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KHỔ LUYỆN

Tôi không cần thiết phải tọa thiền để xuất hồn lên tầng
không thứ Bảy để gặp linh hồn của Hoàng đế Quang
Trung tức nhà sư Minh Tịnh nữa. Vì kể từ khi tôi trở về
địa giới, chính nhà sư đã thường xuyên đích thân tới gặp
tôi để đàm đạo. Xưa kia tôi đã chẳng những là một
chiến tướng mà còn là một bằng hữu của người, cho nên
người không ngần ngại gì khi tìm đến gặp tôi. Với năng
lực siêu phàm, nhà sư chỉ chớp mắt trong suy nghĩ đã có
mặt tại nơi người muốn đến.
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Người xưa thường nói rằng: “ Họa hổ họa bì nan họa
cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm” hoặc là: “ Dò sông dò
biển dể dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người”. Nhưng
nếu thâm nhập được vào giấc mơ của cá nhân mà giao
tiếp, thì việc suy đoán đúng tính cách của mỗi cá nhân
sẽ không là chuyện khó nữa. Bởi vì trong giấc mơ, cá
nhân hầu như không ý thức gì hết và họ sẽ thể hiện tấc
cả những bản năng, khát vọng cũng như dục vọng rất
thực mà không kềm chế gì cả. Đọc được giấc mơ là đọc
được nội tâm của cá nhân và điều này về lý thuyết tâm
lý chiến mà nói là ta đã nằm trong nội bộ của địch mà
biết trước tầm nhìn chiến lược của họ.

Lần này, người đến là muốn truyền cho tôi một công
năng đặc dị chưa từng có ai có được. Đó là khả năng
tiếp cận, thâm nhập vào giấc mơ của người khác để
truyền đạt mục đích của mình. Khả năng này sẽ có tác
dụng rất to lớn, nó có thể thuyết phục những kẻ ác từ bỏ
những ý đồ đen tối hoặc nó có thể khuyến khích những
kẻ hèn nhát, ích kỷ trở nên can đảm và rộng lượng hơn.
Điều này có nghĩa là tôi trở thành một nhân tố xúc tác
để thúc đẩy những tiềm năng chưa lộ diện của mỗi con
người.

Để có được năng lực này tôi phải trải qua những bước
luyện tập do nhà sư hướng dẫn, người muốn truyền đạt
cho tôi vì muốn tôi có năng lực thúc đẩy nhanh quá
trình tiến bộ về tư tưởng của công chúng, là một trong
những yếu tố quan trọng quyết định sự tồn vong trước
những hiểm họa diệt vong thời hiện đại.
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Bước đầu tiên là người hướng dẫn tôi cách quan sát để
biết được một người trong khi ngủ có đang mơ hay
không. Bước này tương đối không khó vì thông thường
trong giấc ngủ, sóng não có những chu kỳ hoạt động gọi
là Nhịp Sinh Học. Những chu kỳ này kéo dài khoảng
chín mươi phút lại lặp lại một lần và cả đêm ngủ có
khoảng bốn đến năm lần. Giấc mơ thường xảy ra ở
khoảng giữa những chu kỳ như thế. Người ta có thể có
đến hai hoặc ba giấc mơ trong một đêm. Không phải
giấc mơ nào người ta cũng nhớ hết. Những giấc mơ chỉ
thật sự được ghi nhớ khi nó xảy ra vào giai đoạn chớp
mắt qua lại và lên xuống nhanh khi mi mắt chỉ hé mở
mà khoa học gọi tắt là giai đoạn REM (Rapid eye
movements). Do đó nếu tôi quan sát bắt được giai đoạn
đó là biết được cá nhân bị quan sát đang nằm mơ.

Bước thứ hai quan trọng hơn và khó hơn là luyện tập
giao tiếp tâm linh với đối tượng đang mơ. Khi đang mơ,
tâm linh của cá nhân sẽ tự tách phần vô thức và ý thức
ra riêng biệt. Phần ý thức vì mệt mỏi nên hầu như ngơi
nghỉ, còn phần vô thức sẽ bay nhảy tự do, có nghĩa là cá
nhân khi đó chẳng điều khiển gì bản năng cả. Lúc này
tôi sẽ dùng năng lực hấp dẫn để lôi kéo vô thức của đối
tượng đi theo mình, nghĩa là tôi dùng ý thức của mình
để dụ dỗ vô thức của kẻ khác. Tuy nhiên, việc này cũng
là con dao hai lưỡi. Nếu như bản năng vô thức của đối
tượng quá mạnh mẽ mà ý chí của tôi không đủ vững, ý
thức của chính tôi có thể bị sự hấp dẫn ngược lại mà trở
nên bị hủy hoại. Cho nên để có năng lực bước vào giai
đoạn này, tôi phải trải qua rèn luyện gian khổ để chiến
thắng ma lực.
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Trong bản thân của mỗi cá nhân đều tồn tại hai mặt
thiện và ác cũng như vũ trụ có ngày và đêm, bóng tối và
ánh sáng. Chỉ khác nhau về mức độ ít hay nhiều và thiên
về phía nào nhiều hơn. Cho nên muốn chiến thắng kẻ thù
trước hết là phải chiến thắng bản thân mình trước, nghĩa
là phải đè bẹp được bản năng hẹp hòi, nhỏ mọn, tham
lam, hèn nhát của bản thân mình trước đã.

Hơn nữa, tuy rằng tôi đã khổ luyện trong thời gian khá
lâu. Nhưng có những cá nhân quá ư tà đạo, bản năng
ác ôn, tàn bạo của họ quá mạnh thì chính tôi có thể sẽ
bị ma lực của họ đánh bại. Cho nên nhà sư Minh Tịnh đã
cho tôi một chương trình tập luyện hết sức nghiêm ngặt.

Lần này chính nhà sư dẫn tôi lên núi cao để luyện tập
trong một hang động bí mật mà chỉ có người biết. Hang
động của nghĩa quân Tây Sơn còn chưa bị người đời nay
khám phá nhờ vào vị trí vô cùng hiểm trở của nó. Quả
là người kỳ vọng quá lớn vào một cá nhân như tôi,
nhưng tôi chỉ có thể vâng lệnh vì không còn gì thiêng
liêng hơn khi được một chủ soái anh hùng tin tưởng ký
thác nhiệm vụ quan trọng.

Tôi sẽ không kể dài dòng về một quá trình khổ luyện, chỉ
biết rằng tôi phải trải qua ba tháng thử thách vô cùng
cam go. Phải tập nhịn đói, nhịn khát và chịu đựng giá
lạnh, rét buốt lẫn cô độc. Luyện tập ngâm mình trong
nước suối lạnh lẽo giữa rừng hoang trong thời gian dài
nhất có thể được để thử thách với khả năng sinh tồn
trong điều kiện khắc nghiệt nhất.
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DU HÀNH TRONG MƠ
Một trong những nguyên lý mà tôi phải vận dụng để
tiếp cận với giấc mơ của kẻ khác là:” Tần số tương
đồng”. Tương tự với việc vận công biến đổi màu sắc cơ
thể giống với màu sắc môi trường khi thực hiện thuật
tàng hình, tôi sẽ thực hiện việc vận công để thích ứng với
tần số nội tại của đối tượng và như thế tôi sẽ cùng đồng
hành với đối tượng vào trong giấc mơ của họ y như việc
họ nằm mơ thấy tôi vậy.

Một trong những bài tập quan trọng là lập lại một cách
không ý thức những chiêu thức võ thuật Tây Sơn còn
tiềm ẩn trong trí nhớ vẫn còn lưu lại trong tôi từ tiền
kiếp. Kỳ lạ thay, khi tinh thần tập trung cao độ, tôi bỗng
có khả năng thi triển những chiêu thức võ Tây Sơn ở mức
độ thượng thừa, mặc dầu hiện tại tôi chưa từng trải qua
luyện tập võ thuật bao giờ. Điều này quan trọng không
phải chỉ là ôn lại khả năng phòng vệ mà quan trọng hơn
là phát huy được khả năng đánh thức nhưng năng lực
tiềm ẩn của bản thân. Bởi vì trong giấc mơ, nhất là
những người bị mộng du, người ta có thể thực hiện
những điều phi thường và vô cùng nguy hiểm trong khi
bình thường lúc thức người ta sẽ không bao giờ làm
được. Cho nên, nếu giao tiếp với giấc mơ của kẻ khác,
tôi cần phải có những siêu năng lực để đối phó với
những tình huống nguy hiểm không thể lường trước được.
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Nghe có vẻ phức tạp nhưng điều này tiền nhân đã
thường xuyên vận dụng mỗi khi họ muốn xuất hiện trong
giấc mơ của con cháu họ để báo trước một điều gì đó
sắp xảy ra. Thật ra trong cùng huyết thống thì tầng số
nội tại của họ hầu như tương đồng, còn tôi phải vận
công để điều chỉnh. Do đó, tôi phải luyện tập và để làm
được việc này thì chỉ có cách duy nhất là va chạm thực
tế rồi tùy cơ ứng biến.

Đầu tiên tôi thử thâm nhập vào giấc mơ của một người
hành khất tôi nghiệp không nhà, không cửa. Tối phải
nằm ngủ ké ngoài những sạp bán thịt ngoài chợ.  Buổi
tối khi anh ta đang ngủ, tôi cũng giả dạng một người ăn
mày rách rưới tới nằm trên sạp thịt kế bên. Khi anh ta
đã ngủ say thì tôi ngồi vận công để cố gắng nhìn thấy
tâm linh của hắn. Nếu tôi nhìn thấy tâm linh của hắn thì
có nghĩa là tâm linh hắn cũng nhận ra tôi.

Đêm đầu tiên, vào lúc nửa đêm tôi thấy anh ta ngồi dậy
nhưng miệng vẫn ngáy khò khò, tôi cho rằng anh ta có
bệnh mộng du chắc sắp đứng lên đi hay chạy. Nhưng
bỗng nhiên tôi nghe tiếng cười khúc khít rồi bỗng tôi bị
ai đó vỗ vào vai một cái, thì ra có một vong linh đùa
giỡn, ngồi phía sau dựng hắn dậy để trêu ghẹo. Tôi bèn
trừng mắt dùng linh thần để uy hiếp, kẻ lang thang kia
khiếp hãi trước uy lực dũng mãnh của tôi nên vội vã biến
mất, thể xác to lớn của anh ăn mày bỗng rơi phịch
xuống ngủ tiếp. Biết rằng không xong nên tôi trở về nhà
ngủ và dự định tối mai sẽ làm lại.
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Đêm thứ hai tôi cũng thực hiện giống đêm trước, nửa
đêm thấy mặt hắn bỗng nhăn nhó, rồi hắn đứng lên đi
lòng vòng, tôi vội vã đi theo xem sợ anh ta bị té ngã
nguy hiểm. Đi một hồi rồi tới khu nhà vệ sinh hắn ta cởi
quần ra tính ngồi xuống đại tiện nhưng nhìn thấy nhà vệ
sinh này sao hôi thối, dơ dáy quá, thế là hắn ta lại trở
ra rồi tính chui vào lùm cây kín đáo. Nhưng gần đó có
hai ba gã đàn ông đang đứng cãi nhau om sòm, hắn sợ
bị phát hiện nên lại chạy đi tìm nhà vệ sinh khác. Tới nơi
thì bên trong nhà vệ sinh lại đang có người nên hắn lại
ôm bụng chạy lòng vòng. Cuối cùng hắn trở lại sạp thịt
rồi nằm phịch xuống. Một chốc sau tôi nghe có mùi tanh
tưởi, hôi thối quá mức nên vội vã cuốn gói đi về. Thật là
xúi quẩy.

Sáng hôm sau tôi đem chuyện ở quầy thịt kia kể lại cho
nhà sư Minh Tịnh nghe thì người bỗng ôm bụng cười lăn,
cười lộn. Tôi thấy có gì đâu mà buồn cười, người ăn xin
kia quả là quá tội nghiệp, bị ăn uống phải thức ăn gì dơ
dáy nên nửa đêm bị mắc Tào Tháo rượt mà không có
chỗ đi vệ sinh một cách đàng hoàng, tử tế. Có gì đâu
mà mắc cười? Tôi phân bua với nhà sư lý lẻ như vậy,
nhưng càng phân bua thì thầy Minh Tịnh lại càng ôm
bụng cười và cười nhiều hơn nữa. Cuối cùng sau khi đã
không còn mắc cười nữa thì thầy hỏi tôi:

– Theo nhà ngươi thì ở gần chợ có nhà vệ sinh công
cộng nào mở cửa vào giữa đêm không?

– Gần chợ có nhà vệ sinh công cộng chứ, nhưng nó có
mở cửa vào giữa đêm không thì con không biết.
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– Thế gần đó lại có nhà vệ sinh nào nữa không?

– Con cũng không biết

– Thế nửa đêm khuya khoắt có ai thức mà cãi nhau
không?

– Điều này thì cũng hơi lạ, chẳng lẻ, chẳng lẻ lại là
những vong linh hiện khác ra trêu ghẹo người nữa?

– Không phải vậy. Ngươi hãy hình dung lại xem sao,
chuyện gì đã xảy ra?

Tôi suy nghĩ mãi không ra câu trả lời nên nói:

– Con chịu thua, xin thầy hãy giải thích

– Ngươi không biết sao, đó là ngươi đã giao tiếp được
với giấc mơ của anh ta, nhưng vì nhà ngươi chưa đủ kinh
nghiệm để nhận ra. Chính ngươi đã hòa vào giấc mơ ấy
nên cư đinh ninh là những chuyện ấy diễn ra thật sự.
Ngay cả khi ngươi cuốn gói ra về là lúc thần thức của
ngươi vẫn còn nửa mê, nửa tỉnh, vì thế ngươi cứ tưởng
rằng những việc như vậy diễn ra thật. Kỳ thực là chúng
diễn ra trong mơ. Nghĩa là ngươi đã thâm nhập vào
giấc mơ của người ăn mày đó có đúng như vậy không?

– À, thì ra thế!
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NỘI TÂM

Tôi bỗng thấy vui mừng khôn tả vì bước đầu đã thực
hiện được một công việc siêu thường. Nhưng việc thâm
nhập vào giấc mơ của người ăn mày nó vô duyên làm
sao ấy. Sao lại đúng ngay lúc anh ta mắc đại tiện. Cũng
may là anh ta không ngồi ngay lên người của tôi, nếu
không… không biết lúc ấy tìm đâu ngay ra nước mà tắm
rửa được nữa. May thật!

Nữ tướng anh hùng nhà Tây Sơn: BÙI THỊ XUÂN
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Việc tôi thâm nhập được vào trong giấc mơ của người
ăn xin thực tế cũng chỉ mới là có được khái niệm. Điều
khác biệt với một giấc mơ bình thường là đối tượng đã
được xác định trước, chứ sự thật thì trong giấc mơ đó,
tôi và hắn cùng đang mơ. Khi vô thức của chúng ta đi
phiêu du thì việc gặp những kẻ lạ là bình thường, vô tình
đi lang thang rồi nhìn thấy lẫn nhau thì đâu có gì là lạ.
Mục tiêu của thầy Minh Tịnh là luyện cho tôi khả năng
đi vào những giấc mơ của kẻ khác mà hoàn toàn tỉnh
táo để thực hiện mục đích đã định sẵn. Có nghĩa là tâm
linh của tôi phải thức trong khi giao tiếp với tâm linh
của đối tượng đang ngủ. Để làm được như thế, mỗi khi
chuẩn bị xuất hồn vào giấc mơ của kẻ khác, tôi phải
luôn luôn lập đi, lập lại trong đầu là: “ Tôi đang thâm
nhập, tôi đang thâm nhập, tôi đang thâm nhập”

Ví như công việc của người luyện võ thuật. Nếu luyện
tập lập đi, lập lại những động tác võ thuật một cách
nhuần nhuyễn thì khi bị tấn công, người luyện võ sẽ có
những phản ứng đối phó y hệt như bản năng tự nhiên
mà không cần phải suy nghĩ gì hết cả. Tương tự như thế,
nếu tôi cứ thường xuyên thâm nhập vào các giấc mơ của
kẻ khác và luôn luôn nhắc trong đầu là:” Tôi đang thâm
nhập” thì đến lúc nào đó, tôi sẽ hoàn toàn tự động đánh
thức tâm linh của mình trở nên tỉnh táo khi đang đi vào
giấc mơ của kẻ khác, không bị mơ màng. Nghĩa là tôi
phải thực hành thật nhiều trong một thời gian dài thì
mới làm chủ được năng lực thâm nhập vào giấc mơ của
kẻ khác.
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Có một điều tôi phải thú nhận rằng nếu xét cả về góc
độ đạo đức lẫn về góc độ pháp luật, thì hành động đi
vào giấc mơ của kẻ khác là can thiệp vào đời sống riêng
tư của họ đồng nghĩa với việc làm sai trái. Giống như lẻn
vào nhà người khác mà không xin phép vậy. Tuy nhiên,
để làm những nhiệm vụ quan trọng thì bắt buộc phải
chấp nhận tương tự chấp nhận công việc làm gián điệp,
tình báo vậy. Miễn là tôi không có những hành động
gian ác và việc này chủ yếu dựa vào triết lý của tôn
giáo nhà Phật mà thực hiện.

Trước tiên, tôi tập quan sát để có thể đọc được tính cách
của đối tượng. Bài tập kế tiếp là thâm nhập vào giấc
mơ của một kẻ cướp. Có một tên cướp khét tiếng ở khu
vực Bình Định, hắn nổi tiếng về giỏi võ, lại dùng võ thuật
Tây Sơn để tung hoành ngang, dọc. Tôi sẽ phải thâm
nhập vào những giấc mơ của hắn để tìm hiểu. Để làm
được việc này, việc trước nhất là tôi phải nhìn thấy hắn
là người ra sao trước đã.

Tôi đến Bình Định để thăm do tung tích của hắn. Hắn có
biệt danh là Gấu Đen vì có thân hình cao lớn, vạm vỡ và
mạnh như bò rừng. Vùng Bình Định cũng là cái nôi của
võ thuật Tây Sơn cũng chưa xuất hiện ai là đối thủ thiệt
sự của hắn. Vì hắn nổi tiếng nên rất nhiều người biết
nhưng không ai dám lên tiếng. Lý do là hắn ra tay rất
ác độc mà lại có tài xuất quỷ nhập thần. Mặc dầu ai
cũng biết hắn là tướng cướp nhưng không có bằng
chứng nào kết tội được hắn cả. Các nhân chứng thật sự
thì lại hoàn toàn im lặng vì họ quá sợ bị hắn trừng phạt.
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– Ông ta là yếu nhân sao? Tôi giả bộ khều khào hỏi

– Là đại ca Gấu Đen đó, đừng hỏi nữa. Chủ quán trả lời
với giọng thật khẻ.

Tôi gật đầu và không hỏi gì thêm nữa. Tiếp tục ngồi
uống nước quan sát.

Độ khoảng hai, ba tiếng đồng hồ sau thì đám người kia
đi ra. Lần này thì đại ca Gấu Đen không còn đeo kính
đen nữa, tiếng nói hắn oang oang đầy uy lực. Tôi hoàn
toàn trông thấy và ghi nhớ rỏ bộ mặt của hắn. Hắn ta
là một gã điển trai, hào hoa nhưng trông cực kỳ hung
tợn.

Tôi tìm đến nhà một nhà hàng nổi tiếng là nơi hắn hay
xuất hiện. Có một quán cafe đối diện, tôi vào uống nước,
giả bộ tán gẫu, làm quen với chủ quán để dò la tin tức.
Khoảng bốn, năm hôm thì thấy xuất hiện một tốp người
toàn là đàn ông cao lớn, ăn mặc sang trọng, bước xuống
xe hơi đi vào nhà hàng. Người nổi bật nhất là gả đàn
ông cao lớn, ăn vận rất mode, đeo kính đen, râu ria xồm
xoàm trông rất hống hách. Những gã khác bao bọc hắn
hộ tống vào trong.

– Người kia là ai mà sang trọng, quý phái thế anh? Tôi
vả lả hỏi chủ quán.

– Suỵt! chủ quán đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im
lặng.
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Sau khi đã biết hắn là ai thì tôi vội vả lên xe lửa trở về
nhà sớm để chuẩn bị. Lần thâm nhập này tôi không cần
phải đến gần đối tượng nữa. Việc quan trọng là tôi phải
hình dung rỏ gương mặt và hình dáng của hắn, việc này
không khó vì tôi có trí nhớ khá tốt và hắn lại quá ấn
tượng. Ngay đêm đó, tôi nhập thiền đi vào giấc mơ của
hắn để tận dụng trí nhớ về hắn một cách rỏ nét.

Tôi ngồi vận công tập trung vào hình ảnh của hắn. Tới
khoảng nửa đêm thì nghe tiếng ngáy rất kinh động y
như tiếng ngáy của một con bò mộng. Một chốc nữa thì
thấy gả đàn ông cao lớn lồm cồm bò dậy đi ra đại sảnh
rộng lớn của một biệt thự đồ sộ. Hắn đi đến trước bàn
thờ và với lấy hai thanh kiếm gác trên giá đỡ rồi đi
thẳng ra ngoài vườn. Khuông viên ngoài vườn thật là
quá lớn, lớn đến mức nếu như những người qua đường
dù có cố ý nhìn vào cũng không thấy được gì ngoài bông
hoa kiểng và cây cối rậm rạp. Hắn có một sân tập có
mái che y hệt như một võ đường thật thụ, và hắn ra đây
để luyện kiếm.

Hắn múa đôi kiếm loang loáng, uyển chuyển với những
động tác chuyển đổi các bộ tấn rất linh hoạt và vô cùng
vững chắc. Đôi song kiếm trong hai tay hắn linh hoạt,
mềm mại nhưng lại đầy uy vũ. Tôi bỗng cảm thấy đường
kiếm đó có gì rất quen thuộc.

– Song Phượng Kiếm, đúng rồi, Song Phượng Kiếm. Tôi
thốt lên rồi chợt xuống tấn, vung tay, tưởng tượng mình
đang cầm song kiếm và múa theo hắn. Động tác của tôi
cũng uyển chuyển nhưng lại có phần linh hoạt và uy vũ
hơn nhiều.
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Đang say mê với động tác Song Phượng kiếm. Thì bất
giác tôi thấy hắn đang dừng thi triển kiếm pháp mà
đứng nhìn tôi. Tôi dừng lại và với bản năng tự nhiên, tôi
lấy tay vuốt tóc của mình.

– Lạ quá sao tóc mình lại nhanh dài thế, tôi thầm nghĩ
trong đầu.

Ngưng lại một chút rồi thầy nói tiếp:

– Nàng là ai mà xinh đẹp quá vậy? Bỗng hắn lại gần
nhìn tôi và hỏi như thế.

– Nàng, nàng nào? Tôi nhìn xung quanh để xem có cô
gái nào không. Không thấy ai khác cả.

– Ngươi hỏi ai vậy? Tôi hỏi hắn.

– Ta hỏi nàng chứ ai. Hắn đáp lại.

Tôi bỗng nhìn lại mình và phát hiện ra mình đang trong
hình dáng của nữ tướng Bùi Thị Xuân. Chết rồi, thân
phận đã bị bại lộ. Tôi không nói, không rằng dùng khinh
công bay vút lên nóc nhà rồi chuyền qua các ngọn cây
mà tẩu thoát.

Sau khi nghe tôi tường thuật lại vụ việc. Thầy Minh Tịnh
nhận xét:

– Lần thâm nhập này đã bị thất bại vì nhà ngươi đã bị
vô thức của mình ngự trị hết rồi.
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– Nhưng sự thật thì chính ta cũng không thể lường trước
được. Tiềm thức của ngươi khi ấy bỗng trổi dậy quá
mạnh do nhớ chiêu thức Song Phượng Kiếm do chính
ngươi là tác giả sáng tác ra nó. Đây cũng là một bài
học có giá trị cho bản thân của ngươi. Hãy ráng tập
trung cao độ không để vô thức chiếm lĩnh thì ngươi mới
thực hiện nhiệm vụ được.

– Dạ thưa thầy, lần sau con sẽ cố gắng hơn. Tôi trả lời.

Trong vô thức, những gì được ghi nhớ của kiếp trước có
thể sẽ gợi lại. Và trong giấc mơ đó của hắn, do nhớ lại
những gì trong tiền kiếp mà vô thức của tôi đã trở lại
hình dáng của tôi kiếp trước. Cũng may là hắn chỉ nhìn
thấy tôi trong vô thức, khi tỉnh dậy hắn sẽ cho rằng đó
chỉ là một giấc mộng mà thôi. Do đó, tôi vẫn hoàn toàn
có thể thâm nhập vào những giấc mơ tiếp theo của hắn
để quan sát.

Tối hôm kế tiếp, tôi xuất hồn đi đến thẳng biệt thự của
hắn để chờ đợi. Chợt nghe có tiếng bước chân trần đi
nhè nhẹ. Tôi vội chui vào gầm chiếc phản để ẩn núp. Một
lát sau tôi ngó ra, lạ quá, không phải là biệt thự đồ sộ
sang trọng nữa mà là một căn nhà lá ọp ẹp, tồi tàng.
Rồi một đứa bé cơ thể trần truồng bỗng trên giường
tuột xuống đất, nó đái thẳng vào mặt của tôi làm tôi
bất ngờ né không kịp nên lãnh trọn toàn bộ. Xong rồi nó
leo lên ngủ tiếp. Bất ngờ quá, tôi vội chạy ra ngoài sân
tìm lu nước để rửa mặt. Đang loay hoay tìm chưa ra thì
bỗng tôi nghe tiếng đứa trẻ khóc nức nở.
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Hoàn Lương

Tôi thấy tình cảm của mình xao động quá mức nên biết
rằng không thể tiếp tục nên quyết định rút lui. Nếu tiếp
tục, tôi sẽ bị vô thức của mình hoàn toàn xâm lấn, chế
ngự. Tôi hoàn hồn trở về nghỉ ngơi rồi mai tính tiếp.

Sau khi nghe tôi kể lại giấc mơ bi thảm của hắn, thầy
Minh Tịnh nhận xét:

Mẹ ơi! mẹ ơi! Tiếng đứa bé kêu la vô cùng thảm thiết. Tôi
chạy vào nhìn xem sự việc gì đang xảy ra thì thấy thằng
bé khi nãy đang ngồi ngay kế bên xác của một người
phụ nữ đã chết trong tư thế nằm bất động không có lấy
một mảnh vải che thân. Cơ thể của cô ta lấm lem đầy
máu và có nhiều vết đâm chém. Tôi thấy quá thương
tâm, tính vào kéo đứa bé đứng dậy thì chợt nhớ mình
phải tỉnh táo, không được can thiệp.

Rồi bỗng cảnh vật thay đổi, tôi thấy một bà Sơ đang
đưa một cái bánh cho một đứa bé trai nhưng nó thét lớn
lên:

– Không cần, không cần, trả mẹ lại cho tôi. nó lấy tay xô
ra, rồi bỏ chạy lại bức tường thiếu ánh sáng cuối hành
lang ngồi phịch xuống buồn bả.
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– Tuy là một kẻ ác ôn, tàn bạo, nhưng trong sâu thẳm
trong tâm hồn của hắn vẫn tồn tại một phần tốt đẹp, đó
là tình cảm yêu thương của hắn đối với người mẹ đã
mất nên từ đó có thể còn cảm hóa được. Ngươi hãy đưa
ta tới căn nhà xưa cũ nát đó để tìm linh hồn của mẹ
hắn, để ta sẽ làm lể quy y cho một linh hồn oan ức để
rồi nhờ bà ấy khuyên bảo con mình đi theo con đường
sáng.

Tối hôm đó, tôi đã dẫn nhà sư đi đến đúng căn nhà lá
tồi tàn hôm trước. Nó nằm cạnh bìa rừng nơi hoang
vắng. Có lẽ vì thế mà kẻ sát nhân đã dể dàng thực hiện
dã tâm độc ác của mình. Thầy Minh Tịnh bảo tôi thắp
nhang, đèn, bày hoa, quả, bánh, trái ra trước sân rồi
thầy tụng kinh. Thầy dùng kinh Địa Tạng để cầu cho
những linh hồn được siêu thoát. Tụng được một hồi thì
tôi thấy có rất nhiều vong linh đến để nghe. Vì uy lực rất
to lớn của thầy Minh Tịnh nên các linh hồn ấy đã quỳ
lạy rất thành kính. Tôi cố tìm xem có vong linh nào khả
dĩ là của mẹ tướng cướp Gấu Đen hay không? Đám
đông không có ai giống cô ta cả. Nhưng tôi bỗng phát
hiện có một vong hồn đang ngồi lơ lững trên cành cây ở
đàng xa. Tôi chỉ cho nhà sư thấy linh hồn đó, người liền
vẫy tay gọi và hô lên:

Nhà ngươi đừng sợ hãi, hãy lại đây ngay.

linh hồn kia ngoan ngoãn trèo xuống rồi tới quỳ trước
đèn.
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– Ta biết nhà ngươi bị oan ức, nhưng ngươi hãy rủ bỏ
tấc cả mà chịu quy y về cửa Phật. Kể từ nay trở đi ngươi
đừng lang thang nữa mà hãy về trú ngụ ở thiền môn
Pháp Bảo để được siêu thoát.

Linh hồn kia gật đầu đồng ý và nhà sư Minh Tịnh đọc
tiếp bài kinh sám hối cho linh hồn của cô ấy. Chắc chắn
là thể xác của cô ta đã không được chôn cất tử tế và đã
không hề được làm ma chay, cúng thất gì cả.

Sau khi hoàn tất các bài kệ giúp cho các linh hồn nương
theo cửa Phật để được giải thoát. Nhà sư lệnh cho linh
hồn cô ta:

– Có một việc ta cần có sự trợ giúp của nhà ngươi, vì chỉ
có ngươi mới thực hiện được. Đó là khuyên bảo đứa con
hư hỏng của ngươi trở về lương thiện. Như thế sẽ rất tốt
cho con đường của hắn sau này. Ngươi đồng ý chứ.

Linh hồn gật đầu đồng ý.

Tối hôm sau, tôi được chứng kiến một giấc mơ rất đậm
tính nhân bản. Tôi thâm nhập vào giấc mơ của hắn để
chờ đợi và quan sát.

– Lại đây con yêu của mẹ. Bà mẹ vẫy tay gọi hắn.

Hắn mới đầu không để ý mà lo đi kiếm một vật gì đấy.
Nhưng rồi hắn chợt lắng nghe tiếng gọi và quay đầu lại
nhận ra mẹ mình đang đứng trước cửa.

– Mẹ ơi, mẹ ơi con đây nè mẹ. Hắn như một đứa trẻ
chạy xà vào lòng mẹ hắn mà khóc nức nở.
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– Mẹ đừng bỏ con nữa mẹ ơi. Con khổ lắm mẹ ơi.

– Mẹ sẽ không bỏ con đâu. Nhưng mẹ đã quy y để đi
theo Phật. Nếu con thương mẹ thì hãy chấp nhận cho
mẹ đi, linh hồn của mẹ mới được siêu thoát yên ổn được.
Làm người trước sau gì cũng không tránh khỏi cái chết.
Hãy chấp nhận nó là lẻ tự nhiên con à.

– Con không chịu, con không chịu.

– Thế con muốn mẹ phải tiếp tục chịu sự đầy đọa hay
sao?

– Hả, con nào có ý đó. Con chỉ không muốn phải sống
xa mẹ thôi.

– Vậy thì con hãy đồng ý đi. Và con hãy hứa với mẹ là
đừng làm chuyện tàn ác nữa. Nếu không linh hồn của
mẹ sẽ bị lưu đày đó con à.

Hắn hiểu ra và gật đầu đồng ý. Mẹ hắn lau nước mắt
cho hắn xong rồi tan biến đi mất. Còn lại hắn nằm thẩn
thờ một mình rồi chìm tiếp vào giấc ngủ.

Bà mẹ vuốt ve mái tóc của hắn và âu yếm bảo:

– Đã lâu quá rồi mẹ không được ôm con vì mẹ không
thể, dù mẹ trông thấy con lớn lên hằng ngày hằng giờ.
Nay nhờ có nhà Sư cầu cho mẹ được siêu thoát, mẹ mới
gặp được con lần này.
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Thời gian ít lâu sau đó. Tướng cướp Gấu Đen đã tự động
giải tán băng đảng của hắn và trở thành một người
buôn bán lương thiện. Hắn còn mở ra một tiệm cơm
chay để làm từ thiện. Trong bộ y phục của một Phật Tử,
hắn luôn tự tay phát cơm cho người nghèo và sẵn sàng
giúp đỡ những người sa cơ, lỡ vận.

Tôi bỗng cảm nhận được một niềm hạnh phúc vô bờ bến
vì cũng đã can dự vào một việc tốt đẹp.
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