồm chung một, 

Tử ấy con Tiên với cháu Rồng. 

Tiếp theo bài thơ, là một đoạn văn xuôi như sau: 

"Hai mươi tám hoa muốn nhờ ta cho ý. Vậy ý ấy, đã nhốt trong bài thơ rồi. Nên nếu nó 
lên trang đầu mà làm tuyên ngôn cho văn phái. Còn tên của tạp chí, hai mươi tám hoa 
nên chọn là "Góp phần hương sắc". Như vậy, độc giả thảy hiểu rằng các người chủ 
trương tạp chí đều thảy là hoa." 

Viết xong rồi thăng. Và từ đó, cầu không được nữa. Các nàng đành giải tán. Suốt đêm, 
mỗi mối suy tư, để hiểu hết ý nghĩa của bài thơ tuyên ngôn đó. Nhưng hãy còn thắc 
mắc, mà chẳng dám vào hỏi thầy, nên phái hai nàng đến hỏi Xích Tử. Đọc xong bài thơ 
tiên, Xích Tử nói: 

- Bài thơ này là một bài thơ khoán thủ. Bốn chữ đầu của bốn câu đầu là: "Chúa Tiên 
Giáng Phàm" là bốn chữ xưng hô của bà Tiên. Chúa tiên, theo quyển Quang Trung của 
Hoa Bằng, là tên tục mà các cung nữ triều Lê Hiến Tông, đã dùng mà gọi Ngọc Hân 
công chúa. Vậy bài thư giáng bút này là do bà Lê Ngọc Hân cho. Bốn chữ đầu của bốn 
câu sau là "Bửu Giang Thiên Tử" mượn ở câu sấm của Trạng Trình "Bảo giang thiên tử 
xuất. Bất chiến tự nhiên thành. Ấy là trỏ những người "bất chiến", những đàn bà con 
gái, chẳng cầm súng đạn đánh giặc được, chỉ có con đường duy nhất là dùng văn hóa 
mà mưu sự Trường tồn và Vinh quang cho dân tộc. Tức là bà Lê Ngọc Hân nói chuyện 
với các chị ấy. 

Câu đầu rõ ý lắm. Chúa Thánh, ấy là vị đứng ra đổi đời, chấm dứt hạ ngươn mà mở 
một thượng ngươn. Công việc to tát lắm, không phải một mình mà làm được. Vì vậy mà 
ngóng trông người hợp tác. 

Câu thứ hai trỏ một số người hợp tác này. Họ vốn là những bà Tiên bấy lâu nay ẩn náu 
ở cảnh Tiên mà tượng trưng, trong văn chương gọi là rừng thông. 

Hai câu thứ ba và thứ tư rõ nghĩa. Các nàng tiên phải xuống cứu thế trong lúc này và ở 
cảnh phàm tục, người ta đã lầm than lâu rồi. 

Câu thứ năm nên nói rõ. Lãnh là núi có đường đi lên được. Nó thay cho chữ Sơn. Trong 
núi Bửu Sơn, hoa lạ là Kỳ Hương đã mọc rồi. Ý muốn nói lần thứ hai là vị cứu thế đã ra 
đời. 
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Câu thứ sáu nói đến các chị. Giang tây là phía tây của sông Cửu Long, tức là vùng của 
chúng ta đây. Dị thảo là nơi khiêm tốn để trỏ các loài hoa tức là nói đến các chị. Các chị 
có sứ mạng, nên thế gian đang chờ mong đó. 

Câu thứ bảy vạch cái sứ mạng ấy như thế nào, bằng cách chiết tự chữ thiên thành ra 
hai chữ nhứt và đại. Và như vậy, sứ mạng ấy là sứ mạng đại thống nhứt. Thống nhứt 
tôn giáo; thống nhứt đảng phái; thống nhứt dân tộc, thống nhứt Đông Tây; thống nhứt 
khoa học và đạo học; thống nhứt tư tưởng; thống nhứt chánh trị và tôn giáo...Tóm một 
lời, là một cuộc đại thống nhứt. 

Còn câu thứ tám định rõ ai là kẻ làm được việc đại thống nhứt này. Đó là người Việt 
chúng ta, lấy văn minh của Tiên Rồng mà làm chất hàn gắn ấy. 

Hai nàng nghe bàn yên lòng, đem lời ấy về mà báo cáo với chị em. Rồi suốt ba năm, 
song song với nhau việc học, các nàng đã điêu luyện ngọn bút và đều đều mỗi tháng 
cho ra một số của "Góp phần hương sắc". Năm 1962, cả thảy đều đỗ tú tài. Và mặc dầu 
thảy là con nhà nghèo, các nàng đều lên Sài Gòn mà ghi tên vào Đại Học. Chừng ấy, 
nhóm "Tây đô văn phái" rã. Tap chí "Góp phần hương sắc" cũng ngừng. Ở Đại Học, tùy 
theo sở thích, mỗi nàng ghi vào một ngành, kẻ học y, người học dược, người thì muốn 
học luật để uốn ba tấc lưỡi, kẻ lại đeo đuổi văn chương. Lại mỗi người ở một nơi, thêm, 
ngoài giờ học, lại còn lo mưu sinh như tìm chỗ kèm dạy học cho trẻ em, như lãnh dạy ít 
giờ ở tư thục, mà không gặp nhau thường và đông đủ. 

Năm 1963, chế độ Ngô Đình bị lật ngã. Báo chí được phép mọc ra như nấm, và phong 
trào chánh trị cũng nhộn nhịp. Tuy mới mười chín tuổi ta, các nàng đều bị lôi cuốn bởi 
phong trào, kẻ vào đảng này, người vào đoàn thể nọ, tư tưởng phân vân, phiên tập và 
thường đối chọi nhau nữa. Một mặt khác, các báo tranh khách, đua nhau tranh độc giả. 
Mỗi tờ cả năm bảy tiểu thuyết. Tổng số, mỗi ngày, cả đến vài trăm tiểu thuyết chường 
mặt trước công chúng. Sự lạm phát ấy là một cơ hội cho hai mươi tám nàng trổ tài. Mỗi 
nàng cho ra một tiểu thuyết, rồi độc giả khen chê, nhà phê bình binh bỏ, gây một ganh tị 
chẳng nhỏ trong hàng ngũ của những người vốn ở "Tây đô văn phái" mà xuất thân. Tình 
trạng ấy kéo dài cả gần hai năm, càng ngày càng trầm trọng. Các nàng đâm đêm, xét 
nét lại, thấy có phần hối tiếc. Tưởng nhớ lúc chị em đoàn kết thân mật ở Tây đô, mà cho 
rằng đó là thời đại hoàng kim, là cõi Bồng lai Tiên cảnh. Còn bây giờ ngụp lặn trong 
cạnh tranh và tranh đấu, ganh tị và phân chia, thì chẳng khác nào lâm vào đời hạ ngươn 
hay bị trầm luân trong phàm trần ô trọc. Nhưng không làm sao nổi, chỉ chờ và chờ. Đến 
nay cả thảy đều hai mươi mốt tuổi. 

Đây nói về Xích Tử, khi đọc xong hộp tài liệu do chị Tập trao cho, thì phản ứng đầu tiên 
là một luồng máu nóng dâng lên, một mối căm hờn đối với Hồ Hữu Tường phựt cháy. 
Nó muốn báo thù cho cha, cho mẹ, và đánh tan cái hư danh của họ Hồ. Nhưng mà trí 
thông minh của nó trấn tỉnh nó liền, và trong óc, nẩy sanh rất nhiều nghi vấn. Làm sao 
mà dì này giữ hộp tài liệu, mà bà vú chưa hề dỉ hơi với nó bao giờ? Tại sao suốt mười 
mấy năm nay, Tập không tới lui thăm viếng, bây giờ lại gặp nhau trong cảnh không ngờ 
trước được? Nó khôn ngoan không đặt những câu hỏi ấy. Bởi nghĩ rằng nếu Tập có 
dụng ý, thì không khi nào lại nói sự thật cho nó nghe bao giờ. 

Nó xem kỹ mấy trăm trang đánh máy. Giấy tuy là giấy cũ. Song nét mực thấy tươi. Chắc 
chắn là tài liệu này mới làm ra, chớ không phải cũ từ khi nó mới lọt lòng mẹ. Dựa vào 
bằng cớ ấy, nó quả quyết rằng Tập cố ý lừa nó đi vào một con đường mà cứu cánh rất 
rõ rệt. Cứu cánh ấy là làm cho tiêu tan uy tin của Hồ Hữu Tường. Tin chắc như vậy rồi, 
nó nghĩ. Nếu nó từ chối cái sứ mạng Tập muốn giao phó cho nó, thì chắc chắn nó sẽ 
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không được cho ra khỏi hang đá. Tệ hơn nữa, là người ta sẽ đào luyện một thanh niên 
khác hơn nó, để lãnh sứ mạng nọ. Rồi biết đâu thanh niên kia lại không suy nghĩ, thẳng 
tay mà làm thì còn gì ngọc đá? Có gì hơn là nó lãnh sứ mạng mà hạ san, rồi áp dụng 
chiến lược đánh cuội mà nó đã lãnh hội được trong Phi Lạc Sang Tàu, để nó vừa 
trưởng thành mà nó vừa làm tăng thêm uy tín của nhà văn nọ. 

Thái độ đã định. Song làm cách nào bây giờ? Nghĩ vẩn nghĩ vơ, tìm chưa ra lối, thì trời 
đã khuya mà nó ngủ hồi nào chẳng hay. 

Nó lại thấy Thu Hương đến. Nó mừng rỡ chạy ôm chân mẹ mà không ngăn sự thổn 
thức. Thu Hương nói: 

- Mẹ khen con khá thông mình mà chẳng lầm vào kế, chẳng bị dán bùa. Phàm muốn xét 
một áng văn, người ta phải xét năm thành phần đã cơ cấu ra nó, là văn tâm, văn học, 
văn tứ, văn khí, văn tài. Mà nếu con đọc kỹ những tài liệu đã trao cho con, con sẽ thấy 
rằng nó chia ra làm nhiều đoạn, mà năm phần trên đây khác nhau hẳn. Vậy tài liệu ấy 
không phải do mẹ để lại cho con. Nó là thứ văn chương chỉ thị, do một mạng lịnh chung 
đưa ra, rồi nhiều người thừa lịnh mà làm. Tức là một tài liệu giả tạo. 

Xích Tử nói: 

- Điều ấy, con đã nghĩ như vậy rồi. Song con hỏi mẹ một lần nữa. Cha con là ai? 

- Mẹ đã nói với con rằng mẹ đã để lại cha con tài liệu. Song nay tài liệu đã mất. Âu cũng 
là số trời. Số trời không cho con biết cha con là ai. Thiên cơ bất khả lậu, mẹ không dám 
nói rõ. Vì vậy mà mẹ đến đây không phải nói cho con biết cha con là ai. Mà mẹ thấy 
rằng con sắp xuống núi, nên mẹ dạy con mấy điều cần biết. Mẹ mượn lời của tiền nhân 
mà dạy con. Khổng Tử nói: "Ngô đạo nhất dĩ quán chi". Mẹ cũng dạy con một câu "Nhất 
dĩ quán chi". Câu ấy là "dĩ bất biến ứng vạn biến". 

Xích Tử suy nghĩ giây lâu, hỏi: 

- Chẳng hay cái bất biến của con là cái chi? 

Thu Hương đáp: 

- Đó là cái bản thể của con. Bản thể của con là ong mật ở trên cõi trời Đâu Suất. Còn 
mẹ vốn là một đóa hoa Cúc là ở trên ấy. Đối với hoa cúc là mẹ cũng như đối với muôn 
hoa, con ong mật là con có cái tính của đứa con đối với mẹ, vì ngày ngày con hút mật, 
không khác nào đứa trẻ bú vú mà trưởng thành. Nhà thơ Nguyễn Du, khi viết câu: "Tiếc 
thay một đóa trà mi, con ong đã mở đường đi lối về", chỉ thấy khía cạnh khiêu dâm, mà 
ví bộ phận sinh dục của phụ nữ như đóa hoa, còn bộ phận sinh dục của đàn ông như 
con ong mở đường đi lối về. Hình ảnh ấy hoàn toàn sai sự thật. 

Cái hoa búp, mà nở ra, không phải do con ong. Nó nở vì hấp thụ bẩm khí của thời tiết. 
Khi nó nở hoàn toàn rồi, tiết ra mật, con ong mới đến hút mật mà thôi. Vậy thì đối với 
mẹ, cũng như đối với các hoa trên Đâu Suất, con có cái tình của đứa con đối với người 
cho mình bú mớm. Nay xuống thế, con phải lấy cái tình ấy mà cư xử đối với hai mươi 
tám đóa hoa đã rời Đâu Suất mà xuống thế trước con... 

Xích Tử hỏi: 
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- Chẳng hay hai mươi tám đóa hoa xuống thế ấy là ai? 

- Là hai mười tám cô ở trong "Tây Đô văn phái" và trong ba năm, đã chủ trương tờ tạp 
chí văn chương "Góp phần hương sắc". Khi còn ở Tây Đô, trong cảnh quê mùa, các 
nàng, nhớ phảng phất bản thể của mình. Song bây giờ, sống trong phồn hoa, vương 
mùi tục lụy, các nàng quên linh can. Không khéo sẽ nếm mùi tân khổ. Con đã mang ơn 
các hoa cho mật cho con hút, nên con phải có sứ mạng cứu rỗi các nàng, cho các nàng 
biết rằng vốn là hoa, việc góp phần hương sắc là dĩ nhiên, song các nàng còn có sứ 
mang là cung cấp mật nữa. Và đây là cạnh khía thứ hai của bản thể của con. 

- Chẳng hay cạnh khía ấy như thế nào? 

Thu Hương đáp: 

- Là con ong đi góp mật từ muôn hoa, lấy cái tinh túy của các hoa, hòa đồng lại mà 
luyện thành mật ong. Không có sự nghiệp nào tượng trưng được sự hòa đồng bằng sự 
nghiệp luyện mật của con ong. Đó là bản thể của con ong. Đó là cái bất biến để ứng với 
vạn biến. Mật đã là món ăn tổng hợp, mà ong ăn vào, thì mất biến thể ra thành sáp, 
cũng như là dâu tằm ăn vào thì biến thể thành tơ. Sáp tượng trưng cái cạnh khía thứ ba 
của bản thể của con. 

- Chẳng hay cạnh khía ấy như thế nào? 

Thu Hương đáp: 

- Sáp là chất mà ong dùng để xây trúc mức, làm tổ ong, chứa lại mật. Đối với loài ong, 
sáp có công dụng ấy. Mà đối với loài người sáp đánh dấu cho ánh sáng, cho văn minh. 
Loài người dùng sáp mà làm nến. Bất cứ cuộc cúng tế quan trọng nào, người phải đốt 
đèn sáp lên để làm sáng rỡ lòng thành của mình. Cặp vợ chồng mới cưới phải lên đèn 
sáp mà cầu nguyện cho bá niên giai lão. Nhà văn, đêm thanh vắng, đốt đèn sáp lên để 
cầu Nàng Thơ đến mà giúp hứng cho mình. Con nên nhớ rằng, thuở xưa, cổ nhân dùng 
đá khẻ, đá mài, mà làm dụng cụ, mà bước qua cái văn minh đồ đồng, ấy là nhờ có sáp 
mà làm khuôn bằng đất, rồi rót đồng sôi vào mà có được khí cụ. Đó là thuộc về mấy 
mươi ngàn năm về trước. Còn bây giờ, con mang xuống thế một nếp sống. 

- Chẳng hay nếp sống ấy là nếp sống nào? 

Thu Hương đáp: 

- Nếp sống ấy là nếp sống tập thể của loài ong mật. Đã đến lúc mà loài người, muốn 
trường tồn, phải lái theo hướng ấy. Từ ngày mà Thomas More vẽ ra cái xã hội tập thể 
không tưởng, thì tư tưởng xã hội lần lần hiện lên. Song bản tánh con người còn hiếu 
chiến, nên chi những tổ chức của họ bày ra thường nhại theo tổ chức chiến đấu của các 
ổ kiến, ổ mối, ổ ong vò vẽ... Cả trăm năm nay, tất cả cái gì mệnh danh xã hội chủ nghĩa 
đều đội lốt độc tài, oai trị. Và thân phận con người trong các tổ chức ấy là mất tự do và 
sống trong hạn chế. Chưa có nếp sống của loài ong mật sống trong dư dã và tự do. Con 
là ong mật trong cõi Đâu Suất, con xuống thế để nêu cái nếp sống ấy. 

Xích Tử suy nghĩ một chập, nói: 
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- Và đã là ong, mặc dầu là ong mật, con cũng có chút nọc. Đã đành nọc của con không 
độc cho bằng nọc của ong vò vẽ, của ong nghệ, của ong đất mà có thể hại người nguy 
được, song ai chọc con, con cũng chích cho đau sơ sơ mà giựt mình... 

Thu Hương nghe nói, cả cười mà phê bình: 

- Thằng sao mà nết nó giống cha nó đáo để! 

Cười rồi biến mất. Xích Tử cựa mình, dậy, mới hay là một giấc chiêm bao. Rạng ngày, 
Tập hỏi nó: 

- Sao? Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? 

- Cháu đã suy nghĩ kỹ. 

- Cháu đã có kế hoạch gì để báo thù cho cha mẹ cháu chưa? 

- Thưa dì, vạn sự câu bị, chỉ khiếm Đông phong. 

- Đối với cháu, Đông phong là gì? 

- Là ngọn gió đưa cháu từ hang đá này đến thẳng Sài Gòn. Rồi cháu sẽ áp dụng câu "dĩ 
bất biến ứng vạn biến" mà tùy cơ ứng biến. 

- Cái "bất biến" của cháu là gì? 

- Là, như cha mẹ cháu đã di chúc lại trong Phi Lac Sang Tàu, một cuộc "đánh cuội" 
thường xuyên, không ai thắng, chẳng ai thua, nhưng nội cái việc lão tướng có tên tuổi 
trong văn đàn mà không hơn được thằng mà nhà văn Corneille phê bình rằng "qu’on n’a 
jamais vu les armes à la main" (1) thì nội điều đó đã làm thẹn họ Hồ rồi... 

(1) "Chưa ai từng thấy cầm khí giới trong tay". 

- Hay! Đúng như ý dì muốn. Vậy cháu lên đường và chúc cháu thành công. 

Rồi chị Tập ra lịnh, dắt Xích Tử khỏi hang đá, cho liên lạc đưa đường về Châu Đốc, 
mua cho cái vé lên Sài Gòn ngay. Khi tới Sài Gòn, nó lục túi lại, chỉ có trăm đồng bạc: 
sờ lại gói quần áo, chỉ có hai bộ bà ba. Đôi dép cao su đã muốn hư, mà mấy tháng nay 
ở hang, tóc dài chấm vai, đem lại cho nó một tiên phong đạo cốt. Ngày ấy lại cận Tết, 
hớt tóc, sắm đôi dép, ăn một bụng, chắc chắn sẽ gồm hết trăm bạc rồi. Trời lại sắp 
hoàng hôn, lại còn vấn đề ngủ nữa! Thình lình có một chiếc ô tô trờ tới, bốn người bước 
xuống, trong ấy có một vị sồn sồn, hơi có bề ngang, trán hơi hói, vừa cười, vừa dẫn đầu 
bước vào hiệu phở và nói: 

- Cái nước phớt Ăng Lê của thằng cha Hồ Hữu Tường này tôi cũng phục. Tôi viết bài 
chọc lét thật đau, mấy tháng sau, chả trả lời lạnh lẽo. Chân-Trời mình đặt vấn đề tranh 
biện với chả bốn lượt, chả cứ tỉnh như thường! 

Cả bọn đồng cười, rồi kéo ghế ngồi. Xích Tử sẵn bụng đói, bước vào, ngồi bàn bên 
cạnh mà kêu một tô phở. Rồi day nhìn người hói trán, nó cung kính hỏi: 
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- Thưa bác, nghe bác nói tới tên Hồ Hữu Tường, cháu mạn phép hỏi bác có thể chỉ 
đường cho cháu đến nhà ông ấy chăng? Cháu chưa biết hết Sài Gòn, không thuộc 
đường sá bao nhiêu, nên cháu nhờ bác chỉ cho rành. 

Người hói trán hỏi: 

- Cháu là ai? Mà có vẻ là một vị tu sĩ vừa xuống núi? 

- Dạ, cháu họ Lê, tên Xích Tử, còn bạn bè cháu gọi cháu là Tiểu Phi Lạc, vì cháu cũng 
có tật nói khoác, như anh mõ làng Phù Ninh. 

Bốn người nghe nói cả cười. Phở bưng ra, người hói trán bảo đem cả năm tô mà đặt 
chung vào một bàn, rồi mới Xích Tử sang qua ngồi chung, để nói chuyện cho vui. Nó 
thấy bắt bồ được, vui vẻ bước sang và nói tiếp: 

- Mấy tháng trước, cháu ở Cần Thơ, có đọc tờ Chân-Trời, nay nghe lóm câu chuyện của 
bác, cháu đoán rằng các bác là ở nhóm Chân-Trời. Nếu cháu lầm, xin bác sửa sai cho. 

Người hói trán cười vui vẻ nói: 

- Đâu có sai mà sửa? Bác là Nguyễn Văn Đính đây, chủ nhiệm của báo ấy. Cháu muốn 
tìm Hồ Hữu Tường để làm gì? Cháu nói nghe thông, bác sẽ đưa tận nhà chả giùm cho. 

- Không giấu gì bác, cháu muốn đến mà "hạ chiến thơ" để khai một cuộc đấu tranh tư 
tưởng, chánh trị, văn chương với người mà các báo đăng cái danh là học giả. Cháu 
cũng đồng ý với danh từ ấy, nhưng chữ "giả" của cháu không có nghĩa là "người", mà 
có nghĩa là "không thiệt". 

Nghe nó nói đến đó, cả thảy bốn người đều cười rộ, khoái trá lắm. Cả thảy mời nó ăn 
cho mạnh, cho no đi, rồi sẽ cùng nhau đến chứng kiến cuộc "hạ chiến thơ". Mấy tháng ở 
trong hang đá ăn lương khô thèm khát, nó ăn luôn hai tô phở tái và nốc cạn một cốc bia, 
hơi say ngà ngà, thêm hứng, nói: 

- Các bác chọc lét không được, âu để cho cháu lãnh cái công việc ấy cho. Cháu có 
nhiều ngón chưởng đáo để, dầu không làm cho vị học giả già ấy đau, song cũng chọc 
lét được. 

Người hói trán cười nói: 

- Khoan đã cháu! Gà mái chưa đẻ chớ nên cục tác. Nói khoác vừa vừa, chớ bác coi 
thằng chả cũng già hàm lắm! 

- Không nói khoác sao cho xứng với danh từ TIỂU PHI LẠC? Các bác hãy xem cháu 
nạp đòn đầu. Cháu mà lập được đầu công, các bác thưởng cháu cái gì? 

- Cháu mà chọc lét được, cho chả mất bình tĩnh, mà bỏ cái phớt Ăng Lê, thì cần gì ai 
thưởng? Các bác đây sẽ lăng xê cháu trong các giới ở Sài Gòn. Con đường danh vọng 
của cháu sẽ rộng thênh thang. Mà cháu có tính hớt tóc để ăn Tết không? 
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- Khoan. Để gặp họ Hồ xong đã. Cần dùng cái bề ngoài của một đạo sĩ để chụp tinh 
thần của đối phương. Các bác chớ nên giới thiệu cháu là ai. Các bác nói cháu là một tu 
sĩ ở Tà Lơn mới xuống núi... 

Tiệc phở xong, người hói trán bao trả tiền, cả thảy lên xe lại thẳng đường Phan Văn Trị, 
số 29. Vừa trên xe bước xuống, người hói trán vừa cười, vừa gọi lớn trong nhà: 

- Anh Tường ơi! Chưa Tết mà chúng tôi đến xông nhà anh. Sợ ngày mồng một mà 
chúng tôi đến, rồi trong năm, anh mắc vào Tru tiên trận, anh đổ thừa tại tụi tôi! 

Tiếng cười trong nhà đáp lại: 

- Hễ có tên trong bản Phong thần của Tử Nha, thì chẳng ai xông nhà, vẫn cứ mắc vào 
trận. Thôi vô đây tán dóc một bữa, gọi là làm tiệc tất niên. Ủa, sao bữa nay bộ biên tập 
CHÂN-TRỜI lại thêm một đạo sĩ nữa? 

Cả thảy cùng vô, phân ngôi chủ khách. Đèn bật sáng, rọi rõ gương mặt của Xích Tử. Hồ 
Hữu Tường vừa nhìn kỹ, vừa nghe bạn nói: 

- Chính vì vị đạo sĩ trẻ tuổi này, mà chúng tôi đến xông nhà anh trước Tết. Vậy tôi xin 
nhường lời cho anh và đạo sĩ nói chuyện. Chúng tôi, bốn đứa, chúng tôi chỉ nghe và 
xem thôi. 

Hồ Hữu Tường khởi sự: 

- Chẳng hay đạo sĩ là ai, pháp danh gì, tu luyện ở non nào, và do duyên cớ nào đưa 
đẩy, mà lọt dưới Chân-Trời? 

Xích Tử đằng hắng, lấy giọng, đáp: 

- Bần đạo vốn họ Lê, tên Xích Tử, người mà tác giả của Phi Lạc Sang Tàu dự tri rằng 
khi đổi đời mới sẽ ra công. Pháp danh của bần đạo là "Minh Đạo giáo chủ". Ở đây, cần 
phải dừng lại, để chánh danh. Minh ở đây không phải do hai chữ nhật và nguyệt hiệp 
nhau mà thành, để có nghĩa là ánh sáng. Minh Đạo ở đây không có nghĩa là cái đạo 
sáng suốt, cái đạo mà Phật Thầy Tây An dự tri rằng sẽ tái sanh. Chữ minh, ở đây, là 
chữ khẩu nằm bên chữ điểu, và có nghĩa là gáy. Thì "Minh Đạo" là cái đạo gáy. Nói một 
cách khác, ấy là đạo nói khoác. Vì lẽ ấy mà bạn của bần đạo lại đặt cho bần đạo một 
pháp danh khác: ấy là TIỂU PHI LẠC. Còn bần đạo tu luyện ở núi nào? Xin đáp ngay 
rằng bần đạo tu ở núi Tà Lơn. Và ở đây cần phải chỉnh lại danh từ. Tà Lơn là một tiếng 
kép, do tiếng Miên là "tà" mà ghép với tiếng Việt là "lân" mà người ta đọc sai là "lơn". 
Trong tiếng Miên, "tà" là một đấng do người thờ phượng cũng như tiếng Saint của 
Pháp, hay tiếng Thánh của Tàu. Còn trong tiếng Việt, "lân" là giống thú thuộc về loại tứ 
linh, mình hươu, chân ngựa, đầu có sừng; tục truyền rằng có thánh nhơn xuất thế, nó 
mới hiện ra... 

Xích Tử nói đến đó, vẻ mặt nghiêm nghị. Bốn khán giả tủm tỉm cười. Còn Hồ Hữu 
Tường vỗ vế cười ha hả, hỏi: 

- Nói vậy, đạo sĩ tu ở núi Tà Lơn với mục đích để thành thánh nhơn chăng? 

Xích Tử ung dung đáp: 
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- Cuối hạ nguyên, Quỉ Vương xuất hiện, thì đổi đời mới, phi thánh nhơn, có ai làm nổi? 

Bốn khán giả nhịn không được, cười ra tiếng. Họ Hồ cũng cười dài và hỏi: 

- Nay thánh nhân xuống núi Tà Lơn, thì do duyên cớ nào đưa đẩy, mà lọt dưới Chân-
Trời? 

- Trời là cái không không, vô cùng, vô tận, trong ấy các cõi, các hệ, các tinh tú, các hành 
tinh vận chuyển. Trời làm gì mà có chân? Chân-Trời là cái gì mà bần đạo phải lọt xuống 
dưới? Câu hỏi này, bác học giả nên hỏi lại ông chủ nhiệm của tờ báo. Còn về phần bần 
đạo, bần đạo nhờ bốn vị đây dắt đường đến nhà học giả, để "hạ chiến thơ", với mục 
đích là khai mạo một cuộc tranh đấu tư tưởng, chánh trị, văn chương, cho thỏa công tu 
luyện. 

Hồ Hữu Tường, hết cười, đạo mạo đáp: 

- Từ hai mươi lăm năm nay, tôi rời chủ nghĩa Mác-Lê, không chấp thuyết tranh đấu, mặc 
dầu chỉ tranh đấu bằng ý, bằng lời. Đạo sĩ muốn tranh đấu cho thỏa công tu luyện, thì 
nên đến báo Chân-Trời mà "hạ chiến thơ" với ông Huyết Hoa nào đó, cũng hăng say 
tranh đấu như đạo sĩ. Còn tôi nay mượn đường Hòa Đồng để đi đến tổng hợp. Đạo sĩ 
có muốn hòa đồng, mục đích đã như nhau, dầu phương tiện của đạo sĩ là có khác, vị là 
"gáy", vẫn có thể nói chuyện nhau được. 

Cả bọn khán giả cười. Người đầu hói nói: 

- Rồi, rồi, bị nước phớt Ăng Lê của chả rồi. 

Xích Tử bị một chưởng, ớn xương sống. Song gom thần lực lại được, nó đáp: 

- Chúng ta chớ nên mắc kẹt trong danh từ. Chúng ta nên vượt lên danh từ, nếu ta chấp 
ba chữ "hạ chiến thơ" theo khuôn khổ cũ, mà kể chữ "hạ" là động từ, có nghĩa là đưa 
xuống, còn hai chữ "chiến thơ" là danh từ ghép, có nghĩa là một văn kiện để tuyên bố 
chiến tranh, thì "hạ chiến thơ" ấy là gài một mặt trận để tranh đấu rồi. Bây giờ, bác học 
giả không muốn tranh đấu, cũng được đi. Thì hai chữ "hạ chiến" ta ghép lại mà đề cao 
cái ý nghĩa đem thuyết chủ chiến xuống. Còn chữ "thơ" bây giờ đổi là động từ, có nghĩa 
là làm sách. Thì bác học giả cho tôi cộng tác với bác mà viết sách để "hạ thuyết chủ 
chiến" vậy. 

Dằn không được, Hồ Hữu Tường đáp: 

- Đạo sĩ này khá già mồm mép. Vừa nói đen, lại cãi ra trắng ngay! Nhưng tôi đã có đủ 
bằng cớ của sự ngụy biện rồi! Vậy chớ đoạn sau của câu: "với mục đích là khai mào 
một cuộc tranh đấu tư tưởng, chánh trị, văn chương, cho thỏa công tu luyện", đoạn ấy 
có phải nói rõ thêm là gài mặt trận để tranh đấu chăng? 

Xích Tử vỗ vế cả cười nói: 

- Xin lỗi bác. Nhờ bác mất bình tĩnh, mà cháu đã lập công đầu, ăn hai tô phở tái, nốc 
một cốc bia, thêm từ bến xe mà đến đây khỏi phải trả tiền tắc xi, lại biết được địa chỉ 
của bác. Số là, đến Sài Gòn, cháu chỉ còn có trăm bạc. Nghe bốn bác đây bực mình về 
cái phớt Ăng Lê của bác, cháu lãnh cái sứ mạng chọc lét bác, cho bác rời cái phớt Ăng 
Lê ấy đi. Sự phản ứng của bác đã giúp cháu thành được công đầu. Vậy, trước thềm 
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năm mới, cháu chúc năm bác mọi sự vui. Và xin lỗi các bác, cháu chẳng phải là đạo sĩ 
gì cả. Vậy, xin cho cháu đi hớt tóc ăn Tết, kẻo trễ. 

Nói rồi, gởi gói đồ lại, bước ra ngoài. 

Dây nói về tướng Westmoreland, mấy tháng trước đây, khi tiếp được cái thơ nặc danh 
của nhà địa lý nào đó, thì cho rằng chẳng có giá trị gì cả, nhưng rồi lần lượt, các cơ 
quan nạp về cái thông cáo của một nhóm thầy địa lý khác, thì một chút hoài nghi đặt ra 
trong đầu óc người. Có lẽ việc ếm mồ mả cũng có ảnh hưởng gì, nên người Việt mới 
xem là trọng đại như vậy. Bèn hạ lịnh cho các nhân viên tình báo CIA tìm mời cho được 
Lê Xích Tử, để hỏi xem cách ếm mả cách nào mà đòi giá cao đến trăm triệu đô la. Các 
nhân viên tình báo điều tra khắp nơi, chẳng biết Lê Xích Tử là ai cả. 

Những tình báo này thảy đều có máy tối tân để thâu thanh. Hai người nói chuyện nho 
nhỏ với nhau, máy đặt cách xa cả một hai ngàn thước, vẫn thâu được, và tất cả nhà 
người nào đáng để ý thảy đều có máy này đặt ở xa xa đó, để thâu và ghi tất cả cuộc 
chuyện vãn, để cho ban tình báo nghiên cứu và theo dõi. Ngày 30 Tết, cái máy thâu 
thanh đặt ở đường Phan Văn Trị đã ghi rõ cuộc nói chuyện đã xảy ra trong nhà họ Hồ. 
Nhân viên tình báo nghe có tên Lê Xích Tử, lật đật điện thoại báo cáo cho thượng cấp 
hay. Lập tức, một ban đặc biệt được cắt đến rình trước nhà họ Hồ. Hễ Xích Tử bước ra, 
thì phải làm sao mà mời cho được. Vì vậy mà trong khi năm người ngồi trong nhà, Xích 
Tử vừa bước ra khỏi cửa, thì bị xô ập vào một chiếc xe hơi Hoa Kỳ, bị kẹp vào giữa hai 
nhân viên, và xe rồ máy, mở tốc lực mà chạy phăng phăng. Xe quanh qua, lộn lại, trải 
qua đường, đông đảo có, tối om có. Xích Tử không rõ là đi đâu. Đến một khu yên tĩnh 
kia, xe quẹo vào một ngõ hẻm và ngừng lại một biệt thự to. Một nhân viên bước xuống, 
cúi đầu chào và mời Xích Tử bước theo mình. Trong biệt thự, một người Hoa Kỳ ra đón 
chào và nói bằng tiếng Việt, với một giọng thật đúng: 

- Chúng tôi biết ông hết tiền, không chỗ nghỉ, không bạn bè đùm bọc ở Sài Gòn, để ăn 
mấy ngày Tết. Vậy chúng tôi mời ông đến đây để sống mấy ngày Tết với chúng tôi cho 
vui. Ông chưa hớt tóc, ông không có quần áo để đổi thay. Không hại gì. Thợ hớt tóc sẽ 
tới đây mà hớt cho ông. Người ta sẽ đem quần áo mới lại cho ông thay đổi. Ông sẽ tắm 
cho khỏe, sau một ngày mệt mỏi. Trong tủ, có đủ thức ăn, tự tiện ông dùng. Nơi phòng 
viết, có đủ báo Xuân cho ông đọc. Tôi chỉ yêu cầu ông đừng bước ra ngoài biệt thự mà 
thôi. 

Xích Tử thấy mình mắc kẹt, chẳng biết làm sao. Gẫm số phận oái oăm, mới bị nhốt 
trong hang đá đây, kế bị cầm nơi biệt thự. Khác có điều là trong hang đá thì ăn cơm 
khô, uống nước lạnh, nằm trên đá, chẳng có mền. Còn nơi biệt thự đây, thì thức ăn, 
thức uống dồi dào và sang trọng, nệm cao, mền ấm, tiện nghi chẳng thiếu món chi. Một 
chiếc xe đến. Một sĩ quan bước vào với một người lính xách va li. Sĩ quan đo ni tấc của 
Xích Tử, vẽ vòng bàn chân, trong lúc người lính mở va li bày đồ hớt tóc ra mà hớt cho 
nó. Sĩ quan lại gọi điện thoại mà nói chuyện. Khi nó hớt tóc xong, thì một chiếc xe khác 
đến, nạp một cái va li to, đầy ăm ắp quần áo may sẵn, nào vớ, nào sơ mi, nào đồ Tây, 
nào đồ mát, nào cà vạt, chẳng sót dầu thơm, đồ dùng để súc miệng, rửa mặt, sửa soạn 
móng tay. Xích Tử tắm, thay đồ mát xong, bước ra thì thấy bày nơi bàn một tiệc ê hề. 
Người Hoa Kỳ mời nó ngồi đối diện, cùng ăn. Và nói: 

- Ông Lê Xích Tử, tôi xin giới thiệu, tôi là Thompson, một sử gia Hoa Kỳ. Cách đây vài 
tháng, tướng Westmoreland có được một bức thơ của một thầy địa lý, trong thơ có nói 
tới ông. Khi dùng cơm xong, ông sẽ đọc cái thơ ấy. Tướng Westmoreland không tin lý 
thuyết của thầy địa lý nọ. Từ ấy, mỗi lần bắn chết một Việt Cộng, thì tìm được trong túi 
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của tử thi một cái thông cáo. Ông sẽ đọc cái thông cáo ấy nữa. Hai tài liệu này đặt cho 
bộ tham mưu Hoa Kỳ một câu hỏi "Việc mồ mả mà khoa học địa lý đề cập đến, có ảnh 
hưởng chi đến lịch sử chăng?" Các tướng chỉ có học về quân sự, không làm sao trả lời 
câu hỏi đó. Sẵn tôi là một sử gia, bộ tham mưu Hoa Kỳ có hỏi ý tôi. Nhưng tôi học theo 
khoa sử của Tây Phương, tôi cũng không biết nốt. Tôi cũng không dám võ đoán mà phủ 
nhận một khoa mà tôi chưa từng nghe tới bao giờ. Nên tôi đề nghị tìm ông, mời ông đến 
đây ăn mấy ngày Tết với tôi, để chúng ta nói chuyện... 

Xích Tử không đáp ngay. Mặc dầu đã lót lòng bằng hai tô phở rồi, song vẫn thấy còn 
đói, nên lo hưởng. Chốc chốc, nó liếc nhìn Thompson, để xem trên nét mặt có lộ ý gì. 
Thompson tiếp: 

- Chẳng hay ông Lê Xích Tử năm nay niên kỷ được bao nhiêu? 

Xích Tử nuốt một miếng thịt cừu xong, đáp: 

- Tôi sanh cuối năm 1948. Nay chỉ hơn mười sáu tuổi mấy tháng. 

- Ông học đến trình độ nào? 

- Cái học của tôi có ba thứ nguyên. Chẳng hay ông muốn biết theo thứ nguyên nào? 

Thompson lấy làm lạ hỏi: 

- Lại có ba thứ nguyên trong sự học sao? 

- Phải, thứ nguyên thứ nhứt là cái học "hữu sư", học ở nhà trường, theo chương trình 
và có thầy. Theo thứ nguyên này, thì tôi chỉ vừa thi đỗ Tú tài, mà vì lặn lội, nên chưa 
vào Đại học. Thứ nguyên thứ hai, là học ngoài nhà trường, không bó mình theo chương 
trình nào, mà chẳng theo một ông thầy dẫn dắt; lại thâu thập tinh hoa của bá gia chư tử 
về mà làm sở đắc của mình. Ấy là cái học "siêu sư". 

Thompson hỏi: 

- Theo thứ nguyên này, cái học của ông đã được bao nhiêu? 

- Tôi biết đọc và ham đọc từ hồi năm tuổi, sách mỏng, mỗi ngày đọc hai quyển, sách 
dày hai ba ngày đọc một. Kể trung bình, nên lấy mỗi ngày một quyển thôi, thì một năm, 
đọc được ba trăm sáu mươi quyển: mười một năm nay, tôi đọc chỉ non non bốn ngàn 
quyển sách mà thôi. Nhiều quyển chỉ lập lại tư tưởng của người khác. Lắm quyển không 
có tư tưởng nào sâu sắc. Lọc lại, trong bốn ngàn quyển đã đọc, nên kể còn chừng một 
trăm quyển có giá trị mà thôi. Thâu thập tinh hoa của trăm quyển này, là có sở đắc của 
tôi. 

- Còn theo thứ nguyên thứ ba? 

Thứ nguyên thứ ba là thứ nguyên của kẻ học cái học "vô sư", chẳng cần thầy, vượt các 
sách. Ấy là cái học của Hạng Thác, người thần đồng đã đặt những câu hỏi đến Khổng 
Tử mà đáp còn không nổi. Ấy là cái học của Cam La, mới mười hai tuổi đã có tài kinh 
bang. 
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- Theo thứ nguyên này, sở học của ông đã đến đâu? 

Xích Tử cười ha hả và đáp rằng: 

Muốn biết Xích Tử đáp ra thế nào, xin xem hồi sau phân giải. 

 

HỒI THỨ SÁU 
 

Tinh cái nhiên, định Hồ thiệt giả 
Bàn bút nghiệp, vén Trận tru tiên 

Đây nói về Xích Tử, khi nghe sử gia Thompson hỏi nó xem, theo cái thứ nguyên của cái 
học "vô sư", sở học của nó đã đến đâu, thì cười ha hả. Và đáp rằng: 

- Ông muốn khảo cứu về sử ở phương Đông, mà không thấm nhuần tinh thần của 
người phương Đông, thì làm sao mà hiểu được tâm lý và động tác của những người 
làm ra sử? Phàm cái gì của phương Đông, nhứt là của Tàu, càng hơn nữa là của Việt, 
thì là mưu kế, chước, thuật, gian, xảo. Do đó, mà Tôn Tử đặt cái nguyên tắc căn bản là 
"tri bỉ, tri kỷ". Tri bỉ, ấy là tìm hiểu cho xác những mưu, kế, chước, thuật, gian, xảo của 
đối phương để tìm những mưu, kế, chước, thuật, gian, xảo hầu đối phó lại. Do cái 
nguyên tắc tri bỉ này, mà rút ra một nguyên tắc khác là "tàng ẩn", nghĩa là cố giấu thật 
kỹ, thật nhẹm, chí, tài, đức của mình, không để cho đối phương thấy được. Ông có 
đọc Tam Quốc Chí chăng? 

Thompson đáp: 

- Có. Nhưng ông muốn nhắc về đoạn nào? 

- Tôi muốn nhắc lại đoạn mà Lưu Bị uống rượu với Tào Tháo. Lưu Bị muốn áp dụng 
nguyên tắc "tàng ẩn", giấu không cho Tào Tháo biết mình là kẻ "hung hoài đại chí, phúc 
hữu lương mưu, bao tàng võ trụ chi cơ, thôn thổ thiên địa chi khí". Thế mà bị Tào Tháo 
biết được gan ruột, thốt ra câu "anh hùng trong thiên hạ, chỉ có sứ quân với Tháo mà 
thôi". Muốn "tàng ẩn", mà Lưu Bị bị lật tẩy, Bị hoảng hốt, rụng rời, đánh rơi đũa. 

Thompson hỏi: 

- Ông Xích Tử nói về cách xử thế của người phương Đông như vậy, có mục đích chi? 

- Có chớ? Tôi hết tiền, không chỗ nương tựa. Được ông mời đến đây mà qua một cái 
Tết trong dồi dào. Tôi cảm ơn ông, mà vi phạm đến nguyên tắc "tàng ẩn" đến hai lượt, 
và nói đến cái học "hữu sư" và cái học "siêu sư" của tôi. Như vậy là đền ơn cho ông quá 
xứng đáng rồi. Lẽ nào còn khoe khoang, khoác lác, mà vạch cho ông thấy cái sở học 
của tôi trong thứ nguyên "vô sư"? Tôi nào phải nạp đơn xin sở làm với ông đâu mà phải 
kê khai học lực cho đầy đủ để mong có đồng lương cao? 

Bữa ăn vừa xong, Thompson mời Xích Tử uống cà phê, đưa hai tài liệu cho nó đọc và 
nói: 
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- Xin ông đọc tài liệu này. Tôi sẽ cắt nghĩa vì sao tôi phải cận thận điều tra về học lực 
của ông. 

Xích Tử tiếp lấy đọc. Vừa thấy nó đọc xong, Thompson tiếp: 

- Ông thấy trong bức thư của thầy địa lý, có đánh giá sự ếm mồ của cụ phó bảng Huy là 
một triệu đô la. Ông nghĩ coi. Tôi đây phải mài miệt ở nhà trường, đến hai mươi tám tuổi 
mới đỗ bằng Tiến sĩ, sáng tác ba bộ sách dày về lịch sử, mà lương mỗi tháng chỉ có một 
ngàn đô la thôi. Cho tôi làm việc ba mươi năm rồi hưu trí, tôi lãnh vỏn vẹn có ba trăm 
sáu chục ngàn đô la. Cộng với tiền hưu trí, cao lắm là trọn đời tôi, tôi lãnh nửa triệu. Tôi 
không hiểu học lực ông thế nào, mà chỉ có làm một công tác nhỏ, ông lại đòi đến một 
trăm triệu đô la. 

Xích Tử cười hả hả đáp: 

- Ông thầy địa lý này là một ông nhà quê, thứ nhà quê ở vùng Nam Định, Thái Bình di 
cư vào, tưởng đâu một trăm triệu đô la là lớn, và suy bụng ta ra bụng người, viết bướng 
rằng tôi đòi số ấy. Tôi nào có ra giá như vậy bao giờ? 

- Vậy chớ ông đánh giá là bao nhiêu? 

- Câu chuyện này dài lắm. Vả lại với đầu óc tính toán của ta, ta tính không nổi. Vậy ta đi 
ngủ cho khoẻ. Ngày mai, ông đem lại một cái máy tính điện tử tối tân, để mỗi lúc cần, 
máy cung cấp cho ta những con số. Rồi dựa vào những con số ấy, ta nói chuyện. 

Thompson đồng ý, bai bai Xích Tử, rồi ra về. 

Đây nói về tại nhà Hồ Hữu Tường, khi Xích Tử bước ra chừng năm phút, thì từ ngoài có 
hòn sỏi ném vào, ở ngoài có bọc một miếng giấy. Lượm giấy mà xem, thì có mấy giòng 
sau đây: 

"Xích Tử vừa bị hãm vào Tru tiên trận. Cần tìm biện pháp để cứu nó. Chị Tập." 

Người hói trán hỏi: 

- Chị Tập là ai? 

Họ Hồ đáp: 

- Là nhân vật tưởng tượng mà tôi xây dựng trong tiểu thuyết để tượng trưng cho hành 
động bằng quân sự. Từ khi tôi ra tù đến bây giờ, họ dùng tên ấy mà ký, để thỉnh thoảng 
ném giấy vào nhà tôi. Chị Tập là "họ" vậy. Nay họ mách cho tôi hay rằng Xích Tử bị hãm 
vào Tru tiên trận. 

- Lại còn Tru tiên trận nào nữa? Trận này có giống như trận mà mấy tháng trước, anh 
đã mách trên báo chăng? 

- Họ nói là Tru tiên trận, nhưng nào tôi có biết là gì, mà bảo giống hay không giống? Để 
tôi quán tưởng mà chiếm một quẻ. 
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- Anh chiếm quẻ gì? Quẻ Tiên Thiên của Phục Hi, quẻ Hậu Thiên của Văn Vương, hay 
Trung Thiên của nhà chí sĩ cách mạng ta là Trần Cao Vân? 

- Ấy chết: Trước thềm năm mới, đừng có nhắc tới cái quẻ Trung Thiên của Trần Cao 
Vân mà có huông bây giờ! Bởi Trần Cao Vân bói theo quẻ Trung Thiên, nên đoán trật, 
mà cuộc bạo động năm 1916 tổ chức hỏng rồi, mà không đoán được, nên thất bại. Vua 
Duy Tân bị truất ngôi và đày đi đảo Réunion, còn Trần Cao Vân bị chặt đầu! Tôi có nhạp 
mang án tử hình rồi, nay nghe nhắc tới quẻ Trung Thiên mà ớn ớn cổ! 

Cả bọn đồng cười xòa. Á Trình, với giọng người Bắc, hỏi: 

- Chẳng bói quẻ Tiên Thiên, chẳng bói quẻ Hậu Thiên, chẳng bói quẻ Trung Thiên, vậy 
chớ lão tổ của đạo nói khoác bói quẻ gì? 

Hồ Hữu Tường đạo mạo đáp: 

- Tôi bói quẻ Thông Thiên! 

- Lại là cái gì nữa đó? 

- Có gì mới đâu, mà anh làm lạ hỏi. Mục đích của tất cả khoa bói là hỏi mầu nhiệm của 
trời đất, thông cảm với huyền vi. Còn mai rùa, cỏ thi, bói bài, bói xác cà phê... thảy thảy 
đều là phương tiện. Chấp cái phương tiện mà xao lãng mục đích ấy là lạc đường. Còn 
tôi nắm giữ cái mục đích, là thông cảm với huyền vi, ấy tôi bói quẻ Thông Thiên đó. 

Á Trình chúm chím cười, hỏi: 

- Quẻ Thông Thiên này có từ đời nào? 

- Nó có từ muôn thuở. Nhưng có bằng chứng ghi vào sách vở, thì Jésus đã biết dùng 
rồi! 

Cả thảy cùng cười to và người hói trán hỏi: 

- Anh dựa vào sử liệu nào mà quả quyết như vậy? 

Hồ Hữu Tường hàm tiếu đáp: 

- Hồi chín, mười tuổi, tôi đọc Kinh Thánh, đến đoạn quần chúng vây ả giang hồ đòi đánh 
đập nàng, thì Jésus lúng túng không biết xử trí làm sao mà cứu nàng. Người bèn ngồi 
xuống, lấy tay quẹt quẹt trên đất mà bói một quẻ "Thông Thiên" tức là làm cái việc mà 
khoa học ngày nay gọi là viết "écriture automatique" (viết tự động). Ơn trên cho đức 
Chúa Thánh Thần dìu dắt tay người, mà vẽ đường cho người làm theo. Người đọc 
xong, đứng dậy nói: "Ai là kẻ chưa từng làm lỗi lần nào, là kẻ mới nên ném đá vào 
người của nàng ấy". Câu nói lịch sử này, Kinh Thánh còn ghi, nay dịch ra mấy trăm thứ 
tiếng, cả nhân loại ai cũng biết. Đó là sử liệu làm bằng cho điều tôi quả quyết rằng gần 
hai ngàn năm trước đây, đã có người biết quẻ Thông Thiên. 

- Thôi cha nội ơi! Nói dóc, dầu có sách, cũng dóc vừa vừa. Hãy chứng minh bằng việc 
làm, rằng anh bói quẻ Thông Thiện được! 
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Hồ Hữu Tường bèn chìa tay lên bàn, bốn ngón nắm lại, chỉ có ngón trỏ đưa thẳng ra. 
Chỉ trong năm phút, bàn tay động, run, rồi ngón trỏ chạy nhanh lên bàn viết bài thơ chữ 
say đây: 

"Gia nội khởi can qua: 

Thâm tình trá bất hòa 

Châu y lâm nhựt nguyệt 

Thủy giác tiếu ha ha!" 

Á Trình vỗ tay cười lớn! Mấy người kia ngạc nhiên hỏi: 

- Cái gì mà anh cười dữ vậy? 

Á Trình cười đã, đáp: 

- Để tôi bàn bốn câu thơ ấy cho anh nghe, "Gia nội khởi can qua" có nghĩa là trong một 
nhà mà khởi lên việc chống chỏi, đánh nhau. Gia đình này là gia đình nào? Ấy là gia 
đình nói khoác của lão tổ là Hồ tiên sinh và thằng Xích Tử vừa đi mất đó. "Thâm tình trá 
bất hòa". Thâm tình là tình sâu giữa cha con. Lão tổ ta và thằng Xích Tử có tình sâu của 
cha con, mà giả là chẳng hòa nhau. Tức là nói hai người đánh cuội, mà bịp bọn mình, là 
bọn khán giả. "Châu y" là kẻ mặc áo đỏ. Đời xưa, khi lâm triều, lính hầu là bọn mặc áo 
đỏ. Còn vua thì mặc áo vàng. "Lâm nhựt nguyệt" là lên ngồi ngai vua, vì ngai vua có 
chạm hai bên hai chữ "nhựt nguyệt". Lên ngai vua, đáng lẽ là người mặc áo vàng, 
nhưng ở đây, lại là thằng lính hầu mặc áo đỏ. Đó là cái tượng nói rằng trong trận đánh 
cuội này, lão tổ ta thua, mà thằng Xích Tử thắng. Bởi vậy cho nên "Thủy giác tiếu ha 
ha". Tức cười lắm! 

Cả bọn cùng cười. Người đầu hói nói: 

- Thôi chúng ta về lo sửa soạn làm lễ giao thừa! Hễ đánh cuội, thì phải hai người. Chớ 
có một mình ảnh ở trên sân khấu, xem chán lắm 

Nói rồi bốn người cùng ra xe mà đi. Có hay đâu những lời nói đùa giỡn tất niên của 
mình bị máy ghi âm của CIA đặt gần thu hút hết. Nhân viên đặc biệt phụ trách nghiên 
cứu, khi đem các lời qua tiếng lại mà phân tích, chẳng hiểu các người đối thoại muốn 
nói gì. Rồi sực nhớ lại mấy tờ thông cáo đã tìm thấy trong túi của những Cộng sản bị 
bắn chết. Lúc trước nhân viên này cho rằng tờ thông cáo này chỉ là một tài liệu do Cộng 
sản tạo ra để bêu xấu cho Hồ Hữu Tường thôi, và chẳng có công dụng gì khác. Nhưng, 
nay lại có những ngẫu nhiên kỳ lạ. Cùng chung một vấn đề phản khoa học là vấn đề địa 
lý, hai cái tên là Lê Xích Tử và Hồ Hữu Tường lại gặp gỡ nhau. Hồ Hữu Tường có bề 
ngoài là một nhà khoa học. Nhưng biết đâu hắn ta lại rành về những khoa học bí truyền, 
như khoa địa lý? Bằng cớ là hắn biết bói theo quẻ Thông Thiên! Bằng cớ là hắn đề cập 
đến Tru tiên trận! Những hoài nghi ấy làm cho nhân viên nọ khó thế bỏ qua, bèn điện 
thoại lên thượng cấp. Khi Thompson rời Xích Tử về tới nhà, thì được điện thoại cho biết 
những thắc mắc của CIA về vấn đề của Hồ Hữu Tường. Thompson đáp: 

- Lẽ tất nhiên là cần nói chuyện với họ Hồ. Nhưng người này ai cũng biết, ta chớ nên 
làm ngang mà náo động dư luận. Vả lại hắn với tôi là chỗ quen biết. Để sáng mai, tôi 
đích thân đến nhà hắn mà chúc Tết, rồi tôi mời hắn đi chơi một vòng, dắt hắn đi gặp 
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Xích Tử, cho hai bên đấu lý nhau. Tôi ở giữa ngồi nghe, ắt rút nhiều điều hay. Ngao cò 
tranh nhau, tôi làm ông câu, tôi đoạt lợi. 

Mồng một Tết, vừa sáng sớm, Hồ Hữu Tường vừa thay đồ xong, chưa kịp điểm tâm, thì 
có Thompson đến xông nhà, vừa cười vừa nói: 

- Mồng một Tết mà Hoa Kỳ đến xông nhà ông thì không cần nói ra, ấy là đã chúc cho 
ông phát tài. Và tôi sở dĩ đến sớm, là vì muốn mời ông đi dùng điểm tâm mà nói chuyện 
đầu năm. Xin ông dặn người nhà chớ chờ ông dùng cơm trưa. 

Họ Hồ sửa soạn cùng đi. Thompson lái xe đến chỗ giam lỏng Xích Tử, chào hỏi xong 
xuôi, phân ngôi, vừa dùng điểm tâm, vừa nói chuyện. Họ Hồ nói: 

- Cậu em này hôm qua ở nhà tôi, vùng biến mất. Sao lại mắc kẹt vào Tru tiên trận này? 

Xích Tử cười đáp: 

- Đó là một cái biến nhỏ trong nghề nghiệp, đối với cháu. Còn đối với bác, ấy là cái bút 
nghiệp. 

Thompson cười mím chi hỏi: 

- Đạo Phật nói có ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nay ông Xích Tử 
thêm cái bút nghiệp nữa. Chẳng hay cái bút nghiệp ấy là cái gì? 

Xích Tử cười ngon lành đáp: 

- Vốn bác mang danh họ Hồ đây, và tôi xin nhấn mạnh rằng tôi gọi bác mang danh họ 
Hồ, để phân biệt với bác Hồ ngoài Bắc... 

Thompson chận ngang hỏi: 

- Tại sao có chuyện kỳ quái ấy? Bấy lâu nay tôi cứ tưởng ông Hồ Hữu Tường đây là họ 
Hồ thiệt, họ Hồ do ông cha truyền lại và có ghi vào khai sanh. Và tôi cũng đinh ninh Hồ 
Chí Minh ngoài Bắc là họ Hồ giả, bởi ông ta là con của phó bảng Nguyễn Sinh Huy, tên 
thiệt là Nguyễn Tất Thành chớ! 

Xích Tử lại cười dòn nữa và đáp: 

- Xin lỗi sử gia, cái hiểu biết của sử gia ấy chỉ là cái biết phiến diện. Đã đành bác đây có 
tờ khai sanh họ Hồ, song ông nội của bác, là Hồ Văn Điểu, là một người con nuôi, do 
một người đàn bà không rõ tên họ, ẵm lại mà cho ông Hồ Văn Phi. Vậy, họ Hồ của ông 
Hồ Văn Điểu là một họ mượn, có chắc gì chính là họ của thân sinh ra ông? Họ của ông 
Hồ Văn Điểu không chắc là họ Hồ thì họ của người cháu nội là Hồ Hữu Tường làm sao 
chắc là họ Hồ được? Vì vậy mà tôi nói rằng ông mang danh họ Hồ, là tôi đứng trên lập 
trường vững chắc của khoa học, chẳng hay bác Hồ Hữu Tường nghĩ sao? 

Thompson chúm chím nhìn họ Hồ nhổ râu dưới cằm, một chặp lâu rồi họ Hồ mới đáp: 

- Cái logique của cháu thật quá khít khao. Nhưng biết đâu chừng lời của người đàn bà 
cho con là lời thật? 
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Xích Tử đáp: 

- Chúng ta sống trong thời khoa học. Việc nào ta suy luận không nổi, ta nhờ máy tính 
điện tử. Đối với vấn đề họ của ông Điểu, chúng ta có thể lập nhiều giả thuyết. Giả thuyết 
thứ nhứt, là ông Điểu không phải là họ Hồ, mà là họ Đỗ, họ Lê, họ Đoàn, họ Nguyễn gì 
đó. Nhưng người đàn bà ẵm lại cho, thấy ông Phi là họ Hồ, mà muốn cho ông Phi cưng 
con mình, nên nói là họ Hồ. Bởi vì có là họ Hồ, hay không phải là họ Hồ, đứa nhỏ sẽ 
cũng lấy họ Hồ... Còn giả thuyết thứ hai dựa nơi cái huyền thoại của thầy Quảng, gần 
trăm năm sau, mới nêu ra rằng ông Điểu là con của Hồ Quang Thiệu. Hoặc giả, thầy 
Quảng nói một sự thật, mà không thêu dệt. Hoặc giả thầy Quảng làm như Bạch Liên 
giáo hồi xưa bên Tàu, muốn kết tinh phong trào phản Thanh phục Minh, mà đem một 
đứa nhỏ là Vương Phát Sanh mà rêu truyền là họ Châu, con cháu của Châu Nguyên 
Chương là người sáng lập nhà Minh. Đến như việc Hồ Quang Thiệu, thì hoặc giả là Hồ 
Quang Thiệu này là con đẻ của Quang Trung và Ngọc Hân, hoặc giả Quang Thiệu thiệt 
đã chết, rồi bốn mươi mấy năm sau, có người đặt ra cái huyền thoại để bịp thế nhơn 
chơi... Ngần ấy giả thuyết, ông sử gia chịu khó nhờ máy tính điện tử toán ra coi số cái 
nhiên (probabilité) của sự bác Hồ Hữu Tường thật sự là họ Hồ được bao nhiêu? 

Thompson gật đầu cho là có lý. Rồi rời ghế, lại máy tính điện tử mà bấm nút cho máy 
chạy. Trong khoảnh khắc, từ trong máy lọt ra một tấm giấy cứng, ghi con số 0,05. 
Thompson cầm đưa cho Hồ Hữu Tường và Xích Tử xem và nói: 

- Số cái nhiên chỉ có năm phần trăm. Nói một cách khác, ông bạn tôi là Hồ Hữu Tường 
đây, đến chín mười lăm phần trăm, là họ Hồ giả. Còn chỉ có năm phần trăm là họ Hồ 
thiệt. 

Hồ Hữu Tường bị Xích Tử đánh bằng một chưởng nguyên tử, nghe ớn xương sống. 
Xích Tử thấy họ Hồ méo mặt, bồi thêm một chưởng nữa rằng: 

- Hồ Hữu Tường, như máy tính điện tử vừa chứng minh, chỉ có số cái nhiên là năm 
phần trăm là họ Hồ thiệt. Còn Hồ Chí Minh ngoài Bắc kia, mới thiệt là họ Hồ, với số cái 
nhiên một trăm phần trăm. 

Thompson nghe, rất hào hứng nói: 

- Nẩy giờ, tôi chờ ông Xích Tử giải cho tôi nghe về chỗ ấy! 

Xích Tử nói: 

- Điều này, không cần phải chứng minh bằng máy tính điện tử. Nguyên từ đời Ngũ Quí, 
bên Tàu loạn lạc, Hồ Hưng Dật sang qua ở Nghệ An. Gần năm trăm năm sau, con cháu 
họ Hồ rất đông ở vùng này. Một người con họ Hồ vào làm con nuôi cho họ Lê, trong con 
cháu có Lê Quí Li lên làm vua, cải họ lại và là Hồ Quí Li. Mấy trăm năm sau nữa, trong 
lúc Trịnh Nguyễn phân tranh, một số người họ Hồ bị bắt dời vào Qui Nhơn. Rồi mấy 
trăm năm sau nữa, có một đám anh em họ Hồ dấy nghĩa ở ấp Tây Sơn, nhưng cải họ 
lại làm họ Nguyễn. Ấy là ba anh em Nhạc, Huệ, Lữ. 

Thompson chận ngang hỏi: 

- Vì sao họ cải họ như vậy? 

Xích Tử đáp: 
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- Ông hãy lấy giấy mà ghi câu hỏi đó, dành sau sẽ hỏi. Bây giờ, để tôi nói một mạch cho 
xuôi dòng tư tưởng của tôi. Cũng trong thời ấy, ở đất Nghệ An, trong đám hậu duệ của 
Hồ Hưng Dật, có một người tên là Hồ Sĩ Quí. Người này, cũng như phần đông của con 
cháu Hưng Dật, có tư chất thông minh, nên học giỏi, và lớn lên, sống bằng cái nghề đã 
làm rạng rỡ danh tiếng của tỉnh Nghệ An, là nghề làm ông đồ. Trong khi đọc sách để 
chuẩn bị đi thi, thì Sĩ Quí đi dạy học ở phủ Vĩnh Tường. Trong nhà quan phủ có đứa con 
gái tuổi đã cập kê, nên quan phủ không cho Sĩ Quí trà trộn vào tư thất mà tổn thương 
tới gia phong, nên để cho ông đồ ta mở lớp ngoài hành lang, trước nha môn. Một hôm, 
vào lúc trưa, học trò thảy về nhà ăn cơm, ông đồ ngồi một mình mà ngó mông. Tiểu thơ 
của quan phủ thấy vắng người bèn ra trước sân, mà ngắm sen mọc ở trong hồ. Thấy có 
hoa đẹp, nàng bước vào hồ mà hái. Bởi sợ ướt váy, vì thời ấy đàn bà con gái Việt Nam 
không mặc quần như bây giờ, mà thảy mặc váy, nên nàng xăng váy lên khỏi gối. Ông 
đồ nhìn lên mặt nước, mặt nước phẳng lặng, phản chiếu cho ông đồ ta thấy cái ấy ấy ấy 
ở trong váy của nàng, bèn tức cảnh sanh tình, mà đặt hai câu thơ chữ sau đây: "Phong 
tiền lạn mạn, hoa sanh sắc; Thủy diện, vi mang, bạng thổ thần". 

Thompson chận ngang bằng một cái dấu, còn họ Hồ ngồi cười chúm chím. Thompson 
hỏi: 

- Hai câu thơ chữ này nghĩa làm sao? 

Xích Tử cười đáp: 

- Từng tuổi tôi, tôi chỉ cắt nghĩa được nghĩa đen. Nghĩa ấy là: "Trước gió sặc sỡ, hoa 
sanh màu sắc. Trên mặt nước mờ mờ, con trai thè lưỡi ra". Còn nghĩa bóng của nó làm 
sao, có lẽ ông phải nhờ học giả họ Hồ cắt nghĩa. 

Bị gài vào cái thế chẳng đặng đừng, họ Hồ nổi dóa, mà không thể chối rằng không biết, 
nên nói: 

- Câu trước, mượn ý tả hoa sen phơi màu sắc trước gió, mà tả cái đẹp của gương mặt 
của tiểu thơ. Còn câu dưới, nói rằng dưới nước chập chờn thấy con trai thè lưỡi, ấy là 
tả... Khó nói quá. Họa may, ở xứ ông, có bác sĩ Kinsey mới dám nói trắng trợn. 

Thompson cười to lên, nói: 

- Tôi hiểu rồi! Lựa là bác sĩ Kinsey mới dám nói! Ông đồ muốn tả cái ấy ấy ấy giấu dưới 
váy của cô tiểu thơ. Rồi sao nữa? 

Xích Tử tiếp: 

- Đặt được hai câu thơ, ông đồ lấy làm thích, bèn lấy giấy bút mà viết rồi dán lên vách, 
với dụng ý cho tiểu thơ đọc thấy. Quả nhiên, khi hái hoa xong, tiểu thơ bước khỏi hồ để 
vào trong, thì chợt nhìn thấy hai câu thơ, đọc xong, hiểu rằng ông đồ ta có máu 35. 

Thompson chận ngang, hỏi: 

- Trong y học, có thứ máu nào mà có số là ba mươi lăm? 

Nhịn cười không được, Hồ Hữu Tường bụm miệng cười cho đã, rồi cắt nghĩa: 
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- Tiếng Việt tế nhị lắm! Bởi vậy cho nên ông Lê Ngọc Trụ dựa vào đủ thứ tự điển, từ 
nguyên, mà suốt mấy năm nay, làm không xong bộ tầm nguyên tự điển của tiếng Việt. 
Bởi vì, nguồn gốc của ngôn ngữ Việt không phải chỉ ở ngôn ngữ học. Tiếng Việt bắt 
nguồn ở đủ các ngành hoạt động của loài người. Như ở đây, nó bắt đầu đâm manh nha 
trong ngành cờ bạc, trong một môn cờ bạc, là đề ba mươi sáu con, mà trong ấy, số 35 
là số của con dê. Thứ nữa, nó đâm manh nha trong một hoạt động của phái đực là sự o 
mèo. Hễ trong phái đực, mà cậu nào thấy gái thì thèm, thì người ta gán cho cái nhãn 
hiệu là dê, bởi vì con dê xồm là con thú thấy cái là mê tít. Vậy kẻ có máu 35 là kẻ hễ 
thấy gái là thèm nhểu nước miếng. 

Thompson cũng cười, rồi bảo Xích Tử kể tiếp. Xích Tử nói: 

- Tiểu thơ biết vậy, bèn nghĩ ra một cách, vừa mắng thầy đồ chơi, vừa thử tài thầy đến 
bực nào. Nàng vào trong, lấy giấy bút mà viết hai đoạn thơ Nôm, sai trẻ đem ra dán hai 
bên trước sau của hai câu đối thầy đồ. Mà cả thảy thành bài thơ sau đây: 

"Thầy đồ là người lài bộ, 

Quảy cầm thơ đến giáo thọ phủ Vĩnh Tường, 

Trước nha môn thiết một học trường, 

Dạy giăm đứa chi, hồ, giả, dã. 

Nhơn lúc thầy đồ nhàn hạ, 

Ra trước sân xem ả hái hoa, 

Ả hớ hênh ả để đồ ra: 

Đồ trông thấy đồ, ngâm nga tức khắc, 

Phong tiền, lạn mạn, hoa sanh sắc, 

Thủy diện, vi mang, bạng thổ thần. 

Đồ ngâm rồi, đồ đứng tần ngần, 

Đồ nọ tưởng đồ kia, thêm thắc mắc. 

Suốt năm canh, đồ nằm khôn nhắp, 

Những mơ màng, đồ nọ tưởng đồ kia. 

Đồ đầu gặp gỡ làm chi?" 

Xích Tử ngâm thơ vừa xong, Hồ Hữu Tường nói với Thompson rằng: 

- Ông bạn muốn thưởng thức hết giá trị của bài thơ này, thì hãy nhớ rằng theo tiếng địa 
phương của vùng Nghệ An, thì đồ là cái ấy ấy ấy của đàn bà, con gái. 



67 

 

Thompson cười nói: 

- Thú vị lắm! Rồi sao nữa? 

Xích Tử đáp: 

- Ông đồ đọc hết bài thơ, biết tiểu thơ chế nhạo mình như là cái đồ của cô, mà không 
biết làm sao mà đối lại. Nên thẹn lắm, ngay đêm ấy dọn đồ đi mất. Ông rời phủ Vĩnh 
Tường, mà vào tận Hà Tĩnh, mở lớp dạy học ở một nhà khá giả họ Nguyễn. Họ Nguyễn 
này có một cô gái tuổi vừa mười tám, văn chương không sắc sảo bằng tiểu thơ phủ 
Vĩnh Tường, nên mê tài ông đồ. Hai người chùn lén nhau. Nàng vừa có mang, thì Hồ Sĩ 
Quí gặp Nguyễn Huệ trẩy quân ra Bắc. Bèn từ giã người yêu, mà theo phò Nguyễn Huệ. 
Và từ ấy không cơ hội ghé qua Hà Tĩnh. Đủ chín tháng mười ngày, một đứa nhỏ chào 
đời. Bởi không dám khai cha là ai, nên đứa nhỏ lấy họ mẹ là Nguyễn. Truyền nói đến 
đời thứ tư, ấy là ông phó bảng Huy, thân sinh của Hồ Chí Minh đó. Vậy, tuy là họ 
Nguyễn, song Tất Thành vốn là họ Hồ. Và khi cướp được chính quyền năm 1945, Tất 
Thành lấy lại họ Hồ, cũng như ngày xưa Quý Li bỏ họ Lê mà trở về họ Hồ vậy. 

Thompson gật đầu cho là phải. Và hỏi: 

- Còn ông nói bút nghiệp, là làm sao? 

Xích Tử đáp: 

- Bút nghiệp, là cái nghiệp do ngọn bút mình tạo ra vậy. Ví dụ ông Hồ Hữu Tường đây 
dùng ngòi bút của mình mà tấn công, mà chế nhạo Hồ Chí Minh, một ngày kia, rủi mà 
lọt vào tay Hồ Chí Minh, thì Hồ Chí Minh sẽ ra lịnh mổ bụng mà dồn trấu vào, như năm 
1930, hương quản Trâu ở chợ Bưng đã bị vậy. 

Điểm tâm xong, Thompson mời lại ngồi ghế bành mà tiếp tục nói chuyện. Và khi ngồi 
xong, thì hỏi: 

- Ông Tường, ông có sợ bị mổ bụng dồn trấu vào không? 

Họ Hồ cười đáp: 

- Trừng phạt ấy là ghê sợ, đối với người xem. Song đối với kẻ bị hành phạt, không có gì 
là đáng sợ. Bị trói vào một cái học, bành bụng ra, một cái dao bén rọc một cái, ruột gan 
bị moi ra... thì đã chết mất rồi, còn gì mà sợ nữa? Ông không thấy người Nhật khinh 
thường cái chết đó, mà hễ có gì bất bình là harakiri, cũng như các nhà sư Việt tự thiêu 
sao? Ngô Đình Diệm đã tế nhị hơn, nên mặc dầu kêu án tử hình tôi, không đem ra mà 
bắn cái bùm, hoặc chặt cái bụp, mà dùng cái chết mòn để làm cho tôi sợ. Nhưng tôi 
cũng chưa sợ thứ chết mòn của Ngô Đình Diệm. Tôi thật tình sợ thứ khác, mà không 
dám nói ra đây, sợ e lọt vào tai của Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ Cộng sản biết rồi, thì khi tôi 
rủi mà lọt vào tay hắn, thì tôi sống làm sao nổi với hắn? 

Thompson nói: 

- Tôi cũng không đòi hỏi cái bí mật của ông làm chi. Tôi chỉ muốn biết do cái bút nghiệp 
nào mà ông bạn tôi đây mắc vào cái Tru tiên trận, mà chính tôi chưa thấy ông bước 
vào? 
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Xích Tử cười đáp: 

- Cái nghiệp này, quả là cái "nghiệp tiên thiên" như bác Hồ đây đã viết trong một bài 
"Trầm tư". Ông sử gia vốn biết là trước đây, ông cử Phan Văn Trị là một nhà văn nổi 
tiếng, thường dùng ngòi bút của mình mà chóng báng chê bai những kẻ đầu hàng thực 
dân, cộng tác với Pháp, mà điển hình là Tôn Thọ Tường. Đến tuổi già, ông cử Trị về ở 
làng Nhơn Ái, thuộc tỉnh Cần Thơ, cách làng Thường Thạnh không bao xa. Đến năm 
canh tuất (1910), ông từ trần. Nhưng bút nghiệp đã gieo, hồn của ông cử Trị không 
được tiêu điều đến cảnh an nhàn, mà phải nhập thế. Hồn ấy thấy ở làng Thuờng Thạnh 
có đứa nhỏ sắp ra chào đời, bên đầu thai vào. Sanh ra là bác Hồ Hữu Tường đây. Vừa 
lớn lên, có một vị đạo sĩ, nhìn đứa nhỏ, biết nó đã vướng cái "nghiệp tiên thiên", nếu để 
nó trầm luân vướng vít trong cái nghiệp cầm bút này, e nó khổ sở, bèn bày ra cái huyền 
thoại "KẾ THẾ", gạt nó rằng nó là hậu duệ của Quang Trung, dòng dõi của Quang 
Thiệu, có cái sứ mạng sáng khai "Minh Đạo", mà cứu đời, độ thế, mở cửa cho ngươn 
Thanh bình. Cốt yếu là dụ cho nó lên núi mà tu, may ra, dõi theo đường tu hành, nó 
không dấn thân vào cái nghiệp cầm bút. Nào dè đâu cái "bút nghiệp" tiên thiên quá 
nặng, mà đạo sĩ thì sức mầu kém, không được huyền năng của bà Quan Âm, cho nên 
Tôn Hành Giả của thế kỉ XX này, tuy không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn ngót năm trăm 
năm, mà chỉ bị cái bút nghiệp tiên thiên của một đời ông cử Trị, Tôn Hành Giả ta không 
được độ. Hồ Hữu Tường không chịu đi tu, lại dấn thân vào đường mài bút, luyện văn, 
đọc sách. Suốt hai mươi lăm năm, không tu luyện theo đường đạo đức, họ Hồ luyện 
chữ, tu văn, không khác nào con khỉ thời xưa luyện thất thập nhị huyền công để náo 
thiên cung. Gặp thời loạn ly, kẻ thân Nhựt, thân Cộng, thân Pháp, thân Nga, thân Tàu, 
thân đủ thứ cả mà chẳng thân Việt, mọc lên như nắm, cái phức cảm "cử Trị ghét Tôn 
Thọ Tường", nằm trong cái nghiệp tiên thiên, nó ám ảnh họ Hồ mãi, khiến họ Hồ luyện 
những lời cay đắng, châm biếm, trào lộng, chống báng mà ném lên văn đàn. Bọn "Tôn 
Thọ Tường" của thời này, chẳng những bị làm đối tượng của họ Hồ, mà đến những bè 
bạn gần nhứt, cũng không được ngọn bút của họ Hồ dung tha. Một ông bạn là Trần Văn 
Hương, vừa leo lên ghế thủ tướng, thì họ Hồ mượn câu bất trí bất nghĩa mà trù ẻo. Đến 
như người, chẳng những thân nhứt, mà còn là kẻ có ơn nhứt cho họ Hồ, vì đã đứng ra 
bảo lãnh để kéo họ Hồ ra khỏi vòng tử tội, thì họ Hồ lại viết lên báo là người ấy "thả 
diều". Họ Hồ lại còn kiêu ngạo, ở nhà tại đường Phan Văn Trị, ấy là có dụng ý tuyên 
chiến với tất cả những Tôn Thọ Tường thời nay. Hỏi vậy, cái tư thái kiêu ngạo ấy có ai 
ưa được không? Nếu ở xứ này mà có một viện Galup, để điều tra dư luận, và nếu viện 
này đặt câu hỏi: "Có ai ưa họ Hồ không?" thì tôi dám quả quyết rằng chẳng một ai trả lời 
rằng ưa cả! 

Thompson hỏi: 

- Ông bạn tôi lại bị người ta ghét đến chừng ấy sao? 

Xích Tử đáp: 

- Ông không tin, thì cứ hỏi ngay bà vợ nhà của ông ấy! Không tìm ra đối tượng xã xuôi 
để châm biếm, chế nhạo, trào phúng, thì ông bắt vợ nhà ra mà làm đối tượng, để từ 
sáng tới chiều nói cho đã nư. Bực quá, bà thốt ra câu này: "Không có bà nào giàu, có 
chừng ít chục triệu bạc, mà thích văn chương châm biếm của ổng. Nếu có, tôi sang đứt 
ổng cho, lấy vài triệu bạc để nuôi con ăn học. Rồi mặc tình ổng với bà ấy làm văn 
chương trào lộng". 

Thompson chận ngang hỏi: 
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- Té ra ông bạn tôi không phải làm "văn chương sáng giá" sao? 

Xích Tử vỗ vế, cả cười, nhìn Hồ Hữu Tường, đáp: 

- Điều đó ông chớ hỏi tôi. Ông hãy hỏi nơi nhà văn ăn khách nhứt của xứ này là Chu 
Tử, và bộ biên tập "Chịu Chơi" trong đám quần tinh mọc chung quanh tác giả Yêu. Còn 
theo tôi, học giả nhà ta không làm "văn chương sáng giá", mà lại làm "văn chương xóm 
Giá". 

Thompson ngạc nhiên hỏi: 

- Lại có thứ văn chương gì nữa đó? 

Hồ Hữu Tường bụm miệng cười sục sục, mừng vì thằng nhỏ "hòn màu bỏ rơi" của mình 
lẻo mép quá, gặp đối phương, đánh chưởng nào cũng độc. Xích Từ đạo mạo đáp: 

- Danh từ "văn chương xóm Giá" này, nếu ông dùng phương pháp của ông Lê Ngọc 
Trụ, mà tra hết sách vở ở thơ viện của ông, vẫn không tìm được cái ý nghĩa tầm nguyên 
của nó. Nhưng, nếu ông ra đường mà hỏi, dầu là người trong xứ, dầu là ngoại kiều, 
nhứt là mấy ông tắc xi và xích lô, thì ai cũng biết rằng "xóm Giá" là tên của một ngoại ô 
thành Sài Gòn này, từ Bà Chiểu đi lên một chút, nơi ấy có rất nhiều gái ăn sương... 

Thompson ngạc nhiên hỏi: 

- Sương mà lại ăn được à? 

Xích Tử đạo mạo đáp: 

- Sương, theo nghĩa đen, là những giọt nước tế vi, tụ đọng trên lá, trên ngọn cỏ. Phải 
nói là uống sương mới đúng hơn. Song ở đây, sương lại dùng trong nghĩa bóng bẩy, để 
tượng trưng cái gì đêm khuya mới có. Cái gì ấy, tức là những khách đêm càng khuya thì 
thấy mình càng cô đơn, nên đi tìm em út mà kiếm mùi. Có bao nhiêu tiền, cũng dốc hết 
mà đãi em út, hầu nhờ em út ra tài giải cái sầu cô đơn của mình trong vài phút. Các 
nàng sống bằng cái nghề giải cô đơn giùm cho thiên hạ, nhứt là cho ngoại kiều xa vợ 
lâu ngày, các nàng ấy được gọi là gái ăn sương. Ông có thấy không? Tiếng Việt của 
chúng tôi đâu phải nghèo như người ta lầm tưởng. Chỉ có một khái niệm là "đĩ", mà 
tiếng Việt có cả chục thành ngữ để gọi. Nào là gái bán mình. Nào là gái ăn sương. Nào 
là gái làng chơi. Nào là ả giang hồ, nào là tín độ của thần Mày Trắng... kể sao cho hết. 
Bởi vậy, ông Lê Ngọc Trụ mấy mươi năm nay nuôi cái mộng viết một bộ tiểu tự điển 
thôi, mà thấy tài liệu phong phú quá, đâm ra ngán, như ngán cơm nếp, mà không khởi 
công nổi. 

Thompson gật đầu nói: 

- Ông thầy dạy Việt văn của tôi cũng làm cho tôi nhức óc. Nội một chữ Black của tiếng 
Anh, mà ông dịch ra nào đen, nào mực, nào ô, nào mun, nào hắc... Tôi hiểu nghĩa của 
gái ăn sương rồi. Còn "văn chương xóm Giá" có phải là thứ văn chương đánh đĩ ngòi 
bút mình, để ca tụng kẻ có địa vị, có quyền thế chăng? 

Xích Tử cười đáp: 
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- Tôi không nói vậy. Nói nhà văn Hồ Hữu Tường làm thứ văn chương đánh đĩ nghệ 
thuật, thì thật là vu cáo. Tôi chỉ nói văn của họ Hồ là thứ văn chương hạ đẳng, trong nấc 
thang giá trị của phụ nữ, gái ăn sương ở vào cấp bực nào, thì trong nấc thang giá trị của 
văn chương, văn của họ Hồ ở vào cấp tương đương ấy. Đó! Hồ Hữu Tường vì bút 
nghiệp mà mắc vào cái thế bị chúng ghét vì làm cái thứ "văn chương xóm Giá". Ấy là vì 
bút nghiệp mà mắc vào Tru tiên trận. Thế nào cũng uổng ngàn năm tu luyện, rồi tên sẽ 
ghi vào bảng Phong Thần. Mà đã làm "văn chương xóm Giá", thì khi thành thần, ắt làm 
thần Mày Trắng. 

Hồ Hữu Tường tủm tỉm cười, hỏi: 

- Cháu nói nghe xuôi rót, quả cũng có công nghiên cứu. Vậy bác thử hạch cháu một 
câu, xem cháu có biết thần Mày Trắng là ai chăng? 

Xích Tử liếc nhìn Thompson, thấy nhà sử gia Hoa Kỳ có vẻ tò mò, nên đáp: 

- Có gì khó! Theo sách tướng, người nào có mày trắng là người tốt tướng lắm. Cuối đời 
Đông Hán, anh em họ Mã năm người mà có người có lông mày trắng là có tài hơn hết, 
nên khắp xứ Tàu, người ta truyền nhau câu "Mã thị ngũ thường, bạch mi tối lương". 
Còn thần Mày Trắng, mà các lầu xanh thờ, không ai khác hơn là Quản-Di-Ngô, tục gọi 
là Quản Trọng, phò Tề Hoàn Công dựng nên nghiệp bá. Quản Trọng là người đầu tiên 
cho mở lầu xanh mà đánh thuế. Thuở ấy, người ta chưa biết làm ba tăng như bây giờ. 
Hễ ai đã nạp thuế cho nhà nước xong, thì được lãnh bức chơn dung của Quản Trọng về 
treo giữa nhà, để cho thiên hạ biết rằng lầu xanh này đã đóng thuế nghĩa là hợp pháp. 
Đời sau, thiên hạ giữ tục lệ ấy, thêm đốt hương đăng, lâu ngày chầy tháng, Quản Trọng 
hóa ra ông tổ của nghề mãi dâm. 

Hồ Hữu Tường nói: 

- Đúng! Nhưng cháu trù cho bác ra thần Mày Trắng, ấy là cháu khen bác, chớ nào phải 
cháu chê bác? Có lẽ năm 1955, cháu đọc trong tờ Truyền Tin hai câu thơ do một nhà 
nho đề ra để tặng bác là "Hữu chi tế thì nan, duy ốc vận trù sư Quản, Nhạc Tường vân 
trinh thụy sắc, giang sơn cổ xúy hứng Đào, Từ". Lời thơ này và lời trù của cháu đều 
cùng một ý với nhau. Bác không giận đâu. Tiếp tục đi. Rồi sao nữa? 

Xích Tử bị một chưởng, thấy trên địa hạt văn chương không hạ uy tín được họ Hồ, bèn 
lập trận thế trên địa hạt khác. Bèn nói: 

- Văn chương chỉ là cái bọc đường ở ngoài để bọc liều thuốc ở trong là tư tưởng. Về địa 
hạt tư tưởng, suốt hai mươi năm nay Hồ Hữu Tường cổ xúy cho cái mà ông gọi là 
"Phục hưng mới". Ai hỏi ông "Phục hưng mới" là gì, thì ông đưa ra cái mới này là tổng 
hợp ba cái văn minh lớn, là văn minh kỹ sư, văn minh chánh ủy và văn minh tu sĩ. Tôi 
tóm tắt như vậy có sai chăng? 

Hồ Hữu Tường gật đầu đáp: 

- Đúng như vậy. 

Xích Tử hỏi Thompson: 

- Ông sử gia Hoa Kỳ có khi nào được một gia đình Việt mời ăn một tiệc lớn từ đầu đến 
cuối chưa? 
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Thompson đáp: 

- Rất tiếc rằng chưa. 

Xích Tử nói: 

- Tôi cũng rất tiếc rằng chưa. Bởi chưa, nên khi nghe học giả họ Hồ tung ra những danh 
từ "Phục hưng mới", "Tổng hợp văn minh", ông và các nhà tư tưởng Âu Mỹ cho là lạ 
lắm. Chớ ở xứ tôi, nhứt là các cô, các bà ở thôn quê hẻo lánh, thì chán biết thứ ấy 
không biết từ đời nào. Nên bịp ai thì bịp được, chớ bịp các cô, các bà ở xứ tôi không nổi 
đâu. 

Thompson nói: 

- Tôi thấy tư tưởng của ông bạn tôi mới mẻ lắm. 

- Có gì mới mẻ? Trong nhà quê chúng tôi, trong một đám tiệc, ví dụ như ngày kị cơm, 
thì người ta đãi hai ngày. Ngày thứ nhứt, gọi là ngay tiên. Đồ ăn dư bao nhiêu, không 
phân biệt món nào với món nào, người ta dồn hết vào một cái nồi to mà nấu lại, không 
cần nghệ thuật chi cả, cốt cho đừng thiêu thôi. Ngày thứ hai, gọi là thường. Đồ ăn dư 
cũng dồn lại mà nấu như vậy. Chánh thức, đến đây là tiệc hết. Song, sang qua ngày thứ 
ba, một cái tiệc mới bắt đầu. Người ta không cần xào nấu cái gì cả. Chỉ lấy hai nồi hôm 
kia và hôm qua mà dồn lại, bắc lên bếp, quậy cho xáo trộn xà ngầu cả, đun cho sôi, rồi 
nhắc xuống chia nhau mà ăn. Món ấy, trong nhà quê xứ tôi gọi là "xào bần". Tại sao gọi 
là xào bần? Những nhà viết tự điển tầm nguyên sẽ có lời giải đáp thông thái. Còn theo 
thiển ý của tôi, có lẽ, nhà giàu không thèm ăn thứ đồ thừa ấy. Còn nhà nghèo tiếc của, 
mót máy tất cả, dồn lại mà nấu ăn. Đó, thứ "Phục hưng mới" của Hồ Hữu Tường là bữa 
tiệc ngày thứ ba. Và cái "Văn minh tổng hợp" của họ Hồ, đem văn minh kỹ sư, văn minh 
chính ủy, văn minh tu sĩ mà bỏ chung vào một nồi, nấu thành xào bần, mà đãi đám nhà 
nghèo về tư tưởng mà không sáng tác được một thuyết duy vật như Mác, một thuyết 
hiện sinh như Sartre, một thuyết nhân vị như Mounier... 

Thấy Xích Tử xài xể bạn mình bằng những lời nặng nề như vậy, Thompson chịu không 
được, bèn hỏi: 

- Lấy tư cách bàng quang, tôi thấy ông Xích Tử xài xể nhà văn già, là bạn của tôi đây, 
hơi quá đáng. Chẳng hay ông có thù oán chi chăng, mà nhơn dịp này trả nủa cho 
sướng miệng? 

Xích Tử đứng dậy, lại bàn ngồi viết. Vừa viết, hắn vừa nói: 

- Ông là ngọai kiều, mà ông dùng tiếng Việt rất đúng. Ông nói "trả nủa", chớ không bắt 
chước đám ký giả dốt mà không chịu tra tự điển, tự vị, lại viết bướng là "trả đũa", in chữ 
to bằng bắp tay trên trang nhứt... 

Viết xong, nó cầm tấm giấy lại đưa cho Thompson đọc. Thompson đọc xong, chúm 
chím cười, gật đầu có vẻ hài lòng lắm. 

Muốn biết Xích Tử viết cái gì mà đưa cho Thompson đọc, hãy xem đến hồi sau phân 
giải. 
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HỒI THỨ BẢY 
 

Bàn địa lý, một lão già ngăn Xích Tử, 
Luận văn chương, mấy ả trẻ đốt lửa thiêng 

Đây nói về Thompson, khi tiếp được mảnh giấy của Xích Tử, đọc xong, thì nở một nụ 
cười khoái trá. Bởi vì trong giấy, Tiểu Phi Lạc đã viết: 

"Về khoa học Nga tiến nhiều, lẽ nào những điều ta nói ở đây họ lại không có máy móc 
tối tân để thâu thanh được? Âu là ta chỉ bàn phiếm với nhau. Ấy là kế "dĩ hư tàng thực". 
Tôi nào có lòng xài xể ai đâu? Những cái tôi nói nãy giờ, thì trong ngôn ngữ của các 
hiệu cao lâu, thực đơn ghi là "bốn món ăn chơi". Xin vào đề ngay. Vì nếu câu chuyện 
dài lê thê, sợ e ăn hết cái Tết mà chưa dứt. Và, sở dĩ "bốn món ăn chơi" của tôi có mùi 
vị của cái mà ông gọi là "xài xể", bởi vì có va chạm mạnh, tia lửa mới xẹt ra; có tia lửa 
mới nhúm đốt nhiên liệu cháy; nhiên liệu đốt cháy mới phát ra ánh sáng; có ánh sáng 
mới rọi thấu những huyền ẩn của vấn đề mà ông thắc mắc." 

Thompson trao mảnh giấy cho họ Hồ và hỏi: 

- Thực đơn của bữa tiệc đầu năm nay như vậy đó. Chẳng hay ông bạn tôi có ý kiến chi 
chăng? 

Đọc xong, Hồ Hữu Tường thấy số phận mình phải làm cái hình nộm để cho tên phù thủy 
mới này giương cung mà bắn vào. Mang cái nghiệp này, dành ôm bụng chịu. Song hẹn 
lòng sẽ cũng rán thỉnh thoảng hiện hồn ma lên mà nhát tên phù thủy chơi. Bèn hỏi 
Thompson: 

- Chẳng hay ông thắc mắc về vấn đề chi? 

Thompson chẳng đáp, trao cho Hồ hai tài liệu về địa lý mà ta đã biết. Họ Hồ chưa kịp có 
ý kiến chi, thì Xích Tử đã khởi sự: 

- Hôm qua, chúng tôi bàn đến vấn đề trị giá cái kế hoạch ếm mồ mả mà hai tài liệu này 
nói tới. Giá tiền mà tài liệu này đề nghị là một trăm triệu đô la, tôi thấy ít lắm. Trước khi 
vào đề, tôi phải đặt lại câu chuyện giá cả. 

Thompson hỏi: 

- Chẳng hay ông Xích Tử muốn đặt lại như thế nào? 

- Theo ý tôi, thì vấn đề chiến tranh ở Việt Nam, có hai cách xử sự. Cách thứ nhất là cấp. 
Cách thứ hai là hoãn. 

- Cấp là làm sao? 

- Là tìm thế kết thúc cuộc chiến tranh thật mau lẹ, trong một thời gian ngắn ngủi kỉ lục. 
Tức là phải áp dụng lý thuyết của cố đại tướng Mac Arthur, khêu khích cho Tàu mắc vào 
vòng chiến lược nguyên tử mà phá hủy tất cả cơ sở nguyên tử, kỹ nghệ, kinh tế, làm 
cho Tàu kiệt quệ, mà phải hàng đầu vô điều kiện. Và nếu Nga lớ quớ bước vào vòng 
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chiến, thì mần Nga luôn, tận diệt khối Cộng Sản để dứt hậu hoạn... Ông Thompson, ông 
hãy dùng máy tính điện tử mà tính coi trong một cuộc thế giới chiến tranh thứ ba như 
vậy, Mỹ phải hao bao nhiêu dân số, kỹ nghệ và kinh tế, Mỹ phải bị phá hủy bao nhiêu, 
và chi phí của chiến tranh là bao nhiêu tỉ đô la. 

Thompson đáp: 

- Tính mà làm chi cho mất công? Các báo chí Hoa Kỳ thảy đều có bài nghiên cứu về sự 
đại hy sanh ấy! Hình như các báo thảy đồng ý rằng sẽ có tới 75 triệu người chết, 50 
phần trăm kỹ nghệ bị tàn phá và tốn hao mấy ngàn tỉ đô la... Theo ý riêng của tôi, có lẽ 
chánh phủ Hoa Kỳ phải đắn đo lắm trước khi dùng biện pháp chót ấy. Còn hoãn là làm 
sao? 

- Hoãn là cù cưa, cú cứa cà nhầy, lằng nhằng, hai mươi năm đánh nhau nữa, mà theo 
truyện Tàu, thì bất phân thắng bại. Còn theo danh từ của các nhà lên võ đài, là đánh 
cuội. Kể cửa chót là mỗi năm hao tổn của Hoa Kỳ là năm trăm triệu đô la. Lấy số 20 
năm làm căn bản để tính, thì sơ sơ, cũng tốn mười tỉ đô la. Muốn khỏi tốn mười tỉ đô la, 
mà không chịu hy sanh một số nhỏ là một trăm triệu đô la, thì trong việc áp phe, ai lại 
tiếc kỳ như vậy? 

Họ Hồ vừa đọc xong tài liệu, đặt trên bàn, rồi ngồi nhổ râu ngắm trần nhà mà cười tủm 
tỉm, Thompson thấy vậy hỏi: 

- Ông bạn tôi, do đâu mà cười tủm tỉm vậy? 

Họ Hồ chậm rãi đáp: 

- Lão thầy địa lý, tác giả bức thơ, rồi cả nhóm thầy địa lý thảo ra cái thông cáo, đến cậu 
Xích Tử đây thảy đều dốt. 

Xích Tử bị một đòn chưởng, nhảy nhỏm hỏi: 

- Bác nói cháu dốt, mà dốt về chỗ nào? 

- Dốt cái tinh thần khoa học. Trong khoa học, khi nghiên cứu một công lệ nào, thì bắt 
buộc, nhà nghiên cứu phải định cái "domaine de validité" tức là cái địa hạt nào mà công 
lệ ấy có giá trị. Ví dụ, hoc sanh các lớp nhỏ học rằng mỗi một gờ-ram mà thọ lãnh một 
nhiệt lực một ca-lô-ri, thì nhiệt độ lên một. Công lệ ấy chỉ tương đối đúng, trong cái địa 
hạt của nước lỏng nghĩa là nhiệt độ từ 0 đến 100. Ngoài địa hạt ấy, công lệ ấy không 
thể áp dụng nữa. Một công lệ chỉ đúng trong một địa hạt, mà mình làm cuộc ngoại suy 
để áp dụng ra ngoài cái domaine de validité, ấy là mình dốt, không có tinh thần khoa 
học. 

Thompson giỏ tai nghe, gật đầu có vẻ công nhận. Họ Hồ bồi thêm: 

- Này ông Thompson, như trong địa hạt của sử học, cái công lệ "giai cấp tranh đấu" có 
giá trị tương đối từ khoảng ít trăm năm trước Jésus cho đến bây giờ. Từ bây giờ về sau, 
loài người sẽ thoát ngoài vòm của luật tranh đấu rồi, mà kẻ nào toan làm cuộc ngoại suy 
để áp dụng thuyết "giai cấp tranh đấu" cho tương lai, thì kẻ ấy là kẻ dốt tinh thần khoa 
học. 

Thompson hỏi: 
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- Còn trong địa hát địa lý này? 

- Khoa địa lý, nếu có hiệu lực, thì chỉ có hiệu lực trong lãnh vực mà cá nhơn có ảnh 
hưởng đầy đủ đến xã hội. Chẳng hạn như trong xã hội phong kiến, trong xã hội tư bản, 
mà con người có đầy đủ ảnh hưởng. Nhưng ở trong một xã hội Cộng sản, con người 
chẳng có vai trò tự chủ, mà chủ động là guồng máy của đảng, thì khoa địa lý không còn 
áp dụng đầy đủ được. Ví như Hoa Kỳ nghe theo đề nghị mà ếm mả cụ phó bảng Huy, 
rồi Hồ Chí Minh chết theo đó, thì cuộc diện ở Bắc Việt sẽ không thay đổi chút nào. 
Nghĩa là dự tri của thầy địa lý hỏng bét. 

- Hồ Chí Minh chết, mà tại sao cuộc diện ở Bắc Việt lại không thay đổi? 

- Bởi vì, riêng cá nhơn tôi đã biết từ năm 1964, đảng Cộng sản đã chọn được cho Họ 
Chí Minh thêm hai người sosie (1). Gần hai mươi năm nay, có lẽ họ còn chọn được 
thêm được nữa. Họ làm vậy để bịp dân chúng, để bịp thế giới, không khác nào hồi 
trước vua Quang Trung cho một người sosie của mình là Phạm Công Trị, mặc áo đội 
mão vua, sang Tàu mà bịp vua Càn Long... Ví như Hoa Kỳ nghe theo đề nghị mà ếm 
mả cụ phó bảng Huy, cho Hồ Chí Minh thiệt chết đi, thì các ông sosie hãy còn sống. 
Đảng Cộng sản sẽ âm thầm chôn lén Hồ Chí Minh, không cho tin ấy lan ra ngoài. Đảng 
của họ, nếu còn cần thống nhất hai phe thân Nga và thân Tàu, thì đảng họ sẽ đem một 
ông sosie nào đó lên ngai. Rồi muôn việc cứ theo cái đà của nó. Nhược bằng hai phe 
theo Nga và theo Tàu muốn thanh toán nhau, thì dẫu có mười ông Hồ Chí Minh cũng 
không làm trái độn được... 

(1) Sosie: người có bề ngoài giống hệt, không ai phân biệt nổi. 

Hồ Hữu Tường nhìn Xích Tử, thấy mặt nó biến ra xanh, bèn bồi thêm một chưởng. 
Rằng: 

- Chẳng những ếm mả cụ phó bảng Huy không có lợi mà còn thêm hại cho miền Nam tự 
do này nữa! 

Thompson hỏi: 

- Chẳng hay thêm hại ở chỗ nào? 

Hồ Hữu Tường hất hàm về phía Xích Tử nói: 

- Cháu muốn khai mạo một cuộc đấu tranh về tư tưởng, chánh trị, văn chương với bác, 
đâu cháu thử trả lời cho câu hỏi của vị sử gia Thompson xem! 

Xích Tử thấy mấy ngàn quyển sách mà mình đọc ở nhà hay ở hang đá thảy đều không 
giúp mình một tí ý kiến gì được, nên, mặc dầu trong phòng có máy lạnh, hắn ta xuất 
hạn. Thompson thấy vậy, phần tội nghiệp cho Xích Tử, phần muốn nghe giải thích cho 
rành, nên nói đỡ: 

- Ông Xích Tử tuổi chưa đến hai mươi, kinh sách chưa đọc khắp. Ông bạn tôi chớ bắt bí 
làm chi kẻ đáng làm con cháu mình mà thôi. Ông hãy lên giọng thầy mà truyền nghề lại 
cho hậu sanh, kể ra cũng lỗi lạc lắm. 

Xích Tử lấy trớn hạ giọng nói: 
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- Ngày xưa Khổng Minh thu nạp được Khương Duy, mà sở học của họ Gia Cát không 
đến nỗi mai một. Khoa nói dóc của bác mà được truyền cho cháu, cháu sẽ khai thác 
thêm mà rạng rỡ danh bác đến muôn đời! 

Hồ Hữu Tường suy nghĩ giây lâu đáp: 

- Hoạt động chánh trị thì kẹt, làm văn chương sáng giá không ai đọc, lập đạo thì ngại nỗi 
mình số đào hoa, rủi có dan díu với ai, báo chí công kích thì còn gì là ông đạo? Chỉ còn 
có nước nói dóc chơi cho sướng miệng. Chớ xách cần câu mà lưỡi ngay chừ để leo lại 
cầu chữ Y mà câu thời câu vận như Khương Thượng, thì các ông cảnh sát bảo mình 
điên, sẵn nhà thương Chợ Quán gần đó, các ông bắt nhốt vào thì cực thân lắm! 

- Vậy thì bác nói dóc một hơi cho cháu nghe để học. 

Thompson cũng cười, lại tủ lạnh lấy Whisky ra đãi và nói: 

- Người ta ăn Tết bằng thức này món kia, chưa ắt là thú hơn là chúng ta đãi nhau bằng 
nói dóc. Nào rượu đã nhập rồi. Ta đã chuẩn bị, ông Hồ khỏi sự đi! 

Hồ Hữu Tường nhấp mấy giọt rượu để thấm lưỡi rồi nói: 

- Vào đầu thế kỷ ta, ở tỉnh Phan Thiết, có một nhà ái quốc mà ai cũng biết tiếng, tên là 
Hồ Tá Bang. Ông là một bực thâm nho, nhưng vì thời thế không chịu ra làm quan với 
Nam Triều, và chỉ giao du với các bực chí sĩ trong nước như Phan Bội Châu, Phan 
Châu Trinh, Nguyễn Sinh Huy... Nhà có vốn, nên làm ăn, khuếch trương công nghệ, 
thương mãi để lấy lời. Có tiền lời lại làm việc có ích cho dân chúng trong vùng là mở 
một cái trường tư lấy tên là trường "DỤC THANH". Nơi trường này, có một thầy giáo trẻ 
tuổi, con của bạn là Nguyễn Sinh Huy đã qua đời. Tên thầy giáo là Nguyễn Tất Thành. 
Bà Hồ Tá Bang cũng một tay vừa giúp cho chồng mà mở một xưởng dệt theo lối cổ 
truyền, mua tơ của nông dân ươm ở quanh vùng về cho nhơn công dệt lụa. Trong 
xưởng dệt, lại có một cô thợ, mồ côi cha mẹ, có chút nhan sắc, phải lòng thầy giáo 
Thành. Hai bên dan díu nhau, rồi cô thợ cấn bầu. 

Thompson chận ngang hỏi: 

- Người ta nói suốt đời Nguyễn Tất Thành không vợ, không con mà? 

Họ Hồ cười dài đáp: 

- Tôi nào nói Tất Thành có vợ, có con! Nhưng ông ấy cũng người phàm như chúng ta, 
hai mươi tuổi mà không liệt dương, làm sao mà dằn lòng được đối với nụ cười duyên 
của cô thợ dệt mỹ miều? Đến như Phan Văn Hùm kia, để cái dương vật trên ngạch cửa, 
lấy dao phay chặt phụp một cái, bổ ngửa bất tỉnh nhơn sự... rồi cũng sanh được bốn 
cậu con trai, thì làm gì mà Tất Thành lại không làm cho cô thợ dệt có bầu? 

Thompson hỏi: 

- Rồi sao nữa? 

- Rồi Tất Thành có dịp, vào quận Hàm Tân mà thăm một người bạn khác của cha mình. 
Ấy là ông giáo Nguyễn Hữu Hoàn. Tất Thành bị người "chú" ấy mắng cho một mách. 
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Rằng: "Mầy là con dòng cháu giống, cha vì dân tộc mà bị lưu đày vào Nam, mà mày 
điềm nhiên nhìn non sông bị ngoại bang dày xéo, thấy dân tộc bị áp bức rên siết dưới 
ách đô hộ. Làm trai, sao chẳng vẫy vùng mà cứu giống cứu nòi?" Tất Thành hỏi: "Chú 
khuyên cháu làm gì?" Giáo Hoàn đáp: "Xuất ngoại. Trước học cái hay của tất cả. Kế 
gom góp lực lượng của mình, chuẩn bị đầy đủ chờ cơ hội thuận tiện thì cử đồ đại sự". 
Tất Thành nói: "Cháu lỡ để lại một hòn máu, bỏ rơi không đành". Giáo Hoàn lại mắng 
một hơi nữa, rằng: "Đời Đông Hán, có kẻ không có chí lớn, gặp cơ hội làm việc đại sự 
được, người ta rủ làm, thì hắn mượn cớ là con đau ghẻ mà từ chối. Mày muốn làm như 
bọn mà Tào Tháo phê bình là những bộ xương khô chưa chôn sao? Con đẻ ra, thì mẹ 
nó nuôi. Rủi nuôi không nổi, mà có chết đi, thì chỉ là một đơn vị trong đám vô số người 
bị ngoại bang giết chết". Bị mắng như vậy, Tất Thành thôi dạy học ở trường Dục Thanh 
của ông Hồ Tá Bang, xin một chân bồi tàu mà sang Âu Châu... Mấy tháng sau, cô thợ 
dệt sanh được một đứa con trai, làng thấy không có cha, nên khai theo họ mẹ là Trần 
Tất Tựu. 

Thompson hỏi: 

- Đó là chuyện năm mươi mấy năm về trước, có ăn thua chi với câu hỏi của tôi lúc nãy? 

- Ăn thua nhiều lắm chứ. Năm mà đứa con trai của ông Hồ Tá Bang, là Hồ Tá Khanh 
học xong về y khoa ở Pháp về, thì hòn máu bỏ rơi của Tất Thành đã lớn. Con nhà 
nghèo, không cha, tất nhiên Tựu thiếu học. Bác sĩ Hồ Tá Khanh muốn có người trung 
tín, bèn chọn trong vùng Phan Thiết mình một thanh niên, cho tiền học lái xe, để giúp 
việc cho mình. Do đó mà Tựu trở nên một người sốp phơ, như muôn ngàn sốp phơ 
khác, mà theo phò Hồ Tá Khanh mãi cho tới năm 1948. Tựu có vợ, một người công 
nhân làm ở hãng thuốc MIC. Vợ chồng ăn ở với nhau, sanh đẻ mấy lần, mà nuôi không 
được. Đi xem thầy, xem bói, họ bảo rằng vì bị xấu háy quá, nên con nuôi không sống. 
Vậy thì chuyến này, hễ sanh con ra, thì lựa tên thật xấu mà đặt cho, họa may mới nuôi 
sống được. Cuối năm 1948, hai vợ chồng sanh ra một gái. Và nghe theo lời các thầy 
các bà, đặt tên cho đứa nhỏ là Trần Thị Thẹp. 

Thompson hỏi: 

- Bây giờ ông Tựu ở đâu? 

- Thong thả để tôi nói. Năm 1948, tôi ở Hà Nội về, gặp ông Tựu. Lúc ấy tôi tìm tài liệu để 
nghiên cứu về đời thơ ấu của Hồ Chí Minh, nên tôi biết rành về những chi tiết mà tôi đã 
vừa kể ở trước. Tôi mới chứng minh cho ông Tựu rõ rằng ông là "hòn máu bỏ rơi" của 
Nguyễn Tất Thành. Mà Nguyễn Tất Thành ngày xưa, nay đổi tên họ lại, đích thị là Hồ 
Chí Minh. Ông Tựu nghe noi, nghĩ rằng cha mình đường đường như vậy, còn mình chỉ 
là một sốp phơ quèn, thì tủi hổ. Bèn bỏ vợ, bỏ con, theo bộ đội của Hoàng Thọ để "lập 
chút công danh". Không dè, vừa xáp trận đầu, thì ông Tựu bị quân đội Pháp giết ngay. 

- Còn số phận của đứa cháu nội của Nguyễn Tất Thành ra sao? 

- Năm 1952, tôi đi Pháp ít lâu, khi về thăm quê nhà, có gặp mẹ góa con côi ấy. Đến năm 
1955, trước khi mắc kẹt bên Bình Xuyên, tôi lại gặp một lần nữa. Lần này bà mẹ nói: 
"Con Thẹp này đã tới tuổi đi học, mà mang cái tên xấu háy ấy vào trường, chi cho khỏi 
bị bạn tác chế nhạo? Nó sẽ xấu hổ mà bỏ học. Vậy bây giờ phải làm sao?" Tôi bèn bày 
cho bả xuống Tòa Hòa giải khai rằng khi sanh ra nó, thì mắc kẹt ở vùng Việt Minh chiếm 
đóng. Cha nó sau lại bị đạn lạc mà chết. Nó không có ghi trong bộ đời. Nên xin lập một 
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tờ "thế vì khai sanh" cho nó, cải họ nó sửa tên nó lại cho tốt, để cho nó khỏi thẹn với tên 
Thẹp xấu xí kia. 

- Ông bạn có biết con nhỏ cải tên họ lại ra làm sao chăng? 

- Biết chớ! Lúc ấy, tôi muốn chơi xỏ nhè nhẹ Hồ Chí Minh chơi. Hồ Chí Minh theo chủ 
nghĩa duy vật, tôi bảo đặt cho con nhỏ tên Tâm. Hồ Chí Minh đề cao chủ nghĩa độc tài, 
tố khổ các từng lớp nhân dân, thì tôi bảo lấy chữ lót cho con nhỏ là Hồng. Hồng đây 
không phải là màu đỏ của Cộng sản. Hồng đây có nghĩa là rộng rãi và bao dung. Hồng 
Tâm ấy là cái lòng rộng rãi và bao dung, từ bi và tha thứ như là lòng của Quan Âm Bồ 
Tát. Tôi không nói rõ rằng họ Hồ của đứa nhỏ là họ Hồ của Hồ Chí Minh, mà tôi gạt bà 
mẹ rằng nên lấy họ của tôi, cũng là họ Hồ. Để ngày sau, nếu tôi có giàu lớn được, thì 
con Thẹp đến nhìn bà con với tôi, tôi sẽ giúp đỡ cho nó. Ấy vậy mà đứa cháu nội rơi rớt 
của Hồ Chí Minh có một tờ thế vì khai sanh với tên là Hồ Hồng Tâm... Nãy giờ tôi nói 
vòng quanh ta bà thế giới để vào đề mà cắt nghĩa rằng ếm mả ông phó bảng Huy không 
có lợi, mà thêm có hại. 

Thompson nói: 

- Bên Hoa Kỳ không có khoa địa lý. Nên tôi không hiểu lý ấy. Vậy ông bạn làm ơn cho 
trót mà cắt nghĩa cho đầy đủ. 

- Như tôi đã nói ở trước, có ếm mả ông phó bảng Huy, thì cũng không thay đổi chút gì 
về cuộc thế ở Bắc Việt, mặc dầu có thể làm cho Hồ Chí Minh thiệt chết ngủm. Nhưng 
mà, sự ếm mả ấy lại không phải chỉ ảnh hưởng riêng cho Hồ Chí Minh, lại ảnh hưởng 
đến cả con cháu của nhà độc tài đó đến mấy đời. Ví dụ, nó sẽ ảnh hưởng tai hại đến 
tương lai của con Trần Thị Thẹp, bây giờ đổi tên họ lại là Hồ Hồng Tâm. 

- Tai hại là tai hại cho Hồ Hồng Tâm mà thôi, cớ sao ta phải âu lo? 

- Hiện nay, Hồ Hồng Tâm ở mảnh đất bên này, nghĩa là bên thế giới tự do. Nếu cái mộ 
của ông phó bảng Huy phát, thì ngày sau, Hồng Tâm sẽ có một tương lai rực rỡ lắm. 
Mà tương lai rực rỡ bên thế giới tự do chỉ có thể quan niệm được là một sự nghiệp 
khổng lồ trên căn bản của những giá trị tinh thần của Thế giới Tự do... Để tôi phác qua 
một thí dụ cho ông bạn hiểu. Người ta thường so sánh sự lan tràn của chủ nghĩa Cộng 
sản trong thế kỷ XX này với sự làn tràn của đạo quân Mông Cổ vào thế kỷ XIII. Xưa 
Mông Cổ đánh đâu thắng đó, chinh phục từ Á sang Âu. Mà sang quá nước Việt, lại bị 
quân nhà Trần dưới sự lãnh đạo của Trần Quốc Tuấn, đánh lùi ba lượt và phải cầu hòa. 
Còn bây giờ đây, chủ nghĩa Cộng sản tràn lan. Cần có một Trần Quốc Tuấn mới, mới 
đánh lùi được chủ nghĩa Cộng sản, đem một vinh quang chưa hề có trên quả địa cầu lại 
cho dân Việt. Về một mặt, không phải là ai cũng có thể làm vị Trần Quốc Tuấn mới này. 
Về một mặt khác, cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa Cộng sản là một cuộc chiến tranh 
lý tưởng. Nó đòi hỏi một bộ óc thông minh xuất chúng mà thôi, chớ chẳng phải đòi một 
sức mạnh cự muôn người hay một võ nghệ siêu quần... Nếu may mà, nhờ ngôi mộ của 
ông phó bảng Huy phát, con Hồ Hồng Tâm có thể đào tạo thành một Trần Quốc Tuấn 
mới, thì bổn phận của chúng ta là người chống Cộng, chúng ta phải tận dụng khả năng 
để cung cấp cho nàng một nền học thực siêu phàm, một căn bản đạo đức vững chãi, 
một ý chí cứng rắn như kim cương, để cho nàng lãnh một vai trò lịch sử của mình. Vì 
lập luận như vậy, mà tôi cho rằng ếm mả cụ phó bảng Huy là làm một công việc trái 
ngược với quyền lợi tối cao của Thế giới Tự do nghĩa là có hại chớ không có lợi. 
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Bị một tràng lý luận tréo cẳng ngỗng của Hồ Hữu Tường, mà Thompson phân vân. Còn 
Xích Tử chới với, thấy sở học của mình đối với cái của tay tổ nói dóc là Hồ Hữu Tường, 
kể ra chỉ là hột cát nằm bên hòn núi Thái Sơn. Trong tâm trạng ấy, nó còn bị bồi thêm 
một chưởng nữa. Họ Hồ nói: 

- Bây giờ, tôi xin kết luận. Lời đề nghị của lão thầy địa lý đã viết trong thơ cho đại tướng 
Westmoreland không có chút giá trị gì cả. Hoa Kỳ chẳng những khỏi phải hao một trăm 
triệu đô la, mà đến một đồng cũng không nên. Còn cậu Lê Xích Tử này, ông Thompson 
không nên giữ lại làm chi. Nên phóng thích hắn cho rồi, kẻo tốn công nuôi nấng... 

Đây nói về nhóm bốn ký giả trong nhóm CHÂN TRỜI tối ba mươi Tết đã chứng kiến 
việc Lê Xích Tử từ nhà họ Hồ bước ra là mắc kẹt vào "Tru Tiên trận", nên sáng hôm 
sau, trong khi đi viếng đầu năm các bạn đồng nghiệp, bốn vị đã rỉ tay cho nhiều người 
biết cái tin lạ lùng ấy. Tin nầy truyện từ miệng này sang qua tai người kia. Chỉ một buổi 
sáng, mà giới viết báo thảy đều hay việc Xích Tử hạ san, đến nhà Hồ Hữu Tường, rồi 
thình lình biến mất, không biết đi đâu mà "họ" lai ném đá vào nhà Tường cho hay rằng 
Xích Tử đã mắc vào "Tru tiên trận". Người bàn tới, kẻ nói lùi. Có người tính đến nhà Hồ 
Hữu Tường hỏi cho rõ chi tiết của vụ lạ lùng này, nhưng bạn tác ngăn lại nói: "Ấy chết! 
Đừng lại nhà thằng cha ấy mà mang họa. Chung quanh vùng ấy, bao giờ tôi cũng thấy 
thậm thò thậm thụt những người có vẻ khả nghi. Không phải nhân viên của CIA, thì là 
Công an Quốc gia. Không Công an Quốc gia, thì là tình báo của "họ". Không tình báo 
của "họ", thì là cán bộ của Đệ nhị Văn phòng Pháp, hay là mật vụ của Intelligence 
Service Anh... Hay là cùng một lượt tất cả những cái ấy. Anh mà ghé nhà ấy, thì anh lập 
tức bị chụp hình, bi theo dõi. Trừ khi nào anh thật tình đau bịnh lỗ mũi, ghé mà mua 
thuốc thì chẳng sao: bởi người ta điều tra biết anh bịnh, nên chẳng làm khó chi anh. 
Chớ anh đến đó, với mục đích khác hơn là để nhờ trị bịnh lỗ mũi, thì mục đích này sẽ bị 
phát giác. Rồi anh sẽ mắc vào "Tru tiên trận" như thằng Xích Tử ấy. Luận điều này đã 
làm cho hầu hết đều thụt. 

Nhưng mà luận điệu này không làm nao núng hai mươi tám nàng sinh viên gốc ở Tây 
Đô văn phái. Cảm tình nồng hậu của các nàng đối với đứa em út lém mép là Xích Tử 
không dễ bị một sự sợ sệt vu vơ làm lấn áp được. Các nàng lại tìm được một cái lý để 
ứng phó lại bất cứ ai hỏi các nàng vì sao lại tới nhà họ Hồ mà làm gì? Các nàng sẽ đáp: 
"Ông ấy sanh trưởng ở làng Thường Thạnh, tỉnh Cần Thơ, thì đối với chúng tôi đã có 
tình đồng hương rồi. Lúc nhỏ, ông nuôi cái mộng làm văn sĩ để làm rạng rỡ làng mình, 
thơm lây cả tỉnh mình. Còn chúng tôi cũng nuôi cái chí làm rạng góc Tây Đô, phức cõi 
Nam". Thì kể ra, ông cũng là bực tiên thanh của Tây Đô văn phái, cũng như 
Chateaubriand là tiên thanh cho phong trào văn chương Lãng mạn ở Pháp. Vì vậy mà 
chúng tôi là bực hậu sanh, ngày Tết chúng tôi đến viếng ông. Viếng là viếng một đồng 
hương. Viếng là viếng một nhà văn tiên thanh. Còn nhà chánh trị Hồ Hữu Tường, năm 
mười năm tung ra một biện pháp khác để mưu đồ việc an bang tế thế, còn nhà tư tưởng 
Hồ Hữu Tường toan tổng hợp ba cái văn mình kỹ sư, chánh ủy và tu sĩ, chúng tôi là con 
gái, chúng tôi hiểu không nổi, chúng tôi chẳng viếng chào và chúc Tết làm gì". Có một 
lập trường vững chắc như vậy, các nàng quyết định đến nhà họ Hồ, rồi trong ba điều 
bốn chuyện, hỏi thăm tin tức về Xích Tử và mưu định cứu Xích Tử ra khỏi "Tru tiên 
trận". Song các nàng nghĩ. Mình làm con gái, ngày mồng một Tết đến xông nhà người 
ta, không biết gia chủ có tin dị đoan mà phiền trách chi chăng? Nên các nàng hẹn nhau, 
đúng ba giờ chiều sẽ đến, chờ cho buổi sáng, có người đến xông nhà cho rồi... 

Ba giờ chiều, trước sau vài phút đồng hồ, các nàng đều đến đường Phan Văn Trị, ngồi 
chật ních cả nhà. Ghế nào cũng bị choáng bởi hai nàng, mà hãy còn mấy cô ngồi trên 
tấm bố trải ngay trên gạch. Xe của Thompson cũng đến, đưa Hồ Hữu Tường về. Nhà 
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sử gia Hoa Kỳ thấy cảnh náo nhiệt, không quên chụp một vài "bôi" ảnh màu, để có một 
bức họa tự nhiên, mà chẳng kém bức tranh của Matisse hay Picasso, do hai mươi tám 
màu áo khác nhau, sặc sỡ, lộng lẫy, của các cô mặc trong dịp Tết. Họ Hồ vừa bước vào 
nhà, thì nàng Mẫu Đơn đứng dậy, thay lời cho chị em, nói: 

- Thưa bác, có lẽ bác đã có chút ngạc nhiên, khi vừa thấy hai mươi tám chị em của 
chúng cháu, mà bác chưa từng gặp mặt bao giờ. Nhưng cháu xin nói ngay rằng chúng 
cháu thảy sanh trưởng trong tỉnh Cần Thơ, mà Ngô Đình Diệm dốt nát, đổi tên là tỉnh 
Phong Dinh. Tỉnh Cần Thơ là tỉnh chôn nhau cắt rún của bác, thì chúng ta là người đồng 
hương. Tình đồng hương này khiến các cháu đến đây, trước thềm năm ất tỵ, chúc cho 
bác sống lâu hơn hai mươi năm nữa, mà vẫn sáng suốt, không lẫn lộn, không lẩm cẩm, 
rồi viết một chuyện trào phúng hay hơn tất cả, hay cho đến đỗi khi đọc lại trước khi cho 
đi in, bác khoái trá, cười hả hả, rồi tắt hơi luôn như Trình Giảo Kim trong tiểu thuyết. Đối 
với một nhà văn có cái chết nào nên thơ, đẹp, sung sướng hơn là cái chết mà các cháu 
chúc cho bác đó? 

Một tràng pháo tay nổ ran chứng tỏ rằng Mẫu Đơn đã được chị em đồng ý. Nàng ngồi 
xuống, thì Tường Vi đứng dậy nối lời: 

- Lão nhà nho nào làm cố vấn cho Ngô Đình Diệm đổi tên tỉnh lại làm Phong Dinh thật là 
một lão dốt nát và bị Cộng sản đem thuyết duy vật mà nhồi sọ. Tỉnh của chúng ta giàu 
có, ấy là nhờ ngọn nước của sông Hậu Giang, trên kia cuồn cuộn chảy mạnh không kịp 
bồi phù sa, rồi khi chảy tới tỉnh ta, bị nước biển ngăn lại, mà phải chảy dịu đi, êm đi, phù 
sa nhờ đó mà có thể lắng xuống, bồi ruộng: ruộng mỗi năm được bón bằng món phân 
thiên nhiên này mà trúng mùa. Tỉnh ta nhờ thiên nhiên mà giàu có, chớ nào phải do Ngô 
Đình Diệm đặt tên cho mà giàu có được? Còn cháu nói lão nhà nho ấy bị Cộng sản nhồi 
sọ, vì đặt cái tên Phong Dinh cho tỉnh, ấy là nhắc cho dân trong tỉnh là cao vọng của họ 
chỉ đến cái nấc vật chất, cầu giàu có để hưởng thụ, nói nôm na là "làm công tử". Còn 
những giá trị cao siêu của tinh thần, những cái chân, thiện, mỹ... thì hãy quên đi! Nếu 
bác có thể nào chuyển lời này cho bác quốc trưởng Phan Khắc Sửu, cũng là người 
sanh trưởng ở Cần Thơ như chúng ta, thì bác cũng nên nói cho bác Sửu, bỏ quách cái 
tên Phong Dinh chướng tai gai mắt chúng cháu quá! 

Một tràng pháo tay ủng hộ lời đề nghị của Tường Vi. Nàng ngồi xuống, nhường lời cho 
Vạn Thọ: 

- Cháu quê mùa, mộc mạc, giản dị. Song cháu nghĩ, cái giản dị, mộc mạc, quê mùa lại 
gần chơn lý và dễ được quần chúng cảm thông. Tên tỉnh của chúng ta là Cần Thơ, vốn 
là tiếng Cao Miên di truyền lại. Nhưng là một gia tài quí giá của lịch sử giao lại cho dân 
tộc Việt, nói chung, cho người sanh trưởng trong tỉnh, nói riêng. Phân tích theo ý nghĩa 
tầm nguyên cần có nghĩa là nhọc lòng hết sức để phụng sự một cao vọng nào đó: như 
phong trào Cần Vương, trong lịch sử nước ta, là phong trào ái quốc, phát sanh vào lúc 
thực dân Pháp đặt gót đô hộ lên lưng của dân tộc, và nhọc lòng hết sức cho nhà vua là 
tượng trưng chung của dân tộc. Và cũng theo nghĩa tầm nguyên, thơ có nghĩa là sách 
vở, tượng trưng cho văn học, cho cái ý muốn nâng cao trình độ trí thức. Vậy Cần Thơ là 
một khẩu hiệu, là một đường lối: phải nhọc lòng hết sức mà phụng sự cho văn thuật và 
văn chương, để nâng cao trình độ trí thức của dân trong tỉnh, nói riêng, của toàn dân 
Việt, nói chung. Chối bỏ tên Cần Thơ, ấy là chối bỏ cái cao vọng ấy. Tội của Ngô Đình 
Diệm quả chẳng nhỏ. Bác cũng nên chuyển lời này cho bác quốc trưởng Phan Khắc 
Sửu, phải phục hồi tên Cần Thơ lại cho tỉnh của chúng ta. 
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Một tràng pháo tay lại ủng hộ lời đề nghị của Vạn Thọ. Nàng ngồi xuống, Hồ Hữu 
Tường đáp lễ trả lời: 

- Lời của ba cháu, trong dịp đầu năm nay, quả là lời châu ngọc. Bác xin mượn vài câu 
của Nguyễn Du, sửa lại vài chữ, mà khen các cháu. Khen rằng: 

Nghe qua, nắc nỏm khen thầm: 

Giá đành tú khẩu, cẩm tâm, khác thường. 

Ví chen vào Đaị Học đường, 

Thì tranh giải nhứt, dễ nhường cho ai? 

Một tràng pháo tay hoan nghinh lời khen của nhà văn già. Nàng Bụp, ngây thơ đứng lên 
nói: 

- Thưa bác, chúng cháu đã chen vào Đại học đường hơn hai năm nay, và cũng len lỏi 
vào làng văn được mười mấy tháng. Bác quá yêu chúng cháu chưa bao giờ tranh được 
giải nhứt. Lúc còn học ở trường trung học Cần Thơ, chúng cháu còn nhường tài cho 
một cậu em nhỏ hơn chúng cháu tới ba tuổi. Lên Sài Gòn, chen vào Đại học, chúng 
cháu chật vật lắm mới khỏi thua bạn tác. Bước vào làng văn, chúng cháu chưa ai tranh 
việc ăn khách nổi với anh ba tàu là Kim Dung tác giả "Cô gái Đồ Long". Chắc chắn là 
chúng cháu phải nhờ bác dắt dẫn rất lâu, rất công phu, họa may chúng cháu mới xứng 
đáng với lời khen của bác. 

Hồ Hữu Tường đáp: 

- Thành công trong văn chương, không thể bằng vào số độc giả mà chấm điểm. Lúc 
Victor Hugo cho in ra bộ Les Misérables (Những kẻ khốn nạn), thì Eugene Sue lại lôi 
cuốn độc giả mãnh liệt hơn bằng bộ tiểu thuyết Les mystères de Paris (Những bí mật 
của thành Paris). Nhưng lịch sử văn chương nào ghi tên của E. Sue, còn V. Hugo được 
làm lễ quốc táng, linh cửu quàn tại Panthéon là nơi mà nước Pháp rước linh cửu của 
những đứa con làm vinh quang cho mình. Lúc bác còn nhỏ, tiểu thuyết Fantômas làm 
mê say độc giả Pháp, còn mấy trăm lần hơn kiếm hiệp ta làm độc giả ta mê say. Ngay 
khi ấy, trong mấy mươi năm, quyển Les nourritures terrestres (Món ăn của trần gian) 
của Gide chỉ bán có vài trăm quyển. Nhưng Gide được giải Nobel về văn chương, được 
cả thế giới ca ngợi là văn hào. Còn bộ Fantômas mấy mươi năm nay chôn vùi trong 
lãng quên. Các cháu chớ lấy việc ăn khách làm cân vàng thước ngọc mà đo giá trị một 
tác phẩm văn chương... À, mà mấy cháu nói ở Cần Thơ có cậu nhỏ nào, nhỏ tuổi hơn 
mấy cháu mà đã lỗi lạc hơn mấy cháu? 

Lài đứng dậy, mảnh mai, yêu kiều, nói nhỏ nhẹ: 

- Cậu ấy tên là Lê Xích Tử. Hình như tối hôm qua có đến đây viếng bác, bước khỏi nhà 
là bị nhốt vào Tru tiên trận. Chẳng hay số phận của cậu ấy bây giờ thế nào? 

Hồ Hữu Tường thừ người giây lâu, rồi đáp: 

- Tưởng là ai đâu, chớ té ra cậu ấy. Quả là hôm qua, lúc tám giờ tối, cậu có đến đây, nói 
ba hoa mấy câu, vừa bước ra khỏi cửa, là mắc nạn. Hiện nay, cậu còn nằm trong trận, 
trụ hình ở cung Đoài, là cung của Tây Phương. Suốt cả buổi sáng nay, chính bác đây, 
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bác cũng vướng vào Tru tiên trận. Nhờ bác có "tụ đỉnh liên hoa" mà thoát nạn, được 
đưa về nhà, là gặp ngay các cháu đây... 

Rồi Hồ thuật rõ chi tiết cuộc nói chuyện tại biệt thự cho các nàng nghe, và kết luận: 

- Bởi bác biết chắc rằng lời của bác thế nào cũng bị máy thâu thanh tối tân, của Nga cấp 
cho Việt Cộng, nó hút, nghĩa là lời ấy bị Hồ Chí Minh nghe rõ, và bởi bác sợ Hồ Chí 
Minh quá, nên bác mới lập luận mà xúi Hoa Kỳ đừng ếm mồ của ông phó bảng Huy. 

Bụp ngây thơ hỏi: 

- Cháu tưởng bác yên hùng, bị xử tử mà cười dài, không chút sợ sệt, như các báo đã 
đăng dạo nọ. Không dè bác lại sợ Hồ Chí Minh. Bác sợ nhà lãnh tụ độc tài Cộng sản ấy 
nơi chỗ nào? 

Hồ Hữu Tường cười xòa đáp: 

- Thiên thần Achille toàn thân cứng rắn, không ai làm sao cho phủng được. Nhưng ở 
nơi gót còn có chút điểm yếu mềm. Huống hồ là bác. Hồ Chí Minh biết chỗ yếu ớt đó 
của bác, rủi bác lọt vào tay hắn, hắn dùng phép bí mật mà trị bác nơi chỗ yếu ớt đó, thì 
làm sao bác chịu nổi? 

- Chẳng hay chỗ yếu ớt đó của bác là chỗ nào? 

Hồ Hữu Tường chau mày, có vẻ lo âu, đáp: 

- Khó nói quá. Các cháu là con gái, bác nói, bác ngượng miệng. 

- Không sao đâu! Các cháu là gái tân thời, đi phòng trà xem những tuồng thoát y vũ, vào 
đăng xinh nhảy tuýt, đọc tất cả tác phẩm của Chu Tử nào Yêu, Sống, Loạn, Ghen, Tiền, 
gặp những trang sống sượng nhứt mà chẳng đỏ mặt tía tai. Điều mà bác nói, chắc gì là 
khiêu dâm bằng văn của Cô Bạch Mai? Bác nói hết sự thật đi, biết đâu các cháu chẳng 
nghĩ ra được kế để che chở cho bác? 

- Thế thì bác nói. Mà hễ có cháu nào đỏ mật, thì bác dừng lại ngay nhé! Số là Hồ Chí 
Minh biết rõ rằng bác không sợ chết, không sợ chết vì bị bắn một cái rầm, không sợ 
chết vì bị chặt cổ một cái phụp, không sợ chết vì bị thắt cổ le lưỡi thè lè. Bởi vậy cho 
nên, năm 1945, bác ở Hà Nội, sát bên nách hắn, mà hắn đâu có giết bác? Nhưng hai 
mươi năm qua, khoa học tiến bộ, Hồ Chí Minh áp dụng khoa học tối tân, tìm ra được 
một kỹ thuật để trị được cái lì của bác. Phân tích máu của đàn ông, của hầu hết đàn ông 
y học đã chứng minh rằng máu của họ không phải chỉ có hai thứ huyết cầu, là hồng 
huyết cầu, và bạch huyết cầu như bấy lâu người ta đã dạy. 

"Họ còn có một thứ huyết cầu thứ ba nữa, gọi là huyết cầu 35, nhờ sự phát minh ra 
kiếng hiển vi điện tử (microscope électronique) mà người ta mới khám phá ra được. Vì 
nó là loại tế vi (virus). Bất cứ đàn ông nào, thảy đều có huyết cầu 35 trong máu, không ít 
thì nhiều. Mượn một câu của nhà Phật, là "chúng sanh giai hữu Phật tánh" mà nói, thì 
khoa học ngày này có thể tuyên bố rằng: "Chúng đàn ông" giai hữu "huyết cầu 35". 
Huyết cầu đỏ và huyết cầu trắng toàn là thứ huyết cầu vô tri vô giác. Còn huyết cầu 35 
là thứ huyết cầu luôn luôn chịu ảnh hưởng của lục trần, do lục căn cho vào. Bất cứ, 
nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý, thảy đều có thể làm cho huyết cầu 35 sôi động. Nhãn là mắt, 
mắt thấy gái đẹp, huyết cầu 35 rung chuyển, thì cậu trai động tình, nhìn theo muốn lọt 
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tròng. Nhĩ là tai, tai nghe giọng oanh thỏ thẻ, thì chàng thấy trái tim rung động. Tỉ là mũi, 
mũi ngửi mùi thơm, hoặc tự nhiên, hoặc của nước hoa, của một người đẹp, thì lòng 
chàng nao nao. Thiệt là lưỡi, chỗ này bác tự kiểm duyệt đi, các cháu muốn hiểu, thì đi 
xem xi nê, đến mấy chỗ cụp lạc, các đào kép Âu Mỹ hôn nhau say sưa, các cháu sẽ 
hiểu phần vô ngôn ấy. Thân là người, là đụng cham; cậu si tình nào mà nắm được bàn 
tay của ý trung nhơn, là trái tim đập thùng thùng. Còn cuối cùng, ý là ý. Các nhà văn 
muốn cho tác phẩm mình ăn khách, chỉ có bịa ra những pha thật gợi ý, kích thích huyết 
cầu 35 của đọc giả. Khoa học ngày nay lại tiến nhiều, chẳng những nhờ lục căn, lục trần 
mà khích động huyết cầu 35, lại còn chế được những thứ thuốc làm cho chúng nó sanh 
đẻ ra rất mau lẹ, rất nhiều. 

Nàng Súng quê mùa, không hiểu vì sao mà sự tiến bộ khoa học này lại làm cho Hồ Hữu 
Tường sợ quá như vậy. Bèn hỏi toạc móng heo. Cực chẳng đã, họ Hồ phải giải thích: 

- Cháu nghĩ coi, nếu ngày kia, bác lọt vào tay Hồ Chí Minh, mà Hồ Chí Minh không giết, 
lại thi hành biện pháp độc địa, thì bác đây chịu sao nổi? Phương pháp độc địa ấy là: Một 
mặt, thiến mất cái của quí của bác đi, mà chừa lại nguyên hai đùm, để cho cái "chức vụ" 
hãy còn mà cái "cơ quan" mất hẳn. Việc ấy ví như Trung Cộng có lò máy chế bom 
nguyên tử, mà không có oanh tạc cơ tối tân để cho bom nguyên tử sang qua đội bên 
địch. Một mặt, bắt buộc bác ăn đồ bổ, không phải ăn khẩu phần thường của dân, không 
phải ăn theo "tiểu táo", không phải ăn theo "trung táo, không phải ăn theo "đại táo" như 
Mao Trạch Đông, Chu Ăn Lai, mà ăn theo chế độ "thượng thái táo". Mặt thứ ba, bắt 
buộc bác uống những món thuốc tối tân để làm cho huyết cầu 35 sanh sôi nảy nở rất 
nhiều. Còn mặt thứ tư, là tuyển một số phụ nữ kiếu cuốc, cô nào cũng đẹp, cô nào cũng 
có duyên, cô nào cũng lão luyện thuật "địch vận", cho luôn luôn quây quần bên bác, vận 
dụng đủ nghệ thuật để khích động lục căn, điều khiển lục trần của bác, hầu tổ chức một 
cuộc "xuống đường" đại qui mô của những huyết cầu 35 trong máu của bác. Mà bác đã 
bị thiến mất của quí, thì bác còn biện pháp gì mà trấn áp cuộc "cách mạng thường trực" 
của đám "quần chúng lao khổ" là huyết cầu 35 trong nội thân của bác, xuống đường 
bạo động, phá phách từ sớm tới chiều, ngày này tới ngày kia... Rồi Hồ Chí Minh còn tìm 
thuốc trường sanh bất tử mà cho bác uống, để kéo dài cái khổ của bác. Hỏi các cháu, 
bác làm sao mà chịu nổi một cách trừng phạt khoa học như vậy? 

Hồ Hữu Tường nói xong, mà cảm thấy sự ghê sợ của cách trừng phạt ấy, nên vẻ mặt 
có dáng mất tinh thần. Các nàng ngồi im, không biết làm sao mà cứu Xích Tử. Thì nàng 
Xuân Lan đứng lên nói: 

- Thưa bác, tưởng cách trừng phạt gì gớm ghê hơn nữa, thì mới nên lo. Chớ chỉ có 
chừng ấy thôi, thì hãy còn biện pháp rất hay để đối phó. 

Mấy chục cắp mắt đều quay nhìn Xuân Lan. Họ Hồ hỏi: 

- Cháu có kế gì, hãy đem ra bàn thử! 

- Thưa bác, trước khi trình bày kế ấy, cháu xin phép bác cho cháu nói rằng phép ấy đã 
được năm bảy ngàn năm kinh nghiệm. Thuở xưa, miền Nam nhờ ấm áp, mà cây cỏ 
thạnh mậu, văn minh nông nghiệp phát triển sớm hơn ở miền Bắc lạnh lẽo, rồi con 
người sớm chuộng văn, quên võ. Kết quả là, tuy văn minh hơn, miền Nam đánh thua 
miền Bắc. Cầm đầu miền Bắc lúc ấy là Hoàng Đế, học được sở đắc của miền Nam, như 
y học, như nghề dệt, như phép dưỡng sinh. Phép dưỡng sinh này, mấy ngàn năm sau, 
được Lão Tử phục hưng lại, phát triển thêm. Và từ ấy được gọi là phép dưỡng sinh của 
Hoàng, Lão. Đến bây giờ, thất kỳ truyền. Chỉ còn có một đôi gia đình theo đạo Minh Sư 
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còn giữ được phép ấy mà thôi. Gia đình cháu mấy đời theo đạo Minh Sư, nên cháu biết 
phép dưỡng sinh ấy. Gần đây, báo HÒA ĐỒNG xướng ra chủ thuyết "Phục hưng mới". 
Cháu lại học về I khoa, nên cháu nghĩ rằng trong việc phục hưng mới này, đem phép 
dưỡng sinh mà phục hưng, hiện đại hóa, phát xiển theo qui củ của khoa học, thì trong 
phép dưỡng sinh này có rất nhiều thuật để giúp bác trấn áp được "cuộc cách mạng 
thường trực" của huyết cầu 35, nếu rủi mà bác lọt vào tay Hồ Chí Minh và Hồ Chí Minh 
thi thố kế sâu độc như bác đã thị kiến. 

Hồ Hữu Tường nghe nói mừng rỡ, vội vã hỏi: 

- Phép dưỡng sinh như thế nào? Thuật trấn áp cuộc "cách mạng thường trực của huyết 
cầu 35" như thế nào? 

Muốn biết Xuân Lan trả lời làm sao, hãy xem đến hồi sau phân giải. 

 

HỒI THỨ TÁM 
 

Để cứu bạn, các nàng toan xuất trận, 
Tìm nguyên nhung, Xích Tử gặp tình xưa 

Đây nói về Xuân Lan, khi nghe họ Hồ hỏi phải dùng biện pháp nào để trấn áp cuộc 
"cách mạng thường trực của huyết cầu 35", thì lấy tai che miệng, cười tủm tỉm, mà đáp 
rằng: 

- Hiện nay, khoa học chưa tìm ra được cái gì sanh ra tinh trùng của đàn ông, mặc dầu 
đã biết chính xác rằng nơi sanh ra tinh trùng ấy là hai cái hòn lòng thòng dưới bộ phận 
sinh dục. Vừa nghe bác "thị kiến" rằng: "Chúng đàn ông giải hữu huyết cầu 35", mà 
cháu lập ra được một giả thuyết khoa học. Và cháu sẽ chọn giả thuyết ấy làm đề tài của 
luận án trình thi Tiến sĩ về I khoa. 

Hồ Hữu Tường nghe nói nàng có một phát minh mới về I khoa, lấy làm thích thú, vồn vã 
hỏi: 

- Chẳng hay giả thiết ấy ra làm sao? 

- Cháu ví huyết cầu 35 như là chất uranium trong hình thức quặng và nằm khắp đó đây 
trong thân thể của người đàn ông. Các quặng này chuyên chở lại hai cái hòn lòng 
thòng, mà cháu ví như hai lò máy nguyên tử khổng lồ, và nơi đó biến ra thành hàng tỉ 
tinh trùng, mà cháu ví như những quả bom nguyên tử. Những quả bom nguyên tử này, 
theo khoa học Tây Phương, phải có cơ quan chở đem dội trên đất của địch. Bằng 
không, chứa ứ nhiều quá, chúng nó phát nổ, hành xác chủ nhơn quá chừng. Khoa học 
Tây Phương không có phép gì giúp cho chủ nhơn tránh được cái nguy cơ do sự tích 
sức quá nhiều thứ bom nguyên tử ấy. 

Hồ Hữu Tường gật đầu khen rằng: 

- Chính là bác sợ cái nguy cơ ấy, mà chỉ nghĩ tới thôi, đã ớn xương sống rồi! 

Xuân Lan cười ra tiếng, nói tiếp: 
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- Nước Tàu mà chế nhiều bom nguyên tử đây, lại không đóng được oanh tạc cơ tối tân 
để chở chúng nó đem dội bom nơi khác, Tàu cũng bị cái nguy cơ đó. Địch làm cho bom 
Tàu nổ chuyền trên nước Tàu, thì Tàu sẽ tiêu... Bây giờ cháu xin trở lại vấn đề huyết 
cầu 35. Đến hai cái hòn lòng thòng, huyết cầu 35 biến thể thành ra tinh trùng. Trong 
phép dưỡng sinh của Hoàng, Lão, người ta chỉ gọi vắn tắt bằng chữ tinh. Và phép 
dưỡng sinh này lại dạy cho tu sĩ biết ngày ngày "luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần". 
Không khác nào chất uranium đem đến lò nguyên tử, người ta không dùng mà chế ra 
bom, lại chế ra làm nhiên liệu để đốt các động cơ nguyên tử mà chế tạo ra tinh lực cung 
cấp cho loài người sử dụng để mưu hạnh phúc cho loài người. Danh từ mới lạ "áp dụng 
hòa bình của tinh năng nguyên tử" (applications pacifiques de l’énergie atomique), mà 
thật ra, ý ấy cũ rích. Ấy là phép "luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần" dùng làm trấn áp 
cuộc "cách mạng thường trực của huyết cầu 35", hầu giúp cho bác sáng tác thật hay 
những tác phẩm văn chương, triết lý, khoa học đó! 

Nghe tràng lý thuyết đanh thép của Xuân Lan, họ Hồ lấy làm khoái trá, vỗ tay hoan 
nghinh rốp rốp. Các nàng cũng vỗ tay theo, ba lượt, mới chịu để cho họ Hồ nói: 

- Câu hậu sanh khả úy, cháu vừa chứng minh một cách hùng hồn. Bây giờ, bác hết sợ 
cách trừng phạt oái oăm nọ rồi. Thú thiệt với các cháu, từ nhỏ tới bây giờ, bác chưa biết 
phục ai. Mà bây giờ, bác phục cháu Xuân Lan lắm lắm. 

Thu Cúc thấy Xuân Lan được khen nồng nàn như vậy, có hơi ganh tị một chút, bèn 
đứng dậy nói: 

- Thế thì cái mưu sâu sách động huyết cầu 35 xuống đường, đốt ngòi và châm nhiên 
liệu cho cuộc cách mạng thường trực của chúng ta là một cái mà sách vở chép rằng 
"bất dĩ vi phước, bất dĩ vi họa". Bác Hồ trước kia tưởng là họa, nên âu lo, nên phát sợ. 
Bây giờ, bác thấy đó là phước, thì bác lại mừng. Cháu đây còn một mưu hay hơn để 
hiến cho bác. Song xét vì "mưu bất khả chúng", mặc dầu hết thảy ở đây là chị em, song 
bí mật nguyên tử kia người ta còn giấu nhẹm kia, lẽ nào ta không giữ cái bí mật này quí 
giá hơn gấp mấy lần. Vậy, mưu ấy, cháu sẽ viết thành cẩm nang, trao cho bác. Còn giờ 
đây, chúng ta hãy đổi vấn đề, mà bàn về việc cứu cậu em Xích Tử ra khỏi Tru tiên trận. 

Tất cả đều gật đầu đồng ý, có vẻ khen Thu Cúc đã vào đề một cách rất khéo. Hồ Hữu 
Tường cũng tán thành và nói: 

- Tru tiên trận đời Phong Thần, chỉ là một trận nhỏ, lập trên một khoảnh đất chút xíu mà 
thôi. Bửu bối của các vị tiên, thời xưa chỉ hại được có một người, sánh ra không ăn thua 
gì với bửu bối thời nay cả. Tru tiên trận ngày nay lập trên khắp hoàn vũ, đi đến đâu cũng 
vướng, cũng mắc, không tìm thấy lối ra. Cửa ra, họa may là do cởi được hỏa tiễn liên 
hành tinh mà lên cung Trăng, mà sang qua Hỏa tinh. Còn bửu bối ngày nay, trí của con 
người không sao lường nổi. Lường nổi chỉ có những máy tính điện tử. Vậy, phá trận tru 
tiên, không phải phá hết trận, mà chỉ phá một góc nhỏ thôi để cứu Xích Tử, thật là khó 
vô cùng. Phàm, ngày xưa, phá trận khó ắt phải cần nữ tướng. Bây giờ, phá trận Tru tiên 
của thế kỷ XX này, tất cũng phải vậy. Chẳng hay các cháu có dám làm nữ tướng mà 
phá trận này không? 

Các nàng nghe hỏi, nhìn nhau, ngơ ngác. Mẫu Đơn thay lời chị em, đứng lên nói: 

- Chúng cháu chưa từng gặp tiên cô thâu về núi tu luyện rồi truyền bửu bối cho. Chúng 
cháu chưa có ai học Judo, hoc Aikido, hay học võ Việt. Chúng cháu cũng chưa biết cầm 
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súng, đánh boa nha như đào kép trên sân khấu. Làm sao chúng cháu làm nữ tướng 
được? 

Những điều cháu nói, chỉ giúp cho các cháu làm nữ tướng ở thế kỷ XIII, như cô gái Đồ 
Long, còn ở thế kỷ XX này, văn minh kỹ sư chọi với văn minh chánh uỷ, cũng như hồi 
xưa Xiển giáo và Triết giáo tranh hùng, thì văn minh tu sĩ đóng vai Hồng Quân chơn 
nhơn, cho hai bên uống thuốc giải hòa. Hễ cãi lịnh thầy thì thuốc hành cho tiêu xác. 
Thuốc giải hòa này là lòng sợ có hiểm họa chiến tranh thế giới thứ ba. Công việc ấy là 
công việc của Hồng quân chơn nhơn, thủ vai của văn minh tu sĩ. Còn các cháu là những 
vị tiên nhỏ, đồ đệ của văn minh tu sĩ. Các cháu phá một trận nhỏ, nói cho đúng hơn, một 
góc nhỏ của một trận lớn. Cần chi bửu bối, cần chi Judo, Aikido, hay võ Việt, cần chi 
súng lục và boa nha? Cần chỉ có một tâm hồn cứu thế, một trí sáng suốt, một dạ hy 
sanh, một mớ tài hoa là làm nữ tướng rồi. 

Hạ Liên đứng lên hỏi: 

- Phàm phá một trận, đâu bằng phép tiên, đâu bằng quân lực, đâu bằng những thuật 
của văn minh tu sĩ, cũng phải có phương pháp. Chúng cháu chưa từng phá trận bao 
giờ. Bác có thể nào chỉ phương pháp ấy cho chúng cháu chăng? 

- Thú thật với các cháu, bác đã mắc vào nhiều trận. Mà bác thoát ra được, không phải 
nhờ bác phá nổi. Chẳng qua chỉ là nhờ bác được chữ phước đức, mà đến nay mạng 
bác mới còn đây. Bác không thể nào làm thay các cháu được. Các cháu muốn cầu 
phương pháp, mà các cháu vốn múa bút chơi văn, thì các cháu nên cầu tiên sư của 
nghề văn ở xứ lạ. 

Hạnh đứng lên hỏi: 

- Chẳng hay vị tiên sư ấy là ai? 

- Vị tiên sư ấy là bà Âu Cơ, vốn là một nàng tiên. Trước bà, người còn mê tối. Sanh con 
ra, cứ để nó sống tự nhiên, hết bú rồi chơi, chơi đã rồi ngủ. Mà nó ngủ được bởi vì 
không có gì làm rầy mà phá giấc ngủ của nó. Đến khi bà Âu Cơ đẻ ra một bọc có một 
trăm trứng, mỗi trứng nở ra thành một đứa trẻ, thì trong nhà bà, cùng một lượt, có một 
trăm đứa trẻ. Hễ đứa này thiu thiu ngủ, thì đứa khác khóc ré lên, làm cho nó giựt mình, 
mất giấc. Bà Âu Cơ, vốn là nàng tiên, nên thông minh, nhận thấy tình trạng ấy, bèn lập 
tâm tìm cho ra một biện pháp làm cho trăm đứa trẻ cùng êm tai một lượt, mơ mơ, màng 
màng, rồi cùng ngủ, mà chẳng có đứa nào ré lên phá giấc đứa kia. Biện pháp ấy là bà ù 
ơ mà ru chúng nó êm tai. Ấy là đã sáng chế ra cái thuật hát ru em, thiên hạ thấy công 
hiệu, bắt chước, mà hát ru em tràn lan khắp nơi. Hát ru em cho được công hiệu, phải có 
nhạc, có nhịp, có vần. Do đó mà hình thức đầu tiên của thơ xuất hiện. Đó là khởi thủy 
của văn chương. Nên bác nói với các cháu rằng bà Âu Cơ là vị tiên sư của nghề văn ở 
xứ lạ. Các cháu nên cầu bà chỉ giáo. 

Các nàng đồng ý, hẹn nhau, tối đó vào giờ tý, sẽ tổ chức một buổi cầu thơ tiên, mời cho 
được bà Âu Cơ mà nhờ chỉ giáo. Rồi cùng đứng lên từ tạ mà ra về. 

Đây nói về Xích Tử khi nghe họ Hồ đưa ra một tràng lý luận dài lê thê để chứng minh 
rằng việc ếm mả cụ phó bảng Huy đã không chút lợi gì cho Thế giới Tự do, thêm hại thì 
có, thì hắn ta thấy sở học của mình chẳng là bao đối với họ Hồ. Thì trong cuộc tranh 
đấu lý tưởng, triết học, tôn giáo, chánh trị, văn nghệ này, làm sao mà thu phần thắng 
cho nổi. Nghĩ như vậy, hắn ta mất tinh thần, chẳng buồn nói năng. Vào ăn cơm, hắn ta 
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ngốn cho nó mà chẳng màng lấy ngon. Lại uống rượu thật nhiều, dùng tửu bịnh mà giải 
phá sầu thành, nên khi ra tiệc thì đã say, mí đã híp, tìm chỗ nằm đánh một giấc, không 
hay Thompson đưa họ Hồ về nhà từ bao giờ. 

Trong giấc ngủ, chàng nằm mộng thấy Thu Hương đến. Chàng mừng lắm, ôm gối mẹ 
mà thưa: 

- Mồng một Tết mà mẹ về thăm con, ắt mẹ có điều rất hay mà dạy cho con đó. 

Thu Hương vuốt ve đáp: 

- Tội nghiệp con tôi, vừa ra trận đầu là bị mấy chưởng nặng nề. Song không sao đâu 
con. Mẹ đã viện được hai mươi tám nàng tiên để giúp sức cho con. 

Mẹ còn thế viện một vị đại tiên nữa đến giúp con. Nếu vị đại tiên này khứng chịu, thì quả 
là con với người ấy có duyên tiền định. Mẹ không thể nói tên họ người đó, ở trần gian, 
là gì. Thiên cơ bất khả lậu. Song mẹ có thể cho con biết, trên cõi trời Đâu Suất, người 
ấy vốn là gì? 

Xích Tử nghe nói, mời mẹ lại ghế bành ngồi, rồi chàng lấy giấy viết mà ghi những lời mẹ 
sắp nói. Thu Hương tiếp: 

- Trên cõi trời Đâu Suất, thời gian tuy có khác hơn ở thế này, song cũng có tuần hoàn, 
có năm, có tháng, có ngày: năm chia làm bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mẹ vắng mặt 
ở trên đó chỉ có một giây mà xuống trần, thì ở cõi này, mẹ lại sống được hai mươi lăm 
tuổi. Trên ấy cũng có mưa, có nắng. Trước hay là sau cơn mưa, giọt nhỏ của mưa lơ 
lửng trên không, phản chiếu ánh sáng, cũng hiện mống trên vòm trời. Màu sắc đẹp đẽ 
của mống trời làm cho con ong con, tiền kiếp của con, say đắm. Nhưng mống chỉ là cái 
ảo ảnh, đứng xa thì nhìn thấy, đến nơi lại biến mất đi. Con ong con, là con, nào có biết 
chi, khi nào mống trời hiện lên, thì bay tới mà tìm ảo ảnh. Đó là một mối tình. Thời xưa 
khối tình thác xuống tuyền đài chưa tan. Ngày nay, rời Đâu Suất mà xuống cõi trần, khối 
tình ở trong lòng con nào có tan đi được? Bởi biết vậy, nên các tiên Phật ở cõi trời Đâu 
Suất hạ lịnh cho cái mống trên ấy đầu thai xuống cõi trần, làm một nàng con gái, Mẹ 
không được phép nói tên họ nàng ấy là gì. Song, nếu con còn trung thành với tình xưa, 
thì vừa gặp nàng, con sẽ lập tức bị sét đánh trong lòng, yêu nàng ngay, mê nàng ngay. 
Và như Tiết Đinh San gặp Phàn Lê Huê, con sẽ được nàng cứu mà thành duyên giai 
ngẫu. 

Xích Tử hỏi: 

- Con nay mắc kẹt trong biệt thự, làm sao đi đó đi đây được, mà gặp nàng? 

Thu hương ghé vào tai chàng mà dạy chàng phải làm như vầy, như vầy. Nghe mẹ dạy, 
Xích Tử rất đỗi vui mừng, cười ra tiếng. Ngay lúc ấy Thompson mở cửa bước vào, nghe 
chàng cười lớn hỏi: 

- Có gì làm cho ông Xích Tử khoái trá mà cười to như vậy? 

Nghe có tiếng hỏi Xích Tử giật mình thức dậy, mới hay là một giấc chiêm bao. Chàng 
vùng ngồi dậy, làm tỉnh nói: 
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- Uống chút rượu, có hơi say, nằm lim dim mà nghĩ sự đời, nực cười cho lão Hồ Hữu 
Tường quá! 

Thompson lại ngồi vào ghế bành, đối diện với Xích Tử, bấm nút cho máy ghi âm chạy, 
rồi hỏi: 

- Chẳng hay ông cười ông bạn tôi về chỗ nào? 

- Tôi cười ông ấy về cái chỗ học không thiệt, mà là học giả. Ta khoan vội phê phán 
những ức đoán của ông về tương lai. Ta chỉ thử kiểm soát những cái mà ông nói về quá 
khứ. Ông ấy quả quyết rằng Hồ Chí Minh có một "hòn máu bỏ rơi", sanh tại Phan Thiết, 
tên là Trần Tất Tựu. Điều này, ông Thompson, ông có thể dùng phương pháp khảo 
chứng của sử học mà kiểm soát được. Ông hãy điện cho cơ quan nào đó ở Phan Thiết 
tra lục sổ bộ của thành phố này, để kiểm soát coi có người nào tên là Trần Tất Tựu, con 
không cha và khai theo họ mẹ, và sanh vào khoảng những năm mà Nguyễn Tất Thành 
rời Phan Thiết chăng. Hồ Hữu Tường lại quả quyết rằng Trần Tất Tựu là một người sốp 
phơ. Hồi thời thực dân, mỗi sốp phơ đều có một thẻ căn cước, nạp ở nhà hình, và có 
một bằng cấp lái xe ghi vào sổ cái để lại sở Trường tiền. Vậy ông cho người đến hai sở 
ấy mà tra lục, coi quả như vậy chăng. Hồ Hữu Tường lại nói Trần Tất Tựu có một đứa 
con gái, sanh năm 1948 và tên là Trần Thị Thẹp. Điều này, ông Thompson, ông có thể 
sai người đến tra cứu bộ đời của đô thành Sài Gòn - Chợ Lớn. Còn như việc mẹ nàng 
Thị Thẹp bỏ giấy khai sanh của con lập tờ thế vì tại tòa Hòa giải Sài Gòn năm 1955, thì 
ông chỉ cho tra cứu hồ sơ cửa phòng Lục sự tòa Hòa giải, ắt ra manh mối chớ gì? 

Thompson nghe Xích Tử đề nghị hạp với phương pháp sử học mà mình theo dõi mười 
mấy năm nay, rất đỗi vui mừng, lập tức lấy điện thoại mà nói chuyện, ra lịnh sưu tầm y 
như Xích Tử bày vẽ. 

- Tại sao, khi có mặt Hồ Hữu Tường đây, ông không đưa ra những hoài nghi đó? 

- Không nên. Tuy nền học của họ Họ là một nền học không thiệt, một nền học giả, song 
ta nên xem đó như là một thứ alchimie (luyện kim) để giúp cho hóa học kim thời. Ta đặt 
những hoài nghi trước mặt ông ta, ông ta bị chạm tự ái, không thèm nói dốc nữa, có 
phải là ta mất một nguồn ý thừa chăng? 

- Theo ý ông, thì sao? 

- Theo ý tôi, việc Hồ Chí Minh có một hòn máu bỏ rơi ở Phan Thiết, tính cái nhiên, điều 
ấy chắc đến tám mươi phần trăm. Họ Hồ dựa vào chỗ ấy mà thêu dệt thêm, đặt tên cho 
người con là Tất Tựu, do tên Tất Thành mà suy ra. Còn về phần đứa cháu nội, Hồ Hữu 
Tường bởi ghét Hồ Chí Minh, nên bịa ra cho nó cái tên xấu xí là Thị Thẹp. Đó là lối trả 
thù vặt. Nhưng điều Hồ Chí Minh có thể có cháu nội ở miền Nam này, điều ấy có thể 
xảy ra được. Vậy tôi kết luận như vầy. Nếu Hoa Kỳ không chỉ dùng biện pháp quân sự, 
mà muốn dùng thêm biện pháp chánh trị và lý tưởng, thì Hoa Kỳ nên cho tìm cháu nội 
Hồ Chí Minh mà lập lên làm minh chủ của mặt trận chống Cộng. Đứa cháu nội ấy phát 
hịch, tuyên bố rằng ông nội mình là một nhà ái quốc thuần túy, bị Cộng Sản bắt làm bù 
nhìn để thi hành chính sách độc tài và vọng ngoại. Bởi thế cho nên nó mới lập mặt trận 
chống Cộng, nêu cao khẩu hiệu "Phò Hồ Chí Minh, diệt cộng phỉ". Tôi tin rằng khẩu hiệu 
ấy đáp trúng tiềm thức hầu hết phân nửa người Việt. Hàng ngũ Cộng sản sẽ bị chia rẽ. 
Có phải là cái kế của tôi là một kế độc, có tánh chất khoa học, chớ nào phải vu vơ như 
việc ếm mồ ếm mả cụ phó bảng Huy? Có phải là cái kế của tôi đáng giá hơn một trăm 
triệu đô la không? 



88 

 

Thompson gật đầu khen phải và nói: 

- Ít ra như vậy, các quan võ Hoa Kỳ mới hiểu được và đề nghị cho Tổng thống Johnson 
chấp thuận. Nhưng này ông Xích Tử, nếu kế ông được tòa Bạch Ốc chấp thuận, chắc 
chắn là ông sẽ được làm cố vấn thường trực của Chánh phủ Hoa Kỳ về vấn đề Việt 
Nam. 

Xích Tử nghe nói, rụng rời tay chơn, mặt biến sắc. Thompson thấy vậy rót quýt ki mời 
chàng uống để trấn tỉnh tinh thần. Nhấp nửa ly rượu mạnh mà chàng chưa hết sợ. Bởi 
vì, lỡ nói dốc cho sướng mồm, mà chàng đã vi phạm nguyên tắc tàng ẩn để cho Hoa Kỳ 
thấy chàng có tài, có ý kiến, có ý thừa, thì chắc chắn là chàng bị Hoa Kỳ giam lỏng để 
khai thác. Ấy là mắc vào Tru tiên trận, biết chừng nào thoát ra được. Chàng bèn lâm 
dâm khấn vái mẹ, để mẹ chàng mau đi cầu cứu nơi các nàng tiên. Thompson thấy 
chàng nhấp rượu rồi, mà chẳng thốt lời nào, bèn giả lả hỏi: 

- Ông Xích Tử bảo ông bạn tôi không phải là học thiệt, mà là học giả. Điều này làm cho 
tôi băn khoăn vô cùng. Năm 1957, khi ông ấy bị Ngô Đình Diệm kết án tử hình, hầu hết 
các nhà trí thức của các nước văn minh đều ký tên xin hủy án cho ông, mượn cái cớ là 
ông ấy là một nhà bác học. Chẳng lẽ tất cả những nhà tai mắt trong thế giới đều lầm? 

Xích Tử đáp: 

- Xin lỗi các nhà trí thức trong thế giới, để tôi nói sự thật. Các nhà ấy quả là lầm. Lầm 
cũng như Tào Tháo hồi xưa bị Quan Công tuyên truyền mà lầm cái tài của Trương Phi 
vậy. Ông có nhớ đoạn truyện đó không? Lúc Quan Công mắc kẹt mà tạm gởi thân giữa 
ba quân của Tào Tháo, thì Quan Công thường được Tào Tháo khen. Nhưng mỗi lượt 
Quan Công đều mượn vẻ khiêm tốn mà đáp: "Tài tôi nào có ra gì, sánh với tài của tam 
đệ của tôi là Trương Đức Dực?" Câu nói này lập đi lập lại mãi, gây một ám ảnh, Tào 
Tháo sợ, mà các tướng Tào thảy đều kinh tâm khi nghe nói tới tên Trương Phi. Xưa 
như thế, mà nay cũng như thế. Trong mấy năm, có một chàng thanh niên Việt sống ở 
Paris, là cả mấy nhóm văn nghệ, mấy hội triết học mà cãi vả, đem cái "siêu triết học" 
mình ra mà làm lác mắt các học giả Tây Phương. Chàng ấy là Triều Sơn, danh vang xứ 
ngoài thì nhiều, mà ở xứ tôi ít người biết rành rẽ. Mỗi lượt được các học giả Tây 
Phương khen mình, thì Triều Sơn mượn vẻ khiêm tốn mà đáp như Quan Công: "Tài tôi 
nào có ra gì, sánh với tài của nghĩa huynh của tôi là Hồ Hữu Tường". Triều Sơn tuyên 
truyền như vậy, hư trương thanh thế cho họ Hồ. Danh tiếng họ Hồ bay khắp nơi. Nhưng 
chỉ là hư danh, do Triều Sơn tạo ra mà bịp thế giới chơi. Chớ họ Hồ nào có cái học 
thiệt. 

- Ông Xích Tử à! Tôi nghĩ ông có điều gì mích lòng với người bạn già của tôi, khiến ông 
có một nhận định quá chủ quan. 

- Tôi không chủ quan đâu! Để tôi chứng minh một cách khoa học cho ông xem. Hồi dưới 
hai mươi tuổi, họ Hồ dành tròn thời giờ để học Toán, một năm học chương trình hai ba 
lớp, để mau mau giật mảnh da lừa. Ngày giờ rổi rảnh đâu mà đọc bá gia chư tử. Trong 
mười năm theo chủ nghĩa Mác Lê, họ Hồ một mặt chạy lo ăn, một mặt chạy lo tiền để 
cho tổ chức hoạt động, một mặt dành trọn ngày giờ để huấn luyện cán bộ, thì họ Hồ giỏi 
lắm đọc được mười quyển sách. Từ ba mươi tuổi đến bây giờ, cộng hai mười lăm năm, 
họ Hồ đã ở tù mười lăm năm; khi ở Pháp năm năm thì chỉ lo chạy nuôi một gia đình 
đông đảo. Như vậy, họ Hồ chỉ còn có mười năm để làm việc bằng trí thức. Trong mười 
năm đặc biệt này, họ Hồ thâu vô thì ít, mà ngồi viết tư tưởng mình ra thì nhiều. 
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Có người hỏi ông, ông đáp trung bình là mỗi năm chỉ đọc được hai mươi quyển sách 
thôi, mà toàn là tiểu thuyết, từ của Alexandre Dumas, sang Chu Tử, đến Kim Dung, chớ 
không còn đầu óc nào mà đọc nổi những suy tư cao viễn. Vậy tính sơ lại, số sách họ Hồ 
đọc trên dưới một trăm năm mươi quyển, mà rút lại đếm được bao nhiêu quyển hay? 

Thompson đáp: 

- Mượn lời của ông mà luận, học mà dựa vào sách, ấy là cái học "hữu thơ", vượt ngoài 
khuôn khổ của sách, ấy là học "siêu thơ" còn chẳng dựa vào sách nào cả, ấy là học "vô 
thơ". Bạn tôi đọc chẳng bao nhiêu sách nhưng biết đâu ông ấy học theo thứ nguyên 
"siêu học", và "vô thơ" một cách thâm thúy? 

Xích Tử bị một đòn gậy ông đập lưng ông đau điếng. Nhưng nhờ van vái mẹ, chàng 
trấn tỉnh được lòng, rồi phát hứng ra mà nói: 

- "Vô thơ" hay "vô sư" gì, danh từ tuy khác nhau, song cùng đồng một nghĩa. Nghĩa ấy 
là chẳng đọc nổi sách nào, chẳng nghe ai dạy hay nói mà ứng khẩu, bốc đồng, phát ra 
mà nói. Dùng tiếng trong miền Nam này, ấy là "nói dốc không sách"! Về cái khoa nói dốc 
không sách này, Hồ Hữu Tường thua đứt tôi xa: 

- Thua chỗ nào? 

- Như về khoa học địa lý, ở miền Nam đây, đã thất kỳ truyền cả trăm năm nay, chẳng có 
một quyển sách lưu hành, chẳng có một thầy điểm huyệt nào có tiếng. Một vài ông nhà 
giàu, muốn cho con cháu mình phát, mướn bọn du phang vu vơ, rồi họ nói trắng tin 
trắng, nói đen tin đen, mà chẳng ai biết mô tê gì mà biết rằng trúng trật. Vậy thì về khoa 
địa lý, Hồ Hữu Tường và tôi đồng nhau ở điểm là cả hai đều vô sư vô thơ, đều là dốt đặt 
cán mai cả. Song khi phát ra nói dốc, thì họ Hồ thua tôi một cửa tứ. 

- Bạn tôi thưa ông về chỗ nào đâu? 

- Họ Hồ chỉ biết bập bẹ phần thứ nhứt của khoa địa lý thuộc về thiên "âm phần", nghĩa 
là thiên nói về sự lựa chọn huyệt thế nào, để đặt quan tài vào, thì con cháu sẽ phát hoặc 
sẽ rụi, và nói về sự ếm mồ mả thế nào cho con cháu đương phát lại sẽ tàn tạ... 

- Điều này có không? 

- Có chớ? Như trước kia, mồ của Ngô Đình Khả đặt vào chỗ phát thì các con bộc phát. 
Ngô Đình Diệm làm tổng thống. Ngô Đình Nhu làm cố vấn, Ngô Đình Cẩn làm lãnh 
chúa, Ngô Đình Thục làm tổng giám mục, Ngô Đình Luyện làm đại sứ. Đến như đám 
nhái con là Ngô Đình Lệ Thủy cũng mặc đồ phụ nữ bán quân sự mà làm thủ lãnh. Rồi 
bên phe cách mạng có người giỏi địa lý ếm mồ Ngô Đình Khả, mồ này bị ếm liền bị sét 
đánh. Bọn Ngô Đình giấu việc ấy mà toàn dân thảy đều hay. Quả nhiên cách đó không 
bao lâu, ba anh em Diệm, Nhu, Cẩn bị chết mà xác không đặng toàn. Thục và Luyện và 
đám cháu nội Khả lưu vong, trọn đời khó trở về đất Việt. Rõ ràng là những thầy địa lý kẻ 
biết chọn huyệt mà chôn Ngô Đình Khả, kẻ biết ếm huyệt nọ mà hại bầy con cháu, thảy 
đều là kẻ sành thiên "âm phần" của khoa địa lý. Tôi chỉ đơn cử một trường hợp làm ví 
dụ. Trong lịch sử nước tôi, thiếu chi sự kiện có thể dùng mà dẫn chứng cho sự hiệu 
nghiệm của khoa địa lý này. Song thiên "âm phần ", thì là thiên đầu, cũng như vào học 
toán, phải học bốn phép tính và đo lường vậy. 

Thompson hỏi: 
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- Còn nếu vượt lên cao nữa, thì còn có gì? 

- Vượt lên nữa, hãy còn cái khác, mà lão học không thiệt nào có biết đâu! Vượt lên thiên 
"âm phần", hãy còn thiên "dương cơ", cũng như vượt lên toán hạ đẳng của các lớp tiểu 
học, thì còn có thứ toán của sơ đẳng của ban Trung học, nào Đại số học, nào Hình học, 
nào Cơ học v.v. 

- Dương cơ là gì? 

- Nếu âm phần là huyệt để chôn xác người chết, thì dương cơ là nền nhà mà người 
sống phải ở để tránh bệnh tật, làm ăn phát đạt và con cháu sung túc. Phần đông thầy 
địa lý chỉ học được thiên thứ nhứt, mà chẳng biết có thiên thứ hai này. Kẻ đạt đạo mới 
biết. Mà tôi chắc chắn rằng Hồ Hữu Tường dốt đặc cán mai về thiên dương cơ này. 

- Còn trên thiên dương cơ này, hãy còn thiên nào nữa không? 

- Còn chớ. Triết lý phương Đông dựa vào nguyên tắc: thái cực sanh lưỡng nghi. Đã có 
thiên âm, thiên dương, là hai thiên thuộc về lưỡng nghi rồi tất nhiên phải có thiên thuộc 
về thái cực. Thiên này gọi là thiên "thái hòa". Sánh với hai thiên kia, không khác nào 
Toán học cao đẳng sánh với Toán học sơ đẳng và hạ đẳng. Huyền huyền, ảo ảo, thiệt 
thiệt, hư hư, bao tàng then máy của trời đất, hô hấp vận khí của vũ trụ. Hồ Hữu Tường 
làm gì mà hiểu nổi? Ông tưởng hắn ta là thông kim bác cổ, tìm làm bạn với hắn ta, để 
có không biết chi thì đến hỏi. Thật là hoài! Ông có biết vì sao người ta ghét họ Hồ 
không? Có gì là khó hiểu? Hắn dốt như con bò u, mà mở miệng thì làm như mình là nhà 
bác học, đòi làm thầy thiên hạ. Nên người ta ghét, là dĩ nhiên. Đến như con công phùng 
xòe đẹp kia mà muôn loài chim đều không ưa, huống chi hắn ta dốt mà làm phách? 

Thompson nghe Xích Tử xài nặng họ Hồ như vậy, thì thấy hơi khó chịu, nên lái câu 
chuyện sang hướng khác và hỏi: 

- Ông Xích Tử nói Hồ Hữu Tường chưa hiểu nổi thiên "thái hòa". Vậy, chớ ông có biết 
chăng? 

- Biết mới thốt, chớ nếu không biết thì dựa cột mà nghe! Hai thiên âm phần và dương 
cơ chỉ có ảnh hưởng đến một dòng họ thôi. Còn thiên thái hòa là thiên của khoa địa lý 
có ảnh hưởng đến một dân tộc, một văn minh. Như trong lịch sử nước tôi, Đinh Bộ Lãnh 
đóng đô ở Hoa Lư, ấy là chọn một "dương cơ" cho một dân tộc. Nhưng đất Hoa Lư 
không vượng, mà họ Đinh đâu có bền? Sư Vạn Hạnh là bậc học lão thông, vạch cho 
nhà Lý đóng đô ở Thăng Long mà từ ấy dân tộc Việt phồn thịnh suốt mấy trăm năm. Hồ 
Quí Li cũng biết chút ít thiên thái hòa, nên toan dời đô về Thanh Hóa, mà chưa kịp. Vua 
Quang Trung cũng là bậc anh quân, toan dời đô về Nghệ An, mà số trời chưa cho nhà 
Tây Sơn hưởng. 

Thompson gật đầu, dường như hé thấy phần nào. Xích Tử thấy đã bắt mối được, đánh 
đòn thêm: 

- Đến như gần đây, sau khi Bảo Đại chọn Sài Gòn làm thủ đô, thì là làm một sự dốt nát 
rất tai vạ. Bảo Đại chọn Sài Gòn làm thủ đô bắt buộc quân đội viễn chinh Pháp đặt Cao 
ủy phủ ở Sài Gòn. Nào hay đâu, dựa vào những nguyên tắc địa lý trong thiên thái hòa, 
đặt thủ đô tại Sài Gòn là làm một việc mà chẳng một thầy địa lý rành nghề nào dám làm 
cả. Cao ủy phủ Pháp đóng đô ở Sài Gòn, thì tám mươi năm công lao của thực dân bị 
tan ra khói. Bảo Đại đóng đô ở Sài Gòn chỉ mấy năm, thì nhà Nguyễn bị truất phế luôn. 
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Ngô Đình Diệm đóng đô ở Sài Gòn chỉ chín năm, mà chết không toàn thây. Nối theo các 
ông tướng chẳng một ai nắm vững chánh quyền. Này, ông Thompson, thằng Xích Tử 
này chưa gặp thời. Chớ nếu gặp thời, thì tôi hạ lịnh lập tức thiên đô. 

Tràng lý luận đanh thép của Xích Tử làm cho Thompson cảm thấy rằng nền học của 
mình dựa vào khoa học thật là thiếu sót. Bèn hỏi: 

- Chẳng hay ông Xích Tử chủ trương đổi kinh đô của nước Việt Nam Cộng Hòa đi đâu? 

Xích Tử thấy có dịp trả thù lại Họ Hữu Tường, nên nói móc: 

- Nhà học không thiệt ấy đã đưa ra một tràng lý luận, để chứng minh rằng chẳng nên trả 
cho tôi một đồng đô la nào. Ý muốn nói rằng sở học của tôi không có giá trị chi ráo. Chỉ 
một câu hỏi của ông cũng đủ chứng mình rằng sở học của tôi có giá trị rồi. Đủ hả dạ tôi 
rồi. Tôi chẳng cần đòi một đồng đô la nào cho riêng tôi. Nhưng ông cũng biết, ở xứ tôi, 
dầu làm thầy pháp, thầy bói, dầu làm thầy nghề võ hay dạy thợ, các thầy không ăn tiền, 
nhưng thân chủ phải cúng tổ, cúng tổ xong, tiền cúng thầy bỏ túi, thì công việc mới có 
kết quả. Bằng không, tổ không phù hộ, muốn trắng thì được đen. Khoa địa lý của tôi 
cũng có tổ như các khoa học. Nãy giờ nói chuyện với ông ba hoa cả trời đất, ấy là nói 
chơi. Ấy là dắt ông dạo vành ngoài. Còn nếu Hoa Kỳ muốn bước vào đề, bước vào 
vành trong, thì Hoa Kỳ phải cúng tổ. Tôi không ăn tiền công, nhưng theo tục lệ của ông 
bà để lại, tôi chỉ bỏ túi tiền tổ mà thôi. 

Thompson nhịn cười không được, cười ha hả nói: 

- Tôi nghiên cứu sử, có biết phong tục ấy của người Việt. Tôi buồn cười quá. Ăn tiền 
công, và bỏ tiền cúng tổ vào túi, có khác nhau chỗ nào đâu? 

Xích Tử cũng cả cười đáp: 

- Khác nhau nhiều lắm chớ! Ông mướn một người thợ mộc sửa một cái kệ để sách, rồi 
ông trả tiền công. Cử chỉ ấy có nghĩa là ông cho ông là cao hơn, là kẻ giàu có tiền, ông 
trả cho người thấp hơn ông, phải bán sức lao động để có cơm ăn. Còn ông cúng tổ, rồi 
ông thầy bỏ tiền cúng tổ vào túi, lại có ý nghĩa khác hẳn. Cúng tổ, ấy là dấu hiệu ông đã 
nhập vào một tôn giáo nhỏ, mà ông tổ ấy là giáo chủ. Ông trở nên một tín đồ, hoàn toàn 
tin, hoàn toàn sùng bái đạo nọ. Còn ông thầy không phải là người bán sức lao động để 
mưu sinh, ông thầy thay mặt giáo chủ mà hành lễ, rồi thay mặt giáo chủ mà làm phép lạ. 
Hoa Kỳ không tin khoa địa lý, Hoa Kỳ mướn bao nhiêu, tôi cũng không thèm chỉ cho 
cách thiên đô, để cho Sài Gòn đây lục đục nối lục đục, đảo chánh nối đảo chánh. Sài 
Gòn bị náo hoài. Suốt mấy tháng nay, độc giả của Ý Thừa cứ viết thơ hỏi tôi sao chưa 
thấy Tiểu Phi Lạc náo Sài Gòn ở chỗ nào? Chỗ thân thiết với ông, tôi xin nói cho ông 
biết rằng, tôi đã áp dụng thuyết của Lão Tử, hành cái "vô vi", chẳng thiên di đi chỗ khác, 
mà tự nhiên, Sài Gòn bị náo mãi. Ông xem, bọn duy vật là Cộng sản hành thuyết "hữu 
vi" mà ném lựu đạn, gài lát tích, ám sát, rải truyền đơn, mà kết quả có là bao? Tôi thì 
hành thuyết "vô vi", chẳng làm chi ráo, không một pháp luật nào bắt tôi được, mà Sài 
Gòn tự náo hoài. Bởi vì Hoa Kỳ không chịu cúng tổ cho xứng đáng, để cho tôi bỏ tiền tổ 
vào túi. 

Chẳng dè thần khẩu hại xác phàm. Xích Từ nói dốc cho sướng mồm chơi, chẳng dè lời 
lẽ bị một cơ quan nghiên cứu chiến lược của Hoa Kỳ ghi và đem ra phân tách châu đáo. 
Cơ quan này thấy Xích Tử có những luận điệu lợi hại quá, bèn quyết định giam lỏng mãi 
chàng. Vì nghĩ rằng, chàng mà "vô vi" kia, mà hãy còn náo Sài Gòn, huống hồ là chàng 
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thong thả mà hành động tung hoành. Rõ ràng, Phật pháp đã chứng minh, khẩu nghiệp 
của chàng làm cho chàng lâm vào Tru tiên trận, khó thấy thế nào thoát ra cho nổi. 

Còn Thompson đứng trước hai lập luận, một bên thì của Hồ Hữu Tường, chủ trương 
không nên thay đổi gì cả, mồ mả của ông phó bảng Huy cứ để êm, một bên thì của Lê 
Xích Tử, chủ trương nên làm một cuộc thay đổi vĩ đại là việc thiên đô, Thompson chẳng 
biết tính lẽ nào. Bèn lại máy tính điện tử, bấm nút mà hỏi. Máy chạy cả giờ đồng hồ, mà 
tính không ra, rồi tấm thẻ lọt ra có ghi mấy dòng chữ này: "Vấn đề địa lý huyền vi vô 
cùng, máy tính điện tử không sao lường được". 

Đây nói về hai mươi tám nàng, khi lập tâm cầu cơ để hỏi tiên về kế hoạch nào để phá 
Tru tiên trận mà cứu Xích Tử, thì bàn với nhau nên nhờ đàn cơ nào. Cẩm Nhung nói: 

- Nghe nói trong Gò Vấp có một đàn thường bày ra việc cầu cơ. Nhưng gần đây, báo 
chí có đăng việc ông pháp chủ lão tẹo thế nào đó. Tôi sợ e đàn cơ hết linh thiêng. Còn 
có một đàn cơ khác, mười mấy năm trước nghe nói rất linh. Thiên hạ đến viếng kể cả 
mấy vạn người. Nhưng hoạt động trong sáu tháng thôi, thì đàn cơ ấy đóng cửa, chẳng 
giúp cho công chúng nữa, song năm khi mười họa, gặp ai có "linh căn" thì cũng hé cho 
thấy chút bí mật. 

Mẫu Đơn tiếp lời nói: 

- Điều ấy tôi biết. Đàn cơ này, trước kia hoạt động dưới mái một nhà lá nhỏ. Gần đó, 
sau này có cất một ngôi chùa to, đặt tên là Hồng Môn. Hồng Môn là tên một giáo hội, 
mà giáo chủ là một nữ thi sĩ, tôi không biết tên họ gì, nhưng thường ký tên những bài 
thơ của mình là Hồng Tâm Trúc Lâm Nương. Vậy chúng ta sửa soạn, để tối nay, tổ 
chức một buổi cầu cơ tại chùa Hồng Môn. 

Các nàng đồng tình, tối mùng một Tết, vừa khuya khuya đến chùa Hồng Môn mà yêu 
cầu mở một đàn cơ, để xin tiên chỉ giáo phương pháp nào để cứu Lê Xích Tử. Nghe nói 
đến tên Xích Tử, chủ chùa có cảm tình ngay và lấy một số Văn, đọc một bài bát cú. 
Rằng: 

Tất cả thần tiên thảy mến ta! 

Vì chưng vạch được một đường hòa. 

Cõi trời Đâu Suất ai còn ở? 

Về với trần gian hiệp chánh tà. 

Toang mở Hồng Môn, thâu xích bạch, 

Đắp xây Minh Đạo, hội Long Hoa. 

Nêu câu bất chiến người an lạc, 

Rày hội Thanh Bình, nhớ lấy à! 

Rồi chủ chùa nói tiếp: 
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- Từ khi tôi đọc được bài thơ này, thấy Xích Tử nuôi chí lớn, nên trong khi tham thiên 
nhập định, tôi dùng điểm linh quang của tôi mà soi khắp vũ trụ, để xem chàng ở đâu mà 
sao không sớm xuất thế. Mới hay ra chàng bị dán bùa. Người đã vạch con đường hòa, 
mà lẽo đẽo mắc vào vòm tranh đấu. Đã đành không phải tranh đấu bằng súng, bằng 
gươm, bằng hơi ngạt, bằng quần chúng. Song tranh đấu bằng lý thuyết, bằng tư tưởng, 
cũng là tranh đấu rồi. Bởi tranh đấu nên sa đọa vào biển trầm luân của thời này, mà 
mắc vào Tru tiên trận. Tội nghiệp thay! Tội nghiệp thay! 

Mẫu Đơn nói: 

- Chúng tôi xin bà lấy lòng từ bi, tổ chức một đàn cơ, mà cầu bà Âu Cơ giáng bút mà chỉ 
đạo cho chúng tôi hành động. 

- Trước khi các em đến, tôi được linh tánh báo trước. Song, cầu được bà Âu Cơ không 
phải là dễ. Hai mươi tám em, mạng chỉ là mạng của nữ tướng. Không có ai mạng 
nguyên nhung. Phải có cái người có cái mạng nguyên nhung đứng làm chủ lễ, hai mươi 
tám em đứng sau mà bồi lễ, thì mới đủ lòng thành. Chừng ấy ơn trên mới giúp được. 

Tường Vi hỏi: 

- Bà có thể nào giúp chúng tôi tìm được vị nguyên nhung ấy chăng? 

- Đặt vấn đề, ấy là giải quyết được vấn đề. Năm 1955, có hai mẹ con người đó, nhà ở 
xóm Nancy. Nhơn có cuộc máu lửa ở đô thành, nhà bị cháy, hai mẹ con chạy hoảng lên 
Bà Chiểu đây mà lánh nạn, không biết vào nhà ai, nằm dưới gốc cây da ở trước đền thờ 
Tả quân mà ngủ, đêm khuya, tôi ngồi trên lầu mà thiền định. Tháng ấy đâu có mưa mà 
lạ thay, sao có một cái mống mọc giữa ban đêm từ ở gốc cây da mà xẹt vòng khắp bầu 
trời. Tôi liền đến nơi mà xem, thì thấy một cái xác của một người đàn bà chết cũng đã 
khá lâu. Bên cạnh thì có một đứa con gái nhỏ. Tôi ẵm đứa nhỏ về nuôi trong chùa. Hỏi 
họ nó, nó không biết. Hỏi tên nó, nó nói một tên không nghĩa lý gì cả là Hai. Nhơn thấy 
mống đẹp mà gặp nó, nên tôi đặt pháp danh cho nó là Diễm Hồng. Từ mười năm nay 
nó ở chùa mà tu luyện. Bởi không có khai sanh, nên tôi chỉ cho nó học hết ban tiểu học 
mà thôi. Rồi tôi dạy nó làm thơ, viết văn và rèn luyện cho nó có một tinh thần cứu thế. 
Tôi soi căn cho nó, không biết tiền kiếp của nó là gì. Chẳng phải thú, chẳng phải người, 
chẳng phải tiên, chẳng phải phật. Hư hư, ảo ảo, thiệt thiệt, không không. Một hôm tôi ra 
đề cho nó làm thơ chữ, mà bốn chữ đầu bắt buộc phải là Bửu Sơn Kỳ Hương. Tuy 
không rành chữ Nho bao nhiêu, song nó đã ráp được hai mươi tám chữ thành bài thơ 
sau đây, đọc xuôi, đọc ngang, thảy đều có ý nghĩa. Tôi thấy bài thơ có khẩu khí, nên 
học thuộc, để đọc cho hai mươi tám em nghe. Thơ rằng: 

Bửu ngọc Tiên Long phục Việt nguyên, 

Sơn trung Phật ẩn Thái U huyền. 

Kỳ quang tái hiện Bình minh hội, 

Hương xuất lâm Nam Quốc đạo truyền. 

Bài thơ bốn câu bảy chữ này, đọc xuôi thì như vậy. Còn đọc ngang thành một bài bảy 
câu bốn chữ là: 

Bửu Sơn Kỳ Hương, 



94 

 

Ngọc Trung Quang Xuất 

Tiên Phật tái lâm 

Long ẩn hiện Nam 

Phục Thái Bình Quốc 

Việt U Minh đạo 

Nguyên huyền hội truyền. 

Xem khẩu khí cả hai bài, tôi thấy khẩu khí ấy phát tiết một văn tâm vô cùng thích hợp 
với hoàn cảnh nước nhà, nói được cao vọng của người Việt cả đạo lẫn đời. Hai mươi 
tám em, là hai mươi tám chữ của bài thơ trên. Nhưng bài thơ nào cũng cần có một tiêu 
đề, thì hai mươi tám em cũng cần có một thủ lãnh, một nguyên nhung. Nói một cách 
khác, mỗi em là một nhạc công, sử dụng một nhạc khí. Mà buổi hòa tấu có hay được, 
thì cần có một nhạc trưởng. Tôi thấy rằng Diễm Hồng xứng đáng làm vì thủ lãnh, làm 
đấng nguyên nhung, làm người nhạc trưởng. Chẳng hay ý các em ra sao? 

Muốn biết hai mươi tám nàng trả lời thế nào, xin xem đến hồi sau phân giải. 

 

 
 

Mở cửa Hồng cho Thompson viếng, 
Trỏ Minh Đạo luận việc âu ca 

Đây nói về hai mươi tám nàng, khi nghe bà chủ chùa Hồng Môn, đề cử một nàng khác 
làm thủ lãnh của mình, thì phản ứng đầu tiên là thấy tự ái mình bị chạm. Đường đường 
mình là sinh viên ở một Viện Đại Học. Trong làng văn, ít nữa là có một đôi uy tín. Nay 
hạ xuống mà lãnh sự chỉ đạo của một nàng, có lẽ tuổi nhỏ hơn, học vừa hết ban tiểu 
học, rồi mấy năm nay ở am mà tu luyện, chẳng biết đời là gì, thì các cô thấy thèn thẹn, 
tủi tủi, hơi ganh tị một chút. Nhưng đến đây mà cầu tiên giáng cơ dạy dỗ, cũng không 
biết trả lời làm sao. Chủ chùa nhìn dáng điệu các nàng, đón biết tâm sự, nên nói: 

Bất cứ trong đoàn thể nào, chất kéo sơn hàn gắn phần tử khăng khít với nhau, không 
phải là tình thương của các phần tử đối đãi nhau, mà chính là lòng các phần tử phục 
người thủ lãnh chung của mình. Các em cứ xem các chánh đảng, các giáo hội. Các em 
sẽ thấy điều đó rõ như ban ngày. Thủ lãnh còn, thì tổ chức được nhứt trí. Thủ lãnh mất 
đi, mà chưa mọc được một chơn tài khác, thì năm bảy vị cán bộ cận thần, cá mè một 
lứa, chia đoàn thể ra làm năm bảy hệ phái, chống đối nhau, hãm hại nhau, kéo sang 
đông, lôi qua tay, xô đi tới, đẩy thối lui, mà rốt cuộc chẳng ra trò chi ráo. 

Các nàng chưa kịp thốt chi, thì từ trên gác, khoan thai bước xuống một nàng trạc mười 
bảy, mười tám tuổi, gương mặt trái xoan, nước da trắng hồng, đôi mắt lớn mà tròn, 
tròng đen có ngời, mũi cao mà thẳng, tóc thề bỏ xỏa, mặc áo đạo có màu hường lợt, tay 
rất rộng và dài che khuất mất hai bàn tay. Thật có vẽ tiên phong đạo cốt. Nàng hé miệng 
cười, bày hàm răng đều như hột bắp và nói: 
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- Em là Diễm Hồng, xin chào các chị. Lời của thầy em thật là chí lý. Một đàn cừu do một 
con sư tử lãnh đạo, thì tranh đấu ắt thành công. Một đàn sư tử do một con cừu cầm 
đầu, thì chỉ cắn lộn lẫn nhau mà không thành chi cả. Vậy tối đại vấn đề là ta xét cho kỹ 
cái ta. Xưa Tôn Tử đặt vấn đề tri bỉ trước vấn đề tri kỷ. Em cho rằng phương pháp ấy là 
lầm. Trước phải đặt vấn đề tri kỷ, giải quyết nó cho chính chắn rồi, mới có đủ tư cách 
mà xét lại vấn đề tri bỉ. Về điểm này, thiên hạ cho Khổng Khưu là lỗi thời, song em thấy 
rằng đặt vấn đề tu thân trước tề gia, tề gia trước trị quốc, trị quốc trước bình thiên hạ, ấy 
là củng cố cái hạch tâm trước, sau mới phân phát công việc hướng ngoại. Vấn đề chọn 
em làm thủ lãnh là vấn đề rất phụ thuộc. Vấn đề chánh là đưa người có tài, có trí, có 
đức, nhất là có chí lên cầm đầu, để cho tất cả đều phục... Các chị đến đây, nhờ thầy em 
cầu tiên giáng cơ dẫn dắt. Nhưng em nghĩ, việc cầu cơ đâu phải là việc khó? Bất cứ ai, 
có lòng thành, bày hương hoa, lập bảng có đủ mẫu tự và một mảnh gỗ chạy lui tới 
được, rồi hai người đặt tay lên gỗ để truyền diễn vào, cho nó chạy chỉ chữ, thì là lãnh 
được ý tiên. Người phàm lãnh ý tiên, điều đó còn quan niệm được. Nhưng, ví như hai 
mươi tám chị thảy đều là tiên, thì các chị lãnh ý ai, mà cầu cơ? 

Câu hỏi đột ngột của Diễm Hồng làm cho các nàng ngơ ngác. Ví như các nàng là tiên, 
thì các nàng muốn thỉnh lời chỉ giáo của ai? Mẫu Đơn thấy chị em lúng túng, mà chính 
mình cũng chưa thấy rõ vấn đề, nên nói cưỡng: 

- Cô em Diễm Hồng đặt vấn đề phương pháp như vậy rất trúng cách. Nhưng ở nơi căn 
bản, có một nghi vấn to tát. Bằng vào đâu mà bảo rằng chị em chúng tôi là tiên? 

Diễm Hồng quơ tay, tay áo phất tròn, rồi tuột xuống, bày ra một bàn tay nõn nà, mấy 
ngón cuốn lai, chỉ chừa ngón trỏ chỉ lên không trung. Và nói: 

- Các tôn giáo lớn đều đặc biệt chú ý đến thời đại chúng ta. Đạo Ki Tô bảo rằng sắp đến 
ngày "Phán xét cuối cùng". Đạo Phật cho rằng sắp đến ngày mở Hội Long Hoa. Cái đạo 
mà có uy tín nhứt trong thời đại của chúng ta, là cái đạo Khoa Học, lại dạy rằng chúng 
ta bước đến ngưỡng cửa của thời nguyên tử. Mỗi đạo nói mỗi khác. Mà cái ý chánh 
phảng phất giống nhau. Cái ý chanh ấy là sự "cứu thế". Tinh thần cứu thế ấy thắng 
được, là nhơn loại sẽ tồn tại và cùng nhau bước sang ngươn Thanh Bình. Còn lực 
lượng "diệt thế" mà hơn, thì dự trí của Jésus, bảo rằng có "Phán xét cuối cùng" là đúng. 
Em "soi căn" các chị, em thấy các chị vốn là các đóa hoa trên cõi trời Đâu Suất, tuy 
xuống thế không gì mục đích cứu thế, song cũng vốn là tiên... 

Tường Vi ngắt ngang nói: 

- Bằng vào đâu, mà cô em Diễm Hồng lại quả quyết điều ấy? 

Các nàng thảy hoan nghinh cách đặt câu hỏi trúng phép ấy, và ngóng xem Diễm Hồng 
trả lời làm sao. Nàng từ từ đáp: 

- Hơn một năm nay, ngày nào em cũng đọc mấy chục tờ báo và dõi theo tiểu thuyết do 
các chị viết, cũng như của người khác viết. Người thường nói: "Văn ấy là người". Em bổ 
sung vào mà nói rằng: "Văn tâm của một tác giả cho ta biết cái tiên thiên" của tác giả. 
Và đọc văn của người là "soi căn" của người vậy. Các chị không nịnh nọt dục tính của 
thanh niên, mà tả cảnh phòng trà, mà gợi những cuộc chơi ở các hộp đêm, mà vẽ vời 
những trò thoát y vũ, mà lôi cuốn độc giả trong cuồng loạn của các truy hoan do ma 
vương điều khiển. Văn của các chị thanh thoảng mùi thơm của hoa, phảng phất cái đẹp 
của hoa, trình bày một văn tâm siêu thoát. Ấy là các chị có một tiên thiên là nàng tiên 
rồi. Cung nhu sen moc trong bun ma chang hoi tanh mui bun, cac chi song trong o troc 
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cua vat chat ma khong hoen o cua vat chat. Ke vui thu trong hoi tanh ay Hơn một năm 
nay, ngày nào em cũng đọc mấy chục tờ báo và dõi theo tiểu thuyết do các chị viết, 
cũng như của người khác viết. Người thường nói: Văn ấy là người. Em bổ sung vào mà 
nói rằng: Văn tâm của một tác giả cho ta biết cái tiên thiên của tác giả. Và đọc văn của 
người là "soi căn của người vậy. Các chị không nịnh nọt dục tính của thanh niên, mà tả 
cảnh phòng trà, mà gợi những cuộc chơi ở các hộp đêm, mà vẽ vời những trò thoát y 
vũ, mà lôi cuốn độc giả trong cuồng loạn của các truy hoan đó mà vương điều khiển. 
Văn của các chị thanh thoảng mùi thơm của hoa, phảng phất cái đẹp của hoa, trình bày 
một văn tâm siêu thoát. Ấy là các chị có một tiên thiên là nàng tiên rồi. Cũng như sen 
mọc trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, các chị sống trong cảnh ô trọc của vật chất 
mà không hoen ố của vật chất. Kẻ vui thú trong hôi tanh ấy là ma đầu thai vào đời, lãnh 
lịnh của Quỉ vương. Còn các chị vốn là tiên, nhập thế để giúp cho thiện thắng ác, cho 
thanh thắng ô, cho chánh thắng tà. 

Hạ Liên nói: 

- Cô em bảo như vậy, thì lấy đâu làm bằng cớ? 

- Thưa các chị, bằng cớ là thái độ của các chị. Ngày xưa, Jésus lâm nạn, người ta đến 
cầu thống đốc của xứ là Ponce Pilate can thiệp mà cứu giùm. Ponce Pilate chẳng có 
thiện căn, gác việc nghĩa một bên, đi rửa tay để tỏ lòng mình không dính dáng chi đến 
việc người Do Thái hành hạ Jésus ấy. Ngày nay, Xích Tử lâm nạn, mắc vào tru tiên 
trận. Vừa bị nhốt vào hang đá, lại kẹt trong binh đinh. Phần đông bắt chước theo dân 
Do Thái của thời xưa, mỗi người một tay, ví chàng vào trận. Còn một số bắt chước theo 
Ponce Pilate, rửa tay sạch đứng ngoài mà nhìn. Chỉ có các chị, tuy là gái, mà "kiến 
nghĩa bất vi vô dỏng giả" các chị lo lắng mà cứu hắn. Đó là những bằng cớ rằng các chị 
có thiện căn, các chị là tiên đầu thai xuống phàm mà hành cái hạnh cứu thế. 

Bụp thiệt thà, hỏi: 

- Còn em? 

- Còn em à? Pháp danh của em là Diễm Hồng, nghĩa là cái mống đẹp. Các chị là hoa. 
Nhờ cỏ cây thạnh mậu, mà hoa mới nở, mới đẹp. Mà muốn cho cỏ cây thạnh mậu, phải 
tưới nước. Trong thiên nhiên, tưới nước ấy là do mưa. Khi nào có mưa, những giọt 
nước nhỏ lơ lửng trên không trung, ánh thái dương rọi vào, bị phản chiếu lại, thì ở xa 
nhìn, thấy mống hiện. Vậy mống là dấu hiệu của mưa, là báo điềm rằng cây cỏ được 
tưới, là mách trước rằng hoa sẽ trổ xinh tươi. Nói một cách nôm na, các chị sẽ hiện sinh 
hoàn toàn bản thể của các chị, khi nào em vừa giúp các chị đó. 

Lài xen vào hỏi: 

- Em nói vậy? Phải chăng em khuyên chị không nên cầu cơ à? 

- Đúng vậy! Lẽ thứ nhứt, em đã nói rồi. Các chị là tiên, còn ai là trên các chị nữa mà có 
thể dạy các chi được? Chẳng qua đầu thai vào phàm tục, các chị lú đi mà thôi. Chỉ cần 
vén mây mù, thì các chị sẽ thấy rõ hướng đi. Lẽ thứ hai là "mưu bất khả chúng". Bày ra 
cầu cơ, hai mươi tám chị thảy đều biết, rồi thiên hạ cũng sẽ biết. Thiên cơ đã lâu. Làm 
sao mà việc được thành? Điều cốt yếu là mỗi chị chỉ biết một bộ phận nhỏ của guồng 
máy thôi và cố gắng làm cho xong phần của mình. Các bộ phận ráp lại, ta có cả guồng 
máy. 
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- Em có thể cho biết cả guồng máy ra sao, còn mỗi bộ phận ra sao chăng? 

- Về chi tiết, em không có quyền tiết lộ. Nhưng về đại thể, em có thể nói được. Lúc nãy 
ở trên lầu, em có nghe thầy em đọc bài thơ hai mươi tám chữ và nói các chị rằng mỗi 
chị ứng vào một chữ. Mỗi chị có thể hiện được một chữ của bài thơ, ấy là các chị thể 
hiện trọn bài thơ rồi. 

Bụp ngây thơ hỏi: 

- Lúc nãy nghe đọc bài thơ, chị nghe mà chưa hiểu nổi. Chẳng hay ý nghĩa nó ra sao? 

Diễm Hồng lại ngồi dưới đất, hai chân tréo nhau theo lối kiết già, bàn tay trái lật ngữa, 
đặt lên chơn, bàn tay phải sè ra, để thẳng đứng trước ngực, ra dáng điệu một người 
thuyết pháp. Và khỏi sự. 

Hai mươi tám nàng ngồi chung quanh nghiêm phăng phắc. Máy ghi âm của cơ quan 
tình báo CIA đã thâu vào cuốn băng nhựa lời thuyết pháp của Diễm Hồng và trao cho 
sử gia Thompson nghiên cứu. 

Đây nói về Thompson. Khi nghe xong lời thuyết pháp của Diễm Hồng thì càng băn 
khoăn hơn nữa. Một mặt, Hồ Hữu Tường chủ trương không làm gì cả, chẳng ếm mồ mả 
của cụ phó bảng Huy làm gì cho thất công. Một mặt Lê Xích Tử chủ trương phái thiên 
đô, bằng không, thủ đô đặt tại Sài Gòn thì trong nội bộ xào xáo hoài, không làm ăn gì 
được. Bây giờ lại nghe thêm một luận điệu thứ ba nữa của Diễm Hồng, rút trong những 
bí truyền của lịch sử Phật giáo, mà đề xướng việc lập một nền văn minh trên lưu vực 
sông Cửu Long. Và khi thuyết pháp xong, Diễm Hồng đã tuyên bố rằng nàng có thảo 
xong một bức thư cho cựu đại sứ Cabot Lodge. Thompson muốn biết nội dung bức thư 
ấy như thế nào. Không lẽ tổ chức cho người trà trộn vào chùa mà ăn cắp, bèn nghĩ ra 
một kế, là tự mình đến chùa Hồng Môn, đề nghị với Diễm Hồng lãnh thơ mà dịch dùm ra 
tiếng Anh cho. Tính xong, sử gia đến viếng chùa, và xin gặp Diễm Hồng, nói: 

- Tôi xin vào đề ngay. Tôi là một sử gia. Tôi nghe đạo cô có thảo xong một bức thơ bằng 
tiếng Việt cho cựu đại sứ Cabot Lodge. Tôi nghĩ rằng bức thơ ấy có ảnh hưởng đến lịch 
sử nước này, nên tò mò muốn biết. Một mặt khác, đạo cô làm thế nào cũng thuê người 
dịch ra tiếng Anh. Tôi e người dịch không lãnh hội ý của đạo cô, mà dịch sai nghĩa đi. 
Tôi lại e thêm rằng người dịch ấy bị Việt Cộng mua chuộc mà bản dịch lại bị đối phương 
biết được. Nên tôi đề nghị thẳng với đạo cô giao cho tôi dịch dùm cho. Dich đạt ý, không 
sợ một người nào khác biết được bí mật của đạo cô. 

Diễm Hồng mừng rỡ, đi tìm một xấp giấy mà trao cho Thompson. Sử gia Hoa Kỳ nhận 
lấy, bỏ vào túi rồi hỏi: 

- Tôi tò mò nên đặt một câu hỏi, xin đạo cô vui vẻ đáp. Đạo cô dựa vào truyền thống 
nào mà có ý nghĩ viết bức thư này? 

Diễm Hồng đáp: 

- Tôi tu theo phái Hồng Môn. Mà như sử gia biết phái Hồng Môn là một phái nhỏ trong 
đạo Bạch Liên Giáo, xuất hiện bên Tàu vào thời nhà Nguyên và ảnh hưởng rất sâu 
mạnh vào lịch sử nước Tàu, từ thời ấy cho đến loạn Quyền Phỉ vào đầu thế kỷ XX này, 
tức là ngót ngàn năm vậy. Phần công truyền của Bạch Liên Giáo, ai cũng có thể nghiên 
cứu mà biết được. Phần công truyền dạy tín đồ của Bạch Liên Giáo rằng Di Lặc giáng 
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phàm mà chỉnh lại Phật Pháp, do đó mà một tôn giáo mới xuất hiện. Ấy là câu "Minh 
đạo tái sanh". Còn phần bí truyền, thì phái Hồng Môn gần ngàn năm nay, nuôi nấng 
phần bí truyền này, cũng như nuôi ngọn lửa thiêng leo lét, người trong phái cố gắng che 
chở cho nó còn cháy hoài. Sợ e bão táp ồ ạt bên ngoài làm tắt đi. 

Thompson hỏi: 

- Do đâu mà một phái bí truyền ở bên Tàu mà sang quá đất Việt được? 

Diễm Hồng nhìn thầy mình rồi đáp: 

- Phàm là bí truyền, tất phải là tâm truyền. Không thể dùng "thơ truyền", viết rõ vào kinh 
sách, rồi bất cứ ai đọc cũng hiểu, cũng làm theo được. Như vậy còn gì là bí mật? Cũng 
không thể là "ngôn truyền", dùng lời nói mà vạch rõ chi tiết. Rủi nói cho người chẳng có 
tâm đạo nghe, rồi họ phá hoại, thì làm sao? Bởi thế cho nên, tất cả phải là tâm truyền, 
không dùng chữ viết, chẳng dùng lời, mà áp dụng luật tương ứng mà từ cái tâm này 
truyền cho cái tâm kia vậy. 

- Tôi chưa hề nghe nói đến luật tương ứng ấy bao giờ. Xin đạo cô cắt nghĩa cho rõ. 

- Vậy mới biết Tây Phương chỉ hơn Đông Phương nơi chỗ khám phá và chế ngự ngoại 
giới. Còn về nội tâm, nên thú nhận rằng Tây Phương còn hãy học Đông Phương rất 
nhiều. Này ông Thompson, năm nay là năm kỷ niệm hai trăm năm của nhà thơ Nguyễn 
Du, mà ông có chịu khó đọc Truyện Kiều chưa? 

- Có: tôi đã nhờ ông giáo sư dạy Việt văn cắt nghĩa cho tôi. Và tôi cũng đọc bản dịch ra 
tiếng Anh. 

- Ông thấy như thế nào? 

- Tôi thấy rằng văn chương ủy mị, đài các đọc trong tiếng Việt thì hay mà lồng vào ngoại 
ngữ như tiếng Anh thì chướng. Còn cốt chuyện như lạch nước chảy trong đồng bằng, 
tình tiết này nối tình tiết kia, mà không có éo le, khúc chiết. 

Diễm Hồng trầm ngâm một chập, rồi nói: 

- Tôi là đạo cô, tôi không thể nào chấp nhận cái tâm biện hộ sự sa đọa của nàng Kiều từ 
cảnh khuê các rơi vào giới thanh lâu được. Trường hợp "giảm khinh", bán mình chuộc 
cha có một sắc thái giả tạo. Độc giả có một tinh thần chỉ trích, chi khỏi đặt vấn đề: "bán 
mình nào phải là biện pháp độc nhứt? Tại sao Kiều lại không ướm thử biện pháp 
khác?". 

Đó là về văn tâm, Nguyễn Du tự mình cũng thấy chỗ gượng gạo, chỗ đuối lý của văn 
tâm mình, nên núp sau lưng cái văn tứ để tránh lời chỉ trích khắc khe. Nguyễn Du, vì 
tránh cho hậu thế chỉ trích cái văn tâm của mình, nên không tự tìm văn tứ, mà chỉ dịch 
một bộ Thanh Tâm tài nhân là bộ tiểu thuyết hạng bét của Tàu. Tiếc thay, cái văn học, 
rất có căn bản của Nguyễn Du, cái văn khí, rất lưu loát của Tiên Điền, và 
cái văn tài trong xứ Việt đến nay chưa ai hơn, lại đem phụng sự một cái văn tâm và một 
cái văn tứ tồi tệ dường ấy. Chẳng khác nào vào đời Đông Hán, tướng tài Trương Liêu, 
Hứa Chữ... lại đi phò một tên gian thần là Tào Tháo... 

Thompson chận ngang nói: 



99 

 

- Thưa đạo cô, nãy giờ tôi muốn đạo cô cắt nghĩa cho tôi rõ luật tương ứng là gì? Với 
mục đích nào mà đạo cô lại phê bình Truyện Kiều? 

Diễm Hồng cười hàm tiếu đáp: 

- Tôi biết các ông ngoại quốc, khi đọc Truyện Kiều, thảy đều có chung một nhận xét như 
tôi. Tôi cần nói rõ như vậy, sợ e rằng các ông vì chê văn tâm và văn tứ của Kiều, các 
ông lại làm cuộc ngoại suy mà chê luôn những cạnh khía của áng thơ nọ. Bởi vì, chính 
tôi muốn mượn một vài tình tiết của cái Văn học của Nguyễn Du, mà trình cho ông thấy 
rõ luật tương ứng kia. 

- Chẳng hay những tình tiết ấy ra sao? 

- Tôi xin kể. Đạm Tiên là một ả giang hồ, vào làng chơi trong một đô thị đông đảo. 
Không phải tất cả đàn ông đều mê nàng, đến chơi với nàng, đến tìm nàng mà mua vui, 
chỉ có một thiếu số mà trong tâm, đã sẵn có một "yếu tố tương ứng". Khi nàng chết 
không phải tất cả ai đã thương hương tiếc ngọc của nàng, mà thảy giăng tay lo chôn cất 
cho nàng. Chỉ có một người, mà trong tâm sẵn có một "yếu tố tương ứng", nên mới sắm 
sanh nếp tử xe châu. Mộ nàng chôn bên cạnh đường, kẻ qua người lại không biết bao 
nhiêu, biết chuyện nàng cũng lắm, mà đã có người nào thương xót cho nàng? Chỉ có 
nàng Kiều, trong tâm sẵn có "yếu tố tương ứng", nên vì sẵn mối thương tâm, mà khóc 
nàng... 

- Đạo cô không cần dẫn thêm nhiều nữa, tôi đã rõ cái học sâu rộng của Nguyễn Du đã 
làm cho thi sĩ bày ra cái luật tương ứng cách rõ ràng. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu đạo cô 
muốn dắt tôi đến đâu? 

- Tôi nào có muốn dắt sử gia quanh co trong mê ly đồ mà sử gia sợ lạc? Tôi chỉ muốn 
dắt sử gia đến câu trả lời cho vấn đề mà sử gia đã đặt. Do đâu mà một phái bí truyền ở 
bên Tàu mà lại sang qua Việt Nam được? Số là vào năm 1948, ở xứ ta có một người, gì 
cũng biết phớt vài nét, thấy gì cũng dùng giọng trào phúng mà chế diễu chơi. Người ấy 
biết bên Tàu có phái Hồng Môn tin tưởng rằng cuối đời Hạ Ngươn, Di Lặc giáng trần để 
cứu thế. Cứu thế đâu chẳng thấy, mà thấy Cộng Sản của Mao Trạch Đông tràn lan, 
đem thuyết vô thần mà diệt tất cả tôn giáo, kể cả phái Hồng Môn. Vì vậy mà người ấy 
đem cả phái Hồng Môn bên Tàu ra mà chế nhạo. Nào hay đâu, ở xứ Việt chúng tôi, có 
người sẵn có "yếu tố tướng ứng" trong lòng. Chỉ nghe hai tiếng Hồng Môn, mà tâm đạo 
bừng tỉnh. Do đó mà bí truyền của phái Hồng Môn bên Tàu được "tâm truyền" sang qua 
đất Việt. 

- Có điều mà tôi muốn biết, là đạo cô vốn là một tu sĩ, mà đạo cô gởi thơ cho ông Cabot 
Lodge làm chi? 

Diễm Hồng đáp: 

- Ông là sử gia, chắc ông biết rằng về đời nhà Nguyên, quân Mông Cổ chiếm cứ nước 
Tàu, đặt dân tộc Tàu dưới ách đô hộ, nhờ có Bạch Liên Giáo xuất hiện, tạo một ý thức 
hệ cho dân Tàu, làm cho dân chúng Tàu nổi lên dấy loạn tứ phương. Châu Nguyên 
Chương thừa hưởng cuộc dấy loạn của dân chúng mà đánh đuổi được quân Nguyên, 
và lập nhà Minh. Lùi lại mấy trăm năm, lịch sử diễn lại phảng phất có nhiều nét giống 
thuở trước. Đế quốc cộng sản ngày nay trùm từ Âu sang Á, giống như đế quốc của 
Mông Nguyên. Cộng Sản lại xâm lấn đất đai chúng tôi, chẳng khác nào Thoát Hoan, 
Toa Đô đánh Trần vậy. Thì nay cũng như xưa, lịch sử cần có một Trần Quốc Tuấn để 
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chuyển chiều của lịch sử, cần có một thứ Bạch Liên Giáo mới để giải phóng nước Tàu 
khỏi chủ nghĩa Mác Lê. Tôi tưởng rằng tất cả máy tính điện tử của Hoa Kỳ cũng chưa 
thấy vấn đề. Tôi tin rằng trong một trăm tám mươi triệu dân Hoa Kỳ, trừ ông Cabot 
Lodge, chưa ai quan niệm nổi biện pháp mà tôi đã thấy. 

Thompson nghe Diễm Hồng chê như vậy, tự ái bị chạm nặng, bèn không nói chuyện với 
nàng con nít ấy nữa, và day qua hỏi bà chủ chùa: 

- Nghe nói nhờ tâm truyền, bà hiểu được bí truyền của phái Hồng Môn. Bà có thể nào 
cho tôi biết được sự hiểu ấy như thế nào chăng? 

Chủ chùa chậm rãi đáp: 

- Một cái bí mật mà đến lúc sắp thực hiện nó, thì ai cũng đều biết cả. 

Tưởng không cần giấu kín nữa làm chi. Chỉ có hai chữ Hồng Môn, mà mười bảy năm 
trước đây, đã giúp cho tâm linh tôi thông cảm với bí truyền của phái tôn giáo bí hiểm 
nhứt của nước Tàu. Bởi chữ Hồng, theo chữ Tàu, có nhiều cách viết thứ nhứt là Hồng 
là họ tổ tiên của người Việt, là họ Hồng Bàng. Từ đó mà suy ra phái Hồng Môn là phải 
mở cửa cho dòng giống Việt bước vào lối dẫn dắt cho loài người... 

- Chà! Bà nói sao mà đề cao dân tộc bà quá vậy? 

Chủ chùa hàm tiếu đáp: 

- Tôi không đề cao dân tộc tôi. Mà thật ra, chính là lịch sử đề cao đó! Ông nghĩ coi! Dân 
tộc chúng tôi mà giải quyết ổn thỏa được chuyện riêng của nước nhà, ấy là cứu thế giới. 
Không được vậy hai khối cộng sản và tự do choảng nhau trong một cuộc chiến tranh 
thứ ba bằng nguyên tử, bằng hóa học hoặc bằng vi trùng. Chừng ấy còn gì là loài 
người? Dân tộc chúng tôi len vào con đường trường tồn được, ấy là cả loài người 
trường tồn được. 

- Bà ngụy biện, mà có lý. 

- Chữ Hồng ấy, cũng dùng mà viết chữ Hồng Quân, tức là cái khuôn lớn, tức là cuộc 
vận hành của vũ trụ, tức là Tạo hóa vậy. Xưa, Hồng Quân chơn nhơn thâu được đệ tử 
mình, một bên là Thông Thiên Giáo chủ, một bên là Lão Tử và Ngươn Thủy thiên tôn, 
mà cứu được Xiển giáo và Triệt giáo. Nay, hai bên, cộng sản màu xích, tư bản màu 
bạch mà giống Hồng chúng thâu được, thì mới cứu loài người. Bởi vậy, chúng tôi mới 
đặt được vế đầu để cho tín đồ thờ vế ấy là: 

Hồng ly càn khôn thâu xích bạch 

- Nghĩa là chừng nào đạo Hồng của người Việt ra đời, thì hết cộng sản mà cũng hết tư 
bản nữa à? 

- Phải, Xích, Bạch, màu đỏ gắt và màu trắng bị thâu, hòa lại làm màu hường, tức là màu 
đỏ lợt. Ấy là chữ hồng thứ hai. Tinh túy của văn mình kỹ sư và tinh túy của văn minh 
chánh ủy hòa hợp nhau lại thành một xã hội chủ nghĩa có màu nhân đạo. Ấy là thuyết 
"nhân xã" mà suốt hai mươi năm nay, người Việt chúng tôi đề xướng. Chữ hồng màu 
hường này tượng trưng cho con gái. Gái thoa má hồng, gái mặc quần hồng, gái ở lầu 
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hồng. Vậy thì người chủ xướng việc thâu xích bạch này sẽ là một người con gái Việt, 
nối truyền thống của bà Trưng, bà Triệu mà làm một việc phi thường. 

- Bà có trực giác mà biết nàng gái Việt phi thường này là ai chăng? 

- Thiên cơ bất khả lậu. Song tôi thấy rằng tổng hợp hai cái văn minh kỹ sư và chánh ủy 
là một việc rất khó. Phải động viên cả cái văn minh tu sĩ, phải cất nhắc cái văn mình tu 
sĩ lên cho thật cao, có đủ phép mầu như Phật tổ, mới nhốt hai cái văn minh kia vào bàn 
tay ngũ hành mình, như xưa kia, Phật tổ nhốt Tôn Hành Giả vậy. 

- Điều ấy khó lắm. Chẳng lẽ một cô con gái Việt mà làm nổi? 

- Ông nghĩ coi tuổi lập đạo là tuổi của Jésus, của Thích Ca ngộ đạo, tức là tuổi ba mươi. 
Vào tuổi này, con trai ở xứ tôi thảy đều động viên đi đánh giặc cả. Có ai rảnh mà ngồi 
dưới gốc bồ đề để tìm đạo? Nếu chẳng có một cô con gái tìm thế cho, thì làm sao mà 
cái tôn giáo mới xuất hiện được? 

Bị lời đáp trào phúng của bà chủ chùa đưa ra một cách thình lình, Thompson không cãi 
được, bên hỏi tản: 

- Lúc nãy, bà đã nói một vế. Còn vế thứ hai ra sao? 

Chủ chùa đáp: 

Môn trung nhựt nguyệt xuất kỳ hương 

- Có phải ý bà muốn nói rằng "kỳ hương" tức là Phật Di Lặc giáng lâm kỳ này, sáng khai 
ra "minh đạo" (do chữ nhựt và chữ nguyệt cấu tạo) lại là người con gái Việt ở trong phái 
Hồng Môn mà ra chăng? 

Chủ chùa cười mà không đáp. Diễm Hồng nối lời ngay: 

- Hồng hãy còn viết là "hồng", có nghĩa là dâng lên tràn trề. Chiết từ chữ này ra, thì một 
bên là bộ thủy, một bên chữ cộng. Ấy là báo trước rằng chừng nào cộng sản lan tràn 
khắp thế giới rồi, thì đạo Hồng của người Việt đã xuất hiện mà cứu thế. Và chữ hồng 
cũng viết là "hồng", nghĩa đen là cái mống trời, như tên của đồ đệ bần đạo đây. Người 
xưa thấy cái mống trời là con vật to lớn vô cùng, khi hiện ra là có mưa. Mà hễ có mưa, 
thì có nước, nguồn sống của vạn vật. Ông Thompson có biết chăng chữ nước, trong 
tiếng Việt, vừa có nghĩa là chất lỏng nguồn sống của muôn loài, vừa là cái tổ chức của 
một dân tộc? Văn minh của Việt tộc là văn minh của nước. Mấy ngàn năm về trước, tổ 
tiên chúng tôi quần tụ chung quanh điểm nước là lưu vực sông Hồng, mà văn minh chói 
lọi một thời. Bước sang qua thượng ngươn dân tộc chúng tôi lại xây đắp một cái văn 
minh, chung quanh một điểm nước, là lưu vực sông Cửu Long, và văn minh này phồn 
thạnh hai ngàn năm trăm năm. 

Nghe nói tới đây, Thompson nhớ lại rằng khi nghe bài thuyết pháp của Diễm Hồng, 
mình chưa hiểu cho lắm. Bèn cáo từ mà về quay cuộn băng nhựa mà nghe lại. Và khi 
nào cần, nhờ Xích Tử giảng giải thêm cho tường tận. 

Đây nói về sử gia Thompson, sau hai ngày cặm cụi, sửa từng chữ, gọt từng lời mà dịch 
xong bức thơ của Diễm Hồng sang tiếng Anh, thì đọc lại thật kỹ. Thơ rằng: 
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Thưa ông Cabot Lodge, cựu đại sứ ở Việt Nam, 

Bần đạo rất hân hạnh mà viết thư cho vị đại sứ đã sáng suốt nhận thức rằng củng cố 
chế độ Ngô triều là mắc mưu của công sản và thực dân cố kết nhau để thi hành quỉ kế 
"thả sâu vào quả". Khi rời Sài Gòn, ông có tuyên bố rằng ông ân hận sau ngày đảo 
chánh 1-XI-1963, Ngô Đình Diệm lại lỡ chết đi. Hai tỉ rưỡi người trong thế giới chẳng một 
ai hiểu lời tuyên bố ấy của ông. Vì vậy mà bần đạo tin rằng ông hiểu được bức thư này, 
nên bần đạo trân trọng gởi thơ này cho ông vậy. 

Bần đạo là ai? Bần đạo có bổn phận tự giới thiệu lấy. Bần đạo tên là Diễm Hồng, có 
nghĩa là cái mống đẹp. Năm 1955, lúc bần đạo bảy tuổi, thầy của bần đạo gặp bần đạo 
nằm ngủ dưới gốc cây da, bên cạnh xác của một người đàn bà chết. Suốt mười năm 
nay, dùng mọi phương pháp bí truyền, mà chỉ người trong đạo mới biết được mà thôi, 
bần đạo đã nghiền ngẫm vấn đề: "Người đàn bà chết ở gốc cây da ấy có phải là mẹ của 
bần đạo chăng?". Lời giải đáp là: không phải. Chẳng những người đàn bà ấy không phải 
là mẹ của bần đạo, mà cũng chẳng có người đàn bà nào khác là mẹ của bần đạo cả. 
Thế nhơn không tin, cho việc ấy trái với khoa học. Bần đạo nay đứng ra lập một tôn giáo 
mới, lấy tên là "Minh đạo". Bần đạo đâu có cần hợp với khoa học hay không hợp với 
khoa học? Bần đạo nêu ra giáo điều, ấy là đủ để lập tôn giáo rồi. Hai ngàn năm sau, hai 
mươi tỉ người ở quả địa cầu này tin tưởng rằng giáo chủ mình không mẹ lẫn không cha, 
ấy là lịch sử tôn giáo đã bước vào một bước dài trên đường tiến bộ. Bởi vì, trong lúc 
này, là lúc mà các dân tộc tranh đấu nhau quyết liệt, có mẹ và có cha, thì trong máu 
huyết mình đã có dân tộc tính, nghĩa là có thiên vị, thì không làm sao giải quyết các 
tương tranh giữa các dân tộc được. Vậy, bần đạo không cha, không mẹ, bần đạo không 
có dân tộc. Bần đạo là siêu nhân. Bần đạo không phải là người. Xác người mà bần đạo 
mượn đây chỉ là một giả tướng mà thôi. Bần đạo tên là Hồng, hồng vốn là cái mống. 
Đến như một cái mống cũng là một giả tướng nữa! Một giả tướng do các tia của ánh 
sáng phản chiếu lên mấy giọt nước lơ lửng trên không, rồi hồi quang dọi vào mắt người, 
làm cho người ta thấy ảo ảnh ấy mà thôi. Thực chất của nó là do ánh sáng mà có. Ánh 
sáng, tiếng Việt là minh. Do đó mà đạo của bần đạo lập ra, có tên là "Minh Đạo". 

Tất cả tôn giáo lớn đều xuất hiện trên một vùng nước, hoặc lấy lưu vực của một con 
sông to, hoặc ở ven một biển. Tôn giáo của Krishma lập trên lưu vực sông Indus, tôn 
giáo của các vị Pharaons lập trên lưu vực sông Nil, tôn giáo của đạo Hoàng Lão lập trên 
lưu vực sông Hoàng Hà, tôn giáo của Jésus lập trên ven biển Địa Trung. Nay, minh đạo 
ra đời, phải lấy lưu vực sông Cửu Long làm cho phát xuất. Tại sao lại chọn lưu vực sông 
Cửu Long? Bần đạo xin chịu khó giảng lý thiên nhiên cho ông nghe. 

Dân số Tàu càng ngày càng tăng. Năm nay là 750 triệu. Cuối thế kỷ dân Tàu đếm đến 
một tỉ. Đất Tàu không phì nhiêu, sản xuất ngũ cốc, không đủ để nuôi dân Tàu. Mắc cái 
họa nhân mãn này, chính phủ Tàu chỉ có hai đường lối. Một là mỗi năm cho di cư ba 
mươi triệu dân Tàu đến nơi đất rộng người thưa mà sanh sống. Hai là làm ẩu, tràn qua 
xứ người, cướp giựt mà ăn. Hiện nay, Mao Trạch Đông đã lỡ làm cho tất cả các dân tộc 
đều sợ Tàu xâm lăng: không một nước nào dám mở cửa đón rước người Tàu di cư vào 
vì e rằng họ có một số đông rồi họ tổ chức du kích, gây nội loạn làm rối tình thế quốc tế 
để cho Hồng quân Tàu dùng chiến thuật biển người mà tràn qua mà xâm lăng. Tàu tịt 
đường di dân, chỉ còn độc có nước làm ẩu. Mà Đông Nam Á là vùng phì nhiều hơn hết 
trong việc sản xuất lúa gạo. Đất rộng, người thưa, chia ra làm nước nhỏ nhỏ, không có 
quốc gia nào đủ sức cự lại sự xâm lăng, dân tộc nào cũng chậm tiến thành nội bộ không 
vững. Do đó mà Đông Nam Á là cục thịt mỡ ở bên mép con mèo đói là Tàu. Tình trạng 
chiến tranh là thường trực ở vùng này, không sao giải quyết bằng phương pháp thông 
thường được. 
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Phải giải quyết bằng phương pháp phi thường của tôn giáo. Không phải của các thứ tôn 
giáo cũ xưa từ hai ngàn năm về trước. Phải là của thứ tôn giáo thật mới, của thế kỷ XX, 
của thời nguyên tử. Trong hai mươi năm nay, vô tình nhân loại đã thí nghiệm, tuy nhỏ 
nhỏ thôi, mà đem lại nhiều kết quả. Bần đạo mới nói đến nước Israel tí hon, dựng trên 
sa mạc, mà đã làm cho thế gian thán phục những thành tích của tôn giáo rồi, mặc dầu là 
cái tôn giáo của Moise cũ xưa hai ngàn năm trăm năm. Nay, lợi dụng những kinh 
nghiệm của nước Israel, mà xây dựng minh đạo trên lưu vực sông Cửu Long, khai thác 
tất cả lòng tin tưởng của Phật giáo đồ rằng vào thời này, Di Lặc giám phàm độ thế, thi 
hành những kinh nghiệm của Hoa Kỳ khi khai thác lưu vực sông Tennessee, thì đấp 
mấy cái đập trên sông Cửu Long, có thể làm cho lưu vực sông này nuôi sống được hai 
trăm triệu dân. Cộng với hai trăm triệu dân sẵn có trong vùng, tách Tây Tạng, Vân Nam, 
Quảng Tây, Quảng Đông, ra khỏi nước Tàu và cho vào khối đó, thì khối Đông Nam Á 
mở rộng như vậy sẽ đếm được năm trăm triệu dân, kể cả Nam Dương. 

Lấy đâu hai trăm triệu người để dời đến ở lưu vực sông Cửu Long? Lấy trong số người 
tin tưởng rằng Di Lặc giáng thế, số người này bất cứ ở đâu, miễn cùng chung một căn 
bản ấy. Chừng ấy, ở Á Châu có ba khối lớn. Nước Tàu thu hẹp lại còn chừng năm trăm 
triệu người. Khối Đông Nam Á sẽ đếm được năm trăm triệu dân. Không còn cái tình 
trạng một nắm nước bé tí hon nằm cạnh một con sư tử khổng lồ chực nuốt chửng mấy 
nước ấy. Sẽ có tình trạng quân bình, tình trạng chân vạc. Nước Ấn Độ đem bốn trăm 
triệu tín độ của Ấn giáo, Khối Đông Nam Á đếm gần năm trăm triệu tín đồ của "minh 
đạo" là chuyển thân của Phật giáo. Nước Tàu với năm trăm triệu tín đồ của chủ nghĩa 
Mác Lê lần lần bị xét lại. Tình thế ấy là khởi điểm của âu ca. 

Bần đạo không đi vào tiểu tiết của minh đạo, vì Mục đích không phải là truyền đạo cho 
ông. Ông là một nhà chánh trị, lo tìm đường lối chánh trị cho nước Hoa Kỳ xây dựng một 
nền Hòa bình vĩnh cửu. Hòa bình là mục đích. Chiến tranh hay thương thuyết là phương 
tiện. Dùng phương tiện này hay phương tiện khác, thế nào rồi cũng đến vấn đề xây 
dựng Hòa bình. Vì vậy mà bần đạo trình bày cho ông thấy kế hoạch xây dựng âu ca của 
minh đạo. 

Bần đạo tin rằng ông là người Hoa Kỳ duy nhất hiểu được lập luận của bần đạo. Ông 
nên giữ kín, chờ khi nào hội nghị, ông thình lình ném lên thảm xanh. Lúc ấy, Mao Trạch 
Đông ỡm ờ, giả vờ không chịu, ông nhắc sơ rằng năm 1955, họ Mao đã dụ dỗ Hồ Chí 
Minh mà cắt Văn Nam, Quảng Đông, Quảng Tây mà biếu không cho Bắc Việt, rồi Hồ 
Chí Minh ngán mà không nhận. Mao Trạch Đông sẽ trơ trẽn. Luôn tiện, ông sẽ lật tẩy 
Mao Trạch Đông mà nói rằng trong cái Hiệp Chủng Quốc Đông Nam Á, thì riêng Tây 
Tạng, Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông đếm đã hơn trăm triệu dân, thêm trong số hai 
trăm triệu tín đồ của "minh đạo" định cư ở lưu vực sông Cửu Long, cộng sản Tàu sẽ đội 
lốt là tín đồ của Hồng Môn bên Tàu mà len lỏi vào, thì Tàu sẽ chiếm đến hơn ba phần 
năm, nghĩa là có đa số tuyệt đối. Phe của Tàu bảnh như vậy, thìcòn sợ phe nào của thế 
giới tự do? Ông thấu cấy như vậy, là ăn tiền đấy! 

Luôn tiện, bần đạo muốn giải thích cho ông nghe tại sao bần đạo dám chứa hơn ba trăm 
triệu cộng sản Tàu trong cái Hiệp Chủng Quốc Đông Nam Á, mà chẳng bị cộng sản nuốt 
chững, lại chẳng sợ các dân tộc miền này bị Tàu đồng hóa. Nhưng ông là người tuyên 
bố một lời mà hai tỉ rưỡi người không hiểu nổi, ông nào cần giải thích của bần đạo? 

Bần đạo xin chấm dứt nơi đây, và yêu cầu ông cất thơ này làm cẩm nang, khi đến hội 
nghị với đại diện tối cao của họ Mao tung bửu bối ra là thủ lấy phần thắng. 

Minh đạo giáo chủ: 
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DIỄM HỒNG 

Đọc thơ tới lui mấy lượt, Thompson không hiểu nên tin hay không, bèn đưa cho Xích Tử 
xem để hỏi ý kiến, Xích Tử đáp: 

- Bức thư này, nên tin một trăm phần trăm. 

- Đến như việc nàng Diễm Hồng không có cha mẹ cũng phải tin theo nữa sao? 

- Điều ấy, đứng vào phương diện thấp thỏi của loài người, thì khó tin thiệt. Song đứng 
vào phương diện vũ trụ, thì rất là hợp lý. Ông nên nhớ rằng vào những năm 1952, 1953, 
ở trên quả đất ta bắt đầu thí nghiệm bom khinh khí. Bom khinh khí nổ, phát ra những tia 
quang tuyến cùng khắp vũ trụ, nghĩa là vượt ra khỏi "tam thiên đại thiên thế giới" của cõi 
ta bà, nói một cách khác là tinh vân Ngân Hà của ta. Lúc ấy ở cõi Đâu Suất, các vị trên 
ấy tiếp được các quang tuyến của bom khinh khí, lòng liền rung động, đoán biết rằng ở 
trên quả địa cầu, nếu chẳng có biện pháp nào ngăn đón, thì sẽ có chiến tranh thế giới 
thứ ba, tận diệt cả loài người. Bởi vậy, cần phải gấp rút gởi Maitreya, tức là Di Lặc 
xuống phàm. Nếu xuống phàm, mà Di Lặc mượn lối "Thường thai", nghĩa là có cha có 
mẹ đầy đủ, nói theo y học là phải nhờ tinh trùng của một người đàn ông để kích thích 
một tiểu noãn của một đàn bà, thì thiên hạ có thấy gì khác hơn mình mà chinh phục? 
Nếu xuống mà Di Lặc mượn lối "thánh thai", nghĩa là có mẹ mà không có cha, nói theo y 
hoc, thì chỉ cần tiểu noãn của một đàn bà, mà chẳng cần tinh trùng đàn ông kích thích, 
điều ấy chỉ gây phân vân trong lòng người ta mà thôi. Bằng vào đâu mà tin rằng người 
mẹ ấy đã kết "thánh thai" chớ chẳng phải có "thường thai"? Còn nếu Di Lặc mượn lối 
nhập xác, lối lên đồng, thì trong muôn người tuyên bố mình là người được nhập xác biết 
phân biệt ai là chơn ai là ngụy? 

Thompson hỏi: 

- Nghe nói hãy còn có thể giáng cơ bút mà hành đạo nữa? 

Xích Tử đáp: 

- Quả có như vậy. Như vào những năm 1926 khi Đức Cao Đài Tiên Ông Bồ Tát Ma Ha 
Tát mở đạo kỳ ba, thì chánh là mượn lối cơ bút ấy mà truyền đạo. Nhưng khốn nỗi, một 
mặt bọn ma quỉ cũng mượn cơ bút mà xúi người làm bậy, xưng tiên, xưng thánh, mà kỳ 
thật là quỉ ma. Một mặt bọn lưu manh ở trần, vì lợi quyền, vì địa vị, mà tổ chức những 
đàn cơ giả để dối dân, gạt chúng. Vì lẽ đó mà Đức Cao Đài đã cấm việc mượn cơ bút 
và khuyên tín đồ mình chớ nên tin theo cơ bút. 

- Còn lần này, Di Lặc rời cõi Đâu Suất mà vào cõi Ta Bà, đến trần gian bằng cách nào? 

- Người phàm ta phải nhờ hỏa tiễn, mà hiện nay, chỉ đi từ mặt đất tới cung trăng mà 
thôi. Việc đến hành tinh khác hãy còn là việc xa vời. Còn Di Lặc là một vị Phật, thì từ cõi 
Đâu Suất mà đến đây, nào có hơn chi loài người, để cho loài người phải kinh sợ mà tôn 
sùng? Ông có đọc truyện Phong Thần không? 

- Có. 

- Ông có thấy trong đó nói rằng cách đây lối ba ngàn năm, khi các vì tiên bị một bửu bối 
lợi hại rơi ngay đầu, liệu sẽ lâm nguy, thì hóa ra cái mống mà bay mất. Hóa ra cái mống 
mà bay đi, ấy là lối đi lại rất thông thường của Tiên Phật. 



105 

 

"Thì Di Lặc đi từ cõi Đâu Suất đến đây bằng cách hóa mống mà tới. Bà chủ chùa Hồng 
Môn, ban đêm mà thấy mống, đến nơi gặp một đứa con nít. Cái mống ấy là hóa thân 
của Di Lặc. Cho tôi hỏi ông, mống thường thời ban ngày mới có, còn ban đêm làm gì 
mà thấy mống được?" 

- Ông cắt nghĩa nghe xuôi rót. Nhưng có điều tôi thắc mắc nữa, là theo kinh sach, Di 
Lặc, hay Maitreya, tức là Bồ Tát A Dật Đa mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, lại có 
biệt hiệu là Cầu Danh. Vị ấy là một đàn ông. Cớ sao, Diễm Hồng là một nàng con gái, lại 
có thể là Di Lặc được? 

Xích Tử nghe hỏi, vỗ vế cả cười mà đáp rằng: 

Muốn biết Xích Tử đáp lời làm sao, xin xem đến hồi sau phân giải. 

 

HỒI THỨ MƯỜI 
 

Lậu thiên cơ, bán trâu trên bóng 
Ban Phật huẩn đại náo Sài Gòn 

Đây nói về Xích Tử, khi nghe Thompson hỏi vì sao mà một nàng con gái lại có thể là Di 
Lặc được, thì cả cười mà đáp rằng: 

- Lẽ dĩ nhiên, Phật Di Lặc phải là con gái chớ! Nếu là con trai, thì tới tuổi quân dịch, tất 
nhiên phải đi đền nợ nước. Đâu có ở không mà đi truyền đạo? Vả lại thuở xưa, vị Bồ 
Tát ở Ấn Độ là đàn ông, mà sang Đông độ, lại biến thành đàn bà, thì càng tăng sức mầu 
nhiệm. Như Bồ Tát Avalokitovara, mà Tàu gọi là Quan Thế Âm, ở bên Ấn Độ thì là đàn 
ông, mà sang qua Tàu thì là một bà đẹp đẽ lộng lẫy, duyên dáng không cùng, mà phép 
tắc cũng không cùng. Lần này, A Dật Đa, tục gọi là Cầu Danh, tức là Maitreya hay Di 
Lặc, đến Việt Nam mượn tên Diễm Hồng, như vậy mới đúng với truyền thống. 

Thompson suy nghĩ một chặp rồi hỏi: 

- Ông Xích Tử, tôi thấy hình như ông thiên vị, quá bênh vực đạo cô Diễm Hồng. Vì sao 
vậy? 

- Có gì đâu mà khó hiểu? Trong cuộc tranh đấu tư tưởng, chánh trị, văn hóa, nghệ 
thuật, giữa lão già Hồ Hữu Tường và tôi, thì thế giới chia làm hai phe rõ rệt. Phe thứ 
nhứt là phe Hồ Hữu Tường, chủ trương không cần ếm gì cả. Ấy là phe bảo thủ, muốn 
giữ cái trạng thái cũ, tức là cái statu quo. Ấy là phe "hưng Hồ", Hồ này là Hồ Chí Minh, 
hay là đứa cháu nội Hồ Hồng Tâm, tức là Trần Thị Thẹp... 

- Hình như ông nói rằng cái huyền thoại Trần Thị Thẹp là do Hồ Hữu Tường bịa ra để 
chơi xỏ Hồ Chí Minh mà! 

- Tôi là môn đệ của nhà triết học Pháp là Descartes. Đối với mọi vấn đề, tôi đặt trước cái 
hoài nghi cartésien vậy thôi. Tôi nhắc chừng ông nhớ rằng Hồ Hữu Tường là lão già nói 
dóc tổ, trong nam gọi là "nói láo có sách". Cái gì lão ấy thốt ra, trăm việc, phải kiểm soát 
một trăm mốt, mà không biết chừng còn bị lão bịp nữa kìa! Nhưng, về việc Trần Thị 
Thẹp này, một trong muôn việc thôi, lão ấy không nói dóc. Trong khi ông làm việc, người 
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ta đã đem lại kết quả của những cuộc điều tra mà tôi đã đề nghị với ông. Ở Phan Thiết 
báo cáo rằng có hồ sơ tên Trần Tất Tựu. Sở Công chánh báo cáo có cấp giấy thi lái xe 
cho Trần Tất Tựu. Bộ đội đô thành báo cáo rằng năm 1948, có khai sanh cho đứa con 
gái Trần Thị Thẹp, con của Trần Tất Tựu và Nguyễn Thị Giàu. Và sau cùng tòa Hòa giải 
báo cáo rằng năm 1955, có lập hồ sơ thế vì khai sanh cho đứa con gái tên Hồ Hồng 
Tâm, con của Hồ Hữu Chí và Nguyễn Thị Giàu. Như vậy, Trần Thị Thẹp, tức là Hồ 
Hồng Tâm, là sự thật, chớ không phải là huyền thoại. Và như vậy, lão già Hồ Hữu 
Tường, chủ trương không nên ếm mồ mả ông phó bảng Huy, là một người đứng về phe 
"hưng Hồ". 

Thompson cười tủm tỉm hỏi: 

- Còn trong cái thế giới hai phe này, chống đối lại người bạn già của tôi là phe nào? 

- Dĩ nhiên là phe diệt Hồ. Tôi ở phe "diệt Hồ". Tôi thấy đạo cô Diễm Hồng bày ra một kế 
hoạch lợi cho chủ trương diệt Hồ quá... 

- Lợi ở chỗ nào? 

- Lời thứ nhứt, là Diễm Hồng sẽ được suy tôn làm giáo chủ của "Minh Đạo", chẳng cần 
chịu khó lập thuyết mà truyền đạo chi cả, chẳng phải khổ hạnh chịu đóng đinh trên thập 
tự giá như chưa Jésus, không cần xua quân làm thánh chiến mà hóa đạo bằng binh lửa, 
lại ngang xương được ngay vài trăm triệu tín đồ, tức là những ai muốn đến hưởng 
quyền lợi của sông Cửu Long khai thác. Như vậy Hồ Hồng Tâm bị loại ngay. Lợi thứ 
hai, là thủ tiêu cái nước Cộng sản Bắc Việt của Hồ Chí Minh, nghĩa là ếm họ Hồ nữa. 
Còn cái lợi thứ ba, là kinh độ của Hiệp Chủng Quốc Đông Nam Á bắt buộc phải lập ở 
một nơi khác, nghĩa là cái thuyết thiên đô của tôi thành công. Chớ ông nghĩ coi, kinh đô 
mà lập tại Sài Gòn, thì bị náo hoài. Mà Sài Gòn, cứ náo hoài, chánh quyền quốc gia 
không vững, thì chỉ có lợi cho Hồ Chí Minh mà thôi. 

Thompson hỏi: 

- Ông có lợi nào mà chủ trương thiên đô? 

- Có lợi lớn lắm chớ! Hễ thiên đô, thì họ Hồ sụp. Mà hễ họ Hồ sụp, thì ứng theo lịch sử 
nước tôi đã báo điềm năm trăm sáu mươi năm trước, chắc chắn là họ Lê của tôi lên. Hồ 
Quí Li tiêu thì Lê Lợi lên. Hồ Hữu Tường tan, thì Xích Tử mọc. Đúng như lời sấm của 
tiền nhơn để lại. 

- Lời sấm ra sao? 

- Lời sấm nói: "Mạt pháp, trăng già lặn. Lúa chín, cây tốt tươi". 

- Ấy là lời con nít nói bắt vần, chớ nào phải lời tiên tri chi, mà ông gọi là lời sấm? 

- Ở phương Đông chúng tôi, chân lý từ miệng con nít mà thốt ra. Vì vậy mà người ta 
chú ý đến những lời con nít hát bắt vần, gọi là đồng dao. Đồng dao có ý nghĩa lắm. Phải 
có cái gì thiêng liêng xúi, chớ tự con nít, chúng nó không làm sao mà biết tới. Nhưng 
trong câu "Mạt pháp, trăng già lặn", con nít làm gì mà hiểu hai chữ mạt pháp? 

- Mạt pháp có phải là thời mạt pháp của các tôn giáo, cái mà họ gọi là tận thế không? 
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- Cũng có nghĩa ấy. Nhưng cũng có nghĩa khác. Nghĩa khắc ấy là, khi mà bọn thực dân 
Pháp đã mất rồi đó! Và chừng ấy, trăng già, tiếng chữ là "cổ nguyệt", tức là chữ hồ, 
cũng lặn theo. 

- Quân đội Pháp tuy đã rút khỏi xứ này mười năm nay rồi, sao mà ngôi sao của Hồ Chí 
Minh chưa lặn? 

Quân đội Pháp tuy đã rút lui, song thực dân Pháp đâu có mạt? Chừng nào bọn sau này 
mạt rồi, hết tiền để bỏ ra mua chuộc bọn tay sai khuấy rối thì Cộng sản mới hết thừa 
nước đục thả câu. Nghĩa là chừng ấy ngôi sao của Hồ Chí Minh mới lặn. 

- Còn như vế thứ hai, thì nghĩa làm sao? 

- Trước hết, nên chiết tự chữ Lê. Ở trên có chữ hòa là lúa, bên cạnh là chữ đáo. Lúa 
chín mới đem lưỡi hái ra mà cắt. Ở dưới, có hai cách viết. Song theo chỗ tôi nghĩ, phải 
viết chữ mộc mới đúng với họ của người ở dưới gốc cây lê. Cũng như họ Dương là họ 
người ở dưới gốc cây dương, họ Lý là họ người ở dưới gốc cây lí vậy. Vậy thì, viết họ 
Lê của tôi theo lối này, là ứng với vế "lúa chín cây tốt tươi", ứng vào việc tôi sẽ có một 
tương lai xán lạn lắm. Đó là lý lẽ căn bản làm cho tôi phải đứng về phe "diệt Hồ", diệt 
luôn cả Hồ Hữu Tường nữa! Đạo cô Diễm Hồng, tuy tôi chưa biết ở đâu, mặt mày ra 
sao, tuổi tác bao nhiêu, học lực thế nào, song tôi thấy bức thơ gởi cho Cabot Lodge đề 
nghị ra kế hoạch diệt Hồ, thì tôi cho ngay là đồng minh với tôi. Tôi phải ủng hộ. 

Thompson suy nghĩ rất lâu, rồi hỏi: 

- Này ông Xích Tử, trong thơ của đạo cô Diễm Hồng, tôi thấy có nhiều điều khó nghe 
theo được. 

- Ví dụ như điều chi? 

- Như điều lập ra một Hiệp Chủng Quốc Đông Nam Á, vừa xén của Tàu một phần đất 
lớn, vừa một hai trăm triệu tín đồ Hồng Môn bên Tàu, vừa lập ở sát nách Tàu một 
cường quốc dồi dào lúa gạo, mà đề nghị ra, là Mao Trạch Động phải chấp nhận. Mao 
Trạch Đông hiện nay còn tuyên bố rằng ai mà động đến Bắc Việt, ấy là động tới nội địa 
nước Tàu, thi lẽ nào Mao Trạch Đông lại cắt Tây Tạng, Vân Nam, Quảng Đông mà cho 
không, để lập một nước lớn và mạnh ở sát nách mình? 

Xích Tử cười đáp: 

- Này ông sử gia ơi, câu nói đó là Mao Trạch Đông ăn cắp con gà đó! 

- Ông Xích Tử nói gì mà ăn cắp con gà, tôi không hiểu? 

- Ông hỏi Lê Ngọc Trụ mà xem. Tiếng Quảng Đông ăn cắp nói là thấu, con gà nói là 
cấy. Ăn cắp con gà là dịch đúng danh từ thấu cấy của làng cờ bạc. Theo lệ mua bán, hễ 
ông muốn mua con gà ngoài chợ, thì ông phải trả tiền. Đàng này, ông không trả tiền mà 
tự nhiên bắt con gà đi, thì là ăn cắp con gà. Danh từ bóng bẩy này diễn tả lúc ông chơi 
phé, mà ông không có phé nào hết, mà ông "thấu cấy" thiên hạ sợ để cho ông ăn. Ông 
sử gia hiểu chưa? Mao Trạch Đông tuyên bố như vậy mà Hoa Kỳ nhát gan, thì là Mao 
Trạch Đông ăn. Chớ thật ra, Mao Trạch Đông không có phé gì hết. Có phé cùng chăng 
ấy là đạo cô Diễm Hồng đó. Hễ mà Mao Trạch Đông biết đạo cô Diễm Hồng xúi Cabot 
Lodge đề nghị như vậy, thì Mao Trạch Đông phát sợ ngay. 
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- Chính chỗ ấy là chỗ mà tôi nhận không được, và có ý hỏi ông nãy giờ đó. 

- Có gì khó đâu! Bởi vì Mao Trạch Đông ngày nay là hậu kiếp của Thông Thiên giáo 
chủ. Còn Hoa Kỳ và Nga thì ví như Lão Tử và Ngươn Thỉ thiên tôn. Từ ngày Nga Mỹ bắt 
tay nhau mà đi đường cộng tồn, thì không khác nào Lão Tử và Ngươn Thỉ hiệp nhau mà 
phá mấy trận của Thông Thiên vậy. Như ông đọc truyện Tàu cũng biết, Thông Thiên chỉ 
có sợ Hồng Quân chơn nhơn mà thôi. Mà Hồng Quân là gì? Hồng là to rộng mênh 
mông. Quân là cái mống. Hồng Quân là cái mống to rộng, cái vũ trụ vòng (espace 
courbé) của Einstein. Ngày nay, Mao Trạch Đông nghe tới tên Diễm Hồng, hiểu đó cũng 
là một cái mống nữa, tức là một đồ đệ của Hồng Quân, do Hồng Quân sai xuống trần, 
tất nhiên có truyền bửu bối lạ để trừ mình. Diễm Hồng có tiền để mua con gà, chớ 
không phải túi vắng hoe mà thấu cấy đâu. 

- Ông suy luận đầu óc khoa học Tây Phương của tôi khó tin qua! Ông nói Diễm Hồng có 
bửu bối à? 

- Tôi suy luận thấy phải vậy mới được. Từ mấy tháng nay, nhóm Hòa Đồng cổ võ cho 
cái mà họ gọi là "phục hưng mới". Tức là một phục hưng lần thứ hai, mà phen này xuất 
phát ở phương Đông và cho sống lại những giá trị cũ xưa ở phương Đông. Mà ông biết, 
ở phương Đông, cái giá trị nồng cốt của thời xưa là phù phép, là bửu bối. Hễ có phục 
hưng mới, thì tức nhiên có việc luyện bửu bối lại. Diễm Hồng là một đạo cô muốn hơn 
người ta, tất nhiên phải có bửu bối nhiệm mầu hơn hết mới được. 

- Theo ông thấy, bửu bối của đạo cô Diễm Hồng là thế nào mà Mao Trạch Đông sợ quá 
như vậy? 

Nãy giờ nói dóc chơi cho sướng mồm, Xích Tử không dè lần lần lọt vào chỗ bí. Và khi bị 
Thompson hỏi như vậy, không biết đáp làm sao, bèn đánh trống lãng. 

- Thiên cơ bất khả lậu. 

Không dè lời đáp ấy không làm thỏa mãn Thompson. Lập tức Thompson nói: 

- Tôi thường để ý. Mấy ông ở xứ ông, hễ nói những việc trên trời dưới đất, mà thiên hạ 
không tin, hỏi vặn lại, thì mấy ổng nói câu "thiên cơ bất khả lậu" để che việc mình nói lố. 
Nay, ông nói câu "thiên cơ bất khả lậu", phải chẳng là ông bí lối rồi? 

Bị bắt bí, Xích Tử hoảng hồn, không biết làm sao, bèn lật đật vái mẹ mà cầu mẹ cứu. 
Vừa vái xong, thì ánh sáng bừng ra trong trí, liền đáp: 

- Dân phương Đông chúng tôi tin rằng hễ ai mà lậu thiên cơ, thì bị trời đánh... 

- Nhưng từ ông Franklin ở xứ tôi sáng chế ra được thu lôi tiêm, thì khi trời mưa, ở trong 
nhà không bao giờ bị sét đánh. Trừ khi có giông gió, ông núp dưới tàng cây. Thì ông 
biết thiên cơ, ông cứ nói đi, sợ gì bị trời đánh? 

- Tôi sẽ lậu thiên cơ, vì nghĩ rằng bị trời đánh còn đầu thai được, chớ bị bom nguyên tử, 
thì hết. Song tôi nhiễm cái văn minh kỹ sư của nước ông, phàm cái gì cũng tính giá cả. 
Chẳng hay ông bằng lòng mua cái "thiên cơ bất khả lậu" ấy bằng giá nào? 

Thompson nghe nói, cười đáp: 
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- Về việc này, là sở trường của văn minh của chúng tôi, tôi tưởng ông Xích Tử không ăn 
qua tôi được. Trong việc định giá cả lẽ nào mua trâu mà chẳng xem bóng? Bên xứ tôi, 
phàm bán cái máy móc nào, ít nữa là phải cho một tài liệu quảng cáo. Trong tài liệu này, 
phải chụp hình cái máy ấy, phải viết tả cho kỹ đặc tánh của máy, nó mấy mã lực, nuốt 
xăng bao nhiêu, sức chạy mỗi phút mấy tua, cần dùng nhân công điều khiển thế nào. 
Sau khi khách hàng đọc kỹ tài liệu cho không này, phải cho họ thử máy nữa. Chừng ấy 
chủ bán mới ra giá. Rồi đôi bên mặc cả với nhau. 

- Ở đây, vấn đề khác hẳn. Đạo cô có một khí giới bí mật, một bửu bối. Nếu đạo cô muốn 
bán, thì đạo cô sẽ phát không tài liệu quảng cáo cho Hoa Kỳ xem rồi chờ Hoa Kỳ thử. 
Rồi sẽ ra giá. Còn đây không muốn bán bửu bối mà lấy tiền. Đạo cô muốn giữ bửu bối 
ấy trong tay để lập tức có hai trăm triệu tín đồ tôn mình lên làm giáo chủ. Cái bí mật ấy, 
tôi biết. Chánh là tôi muốn bán cái bí mật ấy. 

- Vậy thì ông nói phác qua, sơ sơ vậy thôi, cái bí mật ấy. Rồi ông ra giá, thử coi Hoa Kỳ 
có theo nổi không. 

- Như vậy thì được. Tôi, thì tôi bán cái bí mật về cái bửu bối ấy. Còn việc mua chánh cái 
bửu bối ấy là việc khác nữa. Nè, ông Thompson, Hoa Kỳ không thể nào dùng võ khí 
nguyên tử đùng một lượt dội mấy chục ngàn quả bom khinh khí lên khắp nước Tàu. Để 
giết hết 750 triệu người Tàu. Một là tất cả dư luận thế giới sẽ nhao nhao lên mà bình 
phẩm. Hai là những phóng xạ của mấy chục ngàn quả bom ấy làm cho không khí của 
quả địa cầu hóa ra độc địa vô cùng, không ai ở nổi. Loài người phải dọn hết lên cung 
trăng mà ở. Nhưng kỹ nghệ hỏa tiễn liên hành tinh chưa đủ sức mà di cư hai tỉ con 
người lên tuốt cung trăng được. Còn cái bửu bối đạo cô Diễm Hồng có thể làm cho 750 
triệu dân Tàu chết sạch, mà chẳng một ai có thể nghĩ là Hoa Kỳ đã nhúng bàn tay mình 
vào. Mà dân Tàu chết sạch, một cách êm ru bà rù, không lọt ra một tia phóng xạ, thì 
trong thế giới chẳng có ai phản đối. Còn cái lợi nữa, là bao nhiêu tài sản vật chất của 
Tàu còn nguyên vẹn. Đó là chiến lợi phẩm. Đó là một kho tàng quý giá. Sách Tàu, đồ 
cổ, lấy mà bán, thì thật là một áp phe. Nói thật với ông, tôi không có đủ phương tiện mà 
khai thác các áp phe rất lớn này. Ông có máy tính điện tử. Ông nhờ máy tính xem giá trị 
của chiến lợi phẩm là bao nhiêu, tính xem Hoa Kỳ hao tổn để ngăn đón sự bành trướng 
của Tàu trong năm trăm năm là bao nhiêu... 

- Tính chi tới năm trăm năm? 

- Ông không chịu tính vậy, thì ông tính xem giá của một cuộc chiến tranh nguyên tử để 
tận diệt quân Tàu và dân Tàu là bao nhiêu, và thêm để đánh tan cái dư luận bất bình 
của thế giới đối với sự sử dụng võ khí nguyên tử. 

- Úy châu cha! Thật là một con số khổng lồ. Ước chừng vài tỷ đô la đó. 

- Muốn được một kết quả tương đương như vậy, mà khỏi bị dư luận thế giới, Hoa Kỳ có 
dám tốn ra phân nửa số đó mà mua cái bửu bối của đạo cô Diễm Hồng chăng? Thật là 
một áp phe, tiết kiệm được cho ngân sách Hoa Kỳ đến một trăm tỷ đô la. Còn tôi dẫn cái 
áp phe này, tôi đòi tiền còm mích xong năm phần trăm thôi. Nghĩa là tôi đòi năm tỷ đô la 
đó. 

- Ếm mả cụ phó bảng Huy, giá một trăm triệu đô la, ông chê là ít. Làm mối bán bửu bối 
của đạo cô Diễm Hồng, ông đòi huê hồng năm tỷ đô la. Ông cứ lên hoài, ngán hết sức! 
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- Ấy vậy mà còn một cái áp phe còn to hơn nữa kìa. Là sau khi giết hết 750 triệu dân 
Tàu, bửu bối ấy sẽ sử dụng giết hết hai triệu dân Nga, mà vẫn còn giữ nguyên nhà cửa 
máy móc, sự nghiệp của họ... Rồi, ngon miệng, xơi luôn Trung Âu, Tây Âu. Vẫn giết hết 
người mà lấy luôn của cải. 

- Ông Xích Tử nói sao mà nghe ngán quá vậy. Tôi đây không phải là người tu hành, mà 
tôi nghe chết cả hai tỷ người, tôi đã ớn rồi. Tại sao một đạo cô, tự xưng là một giáo chủ, 
lại giết mấy tỷ mà chẳng động lòng từ bi, bác ái? 

Xích Tử cả cười, đáp: 

- Chúng ta là người phàm tục. Chúng ta làm chết người, chúng ta gọi là giết. Còn như 
đạo cô Diễm Hồng là một giáo chủ, là một bực siêu thoát. Đạo cô đâu có giết người? 
Đạo cô độ chúng sanh sang qua thế giới khác, sang qua miền cực lạc. Đạo cô giải thoát 
họ khỏi biển trầm luân khổ ải, khỏi cảnh người áp bức người, bóc lột người, khỏi cảnh 
cốt nhục tương tàn, nồi da xáo thịt chớ! 

Thompson cũng cười theo và nói: 

- Loài người chết gần hết, Phú nguyên còn y. Hai trăm triệu dân Hoa Kỳ ở không mà 
hưởng. Thật là nhiệm mầu. Nhưng làm sao mà có phép nhiệm mầu như thế được? 

- Thì tiền trao, cháo múc. 

- Có quyền xuất tiền của ngân sách để mua cái bí mật này, chỉ có Quốc hội Hòa Kỳ mà 
thôi. Ngay tổng thống Hoa Kỳ cũng phải xin phép Quốc hội. Tôi chỉ là một công dân, tôi 
không có quyền gì cả. Song để tỏ thiện chí của tôi, tôi trả cho ông một đô la tượng trưng 
để được nghe ông nói sơ chơi. 

Nói rồi, Thompson móc bóp, lấy ra một đồng đô la mà trao cho Xích Tử. Chàng tiếp lấy, 
nhét vào túi rồi nói: 

- Của ít tình nhiều. Vậy để tôi hé cho ông thấy chút ít mầu nhiệm của cái bửu bối của 
đạo cô Diễm Hồng. Nè ông Thompson, từ lớp Trung học, ông đã học rằng ở vùng Tây 
Bá Lợi Á bị chôn vùi dưới tuyết, có loại voi cổ xưa gọi là mammouth, mà khi moi ra, 
trong bụng vẫn còn đầy cỏ. Như vậy thì vùng Tây Bá Lợi Á này, thuở xửa, xừa, xưa, 
vốn là vùng nhiệt đới, cỏ cây thạnh mậu để cho loại voi này ăn. Rồi đùng một cái, hơi 
lạnh tràn đến, tuyết phủ, giá đông, dày đặc suốt mấy trăm ngàn năm nay. Do đâu mà có 
sự thay đổi khí hậu thình lình này, biến một xứ ở vùng nhiệt đới thành ra vô cùng lạnh 
lẽo? 

- Ừ nhỉ? 

Biến đổi khí hậu đột ngột như thế này, chỉ có thể quan niệm được là do sự thay đổi của 
trục trái đất, làm cho Bắc cực hồi xưa ở chỗ khác, thình lình dời tới chỗ của nó bây giờ. 
Và làm cho vùng nhiệt đới khi xưa, trong khoảnh khắc, rơi vào vùng lạnh lẽo. 

Thompson vỗ tay khen: 

- Hay! Hay! Lời giải thích ấy rất hợp với tinh thần khoa học. 
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Nghe được khen, Xích Tử hỉnh mũi nói tiếp: 

- Các vị tiên thời xưa còn tập luyện được thuật di sơn đảo hải. Còn đạo cô Diễm Hồng 
là một bực siêu tiên thượng đẳng, tất nhiên đạo cô phải luyện được phép đổi trục trái 
đất, tùy theo ý muốn của đạo cô. Nếu Hoa Kỳ chịu trả giá một trăm tỷ đô la cho đạo cô 
Diễm Hồng, để nhờ đạo cô trị bọn ba Tàu thì đạo cô chỉ ngồi kiết già, chấp tay trước 
ngực, lim dim mắt, cho trên chớp hiện một cái mống to lớn vô cùng, tủa khắp vũ trụ, 
gom góp tất cả vũ trụ lực lại mà chuyển một cái, lật quả đất như lăng một cục đá, chỉnh 
cái trục quả đất lại, làm cho Bắc cực ở ngay vào giữa nước Tàu. Trong khoảnh khắc, 
hơi lạnh tràn đến, bao phủ nước Tàu, rồi tuyết rơi cả mấy trăm thước bề cao, chôn vùi 
tất cả dưới giá lạnh. Ấy là 750 triệu dân Tàu chết hết. Nói cho đúng hơn, 750 triệu linh 
hồn của ba Tàu đã được đạo cô độ sang qua miền cực lạc cả. Rồi một thời gian sau, 
muốn lấy của cải đã chôn vùi dưới tuyết, thì Hoa Kỳ nhờ đạo cô Diễm Hồng làm phép 
mầu một lần nữa, sửa trục trái đất lại, dời Bắc cực về vị trí cũ của nó. Thì ở nước Tàu, 
giá sẽ tan, nước sẽ chảy ra biển, nhà cửa sẽ lộ lên. Chỉ lo chôn 750 triệu cái xác và dời 
dân của mình đến chiếm nhà cửa dinh thự... 

- Mầu nhiệm thật! 

- Cái áp phe này khai thác xong, thì mở cái áp phe thứ hai để khai thác ở Nga, ở Trung 
Âu, ở Tây Âu, ở bất cứ nơi nào mà dân hó hé phản đối mình. 

Thompson gải đầu hồi lâu hỏi: 

- Này, ông Xích Tử, đạo cô Diễm Hồng là người tu hành, nâu sòng, chay lạt. Một năm 
có vài ba bộ quần áo vải bô, mỗi ngày hai bữa cơm tương rau, là đủ rồi. Tại sao có một 
lòng tham vô cùng tận, muốn có từ trăm tỷ đô la này tới trăm tỷ đô la kia vậy? 

Xích Tử hai tay vỗ hai vế cười ha hả đáp: 

- Ông Thompson nói rất đúng. Mức sống của đạo cô Diễm Hồng, mỗi tháng trị giá 
chừng năm trăm bạc. Kể cả quần áo và tất cả chi phí khác. Mỗi năm cấp cho đạo cô 
mười ngàn đồng bạc là vừa. Lấy theo giá noa, một đô la ăn non một trăm năm mươi 
đồng, thì ông cấp cho đạo cô bảy chục đô la, là đạo cô xài chán. Đạo cô nào có cần 
dùng đến hàng trăm tỷ này đến hàng trăm tỷ kia? Nhưng mà, nếu đạo cô muốn xuất giá, 
kén chồng cho vừa ý với đạo cô, tất nhiên là một thanh niên xứng đáng lắm. Mà hễ 
thanh niên này là một thanh niên xứng đáng, tất nhiên đòi một của hồi môn to tát... 

- Ông Xích Tử nói làm sao mà tôi quan niệm theo không kịp. Nào ông nói đạo cô muốn 
có chồng... điều này trái với truyền thống của đạo Phật ở xứ này. Nào ông nói chàng rể 
đòi của hồi môn to... điều này trái với tục lệ người Việt, phải nạp sính lễ rất nhiều mới 
được đàn gái nhận gả con. 

Xích Tử cười ha hả đáp: 

- Ông sử gia chỉ nghiên cứu phiến diện thôi. Để tôi chứng minh bằng thực tế cho ông 
thấy. Ở bên Ấn Độ, Bồ tát Avalokitecvara, tục lệ gọi là Quan Thế Âm, sang bên Tàu, 
biến thành một người của phái đẹp, tuy được thiên hạ gọi là đức bà Quan Âm, song trọn 
đời đồng trinh. Song Quan Thế Âm kia mà sang qua đất Việt chúng tôi, lại biến ra nữa 
làm một người đàn bà có chồng rồi, không còn là một trinh nữ. Đó là Quan Âm Thị Kính, 
đã ăn ở với chồng rồi, sau mới xuất gia. Đó là một cái luật sắt thép. Luật này gọi là luật 
"dân tộc hóa". Cái gì ngoại lai, đến xứ Việt, muốn trường tồn được, phải "dân tộc hóa" 
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trước đã. Đời này cũng vậy. Bồ tát Di Lặc, hay là Cầu Danh, hay là A Dật Đa, hay là 
Maitreya, giáng trần xuống đất Việt này, phải theo cái luật sắt thép "dân tộc hóa". Chủ 
nghĩa Cộng sản ngoại lai, muốn tồn tại ở xứ này, trước phải "dân tộc hóa" cho hợp với 
tâm lý quần chúng kìa! Huống chi là đạo cô Diễm Hồng. Việc đạo cô Diễm Hồng sẽ có 
chồng là một việc thích ứng với luật sắt thép "dân tộc hóa" mà! 

Thompson cười nói: 

- Tôi nghe nói Cộng sản có cái biện chứng pháp, bất cứ cái gì, họ đem biện chứng pháp 
ra mà cắt nghĩa, nghe đều có lý. Thật là cái đạo nói dóc của ông không thua gì biện 
chứng pháp cả. Cái nào ông cắt nghĩa, nghe thảy có lý. 

- Chẳng những hợp lý, mà còn hơn biện chứng pháp nữa, hơn ở chỗ hợp tình... 

- Hợp tình ở chỗ nào đâu? 

- Ông sử gia lớn tuổi hơn tôi, chắc cũng đã trải qua những phút mà trái tim rung động vì 
một nàng vừa ý, thì không đến nỗi cười tôi. Tôi xin thú thật. Tôi được đọc bức thơ của 
đạo cô Diễm Hồng gởi ông Cabot Lodge. Tôi chẳng biết mặt mày đạo cô đẹp đẽ như thế 
nào, tuổi tác bao nhiêu, ngôn hạnh ra sao... Không biết cái gì tất cả. Song chỉ biết ý của 
thơ, mà tôi biết nàng là một kỳ nữ. Thì tôi liền bị sét đánh ngay. Tôi yêu đạo cô ấy. Tôi 
binh đạo cô ngay. Tôi cũng không biết đạo cô có luyện được phép mầu đổi trục trái đất 
như tôi đã nói chăng. Tất cả cái ấy, tôi hoàn toàn bịa ra mà nói dóc để đề cao đạo cô 
lên. Tôi yêu đạo cô, thì tôi vẽ đạo cô theo cái tư tưởng của tôi. Đó là tâm lý chung của 
tất cả người đang yêu. Có phải vậy không ông Thompson? 

Thompson cười tha thứ đáp: 

- Đúng đấy! Tôi không dè ông Xích Tử yêu đạo cô Diễm Hồng là người chưa quen biết 
bao giờ, yêu tha thiết đến thế! 

- Còn vấn đề chàng rể đòi của hồi môn thì thật ra, trong bình dân, người ta vẫn giữ cái 
tục bên trai phải nạp tiền cho cha mẹ bên gái. Song ở thành thị, các nhà trí thức, nhiễm 
văn hóa Âu Mỹ, khi giật được mảnh da lừa ở một trường Đại học xong, thì lấy đó làm 
miếng mồi mà câu của hồi môn bên đàng gái. Tôi đây là thứ "trí thức ba rọi"... 

- Trí thức ba rọi gọi là làm sao? 

- Cái này, ông đáng lẽ phải đi tìm ông Lê Ngọc Trụ mà hỏi. Song tôi đang muốn vợ quá, 
tôi nói phức cho ông nghe, kẻo mất thì giờ. Các bà nội trợ ở miền Nam chúng tôi gọi thịt 
heo nửa có mỡ, nửa có nạc, là thịt ba rọi. Các bà nội trợ ngoài Bắc gọi là thịt ba chỉ. 
Nhưng tôi thấy danh từ ba rọi nên thơ hơn là ba chỉ, khi nào cưới vợ xong, rổi rảnh tôi 
sẽ cắt nghĩa vì sao ba rọi nên thơ hơn ba chỉ. Còn bây giờ, tôi muốn vợ nôn quá, tôi xin 
phép ông thông qua vấn đề. Tôi là một trí thức ba rọi, là vì tôi cũng là bình dân như ai, 
thịt mỡ như ai, mà tôi cũng có lớp sơn trí thức, đi ăn giỗ cũng nói dóc như ai được, 
nghĩa là cũng thịt nạc như ai. Tôi là một trí thức ba rọi. Khi mà Hoa Kỳ đưa cho tôi số 
tiền mấy trăm tỉ đô la, thì tôi tổ chức lễ cưới theo lối bình dân, hoàn toàn Việt, là tôi đem 
một số tiền to mà nạp cho cha mẹ đàng gái mà xin rước dâu. Còn nếu Hoa Kỳ đưa số 
tiền ấy cho đạo cô Diễm Hồng, thì tôi lại áp dụng cái thuật của các nhà trí thức thịt nạc, 
tôi lại đòi của hồi môn. 
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- Các ông ấy còn có cái bằng cấp mà câu của hồi môn. Còn ông? Ông lấy gì làm mồi để 
câu của hồi môn mấy trăm tỉ đô la? 

- Miếng mồi ấy là cái thuật làm thay đổi trục của quả đất. Cái ấy, tôi biết, chớ dễ gì đạo 
cô Diễm Hồng đã luyện được rồi? Song vì tôi yêu đạo cô, tôi bí mật giao cho đạo cô 
cầm trong tay mình cho Hoa Kỳ... 

Thompson cười hả hả nói: 

- Thiệt là cái thuật nói dóc của ông, bề nào cũng cãi xuôi rót. Tôi chưa hề thấy ai nói dóc 
như ông. 

- Cha tôi là Ý Dư, tác giả Phi Lạc Sang Tàu là tay nói dóc không vừa, mới viết được 
quyển ấy. Hễ hổ phụ, thì sanh hổ tử. Cha nói dóc, ít nữa cũng phải sanh con nói khoác. 
Chớ chẳng lẽ cha làm thầy, con bán sách? Tôi giao cho đạo cô cầm tay cái bí mật ấy 
mà bán cho Hoa Kỳ, huyền thoại là tiền ấy của đạo cô, mà thực chất tiền ấy là của tôi. 
Cái gì của César, chúa Jésus đã dạy phải trả cho César. Thì cái gì của tôi, tất phải trả lại 
cho tôi. Song, để làm nở mặt cô dâu Diễm Hồng, tiền ấy tôi để cho đạo cô Diễm Hồng 
trao lại cho tôi, gọi là của hồi môn. Huyền thoại như vậy mới trọn vẹn. Mà, có người, 
như giáo sư Nguyễn Văn Trung ở viện Đại học Sài Gòn, phân biệt thực chất và huyền 
thoại trong khi ông ấy khảo cứu thực dân chủ nghĩa. Còn tôi, tôi theo thuyết hòa đồng 
của giáo sư Nguyễn Lương Hưng, chủ nhiệm tuần báo Hòa Đồng, tôi hòa đồng tất cả, 
hòa đồng thực chất và huyền thoại, cũng như hòa đồng thịt mỡ và thịt nạc làm thịt ba 
rọi. Số tiền mà Hoa Kỳ trao, rồi đến tay tôi, thực chất là của tôi, huyền thoại là của hồi 
môn của đạo cô Diễm Hồng, hòa đồng lại, thì êm ru bà rù, ai nói sao cũng đúng cả. 

Thompson quen theo luận lý hình thức, cái gì là A thì không thể là không A được, nghe 
luận điệu trái cẳng ngỗng của Xích Tử, nhịn cười không được và trào phúng nói: 

- Cứ theo luận điệu của ông, thì thuyết biện chứng pháp của Mao Trạch Đông và đạo từ 
bi của Đạt Lai Lạt Ma, rốt rồi ông cũng "hòa đồng" nốt. 

Xích Tử gục gật đầu nói: 

- Chưa có cơ hội để cho tôi đặt vấn đề chớ! Chớ từ lâu, tôi đã thấy cái mối để cột lại rồi. 
Một bên nói: "A là cái không A". Một bên nói: "sắc tức thị không, không tức thị sắc". Nội 
cái nguyên tắc ấy, chừng nào Mạo Trạch Đông cần đến mà "xét lại" chủ nghĩa của 
Marx, tôi sẽ biến thuyết "tranh đấu" của Marx ra cái thuyết Ahimsa của Thích Ca... 

- Thôi đi ông! Ông nói chuyện trên trời dưới đất, mà chuyện ngay trước mắt ông chưa 
thấy. 

- Chuyện nào trước mắt tôi, mà tôi chưa thấy. 

- Chuyện ông muốn cưới đạo cô Diễm Hồng, rồi mơ mộng ông bàn tới nghi thức nạp 
điều sính lễ hay đòi của hồi môn. Ông có thấy chăng? Diễm Hồng là một đạo cô, đã trót 
xuất gia, lẽ nào lại xuất giá. 

Xích Tử cười hả hả đáp: 
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- Thần tình thay cho tiếng Việt! Từ xuất gia đến xuất giá, chỉ cần thêm có chút dấu sắc 
nhỏ mà thôi. Tôi muốn cho đạo cô Diễm Hồng, hiện nay đang xuất gia, ngày mai thành 
xuất giá, tôi chỉ cần thêm chút dấu sắc đó mà thôi. 

- Dấu sắc ấy là cái gì? 

- Là bức, không phải là "hạ chiến thơ", mà là "hạ tình thơ". Ông chịu khó ngồi hút thuốc 
chơi, để tôi thảo bức "hạ tình thơ" ấy. 

Xích Tử nói xong, lại bàn lấy giấy viết, rồi trao cho Thompson. 

Thompson đọc: 

Gởi một đạo cô chưa quen biết 

MƯỠƯ 

Ngày Xuân em hãy còn dài, 

Mà lòng ân ái, ai ai cũng lòng, 

Âm dương sao thoát khỏi vòng? 

Nước dương dẫu mát, lửa lòng dễ nguôi? 

HÁT 

Thanh Xuân đang độ. 

Cớ sao mà cố lánh nợ trần duyên? 

Chí dốc lòng cầu Phật với khẩn tiên, 

Thì chi đến cửa thiền, cho rộn chuyện? 

Thiệp tại nhãn tiền, nhi bất kiến! 

Đạo vô tâm ngoại, cánh hà cầu? (1) 

Phật tại tâm, sao mãi kiếm ở đâu đâu? 

Tâm tức Phật, thì đâu đâu đều cũng Phật. 

Lựa là phải vô chùa thế phát? 

Phận liễu bồ, đằng cát tựa vào ai? 

Chữ rằng: Xuân bất tái lai! (2) 

(1) Lông nheo ở trước mắt, thế mà không thấy. Cái đạo không ngoài cái tâm, lại kiếm ở 
đâu? 
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(2) Lời của kẻ chép truyện: Bài hát nói này, Ý Thừa vốn không biết làm thơ, nên không 
đặt nổi. Nó vốn là tác phẩm của một nhà văn, bạn thân của Ý Thừa, dùng mà "hạ tình 
thơ" cho một đạo cô gần làm lễ thế phát. Được tình thơ, đạo cô thêm dấu sắc vào thành 
ngữ xuất gia, thành xuất giá. Bây giờ, hai ông bà đã sáng tác được sáu mụn con. Tác 
giả không dám nhận bài hát nói là của mình, sợ bị dư luận công kích. Ý Thừa tôi chép 
đăng lên, không với tinh thần "đạo văn". Song thấy "ý thừa" người ta bỏ không dùng, 
mình chép lại cho độc giả đọc chơi và cười chơi. Xin Mõ Làng Văn chớ buộc tội! 

Đây nói về hai mươi tám nàng, sau khi nghe Diễm Hồng thuyết pháp, đều bằng lòng 
nhập vào "Minh Đạo", lãnh sứ mạng làm hai mươi tám vị tông đồ của đạo này, và đặt 
mục tiêu thứ nhứt của mình là cứu Xích Tử ra khỏi "Tru tiên trận". Các nàng chuẩn bị 
đầy đủ. Khi Kossyguine sang Hà Nội, Bundy đến Sài Gòn, Pleiku bị tấn công, thì để trả 
đũa, phi cơ Hoa Kỳ dội bom ở Bắc Việt. Các nàng thấy thời cơ đã đến, bèn mở một 
cuộc hội họp báo chí, mời đủ các báo Việt Ngữ và ngoại quốc đến. Ngồi trên bàn, để 
làm phát ngôn viên, ở giữa là Diễm Hà, bên tả là Hạ Liên, bên hữu là Sen. Còn hai 
mươi lăm nàng kia, thì trà trộn trong hàng ký giả mà không cho lộ sự liên lạc của mình 
và để làm chim mồi đặt câu hỏi đã chuẩn bị sẵn để lái cuộc nói chuyện theo mục phiêu 
đã sắp đặt. Diễm Hà đứng lên thuyết trình xong bằng tiếng Việt thì Hạ Liên dịch lại bằng 
tiếng Anh. Rồi Sen dịch lại bằng tiếng Pháp. Đại ý của bản thuyết trình rút nơi bài thuyết 
pháp của Diễm Hồng hôm nọ. Và Diễm Hà kết luận: 

- Giữ đúng truyền thống của phương Đông, Minh Đạo của chúng tôi tuy đã khai cơ, 
song lúc ban đầu phải giữ bí mật. Bất cứ tôn giáo nào đều có cái mà Phật học gọi là tam 
bảo. Bảo thứ nhứt nói về giáo chủ. Hiện nay chúng tôi còn giấu, chưa công bố giáo chủ 
của chúng tôi là ai. Bảo thứ ba, thuộc về giáo hội. Chúng tôi tạm giữ giáo hội chúng tôi 
sau cái màn bí mật, chẳng cho biết số tông đồ là bao nhiêu, số tín đồ là bao nhiêu và hệ 
thống tổ chức như thế nào. Chúng tôi chỉ trình cái "pháp" là cái bảo thứ hai mà thôi. 
Chúng tôi đã tóm tắt cái pháp ấy trong bản thuyết trình. Quí vị có cần bổ túc thêm điểm 
nào, xin quí vị đặt câu hỏi: 

Mẫu Đơn đứng dậy đặt câu hỏi: 

- Muốn thành một tôn giáo, phải có phần mầu nhiệm. Chẳng vậy, hệ thống tư tưởng chỉ 
là một triết học mà thôi. Chẳng hay phần mầu nhiệm của Minh Đạo là cái chi? 

Diễm Hà đáp: 

- Quí ký giả đặt câu hỏi rất trúng phép. Những tôn giáo cũ xưa, thảy có phần mầu nhiệm 
của mình, như chữa bịnh tật bất trị, như cứu người chết sống lại. Gần đây đức Phật 
Thầy Tây An nhơn có bịnh dịch tả tràn lan mà ra cứu đời, cho đời thấy phần mầu nhiệm 
của mình, rồi mới lập đạo được. Minh Đạo chúng tôi cũng không đi ngoài công lệ ấy. 
Khác có điều là các giáo chủ xưa cứu bịnh của cá nhân. Còn giáo chủ của Minh Đạo 
ngày nay lại chữa bịnh tập thể của nhơn loại, của loài người. 

Tường Vi đặt câu hỏi: 

- Xin phép phát ngôn viên đơn cử một căn bịnh tập thể, để cho chúng tôi nhận thức. 

Diễm Hà đáp: 

- Chúng tôi xin kể một căn bịnh mà chính quí vị đang sống. Từ khi Sài Gòn này được 
chọn làm kinh đô, thì Sài Gòn bị náo hoài, lôi cuốn nước nhà trong nguy cơ không ngớt. 



116 

 

Nói cho rõ, thì khởi đầu đã có vụ trò Ơn, làm náo cả Sài Gòn. Ít năm sau, có vụ máu lửa 
đô thành do Ngô Đình Diệm và Lê Văn Viễn đánh nhau. Rồi Bảo Đại bị truất phế. Rồi 
Ngô Đình Diệm bị đảo chánh. Rồi chỉnh lý, rồi xuống đường, rồi hốt, rồi... mà kể làm chi 
nữa, quí vị đương sống cái đại náo Sài Gòn. Nhưng chưa có gì đâu! Mấy cái náo cũ 
thảy đều là thứ náo nhỏ nhỏ. Rồi đây sẽ có những "đại náo" khác nữa kìa. Phàm là một 
tôn giáo, chúng tôi chỉ có quyền mách trước thiên cơ mà chẳng có phép lậu thiên cơ. 

Mẫu Đơn đứng lên hỏi: 

- Xin phát ngôn viên cho biết có cách chi để chữa cái bịnh tập thể này chăng? 

Diễm Hà đáp: 

- Đúng theo truyền thống của phương Đông, thì cách trị bịnh tập thể này là thiên đô. 
Nhà Châu xưa đóng đô ở phía Tây, nên gọi là Tây Châu. Bốn trăm năm sau lại đổi qua 
Đông nên gọi là Đông Châu. Nhà Hán cũng vậy. Đến Cộng sản duy vật là Mao Trạch 
Đông đây cũng tin theo thuyết ấy. Trước đó kinh đô nước Tàu ở Nam Kinh, thì khi Mao 
Trạch Đông lên, thì dời về Bắc Kinh. Đến ông tổ Cộng sản là Lénine cũng tin theo, dưới 
thời Nga hoàng, kinh đô nước Nga ở Saint-Petersbourg, mà khi Lénine lên cầm quyền 
thì dời về Moscou. 

Nàng Bụp đứng lên hỏi: 

- Ở xứ ta, có nên áp dụng truyền thống ấy chăng? 

Diễm Hà đáp: 

- Nên lắm chớ. Nhà Đinh đóng đô ở Hoa Lư, nhà Lý thiên đô lại Thăng Long. Đến nhà 
Nguyễn, dời đô về Huế. Bởi vương khí của Huế ít quá, nên nhà Nguyễn làm chủ không 
quá sáu mươi năm là nước bắt đầu bị xâm lăng. 

Sứ đứng lên hỏi: 

- Do đâu mà vượng khí ít quá? 

Diễm Hà đáp: 

- Bởi vì Huế lập trên bờ sông Hương. Sông này nhỏ, vắn, nước chảy lờ đờ, chẳng hùng 
vĩ chút nào cả. Do đó mà nhà Nguyễn suy yếu, binh vực nước không nổi mà dân ta bị 
mấy năm đô hộ. Tôi nói đây là áp dụng đúng lý thuyết của khoa mà chúng ta gọi là địa 
lý, mà bên Tàu còn có cái tên khác là khoa phong thủy. 

Hồng đứng lên hỏi: 

- Phát ngôn viên có thể dùng khoa phong thủy mà cắt nghĩa thời cuộc nước nhà chăng? 

- Được chớ. Sau ngày đất nước bị cắt đôi, Cộng sản đóng đô ở Hà Nội, trên bờ sông 
Nhĩ, còn Ngô Đình Diệm đóng đô ở Sài Gòn, trên bờ rạch Sài Gòn. Sông Nhĩ thế hùng 
vĩ hơn sông Đồng Nai, huống chi là sánh với cái rạch nhỏ là Sài Gòn. Do đó mà khí thế 
của Ngô Đình Diệm kém hoài đối với khí thế của Hồ Chí Minh. Viện trợ Hoa Kỳ là một 
lẽ, cái lẽ nhơn tạo. Còn cái khí thế thiên nhiên là do sông núi tạo ra. 
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Thu Cúc đứng lên nói: 

- Nếu lập luận của phát ngôn viên là đúng, thì Chánh phủ miền Nam, nếu muốn thủ 
phần thắng, phải quyết định thiên đô. Xin phát ngôn viên cho biết, nếu thiên đô thì nên 
dời đô đến đâu? Và lấy tiền ở đâu mà kiến thiết kinh đô mới ấy? 

Diễm Hà đứng lên đạo mạo tiếp: 

- Để đáp hai câu hỏi này, phải áp dụng lời Phật huấn. Trước khi đức Thích Ca tịch, ngài 
có dặn nhỏ cho đức A Dật Đa, tức là Bồ Tát Di Lặc, hay là Maitreya, đủ chi tiết về điều 
này. Hai ngàn bốn trăm mấy mươi năm về sau, tức là bây giờ đây, chúng ta phải áp 
dụng đúng lời Phật huấn. 

Xuân Lan hỏi: 

- Chẳng hay Phật dạy thế nào? 

- Lời Phật dạy không tiện tuyên bố ra đây. Vì nếu chúng tôi không thận trọng thì lập tức 
Sài Gòn sẽ bị đại náo! 

Muốn biết vì sao, khi Diễm Hà công bố lời Phật huấn thì Sài Gòn sẽ đại náo, hãy xem 
đến hồi sau phân giải. 

HỒI THỨ MƯỜI MỘT 
 

Luận ba thiền, được tin Xích Tử 
Giải tình thơ, thuyết phục Diễm Hồng 

Đây nói về Diễm Hà, khi tuyên bố rằng lời Phật dạy không tiện nói ra, vì lập tức Sài Gòn 
sẽ bị đại náo, thì thấy chị em bạn thân của mình là Hạ Huệ đứng lên phản đối rằng: 

- Đức Phật là đức Từ Bi, Cứu Khổ, Cứu Nạn. Thì lời dạy của ngài phải đem yên vui lại 
mới phải đạo lý. Cớ sao phát ngôn viên lại bảo rằng lời ấy lại có thể đem đại náo lại cho 
Sài Gòn này? 

Diễm Hà đáp: 

- Đại náo là do lòng tham của con người, tuy Phật dạy yên vui song người quá tham mà 
sanh đại náo. Ví dụ, nếu cho hay ngày nào là ngày thiên đô, chỗ nào là sắp thiên đô tới, 
thì lập tức, dân Sài Gòn đua nhau mà bán nhà, bán binh đinh, bán đất. Giá các món ấy 
sẽ sụt như trẻ con ôm cây thoa mỡ bò mà bị tuột xuống vậy. Rồi giá đất ở nơi sắp thiên 
đô, trước là đồng ruộng, giá mỗi mẫu cao lắm là mười ngàn đồng, bấy giờ sẽ vọt lên, 
mỗi thước nhảy lên năm, mười ngàn đồng, nghĩa là sấp năm, mười lần cao hơn. Rồi hai 
triệu dân ở Sài Gòn ùn ùn di cư, thì cuộc di cư năm 1954 kể như là trò chơi của trẻ con. 
Họ tranh giành nhau, xô đẩy nhau. Có phải là đại náo không? 

Lài đứng dậy hỏi: 

- Muốn thiên đô, phải có đủ tiền để kiến thiết một đô thành hoàn toàn mới, hoàn toàn 
kim thời, đủ tiện nghi, thêm đẹp đẽ. Đường sá phải rộng gấp mười đường sá của Sài 
Gòn cũ. Phải có đường xe hầm (métro) như các thủ đô ở Âu Mỹ. Rạp hát phải rộng rãi 
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hơn các rạp hát ở Hoa Kỳ. Vì phải chuẩn bị mà lập một kinh đô chứa ít lắm mười triệu 
dân, kinh đô của một nước thạnh vượng kìa! Vậy phát ngôn viên cho biết ta sẽ lấy tiền 
ở đâu mà cất một kinh đô đồ sộ như vậy? 

Diễm Hà đáp: 

- Ai có nghiên cứu lịch sử của Phật giáo một cách kỹ lưỡng, đều có thể trả lời câu hỏi 
này. Khi Phật gần tịch, thì đã dặn cho đức Maitreya hai ngàn năm trăm năm sau phải 
giáng phàm sang miền Nam nước Việt này mà mở hội Long Hoa. Tám trăm năm sau, 
có nhiều vị Bồ Tát hiểu được ý muốn của Phật, bèn gom góp tất cả tượng Phật bằng 
vàng ở Ấn Độ sang qua đây. Đến đây, đoàn người đổ bộ tại Óc Eo, và hiện nay, người 
ta khai quật, đã thấy dấu vết của sự đô hộ ấy. Xưa nữa, xứ Ấn Độ theo đạo Phật lại bị 
quân Hồi xâm lăng. Dân Ấn đánh không lại. Những nhà tu, một lần nữa, gom góp tượng 
Phật bằng vàng mà chờ sang qua đây mà giấu để dành sau này cho Phật Di Lặc lấy đó 
mà xây cất kinh đô mới. 

Thu Cúc hỏi: 

- Hiện nay, hai pho tượng Phật bằng vàng ấy, phát ngôn viên có biết giấu ở đấy chăng? 

Diễm Hà đáp: 

- Chỉ có giáo chủ của Minh Đạo mới biết cái bí mật ấy. Mà chúng tôi tưởng rằng, dầu có 
biết cũng không nên lộ bí mật ấy. Bởi vì các cha nội mà biết được, sẽ động lòng tham, 
ai cũng muốn cướp lấy mà làm chủ trọn quyền sử dụng. 

"Do đó mà sự tranh giành sẽ gay go lắm. Đại náo Sài Gòn còn gì?" 

Không ai đặt câu hỏi nữa, cuộc hội hộp báo chỉ giải tán. Hai mươi tám nàng đã lãnh chỉ 
thị mà thả con vịt khổng lồ. Không bao lâu, cả Sài Gòn, dân chúng thảy đều hay, bàn 
tán tứ tung. Nhiều người biết Diễm Hà, Hạ Liên và Sen tuy là sanh viên Văn khoa, song 
cũng là nhà báo, nên phê bình bằng câu "Làm báo nói láo ăn tiền". Còn những người có 
đọc Kim cổ kỳ quan, lại cho rằng các nàng này đã rút ý tứ của ông ba Thới mà hệ thống 
hóa lại để khai thác lòng mê tín của bình dân. 

Đây nói về Thompson, khi lãnh bức thơ của Xích Tử bỏ túi rồi, thì bước ra xe mà lái lên 
Bà Chiểu. Nhưng đi được nửa đường, liền quẹo lại mà đến tìm Hồ Hữu Tường, thuật 
đầu đuôi cho bạn nghe, xong rồi nói: 

- Lúc nãy, tôi muốn đem bức thơ mà trao ngay cho đạo cô Diễm Hồng. Song không biết 
làm như vậy có hợp với tục lệ người Việt chăng? Nên quay xe đến đây hỏi ý kiến ông. 

Nói rồi móc bức "hạ tình thơ" mà đưa cho họ Hồ xem. Xem xong, họ Hồ cười nói: 

- Con nít đời bây giờ quá lắm. Mới mười bảy tuổi mà đã biết muốn vợ, mà đã biết hạ 
tình thơ. Nhưng lòng muốn thì to, mà kinh nghiệm thì ít. Thơ tình mà gởi cho con gái 
thường một cách đường đột, chưa chắc có kết quả, huống chi là gởi ngay cho một đạo 
cô. Nhưng mà, thấy nó như vậy cũng tội nghiệp, để tôi theo ông đến chùa Hồng Môn. 
Chủ chùa là chỗ quen biết của tôi. Ông mượn cớ trả cái thơ gởi cho ông Cabot Lodge 
và luôn trao bản dịch cho Diễm Hồng, tôi sẽ dọ tình thế ra sao, chừng thấy tiện mới ngỏ 
ý làm mối mai cho Xích Tử chớ! 
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Thompson cho là phải. Hai người cùng lên xe rồi tiến lên chùa Hồng Môn. Đến nơi, gặp 
chủ chùa. Chào hỏi xong xuôi, chủ chùa mời họ Hồ ngồi trên một chiếc gối đặt trên 
gạch, mời Thompson ngồi trên ghế rồi khởi sự: 

- Hơn một năm nay, Hồ đạo huynh mới ghé chùa tôi... 

Thompson ngạc nhiên hỏi: 

- Thiên hạ ai cũng biết ông bạn là học giả, là tiểu thuyết gia, là nhà toán học, là nhà 
chánh trị, là nhà giáo dục. Chưa nghe ai nói ông bạn đi tu bao giờ. Cớ sao bà chủ chùa 
lại gọi là Hồ đạo huynh? 

Chủ chùa cưới tủm tỉm đáp: 

- Chẳng những đạo huynh đây là nhà tu, mà lại còn là một giáo chủ nữa. Hồ đạo huynh 
là giáo chủ của "Minh Đạo". 

- Ủa! Sao mà đạo cô Diễm Hồng ký tên tự xưng là giáo chủ của "Minh Đạo" còn bà chủ 
chùa cũng bảo bạn tôi là giáo chủ của "Minh Đạo". Không lẽ một đạo mà có tới hai giáo 
chủ? 

Chủ chùa cười ra tiếng, đáp: 

- Nào có phải cùng một đạo mà có hai giáo chủ? Thật sự là có hai đạo, mỗi đạo có riêng 
một giáo chủ. Minh Đạo của Diễm Hồng, thì chữ minh viết là chữ nhựt nằm bên 
chữ nguyệt, và nghĩa là ánh sáng; vậy Minh Đạo này là đạo ánh sáng, của thời thanh 
bình, của lúc loài người thoát được cảnh đen tối của cuộc đấu tranh. Còn Minh Đạo của 
Hồ huynh, thì chữminh viết là chữ khẩu nằm bên chữ điểu, và có nghĩa là gáy, là nói 
dóc. Bởi Hồ huynh có tài nói dóc hay lắm, ai cũng chạy, ai cũng sợ, nên tôn làm ông tổ 
nói dóc. Nói cách khác, ấy là giáo chủ của Minh Đạo, giáo chủ của đạo nói dóc. 

- Tôi giao thiệp với ông Hồ từ mười mấy năm nay, tôi thấy ông là học giả nói đâu có đó, 
có đủ bằng chứng. Tôi chưa hề nghe ông nói dóc với tôi một câu. 

Chủ chùa cười một loạt, rồi nói: 

- Tôi có đọc bản dịch bản tiểu thuyết trứ danh của Stevenson, nhan đề là Bác sĩ Jekill và 
ông Hyde. Chắc ông sử gia có đọc chớ? 

- Người Anh, người Mỹ nào mà chẳng biết quyển tiểu thuyết trứ danh ấy? Tác giả lập 
luận rằng trong mỗi con người có hai nhân vật, một ông Thiện và ông Ác. Rồi dùng thuật 
phân thân mà tách ông Thiện và ông Ác làm hai người để ông phân tích và tả ra. Ông 
Thiện, ấy là bác sĩ Jekill, nhà bác học tìm được thuốc "hóa thiện" và "hóa ác". Bác sĩ 
Jekill uống thuốc "hóa ác" vào, thì nhà bác học hiền lành biến mất đi, và cũng trong cái 
xác cũ, ông Hyde hiện ra. Rồi hễ ông Hyde uống thuốc "hóa thiện" thi tính ác biến mất 
đi, mà bác sĩ Jekill hiện trở lại. Cả bản tiểu thuyết là tả cái biến thể từ thiện sang ác, từ 
ác sang thiện. 

Chủ chùa nói: 
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- Tiểu thuyết của Stevenson là một thứ tiểu thuyết – khoa học – dự tưởng (roman – 
science fiction). Sở dĩ gọi là dự tưởng, bởi vì hiện nay, khoa học chưa phát minh thứ 
thuốc hóa thiện và hóa ác mà Stevenson đã dự liệu. Còn ở phương Đông chúng tôi, văn 
minh tu sĩ đã tiến bộ xa hơn nhiều. Cái là dự tưởng, thì từ lâu, đã là sự thật. Và trong 
người của Hồ đạo huynh, cũng có hai nhân vật, y như trong tiểu thuyết của Stevenson. 
Nhân vật thứ nhất là người có một nền giáo dục đàng hoàng, bằng vào kinh sách, khoa 
học và mọi phép giao tế được luân lý ca ngợi. Nhân vật này, tên là Hồ Hữu Tường. 
Nhân vật thứ hai là thằng nhỏ con nhà nông, chịu sự giáo dục của đám thợ cấy, thợ gặt, 
của đám bình dân, ưa việc nói dóc của Cống Quỳnh, ưa lối hóm hỉnh của Hồ Xuân 
Hương, ưa bịp thiên hạ để cười chơi. Chính nhân vật thứ hai này xây dựng ra Hồ Phi 
Lạc là tay nói dóc tổ mà toàn cõi Việt Nam, ai cũng nghe tiếng. Khi giao thiệp với người 
đàng hoàng, thì chỉ vận dụng nội tâm, nhốt Hồ Phi Lạc vào tiềm thức, thì Hồ Hữu Tường 
hiện ra đầy đủ, để chương bộ mặt học giả, giáo sư, đạo đức. Nhưng khi gặp bạn tri kỷ 
trong làng nói dóc, hoặc ngồi buồn một mình mà chơi văn giỡn chữ, thì mở cửa tiềm 
thức, thả lỏng thằng nhỏ con nhà nông hóm hỉnh ra. 

Như vậy là không cần phát minh ra thuốc hóa thiên, hóa ác, mà chỉ vận dụng nội tâm 
thì, khi cho trồi lên nhân vật Hồ Hữu Tường, khi cho trồi lên nhân vật Hồ Phi Lạc. Việc 
vận dụng nội tâm như vậy, tôi nghiên cứu trong sử, chưa hề thấy nói bao giờ. 

- Nhà viết sử không phải là nhà tu sĩ, làm sao mà biết được cái chi ở trong nội tâm của 
những nhà đạo học cao dày? Sử gia có nghe nói trong Phật học có cái mà người ta gọi 
là tủ chứa cái thức chăng? 

- Có nghe, Tâm lý học bây giờ gọi là tiềm thức. 

- Tôi tưởng gọi đó là cái tủ thì không bóng bảy lắm. Gọi là cái rừng tiềm thức thì đúng 
hơn. Vì tôi ví những tư tưởng như là những thứ mà chủ nhơn nhốt trong rừng. Kẻ không 
tu luyện ví như người thường, mặc tình cho thú ở rừng thoát ra làm sao, thì hay vậy. 
Người có tu luyện thì ví như người có tài trị được những thứ trong rừng ấy. Khi muốn 
cho loại nào ra múa may, thi loại ấy ra. Khi muốn xua loại ấy vào mà cho thứ khác ra 
hát, thì thứ khác ra hát. Điều này, cũng có nhiều người không tu mà vẫn biết làm nhưng 
họ không biết rằng họ biết làm, cũng như ông Jourdain làm tản văn mà không biết mình 
biết làm tản văn vậy! 

- Ví dụ? 

- Ví dụ một nhà trí thức có nhiều tài hoa. Khi gặp việc nói chuyện về thơ, thì ông cho 
những ý thơ trồi lên để nói chuyện. Khi gặp việc nói chuyện về chánh trị, thì ông cho 
những ý về chánh trị lên sân khấu. Khi gặp việc nói về toán, thì ông cho những ý về 
toán trồi lên... 

- Thế thì ai cũng làm được hết. 

- Phải! Ai cũng làm được hết. Nhưng muốn đạt đến nghệ thuật cao siêu, làm cho trong 
một tấm thân, mà hiện rõ hai nhân vật là Hồ Hữu Tường và Hồ Phi Lạc, thì chỉ có đạo 
huynh của tôi đây luyện nổi mà thôi. 

Hồ Hữu Tường nãy giờ ngồi nghe và cười tủm tỉm, xen vào nói: 

- Này ông Thompson, nữ đạo hữu của tôi vì muốn quá khen tôi, mà làm cho tôi mắc một 
cái hàm oan. Tiểu thuyết Phi Lạc Sang Tàu không phải tôi viết ra. Khi in trên Sài Gòn 
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Mới, tác giả đã ký tên hẳn hoi là Ý DƯ. Hồ Phi Lạc nào phải là nhân vật tiểu thuyết do 
tôi xây dựng? 

Chủ chùa cười đáp: 

- Đành vậy. Vẫn biết Ý DƯ là tác giả. Sông Ý DƯ chỉ mở mắt mà nhìn nhân vật Hồ Phi 
Lạc trong người của đạo huynh mà ghi lại trong tiểu thuyết mà thôi... 

Thompson nói: 

- Tôi đồng ý với bà chủ chùa. Khi nói chuyện với tôi, ông bạn tôi luôn luôn cho xuất hiện 
người đạo mạo chính chắn để nói chuyện. Song tôi tin rằng có thể gặp bạn bè trào 
phúng, nghịch nghịch, đùa đùa, bạn tôi cũng hưởng ứng để mà xả hơi. Thưa bà chủ 
chùa, phép vận dụng nội tâm mà bà vừa cắt nghĩa đó tên là chi. Tôi là sử gia tôi muốn 
ghi chép cái thuật văn hóa này vào sử. 

Chủ chùa đáp: 

- Ông đọc sách Phật, ông chắc đã thấy rằng ở Tàu có phép chen, sang Nhựt, tiếng Nhựt 
gọi là zen. Còn ở Việt Nam, phép ấy gọi là thiền. Thiền là phép làm cho nội tâm mình 
lắng trong, tư tưởng chìm hết ở đáy, như vẩn bụi trong nước mà lắng xuống đáy lu vậy. 
Nội tâm lắng trong, thì mình làm chủ cái tư tưởng của mình. Mình muốn cho tư tưởng 
nào đến chầu mình, thì độc có tư tưởng ấy đến, các tư tưởng khác tư tưởng ấy giữ trật 
tự, nằm êm ở đáy lòng, không đến làm loạn sự suy tư của mình. Còn phép của đạo 
huynh họ Hồ vận dụng, tên là Ba Thiền. 

Thompson hỏi: 

- Tại sao lại là Ba Thiền? 

Bà chủ chùa cả cười đáp: 

- Ngôn ngữ Việt Nam, nhứt là của mình bình dân, rất là tế nhị. Cái gì là xấu, cái gì là bị 
họ ghét, cái gì là bị họ chê, thì họ ghép chữ ba vào trước cái tên của nó. Tôi mắc lo tu 
hành, không thời giờ đọc hết các sách nên không biết khi hai ông Nguyễn Hiến Lê và 
Trường Văn Chình viết cuốn Ngữ pháp Việt Nam, hai ông có ghi cái luật ấy vào sách 
chăng? Như người Việt ghét lính sơn đá của Pháp, thì gọi chúng là Ba Đá! Như người 
không ưa người Tàu, thì gọi họ là Ba Tàu. Người Việt khinh ai không thể phán quyết 
đoán nghe cái gì cũng cho là phải, thì họ gọi là Ba Phải. Như người Việt ghét những 
người xạo, thì gọi là Ba Xạo... Nhiều lắm, nhiều lắm, những thí dụ về công dụng của 
tiếng Ba ghép trước một tiếng khác. Bây giờ nói riêng về cái thuật của Hồ đạo huynh. 
Các nhà tu thì dùng cái thiền. Còn Hồ đại huynh thì dùng cái Ba Thiền, nghĩa là không 
điều khiển tư tưởng của mình, lắng chìm chúng nó, chỉ để chường ra cái nào mà mình 
cần dùng, đạo huynh lại cho chúng nó hiện lên cả bầy, chẳng khác nào cho bầy cọp 
loạn rừng mà tràn vào làng xóm mà phá thiên hạ. Khi mà nghĩ về vấn đề tư tưởng, triết 
học, khoa học, thì đạo huynh cho tư tưởng này cấu kết với ý kiến kia mà xây dựng lý 
thuyết, huyền thoại. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương gọi đó là "tung thị kiến". Nhưng khi nào để 
giải trí, thì đạo huynh không đi những hộp đêm mà xem những trò thoát y vũ, đến phòng 
trà mà nhìn các vũ nữ nhảy tuít, nghe các ca sĩ du dương. Đạo huynh lại ở nhà, nhốt 
những tư tưởng đạo mạo lai, thả ra cả bầy, loạn xị những tư tưởng về loại Cống Quỳnh, 
Ba Giai, Tú Xuất, trào phúng hóm hỉnh, rồi xem chúng múa luôn trên sân khấu của nội 
tâm mình. Tệ hơn nữa, là những cái trò đã xem trên sân khấu ấy, có khi đạo huynh 
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chép lại thành tiểu thuyết. Khi những ông Tàu, những ông Mỹ, những ông Nga bị đem ra 
làm đối tượng cho trò giải trí của đạo huynh, thì độc giả thảy hưởng ứng mà cười. 
Nhưng mà, khi nghe nói sắp có màu sắc lô canh, thì ở đất này, nhiều người tim đánh 
thình thịch. Hễ bị đạo huynh đem ra làm đối tượng để trào phúng, rồi đổ quạu, thì kẻ 
bàng quan càng cười thêm sự đổ quạu của mình, chẳng hóa ra mình là kẻ bất trị. Còn 
ngậm mà nghe, thì tự ái bị thương tổn... 

Thompson chận ngang nói: 

- Tôi hiểu rồi. Ông Xích Tử nói thiên hạ thảy đều ghét ông bạn tôi, bây giờ nhờ bà cắt 
nghĩa, tôi mới hiểu vì sao mà thiên hạ ghét người hiền lành như vậy. Bởi họ ghét cay 
ghét đắng lời thiền oái oăm nọ, mà họ đặt cho tên nó là Ba Thiền chớ gì! 

Bà chủ chùa đáp: 

- Đúng như vậy. Tôi đây là nhà tu, đáng lẽ không thể ghét ai, mà lắm khi tu tâm không 
nổi, tôi cũng đâm ra ghét đạo huynh của tôi. Nhưng rồi tôi chịu được vì đạo huynh cười 
hà hà nói: "Chỉ để thử coi đạo hữu đã trị con tâm được mấy mươi phần trăm". Mà thưa 
sử gia, sử gia có nói tới tên Xích Tử. Từ khi đọc PHI LẠC SANG TÀU, tôi đã luôn luôn 
để ý tìm ông ấy là ai, hiện ở đâu và tôi có gặp được chăng? 

- Xích Tử là một thanh niên mười bảy tuổi... 

- Ờ phải, năm 1948, PHI LẠC SANG TÀU ra mắt công chúng, thì nó cũng vừa chào đời. 
Vì vậy mà được cái tên Xích Tử, đứa trẻ sơ sinh con đỏ lói. 

- Hiện nay Xích Tử bị giam lỏng nơi một binh đinh. Và Ngũ Giác Đài ở Hoa Thạnh Đốn 
giao cho tôi nghiên cứu mưu định, kế hoạch và đường lối của ông ấy sao. 

Chủ chùa nhắm mắt định thiền, năm phút sau, mở mắt ra nói: 

- Tôi vừa nhập thiền, để chiếm một quẻ. Để tôi đọc quẻ ấy cho sử gia nghe. 

Thompson lật đật lấy bút máy chép lời của chủ chùa ngâm. 

Ngâm rằng: 

Quí khách tương phùng cánh khả kỳ! 

Đình tiền, khô mộc, phụng lai nghi. 

Hảo tương đoản sự cầu trường sự, 

Hưu thính bàng nhân thuyết thị phi. 

Nãy giờ, Hồ Hữu Tường bị chủ chùa làm đối tượng, để đem phần tâm học ra mà phân 
tích trước mặt người ngoại quốc thì thẹn lắm, muốn tìm một ý, ý nào cũng được, Ý Út, Ý 
Thêm, Ý Dư, Ý Thừa, Ý Nữa, Ý Hết, Ý Còn, Ý nào cũng được, miễn là đừng Ý ngu thì 
thôi, một ý thật hóm hỉnh, thật trào phúng, thật chua chát, thật cay độc, thật mặn nồng, 
mà cũng thật ngọt bùi, thêm êm dịu, vị nào cũng đủ hết, để dùng làm một chưởng mà 
đánh trả thù lại chủ chùa. Ho H 
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Song nghĩ vì không ai nỡ đánh một người đàn bà, mặc dầu bằng một cái hoa, huống chi 
ở đây lại đánh một nữ tu sĩ, bằng một cái chưởng, nên đành nín thinh, ngậm mà nghe. 
Bây giờ, nghe ngâm bài thơ, thấy có cơ hội "ngàn năm một thuở" để lái câu chuyện 
sang địa hạt khác, bèn chen vô mà nói rằng: 

- Ông Thompson nghe nữ đạo hữu ngâm bài thơ, mà có đoán được ý chăng? 

Thompson đáp: 

- Nghĩa thì tôi hiểu, còn ý, chắc phải nhờ ông bạn bàn giùm. 

- Tôi vui lòng bàn cho ông đạt ý. Ông đến đây, trong túi vốn là bức tình thơ của Lê Xích 
Tử hạ cho đạo cô Diễm Hồng. Tôi có khuyên ông chớ nên làm việc phắc tờ lậu, mà trao 
cho đạo cô. Đạo cô là con nhà có dạy, nào phải là phường lượm lá thắm trôi ở rãnh, với 
lòng ước mong gặp được thơ tình? Tôi lại khuyên ông đóng vai lão Nguyệt, đến đây bàn 
việc mai dong. Vậy thì hai chữ đầu là "quí khách" trỏ hẳn cô dâu chú rể. 

Thompson gật đầu công nhận và nói tiếp: 

- Vậy thì năm chữ sau có y là: sự tương phùng của cô dâu chú rể, rất là nên hẹn đi. 

Họ Hồ cười khoái trá nói: 

- Lão Nguyệt xin đạo hữu hẹn cho ngày nào Xích Tử có thể đến đây làm lễ dạm hỏi đạo 
cô Diễm Hồng. Xin đạo hữu trả lời! 

Chủ chùa đáp: 

- Từ mấy năm nay, nuôi Diễm Hồng, dạy dỗ, truyền đạo cho nó, bởi vì tôi có dụng ý. Tôi 
làm giáo chủ của phái Hồng Môn, mà cứu cánh của phái này là chờ ngày chấm dứt hạ 
ngươn để sang ngươn thanh bình, thì phái của tôi mở rộng cửa ra, để cho nhân loại 
bước từ ngươn bên này sang qua ngươn bên kia. Mà sang qua ngươn bên kia, thì loài 
người sẽ dồn vang tiến bước trên con đường của "minh đạo", theo sự hướng dẫn của 
giáo chủ của minh đạo này. Tôi đã chuẩn bị cho Diễm Hồng lãnh sứ mạng này, làm sao 
mà gả nó cho được? 

Hồ Hữu Tường đáp: 

- Tôi không nói ý của tôi, mặc dầu tôi có ý phải, ý hiền, ý hay, ý đẹp, gì nữa! Tôi chỉ bàn 
ý của lời quẻ. Quẻ bao giờ cũng mượn một cái "tượng" mà nói ý của mình. Cái tượng ở 
đây đã rõ ràng trong câu thứ hai: "Đình tiền, khô mộc, phụng lai nghi". Trước sân, cây 
khô, ấy là tượng cái đời của một đạo cô chỉ thấy cái triển vọng trọn đời ở vậy, chẳng 
biết cái xuân là gì. Thế mà, lại có một cái tượng khác đến. Ấy là con chim phượng đến, 
đậu lên, thành ra chữ nghi. Chữ nghi, là chữnhơn đứng bên chữ nghĩa, dùng để tả hình 
thức của cái lễ. Chim phượng lại tượng trưng cho điềm lành, báo hiệu cho một đời 
thạnh trị. Chim phượng đến gáy ở Tây Kỳ mà nhà Châu dựng lên, tồn tại tám trăm 
năm. Chim phượng đến, đậu lên cây khô, mà có hình thức một cái lễ lớn, ấy là một cái 
lễ bày ra một lần, mà nhân loại hưởng đến ngàn năm. Phiên đảo thành ngữ của Ý Dư, 
ấy là có một thuở, mà được ngàn năm vậy. Nếu đạo cô giữ vẹn đời xuất gia, thì đến 
chết, không con, không cháu, dòng sống đến đó như mạch nước con chảy vào đồng cát 
lớn. Dòng nước sẽ tuyệt. Còn nếu đạo cô chịu thêm dấu sắc vào chữ gia, mà xuất gia 
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thành xuất giá, thì có chồng chỉ có một thuở, mà con cháu truyền nối nhau ngàn năm. 
Một thuở ngàn năm là vậy đó! 

- Còn đại chí của tôi, nhờ ai mà đạt thành? 

- Nhờ Xích Tử chớ ai? Trong cơn điên của tôi ở Côn Đảo, tôi đã thấy điều đó, nên đã 
ngâm: "Toang mở Hồng Môn". Mà này đạo hữu, đạo hữu có hiểu ý nghĩa của ba chữ 
sau ra thế nào chăng? 

- Ý đó làm sao? 

- Màu xích đỏ đậm, pha với màu bạch là trắng, thì thợ sơn có màu hường. Trong cơn 
điên, tôi đã thấy thằng Xích Tử đến mở toang cửa Hồng Môn mà rước dâu, và cô dâu 
lại tên là Hồng nữa. Màu hường đẹp, bởi vậy mới gọi là Diễm Hồng. 

- Chữ hồng mà tôi đặt cho Diễm Hồng nào phải màu hường. Ở đây, nó là cái mống. 
Chữ trùng nằm trên chữ công mà! 

Hồ Hữu Tường bị đánh một chưởng nặng quá, không trả lời nổi. Thompson cũng biết 
kha khá chữ Hán, nên hiểu ngay rằng cái đòn rất độc, và chờ xem họ Hồ đáp thế nào. 
Chủ chùa đắc thắng, thò tay lấy ô, chậm rãi têm một miếng trầu, bỏ vào mồm nhai nhóp 
nhép. Hồ Hữu Tường dục hoãn cầu mưu, nói: 

- Điều mà tôi nói đây hệ trọng lắm. Đạo cô Diễm Hồng cần phải hiểu phần bí truyền, mà 
may thay, nhờ cái tên của đạo cô, mà đạo cô được duyên lành nghe tôi nói lại. 

Chủ chùa cầm ống nhổ kê lên, nhổ nước giổ trầu, cười chúm chím, gọi to lên: 

- Diễm Hồng! Con xuống đây nghe sư bá truyền đạo cho! 

Diễm Hồng, nãy giờ ở trên gác, cũng nghe đủ câu chuyện, và khi nghe lọt vào tai việc 
thêm dấu sắc mà đổi xuất gia thành xuất giá, thì hơi thèn thẹn, cũng muốn tham gia vào 
cuộc nói chuyện, rình rình đánh vài chưởng mà trả thù, nên vội vã bước xuống, hai tay 
chấp lại mà thưa: 

- Chào sử gia. Chào sư bá. 

Thompson lật đật chào lại và rút trong túi ra cái thơ của nàng viết gởi cho Cabot Lodge 
mà trả lại. Muốn dục hoãn cầu mưu, Hồ Hữu Tường nói: 

- Còn cái thơ của Lê Xích Tử gởi cho đạo cô, ông bạn cũng nên đưa luôn cho đạo cô. 

Thompson móc túi, lấy bức tình thơ ra trao. Diễm Hồng nói: 

- Thầy cho phép con nhận chăng? 

Chủ chùa thấy ăn chắc trong tay, đáp: 

- Con cứ nhận mà đọc. Có gì thắc mắc, con hỏi sư bá giải cho con nghe. Rồi con sẽ 
nhờ sư bá giải thích cho con rõ: ba chữ "thâu xích bạch" lại có nghĩa là đi cưới Diễm 
Hồng. 
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Diễm Hồng nhận bức tình thơ của Xích Tử, đọc. Càng đọc, càng thẹn, má ửng đỏ hồng. 
Hồ Hữu Tường để kéo dài, nói: 

- Khi ông Thompson dịch thơ, có đánh điện thoại mà bàn về bức thơ mà đạo diệt đã viết 
cho ông Cabot Lodge. Đạo điệt có biết chăng? Ông Cabot Lodge là người của cái văn 
minh kỹ sư, mà đạo điệt bảo đề nghị một việc cho Mao Trạch Đông, tất nhiên, đạo điệt 
phải chuẩn bị ý kiến để đáp lời phản ứng: Hỏi: "Có gì làm cho Mao Trạch Đông sợ mà 
chấp nhận đề nghị?" 

Diễm Hồng thấy nói chuyện trên địa hạt khác dễ chịu hơn là bàn về tình thơ của Xích 
Tử, nên đáp: 

- Sư bá giúp cháu câu trả lời, mặc dầu cháu sẵn có câu trả lời rồi. Nhưng có thêm nhiều 
dây cho cây cung của mình, càng tốt! 

Hỏi thì hỏi vậy, chớ nào Họ Hữu Tường có nghĩ sẵn lối gì làm cho Mao Trạch Đông sợ? 
Nên chi, lời của Diễm Hồng biến thành một đòn chưởng xáng xuống, Hồ Hữu Tường 
đau điếng, chẳng biết trả lời làm sao. Thompson thấy bạn lúng túng, chen vào cứu. Và 
nói: 

- Tôi có đem vấn đề mà đặt cho ông Lê Xích Tử. Ông ấy có trình cho tôi biết một cách 
làm cho Mao Trạch Đông sợ. Ấy là nói cho hắn biết rằng mình có thể làm cho trục trái 
đất thay đổi, đến xuyên ngang giữa nước Tàu, biến nước Tàu thành ra cái Bắc cực mới, 
lập tức chôn vùi nước Tàu dưới lớp nước đá cao mấy trăm thước, mà 750 triệu dân Tàu 
cũng lập tức chết ráo! 

Diễm Hồng phê bình: 

- Ông Xích Tử là người phàm, không tu hành, nên ít lòng từ bi, bác ái, nghĩ đến việc giết 
750 triệu người mà chẳng chút thương hại... 

Hồ Hữu Tường chụp lấy cơ hội để kéo dài, nói: 

- Đạo điệt nói rất có lý. Lời của đạo điệt quả là lời của kẻ mà dạ thương người to bằng 
cái vũ trụ vòng của Einstein. Biết chỗ yếu của người, chắc đạo điệt đã nghĩ làm sao 
đừng vấp cùng cái lầm ấy! 

Diễm Hồng còn nhỏ tuổi, nghe nịnh nọt, thì lấy làm sung sướng, moi ruột ra mà khoe. 
Và nói: 

- Sư bá nói rất đúng! Cháu sẽ không giết hết 750 triệu dân Tàu đâu! Cháu sẽ bứng gốc 
nước Tàu, ném tung ra ngoài quả đất. Khối đất bị bứng, sẽ biến thành một vệ tinh mới, 
chạy chung quanh quả đất cũng như mặt trăng. Vệ tinh mới này, cháu đặt tên là China, 
vì trên vệ tinh, chỉ có người Tàu ở! 

Hồ Hữu Tường vừa thành thật khen, vừa để nịnh Diễm Hồng, vỗ tay nói: 

- Hay lắm! Hay lắm! Đạo điệt quả là thiên tài! 
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Thompson, khi nghe Xích Tử trình bày phép đổi trục quả đất, đã phục rồi, nay nghe 
Diễm Hồng nói chuyện bứng rễ nước Tàu mà quăng lên không trung thành vệ tinh, 
không khỏi buông lời khen: 

- Ở xứ tôi, các nhà bác học thi đua nhau mà viết tiểu thuyết, một loại tiểu thuyết, gọi là 
tiểu thuyết "khoa học – dự tưởng" (science-fiction). Tiểu thuyết này bán rất chạy, người 
viết tiểu thuyết làm giàu, mà các nhà xuất bản cũng làm giàu. Nhưng mà những dự 
tưởng của họ không có cái nào vĩ đại như của ông Xích Tử và của đạo cô Diễm Hồng. 

Hồ Hữu Tường chen vào: 

- Bấy lâu nay, tôi nói dóc nghe cũng khá khá. Nào dè đâu, trai có Xích Tử, gái có Diễm 
Hồng, nước tôi lại sản xuất những kỳ tài trong khoa nói dóc! Ông phải biết, nhiều quyển 
tiểu thuyết khoa học dự tưởng cũ xưa, như của Jules Verne, bây giờ người ta đã thực 
hiện vượt qua khỏi rất xa rồi... Nhưng mà người phương Tây khó vượt qua nổi những 
cái ý nghĩ như của Xích Tử và của Diễm Hồng. Bởi vì tiểu thuyết của phương Tây dựa 
vào khoa học, còn ý của cậu cô này dựa vào đạo. 

Thompson trào phúng nói: 

- Tôi muốn bỏ nghề nghiên cứu sử. Bạn tôi, là ông, là người viết tiểu thuyết. Xích Tử và 
Diễm Hồng cho ý. Đủ thứ ý hết, Ý Út, Ý Thêm, Ý Dư, Ý Thừa, Ý Nữa, Ý Hết, Ý Còn. Mà 
lên sân khấu, có đào kép hay đã đành, nhưng cũng cho Hề xen vô để giễu, thì càng ăn 
khách hơn nữa! Vậy nên, Ý Ngu, Ý Dại, Ý Khờ, Ý Khùng gì, ông cho cả vào, xào nấu lại, 
nêm chút nước mắm để cho có chút hương vị i nam, chúng ta lập một trường phái mới 
trong văn chương quốc tế, gọi là trường phải của tiểu thuyết – đạo – dự tưởng (roman-
religion – fiction) càng hấp dẫn, say mê hơn tiểu thuyết khoa học dự tưởng. Tôi sang 
làm nghề xuất bản. Tiểu thuyết dịch ra nhiều thứ tiếng, bán hàng triệu triệu cuốn. Các 
ông là người đạo, không cần tiền. Còn tôi theo cái văn minh kỹ sư, càng lời nhiều, tôi 
càng giàu thêm, các ông cho tôi hưởng hết càng tốt. 

Diễm Hồng nghĩ rằng Thompson có ý châm biếm ý kiến của mình, nên bàu chữa: 

- Tôi nói khoa học lắm, chớ nào phải như lắm ông khùng, mà kẻ mê tín càng điên hơn, 
tôn lên làm giáo chủ này nọ. 

Hồ Hữu Tường chen vô giảng hòa nói: 

- Ông Thompson khen thật tình, chớ không ý châm biếm đâu! Nào, đạo điệt giải thích 
cái căn bản khoa học của cái ý của đạo điệt, cho ông nghe. Mình cũng đường đường là 
một đạo cô, là một giáo chủ của một đạo, mặc dầu chưa biết đã thâu nạp được bao 
nhiêu tín đồ, đạo điệt chớ nên đổ quạu, mà mất cả đạo khí. 

Thompson, tuy đã dằn khá rồi, song hãy chưa nguôi giận, nói: 

- Tôi sẵn sàng nghe lời giải thích khoa học. Xin đạo cô giảng cho tôi nghe do đâu mà 
đạo cô có cái ý bứng rễ nước Tàu mà quăng lên không trung. 

- Tôi có cái ý nghĩ này khi đọc các sử gia nước tôi bàn về nguồn gốc dân tộc Việt. Họ 
nói dân Việt từ chỗ này chỗ kia mà di cư lại, mà chẳng một ai cắt nghĩa làm sao mà ở 
vùng Đông Nam Á, ở Nam Dương, ở rất nhiều hòn đảo ở Thái Bình Dương, ở dọc theo 
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bờ biển ở Nam Mỹ Bắc Mỹ, có rất nhiều dấu vết của một cái văn minh chung mà ở đất 
Việt chúng tôi có nhiều đặc sắc hơn hết. 

Thompson gật gù nói: 

- Đứng về phương diện sử gia, tôi cũng công nhận có điều đó, mà không làm sao giải 
thích nổi. Chẳng lẽ có một cuộc di cư khổng lồ, dời một số rất đông người, từ Đông 
Nam Á đến các nước ấy mà lập quốc? Năm bảy ngàn năm về trước, có cách gì mà 
vượt biển xa muôn trùng như từ Đông Nam Á sang qua Mỹ Châu, để di cư số người 
đông đảo như thế? Theo đạo cô, thì làm sao? 

Diễm Hồng ngồi xếp bằng theo lối kiết già, một tay đặt lên bàn chơn, một tay sè để ngay 
và đứng trước ngực, có vẻ thuyết pháp lắm, nói: 

- Trước thời ông Noé, ở vùng nay là Thái Bình Dương, có một đại lục, đất nổi từ Đông 
Nam Á sang đến Mỹ Châu bây giờ. Trên đại lục ấy, có một cái văn minh, tràn lan khắp, 
tuy từ địa phương này đến địa phương kia có tiểu dị, song có chung chỗ đại đồng, là 
văn minh sớm hơn tất cả các nơi trên hoàn vũ. Lúc ấy, là thời trung ngương sắp dứt, 
sắp bước qua thời hạ ngươn, tức là ngươn của tranh đấu. Ở các nơi, loài người còn lạc 
hậu, có đánh nhau thì thoi, đá, cắn xé nhau thôi. Nhưng ở vùng này, thiên hạ đã chế ra 
được nhiều võ khí lợi hại, biết tổ chức thành quân đội và khi đánh nhau, thì giết nhau 
hàng vạn. Thêm người vùng ấy sanh tâm kéo đi chinh phục cả thế giới, bắt người các 
nơi làm nô lệ cho mình. 

Thompson xen vô nói: 

- Như nước Tàu bây giờ chẳng hạn. 

Diễm Hồng gật đầu nói tiếp: 

- Thuở ấy có một nàng Tiên, có làm phép mầu, song không tài nào khuyên can giống 
người hiếu chiến ấy. Nàng Tiên bèn nghĩ ra cách là bứng cái địa lục ấy mà ném ra ngoài 
không trung... 

- Như bây giờ đạo cô chủ trương... 

- Phải! Đất ở vùng ấy bị bứng, ném ra ngoài không trung, vùng ấy như là bị đào, biến 
thành đại dương. Một vài nơi còn sót lại, thì là những hòn đảo, trên ấy loài người còn 
giữ nhiều dấu vết của văn minh cũ. Ở ven bể, bên Nam Mỹ, ở Đông Nam Á cũng vậy. 

- Do đó, mới hiểu vì sao ở các nơi ấy có nhiều chỗ giống nhau. 

- Cuộc bứng rễ này lay chuyển cả quả đất, làm cho trục trái đất dời đi. Trước kia, không 
biết trục ấy xỏ ngang đâu, mà vùng Tây Bá Lợi Á bây giờ lại ở vào vùng nhiệt đới. Thình 
lình, dời về chỗ bây giờ, lập tức giá lạnh đến phủ lên, chôn vùi bao nhiêu con 
mammouth dưới tuyết. 

Thompson gật đầu cho là đúng. Diễm Hồng nói tiếp: 

- Việc bứng rễ địa lục to rộng này làm méo mó cả quả đất. Chỗ kia trước là thấp, bây 
giờ nhô lên quá cao, như Hy Mã Lạp Sơn và Tây Tạng. Chỗ nọ trước là cao, lại sụp 
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xuống thấp. Và cuộc bứng rễ này làm xao động nước biển quá độ. Những đợt sóng 
khổng lồ, tạo cái hiện trạng hồng thủy, như Kinh Thánh chép về việc ông Noé thả bè, 
như các sách ở Tàu còn chép. 

Thompson khen: 

- Thuyết của đạo cô hay lắm! Còn đất bị bứng và bị quăng lên không trung đó, về sau 
biến ra cách nào? 

- Do luật của vật lý vũ trụ chi phối, mà nó bị vo tròn lại, như tất cả các vị tinh tú, và biến 
ra thành mặt trăng, bây giờ hãy còn và vẫn chạy chung quanh Trái Đất. 

- Còn loài người ở trên ấy? 

- Họ vẫn bị luật tranh đấu chi phối, lên cung trăng rồi, mà chẳng biết thương yêu nhau, 
cứ tiếp tục tranh đấu nhau. Và sau họ chế được một thứ khí giới vô cùng lợi hại, tung 
lên, giết tất cả sự sống trên Mặt Trăng, làm cho vệ tinh này, từ ấy đến bây giờ, hóa ra 
hoang vu, không có thú, không có cây chi sanh nổi. 

Thompson gật đầu giây lâu nói: 

- Mà lấy tinh năng khổng lồ nào để khi xưa bứng nổi vùng đại lục nọ, bây giờ bứng nổi 
nước Tàu? 

Diễm Hồng dường như lúng túng làm thinh. Hồ Hữu Tường thấy vậy, chen vào cứu. Và 
nói: 

- Quẻ đã nói rõ: "Hảo tương đoản sự cầu trường sự". Nên đem ra việc ngắn mà cầu việc 
dài. Việc dài ấy là làm sao có một tinh năng khổng lồ, để đủ dùng mà bứng cả nước 
Tàu, mà ném tuốt ra không trung hầu biến nó thành một vệ tinh thứ hai. 

Diễm Hồng gật đầu đáp: 

- Cần phải luyện để làm chủ được tinh năng của vũ trụ. Tiểu điệt đã để lắm công phu để 
luyện... 

- Đạo điệt khó đến kết quả! Đó là trường sự. Mà theo lời quẻ, đạo điệt phải lấy đoản sự 
mà cầu mới được. Phải bắt con tép, móc vào lưỡi câu, mới câu được cá lớn! 

Diễm Hồng suy nghĩ rất lâu rồi hỏi: 

- Chẳng hay sư bá dạy tiểu điệt nên làm sao? 

Hồ Hữu Tường đáp: 

- Nói dạy, thì tôi đâu dám dạy. Tôi chỉ dựa theo lời quẻ mà cắt nghĩa. Lời quẻ dạy: "Hưu 
thính bàng nhân thuyết thị phi". Đạo điệt đừng có nghe người bên cạnh nói phải trái chi 
cả. Đạo điệt thấy việc phải làm, thì đạo điệt cứ làm. Đạo điệt chớ nên kể đến dư luận 
chê khen chi cả. 

Chủ chùa nãy giờ ngồi nghe, thấy Hồ Hữu Tường nói hăng hái quá, bèn xen vào: 
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- Hồ đạo huynh hình như có quyền lợi gì thúc giục, nên nói vô một cách ráo riết quá. 

Hồ Hữu Tường đáp: 

- Phải hiện nay Lê Xích Tử mắc vào Tru tiên trận, bị giam mãi trong binh đinh. Chỉ có 
đạo điệt đây có thể đóng ấn nguyên nhung mà cứu ra. Tôi cần cứu nó ra, để cho nó 
"toang mở Hồng Môn thâu xích bạch, đắp xây Minh Đạo định âu ca". 

- Nếu muốn cứu nó ra, thì đệ tử của bần đạo nên làm gì? 

- Phải làm đoản sự, mà chẳng cần đếm xỉa chi đến lời thị phi cả. 

- Chẳng hay đoản sự là cái chi? 

- Xích Tử đã viết trong thơ đó. Vậy đạo điệt đưa thơ cho sư mẫu xem. 

Diễm Hồng lấy bức thơ trao cho thầy xem. Chủ chùa đọc xong, cười đáp: 

- Đây chỉ là bức thơ o mèo, mà nhè nhắm nơi người đã bước vào cửa thiền, để kéo 
người ta ra đời hầu ngụp lặn trong biển trầm luân. 

- Nhưng có thể xem đó là một cái thơ hỏi ý. Nếu đạo điệt bằng lòng, thì tôi sẽ đứng làm 
chủ lễ của bên trai, mà nạp lễ sính. Khi lễ sính nạp xong, thì Xích Tử ví như Tiết Đinh 
San bị mắc vào trận dữ, còn Diễm Hồng đóng vai Phàn Lê Huê mà phá trận Tru tiên, 
cứu chồng ra mà cùng nhau luyện đạo. 

- Lại có việc vợ chồng luyện đạo chung nhau à? 

Hồ Hữu Tường đáp: 

- Phàm luyện phép nhỏ, thì độc một mình, bằng vào nội lực, hoặc thuần âm khí nào là 
nữ đạo sĩ luyện đạo, hoặc là thuần dương khí nào là nam đạo sĩ luyện đạo, đạo sĩ có 
thể luyện nổi. Luyện như vậy thì chỉ luyện bửu bối bỏ túi, như các truyện thương tả. 
Nhưng khi nào cần luyện cái chi cho vĩ đại, thì phải vận dụng cả âm lẫn dương, như 
trong thơ Xích Tử đã nói. 

Diễm Hồng nghe nói ngạc nhiên hỏi: 

- Trong thơ nào có hé thấy chút nào về điểm ấy? 

Hồ Hữu Tường cười đáp: 

- Đâu có thể nói trắng trợn được. Nhưng mà câu thứ ba đoạn mưỡư là rõ lắm rồi: 

"Âm dương đâu thoát khỏi vòng?" 

- Đó chỉ là một câu sáo để tuyên truyền, hầu chinh phục tim non của thiếu nữ mà. 

Hồ Hữu Tường cười ha hả đáp: 

- Đạo điệt chớ nên xem đó chỉ là một câu sáo. Nó là một chơn lý bất diệt. 
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Diễm Hồng hỏi: 

- Xin sư bá chứng minh vì sao đó là một chơn lý vượt được vô thường, mà trở nên bất 
diệt. 

Muốn biết Hồ Hữu Tường trả lời làm sao, xin xem đến hồi sau phân giải. 

 

HỒI THỨ MƯỜI HAI 
 

Bị chỉ chị, Ý Thừa giải nghệ, 
Nhờ hôn nhân, Xích Tử còn chơi 

Đến đây, người kể chuyện, là Ý Thừa, xin độc giả vài phút để phân trần đôi điều. Số là 
khi chép chuyện đại náo Hoa Kỳ tới đây, thì thình lình có một người đàn bà tìm đến nhà, 
chưa kịp cắt nghĩa chi cả, vội vàng tuyên bố: 

- Ông Ý Thừa à? Truyện của ông kéo dài lê thê quá! 

- Thưa bà, đúng như lời bà nói. Khi nào mà thủ đô của nước Việt chưa thiên đến nơi 
phước địa, mà chẳng ai khuấy rối một cách cố tình vẫn cứ bị náo hoài, khi nào Ý Thừa 
này chưa chết, hãy còn ráng mà ngồi viết nổi, và khi nào tờ Hòa Đồng còn ra mắt độc 
giả mỗi tuần, thì thiếu chi việc hóm hỉnh xảy ra, chỉ có chịu khó mà chép lại! Nào phải 
chuyện của tôi dài lê thê! Chính là sự sống nó kéo dài, miên trường, vô lượng thọ, như 
Phật A Di Đà. 

- Không thể được nữa! Phải chấm dứt! 

- Xin lỗi bà, bà là ai, mà có giọng chỉ huy của một vị đại tướng quá vậy? 

- Trong gia đình, tôi là vợ của Hồ Hữu Tường. Ngoài xã hội, tôi là giám đốc nhà xuất 
bản Huệ Minh. Vậy là người tôi có hai. Phân thân ra mà nói chuyện cho dễ hiểu. Trước 
hết tôi lấy những lý lẽ thuộc về công mà nói. Kinh nghiệm của nhà xuất bản trùm lên ý 
kiến của nhà văn. Một đồng nghiệp của tôi, là bà Bút Trà, nghề là làm báo, song cũng là 
một thứ xuất bản nữa, bao giờ cũng ban chỉ thị cho đám văn sĩ lãnh lương của bà. Hễ 
các vị này nghe theo chỉ thị, thì tiểu thuyết rất ăn khách. Hễ các vị này cưỡng lại, bị 
nghe lý thuyết mà phản đối thứ "văn chương chỉ thị", thì không bao lau, hóa ra thứ nhà 
văn không độc giả... 

- Như vậy, nghĩa là bà tìm đến nhà ban chỉ thị cho tôi phải không? 

- Đúng như vậy. Tôi tìm ông từ bốn tháng nay, mà ông thơ ký tòa soạn, bà con với ông, 
là Ngu Ý, giấu nhà ông mãi! 

- Xin lỗi bà, Ý tôi là ý... dài. Ý kia là ý ngắn... Chúng tôi không bà con chi cả. Còn chống 
đối nhau là khác nữa! Bà chẳng thấy, ngoài cái dài ngắn khác nhau để cùng chỉ một 
thứ, chúng tôi còn đối lập ở chỗ: ý tôi đứng trước chữ thừa là ý tối...cao; ý trên... đầu 
còn ý của anh bạn kia đứng sau chữ ngu; là ý dưới... đuôi, ý tối... thấp! Nhưng chúng ta 
hãy trở về đề. Bà tìm tôi để chi? 



131 

 

- Để nhắc cho ông nhớ lại lời của Tào Tháo, đã nói đến Lưu Bị, khi định nghĩa anh 
hùng. Kẻ anh hùng, theo Tào Tháo, là kẻ "hông ôm chí lớn, bụng chứa mưu hay, gói 
ghém then máy của vũ trụ, hít phà hơi thở của trời đất". Mượn anh hùng đời xưa, đề 
luận văn sĩ đời nay. Văn sĩ đời nay, muốn thành công, nào phải cần đến bốn điều to tát 
như vậy? Văn sĩ đời nay chỉ cần có hai điều thôi. Một là thông thạo những khúc mắc của 
nghề xuất bản... 

- Nghĩa là sao? 

- Nghĩa là, hiện nay, độc giả nghèo lắm! Bộ Thuốc Trường Sanh của tôi xuất bản, đánh 
giá 165 đồng, bày ở tủ sách, thiên hạ qua lại nhìn lại nhìn qua mà chẳng dám móc tiền 
ra mua. Trái lại, sách mỏng lời 20 đồng một quyển, thì bán chạy lắm. Độc giả hết tiền 
rồi, ông viết kéo dài hoài, mà nó dùng tiền giấy ma mua sách của ông, chớ người bòn 
tro đãi trấu mà kiếm từ đồng, ai mua tiểu thuyết dài lê thê của ông nổi. Vậy ông phải biết 
những khúc mắc của nghề xuất bản, gọi là nhà văn biết "khế cơ", mà chấm dứt tiểu 
thuyết của ông đi. 

- Còn hai là? 

- Hai là ông phải hít phà hơi thở của độc giả. Độc giả không thích văn ông đâu. Người ta 
đọc ông, để xem ông có đá động gì đến người ta không. Ông cũng biết thế nên ông 
không đá động đến ai, ông sợ người ta đổ quạu, rồi người thì xổ chữ Nho ra cả dọc, kẻ 
thì đọc tiếng La Tinh cả xâu. Rồi ông nhè ở nhà tôi mà ông châm biếm mãi ở đây, tôi đã 
bắc cầu để sang từ những lý lẽ thuộc về công, mà bước qua những lý lẽ thuộc về tư. Ở 
nhà tôi vào một tình thế mà ai chửi mắng thậm tệ thế nào cũng phải im miệng mà nhìn, 
ai xuyên tạc sai lạc thế nào cũng phải nhắm mắt để đừng thấy, ai xoi bói cách gì cũng 
bịt tai chẳng nghe. Im miệng, nhắm mắt, bịt tai, như ba con khỉ Nhật Bổn đấy! Nhưng 
ông lại oái oăm, nhè ngay trong tờ báo Hòa Đồng là tờ báo độc... nhất mà ở nhà tôi đọc, 
ông đăng những lời châm biếm của ông. Hại nhà tôi luôn luôn ngủ không được. 

- Thì bà tìm thầy hay mà hốt thuốc cho ông ấy uống! 

- Nguy là chỗ ấy! Dòng bên ngoại tôi mấy mươi đời làm thuốc, ông thân tôi làm thuốc, 
tôi cũng biết chút ít. Bịnh ngủ không được ở nhà tôi, thuộc về tim và về huyết. Muốn trị 
chỉ cần độc có món quế. Uống quế Quảng công hiệu chẳng bao nhiêu, mà đã hao tổn 
quá sức rồi. Còn quế Thanh, Cộng sản chở sang Hồng Kong mà bán, ta phải có ngoại 
tệ để mua, nên giá mắc như vàng. 

- Bà yêu chồng, thì bà phải hy sanh mà mua cho chồng dùng. 

- Đã đành. Nhưng ông làm chẳng ra một ten, mà mỗi ngày đều trường phục quế Thanh, 
nên tôi sạt nghiệp. 

- Như vậy sự hy sanh của bà mới đáng quí chớ! 

- Khốn nổi, từ hồi nào tới bây giờ, chưa ai trường phục quế Thanh, nên không ai có kinh 
nghiệm. Còn ở nhà tôi trường phục quế Thanh mười sáu tháng nay, giúp cho tôi thấy 
một tánh của thuốc ấy, mà sách không chép. 

- Là sao? 

- Là vào tuổi già mà trường phục quế Thanh, thì huyết cầu 35 tăng lên. 
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- Thì càng hay chớ sao! Nhà văn Goethe tám mươi tuổi mà vẫn còn si tình với một cô 
còn nhỏ xíu. Anatole France lụm cụm, cũng chẳng chịu thua. Biết đâu, đó là bí quyết để 
trở nên văn hào? 

- Không thể được! Không thể được! Ông biết, tôi ghen có sách. Dễ đâu để cho các cô 
mặt hoa da phấn đến gần nhà tôi được? Chỉ có một cách, là ông đừng châm biếm ở 
nhà tôi nữa. Tim không bị khích động, khỏi cần dùng quế Thanh mà uống mỗi ngày, tất 
nhiên huyết cầu 35 ở nhà tôi trở nên sụt xuống. Tôi khỏi phải ghen. 

- Còn áng văn chương của tôi? Từ bao giờ tôi chưa sáng tác, nay mới lần đầu, bà 
không cho tôi nói hết ý. Xích Tử chưa làm gì cả, mới kẹt trong hang đá, rồi kẹt trong 
binh đinh. Hai mươi tám nàng ở Tây Đô văn phái chỉ mới giáo đầu... Chưa có nhân vật 
nào hát đủ vai trò của mình. 

- Tôi không cần biết. Đây là một chỉ thị! Ông không vâng theo, thì phải biết tôi! Mõ Làng 
Văn công kích người một vài câu, mà mấy lượt ra tòa. Ông viết tháng này qua tháng kia 
để phỉ báng chồng tôi, tôi sẽ kiện ông. Hơn nữa! Hồi nhỏ, tôi có đi hoạt động, tuyên 
truyền, tổ chức. Tôi sẽ tổ chức một, hai, ba... hàng ngàn cuộc biểu tình, để cho quần 
chúng đến trước nhà ông mà đả đảo ông. 

Đường đường một vị thủ tướng, thêm nắm quân lực trong tay, mà trong vụ hiến chương 
Vũng Tàu, ông Khánh còn sợ quần chúng biểu tình, đả đảo, huống chi tên văn sĩ quèn, 
là Ý Thừa này, lại dám cãi sao? Đành chịu thua vậy, Ý Thừa van xin: 

- Tôi xin vâng chỉ thị! Nhưng mà sự nghiệp văn chương của tôi chỉ có quyển tiểu thuyết 
này. Vậy xin bà cho tôi viết hồi thứ mười hai, để kết thúc thế nào cho có vẻ "náo Sài 
Gòn" một tí! Rồi tôi sẽ dọn nhà đi mất, trốn luôn trốn biệt làng văn, dầu Mõ Làng có kêu 
gọi thế nào cũng im. 

Thấy Ý Thừa van lớn, bà giám đốc nhà xuất bản Huệ Minh xiêu lòng... 

° ° ° 

Đây nói về Hồ Hữu Tường, khi nghe Diễm Hồng hỏi như vậy, thì đáp rằng: 

- Việc đơn giản hơn hết là sáng tác một đứa con, mà còn phải có sự phối hợp của âm 
dương. Huống chi việc luyện nội lực của mình để có thể chinh phục năng lực của vũ trụ, 
là việc to tát hết sức? 

Diễm Hồng đáp: 

- Sư bá là nhà khoa học, lẽ nào lại tin nơi thuyết siêu hình là thuyết âm dương do Hoàng 
Đế để lại? 

Hồ Hữu Tường vội vã đính chánh: 

- Đạo điệt chớ lầm cho rằng thuyết âm dương là thuyết của Hoàng Đế, hay nói xa hơn 
nữa là thuyết của Phục Hi. Bất cứ thần thoại của bất cứ dân tộc nào, thảy đều bằng vào 
cái ý thức "nhất nguyên", do nơi một nhà sanh ra hai, rồi do đó mà hóa thành vạn vật. 
Riêng có tổ tiên ta bằng ý thức "nhị nguyên" cho rằng tổ tiên mình không phải do một 
mà ra, lại do nơi hai. Hai này, là Rồng, là Tiên, là dương, là âm... Đến nay, khoa học tối 
tân lại chứng minh một cách quyết định cái "nhị nguyên" ấy. Về thể chất thì có vật chất 
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và kháng vật chất (matière và anti-matière). Về cơ cấu thì liên tục như thuyết của 
Einstein và gián đoạn như thuyết của Planck. Chấp vật không, đạo điệt không làm sao 
luyện đủ vũ trụ lực để mà, hoặc thay đổi trục của trái đất, hoặc bứng cả nước Tàu mà 
ném lên không trung để biến thành cái vệ tinh China. Mà chỉ chấp độc cái khoáng vật 
chất, cũng không tài nào làm nổi. 

- Như vậy, sư bá kết luận thế nào? 

- Bần đạo kết luận rằng đạo điệt phải ưng thằng Xích Tử, bằng lòng làm vợ nó, để cho 
có đủ âm dương, có đủ vật chất và kháng chất, có đủ liên tục theo quan niệm của 
Einstein và gián đoạn theo quan niệm của Planck. Đó là làm theo công việc đại hòa 
đồng của tờ báo HÒA ĐỒNG chủ trương. Như vậy mới "phục hưng" một giá trị to tát 
của Đông Phương là việc luyện bửu bối. 

Diễm Hồng suy nghĩ rất lâu, rồi nói: 

- Thiên hạ cười chết! Họ cười rằng một đạo cô, một nữ giáo chủ mà luyến tiếc hồng 
trần, rời tu viện của mình, bỏ xuất gia mà đi xuất giá. 

Hồ Hữu Tường cười hả hả nói: 

- Quẻ đã căn dặn: "Hữu thích bàng nhân thuyết thị phi". Đạo điệt chớ nên kể lời của 
bàng nhân chê cười, họ thuyết thị phi ấy. Đạo điệt lấy chồng, nào phải do đi xem xi nê, 
thấy đào kép hôn nhau giựt gân rồi gân giựt mà "thở dài", như nhà văn Túy Hồng đã tả, 
làm cho mẹ cha thương hại mà tìm chồng cho. Đạo điệt lấy chồng, nào phải do đọc thứ 
văn chương ma túy, thác loạn, rồi chịu không nổi, phải "than vắn", để cho nữ sĩ thương 
hại mà viết thêm một tập truyện ngắn nữa để an ủi. Đạo điệt lấy chồng đây, là vì mục 
đích cao cả. Hiện nay 750 triệu dân Trung Hoa hiếu chiến, để họ ở chung đụng với toàn 
thể loài người, chi cho khỏi họ gây ra tai vạ. Vì sự trường tồn của nhân loại, đạo điệt 
"đày" họ lên không trung mà cho họ sống một mình ở trên ấy... 

Diễm Hồng cười đáp: 

- Hình như sư bá dùng luận điệu của Ngô Đình Diệm đối với sư bá. Năm 1955, sư bá là 
đối lập chính trị nguy hiểm cho Diệm nên Diệm gài cái thế cho sư bá kẹt bên Bình 
Xuyên. Ban đầu, Diệm muốn chặt cổ sư bá, không khác nào Xích Tử muốn chôn sống 
750 triệu dân Tàu dưới tuyệt. Nhưng mà việc ấy trái với đạo lý. Dư luận thế giới và trong 
xứ không cho Diệm giết sư bá. Diệm bèn "đày" sư bá ra Côn Sơn. Bây giờ sư bá muốn 
cháu "đày" 750 triệu dân Tàu lên không trung... 

- Khác! Khác lắm! Đạo điệt mà bứng rễ nước Tàu, ném lên không trung, không có nghĩa 
là bần đạo đày dân Tàu. Ấy là bần đạo nhờ vợ chồng cháu giúp bần đạo thực hiện cái 
đại mộng của các tôn giáo. 

- Xin lỗi sư bá, nhờ sư bá giải cho tiểu điệt hiểu điểm ấy! 

Hồ Hữu Tường thấy thắng được một điểm, lấy làm hãnh diện. Mặc dầu đã già kinh 
nghiệm, thường giấu sự vui, buồn, giận, tức của mình được, song lần này không thể 
nén được nổi vui. Bèn đáp: 

- Từ ngàn xưa, các tôn giáo đều dạy rằng ở đâu đó trên "trời", có một chỗ mà được loài 
người mơ ước. Gọi là Thiên đàng, Bồng lai, gọi là Tây Phương, song thảy thảy đều 
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cùng chung một ý. Ý ấy, không phải ý thừa, hay ý ngu. Ý ấy là ý chung. Ý chung cho 
rằng có miền cực lạc ở ngoài cõi trần này, và mục đích của tất cả tôn giáo là do người 
tu hành đến miền cực lạc ấy. Thế mà, để chống lại cái ý chung của tất cả tôn giáo, lại có 
ý riêng của chủ nghĩa Mác Lê, của đạo Cộng sản. Ý ấy cho rằng Thiên đàng, Bồng lai, 
Tiên cảnh, Tây Phương... thảy đều không có. Bần đạo, từ khi thoát khỏi chủ nghĩa Mác 
Lê, bần đạo nuôi cái ý, gọi là ý nuôi, là đánh một chưởng thật độc địa vào chủ nghĩa 
Mác Lê chơi. 

- Thưa sư bá, chưởng ấy ra thế nào? 

- Có gì đâu? Bần đạo nhờ vợ chồng cháu... 

- Sư bá nói như là cháu đã ưng xuất giá và làm đám cưới xong rồi... 

- Xin lỗi đạo điệt, đó là cái tật của nhà khoa học. Muốn suy luận ra ngoài cái vòm của 
hiểu biết của mình, thì nhà khoa học lập một giả thiết, rồi tập trung năng khiếu mà 
nghiên cứu cái giả thiết ấy. Bây giờ bần đạo lập một cái giả thiết. Ấy là Xích Tử cưới 
cháu xong. Rồi hai vợ chồng luyện âm dương, luyện liên tục và gián đoạn, luyện vật 
chất và kháng vật chất. Hai vợ chồng cháu chế ngự được võ trụ lực mà bứng rễ nước 
Tàu, ném tung lên không trung. Ấy là, nếu Cộng sản nhận chế độ của Mao Trạch Đông, 
là mục đích phải theo là xã hội Cộng sản, tức là bần đạo chứng minh một cách thiết 
thực, cụ thể, khoa học, duy vật, cái ý chung của các tôn giáo, là có một miền cực lạc ở 
ngoài cõi trần này. Ấy là bần đạo đã chứng minh rằng tất cả tôn giáo thảy đều trúng, chỉ 
có cái tôn giáo Cộng sản là sai... 

Thompson để ý thấy chủ nhà vừa nhai trầu nhóp mép, vừa cười tủm tỉm, có vẻ bằng 
lòng lắm. Tin chắc rằng mình sẽ được ăn một bữa cưới kỳ dị lắm, là đàng trai đến cổng 
chùa chờ đón cô dâu thoát y phục của đạo cô, lạy Phật, lạy thầy, bỏ chữ xuất gia mà đi 
vào đường xuất giá. Dừng không được, Thompson vỗ tay khen: 

- Tôi đi khắp đó đây, đọc hầu hết các sách mà thiên hạ đã cho in ra để bác chủ nghĩa 
Mác Lê, thú thật là chưa từng gặp lập luận nào mà vững chắc, khoa học, duy vật hơn 
lập luận của ông bạn. 

Hồ Hữu Tường nghe khen, quên hết khiêm tốn trở giọng khoe khoan, nói: 

- Đó mới chỉ chứng minh rằng chủ nghĩa Mác Lê sai, đứng về phương diện triết học. 
Nhưng mà, ông bạn xem. Vệ tinh China lên không trung, sống một mình, ấy là thực thi 
rất trung thực đường lối của Staline là "kiến thiết xã hội chủ nghĩa trong một xứ ên". 

Lên ấy, hoàn cảnh đổi, thiếu điều kiện, dân Tàu sẽ càng ngày, càng nghèo thêm, càng 
khổ cực thêm. Ấy là tôi chứng minh là chủ nghĩa tập thể của Marx – Lénine – Staline sai 
về phương diện kinh tế. 

Thompson khen: 

- Hay lắm! Hay lắm! 

Hồ Hữu Tường được trớn, mất cả khiêm nhượng, càng gáy thêm: 

- Rồi, bần cùng sanh đạo tặc. Thiếu ăn, thiếu mặc, trên vệ tinh China, dân Tàu sẽ xâu 
xé nhau, chém giết nhau để dành miếng ăn, cái mặc. Té ra, xã hội Cộng sản không dẫn 
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đến sự thủ tiêu giai cấp như Marx tiên đoán. Cái xã hội trên vệ tinh China sẽ là bãi chiến 
trường của một cuộc giai cấp đấu tranh chưa hề có trên quả địa cầu. Trong cuộc tranh 
đấu này, người của vệ tinh sẽ tổ chức theo tiện nghi của ngôn ngữ, do đó mà sẽ không 
còn một nước Tàu thống nhứt, lại có nhiều tiểu chư hầu nhỏ nhỏ, nhiều nước nhỏ nhỏ 
đánh lẫn nhau. Ấy là trên vệ tinh China, thời Xuân Thu xửa, xừa, xưa sẽ lập lại. Ấy là tôi 
chứng minh rằng chủ nghĩa Mác Lê sẽ thất bại về phương diện chính trị, không tổ chức 
được chủ nghĩa đại đồng mà mở đầu cho một ngươn loạn ly. Bấy lâu nay, người ta lầm 
tưởng, tin rằng Văn hóa Cộng sản là đồng nghĩa với tiến bộ. Lên vệ tinh, người ta sẽ 
thấy dân Tàu thụt lùi từ thế kỷ XX mà trở về loạn Xuân Thu, nghĩa là thối bộ đến hai 
mươi lăm thế kỷ. 

Diễm Hồng nói: 

- Thưa sư bá, sư bá nói hình như sư bá ghét Tàu lắm! 

- Điều đó không đúng! Bần đạo ở tù chung với ông Trần Văn Ân, nghe ông bạn ấy thuật 
chuyện bên Tàu, tả cái đẹp lộng lẫy của các cô xẩm ở Tô Châu, Hàng Châu, bần đạo 
tiếc hùi hụi. 

- Sư bá tiếc chi? 

- Bần đạo tiếc rằng năm 1945, bần đạo không đi thẳng qua Tàu, tìm một nữ sĩ xẩm ở Tô 
Châu hay Hàng Châu mà sống cái thú của Phạm Lãi cùng Tây Thi ngồi thuyền mà du 
ngoạn ở Ngũ Hồ, làm thơ, viết văn, nghe đờn, nghe hát... Ở lại Hà Nội làm chi, mà chịu 
khổ cho đến bây giờ? 

- Nhưng năm 1950, Mao Trạch Động lên, dễ gì để cho sư bá sống? 

- Cháu lầm đó! Nếu năm 1950, Mao Trạch Đông thấy bần đạo cùng với một Tân Tây Thi 
mà ngâm thơ, vịnh nguyệt, thì Mao Trạch Đông biết bần đạo không còn "hung hoài đại 
chí", chỉ còn muốn làm một "Trường Lạc Phu Tử", thi dầu cho bần đạo có "phúc hữu 
lương mưu", lương mưu này có hại chi cho họ Mao? Họ Mao còn truyền thêm mấy 
nàng tuyệt sắc giai nhân đến hầu hạ bần đạo, tổ chức đại táo mà đãi bần đạo, làm sao 
mà lo được rằng bần đạo còn "bao tàng vũ trụ chi cơ, thôn thổ thiên địa chí khí"? 

- Như vậy là sư bá thích xẩm, mà ghét ba Tàu à? 

- Đó là cái chơn lý muôn thuở đó đạo điệt à! Hồi đó có lắm nhà "cách mạng" chống thực 
dân, mà lại có vợ đầm. Bây giờ, bần đạo thấy có nhiều người, hễ mở miệng ra là "chống 
rau muống", mà vô phòng trà, nghe các ca sĩ cất giọng Hà Nội mà hát, thì mê tít thò lò. 
Bần đạo là người như ai, thì bần đạo có ghét ba Tàu mà khoái xẩm, thì chẳng qua là 
bần đạo cũng giống như thiên hạ. 

- Ấy chết! Mao Trạch Đông mà biết tánh sư bá như vậy, Mao Trạch Đông sẽ chọn ít cô 
xẩm tài sắc tuyệt trần cho vượt biên giới sang Hồng Kông cởi tàu bay đến Sài Gòn mà 
thi hành công tác "định vận". 

Hồ Hữu Tường cười ha hả đáp: 

- Bần đạo nào có sợ? Hồi ở Paris bần đạo có đọc được quyển "Hoa dinh cẩm trận" do 
một đạo sĩ trước tác để dạy vua nhà Minh một mình mà "cự địch" với tam cung lục viện. 
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Nếu bây giờ Mao Trạch Đông gọi qua năm ba cô xẩm tuyển ở Hàng Châu, Tô Châu thì 
bần đạo sẽ nghiên cứu lại. 

- Sư bá nghiên cứu chi? 

- Nếu họ ít, thì bần đạo nghe theo lời của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, bần đạo sẽ "dinh 
hao lập trận gấm", "siêu" cả bốn chân giường. Nhược bằng Mao Trạch Đông áp dụng 
chiến lược "biển người", nói cho đúng hơn là "biển xẩm", thì bần đạo tuyên bố cầu đồng 
minh cứu. 

- Đồng minh của sư bá là ai? 

- Đạo điệt sao thắc mắc điều ấy? Đồng minh của bần đạo là mấy lão sồn sồn mà còn 
hảo ngọt, vào phòng trà để nhìn ca sĩ, để ngắm các trò thoát y vũ. Họ mà nghe bần đạo 
bị cái chiến lược "biển xẩm" của Mao Trạch Đông thì không cần bần đạo lên tiếng, họ 
cũng "tham chiến". Bấy lâu nay, viết văn mà bần đạo không đủ tiền xài. Khi mà Mao 
Trạch Đông dùng chiến lược biển xẩm để chống bần đạo, thì thật là một cơ hội, "ngàn 
năm một thuở" của bần đạo. Những lão sồn sồn nào mà có nhiều huyết cầu 35, muốn 
tham chiến để ủng hộ bần đạo, bần đạo sẽ đòi họ viện trợ rất nhiều tiền. Khỏi cực nhọc, 
thức khuya, dậy sớm để viết văn, mà rồi sách in ra, tìm không có độc giả. 

- Nghe nói nữ sư bá ghen lắm. Xẩm qua đông quá, nữ sư bá sẽ mè nheo cả ngày, sư 
bá chịu sao cho nổi? 

Hồ Hữu Tường đắc ý, cười hả hả: 

- Ghét của nào, trời trao của nấy. Tiện nội ghét triết học, trời cho bần đạo xướng ra cái 
"siêu triết học". Tiện nội ghét những thuyết nào có chữ lập, trời cho bần đạo xướng ra 
cái "siêu lập". Tiện nội ghen nên ghét việc chồng có số đào hoa, trời mà xui Mao Trạch 
Đông dùng chiến lược "biển xẩm" để chống bần đạo, ấy là bần đạo có số "siêu đào 
hoa". Bả ghen mà mè nheo, là khi nào bần đạo dan díu với một vài cô thôi. Đằng này, là 
cả một biển xẩm, thì bả còn nước đi tu, chớ mè nheo sao được? Để bần đạo kết luận, 
đạo điệt hãy bằng lòng xuất giá đi, nhường chỗ lại cho nữ sư bá vào chùa mà tu thay 
cho. 

Diễm Hồng cười tủm tỉm đáp: 

- Dễ gì mà nữ sư bá tu nổi, trong lúc mà ở ngoài đời, sư bá mắc phải cái trận "biển 
xẩm", nói một cách khác là mắc "Hồng xẩm trận". Xưa, để phá hồng thủy trận, Phàn Lê 
Huê phải hạ san, thì đời nay để phá cái "hồng xẩm trận" tất Huệ Minh thánh mẫu phải 
lâm phàm, dùng cái bửu bối mà bác Nguyễn Văn Đính đã vẽ hình đăng ở trang nhứt 
của báo Chân Trời, tức là cái chổi chà, thì họa may mới quét sạch chúng mà vương 
được. 

- Đạo điệt quả là có tâm từ bi, nên không nghĩ đến thứ bửu bối mà có người hay dùng là 
tạt ác xít các cô xẩm, nên không nghĩ đến một thứ bửu bối lợi hại khác, mà người đồng 
họ với bần đạo, là cô Hồ Thị Quờn đã dùng, là tưới xăng mà đốt bần đạo, nên không 
nghĩ đến thứ bửu bối lợi hại hơn hết, mà một bạn của bần đạo, trong mười người có án 
tử hình, đã thú nhận là sợ hơn món bửu bối nào khác. 

- Chẳng hay thứ bửu bối nào mà lợi hại dữ vậy? 
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- Đạo điệt nếu bằng lòng ưng thằng Xích Tử, thì bần đạo vui lòng truyền món bửu ấy lại 
cho. Để khi nào "thẳng" mà tỏ dấu có huyết cầu 35 trong máu, thì đạo điệt đem ra mà trị. 
Chớ đạo điệt khư khư ôm chữ xuất gia mà chẳng thêm dấu sắc vào, thì luyện bửu bối 
ấy để dùng vào chỗ nào? 

Diễm Hồng suy nghĩ giây lâu nói: 

- Bây giờ tiểu điệt bắt chước sư bá mà đặt cái giả thiết. Giả thuyết ấy là tiểu điệt bằng 
lòng thêm dấu sắc mà rủi "thẳng" cũng có nhiều huyết cầu 35 thì ít nữa, tiểu điệt phải có 
bửu bối chi để trị chớ! Tiểu điệt thú nhận rằng việc to lớn như vũ trụ, tiểu điệt nghĩ tới 
một cách dễ dàng còn để đối phó với cái tế vi là huyết cầu 35 thật chưa có phương sách 
chi cả. Chẳng lẽ đến chừng ấy tiểu điệt bắt chước nữ sư bá Huệ Minh thánh mẫu mà 
xách chổi chà mà đi rong khắp thành phố? Vậy thì điều kiện cần và đủ nói theo Toán 
học là tiểu điệt phải nắm được cái bửu bối lợi hại nhứt để trị huyết cầu 35 thì tiểu điệt 
mới bằng lòng thêm dấu sắc vào chữ xuất gia để lạy thầy. Mà xuất giá. 

Thompson cười tủm tỉm nói: 

- Tôi tưởng đâu các nữ tu sĩ rèn luyện lòng nhiều năm đã diệt được dục. Nào hay đâu 
không diệt được nổi cái ghen! 

Hồ Hữu Tường cười nói: 

- Ghen không phải là một cái dục. 

- Vậy nó là gì? 

- Lại siêu nữa? 

- Siêu ở chỗ nào đâu? 

- Phải chiết tự mới thấy. Chữ siêu là chữ tẩu, có nghĩa là chạy, hiệp với chữ triệu, có 
nghĩa là vời lại. Khi một người đàn bà ghen thì trong lòng họ động viên đủ thứ dục cả. 
Muốn mình đẹp hơn tình địch nên hễ tình địch đẹp thì tạt ác xít vào mặt người ta. Muốn 
mình bảnh hơn tình địch nên vác chổi chà mà đập tình địch để làm nhục người ta; nên 
muốn đánh lột quần, xé áo người ta. Muốn cho một mình mình sống nên rút súng lục 
mà bắn người ta. Muốn trừng phạt người chồng bội tín nên chế xăng mà đốt chồng. 
Phải chi chỉ có một cái dục thôi thì còn có nước dùng tu luyện mà trấn tỉnh được. Đằng 
này chạy đi cho vời lại một lượt đủ thứ dục cả, động viên tất cả cái dục tức là siêu dục 
thì phép tu luyện chưa làm sao trị nổi. 

Thompson gật đầu. Hồ Hữu Tường mượn thế tấn công: 

- Này đạo điệt nếu có điều kiện cần và đủ rồi, đạo điệt có bằng lòng thêm dấu sắc 
chăng? Hay còn đòi chi nữa? 

- Thưa sư bá đủ rồi. Tiểu điệt chẳng màng trang sức tiền của chi cả. Tiểu điệt chỉ cần 
món bửu bối lợi hại ấy thôi. 

Hồ Hữu Tường cười hả hả đáp: 
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- Tưởng cái gì chớ cái bửu bối ấy ở đâu cũng có bán và bán rất rẻ tiền. Không cần 
luyện sẵn cho mắc công. Khi hữu sự tiểu điệt chạy lại tiệm chập phô xuất vài đồng bạc 
là có ngay. 

Thompson nhìn bạn với vẻ ngạc nhiên dường như muốn hỏi. Họ Hồ thấy bà chủ chùa 
ngừng nhai trầu có ý đón nghe nên chậm chậm tuyên bố: 

- Cái bửu bối ấy là lưỡi lam để dùng cạo râu. Hễ "thẳng" mà lôi thôi đạo điệt mua một 
lưỡi để bên giường. Thì "thẳng" không hề dám ngủ. Ngày này sang ngày kia mất ngủ 
"thẳng" sẽ hàng đầu. 

Thompson hỏi: 

- Cái lưỡi lam để bên giường có quyền lực gì mà kêu ma gọi quỉ cho đến làm cho phát 
sợ mà không dám ngủ? 

- Có gì là khó hiểu. Hễ mà "thẳng" thấy lưỡi lam "thẳng" đoán rằng nếu "thẳng" ngủ thì 
đạo điệt hạ thủ thiến mất cái của nợ của "thẳng" đi. Người ta cưa tay chặt chơn không 
sợ. Mà sợ bị thiến cái của quí. Hai chục năm nay bần đạo sống trong cái ám ảnh là nếu 
rủi mà lọt vào tay của mấy "chả" thi hành chánh sạch lưỡi lam, thì đời của bần đạo chỉ 
còn bắt chước các nữ nhân vật của nhà văn Túy Hồng mà "thở dài" rồi "than vắn"! 

Diễm Hồng suy nghĩ rất lâu không đáp. Chủ chùa thấy vậy hỏi: 

- Sao con không trả lời cho dứt khoát để sư bá khỏi phải nhọc công chờ đợi. 

- Bạch thầy, về nguyên tắc, đệ tử thấy thuận việc thêm dấu sắc. Nhưng đệ tử hãy còn 
thắc mắc đôi điều. 

- Con thắc mắc điều chi con hãy nói cho sư bá nghe mà giải quyết giùm cho. 

Diễm Hồng ngần ngại một chập rồi đáp: 

- Trước hết là vấn đề môn đương hộ đối. Con đường đường cũng là một giáo chủ. Còn 
Xích Tử chẳng có địa vị nào trong xã hội cả. Thế làm sao cho xứng? 

Hồ Hữu Tường vui mừng ra mặt nói: 

- Tưởng là cái gì chớ việc môn đương hộ đối thì giải quyết ra dễ và rất có lợi. Bấy lâu 
nay thiên hạ cho bần đạo là ông tổ nói dóc là giáo chủ của cái "đạo gáy", của cái Minh 
Đạo chữ minh ở đây là chữ khẩu nằm bên chữ điểu. Bây giờ bần đạo long trọng tuyên 
bố thoái vị như năm 1945 Bảo Đại đã đứng trước Ngọ môn mà đọc lời thoái vị. Làm như 
vậy họ Hồ này trở về hàng ngũ của thường dân hết làm giáo chủ của đạo nói dóc. Chức 
giáo chủ này họ Hồ tôi nhường lại cho thằng Xích Tử nó sẽ đường đường là một giáo 
chủ chừng ấy giáo chủ cưới giáo chủ thi môn đương hộ đối lắm! 

- Nhưng mà Xích Tử bị kẹt trong "Tru tiên trận"... 

Thompson tuyên bố: 
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- Điều ấy không sao. Nếu Ngủ giác đài tin rằng hai giáo chủ sẽ hiệp âm dương để luyện 
vũ trụ lực hầu bứng rễ nước Tàu mà ném tung lên không trung cho thành ra vệ tinh 
China thì Ngũ giác đại đâu có lý do gì mà cấm Xích Tử trong Tru tiên trận nữa. Tôi đảm 
bảo làm một bản phúc trình đầy đủ để biện hộ cho việc tha Xích Tử ra mà cưới vợ. 

Diễm Hồng còn băn khoăn rất lâu rồi nói: 

- Tiểu điệt còn vấn đề tâm tình. Là, nhơn danh là giáo chủ của Minh Đạo tiểu điệt có 
thâu nạp hai mươi tám nàng để làm tông đồ. Nay tiểu điệt thôi xuất gia mà xuất giá thì 
chẳng lòng nào mà bỏ hai mươi tám tông đồ của tiểu điệt. 

Hồ Hữu Tường cả cười đáp: 

- Lại càng dễ giải quyết hơn nữa. Một khi Xích Tử thoát khỏi Tru tiên trận thì trên báo 
Hòa Đồng sẽ có đăng một bài "câu đệ" do Xích Tử tân giáo chủ của Minh Đạo ký tên. Ai 
là người thấy lưỡi mình ngứa ngáy muốn nói dóc thì đến mà thọ nghiệp. Xích Tử sẽ 
chọn hai mươi tám chàng có thiên tài nói dóc phong cho làm hai mươi tám vị tông đồ 
cho cái "Minh Đạo". Rồi, trong đám cưới, hai mươi tám tông đồ của cái Minh Đạo đàng 
trai sẽ làm hai mươi tám chàng phù rể còn hai mươi tám tông đồ của cái Minh Đạo đàng 
gái sẽ làm hai mươi tám nàng phù dâu. Hỏi có đám cưới nào long trọng bằng chăng? 
Hỏi có đám cưới nào kỳ lạ là đàng trai đến chùa mà rước như thế chăng? Hỏi đám cưới 
nào mà cả cô dâu và chú rể thảy đều giáo chủ chăng? Chắc chắn là thiên hạ sẽ đồn 
nhau, đến coi nượp nượp. Cả Sài Gòn sẽ bị đại náo! 

Thompson nói: 

- Tôi sẽ điện về Hoa Kỳ mời các hãng quay phim các trung tâm vô tuyến truyền hình 
sang quá mà săn những hình ảnh lạ kỳ gởi về bên ấy cho công chúng Hoa Kỳ xem. 
Thật là kim cổ kỳ quan đó! 

Nghe nói, Diễm Hồng cũng say sưa vì cái viễn đồ có một đám cưới vĩ đại như thế, nên 
không ngăn lòng được và nói: 

- Phải biết, một đám cưới giáo chủ cưới giáo chủ, mà gởi thiệp mời tôn giáo khắp hoàn 
cầu đến dự lễ và chúc câu loan phụng hòa minh, ắt có đủ hạng tu sĩ đến. Mỗi tu sĩ ăn 
mặc một cách, nào áo, nào mão, thảy thảy tân kỳ. Chưa chắc là lễ gia miện của nữ 
hoàng nước Anh lại nhiều màu sắc hơn được! 

Hồ Hữu Tường dừng lại rất lâu. Rồi nói: 

- Có điều làm cho họ Hồ tôi thắc mắc. Là theo tục lệ cổ truyền ta, hễ vừa rước dâu bước 
khỏi nhà, thì phải đốt pháo. Chẳng lẽ hai vợ chồng cháu vào Chợ Lớn mua pháo 
thường mà đốt. Như vậy, làm sao cho xứng đáng với cái danh giáo chủ của mình? 

Thompson nối lời, tiếp: 

- Ừ nhỉ! Đúng lý ra, đạo cô Diễm Hồng phải cho đốt một thứ pháo đặc biệt, dị thường, 
làm cho cả thế giới kinh phục kìa. 

Diễm Hồng suy nghĩ giây lâu, nói: 
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- Tiểu điệt có một cách. Chẳng hay sư bá và sử gia có muốn nghe không? 

Thompson đáp: 

- Tôi đang muốn biết một vài đề tài của loại tiểu thuyết cho dự tưởng. Đạo cô cho biết 
thì rất hay. 

Diễm Hồng nói: 

- Theo đời sống mới, hễ đám cưới vừa xong, thì cô dâu chú rể dắt nhau lánh người 
quen thuộc mà đi du lịch để hưởng tuần trăng mật. Bây giờ, tiểu điệt thể theo cái thói ấy. 
Tiểu điệt sẽ cùng Xích Tử đi tiêu diêu ra ngoài vũ trụ của Hoyle. Tiểu điệt sẽ hóa mống, 
kéo luôn Xích Tử mà bay đi như các tinh vân, càng xa bao nhiêu thì tốc độ càng lên bấy 
nhiêu, lên cao cho đến đổi có tốc độ của ánh sáng, mà lọt ra ngoài vòm võ trụ của 
Hoyle, mà cả hai vợ chồng biến ra thành kháng vật chất, mà hưởng tuần trăng mật 
trong cái multivers mà sư bá đã thị kiến. Tức là nhờ hóa mống mà đốt pháo thăng 
multivers đó. 

Chủ chùa nghe nói, xen vào hỏi: 

- Diễm Hồng con, cớ sao con muốn bỏ thầy, bỏ cả cái vũ trụ này mà sang qua multivers 
vậy? 

- Chán lắm thầy ơi! Buồn, nói dóc chơi, chỉ tốn trong tưởng tượng một chai la ve và hai 
tô hủ tiếu, mà bộ biên tập Chân Trời đổ quạu, mắng chửi thậm tệ sư bá của con. Thì cái 
cõi trần này có gì là đáng sống? Để cho vợ chồng con sang qua multivers mà sống 
trong cái thể kháng vật chất. Chẳng thèm bứng nước Tàu mà ném tung lên không trung 
thành vệ tinh China mà làm gì! Đợi mười năm nữa, cho các nhà bác học Tàu chế được 
khí giới bí mật, đe dọa cả nhân loại thì từ bên multivers, vợ chồng con nhìn xem ở quả 
địa cầu này các bác ấy đổ quạu với Mao Trạch Đông thế nào? 

Hồ Hữu Tường can Diễm Hồng mà nói: 

- Bác bị mắng, mà bác không đổ quạu, cháu là người tu hành, đổ quạu mà làm chi, cho 
mất hết tác phong của kẻ tu hành? Bác đề nghị với vợ chồng cháu, bữa tiệc cưới, hai 
vợ chồng mời các bác ở bộ biên tập Chân Trời, ngồi bàn danh dự, hai vợ chồng cháu 
rót rượu mời các bác ấy và bác đến uống rượu giải hòa. Bác đây mà từ chối không 
uống rượu giải hòa, thì còn gì là tinh thần hòa đồng với các bác ấy mà còn quạu, thì hai 
vợ chồng cháu can gián như sau đây: "Các bác mắng bác Hồ Hữu Tường là dốt, có ăn 
thua chi với lời mà hai vợ chồng cháu đã chứng minh bằng a cộng với b, rằng Hồ Hữu 
Tưởng chỉ là học không thiệt?" 

Diễm Hồng thưa: 

- Lời bác dạy, cháu xin vâng. Nhưng bác Nguyễn Văn Đính có giận cháu, thì cháu cam 
nhận lãnh, song cháu phải nói. Khoa học của thế kỷ XX này đã chứng minh rằng trời 
không có chân, mà bác Đính cứ bảo thủ, để mãi cái chữ Chân Trờito tướng trên mặt 
báo con nít nó chế giễu hoài cháu chịu không nổi; muốn binh cho bác mà cháu không 
tìm ra lời để biện hộ cho người khi ra tranh cử ở Bạc Liêu được 92% cử tri bỏ thăm tín 
nhiệm nghĩa là trên toàn cõi Việt Nam chẳng kém ai cả chỉ nhượng Hồ Chí Minh có 1% 
mà thôi. Thà nói dóc như vợ chồng cháu ba hoa gì mặc kệ có sai thì độc giả cười xòa 
rồi bỏ qua. Chớ nói với giọng nghiêm nghị vẻ đạo mạo thì bác Đính phải căn nhắc từ lời. 
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Và bác ấy nên nạp đơn lên bộ Thông tin mà yêu cầu đổi tên của tờ báo lại. Khi được 
phép đổi tên bác nấu chè xôi nhắn cho vợ chồng cháu hay vợ chồng cháu đãi quan 
khách một chầu nói dóc cho xứng với tên Tiểu Phi Lạc. 

Hồ Hữu Tường cười rồi nói thêm: 

- Việc ấy, bác lại can cháu nữa! Bác Đính, hồi thuở còn đi học trường Nguyễn Phan 
Long, bác Đính đã có học xình tả. Cái chưởng của cháu, về hai chữ Chân Trời, cháu 
đánh vào bác ấy, bác ấy có đau đớn gì mà phải nhượng bộ, đến đổi phải đến bộ Thông 
Tin mà xin cải tên cho báo? Đã biết rằng đánh bác ấy bác ấy không đau, mà cháu cứ 
đánh, ấy là cháu đã bất trí. Đã bất trí, mà cháu lại nhè người thân của mình là bác Đính 
mà cháu đánh, cháu đánh bác ấy là bất nghĩa. Nội có hai cái bất trí và bất nghĩa, mà 
bác Trần Văn Hương, năm 1955 làm đô trưởng Sài Gòn, đã bằng vào mà viết một bức 
thơ từ chức gởi cho Ngô Đình Diệm mà ai cũng khen. Hai vợ chồng cháu, trẻ hơn bác 
Hương đến năm mươi tuổi, lẽ nào chúng cháu lại thua bác Hương sao? 

Diễm Hồng thưa: 

- Vậy thì cháu xin rút lời lại, và nhờ bác chớ dỉ hơi cho cả hai bác Hương và bác Đính. 
Kẻo, già sanh tật, hay cau có, hai bác ấy giận mà chẳng đi ăn đám cưới của chúng 
cháu, thì đám cưới của chúng cháu làm sao mà xứng đáng với cái danh "đại náo Sài 
Gòn" được? 

Kẻ chép truyện, chép đến đây, đếm trang, thấy ngam ngám là đủ hồi thứ mười hai. Vậy, 
mặc dầu câu chuyện hãy còn dài lắm lắm, song đã trót lỡ hứa bà giám đốc nhà xuất bản 
Huệ Minh thánh mẫu. Ý Thừa tôi xin bái độc giả mà gác bút, bỏ luôn làng văn và yêu 
cầu Mõ Làng Văn tuyên bố rằng bắt đầu từ ngày nay, Ý Thừa đã bỏ làng. Còn nếu có ai 
xen vào làng mà ký tên là Ý Thừa, thì kẻ ấy mang tội thoán đoạt chẳng khác nào năm 
1955, Ngô Đình Diệm đã thoán đoạt ngôi quốc trưởng của Bảo Đại vậy! 

Bái, bái, bái, và lại bái vĩnh biệt. 

Hồ Hữu Tường 

Nguồn: http://vietmessenger.com/books/?title=tieuphilacnaosaigon2&page=6 
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