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Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 1  

Khí thiêng kết tụ sanh khỉ đá 

Tâm thành tu niệm đạo nhân gian 

Cứ theo truyền thuyết Trung Hoa thì kẻ sanh trƣớc loài ngƣời là ông Bàn Cổ làm chúa thiên hạ. Kế 

đó là vua Thiên Hoàng , Ðịa Hoàng và Nhơn Hoàng, gọi là Tam Hoàng. Rồi đến vua Phục Hi, Thần 

Nông , Huỳnh , Nghiêu và Thuấn gọi là Ngũ Ðế . 

Thuở ấy, Trung quốc chia làm bốn châu : Ðông Thắng Thần châu , Tây Ngƣu Hạ châu, Nam Thiện 

Bộ châu , Bắc Cƣ Lƣ châu. 

Ðặc biệt là nơi ven biển lại có một nƣớc tên Ngao Lai. Trong nƣớc ấy có một hòn núi gọi là Hoa Quả 

Sơn (Núi có nhiều thứ hoa quả lạ) đứng sừng sững giữa trời, bao phủ đồi cây gò đất. Trong cảnh 

hùng tráng âm u ấy có một tảng đá rất lớn , bề cao ba mƣơi sáu thƣớc năm tấc, chu vi hai mƣơi bốn 

thƣớc, trên mặt có chín lỗ thông thiên, bốn bên có tám hang thông ra rừng rậm! 

Thật là một tảng đá dị thƣờng, "Cấu Tạo từ thuở khai thiên lập địa" mà loài ngƣời không ai có thể 

tƣởng tƣợng nổi. Với chiều cao vƣợt lên muôn vật trên mặt đất ấy tảng đá không bị che khuất , hứng 

chịu sức nóng và lạnh của nhật nguyệt, lần lần tụ tinh nứt ra một viên trứng đá. 

Trong lâu năm, trứng ấy tƣợng hình, rồi gặp một trận gió lớn nỡ ra một con Khỉ đá , giống tạc hình 

ngƣời, đủ tai, mắt, miệng, mũi và tay chân rất lanh lẹ. 

Khỉ đá đi đứng khắp vùng, cặp mắt chói lòa nhƣ hai cái đuôi sao Bắc Ðẩu . 

Gặp lúc Ngọc Hoàng đang ngự nơi Linh Tiêu điện, thấy hào quang từ địa giới chói lên lấy làm lạ , 

sai thiên thần đến hỏi : 

- Vì cớ gì lúc nầy nơi trần gian lại có hào quang chói sáng ? 
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Thiên thần không ai biết.  

Ngọc Hoàng liền sai Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ ra cửa trời xem thử. 

Hai thần tuân lệnh đi do xét một lúc, trở về báo : 

- Tâu Thiên Hoàng ! Hào quang đó là đôi mắt của một con Khỉ đá ! 

Ngọc hoàng ngạc nhiên nói :  

- Cõi trần gian, sao có loài khỉ phi thƣờng ? 

Hai thần tâu : 

- Nơi Ðông Thắng Thần Châu có một hòn đá trên núi Hoa Quả, cảm khí âm dƣơng, chứa hơi nhật 

nguyệt, nứt ra một trứng đá . Trứng ấy nở ra một con Khỉ , đôi mắt sáng quắc. Mỗi khi hắn ngó lên 

trời là hào quang chói lọi. 

Ngọc Hoàng hỏi : 

- Thế thì phải làm cách nào để tiêu diệt luồng nhãn khí đó ? 

Hai thần tâu : 

- Chẳng hề chi ! Hiện nay nó đang sống bằng hoa quả. Hạ thần tƣởng chắc một thời gian đôi mắt nó 

sẽ mờ đi. 

Ngọc Hoàng an lòng bỏ qua câu chuyện đó. 

 

Thời gian qua trong cánh núi rừng hoang vắng, Khỉ đá đói ăn trái cây khát uống nƣớc suối, ngày dạo 

khắp núi non, tối tìm hang động ẩn thân, làm bạn với loài hƣơu nai , khỉ, vƣợn khác.  

Cái thời gian ấy cũng chẳng ai biết là bao lâu , ngƣời ta chỉ thấy Khỉ đá lúc ẩn, lúc hiện , Từ nơi nầy 

đến nơi khác, lúc ở nơi thanh vắng, lúc lại đến gần những vùng lân cận làng mạc xa xôi, để bắt chƣớc 

lối sanh hoạt và tiếng nói của loài ngƣời. 

Cũng trong thời gian đó, Khỉ đá gần gũi với bầy khỉ bạn, tập tành nhau lối ăn nói, xử sự trong có vẻ 

giống ngƣời.  

Ngày kia, gặp lúc khí trời nóng bức, Khỉ đá dẫn cả đoàn ra hóng mát nơi bóng cội tùng. 

Gió rừng ào ạc, trộn lẩn vối tiếng róc rách của dòng suối chảy xa xa. 

Khỉ đá bảo bầy khỉ nhỏ : 

- Chúng ta hãy tìm suối nƣớc tắm cho mát. 

Bầy khỉ nhỏ tán thành , tung tăng nhảy nhót về phía khe sâu. Ðó là một con khe lớn, nƣớc trong vắt, 

uốn quanh theo rặng núi. 

Bầy khỉ nhỏ nhìn làn nƣớc nhăn mặt bảo nhau :  

- Chƣa biết khe sâu cạn, sao dám xuống tắm ? 

Khỉ đá nói : 

- Ðứa nào dám xuống trƣớc ta sẽ tôn làm vua. 
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Cả bầy khỉ đều lắc đầu kinh sợ. 

Khỉ đá nói : 

- Ðể ta xuống đó cho mà xem. 

Dứt lời, co chân nhảy ùm xuống nƣớc. 

Nhƣng lạ làm sao, vừa lặn khỏi làn nƣớc , Khỉ đá mở mắt ra trông thấy dƣới đó là một khoảng không 

gian trống rỗng. Gần đó có một chiếc cầu ẩn khuất trong kẹt đá. Bên cầu cũng cây cũng trái xanh 

tƣơi, dƣới cầu cũng nƣớc trong veo chảy nghe róc rách. Cảnh lạ đó gợi vào tánh tò mò, Khỉ đá uốn 

mình nhảy vọt lên cầu, chạy ngƣợc vào trong. Càng vào sâu, phong cảnh càng thêm u nhã. 

Bên trong, sừng sững một toà nhà rộng lớn, trƣớc cửa cổ một tấm biển, khắc mấy dòng chữ :  

" Hoa Quả Sơn phƣớc địa 

Thủy Liêm động , động thiên " 

 

Nghĩa là : 

 

" Núi hoa qua đất phƣớc 

động Thủy Liêm hang trời " 

Vừa bở ngỡ vừa mừng thầm, Khỉ đá trở lại cầu, tung mình nhảy lên mặt nƣớc, mặt mày hân hoan, 

nhìn lũ khỉ nhỏ khịt mấy cái .  

Lũ khỉ nhỏ thấy Khỉ đá ló đầu lên, đã vội xúm đến, quấn quít hỏi : 

- Suối nƣớc sâu cạn ? Có gì lạ chăng ? 

Khỉ đá nói : 

- Không sâu, không cạn, vì dƣới đó không phải nƣớc mà là một cảnh phi thƣờng. 

Lũ khỉ nhỏ ngạc nhiên, nhao nhao hỏi : 

- Cảnh thế nào mà phi thƣờng ?  

Khỉ đá vừa đƣa tay ra dấu vừa giảng giải : 

- Có một cái cầu rất đẹp, bên cầu cỏ một tòa nhà uy nghi, lộng lẩy . 

Một con trong lũ khỉ nhỏ hỏi : 

- Trong ngôi nhà ấy có giêng gì chiếm cứ chăng ? 

Khỉ đá nói : 

- Không có gì cả ! Chỉ có lò , chén, nói, chảo, giƣờng, ghế . Tất cả đều bằng đá . 

Nghe chuyện lạ, bầy khỉ nhỏ hớn hở nói : 

- Thế thì chúng ta đem nhau xuống đó làm chổ dung thân tránh cơn mƣa gió phủ phàng nơi núi rừng 

hoang lạnh. 

Khỉ đá gật đầu : 
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- Ðúng vậy ! Trời đã dành riêng chổ đó cho chúng ta, bỏ qua uổng lắm. 

Bầy khỉ nhỏ nói : 

- Vậy anh nhảy xuống trƣớc, chúng tôi theo sau . 

Khỉ đá co chân nhảy ùm xuống, lũ khỉ con răm rắp nhảy theo . 

Chúng vừa nhảy xuống hang, vội vã lên cầu, chạy qua toà nhà lớn. 

Rồi cùng nhau vào, đùa bƣng nồi , đứa lấy chén, đứa lên giƣờng, đứa xuống bếp, lăn xăn ..phá phách 

một hồi rồi ngồi lại rung đùi, nhịp vế . 

Khi ấy Khỉ đá mới gọi cả lũ vào hỏi : 

- Lúc còn ở trên núi, chúng ta có hứa nhau, ai xuống trƣớc sẽ tôn làm vua, bây giờ bây quên lời đó 

sao ? 

Lũ khỉ nhớ trực lại, vội vàng đến trƣớc mặt Khỉ đá quì xuống, tôn làm đại vƣơng. 

Khỉ đá mỉm cƣời truyền rằng : 

- Từ nay, ta làm vua lấy hiệu là Mỹ Hầu Vƣơng, phong cho Vƣợn và Khỉ Ðột làm tả, hữu Thừa 

Tƣớng . 

Khỉ đá cùng ở với các khỉ con , sống trong cảnh thanh nhàn, sáng lên chơi núi Hoa Quả , chiều về 

ngủ động Thủy Liêm, không còn chung chạ với các thú nơi rừng núi hoang lạnh. Hƣởng phƣớc lạc 

gần ba trăm năm. 

Một hôm trời trong gió mát, lũ khỉ bày tiệc linh đình , vui chơi hỉ hả . Nhƣng Khỉ đá không vui, đôi 

mắt lờ đờ nhìn mây gió rồi hai dòng lệ tuôn ròng . Lũ khỉ con ngạc nhiên hỏi : 

- Tiệc vui này, có điều gì làm cho Ðại vƣơng buồn chán ? 

Khỉ đá gạt lệ nói : 

- Ta nay tuy sung sƣớng nhƣng còn lo nghĩ nhiều về mai hậu 

Bọn khỉ cƣời nói: 

- Thế này là chúng ta diễm phúc lắm rồi, có nhà cao cửa rộng , có hoa quả bốn mùa, ấm no đầy đủ, 

còn đòi gì hơn? 

Khỉ đá nói : 

- Các ngƣơi thấy sao mừng vậy, đâu nghĩ gì đến ngày mai ! Tuy ta sống ẩn náu nơi động, không 

vƣớng phép vua, không sợ loài thú dữ, nhƣng rồi chúng ta có thể sống mãi không già chăng ? Chừng 

đó tử thần chờ trƣớc cửa, làm sao giữ lại những ngày vui nhƣ vậœy ? 

Bầy khỉ nghe hỏi, đứa nào cũng sợ chết ngồi khoanh tay rầu rĩ ! 

Giữa lúc ấy, một con vƣợn già ngồi phắt dậy nói lớn : 

- Ðại vƣơng biết trƣớc lo xa, quả là phi phàm vậy ! Trên đời ai tránh khỏi chết, trừ ba bậc : Tiên, 

Phật, Thánh Thần, có phép trƣờng sanh bất tử kia . 

Hầu vƣơng nghe nói, hỏi : 
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- Ba bậc ấy ở đâu, nhà ngƣơi có biết chăng ? 

Vƣợn tâu : 

- Bậc siêu phàm ấy thƣờng ở nơi non tiên, động đá . 

Hầu Vƣơng nhƣ nhẹ cơn buồn, khoan khoái nói với các khỉ nhỏ : 

- Mai nầy ta từ giả các ngƣơi , thả bƣớc phiêu lƣu nơi chân trời, góc biển, tìm cho kỳ đƣợc thuốc 

trƣờng sanh bất tử. 

Bầy khỉ rú lên khen : 

- Hay lắm ! Ðại vƣơng đi thành công, chúng ta sẽ đƣợc sống mãi, an hƣỡng nơi động nầy . 

Một khỉ đột nói : 

- Chúng ta hãy cùng lên núi Hoa Quả tìm nhiều trái quý về thết tiệc tiễn hành Ðại vƣơng . 

Lũ khỉ nhỏ gật đầu hy vọng vị Ðại vƣơng của chúng sẽ tìm ra thuốc trƣờng sanh bất tử, cứu cho cả 

loài tránh khỏi cái chết . 

Sáng hôm ấy chúng rủ nhau lên núi Hoa Quả hái trái đem về, nào là bàn đào, quả mận, nào là hạ lê , 

hoài sơn , huỳnh tính đặt tiệc ê hề . 

Hầu vƣơng ngồi trƣớc , dƣới là quan chức , tiếp đến là khỉ con vừa ăn vừa đàm luận suốt ngày, 

không qua câu chuyện trƣờng sanh bất tử . 

 

Hôm sau , Hầu vƣơng dậy sớm , bảo lũ khỉ bẻ nhiều tre kết làm bè . Rồi từ giả , chống bè ra biển cả, 

mặc cho gió dập sóng dồi , đêm sƣơng ngày nắng ! 

Trót mấy ngày bơ vơ trên mặt biển, Hầu vƣơng nhìn chân trời bát ngát bao la, không biết đến nơi 

nào, đành nhắm mắt ngồi liều, phó mặc cho trời đất ! Gió ngàn vi vút thổi, khiến bè tre tấp vào bến 

Nam Thiện Bộ Châu . Nghe tiếng chim kêu lẩn với tiếng ngƣời văng vẳng, Hầu vƣơng mở bừng mắt, 

xem thấy đất bằng, làng mạc lƣa thƣa, lòng mừng khắp khởi . 

Hầu vƣơng bỏ bè bƣớc lên bờ , mấy ngƣ phủ vừa thấy , ngỡ là loài yêu quái rùng rùng bỏ chạy ! Một 

ông lão khiếp đảm, quýnh chân nằm chết điếng trên bải biển . Hầu vƣơng chạy tới lột hết quần áo 

mặc vào , giả ngƣời đồng nội , lần mò đến tỉnh thành , học thêm tiếng ngƣời xứ ấœy . 

Rồi Hầu vƣơng lại tiếp tục cuộc hành trình ngày đi, đêm nghĩ cố tìm cho đƣợc động Tiên, cửa Phật. 

Nhƣng than ôi ! Ði mãi chỉ gặp bọn đồ đanh, mƣu lợi, không hề biết đạo là gì ! 

Hầu vƣơng lƣu lạc chín năm vất vả, vƣợt núi băng ngàn mà chƣa đem lại một kết quả nào ! Lòng 

buồn chán ngán ! 

Mấy tháng sau, đi đến Tây Dƣơng biển cả . Hầu vƣơng nhìn ra khơi mây nƣớc bao la , lòng thầm 

nghĩ : 

- Ta đi khắp bốn phƣơng trời, sá gì mặt biển này ? 

Nghĩ vậy, Hầu vƣơng tìm cây kết bè chống ra ngoài khơi, phó mặc cho mƣa gào gió thét . 
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Sóng vỗ bè trôi , Hầu vƣơng ngày nào cũng chỉ thấy mây xanh và nƣớc biếc ! Thĩnh thoảng một vài 

con cá rựa chạy sóng sƣợt trên mặt nƣớc . Hầu vƣơng tƣởng là Hà thần hiện lên. Có lúc trời chớp 

lạch , Hầu vƣơng cũng ngỡ là thần tiên hiện đến ! 

Mấy ngày sau , bè trôi đến miền Tây Ngƣu Hạ Châu , Hầu vƣơng lại bõ bè lên bờ , xảy thấy núi cao 

chót vót, cây cối sum suê, hoa tƣơi xinh đẹp liền dừng bƣớc lẩm bẩm : 

- Núi cao, may ra có " Thánh , Thần , Tiên , Phật " 

Hầu vƣơng quay lên núi, thoan thoát chuyển từ cây này qua cây nọ , đu dây vƣợt suối , không bao 

lâu đến đĩnh núi . 

Nhƣng nhìn quanh quất cũng chỉ thấy toàn là cây núi mênh mông , gió rừng rào rạc, không có bóng 

dáng "thần tiên". 

Hầu vƣơng ngồi lên tảng đá, ngƣớc mặt than : 

- Thánh thần, Tiên, Phật nào hiểu đƣợc lòng ta, lòng của kẻ chân thành đang ngày đêm mơ ƣớc ! 

Dứt lời , Hầu vƣơng định xuống núi . Bỗng có tiếng hát từ xa vọng lại : 

Non xanh rừng rậm, 

Gió vàng reo, lấm tấm lá khô bay 

Mộng đời, vừng mây bạc  

Lòng đời, chung rƣợu say ! 

Nghêu ngao vui thú đêm ngày 

Búa Tiên củi quế, miễn đầy gánh thôi. 

Gặp Tiên thỏ thẻ đôi lời 

Ðâu nơi Cực lạc đâu nơi Huỳnh đình 

Nghe tiếng ngƣời hát, Hầu vƣơng mừng quýnh lên, lảm nhảm : 

- Thần tiên đây rồi ! May lắm ! 

Liền chạy men theo tiếng hát. Ðến nơi, thấy lão tiều đang hái củi, Hầu vƣơng bƣớc tới thi lễ và cung 

kính thƣa : 

- Dệ tử đến ra mắt, có điều chi thất lễ xin thần tiên lƣợng thứ ! 

Lão tiều vội bỏ búa, nói : 

- Chao ôi ! Ông lầm rồi , tôi vốn ngƣời nghèo khổ, làm nghề hái củi đổi gạo nuôi thân, có đâu đƣợc 

bậc phi thƣờng ấy ! 

Hầu vƣơng ngơ-ngác nói : 

- Lạ thật, ngƣời không phải thần tiên, sao nói chuyện thần tiên lƣu loát vậy ? 

Tiều phu phì cƣời, hỏi : 

- Tôi nói chuyện thần tiên bao giờ ? 

Hầu vƣơng nói : 
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- Tiếng ca vừa rồi , tôi có nghe ông hát : 

Gặp Tiên thỏ thẻ đôi lời 

Ðâu nơi Cực lạc đâu nơi Huỳnh đình 

Rõ ràng tiều ông là tiên vậy ! 

Tiều lão cƣời, đáp : 

- Tôi không giấu gì ông, bài ca ấy của Tiên ông dạy tôi để hát cho khuây khỏa trong giờ mệt nhọc , 

không ngờ lọt đến tai ông, chắc tôi phải chịu lời khiển trách !  

Hầu vƣơng hỏi tiếp : 

- Vậy thì Tiên ở đâu, xin tiều lão chỉ hộ cho. 

Tiều phu nói : 

- Tiên ông hiện ở tại xóm tôi . Cáeh đây không xa mấy, có một dãy núi tên là Linh Ðài phƣơng thốn 

sơn , trong có động Tà Nguyệt Tam Tinh , Tiên ông hiệu là " Cu Bồ Ðề Tổ Sƣ " , ở đấy thu nhận đồ 

đệ rất nhiều, song các đồ đệ bị đuổi cũng không ít, hiện nay chỉ còn ƣớc độ ba bốn mƣơi . Ông muốn 

đến đó phải theo đƣờng nhỏ qua hƣớng Nam, chừng bảy tám dậm , là tới động. 

Hầu vƣơng nhìn ông tiều năn nỉ : 

- Ðƣờng đi đến động ngoằn ngoèo dễ lộn , mong ông thƣơng đến , dẫn tôi cùng đi về xóm, tôi xin 

hậu tạ. 

Tiều lão lắc đầu đáp : 

- Giúp ông tôi không nệ công lao, ngặt vì tôi còn cha mẹ già, sớm chiều lo phụng dƣỡng, phải ở lại 

hái củi đổi gạo , không tiện làm vừa lòng ông ! 

Nghe lão tiều than , Hầu vƣơng cảm động , đành phải bái biệt ra đi. 

Núi rừng thăm thẳm, đá cao chồng chất, chông gai hiểm trở . Hầu vƣơng vốn quen miền sơn dã , đi 

riết một hồi bảy tám dậm, quả thấy một động lớn , cửa đóng kín không có bóng ngƣời thấp thoáng . 

Trƣớc đó, một bia đá lớn đề mấy chữ " Linh Ðài phƣơng thốn sơn Tà Nguyệt tam tinh động "  

Hầu vƣơng hớn hở, nhảy nhót tung tăng . Nhìn thấy vƣờn đào xum trái , liền phóc lên hái mấy quả ăn 

đở lòng . 

Giây lát có tiếng động. Một đồng-tử bƣớc ra hỏi : 

- Ai cả gan dám vào đây ăn vụng đào ? 

Hầu vƣơng vội vã nhảy xuống nói : 

- Tôi từ xa tìm đến đây học đạo , không phải kẻ tộm đào, xin tôn huynh hiễu cho . 

Ðồng-tử nghi ngờ Hầu vƣơng , nói : 

- Anh thật lòng đến đây, tìm sƣ học đạo sao ? 

Hầu vƣơng thƣa : 

- Ðƣờng xa ngàn dặm, không ngại gian lao, ngày đêm lặn lội, tôi chỉ mong đƣợc làm đệ tử nơi nầy . 
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Ðồng tử nhìn tƣớng mạo Hầu vƣơng, mỉm cƣời, nói : 

- Sƣ phụ vừa thức dậy , sửa soạn giảng kinh, dạy tôi ra rƣớc ngƣời tu niệm, có lẽ anh đây là phải ? 

Hầu vƣơng mừng thầm, reo lên : 

- Tiên ông quả là bậc tiên tri , xin tôn huynh đừng ngần ngại . Chính là tôi vậy . 

Ðông tử gật đầu bảo : 

- Ngƣơi cùng tôi vào ra mắt sƣ phụ . 

Hầu vƣơng tƣơi cƣời, nhí nhảnh theo đồng tử vào động, nhìn thấy quang cảnh uy nghiêm, nào cung 

châu , điện ngọc, nào phòng đọc sách , nào chổ giảng kinh , đâu đó trang hoàng rực rở . Thẳng đến 

trƣớc Ngọc đài, thấy Bồ Ðề Tổ Sƣ ngồi trên ghế cao, bên dƣới đệ tử đứng hầu hơn ba chục . 

Hầu vƣơng bƣớc đến sụp lạy lia lịa, và thƣa : 

- Tiện nhân mộ đạo đến đây , xin ra mắt thầy . 

Tổ Sƣ hỏi : 

- Ngƣơi tên họ là chi ? Từ đâu đến ? 

Hầu vƣơng thƣa : 

- Tôi ở Ðông Thắng Thần Châu, núi Hoa Quả , động Thủy Liêm. 

Tổ Sƣ nạt lớn : 

- Kẻ ăn nói trớ trêu, tu hành sao đƣợc . Mau đuổi nó đi ! 

Hầu vƣơng sợ sệt vừa lạy vừa nói : 

- Lòng thành thật đâu dám trớ trêu, kính mong thầy thƣơng xót. 

Tổ Sƣ nói : 

- Ðƣờng từ Ðông Thắng Thần Châu đến đây cách hai cửa biển , và một cõi Nam Thiên Hạ Châu làm 

sao nhà ngƣơi đi đƣợc ? 

Hầu vƣơng thỏ thẻ thƣa : 

- Tôi dùng tre kết bè , vƣợt qua hai cửa biển , trèo non lặn lội hơn chín năm trời mới đến đây , cúi xin 

thầy đoái tƣởng . 

Tổ Sƣ nói : 

- Ngƣơi đi lâu ngày là phải ! Vậy nhà ngƣời tên gì ? 

- Tôi không có danh tánh . Nhƣng ai rầy tôi không giận , ai đánh tôi không hờn. 

Tổ Sƣ cau mày nói :  

- Ta muốn biết danh tánh nhà ngƣơi, ngƣơi khai chi về tính nết . 

Hầu vƣơng thƣa : 

- Thƣa thầy , tôi không cha mẹ ! 

Tổ Sƣ nói : 

- Ngƣời sao không có cha mẹ, không lẽ cây đá sanh ngƣơi sao ? 
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Hầu vƣơng thƣa : 

- Ðúng vậy ! Nguyên nơi núi Hoa Quả có hòn đá lớn , kết tinh nhật nguyệt lâu ngày , rồi một đêm 

mƣa vang lên tiếng nổ , đá ấy nứt hai , sanh ngay tôi từ lúc đó . 

Nghe nói, Tổ Sƣ mừng thầm hỏi : 

- Nhƣ vậy là thiên địa cấu tạo ra ngƣơi . Thôi ngƣơi hãy đi qua lại cho ta xem nào . 

Hầu vƣơng đẹp dạ, đứng phắt lên chạy qua lại vài lần, rồi quỳ xuống nghe dạy . 

Tổ Sƣ cƣời nói : 

- Nhà ngƣơi bộ tịch hệt nhƣ khỉ . Ðể ta xét theo diện mạo mà đặt tên cho . 

Hầu vƣơng sụp lạy tạ ơn . Tổ Sƣ nói : 

- Ta muốn theo hình dung nhà ngƣơi , đặt họ Hồ nhƣng vì chữ hồ bõ khuyển bằng chỉ còn chữ cổ , 

chữ nguyệt. Cổ nguyệt có nghĩa là trăng già không tốt. Thôi ta đặt cho ngƣơi họ Tôn , chữ tôn bõ 

khuyển bằng còn chữ tử, chữ hệ là còn trẻ , còn lớn , còn khôn, tốt lắm ! 

Hầu vƣơng mừng rỡ cúi đầu lạy tạ và thƣa : 

- Mong thầy luôn tiện mở lƣợng từ bi đặt tên luôn cho tôi, để dễ gọi lúc sai khiến . 

Tổ Sƣ nói : 

- Trong đạo có mƣời hai chữ ngƣời ta thƣờng dùng " Quảng , Ðại , Trí, Huệ , Chơn , Nhƣ , Tánh , 

Hải , Ðĩnh , Ngộ , Viên, Giác . Trong mƣời hai chữ đó tính dồn tới ngƣơi nhằm vào chữ Ngộ .Vậy ta 

đặt tên ngƣơi là Tôn Ngộ Không .  

Hầu vƣơng khoái ý cƣời : 

- Tốt lắm ! Tốt lắm ! Từ nay tôi mới biết đƣợc tên, xin chịu gọi là Ngộ Không .  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 2  

Phép nhiệm nhờ thầy truyền bí thuật 

Tài cao về xứ giết yêu ma 

Hầu vƣơng từ ngày đƣợc tên họ, Tổ Sƣ truyền học trò đem ra ngoài dạy nghi lễ, cách ăn ở, lối cử xử . 

Và giao việc quét trƣớc dọn sau , tƣới hoa nhổ cỏ, làm suốt gần bảy năm trời. 

Một hôm trời trong gió mát, nắng dịu lƣớt qua cửa sổ, rọi vào điện ngọc long lanh, nhƣ thiên tào 

nhìn xem cuộc giảng kinh nơi tiên động . Tổ Sƣ ngồi trên , dƣới điện học trò lẵng lặng nghe lời giảng 

dạy. 

Ngộ Không nghe kinh thấm ý, cào tai , gải mắt, trợn mắt nhƣớng mày, khoa tay múa chân đến nổi 
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nhảy dựng ra ngoài hàng mà không biết. 

Tổ Sƣ ngạc nhiên kêu hỏi : 

- Nhà ngƣời sao vô lễ vậy ? Mau vào hàng nghe giảng đạo . 

Ngộ Không thƣa : 

- Ðệ tử nghe lời thầy giảng giải hay quá, khiến cho lòng thành thích ý, nhảy múa không hay. 

Tổ Sƣ nói : 

-- Ngƣơi biết đƣợc lời hay của kinh giảng, vậy ngƣời ở đây bao lâu rồi, có biết chăng ? 

Ngộ Không thƣa : 

- Ðệ tử thƣa biết mấy năm mấy tháng. Chỉ nhớ hái củi trên núi này, gặp đào chín ăn đƣợc bảy mùa. 

Tổ Sƣ vừa cƣời vừa nói : 

- Núi ấy, tên gọi Lang Ðào mỗi năm một mùa trái chín, mà ngƣơi ăn đƣợc bảy mùa, là bảy năm rồi 

đó. Nay ngƣơi đã có trí nhớ ta muốn truyền dạy, chẳng biết ngƣơi thích học môn nào ? 

Ngộ Không thƣa : 

- Mang ơn thầy dạy bảo, đệ tử xin tùy sự lựa chọn của thầy. 

Tổ Sƣ nói : 

- Phép đạo có 360 cửa , ngƣơi có thích học phép chƣ thuật không ? 

Ngộ Không thƣa : 

- Phép ấy ra sao ? 

Tổ Sƣ nói : 

- Phép này biết trƣớc mọi việc lành dữ, phƣớc đức . 

Ngộ Không thƣa : 

- Vậy có sống lâu đời đời chăng ? 

Tổ sƣ nói : 

- Không thể sống lâu đựợc ! 

Ngộ Không lắc đầu không chịu học. 

Tổ Sƣ hỏi : 

- Vậy ngƣơi chịu học phép chƣ lƣu chăng ? 

Ngộ Không thƣa : 

- Phép ấy thế nào xin thầy cho biết ? 

Tổ Sƣ nói : 

- Phép chƣ lƣu làm đƣợc thầy, đƣợc thuốc đƣợc vái và tụng kinh niệm Phật ...v.v 

- Phép ấy có sống đời đời chăng ? 

Tổ Sƣ nói : 

- Học phép nầy muốn sống đời, có khác nào trồng cột, tô vách ! 
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Ngộ không sầm nét mặt suy nghĩ giây lâu, rồi nói : 

- Thƣa thầy , đệ tử vốn ngƣời dốt nát không thấu nổi lời cao kỳ , mong thầy phân rõ . 

Tổ sƣ nhìn Ngộ không nhƣ dò ý, nói : 

- Ngƣơi muốn cất nhà cao , trồng cột vào vách, ngoài xây tƣờng. Tuy nhà chắc không ngã, nhƣng khi 

hƣ rồi, cột nằm trong vách cũng mục nát luôn. 

Ngộ không buồn bã đáp : 

- Việc không bền , tôi không học , xin thầy thứ tội . 

Thấy Ngộ không buồn , Tổ Sƣ bảo tiếp : 

- Không hài lòng, ta sẽ dạy cho phép chƣ linh có sao đâu mà buồn vậy . 

Ngộ không ngƣớc mặt lên, nhìn Tổ Sƣ nhƣ van xin : 

Phép ấy thế nào ? Nhờ thầy dạy bảo ? 

Tổ Sƣ đáp : 

- Phép tịch cốc này gọi là tham thiền, chỉ ngồi làm thinh tịnh dƣỡng tinh thần thôi. 

Ngộ Không hỏi vội :  

- Ngôi làm thinh tịnh dƣỡng, có thể sống hoài đƣợc chăng ? 

Tổ Sƣ nói : 

- Theo phép này, nhƣ đất mới vổ để vào lò gạch. 

Ngộ Không ngớ ngẩn hỏi :  

- Nhƣ thế nghĩa là sao ? Xin thầy giảng rõ ? 

Tổ Sƣ phì cƣời : 

- Ðất tuy vổ nên hình tấm gạch, song mới để lên lò chƣa nung chín, đem ra dùng gặp nƣớc phải rả . 

Ngộ Không lắc đầu ý không chịu học . 

Tổ Sƣ bảo : 

- Nếu không muốn học chữ tịnh ta lẽ dạy chữ động cho . 

Ngộ Không liền cúi đầu thƣa : 

- Thƣa thầy , bất kể động, tịnh , miển đƣợc trƣờng sanh bất tử tôi xin thọ giáo . 

Tổ Sƣ nghiêm nét mặt nói : 

- Phép ấy, uốn mình, bẻ xƣơng , luyện hơi thở, uống thuốc kim đơn khỏi bệnh, đƣợc sống lâu muôn 

thuở. Mà phép trƣờng sanh đó chẳng khác nào trăng dƣới nƣớc ! 

Ngộ Không vừa mừng vừa ngại, hỏi : 

- Ðó , thầy vẫn giấu mẹo hoài, đệ tử biết đƣờng nào theo ! 

Tổ Sƣ nói : 

- Trăng trên trời rọi xuống nƣớc, tuy có bóng nhƣng không có thật . 

Ngộ Không ngƣớc lên nhìn Tổ Sƣ thƣa : 
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- Vật nhƣ hƣ, đệ tử theo học cũng hoài công vô ích ! 

Tổ Sƣ đập bàn hét lớn , tay cầm thƣớc bƣớc xuống ghế, chỉ vào mặt Ngộ Không nói : 

- Khỉ đột , phép nào cũng chê, mà còn đòi hỏi gì ? 

Dứt lời, gõ óc Ngộ không ba cái, chắp tay sau đít quay vào phòng đóng cửa . 

Các môn đệ đều thất kinh ! Kẻ oán Ngộ Không, ngƣời lo thầy giận. 

Còn Ngộ Không chẳng hề sầu não, lại cƣời giỡn tƣơi vui . 

Vì Ngộ Không biết thầy ra dấu : " Ðến canh ba lén vào cửa sau vô phòng thầy truyền phép ". 

Ðêm hôm ấy, Ngộ Không nằm giả ngủ, chờ mọi ngƣời ngon giấc, lén dậy , ngồi nhìn ra cửa sổ . Bấy 

giờ mây cuộn sao mờ , trăng tà sƣơng đổ , chốc chốc có tiếng gió thổi rì rào, nhƣ báo hiệu một đêm 

đầy hy vọng. 

Ngộ Không đợi đúng canh ba lén vào ngõ sau, thấy cửa mở hé một cánh. 

Bƣớc vào phòng, Ngộ Không thấy thầy đang quay mặt vào vách ngủ liền quì sát bên giƣờng không 

hề kinh động. Một lúc sau, Tổ Sƣ thức dậy duỗi chân ra ngâm mấy vần thơ : 

Nhật nguyệt phôi pha nặng cõi trần 

Nhàn lai vô sự kiếp tiên nhân 

Linh đơn đạo thuật hầu chƣa dễ 

Chỉ dễ cho ai đƣợc hƣởng phần 

Lời thơ vừa dứt, Ngộ Không cất tiếng thƣa : 

- Tôi đến chờ thầy từ lúc gà giục gáy. 

Tổ Sƣ nghe Ngộ Không nói, ngồi dậy nạt lớn : 

- Loài khỉ, giờ này chƣa ngủ, còn đến đây làm gì ? 

Ngộ Không cúi đầu cung kính thƣa : 

- Lúc ban ngày thầy có dạy tôi , vào khoảng canh ba lén đến ngỏ sau thầy truyền phép, nên tôi mới 

bạo dạn vào phòng giữa lúc đêm khuya , xin thầy lƣợng thứ.  

Tổ Ssƣ nghe nói, thầm nghĩ :  

- Thằng nầy quả làa trời sanh, không phải phàm tục, nên đoán đƣợc mẹo ra dấu của ta . 

Ngộ Không thấy Tổ Sƣ trầm ngâm suy nghĩ , liền hỏi : 

- Ở đây không có ai, xin thầy truyền phép, tôi chẳng dám quên ơn. 

Tổ Ssƣ nói : 

- Ta mến ngƣời có phúc, thƣơng kẻ thành tâm . Vả lại ngƣơi đã đoán ra mẹo của ta, rõ là kẻ phi 

thƣờng, ta sẳn lòng truyền phép trƣờng sanh bất tử cho. 

Ngộ Không vui mừng, lạy tạ, rồi quì bên giƣờng nghe lời chỉ dạy . 

Tổ Sƣ giảng những câu khó hiểu, tƣởng nhƣ Ngộ Không chậm biết. 

Nhƣng Ngộ Không vốn trời sinh ra có khiếu thông minh sẳn. Vả lại, ở động tiên lâu ngày đã am 
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tƣờng lời của Tổ Sƣ, nên Ngộ Không nghe qua thì hiểu liền, bèn lạy tạ lui ra nhà trƣớc, ngồi lâm râm 

môt mình học thuộc lòng. Từ đó cứ đêm đến canh ba, ngày thì đứng bóng, Ngộ Không lén vào thọ 

giáo tập luyện mãi đƣợc ba năm. 

Một hôm, Tổ Sƣ đang giảng kinh nói về việc báo ứng nhân quả , khái lƣợc đại cƣơng , trực nhớ đến 

Ngộ Không, liền hỏi : 

- Ngộ Không đâu, có mặt đây chăng ? 

Một tiếng dạ trong đám môn đệ vang lên, Ngộ Không bƣớc đến quì thƣa : 

- Tôi có đây, thầy cần điều gì dạy bảo ? 

Tổ Sƣ nói : 

- Bấy lâu luyện ngƣơi đã luyện tập nhƣ thế nào ? 

Ngộ Không thƣa : 

- Mấy lời thầy dạy đệ tử ngày đêm luyện tập không thiếu sót điều chi . 

Tổ Sƣ đƣa mắt nhìn đám môn đệ rồi quay lại nói : 

- Tuy ngƣơi đã thông suốt nguồn cơn, nhƣng con ba điều tai nạn đáng lo ! 

Ngộ Không hồi hồi suy nghĩ . Một lúc sau mới nói ra lời : 

- Trong kinh dạy ai học đƣợc phép tiên , sánh cùng trời đất, sống lâu muôn thở , tinh thần đầy đủ, 

không bao giờ bệnh hoạn. Sao còn điều tai biến nào nữa, xin thầy chỉ cho đệ tử biết. 

Tổ Sƣ mĩm cƣời, nói : 

- Ðạo tiên mênh mông rộng lớn ! Ai cƣớp máy tạo hoá, cải định mệnh trời, quỉ thần không lƣợng thứ 

. Nay ngƣơi vừa luyện đặng phép sống lâu nhƣng khó bề tránh khỏi ! Thầy đã đoán biết năm trăm 

năm về sau, ngƣơi sẽ bị trời đánh. Nếu ngƣơi tránh khỏi thì năm trăm năm nữa bị trời đốt. Lửa ấy 

không phải của trời hay của ngƣời, mà do âm khí xông lên, từ bàn chân ngƣơi ót thấu óc, ngủ tạng 

đều cháy ra tro, rất uổng công tu luyện ! Ngƣơi có thần thông tránh qua đƣợc tai hoạ ấy , thì cách 

năm trăm năm nữa, trời cho gió thổi . Gió này độc dữ , không phải gió của bốn phƣơng, mà gió phát 

xuất từ óc ngƣơi thổi ngƣợc về quả đất , đi qua lục-phủ ngủ tạng, lồng vào cửu khiếu, làm cho thịt 

xƣơng rời rã ! Vậy ngƣơi nhớ lấy lời này, tránh ba tai nạn, kẻo bỏ mình ! 

Nghe nói Ngộ Không rởn ốc quì xuống thƣa : 

- Trăm lạy thầy, mở lƣợng từ bi thƣơng ngƣời chân thật, truyền thê m phép lạ, tránh ba điều tai nạn. 

Tôi nguyện thọ ơn thầy trọn đời . 

Tổ Sƣ cảm động nói : 

- Ðiều đó tƣở ng chẳng khó gì, chỉ sợ nhà ngƣơi không gia công luyện tập . 

Ngộ Không mừng rỡ vội sụp lạy, thƣa : 

- Lâu nay lòng tôi mong ƣớc luyện đƣợc phép trƣờng sinh bất tử dầu khó khăn gian lao, quyết không 

sờn chi . 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Tổ Sƣ nói : 

- Ðạo tiên có ba mƣơi sáu phép thiên cang, bảy mƣơi hai phép địa sát . Nhà ngƣơi muốn luyện phép 

nào ? 

Ngộ Khôngó thƣa : 

- Tôi xin gắng công học bảy mƣơi hai phép địa sát để đƣợc rộng bề tiện dụng. 

Tổ Sƣ liền gọi Ngộ Không đến gần tai nói nhỏ một hồi. Các môn đệ ngơ ngác không hiểu nói gì có lẻ 

nhìn Ngộ Không nhƣ ganh ghét, có ngƣời muốn tò mò nghe ngóng. 

Ngộ Không đã sẳn thông phép trƣớc , nên nhớ ngay dễ dàng không một lời thiếu sót. 

Từ đó Ngộ Không ngày đêm lo luyện tập bảy mƣơi hai phép biến hóa thần thông. . . 

Một chiều nắng êm, gió dịu . Vƣờn đào lá rung rào rạc , cánh bƣớm chập chờn với muốn hoa đua nở 

. Trƣớc động , Tổ Sƣ ngồi xem học trò thi nhau luyện môn vật lộn. Ngộ Không ngứa nghề tung tăng 

chạy từ chổ ngay qua chỗ khác. . 

Tổ Sƣ thấy thế hỏi : 

- Bảy mƣơi hai phép, nhà ngƣơi luyện tập xong chƣa, mà mãi lo nhảy nhót vậy ? 

Ngộ Không thƣa : 

- Nhờ ơn thầy truyền phép, tôi luyện tập không sót môn nào, ngoài ra còn bay đƣợc lên không trở về 

nhƣ chim én . 

Nghe nói, Tổ Sƣ gọi lại bảo : 

- Hãy bay thử ta xem nào ? 

Ngộ Không co chân nhảy vọt lên không, bay đƣợc hơn ba dậm, rồi quay về đáp trƣớc mặt Tổ Sƣ, và 

nói : 

- Thƣa thầy, đằng vân nhƣ vậy đã đúng phép chƣa ? 

Tổ Sƣ cƣời lớn nói : 

- Lối bay của ngƣơi là vong vân, chƣa phải đằng vân. Phép đằng vân của thần tiên " Sớm mai " ở 

biển Bắc, chiều trở lại Thƣơng Ngô . Mỗi ngày đi khắp bổn biển . 

Ngộ Không thƣa : 

- Theo lời thầy nói, thì phép đằng vân khó lắm. 

Tổ Sƣ nói : 

- Trên đời không có việc gì là khó. Chỉ kkhó ở lòng ngƣời không chịu cố công. 

Ngộ Không hăm hở đến thƣa : 

- Lƣợng thầy đã mở , chỉ còn chút phép đằng vân , xin thầy thƣơng tình chỉ dạy. 

Tổ Sƣ bảo Ngộ Không đứng dậy và nói : 

- Phép đằng vân của thần tiên , phải ngồi xếp bằng niệm chú bay đi , khác với lối nhảy dựng của 

ngƣơi khi nãy. Ta sẽ dạy cho phép Cân Ðẩu Vân bay nhanh hơn tên bắn.  
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Ngộ Không đắc ý, tƣởng nhƣ mình đang ngồi tít trên mây xanh đôi mắt mơ màng thích thú . 

Tổ Sƣ ghé vào tai Ngộ không truyền thần chú, và bảo : 

- Hãy niệm chú cho mau ! 

Ngộ Không y lời niệm chú, hai tay nắm chặc lại. Bỗng thân mình vụt bay lên, nhƣ vũ bão, giây lát 

quay về tính hơn mƣời muôn dặm. 

Ðoạn thầy trò đem nhau về động. Ðêm ấy Ngộ Không tập luyện thông thạo. Tổ Sƣ lòng mừng, đƣợc 

ngƣời học trò phi phàm, tuyệt thế . 

Từ đó, Tổ sƣ không còn hỏi han, hay nhắc nhở gì đến Ngộ Không nữa . Dođó Ngộ Không đƣợc tự 

do hiên ngang trời bể , sáng đến núi đào , chiều về tiên động. 

Một hôm, các học trò cùng chơi dƣới cội tùng, thấy Ngộ Không xúm đến, vổ vai hỏi : 

- Hiền hữu tốt phƣớc quá đƣợc thầy dạy bảy mƣơi hai phép biến hoá, nay luyện tập đã tinh thông 

chƣa ? 

Ngộ Không cƣời vuốt vai các bạn nói : 

- Tình bạn không giấu nhau làm gì. Kể ra nhờ thầy chỉ dạy , tôi tập tành gắng công, nên phép nào 

cũng đƣợc tinh xảo. 

Các môn đệ rối rít bảo : 

- Nay thì giờ nhàn rổi hiền hữu thử ít phép coi chơi. 

Ngộ Không vui vẻ đáp : 

- Muốn thử phép chi các bạn cho biết ? 

Các môn đệ lanh quanh bàn tán . Sau cùng bảo Ngộ Không : 

-Muốn xem hiền hữu biến ra cây tùng đƣợc chăng ? 

Ngộ Không liền niệm chú lâm râm, rùng mình một cái. Thốt nhiên hiện ra cây tòng, lá xanh cành 

rậm. 

Bọn môn đệ thấy phép lạ, vổ tay reo hò vang dậy. 

Tiếng vang vọng đến tiên điện. Tiên ông chống gậy bƣớc ra hỏi : 

- Chuyện chi reo hò nhƣ vậy ? 

Nghe Tổ Sƣ hỏi, Ngộ Không thất kinh, hiện nguyên hình chạy vào nhập bọn. 

Các môn đệ bƣớc đến cúi đầu thƣa : 

- Chúng con chơi nhau vui miệng reo cƣời, mong thầy thứ lổi . 

Tổ Sƣ nghiêm nét mặt quở : 

- Bay la ré vang rền, làm náo động nơ i tiên cảnh, sao gọi là tu hành . 

Lũ môn đệ sợ sệt thƣa : 

- Chúng tôi không dám giấu thầy , vì nghe Ngộ Không luyện đƣợc phép biến hoá thần thông, nên khi 

nảy có bảo Ngộ Không hoá ra cây tùng xem chơi. Ngộ Không chỉ niệm chú, rùng mình một cái đã 
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hoá ra cây tùng sừng sững, vƣơn mình theo gió. Phép lạ khiến chúng tôi không nhịn cƣời đƣợc 

Nói xong, cả bọn bƣớc đến cúi đầu răm rắp lạy . 

Tổ Sƣ nói : 

- Thôi, chúng bay chờ đây. 

Ðoạn gọi Ngộ Không tới mắng : 

- Sao nhà ngƣơi đã vội khoe khoang, biến ra cây tùng cho chúng coi ? Khi ngƣời ta biết ngƣơi pháp 

thuật cao cƣờng , đem lòng ganh ty. đồ mƣu ám hại thì còn gì ! 

Ngộ Không khiếp sợ, sụp lạy thƣa : 

- Ðệ tử non lòng dại dột? Mong thầy thƣơng tình tha lổi. 

Tổ Sƣ nói : 

- Ngƣơi là đứa khoe khoang, gàn dở , ta không quở phạt làm gì, song ngƣơi phải ra khỏi chốn này . 

Ngộ Không nghe thầy nói, khóc tức tửi thƣa : 

- Xin thầy mở lƣợng từ bi dung thứ cho đệ tử đƣợc gần thầy ngày đêm hầu hạ. Nếu thầy quyết đuổi, 

đệ tử biết về đâu ! 

Tổ Sƣ lắc đầu nói : 

- Thuở trƣớc ngƣơi ở đâu, nay về đó cho an phận . 

Ngộ Không sực nhớ cảnh củ, nhƣng không muộn về cứ đứng khóc lóc van xin mãi :  

- Sống nơi đây hơn mấy năm trời, mến thầy nhớ bạn, lẻ nào nhất đán thầy nỡ đuổi đệ tử về quê để 

ôm lòng sầu cách biệt.  

Ngƣơi đừng nói nữa vô ích, đi cho kíp thì còn hồn , nán lại ta không dung thứ . 

Ngộ Không biết thầy quá giận, khó bề năn nỉ ! Ðành phải cúi đầu bái biệt và từ giả các bạn. 

Ngộ Không vừa bƣớc chân đi. Tổ Sƣ kêu nói : 

- Ngƣơi về xứ cũ ắt làm việc chẳng lành, nhƣng lành hay dữ tùy ngƣơi đeo họa lấy. Ta chỉ cấm ngƣơi 

đừng xƣng là đệ tử của ta, nếu ngƣơi nói nữa lời, sẽ bị thu hồi phép và hồn ngƣơi bị bắt giam cầm 

nơi địa ngục . 

Ngộ Không thƣa : 

- Lời thầy đã nghiêm cấm đệ tử chẳng dám hở môi. 

Sau khi bái biệt, Ngộ Không dùng phép Cân Ðẩu Vân bay một giờ ra tới biển Ðông, nhắm hƣớng núi 

Hoa Quả bay về . 

Tuy bao năm trời cách biệt, động Thủy Liêm vẫn còn tiếng chim kêu vƣợn hú, gió ngàn vi vút nhƣ tự 

thuở nào. 

Thấy bầy khỉ nhỏ ra vào nơi cửa động, Ngộ Không đáp xuống gọi : 

- Chúng bay ! Chúng bay đâu ! Ta đã về đây. 

Nghe kêu, bọn khỉ lớn nhỏ rùng rùng chạy tới có hơn muôn ngàn con đứng vây quanh Ngộ Không, 
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ríu rít hỏi : 

- Ðại-vƣơng ơi ! Ðại vƣơng có biết xa chúng tôi đã bao năm rồi chăng ? Chúng tôi ở nhà trông bè 

Ðại vƣơng nhƣ đói cơm , khát nƣớc ! 

Ngộ Không nói : 

- Nhƣng quê nhà ta vẫn bình yên chứ ? 

Bọn khỉ nói : 

- Ðộng ta vừa bị một con yêu đến chiếm cứ, chúng tôi đánh không lại, nó giết và bắt rất nhiều. Nếu 

Ðại vƣơng không về , xứ sở nhà ta sẽ về tay chúng cả ! 

Ngộ Không nghe nói, lửa giận phừng phừng nói : 

- Con quái vật này ở đâu , cả gan phá phách. Ta quyết phanh thây nó trả thù cho chúng bay. 

Bầy khỉ nói : 

- Nó đến xƣng là Hổn Thể Ma vƣơng về hƣớng Bắc. 

Ngộ Không hỏi : 

- Từ đây đến đó bao la ? 

Bầy khỉ thấy Ðại vƣơng mình hăm hở trả thù lòng mừng khấp khởi, đáp : 

- Nó nƣơng mây đi tới, theo gió trở về , chúng tôi không biết phƣơng nào ! Xin Ðại vƣơng chờ nơi 

động sẽ gặp nó. 

Ngộ Không căm tức, dậm mạnh chân xuống đất nói : 

- Ta quyết tìm cho đƣợc nó, giết quách đi mới yên tâm. 

Vừa dứt lời, Ngộ Không dùng phép Cân Ðẩu Vân bay qua phƣơng Bắc . 

Bay giây phút, nhìn thấy núi Khảm Nguyên cao lớn, có tiếng ngƣời nói, liền đáp xuống tìm kiếm. 

Ngộ Không đi vòng qua núi, thấy một động lớn , đề ba chữ " Thuỷ Tang động " . 

T rƣớc sâu động, mấy con yêu nhỏ tung tăng nhảy múa. 

Chúng vừa thấy Ngộ không, sợ sệt bỏ chạy vào trong đóng cửa . 

Ngộ không kêu : 

- Chúng bay hãy vào báo với Ma vƣơng biết, có ta là Chúa động Thủy Liêm đến vấn tội. 

Lũ tiểu yêu nghe nói thất kinh , hối hả chạy vào báo : 

- Tâu Ðại vƣơng, họa đã tới rồi ! Họa đã tới rồi ! Ngoài cửa động một con khỉ đột to lớn, xƣng là 

Chúa động Thủy Liêm đến đây vấn tội Ðại vƣơng. 

Hổn Thế Ma vƣơng vẫn điềm nhiên cƣời nói : 

- Ta từng nghe bày khỉ nói, Chúa nó đi tu , có lẽ tiếc bần nên nay về đó . Bay thấy nó có khí giới gì 

chăng ? Và ăn mặc nhƣ thế nào ? 

Tiểu yêu quì thƣa : 

- Con khỉ này đầu sói , mặc áo đỏ hoe hoe, lƣng thắt dây vàng , chân đi giày đen, nữa in trần tục, nữa 
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giống nhà tu, đang diệu võ giƣơng oai, nhƣng không khí giới, chỉ múa may không làm trò khỉ ngoài 

cửa. 

Hổn Thế Ma vƣơng nghe xong, mặc giáp cầm siêu, dẫn tiểu yêu xông ra ngoài cửa, hỏi lớn : 

- Yêu hầu không biết danh ta sao, dám cả gan đến đây chọc giận ? 

Nghe nói , Ngộ Không quay nhìn thấy Ma vƣơng mặt áo giáp sắt, đầu đội kim khôi, chân mang hia 

đen, tay cầm siêu bạc, mình cao ba trƣợng , lƣng lớn mƣời vây, sức mạnh có thừa, liền chỉ vào mặt 

Ma vƣơng, hét : 

- Loài quỉ sứ mắt to nhƣ chân tƣợng, không thấy đƣợc ta sao ? 

Ma vƣơng cƣời ha hả nói : 

- Ngƣơi hình thù nhỏ bé, tuổi tác ít oi , đến đây không mang khí giới, dám nói chuyện chống trời , e 

cho đầu lìa khỏi cổ . 

Ngộ Không đỏ mặt, mắng : 

- Quân khốn kiếp, ăn cƣớp động Thủy Liêm, gây tang tóc chẳng lành. Nay gặp ta không biết sửa 

mình chịu trói, còn buông lời sấc láo ! 

Ta quyết phanh thây mi ra muôn mảnh. 

Nói xong nhảy phốc tới thoi vào mặt Hổn Thế Ma vƣơng. Ma vƣơng lách mình tránh khỏi và nói :  

- Hãy khoan ! Ta lớn mi nhỏ , ta dùng đao, mi tay không, dù ta thắng cũng mang tiếng cƣời chê để ta 

bõ đao đánh cùng mi cho biết sức. 

Vừa dứt lời Ngộ không nhảy tới đánh đùa. Ma vƣơng dình dang trở tay chậm chạp, bị Ngộ Không 

đánh tiếp mấy thoi, mặt mày sƣng húp. Ma vƣơng túng thế lấy siêu chém, Ngộ Không lách mình 

tránh khỏi, rồi bứt năm sợi lông bỏ vào miệng, niệm chú lâm râm, phun ra một cái biến thành vô số 

khỉ, vây phủ Hổn Thế Ma vƣơng. 

Con thì đeo cổ , con cắn tai , con níu chân, Ma vƣơng khiếp đảm tinh thần, day trở không kịp, bị Ngộ 

Không giật siêu chém làm hai khúc . 

Ðoạn kéo rốc vào động giết hết bầy tiểu yêu rồi rùng mình thu lông lại . Ngộ Không tìm các khỉ con 

bị Hỗn Thế Ma vƣơng bắt nhốt, đem ra ngoài , rồi nổi lửa đốt động Thủy Tang cháy rụi. Thấy động 

đã cháy, Ngộ Không quay bảo mấy khỉ nhỏ : 

- Chúng bây mau mau nhắm mắt, ta làm phép đƣa về động. 

Bọn khỉ nhỏ đều nhắm mắt, Ngộ Không dùng phép Cân Ðẩu Vân , phát lên một trận gió bay đi ráo. 

Về tới núi Hoa Quả sa xuống, Ngộ Không bảo lũ khỉ nhỏ mở mắt ra xem. Bầy khỉ mở mắt ra, thấy 

núi Hoa Quả động Thủy Liêm, lòng hớn hở, dắt nhau vào. Bọn khỉ ở trong động chạy ra đón rƣớc, 

bày tiệc thết đải. 

Vƣợn và khỉ đột hỏi Ngộ Không : 

- Ðại vƣơng đánh với Hỗn Thế Ma.Vƣơng thắng phụ dƣờng nào ? 
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Ngộ Không thuật lại việc chiến thắng vừa rồi. Tất cả khỉ trong động đều vổ tay khen và hỏi : 

- Ðại vƣơng tìm học phép tiên nơi nào mà giỏi quá vậy ? 

Ngộ Không đem chuyện đƣờng xa ngàn dậm, tầm sƣ học đạo kể lại cho bầy khỉ nghe. 

Bầy khỉ reo lên nói : 

- Ðại vƣơng phƣớc lớn lắm và có chí mới thành quả nhƣ vậy ! 

Ngộ Không cƣời nói : 

- Bây ơi, ta đƣợc thầy tiên cho tên họ mới là vinh dự chớ ! 

Bầy khỉ nghe Ngộ Không nói có tên họ, xúm nhau hỏi : 

- Họ gì vậy, Ðại vƣợng ? 

Ngộ không nói : 

- Ta nay họ Tôn tên là Ngộ Không, vậy từ nay các ngƣơi nghe ai nói đến Tôn Ngộ Không là ta đó . 

Bầy khỉ vổ tay cƣời ầm và nói : 

- Ðại vƣơng là Ðại Tôn, thì chúng tôi cũng đƣợc gọi là Tiểu tôn . 

Tiếng cƣời lại nổi lên, bên ngoài gió rít rào rạc, nguồn vui trở lại với động Thủy Liêm nhƣ dạo nào 

thuở trƣớc.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 3  

Thiên động ngàn non đều sợ phép 

Diêm quang mƣời cửa thảy kiêng oai 

Từ khi Hầu vƣơng dẹp an Thủy Tang động , giết Ma vƣơng lấy đƣợc cây đao lớn, cả ngày cầm coi, 

lại bảo bầy khỉ nhỏ lấy tre vạt nhọn, làm gƣơm giáo. Rồi hằng ngày dạy chúng võ nghệ , phân ra đội 

ngũ, hệt nhƣ binh lính của nhà vua. 

Một hôm Tôn Ngộ không ngồi than : 

- Ở đời lắm kẻ ác tâm , lắm ngƣời tham nhũng , không riêng gì Hổn Thế Ma vƣơng. Mà ở động ta 

toàn thanh tre vạt nhọn, gậy gộc tầm vông, làm sao chống nổi những cuộc chiến bất ngờ xảy đến ! Ta 

muốn tìm khí giới bằng sắt, ngặt không biết nơi nào ! 

Mấy con khỉ nhỏ sợ sệt ngồi ủ rủ . Chỉ có bốn con khỉ già dõng dạc đến quì thƣa : 

- Ðại vƣơng muốn tìm khí giới, chúng tôi tƣởng không khó gì ! Phía Nam núi này cách hai trăm dậm 

, có nƣớc Ngọa Lai nhiều đồng sắt , lại lắm thợ rèn . Ðại vƣơng đến đó mua đồng sắt , thuê thợ làm 

binh khí , đem về luyện tập chúng tôi tinh thông võ nghệ , thì có lo gì không chống nổi kẻ thù .  
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Ngộ Không nghe qua lòng hớn hở , liền niệm chú nổi gió bay qua hƣớng Nam . 

Giậy phút Ngộ Không nhìn xuống thấy chợ búa dẩy đầy lâu đài chất ngất, thành trì to lớn. 

Bèn nghĩ thầm : 

- Chắc trong thành này có nhiều kho binh khí, ta nên tìm cách lấy một số tiện hơn . 

Nghĩ thế , Ngộ Không quay lại hớp hơi bên hƣớng Tốn , thổi mạnh về hƣớng Nam .Tức thì gió thổi 

ầm ầm , cát bay đá chạy , sấm sét vang rền , khiến cho dân chúng thàng Ngọa Lai kinh hồn hoảng vía 

, kẻ đóng cửa chỏi nhà , ngƣời tìm nơi ẩn núp. 

Ngộ Không nhảy xƣống mở cửa kho, thấy binh khí qua nhiều và đủ cỡ , lòng mừng rỡ nghĩ thầm :  

- Chỉ mình ta thì lấy đƣợc bao nhiêu cái ! Phải dùng phép thần thông mới đƣợc . 

Liền nhổ nắm lông , niệm chú phun ra biến thành vô số khỉ . 

Chúng vào kho vác hết đồ binh khí . Ðoạn Ngô Không bay bổng lên trời , đọc thần chú lâm râm thu 

hết bầy khỉ đem về động . Bây giờ đồ vũ khí chất chồng la liệt trƣớc cửa Thủy Liêm. 

Ngộ Không dõng dạc kêu lên : 

- Chúng bay ra đây lãnh binh khí . 

Bầy khỉ nhảy ra, con thì dành gƣơm, con dựt búa, con lấy giáo , con mang cung. Hơn bốn ngàn, con 

nào cũng có vũ khí , nhảy múa tung tăng xem chừng đắc ý lắm. 

Từ đó, Ngộ Không luyện binh, tập võ, diển hành các vùng lân cận , oai thế lẩy lừng, chúa yêu, vua 

thú thẩy khiếp sợ, kéo nhau đến hàng phục cả thảy mƣơi hai động, tôn Hầu vƣơng làm chúa , thƣờng 

năm cống lễ . 

Núi Hoa Quả lúc này đồn lũy đắp ngăn, quân binh rèn tập, rộn rịp muôn phần , hệt nhƣ một thế giới 

văn minh trong thời đó vậy . 

Một sáng sớm , Ngộ Không thức dậy điểm tâm xong leo ngồi trên bệ , gọi bọn khỉ đột đến hỏi : 

- Nay chúng bay thao lƣợc gồm đủ, võ nghệ tạm thông, nhƣng còn cây xiêu đao của ta nhẹ lắm, cầm 

chẳng xứng tay , biết tìm đâu ra thứ tốt . 

Bốn khỉ đột thƣa : 

- Ðại vƣơng là thần tiên dùng đồ phàm tục e khó xứng. Song chƣa biết Ðại vƣơng xuống nƣớc đƣợc 

chăng ? 

Ngộ Không nói : 

- Ta đắc đạo tiên ông, thần thông biến hóa, thăng thiên độn thổ , vào lửa không biết nóng, xuống 

nƣớc chẳng ngạt hơi, thì đi đâu không đƣợc . 

Bốn khỉ đột tâu : 

- Ðại vƣơng thần thông diệu pháp, lo chi không tìm đƣợc vũ khí xứng đáng ! Dƣới cầu sắt này, thông 

với Ðông Hải Long cung, Ðại vƣơng xuống đó , thẳng đến Long vƣơng xin vũ khí ắt ngƣời thuận ý . 

Nghe qua, Ngộ Không cả mừng nói : 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

- Tốt lắm ! Ta đi thử xem sao . 

Nói xong Ngộ Không nhảy ra cầu sắt niệm chú thủy độn, biến mình lặn theo giòng nƣớc, thẳng đến 

đáy biển , gặp lũ Dạ xoa tuần biển cản lại hỏi : 

- Ông ở đâu bôn ba qua đƣờng này ? Nên nói thật, để chúng tôi về phi báo với Long vƣơng nghênh 

tiếp. 

Ngộ Không đáp :  

- Ta là Ngộ Không vốn con trời sanh , có quen biết với Long vƣơng, nay đến viếng thăm. 

Lũ Dạ xoa về tâu lại, Long vƣơng Ngao Quảng vội vã ra nghênh tiếp và nói : 

- Thỉnh thƣợng tiên vào Long đình đàm đạo . 

Ngộ Không theo Long vƣơng vào cung điện, trà nƣớc hồi lâu Ngao Quảng hỏi : 

- Chẳng hay thƣợng tiên tầm sƣ học đạo lúc nào ?  

Ngộ Không nói : 

- Ta đi tu từ thuở nhỏ , đã học đƣợc phép trƣờng sanh. Nay Ta luyện tập binh sĩ , bảo toàn sơn động, 

ngặt vũ khí không xứng tay . Nghe nói quí cung nhiều bửu bối, nên đến xin một món cầm tay . 

Ngao Quảng liền truyền quân đem ra một đại đao . 

Ngộ Không lắc đầu nói : 

- Ta không thích đánh đao, phiền Vƣơng cung cho đổi thứ khác 

Ngao Quảng cho khiêng chĩa ba đến. Ngộ Không cầm múa tít một hồi, rồi để xuống cƣời, nói : 

- Bửu bối này nhẹ lắm, cầm chƣa xứng tay, cho đổi thứ nào nặng nhất. 

Ngao Quảng nói : 

- Vì thƣợng tiên nóng nảy, chƣa xem kỷ . Chĩa ba nầy có đề nơi cán mấy chữ " nặng ba ngàn sáu 

trăm cân " . Nhƣ thế đã nặng lắm rồi. 

Ngộ Không đáp : 

- Dẩu mấy trăm cân mà ta cầm còn nhẹ tay, chƣa vừa ý. 

Ngao Quãng không dám nói thêm, liền truyền khiêng cây Phƣơng Thiên Họa Kích nặng tới bẩy ngàn 

hai trăm cân. 

Ngộ không lấy múa sơ vài hiệp , rồi cắm ngay giữa sân chầu mà nói : 

- Còn nhẹ lắm chƣa dùng đƣợc . 

Ngao Quảng thất kinh nói : 

- Trong cung tôi chỉ có cây kích đó nặng hơn cả, xin thƣợng tiên dùng tạm. 

Ngộ Không nói : 

- Nơi Long vƣơng có nhiều bửu bối, tiếng đồn khắp bốn phƣơng . Vậy quí vƣơng cho ngƣời khiêng 

ra, dù đắc giá mấy, tôi cũng xin trả . 

Ngao Quảng nói : 
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- Nơi Long cung này không còn vật nào nặng hơn Phƣơng Thiên Họa Kích. Thật tình vậy, mong 

thƣợng tiên xét cho. 

Nói xong, Ngao Quảng quay vào trong . Long bà và Long nữ tâu rằng : 

- Tôi coi ông thánh ấy có sức mạnh phi thƣờng, nơi Long cung không còn loại vũ khí nào nặng hơn 

nữa, chỉ còn sắt thần trấn nơi đáy biển nặng trên trăm ngàn cân, mấy bửa nay lại có hào quang chiếu 

sáng hay là số nó về tay ông thánh đó chăng ? 

Ngao Quảng nói : 

- Sắt đó từ thuở vua Ðại Võ đi trị thủy dùng làm trái đo để biết nơi sâu cạn , sau khi đo xong, bỏ nơi 

đáy biển cho bớt sóng . Sắt to quá sức, thánh thần nào dùng đƣợc. 

Long bà nói :  

- Dùng đƣợc hay không miễn ông ta thuận nhận đi ra khỏi cung này cho im chuyện. 

Ngao Quãng nghe lời, ra thuật lại với Tôn Ngộ Không. 

Ngộ Không đắc ý nói : 

- Vậy thì đem ra cho ta xem .  

Ngao Quảng mỉm cƣời lắc đầu, nói :  

- Chao ôi ! Cây sắt nặng mấy muôn ngƣời khiêng không nỗi mà bảo đem ra sao đƣợc ! Xin mời 

thƣợng tiên đến đó xem mới biết. 

Ngộ Không vừa cƣời, vừa nói :  

- Nhân vật thủy cung sao mà yếu đuối vậy ? Thôi cứ dẫn ta đến đó thử xem. 

Ngao Quảng đƣa Ngộ Không đến giữa rún biển, lấy tay chỉ nơi hào quang chiếu sáng, nói : 

- Vật báu, hiện hào quang chiếu lên đó, mời thƣợng tiên đến xem. 

Ngộ Không bƣớc đến , xăn tay áo cầm lắc mấy cái rồi nhìn kỷ là cây cột sắt lớn cả ôm, dài hơn hai 

trƣợng.  

Ngộ Không nhìn trụ sắt nói :  

- Cây nầy lớn và dài quá ! Phải chi ngắn đi một ít thì dễ nhổ , vừa dứt lời , cột ấy thun lại mấy thƣớc.  

Ngộ không vừa lạ lùng vừa thích thú nói tiếp : 

- Còn phải nhỏ đi một ít mới đƣợc. 

Tức thì bề tròn cây sắt nhỏ theo 

Ngộ Không hí hửng lắc mấy cái, nhổ lên , thấy toàn bằng sắt , hai đầu bịt vàng , chính giữa có khắc 

mấy chữ " Nhƣ ý kim cô bảng , trọng nhứt vạn tam thiên ngũ bá cân " . 

Ngộ Không mừng rỡ nghĩ thầm : 

- Theo lời đã khắc thì thiết bảng nay ta muốn sao đƣợc vậy. Tốt lắm !  

Nghĩ thế Ngộ Không vừa đi vừa ƣớc : nó nhỏ lại một ít nữa mới vừa cầm tay . 

Vừa dứt lời, cây thiết bảng chỉ con bằng một trƣợng hai thƣớc, mình tròn còn bằng thƣớc, Tôn Ngộ 
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Không cầm vừa tay , bèn múa một hồi, lƣợn bay trong nƣớc, hệt nhƣ con rồng uốn mình , lƣớt sóng 

qua Long cung vậœy . 

Vừa múa Ngộ Không vừa lƣớt thẳng về Thủy Tinh cung, khiến cho triều thần Long vƣơng, lớn nhỏ 

đều khâm phục. 

Ngộ Không cầm thiết bảng đến ngồi hiên ngang trƣớc mặt Ngao Quảng nói : 

- Tôi mang ơn hiền lân quá nhiều ! Nhƣng có thiết bảng cầm tay, phải có y giáp mới dễ coi . Vậy 

hiền lân giúp luôn cho vuông tròn ơn nghĩa . 

Ngao Quảng ngẩm nghĩ rồi nói : 

- Ở Long cung giáp mới không có , biết lấy gì giúp cho . Mong thƣợng tiên lƣợng tình miển trách . 

Ngộ không gắt giọng nói : 

- Không lẻ để ta tìm xin nơi khác, phải chịu ơn hai chủ ! Nếu hiền lân không giúp đƣợc, Ngộ Không 

này quyết chẳng ra khỏi Long cung . 

Lời nói cứng rắn khiến Ngao Quảng sợ sệt năn nỉ : 

- Thật ra chẳng có y giáp, chảng phải tôi hẹp dạ, thƣợng tiên xét tình nghĩ cho !  

Ngộ không nói : 

- Dù sao cung phải kiếm cho tôi một bộ , đừng để nói nhiều, sinh việc không hay . 

Ngao Quảng một mạch từ chối, nói : 

- Không có đồ mới , xứng đáng với thƣợng tiện, tôi biết tìm sao đặng bây giờ ! 

Ngộ Không dộng thiết bảng, nói lớn : 

- Nếu không có ta đập một thiết bảng xem nào . 

Ngao Quảng hoảng hốt nói : 

- Khoan tay ! Khoan tay ! Ðể tôi hỏi lại liệc đệ xem sao, nếu có xin đem dâng lập tức ! 

Ngộ Không hỏi : 

- Liệc đệ ở đâu ? 

Ngao Quảng thƣa : 

- Ba anh em tôi là Nam Hải Long vƣơng, Ngao Khâm ; Bắc Hải Long vƣơng, Ngao Thuận ; Tây Hải 

Long vƣơng, Ngao Thân .  

Ngộ Không nói : 

- Ta khồng hề đi đâu xa nữa, lời tục có nói : Làm ơn cho trót , để ngƣời trả ơn . Hơn nữa tánh ta 

chẳng muốn lân la cùng bốn biển ! Vậy hiền lân giúp luôn đừng lựa lời từ chối . 

Ngao Quảng nói : 

- Tôi không dám bảo thƣợng tiên đi nhiều chổ . Ở đây sẵn có trống sắt chuông vàng, nếu có việc còn 

gióng trống, giọng chuông thì các Vƣơng đệ về đây lập tức. 

Ngộ Không nói : 
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- Thế thì hay lắm . Hãy cho ngƣời đánh trống, giọng chuông đi . 

Tức thì Ngao Quảng truyền lệnh giống trống, giọng chuông. Giây phút quả có ba vị Long vƣơng về 

đến, còn chờ lệnh ngoài ngọ môn. 

Ngao Quảng ra đón tiếp. Ngao Khâm nóng tính hỏi : 

- Chẳng hay Vƣơng huynh có điều chi dạy bảo ? 

Ngao Quảng nói : 

- Hiền đệ đừng nói lớn , họ nghe đƣợc khó lòng. Trong cung có ông thánh trời sinh, ở núi Hoa Quả 

sơn làm quen hỏi xin đồ binh khí . Ta đƣa món nào cũng chê nhẹ, túng cùng phải chỉ cây Thần Trân 

Thiết nơi đáy biển, hắn lấy lên thu gọn lại làm thiết bảng cầm tay . Lại đòi ta giúp y giáp , thực tình 

nơi Long cung này không có , nên ta mời các em về thƣơng nghị ! Vậy ai có y giáp đem tống nó đi 

cho rảnh. 

Ngao Khâm nổi giận nói : 

- Nó chỉ trơ trọi một mình, ta đủ bốn anh em, còn có cả muôn ngàn binh tƣớng , sao không bắt nó 

hành hình , để chi cho gai mắt. 

Ngao Quảng khoát tay nói : 

- Thôi , thôi ! Hiền đệ đừng nóng tính, nó có phép thần thông biến hóa , còn thiết bảng này đánh 

xuống thành cung hƣ, lũy cũng nát , đừng nói chuyện đến thịt xƣơng. 

Ngao Thuận nói : 

- Theo lời của Vƣơng huynh , hiền đệ tƣởng nhị ca cũng không nên gây chuyện . Tốt hơn, chúng ta 

chung đồ tống nó đi, rồi làm biểu dâng lên thiên đình, xin Ngọc Hoàng trừng trị . Tôi có đôi hia vừa 

đi may về xin thí cho nó đây . 

Ngao Thân nói : 

- Tôi sẵn mặc bộ giáp vàng này, cũng xin cởi ra thí cho nó, để nó đi cho rảnh .  

Ngao Khâm nói : 

- Bộ mão chuồng cánh phụng của tôi đây, xin cũng bõ ra không tiếc gì . 

Ngao Quảng vui mừng nói : 

- Vậy bốn anh em ta cùng đem vào bố thí . 

Ðoạn ba anh em đồng cởi đồ đem vào ra mắt Ngộ Không , và nói : 

- Chúng tôi là ba vị Long vƣơng xin dâng nạp giáp y cho thƣợng tiên . 

Ngộ Không xem qua đẹp ý, liền đội mão, mang hia, mặc giáp, nai nịt xong. cầm thiết bảng vừa đi , 

vừa múa và nói : 

- Tôi làm phiền các ông nhiều quá ! Thôi xin từ giả nhé ! 

Dứt lời, vụt bay về hƣớng núi Hoa Quả.  

Bốn long vƣơng căm tức hợp nhau làm biểu dâng lên Ngọc Hoàng , xin vấn tội Ngộ Không, và hỏi 
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rõ căn cội vị thƣợng tiên ấy . 

Bấy giờ nơi cầu sắt , bầy khỉ chờ đợi Ngộ Không , con thì đứng môi cầu con thì dòm xuống nƣớc, 

Ngộ Không vừa về đến , chúng hối hả bâu quanh. hỏi : 

- Ðại vƣơng ăn mặc oai nghiêm, rất xứng đáng một vị chúa tể nơi động này . 

Ngộ Không đắc ý để thiết bảng xuống nhảy phóc lên cao ngồi . 

Bầy khỉ thấy thiết bảng xúm nhau ôm lắc nhƣng không nhúc nhích . 

Chúng reo lên : 

- Cha chả là nặng ! Nặng nhƣ núi đá mà Ðại vƣơng cầm nhẹ nhƣ vông , thật sức mạnh phi thƣờng , 

khó có ngƣời bì kịp .  

Ngộ Không hỏi : 

- Vật quí tìm chủ quí ! Mấy ngàn năm bửu bối nằm đáy biển . 

Long vƣơng không biết dùng nên mới cho ta. Bửu bối có hào quang chiếu sáng dài hơn hai trƣợng, 

lớn trót một ôm. Ta chê dài và lớn, nó liền thu ngắn và nhỏ , chính giữa có hàng chữ "Nhƣ ý kim cô 

bảng, trọng nhứt vạn tam thiên ngủ bá cân " . Chúng bay dang ra, ta bảo nó biến hóa cho xem. 

Bọn khỉ vừa lui ra, Ngộ Không liền nói :  

- Nhỏ, nhỏ, hết sức nhỏ . 

Tức thì thiết bảng chuyển mình thun lại còn bằng cây kim. Ngộ Không lấy dắt vào mép tai.  

Bầy khỉ kinh ngạc nói : 

- Ðại vƣơng còn gì hay hơn, xin làm phép nữa xem chơi . 

Tôn Ngộ Không móc kim ra để lên bàn tay nói :  

- Lớn ! lớn , hãy lớn lên .  

Kim bung ra lớn dài nhƣ trƣớc.  

Bầy khỉ vổ tay reo lên lần nữa . Ngộ Không thích ý, nhãy ra sân động , chống thiết bảng, niệm thần 

chú, hóa mình cao lớn, đứng chững chạc bảo :  

- Cao, cao, cao lên nữa . Tức thì mình cao muôn trƣợng, đầu to nhƣ núi, răng hé nhƣ gƣơm, mắt lòa 

nhƣ chớp; thiết bảng cũng cao vút mây xanh, hào quang chiếu rực trời . 

Bảy mƣơi hai động yêu, thấy hào quang chiếu sáng tìm đến xem , thảy đều khiếp sợ, cúi đầu khâm 

phục.  

Giây phút, Ngộ Không niệm chú thu lại nguyên hình, rồi vào động ngồi .  

Bảy mƣơi hai Yêu vƣơng đến quì ra mắt. 

Ngộ Không tõ ý khoe khoang truyền khua chuông, đánh trống diễn binh , gƣơm giáo tuốt trần , cờ 

bay rợp đất.  

Ngộ Không ngồi trên bệ , y phục chỉnh tề truyền phong quan chức nhƣ sau : 

Bốn khỉ già làm tứ kiện tƣớng . Hai khỉ ngựa to đuôi làm Mã lƣu nhị nguyên soái . Hai con vƣợn cân 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

vá làm Bảng bá nhị tƣớng quân . Binh quyền giao cho Tứ kiện tƣớng quân thống quản. 

Từ đó, Ngộ Không xƣng là Mỹ Hầu vƣơng thƣờng ngày đằng vân giá vũ, đi khắp nơi, cùng chơi thân 

với sáu vị Ma vƣơng sau đây, sớm tối luận bàn thế sự : l) Ngƣu ma vƣơng 2) Giao ma vƣơng 3) 

Bàng ma vƣơng 4) Sƣ đà vƣơng 5) Nhĩ hầu vƣơng 6) Ngô nhung Vƣơng . 

Một đêm trăng thanh gió mát, Ngộ Không bày tiệc thết đãi các Ma vƣơng. Ăn uống suốt đến canh 

khuya, tiệc mới tàn . Sáu Ma vƣơng giả từ về động, Ngộ Không men nồng say ngủ; nằm ngáy vo vo 

nhƣ sấm dậy . Tứ kiện tƣớng dàn binh hầu hạ . 

Trong giấc nồng , Ngộ Không chiêm bao thấy hai ngƣời : một ngƣời cầm vòng, một ngƣời nắm giấy, 

có đề ba chữ "Tôn Ngộ Không" , và hối hả tròng vòng vào cổ , dắt Tôn Ngộ Không đi . Ðến một nơi 

cung điện nguy nga, hồn Ngộ Không ngó lên thấy bảng đề ba chữ : "U Minh Giái", thất kinh lẩm 

bẩm : 

- Nơi đây là âm-phủ sao dắt ta đến đây làm gì ?  

Hai Kẻ kia nói : 

- Nhà ngƣơi tới số phải trở về Diêm chúa, nên hai ta là quỉ vô thƣờng, vâng chỉ đến bắt ngƣơi đây . 

Tôn Ngộ Không nói : 

- Ta không thuộc ngũ hành, vƣợt ngoại vòng tam giái, thập điện vô phép bắt ta, hãy coi chừng cung 

này tan vỡ. 

Hai quỉ vô thƣờng không đáp, dắt Ngộ Không đi mãi. Ngộ không nổi giận, móc kim ở lổ tai ra, niệm 

chú lớn thành thiết bảng, đập chết hai quỉ vô thƣờng, rồi xông vào đập phá cung thành. 

Ngƣu Ðầu khiếp vía, Mã Diện kinh hồn, mạnh ai nấy chạy . 

Bọn quỉ sứ vội chạy tới thập điện phi báo : 

- Có thiên lôi giáng hạ phá đền đài, đập chết quỉ vô thƣờng rồi ! 

Thập Ðiện đang ngồi thƣơng nghị , nghe tin chẳng lành, liền kéo ra xem, thấy Ngộ Không hung hãng 

dữ tợn, bèn kêu lớn : 

- Xin thƣợng tiên cho biết tên họ trƣớc khi phá điện này. 

Tôn Ngộ Không hói : 

- Chúng bây biết là thƣợng tiên sao còn vô lễ , cho ngƣơi đến bắt . Ta là thánh trời sanh, tên là Tôn 

Ngộ Không ở núi Hoa Quả, động Thủy Liêm. Còn chúng bay tên chi ? Mau xƣng lên kẻo tan hồn. 

Thập điện đồng xá, và nói : 

- Chúng tôi là Nhứt điện Trần quảng vƣơng , Nhị điện Sở giamg-vƣơng, Tam điện Tống đế vƣơng, 

Tứ điện Ngũ quang vƣơng, Ngủ điện Diêm la vƣơng , Lục điện Bình đẳng vƣơng , Thất điện Thái 

sơn vƣơng , Bát điện Ðồ nhị vƣơng , Cửu điện Biện thành Vƣơng, Thập điện Chuyển luân vƣơng . 

Tôn Ngộ Không nói :  

- Các ngƣơi là vƣơng vị, sao không hiễu lẻ trời, làm điều trái phép, ta là thần tiên ngoài tam giái, 
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vƣợt khỏi ngủ hành, sao các ngƣơi còn sai quỉ đến bắt ? 

Thập điện nói : 

- Mong thƣợng tiên bớt giận, vì thiên hạ lắm kẻ trùng tên , nhiều ngƣời giống tuổi nên vô thƣờng lầm 

lỡ, thƣợng tiên nghĩ tình lƣợng thứ 

Tôn Ngộ Không nói :  

- Còn nói trớ trêu, ta đập một thiết bảng tan hồn. Hãy lấy bộ sinh tử ra đây ta xem sao ? 

Thập điện sợ sệt thƣa : 

- Xin thƣợng tiên quá bƣớc, lên điện này xem sổ . 

Tôn Ngộ Không cầm thiết bảng nhãy phóc lên Sum la điện. Phán Quan sợ sệt lật đật dâng sổ bộ . 

Ngộ Không lật ra tra các bộ Vỏ trùng, Mao trùng, Lân trùng, Giáp trùng, mãi tới Côn trùng là cào , 

chấu, bƣớm , ong, cũng không thấy tên mình . Tra tới loài Viên hầu : vƣợn, khỉ . Ðến chữ hầu, số 

một nghìn ba trăm năm mƣơi hiệu, dƣới có hàng chữ : " Tôn Ngộ Không mãi thị thiên sản thạch hầu 

, cai thọ tam bá thập nhị tuế thiên chung "  

Xem mấy hàng chữ, Tôn Ngộ Không căm tức , liền lấy viết chấm mực gạt bôi lia lịa và nói : 

- Ta chẳng cần sống mấy trăm năm đó .  

Ðã bôi tên mình còn bôi luôn cho các vƣợn, khỉ kia nữa . 

Ðoạn, quăng viết ném sổ và nói : 

- Từ nay các ngƣơi đừng nhắc đến tên ta nữa đó ! 

Dứt lời huơi thiết bảng phóng mình ra khỏi điện Sum la , trở về dƣơng thế . 

 

Thập điện vƣơng ai nấy đều lo sợ họp nhau qua cung Túy Vân bàn với Ðịa Tạng vƣơng Bồ tát làm 

sớ dâng biểu cáo với thiên đình. 

Tôn Ngộ Không về đến dƣơng trần, thấy vấp chân giật mình thức dậy mới hay là chiêm bao ! 

Thấy Ngộ Không đã tỉnh rƣợu, tứ kiện tƣớng hỏi : 

- Ðại vƣơng quá chén say lắm sao, mà ngủ đến một ngày một đêm vậy ? 

Ngộ Không kể lại việc đến Sum la điện, phá, bôi sổ vừa rồi , và cƣời lớn nói : 

- Thế là từ nay chúng ta chẳng còn sợ chết, và khỏi lo Diêm vƣơng sai đi bắt nữa . 

Bầy khỉ nghe nói mừng rỡ kéo nhau đến lạy tạ ơn . Từ đó về sau loài khỉ sống chết không có số 

mạng nữa .  

 

Ngày kia, Ngọc Hoàng đang ngự nơi Linh Tiêu điện, chƣ thần , chƣ tiên chầu đủ mặt.  

Bỗng thấy Thần hoằng tế chơn chơn tâu : 

- Có Ðông Hải Long vƣơng Ngao Quảng đến dâng biểu , còn đứng ngoài chờ1ệnh .  

Ngọc Hoàng truyền cho vào .  
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Ngao Quảng bƣớc đến quì lạy dâng sớ . 

Tiên đồng tiếp sớ dâng lên, Ngọc Hoàng mở ra xem.  

Văn biểu viết nhƣ sau :  

" Thủy nguơn hạ giái ở Ðông Thắng Thần Châu, Ðông Hải tiểu Long vƣơng, Ngao Quảng cúi dâng : 

Yêu tên Tôn Ngộ Không ở động Thủy Liêm núi Hoa Quả đến hiên ngang nơi thủy giái , khi dễ Thủy 

long , tƣớc đoạt thần trân làm vũ khí cầm tay , sau áp bức đòi cho đƣợc y quan, y giáp . Thật là hành 

động ngang tàng , xin Ngọc Hoàng thu về thƣợng giới để tránh tai họa về sau . Kính dâng "  

 

Ngọc Hoàng xem sớ xong, liền phán : 

- Thôi, Long thần yên tâm về cõi , để ta sai tƣớng xuống bắt Tôn Ngộ Không về vấn tội . 

Ngao Quảng tạ ơn, bái biệt trở về thủy giới .  

 

Phút chốc lại có đạo đồng Tiên ông vào tâu : 

- Có Tần Quảng vƣơng thừa lệnh U Minh giáo chủ Ðịa Tạng vƣơng đến dâng biểu . 

Ngọc nữ vội tâu sớ dâng lên. 

Ngọc Hoàng cầm chƣơng biểu xem :  

" U Minh giáo chủ Ðịa Tạng vƣơng kính dâng : Thiết nghĩ : Trời có thần, đất có quỉ, âm dƣơng thay 

đổi , sống thác có mạng , muôn vật đều chịu kiếp luân hồi , không có vật gì trƣờng tồn mãi mãi .. Ðó 

là đạo lý .  

Nay tại núi Hoa Quả , động Thủy Liêm , trời sanh khỉ đá thọ khí âm dƣơng ba trăm năm rồi , tên là 

Ngộ Không , tài phép phi thƣờng , hiên ngang quá lẻ . Vừa rồi Ngộ Không xuống Sum la điện giết 

quỉ vô thƣờng , mắng vua Thập điện , lại xóa bôi sổ bộ Viên hầu , làm tuyệt đƣờng sinh tử . 

Thần kính dâng sớ nầy xin Ngọc Hoàng nhậm ngôn sai thiên binh xuống bắt Ngộ Không trị tội , thì 

chốn âm phủ mới khỏi mang họa " . 

 

Ngọc Hoàng xem xong liền phán :  

- Thôi , Tần Quảng vƣơng lui về âm phủ , ta sẽ khiến tƣớng bắt Ngộ Không . 

Trần Quảng vƣơng vui mừng lạy tạ , lui ra . 

Tiếp đó , Ngọc Hoàng phán hỏi : 

- Thạch hầu sanh bao lâu, học đƣợc phép tiên nơi nào, mà tài giỏi nhƣ vậy ? 

Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ tâu : 

- Cách chừng ba trăm năm chục năm nay, núi Hoa Quả có khối cẩm đá do khí âm dƣơng nhật nguyệt 

kết tựu , sanh ra khỉ đá . Còn việc học phép thần thông chúng tôi chƣa đƣợc rõ. 

Ngọc Hoàng phán : 
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- Yêu hầu sanh chuyện , làm kinh động hạ giới , phải bắt về trừng trị . Vậy thần tƣớng đủ sức lãnh 

chiếu thu hồi Tôn Ngộ Không về trừng trị chăng ? 

Thái Bạch Kim Tinh quì tâu : 

- Thạch hầu là giống trời sanh , tu đã lâu năm thần thông biến hóa . Hạ thần thiết tƣởag khó nổi thu 

hồi , chi bằng đòi về phong chức , lƣu giữ tại thiên cung , nếu nó có hung hăng dễ bề trị tội . Xin 

Ngọc Hoàng lấy lƣợng khoan hồng , giáo dục vật linh dày công tu luyện . 

Ngọc Hoàng ngẫm nghĩ một lúc , rồi gật đầu khen phải, truyền cho Văn Khúc Tinh Quân tả chiếu , 

giao cho Thái Bạch Kim Tinh hạ giới chiêu an . 

Thái Bạch Kim Tinh lảnh mệnh thẳng đến động Thủy Liêm . 

Ðến nơi Thái Bạch Kim Tinh gọi bầy khỉ nhỏ đến nói : 

- Ta là Thiên sứ , lãnh chiếu Ngọc Hoàng , đến đây mời Ðại vƣơng các ngƣơi lên trời lãnh chức. 

Mau vào báo gấp cho Ðại vƣơng các ngƣơi ra hầu thiên chỉ .  

Lũ tiểu hầu vội vã chạy vào báo . Tôn Ngộ Không mừng rỡ cƣời lớn , nói : 

- May lắm ! Ta có ý định lên trời chơi, nhƣng chƣa kịp đi, lại có thiên sứ đến rƣớc .  

Liền sửa soạn áo mão ra nghinh tiếp. 

Thái Bạch Kim Tinh vào động . Ðứng giữa truyền thiên chỉ . 

Tôn Ngộ Không chẳng hề lạy tạ , đứng cƣời ha hả : 

- Ông phụng chỉ đến đây, đã dày công khó nhọc . Vậy ta cho lũ nó đãi tiệc nhé ! 

Thái Bạch nói : 

- Ta dâng thiên chỉ không dám trễ lâu . Hầu vƣơng mau theo ta về trời gấp. 

Tôn Ngộ Không quay lại dặn bọn khỉ : 

- Tứ kiện tƣớng hãy ở đây chăm sóc việc quân binh, bảo toàn Thủ động. Ta về trời thăm dò đàng sá 

nếu tiện sẽ dẫn bay lên đó chơi cho biết 

Tứ kiện tƣớng vâng lời .  

Tôn Ngộ Không đằng vân theo Thái Bạch .  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 4  

Chức phong Bậc Mã lòng chƣa muốn 

Hiệu gọi Tề Thiên dạ mới đành 
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Tôn Ngộ Không dùng phép cân đẩu vân bay nhanh cơn gió . 

Thái Bạch đuổi theo nhƣng không kịp !  

Ngộ Không bay trƣớc tới cửa Nam Thiên , muốn xông vào, bỗng có Tăng trƣởng Thiên vƣơng cùng 

tám vị Thiên Quân là : Ban Thiên Quân, Lƣu Thiên Quân, Trƣơng Thiên Quân, Ðào Thiên Quân, 

Tuân Thiên Quân, Ðặng Thiên Quân, Tân Thiên Quân và Tất Thiên Quân, dàn thiên binh đón lại . 

Tôn Ngộ Không tức giận nói lớn :  

- Lão Kim Tinh xảo trá ! Gạt lão tôn lên đây Cho ngƣơi ngăn cản ! 

Vừa dứt lời , Thái Bạch Kim Tinh vừa tới .  

Tôn Ngộ không nổi giận nói : 

- Lão tặc dám gạt ta sao ? Ngƣơi nói Thƣợng Ðế chiêu an , thỉnh ta lên lãnh chức, sao còn có kẻ ngăn 

đƣờng chận ngõ ? 

Thái Bạch Kim Tinh cƣời , nói : 

- Hầu vƣơng bớt giận, lão không phải ngƣời lừa gạt ! Vì Hầu vƣơng chƣa từng đến Thiên Ðình, nên 

Thiên tƣớng chƣa quen mặt, không dám cho vào. Khi Hầu vƣơng đã lãnh chức, ra vào sẽ không còn 

ai cản nữa. 

Tôn Ngộ Không nói : 

- Nếu vậy ta không muốn vào làm gì . 

Thái Bạch Kim Tinh liền nắm tay Ngộ Không nói : 

- Xin Hầu vƣơng nguôi giận đi vào, kẻo Ngọc Hoàng chờ đợi . 

Ðoạn gọi lớn : 

- Mở cửa cho mau , ta vừng chiếu chỉ chiêu an, với tiên trung giới về đây . 

Tiếng kêu vừa dứt, cánh cửa mở tung ra . Thái Bạch Kim Tinh dẫn Tôn Ngộ Không qua khỏi Nam 

thiên môn , thẳng đến điện Linh Tiêu. 

Ðến nơi , Tôn Ngộ Không không quì , chỉ đứng lóng tai nghe !  

Thái Bạch Kim Tinh quì lạy Ngọc Hoàng , tâu : 

- Hạ thần vâng thánh chỉ , đã đòi yêu tiên về đó , xin trình cùng Thƣợng Ðế . 

Ngọc Hoàng phán hỏi : 

- Yêu tiên là ai ? Cớ sao chƣa ra mắt ? 

Tôn Ngộ Không bƣớc đến vái và nói : 

- Lão Tôn có đây , cần ta việc gì ? 

Các vị thần tiên đều sửng sốt thì thầm :  

- Con Khỉ rừng thật là vô lễ ! Ðến không quì lạy, tung hô , còn xƣng ta xƣng lão ! 

Ngọc Hoàng phán : 

- Ngộ Không vốn là yêu tiên sống nơi hoang.dã chƣa từng biết lễ nghi , trẫm cũng rộng dung. chẳng 
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hề cố chấp. 

Chƣ tiên thấy vậy bảo Ngộ Không : 

- Thƣợng Ðế khoan dung , sao không đến lạy tạ ơn ? 

Ngộ Không bƣớc lên bái rồi lui ra không chịu lạy . 

Tuy nhiên , Ngọc Hoàng không hề giận, ngồi mĩm cƣời và phán : 

- Trong hàng văn võ còn khuyết chức nào, dùng Ngộ Không vào làm chức đó ? 

Võ Khúc Tinh Quân tâu : 

- Muôn tâu Thƣợng Ðế , chức tƣớc hiện nay đều đũ cả , chỉ còn khuyết chức Bậc Mã Ôn là Chánh 

Ngự Mã Giám , không biết Ngộ Không có vừa lòng chăng ? 

- Vậy bổ Ngộ Không vào làm chức ấy. 

Chƣ tiên bảo Ngộ Không tạ ơn .  

Ngộ Không cũng chỉ bƣớc đến bái nhƣ lần trƣớc . 

Ngọc Hoàng bảo Mộ Ðức Tinh Quân dẫn Ngộ Không đến sở Ngự Mã Giám.  

Mộ Ðức Tinh Quân vâng lịnh dẫn Ngộ Không đến giao cho viên chức trong sở , rồi lui về . 

Giám Thừa , Giám Phổ, Ðiểu Bộ , Lực Sĩ bốn ngƣời đến thĩnh tân Bậc Mã Ôn là Tôn Ngộ Không lên 

ngồi trên , rồi đem sổ bộ giao trình xét. 

Ngộ Không từ lãnh chức ấy, ngày đêm lo chăm sóc mọi việc , chỉ hoàn hảo chức Ðiểu Bộ lo lúa cỏ 

cho ngựa , chức Giám Thừa, Giám Phó thính tùng Bậc Mã Ôn để sai khiến, còn Lực Sĩ lo coi tắm 

ngựa . 

Tôn Ngộ Không ở đó đƣợc nữa tháng , ngựa mập vô cùng. Các viên chức đều hoan nghênh , thết tiệc 

ăn mừng. Giữa tiệc Ngộ Không hỏi các quan : 

- Chức Bậc Mã Ôn của ta nhƣ thế nào ? 

các quan nói : 

- Chức ấy ở sở Ngự Mã nầy to hơn hết. 

Tôn Ngộ Không hỏi : 

- Vậy chức nầy thuộc về phẩm trật thứ mấy ? 

Các quan thƣa : 

- Chức ấy không có phẩm-trật gì cả . 

Tôn Ngộ Không trợn mắt nói : 

- Không có phẩm-trật nghĩa là lớn hết thảy phải không ? 

Các quan nói : 

- Chức tƣớc nầy là hạng bét nơi thiên triều chỉ có quyền điều khiển chúng tôi, và toàn thể ngựa trong 

sở này thôi . Cũng may ông sung bổ vào đây ngựa mập béo mới đƣợc tiếng khen và đƣợc thết tiệc ăn 

mừng. Nếu rủi ngựa ốm thì không khỏi bị quở phạt. 
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Tôn Ngộ Không nghe xong, nổi giận nghiến răng, đập bàn nói : 

- Ngọc Hoàng khi ta lắm ! Lão Tôn đang ở núi Hoa Quả xƣng vƣơng, thế mà lại gạt đến đây làm tên 

giữ ngựa , khinh bạc quá lẻ ! Thôi ta về kẻo mang tiếng sĩ-nhục ! 

Dứt lời, hét lên một tiếng, lấy cây kim dắt nơi vành tai thổi lân , hóa ra cây thiết bảng múa tít. Vừa 

múa vừa tiến ra cửa Nam thiên. Các thiên tƣớng biết mặt Bậc Mã Ôn không hề ngăn cản .  

Tôn Ngộ Không ra khỏi Nam thiên môn dùng phép cân đẩu vân bay về núi Hoa Quả . 

Vừa về đến, thấy Tứ Kiện tƣớng , cùng các Yêu vƣơng đang diễn binh, Nhị hầu vƣơng coi tập võ, 

Tôn Ngộ Không kêu lớn : 

- Lão Tôn về đây, chúng bay mau đón tiếp . 

Các Yêu vƣơng nghe tiếng rần rộ kéo ra . 

Ngộ Không vào động , ngồi trên bệ, Yêu vƣơng và khỉ con đem rƣợu lên mừng, và nói : 

- Ðại vƣơng đi mƣời lăm năm, có đƣợc toại ý không ? 

Tôn Ngộ Không buồn bã nói : 

- Ta đi mới vừa nữa tháng sao lại gọi là mƣời lăm năm , chúng bay quả không hiểu gì ngày tháng ! 

Nhị Hầu vƣơng nói : 

- Ðại vƣơng chƣa rõ, trên trời một ngày, thì trung giới một năm vậy . 

Tôn Ngộ Không ngẩm nghĩ khen : 

- Nhị hầu vƣơng thông minh lắm ! Vậy từ nay cho cai trị Tứ Kiện tƣớng . 

Tứ kiện tƣớng hỏi : 

- Chẳng hay Ngọc Hoàng cho thiên sứ vời Ðại vƣơng lên Thiên Ðình nhận lãnh chức chi ? 

Tôn Ngộ Không lắc đầu nói : 

- Thƣợng Ðế không biết dùng ngƣời , phong ta làm Bậc Mã Ôn . Ta nghe tên tốt nhận lầm , làm tới 

mƣời lăm ngày . Sau hỏi rõ thì chức ấy hèn mọn lắm , nên căm giận đạp bàn bõ về đây . 

Các khỉ nói : 

- Ðại vƣơng là chúa tể nhất phƣơng , sớm tối có kẻ hầu ngƣời hạ ,sang trọng nhƣ thế này mà Ngọc 

Hoàng cho làm chức chăn ngựa , đáng buồn thay ! Thôi , chúng tôi đem thêm rƣợu cho Ðại vƣơng 

giải khuây !  

Bấy giờ trời chiều nắng nhạt , động Thủy Liêm gió thổi rạc rào, lẫn tiếng nƣớc reo nơi cầu nhƣ 

những điệu nhạc du dƣơng.  

Ngộ Không ngôi uống rƣợu , lòng căm tức chuyện đã qua , vừa buồn vừa giận , muốn có một chức 

tƣớc ngang với Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế . 

Bỗn có tiểu hầu vào báo : 

- Tâu Ðại vƣong , có Ðộc Giác Quỉ vƣơng xin vào ra mắt , còn chờ lệnh ngoài cửa động. 

Ngộ Không truyền cho vào Ðộc Giác quỉ vào lạy thƣa : 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

- Nghe Ðại vƣơng chiêu hiền từ lâu , tiếc rằng tôi chƣa có dịp ! Nay nghe Ðại vƣơng lãnh chức trời 

vinh qui hồi động , nên đến đây xin chịu hầu dƣới trƣớng . Nếu Ðại vƣơng nhận lời, tôi nguyện đem 

hết tài năng phò tá . 

Tôn Ngộ Không mừng rỡ, truyền ban áo mão, và phong Ðộc Giác Quỉ-vƣơng làm chức Tiên phong. 

Ðộc Giác Quỉ vƣơng bƣớc tới lạy tạ thƣa : 

- Chẳng hay Ðại vƣơng nhận chức chi tại Thiên triều ? 

Tôn Ngộ Không nói : 

- Thƣợng Ðế cạc đãi ngƣời hiền , không biết chọn tài phong tƣớng , nên cho ta làm chức Bậc Mã Ôn 

! 

Ðộc Giác Quỉ vƣơng nói : 

- Ðại vƣơng thần thông biến hóa có một không hai, lẽ nào làm chức chăn ngựa. Ðáng ra phải chức 

tƣớc ngang trời mới xứng. 

Ngộ Không nói : 

- Chính thế ! Tài ta đâu thua kém Ngọc Hoàng . 

Liền cho Tứ Kiện tƣớng dựng giữa sân một cây cờ cao, đề bốn chữ lớn Tề Thiên Ðại Thánh và 

truyền bảy mƣơi hai động phải kêu Ngộ Không bằng cái chức tƣớc đó. 

Cả thảy đều tuân lệnh . 

 

Giữa lúc ấy, trên thƣợng giới, Ngọc Hoàng lâm triều, bỗng có Trƣơng thiên sƣ Giám thừa và Giám 

phó đến bái yết , vào tâu : 

- Bậc Mã Ôn Tôn Ngộ Không chê chức nhỏ không nhận, hôm qua đã trốn về trung giới. 

Ngọc Hoàng còn đang ngơ ngác thì lại có Tăng trƣởng Thiên vƣơng và các Thiên tƣớng vào tâu : 

- Chẳng biết vì cớ gì Bậc Mã Ôn bõ ra cửa Nam thiên, đến nay chƣa thấy trở lại . 

Thƣợng Ðế phán : 

- Thôi, các khanh hãy lui về , để trẫm sai thiên binh đi bắt nó . 

Tháp tháp Lý Thiên vƣơng và Na Tra tam thái tử quì tâu : 

- Chúng tôi tuy bất tài xin tình nguyện đi bắt con yêu hầu ấy . 

Thƣợng Ðế nhậm lời, phong Lý Thiên Vƣơng làm chức Hoàng Mã Eại nguyên soái , Na Tra làm 

Tam Ðàng Hải Hội Ðại thần dẫn thiên binh đuổi theo Ngộ không truy nã. 

Lý Thiên vƣơng cùng Na Tra vốn là hai cha con , cùng ở chung một điện . 

Sau khi đƣợc lệnh, Lý Thiên vƣơng cùng Na Tra trở về kiểm điểm thiên binh , chọn Cự Linh thần 

làm tiên phong, Ngự Ðổ Dƣợc Xa làm tƣớng cạnh , nhắm núi Hoa Quả thẳng tiến. 

Ðến nơi, Lý Thiên vƣơng truyền hạ trại cách hai mƣơi dặm rồi sai Cự Linh thần đến khiêu chiến . 

Cự Linh thần vác búa đồng chạy đến động Thủy Liêm hét nhƣ sấm, kêu Ngộ Không nói : 
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- Bậc Mã Ôn, ta vâng lệnh Thƣợng Ðế đến đây bắt ngƣơi trị tội, hãy mau đem xác ra mà nộp. 

Tiểu yêu thất kinh chạy vào báo : 

- Có tƣớng trời sai xuống bảo Tề Thiên Ðại Thánh ra hàng, bằng không nó giết chết cả động. 

Tôn Ngộ Không nổi giận, xách thiết bảng chạy ra hỏi : 

- Ðứa nào cả gan dám đến đây hổn láo với Tôn ông ? 

Cự Linh thần nói : 

- Con Khỉ khốn nạn kia ! Mày biết ta là ai mà dám hung hăng nhƣ vậy ? 

Ngộ Không hét : 

- Ngƣơi là tên thần đê tiện ở đâu, Tôn ông biết đến làm gì ? Hãy nói tên đi kẻo ta đập vỡ sọ ! 

Cự Linh thần giận dữ nói : 

- Loài Khỉ xem ra xấc láo thật. Ta là tiên phuông của Lý Thiên Vƣơng tên Cự Linh thần đây . Hãy bỏ 

vũ khí quy hàng , bằng không sẽ tan xƣơng nát thịt. 

Tôn Ngộ Không mắng : 

- Cái thứ thần mạt đó lẻ ra ta cho một thiết bảng cho rồi đời . Ngặt vì giết ngƣơi không biết sai ai trở 

về báo tin. Ngƣơi về báo với Thƣợng Ðế rằng :  

- Thƣợng Ðế không biết dùng ngƣời hiền , lão Tôn tài năng vô địch, sao lại cho làm chức giữ ngựa ! 

Cự Linh thần hỏi : 

- Ý của ngƣơi muốn Thƣợng Ðế phong chức chi ? 

Ngộ Không chỉ cây cờ trƣớc động nói : 

- Ngƣơi hãy coi bốn chữ trên cây cờ kia mà về tâu với Thƣợng Ðế phong cho ta . Nếu không ta đem 

binh đập phá cửa trời, chiếc ngai vàng của Thƣợng Ðế cũng chƣa vững, đừng nói đến chuyện bắt ta 

nữa. 

Cự Linh thần nghe nói, ngó lên, thấy có đề bốn chữ Tề Thiên Ðại Thánh , liền cƣời nói : 

- Con Khỉ nầy muốn loạn thiên cung, nên mới dám đề Tề Thiên Ðại Thánh . Vậy ta đập một búa cho 

xong đời , để chi sanh chuyện. 

Liền vung búa chém xuống, Tôn Ngộ Không đƣa thiết bảng lên đỡ, chạm vào cán búa Cự Linh gãy 

hai !  

Cự Linh hoảng hồn quay đầu chạy riết. 

Ngộ Không cƣời, nói : 

- Ta chẳng thèm giết làm gì ! Ðừng sợ chạy. Hãy về báo lại cho đúng lời ta. 

Cự Linh chạy thẳng về trại thở hào hển thƣa : 

Be-mã~ l"e mạNgọc Hoàng tài cao, tôi sút thế gãy búa , xin về đây chịu tội ! 

Lý Thiên vƣơng nổi giận nói : 

- Ngƣơi làm mất oai ta phải chém đầu làm gƣơng cho kẻ khác . 
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Na Tra vội vã thƣa : 

- Xin phụ thân bớt giận lƣợng thứ cho Cự Linh thần , để con ra trận mới rõ tài cao thấp . 

Lý Thiên vƣơng y lời, tha tội cho Cự Linh và truyền Na Tra ra trận . 

Na Tra nai nịt, kiểm điểm thiên binh kéo tới động Thủy Liêm khiêu chiến . 

Tôn Ngộ Không vừa đánh Cự Linh chạy , chƣa kịp vào động, bỗng thấy một tƣớng nhỏ, thân hình 

vạm vỡ, lƣớt tới nhƣ bay, liền hỏi : 

- Ngƣơi con nhà ai ? Thân xác bé mọn , đến đây làm gì đó ? 

Na Tra nạt lớn : 

- Yêu hầu chớ vô lễ , ta là Na Tra tam Thái tử con thứ ba của Lý Thiên vƣơng, nay vâng thánh chỉ 

đến bắt ngƣơi về nạp thiên đình trị tại. 

Tôn Ngộ Không mỉm cƣời nói : 

- Bé ơi ? Miệng còn hôi sửa . ta giết không đành . Ngƣơi hãy xem cờ của ta kia, về tâu với Thƣợng 

Ðế phong ta chức ấy , bằng không ta phá tới thiên cung, đừng trách ta vô đạo. 

Na Tra ngƣớc mắt ngó lên thấy cờ đề bốn chữ , cả giận hét : 

- Ngƣơi thần thông bao nhiêu, dám xƣng danh ngang hàng thƣợng đế ? Ta quyết chém một gƣơm 

cho mất mạng . 

Tôn Ngộ Không nói :  

- Ta đứng trơ ra đây cho ngƣơi tha hồ chém. 

Na Tra nổi giận niệm chú biến ra ba đầu sáu tay, cầm sáuu môn binh khí , gƣơm chém yêu, dao chém 

yêu , trái cầu thêu , chày bàn yêu , bánh xe hóa lửa . Sáu tay đều đánh vãi vào Ngộ Không một lƣợt. 

Ngộ Không giật mình nói : 

- Cha chả , thằng con nít nầy cũng biết biến hóa . Song đừng láu táu mà bõ mạng ! Hăy coi phép của 

ta đây . 

Liền hét lên một tiếng tức thì hóa ra ba đầu sáu tay , cầm sáu thiết bảng xốc tới đập Na Tra. Bửu bối 

đụng nhau vang lên nhƣ trời long đất lở ! 

Ðánh hơn bốn mƣơi hiệp . Na Tra niệm chú biến ra muôn ngàn thứ binh khí nữa, bay liệng đầy trời , 

Tôn Ngộ Không thấy thế liền quăng thiết bảng lên biến ra muôn ngàn thiết bảng , đánh vẹt hết những 

tinh khí của Na Tra . 

Thừa dịp ấy Tôn Ngộ Không nhổ một sợi lông biến ra hình giả, cho đánh với Na Tra, còn mình thì 

nhảy vòng ra sau lƣng giơ thiết bảng đập xuống.  

Na Tra thất kinh, thu hình bỏ chạy. 

Lý thiên vƣơng đang ngồi lƣợng kế , bỗng thấy con hơ hải chạy về liền hỏi : 

- Con Khỉ ấy thần thông bậc nào mà con phải thua chạy vậy ? 

Na Tra sụp lạy tạ tại và thuật lại đầu đuôi ! 
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- Nhƣ vậy, ta khoan đánh với nó đã. Hãy về tâu lại xin thêm binh tƣớng đến vây bắt mới đặng . 

Na Tra vâng lời. Cha con cùng nhau lục tục kéo binh về . 

Tôn Ngộ Không thắng trận, quay về động.  

Bảy mƣơi hai Yêu vƣơng đều đến chúc mừng và bày tiệc linh đình thết đãi.  

Trong bàn tiệc Tôn Ngộ Không thấy có sáu vị Ma vƣơng tụ hội bèn nói : 

- Ta đã xƣng là Tề Thiên Ðại Thánh , vậy sáu anh em cùng xƣng Ðại Thánh luôn. 

Sáu ngƣời vâng lời cùng xƣng :  

Ngƣu Ma vƣơng xƣng Bình Thiên Ðại Thánh .  

Giao Ma vƣơng xƣng Phúc Hải Ðại Thánh .  

Bàng Ma vƣơng xƣng Hổn Thiên Ðại Thánh .  

Sƣ Ðà vƣơng xƣng Di Sơn Ðại Thánh .  

Nhĩ Hầu vƣơng xƣng Thông Phong Ðại Thánh . 

Ngộ Nhung vƣơng xƣng Khu Thần Ðại Thánh . 

 

Bảy vị Ðại Thánh ngang tàng nầy tự xƣng theo ý muốn , không gì đến trời đất nữa. 

Cha con Lý Thiên vƣơng về tới Thiên Ðình, vào yết kiến Ngọc Hoàng , rồi quì tâu : 

- Thần vâng chỉ xuống bắt Yêu hầu . Nhƣng vì nó tài cao xuất chúng sức mạnh khóổ đƣơng ! Thần 

đành phải về tâu lại. Xin Bệ hạ sai thêm binh tƣớng, may ra mới bắt nó đƣợc. 

Ngọc Hoàng ngơ ngác nói : 

- Sá gì con yêu ấy, tài phép là bao mà phải xin thêm binh tƣớng ? 

Na Tra vội và quì tâu : 

- Xin Ngọc Hoàng tha tội, hạ thần mới dám tâu ! Tôn Ngộ Không có thiết bảng thần thông, Cự Linh 

thần khiếp hồn bỏ chạy , hạ thần cũng bị đánh trúng vai nên bại tẩu ! Nó đề cờ bốn chữ Tề Thiên Ðại 

Thánh , bảo thần về tâu lại với Ngọc Hoàng phong chức ấy thì nó mới đầu hàng , bằng không nó 

đánh tới Linh Tiêu điện. 

Ngọc Hoàng nghe tâu giật mình phán : 

- Loài yêu nghiệt, cả gan dám xúc phạm thiên trào ! Các thiên tƣớng mau xuống bắt nó đem về đây. 

Thái Bạch Kim Tinh tâu : 

- Yêu hầu háo danh nói bƣớng, nó không biết chức nào lớn nhỏ. Nếu sai binh tƣớng đi bắt nhọc công 

, mà chƣa chắc đã bắt đƣợc ! Xin Ngọc-hoàng hạ chỉ chiêu an, phong chức ấy cho nó, tƣởng cũng 

không tốn gì lƣơng bỗng, mà cũng chẳng hại gì của thiên triều. Chẳng qua đó chỉ là một hƣ danh. 

Ngọc Hoàng phán hỏi : 

- Sao gọi là hƣ danh ? 

Thái Bạch Kim Tinh tâu : 
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- Thuở nay có chức Tề Thiên Ðại Thánh bao giờ . Nay phong cho nó là hữu danh vô vị, không có 

phẩm trật nào , không có quyền cai trị ai . Nhƣ vậy nó sẽ an lòng, khỏi còn phá phách. 

Ngọc Hoàng y tấu truyền viết chiếu, sai Kim Tinh hạ giới chiêu an lần nữa. 

Thái Bạch Kim Tinh phụng chiếu , đằng vân thẳng xuống núi Hoa Quả , vào động Thủy Liêm thấy 

trƣớc dinh lẩy lừng sát khí, rực ánh hào quang , yêu tinh vác đao xách búa, vƣợn khỉ múa gậy trƣơng 

cung.  

Chúng vừa thấy Thái Bạch đến , liền xốc tới bao vây , đứa nào, đứa ấy vẻ mặt hầm hầm dữ tợn. 

Thái Bạch Kim Tinh nói : 

- Chúng bay mau vào báo với Ðại Thánh , có ta là Thiên sứ , phụng sắc chiêu an, mau ra tiếp chiếu . 

Các yêu vào báo Tôn Ngộ Không nói : 

- Vậy thì tốt lắm ! Lần trƣớc Thái Bạch mời ta lên Thiên đình, tuy phong chức nhỏ , song cũng giúp 

ta thuộc đƣờng hiểu lối . Lần nầy chịu khó đến nữa, chắc Ngọc Hoàng thuận ý phong ta chức lớn.  

Liền truyền quân sắp hàng hai bên rồi bƣớc ra động chào Thái Bạch và hỏi : 

- Xin mời Lão tinh vào động . 

Thái Bạch vào đứng giữa động nói lớn : 

- Ngày trƣớc Ðại Thánh chê chức nhỏ , bõ trốn về đây, nên Ngọc Hoàng sai Lý Thiên vƣơng và Na 

Tra xuống vấn tội . Hai ngƣời ấy trở về báo rằng : Ðại Thánh dựng cờ đòi phong chức Tề Thiên . 

Các thiên tƣớng đều giận dữ , muốn đem thiên binh xuống bắt Ðại Thánh . Riêng tôi năm lần , mấy 

lƣợt, tâu Ngọc Hoàng xin tha tội cho Ðại Thánh , và xin cho Ðại Thánh đƣợc lãnh chức ấy . Ngọc 

Hoàng đã nhận lời, vậy Ðại Thánh theo ta về trời nhận chức. 

Tôn Ngộ Không cƣời lớn nói : 

- Lần trƣớc Lão tinh đã tốn công , lần nầy nữa gíúp nữa, tôi xin đa tạ . Nhƣng không biết trên trời có 

chức Tề Thiên Ðại Thánh chăng ? 

Thái Bạch Kim Tinh nghe hỏi cƣời thầm , nói : 

- Bởi có, nên tôi mới tâu phong, xin Ðại Thánh đừng nghi kỵ , mau lên lãnh chức kẻo Ngọc Hoàng 

mong chờ . 

Tan Ngộ Không muốn mời thiên sứ dự yến, nhƣng Thái Bạch tìm cách từ chối rồi hai ngƣời cùng 

đằng vân, bay thẳng đến Thiên -đình . 

Ðến cửa Nam thiên các thiên tƣớng đều vòng tay nghinh tiếp, không hề ngăn đón nhƣ lần trƣớc. 

Thái Bạch Kim Tinh đi fhẳng vào bệ ngọc quì tâu :  

- Hạ thần vâng chỉ đòi Bậc Mã Ôn về đến đây, xin Ngọc Hoàng dạy bảo . 

Ngọc Hoàng đòi Ngộ Không đến trƣớc bệ phán : 

- Nay ta chiều theo ý muốn, phong cho ngƣơi chức Tề Thiên Ðại Thánh là tột bực rồi . Vậy từ nay 

đừng gây chiến mà phạm tội . 
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Tôn Ngộ Không nhe răng đắc ý, rồi chỉ trả lời gọn hai tiếng : Tạ ơn ! 

 

Ngọc Hoàng liền truyền Lò Bang và Trƣơng Bang cất một biệt dinh gọi là Tề Thiên Bàng Thánh gần 

vƣờn đào . Trong dinh chia làm hai phòng : Ân Linh tự và Ninh Thần tự , có tiên lại ở thƣờng xuyên 

để chầu chực . Tiếp đó Ngọc Hoàng ban cho Tề Thiên hai ve ngự tửu , mƣời cái bông vàng, và sai 

Ngủ Ðẩu Tinh Quân đƣa Tề Thiên về tƣ-phủ. 

Về đến phủ, Tề Thiên bày tiệc rƣợu đải Ngủ Ðẩu Tinh Quân và các tiên.  

Tiệc mản , ai về dinh nấy, còn Tề Thiên ở lại hƣởng cảnh thanh nhàn muốn ra vào chẳng ai cấm 

ngăn.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 5  

Phá vƣờn đào, Ðại Thánh trộm linh đơn 

Loạn cung trời, chƣ thần bị bại trận 

Nói về Tôn Ngộ Không làm chức Tề Thiên Ðại Thánh, không thuộc ngạch nào, chẳng biết phẩm chi, 

thấy trƣớc cửa có đề năm chữ Tề Thiên Ðại Thánh Phủ, thì tin là chức ấy, ngày ăn tối ngủ, có hai vị 

tiên lại chầu hầu, dạo chơi khắp cả thiên cung, môt mình thong thả, gặp Tam Thanh thì kêu bằng 

tƣớng công, thấy Tứ Ðế thì chào rằng Bệ Hạ! Còn Cửu Diện là chín sao Bắc đẩu, năm tƣớng Ngủ 

phƣơng, bốn vị Thiên vƣơng, Nhị thập bát tú, Lục đinh, Lục giáp, năm ông Ngũ lão, các vị thiên thần 

đều quen biết, kêu bằng anh em! Nay tới hƣớng Ðông, mai chơi phía Bắc, cứ việc dạo chơi hoài, các 

vị thiên thần đà lát mặt! 

 

 

Ngày kia Thƣợng Ðế lâm trào, có Tinh Dƣơng Hứa Chân quân tâu rằng:  

- Tề Thiên Ðại Thánh mỗi ngày dạo khắp các nơi, ở không ắt sanh sự, xin Bệ Hạ cấp cho nó coi một 

việc mà cầm chân, để khỏi lo sanh tệ .  

Thƣợng Ðế nạp tấu, bèn đòi Tề Thiên Ðại Thánh vào chầu . 

Tề Thiên đến bái rồi tâu rằng:  

- Chẳng hay Bệ Hạ đòi Lão Tôn đến ban thƣởng vật chi? 

Thƣợng Ðế phán rằng:  

- Trẫm thấy khanh ở không, chẳng có phần chi cai trị cho vui, nên đòi khanh vào đây, trẫm giao 
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vƣờn Bàn đào cho khanh cai trị, coi giữ cho thƣờng, chớ nên sơ hở để chúng phá phách .  

Tề Thiên mừng rỡ, tạ ơn rồi lui ra.  

Về gần tới phủ, ghé vƣờn Bàn đào, mới đến cửa ngõ, có Thổ Ðịa giữ vƣờn ấy đón lại hỏi rằng:  

- Ðại Thánh đi đâu đây? 

Tề Thiên nói:  

- Ta mới vâng chỉ vƣờn này, nên đến mà tra xét .  

Thổ Ðịa làm lễ, rồi kêu các lực sĩ ra dẫn Tề Thiên vào vƣờn, Thổ Ðịa cũng theo hầu . 

Tề Thiên đi coi khắp hết, rồi hỏi Thổ Ðịa vƣờn này có mấy cây đào?  

Thổ Ðịa thƣa rằng:  

- Nội vƣờn cộng hết thảy là ba ngàn sáu trăm cây, phía trƣớc một ngàn hai trăm cây bông trái nhỏ, ba 

ngàn năm mới chín một kỳ, ăn nó thì thành tiên, nhẹ mình mà thêm sức. Còn giữa vƣờn một ngàn hai 

trăm cây, bông trái có từng, trái ngọt lắm, sáu ngàn năm mới chín một kỳ, ăn nó thì bay nhƣ chim mà 

trƣờng sinh bất lão. Còn phía sau một ngàn hai trăm cây, chín ngàn năm mới chín một kỳ, trái có gân 

màu tía, nhỏ hột hơn hết, ăn nó thì sống bằng trời đất .  

Tề Thiên nghe nói thì mừng thầm, đếm y số rồi trở về phủ. 

 

 

Từ đó về sau không đi chơi đâu hết, hễ năm ba bữa thì ra vƣờn đào một lần, đi thì có Thổ Ðịa và Lực 

sĩ với Tiên lại theo hầu. 

 

 

Ngày kia thấy vƣờn đào có trái chín, tìm tâm muốn nếm cho biết mùi, ngặt quan hầu theo hoài, làm 

sao mà ăn lén cho đặng.  

Tề Thiên kiếm kế mà nói rằng:  

- Thôi, các ngƣơi ra ngoài cửa mà giữ cửa vƣờn, để ta ở nhà mát mà nghỉ một chút .  

Ai nấy đều vâng lệnh mà lui ra hết. 

 

 

Chừng đó Tề Thiên lại nhà mát cởi đồ y phục ra, nhảy phóc lên cây đào, lựa trái nào chín mùi thì hái 

mà ăn tƣơi, làm một bụng lứ lừ mới nhảy xuống, bận áo đội lại xong rồi, ra cửa kêu Tiên lại về phủ. 

 

Từ đó sắp sau, bắt bén, làm thế đó hoài, làm riết gần hết vƣờn đào! 

 

 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Ngày kia Vƣơng Mẫu nƣơng nƣơng ở cung Diêu Trì tại hƣớng Tây (Bà này là chúa mấy vị tiên nữ), 

đến kỳ đào chín sửa soạn làm hội Bàn Ðào, bèn sai bảy nàng tiên bận bảy sắc áo, là: Thanh y tiên nữ, 

Huỳnh y tiên nữ, Tạo y tiên nữ, Tố y tiên nữ, Hồng y tiên nữ, Tử y tiên nữ, Lục y tiên nữ, xách giỏ 

lam đi hái trái Bàn đào. 

 

 

Khi bảy nàng tiên đến cửa vƣờn, thì thấy có Thổ Ðịa, Lực sĩ và Tiên lại giữ cửa.  

Bảy nàng tiên nói:  

- Chúng tôi vâng lệnh Vƣơng Mẫu đến đây hái đào về làm hội .  

Thổ Ðịa nói:  

- Khoan vào đã, các cô! Xƣa khác nay khác. Vả Thƣợng Ðế có sai Tề Thiên Ðại Thánh cai trị vƣờn 

này, chờ chúng tôi thƣa lại đã .  

Thất tiên hỏi:  

- Tề Thiên Ðại Thánh bây giờ ở đâu? 

Thổ Ðịa nói:  

- Ðại Thánh ở trong vƣờn, đƣơng ngủ trong nhà mát .  

Thất tiên nói:  

- Chúng tôi đi có giờ khắc, chẳng dám trễ lâu, xin ông dắt vào nhà mát mà ra mắt, chớ biết chừng 

nào ngài dậy mà chờ! 

Thổ Ðịa nghe các tiên nói phải, liền dắt Thất tiên nữ vào nhà mát, thấy áo mão để đó mà không biết 

Ðại Thánh đi đâu, kiếm cùng vƣờn mà chẳng thấy!  

Té ra Ðại Thánh ăn vụng no rồi biến hình ra nhỏ còn hai tấc, chun nằm trong hột đào mà ngủ, nên 

kiếm không đặng. 

 

Còn Thất tiên nữ nóng về nên nói rằng:  

- Chúng tôi vâng lệnh Vƣơng Mẫu đến đây, mà kiếm Ðại Thánh chẳng đặng, lẽ nào dám về không! 

Tiên lại nói:  

- Ðại Thánh hay dạo đã quen, chắc là đi tìm bạn, các cô vâng chỉ thì hái lần đi, chừng Ðại Thánh về, 

chúng tôi sẽ thƣa lại .  

Thất tiên nữ y lời, ra vƣờn trƣớc hái đầy ba giỏ. Rồi lại vƣờn sau không thấy đào chín, còn những 

trái xanh, là bị Tề Thiên ăn hổn!  

Thất tiên nữ nói:  

- Lạ này, hội này là hội lớn, chánh chín ngàn năm, sao vƣờn này không có trái chín, hái sao cho đầy 

một giỏ.  
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Bởi vƣờn sau trái ít, nên hái đặng bảy giỏ mà thôi. Ba thứ đào vì sao lại chín một lƣợt? Là vì ba ngàn 

năm chín một thứ, hái hai giỏ, hội nhỏ; sáu ngàn năm chín một thứ nữa, hái hai thứ đặng sáu giỏ thì 

hội trung, đến chín ngàn năm chín một thứ nữa, đặng bảy giỏ nên chín ngàn năm thì đại hội. 

 

 

Khi Thất tiên nữ kiếm khắp vƣờn, thấy phía nam trái đào ở trên nhành nửa xanh nửa đỏ.  

Thanh y tiên nữ kéo nhành ấy xuống, Huỳnh y tiên nữ hái rồi, Thanh y tiên nữ buông nhành đào bật 

lên . 

Tề Thiên té nhào xuống, giật mình thức dậy, hiện hình rút thiết bảng hét lớn rằng:  

- Chúng bây là yêu quái ở đâu? Sao dám cả gan hái đào trộm .  

Thất tiên nữ hãi kinh đồng quỳ xuống mà thƣa rằng:  

- Chúng tôi không phải yêu quái, thiệt là Thất tiên nữ vâng lệnh Vƣơng Mẫu hái đào làm hội, có 

trình Thổ Ðịa, vào kiếm Ðại Thánh không đặng, chị em tôi sợ trễ nên phải hái lần, xin Ðại Thánh bớt 

giận và tha tội .  

Tề Thiên nghe rõ thì đổi giận làm vui mà nói rằng:  

- Thôi, các tiên nga chờ dậy. Chẳng hay Vƣơng Mẫu làm tiệc đãi ai? 

Thất tiên nữ thƣa rằng:  

- Lệ thƣờng thì mời Phật Tổ bên Tây Phƣơng, Quan Âm bên Nam Hải, Sùng Ân bên Ðông huê, 

Huỳnh Linh bên Bắc địa, Huỳnh Giác ở Trung ƣơng và Tam Thanh, Tứ đế, Thái Ất, Bát tiên, Ðịa 

tạng vƣơng, Thập điện, Tứ Hải long vƣơng, và các vị thần tiên tinh tú, đồng hội tề, rƣớc Thƣợng Ðế 

qua phó Bàn Ðào .  

Tề Thiên hỏi:  

- Có thỉnh ta chăng? 

Thất tiên thƣa:  

- Chúng tôi không nghe nói .  

Tề Thiên nói:  

- Ta làm chức Tề Thiên Ðại Thánh lại có công giữ vƣờn sao không mời ta dự tiệc .  

Thất tiên nữ thƣa rằng:  

- Lệ cũ thì vậy, chớ kỳ này không biết thế nào? 

Tề Thiên nói:  

- Phải, thôi, các cô đứng cho vững đã .  

Nói rồi niệm chú làm phép định thân, chỉ các tiên nga mà nói rằng:  

- Ðứng đó, đứng đó! 
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Thất tiên nữ đứng nhƣ trời trồng.  

 

Tề Thiên thấy các tiên nữ trơ trơ dƣới cội đào, liền nhảy vào nhà mát mặc áo đội mão, rồi cân đẩu 

vân đi phó hội trƣớc, xảy gặp Xích Cƣớc đại tiên . 

Tề Thiên sinh ra một kế, liền bái mà hỏi rằng:  

- Chẳng hay ông đạo đi đâu? 

Xích Cƣớc đại tiên nói:  

- Tôi đi phó hội Bàn Ðào .  

Tề Thiên nói:  

- Thƣợng Ðế khen tôi có tài cân đẩu vân hay lắm, nên sai tôi đón các thần tiên mà dặn rằng: "Lệ này 

phải hội tề tại đền Thông Minh; tập lễ xong rồi, sẽ hội Bàn Ðào luôn thể".  

Xích Cƣớc ngỡ là thiệt cải lệ, nên quay lại đi qua Thông Minh điện. 

 

 

Còn Tề Thiên thấy Xích Cƣớc đi xa rồi niệm chú... Biến hình ra Xích Cƣớc, rồi riết qua hội Bàn 

Ðào.  

Khi vào tới Bửu các, thấy tiệc dọn chỉnh tề, những đồ mỹ miều kể đà không xiết, mà không có rƣợu 

với đào, và chƣa thấy ai dự tiệc.  

Tề Thiên muốn làm lén ba miếng, xảy có mùi rƣợu bên phía Ðông phất qua thơm nực mũi, Tề Thiên 

bƣớc qua thấy hũ rƣợu rất ngon thì bắt thèm, ngặt có quan canh, biết làm sao đặng! Liền nhổ lông bỏ 

vào miệng nhai nhỏ phun ra, hóa ra con buồn ngủ bay đậu trên mặt quân canh, quân liền ngủ gục hết. 

 

Lúc này Tề Thiên làm lộng, lựa mấy ngón nhất hạng bƣng qua phía Ðông mà ăn, nên cổ bàn lỡ hết.  

Tề Thiên ăn đồ no nốc, uống rƣợu say mềm! Nghĩ rằng:  

- Không xong, khi mình giữ vƣờn thì lựa đào ngất ăn hết, nay lại ăn vụng làm lỡ hết cổ bàn, khui hết 

mấy chinh rƣợu mà uống! Nếu đến chừng khách tới, thì chúng bắt chẳng sai, chi bằng lén lén về dinh 

mình mà ngủ, dầu có lậu ra cũng dễ chối .  

Làm tuồng tỉnh táo riết về phủ Tề Thiên, nhằm lúc say ba ngù, đi lạc qua cung Ðâu Suất. 

 

Khi ấy Tề Thiên thấy bảng đề Ðâu Suất cung thì sực nhớ rằng:  

- Cung Ðâu Suất là chỗ Thái Thƣợng lão quân ở, nếu vậy mình đã đi lạc xa rồi! Xƣa rày cũng lâu 

đến ông này, sẳn dịp ghé thăm luôn thể .  

Nói rồi sửa bƣớc vào, chẳng dè ông Thái Thƣợng mắc giảng kinh trên lầu với ông Nhiên Ðăng, các 

đệ tử đều đứng hầu nghe giảng, nên Tề Thiên vào cung Ðâu Suất không thấy một ngƣời, liền đi 
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thẳng vào phòng, thấy trong năm cái bầu đựng những thuốc kim đơn.  

Tề Thiên mừng quá nói rằng:  

- Từ mình thành tiên tới nay, biết thứ thuốc này là quý, song chƣa đặng luyện chế mà cứu ngƣời, 

may gặp vật này, mà không có chủ, vậy mình uống thử ít viên .  

Nói rồi trút bầu thuốc bỏ vào miệng nhai nuốt.  

Tề Thiên làm một hơi sạch trơn trong bầu chẳng còn huờn nào hết, nhờ thuốc dã rƣợu hết say giựt 

mình ngẫm nghĩ rằng:  

- Không xong rồi, họa lớn bằng trời, không phải dễ! Nếu Thƣợng Ðế hay đặng ắt tánh mạng chẳng 

còn! Chi bằng chạy về động Thủy Liêm mà trốn .  

Nói rồi nhảy tới Tây Thiên Môn, tàng hình ra khỏi cửa, cân đẩu vân nhảy xuống Hoa Quả Sơn, kêu 

lớn rằng:  

- Chúng bây ôi! Ta đã về đây! 

Yêu tinh và quần hầu quỳ lạy mà thƣa rằng:  

- Ðại Thánh nỡ nào bỏ chúng tôi lâu quá vậy! 

Tề Thiên nói:  

- Không bao lâu mà! 

Vừa nói vừa đi vào động, Tứ kiện tƣớng lạy mừng rồi hỏi rằng:  

- Ðại Thánh đã ở trên trời một trăm mƣời một năm, chẳng hay làm chức chi vậy? 

Tề Thiên nói:  

- Ta nhớ đâu ba bốn tháng, mà dƣới thế này đến một trăm mƣời một năm! Nói cho phải, chuyến này 

khá. Thƣợng Ðế hậu đãi và phong cho Tề Thiên Ðại Thánh .  

Lại thuật hết các công chuyện từ khi đi cho đến về đây. Yêu quỷ và quần hầu mừng rỡ, rót rƣợu nƣớc 

dừa dâng lên. Tề Thiên hớp một miếng, rồi phun phèo phèo, nhăn mặt mà rằng:  

- Uống không đặng! Hồi sớm ta lại cung Diêu Trì uống những quỳnh tƣơng tiên tửu, hơi thơm ngát, 

vị ngạt ngào, thƣơng hại cho chúng bây biết làm sao mà uống cho đặng đồ quý ấy! Vậy thì ta lén lên 

trộm về vài hủ các ngƣơi uống một đứa một chút cũng đặng trƣờng sinh .  

Yêu quỷ và quần hầu tạ ơn, Tề Thiên Ðại Thánh ra khỏi cửa động làm phép tàng hình, cân đẩu vân 

lén vô cung Diêu Trì, thấy quân canh còn ngủ!  

Tề Thiên lựa hai hủ lớn cập nách, còn hai tay xách hai hủ nữa là bốn hủ, rồi tàng hình đem về động, 

làm hội tiên tửu uống với yêu quái và quần hầu. 
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Nói về Thất tiên nữ tới mƣời hai giờ mới tan phép định thân, đồng xách giỏ hoa lam về tâu với 

Vƣơng Mẫu rằng:  

- Chúng tôi hái hai vƣờn đào trƣớc y số, đến vƣờn đào sau không còn một trái. Chắc Tề Thiên Ðại 

Thánh ăn vụng hết. Chị em tôi đƣơng kiếm đào, xảy đâu Ðại Thánh nhảy ra hành hung muốn đánh, 

hỏi hội này mời ai, chúng tôi nói theo lệ cũ, rồi Ðại Thánh làm phép định thân, đến bây giờ chúng tôi 

mới tỉnh hồn về đặng . 

 

 

Lúc ấy Vƣơng Mẫu nghe nói nổi giận, liền vào tâu với Thƣợng Ðế...  

Xảy có quân canh vào tâu:  

- Không biết ai ăn vụng lỡ cổ bàn hết, và uống rƣợu, lại lấy mất hết bốn hủ quỳnh tƣơng lớn .  

Kế Tứ đại tiên sƣ vào tâu rằng:  

- Tôi chế thuốc Cửu Chuyển kim đơn, đặng làm hội Ðơn Ngƣơn, chẳng biết ăn trộm ở đâu mà trút 

hết năm bầu. Xin Thƣợng Ðế cho ngƣời tra xét .  

Thƣợng Ðế nghe tâu lấy làm lạ .  

Xảy thấy Tiên lại vào tâu rằng:  

- Tề Thiên Ðại Thánh đi dạo hôm qua tới bữa nay chƣa về .  

Thƣợng Ðế sanh nghi!  

Kế Xích Cƣớc đại tiên vào tâu rằng:  

- Hôm qua tôi vâng lệnh Vƣơng Mẫu phó hội Bàn đào, gặp Tề Thiên Ðại Thánh nói với tôi rằng: Bệ 

Hạ dạy tôi đến Thông Minh điện diễn lễ rồi sẽ phó hội Bàn đào, tôi trở lại đền Thông Minh hôm qua 

tới nay, mà chẳng thấy tin giá ngự nên tôi phải đến đây đợi lệnh .  

Thƣợng Ðế kinh hãi phán rằng:  

- Trẫm không truyền chỉ đòi hiền khanh, chắc là Ngộ Không nó gạt khanh đó. Vậy thì Linh Quan đi 

xét bắt Ngộ Không về đây coi nào! 

 

 

Giây lát Linh Quan đi xét ra rõ cớ ấy, trở về mà tâu rằng:  

- Các việc ấy đều nơi Tôn Ngộ Không hết; nay nó đã trốn về núi Hoa Quả động Thủy Liêm, đang 

làm tiệc tiên tửu ở dƣới là rƣợu nó ăn trộm đó .  

 

Thƣợng Ðế nghe qua nổi trận lôi đình, hạ chỉ đòi bốn vị Thiên tƣớng, Lý Thiên Vƣơng, Na Tra, Nhị 

thập bát tú, Cửu Diện tinh quân, Ngũ Phƣơng yết đế, bốn vị Công Tào, các vị Thiên thần dẫn mƣời 

muôn thiên binh xuống vây núi Hoa Quả, bắt cho đƣợc Tôn Ngộ Không đem về trị tội. 
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Khi ấy chƣ thần tƣớng dẫn mƣời muôn binh xuống vây núi Hoa Quả, Lý Thiên Vƣơng truyền trên 

bủa lƣới khắp trời, gọi là Thiên la, dƣới bủa lƣới khắp đất, gọi là Ðịa võng, trên chín lớp lƣới, dƣới 

chín lớp lƣới, cộng lại là mƣời tám lƣới.  

Trƣớc sai mấy vì sao dữ tợn, kéo binh tới trƣớc động Thủy Liêm khiêu chiến.  

Khi tới động, Cửu Diện tinh quân kêu rằng: 

- Ðại Thánh ở đâu? Chúng ta vâng chỉ đến đòi Ðại Thánh về trời, nếu bất tuân thì bị giết cả động .  

Tiểu yêu về báo lại... 

Tề Thiên đang nhậu với Tứ kiện tƣớng quân và các Yêu vƣơng, nghe báo chẳng hề sợ sệt, lại ngâm 

thơ rằng:  

 

 

Ngỏa nguê tiệc rƣợu lại ngâm thi, 

Bao quản ngoài tai tiếng thị phi.  

 

 

Ngâm đặng hai câu, có quân vào báo rằng:  

- Cửu Diện hung thần nhục mạ lắm! 

Tề Thiên cƣời rằng:  

- Kệ nó đừng báo làm chi, cứ đóng cửa cho chặt .  

Nói rồi ngâm hai câu nữa: 

 

 

Thơ rƣợu sẳn vui ngâm lại nhậu, 

Công danh chỉ tính kiếp cùng chầy. 

 

 

Kế tiểu yêu vào hớt hải báo rằng:  

- Ðại Thánh ôi! Không xong! Chín vị hung thần phá hƣ cửa động rồi .  

Tề Thiên nổi giận nói rằng:  

- Ta say quá, thôi Ðộc Giác quỷ vƣơng dẫn bảy mƣơi hai chúa động ra trƣớc, còn ta với Tứ kiện 

tƣớng theo sau . Ðộc Giác quỷ vƣơng vâng lệnh dẫn bảy mƣơi hai chúa động xông ra, bị Cửu Diện 

chận đánh nên phải thối lại, ra không khỏi động!  
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Kế Tề Thiên xách thiết bảng tới hét lớn rằng:  

- Tránh Tránh .  

Ðộc Giác và bảy mƣơi hai chúa động tránh vẹt hai bên.  

Tề Thiên xông ra đánh Cửu Diện phải lui ra cửa động.  

Cửu Diện nói rằng:  

- Bật Mã Ôn không sợ chết, ngƣơi phạm tội trời: 

 

1.) Ăn vụng Bàn đào. 

2.) Uống lén rƣợu ngự tửu. 

3.) Ăn vụng cổ bàn của Vƣơng Mẫu. 

4.) Lén uống thuốc kim đơn của Lão quân. 

5.) Ăn trộm ngự tửu đem về làm tiệc, nay còn cự chống cho thêm tội nữa sao? 

 

 

Tề Thiên cƣời ngất nói rằng:  

- Năm điều đó quả có, ta không thèm chối , mà bây giờ chúng bây muốn cái gì? 

Cữu Diện nói:  

- Nay Thƣợng Ðế sai chúng ta xuống bắt ngƣơi, ngƣơi mau chịu phép, kẻo liên lụy cả động .  

Tề Thiên nổi giận nói rằng:  

- Chúng bây là đồ khốn, tài phép bao nhiêu mà nói lớn lối! Ta đập một cây cho rồi đời .  

Cửu Diện hổn chiến, bị Tề Thiên mạnh mẽ qua, Cửu Diện đánh không lại vụt chạy hết, về trại thƣa 

rằng:  

- Hầu yêu mạnh bạo vô cùng, chúng tôi đánh không lại .  

Lý Thiên Vƣơng sai bốn vị Thiên Vƣơng dẫn Nhị thập bát tú kéo binh ra vây phủ.  

Tề Thiên chẳng hề nao núng, dẫn bốn tƣớng mạnh và Ðộc Giác quỷ vƣơng với bảy mƣơi hai động 

chủ ra cự địch. 

 

Ðánh từ giờ thìn cho đến mặt trời lặn, Ðộc Giác quỷ vƣơng và bảy mƣơi hai chúa động đều bị thiên 

thần bắt hết, trừ ra có Tứ kiện tƣớng chạy khỏi. 

 

Còn đó Tề Thiên đƣơng đánh với Tứ vị Thiên vƣơng, Lý thiên Vƣơng và Na Tra thái tử, Tề Thiên 

nhổ một nắm lông bỏ vô miệng nhai nhỏ phun ra, hóa hình Tề Thiên vô số, đều cầm thiết bảng trợ 

chiến với mình.  

Tứ vị Thiên vƣơng, Lý Tịnh Na Tra đều bại tẩu! Tề Thiên dùn mình thâu lông lại, về tới cửa động, 
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thấy Tứ Kiện Tƣớng dàn quân nghinh tiếp.  

Tứ Kiện Tƣớng khóc ba tiếng, rồi cƣời ba tiếng.  

Tề Thiên hỏi:  

- Vì cớ nào đã khóc lại cƣời? 

Tứ Kiện Tƣớng thƣa rằng:  

- Khóc là khóc bảy mƣơi hai chúa động và quỷ vƣơng bị bắt, còn cƣời là mừng Ðại Thánh thắng trận 

mới về .  

Tề Thiên nói:  

- Sự chinh chiến thắng bại là việc thƣờng, hơi nào mà buồn bực. Chúng ta ăn cho no, ngủ cho khỏe, 

mai bắt Thiên Vƣơng lại mà báo thù .  

Chúng khỉ đều thỉnh lệnh. 

 

 

Nói về Lý Tịnh thâu binh, các Thiên Vƣơng về dƣng yêu quái hổ hang rất nhiều, mà bắt không đặng 

một con khỉ.  

Lý Thiên Vƣơng truyền Thiên binh treo lục lạc theo Thiên la Ðịa võng, hễ nghe rung lục lạc thì đón 

bắt, đừng cho yêu hầu trốn thoát.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 6  

Quan Âm phó hội hỏi căn do 

Tiểu Thánh ra oai trừ Ðại Thánh 

Nói về Quan Âm Bồ Tát ở núi Phổ Ðà tại Nam Hải. Khi Vƣơng Mẫu mời phó hội, thì Quan Âm đi 

với đệ tử là Lý Mộc Tra pháp danh Huệ Ngạn, đồng đến cung Diêu Trì, thấy cổ bàn đã lỡ hết! Tuy 

có mấy vị Thiên tiên, mà không ai ngồi tiệc, cứ bàn luận chuyện Tề Thiên...  

Quan Âm ra mắt các tiên, các tiên đáp lễ, rồi thuật chuyện lại...  

Quan Âm nói:  

- Nếu không dự tiệc thì các vị theo bần tăng vào chầu Thƣợng Ðế coi thể nào! 

Các tiên y lời, theo đến Thông Minh điện, có bốn vị Tiên sƣ và Xích Cƣớc đại tiên nghinh tiếp.  

Quan Âm và các tiên bƣớc vào, thì có Thái Thƣợng lão quân và Vƣơng Mẫu còn ở đó.  

Chào hỏi với nhau rồi, Quan Âm quì tâu rằng:  
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- Bây giờ tính hội này làm sao? 

Thƣợng Ðế phán rằng:  

- Kỳ hội nào cũng vui, kỳ nầy bị yêu hầu quấy rối? Nên trẫm giận sai mƣời muôn thiên binh đi bắt 

nó, chƣa thấy trở về, không biết thắng hay là bại .  

Quan Âm nói rằng:  

- Vậy thì Huệ Ngạn xuống núi Hoa Quả thăm coi thắng phụ thế nào! Nếu gặp đánh thì trợ chiến, rồi 

về báo tin .  

Huệ Ngạn vâng lời xách thiết côn giáng hạ. Tới núi Hoa Quả thấy Thiên la Ðịa võng bủa giăng, liền 

kêu lớn rằng:  

- Ta là Nhị Thái Tử Lý Mộc Tra xin vào thám thính .  

Lý Thiên Vƣơng mở cửa dinh.  

Huệ Ngạn vào lạy cha và ra mắt bốn vị Thiên vƣơng.  

Lý Thiên Vƣơng hỏi:  

- Con ở đâu tới đây? 

Huệ Ngạn thƣa rằng:  

- Con theo Bồ Tát phó hội Bàn đào, thấy hƣ hết cổ bàn, nên Bồ Tát vào chầu Thƣợng Ðế. Thƣợng 

Ðế thuật chuyện..., nên Bồ Tát sai con đi thám thính .  

Ðang nói nửa chừng, kế có quân vào báo rằng:  

- Tề Thiên dẫn hầu tinh đến khiêu chiến .  

Huệ Ngạn thƣa rằng:  

- Bồ Tát dạy con đi thám và trợ chiến, con xin ra trận coi yêu quái thế nào? 

Lý Thiên Vƣơng nói:  

- Con đi thì phải cho cẩn thận .  

Huệ Ngạn huơi thiết côn ra khỏi cửa, rồi hỏi rằng: 

- Tề Thiên là ai? 

Tề Thiên nói:  

- Lão Tôn đây! Còn ngƣơi là ai đó? 

Huệ Ngạn nói:  

- Ta là học trò Quan Âm bồ tát, con thứ hai của Lý Thiên Vƣơng tên là Mộc Tra tự Huệ Ngạn đây .  

Tề Thiên nói:  

- Sao ngƣơi không ở Nam Hải mà tu, đến đây làm gì? 

Huệ Ngạn nói:  

- Ta vâng lệnh thầy đi thám thính, thấy ngƣơi khiêu chiến, nên ta ra mà bắt ngƣơi .  

Tề Thiên nói:  



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

- Mi chớ khoe tài, ta đập mi một cái cho biết .  

Huệ Ngạn giơ côn ra đỡ, đánh đặng sáu mƣơi hiệp Huệ Ngạn chạy dài.  

Tề Thiên thâu quân về động. 

 

Còn Huệ Ngạn chạy về thở dốc mà rằng:  

- Tề Thiên thiệt có tài, con cự đà không lại .  

Lý Thiên Vƣơng hoảng kinh truyền viết biểu cầu cứu, sai Ðại Lực quỷ vƣơng theo Huệ Ngạn về trời 

dâng biểu. 

 

 

Khi ấy Huệ Ngạn về thuật chuyện cho Quan Âm nghe , Quan Âm còn suy nghĩ.  

Còn Ðại Lực quỷ vƣơng dâng sớ Thƣợng Ðế coi rồi phán rằng:  

- Sá gì một con quỷ mà mƣời muôn Thiên binh làm không lại, mà phải xin tiếp cứu! Bây giờ tính sai 

đạo binh nào? 

Quan Âm chắp tay tâu rằng:  

- Bệ Hạ chớ lo! Bần tăng dâng một vị thần, bắt yêu hầu nháy mắt .  

Thƣợng Ðế phán hỏi:  

- Bồ Tát cử ai? 

Quan Âm tâu rằng:  

- Ngƣời ấy kêu Bệ Hạ bằng cậu ruột. Nhị Lang hiền thánh tên Dƣơng Tiễn, khi trƣớc giết sáu con 

yêu, lại có sáu ngƣời anh em bạn tại Mai Sơn, sẳn có 1200 thần thảo đầu, thần thông quảng đại, bây 

giờ ở tại vàm Quán Châu, va có tánh kiêu, nhƣ sai đi đánh thì đi, nếu đòi về trào mà sai thì chắc 

không chịu! Xin Bệ Hạ xuống chiếu sai va, thì chắc va phụng mạng. 

Thƣợng Ðế y lời truyền viết chiếu điều binh rồi sai Ðại Lực quỷ vƣơng đi. 

 

 

Khi Ðại Lực quỷ vƣơng tới vàm Quán Châu, đến trƣớc dinh, Nhị Lang hiển thánh tiếp sứ, rồi thiết 

hƣơng án quì đọc chiếu nhƣ vầy: 

" Tề Thiên Ðại Thánh là Tôn Ngộ Không ở tại động Thủy Liêm núi Hoa Quả, hội Bàn đào nó phá rã 

rời, Thiên Binh Thiên Tƣớng bị đà xững vững. Xin hiền khanh ra sức cùng nghĩa đệ giúp công Trị 

bình, trẫm sẽ phong, chỉnh đốn rồi ta ban thƣởng." 

 

 

Nhị Lang hiển thánh vâng lời tạ ơn; rồi nói rằng:  
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- Vậy Thiên sứ về trƣớc tâu lại, rằng tôi phụng chỉ đề binh. 

Nói rồi kêu sáu anh em: Khƣợng thái úy, Trƣơng thái úy, Giao thái úy, Lý thái úy, Quách Thân 

tƣớng quân, Trực Kiện tƣớng quân, bảo đem 1200 thần thảo đầu cho sẳn, đem cung tên khí giới theo, 

đồng nổi gió, bay qua núi Hoa Quả, thấy Thiên la Ðịa võng bủa giăng . 

Nhị Lang hiển thánh kêu lớn rằng:  

- Ta là Nhị Lang hiển thánh chân quân, vâng chỉ đem quân trợ chiến .  

Lý Thiên Vƣơng nghe báo truyền mở cửa dinh nghinh tiếp.  

Nhị Lang hiển thánh vào hỏi việc chinh chiến thể nào?  

Lý Thiên Vƣơng thuật chuyện lại, Nhị Lang hiển thánh cƣời rằng:  

- Ðể nó giỏi nó thần thông với tôi. Các ông hãy mở Thiên la Ðịa võng ra, hễ đánh đâu vây đó mà 

thôi, xin Thác Tháp thiên vƣơng hay là Tam Thái Tử cầm kiếng chiếu yêu đứng trên mây soi xuống, 

đặng tôi coi mà theo nó, dẫu nó biến ra vật chi cũng biết, đừng cho nó sẫy khó lòng .  

Nhị Lang hiển thánh dặn các thần thảo đầu cột chó, cầm ó lại, chờ khi hổn chiến sẽ thả ra.  

Dặn rồi dẫn sáu tƣớng tới động Thủy Liêm khiêu chiến. Thấy bầy khỉ đóng binh nhƣ rồng uống 

khúc, trƣớc cửa động dựng cờ đề chữ Tề Thiên Ðại Thánh, Nhị Lang hiển thánh nói:  

- Loài yêu hầu vô lễ, muốn địch thể với trời! 

 

Khi ấy tiểu hầu vào báo, Tề Thiên nai nịch cầm thiết bảng xông ra hỏi rằng:  

- Ngƣời là tiểu tƣớng ở đâu, dám cả gan đến đây khiêu chiến?  

Nhị Lang hiển thánh nạt rằng:  

- Mi có mắt mà không ngƣơi, ta là cháu kêu Thƣợng Ðế bằng cậu, chức Chiêu Huệ Tịnh hiển vƣơng, 

là Nhị Lang hiển thánh chân quân, vâng chỉ đến bắt ngƣơi đây .  

Tề Thiên nói:  

- Ờ ta có nghe em Thƣợng Ðế muốn chồng, xuống phàm trần kết đôi với Dƣơng quân, sinh đặng một 

trai tên là Dƣơng Tiễn sức mạnh nhổ núi Giao Sơn, có phải là mi đó chăng? Mi là con nít nhảy mũi 

ta không nỡ xuống tay, ta tha cho mi về kêu Lý Thiên Vƣơng ra đây cự chiến .  

Nhị Lang nổi giận mắng rằng:  

- Yêu hầu cà xốc, ta chém một đao .  

Hai đàng đánh nhau, ba trăm hiệp sức cũng cầm đồng.  

Nhị Lang hiển thánh hóa mình cao muôn trƣợng, tóc đỏ, mặt xanh, nanh dài, mũi lớn, cầm đao lớn 

bằng hòn núi chém bổ Tề Thiên.  

Tề Thiên cũng biến hình cao muôn trƣợng, cầm thiết bảng lớn nhƣ núi Thái Sơn cự với Nhị Lang 

hiển thánh.  

Lúc nầy binh yêu hoảng vía hết chờn vờn, tƣớng khỉ run en thôi cà thọt! 
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Chừng ấy sáu tƣớng của Nhị Lang hiển thánh mới thả chó và ó ra, trên nhành ó liện, dƣới gốc chó 

râm, binh tƣớng săn nà, làm cho bầy khỉ quăng gƣơm ném giáo, con vọt vô rừng, con nhảy vào động. 

 

Tề Thiên thật không sút chi Nhị Lang hiển thánh, song thấy quần hầu vỡ tan, phải hiện nguyên hình 

chạy về tiếp cứu!  

Nhị Lang hiển thánh đuổi theo.  

Tề Thiên không muốn cự bởi nóng bầy khỉ nên riết về, ai dè về gần cửa động, bị sáu tƣớng của Nhị 

Lang đón lại mà rằng:  

- Con khỉ khốn chạy đâu? 

Phần chó với ó nó vải theo, Tề Thiên túng thế, thâu thiết bảng giắt vào mép tai, rồi biến ra con se sẻ 

bay lên ngọn cây mà đậu! Sáu tƣớng kiếm không đặng.  

Kế Nhị Lang hiển thánh chạy đến hỏi rằng:  

- Các em rƣợt tới đâu mà mất nó .  

Sáu ngƣời nói:  

- Chúng tôi vây nó tại đây, không biết nó biến đi đâu mất! .  

Nhị Lang hiển thánh trợn mắt ngó lên, thấy trên ngọn cây có yêu khí, biết là Tề Thiên biến ra se sẻ 

ấy, liền hiện nguyên hình lại, rồi dùn mình biến ra con bù cắt, bay lên mổ se sẻ, se sẻ sợ bay bỗng 

hóa ra con cò ngà bay lên mây.  

Bù cắt biến ra hạc biển bay theo. Cò ngà hoảng kinh xẹt xuống suối hóa ra con cá. Hạc biển bay theo 

xuống suối không thấy con ngà, thì chắc con ngà đã biến ra tôm cá, liền hóa ra con séo mà xom, con 

cá thấy con séo xom lia xom lịa, thì nghi là Nhị Lang biến ra, liền lội thối lại.  

Con séo thấy con cá chày mà đuôi không đỏ, biết là Tề Thiên liền chạy theo mà mổ. Con cá thấy con 

séo sao chân không đỏ, biết chắc là Nhị Lang theo mình liền lặn xuống biến ra con rắn nƣớc, nhảy 

vọt lên bờ, lủi vô cỏ rậm. Con cò séo mổ hụt, lại thấy rắn nƣớc nhảy lên bờ, thì chắc là Tề Thiên hóa 

rắn mà trốn, séo liền hóa ra hạc xám theo mổ rắn nƣớc, rắn nƣớc chạy vọt lên triền núi hóa ra chim 

nắt nƣớc, đậu theo mé khe, Nhị Lang hiển thánh thấy Tề Thiên biến ra vật hèn mọn, thì không thèm 

hóa ra vật khác làm chi, liền hiện hình ngƣời lấy cung mà bắn. Chim nắt nƣớc lẹ mắt, liền nhào 

xuống chân núi, hóa ra một cái miểu Thổ Ðịa, cái miệng làm cửa, hai hàm răng làm cánh cửa, cái 

lƣỡi làm cốt Thổ Ðịa, cặp mắt làm cửa sổ, còn cái đuôi không biết làm sao phải hóa làm cột cờ dựng 

sau miễu!  

Nhị Lang hiển thánh tới gặp miễu Thổ Ðịa sau miễu có dựng cờ . 

Nhị Lang ngẫm nghĩ cƣời rằng:  
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- Con khỉ nó gạt ta đây! Ta khi nào mắc kế, thuở nay miễu Thổ Ðịa đời nào dựng cờ sau lƣng, Tề 

Thiên gạt ta chun vào để nó cắn. Ta không thèm vô cửa, ta đánh phá cho hƣ gãy cánh, rồi ta sẽ vào .  

Tề Thiên nghe nói nghĩ rằng:  

- Nếu để nó đập phá cửa, thì gãy răng đui mắt mình còn gì .  

Nghĩ rồi vùng biến mất! Nhị Lang hiển thánh kiếm hết sức không đặng! 

 

Kế bốn Thái Úy, hai tƣớng quân chạy tới hỏi rằng:  

- Anh bắt đặng Tề Thiên chƣa vậy? 

Nhị Lang hiển thánh cƣời mà thuật chuyện vậy vậy... 

Sáu ngƣời đều sửng sờ!  

Nhị Lang hiển thánh nói:  

- Vậy các em ở đây coi chừng, để ta lên mây kiếm nó .  

Nói rồi nhảy lên nửa chừng, thấy Lý Thiên Vƣơng và Na Tra đang ở trên mây soi kiếng.  

Nhị Lang hiển thánh nói:  

- Thiên Vƣơng có thấy yêu hầu chăng? 

Lý Thiên Vƣơng nói:  

- Nó không có lên đây, ta đang soi gƣơng mà tìm nó .  

Nhị Lang hiển thánh thuật chuyện lại, Lý Thiên Vƣơng nghe nói, thì cầm kiếng mà soi, rồi cƣời ngất 

mà rằng:  

- Con khỉ nó qua vàm Quán châu là chỗ Chơn quân ở kia kìa, Chơn quân trở về bắt nó cho mau .  

Nhị Lang hiển thánh nghe nói xách đao đi riết. 

 

 

Nói về Tề Thiên gần tới vàm Quán Châu, liền giả hình làm Nhị Lang hiển thánh, đi thẳng vào cửa 

miếu, Quỷ sứ ngỡ là chủ về, kéo ra làm lễ rƣớc vào.  

Tề Thiên ngồi giữa bảo đem sổ bộ ra xem, thấy đề Lý Hổ đem tam sanh cúng trả lễ, Trƣơng Long 

cầu gia đạo bình an, kẻ tới cầu con, ngƣời xin cứu bệnh.  

Ðƣơng xem sổ bộ, kế báo gia gia về nữa! Quỷ sứ nghe báo chạy ra sững sờ!  

Nhị Lang hiển thánh hỏi:  

- Có Tề Thiên tới đây không? 

Quỷ sứ thƣa rằng:  

- Có một gia gia hình dung nhƣ vậy, đƣơng xem bộ sổ ở trỏng .  

Nhị Lang hiển thánh nghe nói xông vào.  

Tề Thiên xem thấy hiện hình mà nói rằng:  
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- Nhà ngƣơi đừng láu táu, miễu này về Lão Tôn rồi! 

Nhị Lang hiển thánh chém một đao, Tề Thiên đƣa thiết bảng ra đỡ.  

Hai ngƣời đánh với nhau ra khỏi cửa, vừa đánh vừa chạy đến chân núi Hoa Quả!  

Ðã sức cầm đồng thì chớ, lại còn sáu ngƣời trợ chiến và thiên binh thiên tƣớng phủ vây. 

 

Lúc này Ðại Lực quỷ vƣơng về tâu... Thƣợng Ðế với Quan Âm, Thái Thƣợng, Vƣơng Mẫu và các 

tiên còn ở lại đền bàn luận, Thƣợng Ðế nghe Ðại Lực quỷ vƣơng tâu chuyện thì hỏi rằng:  

- Nhị Lang hiển thánh đánh cả ngày sao không nghe tin thắng bại? 

Quan Âm chắp tay tâu rằng:  

- Xin Bệ Hạ, ngự ra cửa Nam Thiên với Thái Thƣợng đạo tổ để xem thắng phụ dƣờng nào .  

Thƣợng Ðế khen phải, liền ngự ra Nam Thiên Môn, mở cửa trời xem xuống, thấy Lý Thiên Vƣơng 

cầm kiếng đứng trên mây với Na Tra. Các thiên binh thiên tƣớng thì vây phủ Tề Thiên, còn Nhị 

Lang hiển thánh với sáu ngƣời em vậy đánh Tề Thiên, mà cũng trật vuột làm không xuể!  

Quan âm nói với Thái Thƣợng rằng:  

- Tôi tiến cử Nhị Lang là thần thông quảng đại, mà còn bắt không đặng Tề Thiên. Thôi, để tôi giúp 

Nhị Lang một phép đặng bắt nó cho rồi .  

Thái Thƣợng hỏi:  

- Bồ tát làm sao mà giúp? 

Quan Âm nói:  

- Tôi quăng cái Tịnh bình xuống đập đầu con khỉ, dầu không chết cũng té nhào thì Nhị Lang bắt đặng 

.  

Thái Thƣợng nói:  

- Cái tịnh bình của Bồ Tát bằng ngọc, nhƣ đánh nhằm thì tốt, rủi có trật bể uổng! Thôi, để tôi giúp 

cho .  

Quan Âm hỏi:  

- Ðạo tổ dùng vật chi? 

Thái Thƣợng cởi cái vòng trong tay tả mà rằng: 

- Cái vật này bằng gang, tôi tẩm luyện đã linh lắm, nhờ đeo trong mình, nên rất quý! Nƣớc ngâm 

không ƣớt, lửa cháy không mềm, quăng đụng vật chi thì nó quấn chặt cứng nên gọi là Kim Cang trát, 

một tên riêng là Kim Cang sào. Năm trƣớc, tôi qua khỏi cửa Hàm cốc cũng nhờ nó, mới độ nƣớc Tây 

Vực thành Phật nhiều lắm. Ðể tôi quăng xuống cho mà coi .  

Nói rồi quăng xuống. 
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Khi Tề Thiên đƣơng mê trận, chẳng dè Kim Cang sào rớt nhằm đầu, Tề Thiên té nhào, bộ nhƣ chết 

hụt, lồm cồm chờ dậy, bầy chó nhảy vô cắn xé, trì kéo lăng nhăng, nên Tề Thiên nằm dƣới đất la 

chó, vừa la vừa chờ dậy, bị Nhị Lang hiển thánh và sáu anh em xúm lại bắt Tề Thiên đè xuống lấy 

ngoéo sắt móc eo ếch, xỏ tiên thằng trói lại hết thế vùng vẫy. 

 

 

Khi ấy Thái Thƣợng thâu Kim Cang sào, rồi mời Thƣợng Ðế với Vƣơng Mẫu, Quan Âm về điện 

Linh Tiêu. Còn bốn Thái Úy và hai tƣớng quân dẫn Tề Thiên vào trại. Các Thiên Vƣơng và Thiên 

tƣớng đồng khen rằng:  

- Thiệt là nhờ công lao Tiểu thánh, mới bắt đặng yêu hầu .  

Nhị Lang hiển thánh nói:  

- Nhờ hồng phƣớc của Thƣợng Ðế và oai lực các ông, chớ tôi có tài chi mà khen ngợi .  

Sáu ngƣời em bạn thƣa rằng:  

- Xin anh để chúng tôi dẫn yêu hầu nạp cho Thƣơng Ðế .  

Nhị Lang hiển thánh nói:  

- Các em chƣa có sắc phong, không nên chầu Thƣợng Ðế, để sai thần Lục đinh lục giáp giải nó lên 

Thiên Tào, còn các em vào núi này trừ cho hết yêu quái. Còn ta theo các vị Thiên tƣớng lên Ðế đình 

lãnh thƣởng, sẽ về phân phát cho nhau .  

Sáu ngƣời đều vâng lệnh, đi xuống Hoa Quả Sơn. 

 

 

Còn Nhị Lang hiển thánh đi với Thiên Tƣớng Thiên Binh về tới Thông Minh điện. Thiên sứ tâu rằng:  

- Nhị Lang và Thiên Binh Thiên Tƣớng bắt đặng Tề Thiên giải về .  

Thƣợng Ðế truyền Ðại Lực quỷ vƣơng, Lục đinh, Lục giáp, với các tƣớng trời, dẫn Tôn Ngộ Không 

tới đài trãm yêu mà phân thây muôn đoạn.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 7  

Ðại Thánh trốn khỏi lò Bát quái 

Thích ca nhốt yêu núi Ngũ hành 
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Khi ấy chúng thần dẫn Tề Thiên tới đài trãm yêu, trói vào cột hàng yêu, gƣơm chém mẻ gƣơm, giáo 

đâm mẻ giáo, hỏa tinh đốt không cháy, Thiên Lôi đánh không sờn! Ðại Lực quỷ vƣơng và các Thiên 

tƣớng tâu lại...  

Thƣợng Ðế phán rằng:  

- Không biết yêu hầu học phép hộ thân ở đâu mà đặng nhƣ vậy! Bây giờ liệu làm sao? 

Thái Thƣợng tâu rằng:  

- Con khỉ ấy ăn bàn đào, uống ngự tửu, lại nuốt hết năm bầu thuốc kim đơn của tôi, nên nó thành 

mình vàng rồi làm sao giết cho chết! Vậy xin Bệ Hạ giao nó cho tôi bỏ vô lò bát quái, dùng lửa phép 

mà hầm nó, hễ chảy thuốc kim đơn ra hết, thì nó phải ra tro .  

Thƣợng Ðế phán rằng:  

- Vậy thì giao Tề Thiên cho Lão quân khiển sát .  

Thái Thƣợng vâng chỉ... 

 

 

Rồi Thƣợng Ðế với Nhị Lang hiển thánh lên điện, thƣởng một trăm bông vàng, một trăm ve ngự tửu, 

một trăm hột hƣờn đơn và gấm thêu châu báu...  

Nhị Lang hiển thánh tạ ơn, rồi lãnh phần thƣởng lui về miếu cũ. 

 

 

Còn Thái Thƣợng về cung Ðâu Suất mở trói cho Tề Thiên, bỏ vô lò bát quái đậy nắp lại, truyền Lục 

đinh Lục giáp và một đạo sĩ coi chụm lửa cho đủ bốn mƣơi chín ngày đêm.  

Nguyên lò bát quái là tám cung: Cung Càn, cung Khảm, cung Cấn, cung Chấn, cung Tốn, cung Ly, 

cung Khôn, cung Ðoài, mà cung Tốn ở trên gió.  

Tề Thiên nép bên cung Tốn cho khỏi lửa, tuy không lửa thì mặc lòng, chớ cũng bị khói un hai con 

mắt nâu hết, nên thành mắt lửa tròng vàng!. 

 

 

Ðủ bốn mƣơi chín ngày đạo sĩ dỡ nắp ra coi, trong ý tƣởng Tề Thiên tiêu rồi, còn thuốc kim đơn 

chảy ra cả khối.  

Ai dè Tề Thiên đƣơng dụi con mắt, nghe tiếng dỡ nắp lản cản, trên miệng lò trống lỗng! Tề Thiên 

vùng nhảy thót ra, đá ngã lò rớt xuống trung giới, sau thành Hỏa Diệm sơn, làm đạo sĩ phải đọa. 

 

Khi thình lình Ðạo sĩ đậy nắp không kịp. Còn Lục đinh Lục giáp a lại nắm Tề Thiên mà kéo, Tề 

Thiên vụt lăn cù!  
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Lúc ấy Tề Thiên nhƣ cọp sút rọ . 

Thái Thƣợng nóng mũi chạy theo níu lại, bị Tề Thiên xô ngã sấp! Rồi lấy thiết bảng ra riết tới thiên 

cung loạn đả! Chín vì sao lo đóng cửa, bốn Thiên Vƣơng chạy tan.  

Tề Thiên đánh đến chỗ nào thì tan chỗ nấy, không ai dám cự, đánh tới Linh Tiêu bửu điện, nhờ có bộ 

hạ ông Hựu Thánh chơn quân là Vƣơng Linh Quan giữ điện, thấy Tề Thiên loạn đả.  

Linh Quan rút roi vàng cản lại hỏi rằng: 

- Con khỉ khốn đi đâu? Có ta đây không đặng ngang dọc .  

Tề Thiên không thèm nói lại, hƣơi thiết bảng đập nhầu, Linh Quan lấy sức chống cự, chƣa biết hơn 

thua. 

 

 

Khi ấy Hựu Thánh chơn quân cho đòi 36 vị lôi công tới ví Tề Thiên hổn chiến.  

Tề Thiên không nao núng hóa ra ba đầu sáu tay cầm thiết bảng đánh nhƣ chong chóng.  

Linh Quan và 36 vị lôi công vây ngoài xa không dám xáp lại.  

Thƣợng Ðế kinh hãi, liền truyền chỉ sai Du Diệc linh quan và Duật Hành chơn quân, đồng qua Tây 

Phƣơng đặng thỉnh Phật Tổ Nhƣ Lai cứu giá. 

 

 

Nói về hai vị thiên sứ đằng vân đến Lôi Âm tự, cậy bốn vị Kim cang, và tám vị Bồ tát; dẫn tới trƣớc 

tòa sen, hai vị đảnh lễ rồi, Thích Ca hỏi:  

- Thƣợng Ðế sai nhị thánh đến đây có việc chi? 

Hai vị thuật chuyện và bạch rằng:  

- Bởi có sự gấp rút nhƣ vậy, nên phải cầu Phật Tổ từ bi cứu giá .  

Thích Ca nói:  

- Các vị Bồ Tát ở đây, để ta đi cứu giá .  

Dặn rồi kêu Ấ Nang tôn giả và Ca Diếp tôn giả đi theo, hóa hào quang bay gần tới Linh Tiêu bửu 

điện, nghe khua khí giới điếc tai, ấy là 36 vị lôi công vây đánh Tề Thiên mà không đã ngứa!  

Thích Ca dạy Lôi công bãi chiến, rồi kêu Tề Thiên ra hỏi.  

Tề Thiên hiện nguyên hình, lƣớt tới hét lớn rằng:  

- Ngƣơi là kẻ thật thà ở xứ nào tới đây khuyên giải? 

 

Thích Ca cƣời rằng:  

- Ta ở nƣớc Cực lạc hiệu Thích Ca Nhƣ Lai, nghe đồn ngƣơi ngang dọc làm phản cung trời, nên ta 

đến hỏi thăm cho biết, chẳng hay ngƣơi sinh tại đâu, thành đạo năm nào, vì cớ chi mà sanh loạn nhƣ 
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vậy? 

Tề Thiên nói: - Ngƣơi muốn rõ cội rễ của ta, thì nghe ta ca đây .  

Ca rằng:  

 

 

Thinh không trời đất nứt sanh ta, 

Hoa Quả non tiên thiệt cửa nha 

Ở động Thủy Liêm tài tót chúng 

Học thầy Tây Thổ phép cao xa 

Luyện chƣớc sống đời tày nhực nguyệt, 

Ra công giúp chúng khiếp yêu ma 

Vì ở trung thần chê siển thổ, 

Dốc lên thƣợng giới ngự chƣơng tòa 

Hơn thua cuộc thể lòng không chát, 

Dời đổi ngôi trời chí đã sa 

Có đức có tài thì có vị, 

Ai thua gì nhƣợng nghiệp hoàng gia.  

 

 

Thích Ca nghe rồi cƣời rằng:  

- Ngƣơi bất quá một con khỉ thành tinh, sao dám cƣớp ngôi Thƣợng Ðế? Vả Thƣợng Ðế tu tới 1550 

kiếp, mỗi kiếp đều nhiều năm, ngƣơi công đức bao nhiêu, phòng muốn tranh ngôi báu? Sao ngƣơi 

không sợ chết, phải lo việc tu hành, nếu còn làm thói dọc ngang, gặp kẻ đạo cao thì uổng mạng? 

Tề Thiên nói:  

- Tu nhiều kiếp thì mặc dầu, không lẽ làm vua hoài hủy. Lời tục nói: Ngồi lâu còn dời chỗ, ngôi báu 

cũng đổi thay. Ngƣơi hãy bảo Thƣợng Ðế dọn đồ đi mà nhƣờng ngôi cho ta, bằng không thì ta đánh 

mãi .  

Thích Ca nói:  

- Ngƣơi trừ phép trƣờng sanh và biến hóa ra, còn phép chi hay nửa chăng, mà dám nhƣờng ngôi 

Thƣợng Ðế? 

Tề Thiên nói:  

- Ta có phép rất nhiều, 72 phép huyền công, luyện đặng trƣờng sanh bất tử, và cân đẩu vân cũng hay, 

nhảy một nhảy hơn 108000 dặm. Tài phép nhƣ vậy làm vua trời không xứng hay sao? 

Thích Ca nói:  
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- Vậy thì ta đánh cuộc với ngƣơi, nếu ngƣơi nhảy khỏi bàn tay hữu của ta, thì ngƣơi hơn, ta bảo 

Thƣợng Ðế nhƣợng thiên cung cho ngƣơi, khỏi bề chinh chiến, còn ngƣơi nhảy không khỏi bàn tay 

ta, thì ngƣơi trở về trung giới tu ít kiếu nửa sẽ lên tranh đoạt .  

Tề Thiên nghe nói cƣời thầm rằng:  

- Thích Ca thiệt quê mùa quá! Lão Tôn nhảy một cái 108.000 dặm, sá chi bàn tay, dầu bao lớn, lại 

nhảy không khỏi .  

Nghĩ rồi hỏi lớn rằng:  

- Ngƣơi làm chủ việc ấy chắc không? 

Thích Ca nói: 

- Chắc .  

Nói rồi xòe bàn tay hữu ra, bằng lá sen.  

Tề Thiên cất thiết bảng, rồi co giò nhảy qua! La lớn rằng:  

- Ta qua khỏi rồi .  

Ngó quanh quất thấy năm cây cột đỏ nhƣ thịt, trên ngọn có mây xanh.  

Tề Thiên nói:  

- Mình nhảy xa quá, tới đây cùng đƣờng rồi, thì Thích Ca bảo Thƣợng Ðế nhƣờng ngôi cho mình 

chắc lắm! Song mình phải làm dấu, phòng sau đối nại với Thích Ca . Nghĩ rồi nhổ lông hóa viết 

mực, đề tại cây cột giữa, tám chữ rằng: "Tề Thiên Ðại Thánh đáo thử nhứt du". Nghĩa là: Tề Thiên đi 

chơi tới chỗ đó.  

Ðề rồi lại đái xuống gốc cột thứ nhất một vũng, rồi cân đẩu vân trở lại, té ra cũng còn đứng trong bàn 

tay Thích Ca mà nói rằng:  

- Ngƣơi là con khỉ đái vất! Ra không khỏi bàn tay ta mà còn múa mỏ! 

Tề Thiên nói:  

- Ngƣơi có theo ta đâu mà biết, ta đi tới chân trời, thấy năm cây cột đỏ, trên ngọn có mây xanh, ta có 

làm dấu, ngƣơi không tin đi mà coi? 

Thích Ca nói:  

- Ta chẳng đi đâu hết, ngƣơi hãy cuối đầu xuống mà coi? 

Tề Thiên trợn mắt dòm xuống, thấy ngón tay giữa của Thích Ca có đề tám chữ: Tề Thiên Ðại Thánh 

đảo thử nhứt du, dƣới cộng tay cái còn bọt, nƣớc đái!  

Tề Thiên hoảng kinh nói rằng:  

- Kỳ không kìa! Ta đề tám chữ đó nơi cây cột chống trời, sao lại ở nơi tay nọ! Chắc họ có phép tiên 

tri, làm vậy đặng gạt mình, ta chẳng hề tin, đi coi lại một nữa .  

Nói rồi nhảy lên một cái bị Thích Ca lật bàn tay xuống đất, năm ngón tay Thích Ca hóa ra năm hòn 

núi Ngũ Hành, chụp đè trên lƣng Tề Thiên Ðại Thánh!  
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Các vị lôi thần và Ấ Nang, Ca Diếp chắp tay khen rằng:  

- Hay lắm! 

Thích Ca bảo Ấ Nang, Ca Diếp từ giã ra về. 

 

 

Xảy thấy Thiên Bồng Thiên Hựu chạy đến tâu rằng:  

- Xin Phật Tổ nán chờ Thƣợng Ðế ra mắt .  

Thích Ca ngó lại thấy xe rồng tán phụng hƣơng báu nhạc trời . 

Thƣợng Ðế ngự ra tạ ơn rằng:  

- Nhờ Phật Tổ trừ đặng yêu hầu, xin nán lại dự tiệc, ngỏ dùng lễ mọn tạ ơn . 

Thích Ca chắp tay tâu rằng: 

- Lão tăng vâng chỉ tới trợ lực với chƣ thần, có công lao bao nhiêu mà phòng cảm tạ .  

Thƣợng Ðế truyền mời các thần tiên đồng phó hội tạ ơn Phật Tổ, lại truyền tiên nữ dọn yến, bàn đào, 

ngự tửu, cùng đồ trân tu quý báu không biết bao nhiêu. 

 

 

Giây phút các thần tiên đến trƣớc Phật Tổ mà bạch rằng: 

- Phật Tổ từ bi đại đức trừ đặng yêu hầu, chúng tôi cảm tạ. Xin Phật Tổ đặt tên hội này là hội chi, 

theo dèo cuộc nầy .  

Thích Ca nói:  

- Nay trên trời đã an, thì đặt An thiên hội cũng đặng .  

Các thần tiên đều khen hay!  

Lúc ngự yến có tiên nữ ca vang, nhạc trời trỗi chặp.  

Vƣơng Mẫu dẫn các tiên nga đến dâng bàn đào, mà bạch rằng:  

- Khi trƣớc bị yêu hầu phá hội bàn đào. Nay nhờ Nhƣ Lai trừ nó, lại làm hội An Thiên, tôi chẳng biết 

lấy chi tạ ơn, nên rửa tay hái ít trái bàn đào đem dâng lấy thảo". Thích Ca chắp tay tạ ơn.  

Vƣơng Mẫu dạy tiên nga ca múa. 

 

 

Giây lâu có Nam Cực tiên ông cỡi hƣơu đến ra mắt Thƣợng Ðế, rồi đến trƣớc mặt Phật Tổ mà bạch 

rằng:  

- Khi trƣớc tôi nghe Lão Quân dẫn yêu hầu về mà đốt, tƣởng họa tán đà tiêu rồi, không dè nó thoát ra 

đƣợc, đánh phá cung trời làm cho kinh động Thƣợng Ðế, nay nhờ Phật Tổ trị an, lại thiết An Thiên 

hội, nên tôi đem cỏ thoạt bông hƣơng, kim đơn châu bích, xin Nhƣ Lai nhiệm lễ mọn . 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Thích Ca thâu lãnh.  

Kế Xích cƣớc đại tiên đến ra mắt Thƣợng Ðế, rồi bạch với Phật Tổ rằng:  

- Nhờ ơn Phật Tổ trị đặng yêu hầu, tôi xin dâng hai ttrái giao lê, ít trái lão táo gọi là chút tạ ơn .  

Thích Ca cũng lãnh, rồi dạy Ấ Nang , Ca Diếp thâu lễ vật, đặng từ tạ ra lui về.  

Xảy thấy Linh Quan đi tuần về báo rằng:  

- Tề Thiên ló đầu ra khỏi núi! 

Thích Ca nói:  

- Không hề chi .  

Liền lấy một tờ giấy trong túi ra có đề sáu chữ vàng là: Án ma ni bát di hồng.  

Sai Ấ Nang tôn giả đi dán trên chót núi Ngũ Hành, năm hòn núi tự nhiên chắc cứng, nhƣ trên có câu 

đầu, dƣới có ràng cẳng rút vô vậy! Tuy ló đầu ló tay ra, mà dậy không nổi.  

Xong rồi Thích Ca giã từ Thƣợng Ðế và các thần tiên ra về, tuy vậy mà lòng cũng từ bi, sai Thổ Ðịa 

và Ngũ Phƣơng Yết Ðế canh giữ Tề Thiên, dặn có đói thì cho ăn sắt cục! Khát thì nấu đồng tiêu ra 

cho uống! Chờ hết tội sẽ cho ngƣời đến cứu.  

Dặn xong rồi về chùa Lôi Âm, bên bƣớc Cực Lạc.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 8  

Nhƣ Lai tạo kinh truyền Cực Lạc 

Quan Âm vâng chỉ xuống Tràng An 

Nói về Phật Tổ từ tạ Ngọc Ðế về đến Lôi Âm bửu sái, để các vị Bồ Tát Kim Cang cầm tràng phan 

bửu sái ra tiếp giá.  

Nhƣ Lai lên ngồi tòa sen, hào quang sáng lòa.  

Các Bồ Tát Kim Cang chắp tay làm lễ hỏi:  

- Phá cõi trời, làm rối bàn đào hội, là ai vậy? 

Nhƣ Lai phán các việc đầu đuôi, hết thảy nghe nói đều mừng rỡ lui chầu. 

 

Ngày kia Phật Tổ kêu các vị Ấ La, Yết Ðế, Bồ Tát, Kim Cang mà nói rằng:  

- Từ thâu đặng yêu hầu tính lại đặng năm trăm năm dƣới phàm. Nay ta có một bửu bồn, kêu là Vu 

Lan bồn có đủ trái ngon bông lạ cho các ngƣơi hƣởng nhờ, ý các ngƣơi muốn chăng? 

Hết thảy chắp tay tạ ơn.  
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Phật Tổ biểu Ấ Nang Ca Diếp phân phát cho đại chúng.  

Hết thảy cảm tạ rồi, xin Nhƣ Lai giảng dạy.  

Nhƣ Lai giảng tam thừa kinh phép chánh quả rồi nói với chúng rằng: 

- Ta xem trong bốn cõi đại bộ châu, con ngƣời lành dữ khác nhau. Tại Ðông Thắng thần châu kính 

trời đất, có lòng hiền, Tây Ngƣu hạ châu không tham ái; Bắc Cƣ lƣ châu hay sát sanh vọng ngữ, còn 

Nam Thiện bộ châu tham dâm dục, hay đâm chém, miệng lƣỡi hung dữ độc ác. Nay ta có ba tạng 

chân kinh khá khuyên ngƣời lành . Chƣ vị Bồ Tát chắp tay hỏi:  

- Ba tạng kinh thế nào? 

Nhƣ Lai nói:  

- Một tạng nói về việc trời, một tạng nói về trời đất, môt tạng nói về việc đất, còn một tạng thì cứu 

ma độ quỷ. Ba tạng cộng lại là 25 bộ cai ra một muôn năm ngàn một trăm bốn mƣơi bốn cuốn 

(15.144) thiệt là phép chu nhân thánh thiện. Ta muốn cho về Ðông Ðộ, e thiên hạ ngu dại chê bai 

phép Phật, chẳng biết kinh du là chánh tông. Phải đặng một ngƣời tài phép giỏi qua Ðông Ðộ khuyên 

dạy chúng sanh, sẽ đặng có công đức nhƣ non. Ai muốn lãnh đi? 

Quan Âm Bồ Tát nói:  

- Tôi tuy bất tài, xin qua Ðông Ðộ kiếm một ngƣời đi thỉnh kinh . 

Nhƣ Lai cả đẹp nói:  

- Quan Âm thần thông biến hóa đi đặng. Nhƣ có đi thì đi trên mây, mà chớ đi cao lắm, ngƣơi tuy có 

lòng mà cũng khó đi đặng, nay ta cho ngƣơi năm phép báu .  

Liền dạy Ấ Nang Ca Diếp lấy cà sa và Cữu huờn tích trƣợng đặng cho ngƣời thỉnh kinh bền lòng đi, 

khi bận áo cà sa khỏi đọa luân hồi, cầm tích trƣợng khỏi bị hại. Quan Âm lạy mà lãnh.  

Nhƣ Lai lấy ba cái cô nhi là cái vòng, nói rằng:  

- Ba cái cô nhi nầy nhƣ một, cái nầy đọc chú ba lần thì biến hóa mà trừ yêu. Nhƣ gặp yêu thì nhờ 

phép nầy khuyên dạy nó phải đi theo ngƣời lấy kinh làm học trò. Nhƣ nó không chịu thì cho nó đội 

cái nầy trên đầu tự nhiên dính vào thịt gỡ ra không đặng. Nó không vâng phục thì đọc chú cho nó 

nhứt đầu chịu không nỗi, thì nó mới đầu vào phép ta .  

Quan Âm lãnh rồi làm lễ lui ra, kêu Huệ Ngạn đi theo. 

 

Quan Âm gói áo cà sa lại, đƣa Huệ Ngạn cầm, lại cất Kim Cô, tay cầm Tích trƣợng, xuống khỏi Linh 

Sơn. Tới gần núi có Ngọc Chân Quân Kim Ðãnh đại tiên rƣớc vào pha trà hỏi:  

- Chẳng hay Bồ Tát đi đâu? 

Quan Âm nói:  

- Tôi vâng chỉ Nhƣ Lai đến Ðông Ðộ tìm ngƣời lấy kinh . 

Ðại tiên hỏi:  
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- Chừng nào ngƣời lấy kinh đi tới? 

Quan Âm nói:  

- Chƣa biết chừng độ hai ba mƣơi năm thì tới . 

Liền từ giã đại tiên đi nửa chừng mây, ngó xuống sông Lƣu Sa thấy ba ngƣời chết chìm.  

Quan Âm nói với Huệ Ngạn rằng:  

- Ngƣời phàm khó qua chỗ nầy đặng mà lấy kinh .  

Xảy thấy nổi sóng gió, một con yêu rất xấu xa, hét lớn một tiếng nhảy lên bờ cầm bửu trƣợng xốc lại 

đánh Quan Âm . 

Huệ Ngạn cầm côn chận lại nạt rằng:  

- Quái vật chớ chạy . 

Hai ngƣời hổn chiến hơn mƣời hiệp chƣa phân hơn thua.  

Yêu ấy đỡ lại rồi hỏi rằng:  

- Ngƣơi ở đâu mà dám đến cự với ta? 

Huệ Ngạn nói:  

- Ta là Nhị Thái Tử của Lý Thiên Vƣơng là Mộc Tra đây, ngƣơi sao dám đón đƣờng? 

Quái ấy nói:  

- Ta nhớ ngƣơi theo Nam Hải Quan Âm tu hành, sao lại đến làm chi? 

Mộc Tra nói:  

- Trên kia là thầy ta đó .  

Quái ấy nghe nói liền chạy tới trƣớc mặt Quan Âm cúi đầu lạy thƣa rằng:  

- Xin tha tội cho tôi thú thiệt: Nguyên trƣớc tôi hầu Ngọc Ðế làm chức Quyện Liêm đại tƣớng, nhân 

hội bàn đào lỡ tay làm bể đèn lƣu ly nên Ngọc Ðế bắt tội đánh 800 roi, đày xuống hạ giới, biến ra 

xấu xa, còn bảy ngày có gƣơm bay đến đâm hông tôi một lần, đau đớn quá chừng. Lại thêm đói lạnh 

chịu không nỗi, nên làm sóng gió bắt ngƣời qua lại mà ăn thịt, nay rủi phạm nhằm Bồ Tát .  

Quan Âm nói:  

- Ngƣơi đã có tội lại ăn thịt ngƣời ta, tội càng thêm nặng. Nay ta lãnh sắc Phật Tổ qua Ðông Ðộ tìm 

ngƣời lấy kinh. Ta muốn ngƣơi đợi đây theo ngƣời lên Tây Phƣơng thỉnh kinh, ta kêu gƣơm bay đó 

không đâm ngƣơi nữa. Sau này nên công hết tội, đặng phục chức cũ, ngƣơi nghĩ thế nào? 

 

Quái ấy nói:  

- Tôi xin quy y làm lành. Từ trƣớc đến nay mấy ngƣời đi lấy kinh qua đây đều bị tôi ăn hết, còn cái 

đầu bỏ chìm xuống sông, không dè mấy sọ ấy không chìm cứ nổi trên mặt nƣớc. Tôi lấy làm lạ, lấy 

dây xỏ lại treo chỗ trống kia, tính ra chín ngƣời đi lấy kinh bị hại rồi .  

Quan Âm nói:  
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- Ngƣơi khá đem mấy cái đó treo trên chót núi, đợi ngƣời lấy kinh tới sẽ có việc dùng .  

Quái vật vâng lời dạy dỗ, cải ác quy y. 

 

Quan Âm thí phát cho con yêu ấy rồi. Lấy sông Lƣu Aa làm họ, nên đặt họ Sa, đặt tên thánh gọi là 

Ngộ Tịnh.  

Khi ấy Ngộ Tịnh đƣa Quan Âm và Huệ Ngạn khỏi sông rồi, răn lòng không ăn ai nữa. Dùng trái cây 

đỡ dạ mà đợi kẻ thỉnh kinh. 

 

Còn Quan Âm và Huệ Ngạn đi một hồi lâu xảy thấy núi cao chớn chở, hơi dữ bay lên núi mịt mù, đi 

qua không đƣợc.  

Quan Âm tính đằng vân mà qua núi.  

Xảy đâu trận gió thổi tới, hiện ra một con yêu tinh đầu heo tƣớng dữ tay cầm Cào cỏ (đinh ba) đập 

lại Quan Âm . 

Mộc Tra cản lại hét một tiếng lớn rằng:  

- Ðồ yêu quái đừng vô phép, coi gậy sắt đây nè .  

Con tinh trả lời rằng:  

- Hòa Thƣợng này không biết sợ chết, coi cào cỏ ta đây .  

Hai ngƣời đánh dƣới chân núi, chƣa biết hơn thua . 

Quan Âm ở nữa lừng bỏ bông sen xuống cản ngang, hai ngƣời đánh không đặng nữa; con tinh thất 

kinh mới hỏi:  

- Ngƣơi là Hòa Thƣợng ở đâu hóa bông sen mà dọa bợm? 

Huệ Ngạn nói:  

- Ngƣơi là thú thai phàm mắt thịt, nên không biết ta. Ta là học trò Phật Quan Âm, thầy ta bỏ bông 

sen mà ta không biết .  

Con tinh hỏi:  

- Quan Âm ở Nam Hải là một vị Phật quét ba tai, trừ tám nạn phải không? 

Huệ Ngạn nói:  

- Vậy chớ ai? 

Con tinh nghe nói, bỏ cào cỏ lạy Huệ Ngạn mà hỏi thăm rằng: 

- Chẳng hay Quan Âm ở đâu, xin anh làm ơn dắt tôi ra mắt! 

Huệ Ngạn ngƣớc mặt chỉ mà nói rằng:  

- Ngƣơi coi có phải là Phật Bà không? 

Con tinh ngó thấy cúi đầu lạy mà nói lớn rằng:  

- Xin Phật Bồ Tát tha tội .  
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Quan Âm hiện xuống mà hỏi rằng:  

- Ngƣơi là Ông Chãng thành tinh, hay là heo rừng sanh quát, mà đón ta vậy?  

Con tinh nói:  

- Tôi không phải heo rừng, cũng không phải Ông Chãng (heo rừng lâu năm quá, mọc nanh bó hàm, 

tục sợ nhƣ hùm, kêu tƣng bằng Ông Chãng) tôi là Thiên Bồng nguyên soái ở sông Ngân (Thiên Hà) 

bởi say rƣợu đi lạc vào cung Nguyệt mà chọc Hằng Nga, bị ông Linh Quan bắt giải về Thƣợng Ðế, 

Thƣợng Ðế bắt tội đánh tôi hai ngàn dùi, rồi đày xuống Trung Giai. Tôi đi đầu thai lạc đƣờng nhằm 

heo rừng nái, mới ra thân thể nhƣ vậy. Tôi tức giận cắn heo nái chết tƣơi, và giết bầy heo rừng tuyệt 

tộc. Chiếm cứ hòn núi nầy, ăn thịt ngƣời đở đói, không dè nay gặp Phật Bồ Tát, xin cứu độ làm ơn .  

Quan Âm hỏi:  

- Núi nầy gọi là gì? 

Con tinh nói:  

- Núi nầy gọi là núi Phƣớc Lăng, có một cái động gọi là động Vân San, chủ động ấy gọi là Mão Nhị 

Thơ thấy tôi có nghề võ, vời tôi tới làm ngƣời lớn trong nhà. Ở coi giúp việc gần một năm, nàng ấy 

tới số gia tài về tôi, ở không ăn mãi núi lở non mòn, túng cùng phải ăn ngƣời cho qua bữa, xin Bồ 

Tát cứu độ mà làm ơn .  

Quan Âm nói:  

- Ngƣời xƣa rằng: Muốn có đƣờng đi tới, thì đừng làm mất đƣờng lui. Nếu mất đƣờng đi tới, thì phải 

cùng đƣờng. Khi ngƣơi ở cõi trên đà phạm phép, thì nay phải đọa mà không bỏ lòng hung, lại giết 

ngƣời hại vật, thì một tội sinh hai, ấy là muốn cùng đƣờng đó .  

Con tinh nói:  

- Còn cùng chẳng còn cũng không cần. Nếu cử ăn thịt ngƣời thì thấy ngáp gió, hèn chi ngƣời ta nói: 

Y theo phép quan thì đánh chết, y theo phép Phật thì đói chết. Là phải lắm mà. Tính bề đi phức cho 

xong thê. Thà bắt chúng đi đƣờng, ăn mỡ tƣơi béo lắm, cần gì 2 tội, 3 tội, ngàn tội, muôn tội nà .  

Quan Âm nói:  

- Lòng ngƣời muốn phải, trời cũng thuận theo. Nhƣ ngƣơi tu theo phép, ta cũng có món nuôi mình 

đƣợc, trái cây, rau, gạo, ăn cũng no lòng, lựa phải ăn mỡ ngƣời ta mới sống? 

Con tinh nghe nói nhƣ tỉnh giấc chiêm bao, lạy Quan Âm mà nói rằng:  

- Tôi muốn giải nghiệp mà đi tu, song mắc lấy tội trời, cầu sao cho khỏi? 

Quan Âm nói:  

- Ta vâng sắc Phật Tổ, xuống cõi trần mà tìm kẻ thỉnh kinh. Nếu ngƣơi chịu làm đệ tử ngƣời thỉnh 

kinh, mà tới Tây Phƣơng thì phƣớc đủ trừ tội, ta cứu ngƣơi nạn khỏi tai qua .  

Con tinh nói:  

- Chịu theo, chịu theo" Quan Âm thí phát (thế phát) xong rồi cứ theo dèo đặt họ, gọi là Trƣ, đặt tên 
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thánh là Ngộ Năng, giữ theo phép Phật, phải ăn chay cử mặn và cử ngũ uẩn (năm món nhƣ đồ mặn 

là: Hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu và ngò) ở đợi thầy thỉnh kinh đi tới .  

Quan Âm dặn rồi liền đi với Huệ Ngạn.  

Ði một hồi lâu thấy một con rồng Bạch bị treo tại cửa trời. Rồng Bạch thấy Quan Âm, liền cả kêu xin 

cứu.  

Quan Âm hỏi:  

- Ngƣơi là rồng ở đâu mà bị treo ở đó?  

Rồng Bạch nói: "Tôi là Thái Tử con Long vƣơng Ngao Thận ở biển Tây. Bởi tôi nổi lửa đốt trái châu 

trƣớc đền, cha tôi giận tâu với vua Trời, rằng tôi ngỗ nghịch. Nên Thƣợng Ðế treo tôi giửa thinh 

không đánh ba trăm roi, và đợi ít ngày xử trãm. Xin Phật Bồ Tát cứu mạng làm nhơn .  

Quan Âm nghe nói liền đằng vân ới Huệ Ngạn mà lên trời, cậy Khƣu Thiên Sƣ và Thƣợng thiên sƣ 

dắt ngài vào điện.  

Quan Âm tâu rằng:  

- Tôi vâng sắc Phật Tổ, xuống Ðông Ðộ tìm kẻ thỉnh kinh, gặp rồng có tội bị treo, nên tôi vào tấu, 

xin Bệ Hạ tha tội rồng ấy mà cho theo tôi, đặng đỡ gót kẻ thỉnh kinh ra công mà chuộc tội .  

Thƣợng Ðế nghe tấu, ruyền tƣớng trời mở trói nghiệt long (rồng dữ) giao cho Bồ Tát. Quan Âm từ 

tạ, rồng nhỏ cũng lạy tạ ơn . 

Quan Âm dẫn rồng nhỏ xuống núi dặn rằng:  

- Ngƣơi ở khe này, đợi thầy thỉnh kinh đi ngang qua, sẽ hóa thành ngựa kim đỡ gót . Rồng con vâng 

lệnh ở đó mà chờ. 

 

 

Còn Quan Âm đi với Mộc Tra, đi hèn lâu mới tới năm hòn núi. Ngó thấy hào quang muôn trƣợng, 

hơi ấm ngàn trùng.  

Huệ Ngạn hỏi:  

- Núi Ngũ Hành mà có hào quang, có khi tại bùa của Phật Tổ . 

Quan Âm nói:  

- Phải, Tề Thiên Ðại Thánh phá hội Bàn Ðào, phản thiên cung năm xƣa, nên bị núi đè tại đó . Thầy 

trò lên núi, thấy lá bùa sáu chữ chân ngôn là: Án, Ma, Ni, Bát, Di, Hồng.  

Quan Âm xem rồi than thở chẳng xiết, liền ngâm một bài kệ. 

 

Thơ rằng:  
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Thƣơng hại yêu hầu bỏ phép công, 

Năm xƣa làm loạn cậy sức hùng 

Kể từ Phật Tổ dằn năm núi, 

Bao thuở ra ngoài lại cõi Ðông.  

 

 

Ðại Thánh nằm sấp dƣới chân núi cả kêu rằng:  

- Ai ngâm thơ trên non mà ngạo ta đó? 

Quan Âm nghe hỏi liền đi lần xuống mà xem, ngó thấy dƣới chân núi, có thần núi và Thổ Ðịa canh 

giữ.  

Các thần đều nghinh tiếp Quan Âm và dắt đến trƣớc mặt ÐạiThánh.  

Quan Âm thấy Ðại Thánh nằm dƣới núi ló đầu ra, miệng nhóp nhép lia mà cục cựa không đặng.  

Ngài mới hỏi rằng:  

- Họ Tôn có biết ta chăng? 

Ðại Thánh trợn cặp mắt lửa tròng vàng, gật đầu mà nói lớn:  

- Làm sao mà không biết! Ngài ở Nam Hải núi Phổ Ðà, cả làn cả thƣơng, cứu khổ cứu nạn, là Quan 

Thế Âm Bồ Tát. Cám ơn lắm, cám ơn lắm! Tôi nằm đây coi một bữa bằng một năm, không ai ngó 

ngàng tới. Chẳng hay Bồ Tát đi đâu mà ghé đây? Quan Âm nói:  

- Ta vâng sắc Phật, đi xuống Ðông Ðộ tìm kẻ thỉnh kinh, đi ngang qua đây nên ghé mà thăm đó .  

Ðại Thánh nói:  

- Phật Nhƣ Lai nói gạt, đè tôi dƣới núi nầy. Gần năm trăm năm, cựa mình không đặng. Xin Bồ Tát 

làm phƣớc, cứu lão Tôn một phen .  

Quan Âm nói:  

- Ngƣơi làm tội đầy trời, nếu cứu ngƣơi ra, quen thói yêu càng không nên lắm .  

Ðại Thánh nói:  

- Tôi đã ăn năn chừa lỗi, xin ngài cứu độ, tôi chịu đi tu .  

Quan Âm nghe nói quá đỗi mừng, mới nói với Ðại Thánh rằng:  

- Ngƣơi muốn làm phải thì trời cũng độ cho, ngƣơi đã quyết tu hành, đợi ta xuống Ðại Ðƣờng tìm 

một thầy thỉnh kinh, dặn ghé mà cứu, thì ngƣơi theo làm đệ tử, giữ phép Phật mà đi tới Tây Phƣơng 

thỉnh kinh về, cũng thành chánh quả .  

Ðại Thánh nói:  

- Tôi chịu, tôi chịu .  

Quan Âm nói:  

- Ngƣơi dốc lòng tu niệm, ta đặt tên thánh cho .  
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Ðại Thánh nói:  

- Tôi tên là Ngộ Không khỏi mất công đặt nữa .  

Quan Âm nghe nói mừng rằng:  

- Khi trƣớc ta có độ hai ngƣời tu, cũng lót chữ Ngộ. Nay ngƣơi cũng lót chữ Ngộ nữa, trùng phái với 

nhau, tốt lắm, tốt lắm".  

Nói rồi từ giã ra về. 

 

Nhƣ Ðại Thánh là: Thấu tánh sáng lòng theo đạo Phật. 

 

Còn Quan Âm thì: Ra công hết sức kiếm thầy Thần. 

 

 

Quan Âm cùng Mộc Tra đi xuống Ðông Ðộ. Ngày kia đến đất Trƣờng An là nƣớc Ðại Ðƣờng, hai 

thầy trò hiện hình ra hai thầy chùa ghẻ lát mà đi lộn với ngƣời và tới chợ Trƣờng An, thì trời đã tối, 

mới đi ngay vào miễu Thổ Ðịa.  

Ông Ðịa hết hồn, binh ma mất vía, biết là Phật Quan Âm giả dạng, ra làm lễ rƣớc vào.  

Thổ Ðịa đi báo với Thành Hoàng và thần các miễu, đều vào ra mắt mà rằng:  

- Xin Phật Bồ Tát tha tội chúng tôi, vì sự rƣớc trễ .  

Quan Âm nói:  

- Các ngƣơi đừng lậu tiếng, ta vâng sắc Phật Tổ, đi tìm kẻ thỉnh kinh, ta ngụ nhờ trong miễu ít ngày, 

đợi tìm đặng kẻ thỉnh kinh, ta sẽ từ giã.  

Các thần ở đâu về đó, còn ông Ðịa dọn ra ở đở ngoài Thành Hoàng (Thành Hoàng bổn xứ là ông 

thần ở đình lớn trong tỉnh sở tại).  

Còn hai thầy trò giả dạng, ở miễu Thổ Ðịa thƣờng bữa đi dọ tin.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 9  

Dinh Giang Châu, mẹ con gặp gỡ 

Sông Hồng Giang, chồng vợ đoàn viên 

Quan Âm tìm kẻ thỉnh kinh lại, bây giờ nghĩa cho rõ sự tích Trƣờng An:  

Nguyên thành Trƣờng An tại quận Hiệp Tây; các đời vƣơng thƣờng lập kinh đô tại đó, là từ nhà 
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Châu, nhà Tần, nhà Hớn cho đến nhà Ðƣờng, vì sứ ấy tới ba châu (tỉnh), đất đai tốt lắm, nên trên bờ 

huê kiểng nhƣ gấm thêu, còn dƣới sông thì giáp tám mối nƣớc, nên thuyền bè đông đảo. Nơi ấy thị tứ 

không xứ nào hơn, nhằm lúc vua Ðƣờng Thái Tôn (Thế Dân) trị vì, xƣng hiệu Trinh Nguơn năm thứ 

mƣời ba là năm Ất tỵ. Lúc ấy thái bình lắm, tám phƣơng cống sứ, bốn biển làm tôi. 

 

Ngày kia vua Thái Tôn lâm triều, văn võ trăm quan chầu chực.  

Thừa tƣớng là Ngụy Trƣng tâu rằng:  

- Nay thiên hạ thái bình, tám phƣơng lặng lẽ, xin Bệ Hạ ban phép mở hội khoa thi, kén kẻ tài hiền mà 

giúp việc nƣớc nhà . 

Vua Thái Tôn phán rằng:  

- Khanh tâu rất phải .  

Khen rồi truyền tống bảng văn, rao trong các phủ, các châu, các huyện, chẳng luận quân dân chi hết, 

ai văn chƣơng thông thái, đặng vào thi tại đất Trƣờng An. 

 

 

Khi ấy có một ngƣời ở gần biển (Hải Châu) họ Trần tên Ngọc, tên chữ Quang Nhụy thấy bảng văn 

thì mừng lắm, về thƣa với mẹ là Trƣơng Thị rằng:  

- Nay Triều chạy châu tri khắp sứ, mở hội thi tại Trƣờng An. Con có công ăn học ít nhiều, cũng 

muốn vào khoa ứng cử, may nhờ đức cha mẹ mà thi đỗ làm quan thì vinh hiển Tông môn, nở mày 

đẹp mặt, nên con vào thƣa cho mẹ rõ mà lo việc lên đƣờng . Trƣơng Thị nói:  

- Con mƣời năm đèn sách, đi ứng cử đã đành. Song đƣờng xá xa xôi, phải giữ gìn dè dặt. May tên đề 

bảng hổ, mau về kẻo mẹ đợi trông .  

Trần Quang Nhụy hối tiểu đồng sửa sang rƣơng trắp, rồi lạy mẹ mà đi, hèn lâu mới tới Trƣờng An, 

vào trƣờng thi đỗ. Rồi vào thi trƣớc điện, ba bài văn sách đều hay. Vua Thái Tôn chấm đỗ lấy đậu 

Trạng nguyên, cởi ngựa khoe quan ba bữa đi ngang cửa ngõ Thừa Tƣớng là Ân Khai Sơn. Xảy bị trái 

cầu thêu (trái lăn) quăng nhằm trên mão.  

Nguyên Ân Thừa Tƣớng có một ngƣời con gái tên gọi Ôn Kiều, hiệu là Mãn Ðƣờng Kiều, dung nhan 

đẹp đẽ, Ân Thừa Tƣớng cƣng con lắm, cho ở trên lầu quăng trái cầu duyên mà bói duyên (kén 

chồng) xảy thấy Trần Quang Nhụy cởi ngựa đi ngang. Ôn Kiều biết là Trạng Nguyên khoa mới, đã 

có tài lại thêm lịch sự; Ôn Kiều đẹp nên mới gieo cầu, thì có dàn nhạc nổi lên,mƣời mấy con đòi ra 

nắm dây cƣơng rƣớc Trạng Nguyên vào phủ.  

Vợ chồng Thừa Tƣớng khen đặng rễ đông ràng, truyền dọn đuốc hoa gã tiểu thơ cho quốc trạng.  

Vợ chồng làm lễ xong rồi, sắt cầm ăn nhịp.  

Rạng ngày vua ngự văn võ vào chầu, vua Thái Tôn phán hỏi rằng:  
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- Trần Quang Nhụy đỗ Trạng tân khoa, nhắm bổ chức chi cho xứng đáng? 

Thừa Tƣớng Ngụy Trƣng tâu rằng:  

- Tôi tra các châu các phủ có khuyết một chức Tri châu tại Giang châu, xin bổ Trạng nguyên vào 

chức đó.  

Vua Thái Tôn phong Trần Quang Nhụy làm chức Tri châu, truyền phó nhậm Giang Châu lập tức 

Trần Quang Nhụy tạ ơn, về dinh luận bàn việc đi phó nhậm, vợ chồng lạy tạ cha mẹ sửa sang xe 

ngựa ra đi.  

 

Nhằm tiết tháng ba cảnh tốt, gió hòa đƣa liễu lục, mƣa nhỏ rƣới hoa hồng, mảng xem phong cảnh tốt 

tƣơi, xảy thấy đã kề nhà cũ.  

Hai vợ chồng vào nhà lạy mẹ, Trƣơng thị rất mừng.  

Trần Quang Nhụy thƣa rằng:  

- Con nhờ đức mẹ, thi đỗ Trạng nguyên. Ði ngang cửa Thừa Tƣớng họ Ân, Tiểu thơ gieo cầu nhằm 

trẻ, nên định xong đôi lứa, vua lại phong chức Tri châu. Con trở về nhà rƣớc mẹ đi theo phó nhậm .  

Trƣơng thị mừng lắm sửa soạn lên đƣờng; cùng nhau đi đặng vài ngày ghé quán Lƣu tiểu nhị mà 

nghỉ; Trƣơng thị nhuốm bệnh, nói với con rằng:  

- Trong mình mẹ không yên, ở nán vài ngày dƣỡng bệnh .  

Trần Quang Nhụy vâng lời ở đó. 

 

 

Rạng ngày mai Trần Quang Nhụy thấy có ngƣời xách cá chài vảy vàng đi bán, liền kêu vào quán 

mua cho mẹ ăn, mua rồi thì thấy con cá nháy mắt thì thất kinh mới nói: "Nghe đồn rằng: Con cá, con 

rằn mà nháy con mắt, là không phải vật tầm thƣờng". Rồi hỏi ngƣời bán:  

- Con cá nầy ông bắt tại đâu? 

Ông chài nói:  

- Tôi chài tại sông Hồng giang, cách phủ mƣời lăm dặm .  

Trần Quang Nhụy liền đem cá ấy thả đi, rồi về thuật chuyện lại cho mẹ rõ.  

Trƣơng thị nói:  

- Phóng sanh là có phƣớc, mẹ rất bằng lòng . 

 

 

Ngày kia Trần Quang Nhụy vào thƣa với mẹ rằng: 

- Ở đây ba ngày, mà việc vua gấp lắm, con tính ngày mai dời gót, song chẳng rõ mẹ khá hay chƣa? 

Trƣơng thị nói:  
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- Trong mình mẹ chƣa khỏe; trời nắng gắt, rán đi e phải bịnh thêm, vậy thời con mƣớn phố, và để 

tiền chi phí lại đây, mẹ ở nán ít ngày, hai vợ chồng đi phó nhậm trƣớc đi kẻo trễ. Ðợi sang thu mát 

mẻ sang rƣớc mẹ về cùng .  

Trần Quang Nhụy luận bàn với vợ, mƣớn phố cho mẹ ở và để bạc tiền.  

Hai vợ chồng lạy mẹ ra đi phó nhậm, ngày đi đêm nghỉ hơn mấy bữa mới tới bến đò Hồng giang, xảy 

thấy ghe đò của Lƣu Hồng với Lý Bƣu, hai ngƣời đón rƣớc, ấy cũng thời bỉ vận suy của Quang Nhụy 

biểu tiểu đồng đƣa gánh đồ cho chủ đò cất. Vợ chồng đồng bƣớc xuống đò.  

Lƣu Hồng thấy Ân tiểu thơ mặt nhƣ trăng rằm, mắt nhƣ sao nháy, miệng cƣời nhƣ búp bông ƣớm nở; 

lƣng diệu nhƣ nhành liễu đƣơng hoằng, hình dung cá lặn nhạn sa, diện mạo huê nhƣờng nguyệt thẹn.  

Lƣu Hồng liếc thấy, khó dập lửa lòng, mới tính kế với Lý Bƣu, chèo qua khúc vắng mà đậu; nửa đêm 

giết tiểu đồng, rồi đập chết Quang Nhụy, quăng thây xuống sông. Tiểu thơ thấy chồng nhƣ vậy, cũng 

liều mạng nhảy theo . 

Lƣu Hồng níu lại mà nói rằng:  

- Nàng thuận với ta thì thôi, bằng nghịch mạng ta chặt làm hai khúc .  

Tiểu thơ thất thế, phải chịu đỡ cho xuôi . 

Lƣu Hồng chèo tuốt qua sông, giao chiếc đò ấy cho Lý Bƣu làm chủ, còn nó đội mão mặc áo của 

Quang Nhụy, lấy bằng cấp dắt tiểu thơ đi phó nhậm Giang Châu. 

 

 

Thƣơng hại thây tiểu đồng trôi theo dòng nƣớc, còn thây Quang Nhụy chìm xuống đáy sông.  

Quỷ Dạ Xoa đi tìm ngó thấy, về đến báo lại với Long vƣơng rằng:  

- Tôi đi tuần tới vàm Hồng Giang, không biết ai đập chết ngƣời học trò, bỏ thây chìm xuống đáy 

nƣớc .  

Vua Long Vƣơng truyền khiêng thây đến, xem thấy than rằng:  

- Ngƣời nầy có làm ơn cứu ta, không biết bị ai giết bỏ, lẻ thƣờng mang ơn thì phải trả, nay ta cứu lại 

mà đền bồi .  

Tức thời viết thơ sai Dạ Xoa đến Hồng châu mà đƣa cho Thành hoàng, Thổ Ðịa, phải lấy hồn (lấy 

vía) tú tài ấy, mà giao lại cho ta. 

 

Thành hoàng, Thổ Ðịa miễu Hồng châu sai Tiểu quỷ lấy vía Trần Quang Nhụy mà giao cho Qủy dạ 

xoa.  

Dạ Xoa đem về, vua Long Vƣơng thấy hồn mừng lòng mới hỏi:  

- Tú tài tên họ là chi đó, quê quán ở đâu, tới đây có sự gì, mà bị ngƣời ta đánh giết? Hồn Quang 

Nhụy thƣa rằng:  
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- Tôi là Trần Ngọc tên chữ Quang Nhụy, quê ở Hải châu, về huyện Hoằng Nông. Thi đổ Quốc trạng, 

bổ chức Tri châu tại Giang châu, vợ chồng tôi đi phó nhậm, tên lái đò là Lƣu Hồng, thấy vợ tôi có 

nhan sắc, nên làm mƣu độc, đánh tôi chết bỏ thây, xin Ðại Vƣơng cứu tôi làm phƣớc .  

Vua Long Vƣơng nghe rõ nói rằng:  

- Ngày trƣớc ông phóng sanh con cá chài vàng, ấy là tôi đó, nay ông mắc nạn, lẽ nào tôi chẳng cứu 

ông .  

Truyền đem thây Quang Nhụy để trên giƣờng, cạy miệng bỏ hột châu định nhản vào, thây tƣơi hoài 

không rả, chờ mản hạn sẽ cho sống lại mà báo cừu, lại nói với Quang Nhụy rằng: 

- Hồn của ông sẽ ởø tại đền, mà làm chức việc .  

Hồn Quang Nhụy tạ ơn. 

 

 

Bây giờ nói Ân tiểu thơ cố oán Lƣu Hồng muốn lột da ăn thịt nó đi, mới là đã giận. Song ở với 

chồng mình đã có nghén không biết gái trai, cùng chẳng đã làm thinh chịu đỡ, đi chừng một buổi đã 

đến Giang châu.  

Nhà tơ thơ lại ra rƣớc vào, các viên quan dọn yến mà đãi tân quan.  

Lƣu Hồng nói:  

- Tôi đến đây nhờ sức các ông giúp đỡ .  

Các viên quan nói:  

- Quan lớn danh cao hơn thiên hạ chắc là coi dân nhƣ quan, ít việc hành phạt kiện thƣa, chúng tôi 

nhờ đức. Ngài nói khiêm làm chi .  

Yến tiệc xong rồi ai về dinh ấy. 

 

 

Tháng ngày thấm thoát đã mấy năm rồi, bữa kia Lƣu Hồng có công sự đi xa. Còn Tiểu thơ ở nhà một 

mình nhớ chồng hết sức, thƣơng nổi mẹ chồng bệnh hoạn không kẻ dƣỡng nuôi. Buồn ra nhà mát sau 

vƣờn mà khóc lén. Giây lâu đau bụng xây xẫm té nhào.  

Xảy nghe tiếng nói bên tai rằng:  

- Mãng Ðƣờng Kiều nghe ta dặn . Ta là sao Nam Cực, vâng lệnh Quan Âm Bồ Tát đem cho nàng 

một đứa con nầy, ngày sau phải tầm thƣờng, danh tiếng lớn lắm. Nếu Lƣu Hồng về tới chắc giết đứa 

nhỏ đi, nàng phải hết lòng bảo hộ. Chồng nàng gặp Long vƣơng cứu sống, ngày sau mẹ con gặp gỡ, 

chồng vợ sum vầy, trả thù báo oán. Thôi nhớ mấy lời ta dặn, tỉnh dậy cho mau .  

Nói rồi đi thẳng. 
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Tiểu thơ tỉnh dậy, nhớ đủ mọi lời, thì đã sinh đặng một trai, nàng ngồi bồng con mà khóc. Trong lòng 

lo sợ không biết tính làm sao.  

Kế Lƣu Hồng trở về thấy thằng nhỏ đòi đem đi giết.  

Tiểu thơ nói:  

- Bữa nay trời tối, để mai liệng xuống sông .  

Thời may rạng đông Lƣu Hồng đi việc quan khẩn cấp.  

Tiểu thơ nghĩ rằng:  

- Nếu để Lƣu Hồng về nữa thì thằng nhỏ không còn, chi bằng thả trôi sông chẳng may thì chết. Nếu 

Phật trời phò hộ thì xuôi ngƣời gặp mà nuôi. Lại e sau chẳng biết mà nhìn mới cắn ngón tay, lấy máu 

viết một bức thơ. Viết tên họ của cha mẹ căn cƣớc mọi điều, rồi cắn đứt nửa ngón chân út bên tả con 

mà làm dấu. Cởi áo lót mồ hôi mà bọc thằng nhỏ. Rồi bồng ra mé sông cái, than khóc một hồi, muốn 

bỏ dựa mé mà bỏ về. Xảy thấy tấm ván trôi tới.  

Tiểu thơ lòng mừng, lạy thinh không mà vái:  

- Xin trời Phật cứu độ con tôi .  

Rồi để con nằm trên tấm cây, lấy dây thẻo buộc phong thơ trƣớc bụng. Rồi xô êm ra dòng nƣớc, than 

khóc mà về. Còn tấm ván ấy trôi xuôi theo nƣớc cách phủ đã xa, rồi mắc cạn dựa bực, ngay trƣớc 

cửa chùa Kim Sơn, cũng thuộc về châu ấy. 

 

 

Nguyên ông chủ chùa Kim Sơn là Pháp Minh hòa thƣợng, tu lâu năm cũng đã gần thành. Ngày kia 

ngồi trong liêu, nghe tiếng con nít khóc! Lấy làm sự lạ tìm đến mà xem, tới mé sông thấy thằng con 

nít mới đẻ nằm trên tấm cây, mà tấp vào bực.  

Pháp Minh liền vớt, thấy trên bụng có phong thơ, xem hết đầu đuôi, mới tƣờng gốc ngọn, lấy tích 

trôi sông đó, đặt tên Giang Lƣu, cất áo và thơ, mƣớn vú nuôi bên tự. 

 

Mặt nhật mặt nguyệt nhƣ thoi liệng, Giang Lƣu 18 tuổi rồi, Pháp Minh hòa thƣợng thi phát quy y cho 

Giang Lƣu đặt tên thánh là Huyền Trang, tu hành công quả, tánh trời đã phú, kinh luật đều thông. 

 

 

Ngày kia nhằm tiết tháng ba, các sãi nhóm dƣới cội tòng mà hóng mát. Hỏi kinh hạch luật cùng 

nhau. Tụi thầy chùa rƣợu thịt khoe tài, bị Huyền Trang vấn nạn (hỏi chuyện mắc, khó nói).  

Mấy sãi ác tăng trả lời không đặng, giận mà rằng:  

- Mầy là đồ súc sanh, không biết mẹ cha, chẳng thông tên họ, lại còn làm phách gì nà! 
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Huyền Trang bị chúng mắng mấy lời, vào chùa quỳ bạch với thầy mà rơi nƣớc mắt: - - Ngƣời sinh 

trong trời đất, nhờ khí âm dƣơng. Lẽ nào có thân thể mà không có cha mẹ! Xin thầy làm ơn cho tôi 

biết họ tên cha mẹ .  

Cứ lạy hoài mà hỏi nhƣ vậy, Pháp Minh hòa thƣợng nói:  

- Ngƣơi muốn tƣờng sự tích cha mẹ, thì đi theo vô liêu .  

Huyền Trang theo thầy bén gót.  

Pháp Minh lên trên trinh, lấy hộp nhỏ giở ra lấy phong thơ mà đọc, mới biết tên họ, tên cha mẹ, và sự 

tích oán cừu, đọc rồi ngã lăn mà khóc, bạch với thầy rằng:  

- Cừu cha mẹ không trả, sao phải làm ngƣời! Mƣời tám năm nay, không biết cha mẹ, nay mới rõ là 

mẹ còn. Bấy lâu hỏi thăm ngƣời ta nói: Thế cha mẹ chết hết nên thả trôi sông, nếu thầy không cứu 

vớt dƣỡng nuôi, thì đệ tử không còn tánh mạng, xin cho tôi đi tìm mẹ tôi đã, rồi tôi sẽ ngồi kỳ, và tu 

bổ chùa chiền mà báo đáp ơn thầy nuôi dƣỡng .  

Pháp Minh hòa thƣợng nói:  

- Ngƣơi muốn đi tìm mẹ, thì phải đem thơ và cái áo theo. Giả đi phú quyến mà vào dinh tƣ Giang 

châu thì mới gặp mẹ .  

Huyền Trang vâng lời thầy dạy, giả làm sãi đi phú quyến, thẳng đến Giang châu, may nhằm dịp Lƣu 

Hồng đi khỏi, cũng là trời khiến, mẹ con đƣợc gặp nhau. 

 

 

Còn Ân tiểu thơ đêm trƣớc nằm chiêm bao thấy trăng khuyết lại tròn, giật mình thức dậy, bàn rằng:  

- Mẹ chồng tuy bặt tin tức, còn con thì thả trôi sông, nếu có ai vớt mà nuôi, thời nay đã mƣời tám 

tuổi, có khi trời cho gặp gỡ, cũng không biết chừng .  

Ðƣơng ngồi nghĩ một mình, nghe ngoài cửa có thầy đi phú quyến . 

Tiểu thơ bƣớc ra mà hỏi:  

- Thầy ở đâu mà đến đây? 

Huyền Trang nói : 

- Tôi ở chùa Kim Sơn, đệ tử Pháp Minh hòa thƣợng .  

Tiểu thơ nói:  

- Nhƣ vậy thì bƣớc vào đây, biểu dọn cơm chay mà đãi .  

Nghe lời ăn tiếng nói, xem nết đứng tƣớng ngồi, giống chồng mình nhƣ tạc, chẳng những giống hình 

dạng mà thôi.  

Tiểu thơ sinh nghi, cố ý sai thế nữ gia đinh đi ra hết thảy, mới hỏi sãi nhỏ rằng:  

- Thầy tu hồi còn nhỏ, hay mới tu đây? Tên họ là chi, cha mẹ còn hay mất? 

Huyền Trang nói: - Tôi không phải mới đi tu, cũng không phải tu hồi còn nhỏ, tôi nói ra thì cừu sâu 
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nhƣ biển, oan lớn bằng trời, tôi bị chúng giết cha mà cƣớp mẹ, nên thầy tôi biểu đi đến phủ mà kiếm 

mẹ tôi .  

Tiểu thơ hỏi:  

- Bà già thầy tên họ chi? 

Huyền Trang nói:  

- Mẹ tôi họ Ân tên Ôn Kiều, cha tôi là Trần Quang Nhụy, còn tôi tên tộc là Giang Lƣu, Huyền Trang 

tên thánh .  

Tiểu thơ nói:  

- Ta thiệt là Ôn Kiều, mà ngƣơi có vật chi làm tin? 

Huyền Trang nghe xƣng thiệt mẹ liền quỳ dƣới đất mà khóc rằng: 

- Nếu mẹ chẳng tin con, thì có áo và thơ làm chứng .  

Nói rồi lấy áo và thơ dâng lên, Tiểu thơ xem quả thiệt, mẹ con ôm nhau khóc ròng, rồi biểu con đi 

cho mau kẻo mà lâm hại . 

Huyền Trang nói:  

- Mƣời tám năm nay không biết mặt mẹ, nay mới gặp đặng, biểu con đi vội sao cho đành? 

Tiểu thơ nói:  

- Con phải ngăn lụy mà về chùa, nếu để thằng quỷ về đây ắt là nó giết con chết! Ðể mẹ giả bệnh, nói 

rằng hồi trƣớc có vái một trăm đôi giày. Xin đem đến chùa Kim Sơn mà huờn nguyện (cúng trả lễ) 

chừng ấy mẹ sẽ nói chuyện kín với con .  

Huyền Trang vâng lời ra về am tự. 

 

 

 

 

Còn tiểu thơ nửa mừng nửa sợ, ngày kia giả bệnh, bỏ cơm bỏ nƣớc, nằm liệt trên giƣờng . 

Lƣu Hồng về dinh hỏi làm sao vậy?  

Tiểu thơ nói:  

- Tôi hồi nhỏ có vái thí một trăm đôi giày vớ cho thầy chùa, hồi canh ba chiêm bao thấy ông sãi cầm 

đao đến đòi giày; thức dậy liền sinh bệnh .  

Lƣu Hồng nói:  

- Chuyện nhỏ mọn sao không nói sớm, để mà nằm liều .  

Nói rồi truyền quân rao cho dân sự:  

- Mỗi nhà phải nộp một đôi giày và một đôi vớ thầy chùa, hạn năm ngày cho kịp. 
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Cách năm ngày dân sự nạp đủ số.  

Tiểu thơ nói với Lƣu Hồng rằng:  

- Giày tuy đủ số rồi, không biết đây có chùa nào đặng đi huờn nguyện? 

Lƣu Hồng nói:  

- Ðây có hai kiểng chùa là chùa Kim Sơn, với chùa Tiêu Sơn, muốn đi cúng chùa nào tự ý .  

Tiểu thơ nói:  

- Nghe đồn chùa Kim Sơn tử tế lắm để đi chùa Kim Sơn .  

Lƣu Hồng sai hai tên lính sắm sửa ghe thuyền . 

Tiểu thơ dắt thế nữ xuống ghe mà đi trả lễ . 

 

Còn Huyền Trang về chùa bạch hết sự tình cho thầy rõ.  

Pháp Minh hòa thƣợng rất mừng, bữa sau thấy thế nữ vào chùa bạch rằng:  

- Có phu nhân đến cúng .  

Các sãi ra ngoài nghinh tiếp.  

Tiểu thơ vào lạy Phật biểu thế nữ bƣng mâm giày để trƣớc chùa mới thắp nhang lạy vái, rồi giao cho 

Hòa Thƣợng phân phát giày vớ cho mấy thầy . 

Huyền Trang thấy các sãi lãnh giày vớ đi tản, liền quỳ lạy mẹ . 

Tiểu thơ bảo Huyền Trang cởi vớ mà coi chân, thấy chân trái mất nửa ngón út, mẹ con níu nhau mà 

khóc, rồi lạy tạ ơn Hòa Thƣợng nuôi dƣỡng con mình.  

Pháp Minh hòa thƣợng nói:  

- Nay mẹ con gặp gỡ, mừng rồi về phủ cho mau, kẻo ngƣời dữ hay tin mà mắc họa! 

Tiểu thơ nói:  

- Con ôi! Mẹ đƣa cho con một chiếc vòng vàng con đi qua Hồng châu phía Tây Bắc chừng một ngàn 

rƣỡi dặm có tiệm Vạn Hoa vốn chỗ bà nội con là Trƣơng thị ngụ đó mà thăm bà; và đƣa chiếc vòng 

rồi con cầm phong thơ nầy đi xuống Trƣờng An, phía bên tả thành vua có dinh quan thừa tƣớng Ân 

Khai Sơn là ông ngoại con đó, con trao thơ nầy cho ông ngoại đặng ông ngoại tâu vua xin phép, đem 

quân tới vây bắt Lƣu Hồng, một là cứu mẹ, hai là báo cừu cha, mẹ không dám ở lâu sợ nó nghi ngại". 

Nói rồi từ giã mà xuống ghe. 

 

 

Còn Huyền Trang lạy thầy, qua Hồng châu mà đi tìm bà nội, đến tiệm Vạn Hoa hỏi thăm . 

Lƣu Tiểu Nhị là ngƣời chủ tiệm rằng:  

- Năm trƣớc quan Tri châu có mƣớn phố cho bà mẹ ở, bây giờ còn sức khỏe hay không? 
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Lƣu Tiểu Nhị nói: 

- Năm trƣớc ở phố tôi, sau tối hai con mắt, ba bốn năm không trả tiền phố, nay ở trong lò gốm bể 

phía Nam; thƣờng ngày xin ăn qua bữa. Ông quan ấy đi lâu lắm, không biết cớ nào đó, biệt tin biệt 

tích đến nay .  

Huyền Trang nghe nói, tìm vào lò gốm hỏi thăm.  

Trƣơng Thị nói:  

- Tiếng mầy giống tiếng con tao là Trần Quang Nhụy! 

Huyền Trang nói:  

- Tôi không phải Trần Quang Nhụy, thiệt là cháu nội của bà; Ôn Kiều tiểu thơ là mẹ .  

Trƣơng Thị hỏi:  

- Sao cha mẹ cháu chẳng đến đây? 

Huyền Trang thƣa:  

- Cha tôi bị quân dữ giết rồi, bắt mẹ tôi làm vợ. Mẹ tôi có gởi lời thăm Bà nội, và gởi một chiếc vòng 

đây nè .  

Trƣơng Thị cầm chiếc vòng khóc lên mà nói:  

- Con ta vì công danh mà ra thế ấy! Bấy lâu tƣởng là bạch ngãi vong ân. Hay đâu bị ngƣời ta giết. 

Nhờ trời phò hộ cháu sức khỏe mà tìm bà .  

Huyền Trang hỏi bà:  

- Vì cớ nào mà bệnh con mắt? 

Trƣơng thị nói:  

- Bà nhớ ông và cháu lắm, khóc hoài nên tối mắt đi! 

Huyền Trang nghe nói, quỳ lạy trời mà vái rằng:  

- Xin trời phật thƣơng tôi, 18 năm chƣa báo cừu cho cha mẹ, nay mẹ tôi sai đi tìm bà nội; Phật trời 

thƣơng đến xin cho bà tôi sáng mắt ra .  

Vái rồi le lƣỡi mà rà con mắt cho bà.  

Trong một giây Trƣơng Thị thấy đặng mà hỏi rằng: 

- Quả thiệt là cháu bà, nên giống Trần Quang Nhụy lắm, Huyền Trang mừng rỡ, dắt bà về tiệm Vạn 

Hoa, lấy tiền mƣớn phố cho bà ở.  

Lại đƣa tiền dụng cho bà mà nói rằng:  

- Tôi đi ngoài một tháng rồi trở về đây .  

Lạy tạ ơn rồi ra đi, lâu ngày mới tới dinh Thừa Tƣớng, nói với quân rằng:  

- Có sãi nhỏ đến phủ mà tìm bà con . 

 

Quân hầu vào bẫm cùng Thừa Tƣớng . 
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Thừa tƣớng nói:  

- Lạ nầy, mình không bà con với ai hết, sao có sãi đến thăm? 

Phu nhân nói:  

- Hồi hôm tôi chiêm bao, thấy con về viếng, có khi thơ rễ gởi về chăng? 

Thừa Tƣớng biểu vời hòa thƣợng vào, Huyền Trang bƣớc vô, lạy ông bà mà khóc, rồi mới trao thơ, 

Thừa Tƣớng coi thơ rồi khóc lớn.  

Phu nhân hỏi:  

- Thơ có chuyện chi mà ông khóc thất thanh đi vậy? 

Thừa Tƣớng nói:  

- Sãi nầy là cháu ngoại của mình, rễ mình bị thằng chèo đò giết, rồi bắt con mình làm vợ .  

Phu nhân nghe nói khóc róng lên, Thừa tƣớng khuyên rằng:  

- Phu nhân phiền não làm chi, để mai vào tâu cho vua hay, đem binh ra bắt nó rồi cứu con và báo cừu 

cho rễ . 

 

 

Sáng ngày Thừa tƣớng vào tâu rằng:  

- Rễ tôi là Trần Quang Nhụy, vâng lệnh đi phó nhậm Giang châu, bị tên lái đò là Lƣu Hồng đánh 

chết, cƣớp con tôi làm vợ, lấy bằng cấp giả làm Quang Nhụy, làm quan 18 năm nay, rày có tin về, 

thiệt là loạn lắm, xin Bệ Hạ cho tôi đem binh mà ra đánh báo cừu .  

Vua Thái Tôn nghe tâu giận lắm, cấp quân ngự năm sáu muôn cho Thừa Tƣớng đi đánh, Thừa 

Tƣớng vâng lệnh lãnh binh về phủ, rồi kéo ra Giang châu, đi hèn lâu mới tới mé sông Hồng Giang 

đóng trại, cho mời lén quan Ðồng Tri đến tỏ hết sự tình, sai đi êm mà bắt vây cánh nó. 

 

 

Còn Thừa Tƣớng lén qua sông lớn hừng đông đem binh tới vây dinh, Lƣu Hồng còn đang ngủ. Xảy 

thấy nghe tiếng súng, chiêng trống gióng lên quân trào áp tới nhà tƣ, Lƣu Hồng trở tay không kịp, bị 

quân bắt trói mèo, Thừa Tƣớng truyền bắt tụi nó dẫn ra pháp trƣờng. 

 

Thừa Tƣớng cho đòi Tiểu thơ ra mắt, Tiểu thơ hổ thẹn không ra, lấy dây đi thắt cổ. Huyền Trang 

nghe quân nói lật đật chạy vào mở dây đem xuống, lạy mẹ mà khóc và nói rằng:  

- Nay ông ngoại đem binh đến, đã bắt đứa dữ mà trả oán cho cha tôi, sao mẹ đi tự ái; nếu mẹ thác, tôi 

không sống làm chi?  

Thừa Tƣớng nghe tin cũng bƣớc vào khuyên giải.  

Tiểu thơ nói:  
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- Phận đàn bà con gái thì một chồng đến thác mà thôi, chồng tôi nó bị Lƣu Hồng nó giết đi, lẽ nào tôi 

theo nó, vì có thai nghén, liều mình e tuyệt tự của chồng, cùng chẳng đã phải thờ đứa oán, nay con 

tôi khôn lớn, cha bắt đặng đứa thù mà báo cừu, tôi còn mặt mũi nào mà ra mắt cha, thà liều mình mà 

đáp nghĩa họ Trần dƣới chín suối! 

Thừa Tƣớng nói:  

- Con chẳng phải chê chồng mà bỏ tiết. Ấy là gặp biến, túng phải tùng quyền, nào có lỗi chi mà hổ 

thẹn .  

Nói rồi cha con khóc òa.  

Huyền Trang cũng khóc, Thừa tƣớng khuyên dỗ rằng:  

- Thôi, hai mẹ con bây chẳng khóc làm chi hoài, nay bắt đứa thù rồi, để lo mà xử . 

 

Xảy thấy quan Ðồng Tri bắt Lý Bƣu giải tới; Thừa Tƣớng mừng lắm truyền dẫn đến pháp trƣờng, 

đem Lƣu Hồng và Lý Bƣu ra mà khảo một trăm, chúng nó khai thiệt hết.  

Thừa Tƣớng truyền lấy đinh đóng Lý Bƣu trên lừa bằng cây mà lắt thịt (xử bá đao) rồi chém bêu đầu 

mà răn kẻ gian hùng, rồi dẫn Lƣu Hồng tới khúc sông Trần Quang Nhụy năm trƣớc, mổ lấy tim gan 

mà tế Quang Nhụy, đọc văn tế rồi đốt, ba ngƣời cả tiếng khóc òa. 

 

 

Quỷ Dạ Xoa đem văn tế về dâng cho Long Vƣơng, Long Vƣơng xem rồi, sai Nguơn soái Trạnh mời 

hồn Quang Nhụy vào cung, Long Vƣơng thấy mặt mừng mà nói rằng: - Mừng cho ông lắm! Nay có 

Phu nhân và Công tử với ông nhạc của ông, mổ gan tim Lƣu Hồng tế ông tại mé sông cái, nay cho 

ông trái châu nhƣ ý và trái châu tẩu bàn với mƣời cây hàng tốt, một sợi đai ngọc và đƣa ông về sum 

hiệp với vợ con . Hồn Quang Nhụy tạ ơn . 

Long Vƣơng sai Dạ Xoa đem thây Quang Nhụy lên mà huờn hồn lại. 

 

 

Còn Tiểu thơ cúng rồi khóc than thảm thiết, vùng nhảy xuống sông, Huyền Trang nhảy theo kéo lại, 

ai nấy xúm lại khuyên giải, xảy thấy thây Quang Nhụy nổi lên tấp lại mé sông . 

Tiểu thơ nhìn quả thây chồng, hối quân vớt lên ôm thây mà khóc lớn, ai nấy lấy làm lạ, áp lại mà coi.  

Trần Quang Nhụy tỉnh lần, lồm cồm ngồi dậy, ai nấy hãi kinh lấy làm lạ!  

Trần Quang Nhụy mở mắt thấy vợ và cha vợ, với sãi nhỏ đồng ngồi khóc bên mình, mới hỏi rằng:  

- Làm cái gì lạ vậy? 

Tiểu thơ nói hết tự sự cho chồng nghe, rồi hỏi thăm rằng:  

- Chẳng hay vì cớ nào mà mình sống lại? 
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Quang Nhụy nghe rõ, liền tạ ơn cha vợ, và thuật chuyện cho vợ con nghe rằng:  

- Nhờ thả cá vàng tại tiệm Vạn Hoa, chẳng ngờ là rồng sông ấy, khi thằng ăn cƣớp đánh chết mà xô 

thây xuống nƣớc, nhờ vua rồng (Long Vƣơng) ấy cứu ta, đến nay đƣa lên và cho đai ngọc, hàng, 

châu, buộc vào lƣng ta đó, không dè sinh con đã bây lớn, nhờ ơn cha đến báo cừu, chi xiết nỗi vui 

mừng, thiệt hết suy tới thạnh . 

Ai nghe cũng mừng rỡ, Thừa Tƣớng truyền dọn tiệc mà đãi quan quân. 

 

 

Bữa sau đồng kéo binh về, đi ngang tiệm Vạn Hoa, Trần Quang Nhụy truyền dừng binh, dắt con đi 

tìm mẹ. 

 

Còn Trƣơng Thị chiêm bao thấy cây khôn mà trổ bông, sáng ngày nghe quạ kêu inh ỏi sau hè, bèn 

nói rằng:  

- Có khi cháu đà về đó .  

Giây lâu thấy cho con Quang Nhụy vào lạy mừng tỏ hết mọi điều, níu nhau mà khóc, rồi tính nợ 

thƣợng niên trả tất, kẻ xe ngƣời ngựa về tới Trƣờng An.  

Ðến dinh rồi, hai vợ chồng dắt mẹ và con vào ra mắt Phu nhân trong phủ . 

Phu nhân mừng rỡ dọn tiệc đãi đằng.  

Thừa Tƣớng nói:  

- Tiệc này là tiệc đoàn viên (sum hiệp) ăn uống cùng nhau hỉ hạ . 

 

 

Bữa sau Thừa Tƣớng vào chầu, tâu rõ các việc, và xin cho Trần Quang Nhụy làm quan tại trào; vua 

Thái Tôn nhậm lời, phong Quang Nhụy làm Hàn lâm học sĩ, coi việc trong trào, phán rồi bãi chầu, ai 

về dinh nấy. 

 

 

Huyền Trang về nhà lại cha mẹ, đem bạc tiền làm chùa lại, và đền ơn thầy xong, rồi về thăm không 

chịu ở thế, nên cha mẹ biểu vào chùa Hồng Phƣớc mà tu cho gần . Huyền Trang đi tu rồi, sau Tiểu 

thơ ở nhà uống thuốc độc mà chết êm.  

Chuyện ấy chẳng nói chi cho kỹ.  

 

Ngô thừa Ân  
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Tây du ký 

Hồi 10  

Long Vƣơng phạm tội Thiên Tào 

Ngụy Trƣng gởi thơ Âm phủ 

Bây giờ nói chuyện gần thành Trƣờng An, có sông Kinh nƣớc trong lắm, dựa mé sông có nhà ông 

chài là Trƣơng Lão, gần rừng có nhà Lý Ðịnh là Ông Tiều, hai ngƣời ấy học giỏi mà không thi, cứ 

việc ngƣ tiều vui thú. 

 

Ngày kia hai ngƣời uống rƣợu trong quán, rồi dắt nhau về; đi dọc đƣờng Trƣơng Lão nói với Lý địng 

rằng:  

- Anh Lý, tôi nghĩ nhƣ vầy, kẻ giành danh vì danh bỏ mạng, ngƣời cƣớp lợi bỏ lợi liều mình, mang 

ơn vua nhƣ bọc rắn mà đi, ăn lộc chúa nhƣ tôm hùm mà nhủ, tính lại thua chúng ta hết thảy, non 

xanh nƣớc biếc, thong thả thảnh thơi, lạc lẻo qua ngày, tuy không vinh mà khỏi nhục . 

Lý Ðịnh nói:  

- Anh Trƣơng phân phải lắm, nhƣng vậy mà nƣớc biếc đó còn thua núi xanh đây . Trƣơng Lão nói:  

- Tôi lại e non nhơn không bằng nƣớc trí .  

Lý Ðịnh nói:  

- Thôi, anh với tôi làm thơ liên vịnh thử nào, (thơ liên vịnh là mỗi ngƣời làm một câu nối nhau) .  

Trƣơng Lão nói: 

- Nhƣ vậy hay lắm .  

 

Liền ngâm trƣớc nhƣ vầy: 

 

Trƣơng Lão ngâm: Thuyền xông dòng bích trong sƣơng sớm 

Lý Ðịnh ngâm: Nhà ở non xanh dựa bá tòng 

Trƣơng: Riêng mến bên cầu chiều nƣớc nhảy 

Lý: Rất ƣa trên đảnh sáng mây đông, 

Trƣơng: Thuyền còn nằm ngữa xem hàng nhạn 

Lý: Nẻo tắt đi ngang lóng tiếng hồng 

Trƣơng: Gánh lợi danh kia ta chẳng có 

Lý: Biển dòng sông nọ tớ đành không, 

Trƣơng: Bên thuyền thƣờng máng chài nhƣ gấm, 

Lý: Trên đá năng mài búa tợ bông 
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Trƣơng: Trăng rạng làu làu trăm cá ngóng. 

Lý: Rừng sâu thăm thẳm một mình xông 

Trƣơng: Tôm nhiều đổ ruợu nàng say với 

Lý: Củi thạnh thêm ve trẻ uống cùng 

Trƣơng: Ghe chở anh em nhiều thủy thủ 

Lý: Tiệc vầy bậu bạn những sơn ông 

Trƣơng: Ðỗ thuyền đánh tữu kêu thêm chén 

Lý: Dẹp búa làm banh hối họ chung 

Trƣơng: Sắc nƣớc pha trà, trà đẹp miệng 

Lý: Ðào non nấu cháo, cháo no lòng 

Trƣơng: Lánh đời lui bƣớc làm câm điếc 

Lý: Dấu nọ chôn tên giả dại khùng. 

 

 

Trƣơng Lão nói:  

- Tôi nãy giờ làm hổn ngâm trƣớc, nay nhƣờng lại cho anh làm đầu thử nào! 

Lý Ðịnh nói: 

- Lẽ thƣờng trên núi dƣới sông. Tôi làm đầu thuận lắm . 

 

 

Lý Ðịnh ngâm: Non núi trăng gió dạo chơi đừng lẳn khứ 

Trƣơng Lão ngâm: Biển hồ qua lại nƣớc trong xanh 

Lý: Thảnh thơi có số đà vui vẻ 

Trƣơng: Phải quấy không nghe cũng thái bình 

Lý: Xem nguyệt ta nằm lều cỏ rách, 

Trƣơng: Che mƣa mình máng áo tơi lành, 

Lý: Tánh ƣa tòng trƣớc nên danh tốt 

Trƣơng: Ý đẹp cò le kết bạn thanh 

Lý: Trong dạ không mơ cầu lợi lộc 

Trƣơng: Ngoài tai chẳng hứng tiếng tranh hành 

Lý: Xuân sang nhắm liễu theo đƣờng lộ 

Trƣơng: Hè đến xem sen dựa mé kinh 

Lý: Sƣơng xuống gà sung dầu xáo luộc 

Trƣơng: Cúc đơm cua mập mặt nham canh 
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Lý: Bóng xây ngủ nƣớng nằm nhừ tử 

Trƣơng: Trời lặng lăn quay uốn ấp sanh 

Lý: Tám tiết non cao nhƣ lão cụi 

Trƣơng: Bốn mùa sông rộng thể ông Hoành 

Lý: Rầu ngƣời gánh cuổi ham thi khóa 

Trƣơng: Ƣa kẻ gieo câu lánh thị thành 

Lý: Ngoài ngỏ bông rừng thơm phƣng phức 

Trƣơng: Trƣớc thuyền nƣớc biển nhảy minh minh 

Lý: Ba công chẳng đổi lƣỡi rìu nguyệt 

Trƣơng: Muôn lƣợng không buông miệng lƣới kình. 

 

 

Hai ngƣời vừa ngâm vừa đi. Tới ngỏ tẻ mới bái nhau mà từ giả . 

Trƣơng Lão nói chơi rằng: 

- Anh Lý ôi! Ði lên rừng phải coi chừng hùm cọp cho lắm. Nếu anh có lẽ nào đi nữa ắt là tôi . Ngày 

mai đầu chợ thiếu ngƣời quen, đó anh à! .  

Lý Ðịnh nghe nói cả giận rằng:  

- Chú thật độc ác lắm! Bậu bạn tử tế, ngƣời ta chịu chết thế cho nhau. Sao chú lại rủa tôi nhƣ vậy? 

Tôi nói cho mà giữ hồn . Nếu hùm dữ ăn tôi, thì sóng thần nhận chú .  

Trƣơng Lão nói:  

- Ðời nào sóng thần nhận tôi đặng . 

Lý Ðịnh nói:  

- Biết chừng ở đâu. Trời khi gió khi mƣa, ngƣời khi phƣớc khi họa, sao chú chắc là chìm xuồng kìa? 

Trƣơng Lão nói:  

- Tuy anh nói nhƣ vậy, mà không chắc gì, chớ nghề làm ăn của tôi vững lắm . 

Lý Ðịnh nói:  

- Chú làm ăn chân trời mặt nƣớc, hiểm nghèo quá đổi, mạng có ba phân, sao chú gọi là vững? 

Trƣơng Lão nói:  

- Anh không hiểu, để tôi cắt nghĩa cho anh nghe, tại chợ Trƣờng An, phía bên Tây, có ông thầy bói 

linh lắm! Mỗi ngày đem cho thẩy một con cá Chài Vàng, thì coi cho một quẻ. Chỉ hƣớng nào cá 

nhiều, vãi trăm chài không sai một. Bữa nay tôi có đi coi quẻ, biểu tôi bủa lƣới trên ngọn Sông Kinh 

phía Ðông qua mé bên Tây, chài thì trúng, quả nhƣ lời nói, chở tôm cá khẩm ghe. Ðể mai ra chợ gặp 

anh sẽ mua rƣợu uống chơi, bây giờ xin kiếu . 
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Thiệt lời xƣa nói không sai: Trên đƣờng nói chuyện trong bụi có ngƣời. Nguyên có quỷ Dạ Xoa ở tại 

Sông Kinh đi tuần dƣới nƣớc. Nghe ông chài nói rằng: Vãi trăm chài không sai một, thì lật đật về 

cung Thủy tinh mà báo rằng: "Bệ Hạ ôi! Có họa, có họa!"  

Long vƣơng sông Kinh liền hỏi: 

- Có họa gì? 

Dạ Xoa nói:  

- Ngoài chợ Trƣờng An có ông thầy bói hay lắm! Mỗi bữa ông chài đem cho thầy bói kia một con cá 

chài lớn, thì coi quẻ chỉ chỗ cho, vãi trăm chài không sai một. Nếu thƣờng thƣờng nhƣ vầy, thì hết 

binh tƣớng lấy ai mà giúp đƣợc vua? 

Long Vƣơng nghe nói giận lắm, rút gƣơm vía ra đi, quyết đến Trƣờng An đặng giết thầy bói giỏi.  

Có Rồng con, Rồng cháu, tƣớng Trạnh, quan Cua, quân Sƣ Cháy, Thừa Tƣớng Chài đồng hè ra tấu:  

- Xin chúa công bớt giận, lời huyển bỏ qua chớ khá nghe. Nếu chúa công đi xuống chợ, thì nổi giông 

tố mây mƣa. Sợ dân ở Trƣờng An khốn hại, có khi trời bắt tội chẳng không? Thà biến ra Tú Tài đến 

chợ Trƣờng An coi thử. Quả nhƣ thời giết, bằng không thiệt thì thôi .  

Long Vƣơng nhận lời bỏ gƣơm và chẳng làm mƣa gió, lên bờ giả Tú Tài áo trắng đi xuống chợ 

Trƣờng An, thấy thiên hạ đứng vậy mà coi quẻ.  

Tú Tài hỏi thăm rõ, thầy bói ấy là Viên Thủ Thành, chú ông là quan thiên văn Viên Thiên Cang, hình 

dung xinh tốt, thể thống oai nghi . 

Tú Tài quyết vào Viên Thủ Thành chào hỏi.  

Ðãi trà xông xã, mới hỏi thăm ông bói chuyện chi?  

Tú tài nói:  

- Tôi bói bữa nào mƣa? 

Viên Thủ Thành gieo quẻ đoán rằng "  

 

Mây che đỉnh núi, mù tỏa non Ðoài, 

Hỏi thăm mƣa rƣới, chắc tại ngày mai. 

 

 

Tú tài hỏi:  

- Mai giờ nào, nƣớc dâng lên mấy thƣớc mấy tấc? 

Viên Thủ Thành nói: 

- Giờ Thìn thì kéo mây, giờ Tỵ nổi sấm, giờ Ngọ mƣa, cuối giờ Mùi tạnh. Nƣớc dâng ba thƣớc ba 

tấc, có lẽ ra bốn mƣơi tám giọt bốn phân bốn ly .  
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Tú tài cƣời rằng:  

- Lời này không phải nói chơi, ngày mai quả có mƣa, giờ khắc và nƣớc dâng y nhƣ lời đoán, thì ta 

thƣởng bạc năm chục lƣợng chẳng sai. Nếu không mƣa, hay là mƣa mà không y lời đoán, ta nói thiệt 

cho thầy hay, phá nát cửa thầy, và xé tấm vải treo tức thì đuổi khỏi chợ Trƣờng An, không cho ở đây 

gạt chúng nữa .  

Viên Thủ Thành mừng mà đáp rằng:  

- Tôi dám cuộc, tôi dám cuộc .  

Tú Tài liền kiếu ra về. 

 

 

Các Thủy thần thấy Long Vƣơng về đồng ra nghinh tiếp mà hỏi thăm rằng: 

- Chúa công đi kiếm thầy bói đặng không? 

Long Vƣơng nói: 

- Có, có, thầy bói ấy khua mỏ kiếm tiền, ta hỏi thử chừng nào trời mƣa và nƣớc dâng lên mấy thƣớc, 

nó nói giờ Thìn kéo mây, giờ Mùi tạnh, nƣớc lên cao ba thƣớc ba tấc có lẽ bốn phân tám ly, ta cuộc 

với nó rằng: "Hễ quả nhƣ lời, ta thƣởng năm mƣơi lƣợng bạc, nếu sai một chút thì ta phá nhà, xé 

bảng đuổi ra khỏi chợ Trƣờng An" . 

Các tƣớng cƣời mà rằng:  

- Chúa công là vị thần coi tá cái sông mà hay việc mƣa gió, nếu có mƣa không mƣa thì Chúa công 

biết trƣớc, thầy bói biết sao mà đặng mà nói bƣớng kìa, mƣời phần nó phải thua hết cả mƣời .  

Nói cƣời chƣa dứt tiếng thì nghe tiếng kêu:  

- Long Vƣơng mau ra tiếp chiếu trời .  

Long Vƣơng thất kinh lật đật ra tiếp chiếu, ngó lên mây thấy thần Lực Sĩ mặc áo vàng, tay cầm 

phong chiếu chỉ bay xuống cung Thủy tinh.  

Long Vƣơng đặt bàn mà lạy mà lãnh chiếu.  

Lực Sĩ đi về lập tức, Long Vƣơng mở chiếu chỉ ra xem, thấy trong chiếu chỉ dạy nhƣ vầy:  

 

Rồng tám sông vâng lệnh, y theo giờ khắc ban, 

Ngày mai không đặng trễ, mƣa tại sứ Trƣờng An 

"Hẹn giờ Thìn kéo mây, giờ Tỵ nổi sấm, giờ Ngọ mƣa, 

cuối giờ Mùi tạnh, nƣớc dâng ba thƣớc, ba tấc, bốn phân, tám ly".  

 

 

Long Vƣơng thất kinh hồn vía, nói với các tƣớng rằng:  
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- Trên đời có ngƣời linh quá, thông trời thấu đất, chắc mình phải chịu thua .  

Quân sƣ Cháy tâu rằng:  

- Xin chúa công đừng lo, muốn ăn nó cũng không khó, tôi dùng một kế thì nó cứng họng đi .  

Long Vƣơng hỏi:  

- Quân sƣ có kế chi? 

Quân sƣ Cháy tâu rằng: 

- Mƣa sái giờ và bớt nƣớc, thầy không y lời đoán, sao nó cũng phải thua .  

Long vƣơng y kế. 

 

 

Bữa sau kêu Thiên lôi, Thần gió,Bà chớp, Anh mây, đồng kéo tới Trƣờng An. Truyền giờ Tỵ mới 

kéo mây, giờ Ngọ mói nổi sấm, giờ Mùi mƣa, giờ Thân tạnh, nƣớc có ba thƣớc lẻ bốn phân, rồi 

truyền các thần về hết. 

 

 

Long Vƣơng hóa Tú Tài nhƣ trƣớc, tới chỗ Viên Thủ Thành.  

Tú Tài không hỏi gì hết, đập nghiêng quăng viết, xé tấm vải treo.  

Viên Thủ Thành ngồi trên ghế làm thinh, nhƣ không hề không biết.  

Tú Tài giận phá cửa lấy ván xốc lại giá mà mắn rằng:  

- Mày là đồ mị, nói gạt chúng mà ăn tiền, coi quẻ không linh, đặt điều nói bậy. đoán sái giờ, dƣ nƣớc, 

còn ngồi làm tỉnh kìa. Ði mau mau kẻo ta đập chết .  

Viên Thủ Thành cƣời hả hả rằng:  

- Không sợ, không sợ, tôi không phạm tội chết, e cho ai chết kìa, ông gạt ai chớ ông gạt tôi sao đƣợc, 

ông không phải Tú Tài áo trắng, ông là Rồng Bạch sông Kinh, không dám cải lệnh trời, tráo giờ bớt 

nƣớc, phạm tội gần chết chém, lại còn mắng tôi sao? .  

Tú Tài nghe nói nhởn tóc gáy, vỡ mật hết hồn, buông tấm ván cửa, xốc áo quỳ lạy mà nói rằng:  

- Xin thầy chớ trách, hồi nãy tôi giả ngộ nói chơi, tôi tƣởng làm chơi, chẳng ngờ sanh thiệt. Tôi đã 

phạm luật, lạy thầy xin cứu mạng tôi.  

Viên Thủ Thành nói:  

- Tôi cứu ông sao đặng, nhƣng chỉ chỗ cho ông cầu khẩn họa may .  

Tú Tài nói:  

- Xin thầy chỉ chỗ làm ơn .  

Viên Thủ Thành nói: 

- Giờ Ngọ mai ông sẽ bị Ngụy Trƣng xử trảm, mà Ngụy Trƣng làm Thừa Tƣớng phò Hoàng Ðế bây 
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giờ, ông cầu Hoàng Ðế nói giùm, có khi cũng đƣợc .  

Tú Tài lau nƣớc mắt từ tạ ra đây, mặt nhực đã chén, vầng trăng ló mọc, Long Vƣơng không về phủ, 

ở lững đửng nửa lừng, đợi tới canh ba hiện vào cung cấm thấy vía vua Thái Tôn đi dạo . 

Long Vƣơng hiện hình ngƣời ra trƣớc mặt mà nói rằng:  

- Xin Bệ Hạ cứu tôi làm phƣớc .  

Hồn Thái Tôn hỏi:  

- Ngƣơi là ai đó? Nói cho ta rõ đặng ta cứu cho .  

Long vƣơng nói:  

- Bệ Hạ thiệt Rồng, còn tôi là rồng có tội. Trời sai Ngụy Trƣng là tôi hiền của Bệ hạ, giờ Ngọ mai 

chém tôi.  

Hồn Thái Tôn nói:  

- Nhƣ về phần Ngụy Trƣng chém ngƣơi, thời trẫm cứu đƣợc. Thôi ngƣơi yên dạ mà về . 

Long vƣơng mừng rỡ quá chừng, lạy tạ mà đi về thẳng. 

 

 

Vua Thái Tôn thức dậy, nhớ điềm chiêm bao ấy rõ ràng, đến sáng lâm triều, các quan chầu chực.  

Vua Thái Tôn xem rõ từ ngƣời, bên văn thì: Phòng Huyền Linh, Ðỗ Nhƣ Hối, Từ Mậu Công, Hứa 

Kỉnh Tông và Vƣơng Khuê, còn bên võ thì: Mã Tam Bửu, Ðoàn Chí Hiền, Ân Khai Sơn, Trình Giảo 

Kiêm, Lƣu Hồng Cơ, Huất Trì Cung, Tần Thức Bảo.  

Ai nấy đủ mặt, mà thiếu Thừa tƣớng Ngụy Trƣng!  

Vua Thái Tôn vời Từ Mậu Công lên điện mà phán rằng:  

- Trẫm nằm chiêm bao lạ lắm! Thấy một ngƣời đón trẫm mà lạy xƣng rằng Long vƣơng phạm tội 

thiên tào, trời sai Ngụy Trƣng xử trẫm, lạy xin trẫm cứu, trẫm hứa lở lời, bữa nay vì cớ nào Ngụy 

Trƣng không đi chầu vậy? 

Từ Mậu Công tâu rằng:  

- Bệ hạ đã hứa lỡ, thì phải đòi Ngụy Trƣng vào chầu, đừng cho Ngụy Trƣng đi đâu, mãn ngày nay thì 

cứu Long vƣơng ắt đƣợc .  

Vua Thái Tôn mừng lắm, mới sai hoạn quan đi mời Ngụy Trƣng. 

 

 

Còn Ngụy Trƣng đi coi thiên văn (coi sao) hồi hôm, xảy nghe tiếng hạc kêu, ngó thấy xứ trời hiện 

xuống, truyền chiếu chỉ rằng:  

- Giờ Ngọ mai Ngụy Thừa Tƣớng phải thiếp mà chém Rồng Bạch tại sông Kinh . 
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Ngụy Trƣng lạy tạ ơn về dinh tắm gội. Lo mài gƣơm phép nên chẳng đi chầu, xảy thấy sứ vào mời, 

trong lòng lo sợ, không dám cãi lệnh phải sửa sang mão áo vào chầu, bƣớc tới sân son, lạy vua mà 

chịu tội.  

Thái Tôn phán rằng:  

- Trẫm tha khanh khỏi tội .  

Một lát bãi chầu rồi, bá quan đều về hết, vua Thái Tôn cầm một mình Ngụy Trƣng ở lại mà thôi, mời 

vào đền trong luận bàn việc nƣớc, qua đầu giờ Ngọ, vua truyền mỹ nữ lấy cờ sắp trên bàn xong xã, 

Ngụy Trƣng lạy tạ, rồi ngồi lại đánh cờ, dục dặc gần nửa giờ mà chƣa thắng bại.  

Ngụy Trƣng gục đầu trên bàn mà ngáy pho pho.  

Vua Thái Tôn không kêu, để cho Ngụy Trƣng ngủ, chừng một lát Ngụy Trƣng thức dậy, quì dƣới đất 

lạy vua mà tâu rằng:  

- Tôi đáng tội thác, khi bần thần ngủ quên không biết có điều chi thất lễ. Xin Bệ Hạ tha tội cho tôi .  

Vua Thái Tôn cƣời rằng: 

- Khanh có tội chi mà ngại, thôi, dậy mà đánh cờ .  

Ngụy Trƣng lạy tạ ơn rồi sắp cờ đánh nữa. Xảy nghe tiếng la lớn ngoài cửa đền, thấy Tần Thúc Bảo 

xách đầu rồng Bạch chảy máu ròng ròng, quì tại sân mà tâu rằng:  

- Muôn tâu Bệ hạ! Có thấy sông khô cùng biển cạn, việc nầy lạ lắm thiệt chƣa từng. Vua Thái Tôn 

hỏi:  

- Vật đó ở đâu? 

Tần Thúc Bảo tâu rằng:  

- Ðầu rồng trên trời rớt xuống tại ngã tƣ, nên tôi phải đem dâng cho Bệ hạ .  

Vua Thái Tôn thất sắc, phán hỏi Ngụy Trƣng rằng:  

- Thừa tƣớng bàn chuyện ấy đặng không? 

Ngụy Trƣng quỳ lạy tâu rằng:  

- Tôi mới thiếp đi chém đó .  

Vua Thái Tôn thất kinh mới hỏi:  

- Khi khanh ngủ, tay không chuyển động, cũng không có gƣơm đao, vậy làm sao mà chém đặng rồng 

ấy? 

Ngụy Trƣng tâu rằng:  

- Tôi vâng chiếu thƣợng đế hồi hôm truyền giờ Ngọ này thiếp xuống chém rồng có tội. Bệ Hạ đòi tôi 

hầu cờ nên đi không đặng, túng phải thiếp xuống lấy gƣơm phép chém kịp giờ .  

Vua Thái Tôn nghe nói:  

- Nửa mừng nửa buồn, mừng là đặng tôi hiền có phép buồn là vì lời hứa không xong, phải gƣợng gạo 

mà truyền cho Tần Phúc Bảo rằng:  
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- Ðem đầu rồng treo tại chợ Trƣờng An mà răn lê thứ .  

Lại ban thƣởng Ngụy Trƣng. Hai tƣớng tạ từ về hết. 

 

 

Vua Thái Tôn vào cung trong lòng buồn bực, bần thần thao thức nằm đến canh hai, xãy nghe tiếng 

khóc ngoài cửa cung, Thái Tôn càng kinh hãi, mơ màng ngó thấy Long vƣơng tay vịn đầu, máu chảy 

dầm dề, kêu Thái Tôn mà đòi đền thƣờng mạng, nói rằng:  

- Ðêm hôm qua chịu cứu ta chắc chắn, sao lại sai Thừa tƣớng chém ta? 

Nói rồi lại níu Thái Tôn, biểu đi xuống âm ti cho Diêm vƣơng phân xử.  

Vua Thái Tôn cứng họng đỗ mồi hôi hột dầm mình, Long vƣơng níu cứng không buông, xãy thấy 

bên phía Nam có ngƣời đàn bà đi tới, tay cầm nhánh dƣơng liễu mà quét thinh không, Long vƣơng 

ngó thấy thất kinh, ôm đầu chạy mất. 

 

 

 

 

Nguyên là Quan Âm Bồ Tát ở tại miễu Thổ thần nghe tiếng quỷ khóc thần rên nên tới đuổi ma rồng 

mà cứu Thái Tôn khỏi hại.  

Còn hồn Long vƣơng đi xuống kiện dƣới Diêm la. 

 

Khi Thái Tôn giựt mình thức dậy, la hoảng rằng: "Có quỷ , có quỷ ".  

Ba cung, sáu viện, Thái giám, cung nga ai nấy sợ mà thức luôn đến sáng. 

 

 

Rạng ngày trăm quan chầu chực, không thấy vua ngự ra, chờ tới mặt nhựt 3 sào, mới có chiếu chỉ ra 

truyền lại:  

- Nay mình Trẫm không khỏe, các quan khỏi đi chầu.  

 

Nhƣ vậy, bảy ngày các quan đều lo sợ. Những quan lớn vào thăm, xảy thấy Thái hậu đòi ngự y vào 

trị bệnh, các quan nhóm cửa đền, đợi ngự y mà hỏi thăm nhẹ nặng, ngự y ra nói:  

- Bệnh Bệ Hạ mạch đi không chánh, đi yếu mà mau, cho nên nói cuồng và thấy quỷ mạch nhảy 9 cái 

rồi ngừng lại. Ngủ tạng đã tuyệt rồi, sợ chừng trong 7 bữa .  

Các quan nghe đều sửng sốt.  

Lại nghe Thái hậu truyền rằng:  
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- Vua đòi Từ Mậu Công, Tần Thúc Bảo và Khuất Trì Cung .  

Ba ông vâng chỉ vua vào cung mà lạy.  

Vua Thái Tôn gƣợng nói rằng:  

- Các khanh ôi! Trẫm thuở mƣời chín tuổi: Ðánh Nam, dẹp Bắc, chinh Ðông, phạt Tây, không hề 

thấy tà ma chi hết, nay lại thấy quỷ , mới là lạ cho .  

Khuất Trì Cung nói:  

- Bệ Hạ gầy dựng giang san, giết ngƣời cả vạn, mà còn sợ ma sao? 

Thái Tôn phán rằng:  

- Khanh chẳng thấy nên không tin, chớ trời tối thì ma quỷ khóc ngoài cửa cung, vác gạch ngói liệng 

vào nƣờm nƣợp. Ban ngày hởi còn phá, ban đêm làm lộng quá chừng! 

Tần Thúc bảo tâu rằng: 

- Xin Bệ Hạ an lòng, đêm nay Khuất Trì Cung canh cửa với tôi, coi ma quỷ thế nào cho biết .  

Vua Thái Tôn mừng lắm! Các quan lạy tạ ra về. 

 

 

Ðêm ấy Tần Thúc Bảo cầm búa, Khuất Trì Cung cầm giản, cùng nhau nai nịt hẳn hòi giữ cửa cung 

không thấy tà ma, nên vua Thái Tôn ngủ đặng. 

 

 

Rạng ngày vua đòi hai tƣớng vào thƣởng phán rằng:  

- Trẫm bệnh chẳng ngủ hơn mấy đêm, hồi hôm nhờ hao sức hai khanh, nên trẫm ngủ thẳng giấc, thôi 

hai khanh lui về mà nghỉ cho khỏe, tối này sẽ đến giúp dùm .  

Hai tƣớng tạ ơn về phủ. 

 

 

Từ ấy thƣờng đêm tới canh cửa.  

Vua thấy hai tƣớng khó nhọc nhƣ vậy thì cảm động nói rằng:  

- Trẫm thấy hai khanh khó nhọc, trẫm chẳng an lòng. Trẫm muốn đòi thợ khéo vào vẽ chân dung hai 

ngƣời dán tại cửa, cho khỏi nhọc công canh giữ .  

Các quan vâng lệnh, đòi hai thợ khéo tức thời. Hai tƣớng nai nịt nhƣ xƣa. Hai thợ cứ theo mà vẽ, 

hình dung nhƣ sống. Tuy dán vào cửa mà ai nấy cũng lầm, yên đƣợc hai ba đêm, rồi lại nghe gạch 

ngói quẳng vào cửa sau lộp độp. 
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Sáng ngày, vua đòi các tôi vào mà phán rằng: 

- Cửa trƣớc mới êm, ngõ sau nó lại liệng gạch, nhƣ vậy trẫm nằm sao êm? 

Từ Mậu Công tâu rằng:  

- Không lẽ vẽ hình hai tƣớng nữa? Vậy xin cho Ngụy thừa tƣớng canh giữ ngõ sau . Thái Tôn y lời 

truyền Ngụy Trƣng canh giữ. 

 

 

Ðêm ấy Ngụy Trƣng nai nịt, cầm cây gƣơm chém Rồng Bạch ngày trƣớc mà giữ cửa sau, thiệt cũng 

oai linh, quỷ không dám liệng, tuy cửa trƣớc cửa sau lặng lẻ, mà bệnh vua càng thêm.  

Ngày kia Thái Hậu đòi các quan vào mà lo thói!  

Vua Thái Tôn giao việc nƣớc cho Từ Mậu Công. Phán rồi tắm rửa thay đồ chờ giờ băng hà . 

Ngụy Trƣng nắm áo mà tâu rằng:  

- Xin Bệ Hạ an lòng, tôi có một điều bảo hộ mình rồng sức khỏe .  

Thái Tôn gƣợng phán:  

- Bệnh đã gần miền,mà cứu làm sao đƣợc? 

Ngụy Trƣng tâu rằng:  

- Tôi có một phong thơ xin trao cho Bệ hạ, nhƣ đến Âm phủ thì trao cho Thôi Giác là Phán quan .  

Thái Tôn hỏi:  

- Thôi Giác là ai? 

Ngụy Trƣng tâu rằng:  

- Thôi Giáp là tôi vua trƣớc, ban đầu ngồi Tri huyện Từ châu, sau lên chức Thị Lang bộ lễ. Khi còn 

sống làm bạn hữu với tôi thiết lắm, nay thác xuống làm Phán quan coi sổ dƣới Minh vƣơng. Tôi 

chiêm bao gặp hoài, yêu dấu nhau nhƣ sống, nếu Bệ Hạ trao thơ ấy, sao Phán quan cũng nghĩ tình tôi 

mà kiếm cách đƣa hồn nhập xác .  

Thái Tôn bỏ thơ vào tay áo, rồi nhắm mắt mà băng hà . 

 

Ba cung, sáu viện, Thái Tử và các quan đều khóc than mà liệm thây, để quan tài tại đền Bạch hổ, cả 

trào thọ chế cƣ tang.  

 

Ngô thừa Ân  
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Xuống Âm Ti, Thái Tôn huởn sanh 

Ði dâng dƣa, Lƣu Toàn gặp vợ 

Nói về vua Thái Tôn thấy vía đi dạo, ra khỏi lầu Ngũ Phụng. Thấy vua ngự thỉnh vua đi săn; Thái 

Tôn theo dõi một hồi binh gia đâu mất, còn một mình giữa đồng nội, không biết ngõ mà đi, sợ hết 

hồn hết vía . 

Xảy nghe tiếng kêu lớn hét rằng:  

- Tâu Hoàng đế đi lại ngỏ nầy .  

Vua Thái Tôn ngó ngoái, thấy ngƣời ấy đội mão thẻ ngang, buộc đai da tây tay cầm hốt ngà, mặc áo 

địa rộng, quì bên đƣờng mà nói rằng:  

- Tôi rƣớc trễ, xin Bệ Hạ tha tội tôi .  

Vua Thái Tôn hỏi:  

- Vậy chớ khanh là ai đó? 

Ngƣời ấy tâu rằng:  

- Khi tôi sống phò vua trƣớc, làm Tri huyện Từ châu; sau lên chức Thị Lang bộ Lễ, tôi họ Thôi tên 

Giác, nay thác xuống Âm Phủ làm chức Phán quan. Nguyên hôm trƣớc tôi có thấy việc rồng ma đi 

cáo, nên biết bữa nay có Bệ Hạ xuống đây, tôi mới tiếp giá .  

Vua Thái Tôn đở dậy mà nói rằng:  

- Cám ơn thầy có công rƣớc Trẫm, mà Ngụy Trƣng lại có gởi phong thơ cho thầy đây, may gặp tình 

cờ .  

Nói rồi đƣa phong thơ cho Thôi Giác.  

Thôi Phán quan tiếp thơ mà đọc , trong thơ nói nhƣ vầy: 

 

 

Thơ gởi cho:  

 

Quan Ðại Ðô Án là anh họ Thôi xem rõ, 

Nhớ xƣa làm bạn, hình dạng nhƣ thƣờng, 

Sau cách âm dƣơng, vắng lời dạy dỗ, 

Cảm tình chẳng rõ, cho thấy chiêm bao, 

Mới hay anh chức trọng quyền cao, 

Hiềm vì nổi kẻ u ngƣời hiển, 

Nay Thánh Hoàng hầu kiện, 

Nhờ huynh trƣởng nghĩ tình, 

Có phƣơng chi cho đặng huờn sinh, 
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Nhờ ơn ấy cầm bằng tái tạo. 

 

Em bạn là Ngụy Trƣng cúi dâng . 

 

 

Thôi Phán quan xem thơ mừng mà nói rằng: 

- Quân nhân Tào họ Ngụy thiếp chém Rồng Bạch tôi cũng hay rồi, lại nhờ ơn đỡ đầu con cháu tôi 

trên dƣơng thế, nay gởi thơ cậy tôi nhƣ vậy, mà Bệ Hạ còn lo làm chi? Sao sao tôi cũng lo cho Bệ Hạ 

huờn sinh mà trị nƣớc .  

Vua Thái Tôn nói cám ơn, xảy thấy cặp Ðồng tử áo xanh, kẻ cầm phƣớn, ngƣời cầm lộng kêu rằng:  

- Vua Diêm vƣơng cho thỉnh Hoàng Ðế .  

Vua Thái Tôn đi theo Thôi Phán quan và hai tên Ðồng tử, ngó thấy trƣớc cửa thành, treo một tấm 

bảng dài đề bảy chữ vàng rằng: 

 

 

U Minh địa giới quỷ môn quan, 

Nghĩa là: Tối mờ cõi đất cửa hồn ma. 

 

 

Ðồng tử áo xanh rung cây phƣớn mà dắt vua . 

Thái Tôn vào khỏi cửa thành, ngó thấy hồn anh là Kiến Thành, hồn em là Nguơn Kiết đồng ré lên 

rằng:  

- Thế Dân xuống đó, Thế Dân xuống đó .  

Bên thì Nguơn Kiết, bên thì Kiến Thành áp lại níu hồn Thái Tôn mà đòi thƣờng mạng, hồn Thái Tôn 

đánh không khỏi, bị hai quỷ kéo lôi . 

Thôi Phán quan kêu quỷ sứ nanh bạc mặt xanh nạt Nguơn Kiết, Kiến Thành chạy hết.  

Hồn Thái Tôn đi khỏi ƣớc vài dặm đƣờng, thấy đền đài lợp ngói xanh, lầu đài rực rỡ, hồn Thái Tôn 

đang ngó, xảy nghe tiếng ngọc len ken, mùi hƣơng bát ngát, hai cặp xách lồng đèn đi trƣớc, mƣời 

vua Minh chúa ra tiếp rƣớc Thái Tôn.  

Hồn Thái Tôn khiêm nhƣờng quá chừng không dám đi trƣớc, mƣời vua nói:  

- Bệ Hạ là vua mƣời cõi Dƣơng thế, còn chúng tôi là vua cõi Âm ti, nên anh em tôi cung kính Bệ Hạ 

là thiệt tình, xin đừng ké né .  

Hồn Thái Tôn nói:  

- Trẫm có tội vào hầu dƣới bệ, đâu dám luận ngƣời qủy âm dƣơng .  
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Ðồng vào tới đền Sum La, ngồi nhƣ chủ khách nói chuyện một lát, rồi vua Nhứt Ðiện là Tần Quảng 

vòng tay mà hỏi rằng:  

- Ma Rồng ở sông Kinh đi cáo rằng: "Bệ Hạ hứa cứu rồi lại giết đi, là vì cớ nào vậy? Hồn Thái Tôn 

nói rằng:  

- Trẫm chiêm bao thấy rồng cầu cứu thiệt có hứa lời, chẳng ngờ tội đáng hành hình về phần Ngụy 

Trƣng xử trãm. Trẫm đòi Ngụy Trƣng vào đánh cờ với trẫm, Ngụy Trƣng xuất vía mà chém Long 

Vƣơng; ấy là Ngụy Trƣng có phép hay mà cũng tại Long vƣơng đáng tội chết, chớ trẫm có sai giết ở 

đâu, sao vu oan mà kiện trẫm? Mƣời vua trả lời rằng:  

- Con rồng ấy hồi mới đầu thai, chúng tôi cũng rõ định số của nó là sau chết về tay Ngụy Trƣng, 

chúng tôi có hay trƣớc, ngặt nó cáo mãi, nên phải vời Bệ Hạ xuống đối nại cho ba cõi công đồng, 

chớ chúng đã cho nó đi đầu thai hồi sớm, nay nhọc công Bệ Hạ ngự đến xin tha tội trƣớc hồn .  

Nói rồi sai Thôi Phán quan đem bộ tử ra tra coi Bệ Hạ còn trị vì mấy kỷ.  

Thôi Phán quan vâng lệnh vào soạn bộ mấy vua các nƣớc mà coi lén trƣớc đi, thấy đề rằng:  

- Vua Thái Tôn nƣớc Ðại Ðƣờng ngồi ngôi mƣời ba năm mãn số .  

Thôi Phán quan xem thấy thất kinh, lấy viết chấm mực thêm hai ngang vô chữ nhứt, khi trƣớc nhứt 

thập tam niên (mƣời ba năm). Bây giờ thành tam thập tam niên (ba mƣơi ba năm). Rồi ôm bộ ấy ra 

trình , mƣời vua xem thấy số ba mƣơi ba năm thì thất kinh mới hỏi rằng:  

- Chẳng hay Bệ Hạ lên ngôi nay đã mấy mƣơi năm rồi? 

Hồn Thái Tôn nói:  

- Trẫm lên ngôi mới đặng mƣời ba năm .  

Mƣời vua mừng mà nói rằng:  

- Bệ Hạ yên lòng chẳng can chi mà ngại. Số còn sống đặng hai mƣơi năm nữa mới già, nay đối nại đã 

rồi, cho đƣa hồn về nhập xác .  

Hồn Thái Tôn nói: 

- Tôi đội ơn .  

Mƣời vua sai Thôi Phán quan và Châu Thái úy đua về.  

Hồn Thái Tôn đứng dậy, bái tạ mƣời vua và hỏi thăm rằng:  

- Chẳng hay nội trong cung trẫm, có ai tới số chăng? 

Mƣời vua nói:  

- Hết thảy đều bình an, song e em gái Bệ Hạ vắn số .  

Hồn Thái Tôn nói:  

- Trẫm về Dƣơng thế không biết lấy chi mà tạ ơn vua, xin dâng dƣa hấu lấy thảo . Mƣời vua nói:  

- Dƣới nầy các thứ dƣa đủ hết, còn thiếu một thứ dƣa hấu mà thôi .  

Hồn Thái Tôn nói:  
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- Trẫm về tới sai ngƣời dâng xuống tức thì .  

Nói rồi giã từ dời gót. 

 

 

Châu Thái úy cầm cây phƣớn dẫn hồn đi trƣớc, Thôi Phán quan hộ giá theo sau, hồn Thái Tôn ra 

khỏi đền, rồi coi không phải đƣờng cũ, nói với Phán quan rằng:  

- Ngõ nầy có khi sái thì phải? 

Thôi Phán quan nói:  

- Không sái đâu, đƣờng xuống Âm phủ khi xƣa trở về không đặng, nay đƣa Bệ Hạ đi về ngỏ nầy một 

là cho thấy việc Âm phủ; hai là dễ đi hơn .  

Hồn Thái Tôn đi theo đƣợc ít dặm đƣờng, ngó thấy một hòn núi cao, mây đen mù mịt, hồn Thái Tôn 

hỏi:  

- Núi chi đó? .  

Thôi phán quan nói:  

- Ấy là núi Bố Âm .  

Hồn Thái Tôn thất kinh nói rằng:  

- Núi nhƣ vậy trẫm đi sao đƣợc .  

Thôi phán quan nói:  

- Xin Bệ Hạ đừng ngại, chúng tôi bảo hộ, không có hề chi .  

Hồn Thái Tôn vừa đi vừa run lặp cặp, qua khỏi núi ấy, rồi đi ngang qua mƣời mấy dãy nhà, đi tới 

đâu cũng nghe tiếng khóc vang tai, quỷ ma ghê gớm . 

Hồn Thái Tôn lấy làm lạ mà hỏi rằng:  

- Chẳng hay các cửa nầy là sở chi đó? 

Thôi Phán quan nói:  

- Ấy là mƣời tám tầng địa ngục (cửa rạc) .  

Hồn Thái Tôn hỏi:  

- 18 cửa ngục ấy ấy hành những tội gì? 

Thôi Phán quán nói rằng:  

Xin Bệ Hạ nghe tôi nói: 

 

- Ngục rút gân, ngục u tù, ngục hang lửa, bởi vì khi còn sống làm dữ dƣ ngàn tội, thác xuống vào 

trong mấy ngục nầy. Ngục cƣa hai, ngục kéo lƣỡi, ngục lột da, bởi vì chẳng thảo, chẳng ngay, không 

tiết hạnh, miệng hiền lòng độc, đọa vào đây, ngục cối xay, ngục cối đá, ngục xe cán, bởi vì mất lẽ 

công bình làm khuất lấp, nói gian nói dối, hại ngƣời ngay. Ngục nƣớc đá, ngục mổ xẻ, ngục rút ruột 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

bởi vì lƣờng thăng trào đấu hay làm thiếu, mua cân già bán cân non, mắc tội vào ngục nầy. Ngục vạt 

dầu, ngục tăm tối, ngục ngục núi đao, bởi vì dữ tợn hung hăng hay hiếp đáp, co đầu rút cổ thảm nhƣ 

vây. Ngục ao máu, ngục mãn đời, ngục máu cân, bởi vì giết ngƣời lấy của làm mƣu độc, hại vật làm 

hàng tội nặng thay, mắc đọa ngàn năm không thoát khỏi, chìm sâu trong kiếp khổ đời đời, ngày kêu 

trời đất không ai cứu, héo ruột khô gan ủ mặt mày.  

 

 

Ngƣời đời chớ khá ở tà tây 

Thần qủy công bình tự thuở nay 

Làm dữ đến sau đều trả quả 

Kẻ thời gặp sớm kẻ thời chầy.  

 

 

Hồn Thái Tôn nghe nói, lòng sợ hãi hùng, đi một hồi lâu gặp quỷ cầm phuớn quỳ dựa lộ mà nói rằng:  

- Tôi là kẻ giữ cầu đến rƣớc .  

Phán quan biểu quỳ chờ dậy, cẫn hồn vua đi trên cầu vàng, hồn Thái Tôn lên cầu rồi, thấy bên kia có 

một cái cầu bằng bạc, bèn hỏi Phán quan rằng:  

- Những ngƣời gì đƣợc đi cầu? 

Thôi Phán quan nói:  

- Những ngƣời hiền lành trung hiếu, ngay thẳng công bình, thì có quỷ phƣớn dẫn qua cầu .  

Hồn Thái Tôn ngó thấy bên nọ có một cái cầu, dƣới sông sóng máu lao xao, trên mang gió lung vùn 

vụt, nghe tiếng ngƣời khóc kể, ghê gớm dùng mình.  

Hồn Thái Tôn hỏi:  

Cầu ấy tên chi? 

Thôi Phán quan nói:  

- Tên là cầu Nại Hà (không biết làm sao) nhƣ Bệ Hạ về Dƣơng gian, phải thuật chuyện cái cầu này 

cho rõ . 

 

Bề mặt hơn ba ngón, bề dài mấy trăm tầm, cầu cao trăm thƣớc có dƣ, sông thảm ngàn trùng không 

xiết, trên không tay vịn, dƣới có quỷ hờ, bên cầu thần tƣớng dữ dằn, dƣới nƣớc tội nhân lặn hụp, trên 

mé treo nguyên đồ áo tím quần hồng, dƣới sông chững gái xằng chửi cha mắng mẹ, chó bằng đồng 

rắn bằng sắt giành ăn thây, nƣớc là máu, sóng là dòi, dợn xao lấp mặt. 
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Hồn Thái Tôn thấy càng thảm thiết, theo Phán quan qua khỏi cầu vàng, đi một hồi lâu đến thành 

Uổng Tử (thác oan) nghe tiếng nói sạo sự rằng:  

- Lý Thế Dân tới đó, Lý Thế Dân tới đó .  

Và nghe tiếng kêu oan hỡi oan.  

Hồn Thái Tôn nghe kêu run lên rét rét, xảy thấy bầy quỷ cụt đầu, cụt tay, xốc tới đón đƣờng níu hồn 

Thái Tôn mà đòi thƣờng mạng.  

Hồn Thái Tô hoảng, quên xƣng trẫm, cứ nói xin thầy cứu tôi, xin thầy cứu tôi, miệng thì nói, tay thì 

níu Phán quan mà núp.  

Thôi phán quan nói:  

- Tôi không quyền cai trị những ma vô chủ, biết cứu làm sao? Ấy là hồn oan sáu mƣơi bốn cõi xƣng 

hùng, bảy mƣơi hai đảng ăn cƣớp chết chƣa tới số, không ai bắt hồn cho đầu thai nên họ vô thành 

Uổng Tử mà ở làm ma thƣơng ma đói, không gạo không tiền, Bệ Hạ phải bố thí ít nhiều, tôi nói giùm 

mới đƣợc .  

Hồn Thái Tôn nói:  

- Trẫm đi mình không xuống đây, tiền đâu cho có .  

Thôi phán quan nói:  

- Trên Dƣơng gian có một ngƣời hay gởi tiền bạc xuống đây, Bệ Hạ viết giấy mƣợn đở một kho, có 

tôi bảo lãnh, đặng phân phát cho lũ ma đói thì mới êm .  

Hồn Thái Tôn hỏi:  

- Ngƣời ấy tên chi? 

Thôi Phán quan nói:  

- Ngƣời ấy họ Tƣớng tên Lƣơng ở Khai Phong, tại đất Hà Nam. Tƣớng Lƣơng có gởi mƣời ba kho 

bạc tại đây, Bệ Hạ tạm mà thí cho cô hồn, rồi về Dƣơng gian trả cho Tƣớng Lƣơng cũng đƣợc.  

Hồn Thái Tôn mừng lắm, viết giấy xong rồi, đƣa cho Phán quan mƣợn tạm một kho, cậy Thái úy 

chia cho oan hồn Uổng Tử.  

Thôi Phán quan nói lớn rằng: 

- Chúng bây lãnh vàng mà chi dụng, để cho Hoàng đế đi về, bởi số Ngài còn sống lâu lắm. Ta vâng 

lệnh mƣời vua mà đƣa hồn ngài nhập xác, đặng ngài làm chay lớn chi siêu độ chúng bây, bây không 

đƣợc cản ngăn mà sanh sự nữa .  

Các quỷ Dạ Xoa lãnh bạc mà lui . 

Phán quan biểu Thái úy rung cây phƣớn dẫn hồn dắt Thái Tôn ra khỏi thành Uổng Tử.  

 

Ra tới đƣờng bằng phẳng đi qua một đỗi xa, đi tới 6 đƣờng luân hồi thấy đông đảo lắm, những là bục 

thàn tiên đấu chiếu hào quang; vì quan tƣớc lƣng mang đai ngọc, thầy tu, kẻ thế, thú chạy, chim bay, 
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ngƣời nghèo, kẻ giàu, bầy yêu, lũ quỷ , tốp nào theo đàng ấy, cứ theo 6 ngã mà đi . 

Hồn Thái Tôn hỏi rằng:  

- Giống gì đó vậy? 

Thôi Phán quan nói:  

- Bệ Hạ thông minh nghe nói qua thì nhớ, sau về Dƣơng thế thuật lại mà răn đời. Chỗ nầy gọi là 6 

đàng đi đầu thai. Ngƣời tu hành công quả thì về đàng Tiên. Ngƣời ngay vua thì về đàng Sang. Ngƣời 

có hiếu thì về đàng Phƣớc. Kẻ công bình thì về đàng Ngƣời , kẻ có đức thì về đàng Giàu. Ðứa hung 

dữ thì về đàng Quỷ, hay là đàng Vật. Vậy thì 6 đàng ấy là đàng Tiên, đàng Sang, đàng Phƣớc, đàng 

Giàu, đàng Ngƣời, đàng Vật. Mà Bệ Hạ đi về đàng Sang .  

Hồn Thái Tôn gật đầu bƣớc tới, Thôi Phán quan đƣa đến cửa đàng Sang, lạy vua mà nói rằng:  

- Chỗ nầy là chỗ đầu thai. Tôi xin đi về, để Châu thái úy đƣa một đổi nữa .  

Hồn Thái Tôn rằng:  

- Nhọc công thầy đƣa xa lắm .  

Thôi Phán quan nói:  

- Bệ Hạ về Dƣơng thế phải làm chay lớn cho siêu những hồn oan, sao sao cũng nhớ, nếu dƣới Âm 

phủ không tiếng vang siết, thời trên Dƣơng thế có phƣớc thái bình, nhƣ có việc chi chẳng lành, phải 

chừa cải, đời nầy ngƣời ở hiền hậu, thời đời sau cơ nghiệp lâu dài .  

Hồn Thái Tôn từ giã Phán quan đi theo Thái úy bƣớc vô cửa, thì Thái úy thấy một con ngựa thắng rồi 

mời Thái Tôn lên ngựa, còn Thái úy dìu đở hai bên.  

Ngựa chạy nhƣ tên bắn , đến mé sông, thấy cặp cá chày vàng giở trên mặt nƣớc.  

Hồn Thái Tôn ngó thấy dừng ngựa coi mê.  

Thái úy nói:  

- Bệ Hạ đi chút nữa, vô thành cho kịp giờ .  

Hồn Thái Tôn cứ làm thinh coi mãi, Thái úy nắm hai giò mà nói lớn:  

- Không chịu đi, đợi chừng nào nữa .  

Nói rồi xô xuống ngựa, nhào dƣới sông một cái đùng, ấy là xô nhập vào xác đó. 

 

 

Còn nội trào văn võ và Hoàng Hậu, Ðông cung Thái Tử đồng nhóm tại đền Bạch Hổ mà khóc than 

bên linh cửu vua Thái Tôn, nhiều ông luận bàn tôn Ðông cung tức vị. Ngụy Trƣng nói:  

- Khoan đã các ông, đợi nội ngày nay thì vua sống lại .  

Hứa Kĩnh Tôn cải rằng:  

- Thừa Tƣớng nói sai lắm, từ xƣa rằng: "Nƣớc đổ khó hốt đầy, ngƣời thác đâu sống lại, ông nói chi 

lời huyễn nhƣ vầy".  
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Ngụy trƣng nói:  

- Chẳng dấu chi thầy, tôi hồi nhỏ có học phép tiên, bói khoa linh lắm, làm sao Bệ Hạ cũng sống lại 

mà thôi .  

Ðƣơng cải lẩy với nhau, xảy nghe tiếng la lớn trong quan tài rằng: 

- Ngộp nƣớc chết đi, ngộp nƣớc chết đi .  

Làm các quan văn võ hết hồn, Hoàng Hậu, Cung phi vỡ mật lánh xa linh cửu, chẳng dám lại gần.  

Nhờ có Từ Mậu Công ngay thẳng, Ngụy thừa tƣớng anh hùng, Huất trì Cung dạng gan, Tần Thúc 

Bảo lớn mật, áp lại bên linh cửu đứng vây . 

Tần Thúc Bảo và Huất Trì Cung kêu lớn mà nói rằng:  

- Bệ Hạ còn nói chuyện chi xin nói chúng tôi biết, đừng có làm ma quàng mà nhát bá quan .  

Ngụy Trƣng nói: 

- Chẳng phải hồn ma đâu, ấy là Bệ Hạ sống lại đó, mau mau lấy búa bứt néo, cạy nắp săng lên .  

Dở ra rồi thấy vua ngồi nhắm mắt, mà miệng còn nói:  

- Ngộp nƣớc chết đi, ai vớt Trẫm đó .  

Từ Mậu Công và Ngụy Trƣng đở dậy mà nói rằng:  

- Bệ Hạ sống lại rồi, không hề gì đâu, có chúng tôi hộ giá .  

Vua Thái Tôn mở con mắt mà nói rằng:  

- Trẫm khốn nạn quá, mới chạy khỏi hồn ma dƣới Âm phủ, lại bị té sông chết trôi . Các quan nói:  

- Bệ Hạ có té sông ở đâu .  

Vua Thái Tôn phán rằng:  

- Trẫm nói dối hay sao, trẫm đƣơng cƣỡi ngựa tới mé sông, mãi coi cặp cá chày vàng giở dƣới sông, 

bị Châu Thái úy bất nhân xô Trẫm xuống nƣớc, may chớ không chết đi còn gì .  

Ngụy Trƣng nói:  

- Bệ Hạ chƣa tỉnh. Mau đòi ngự y vào hốt thuốc cho định tâm thần . Uống vài hớp nƣớc thuốc rồi lần 

lần ăn cháo ăn cơm biết đủ việc. 

 

 

Từ hồi băng hà đến khi sống lại, đã trọn ba ngày đêm.  

Bữa đó tối rồi, các quan xin vua ngủ sớm cho khỏe, bá quan ai nấy về dinh. 

 

Rạng mai văn võ bỏ hết đồ tang, mặc điều đỏ vào đền chầu chực.  

Vua Thái Tôn cũng khỏe, vội vả lâm triều.  

Các quan văn võ quỳ tâu rằng:  

- Chẳng hay Bệ Hạ chiêm bao thấy những điều chi, mà bèn lâu mới tỉnh? 
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Vua Thái Tôn đọc hết việc đi hầu tra dƣới Âm phủ, cho các quan nghe, lại nói:  

- Khi trẫm từ giả mƣời vua Thập điện, có hứa sự dâng dƣa hấu mà tạ ơn, từ ra khỏi đền Sum La, thấy 

những tội nhân dƣới Âm phủ, là loài chẳng thảo chẳng hay, không lễ không nghĩa, hoài huởn lúa 

gạo, lƣờng gạt ngƣời ta, giạ già giạ non, cân cao ân thấp, tham dâm ở dối, làm dữ hại ngƣời, các tội 

ấy đều bị xay giả nấu dầu, xẻ cƣa đốt xác, cả muôn cả triệu, xem thấy cũng thƣơng. Ði ngang qua 

thành Uổng Tử là thành chứa quỷ thác oan, bị lũ cô hồn đón Trẫm, nhờ Thôi Phán quan bảo lãnh, 

mƣợn một kho vàng bạc của Tƣớng Lƣơng mà phân phác cho lũ oan hồn đặng chúng nó tránh đƣờng 

Trẫm đi về mới đặng. Thôi Phán quan dặn Trẫm, về Dƣơng thế làm chay lớn, cho siêu rỗi cô hồn .  

Các quan nghe rõ đầu đuôi, ai cũng mừng rỡ, vội chạy công văn cho các quan tỉnh biết, đặng dâng sớ 

mà mừng, vua lại xuống chiếu chỉ những tù tội nhẹ đều tha. Có hơn 400 tù xử tử, tha về xứ một năm, 

đặng thăm viếng cha mẹ anh em chồng vợ, và gởi gấm nhà cửa xong rồi, đúng một năm phải tựu mà 

chịu tội.  

Lại xuất tiền bạc bố thí cho kẻ đói và con nít mồ côi.  

Lại thả 3 ngàn 6 trăm cung nga ra ngoài cho kiếm đôi bạn.  

Từ ấy trong ngoài đều mến đức.  

Lại ngự chế lời khuyên dỗ, treo bảng khắp xứ mà dạy dân, lời ngự chế trong bảng nhƣ vầy:  

 

Âm dƣơng rộng rãi, nhật nguyệt hằng chiếu mọi nơi, 

Bờ cõi lộng khơi, trời đất không dung đảng vạy 

Ðộc lòng bày kế, mang tai cũng nội đời này, 

Hay thí ít cầu, đặng phƣớc hóa chờ kiếp khác 

Ngàn lời dối trá, chi bằng giữ phận thiệt thà, 

Muôn mối tham lam, khó sánh theo bể cần kiệm 

Lòng lo làm phƣớc, lựa là rán sức xem kinh? 

Ý muốn hại ngƣời, có phải hoài công đọc sách.  

 

 

Cả và thiên hạ ai thấy lời ngự chế cũng cảm động mà làm lành. 

 

Vua Thái Tôn lại treo bảng rao khắp mọi nơi, ai chịu xuống Âm phủ mà dâng dƣa thì lãnh bảng. 

 

Vua lại xuất một kho vàng bạc, sai Ngạc Quốc công là Huất Trì Kỉnh Ðức (Cung) đến khai phong 

phủ mà trả cho Tƣớng Lƣơng. 
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Bây giờ nói qua Lƣu Toàn là ngƣời nhà giàu ở Quảng Châu, vợ là Lý Túy Liên, tính ngƣời khẳng 

khái, Lý Túy Liên lấy trâm vàng mà bố thí cho thầy sãi . 

Lƣu Toàn bắt lỗi vợ, nói cũng nhiều điều:  

- Sao không giữ phận đàn bà bêu đòi ra cửa, lại đem vật trang sức (nữ trang) mà cho ngƣời .  

Lý Túy Liên tức mình thắt cổ mà chết, bỏ lại một trai, một gái khóc chèo chẹo tối ngày.  

Lƣu Toàn tức mình mới lãnh bảng đi dâng dƣa cho khuất con mắt. 

 

 

Khi vua Thái Tôn ngự, thấy Lƣu Toàn lãnh bảng vào chầu, tình nguyện dâng dƣa dƣới Âm phủ.  

Vua Thái Tôn truyền cho Lƣu Toàn ra quán Kim Ðình, đầu đội cặp dƣa hấu, trong tay áo đựng giấy 

tiền vàng bạc, rồi uống thuốc độc mà chết. 

 

 

Hồn Lƣu Toàn đội dƣa xuống Âm phủ, nói cùng quỷ xứ rằng:  

- Vâng lệnh Hoàøng đế đi xuống dâng dƣa .  

Quỷ xứ dắt vào đền Sum La mà ra mắt Diêm chúa.  

Hồn Lƣu Toàn nói:  

- Hoàng đế dạy tôi dâng cặp dƣa cho Bệ Hạ mà tạ ơn .  

Mƣời vua khen rằng:  

- Vua Thái Tôn có đức nên nói chẳng sai lời .  

Khen rồi hỏi tên họ ngƣời dâng dƣa, Lƣu Toàn tâu rằng:  

- Tôi họ Lƣu tên Hoàng, dân ở Quảng Châu, bởi vợ tôi là Lý Túy Liên thắt cổ mà chết, bỏ hai đứa 

con dại kêu khóc ngày đêm nên tôi tức mình bỏ của bỏ con, mà đi dâng dƣa cho gặp vợ .  

Vua Diêm vƣơng truyền lệnh dẫn hồn Túy Liên ra mắt, cho gặp mặt chồng. 

 

 

Lại truyền Phán quan đem bộ ra xem, thấy số vợ chồng Lƣu Toàn sau thành Tiên hết thảy, mới sai 

quỷ sứ quờn hồn cả hai.  

Quỷ sứ tâu rằng:  

- Lý Túy Liên chết đã ba tháng, thây đã rả rời, huờn hồn sao đặng .  

Vua Diêm vƣơng nói:  

- Ðƣờng ngự muội Lý Ngọc Anh nay đã mãn số. Vậy thì mƣợn xác thế vào .  

Quỷ sứ vâng lới dẫn hai hồn đem về Dƣơng thế. 
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Quỷ sứ vâng lệnh Diêm vƣơng dẫn hai hồn đi khỏi Âm phủ lên đến Trƣờng An, đem hồn Lƣu Toàn 

xô vào quán Kim Ðình là chỗ xác, rồi đem hồn Lý Túy Liên vào thành vua.  

Ngó thấy em gái vua Thái Tôn là Lý Ngọc Anh té xuống, liền bắt hồn đi, rồi xô hồn Lý Túy Liên vào 

xác.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 12  

Trần Huyền Trang làm chay thỉnh Phật 

Quan Thế Âm dạy sãi cầu kinh 

Những thế nữ tấy ngự muội đang ngoạn kiểng vùng té xuống chết tƣơi, thất kinh chạy vào mà báo 

cùng Hoàng Hậu.  

Hoàng Hậu kinh hải vào thuật cho vua nghe.  

Vua Thái Tôn gật đầu mà than rằng:  

- Chết thiệt rồi đó chớ không phải gió máy chi đâu, trong khi trẫm kiếu mƣời vua mà về, có hỏi thăm 

gia quyến thể nào?  

Mƣời vua rằng:  

- Ai nấy bình yên hết, sợ một mình ngự muội số chẳng bao lâu, thiệt quả nhƣ vậy . 

 

Nói rồi cùng nhau than khóc kéo đến mà xem, thấy Ngọc Anh còn hơi thở nhƣ sợi chỉ, Thái Tôn bảo 

Hoàng Hậu và cung nga đừng khóc, e Ngự muội giựt mình, liền bƣớc lại đỡ đầu Ngọc Anh mà kêu 

rằng:  

- Ngự muội ơi! Ngự muội ơi! Tỉnh dậy, tỉnh dậy .  

Ngọc Anh cựa mình mà kêu rằng:  

- Mình khoan đi đợi tôi với! Ðợi tôi với! 

Vua Thái Tôn nói:  

- Ngự muội, trẫm đợi nãy giờ đây .  

Ngọc Anh mở mắt mà cự rằng:  

- Ai níu tôi vậy? 

Vua Thái Tôn nói:  
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- Hoàng huynh, Hoàng tẩu chớ ai .  

Ngọc Anh nói:  

- Tôi phải là em vua ở đâu mà có Hoàng huynh, Hoàng tẩu?  

Tôi họ Lý tên Túy Liên, vợ Lƣu Toàn là dân ở Quảng Châu. Bởi vì tôi bố thí cho thầy sãi một cây 

trâm, chồng tôi mắng hoài, tôi tức mình mà tự ái. Nay Hoàng Ðế sai chồng tôi dâng dƣa dƣới Âm 

phủ. Vua Diêm vƣơng thƣơng hại, cho vợ chồng tôi trở về, chồng tôi đi mau tôi chạy theo không kịp, 

tôi rủi chân vấp té, sao các ngƣơi không biết phép, dám lại kêu tôi kia? 

Vua Thái Tôn nói với cung nga rằng:  

- Thấy ngự muội bị té hết hồn, nên mới nói sảng .  

Truyền thế nữ đỡ vào cung điện, ngự y điều trị thuốc than. 

Rồi vua vào lâm triều có quan vào cửa tâu rằng:  

- Ngƣời dâng dƣa là Lƣu Toàn đà sống dậy rồi, còn đứng hầu ngoài nhõ .  

Vua Thái Tôn thất kinh, truyền đòi vào ra mắt, hỏi thăm công việc dâng dƣa.  

Lƣu Toàn tâu rằng:  

- Tôi đội dƣa xuống Âm phủ, gặp qủy sứ dẫn tôi đến Diêm vƣơng, mƣời vua có gởi lời cám ơn, và 

khen Bệ Hạ không thất tín; lại hỏi tên họ, tôi tâu thiệt và thuật chuyện vợ tôi thác oan, nên tôi tình 

nguyện dâng vua xuống Âm phủ họa may gặp vợ . 

Vua Diêm vƣơng sai qủy dắt hồn vợ tôi vào, lại tra bộ mà nói rằng: 

- Số vợ chồng tôi sau đặng theo tiên nên cho quỷ đƣa hai đƣa tôi về dƣơng thế, tôi đi trƣớc vợ tôi đi 

sau, tôi sống lại đây, còn vợ tôi nhập vào đâu không biết .  

Vua Thái Tôn phán hỏi:  

- Vua Diêm vƣơng có nói vợ ngƣơi làm sao không? 

Lƣu Toàn nói rằng:  

- Vua Diêm vƣơng không nói vợ tôi làm sao, đều tôi nghe quỷ sứ nói Lý Túy Liên chết đã lâu, thây 

thì rã hết. Vua Diêm vƣơng nói Ðƣờng ngự muội là ngƣời gì? Cũng không biết nhà cửa ở đâu mà 

kiếm! 

Vua Thái Tôn nghe tâu thiệt thà, trong lòng mừng lắm, phán với các quan rằng:  

- Khi trẫm huờn hồn, vua Diêm vƣơng có nói với trẫm: " Số ngự muội chẳng dài. Khi ngự muội té 

chết giấc tại vƣờn hoa, Trẫm lại đỡ đầu mà kêu, ngự muội tỉnh lần cũng nói nhƣ Lƣu Toàn một 

cách".  

Ngụy Trƣng nói:  

- Sự thay hồn đổi xác nghe cũng có ngƣời, xin mời Quốc muội ra đây coi thử nói chi cho biết .  

Vua Thái Tôn phán rằng:  

- Trẫm mới sai Ngƣ y đem thuốc, bây giờ không biết ra thể nào? 
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Nói rồi sai hoạn quan vào cung, mời ngự muội ra mắt.  

 

Bây giờ nói về Ngọc Anh, thấy Ngự y đem thuốc mời uống.  

Ngọc Anh nói:  

- Ai đâu mà uống thuốc kia? 

Day lại cự với Cung nga thể nữ rằng:  

- Nhà ngƣời ta khoản khoát mát mẻ có đâu mà phòng vàng ngoách nhƣ huỳnh đảng. Cửa có rằn nhƣ 

sắc chồn bông, tôi biểu buông ra, đừng có níu nữa đa! 

Xảy thấy cung nga và thái giám (hoạn) hơn bốn, năm ngƣời áp lại dắt vào bệ ngọc. Vua Thái Tôn hỏi 

rằng:  

- Ngƣơi biết mặt chồng không? 

Nói:  

- Hỏi cái gì lạ vậy? Vợ chồng tôi hồi con trai con gái ở với nhau mấy mặt con, làm sao mà không biết 

mặt kìa .  

Vua Thái Tôn truyền hoạn quan, dắt xuống sân chầu.  

Ngọc Anh thấy Lƣu Toàn, chạy lại níu chồng mà trách rằng:  

- Tía nó đi ngõ nào vậy, mà chẳng đợi tôi. Báo hại tôi chạy theo, vấp té nhào đầu nhào óc, bị mấy 

ngƣời làm ngang bắt lại, không thả tôi ra. Không biết họ làm cái gì vậy hả? 

Lƣu Toàn nghe tiếng nói giống vợ. Ngặt lạ mặt nên chẳng dám nhìn.  

Vua Thái Tôn cƣời mà rằng:  

Chác đất lỡ non ngƣời có thấy, 

Thay hồn đổi xác thể không nghe.  

Nhƣ vậy, thì chắc là vợ ngƣơi mà xác em Trẫm. Tuy ngự muội thác mà thân thể hỡi còn. Bởi nguời 

có công khó dâng dƣa, mới đặng duyên lành đó! Thôi, những gia tài của ngự muội, Trẫm cho ngƣời 

chở về nhà, cũng nhƣ Trẫm gả em cho đó, và nhiêu sƣu thuế, hai vợ chồng về xứ cùng nhau .  

Lƣu toàn và Ngọc Anh đồng lạy tạ, cùng nhau mừng rỡ ra về.  

Ðến thành Quảng Châu, thấy nhà cửa nhƣ xƣa, hai con mạnh giỏi.  

Từ ấy vợ chồng giàu có lớn, bố thí cho kẻ nghèo. Hƣởng phƣớc thanh nhàn, muôn dân đều mến đức. 

Bây giờ nói về Tƣớng Lƣơng ở phủ Khai Phong, vợ là Trƣơng Thị chuyên nghề đổi nƣớc và bán 

chậu bán lu. Liệu bề đủ ăn xài, dƣ tiền bạc bao nhiêu cũng bố thí. Và hay mua giấy tiền vàng bạc để 

đốt hoài. Nên có tiếng đồn nghèo thứ nhứt và hiền lành cũng thứ nhất. Dè sau là ông bá hộ chứa bạc 

chứa vàng. 

Khi Uất Trì Cung đến phủ Khai Phong hỏi ra tên họ, mới chở chuyên vàng bạc tới nhà. Lại thêm 

ngựa xe quan sở tại tới nữa. Tuy lều trah trại lá mà đông quá dinh quan.  
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Hai ông bà thất kinh nhƣ câm nhƣ dại, quỳ dƣới đất mà lạy ngay.  

Uất Trì Cung nói:  

- Hai ông bà chờ dậy, ta tuy là Khâm Sai mặc lòng, chớ ông có tội chi mà sợ. Tôi vâng lệnh Thiên tử, 

đem bạc trả cho ông đây .  

Tƣớng Lƣơng run lập cập đáp rằng:  

- Tôi có cho vay cho mƣợn ở đâu mà dám lãnh tiền bạc vàng vòng vô cớ? 

Uất Trì Cung nói: 

- Ta có hỏi thăm rõ là hai ông bà khó. Song có lòng lành bố thí, nên dƣới Âm phủ có cất thế bạc vàng 

cho. Bởi Thiên tử sống dậy nói: "Có mƣợn kho vàng bạc của Tƣớng Lƣơng dƣới Âm phủ, có Thôi 

Phán quan bảo cử rõ ràng. Nên nay tính đủ mà trả cho, sao so cũng phải lãnh đi đặng ta về tâu lại".  

Hai vợ chồng lạy mãi mà nói rằng:  

- Nếu tôi lãnh của này thì tôi mau chết. Tuy tôi có đốt giấy tiền vàng bạc, ấy là U Minh, Bệ Hạ nói 

mƣợn duới Âm phủ thì sự quả quyết rồi, ngặt tôi không lấy tích chi làm cớ, giết thì tôi chịu chết, chớ 

tôi dám lãnh ở đâu .  

Uất Trì Cung không biết làm sao, phải về cụ sớ cho vua rõ.  

Vua Thái Tô xem sớ khen rằng:  

- Thiệt là kẻ hiền lành .  

Nói rồi tuyền cho Uất Trì Cung đem bạc ấy mà lập một kiểng chùa cho hai ông bà nhờ phƣớc, trong 

chùa dọn hai bàn thờ sống, cũng nhƣ trả bạc kia.  

Uất Trì Cung vâng lệnh, mua năm mƣơi mẫu đất mƣớn thợ cất chùa, gọi là chùa Tƣớng quốc. Bên tả 

lên cốt Tƣớng công (Tƣớng Lƣơng) mày đậm mắt to nhƣ tạc. Bên hữu lên cốt Trƣơng Thị, da đen áo 

rách, nhƣ thƣờng. Chùa cao không biết mấy tầng li vòng lên trên khu ốc. Có dựng bia đá có khắc chữ 

là Uất Trì Cung coi làm, hoàn thành về tấu cho vua hay.  

Vua Thái Tôn mừng phán rằng:  

- Các quan vâng lệnh Trẫm, treo bản thỉnh thầy chùa đặng làm chay cho cô hồn siêu rỗi .  

Các nơi lựa thầy chùa dâng tới đông lắm.  

Vua Thái Tôn truyền cho quan Thái Sƣ Phó Duyệt (Duợt) chọn một thầy xứng đáng làm thầy cả mà 

đứng đàng chay.  

Phó Duyệt dâng sớ can rằng: 

- Phép của nƣớc Tây vức không biết tôi chúa cha con. Bầy ra sáu đàng luân hồi, ba điều hành tội là: 

Ðao nuớc lửa đặng hoài dụ ngƣời ngu nhắc tội kiếp xƣa, hƣởng phƣớc đời khác. Miệng đọc lảnh 

liếu, cho khỏi thế khỏi xâu. Huống chi sống lâu thác yểu là lẽ tự nhiên, nhân đức hành hình tại nơi 

vua chúa. Nay kẻ tục nói rằng: Phật định, lầm biết chừng nào? Huống chi đời tam hoàng ngũ đế, đạo 

Phật chƣa truyền, thì vua sáng tôi ngay trị nƣớc lâu dài lắm. Kể từ vua Minh đế nhà Hán mới có Phật 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

ra đời, vua Minh đế lạp chùa mà không thấy phƣớc. Bệ Hạ còn noi dấu làm chi?  

Vua Thái Tôn xem sớ rồi, đƣa cho các quan coi mà thƣa nghị.  

Có quan Tể tƣớng Tiêu Võ tâu rằng:  

- Ðạo Phật bày từ nhà Hớn, khuên lành răn dữ cũng là có ít cho triều đình lẽ nào dám bỏ, Phật cũng 

là thánh. Ngƣời chê thánh, là ngƣời vô phép, xin làm tọi mà răn đời .  

Phó Duyệt cải lẽ rằng:  

- Lễ là thờ cha mẹ và thờ vua. Ðạo Phật bỏ cha mẹ mà đi tu, không biết tới vua chúa. Trọng ngƣời 

dân hơn cha mẹ. Ông không phải là thầy sãi, sao lại trọng cái đạo không chúa không cha, ấy là ông 

bất trung bất hiếu đó .  

Tiêu Võ chắp tay mà nói:  

- Mấy cửa ngục để dành cho những kẻ nhƣ vầy .  

Vua Thái Tôn đòi quan Thái Bộc là Trƣơng Ðào Nguyên, và quan Trung Thơ là Trƣơng sĩ Hoàn mà 

hỏi:  

- Trẫm lập chùa bố thí có đáng hay không? 

Hai ông ấy tâu rằng:  

- Ðạo Phật là thanh tịnh hiền lành cho nên vua Võ Ðế nhà Châu chia ba đạo trƣợng trong đời là: đạo 

Nho, đạo Phật, đạo Tiên gọi là tam giáo. Ðại Huệ thiền sƣ linh hiễn, Ngũ Tổ và Ðạt Ma hiện hình. 

Từ xƣa đến nay tam giáo là trọng hơn hết, lẽ nào dám bỏ đi! 

Vua Thái Tôn mừng rằng:  

- Hai khanh tâu hiệp ý trẫm! Ai còn nói nữa thì làm tội chẳng tha .  

Mới sai Ngụy Trƣng, Tiêu Võ, Trƣơng Ðào Nguyên, đi chọn một thầy cả, ba ông quan vâng lệnh về. 

Ðến bữa sau ba ông chọn lựa trong các sãi, có một Hòa Thƣợng tài đức song toàn, Hòa Thƣợng ấy là 

ai? Là ông Phật Kim Thiền bởi đi chầu trễ mà phải đọa. Quan Âm cho xuống đầu thai. Mới lọt lòng 

mẹ bị thả trôi sông, gặp Pháp Minh vớt lên mƣớn vú nuôi tại chùa, ăn chay hồi dứt sữa. Ðến mƣời 

tám tuổi thế độ (cạo đầu) quy y. Ông bà cha mẹ ăn lộc Triều đình, mà Hòa Thƣợng Huyền Trang 

chẳng mến công danh, vui theo Phật pháp. Tài cao đức trọng kinh sách gồm thông. 

Bữa sau vua lâm triều, ba ông dắt Huyền Trang vào đền đồng lạy, ba ông tâu rằng: - Tôi vâng lệnh 

chọn các sãi, có một hòa thƣợng nầy tài đức hơn hết là Trần Huyền Trang .  

Vua Thái Tôn ngẫm nghĩ hồi lâu, phán hỏi rằng:  

- Phải là con quan học sĩ Trần Quang Nhụy hay không? 

Huyền Trang lạy vua mà tâu rằng: 

- Tôi đó .  

Vua Thái Tôn khen rằng:  

- Lựa thiệt chẳng lầm .  
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Liền phong Huyền Trang làm chức:  

- Thiên hạ Ðại xiển Ðô tăng Cang . Nghĩa là: Thầy cả các sãi trong thiên hạ.  

Huyền Trang lạy tạ ơn.  

Vua ban cho cái áo Cà sa dệt ngũ sắc và mũ tì lƣ. Truyền đến chùa Hóa sanh chọn ngày tốt mà giảng 

kinh chứng đám.  

Huyền Trang lạy tạ nữa, vua cho đƣa đến chùa Hóa sanh. Ðếm đặng một ngàn hai trăm thầy chùa, 

chia ra ba nhà mà ở. Sửa sang xong xả, chọn ngày vào đám là ngày Quý Mão nhằm mồng ba tháng 

chín năm Kỉ Tỵ, niên hiệu Trinh Quang thứ mƣời ba ra hạn từ ngày vào đám đến ngày rồi là bảy cái 

thất, bốn mƣơi chín bữa, tụng kinh và thí thực cho siêu độ cô hồn. 

Ngày mồng ba vua Thái Tôn và các quan tựu đến chùa Hóa sanh thắp hƣơng lạy Phật.  

Thầy Huyền Trang dắt các sãi ra lạy mừng vua. Rồi dâng văn tế cô hồn.  

 

Vua Thái Tôn xem rõ văn tế nhƣ vầy:  

Ðức thánh minh mông, 

Cửa thiền lặng lẽ 

Sống trên đời tánh qủy hung hăng, 

Thác xuống đất hồn ma quạnh quẽ 

Nhớ các linh xƣa 

Mãng tham danh tham lợi, 

Không lo lợi phƣớc đôi đàng 

Cứ xƣng bá xƣng vƣơng 

Bao quản mất còn hai lẽ 

Thƣơng ôi! Xông pha chiến trận 

Liều thân mũi đạn đƣờng tên, 

Vùng vẫy giang hồ, 

Bỏ mạng chân trời góc bể, 

Nay chúa ta, 

Xem thành Uổng tử, 

Khá thƣơng ma đói một đoàn, 

Về cõi Dƣơng trần, 

Còn nhớ hồn oan nhiều kẻ 

Lập một trƣờng Thủy Lục, 

Ðãi đằng chúng qủy xa gần, 

Nhóm ngàn sãi trì kinh, 
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Siêu rỗi vong hồn già trẻ 

Nhờ ơn tiếp dẫn 

Vãng sanh cõi Phật thảnh thơi, 

Bỏ thói hành hung, 

Phò hộ dân trời sức khỏe, 

Có linh xin hƣởng.  

Vua xem qua vui lòng lắm, nói với các sãi rằng:  

- Mấy thầy đừng bê trễ, xong việc rồi trẫm công đức. Không bỏ qua đâu .  

Các sãi lạy tạ ơn.  

Vua quan ra về, còn mấy thầy lo cúng. 

Bây giờ nhắc việc Quan Âm ở miễu Thổ Ðịa bấy lâu, mà tìm kẻ thỉnh kinh chƣa đặng. Nay nghe vua 

chọn Huyền Trang làm thầy cả mà chứng đám chay, lấy làm mừng rỡ, thầy trò giả thầy chùa ghẻ lát, 

đem gậy, áo đi bán tại Trƣờng An, mấy thầy chùa có tiền, thấy hai sãi đầu trần đi bộ ghẻ lát đầy 

mình, mà cầm quần áo Cà sa rực rỡ. Liền hỏi thăm giá mấy . 

Quan Âm nói:  

- Áo năm ngàn lƣợng còn gậy hai ngàn .  

Sãi ác tăng giận mắng rằng:  

- Hai sãi lát nói khùng, áo với gậy tới bảy ngàn lƣợng bạc! Dầu bận mà sống đòi hay là thánh Phật, 

cũng không tới giá nầy! Ði bán đâu thì đi bán cho rảnh .  

Quan Âm không nói lại, cứ đi với Mộc Tra, hèn lâu tới cửa Ðông Huê, gặp Tể Tƣớng Tiêu Võ chầu 

về, quân nạt đƣờng inh ỏi, Quan Âm không tránh mang áo đi ngang.  

Tiêu Võ thấy áo có ngời, liền sai quân hỏi giá, Quan Âm cũng nói giá đó . 

Tiêu Võ hỏi:  

- Có cái chi quý lắm, mà thách giá cao? 

Quan Âm nói:  

- Áo Cà sa nầy, có chỗ quý, có chỗ không quý, khi đòi tiền, khi chẳng đòi tiền .  

Tiêu Võ hỏi sao là quý? Sao lại không quý?  

Quan Âm nói:  

- Mặc áo nầy chẳng đọa luân hồi, chẳng sa địa nhục, chẳng bị độc hại, chẳng bị hùm beo, ấy là quý 

đó; nếu kẻ phàm phu tham dâm gây họa không ăn chay lại ngạo Phật chê kinh, thì chẳng hề thấy 

đặng áo này, ấy là không quý .  

Tiêu Võ hỏi:  

- Sao có tiền? Sao lại không tiền? 

Quan Âm nói:  
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- Không giữ phép Phật. ở chẳng hiền lành, mà muốn mua áo và gậy thì đủ 7000 lƣợng bạc mới bán, 

ấy là có tiền. Nhƣ ngƣời đức hạnh chân tu thì tôi cho hết tích trƣợng Cà sa, ấy là không tiền đó .  

Tiêu Võ nghe nói thông, mừng lắm, biết không phải kẻ tầm thƣờng, liền xuống ngựa bái mà nói 

rằng:  

- Tôi thất lễ xin thầy miễn chấp, Bệ Hạ tôi lòng lành trọng Phật đƣơng lập đàng Thủy Lục (Thủy là 

nƣớc, Lục là bộ, làm việc vớt vong trên bờ và dƣới sông) nhóm hơn ngàn sãi mà thầy cả là Trần 

Huyền Trang, đáng mặc Cà sa nầy, và cầm tích trƣợng ấy, xin thầy theo tôi đến Bệ Hạ coi thể nào? 

Quan Âm chịu đi, Tiêu Võ dắt vào Thiên tử tâu rành công việc tích trƣợng Cà sa, vua mừng lắm hỏi 

giá bao nhiêu, hai sãi đứng dƣới thềm không lạy, trả lời rằng: "Tích trƣợng hai ngàn lƣợng, Cà sa 

năm ngàn lƣợng".  

Vua hỏi:  

- Cà sa có chi báu, mà giá mắc nhƣ vậy? 

Quan Âm nói:  

- Áo Ca sa nầy của tiên nữ dệt, lại thêu bông sen và đính những hột châu; bốn góc bốn hột châu 

chiếu ban đêm sáng nhƣ ban ngày, chính giữa có châu nhƣ ý, và châu ngăn gió, viền bằng vàng, nút 

bằng ngọc, mặc vào khỏi đọa luân hồi, lại thêm sáng láng, bụi chẳng đóng vào, của Phật chế ra, 

muôn đời truyền để .  

Vua nghe nói mừng lắm, hỏi:  

- Còn cây gậy báu thể nào? 

Quan âm nói:  

- Gậy này bằng cây mây của tiên, gậy dài chín lóng, Mục Liên tìm mẹ, cũng nhờ nó mà phá ngục 

môn, ai cầm gậy này thì đi Tây Phƣơng đƣợc. 

Vua nghe nói rồi, dở áo ra xem quả là vật báu, mới phán rằng:  

- Chẳng giấu chi thầy, nay trẫm làm Thủy Lục tại chùa Hóa sanh có thầy cả giảng kinh là Trần 

Huyền Trang ngƣời đức hạnh lắm, nên mua hai vật này cho thầy cả, xin thầy nói thiệt giá bao nhiêu? 

Hai thầy chắp tay:  

- Mô Phật! Nhƣ ngƣời có đức hạnh, tôi cho không chẳng lấy tiền .  

Nói rồi dời gót, vua truyền Tiêu Võ kéo lại mà phán rằng:  

- Thầy nói giá bảy ngàn lƣợng bạc, Trẫm mua hết, thầy chẳng ăn tiền, té ra Trẫm ỷ làm vua mà đoạt 

của nầy sao phải. Trẫm xin trả y giá, thầy không đặng chối từ .  

Hai thầy bái mà nói rằng:  

- Chúng tôi có lời nguyền cho ngƣời đức hạnh, nay Bệ Hạ hiền lành nhân đức, kính Phật chuộng 

Tăng, chúng tôi xin dâng cho thầy cả giảng kinh, quyết không dùng tiền bạc .  

Vua nghe nói hết lời nhƣ vậy, truyền dọn tiệc chay mà đãi đằng.  
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Quan Âm chẳng chịu dùng. Giã từ lui gót, đi về miễu Thổ Thần.  

Vua Thái Tôn lâm triều, sai Ngụy Trƣng mời Huyền Trang vào điện mà phán rằng: - Trẫm chẳng 

biết lấy gì mà tạ ơn pháp sƣ, hồi sớm mai Tiêu Võ dắt hai sãi vào cúng áo Ca sa và tích trƣợng. Thiệt 

à vật báu, nên mời pháp sƣ đến đặng Trẫm ban cho . Huyền Trang lạy tạ ơn, vua phán rằng:  

- Pháp sƣ mặc áo này vào cho Trẫm nhắm thử .  

Huyền Trang mặc Cà sa, cầm tích trƣợng oai nghi rực rỡ, châu ngọc làu làu, xem hình nhƣ Phật tử, 

nội trào văn võ khen vang.  

Vua Thái Tôn mừng quá, truyền hai đội ngự lâm quân theo Huyền Trang, dạo chợ dƣờng nhƣ quốc 

trạng khoe quan, già trẻ gái trai coi nhƣ coi hội, kẻ khen rằng:  

- Nhƣ Lai giáng thế, ngƣời gọi là La Hán xuống phàm, Huyền Trang về chùa Hóa Sanh, các sãi ra 

rƣớc mới ngó thấy, ngỡ là Ðịa Tạng đến am, Huyền Trang vào chùa, thắp hƣơng lạy Phật, ít ngày 

đến đầu cái thất nữa.  

Vua và Hoàng Hậu với các quan văn võ đồng tới nghe kinh , thiên hạ đồn vang đi coi nhƣ kiến cỏ. 

Còn Quan Âm nói với Huệ Ngạn rằng:  

- Thầy trò ta giả dạng đi coi, một là xem hội lớn thế nào, hai là coi Kim Thiền có phƣớc mặc áo Cà 

sa, ba là nghe giảng kinh chi cho biết .  

Ba thầy trò vào chùa xem thấy nghi tiết không nhƣợng cảnh Tây Phƣơng.  

Huyền Trang tụng kinh độ vong. Rồi giảng kinh an bang, rồi lại nghe giảng nhân quả, khuuên lành 

răn dữ.  

Quan Âm bƣớc lại vỗ bàn hỏi lớn rằng:  

- Hòa Thƣợng nầy, biết giảng kinh thấp mà giảng nỗi kinh cao không? 

Huyền Trang nghe nói mừng rỡ, bƣớc xuống bái mà nói rằng:  

- Kẻ đệ tử cam thất lễ, xin sƣ phụ từ bi thƣơng, chúng tôi giảng kinh thấp mà thôi, cớ kinh cao chƣa 

từng thấy .  

Quan Âm nói:  

- Mấy cuốn kinh thấp độ không đặng vong hồn, ấy là làm việc qua tang lề mà dối thế ta có ba tạng 

kinh cao của phật Tổ, cứu ngƣời khổ nạn, đã siêu độ vong linh, lại còn thành chánh quả .  

Hai đàng đƣơng nói chuyện, quan thắp hƣơng thấy vậy vào tâu rằng:  

- Pháp sƣ đƣơng giảng kinh, bị hai thầy chùa lát ở đâu, vô kéo xuống giàn cãi lẫy . Vua dạy bắt vào, 

hai sãi đứng trơ trơ không bái, ngƣớc mặt mà nói rằng:  

- Bệ Hạ hỏi tôi chuyện chi đó? 

Vua hỏi:  

- Phải hai thầy bán áo hôm trƣớc không? 

Hai thầy nói:  
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- Phải .  

Vua phán rằng:  

- Thầy đi coi giảng kinh, thì vào mà dùng đồ lợt, sao lại cãi lẽ với Pháp sƣ? 

Quan Âm nói:  

- Pháp sƣ của Bệ Hạ tụng kinh thấp quá chừng, siêu độ hồn sao nỗi, tôi có ba tạng kinh cao của Phật 

Tổ, độ mới nỗi vong .  

Vua mừng hỏi:  

- Kinh cao ấy ở đâu? 

Quan Âm nói:  

- Ở tại chùa Lôi Âm, bên Tây Phƣơng nƣớc Thiên Trúc, là kinh của Phật Tổ, hay trừ tai nạn, lại độ 

vong hồn .  

Vua nói lên giàn ngồi giảng, Quan Âm và Huệ Ngạn đồng bƣớc lên giàn, rồi đằng vân lên nửa lừng, 

hiện hình Quan Âm Bồ Tát, tay cầm bình dƣơng liễu còn Huệ Ngạn cầm gậy sắt đứng hầu, vua tôi và 

các sãi đều thất kinh, rùng rùng quỳ lạy đồng niệm: Nam mô Quan Thế Âm bồ tát vang trời, vua 

truyền thợ vẽ họa hình, họa vừa rồi Quan Âm và Mộc Tra biến mất, sa xuống một lá thiệp, trên đề 

chữ nhƣ vầy:  

Tỏ cùng chúa Ðại Ðàng, 

Kinh tại cảng Tây Phang 

Dặm đã xa mƣời vạn, 

Ðƣờng thêm lẻ tám ngàn 

Kinh cao về nƣớc cả, 

Hồn qủy khỏi thành can 

Ai có công đi thỉnh, 

Ngày sau hóa Phật vàng.  

Vua xem lá thiệp rồi, truyền các thầy chùa dẹp đám, đợi thỉnh cao tăng về tới, rồi sẽ làm chay.  

Lại phán hỏi các sãi rằng:  

- Ai chịu đi qua Tây phuơng mà thỉnh kinh cao cho trẫm? 

Hỏi vừa dứt tiếng, Pháp sƣ quỳ tâu rằng:  

- Tôi tuy dở, xin tình nguyện đi thỉnh kinh cao, đặng cầu khẩn cho giang san bền bỉ . Vua nghe mừng 

lắm, đỡ Huyền Trang dậy mà phán rằng:  

- Pháp sƣ có lòng trung nghĩa, , Trẫm xin gá tiếng anh em .  

Nói rồi lạy Huyền Trang bốn lạy mà kêu bằng Ngự đệ là thầy thánh.  

Huyền Trang cũng lạy đáp, mà nói rằng:  

- Tôi có tài đức chi, mà Bệ Hạ đãi tôi quá lẽ, tôi hết lòng hết sức, đi cho tới Tây Phƣơng mà thỉnh, 
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nếu thỉnh không đặng kinh, chết thì chịu chớ không hề trở lại, bằng tôi nói dối, phải đọa địa ngục 

chung thân .  

Lại thắp hƣơng thề trƣớc bàn, xin Phật làm chứng, vua Thái Tôn mừng rỡ phán rằng: - Ðể Trẫm về 

cung viết điệp (giấy) cấp cho Ngự đệ, tới nƣớc nào trình điệp ấy, thì nƣớc đó cũng phải cho đi, đợi 

chọn ngày lành, Trẫm sẽ đƣa Ngự đệ .  

Nói rồi từ giã về cung. 

Còn Huyền Trang trở về chùa Hồng Phƣớc, các sãi hay tin ấy can rằng:  

- Thầy ôi! Nghe ngƣời đồn đƣờng qua Tây Phƣơng nhiều hùm beo yêu quỷ, sợ đi đặng chớ về không 

đặng đó thầy à . 

Huyền Trang nói:  

- Tôi đã thề rồi, không thỉnh kinh về, thì đọa địa ngục; đƣờng đi tăm tăm mù mù, khong biết chừng 

lành dữ; cách đôi ba năm, hoặc năm bảy năm chi đó, coi chừng mấy cây tòng trƣớc cửa núi, trở ngọn 

qua đông thì ta về đó, nếu không vậy thì các ngƣơi đừng trông đợi làm chi, các trò nên nhớ .  

Bữa sau vua lâm triều, đủ mặt văn võ. Truyền viết điệp thông hành, đóng ấn xong xả. Quan Khâm 

thiên giám tâu rằng:  

- Nay nhằm ngày nhân chuyên, xuất hành tốt lắm .  

Kế quan coi cửa vào tâu rằng:  

- Có Ngự đệ Pháp sƣ vào ra mắt .  

Vua vời vào điện mà phán rằng:  

- Ngự đệ ôi. Ngày nay xuất hành tốt lắm, Trẫm cấp điệp thông hành và cho cái bình bát vàng, đem 

theo mà dùng, lại cấp theo hai tên tùng giả, và một con ngựa kim mà đỡ chân .  

Huyền Trang lạy tạ ơn, vua và các quan đƣa tới ải, còn các sãi ở chùa Hồng Phƣớc, đem quần áo 

theo đƣa.  

Vua Thái Tôn hỏi: 

- Ngự đệ hiệu chi? 

Huyền Trang tâu rằng:  

- Tôi là nguời tu hành, không dám xƣng hiệu .  

Thái Tôn nói:  

- Trẫm nghe Quan Âm nói bên Tây Phƣơng có kinh Tam Tạng (3 tạng) đặt hiệu cho Ngự đệ là Tam 

Tạng đành không .  

Nói rồi đƣa chén rƣợu, Huyền Trang lạy tạ, rồi bƣng chén rƣợu mà tâu rằng:  

- Bệ Hạ cho hiệu hay lắm, còn rƣợu này luật chùa cấm nhặt thuở nay, tôi chẳng dám dùng .  

Vua phán rằng:  

- Ngày nay chẳng phải nhƣ ngày thƣờng, vả lại là rƣợu nƣớc dừa nữa. Ngự đệ uống một chén là 
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nhậm lễ Trẫm đƣa .  

Nói rồi cúi xuống hốt bụi cát mà búng vô chén rƣợu.  

Tam Tạng không hiểu ý gì cúi đầu ngẫm nghĩ.  

Vua cƣời mà hỏi rằng:  

- Ngự đệ đi chừng nào về? 

Tam Tạng nói:  

- Chừng lối ba năm thì tôi về tới .  

Vua phán rằng:  

- Lâu năm chày tháng, dặm hẳn đƣờng xa, ngự đệ uống chén rƣợu nầy là:  

Thà mến đất xứ mình một nắm, 

Chớ tham vàng nƣớc khác ngàn cân.  

Tam Tạng nghe rồi, mới nghĩ ra sự búng cát vô rƣợu, uống cạn chén tức thì.  

Vua Thái Tôn từ giả về cung; còn Tam Tạng lên yên giục ngựa.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 13  

Nơi Hổ huyệt, Kim Tinh cứu nạn 

Lƣu Gia Trang, Tam Tạng tụng kinh 

Nói về Tam Tạng từ ngày mƣời hai tháng chín, niên hiệu Trinh Quang năm thứ mƣời ba.  

Vua Ðƣờng Thái Tôn và các quan văn võ đồng đƣa thầy Tam Tạng ra khỏi ải Trƣờng An, rồi vua 

quan giả từ trở về. 

 

 

Còn thầy Tam Tạng lên yên thẳng tới, hai tên tùng giả đi theo; ngƣời chẳng cho nghỉ chân, ngựa 

không dừng vó, mặt trời chen lặn, ghé vào chùa Pháp Vân. 

 

Năm trăm sãi trong chùa Pháp Vân đồng ra nghinh tiếp vào đãi đằng trà nƣớc, lại mời dùng cơm 

chay, ăn uống xong rồi, các sãi hỏi thăm sau trƣớc.  

Tam Tạng thuật chuyện:  

- Vâng lệnh Hoàng đế, qua Tây Phƣơng mà thỉnh kinh cao .  

Mấy trăm sãi đều lắc đầu, kẻ nói:  



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

- Ðƣờng xa biển rộng khó đi, ngƣời rằng: Sợ yêu núi cọp rừng hay đón.  

Tam Tạng làm thinh không nói, cứ gật đầu mà chỉ cái tim mình, các sãi lấy làm lạ mà hỏi rằng: 

- Chẳng hay thầy ra dấu chi đó? 

Tam Tạng nói:  

- Lòng tƣởng Phật thì có Phật, tánh sợ ma thì gặp ma, tôi thề tại chùa Hóa Sanh, làm sao cũng hết 

lòng mới đặng, quyết đến Tây Phƣơng lạy Phật, xin đem kinh kệ về chùa, trƣớc cầu hoàng đế vững 

bền, sau độ oan hồn siêu rỗi .  

Các sãi nghe nói đều khen ngợi. 

 

 

Qua ngày sau cơm nƣớc xong rồi, Tam Tạng mặc áo Cà sa mà lạy Phật, vái rằng: - Tôi là Trần 

Huyền Trang, đi thỉnh kinh Tây độ, bởi xác phàm mắt thịt, nên không biết Phật sống ra thể nào! Ðệ 

tử nguyện lời này; từ rày sắp sau, thấy cốt Phật thì lạy hoài, gặp tháp chùa thì quét mãi, xin Phật từ bi 

hỉ xả cho tôi nạn khỏi tai qua, nhẹ gót tới Tây Phƣơng thỉnh kinh về Ðông độ .  

Lạy rồi bƣớc xuống, giã từ các sãi mà đi.  

Một thầy giục ngựa thẳng xông, hai tới mau chân dong ruỗi.  

Tháng chín trời thu lạnh lẻo, đi ít ngày tới xứ Cũng châu. 

 

 

Quan trong thành Cũng châu, ra rƣớc vào thiết đãi.  

Sáng dậy giả từ đi nữa, đói thì ăn, khát thì uống, tối thì nghỉ, sáng thì đi, hèn lâu mới tới ải chót, gọi 

là Hà châu vệ. 

 

Quan Tổng binh trấn ải ấy, cùng các sãi tiếp nghinh, rƣớc về ngủ tại chùa Phƣớc Nguyên.  

Tam Tạng nghe gà gáy canh tƣ, tƣởng đâu gần sáng. Có một thầy nóng việc, làm hai tớ cực thân, 

thầy trò kiếu các sãi ra đi, thấy trăng rạng làu làu, sƣơng sa phay pháy. Ði chừng vài mƣơi dặm, đà 

bặt mối đƣờng mòn, núi cao trƣớc mặt chần vần, phải vạch cỏ lần hồi đi tới, đêm hôm tăm tối đƣờng 

xá gập ghềnh, không có ai mà hỏi thăm đàng, cứ nhắm hƣớng Tây đi mãi.  

Thầy trò đi tầm quấn, cùng nhau sụp xuống một cái hầm!  

Nghe tiếng kêu lớn rằng: 

- Bắt nó đem đây cho mau .  

Ba thầy trò nghe qua mất vía, xảy đâu gió tới ào ào, có năm sáu chục yêu con, xách cổ thầy trò đem 

nạp.  

Tam Tạng sợ run lên phát rét, lén xem chúa động ra thể nào, thấy một mình ma vƣơng ngồi trên, 
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hình thù dữ tợn, tiếng vang nhƣ sấm, mắt sáng tợ sao, cặp nanh cong vòng, hàmrăng chom chỏm, râu 

hai chia nhƣ chuột, tay năm vấu tợ hùm, không phải ngƣời ta rừng, ấy là ông chúa núi.  

Tam Tạng thấy ối tăm mày mặt, hai ngƣời theo bủn rủn tay chân, Ma Vƣơng truyền trói hết cả ba, rồi 

xúm nhau làm thịt. 

 

Xảy thấy có Tiểu qủy vào báo với Ma Vƣơng rằng:  

- Có Hùng Sơn Quân và Ðặc xử Sĩ hai ông đến viếng Ðại vƣơng .  

Ma Vƣơng gật đầu bƣớc ra nghinh tiếp . 

Tam Tạng liếc thấy ngƣời đi trƣớc đen thui nhƣ mọi, cậu vô sau mập ú nhƣ voi.  

Ma Vƣơng rƣớc vào ngồi,cùng nhau nói chuyện.  

Hùng Sơn Quân khen rằng:  

- Dần tƣớng quân mần ăn khá lắm .  

Ma Vƣơng hỏi rằng:  

- Còn hai anh xƣa rày khá không? 

Hùng Sơn Quân và Ðặc xƣ û Sĩ đồng nói rằng: 

- Cũng thƣờng, đủ đấp đổi. 

 

Còn hai ngƣời tùng giả bị trói khóc vang.  

Hùng Sơn Quân thấy hỏi rằng:  

- Ba thằng nầy ở đâu mà bị bắt vậy? 

Ma Vƣơng nói:  

- Chúng nó đi nạp thịt cho tôi .  

Ðặc Xử Sĩ cƣời rằng:  

- Tính đãi khách không vậy? 

Ma Vƣơng nói:  

- Ðể biểu làm thịt hết, dùng một bữa cho vui .  

Hùng Sơn Quân cản rằng:  

- Làm hai thằng dùng đỡ bây giờ, mộ để dành mai sáng .  

Ma Vƣơng truyền tiểu quỷ rằng:  

- Ðem hai thằng xấu tƣớng, mổ bụng lấy đồ lòng, và dâng thủ cấp tức thì với hai tay hai cẳng, còn 

bao nhiêu xƣơng thịt, bây chia tam chia tứ với nhau".  

Tiểu quỷ cứ y lời, tợ làm hàng một thứ. 
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Tam tạng thấy ăn mà ngán, nhƣ cọp ăn dê, chƣa từng thấy kẻ ăn thịt ngƣời, nên Tam Tạng sợ run 

chết điếng. 

 

Ðến chừng rạng đông nhứt, mấy con yêu quái đi tản rồi, còn Tam Tạng nằm mê nhƣ chết giấc. 

 

Có ông già chống gậy đi tới, đầu bạc tợ thúng hong, lấy tay phủi mấy sợi dây, dạy liền đứt hết, thổi 

một hơi trên mặt, Tam Tạng liền tỉnh dậy tức thì.  

Chắc ông già mở trói cho mình, liền quỳ tạ ơn cứu nạn.  

Ông già nói:  

- Thôi nhà ngƣơi chờ dậy, xem đi xét lại, coi có mất vật gì chăng? 

Tam Tạng nói:  

- Hai ngƣời đi theo tôi đều bị yêu ăn hết, hai gói đồ với con ngựa không biết ở đâu! . Ông già chỉ mà 

nói rằng:  

- Một con ngựa kia kìa, hai gói đồ ở đó .  

Tam Tạng thấy đồ không mất, mừng rỡ quá chừng, mới hỏi ông già rằng:  

- Chẳng hay chỗ này kêu xứ chi? Ba ngƣời ấy là vật gì thành quái? 

Ông già nói:  

- Ðây thiệt núi Song Xoa, chỗ này là hang cọp (Hổ huyệt) con yêu đen là gấu ngựa, còn quỷ mập là 

trâu rừng, còn Ma Vƣơng, Dần tƣớng quân thiệt là Tinh cọp, mấy con quỷ nhỏ, đều là thú dữ trong 

rừng, ngƣời tu hành dạ thẳng lòng ngay, nên trời khiến nó không ăn thịt. Thôi đi theo ta ra đƣờng lộ, 

cho khỏi chốn hang hùm .  

Tam Tạng buộc hai gói lên yên dắt ngựa đi theo lập tức, một hồi tới đƣờng lộ, Tam Tạng liền lạy tạ 

ông già, vừa cúi đầu nghe trận gió thoảng qua, chờ dậy kiếm ông già đâu mất! Thấy cởi hạc bay cao 

vòi vọi, trên mây bỗng rớt xuống một tấm giấy, có bốn câu thơ rằng:  

 

Ta sao Thái Bạch ở trên trời, 

Thƣơng xót ngƣời lành xuống cứu ngƣơi 

Ðƣờng trƣớc hỡi còn nhiều nguy hiểm, 

Cũng đừng thấy khó nhọc mà lơi.  

 

 

Tam Tạng xem rõ, lạy thinh không mà tạ ơn, lúc trƣớc ngựa cõng thầy, bây giờ thầy dắt ngựa, đi có 

một mình, non cao rừng rậm, trèo đèo trèo ải, vịn đá vịn cây, đi hất thơ thất nghiệp, đã lâu không 

thấy xóm thấy làng chi hết, trong lòng đã đói khát, lại thêm thì đƣờng xá gập ghình.  
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Ðƣơng khi nghèo ngặt, chi xiết thở than, xảy gặp hai hùm cũng sẳn đói, cọp ngồi trƣớc mặt, rắn rƣợt 

sau lƣng, bên kia chó sói nhăn răng, phía nọ heo rừng hả miệng, thƣơng hại cho thầy Tam Tạng, 

khác nào mắc nợ tứ giăng, không biết tránh ngõ nào, sợ quá trèo lên lƣng ngựa, bởi nó đà lỡ móng, 

ngựa chở thầy không nỗi liền quỵ, phải bƣớc xuống dắt đi, nó đà nằm vạ, kéo hoài không dậy, nghĩ 

lại mình có một ngƣời một ngựa, tƣ bề vật dữ rất đông, tính cònmột phép công bình, ngồi xếp bằng 

giữa lộ, mình đói nó cũng đói, con nào tới trƣớc thì đặng phần, chết thành sống khó thành, danh ấy 

để sau còn có tiếng. Ai ngờ rắn sau lƣng phóng trái, cọp trƣớc mặt nhảy ngang, heo rừng vừa hộc 

vừa lăn, chó sói vừa la vừa chạy. 

 

 

Xảy thấy một ngƣời vạm vỡ, tay cầm chỉa sắt, lƣng dắt cung tên, ở bên kia núi đi qua, thiệt là tay cản 

dõng, ngƣời ấy đi cầm tới . 

Tam Tạng thất kinh quỳ xuống, chắp tay mà nói rằng:  

- Xin Ðại vƣơng cứu tôi với .  

Ngƣời ấy quăng cây chỉa xuống đất, đỡ Tam Tạng dậy mà nói rằng:  

- Xin thầy chớ hãi kinh, tôi là ngƣời săn bắn, hiệu Trấn Sơn thái bảo, họ Lƣu tên chữ Bá Khâm, 

quyết đi săn cọp về ăn, nay lại gặp thầy vừa tới .  

Tam Tạng nói:  

- Tôi vâng lệnh Ðại Ðƣờng Hoàng đế, qua Tây Phƣơng lạy Phật thỉnh kinh, đi mới tới đây, bị thú dữ 

phủ vây bốn phía, nhờ Thái Bảo lƣớt tới, nên thú dữ chạy đi, thiệt là ơn cứu tử huờn sanh không biết 

ngày nào đáp nghĩa .  

Lƣu Bá Khâm nói:  

- Tôi là ngƣời săn bắn, bắt rắn về uống rƣợu, thƣờng ngày săn cọp lấy da, thú dữ đã sợ tôi, thấy mặt 

thời chạy hết, thầy ở trong trào đi tới, tôi là ngƣời ngụ cõi ngoài, cũng là một nƣớc với nhau, không 

hề chi mà sợ, xin thầy ghé lều tranh ngơi nghỉ, ngày mai tôi đƣa khỏi núi nầy .  

Tam Tạng mừng biết là dƣờng nào, liền đứng dậy tạ ơn, rồi dắt ngựa đi theo bén gót. 

 

Ði qua vừa khỏi núi, nghe gió thổi vo vo.  

Lƣu Bá Khâm nói:  

- Chỗ gió thổi đằng kia, chắc mèo rừng ở đó, thầy ngồi đây mà đợi, tôi bắt nó kẻo sẩy đi .  

Tam Tạng nghe nói sợ run, không dám đi tới nữa.  

Lƣu Bá Khâm xách chỉa chạy đến nhƣ giông; cọp thấy mặt thất kinh, chạy dong đuôi một nƣớc.  

Lƣu Bá Khâm hét lớn nhƣ sấm vang trời:  

- Ðồ chó chết nà, chạy đi đâu cho khỏi! 
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Vừa nói vừa rƣợt nhƣ gió nhƣ giông, cọp một nƣớc ngoái lại vớ liền, Bá Khâm đƣa chỉa đỡ ngang, 

đánh tung hoành một trận. 

 

 

 

Tam Tạng chƣa thấy điều ấy, nay xem qua xuất hạn dầm mình. 

 

Còn Bá Khâm đánh với cọp mọt giờ, cọp chụp thì ngƣời tràng, ngƣời đâm thì cọp bắt, một hồi cọp 

mệt.  

Bá Khâm đâm chết tức thì lông lá xồm xàm, máu me lai láng.  

Lƣu Bá Khâm nắm tai cọp lôi ra tới lộ, mặt không sắc mệt, mình chẳng đổ mồ hôi, nói với Tam Tạng 

rằng:  

- May quá đổi may! Săn một con mèo rừng, đãi khách mấy ngày cũng không hết, ấy là thầy có phƣớc 

đức nên có lộc ăn .  

Tam Tạng khen rằng:  

- Thái Bảo thiệt ông thần núi! Mạnh là cọp còn thua! 

Lƣu Bá Khâm nói:  

- Hay ho gì mà thầy khen, tôi săn cọp nhƣ muôn bắt thỏ .  

Nói rồi tay trái cầm cây chỉa, tay mặt nắn tai cọp mà lôi, Tam Tạng dắt ngựa đi theo mộ hồi lâu mới 

tới cửa. 

 

 

Lƣu Bá Khâm buông cọp xuống đó, kêu bầy trẻ mà dặn rằng:  

- Chúng bây hãy lọt lấy da, còn thịt xào đem uống rƣợu .  

Nói rồi mời Tam Tạng vào ngồi trong nhà khách, liền thƣa cho mẹ hay rằng:  

- Hòa Thƣợng nầy ở với vua, đi thỉnh kinh nơi cảnh Phật, con mới về nghỉ mát rồi mai đƣa Hòa 

Thƣợng lên đƣờng .  

Bà mẹ nghe nói mừng rằng:  

- Mai là ngày giáp năm của cha mầy, thỉnh Hòa Thƣợng tụng kinh siêu độ. Cầm thầy ở một bữa, 

sáng mốt sẽ đƣa đi .  

Lƣu Bá Khâm là kẻ ngang tàng, mà có hiếu với mẹ lắm. Nghe lời mẹ nói, liền cầm thầy ở lại tụng 

kinh. Coi trời đã xế chiều, trẻ nhỏ lau bàn dọn tiệc, bƣng mấy tộ lên hơi nghi ngút, nguyên là thịt cọp 

mới xào.  

Lƣu Bá Khâm đứng dạy mời rằng:  
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- Xin thầy dùng ba miếng lót lòng, đợi cơm chín sẽ ăn luôn miệng .  

Tam Tạng chắp tay nói:  

- Tôi giữ gìn ngũ giới không hề nói dối bao giờ, ăn chay hồ mẹ mới sanh, chẳng dám dùng đồ mặn.  

Lƣ Bá Khâm nghe nói ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi thƣa rằng:  

- Tôi tự bé tới lớn, không từng việc ăn chay, nói vậy tôi mời lỡ thầy, chẳng không nên lắm! Xin nói 

vạt chay cho rõ, đặng tôi dọn cho thầy dùng.  

Tam Tạng nói:  

- Muối với cơm cũng đặng, đừng có kiếm vật chi .  

Lƣu Bá Khâm hỏi:  

- Muối không phải đồ mặn sao thầy? 

Mẹ Bá Khâm nghe hỏi, kêu con mà biểu rằng:  

- Con ôi! Mẹ có sắm đồ chay, biểu vợ con ra mà nấu .  

Vợ Bá Khâm bƣớc lại, bà mẹ dặn đành rành. Liền luột rau dọn cơm, sắp dọn trên bàn tử tế. Mời thầy 

dùng đở dạ, Tam Tạng ngồi lại, niệm kinh cúng cơm rồi mới cầm đũa mà ăm.  

Bá Khâm múc thịt hầm đem lại, kẻ ăn chay ngƣời ăn mặn; chủ dùng thịt khách dùng rau, ăn uống 

đàng hoàn, nƣớc nôi xong xả. 

 

 

Ðêm ấy Tam Tạng nằm nhƣ chết, ngủ trừ bì tới sáng không hay. 

 

Bữa sau dọn cơm chay kêu thầy dậy đãi đặng tử tế, rồi cầu thầy tụng kinh siêu độ cho cha mình.  

Tam Tạng rửa tay rửa mặt rồi, đứng thắp hƣơng bái Phật, nội nhà đồng quì lạy, thầy đốt sớ tụng 

kinh, công việc xong rồi, mặt trời chen lặn, ngủ một đêm thức dậy, vợ Bá Khâm nói với chồng rằng:  

- Hồi hôm tôi thấy cha về, nói bấy lâu mắc tội, ở dƣới địa ngục không đặng đầu thai, nay nhờ Hòa 

Thƣợng tụng kinh nên tiêu hết tội, vua Diêm vƣơng cho đầu thai tử tế, làm con cháu nhà giàu, chúng 

bây phải tạ ơn thầy, chẳng nên làm dối trá, tôi giựt mình thức dậy mới hay giấc chiêm bao .  

Lƣu Bá Khâm nói:  

- Vía ta hồi khuya cũng thấy nhƣ vậy, không phải mộng mị, hãy thƣa lại cho mẹ rõ mà mừng." 

 

Bà mẹ Bá Khâm đang ngồi, thấy dâu con thuật chuyện, mẹ Bá Khâm nói rằng:  

- Hồi khuya ta cũng thấy điềm ấy .  

Mẹ con mừng rỡ cƣời vang, kêu trẻ dậy tức thì. Hối dọn cơm cho sớm, bà mẹ nói với Tam Tạng 

rằng:  

- Bạch Hòa Thƣợng! Nhờ tụng kinh siêu độ, vong hồn mới đặng đầu thai, chúng tôi xin lạy tạ ơn, 
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không biết lấy chi đáp nghĩa .  

Tam Tạng nói:  

- Tôi cứ theo phép Phật, tụng kinh siêu độ mà thôi, đừng lạy tạ mà chi, linh tại chủ chứ tôi không 

giỏi .  

Lƣ Bá Khâm nói:  

- Ba mẹ con tôi thấy chiêm bao nhƣ một, nhờ kinh thầy nên vong đặng đầu thai . Tam Tạng nghe rõ 

mừng rằng:  

- Ấy là phƣớc chủ chớ tôi không có tài chi, cũng nhờ kinh Phật hiển linh, lại với lòng ngƣời thành 

kính .  

Lƣu Bá Khâm để bạc, rằng tôi công đức cho thầy. Tam Tạng từ rằng: 

- Tôi là thầy sãi, không lãnh bạc làm chi, nhƣ tƣởng tình đƣa ít dặm đƣờng, hơn làm lễ tạ ngàn lƣợng 

bạc .  

Lƣu Bá Khâm hối vợ dọn cơm nƣớc đãi thầy, rồi sửa soạn gói cơm khô, lại dắt ngựa cho ăn cho 

uống, kêu ba bốn đứa đầy tớ vác mác thông cầm chỉa theo mình. Tam Tạng giã từ, lên yên giục 

ngựa.  

Bá Khâm với gia tƣớng theo đƣa đón trƣớc sau, đi trọn nữa ngày, ngó thấy núi cao chớn chở.  

Ði một đỗi nữa, Bá Khâm nói với Tam Tạng rằng:  

- Bạch Hòa Thƣợng, cứ đƣờng này đi tới, chúng tôi xin kiếu trở về .  

Tam Tạng nghe nói thất kinh hồn vía, xuống ngựa năn nỉ với Bá Khâm rằng:  

- Xin Thái Bảo làm ơn rán đƣa tôi một đỗi nữa .  

Bá Khâm nói:  

- Bởi Hòa Thƣợng chƣa rõ, tôi xin bạch lại cho rành, núi nầy cao lớn hơn ác núi, gọi là Lƣỡng Giới 

Sơn. Nửa bên Ðông nầy, về ranh đất Ðại Ðƣờng, phía bên Tây thuộc về nƣớc Ðác Ðác. Cọp phía bển 

dữ quá, nó không kể đến tôi. Phải chi dám đi ngang, tôi cũng đƣa thầy ít bữa .  

Tam Tạng nghe nói sửng sốt, nắm tay níu áo Bá Khâm, giọt lụy chứa chan, khó liệu bề lui tới.  

Hai ngƣời đang dục dặc, xảy nghe tiếng kêu dƣới chân núi vang trời:  

- Cha chả là may! Thầy tôi đà đi tới .  

Tam Tạng nghe tiến kêu nhƣ sấm, bắt mọc óc cùng mình.  

Lƣu Bá Khâm không biết ai kêu, đứng lóng tai nghe thử.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 14  
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Núi Lƣỡng giới, thần hầu thoát nạn 

Ðƣờng Tây Phƣơng, thầy tớ băng ngàn 

Khi ấy Tam Tạng và Lƣu Bá Khâm đƣơng đứng ngẩn ngơ, lại nghe kêu nữa rằng: - Thầy ta đà tới đó 

.  

Mấy đứa đầu tớ nói:  

- Tiếng kêu lớn đó chắc là con vƣợn già trong hộp đá dƣới chân núi .  

Lƣu Bá Khâm nói:  

- Phải đó, phải đó .  

Tam Tạng hỏi:  

- Sự tích con Vƣợn già làm sao mà ở trong hộp đá? 

Lƣu Bá Khâm nói:  

- Hòn núi nầy khi trƣớc gọi là núi Ngũ Hành Sơn. Bởi vua Ðƣờng đánh Tây liêu rồi cải tên lại là núi 

Lƣỡng giới, ông già bà cả nói lại lúc Vƣơng Mãng soán nhà Hớn, thì hòn núi nầy ở trên trời rơi 

xuống đây, đè một con vƣợn thần dƣới chân non, nằm trong hộp đá. Nghe đồn có thánh thần ở giữ, 

cho nó ăn sắt cục, và uống nƣớc đồng, chịu đựng năm trăm năm, đến giờ còn sống, cho nên tiếng kêu 

dƣới chân nó, chắc là con Vƣợn già. Không hệ gì đâu, thầy đi với tôi mà coi thử .  

Tam Tạng nghe lời đi tới chân núi, chừng ba bốn dặm đuờng. Thấy con khỉ đột nằm trong hộp đá ló 

cổ ra thò tay ngoắt mà hỏi rằng:  

- Sao thầy trễ bây giờ mới đến? Thầy tới đây xong lắm, xin làm phƣớc cứu tôi ra, tôi theo thây tới tây 

phƣơng thỉnh kinh về Ðông Ðộ .  

Tam Tạng ngó thấy con khỉ ấy mỏ dài mặt trơn, mắt lửa tròng vàng. Cây mọc trong tai, mốc đơm 

trên trán. 

 

 

Ấy là:  

 

Ðầu xem hết tóc um sùm cỏ, 

Mép thấy không râu xụ xộp rêu.  

 

 

Lƣu Bá Khâm dạn lắm, nhổ dùm cây cỏ rong rêu.  

Khỉ ấy nói rằng:  

- Xin chú làm ơn mời hòa thƣợng lại tôi nói chuyện .  

Tam Tạng nghe nói, bƣớc tới hỏi rằng : 
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- Ngƣơi kêu ta làm chi đó? 

Khỉ ấy hỏi:  

- Thầy phải Hòa Thƣợng đi thỉnh kinh chăng? 

Tam Tạng nói:  

- Ta vâng lệnh vua Ðƣờng, đi thỉnh kinh Tây độ, mà ngƣời hỏi làm chi? 

Khỉ ấy nói rằng:  

- Tôi là Tề Thiên Ðại Thánh, năm trăm năm trƣớc đánh trời, bị Nhƣ Lai đè cổ xuống đây, nghỉ tội 

mình cũng đáng, khi ấy Quan Âm Bồ Tát đi tìm kẻ thỉnh kinh, ngài ghé thăm tôi hồi lâu, tôi cầu khẩn 

ngài cứu giúp, Quan Âm dặn tôi rằng: "Ðợi thầy thỉnh kinh tới cứu tôi rồi theo làm đệ tử đến Tây 

Phƣơng. Tôi bấy lâu hằng trông, thầy bây giờ mới đến! 

Tam Tạng nghe qua mừng lắm, nói rằng:  

- Ngƣơi đã chịu hồi tâm, ta cũng muốn làm phƣớc. Ngặt không riều búa, biết cứu làm sao? 

Ðại Thánh nói: 

- Không cần rìu búa làm chi. Có sáu chữ bùa dán tại trân chóp núi, xin thầy gỡ lá bùa ấy, thì tôi chờ 

dậy mà thôi .  

Tam Tạng day lại nói với Bá Khâm rằng:  

- Vậy thời Thái Bảo đi lên chót núi với tôi .  

Lƣu Bá Khâm nói:  

- Biết thiệt hay không mà đi cho mệt .  

Ðại Thánh nghe nổi nóng nói lớn rằng:  

- Tôi nói thiệt tình, không phải dối trá .  

Lƣu Bá Khâm dắt Tam Tạng vịn đá trèo non đi một hồi lâu, mới tới trên chót núi. 

 

Ngó thấy hào quang muôn ngọn, hơi ấm ngàn trùng, có một tấm đá vuông, trên dán bùa Lục tự, là 

câu: Án, ma, ni, bác, di, hồng, sáu chữ bạc bằng vàng.  

Tam Tạng quỳ lạy vái rằng:  

- Ðệ tử là Trần Huyền Trang, vâng lệnh chúa đi cầu kinh về Ðông Ðộ, phải phần tôi gỡ bùa Lục tự 

mà cứu thần hầu, thì xin cho nhƣ lời, đặng dùng ngƣời bảo hộ. Nếu nó quen thói dữ mà gạt kẻ tu 

hành, xin Phật Tổ hiển linh, cho gỡ lá bùa không đặng . Vái lạy rồi đƣa tay nhẹ nhẹ, mà gỡ lá bùa, 

xảy có trận gió thơm, thổi lá bùa vàng lên mây bạc, nghe tiếng nói thinh không rằng:  

- Ta là thần giữ gìn Ðại Thánh, nay đà mãn hạn, ta đem bùa dâng lại Nhƣ Lai .  

Tam Tạng và Lƣu Bá Khâm nghe nói thất kinh liền dạy, rồi leo xuống nói, lại gần hộp đá dựa chân 

non.  

Tam Tạng nói với Ðại Thánh rằng:  
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- Ta gỡ lá bùa rồi, ngƣơi tính thế làm sao mà ra đó? 

Ðại Thánh mừng rỡ nói rằng: 

- Xin thầy chạy cho xa, kẻo tôi dậy, đá đè mà chết .  

Lƣu Bá Khâm nghe nói, dắt Tam Tạng chạy dài, chừng bảy tám dặm đƣờng mệt quá đứng dừng lại 

mà nghỉ.  

Ðại Thánh kêu lớn rằng:  

- Chạy cho xa nữa .  

Hai thầy trò chạy riết một hồi xảy nghe tiếng ầm ầm, dƣờng thể đổ trời lỡ núi. 

 

Tam Tạng đƣơng kinh hãi thấy Ðại Thánh đến trƣớc mặt.  

Quỳ lạy mà nói rằng:  

- Bạch cho thầy rõ, tôi đã ra đây lạy thầy bốn lạy .  

Rồi bái Bá Khâm mà nói rằng:  

- Cám ơn anh đƣa thầy đến đây, lại nhổ giùm rong rêu trên mặt ..  

Nói rồi liền mang gói, đi dắt ngựa cho thầy, chẳng ngờ con ngựa ấy thấy Ðại Thánh trần truồng mặt 

mày dữ tợn, ngựa sợ quá chân run cầm cập, đứng chẳng vững vàng. 

Nguyên là Ðại Thánh khi trƣớc làm Bật Mã Ôn, giữ ngựa rồng cho Thƣợng Ðế. Nay ngựa phàm thấy 

mặt, sao cho khỏi giựt mình.  

Tam Tạng thấy Ðại Thánh thiệt tình, không làm kiêu cách, liền kêu mà hỏi rằng:  

- Trò ôi, nói thử tên họ cho biết? 

Ðại Thánh nói: 

- Bạch Hòa Thƣợng, tôi thiệt họ Tôn .  

Tam Tạng nói:  

- để thầy đặt tên thánh cho, mới liệu bề kêu gọi .  

Ðại Thánh nói:  

- Tôi đã có tên thánh, gọi là Ngộ Không .  

Tam Tạng mừng rằng:  

- Tên ấy tốt lắm, ta thấy tƣớng nhà gả giống bộ thầy rùa, lấy chữ ấy làm tên ngoài, gọi là Tôn Hành 

Giả .  

Ðại Thánh nói:  

- Tốt lắm, tốt lắm! Hành giả tên mới, xin cứ đó mà kêu .  

Lƣu Bá Khâm thấy Tôn Hành Giả mang gói muốn đi chẳng phải nói gạt.  

Bá Khâm nói với Tam Tạng rằng:  

- Bạch Hòa Thƣợng, kiếm học trò tốt lắm, tôi hết sức vui mừng, đã có ngƣời tùy tùng, tôi xin trở lại .  
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Tam Tạng cũng từ giã kẻ tới ngƣời lui. 

 

 

Hành Giả mời Tam Tạng lên yên, mình mang gói đi theo sau ngựa; một hồi lâu qua khỏi núi Lƣỡng 

Giới có một con cọp đói, nhảy ra há miệng đập đuôi, hà hà xốc tới. Tam Tạng nhớ lời Bá Khâm nói, 

ngồi trên yên ngựa mà run.  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Thầy sợ nó hay sao? Ấy là nó nạp quần áo cho tôi đó .  

Liền để gói đồ xuống, móc cây kim trong lỗ tai ra, cầm trong tay dồi lên lớn gần bằng miệng chén, 

cầm thiết bảng mà cƣời rằng:  

- Vật báu này hơn nửa ngàn năm, chẳng hề xài đến, nay đem ra đánh thử mà kiếm áo quần .  

Rồi chỉ cọp mà nói rằng:  

- Tao đố mầy chạy khỏi .  

Cọp thất kinh mọp xuống Hành Giả đập bể đầu. 

 

 

Tam Tạng thấy thất kinh nhào xuống ngựa, cắn móng tay mà than rằng:  

- Trời ơi! Hôm qua Lƣu Thái Bảo hơn nửa ngày mới đánh đặng một hùm, bữa nay Tôn Hành Giả 

mới đập một heo mà chết tƣơi con cọp! Ấy là kẻ mạnh hởi còn kẻ mạnh hơn, anh hùng cũng có anh 

hùng nữa .  

Tôn Hành Giả kéo cọp lại nói rằng:  

- Xin thầy ngồi nghỉ chân đợi tôi may quần áo .  

Nói rồi nhổ một cái lông, thổi mà làm phép, miệng hô: "Biến biến!" Hóa ra một con dao phay, lấy 

dao lột da hùm, cắt làm hai tấm, cuốn một tấm cất, rồi còn một tấm làm chăng mà bậu, bức dây cổ 

rùa làm sợi dây lƣng.  

Rồi thƣa với Tam Tạng rằng:  

- Thôi thầy lên ngựa mà đi, đặng kiếm xóm mƣợn kim may áo .  

Nói rồi thâu thiết bảng, còn nhỏ tợ cây kim cút, liền để trong lỗ tay mang gói đi theo sau ngựa, Tam 

Tạng hỏi:  

- Cây thiết bảng đánh cọp, nhà ngƣơi bỏ đi đâu .  

Hành Giả cƣời rằng:  

- Nguyên thầy không rõ, để tôi bạch lại cho rành: Cây thiết bảng này ở dƣới Long vƣơng gọi là Nhƣ 

ý kim cô bổng. Cũng nhờ có nó, nên tôi mới dám đánh trời. Nó biến hóa vô cùng. Muốn to thì nó to, 

muốn nhỏ thì nó nhỏ, tôi mói thâu lại mà cất trong lỗ tai, tới chừng nào có việc mới lấy ra. Dù mình 
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muốn lớn chừng nào, thì nó lớn theo chừng nấy .  

Tam Tạng nghe nói mừng thầm mà hỏi rằng:  

- Hồi nãy cọp thấy nhà ngƣơi sao không dám cự? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Tôi là đệ tử không dám dấu thầy, chẳng kì cọp sợ mà thôi, dầu rồng gặp tôi cũng không dám cục 

kịch, tôi có phép đánh rồng thâu cọp, lại có tài tát biển xô non, tôi biến hóa đủ điều, cộng bảy mƣơi 

hai phép, độn thổ đằng vân còn đƣợc, sá gì đánh cọp mà khen .  

Tam Tạng nghe nói lòng mừng, không sợ yêu tinh bắt nữa. Liền lên yên giục ngựa, đi một hồi lâu, 

vừng ô lặng khuất non Ðoài, bóng thỏ mọc lên hƣớng Chấn, thấy xa xa có vƣờn rậm chắc chỗ ấy có 

nhà ngƣời.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thầy vào đó ngủ nhờ đợi sáng sẽ đi cho thẳng buổi .  

Tam Tạng nói phải, giục ngựa đi theo Tôn Hành Giả bƣớc vào kêu chủ nhà mở cửa. Ông già nghe 

kêu cửa, chống gậy đi ra, mở cửa dòm thấy tƣớng dị kì, tợ Thiên Lôi mới xuống.  

Ông già ấy tay chân bủn rủn, mặt mũi điếng xanh, miệng la bài hải rằng:  

- Có quỷ tới, có quỷ tới! 

TamTạng thấy vậy nói rằng:  

- Xin chủ nhà đừng sợ, nó không phải yêu quỷ, ấy là học trò tôi .  

Ông già ấy thấy thầy Tam Tạng mặt mày vui vẻ, lời nói hiền lành, liền hỏi rằng:  

- Thầy là ngƣời nhân đức sao đem ăn cƣớp đến nhà tôi .  

Tam Tạng nói:  

- Tôi là sãi nƣớc Ðƣờng, đi thỉnh kinh bên Tây Ðộ, lỡ đƣờng trời tối, ngủ đậu nhà lành, xin ông chủ 

làm ơn giúp kẻ lỡ chân trái bƣớc .  

Ông chủ nhà nói:  

- Thầy thiệt ngƣời nƣớc Ðƣờng, tôi đành cho ngủ đậu. Còn bột Thần trùng đó, chắc không phải ở 

nƣớc Ðƣờng .  

Tôn Hành Giả hét lớn rằng:  

- Thằng già này quáng nhản, nên coi chẳng thấy ngƣời, thầy ta ở nƣớc Ðƣờng, còn ta là đệ tử, không 

nƣớc phải nƣớc đƣờng nƣớc mật chi hết. Ta là Tề Thiên Ðại Thánh, nằm trong hộp đá bấy lâu, nhà 

ngƣơi cũng từng xem, nhìn thử phải hay không phải? Ông già ấy nhớ trực nói rằng:  

- Tôi coi thì cũng giống vƣợn già, vì cớ nào mà ra đặng? 

Tôn Hành Giả thuật chuyện lại, ông già nghe rõ, liền mời Tam Tạng vào trong, đãi trà đãi nƣớc, rồi 

hỏi thăm Hành Giả rằng:  

- Ðại Thánh nè, ông đặng bao nhiêu tuổi? 
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Tôn Hành Giả hỏi lại rằng:  

- Mà mày mấy tuổi đó? 

Ông già nói:  

- Nhờ trời nhờ phật, tôi sống đặng một trăm ba .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Coi bộ mày già còm, mà tuổi không bằng thằng cháu nội ta đó! Tuổi ta sắp trƣớc không tính làm 

chi, kể từ nằm trong hộp đá đến nay, năm trăm năm có lẻ .  

Ông già nói:  

- Tôi có nghe ông nội tôi nói lại rằng, hòn núi này trên trời rớt xuống, đè một vị thần hầu nằm cho tới 

đời này mới xuất thân ra đặng! 

Ai nấy nghe nói đều cất tiếng cƣời vang, ông già ấy cũng hiền lành, hối trẻ dọn cơm chay mà đãi.  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Cháu họ chi đó vậy? 

Ông già nói:  

- Tôi là họ Trần .  

Tam Tạng nghe nói mừng rằng:  

- Nếu vậy tôi cũng đồng tông với ông đó .  

Ông già nghe nói đồng tánh, lại mừng rỡ hơn xƣa, Tôn Hành Giả nói:  

- Lão Trần quái gì đó, xin làm ơn một phen, ta nằm vạ năm trăm năm nay, không có tắm gội gì hết, 

xin hâm giùm vài bồn nƣớc, thầy trò ta tắm một hồi, đến chừng gần đi sẽ tạ ơn luôn thể .  

Ông già hối cháu hâm nƣớc đem ra chỗ vắng, thầy trò tắm rửa xong rồi. 

 

Tôn Hành Giả lại nói với ông già rằng:  

- Thế nầy phải làm ơn luôn thể, cho mƣợn chỉ và kim .  

Ông già lấy kim, chỉ đem ra trao cho Hành Giả. 

 

Hành Giả ngó thấy cái áo lá của Tam Tạng mới cởi ra đó lấy mà mặc vào mình, rồi mở cái chăn da 

cọp ra, ngồi chồm hổm mà làm thợ khéo, may cái quần dài lắm, bận tới nách mặc vào tử tế, lại trƣớc 

mặt Tam Tạng mà thƣa rằng:  

- Thầy nhắm tôi bữa nay với hôm qua ra thể nào? 

Tam Tạng khen rằng:  

- Thiệt phải ngƣời Hành Giả nên ăn mặc nhƣ vầy, thôi, cái áo lá nầy, cho nhà ngƣơi luôn thể .  

Tôn Hành Giả mừng rằng:  

- Tôi đội ơn thầy lắm .  
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Nói rồi cho ngựa ăn cỏ, đến khuya mới nghỉ ngơi. 

 

 

Vừa rạng ngày sau, thầy trò thức dậy, ông già dọn cơm nữa, thầy trò ăn uống xong rồi, đồng tỏ việc 

cám ơn.  

Tôn Hành Giả dắt đƣờng đi trƣớc, Trần Huyền Trang cởi ngựa theo sau, đi mãn thu qua đông, đà hết 

mƣa tới nắng.  

Thầy trò đƣơng đi dựa núi, gặp sáu thằng ăn cƣớp đón đƣờng thẳng vác giáo, đứa cầm gƣơm, kẻ cấp 

cung ba tên xách búa, đồng hét lớn rằng:  

- Lão Hòa Thƣợng đi đâu? Hãy để gói đồ lại đó, và dâng con ngựa mà thế mạng hai ngƣời .  

Tam Tạng nghe nói thất kinh, té nhào xuống ngựa.  

Tôn Hành Giả hai tay đở dậy, mà nói với thầy rằng:  

- Không hề gì đâu, chúng nó nạp áo quần cho thầy trò mình đó .  

Tam Tạng hỏi:  

- Nhà ngƣơi lãng tai sao vậy? Nó bảo mình nạp gói đồ cho nó, chớ phải nó đem quần áo cho mình 

đâu! 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Ấy là thầy thiệt thà, không phải tôi điếc lác, xin thầy coi đồ giữ ngựa, để tôi ra sức chống ngăn . 

 

 

Nói rồi Tôn Hành Giả bƣớc tới, xá sáu thằng ăn cƣớp mà hỏi rằng:  

- Chẳng hay các cha cầm gƣơm vác giáo mà đón đƣờng thầy sãi làm chi? 

Thằng cầm gƣơm nói rằng: 

- Ta là vua núi, thâu thuế đƣờng rừng, nhà ngƣơi muốn đi qua phải nạp tiền mãi lộ . Tôn Hành Giả 

nói:  

- Ta cũng là vua núi lâu lắm, sao không nghe tiếng các cha? 

Thằng cầm gƣơm nói rằng:  

- Nhà ngƣơi đầu không thấy mặt, song cũng nghe danh, đã một tụi với nhau, chẳng giấu chi tên họ. 

Ta hiện là Nhản Khán Hỉ còn năm ngƣời kia hiệu là Nhỉ Thính Nộ, Bỉ Xú Ái, Thiệt Thƣờng Tƣ, Ý 

Kiến Dục, Hân Bổn Ƣu .  

Tôn Hành Giả nghe nói cƣời rằng:  

- Vậy thì bây là giặc cỏ chƣa đáng vua rừng, đã gặp Tôn thần còn xƣng tiểu quỷ , cái tội đón đƣờng 

đó, chúng bây phải tính cho xong, thôi hãy đem đồ tang vật đó đặng ta tính êm cho. Ðây chia ra làm 

bảy phần ta dung toàn sáu mạng .  
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Lũ ăn cƣớp đồng ó lớn rằng:  

- Hòa Thƣợng nầy vô duyên quá! Mình chƣa chia của nó, nó muốn chia của mình . 

 

Ðồng hê một tiếng với nhau, áp lại chém đâm Hành Giả.  

Tôn Hành Giả không thèm nói lại, đứng chống nạnh làm thinh để ăn cƣớp áp đập đầu, nhƣ thầy chùa 

gõ mỏ. S 

áu thằng ấy nói rằng:  

- Hòa Thƣợng nầy đầu nhỏ, cớ sao sọ cúng quá chừng! Gƣơm chém không trầy, búa bửa không bể, 

cây đập sang sảng, không hề hấm chút nào! 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Bây đánh đả mỏ, để ta lấy kim cho chúng bây coi thử .  

Sáu thằng ăn cƣớp nói rằng:  

- Bộ thầy chùa nầy biết lể đạn, nên mới sắm kim, chúng ta không mắc ban cua, hòa thƣợng đừng 

quen lể ốc .  

Tôn Hành Giả móc trong lỗ tai lấy cây kim nhỏ, dồi lên một cái hóa ra thiết bảng tức thì, cầm giơ lên 

mà nói rằng: 

- Chúng bây đừng chạy, để ta đánh thử một hèo .  

Mấy thằng ăn cƣớp thất kinh, chạy quên tên quên tuổi.  

 

Tôn Hành Giả rƣợt theo nhƣ ngựa, đập chết hết sáu thằng, liền lột áo quần, và lấy tiền bạc cƣời ha 

hả, trở lại thƣa với thầy rằng:  

- Tôi giết hết ăn cƣớp rồi, xin thầy lên ngựa .  

Tam Tạng nói:  

- Chúng nó tuy là ăn cƣớp, giải tới quan có giết có tha, ngƣơi có tài cao, đánh đuổi đi mới phải, lẽ 

đâu giết sáu mạng, sao gọi là Hòa Thƣợng? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Nếu tôi không giết nó, thì nó lại giết thầy .  

Tam Tạng nói:  

- Ta là ngƣời tu niệm, phải giữ việc hiền lành, thà chịu chết cũng ƣng, chớ không dám sát nhân hại 

vật .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Tôi là đệ tử không dám giấu thầy, năm trăm năm trƣớc, tôi xƣng vua xƣng chúa, giết ngƣời chẳng 

biết bao nhiêu, nếu nói nhƣ thầy, tôi chẳng làm không đặng Tề Thiên đại thánh .  

Tam Tạng nói:  
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- Bởi vì ngƣơi không kể trời đất, nên Phật đày nằm dƣới chân núi hơn mấy trăm năm; nay đã tu hành, 

phải cải ác tùng thiện. Nếu không chừa thói dữ, thì không đặng là Hòa Thƣợng, đi sao cho thấu tây 

phƣơng .  

Tam Tạng cằn rằng hoài, cả canh cả buổi.  

 

Nguyên Hành Giả là cốt khỉ, tánh không chịu ai ngầy, thấy Tam Tạng nói nhỏ nói to, cà riềng cà tỏi, 

nín hoài không đặng, trợn con mắt giộc mà nói rằng:  

- Thầy nói tôi làm không đặng Hòa Thƣợng, đi không tới Tây Phƣơng, thôi thầy chẳng nói cằn rằn 

làm chi, để tôi trở về cho rảnh .  

Tam Tạng chƣa kịp nói lại, Tôn Hành Giả nói lớn rằng:  

- Tôi đi đó .  

Vùng nhảy lên một cái, bay thẳng về hƣớng Ðông. 

 

 

Còn Tam Tạng bơ vơ quạnh quẻ, gật đầu mà than rằng:  

- Cái ngƣời làm sao, chẳng biết nghe lời dạy dổ, mình mới nói ít lời ít tiếng, nó liền đi mất dạng mất 

hình. Tại số mình không có học trò, mặc ý ở đi cũng phải .  

Liền ngâm hai câu rằng:  

 

Ðã đành liều mạng tìm kinh Phật, 

Lựa phải cầu ngƣời dẹp lũ ma.  

 

 

Tam Tạng lấy gói đồ gác lên lƣng ngựa, một tay thì chống gậy, một tay cầm cƣơng ngựa dắt đi. Nghỉ 

vừa khóc vừa than, đi thất thơ thất nghiệp, ƣớc chừng một lát, thấy bà già bên núi bƣớc ra, tay cầm 

cái áo gấm vải của thầy chùa và một cái mão, Tam Tạng ngó thấy, dắt ngựa tránh bên đƣờng.  

Bà già ấy nói rằng: 

- Phật ở tại Tây Phƣơng, chùa Ðại Lôi Âm, về nƣớc thiên trƣớc, đƣờng xa mƣời muôn tám ngàn 

dặm, không phải là gần, không kẻ tùy tùng, đi một ngựa một mình sao tới . 

Tam Tạng nói:  

- Tôi có một ngƣời đệ tử mà tánh dữ nhƣ yêu, tôi khuyên dạy vài lời, mà nó không chịu phép, bỏ đi 

mất, tôi không biết tính làm sao! 

Bà già nói:  

- Ta có một cái áo vải gấm, và một cái mão vàng, ấy là của con ta lên chức Hòa Thƣợng ba ngày mà 
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tịch, ta mới qua chùa nó mà khóc một hồi, rồi đem áo mão nầy về, để làm dấu tích, nhƣ thầy có đệ 

tử, ta xin cúng hết vật nầy .  

Tam Tạng nói:  

- Tôi cũng cám ơn bà, ngặt vì học trò tôi đã trốn rồi, nên không dám lãnh .  

Bà già nói:  

- Nó đi về phía nào đó? 

Tam Tạng nói:  

- Nghe nó hú một tiếng, rồi bay về hƣớng đông .  

Bà già nói:  

- Ta cũng ở phía đông, chắc là nó ghé nhà ta đó, ta có một ít câu thần chú, gọi là Ðịnh tâm chơn 

ngôn. Thầy phải học thuộc lòng đừng nói cho ai hay hết, để ta đi kêu nó, làm sao nó cũng trở về, thầy 

cho nó mặc áo ấy, đội mão nầy, sao cũng phải gạt cho nó đội, nhƣ nó nghe lời thì tốt, bằng cãi lời thì 

niệm chú định tâm, niền vàng trên mão bóp riết vô màng tang, nó sợ nhức đầu thì phải chịu phép .  

Tam Tạng nghe nói liền lạy tạ ơn.  

Bà già truyền thần chú rồi liền hóa ra hào quang bay về phía mặt trời. 

 

 

Tam Tạng biết là Quan Âm hiện xuống truyền thần chú, liền lạy thinh không mà tạ ơn, rồi lấy áo 

mão cất vào trong gói, ngồi xếp bằng bên lộ, tập mấy câu thần chú cho nhuần. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả từ khi giận thầy, bay về Ðông hải, nhảy đùng xuống biển, vào viếng Long vƣơng.  

Ngao Quảng hỏi rằng: 

- Nghe Ðại Thánh đã mãn hạn rồi, có khi về động Thủy Liêm mà sửa sang núi Hoa Quả? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Tôi cũng có ý đó, ngặt vì làm Hòa Thƣợng lở rồi .  

Ngao Quảng hỏi rằng:  

- Vì cớ nào làm Hòa Thƣợng? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Tôi cũng nhờ Quan Âm bồ tát, biểu theo thầy Tam Tạng thỉnh kinh, nên đã làm Hòa Thƣợng rồi, 

đặt tên là Hành Giả .  

Ngao Quảng nói:  

- Tôi mừng cho Ðại Thánh, đã bỏ tà theo chánh, thì thành Phật về tiên, sao chẳng tới Tây Phƣơng, lại 

trở về Ðông hải? 
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Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Tại thầy Tam Tạng lạ lắm, tôi giết mấy thằng ăn cƣớp, thẩy nhiếc tôi không biết bao nhiêu. Tánh 

tôi không chịu ngầy ngà, nên tính về quê cũ, tiện đƣờng vào uống nƣớc, và thăm viếng ngƣời xƣa .  

Ngao Quảng nghe nói, truyền đem trà nƣớc đãi đằng.  

Tôn Hành Giả thấy bức tƣợng treo phía bên kia, liền hỏi rằng:  

- Bức họa đồ chi đó? 

Ngao Quảng nói:  

- Tích nầy Ðại Thành chƣa rõ, để tôi cắt nghĩa cho rành: Ông tiên nầy là Huỳnh Thạch Công. Ngƣời 

nhỏ nầy là Trƣơng Lƣơng đời Hán, Huỳnh Thạch Công đi trên cầu Hạ bị làm rớt dép, biểu Trƣơng 

Lƣơng lƣợm lên. Trƣơng Lƣơng lấy dép trao liền, Huỳnh Thạch Công đƣa chân ra biểu mang luôn 

thể. Rồi đi vài bƣớc, cũng làm rớt xuống cầu. Huỳnh Thạch Công biểu Trƣơng Lƣơng lƣợm nữa, làm 

ba lần nhƣ vậy, Trƣơng Lƣơng trao đủ vừa ba. Sau Huỳnh Thạch Công cho Trƣơng Lƣơng ba cuốn 

binh thơ, đến lớn làm quân sƣ phò vua Hán Cao Tổ gom thiên hạ về một mối, vua phong đến chức 

Lƣu hầu Ðến sau Trƣơng Lƣơng từ chức theo Tiên, là ông Xích Tòng Tử. Nên ngƣời vẽ tƣợng Tị 

kiều tam tấn lý. Nghĩa là: Tại sông Tị, Trƣơng Lƣơng dâng dép ba lần. Nếu Ðại Thánh chẳng nghe 

lời thầy, ví nhƣ Trƣơng Lƣơng không chịu dâng dép, thì làm quỷ khó thành Phật thành Tiên .  

Tôn Hành Giả nghe nói, ngồi ngẩm nghĩ một hồi.  

Ngao Quảng thấy vậy thì nói rằng:  

- Ðại Thánh chớ vùng vằng, phải tính cho sấn sƣớt, nếu vui đâu chúc đó, thì uổng công tu .  

Tôn Hành Giả nói rằng:  

- Ông đừng nói nhiều lời, tôi xin kiếu đi lập tức .  

Nói rồi nhảy lên mặt biển, xảy gặp Quan Âm.  

Quan Âm hỏi rằng:  

- Ngộ Không! Sao ngƣơi chẳng theo Tam Tạng, qua cảnh Phật thỉnh kinh? Hãy còn xuống biển lên 

mây làm công việc chi đó? 

Tôn Hành Giả liền cúi lạy mà nói rằng:  

- Tôi đội ơn Bồ Tát, thiệt có thầy Tam Tạng, tới gở lá bùa. Tôi ra khỏi núi rồi, cũng làm đệ tử. Tôi 

đánh chết sáu thằng ăn cƣớp, bị ngầy ngà cũng nhức xƣơng. Nên tôi đi rảo một hồi, rồi cũng trở lại 

bảo hộ .  

Quan Âm nói rằng:  

- Ngƣơi hãy đi cho kiếp, kẻo thú dữ hại ngƣời .  

Tôn Hành Giả từ tạ, đằng vân đi theo Tam Tạng. 
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Nói qua Tôn Hành Giả, về thấy thầy ngồi buồn bực, bƣớc ra trƣớc mặt hỏi rằng: 

- Sao thầy không đi Tây Phƣơng, ngồi làm cho đó vậy? 

Tam Tạng ngó thấy liền nói rằng: 

- Không biết ngƣơi đi đâu? Nên phải ngồi đây mà đợi .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Tôi khát nƣớc quá, nên xuống Long vƣơng Ðông hải mà xin vài chén nƣớc trà . Tam Tạng nói:  

- Mình là kẻ tu hành, chẳng nên nói dối, nãy giờ có một lát, lẽ nào qua Ðông hải mà về? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Tôi có phép đằng vân mau lắm, nhảy một cái tới mƣời muôn tám ngàn dặm, gọi là Cân đẩu vân. 

Giá biểu đông có bao xa, mà đi không tới .  

Tam Tạng dỗ rằng:  

- Ta mới nói đặng một chút, mà ngƣơi bỏ đi. Ngƣơi có tài kiếm đặng nƣớc trà, ta chịu phép ngồi đây 

nhịn đói .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nhƣ thầy đói bụng thì ngồi đó, đợi tôi vào xóm xin cơm .  

Tam Tạng nói: 

- Chẳng đi xin làm chi, sẳn cơm khô trong gói, lấy cái bình bát, đi múc nƣớc, về ăn uống đỡ lòng .  

Tôn Hành Giả mở gói ra, thấy bánh in nhiều lắm. Soạn chƣa tới cái bình bát, thấy áo mão để trên, 

xem qua lạnh lùng, coi lòa con mắt . 

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Thƣa thầy áo mão nào tốt dữ vậy, hay là đồ ở bên chùa? 

Tam Tạng nói xuôi rằng:  

- Ðồ ta mặc và đội hồi mới làm thầy, đội mão nầy không học kinh cũng thuộc kinh, mặc áo nầy 

không biết lễ, cũng thông lễ .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ðƣờng Tây Phƣơng xa lắm, đầu đuôi có hai thầy trò, còn để dành làm chi, xin cho bận thử .  

Tam Tạng nói:  

- Ngƣơi mặc vừa thì mặc, ta không để làm chi .  

Tôn Hành Giả đội mão mặc áo vào.  

Tam Tạng mừng hết sức, không ăn cơm ăn bánh, cứ ngồi miệm chú Ðịnh tâm.  

Tôn Hành Giả la lớn rằng:  

- Cha chả! Nhức đầu lắm, nhức đầu lắm, chắc là bể sọ đi mà thôi .  

Tam Tạng thấy vậy niệm hoài.  

Tôn Hành Giả nhào lăn dƣới đất, cái niền vàng bóp riết, gần lủng màng tang, Tôn Hành Giả tằn mằn 
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gở hoài không đặng.  

Tam Tạng sợ gỡ hƣ mão, thôi niệmchú Ðịnh tâm.  

Tôn Hành Giả hết nhức đầu, lấy tay rờ trên trán, cái niền vàng bằng sợi chỉ, mà bức không ra, đụng 

tới thì đau đứt ruột, Tôn Hành Giả hết phƣơng phép, lấy cây kim trong lỗ tai ra, cầm mà cạy cái niền 

vàng, nhƣng cạy hoài không đặng, Tam Tạng sợ xeo đứt, liền niệm chú Ðịnh tâm, Tôn Hành Giả liền 

nhức đầu, đứng khòm xuống nhƣ xe chổng gọng, đỏ tai đỏ mặt, sƣng mắt sƣng đầu.  

Tam Tạng thấy vậy động lòng thôi niệm thần chú Tôn Hành Giả hết nhức đầu tức thì, Hành Giả nói:  

- Nếu vậy thời tôi nhức đầu đây, là tại thầy rủa đó .  

Tam Tạng nói:  

- Ta niệm thần chú Ðịnh tâm, ai rủa xả nhà ngƣơi mà làm dữ .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ðâu thầy niệm lại thử coi? 

Tam Tạng niệm vài câu, Hành Giả nhức đầu quay quắt, liền la lớn lên rằng:  

- Nhức quá chừng, nhức quá chừng, đừng niệm nữa, đừng niệm nữa! 

Ðó, dù vậy thầy nói không phải rủa làm sao? Hễ niệm chú thì nhức đầu, thôi niệm thì hết, tôi đã rõ 

biết, thầy còn giấu làm chi? 

Tam Tạng hỏi rằng:  

- Từ rày sắp lên, ngƣơi nghe lời hay không thì nói? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Tôi nghe lời không dám cãi .  

Tam Tạng hỏi:  

- Ngƣơi còn vô phép nửa thôi? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Không dám, không dám! 

Tuy ngoài miệng thì nói vậy, mà trong lòng giận biết chừng nào, liền lấy thiết bảng ra muốn đập 

Tam Tạng.  

Tam Tạng thất kinh niệm thẳng, Hành Giả nhức đầu quá té nhào, buông cây thiết bảng tức thì ôm 

đầu la mãi, liền nói với Tam Tạng rằng:  

- Tôi đã biết rồi, xin thầy đừng niệm nữa .  

Tam Tạng hỏi:  

- Ai cứu nhà ngƣơi khỏi nạn, bây giờ lại muốn giết ta? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Tôi không phải dám đánh thầy, lấy thiết bảng ra có chuyện. Tôi xin hỏi thiệt, ai truyền phép ấy cho 

thầy? 
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Tam Tạng nói:  

- Bà già hồi nãy truyền phép ấy cho ta .  

Tôn Hành Giả giận rằng:  

- Thôi thầy đừng nói nữa làm chi, tôi biết Quan Âm giả bà già ấy. Bả giỏi bực nào đó? Ðể tôi lên 

Nam Hải mà đánh báo thù .  

Tam Tạng nói:  

- Ngƣơi là con khỉ ngày, nói nghe không lắm, ngài đã truyền thần chú, lẽ nào ngài không biết hay 

sao?  

Nếu ngƣơi mang mặt tới nói, ngài niệm chú nhức đầu mà chết! 

Tôn Hành Giả gật đầu nói rằng:  

- Phải phải .  

Liền quỳ xuống khóc mà năn nỉ rằng: 

- Thầy ôi, ấy là ngài truyền thần chú, mà bó buộc tôi, đặng bảo hộ thầy, đi tới Tây Phƣơng Phật. Thôi 

tôi không cố oán, còn thầy đừng niệm chú làm chi, tôi tình nguyện theo hoài không dám cãi lời dạy 

dỗ .  

Tam Tạng nói:  

- Ngƣơi có lòng thành nhƣ vậy, ta còn niệm chú làm chi. Thôi, sửa soạn mà đi, không nên trễ nãi .  

Tôn Hành Giả nai nịt cất gánh lên vai, Tam Tạng gát yên, thầy trò chỉ dặm.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 15  

Núi Xà Bàn, các thần giúp sức 

Suối Ƣng Sầu, con ngựa gò cƣơng 

Bây giờ nói về Tôn Hành Giả, thiệt tình phò Tam Tạng đi thỉnh kinh, đi lần lần thu mãn đông sang, 

lẩn bẩn qua đầu tháng chạp.  

Khi trời đông ghê gớm, hơi gió bấc lạnh lùng. Phần thì lội suối trèo non, thêm nổi qua truông xuống 

dốc.  

Tam Tạng ngồi trên lƣng ngựa, nghe nƣớc chảy ồ ồ, ngó ngoái lại hỏi Tôn Hành Giả rằng:  

- Nƣớc suối nào chảy hung vậy? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Tôi có nhớ chỗ này là hòn núi Xà Bàn. Có suối Ƣng Sầu dựa núi, cho nên nƣớc chảy ồ ồ".  
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Nói chƣa dứt lời, ngựa đi gần tới suối.  

Tam Tạng gò cƣơng coi nƣớc chảy, thấy giữa suối vung một cái đùng, liền nổi sóng tƣ bề, dƣờng 

nhƣ biển cả, hiện lên một con rồng nhỏ, bộ tƣớng dữ dằn, chờn vờn lên bờ mà chụp Tam Tạng.  

Tôn Hành Giả quăng gói xuống ẳm thầy mà chạy nhƣ giông, con rồng đắc thế rƣợt theo, nhắm bề 

không kiệp, trở lại bắt ngựa kim mà nuốt, làm luôn và lạc và yên, ăn đã no nê, mới trầm mình xuống 

suối.  

Tôn Hành Giả chạy xa một đổi, kiếm bàn thạch cho thầy ngồi. Trở lại dắt ngựa lấy đồ, mới thấy đồ 

còn, ngựa mất, liền gánh đồ trở lại thƣa với thầy rằng: 

- Con rồng đã biến mất rồi, nó dọa ngựa mình chạy mất. Xin thầy ngồi đó đặng tôi kiếm ngựa đem 

về. 

Nói rồi nhảy lên mây, ở nửa lừng dòm xuống, nheo con mắt giộc, coi không sót chỗ nào. Thấy những 

là nai gấu hùm beo, kiếm không đặng ngựa liền nhảy xuống thƣa với thầy rằng:  

- Thầy ôi, con ngựa của mình chắc bị rồng yêu nuốt sống, coi khắp rừng khắp núi không thấy dạng 

thấy hình. 

Tam Tạng nói: 

- Miệng con rồng bao lớn, nuốt luôn và ngựa và yên? Thế nó trốn trong kẹt đá chân non, ngƣơi gắng 

công kiếm lại. 

Tôn Hành Giả nói:  

- Thầy chƣa rõ, để tôi thƣa lại cho rành, cặp con mắt của tôi, coi xa ngàn dặm. Cánh chuồng chuồng 

là mỏng, tôi cũng thấy rõ ràng. Huống chi con ngựa sầm sầm, chẳng phải quáng manh mà không 

thấy? 

Tam Tạng nghe nói than rằng:  

- Nếu nó nuốt con ngựa rồi, ta đi bộ làm sao cho thấu. Tội nghiệp quá! Con ngựa công lao mà bị 

chết, dặm trƣờng diệu vợi thiệt khôn đi. 

Nói rồi thở vắn thở dài, khóc hoài khóc hũy.  

Tôn Hành Giả thấy thầy than khóc nổi xung mà nói rằng:  

- Thầy hãy nín ngồi đây, để tôi xuống kiếm rồng đòi ngựa. 

Tam Tạng níu lại nói rằng:  

- Trò đừng có đi, sợ nó lén bòø lên mà ăn thịt thầy nữa, nếu ngựa ngƣời đồng bộ vô bụng nó, thì làm 

sao mà đi đến Tây Phƣơng. 

Tôn Hành Giả nổi nóng hét lớn rằng:  

- Thầy thiệt bất nhân quá! Ngựa thời cũng muốn cởi, mà không nới tôi ra, nếu vậy thì thầy trò cứ 

ngồi kỳ, giữ gánh đồ cho tới chết. 
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Hai thầy trò đƣơng dục dặc xảy nghe tiếng nói thinh không rằng:  

- Tôn Hành Giả chớ ngầy, Ðƣờng ngự đệ đừng khóc, Phật Quan Âm sai chúng tôi xuống, mà phò hộ 

kẻ thỉnh kinh. 

Tam Tạng nghe nói lau nƣớc mắt mà lạy khang, Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

- Các ngƣơi là thần gì, xƣng tên cho ta rõ. 

Các thần nói:  

- Ta là thần Lục đinh Lục giáp, năm phƣơng Yết Ðế, bốn vị Công Tào, chúng tôi thay phiên đi theo 

bảo hộ. 

Tôn Hành Giả nói:  

- Vậy thời sáu thần Lục đinh, và Công Tào Yết Ðế, ở đây bảo hộ thầy ta. Ðặng Lão Tôn đi kiếm con 

rồng đòi con ngựa. 

Các thần nói:  

- Có chúng tôi bảo hộ không hề gì đâu. 

Tam Tạng nghe nói hết lo, ngồi một mình trên bàn thạch. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả xách thiết bảng đi tới mé suối, mà kêu lớn rằng:  

- Bớ con rồng ăn trộm, trả con ngựa cho tao. 

Cứ đứng kêu hoài, vang trời vang đất. 

 

 

Còn con rồng, đói bắt đặng ngựa ăn no, xuống đáy suối nằm khoanh không thèm lên nữa. Xảy nghe 

tiếng kêu réo, tức thời nổi sóng trèo lên hỏi rằng:  

- Mầy là thằng nào đó, ở đâu dám tới đây? Không ai mắc nợ mắc nần, cứ réo hoài réo hũy? 

Tôn Hành Giả ngó thấy, hét lớn rằng:  

- Tao ở đâu thì tao ở, mầy tra hỏi làm chi? Phải trả ngựa cho tao. 

Nói rồi đập một cây thiết bảng.  

Rồng chờn vờn đỡ ra, hả miệng nhăn nanh, hai đàng đánh dựa suối hồi lâu, rồng ráng đà hết sức, tính 

bề không cự lại, lặn xuống suối trốn đi.  

Tôn Hành Giả giận quá, chƣởi mắng nát tan, rồng giả đò lãng tai không dám ló đầu lên nữa.  

Tôn Hành Giả mắng mỏi miệng, về thƣa lại cho thầy hay. Tam Tạng nói:  

- Ngày trƣớc ngƣơi đánh cọp, khoe tài bắt đặng rồng, thế con rồng nầy là chúa đoàn, nên ngƣơi bắt 

không đặng? 

Tôn Hành Giả nghe thầy nói khích, nổi gan mà hét lớn rằng:  
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- Ðừng nói nữa, đừng nói nữa, để phen nầy tôi giết nó cho thầy coi. 

Nói rồi xách thiết bảng tới nơi khuất đục ngầu cả suối.  

Con rồng nằm không đặng, nổi gan nhảy lên suối mà mắng rằng:  

- Bộ mặt lọ nồi không biết xấu, tới đây làm khỉ với ai? 

Tôn Hành Giả nói: 

- Mầy trả ngựa cho tao, thì mầy mới còn sống. 

Rồng nói:  

- Tao ăn con ngựa mầy đà tiêu mất, làm sao mà trả bây giờ? Mầy làm sao thì làm đi, muốn nói gì thì 

nói thử? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Tao nói cho con cá chạch biết, nếu mầy không trả ngựa, thì tao đập chết mà trừ . 

 

Nói rồi giơ thiết bảng đánh liền, rồng cũng nổi xung chụp đại; đánh hơn một chập mới hay khỉ mạnh 

hơn rồng. Rồng hóa ra rắn nƣớc, lủi vô bụi cỏ tức thì, Tôn Hành Giả vạch cỏ kiếm hoài, kiếm không 

đặng rắn, Tôn Hành Giả tức mình hết sức, đọc thần chú vội vàng, đòi Sơn thần, Thổ Ðịa, hai ngƣời 

tới đồng quì trƣớc mặt. 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Thôi, hai ngƣơi cúi xuống đây, đánh năm hèo dằn mặt. 

Sơn thần, Thổ Ðịa đồng năn nỉ rằng:  

- Bấy lâu tƣởng Ðại Thánh còn nằm tại Ngũ Hành sơn, không dè ngài đến đây nên chẳng ra nghinh 

tiếp, xin ngài rộng lƣợng dung thứ một phen. 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ngƣơi biết lỗi thì ta tha, cũng vị tình nhất thứ. Ngƣơi nói cho ta nghe thử, con rồng nào đến ở suối 

nầy? Nó ăn con ngựa của thầy ta, hóa rắn nƣớc trốn chui trốn nhũi. Thổ Ðịa, Sơn thần đồng hỏi rằng:  

- Nhƣ Ðại Thánh là: Chẳng phục trời, không sợ đất, đốt không cháy, chém không trầy. Sao nay lại có 

thầy, xin nói ra cho rõ? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Thiệt các ngƣơi không biết, để ta thuật lại cho mà nghe: Bởi vâng lệnh Quan Âm làm học trò Tam 

Tạng. Ði thỉnh kinh bên Tây độ, bị con rồng ác nghiệp ăn tƣơi con ngựa của thầy ta. 

Sơn thần Thổ Ðịa nói rằng:  

- Cái suối nầy, thuở nay không có yêu ở. Suối sâu và rộng, nƣớc trong nhƣ thể mắt mèo. Ó và quạ 

bay qua, thấy hình dƣới mặt nƣớc. Ngỡ một bầy với nó, bay xuống suối mà chết hoài. Nên gọi rằng 

suối Ƣng Sầu nghĩa là chim ƣng (ó) thƣờng sầu thảm. Năm trƣớc Quan Âm bồ tát, đi tìm kẻ thỉnh 
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kinh, có cứu một con rồng, biểu ở mà tu dƣới suối, không cho làm dữ, chờ ngƣời thỉnh kinh sẽ đi 

theo, không dè làm nhăn mà nuốt con ngựa của Ðại Thánh. 

Tôn Hành Giả nói:  

- Nó mới hóa ra rắn nƣớc, trốn vô đám cỏ nầy, không biết vì cớ nào, tôi kiếm hoài chẳng thấy? 

Thổ Ðịa nói:  

- Cái suối nầy cả muôn lỗ mội, thiếu chi chỗ nó ẩn mình, thôi Ðại Thánh đừng nóng giận làm chi, 

phải thỉnh Quan Âm bắt nó. 

Tôn Hành Giả nghe nói biểu Sơn thần, Thổ Ðịa đi theo.  

Tôn Hành Giả về thƣa các việc cho thầy hay, xin thỉnh Quan Âm mới đặng.  

Tam Tạng nói:  

- Nếu đi thỉnh Quan Âm bên Ðông hải, biết chừng nào ngƣơi trở về đây? Ta đợi lâu ngày, ắt là chết 

đói. 

Nói chƣa dứt tiếng, nghe thinh không có kẻ kêu rằng:  

- Ta là thần Yết Ðế đầu vàng nói cho Ðại Thánh rõ, hãy ở giữ thầy Tam Tạng, để ta đi thỉnh Quan 

Âm. 

Tôn Hành Giả nghe nói mừng rằng:  

- Tôi cám ơn lắm. 

 

 

Bây giờ nói về ông thần Yết Ðế, đến núi Lạc Ðà vào trong rừng Tử Trƣớc mà ra mắt Quan Âm, rồi 

thuật hết công việc.  

Quan Âm nghe nói, bƣớc xuống tòa sen, đằng vân cùng Yết Ðế, bay qua khỏi Nam Hải, liền tới núi 

Xà Bàn, thấy Hành Giả đƣơng kêu réo con rồng, dựa bên mé suối, Quan Âm sai Yết Ðế kêu Hành 

Giả tức thì.  

Tôn Hành Giả nghe kêu tới liền nhảy lên mây mà nói lớn rằng:  

- Ngài là Phật từ bi, hay cứu ngƣời tai nạn, sao còn truyền phép độc mà hại tôi là kẻ tu hành. 

Quan Âm nói:  

- Ngƣơi là con khỉ lớn mật, không biết ơn ai, ta hết lòng tìm kẻ thỉnh kinh, mà cứu ngƣơi khỏi nạn, 

chẳng biết tạ ơn thì chớ, lại còn cả tiếng nặng lời. 

Tôn Hành Giả nói:  

- Bà báo hại tôi hết sức! Ðã cứu tôi khỏi nạn, cũng vâng lời theo kẻ thỉnh kinh. Sao bà lại bất nhân, 

để cái kim cô trên mão, gạt tôi đội mão ấy, truyền niệm chú nhức đầu. Phải là bà hại sanh cầu, sao 

gọi là từ bi cứu khổ? 

Quan Âm nghe nói cƣời rằng: 
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- Ngƣơi là con khỉ nghịch mạng; nói không chịu phép, dạy chẳng nghe lời. Nếu chẳng niền đầu, thì 

làm hung nhƣ trƣớc, chẳng nghe lời thầy dạy biểu, nói động thì đi. Phải cho đội kim cô mới biết kiên 

thần chú .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Bà đã niền đầu con khỉ sao không niệt cổ con rồng, nuôi nó ở suối nầy, rƣợt thầy tôi chạy chết, lại 

ăn tƣơi con ngựa, bà không nói động chút nào? Còn riêng dạ ghét thƣơng, sao gọi công bình chánh 

trực .  

Quan Âm nói:  

- Con rồng ấy có tội, ta xin mới còn hồn, biểu ở đây mà chờ, sau làm ngựa cho thầy ngƣơi cởi. Nếu 

con ngựa phàm tục đi sao tới Tây Phƣơng, làm sao mà mất lẻ công bình, mà gọi rằng thƣơng ghét? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Nó sợ tôi đà trốn mất, bây giờ biết tính làm sao? 

Quan Âm bảo Yết đế rằng:  

- Ngƣơi xuống mé suối mà kêu lớn nhƣ vầy: Bớ rồng ngọc, là thái tử thứ ba, có phật Quan Âm đòi, 

phải lên lập tức .  

Yết Ðế vâng lời, xuống kêu nhƣ vậy.  

Con rồng ngọc nổi sóng, lên khỏi suối, hóa hình ngƣời, lên mây lạy Quan Âm mà bạch rằng:  

- Tôi nhờ ơn thầy cứu nạn, vâng lời ở lại suối nầy, hằng ngày mắt ngó lom lom, không thấy kẻ thỉnh 

kinh đi đến .  

Quan Âm chỉ Tôn Hành Giả mà nói rằng:  

- Ấy là học trò thầy thỉnh kinh đó .  

Tiểu long nói:  

- Bạch Bồ Tát, ngƣời ấy dữ tợn lắm, hôm qua tôi đói quá, ăn con ngựa của y, bị đánh chƣởi cả ngày, 

không nghe nói thỉnh kinh một tiếng .  

Tôn Hành Giả trợn con mắt giộc mà nói rằng:  

- Tại mầy không hỏi tên họ, tao chẳng lẻ khi không mà nói .  

Tiểu long nói:  

- Tao có hỏi: Mầy là thằng nào đó? Ở đâu dám tới đây? Mầy nói: Tao ở đâu thì tao ở, mầy tra hỏi 

làm chi, phải trả ngựa cho tao. Nói rồi liền đánh bổ, tại mầy không thèm nói, phải tại tao không hỏi 

hay sao? 

Quan Âm nói: 

- Cũng tại con khỉ già làm phách, đời nào chịu mƣợn tiếng ai. Ta dặn cho: Từ nầy sắp sau hãy còn 

ngƣời theo nữa. Nếu gặp ai hỏi tới, thì phải nói đi thỉnh kinh, hoặc khi gặp ngƣời của ta, thì khỏi mất 

công đánh đập .  
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Tôn Hành Giả dạ luôn ba bốn tiếng.  

Quan Âm lấy trái châu dƣới cổ Tiểu Long, rồi lấy cành dƣơng nhúng nƣớc cam lồ rảy trên mình nó, 

thổi một hơi, hét một tiếng biểu biến, liền biến ra con ngựa kim, Quan Âm dặn rằng:  

- Ngƣơi phải hết lòng đi cho tới Tây Phƣơng Phật thì hóa đặng mình vàng .  

Ngựa ấy ngậm hàm thiết gật đầu.  

Quan Âm truyền Hành Giả dắt về cho Tam Tạng.  

Quan Âm giả từ về Nam Hải. Tôn Hành Giả níu áo lại mà nói rằng: 

- Tôi không chịu đi đâu! Ðƣờng gay khổ quá, dắt ông thầy phàm tục đi chừng nào cho tới Tây 

Phƣơng? Hết nạn nầy tới tai kia, sợ tôi không sống đặng. Thế nầy khó thành Phật, tôi không chịu đi 

đâu! 

Quan Âm nói:  

- Khi trƣớc ngƣơi còn cốt thú cũng bền chí tu hành, ngày nay khỏi nạn trời, sao lại sanh biếng nhác? 

Việc tu hành thì chịu cực, dày công quả mới thành. Thôi để ta cho phép nhà ngƣơi, đến lúc nghiêng 

nghèo, kêu trời thì trời thƣơng, kêu đất thì đất cứu. Thôi, ngƣơi day lƣng lại đây, đặng ta làm phép 

cho .  

Quan Âm rứt ra ba lá dƣơng, để dƣới ót Hành Giả hét lên một tiếng, biến ra ba sợi lông dài, gọi là 

lông cứu mạng.  

Quan Âm dặn rằng:  

- Nhƣ lúc nào khốn nạn, có lông tài không đế nổi bỏ mình .  

Hành Giả nghe nhiều tiếng nói êm, liền lạy tạ ơn Bồ Tát, Quan Âm về Nam Hải, Tôn Hành Giả dắt 

ngựa về thƣa với thầy rằng:  

- Bạch thầy, con ngựa đó .  

Tam Tạng mừng rằng:  

- Con ngựa bây giờ, sao phát phì dữ vậy? Kiếm đặng ở đâu đó, nói lại ta nghe?  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Thầy nói chuyện chiêm bao sao vậy? Nhờ ông Yết Ðế mời phật Quan Âm, bắt rồng bạch lấy châu, 

hóa ngựa kim thế mạng, bữa trƣớc rƣợt thầy chạy chết, bây giờ làm bộ hiền lành, nếu sau sanh chứng 

điều chi, thầy nói cho tôi đánh nó .  

Tam Tạng nghe nói, lƣợm đất làm hƣơng, để trên bàn thạch, lạy về Nam Hải tạ ơn. Tôn Hành Giả 

nói:  

- Chƣ thầy giúp việc đã xong, nay ở đâu về đó .  

Nói rồi mời thầy lên ngựa, cất gánh đi theo, đi tới suối Ƣng Sầu vừa muốn cõng thầy mà lội. 
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Xảy thấy ông câu chống bè thả tới.  

Tôn Hành Giả ngoắt mà nói rằng:  

- Ông làm ơn một phen, đƣa thầy trò tôi qua suối .  

Ông câu chống bè lại, Tôn Hành Giả dắt thầy bƣớc xuống bè, rồi quảy gánh lên vai, dắt ngựa xuống 

bè xong xả.  

Ông câu chống bè mau tợ gió bay, lẹ nhƣ tên bắn, tức thì khỏi suối, tới mé bên Tây. Thầy trò đồng 

lên bờ, Tam Tạng biểu lấy tiền mà trả.  

Ông câu không chịu lãnh chống bè ra giữa suối mù mù.  

Tam Tạng chấp tay bái hoài, rằng nhờ ơn đƣa đón.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thầy không biết nên nói ơn nghĩa, nó là thần ở suối nầy, cứ phép phải đƣa qua, đâu dám thâu tiền 

bạc .  

Tam Tạng gật đầu nói phải, liền lên ngựa thẳng xông. 

 

 

Thầy trò đi hồi lâu, mặt trời chen lặn. 

 

Tam Tạng thấy bên đƣờng có một cái miễu lớn, liền xuống ngựa ghé vào, thấy trên cửa có treo một 

tấm biển ba chữa rằng: "Lý Xả từ".  

Xảy thấy ông già mang chổi bồ đề ra rƣớc, chắp tay mà nói rằng: 

- Xin Hòa Thƣợng vào trong ngồi nghỉ .  

Tam Tạng bái lạy mà hỏi rằng:  

- Miễu nầy sao gọi là Lý Xả .  

Ông già nói:  

- Ðây là nƣớc Hấp Mật, cái đình nầy của xóm làng đứng lập, để thờ phƣợng Thổ thần. Chẳng hay 

thầy ở chùa nào? Mà đi đâu đó? .  

Tam Tạng nói:  

- Tôi ở Ðông Ðộ, về nƣớc Ðại Ðƣờng, vâng lệnh vua thỉnh kinh, nay lỡ đƣờng xin ngủ đỡ .  

Ông già thấy con ngựa không yên, liền hỏi vì cớ nào vậy?  

Tôn Hành Giả thuật chuyện lại, ông già ấy nói rằng:  

- Xong lắm, xong lắm! Tôi có bộ yên tốt quá, xin cúng cho thầy . 

 

 

Sáng ngày đem bộ yên ra đƣa cho thầy Tam Tạng.  



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Tam Tạng mừng rỡ tỏ sự tạ ơn.  

Tôn Hành Giả đi thắng yên vừa vặn không sai một thí, Tam Tạng giả từ ra cửa, ông già lại cho thêm 

một cây roi ngựa bằng gân cọp làm ra.  

Tam Tạng đi một hồi, ngó lại miễu đình đâu mất, nghe tiếng nói văng vẳng rằng: 

- Ta là Sơn thần, Thổ Ðịa, vâng lệnh Quan Âm bồ tát, đem cho yên ngựa và roi, thầy rán sức mà đi, 

chẳng nên trễ nãi .  

Tam Tạng nghe nói xuống ngựa lạy rằng:  

- Tôi là mắt thịt xác phàm, xin cam thất lễ .  

Tôn Hành Giả đứng coi cƣời ngất, Tam Tạng quở rằng:  

- Nghĩa gì nhà ngƣơi không lạy, đứng chống nạnh mà cƣời? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Chúng nó giấu đầu bày đuôi, đáng lẻ bắt đánh chơi vài chục, bởi vị lòng Bồ Tát, nên tha chúng nó 

một phen, không đánh thời thôi, tội gì mà lạy nữa? 

Tam Tạng giận chờ dậy, lên ngựa mà đi, những là voi, gấu, hùm, beo, biết mặt Tề Thiên đều tránh 

hết.  

 

Mùa Ðông nầy đã mãn, tiết Xuân tới đà sang, cây cỏ nảy chồi xanh, núi rừng bày sắc lục, lá mai đã 

úa, nhành liễu vừa xanh, thầy trò đi một hồi lâu, xem thấy mặt trời chen lặn, Tam Tạng ngó quanh 

ngó quất, đặng kiếm xóm nghỉ ngơi, xảy thấy một tòa nhà cao lớn, liền hỏi Hành Giả rằng:  

- Ngƣơi coi có phải là nhà giàu trƣớc mặt đó chăng? 

Tôn Hành Giả xem lại thƣa rằng:  

- Chắc không phải nhà ai, một là chùa chiền, hai là đình miễu; vậy thì thầy trò vào đó mà nghỉ, rồi 

mai sáng sẽ đi .  

Tam Tạng nghe nói lòng mừng giục Long Cu riết tới .  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 16  

Chùa Quan Âm, thầy tu tham báu vật 

Núi Hắc Phong, yêu quái trộm Cà sa 

Nói về hai thầy trò đi đền cửa chùa, Tam Tạng liền xuống ngựa, mấy sãi bƣớc ra chào hỏi. Tam Tạng 

thuật hết sự tình, các sãi mời Tam Tạng vào trong.  
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Hành Giả dắt ngựa theo bén gót, các sãi thấy Hành Giả hình dung kỳ dị, mới hỏi thăm Tam Tạng 

rằng:  

- Ông tƣớng gì dắt ngựa đó vậy? 

Tam Tạng nói rằng:  

- Thầy nói nhỏ nhỏ vậy, chớ nó nóng nảy lắm, hể ai nói động tới nó thì không dung, nó là học trò tôi 

mà dạy biểu không đặng .  

Các sãi nói:  

- Học trò gì mà xấu dữ vậy? 

Tam Tạng nói:  

- Tuy tƣớng mạo xấu hung, mà tài năng giỏi lắm .  

Tam Tạng bƣớc lên chùa lớn, thấy tấm biển đề bốn chữ rằng: "Quan Âm thiền viện". 

 

Tam Tạng mừng quá đổi mừng, bƣớc vào chùa lạy phật Quan Âm.  

Hành Giả dộng chuông, thầy chùa đánh trống, Tam Tạng quì lạy, vái phật Quan Âm, lạy cúng xong 

rồi thầy chùa thôi đánh trống, còn một mình Hành Giả đứng dộng chuông hoài . 

Các sãi hỏi rằng:  

- Thầy lạy đã rồi còn dộng chuông làm chi nữa? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Các ông không hiểu, để tôi nói cho mà nghe. Làm Hòa Thƣợng một ngày thì dộng chuông một bữa 

.  

Khi ấy các sãi nghe tiếng chuông loạn đã, không có chập có hồi, rùng rùng kéo ra mà hỏi rằng:  

- Thằng điên nào phá chuông đó? 

Tôn Hành Giả nhảy ra hét lớn rằng:  

- Ấy là ông ngoại bây đó, dộng chuông lớn giải buồn .  

Các sãi nghe nói tiếng vang nhƣ sấm nổ, mặt dữ tợ Thiên Lôi, té ngữa té nghiêng, bó càng bò niễng, 

miệng la bài hãi rằng:  

- Xin Lôi Công dung mạng .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thiên lôi là chắt chít của ta đó, thôi, chờ dậy mà đi, không hề chi mà sợ, thiệt là ông lớn nƣớc Ðại 

Ðƣờng .  

Các sãi thấy Tam Tạng vui vẻ mới mừng, liền đãi trà nƣớc. 

 

Xảy thấy hai đạo nhỏ, hầu một sãi già ra trƣớc, các Hòa Thƣợng nói rằng:  

- Có Tổ sƣ ra đó .  
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Tam Tạng đứng dậy bái liền, ông Sãi già cũng bái lại mà nói rằng: 

- Tôi mới nghe trẻ nói rằng: "Ông lớn ở nƣớc Ðại Ðƣờng đến đây, nên phải ra nghinh tiếp, chẳng hay 

từ đó đến đây, ƣớc chừng mấy dặm?"  

Tam Tạng nói:  

- Từ thành vua ra khỏi Trƣờng An, cũng hơn năm ngàn dặm, qua khỏi núi Lƣỡng giới nƣớc Tây 

Phiên và nƣớc Hấp Mật, phỏng sáu ngàn dặm đƣờng .  

Sãi già nói:  

- Nói vậy từ đó đến cũng hơn muôn dặm, phận tôi quê lắm, ít dạo cõi đời, lục đục ở trong chùa, già 

đời không khỏi cửa, khác thể ếch ngồi đáy giếng thấy trời chẳng bao nhiêu .  

Tam Tạng hỏi:  

- Bạch thầy đặng mấy trăm năm tuổi? 

Sãi già nói:  

- Nhờ trời cho sống, hai trăm bảy chục tuổi rồi .  

Tôn Hành Giả đứng dựa bên Tam Tạng, liền nói hỏi rằng:  

- Còn nhỏ hơn sắp cháu chắt tôi đó! 

Tam Tạng nháy một cái, Tôn Hành Giả làm thinh. 

 

 

Một lát có đạo nhỏ bƣng dĩa ngọc chén vàng, rót trà mà đãi.  

Tam Tạng ngó thấy khen lắm:  

- Thiệt là vật báu trong đời .  

Sãi già nói:  

- Xin thầy đừng khen vị tình, tôi lấy làm hổ thẹn. Thầy ở Trung Quốc chắc là nhiều vật báu hơn, có 

món chi cho tôi xem, lấy làm cám ơn lắm .  

Tam Tạng than rằng:  

- Ngặt nƣớc tôi không vật chi báu, đem cho các sãi xem chơi .  

Các sãi nghe nói tức cƣời.  

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

- Các ngƣơi cƣời chuyện gì vậy? 

Hòa Thƣợng rằng:  

- Ông nói áo cà sa là báu, ai nghe mà chẳng tức cƣời? Giá anh em tôi, cầm bỏ cũng hơn ba chục cái, 

chớ nhƣ của Tổ sƣ tôi đó, bảy tám trăm cái có dƣ, để tôi biểu đem ra cho mà coi, kẻo nghi là nói dối .  

Hòa Thƣợng ấy hay diện lắm, biểu khiêng mƣời hai tủ áo ra. Ðôi bên giăng dây, tủ áo để giữa, lấy áo 

cà sa vắt từ cái, chỉ cho Tam Tạng với Hành Giả coi.  
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Thiệt là: Rằn rực cả nhà, đỏ đen bốn phía, những là kết hàng may gấm, thêu chữ đíùnh vàng . 

Tôn Hành Giả xem thấy cƣời rằng: 

- Tốt lắm, tốt lắm, cất đi, cất đi, để lấy áo cho các ngƣơi coi thử .  

Tam Tạng níu Hành Giả mà nói rằng:  

- Trò ôi! Ðừng khoe của tốt làm chi? Thầy trò mình cô thế, nếu mà hơ hỏng, e việc rủi ro. Lời xƣa 

rằng: "Những vật quý báu trong đời, chẳng để cho nhiều ngƣời thấy là sợ tham lam, xem qua ngoài 

mắt, động đến trong lòng, bụng đà chi lắm thì sanh mƣu kế, ngƣời ta lụy vì của, chim sẽ chết tại 

lòng".  

Tức thì chạy vô mở gói, lấy áo đem ra, màu sáng áo cà sa, chiếu thấu hai lớp giấy, mở giấy ra thì 

thấy hào quang chói mắt, hơi ánh sáng nhà, thầy nào cũng thất kinh, gãi đầu le lƣỡi, nhứt là Sãi già 

thấy áo, muốn lấy đƣợc mà thôi.  

Liền khóc rồi quì xuống nói với Tam Tạng rằng:  

- Tôi lấy làm vô duyên xấu phƣớc lắm! 

Tam Tạng đỡ dậy nói rằng:  

- Chuyện chi xin thầy nói, làm sao lại khóc than? 

Sãi già nói rằng:  

- Mới dở áo báu ra, trời đà vừa tối, phần con mắt tôi làn lỉnh chẳng rõ ràng. Ấy là xấu phƣớc vô 

duyên, không tủi làm sao cho đặng? Phải chi thầy rộng rãi, cho tôi mƣợn vào phòng coi cho sáng 

đêm nay, đến rạng đông sẽ trả . 

 

Tam Tạng nghe nói thất kinh, trách Hành Giả rằng:  

- Cũng tại nhà ngƣơi hết thảy .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Không hề chi mà sợ! Tôi cho mƣợn thử coi, nếu có lẽ nào, thì cứ tôi mà trách . Nói rồi lấy áo, trao 

cho Sãi già tức thì Sãi già mừng rằng:  

- Tôi cám ơn lắm .  

Nói rồi truyền các sãi dọn cơm nƣớc đãi đằng.  

Tối lại sẽ dọn liêu cho hai ông ngủ, truyền rồi vào nhà hậu tức thì. 

 

Khi ấy Sãi già đem gói áo vào phòng, hối đệ tử thắp đèn cho kíp, ôm gói áo mà khóc, nƣớc mắt dầm 

dề.  

Các sãi lấy làm lạ hỏi rằng:  

- Vì cớ nào ông khóc làm vậy? 

Sãi già nói:  
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- Ta khóc vì coi không đặng cái áo cà sa .  

Các sãi thƣa rằng:  

- Áo cà sa trong gói, sao ông không mở mà coi, để khóc lóc làm chi, mà nói rằng coi không đặng? 

Sãi già nói:  

- Coi một giây một lát, rồi cũng nhƣ không? Ta hai trăm bảy chục tuổi rồi, sắm cà sa hơn mấy tủ, xét 

lại mấy trăm áo đó, không bằng một cái nầy. Nếu mặc đặng một ngày, chết cũng đặng nhắm mắt .  

Các sãi nói:  

- Ông muốn mặc áo đó có khó chi đâu. Cầm họ ở một ngày, thì ông mặc một bữa, cầm họ mƣời bữa, 

thì ông mặc mƣời ngày, chuyện ấy dễ nhƣ chơi, xin ông đừng khóc nữa .  

Sãi già nói:  

- Lẽ nào cầm cả năm, mặc cho phỉ chí? Chừng họ đi cũng theo họ mà bận hay sao? Mấy thầy trò 

đƣơng nói với nhau, xây vần chƣa dứt. 

 

 

Có một Hòa Thƣợng nhỏ tên là Quảng Trí, ló cổ ra bạch rằng:  

- Ông muốn bận hoài cũng không khó chi .  

Sãi già nghe nói mừng rỡ hỏi rằng:  

- Con tính làm sao đó? 

Quảng Trí bạch rằng:  

- Hai thầy trò họ, ngày đi mê mệt, tối ngủ li bì, sẽ phá cửa vào phòng cắt cổ đi cho rảnh, lại đặng gói 

đồ và con ngựa, áo cà sa truyền tử lƣu tôn .  

Sãi già nghe nói mừng lắm, lau nƣớc mắt mà khen rằng:  

- Kế ấy hay lắm, hãy đem dao búa cho mau .  

Có Hòa Thƣợng nhỏ là Quảng Mƣu, can rằng:  

- Kế ấy không khéo, không khéo. Mình làm mƣu hại nó, phải giữ thế mới xong, anh mặt trắng thì dễ 

lắm, chú mặt lông e khó chịu, mình giết mà không đặng, nó hại mình nhƣ chơi, tôi xin dâng kế nầy, 

đổ dầu bó củi mà thiêu. Họ tƣởng là cháy chùa, mình khỏi mắc thƣờng nhân mạng.  

Sãi già khen rằng:  

- Hay lắm! Hay lắm! 

Truyền vác hết mấy đống củi, chất giáp vòng chùa. 

 

 

Nói về thầy trò Tam Tạng, đƣơng ngủ sau liêu, Tôn Hành Giả tuy ngủ mặc lòng, mà tai tỏ lắm, nghe 

tiếng kéo chà chất củi, sanh nghi ngờ dậy tức thì, sợ ở cửa thầy giật mình ngủ không ngon giấc.  
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Hành Giả hóa làm con ong nhỏ, chun cửa sổ mà bay ra.  

Thấy các sãi đƣơng chất củi tƣới dầu. Hành Giả nực cƣời rằng:  

- Nghĩ thầy mình nói phải lắm, nó quyết đốt cho chết, mà lấy áo cà sa, nó ở ác nhƣ vầy, cũng nên đập 

một hèo cho chết, nếu mình làm bất tử, sợ thầy nói sát sanh. Thôi thôi, phải tính thế làm êm, muốn 

vậy thì cho vậy. 

 

Hành Giả nhảy lên trời một cái, tới cửa Nam Thiên Môn, các ông thần giữ cửa thất kinh, đồng la lớn 

rằng:  

- Không xong, không xong, chắc Tề Thiên làm phản nữa .  

Tôn Hành Giả khoát mà nói rằng:  

- Tôi không phản mà các ông hòng sợ, thiệt đi tìm Quảmg Mục thiên vƣơng .  

Nói chƣa dứt lời, xảy thấy Thiên Vƣơng bƣớc vào bái chào Hành Giả . 

Tôn Hành Giả nói:  

- Bây giờ không rảnh mà chuyện vản. Thầy tôi bị sãi đốt tại chùa, gấp rút nhƣ vầy, nên tìm ông lập 

tức, xin cho mƣợn cái lồng Tịch hỏa, xong rồi đem trả tức thì . Quảng Mục thiên vƣơng hỏi:  

- Nếu thầy bị lửa thiêu, sao chẳng hóa nƣớc ra mà cứu, mƣợn làm chi Tịch hỏa trạo, mất công đem 

xuống đem lên .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Bởi ông không rõ, để tôi cắt nghĩa cho mà nghe; nó đốt chùa lấy áo của mình, mình tƣới nƣơc nhƣ 

chữa nhà cho nó, nên tôi mƣợn cái lồng Tịch hỏa mà đậy một mình thầy, nó đà tính việc sát nhân, để 

cháy chùa cho bỏ ghét .  

Quảng Mục thiên vƣơng cƣời rằng: 

- Ông giộc nầy thiệt độc quá: Miễn cho mình khỏi hại, không thƣơng xót tới ai .  

Nói rồi lầy lồng ghép tức thì, mà trao cho Hành Giả.  

Tôn Hành Giả liền kiếu rồi hiện hình về chùa lấy cái lồng linh che một khoản cho thầy, và đồ với 

ngựa, rồi hiện vào liêu của ông sãi, ngồi giữ áo cà sa, làm phép tiên nổi gió tức thì đặng cho mau 

cháy. 

 

 

Còn lũ thầy chùa mới chế dầu châm lửa, xảy đâu gió tới ào ào.  

Xƣa là một kiểng chùa, nay hóa hòn núi lửa, nó cháy lan qua nhà hậu, không còn sót một nóc chùa, 

các sãi thất kinh, vò đầu vang xiết.  

Bây giờ thôi niệm Phật, lúc ấy cứ kêu trời, thầy cả đội bàn, thầy con mang gói, kẻ thì xúc gạo ngƣời 

lại dọn đồ. 
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Thiệt là:  

 

Ai làm dữ nấy lo, 

Ai đánh to thua lớn.  

 

 

Khi ấy có con tinh ở núi Hắc Phong, ngủ mới thức dậy ngó ra song, thấy phía Bắc lửa cháy đỏ trời, 

con tinh ấy thất kinh nói rằng: "Cha chả! Chùa Quan Âm cháy rồi, ta mau đi chữa lửa .  

Liền đằng vân bay tới, thấy sau liêu không lửa, có một ngƣời ngồi trên trính, thổi gió làm giông còn 

trên bàn để một gói đồ, hào quang sáng giới, mở ra xem thấy một cái áo cà sa, ấy là: Gặp của báu thì 

động lòng ngƣời, thì không thèm chữa lửa, gói áo cà sa lại, xách về động Hắc Phong.  

Còn lửa cháy tới canh năm mới thiệt tắt ngọn, thầy con thầy cả than khóc vang tai. Tôn Hành Giả lấy 

lồng phép nhảy lên mây, trả rồi trở lại biến con ong chun vào cửa sổ, hiện hình ngƣời cất tiếng rằng: 

"Dậy bới thầy, mặt trời đã mọc".  

Tam Tạng chờ dậy bận áo, mở cửa phòng bƣớc ra, thấy một đống lửa than, chùa chiền đâu mất.  

Tam Tạng thất kinh hồn vía, hỏi Hành Giả rằng:  

- Ðêm nay thầy ngủ ngon, không hay lửa cháy .  

Tam Tạng hỏi:  

- Sao cái buồng còn nguyên hiện, nói thử mà nghe .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Có tôi giữ cái buồng cho thầy, nên lửa không cháy tới .  

Tam Tạng nói: 

- Ngƣơi có thần thông nhƣ vậy, sao không bảo hộ cả chùa? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ðể tôi thƣa lại cho rành, thiệt lời thầy bàn linh lắm; nó quyết đốt thầy trò cho chết, mà lấy áo cà sa, 

phải tôi không hay thì thầy trò bị thiêu hết, tôi thấy nó ở ác, nên không thèm chữa lửa, lại giùm một 

trận giông. 

Tam Tạng hỏi:  

- Lửa cháy thì tƣới nƣớc, giùm giông giùm gió làm chi? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Lời xƣa rằng: Ngƣời chẳng dốc lòng giết cọp, cọp đâu nỡ dạ ăn ngƣơi, nếu né chẳng đốt chùa, thì 

tôi không làm gió .  
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Tam Tạng hỏi:  

- Nếu vậy, áo cà sa đã cháy rồi sao? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Không hề gì, áo cà sa có Tịch hỏa châu, để trong liêu không cháy, để tôi vô đó mà lấy, không mất 

đi đâu? 

Tôn Hành Giả gánh đồ, còn Tam Tạng dắt ngựa, vào sau phƣơng trƣợng thấy sãi già, sãi trẻ khóc 

than. Thấy thầy trò bƣớc vào, các sãi thất kinh hồn vía, nói rằng: - - - Hồn oan vào đòi mạng kia kìa! 

Ðồng quỳ xuống lạy rằng:  

- Oan có nhà oan, nợ có chủ nợ, chúng tôi không can chi hết, tại Quảng Mƣu và ông tổ đốt chùa .  

Tôn Hành Giả hét một tiếng rằng:  

- Ðồ chó chết mà! Ai là hồn ma mà nói bậy, trả áo cà sa lại kẻo mà chết cả bầy .  

Có hai thầy sãi dạn lắm hỏi rằng:  

- Hai ông đã bị chết thiêu, sao nay vào đòi áo cà sa, có phải hồn ma hay là còn sống? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Trong liêu không có cháy, các ngƣơi ra trƣớc mà coi .  

Các sãi chạy ra xem, thiệt thấy cái buồng còn nguyên hiện, thất kinh chắc lƣỡi than rằng:  

- Tam Tạng là ông thần, nên đốt không chết, té ra làm hƣ hại chùa mình, lấy áo cà sa mà trả cho ngài 

kẻo tội .  

Chẳng ngờ sãi già chiếm cà sa không đặng, lại thêm cháy hết chùa chiền, tức mình không biết làm 

sao, liều mạng đập đầu mà chết. 

 

Các sãi khóc rằng:  

- Thầy cả liều mình mà chết, kiếm không ra cái áo cà sa, chúng tôi không biết làm sao? Nhờ Thần 

nhân soi sét. 

Tôn Hành Giả nói:  

- Chắc chúng bây ăn cắp, bây giờ phải xét mới xong .  

Nói rồi xét mấy rƣơng đồ, kiếm hoài không đặng. Tam Tạng lấy làm tức tối, cứ ngầy Hành Giả luôn 

luôn.  

Ngồi niệm chú định tâm, Tôn Hành Giả nhức đầu ngã lăn xuống đất.  

Liền la lớn rằng:  

- Xin thầy đừng niệm chú, tôi hết lòng kiếm áo cà sa . 

Các sãi thấy vậy, đồng quỳ lạy xin giùm.  

Tam Tạng vị tình thôi niệm, Tôn Hành Giả chờ dậy, rút thiết bảng ra đƣơng lúc giận cùng, muốn 

đánh mấy ông Hòa Thƣợng.  
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Tam Tạng hét mà cản rằng: 

- Mầy là con khỉ dữ, không sợ nhức đầu, chẳng biết lỗi mình, muốn đánh ngƣời ta nữa, hãy hỏi đi hỏi 

lại, coi ai thấy hay chăng? 

Các sãi lạy mà khóc rằng: 

- Thiệt chúng tôi không biết, tại ông già chết, bầy đặt hồi hôm. Nổi lửa đốt chùa quyết hại ngƣời mà 

lấy của, trong lúc lửa cháy, chúng tôi lật đật dọn đồ, không biết vì cớ nào áo cà sa mất biệt .  

Tôn Hành Giả giận lắm, liền đi thẳng vào liêu cởi áo ông thầy già, kiếm cũng không có; giận đào đất 

ba thƣớc, kiếm cũng không ra.  

Tôn Hành Giả ngẫm nghĩ, rồi hỏi các sãi rằng:  

- Gần đây có yêu quỷ hay không? 

Các sãi nói:  

- Phía bên Nam có núi Hắc Phong, chúa động thƣờng chơi với thầy cả .  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Ðây đến núi Hắc Phong chừng mấy dặm? 

Các sãi nói:  

- Chừng hai mƣơi dặm mà thôi .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Xin thầy đừng lo, tôi chắc con yêu nầy ăn cắp, để tôi qua bển làm sao cũng có áo cà sa .  

Rồi nói với các sãi rằng:  

- Các ngƣơi phải hầu hạ thầy ta, giữ gìn con ngựa; nếu điều chi sai chạy, thì ta đánh nhƣ vầy .  

Nói rồi đƣa thiết bảng đập vào vách tƣờng, gạch nát luôn tám miếng.  

Ai nấy thất kinh hồn vía, đồng quỳ lạy thƣa rằng:  

- Chúng tôi thiệt vâng lời, xin ông đừng ngại dạ .  

Tôn Hành Giả đằng vân lên núi, mà kiếm áo cà sa.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 17  

Hành Giả đánh yêu ăn trộm 

Quan Âm bắt gấu thành tinh 

Tôn Hành Giả nhảy lên mây, các sãi thấy thất kinh hồn vía, đồng quỳ lạy nói rằng: - -- Ngài thiệt là 

thần nhân, biết đằng vân giá võ, không sợ lửa đốt, dám đánh yêu tinh. Tại ông già chẳng biết coi 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

ngƣời, nên trời khiến mình làm mình chịu .  

Tam Tạng nói:  

- Thôi các ông chờ dậy, đừng phiền não làm chi, vái cho kiếm đặng cà sa thì xong xuôi mọi việc , sợ 

tìm không đặng, ắt là nó chẳng dung tình .  

Các sãi nghe nói đồng niệm phật vang trời, xin thần thánh xét soi, kiếm áo cà sa cho đặng. 

 

 

Nói về Tôn Hành Giả đằng vân tới núi Hắc Phong nhằm tiết tháng ba, xem núi non tốt lắm, có bài 

thơ cuối mùa Xuân nhƣ vầy:  

 

 

Khắp nẻo nguồn khe chảy, 

Ðầu non hoa cỏ đơm 

Chim kêu ngƣời chẳng thấy, 

Bông rụng nhánh còn thơm.  

 

 

Tôn Hành Giả đƣơng xem nghe trong bụi có ngƣời nói chuyện.  

Hành Giả lén xuống, dòm thấy ba con yêu ngồi dƣới đất mà nói chuyện với nhau; một thằng ngồi 

giữa mặt đen, bên tả là đạo sĩ, bên hữu là tú tài áo trắng, ngồi nói kinh nói sách, khoe phép khoe tài . 

Ngƣời mặt đen cƣời rằng:  

- Ít bữa nữa đến ngày sinh nhật của tôi, xin hai ông ráng đến .  

Tú tài áo trắng nói rằng:  

- Năm nào tôi cũng tới Ðại vƣơng, có lẻ nào năm nay không đến? 

Ngƣời mặt đen nói:  

- Tôi xí đặng vật báu, là cái áo cà sa, tính mai làm hội Phật Y đặng ăn mừng một tiệc .  

Ðại sĩ nghe nói cƣời rằng:  

- Hay lắm, hay lắm! Tôi chẳng dám quên, ngày mai dự tiệc ăn mừng, ở ít bữa cho qua đám sinh nhật 

.  

Tôn Hành Giả nghe nói, nín không đặng, nhảy ra giá thiết bảng hét lớn rằng:  

- Mầy là đồ quỷ , ăn cắp áo cà sa, đừng lo làm Phật Y, phải trả cho tao lập tức.  

Nói vừa dứt tiếng, giơ thiết bảng đánh liền, thằng mặt đen nổi gió trốn đi.  

Lão đạo sĩ đằng vân bay mất, đập Tú tài áo trắng chết tốt hóa ra Bạch hoa xà, Hành Giả nổi nóng 

xách lên bứt con rắn đứt làm hai khúc. Rồi chạy vòng theo núi, mà kiếm quỷ mặt đen, xảy thấy động 
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yêu, đóng cửa chặt kính, biển đề "Hắc phong động" rõ ràng.  

Tôn Hành Giả giá thiết bảng kêu rằng:  

- Bớ thằng chó chết, trả áo cà sa cho mau . 

Yêu nhỏ vào báo rằng:  

- Ðại vƣơng ôi! Chắc làm hội Phật Y không đặng! Ngoài ngỏ có Thiên Lôi đầu trọc, đƣơng đòi áo cà 

sa .  

Hắc Phong nai nịt cầm cần thƣơng, vòng ra cửa động.  

Hành Giả thấy con tinh ấy: Ðội mão đen, mặc giáp sắt, cầm cây giáo cũng đen, coi giống cục than 

hầm một thứ.  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Bộ mầy ở lò gốm thì phải? 

Hắc Phong kêu lớn hỏi rằng:  

- Mầy là Hòa Thƣợng chùa nào, áo cà sa làm mất ở đâu, khéo đến đây đòi bậy? Tôn Hành Giả nói:  

- Áo cà sa để trong phƣơng trƣợng tại chùa Quan Âm, hồi hôm bị lửa cháy chùa, mầy trà trộn lén vào 

ăn cắp, hăm làm hội Phật Y hồi nãy, bây giờ thiệt chối hay sao? Mau mau trả lại cho tao, mới là khỏi 

chết .  

Hắc Phong nghe nói cƣời hả hả mà tiếc rằng:  

- Mầy là đồ khốn nạn! Hồi hôm nổi lửa đốt chùa, ngồi làm phách hóa giông, chúng lấy cà sa không 

thấy, mầy là thằng gì đó, tài lực đáng bao nhiêu? Dám vác gậy đến đây, mà đặt điều nhìn bậy? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Mầy là thằng cháu bất hiếu, nhè ông ngoại mà quên. Ông là học trò của Ðƣờng ngự đệ tên là Hành 

Giả họ Tôn, nếu ta nói việc phép tài chắc nhà gả bay hồn mất vía .  

Hắc Phong nói rằng:  

- Ðâu mầy thử nói sự tích tao nghe? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Con hãy đứng cho vững chân mà nghe ông nói .  

Liền đọc hết đầu dây mối nhợ, rồi nói rằng:  

- Mầy không tin thì hỏi thử thiên hạ, coi tao có phải là Yêu thứ nhứt hay không? Hắc Phong nghe nói 

cƣời rằng:  

- Quả nhƣ lời nói đó, thì mầy là Bật Mã Ôn .  

Tôn Hành Giả nghe kêu Bật Mã Ôn giận lắm, huơ thiết bảng đánh liền.  

Hắc Phong lấy giáo đở ngang, đánh đấu đã hơn vài mƣơi hiệp, từ sớm mai đến đứng bóng, chƣa biết 

hơn thua.  

Hắc Phong đở thiết bảng nói rằng:  
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- Tôn Hành Giả ơi! Ðể ta về ăn cơm đã, rồi ra đánh tới chiều .  

Nói rồi chạy về nhà, đóng cửa động chặt cứng, rồi cho mời bạn hữu tới mừng hội Phật y.  

Hành Giả phá cửa không đƣợc, trở về chùa một nƣớc. 

 

 

Nói qua Tôn Hành Giả về tới chùa, thƣa cùng Tam Tạng tự sự trƣớc sau, các sãi nghe nói ra mối mới 

mừng, rồi vội vã dọn cơm chay mà đãi. 

 

Tôn Hành Giả ăn cơm rồi lên núi nữa, quyết vào phá cửa đặng lấy áo cà sa, đƣơng đi nửa đàng gặp 

một con yêu nhỏ, cặp nách cái hộp đi giữa lộ nhƣ bay.  

Tôn Hành Giả đập một hèo thịt xƣơng tan nát, dở hộp ra coi thử, thấy lá thiệp mời, đề rằng: 

 

" Tôi là Hùng Bi, sai kính thiệp mời Kim Trì hòa thƣợng trƣớc phòng xem rõ. Cảm tình dạy dỗ, mến 

đứt yêu thƣơng. Ðêm hồi hôm thấy lửa cháy lan. Mà kể chắc mấy linh không nao núng. Tôi tới đó 

lửa tàn khói ngún, đâu thời may đặng áo cà sa. Tính mở tiệc hoa, ăn mừng vật quới. Xin ông ráng tới, 

mời trƣớc ba ngày." 

 

 

Hành Giả coi rồi cƣời ngất rằng:  

- Lão già ấy chết đà đáng số, nó là một lũ yêu tinh, hèn chi sống lâu, tới hai trăm bảy mƣơi tuổi. 

Chắc là yêu tinh truyền phép địa tiên cho nó nên trƣờng thọ nhƣ vầy, để ta biến ra hình lão ấy, vào 

động mới xong. Hoặc may thấy áo cà sa thì giựt chạy về khỏi mắc công đánh đập .  

Nói rồi niệm thần chú liền hóa Sãi già tới động Hắc Phong, đứng ngoài kêu mở cửa. Quỷ nhỏ vào 

báo rằng:  

- Có Hòa Thƣợng Kim Trì tới .  

Hắc phong ngẫm nghĩ rằng:  

- Mình mới sai trẻ đi mời, lẻ nào tới mau nhƣ vậy? 

Có khi Tôn Hành Giả biểu thầy đi đòi áo đó chăng? Trẻ bây cất áo cà sa, đừng để đó Kim Trì ngó 

thấy .  

Tôn Hành Giả đến trƣớc sân, thấy đào lý tốt tƣơi, tre tòng mát mẻ, khác màu nhà núi, giống cảnh 

cung tiên. Trƣớc cửa cái đề đôi liển rằng:  

 

Nƣơng dựa non xanh, không việc tục, 

Thảnh thơi động tía, tợ ngƣời tiên.  
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Tôn Hành Giả khen rằng:  

- Thằng này yêu quái mặc lòng mà tánh ƣa thanh tịnh . 

Bƣớc vào trong ngó thấy, những là rừng xoi cột xẻ, xong sáng cửa cao.  

Hắc Phong ra nghinh tiếp nói rằng:  

- Tối hôm nay không gặp mặt, lấy làm buồn bực quá chừng, mới sai trẻ đi mời thầy, mốt qua ăn tiệc, 

không dè thầy đến sớm, tôi mừng rỡ vô cùng .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Tôi mấy bữa rầy mắc việc, bữa nay mới qua thăm, đi nửa đƣờng gặp trẻ trao thơ, xem mới rõ mời 

qua hội cả, nên tôi đến trƣớc xin cho coi áo phật ra thể nào? 

Hắc Phong mời ngồi, đãi đằng trà nƣớc.  

Xảy thấy tiểu yêu tuần núi, chạy vào báo rằng:  

- Ðại Vƣơng ôi! Thằng nhỏ đi thơ, bị Hành Giả đánh chết, chắc nó giả Kim Trì hòa thƣợng, vào giựt 

áo cà sa .  

Hắc Phong nghe nói nổi xung, giựt giáo đâm Tôn Hành Giả.  

Tôn Hành Giả hiện hình thiệt, lấy thiết bảng đỡ liền, hai ngƣời đánh tại trƣớc sân, đuổi ra ngoài cửa 

ngỏ, đành dồn tới chân núi, lần lần lên tới chân mây, đánh đà sập mặt trời, chƣa biết ai thắng bại.  

Hắc Phong nói:  

- Họ Tôn, khoan đánh đã, bữa nay trời tối, để mai sẽ đánh cho trọn ngày .  

Nói rồi nổi gió trở về đóng cửa động, không thèm đánh nữa.  

Tôn Hành Giả hết phép, túng phải về chùa, thƣa các việc cho thầy hay, bởi trời tối nên phải trở lại.  

Tam Tạng hỏi:  

- Nhà ngƣơi nhắm sức đánh lại nó hay không? 

Tôn Hành Giả bạch rằng:  

- Tôi không hơn sức nó bao nhiêu, nên chắc gấp chƣa đặng! 

Tam Tạng nói:  

- Nếu cù cƣa nhƣ vậy, chừng nào cho có áo cà sa? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Tôi kỳ nội ngày mai làm sao cũng lấy đặng .  

Các sãi dọn cơm tối, ăn uống xong rồi, ai nấy đồng nghỉ ngơi, Tôn Hành Giả nằm không cục cựa, có 

một mình Tam Tạng, thao thức sáng đêm. 
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Rạng đông Hành Giả chờ dậy, kêu các sãi dặn rằng:  

- Các ngƣơi hầu hạ thầy, bây giờ ta đi nữa .  

Tam Tạng bƣớc xuống giƣờng lập tức, kéo áo Hành Giả lại hỏi rằng:  

- Bây giờ ngƣơi đi đâu đó? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Tôi tƣởng chuyện này, tại Quan Âm hết thảy, chùa bà tại đó, hƣởng hƣơng khói cửa ngƣời ta, để 

cho yêu quỷ ở gần làm điều tác tệ, nay để tôi qua Nam Hải, mà hỏi thử Phật bà, phải tính làm sao lấy 

áo cà sa trở lại .  

Tam Tạng hỏi:  

- Ngƣơi đi chừng nào về tới? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Mau thì về kịp bữa cơm mai, trễ thì đứng bóng, làm sao tôi cũng lấy áo đem về. Thôi thầy buông 

cho tôi đi .  

Nói rồi biến mất. 

 

 

Tôn Hành Giả đằng vân tới Nam Hải, xem qua biển rộng mênh mông, non cao chớn chở, chính giữa 

có mấy loài chim tốt, trăm thứ hoa tƣơi, nồng nực mùi hƣơng, chói lòa màu sáng. 

 

Tôn Hành Giả đi tới trƣớc tòa sen cúi đầu làm lễ . 

Quan Âm hỏi:  

- Nhà ngƣơi đi chuyện chi đây? 

Hành Giả nói:  

- Chùa bà ở gần núi Hắc Phong, hƣởng không biết bao nhiêu hƣơng khói. Bà cho con gấu ngựa ở gần 

một bên chùa, ăn cắp áo cà sa, tôi đòi hoài không trả, nên tôi xin lỗi, phải mắng vốn cho bà hay .  

Quan Âm nói:  

- Con khỉ nầy nói trái lẽ, tinh gấu ăn trộm áo, sao ngƣơi lại đòi ta, cũng tại con khỉ lớn gan đem khoe 

vật báu, đứa tiểu nhân ngó thấy, nên sanh sự nhƣ vầy. Ngƣơi còn làm quỷ nổi dông đốt chùa ta cháy 

rụi. Tội nhà ngƣơi dƣờng ấy còn lên làm quỷ với ai? 

Tôn Hành Giả nghe qua biết lỗi, liền quỳ lạy mà nói rằng:  

- Thiệt bà nói phải lắm, xin từ bi tha tội cho tôi. Ngặt vì con tinh không chịu trả áo, phần thầy tôi làm 

ngặt, cứ niệm chú định tâm, báo hại tôi nhức đầu lòi hai con mắt, xin Bồ Tát từ bi hỉ xã, làm ơn thâu 

áo cà sa .  

Quan Âm nói: 
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- Thôi, ta vị mặt thầy ngƣơi, rán đi giùm một chuyến .  

Nói rồi đằng vân xuống, đi ngang núi Hắc phong, Tôn Hành Giả thấy đạo sĩ đi dựa chân núi, tay 

bƣng dĩa lƣu ly đựng hai viên thuốc.  

Tôn Hành Giả nhảy xuống lấy thiết bảng đập đầu.  

Quan Âm thất kinh nói rằng:  

- Con khỉ yêu nầy thiệt dữ quá, nó không ăn trộm áo, cớ gì mà giết ngƣời ta. 

Tôn Hành Giả nói:  

- Bà không rõ tƣởng nó là hiền, thiệt một tụi với con gấu ngựa, nó đi qua ăn tiệc đám sanh nhật con 

gấu kia, và mừng hội Phật Y, nên bƣng thuốc dâng cho con gấu. 

Nói rồi kéo thầy Ðạo sĩ chờ dậy, coi ra là chó sói lông xanh, rồi xem đáy dĩa lƣu ly, chạm bốn chữ 

Lăng hƣ tữ chế. Nghĩa là thuốc của thầy Lăng Hƣ làm ra.  

Tôn Hành Giả ngó thấy cƣời rằng:  

- May lắm may lắm, tôi muốn làm một kế không biết bà có chịu cùng chăng? 

Quan Âm rằng:  

- Ngƣơi nói ta nghe thử. 

Tôn Hành Giả nói:  

- Cứ theo chữ ở dƣới đít dĩa, thì lão nầy tên thiệt Lăng Hƣ. Nếu bà nghe kế tôi, thì phải hóa làm Ðạo 

sĩ, để tôi nuốt hai viên thuốc, rồi thâu hình hóa lại một huờn. Bà bƣng vào động tức thì mà gạt con 

gấu uống, miễn tôi vô bụng nó, nó làm sao cũng trả áo cà sa, bằng chẳng đƣa ra, tôi sẽ rút gân nuốt 

ruột. 

Quan Âm nghe nói nực cƣời mà gật đầu, liền hóa phép thần thông biến làm Ðạo sĩ. Hình dung nhƣ 

tạt, cốt cách không sai.  

Tôn Hành Giả cƣời hả hả mà hỏi rằng:  

- Không biết phật yêu hay là yêu phật. 

Quan Âm cƣời rằng:  

- Yêu phật hình dung cũng vậy, dữ lành tâm địa khác nhau. Phật làm dữ cũng nhƣ yêu, yêu đi tu 

cũng thành phật. 

Tôn Hành Giả nghe nói trí hóa mở mang, liền làm phép dùng mình, hóa làm huờn thuốc.  

Quan Âm bƣng dĩa thuốc đến cửa động Hắc Phong, thấy kiểng vật tốt tƣơi, bông hoa rực rỡ, liền 

khen thầm rằng:  

- Con tinh ở núi nầy, coi giống ngƣời tu niệm. 

Tiểu yêu ngó thấy, vào báo với Hắc Phong rằng:  

- Có ông tiên Lăng Hƣ đi tới. 

Hắc Phong ra rƣớc vào, Quan Âm vô ngồi xuống, Hắc Phong nói:  
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- Tiên ông tƣởng tình mà đến, tôi vinh biết dƣờng nào! 

Quan Âm nói:  

- Nay đã gặp ngay sinh nhật, tôi xin dâng thuốc kim đơn. 

Liền đứng dậy đƣa dĩa thuốc mà chúc rằng: 

- Xin uống huờn thuốc nầy sống lâu ngàn tuổi. 

Hắc Phong ngậm thuốc chƣa kịp nuốt, nó đả chạy tuốt khỏi họng, xuống tới bụng rồi.  

Tôn Hành Giả hiện hình và đạp và tung trong bụng Hắc Phong nhào xuống đất năn nỉ xin tha.  

Quan Âm hiện hình mà nói rằng:  

- Ngƣơi trả áo cà sa, thì ta tha khỏi thác. 

Hắc Phong biểu tiểu yêu đem áo ra.  

Hành Giả chun lỗ mũi mà ra, giựt áo cà sa hai tay ôm chặt cứng.  

Quan Âm sợ Hắc Phong làm dữ, lấy Kim cô quăng đại trên đầu.  

Hắc Phong chờ dậy tức thì, lấy giáo đâm Hành Giả, Quan Âm liền niệm chú, Hắc Phong buông giáo, 

ôm đầu nhào xuống lăn chiên.  

Quan Âm nói:  

- Ngƣơi cũng nên bỏ thói yêu tinh mà quy theo phật. 

Hắc Phong nói:  

- Xin cho đầu hết nhức, thì tôi chịu quy y. 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ngày giờ đâu mà nói cù cƣa, để tôi đập một hèo cho rảnh. 

Quan Âm cản rằng:  

- Ðừng có giết nó, để ta dùng chuyện nầy. 

Tôn Hành Giả nói:  

- Dùng làm gì thằng ăn trộm đó? 

Quan Âm nói:  

- Núi Lạc đà không ngƣời coi giữ, nó đáng phong chức Thủ sơn đại thần. 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Thiệt bà là phật từ bi, bắt thằng bợm niền đầu chớ không giết. 

Quan Âm thí phát cho Hắc Phong, biểu cầm giáo theo hầu tả hữu.  

Hắc Phong từ rầy sắp tới: Một tấm lòng hung khi ấy bỏ, bao nhiêu tánh dữ thuở nầy tiêu.  

Quan Âm dặn Hành Giả rằng:  

- Ngƣơi từ rầy sắp sau đừng sanh sự nữa. 

Tôn Hành Giả chỉ mặt Hắc Phong mà dặn rằng: 

- Phật bà chẳng thiếu chi vật báu, coi bằng mắt chớ bắt bàng tay, nếu thói cũ không chừa, chắc bị 
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niền một cái nữa. 

Nói rồi lạy tạ Bồ tát, rồi trở về chùa.  

Quan Âm dẫn Hắc Phong đi về Nam Hải.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 18  

Quan Âm điện, Ðƣờng Tăng khỏi nạn 

Cao lão trang, Hành Giả bắt yêu 

Bây giờ nói về Tôn Hành Giả thấy Quan Âm về rồi, Tôn Hành Giả trở lại động Hắc Phong, chất cũi 

tƣ bề đốt động, rồi mới đằng vân trở lại, thƣa tự sự cho thầy hay, Tam Tạng vui mừng, day mặt phía 

Nam lạy nữa. 

 

Các sãi mừng lòng niệm Phật vang trời, Tam Tạng truyền chôn cốt ông sãi già, sữa soạn chùa chiền 

tử tế. 

 

 

Bữa sau Tam Tạng giả từ lên ngựa.  

Tôn Hành Giả quảy gánh đi theo, các sãi đƣa một hồi, kẻ lui ngƣời tới.  

Hai thầy trò đi hơn bảy bữa, trời chiều đến một xóm kia nhà lá trùng trùng, rào trem mịt mịt.  

Ăn no gà lợn về chuồng tối, say cụp già trai dạo xóm chiều. 

 

Tôn Hành Giả khen rằng:  

- Cái xóm nầy thiệt sung lắm .  

Tam Tạng giục ngựa bƣớc vào, xảy thấy một ngƣời trai, cầm dù mang gói, quần xăn tới háng, hăm 

hở chạy ra.  

Tôn Hành Giả nắm lại hỏi rằng: 

- Chú đi đâu lật đật vậy? Tôi hỏi một chuyện đã nào, chỗ nầy là xứ gì đó? 

Ngƣời ấy gở tay mà cự rằng:  

- Nội xóm nầy không ngƣời nào anh hỏi thăm sao? Làm thế gì mà kéo tôi lại vậy? Tôn Hành Giả 

cƣời rằng:  

- Xin nói giùm một tiếng làm ơn, dầu chú có việc chi, tôi giúp cho cũng đặng .  
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Ngƣời ấy nhảy không khỏi, tức mình dặm cẳng mà nói rằng:  

- Thời vận tôi xấu quá! Trong nhà bị lời ăn tiếng nói, ngoài đƣờng lại thêm kẻ kéo ngƣời lôi .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ðố chú mạnh bực nào mà vùng cho khỏi .  

Ngƣời ấy tức mình buông dù xuống hai tay cào Hành Giả nhƣ mèo.  

Hành Giả cũng không buông, tên ấy tức mình la lớn.  

Tam Tạng thấy vậy nói rằng:  

- Ngộ Không! Hỏi ngƣời khác cũng đặng, phải níu kéo làm chi? 

Tôn Hành Giả nói: 

- Tôi hỏi quyết chú nầy, là có ý lắm! 

Ngƣời ấy liệu bề chạy không khỏi, túng phải nói rằng: 

- Nƣớc nầy là nƣớc Ô Tƣ, xóm nầy là xóm Cao lão. Tôi nói rồi đó xin làm phƣớc buông ra .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Bộ chú không phải đi gần, chắc là có việc ngặt; đi chuyện chi thì nói thiệt, tôi mới chịu buông ra .  

Ngƣời ấy túng lắm, phải nói thiệt rằng:  

- Tôi tên là Cao Tài, gia tƣớng Cao lão, chủ tôi có một ngƣời con gái, tuổi mới hai mƣơi, ba năm 

trƣớc bị một con yêu a vào làm rễ, ông tôi không ƣng bụng, rƣớc thầy ếm đối cũng không linh. Con 

tinh ấy giận bắt con gái chủ tôi cầm tại nhà sau, không ai thấy mặt, nên chủ tôi trao bạc rƣớc thầy 

chùa, thầy pháp tới hoài. Thầy chùa gỏ mỏ mà rủa yêu, thầy pháp đuổi yêu cho rầy xóm. Tôi đi đà 

bại cẳng, rƣớc chẳng đặng thầy hay, chủ tôi mắng nhiếc một hồi, sai rƣớc thầy cao tay ấn. Rủi ra đây 

mắc gốc, tức mình tôi mới vùng vằng. Thôi buông cho tôi đi, kẻo để mặt trời chen lặn . Tôn Hành 

Giả cƣời rằng:  

- May phƣớc chú lắm, khỏi đi xa mỏi cẳng, đừng rƣớc chúng tốn tiền, chúng ta chẳng phải nhƣ thầy 

pháp giết gà, thầy chùa kiếm bạc, thiệt là: Bắt yêu nhƣ bắt cóc, đuổi quỷ tợ nhƣ đuổi ruồi. Thầy ta là 

Ðƣờng ngự đệ, qua Tây Phƣơng lạy Phật thỉnh kinh, bắt quỷ cũng nhiều, đánh yêu cũng lắm .  

Cao Tài nói:  

- Thôi thôi! Các cha đừng gạt tôi nữa, tôi đƣơng tức hòng chết, sai đi nhƣ chó, bị mắng quá trâu; nếu 

rƣớc mấy thầy nhát gan, ắt bị một xừ điếc óc! 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Tôi không nói gạt, xin chú đừng nghi, quyết giùm cho ông chủ làm ơn, không hại chú bị rầy mà sợ .  

Cao Tài cùng chẳng đã, dắt vào cửa ngỏ, biểu đứng mà chờ. 

 

Cao Tài mới bƣớc vào thềm, chủ nhà thấy mặt tức thì mắng lớn:  

- Mầy là thằng chó chết, mang đầu về đó làm chi? Không lo đi rƣớc thầy, chẳng chịu rời cái bếp! 
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Cao Tài nói:  

- Xin ông đừng mắng, để tôi thƣa hết rõ ràng: Tôi mới đi ra, xảy gặp hai ông Hòa Thƣợng, xƣng là 

Ðƣờng ngự đệ, qua Tây Phƣơng lạy Phật thỉnh kinh, nói có tài bắt quỷ đuổi yêu, nên tôi mới rƣớc về 

cửa ngỏ .  

Cao Thái Công nói:  

- Hòa Thƣợng ở xa lắm, e nói chẳng thiệt lời, cũng dùng thử cho hết lòng .  

Liền bƣớc ra nghinh tiếp, xà mà nói rằng:  

- Tôi chào hai thầy đó .  

Tam Tạng đáp lễ, còn Tôn Hành Giả đứng trơ trơ.  

Cao Thái Công thấy Hành Giả nhƣ Thiên lôi, mặt lông mỏ nhọn, tƣớng mạo dị kỳ, con mắt không 

từng thấy, trong bụng cũng nhơn nhơn.  

Day lại mắng Cao Tài rằng:  

- Mầy mới là quyết giết tao đó! Trong nhà bị một thằng rễ đầu heo tƣớng quỷ , ếm đối không đi, mầy 

lại rƣớc thêm một ông thầy mặt quỷ mắt thau, dữ dằn quá gớm! Tôn Hành Giả nghe nói đáp rằng:  

- Ông đếm cho nhiều tuổi, chớ không biết coi ngƣời. Nào, mấy thầy tốt tƣớng thuở nay, có khi đã 

đuổi quỷ trừ tà đặng? Chớ nhƣ tôi tuy xấu hình xấu dạng, mà có phép có tài, cứu con gái của ông, bắt 

đồ yêu trƣớc mặt, các việc ấy tốt hay xấu, mà ông dám chê đè? 

Cao Thái Công nghe nói phải làm gan, rƣớc vào nhà khách, mời ngồi xong xả, rồi đãi nƣớc đãi trà. 

 

Cao lão mới hỏi thăm rằng:  

- Nghe thằng nhỏ ở nhà nói: Hai thầy ở nƣớc Ðại Ðƣờng, đi qua Tây độ, biết thiệt nhƣ vậy hay nó 

đặt điều? 

Tam Tạng nói rằng:  

- Quả nhƣ vậy, tôi ở bên Ðông độ, vâng lệnh vua Ðại Ðƣờng, qua Tây Phƣơng lạy Phật thỉnh kinh 

đặng về làm Thủy lục. Ði đến đây trời tối, vào xin ngủ đỡ một đêm". Cao Thái Công nói rằng:  

- Nếu vậy thì: Hai thầy đi lở đƣờng, nên ghé lại ngủ nhờ. Sao lại nói có tài có phép, bắt yêu bắt quỷ 

làm chi? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Sẳn dịp ngủ nhờ, ở không kiếm quỷ bắt chơi, không biết nhà ông có hết thảy mấy con yêu đó? 

Cao Thái Công chắt lƣỡi than rằng:  

- Trời đất ôi! Yêu quái ở đâu nhiều nhƣ vậy? Có một thằng rễ quỷ , mà xính vính cả nhà. Ðây không 

phải là động yêu, có đâu mà nhiều dữ vậy . 

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

- Ðâu ông nói đầu dây mối nhợ con quỷ đó cho tôi nghe thử ra thể nào? 
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Cao Thái Công nói rằng:  

- Tôi tuổi tác chừng nầy, vô hậu không trai nối nghiệp, sanh ba đứa con gái. Con lớn gọi là Hƣơng 

Lan, con giữa gọi là Ngọc Lan, con nhỏ tên là Túy Lan. Hai đứa lớn dựng vợ gã chồng, cũng ngƣời 

trong một xóm, chàng đâu thiếp đó, nhà cửa tƣ riêng. Còn con Túy Lan là tuyệt sắc và lại thông minh 

trí tuệ. Tốt nết lành nghề, thêu phụng vẽ rồng, khảy đàn đọc sách, tính tôi lại vô nam thì dụng nữ, rễ 

thảo cũng nhƣ trai, nên không định chữ vu quy mà để trông cậy mâm cơm vò nƣớc, muốn kén đông 

sàn mà dƣỡng lão, để nhờ khi nghẹn nƣớc đắng cơm. Cách ba năm nay: Có ngƣời họ Trƣ ở núi 

Phƣớc lăng tới xin làm rễ, coi cũng phải ngƣời quân tử, đáng bực anh hào, nên tôi mới gả con, dụng 

bê bắt rể. Khi mới, ở ăn phải cách, đi đứng nên ngƣời, đến sau khác mặt khác mày, dị hình dị tƣớng". 

Tôn Hành Giả hỏi rằng: "Hình tƣớng nó ra thể nào? 

Cao Thái Công nói: 

- Ban đầu nó mập và đen, sau lại mỏ dài tai lớn. Sau ót mọc lông gáy, trƣớc mặt giống con heo, mà 

bao tử lớn lung, ăn uống nhiều lắm. Nói cho phải, nó dùng những đồ chay đồ lợt, phải nhƣ ăn thịt cá, 

thì tôi hết cửa hết nhà .  

Tam Tạng nói:  

- Con rễ mạnh thì ăn nhiều, ông phàn nàn sao phải .  

Cao Thái Công nói: 

- Việc ăn uống là tiểu sự, tôi có phiền ở đâu? Ngặt bây giờ nó giá võ đằng vân, cát bay đá chạy. Báo 

hại nội nhà tôi và lối xóm, ai nấy cũng thất kinh, nó lại bắt con gái tôi bỏ trong nhà sau, khóa cửa 

buồng lại, nửa năm nay không thấy mày thấy mặt, chẳng biết mất biết còn. Mới rõ là yêu tinh, liền 

rƣớc thầy phù thủy, ngặt thầy nào nó cũng không sợ, ếm đối gì nó cũng tới hoài .  

Hành Giả nói:  

- Có khó gì ở đâu, ông đừng lo mà mệt. Ðêm nay tôi bắt nó, và đuổi ra cho khỏi nhà ông .  

Cao Thái Công nói:  

- Cái đó mới là hại tôi đó! Có thầy đây thì thầy đuổi, thầy đi nó lại trở về. Làm cho gây oán gây thù, 

nó phá hết nhà hết cửa, nhƣ may mà bắt đặng, phải tính cho xong, ấy là trừ phép căng, mới khỏi điều 

hậu hoạn .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nhƣ vậy cũng đƣợc, có khó chi đâu, nội trong đêm nay, đà biết giỏi dở .  

Cao Thái Công nghe nói mừng rỡ, tức thì hối dọn cơm chay, ăn uống xong rồi gần canh một.  

Tôn Hành Giả biểu rằng:  

- Ông mời ít ngƣời tuổi tác, ngồi nói chuyện với thầy tôi, đặng tôi làm thế thần bắt cho đƣợc nó. Một 

là bắt cho các ngƣời coi thử, hai là làm cho ông đặng bình yên . Cao Thái Công nghe lời, làm y nhƣ 

vậy. 
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Còn Tôn Hành Giả cầm thiết bảng, bảo Thái Công dắt tới nhà sau, thấy cửa đóng cứng khƣ.  

Tôn Hành Giả liền bẻ khóa, ngó thấy trong buồng tối om, không có thắp đèn . 

Tôn Hành Giả bảo rằng:  

- Ông kêu con ông đi ra cho rảnh .  

Cao Thái Công kêu một tiếng . 

Nghe nói hơi yếu đuối nhƣ vầy: 

- Cha ôi! Con ở trong nầy .  

Tôn Hành Giả nheo con mắt mà xem, ngó thấy nàng ấy: Vóc liễu gầy mòn, tóc tai dã dƣợi, đi bộ 

tƣớng ngã xiêu ngã tó, ra níu cha khóc vắn khóc dài.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nín cho tôi hỏi nào, vậy chớ con yêu đi đâu vắng? 

Túy Lan thƣa rằng:  

- Nó đi theo gió theo mây, không biết đâu mà nói. Bởi nó biết cha tôi muốn bắt, khuya mới về, gần 

sáng thời đi .  

Tôn Hành Giả bảo rằng:  

- Thôi hai cha con ra ngoài nói chuyện, để cho tôi hờm nó trong nầy .  

Cao Thái Công nghe nói vui mừng, dắt con ra nhà trƣớc. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả làm phép biến ra nàng Túy Lan, rồi đóng cửa phòng ngồi trên giƣờng mà đợi. 

 

Giây lâu nghe gió thổi ù ù ở xa ùng tới, xảy thấy yêu tính hiện xuống, mình ngƣời, mà đầu heo, tai 

lớn mỏ dài, mặt đen lông vắn.  

Tôn Hành Giả xem thấy cƣời thầm nằm xuống giả đau, rên hoài rên hũy.  

Con yêu ấy xốc vào ôm đại kề miệng muốn hun.  

Tôn Hành Giả nắm mỏ bạt tai, xô nhào đầu xuống đất.  

Con yêu ấy lồm cồm chờ dậy, vịn giƣờng mà hỏi rằng:  

- Bữa nay mình làm gì lạ vậy? Thế giận tôi về trễ hay sao? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ai hờn giận giống gì, đều bữa nay trong dạ chẳng vui, mình hãy cổi áo ra mà ngủ . Con yêu ấy 

không hiểu cớ gì, cũng nghe lời cổi áo tức thì.  

Tôn Hành Giả lên ngồi trên thùng, giả đò đi tiểu.  



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Con yêu ấy thấy vậy lên giƣờng nằm ngửa một mình.  

Tôn Hành Giả ngồi thở ra mà than rằng:  

- Mình thiệt là may phƣớc lắm! 

Con yêu ấy hỏi rằng:  

- Mình giận tôi chuyện gì, mà nói tôi là may phƣớc? Từ khi tôi tới làm rễ cố công, tuy ba miếng cơm 

rau, chớ cũng nhiều công mệt mỏi. Lớp lập vƣờn, lớp làm ruộng, sanh lợi biết bao nhiêu? Bây giờ 

lúa đựng mấy bồ, trái cây đủ thứ, cơm nàng ăn áo nàng mặc cũng là công khó của tôi, nhƣ vậy còn 

chƣa bằng lòng, không biết làm sao nữa mới vừa ý! Chuyện gì mà than thở? Nói tôi may phƣớc làm 

sao? 

Tôn Hành Giả nói: 

- Tôi không phải nói nhƣ vậy đâu, xin đừng nghi dạ. Bởi vì nay cha mẹ muốn phá cửa phá nhà, mắng 

nhỏ, mắng to, liệng gạch liệng ngói, và mắng nhiềc tôi rằng: "Có một thằng chồng không nên thân, 

tuồng mặt nhƣ heo, không biết lễ nghĩa. Ðồ không căn cƣớc, chẳng có họ tên, lại làm yêu làm tinh, 

phá làng phá xóm. Thiên hạ chê cƣời xấu hổ. Họ lại nói rằng: Con gái nhƣ tiên mà kén nhằm thằng 

rễ quỷ . Bởi tôi bị lời ăn tiếng nói, đà tím ruột bầm gan, mình đi khỏi không nghe, mới thiệt là may 

phƣớc". Con yêu ấy nói rằng:  

- Ta cũng xấu trai một chút, nhờ đƣợc trƣờng thọ hơn ngƣời. Muốn lịch sự lại khó gì, mình cũng nhớ 

hình ta nhƣ trƣớc! Hồi ban đầu ta tới nôi, cha mẹ cũng đành, làm con rễ đã ba năm, bây giờ lại nói 

nầy nói nọ, xin nàng nghĩ thử, coi lỗi tại ai? Còn nói ta không căn cƣớc làm sao? Ta là ngƣời ở núi 

Phƣớc lăng, tại động Vân san ta lấy hình thù làm họ, nên xƣng họ Trƣ tên là Cang Liệp. Nếu cha mẹ 

nàng có hỏi nữa, cứ trả lời nhƣ vậy thì xong .  

Tôn Hành Giả nói rằng:  

- Nói cho mà hay: Cha mẹ rƣớc Pháp sƣ tới bắt mình đó .  

Con yêu ấy cƣời rằng:  

- Mặc ý rƣớc mấy chục Pháp sƣ thì rƣớc, không ai sợ lệnh gì đâu. Ta có phép thiên cang biến hóa ba 

mƣơi sáu cách, lại có đinh ba vật báu, là cây cào cỏ chín răng. Bừa cả trăm mẫu mộng còn đặng thay, 

huống chi đập mấy chục lão thầy mà không chết, dầu cha thiệt có lòng cầu khẩn, mà thỉnh đặng 

Ðảng Ma tổ sƣ, ngài là ngƣời quen biết với ta lẽ làm điều thiệt hại .  

Tôn Hành Giả nói rằng:  

- Nghe nói rƣớc ông họ Tôn, là ông Tề Thiên đại thánh, năm trăm năm trƣớc làm loạn cung trời. Tôi 

nghe đã rõ ràng, nói cho mình hay trƣớc .  

Con yêu ấy nghe nói, hoảng hồn hoảng vía, nhăn mặt nhăm mày, le lƣỡi mà than rằng:  

- Nếu vậy thời hết kể vợ chồng, thôi mình ở tôi đi về động .  

Tôn Hành Giả hỏi:  
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- Chuyện gì mà gấp dữ vậy? 

Con yêu nói:  

- Mình không biết, chớ con khỉ đột đó là Bật Mã Ôn. Ðời xƣa nó dám phá trời, mấy ông thần chạy 

mặt, nếu đánh không lại nó, thì mình phải hƣ danh .  

Nói rồi giựt áo bận vào, mở cửa đâm đầu chạy dại. 

 

 

Tôn Hành Giả rƣợt theo kéo áo, hiện hình mà hét rằng:  

- Thằng yêu nầy chạy đi đâu? Coi thử ai đây cho biết .  

Con yêu ngó ngoái lại, thấy hình nhƣ khỉ đột, thất kinh xé áo chạy vuột ra mình trần trụi trụi.  

Tôn Hành Giả rƣợt theo mà bắt.  

Con yêu hóa lửa, bay về núi Phƣớc Lăng.  

Tôn Hành Giả đằng vân theo riết, và kêu lớn rằng:  

- Ðố mầy chạy đâu cho khỏi tao. Mầy lên trời, thì tao theo thấu cung Ðẩu ngƣu, mầy xuống đất tao 

rƣợt tới thành Uổng Tử . 

 

 

Ấy là:  

 

Quen biết dối, không quen biết thiệt, 

Nợ duyên chơi, chẳng nợ duyên đời.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 19  

Vân San động, Ngộ Không thâu Bát Giới 

Phù đồ sơn, Tam Tạng gặp Thiền sƣ 

Con yêu hóa lửa hồng bay trƣớc.  

Ðại Thánh nƣơng mây bạc theo sau.  

Ðến hòn núi cao yêu quái biến hình vào động, lấy cào sắt chín răng cự . 

Hành Giả hét lớn hỏi rằng:  

- Ngƣơi có tài chi đó, ở đâu mà biết tên ta? Hãy cứ thiệt khai ngay, thì ta dung toàn mạng .  
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Con yêu ấy nói:  

- Ngƣơi muốn biết tài nghề và căn cƣớc của ta, thì lóng tai mà nghe cho rõ. Nghe ta nói: 

 

Tánh ta hay làm biếng. Ham chơi chẳng học hành 

Gặp tiên trao chánh đạo, Truyền phép dạy đơn kinh 

Chức Ngân Hà Nguơn soái, Phong Tổng đốc thủy binh 

Nhóm bàn đạo nƣờm nƣợp, Uống ngự tửu huỳnh huỳnh 

Ði lạc vào cung nguyệt, Sanh ẹo chọc nàng Quỳnh 

Ngọc Hoàng giận bắt tội, đày ra khỏi Thiên đình 

Ðầu thai không nhằm nẻo, Lợn rừng có chữa sinh 

Lấy theo hình làm họ, Trƣ cang Liệp thị danh. 

 

 

Hành Giả nghe nói đáp rằng:  

- Nói vậy ngƣơi là Thiên Bồng nguyên soái, thuộc về Hạ giới thủy thần. Nên biết hiệu Lão Tôn cũng 

phải .  

Con quái ấy xì một tiếng rồi nói rằng:  

- Ngƣơi là Bật Mã Ôn, năm trƣớc nghịch thiên, báo ta chịu khổ; ngày nay ỷ thế, còn tới làm ngang. 

Ta đập một đinh ba cho đáng kiếp .  

Nói rồi đập liền Hành Giả đƣa thiết bảng ra đở, hai ngƣời đánh trong núi ban đêm. 

 

Từ canh hai cho đến mặt trời mọc, con quái ấy đánh không lại Ngộ Không, liền hóa gió bay về động.  

Hành Giả cũng hóa gió bay nhanh nhƣ chớp.  

Tới cửa động thấy ngoài cửa có một tấm bia, trên bia đề ba chữ rằng: "Vân San động".  

Hành Giả không biết làm sao mà vào đặng , sợ thầy trông phải trở về. 

 

 

Khi ấy Cao Lão đang ngồi với Tam Tạng, trông Ngộ Không về nói lẽ nào , kế Hành Giả về thuật các 

chuyện, rồi nói với Cao Lão rằng:  

- Ngƣời ấy chẳng phải là yêu, ấy là Thiên Bồng nguyên soái mắc đọa. Rủi đầu thai nhằm heo rừng 

nái nên diện mạo xấu xa. Y có nói với tôi rằng: "Tuy ăn cơm uống nƣớc của ông, chớ làm ruộng lập 

vƣờn đủ rồi. Giúp việc nhà thì có, chẳng hề làm hại con ông. Ðặng chàng rễ nhƣ vậy là có phƣớc, 

ông còn xua đuổi làm chi? 

Cao Lão nói:  
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- Tuy chẳng hại con tôi mặc lòng mà tiếng tăm không tốt. Họ cứ nói ông Cao Lão có rễ yêu quái, lẽ 

nào tôi chịu nổi hay sao? 

Tam Tạng nói:  

- Ngộ Không, ngƣơi đã đánh với nó, rán mà dứt việc cho rồi, có lẽ nào nửa chừng mà thôi sao đặng? 

Hành Giả nói:  

- Phải phải, để tôi đi bắt nó, đem về cho các ông coi .  

Nói rồi biền mất. 

 

 

Bây giờ Hành Giả nhảy đến trƣớc cửa động đập phá cửa tan hoang và mắng rằng: - Ðồ chúng 

khiêng, loài ăn cám, mau ra mà đánh với Lão Tôn .  

Con quái ấy đƣơng ngáy pho pho, nghe phá cửa giật mình thức dậy, lại thấy nói khích, giận vác cào 

cỏ ra cửa động mắng rằng: 

- Bật Mã Ôn ta không can phạm chi mi, sao mi dám phá cửa ta? Cứ trông luật mà nói ngay, phá cửa 

ngƣời ta là tội chết .  

Hành Giả cƣời rằng: 

- Thằng điên kia, ta phá cửa mi, còn có chỗ cãi lẽ. Chớ ngƣơi bắt con gái ngƣời ta làm vợ, không tiền 

chao heo khoán, chẳng trầu héo rƣợu tàn. Có phạm luật hay không chi nói? 

Con quái ấy đáp rằng:  

- Hơi nào mà nói chuyện vả, coi cái đinh ba của lão Trƣ .  

Hành Giả nói:  

- Cái đồ ấy dễ mà cuốc đất cào cỏ cho Cao Lão, có hay chi đó mà khóc! 

Con quái ấy nói:  

- Mi coi lầm, mi tƣởng vật này là của trần tục sao?  

Hãy nghe ta nói:  

 

Cái nầy Thái Thƣợng chế rèn ra, 

Chơm chởm chín răng sáng tợ ngà 

Gom nhóm âm dƣơng nằm ở giữa 

Rở rang nhựt nguyệt rạng ngoài da 

Dƣng cho Thƣợng Ðế làm đồ báu, 

Lịnh phủ Thiên Bồng nầy với ta 

Xuống biển đánh rồng, rồng tróc vảy, 

Lên non giết cọp, cọp trầy da 
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Dầu ai xƣơng thịt đồng hay sắt, 

Ðụng tới cây nầy cũng bể ba.  

 

 

Hành Giả nói:  

- Thằng khùng múa mỏ. Ðể Lão Tôn đƣa đầu cho mi đánh, coi có bể tƣ bể tám hay chăng? 

Nói rồi liền nhóng cổ. Con quái ấy thấy tốt thế, chuyển thần lực đập đầu, cái đinh ba đổ lửa, mà 

chẳng trầy da!  

Con quái ấy kinh hãi, tay chân bủn rủn liền chắc lƣỡi than rằng:  

- Thiệt con khỉ cứng đầu cứng cổ, ta nhớ lúc loạn thiên cung hồi trƣớc ngƣơi ở Thủy Liêm động biệt 

tích đã bấy lâu, sao nay lại tới đây làm dữ? Hay là ông gia ta rƣớc đến đây chăng? 

Hành Giả nói:  

- Ông gia mi biết đâu mà rƣớc, bởi ta cải tà quy chánh, theo Ðƣờng Tăng đi tây phƣơng thỉnh kinh, 

ghé ngủ nhờ nhà Cao Lão, ông ấy cầu khẩn lắm, nên ta bắt đồ ăn cám mà cứu con gái ngƣời .  

Con quái ấy nghe nói liền quăng cào cỏ, bái mà thƣa rằng:  

- Chẳng hay thầy thỉnh kinh ở đâu, xin đem tôi đến đó . 

Hành Giả nói:  

- Ðem mi đến đó làm chi? 

Con quái ấy nói:  

- Quan Âm độ tôi tu niệm, biểu theo thầy qua cảnh Phật mà thỉnh kinh, tôi đợi bấy lâu không nghe 

tin tức, nay nghe anh nói mới rõ .  

Hành Giả nói:  

- Mi đừng có nói xảo, tƣởng ta dễ gạt hay sao? Nếu quả thiệt thì thề đi, ta mới tin . Con quái ấy quỳ 

xuống, lạy thinh không niệm Phật mà thề rằng:  

- Nếu tôi chẳng thiệt tình theo kẻ thỉnh kinh, thì trời sẽ giết chết! 

Hành Giả thấy vậy mới tin, biểu chất chà nổi kửa đốt động, con quái ấy nghe lời đốt hết.  

Hành Giả một tay cầm thiết bảng, một tay xách tai con quái ấy, đồng đằng vân trở lại tức thì. 

 

 

Khi ấy Tam Tạng và Cao Lão đang cùng nhau đàm đạo, xảy thấy Hành Giả nắm tai con quái ấy xách 

về, ai nấy đồng mừng, bƣớc ra tiếp rƣớc.  

Con quái quỳ lạy Tam Tạng mà bạch rằng:  

- Ðệ tử chậm tiếp nghinh, xin sƣ phụ miễn chấp. Phải sớm biết thầy ghé nhà ông gia tôi, thì tôi đã ra 

mắt, có đâu nhiều chuyện cho đến bây giờ! 
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Tam Tạng không rõ, liền hỏi Hành Giả rằng:  

- Ngƣơi dùng thế làm sao mà bắt đến đây, nó lại phục ta? 

Hành Giả hét lớn rằng:  

- Thằng khùng kia! Sao mi không nói trƣớc sao cho thầy rõ .  

 

Con quái ấy bèn thuật chuyện Quan Âm cứu độ, vân vân.  

Tam Tạng cả mừng, nói với Cao Lão rằng:  

- Xin ông làm ơn đặt một cái bàn hƣơng án .  

Cao Lão vâng lời, Tam Tạng rửa mặt rồi đốt hƣơng vái lạy Quan Âm bồ tát.  

Con quái ấy lạy Tam Tạng rồi kêu bằng sƣ phụ, và lạy Hành Giả kêu sƣ huynh.  

Tam Tạng nói:  

- Ngƣơi đã làm đệ tử, ta phải đặt pháp danh cho ngƣơi .  

Con quái ấy bạch rằng:  

- QuanÂm đã đặt tên thánh cho tôi là Trƣ Ngộ Năng .  

Tam Tạng cƣời rằng:  

- Tên ấy tốt lắm! Chữ "Ngộ" ấy là đồng phái với sƣ huynh ngƣơi .  

Trƣ Ngộ Năng bạch rằng:  

- Tôi thọ phép Quan Âm bấy lâu cử Ngũ Huân Tam yểm chịu cực nhƣ vậy mà đợi thầy, nay đã gặp 

rồi, xin cho trở đũa .  

Tam Tạng nói:  

- Không nên! Lẽ nào gặp thầy lại thôi ăn chay, ngƣơi đã cử ngũ huân và tam yểm là tám món, vật ta 

cho hiệu riêng là Bát Giới . 

 

 

Trƣ Ngộ Năng cả mừng, Cao lão thấy Bát Giới cải tà qui chánh thì mừng rỡ bội phần, truyền gia 

đình dọn cơm chay thiết đãi.  

Bát Giới nói với Cao lão rằng:  

- Xin cha biểu ở nhà tôi ra mắt công công và bá bá .  

Hành Giả cƣời rằng:  

- Nay sƣ đệ đã làm hòa thƣợng, đừng dùng tiếng ở nhà. Hãy lo ăn cơm mà đi cho sớm .  

Rồi đó cơm nƣớc xong xả, Cao lão bƣng mâm bạc ra chừng hai trăm lƣợng gọi là lễ đƣa thầy.  

Tam Tạng nói:  

- Tôi là sãi đi đƣờng tới đâu nhờ lộc đó, nếu lãnh tiền của thiên hạ, biết tu mấy kiếp cho thành? 

Hành Giả hốt một nắm bạc, kêu Cao Tài mà nói rằng:  
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- Hôm qua ngƣơi dắt thầy ta đến đây, nên nay mới kiếm đặng một ngƣời đệ tử, vậy ta dùng ít lƣợng 

mà tạ ơn ngƣơi .  

Cao Tài lãnh bạc trở ra. 

 

Cao lão lại đem một cái áo Cà sa bằng gấm xanh và hai đôi giày mới cho Bát Giới. Bát Giới lãnh hết 

và bái Cao lão mà thƣa rằng:  

- Tôi xin kính lời cùng nhạc mẫu và đại di nhị di cùng bà con ở lại bình an, nay tôi đi tu làm hòa 

thƣợng, không kịp từ giã, xin rộng dung miễn chấp, xin trƣợng nhân coi chừng giùm ở nhà tôi, nếu 

tôi đi thỉnh kinh không xong, thì sẽ trở về nhƣ cũ .  

Hành Giả hét rằng:  

- Ðừng có nói bậy! 

Bát Giới nói:  

- Anh ơi! Tôi e đi tu không thành thì ắt là làm hòa thƣợng không xong, mà lại khó cƣới vợ, phải là lỡ 

dỡ hay không? 

Tam Tạng nói:  

- Thôi, hãy bớt chuyện vãn đi, lo lên đƣờng kẻo trễ .  

Bát Giới nghe nói, liền quảy gánh vội vàng.  

Tam Tạng lên yên, Hành Giả vác thiết bảng giã từ Cao lão rồi nhắm phía Tây mà tới. 

 

 

Ba thầy trò đi hơn một tháng, tới nƣớc Ô Tƣ Tạng, thấy núi cao chớn chở.  

Tam Tạng dừng ngựa nói rằng:  

- Núi trƣớc mặt rất cao, đi phải cho tử tế .  

Bát Giới nói:  

- Không hề gì đâu. Núi nầy tên là Phù Ðồ, trong núi có ông Ô Sào thiền sƣ, ở tu trên ổ quạ. Thầy ấy 

có quen biết với tôi".  

Nói rồi lại lên tới núi.  

Tam Tạng ngồi trên ngựa ngó xa xa thấy ổ trên ngọn cây. Bên tả có hƣu nai tha bông. Bên hữu có 

vƣợn mai dựng trái. Trên ngọn thì có con hạc con công chầu múa, chim loan chim phụng gáy vang.  

Bát Giới chỉ ổ quạ mà nói rằng: 

- Thầy Ô Sào ở đó .  

Tam Tạng đi đến cội cây.  

Ô Sào thiền sƣ ở trên ổ nhảy xuống.  

Tam Tạng xuống ngựa cúi lạy.  
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Ô Sào thiền sƣ đỡ dậy nói rằng:  

- Tôi cam thất lễ vì không nghinh tiếp thánh tăng .  

Bát Giới bƣớc đến bái sát đất Ô Sào thiền sƣ kinh hãi hỏi rằng:  

- Ngƣơi là Trƣ Cang Liệp ở núi Phƣớc Lăng. Nay thiệt quá may, đặng đi với thánh tăng qua Tây 

Phƣơng Phật .  

Bát Giới nói:  

- Xƣa nhờ ơn Quan Âm khuyên biểu, dạy ngày nay đi với thầy tôi .  

Ô Sào thiền sƣ khen rằng:  

- Tốt lắm, tốt lắm .  

Khen rồi chỉ Hành Giả mà hỏi rằng:  

- Còn ông nào đó .  

Hành Giả cƣời rằng:  

- Sao thấy biết ngƣời ấy mà chẳng biết tôi? 

Ô Sào thiền sƣ nói:  

- Bởi tôi hay quên lắm .  

Tam Tạng nói:  

- Vốn thiệt học trò lớn của tôi, gọi là Tôn Ngộ Không .  

Ô Sào thiền sƣ cƣời rằng:  

- Tôi cam thất lễ .  

Tam Tạng năn nỉ, hỏi thăm đƣờng Tây Phƣơng gần xa.  

Ô Sào thiền sƣ nói:  

- Còn xa lắm, còn xa lắm! Tuy là diệu vợi song có ngày đi tới Tây Phƣơng. Ngặt vì bị yêu ma hoạn 

nạn. Tôi có tâm kinh câu, cộng chữ. Nhƣ bị hoạn nạn, niệm Tâm kinh thì việc dữ cũng hóa lành .  

Tam Tạng làm lễ xin truyền Tâm kinh.  

Ô Sào thiền sƣ đọc qua một bận, vân vân.  

Tam Tạng sáng lắm, nghe qua đã thuộc lòng.  

Ðến sau truyền tới đời nay, trong kinh thiền đều có Tâm kinh là cội rễ.  

Tôi e choán giấy nên chẳng biên vào. Kinh ấy mấy thầy chùa đều biết. 

 

 

Ô Sào truyền kinh xong rồi, muốn nhảy lên ổ.  

Tam Tạng kéo lại hỏi rằng:  

- Xin thầy làm ơn cắt nghĩa đƣờng đi Tây Phƣơng thế nào? 

Ô Sào thiền sƣ cƣời rằng:  
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- Hãy nhớ bài kệ nầy thì rõ . 

 

 

Lời kệ nhƣ vầy:  

Ðƣờng sá cũng không khó. Hãy nghe ta chỉ rõ. Nhiều ma lại nhiều cỏ. Núi Tiếp thiên qua rồi. Non 

Mã nhỉ đến đó. Rừng Hắc tòng bên đƣờng. Loài Hổ ly đón ngõ. Yêu quái ở thành kia, Ma Vƣơng 

ngăn núi nọ. Cọp gấm ngồi huyện đƣờng. Sói xanh làm chủ bộ. Su tƣợng thảy xƣng vƣơng. Hùm beo 

đồng chúc thọ. Heo rừng quảy gánh to. Yêu nƣớc rình đƣờng nhò, ma lớn rất hung hăng. Khỉ già hay 

quạu quọ. Ngƣời hỏi ta chỉ dùm. Qua Tây gay vậy đó. 

 

 

Hành Giả nghe nói cƣời gằn rằng:  

- Thầy trò mình đi cho xong hỏi ai làm chi, hỏi tôi cũng đủ .  

Tam Tạng chƣa rõ ý gì.  

Ô Sào thiền sƣ hiện hào quang bay lên ổ quạ.  

Tam Tạng cúi đầu làm lễ.  

Hành Giả nói giận, giơ thiết bảng thọc ổ Thiền sƣ. Bông sen rụng xuống dƣ muôn, hào quang hiện ra 

mấy trƣợng. Chẳng hề hƣ ổ ấy chút nào.  

Tam Tạng níu Hành Giả mà quở rằng: 

- Ngộ Không, ấy là một vị bồ tát, sao nhà ngƣơi phá ổ của ngài? 

Hành Giả nói:  

- Thẩy mắng nhiếc chúng tôi nhƣ vậy, thầy bảo bỏ qua hay sao? 

Tam Tạng nói:  

- Ngài thuật chuyện đƣờng đi Tây Phƣơng nhƣ vậy. Sao gọi là mắng nhiếc chúng bây? 

Hành Giả nói:  

- Bởi thầy không rõ, để tôi cắt nghĩa cho rành. Heo rừng quảy gánh to, là nói xâm Bát Giới; khỉ già 

hay quạu quọ, là mắng nhiếc Lão Tôn. Sao thầy gọi là không có? Bát Giới nói:  

- Xin sƣ huynh đừng giận làm chi. Bởi ông thầy ấy biết việc vị lai quá khứ, mới nói yêu nƣớc chận 

đƣờng nhỏ. Không biết thiệt hay chăng? Chúng ta đi lần coi thử . Hành Giả thỉnh Tam Tạng lên 

ngựa, thầy trò lần xuống núi.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 
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Hồi 20  

Tới Huỳnh Phong, Ðƣờng Tăng mắc nạn 

Gặp tiên phuông, Bát Giới trổ tài 

Nói về ba thầy trò, trãi gió dầm mƣa, mang sao độ, nguyệt lần lần xuân đà sang hè. 

 

Ngày kia đi đến chiều tối, TamTạng ngó thấy xóm, mừng rỡ nói rằng:  

- Ngộ Không, ngƣơi coi cho kỹ , nhựt lặn Tây Sơn cây nhán lửa, trăng ló Ðông hải nƣớc in châu. 

Hãy kiếm nhà nghỉ đỡ một đêm mai sẽ dời gót .  

Bát Giới nói:  

- Phải lắm! Phải lắm! Lão Trƣ cũng đã đói rồi. Hãy vào xóm kiếm cơm, mai gánh đồ mới nổi . 

Hành Giả nói:  

- Mi là con quỷ nhớ nhà, mới đi ít ngày đà thán oán .  

Tam Tạng nói:  

- Ngộ Năng, nếu ngƣơi nhớ nhà lắm, thì không phải kẻ tu hành. Thôi, trở về cho tiện .  

Bát Giới thất kinh quì xuống thƣa rằng:  

- Xin sƣ phụ xét lại cho mà coi, tôi chẳng hề thán oán. Bởi đói quá muốn kiếm ăn đở dạ, nên sƣ 

huynh mắng tôi là con quỷ nhớ nhà. Chờ tôi đã vâng lệnh Quan Âm, lại cám ơn thầy thƣơng xót. 

Tình nguyện theo sƣ phụ qua Tây Phƣơng mà thỉnh kinh. Quyết chí tu hành không nài lao khổ .  

Tam Tạng nói:  

- Thôi ngƣơi chờ dậy đồng đi vào xóm mà kiếm cơm chay .  

Bát Giới quảy gánh đi hoài, không dám nói chi hết. 

 

 

Khi ấy ba thầy trò đi tới xóm, Tam Tạng xuống ngựa vào trƣớc cửa một mình, thấy ông chủ nhà 

đƣơng ngồi trên chỏng mà niệm phật.  

Tam Tạng nói:  

- Tôi chào ông chủ nhà .  

Ông ấy xốc áo ra cửa, bái và hỏi rằng:  

- Thầy ở đâu mới tới, vào nhà tôi có chuyện chi? 

TamTạng nói: 

- Tôi là Hòa Thƣợng nƣớc Ðại Ðƣờng, ở miền Ðông độ. Nay vâng chiếu chỉ, qua Tây Phƣơng lạy 

Phật thỉnh kinh. Ðến đây trời tối lở đƣờng, xin ông làm ơn cho ngủ đậu .  

Ông già ấy lắc đầu, khoát tay mà nói rằng:  
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- Ðƣờng Tây Phƣơng gay go lắm, đi chẳng đặng đâu. Có muốn thỉnh kinh thì đi Ðông phƣơng cho 

đặng .  

Tam Tạng nghe nói ngẫm nghĩ rằng:  

- Lạ nầy! Quan Âm dạy qua Tây Phƣơng mà thỉnh kinh. Còn ông nầy lại biểu đi Ðông phƣơng mới 

lạ .  

Hành Giả nổi giận lƣớt tới kêu lớn và nói rằng:  

- Ông già kia, tuổi tác chừng nầy, sao chƣa thạo việc. Chúng ta xin vào tá túc, ông đặt chuyện dọa ta! 

Nhà ông không chỗ nằm, thì thầy trò tôi ngồi dƣới cội cây một đêm cũng đặng .  

Ông già ấy kinh hãi, kéo thầy Tam Tạng mà than rằng:  

- Thầy không nói chi hết, có đệ tử thầy ốm đó, nó lại muốn làm dữ với tôi .  

Hành Giả cƣời rằng:  

- Ông đã lầm rồi, nên coi không rõ. Tôi tuy là ốm yếu, song thiệt mình dây, trong da những gân, chớ 

không có thịt. 

Ông già ấy nói:  

- Chú nói nhƣ vậy chắc là cũng có tài .  

Hành Giả nói:  

- Tôi không dám nói dối, ông xem thử cho chán chƣờng .  

Ông già ấy hỏi rằng:  

- Quê quán chú ở đâu. Vì cớ nào làm sãi? 

Hành Giả nói:  

- Tôi gốc ở Ðông Thắng thần châu, nƣớc Ngao Lai, động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, từ khi nhỏ tập 

làm yêu quỷ , rồi học đạo trƣờng sanh. Nhờ phép giỏi tài cao, làm Tề Thiên đại thánh, còn quen thói 

dữ, làm phản Thiên cung, nên bị tai mắc nạn. Nay tôi tu niệm, theo thầy tìm Phật thỉnh kinh. Tuy 

đƣờng Tây Phƣơng non cao biển rộng, thú dữ ma nhiều, song Lão Tôn có tài đánh cọp bắt rồng, 

thêm phép trừ yêu giết quỷ .  

Ông già ấy nghe nói cƣời ngất rồi đáp rằng:  

- Nhƣ ông thiệt đại tài, thì qua Tây Phƣơng mới đặng. Mà các ông đi hết thảy mấy ngƣời? 

Tam Tạng nói:  

- Tôi đi có ba thầy trò mà thôi .  

Ông già ấy hỏi rằng:  

- Một ngƣời nữa ở đâu không thấy? 

Hành Giả chỉ Bát Giới mà nói rằng: 

- Ông già nầy thiệt con mắt làn. Vậy chớ giống gì đứng ở cội cây đó? 

Ông già ấy ngó thấy Bát Giới, hai tai bằng cái quạt, bộ mỏ tợ cây sao.  
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Ông già ấy thất kinh hồn vía. Vừa bò vừa chạy, và lết và la rằng:  

- Ðóng cửa cho mau, kẻo yêu ma làm lộng . 

Hành Giả kéo lại nói rằng:  

- Ông đừng kinh hãi, không phải yêu quỷ , ấy là sƣ đệ của tôi . 

Ông già ấy run rét mà nói rằng:  

- Hai ngƣời học trò đều dữ tợn . 

Bát Giới bƣớc tới nói rằng:  

- Nếu ông coi tƣớng mạo mà nói thì lầm, chúng tôi tuy diện mạo xấu xa, mà trong lòng tốt lắm .  

Ông già ấy chƣa kịp đáp lại, xảy có hai ngƣời trai làng xóm, dắt bà già và ba bốn đứa nhỏ bƣớc đến 

hỏi rằng:  

- Ông la chuyện chi vậy? 

Bát Giới nghe hỏi, liền quạt tai nghinh mỏ ló đầu ra.  

Mấy ngƣời ấy thất kinh, té nghiêng té ngửa.  

Tam Tạng tay ngoắt miệng kêu rằng:  

- Các ngƣời đừng có sợ, chúng tôi vốn thiệt hòa thƣợng đi thỉnh kinh .  

Ông ấy liền mời ba thầy trò vào trong hết thảy.  

Tam Tạng phàn nàn vì tại hai ngƣời láu cháu nên sanh chuyện.  

Bát Giới bạch rằng:  

- Tôi không dám nói dối: Từ gặp thầy tôi mới giữ nết na, hết sức nhu mì, chẳng hề lỗ mãng. Chớ khi 

trƣớc mỗi lần tôi rãy tai và hất mỏ, ba mƣơi ngƣời đều té ngã lăn, nên tại Cao lão trang họ nói tôi là 

yêu quái .  

Hành Giả cƣời rằng:  

- Ngƣơi hãy dẹp các bộ dữ đó đi .  

Tam Tạng nói:  

- Tƣớng mạo ngƣời ta tự nhiên, ngƣơi bảo dẹp sao cho đặng .  

Hành Giả nói:  

- Gằm bộ mỏ dài xuống dƣới bụng, xếp hai tai lớn sau lƣng. Ấy là dẹp bộ dữ .  

Bát Giới nghe lời, xếp tai gằm mỏ, đứng hầu hạ một bên.  

Còn Hành Giả thì cất gánh đồ vật và buộc ngựa.  

Ông già hối dọn cơm nƣớc.  

Tam Tạng hỏi rằng:  

- Chẳng hay Lão trƣợng họ chi? 

Ông già ấy nói:  

- Tôi họ Vƣơng . 
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Tam Tạng hỏi:  

- Con cháu đặng mấy ngƣời? 

Vƣơng lão nói:  

- Tôi có hai đứa con, sanh đặng ba thằng cháu . 

Tam Tạng hỏi:  

- Tuổi tác ông đã bao nhiêu? 

Vƣơng lão nói:  

- Tôi đặng 61 tuổi . 

Hành Giả nói:  

- Cũng đà đáo tuế .  

Tam Tạng hỏi:  

- Hồi trƣớc ông nói khó thỉnh kinh bên Tây Phƣơng, là cớ nào vậy? 

Vƣơng lão nói:  

- Hễ tới Tây Phƣơng thì thỉnh đặng, ngặt vì đƣờng xá khó đi. Cách phía Tây chừng ba mƣơi dặm, có 

núi Huỳnh phong đi 800 dặm mới khỏi núi, trong núi ấy thiếu chi là yêu quái, nên tôi sợ khó đi, mà 

cứ theo lời ông thầy nhỏ nầy là đại tài thời đi cũng đặng .  

Nói rồi đem trà ra đãi, giây phút lại dọn cơm chay, mời ba thầy trò ngồi lại.  

Tam Tạng mới chấp tay niệm kinh cúng, Bát Giới đã làm một chén rồi.  

Tam Tạng niệm kinh cúng cơm vừa xong, Bát Giới đã làm xong hai chén nữa.  

Hành Giả nói đở xấu rằng:  

- Thằng ăn cám nầy, chắc ma đói nhập vào cho nón rồi đa .  

Vƣơng lão thấy Bát Giới ăn mau quá, liền nói rằng:  

- Chắc thầy nầy đói lắm, hãy đơm cơm sớt cho nhiều .  

Bát Giới gằm mặt xuống hoài, ăn một hơi hơn mƣời mấy chén.  

Vƣơng lão thấy Tam Tạng và Hành Giả đều ngơ đủa, liền nói rằng:  

- Lật đật kém đồ ăn, xin hai thầy ráng sớt thêm vài đủa .  

Tam Tạng và Hành Giả đồng nói:  

- Thầy trò tôi dùng đã vừa rồi .  

Bát Giới nói:  

- Ðồ ăn ngon dở không hề gì, miễn thêm cơm cho khá .  

Vƣơng lão biểu trẻ dở hết cơm đem ra.  

Bát Giới ăn sạch quét . 

Vƣơng lão hỏi:  

- Thầy ăn đủ hay thiếu? 
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Bát Giới nói:  

- Mới vừa lƣng lửng mà thôi .  

Dọn dẹp xong rồi, trãi mền chiếu cho thầy trò đi ngủ. 

 

 

Rạng ngày từ giã ra đi, tới lúc đứng bóng, thấy núi cao chớn chở, xảy gặp gió vụt đi nhƣ trốt.  

Tam Tạng kinh hãi nói rằng: 

- Ngộ Không, gió xây vần mạnh quá! 

Hành Giả nói:  

- Gió thì mặc gió, mà thầy sợ nổi gì? Ðể tôi bốc mà hƣởi thử .  

Bát Giới cƣời rằng:  

- Anh bốc gió đặng mà hƣởi, tôi nghĩ cũng lạ lùng! 

Hành Giả nói:  

- Ta có phép bốc gió, tại em không biết nên cƣời . 

 

 

Nói rồi liền bốc thinh không mà hƣởi, rồi nói rằng:  

- Gió nầy tanh lắm không phải gió thƣờng, một là cọp hùm, hai là yêu quỷ .  

Nói vừa dứt tiếng, xảy thấy cọp trên chót núi nhảy xuống đón đƣờng.  

Tam Tạng thất kinh nhào xuống ngựa.  

Bát Giới để gói xuống, xách đinh ba xốc tới hét rằng:  

- Ðố mi chạy đi đâu cho khỏi? 

Nói rồi vác cào cỏ đập đùa, cọp tràng khỏi rồi đứng dậy, hai tay cào ngực cổi lốp mà nói rằng:  

- Ta là tƣớng tiên phuông của Huỳnh Phong đại vƣơng, gọi là Tiền Lộ Hổ, nay vâng lệnh Ðại vƣơng 

đi bắt ít đứa phàm phu về uống rƣợu. Ngƣơi là Hòa Thƣợng xứ nào đi tới, mà dám đánh với ta? 

Bát Giới nói:  

- Chúng ta là sãi thánh, ở nƣớc Ðại Ðƣờng, qua thỉnh kinh bên Tây độ. Không phải là kẻ tục ngƣời 

phàm, ngƣơi tránh đƣờng kẻo thầy ta giựt mình, thì ta dung tánh mạng .  

Tiền Lộ Hổ nhảy quào mặt Bát Giới, rồi chạy riết một hơi.  

Bát Giới rƣợt theo bén gót.  

Tiền Lộ Hổ nhảy lên chót núi, lấy cặp đồng đao ra cự với Bát Giới, hai đàng đánh với nhau tại mé 

núi, sức cũng cầm đồng. 

 

Tôn Hành Giả đỡ Tam Tạng dậy mà nói rằng:  
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- Xin thầy đừng sợ, coi Bát Giới đánh với yêu tinh .  

Giây lâu lại nói:  

- Xin thầy ngồi đây không hề chi, để tôi tiếp với Bát Giới mà giết con yêu nầy thì đi mới đặng .  

Tam Tạng ngồi run en phát rét, lầm thầm niệm tâm kinh mà chịu. 

 

 

Khi ấy Bát Giới thấy Hành Giả tiếp mình, thì càng mạnh hơn nữa.  

Tiền Lộ Hổ cự không lại, chạy xuống chân non thấy Bát Giới và Hành Giả đuổi một. Tiền Lộ Hổ hãi 

kinh, túng dụng kế Kim thiền thoát xác.  

Nhào một cái hiện ra hình cọp, cổi lốt cọp để trên thạch bàn.  

Còn hình thiệt hóa gió yêu bay về động cũ, ngó thấy Tam Tạng ngồi bên đƣờng cái mà niệm tâm 

kinh, nhân tiện nổi giông, bắt thầy về động. 

 

 

Nói về Huỳnh Phong đại vƣơng thấy Tiên phuông về động, dâng ông sãi mà thƣa rằng:  

- Tiểu tƣớng đi tuần khắp núi gặp Ðƣờng Tăng đi thỉnh kinh, nên bắt đem nạp cho Ðại vƣơng uống 

rƣợu .  

Huỳnh Phong nghe nói kinh hãi hỏi rằng:  

- Ta khi trƣớc có nghe ngƣời ta thuật chuyện Ðƣờng Tăng là Tam Tạng pháp sƣ, có ngƣời học trò là 

Tôn Hành Giả, thần thông quảng đại. Ngƣơi làm sao mà bắt đặng ngƣời? 

Tiền Lộ Hổ thƣa rằng:  

- Ðƣờng Tăng có hai ngƣời học trò, ngƣời đánh trƣớc cầm đinh ba, ngƣời tiếp sau cầm thiết bảng, tôi 

bại tẩu hai ngƣời ấy đuổi nà, tôi dụng kế Kim thiền thoát xác, đi quanh bắt Hòa Thƣợng về đây .  

Huỳnh Phong nói:  

- Khoan ăn thịt Ðƣờng Tăng, e hai ngƣời học trò đòi thầy làm dữ. Hãy buộc tại cây trụ Ðịnh phong 

sau vƣờn kiểng, chừng nào không ai đòi hỏi sẽ ăn thịt chẳng chầy . Tiểu yêu vâng lời đem Tam Tạng 

buộc sau vƣờn. 

 

 

Nói về Hành Giả và Bát Giới rƣợt theo tới chân non, thấy hùm gấm nằm trên bàn thạch.  

Hành Giả đập một bảng đã tức dội bàn tay.  

Bát Giới đập một đinh ba, lúc chín răng vào da cọp dở lên nhẹ hỏng, coi ra là lốt cọp thì Hành Giả la:  

- Không xong, mắc kế, mắc kế! 

Bát Giới hỏi:  
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- Kế gì? 

Hành Giả nói:  

- Ấy là kế Kim thiền thoát xác, chúng ta trở về mà giữ gìn sƣ phụ, kẻo để nó bắt đi . Nói rồi về kiếm 

không thấy Tam Tạng, Hành Giả hét lớn rằng:  

- Nó đã bắt thầy rồi biết tính làm sao cho đặng? Suy đi xét lại, cũng ở tại núi nầy, anh em mình đi 

kiếm thử . 

 

 

Khi ấy Hành Giả trèo non lặn suối, đạp sỏi tuôn rừng, kiếm một hồi lâu, thấy động ở kề chân núi, 

trƣớc cửa động đề sáu chữ lớn: Huỳnh Phong lãnh, Huỳnh Phong động. Hành Giả cầm thiết bảng cả 

kêu rằng:  

- Yêu quái, trả thầy ta cho mau mau, kẻo ta phá ổ . 

 

Tiểu yêu vào báo rằng:  

- Thƣa đại vƣơng, ngoài cửa động có ông hòa thƣợng, mặt tợ Thiên Lôi, cầm cây thiết bảng quá to, 

biểu trả thầy cho mau; bằng lâu thì phá động .  

Huỳnh Phong kinh hãi, đòi tiên phuông đến mà quở rằng:  

- Ta biểu ngƣơi đi kiếm heo rừng, trâu núi, chó sói, nai chà, sao ngƣơi đi bắt thầy chùa, cho chúng nó 

đòi phá động, bây giờ mới tính làm sao? 

Tiền Lộ Hổ thƣa rằng:  

- Xin đại vƣơng đừng lo. Ðể tôi bắt sống họ Tôn, đặng ăn thịt luôn thể .  

Nói rồi dẫn tiểu yêu ra động, gióng trống phất cờ.  

Tiền Lộ Hổ xách cặp đồng dao, hét lớn ràng:  

- Mi là hòa thƣợng giộc ở đâu, dám đến đây mà làm dữ? 

Hành Giả nổi giận mà mắng rằng:  

- Mi là loài thú bị lột da, dám bắt thầy ta về động! Ðã không chịu trả, còn muốn hành hung. Ðố mi 

chạy đi đâu cho khỏi .  

Nói rồi đập một bảng.  

Tiền Lộ Hổ đở liền, hai ngƣời đánh một hồi, tiên phuông sút miếng, song đã khoe tài với chủ động, 

nên chẳng dám trở vào, liền chạy lên trên núi.  

Hành Giả rƣợt theo. 

 

 

Còn Bát Giới đi kiếm không đặng động nào, liền trở về giữ ngựa.  
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Xảy nghe gió ùn ùn thổi tới, ngó lại thấy Hành Giả đƣơng rƣợt yêu.  

Bát Giới bỏ ngựa, vác đinh ba chận đầu, đập Tiền lLộ Hổ một đinh ba, chín răng lút vào mình mà 

chết.  

 

 

Có bài thơ khen Bát Giới nhƣ vầy: 

 

 

Ðã mấy năm rồi chịu phép công, 

Ăn chay niệm Phật hết làm hung 

Lòng thành từ lúc theo Tam Tạng, 

Mới có phen nầy lập chút công.  

 

 

Hành Giả xem thấy, mừng rỡ ngợi khen . 

Bát Giới hỏi:  

- Sƣ huynh kiếm ra mối hay không? 

Hành Giả nói:  

- Nó đã bắt thầy nạp cho chủ động. Anh ra oai đánh với nó, nhờ em đập tiếp một đinh ba, cái công ấy 

của em đó. Vậy thì em giữ gánh đồ và con ngựa ăn cỏ, đặng anh đến động mà bắt Lão yêu, thì cứu 

thầy mới đặng .  

Bát Giới nói:  

- Nhƣ anh đánh Lão yêu có chạy, thì anh lùa nó lại phía nầy, đặng tôi đập nó .  

Hành Giả tay mặt cầm thiết bảng, tay trái xách thây cọp, thẳng tới cửa động. 

 

 

Ấy là:  

 

Pháp sƣ mắc nạn vì yêu quái, 

Ðệ tử ra tài giết quỷ ma.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 
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Hồi 21  

Hộ Pháp hóa nhà cứu Ðại Thánh 

Linh Kiết cho phép bắt Huỳnh Phong 

Nói về Huỳnh Phong đang ngồi trong động không biết tính mƣu chi.  

Xảy thấy tiểu yêu vào báo rằng:  

- Hổ tiên phuông bị Hòa Thƣợng đập chết, kéo thây bỏ trƣớc động môn, lại muốn hành hung phá cửa 

. 

Huỳnh Phong giận quá nói rằng:  

- Hòa Thƣợng nầy không biết phải, ta chẳng ăn thầy nó, nó lại giết tƣớng ta. Thiệt đáng giận lắm. Ta 

thuở nay nghe danh Tôn Hành Giả, mà chƣa biết mặt làm sao. Nay ra trận thử coi, có phải là chín 

đầu tám đuôi không cho biết. Tiểu yêu phải đồng tâm giết nó, mà báo oán cho Tiên phuông .  

Nói rồi nai nịt hẳn hoi, xách chĩa ba ra trận.  

Hành Giả ngó thấy tiểu yêu ra trƣớc. Chủ động theo sau, thiệt tƣớng vạm vở lắm!  

Chủ động hét lớn rằng:  

- Tôn Hành Giả ở đâu? 

Hành Giả giơ thiết bảng đáp rằng:  

- Tôn ngoại mi ở đây, không thấy sao mà hỏi? 

Huỳnh Phong coi lại rõ ràng, thấy Hành Giả không đầy bốn thƣớc, bộ tƣớng nhƣ khỉ già.  

Liền cƣời ngất nói rằng:  

- Tội nghiệp thì thôi, ta tƣởng Hành Giả là diện mạo đƣờng đƣờng, oai phong lẩm lẩm, không dè ròm 

rỏi nhƣ bệnh lâu năm! 

Hành Giả cƣời rằng:  

- Mi là thằng không có mắt, tuy không ngoại kháu ngƣời mà mạnh lắm, nếu đập cán chĩa nhằm đầu 

một cái, thì cao thêm sáu thƣớc hẳn hòi .  

Huỳnh Phong day cán chĩa đập đầu Hành Giả một cái.  

Hành Giả đứng nhóng dậy, cao gần một trƣợng rõ ràng.  

Huỳnh Phong hét lớn rằng:  

- Tôn Hành Giả đừng làm phép điểu ta, hãy đánh cho biết sức .  

Nói rồi đâm một chĩa. Hành Giả đƣa thiết bảng đở liền. Hai ngƣời đánh hơn ba mƣơi hiệp chƣa thấy 

hơn thua.  

Hành Giả nổi nóng, bứt lông bỏ vào miệng nhai nhỏ phun ra, miệng la biến biến! Biến ra trăm ngàn 

Hành Giả, cầm thiết bảng vây phủ Huỳnh Phong. Phép ấy gọi là Thân họa thân.  

Huỳnh Phong đánh không lại, hớp gió hƣớng Ðông Nam thổi ra.  
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Xảy có trận gió vàng vụt tới. Những Hành Giả biến ra đó, bị gió vàng thổi tống lên trời.  

Hành Giả sợ mất lông, liều dùng mình thâu lại. Thâu lông rồi lƣớt tới đánh đùa. Bị Huỳnh Phong 

thổi vào mặt một hơi, Hành Giả nhắm con mắt mà chạy chết.  

Còn Huỳnh Phong thâu gió trở về. 

 

 

Khi ấy Bát Giới thấy gió vàng, tối tăm trời đất.  

Bát Giới nhắm mắt nằm mọp bên núi, không dám cất đầu lên.  

Giây lâu gió lặng rồi, nghe Hành Giả vừa đi vừa hét, Bát Giới mở mắt ra, thấy Hành Giả ở hƣớng 

Tây đi lại . 

Bát Giới bái mà nói rằng:  

- Anh ở đâu về đây? Thiệt trời gió lớn quá! 

Hành Giả khoát mà nói rằng:  

- Gió dữ thiệt! Thuở nay ta mới thấy gió lớn nhƣ vầy! Tiểu yêu Chúa động đánh với ta đặng ba mƣơi 

hiệp. Ta hóa phép Thân họa thân. Chúa động thất kinh thổi ra gió ấy. Ta cũng biết hô phong hoán võ, 

mà không từng gió độc nhƣ vầy. Ðứng chẳng vững chân nên phải chạy .  

Bát Giới nói:  

- Nếu cự không lại nó, thì làm sao mà cứu thầy? 

Hành Giả nói:  

- Sự cứu thầy thủng thẳng sẽ tính. Không biết đây có thầy thuốc nhãn khoa hay không? Lo thuốc trị 

con mắt cho ta đã .  

Bát Giới hỏi:  

- Con mắt anh sao đó? 

Hành Giả nói:  

- Ta bị Chúa động thổi vào con mắt cay xé, bắt chảy nƣớc mắt hoài! Nếu không trị cho mau, để tới 

hết thấy đƣờng thì khó lắm .  

Bát Giới nói: 

- Anh ôi! Ðã ở trong rừng, lại thêm trời tối, sợ không nhà mà ngủ đở, biết đâu mà kiếm nhãn khoa! 

Hành Giả nói:  

- Thiếu chi là chỗ ngủ, nhắm chừng Chúa động chƣa dám hại thầy ta, mình kiếm nhà ngủ đở đêm 

nay, rạng ngày tính cứu thầy mới đặng .  

Bát Giới nghe lời, dắt ngựa gánh đồ, đồng ra đƣờng cái.  

Xảy nghe tiếng chó sủa gần gần.  

Bát Giới thấy xa xa có xóm dựa rừng, và bóng đèn nhấp nháng.  
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Hai ngƣời đi lần tới kêu cửa . 

Ông chủ nhà cất tiếng hỏi:  

- Ai? 

Hành Giả bái mà nói rằng:  

- Chúng tôi là học trò Ðƣờng Tăng, ở miền Ðông Ðộ qua Tây Phƣơng lạy Phật thỉnh kinh, đi ngang 

núi nầy bị Huỳnh Phong đại vƣơng bắt thầy tôi vào động, phần trời đã tối xin ông cho tôi tá túc một 

đêm.  

Ông già ấy nói rằng:  

- Vậy thời mời hai thầy vào đây mà nghỉ .  

Hai anh em gánh đồ và dắt ngựa vào nhà, trà nƣớc nghỉ ngơi.  

Giây lâu dọn cơm chay thiếc đãi.  

Anh em ăn uống xong xả. Ông già dọn chỗ nghỉ ngơi . 

Hành Giả nói:  

- Ngủ không đặng đâu mà sửa soạn, xin ông nói giùm một chút, đây có thầy bán thuốc con mắt hay 

không? 

Ông già ấy hỏi:  

- Ông nào đau con mắt? 

Hành Giả nói:  

- Tôi không dám dối ông, thiệt ngƣời tu hành thuở nay không bệnh con mắt. Bởi bữa nay đánh với 

Chúa động, bị thổi gió độc , làm cho con mắt xốn xang, nên mới hỏi thăm thuốc .  

Ông già nói:  

- Bạc ác thì thôi! Ông tu hành sao còn nói dối, Huỳnh Phong đại vƣơng thổi gió độc. Không phải gió 

Ðông, Tây, Nam, Bắc, không phải gió Xuân, Hạ, Thu, Ðông. Ấy là gió Tam mụi thần phong, ở trong 

lỗ mũi, lỗ miệng và lỗ con mắt bay ra, thiệt là độc quá! 

Hành Giả hỏi:  

- Gió ấy ra thể nào? 

Ông già nói , gió ấy nhƣ vầy:  

 

Ðã làm trời đất tối 

Lại thêm quỷ thần kinh 

Gặp núi non cũng sập 

Nhằm ngƣời phải bỏ mình 

 

Nếu thầy bị gió nầy, lẽ nào còn sống đặng? Trừ ra thần tiên phật thánh, mới vô sự mà thôi .  
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Hành Giả nói:  

- Thiệt quả nhƣ lời, chúng tôi tuy không phải thần tiên, song thần tiên còn sau chúng tôi nữa, nên nó 

thổi không chết, ngặt một điều con mắt xốn xang .  

Ông già nói:  

- Cứ theo lời ấy, thì ông không phải ngƣời thƣờng. Song chốn nầy không ai bán thuốc con mắt. Tôi 

có gặp ông tiên truyền phƣơng thuốc dán, gọi là Tam hoa cửu tử cao. Trong ấy có ba thứ bông và 

chín thứ hột. Trị các thứ nhãn phong .  

Hành Giả nghe rõ, bái mà nói rằng:  

- Xin ông cho tôi một chút? 

Ông già ấy đƣa thuốc dán biểu Hành Giả thoa vào. Dặn đừng mở ra, ngủ đến rạng ngày thì hết.  

Bát Giới trãi chiếu kêu Hành Giả lại nằm.  

Hành Giả không mở mắt ra, cứ rờ hoài rờ hũy.  

Bát Giới cƣời rằng:  

- Bớ ông thầy bói, cây gậy của thầy đây nè . 

Hành Giả nói:  

- Thằng ăn trộm hay kêu ngạo, mi tƣởng ta đui thiệt hay sao? 

Bát Giới nằm bụm miệng cƣời sục sục một hồi, Bát Giới ngủ trƣớc, còn Hành Giả ngồi tới canh ba. 

Con mắt êm rồi mới ngủ. 

 

 

Rạng đông Hành Giả thức dậy, dụi con mắt, khen rằng:  

- Thiệt là thuốc tiên, con mắt muốn tỏ hơn khi trƣớc . Ngó tƣ bề không thấy nhà cửa, có liễu cao hòe 

lớn mà thôi, thấy hai anh em ngủ trên đám cỏ . 

Bát Giới thức dậy hỏi rằng:  

- Anh ngồi tƣởng giống gì đó? 

Hành Giả nói:  

- Em hãy nhƣớng con mắt lên mà coi .  

Bát Giới ngó quanh quất, thất kinh ngồi dậy hỏi rằng:  

- Con ngựa mình ở đâu? 

Hành Giả nói:  

- Vậy chớ vật gì buộc nơi gốc cây đó? 

Bát Giới hỏi:  

- Còn gánh đồ ở đâu? 

Hành Giả nói:  
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- Vậy chớ giống gì trên đầu nằm? 

Bát Giới nói:  

- Ông chủ nhà tệ quá. Dọn đồ đi mà không kêu chúng ta. Theo ý tôi bàn, chắc là trốn nợ. Sợ xóm 

riềng hay mà cản, nên đi lúc canh ba. Còn mình ngủ nhƣ chết, ngƣời dở nhà mà cũng không hay. 

Thiệt là tệ lắm .  

Hành Giả cƣời ngất mà nói rằng:  

- Ðừng có nói bậy, hãy coi tấm giấy trên nhánh cây .  

Bát Giới gở lá thiệp, có bài thơ tứ tuyệt nhƣ vầy:  

 

 

Non yêu ai dám đến làm nhà, 

Hộ Pháp Già Lam biến hóa ra 

Giúp thuốc cho ngƣời đà sáng mắt, 

Gắng cóng trừ quỷ chớ dần dà.  

 

 

Hành Giả nói:  

- Mấy chú thần vặt. Từ khi ta đặng Long mã, không rảnh mà kêu tên. Nay lại hiện hình làm lối! 

Bát Giới nói:  

- Anh hay buông lời cao cách, thần nào lại chịu anh kêu tên? 

Hành Giả nói:  

- Ngƣơi không biết, để ta nói cho mà nghe: Hộ Pháp, Già Lam, Lục Ðinh, Lục Giáp, Yết Ðế, Công 

Tào, đều vâng lệnh Quan Âm bồ tát, theo bảo hộ thầy. Từ ngày ở núi Xà Bàn, ta có kêu cho biết đủ 

thiếu. Sau có em giúp việc, chẳng cần dùng các thần ấy, nên chẳng kêu tên .  

Bát Giới nói:  

- Chƣ thần đã vâng lệnh Phật mà phò hộ, nên chẳng dám hiện hình. Ngƣời mới hóa nhà giúp thuốc 

cho anh, còn trách móc sao phải. Hãy lo tìm phƣơng thế mà cứu thầy .  

Hành Giả nói:  

- Ðây đến động Huỳnh phong gần lắm. Em hãy coi đồ và giữ ngựa, để ta đi dọ tin thầy, đặng tranh 

đua với nó .  

Bát Giới nói:  

- Phải, anh hãy thăm tin cho chắc thầy sống thác. Giả nhƣ thầy thác thiệt, thì chúng ta lo việc làm ăn. 

Bằng thầy hãy còn, thì hết sức hết lòng bảo hộ .  

Hành Giả nạt rằng:  
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- Ngƣơi đừng nói bất lợi, nghe ra nhƣ tiếng rủa thầy. Thôi đừng nói xàm, ta đi đó .  

Nói rồi nhảy một cái, đã tới động Huỳnh phong. Thấy trong còn ngủ mê nên chƣa mở cửa, Hành Giả 

niệm chú, hóa ra một con muỗi bông, hai cẳng có rằn có rực, bay vào trong động, thấy tiểu quỷ 

đƣơng ngủ mê.  

Chúa động dậy kêu hết thảy, rồi nói rằng:  

- Chúng bây coi cửa nẻo cho tử tế. Sợ trận gió thổi Hành Giả không chết, chắc là tìm đến chẳng 

không .  

Hành Giả nghe rồi, bay ra thấy cửa khóa chặt lắm. Liền chun lỗ hở ra ngoài. Thấy vƣờn rộng mênh 

mông, giữa vƣờn có cây trụ. Trên cây trụ ấy có trói thầy mình.  

Hành Giả thấy thầy khóc thảm thiết, liền đậu trên đầu mà kêu rằng:  

- Bớ thầy, bớ thầy .  

Tam Tạng biết tiếng nói rằng:  

- Ngộ Không ôi! Ta trông gần chết đi mà thôi, ngƣơi ở đâu mà kêu ta đó? 

Hành Giả nói:  

- Tôi ở trên đầu thầy, xin thầy chớ nóng. Bữa nay tôi quyết bắt cho đặng yêu quái mà cứu thầy ra. 

Thôi tôi đi đó . Nói rồi kêu ve ve bay vào động, thấy Huỳnh Phong ngồi chính giữa mà điểm binh 

yêu.  

Lại có Tiểu yêu vào báo rằng:  

- Tôi đi tuần đến cụm rừng, thấy hòa thƣợng mỏ dài tai lớn. May tôi chạy lẹ, bằng không đã bị bắt 

rồi. Còn ông hòa thƣợng khỉ hôm qua đi đâu không biết .  

Huỳnh Phong nói:  

- Có khi bị gió thổi chết rồi, bằng không thì đi viện binh chỗ khác .  

Tiểu yêu nói:  

- Nếu gió thổi nó chết, thì chúng ta may biết dƣờng nào. Lại e còn sống đi viện thần binh nào ta cũng 

không sợ . Hành Giả đậu trên trinh, nghe rõ rất mừng. Liền bay ra xa xa, hiện hình về kêu Bát Giới.  

Bát Giới hỏi:  

- Anh thám nghe tin làm sao đó? Tôi ở đây mới rƣợt tiểu yêu . 

 

Hành Giả cƣời rằng:  

- Em thiệt có tài lắm! 

Liền thuật câu chuyện cho Bát Giới nghe, rồi nói rằng:  

- Nó đã khai tên, ngặt không biết Linh Kiết bồ tát ở đâu mà thỉnh .  

Anh em đƣơng bàn luận, xảy thấy ông già đi ngoài đƣờng.  

Bát Giới ngó thấy, nói với Hành Giả rằng:  
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- Lời tục nói: Muốn thông việc dƣới núi, thì hỏi kẻ đi đƣờng. Anh hỏi thử ông già, họa may có biết 

chăng? 

Hành Giả cất thiết bảng, chạy ra đƣờng cái, bái ông già mà nói rằng:  

- Chúng tôi đi thỉnh kinh, thầy tôi rủi bị yêu bắt. Xin ông làm ơn chỉ giúp, ông Linh Kiết bồ tát ở nơi 

nào? 

Ông già ấy nói:  

- Ông Linh Kiết ở hƣớng Nam, cách ba ngàn dặm, có hòn núi tên Tiểu Tu Di. Trong núi có kiểng 

chùa, là chỗ Linh Kiết bồ tát ở. Các ông đi thỉnh kinh của ngài hay sao? 

Hành Giả nói:  

- Không phải thỉnh kinh của ngài, thiệt cậy ngài một chuyện. Song không biết ngỏ nên phải hỏi 

đƣờng .  

Ông già ấy chỉ hƣớng Nam mà nói rằng:  

- Cứ đi nhƣ nầy thì tới .  

Gạt Hành Giả ngó theo phía đó, ông già ấy hóa gió bay đi.  

Hành Giả ngó lại thấy bên đƣờng có một miếng giấy có đề bốn câu thơ rằng:  

 

 

Nói lại Tề Thiên đặng rõ tình, 

Ông già ấy thiệt Lý trƣờng Canh, 

Phật cho nhà gã Phi long trƣợng, 

Linh Kiết đem truyền máy phật binh.  

 

 

Hành Giả cầm thiệp dạy lại, Bát Giới nói rằng:  

- Anh ôi! Chúng ta mấy bữa rày rủi quá, hay thấy qủy ban ngày. Ông già hóa gió là ai vậy? 

Hành Giả đƣa thiệp cho Bát Giới.  

Bát Giới xem lá thiệp rồi hỏi rằng:  

- Lý Trƣờng Canh là ai đó? 

Hành Giả nói:  

- Ấy là danh hiệu ông Thái Bạch kim tinh .  

Bát Giới nghe rõ, quỳ lạy thinh không mà nói rằng:  

- Ân nhân tâu cứu tôi năm xƣa, phải không ắt chẳng còn tánh mạng .  

Hành Giả nói:  

- Em đừng ló đầu ra, hãy trốn trong rừng mà coi đồ giữ ngựa. Ðặng ta đi tìm Phật cứu thầy .  
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Bát Giới nói:  

- Tôi biết mà! Tôi đà học phép rùa, cứ nhịn thua rút cổ. Anh đi lo việc ấy cho mau .  

Hành Giả dùng phép Cân đẩu vân, nhảu qua chánh Nam một cái. Thấy có hòn núi, hào quang chiếu 

sáng lòa. Nhắm nghía cảnh chùa tốt lắm: Hƣơng bay ngui ngút, chuông gióng thanh tao, Hành Giả đi 

tới chùa, thấy thầy đạo sĩ đƣơng niệm Phật.  

Hành Giả bái và hỏi: 

- Ðây phải là chùa Linh Kiết bồ tát chăng? 

Ðạo sĩ đáp rằng:  

- Phải, mà tìm có chuyện chi? 

Hành Giả nói: 

- Xin ông làm ơn vào bạch cùng bồ tát rằng: Tôi là học trò Ðƣờng Tăng Tam Tạng, tên tôi là Tôn 

Ngộ Không, khi trƣớc có làm Tề Thiên Ðại Thánh, nay có chuyện cần cấp, xin vào ra mắt bồ tát bây 

giờ .  

Ðạo sĩ cƣời rằng:  

- Danh hiệu nhiều quá tôi có nhớ ở đâu! 

Hành Giả nói:  

- Thôi ông nói tắt nhƣ vầy: Tôn Ngộ Không là đệ tử Ðƣờng Tăng xin vào ra mắt . 

Ðạo sĩ vào báo , Linh Kiết sửa áo mão ra tiếp nghinh. Rƣớc Hành Giả vào ngồi, truyền đệ tử đem trà 

ra đãi.  

Hành Giả:  

- Tôi có chuyện cần cấp không rảnh mà uống trà. Thầy tôi bị Huỳnh Phong bắt rồi, nên đến nhờ ơn 

Bồ tát .  

Linh Kiết Bồ Tát nói:  

- Phật Nhƣ Lai có cho ta hai phép, là Phi Long trƣợng, với Ðịnh Phong châu đặng ở đây mà trấn nó. 

Khi trƣớc ta đã bắt đặng, lại dung cho nó tu hành, ngày nay nó phạm đến lịnh sƣ, làm cho ta mang tội 

.  

Nói rồi lấy hai phép, đằng vân đi với Ngộ Không. 

 

 

Khi tới núi Huỳnh Phong, Linh Kiết biểu Hành Giả rằng:  

- Tôi ở trên mây, Ðại Thánh xông vào khiêu chiến, dụ nó ra khỏi động, thì tôi bắt tức thì. Ðã có Ðịnh 

Phong châu ở đây, chắc nó làm gió vàng không đƣợc .  

Hành Giả y lời xách thiết bảng xông vào phá cửa.  

Tiểu yêu vào phi báo. 
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Huỳnh Phong nổi giận nói rằng:  

- Con khỉ nầy vô lễ quá! Thế nầy dung nó chẳng đặng rồi. Ta ra trận, quyết thổi cho nó chết .  

Nói rồi cầm chỉa ba ra cửa động, nhảy đâm Hành Giả tức thời.  

Hành Giả liền đánh lại.  

Ƣớc chừng ít hiệp, Huỳnh Phong day mặt về hƣớng Tốn, mà hớp gió Ðông Nam, xảy thấy Linh Kiết 

ở trên mây, quăng gậy Phi Long xuống, hóa ra con rồng vàng tám móng, chụp đầu Huỳnh Phong đập 

vào núi, liền hiện nguyên hình là con chuột lông vàng nghệ.  

Hành Giả giá thiết bảng muốn đập óc cho rồi, Linh Kiết cản rằng:  

- Ðại Thánh đừng giết nó. Nguyên nó là con chuột cống, tu dƣới chân núi Linh Sơn. Song nó uống 

dầu lƣu ly trƣớc bàn Phật, nên đèn ấy lu hoài, nó sợ Phật Kim Cang bắt nó cầm tù, nên trốn xuống 

làm yêu làm quỷ. Bây giờ ta bắt đặng, phải nạp cho Phật Tổ xử phân. Nếu giết tƣ là vô lễ .  

Hành Giả nghe nói liền tạ ơn.  

Linh Kiết bay về Tây độ. 

 

 

Nói về Bát Giới ở trong rừng lấp ló dòm hoài.  

Xảy thấy Hành Giả về tới.  

Bát Giới mừng rỡ hỏi rằng:  

- Chẳng hay công việc ra thể nào? 

Hành Giả thuật các chuyện , rồi nói rằng:  

- Nay hai anh em mình đi tới động Huỳnh Phong, mà cứu sƣ phụ .  

Bát Giới nghe nói mừng quá, đồng vào động Huỳnh Phong.  

Những là thỏ đế, chồn hôi, nai chà, gấu ngựa, đều bị Ðinh ba đập chết cả bầy.  

Ðồng ra sau vƣờn, mở dây cho Tam Tạng.  

Bát Giới mừng rỡ dọn cơm nƣớc đãi thầy, Hành Giả thuật các chuyện cho thầy nghe.  

Tam Tạng cám ơn hết sức.  

Thầy trò ăn uống xong xả, đồng ra động tức thì.  

Ba thầy trò nhắm hƣớng Tây thẳng tới.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 22  
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Bát Giới cự chiến sông Lƣu Sa 

Mộc Tra vâng phép thâu Ngộ Tịnh 

Nói về ba thầy trò đi ít ngày khỏi Huỳnh Phong lãnh, đi đƣờng thẳng, hết Hạ qua Thu. Trời Tây sao 

lửa thấy lờ mờ, liễu ủ tiếng ve kêu réo rắt. 

 

Ngày kia đi tới mé sông hết đƣờng đi bộ.  

Xảy thấy sông sâu thăm thẳm, sóng bủa tƣng bừng.  

Tam Tạng ngồi trên ngựa nói rằng:  

- Sông rộng mênh mông lại không có thuyền đò đƣa đón. Biết làm sao qua tới mé sông? 

Hành Giả nhảy lên mây che tay dòm xuống.  

Trở về thƣa lại rằng:  

- Thầy ôi! Thiệt khó qua lắm! 

Tam Tạng hỏi:  

- Từ đây qua mé bao xa? 

Hành Giả nói:  

- Xẹt ngang qua chắt tám trăm dặm .  

Bát Giới nói:  

- Sao anh nhắm chắt nhƣ vậy? 

Hành Giả nói: 

- Con mắt ta ban ngày coi thấu việc dữ lành ngàn dặm. Khi nãy trên mây ngó xuống thấy sông sâu 

chẳng biết bao nhiêu, chớ bề mặt chắc là tám trăm dặm .  

Tam Tạng thở ra quay ngựa lại. Xảy thấy trên bờ có tấm bia đá.  

Thầy trò thấy trong bia đá có ba chữ cổ tự lớn, là "Lƣu Sa hà".  

Dƣới có bốn hàng chữ rằng:  

 

Lƣu Sa rộng tám trăm, 

Nƣớc sâu ba ngàn tầm 

Lông ngỗng trôi không nỗi, 

Bông lan rớt cũng trầm.  

 

 

Ba thầy trò đƣơng coi bia, xảy nghe sóng bủa ầm ầm, dƣới nƣớc trồi lên một con yêu quá dữ. 

 

Có bài thơ làm chứng nhƣ vầy:  
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Ðầu đỏ chờm bờm tóc rối nhăng, 

Tròn vo cặp mắt chói nhƣ đăng, 

Màu chàm còn kém màu da mặt, 

Tiếng sấm không bằng tiếng nói năng, 

Mình bận áo lông vàng có sọc, 

Lƣng đeo dây nịt trắng từ lằn, 

Sọ ngƣời chín cái mang đầy cổ, 

Gậy báu cầm tay bộ dữ dằn.  

 

 

Con quái ấy chạy xốc lên bờ lại chụp Tam Tạng.  

Hành Giả ôm thầy chạy hoảng. Bát Giới để gánh xuống, vác cào cỏ đập đùa.  

Con quái ấy giơ gậy báu ra đỡ, hai ngƣời đánh ẩu đả tại mé sông Lƣu Sa, hai mƣơi hiệp không phân 

thắng bại. 

 

Còn Hành Giả ôm thầy Tam Tạng, ngồi coi Bát Giới đánh yêu, Hành Giả ngứa nghề, cứ xăng tay áo 

dằn lòng không đặng, lấy thiết bảng bạch rằng:  

- Xin thầy ngồi đây, không hề chi mà sợ, để tôi trợ chiến với Bát Giới giết con thủy quái mới xong .  

Nói rồi nhảy vào giơ thiết bảng đập đại, con quái ấy kinh hãi liền nhảy xuống sông. Bát Giới dặm 

cẳng nói rằng:  

- Ai biểu anh đánh tiếp? Nó đã đuối tay hết sức, nội năm ba hiệp nữa, tôi bắt sống nhƣ chơi, tại anh 

hành hung nó trốn mất biết đâu mà kiếm? 

Hành Giả cƣời rằng:  

- Không nói giấu chi em. Từ khi đánh con Huỳnh Phong đến nay, hơn một tháng không từng múa 

gậy, nay thấy em đánh với nó, hay biết dƣờng nào, nên ngứa nghề nhảy vô thử sức. Không dè con 

quái ấy nhát quá, bại tẩu xuống sông, bây giờ biết làm sao cho đặng .  

Nói rồi đồng trở lại với thầy.  

Tam Tạng hỏi:  

- Bắt đặng yêu quái hay không? 

Hành Giả bạch rằng: 

- Con quái ấy dở quá, nó nhảy xuống sông rồi .  

Tam Tạng nói:  

- Ðồ đệ ôi! Con quái ở sông nầy đã lâu, chắc lặn lội hay lắm .  
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Hành Giả nói:  

- Phải! Nếu chúng tôi bắt đặng nó, thì chẳng giết làm chi. Biểu nó đƣa thầy qua sông cho khỏi, ngặt 

tôi chƣa quen thủy tánh, nên đánh dƣới nƣớc không hay .  

Bát Giới nói:  

- Lão Trƣ năm trƣớc là Nguyên soái Thiên hà, nên từng quen thủy tánh. Song ngại bà con dòng họ 

nó trợ chiến với nhau. Còn tôi có một mình cự sao cho lại? 

Hành Giả nói:  

- Nhƣ ngƣơi xuống nƣớc chẳng khá đánh lâu. Trá bại dụ nó lên đây, thì có ta tiếp cứu .  

Bát Giới nói:  

- Phải .  

Liền cổi giày ra, tay cầm đinh ba nhảy xuống sông, rẻ nƣớc mà đi tới đáy. 

 

 

Nói qua con quái ấy, thua về đƣơng thở dốc.  

Xảy thấy nƣớc rẻ làm hai, coi lại là Bát Giới.  

Con quái ấy giá gậy đón đầu lại nạt rằng:  

- Hòa Thƣợng nầy đi đâu đó? 

Bát Giới đƣa đinh ba ra đở, và hỏi rằng:  

- Ngƣơi là yêu tinh chi đó, mà dám đón đƣờng ta! 

Con quái ấy nói:  

- Bởi ngƣơi chẳng biết ta. Chớ ta không phải yêu ma quỷ quái, cũng không phải hạ tiện vô danh. 

Ngƣơi hãy nghe ta nói:  

 

 

Tu hành thần thánh chầu Hoàng Thƣợng, 

Phong chức Quyện Liêm ban bửu trƣợng 

Làm bể lƣu ly tƣởng chết tƣơi, 

Nhờ ơn Xích Cƣớc xin đày bƣớng 

No thời xuống nƣớc kiếm nơi nằm, 

Ðói lại lên bờ tìm thịt hƣởng 

Chín cái sọ ngƣời dấu tích đây, 

Gặp mi ăn tái không chờ nƣớng 
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Bát Giới nghe nói nổi giận mắng rằng:  

- Ngƣơi không có con mắt, tƣởng dễ ăn thịt ta hay sao? Thế mi tƣởng ta là tƣớng chạy, hãy coi cho 

biết đinh ba .  

Nói rồi liền đập. Hai ngƣời đánh đồng lực.  

Ban đầu còn đánh dƣới sông, Bát Giới dẫn lần lần lên mặt nƣớc, đồng đứng trên ngọn sóng, đánh 

đặng hai giờ. 

 

 

Khi ấy Hành Giả đứng trên bờ ngứa nghề hết sức.  

Xảy thấy Bát Giới trá bại, con quái ấy rƣợt theo.  

Gần tới mé sông, Hành Giả nín không đặng nữa, nhảy ra đập một cây thiết bảng. Con quái ấy không 

dám cự, liền lặn xuống sông.  

Bát Giới giận quá nói rằng:  

- Tánh hay làm khỉ, phải rán tề tỉnh một chút thì tôi gạt nó lên bờ. Anh sẽ chặn nó dƣới mé sông, thì 

bắt mới đặng. Bây giờ báo hại nó thất kinh lặn mất, một đời cũng không dám ló lên! 

Hành Giả cƣời rằng:  

- Thằng khùng, đừng có ngầy ngà, để thƣa cho thầy rõ .  

Nói rồi đồng trở lại, thuật các việc cho thầy nghe . 

Tam Tạng nói:  

- Bây giờ biết tính làm sao! 

Bát Giới nói:  

- Anh phải tính làm sao mới đƣợc? 

Hành Giả nói:  

- Bây giờ trời đã tối, để tôi đi xin cơm cho thầy ăn. Ngủ một đêm rạng ngày sẽ tính . 

 

Nói rồi lấy bình bát nhảy lên thinh không, một chút trở về dâng cơm cho sƣ phụ. Tam Tạng thấy 

Hành Giả về mau quá, liền kêu mà hỏi rằng:  

- Ngộ Không, thầy trò ta hãy đến nhà cho cơm đây mà hỏi thăm cách thế qua sông nầy, còn hơn cự 

với con quái ấy .  

Hành Giả cƣời rằng:  

- Nhà ấy xa quá chừng! Cách hơn bảy ngàn dặm. Ngƣời chƣa từng thấy con sông ấy, mà bày cách 

thế làm sao? 

Bát Giới hỏi:  

- Bảy ngàn dặm đƣờng, sao anh đi mau dữ vậy? 
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Hành Giả nói:  

- Lão Tôn có nghề cân đẩu vân hay lắm. Nhảy một cái tới 10 muôm 8 ngàn dặm đƣờng. Giá bảy 

ngàn dặm mà bao xa, nhảy vừa vừa cũng tới .  

Bát Giới nói:  

- Anh nhảy xa nhƣ vậy, thì cỏng thầy nhảy đại qua sông. Công hơi đâu đánh với con yêu cho mệt? 

Hành Giả nói:  

- Ngƣơi cũng biết đằng vân, sao chẳng cỏng thầy mà bay thử? Thầy là thai phàm xác thịt. Nặng hơn 

hòn núi Thái sơn. Chúng ta cỏng rồi đằng vân sao nổi? Lời xƣa nói: Dầu đở Thái sơn nhƣ hột cải, 

khó đem phàm tục khỏi vòng trần. Những phép thâu đƣờng, phép dời núi, ta đều biết hết. Bởi vì phần 

thầy phải chịu hoạn nạn, đi xứ nầy cho đến xứ kia. Anh em mình tuy bảo hộ thầy, chớ thế khổ não 

cho thầy cũng không đặng. Dầu cho anh em mình đến Tây Phƣơng cầu khẩn. Phật cũng không phát 

kinh. Vì cớ nầy: 

 

Bằng thỉnh đặng nhƣ chơi, thì coi ra không quý. 

 

Phải để cho thầy dày công cực khổ, mới thỉnh đặng kinh .  

Bát Giới nghe nói liền dạ.  

Thầy trò ăn cơm đở đói rồi ngủ tại mé sông phía Ðông. 

 

 

Rạng ngày Tam Tạng hỏi rằng:  

- Ngộ Không, bửa nay ngƣơi tính làm sao đó? 

Hành Giả thƣa rằng:  

- Tôi không biết tính làm sao, phải sai Bát Giới ra đánh nửa .  

Nói rồi biểu Bát Giới rằng:  

- Sƣ đệ phải đi một chuyến nữa. Ta không nóng nảy đâu. Ðợi dẫn nó lên bờ cho xa, ta chận phía mé 

sông thì bắt đặng .  

Bát Giới vâng lời, vác đinh ba nhảy xuống.  

Con quái ấy giá gậy mà nói rằng:  

- Ngƣơi đừng xông tới, coi gậy ta đây nè? 

Bát Giới đƣa đinh ba ra đở, rồi nói rằng:  

- Cây gậy tang của mi đó, hay chi lắm mà khoe? 

Con quái ấy nói:  

- Mi không biết gốc tích cây bửu trƣợng của ta, hãy nghe cho rõ .  
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Nói rồi ca rằng:  

 

 

Nhành quế cung trăng thành khí giới, 

Ðặt tên bửu trƣợng trừ yêu quái, 

Ngƣơi Ngô Cang đốn rất cân phân, 

Thợ Lỗ Ban làm không trễ nải 

Muốn nhỏ muốn to ý nhiệm mầu, 

Biến dài biến vắn ngƣời kinh hãi 

Có đâu vô dụng thể Ðinh ba, 

Cào cỏ xong rồi vung liếp cải.  

 

 

Bát Giới nghe ca mắc cở, cƣời và nói rằng:  

- Ðồ chết bụi, khéo nói lẻ. Thứ cào cỏ vung liếp cải thây nó, e đập nhằm một cái, chảy máu theo chín 

lỗ chân răng .  

Con quái ấy nổi xung, giơ gậy liền đập. 

 

Ấy là:  

 

Bát Giới Sa Tăng chƣa kết nghĩa, 

Ðinh ba Bữu trƣợng lại làm quen.  

 

 

Hai ngƣời đánh đặng ba mƣơi hiệp, sức cũng cầm đồng, Bát Giới trá bại chạy lên bờ, con quái ấy 

đuổi theo gần tới mé.  

Bát Giới nói:  

- Mi giỏi lên đất liền đánh thử sức mới biết thấp cao? 

Con quái ấy nói:  

- Mi gạt ta lên bờ, cho có ngƣời trợ lực. Mi giỏi thì xuống mặt nƣớc mà đánh với ta! Thiệt con quái 

ấy khôn lắm, không chịu lên bờ, cứ đứng dƣới sông nói dằn quay với Bát Giới. 

 

Khi ấy Hành Giả thấy con quái ấy khôn quá, không chịu lên bờ.  

Liền tính kế rằng:  
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- Ðể mình làm nhƣ diều xớt gà, ắt là bắt nó đặng .  

Tính rồi nhảy lên không trung, bay xuống mà nắm đầu tóc.  

Con quái đang cải lẩy với Bát Giới nghe tiếng gió gần mình, ngƣớc mặt ngó lên thấy Hành Giả trên 

mây bay xuống.  

Con quái thất kinh hồn vía lặn tuốt xuống sông.  

Hành Giả nhảy xuống đất, đứng lơ láo rồi nói rằng:  

- Em ôi, con quái ấy khôn quá, không chịu khỏi nƣớc, anh em ta biết tính làm sao? Bát Giới nói:  

- Khó chịu lắm! Khó chịu lắm! Tôi rán đã hết hơi mẹ đẻ, mà đánh cũng cầm đồng. Có xuống nữa 

cũng vô ích .  

Nói rồi hai ngƣời về bạch tự sự với thầy.  

Tam Tạng nghe nói châu mày mà than rằng:  

- Gay trở nhƣ vầy, biết làm sao mà qua sông nầy cho đặng? 

Hành Giả thƣa rằng:  

- Xin thầy đừng phiền não. Bát Giới bảo hộ thầy, đừng tranh đua với nó. Ðể ta qua Nam Hải đi thỉnh 

Quan Âm .  

Bát Giới nói:  

- Phải, phải. Anh gặp Bồ Tát bạch giùm cho tôi rằng: Ngộ Năng cám ơn thầy điều độ, nay đà theo sƣ 

phụ đi thỉnh kinh .  

Tam Tạng dặn rằng:  

- Ngƣơi đi thỉnh Bồ tát, rồi trở lại cho mau, kẻo nhọc lòng ta trông đợi . 

 

 

Khi ấy Hành Giả dùng phép Cân đẩu vân, bay qua Nam Hải. Nửa giờ đến núi Phổ đà, vào rừng Tử 

trƣớc, cậy Du thần vào bạch với Quan Âm.  

Nhằm lúc Phật Bà đƣơng xem sen dựa mé ao với Bỗng Châu long nữ, nghe báo, liền về ngự tòa sen.  

Ðòi Hành Giả vào hỏi rằng:  

- Ngƣơi đến có chuyện chi? 

Hành Giả bạch rằng:  

- Thầy tôi đến xóm Cao lão, thâu đặng một ngƣời đệ tử gọi là Trƣ Ngộ Năng. Lại đặt hiệu là Bát 

Giới. Nay đi khỏi Huỳnh Phong lãnh, lại tới Lƣu Sa hà. Sông ấy nƣớc yêu sâu 3.000 dặm đàng. Bề 

ngang tới 800 dặm, không thuyền đò chi hết, thầy tôi khó nổi qua sông. Vả lại có thủy quái làm 

hung. Ngộ Năng đánh ba lần cầm cự. Nên đến cầu Bồ Tát, đƣa thầy tôi qua khỏi sông Lƣu Sa .  

Quan Âm nói:  

- Cũng tại con khỉ nầy hay làm phách, không nói chuyện thỉnh kinh đó chăng? 
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Hành Giả bạch rằng: 

- Ngộ Năng đánh với nó dƣới sông, chuyện ấy chắc không nói tới. Tôi dốc bắt cho đặng nó, mà biểu 

đƣa thầy tôi qua sông .  

Quan Âm nói:  

-Con quái ấy là Quyện Liêm tƣớng quân phải đọa, đà thọ phép với ta. Biểu ở đó mà chờ Ðƣờng Tăng 

tới nơi, sẽ theo làm đệ tử. Phải ngƣơi nói việc thỉnh kinh cho rõ, thì nó sẽ quy y .  

Nói rồi kêu Huệ Ngạn đến.  

Quan Âm lấy cái bầu đở trong tay áo, đƣa cho Huệ Ngạn mà dặn rằng:  

- Ngƣơi đi với Ngộ Không đến mé sông Lƣu Sa, kêu bớ Ngộ Tịnh thì nó đi lên. Trƣớc đem nó tới 

quy y với Ðƣờng Tăng, rồi biểu nó lấy chín cái sọ ngƣời ta kết dính nhau vuông vức, để trái bầu 

chính giữa hóa ra thuyền phép cho Tam Tạng qua sông .  

Huệ Ngạn vâng lời đi với Hành Giả. 

 

 

Nói về Bát Giới xa xa ngó thấy Hành Giả đi với Mộc Tra, liền dắt thầy ra nghinh tiếp.  

Bát Giới tạ ơn Mộc Tra.  

Hành Giả nói:  

- Chúng ta lo đi kêu tên ấy cho mau, rồi thủng thẳng sẽ nói chuyện .  

Tam Tạng hỏi:  

- Kêu ai? 

Hành Giả thuật chuyện lại . 

Tam Tạng nghe rõ, quỳ lạy về hƣớng Nam.  

Lại làm lễ Mộc Tra mà nói rằng:  

- Xin Tôn Giả làm ơn đi cho kiếp kiếp .  

Huệ Ngạn cầm bầu đỏ, bay đến giữa sông, cất tiếng cả kêu rằng:  

- Ngộ Tịnh, Ngộ Tịnh, ngƣời thỉnh kinh đi tới đã lâu, sao ngƣơi không chịu phép? Con quái ấy 

đƣơng lặn dƣới đáy nƣớc, xảy nghe ngƣời kêu tới pháp danh, lại nghe nói có ngƣời thỉnh kinh tới, 

liền trồi lên mặt nƣớc, xem thấy Mộc Tra, mừng rỡ bái chào mà rằng:  

- Tôi trễ sự tiếp nghinh, xin Tôn Giả miễn chấp. Còn Bồ Tát ở đâu? 

Huệ Ngạn nói:  

- Thầy ta không đến, sai ta tới dặn ngƣơi rằng: Phải theo làm đồ đệ Ðƣờng Tăng, và lấy chín cái sọ 

kết bè vuông vức, để trái bầu này chính giữa, làm thuyền phép mà đƣa thầy .  

Ngộ Tịnh hỏi:  

- Ngƣời thỉnh kinh ở đâu? 
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Huệ Ngạn chỉ và nói rằng:  

- Vậy chớ ai ngồi trên bờ đó? 

Ngộ Tịnh nghe nói, nhảy lên bờ quì trƣớc mặt Tam Tạng mà nói rằng:  

- Ðệ tử có mắt không ngƣơi, nên thấy thầy mà không biết, lở lầm xúc phạm, xin thầy mở lƣợng biển 

rộng thứ dung .  

Nói rồi liền lạy.  

Tam Tạng hỏi: 

- Mi thiệt tình chịu theo đạo Phật sao? 

Ngộ Tịnh nói:  

- Bạch thầy! Ðệ tử trƣớc đã vâng lời Bồ Tát, lấy tên sông làm họ, và đặt pháp danh gọi là Sa Ngộ 

Tịnh, lẻ nào nay chẳng theo thầy! 

Tam Tạng nói:  

- Nhƣ vậy thì Ngộ Không đƣa dao cạo cho ta .  

Hành Giả đƣa dao.  

Tam Tạng cạo sạch trơn tóc đỏ.  

Sa Ngộ Tịnh lạy thầy xong xả, rồi lạy kêu Hành Giả là anh cả, Bát Giới là anh hai. Tam Tạng thấy 

Ngộ Tịnh lạy giống thầy chùa, nên kêu là Sa Tăng.  

Huệ Ngạn nói:  

- Thôi, ngƣời tu một thầy nhƣ anh em một nhà, việc lễ nghi chế bớt. Hãy lo làm phép thuyền cho kíp 

mà đƣa thầy .  

Sa Tăng không dám dần dà, cổi xâu chuổi bồ đề, mà làm thuyền Bác Nhã. Ðể bầu đỏ chính giữa, 

thỉnh Tam Tạng xuống thuyền, bên hữu có Ngộ Tịnh, bên tả có Ngộ Năng, đồng bay theo bảo hộ, ở 

trên cao thì có Mộc Tra, Hành Giả dắt ngựa và gánh đồ, đằng vân theo sau rốt, gió êm sóng lặng 

thuyền chạy đƣờng tên, chẳng bao lâu đà đến bờ.  

Tam Tạng bƣớc lên mé, trong mình không lấm ƣớt chút nào.  

Thầy trò day mặt về Nam Hải lạy tạ Quan Âm . 

Tam Tạng tạ ơn Huệ Ngạn . 

Huệ Ngạn thâu bầu hồng trở về Nam Hải, chín cái sọ tiêu mất, hóa chín ngọn khói bay tan.  

Bốn thầy trò lấy làm lạ lùng, đồng nhắm cỏi Tây đi tới.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 23  
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Tam Tạng chẳng quên đạo 

Tứ Thánh thử lòng thiền 

Nói về bốn thầy trò đi dọc đàng bày cạn nguồn lòng mối đạo, chuyện trò vui đẹp, chẳng chút ngại 

ngùng, mãng xem cỏ nội hoa ngàn, bóng ác dƣờng thoi đƣa, ba thu đã gần lụn. 

 

 

Ngày kia trời tối, Tam Tạng nói với đồ đệ rằng:  

- Mặt trời chen lặn, biết nhà nào ngủ đỡ một đêm? 

Hành Giả thƣa rằng:  

- Ngƣời tu hành thì uống nƣớc suối, ăn trái cây, ngủ ngoài sƣơng, nằm dƣới nguyệt, chỗ nào cũng là 

nhà hết thảy, hỏi thăm xóm làm chi? 

Bát Giới nói:  

- Anh đi không, thì thong thả hơn hết, chẳng hề thƣơng kẻ nặng nề, cái gánh đồ nầy, có một Lão Trƣ 

ra sức. Anh theo làm học trò lớn, để tôi làm chức trƣởng công, tôi biết tánh anh muốn làm tiên, 

chẳng hề gánh vật, còn ngựa của thầy mập quá, để cho tôi gởi gánh đồ .  

Hành Giả nói:  

- Ngƣơi tƣởng nó thiệt là ngựa hay sao? Ấy là Thái Tử thứ ba, con vua Long vƣơng Tây hải, bởi vì 

phạm tội, nhờ Quan Âm xin với Ngọc Hoàng, dạy nó phải biến ra con ngựa kim, mà chở thầy cho tới 

Tây Phƣơng Phật, ai có phần nấy, ngƣơi còn xeo nó hay sao? 

Sa Tăng nghe nói hỏi rằng:  

- Nó là rồng thiệt sao anh?" Hành Giả nói:  

- Phải .  

Bát Giới nói:  

- Thiên hạ đồn rằng: Rồng thì có phép thần thông, phun mây vƣợt biển, sao mà đi chậm nhƣ thƣờng? 

Hành Giả nói:  

- Ðể ta biểu nó nhảy sải cho ngƣơi coi .  

Nói rồi giá cây thiết bảng, hào quang chiếu sáng đỏ trời, con ngựa sợ đánh nhằm nó, liền chạy bay 

nhƣ tên bắn, Tam Tạng gò cƣơng không lại, phải ôm cổ nó mà nằm. Chạy tới cụm rừng ngừng lại, 

Tam Tạng mới thở ra hơi, ngó thấy trong rừng có xóm, mừng rỡ nói rằng:  

- Các đồ đệ, đây có nhà ngƣời, hãy ghé vào mà ngủ đỡ .  

Hành Giả ngó lên trời. Thấy mây lành che phủ, rạng chói đỏ trời. Biết là Tiên Phật hiện ra, ngặt thiên 

cơ không dám lậu.  

Liền nói xuôi rằng: 

- Tối rồi, may lắm, thầy trò vào đó mà ngủ nhờ .  
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Tam Tạng liền xuống ngựa. Thấy nhà lầu: Rèm che sáo phủ, cột vẽ rƣờng soi.  

Bát Giới trầm trồ rằng:  

- Chắc là nhà giàu lớn .  

Hành Giả bƣớc tới, Tam Tạng cản rằng:  

- Chẳng nên, chẳng nên; mình là ngƣời tu hành phải giữ phép luật. Ðợi có ai ra cửa, sẽ xin cho vào 

đó mà ngủ nhờ .  

Cùng nhau ngồi trƣớc ngỏ hèn lâu, không thấy ai ra hỏi.  

Hành Giả nóng quá, bƣớc vào cửa ngỏ mà xem, thấy ba căn nhà trở mặt về hƣớng Nam, trong treo 

một bức sơn thủy. Trƣớc có một cái bàn độc sơn đen. Trên bàn để cái lƣ đồng rất lớn.  

Cột có đôi liễn xuân rằng:  

 

Gió đƣa tơ liễu trời vừa tối, 

Tuyết đƣợm bông mai cảnh gặp xuân.  

 

 

Trƣớc nhà khách để sáu cái ghế da. Có bức bình phong che gió.  

Hành Giả đƣơng nhắm nhía, xảy nghe có tiếng giày.  

Thấy có đàn bà chừng ba mƣơi tuổi, bƣớc ra hỏi tiếng dịu dàng rằng: 

- Chẳng hay ai ở đâu mà lén vào nhà đàn bà góa? 

Hành Giả hãi kinh nói rằng:  

- Tôi là sãi Ðại Ðƣờng bên Ðông Ðộ, vâng chiếu chỉ qua Tây Phƣơng lạy Phật thỉnh kinh. Bốn thầy 

trò tôi đến đây, mặt trời chen lặn, nên vào xin phép cho chúng tôi ngụ đỡ một đêm .  

Ngƣời đàn bà ấy cƣời và hỏi rằng:  

- Còn ba thầy nữa ở đâu? Xin mời vào luôn thể .  

Hành Giả cả kêu rằng:  

- Xin mời sƣ phụ đi vô .  

Tam Tạng biểu Bát Giới, Sa Tăng dắt ngựa gánh đồ vào cửa.  

Ngƣời đàn bà ấy bƣớc ra nghinh tiếp, Bát Giới lén xem nhan sắc nhƣ vầy:  

 

Trâm cài lƣợc giắt kể đôi từng, 

Châu ngọc tai đeo chiếu sáng trƣng, 

Son phấn chẳng dồi coi cũng đẹp, 

Dung nhan chỉ kém gái còn xuân.  
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Ngƣời đàn bà ấy mừng rỡ, rƣớc bốn thầy trò vào nhà, mời ngồi theo thứ tự.  

Xảy thấy con đầy tớ gái, bƣng kỉ vàng chén ngọc và một mâm trái cây mùi lạ ngọt ngào, trà ngon 

thơm ngát.  

Ngƣời đàn bà ấy xăn tay áo rộng, bƣng trà trao đủ bốn thầy.  

Lại truyền dọn cơm chay thết đãi.  

Tam Tạng chắp tay hỏi rằng:  

- Chẳng hay bà họ chi? Và xứ nầy gọi là xứ gì; xin cho tôi biết .  

Ngƣời đàn bà ấy đáp rằng:  

- Ðây thuộc về phƣơng Tây gọi là Ðông Ấn độ. Còn tôi họ Giả, chồng tôi họ Mạc. Cha mẹ chồng tôi 

mất sớm, vợ chồng tôi coi sóc gia cang. Sự nghiệp muôn vàng, ruộng vƣờn ngàn khoảnh. Vợ chồng 

tôi có ba đứa con gái, không đặng chút trai, chồng tôi bỏ mình năm xƣa, nay đà mãn phục. Không bà 

con chi hết, mẹ con tôi giữ gìn gia tài. Muốn gã con lấy chồng, lại sợ không ai coi sự nghiệp. Nay 

gặp bốn thầy trò ghé lại, bốn mẹ con tôi đƣơng đóng cửa kén chồng. Không biết đại sự có hoan hỉ 

hay không? Xin cho tôi biết? 

Tam Tạng nghe nói, giả điếc làm câm. Cứ lim dim ngồi tƣởng Phật.  

Ngƣời đàn bà ấy nói rằng:  

- Tôi có ba trăm dãy ruộng gò, ba trăm dãy ruộng bƣng, ba trăm ngôi vƣờn thanh hoa đẳng vật. Dê 

heo vô số, trâu ngựa cả bầy, đồng cỏ trái cây hơn bảy chục sở, lúa gạo ăn chín năm không hết, hàng 

lục mặc mƣời năm có dƣ, bạc vàng dùng mãn đời cũng không thiếu. Kể chi nữ trang y phục nệm 

gấm màn thêu. Nếu bốn thầy trò bằng lòng ở đây, thiệt hƣởng phƣớc thanh nhàn khoái lạc. Tội gì 

chịu cực mà đi không tới Tây Phƣơng? 

Tam Tạng cứ làm thinh không nói.  

Ngƣời đàn bà ấy nói rằng:  

- Ngày sanh tôi là giờ dậu, ngày mồng ba tháng tám, năm Ðinh hợi. Chồng tôi lớn hơn tôi ba tuổi. 

Tôi năm nay đã bốn mƣơi lăm, con gái lớn tôi tên Chơn Chơn, đặng hai mƣơi tuổi. Con giữa tên Ái 

Ái, mƣời tám tuổi. Con gái út tên Liên Liên, mƣời sáu tuổi, đều chƣa có nơi nào. Tôi tuy xấu xa, chớ 

ba đứa nhỏ đều xinh tốt. Nghề nữ công cũng chẳng thua ai. Bởi chồng tôi không có con trai, nên 

cƣng chúng lắm. Cho ba đứa ăn học, đều biết làm thi phú văn chƣơng. Tuy ở sơn lâm, mà không thô 

tục. Tài có sắc cũng có, xứ quê ngƣời chẳng quê; nhắm cũng xứng đôi với mấy thầy lắm. Nếu bằng 

lòng ở đây mà để tóc, thời làm chủ cái nhà nầy. Lại đƣợc mặc hàng lụa, ăn thịt thà, chẳng hơn đi Tây 

Phƣơng, thì mặc vải bô, ăn cực khổ? 

Tam Tạng ngồi trơ trơ, nhƣ vịt nghe sấm, tợ ếch mắc mƣa, cứ lộn thinh con mắt. Còn Bát Giới nghe 

nói giàu sang thì mê, nghe nói nhan sắc cũng muốn, ngứa nghề nóng họng, ngồi trên ghế không yên, 
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khác nào trong nệm có dồn kim, cứ nhỏm lên nhỏm xuống.  

Dằn lòng chẳng đặng, bƣớc lại vỗ Tam Tạng mà nói rằng:  

- Thầy không nghe bà chủ nói hay sao? Ngồi lim dim giả điếc. Lẽ nào ngƣời nói phải mà làm cách 

chẳng chịu trả lời? 

Tam Tạng giựt mình, trợn mắt và xí một tiếng.  

Bát Giới lui về chỗ.  

Tam Tạng nói rằng:  

- Mi là nghiệp chƣớng. Ngƣời tu hành lẽ nào nghe giàu sang mà dời chí, thấy sắc mà động lòng? 

Ngƣời đàn bà ấy cƣời rằng:  

- Tội nghiệp thì thôi! Ði tu hành mà có ích chi đó? 

Tam Tạng hỏi:  

- Vậy chớ bà ở thế lại có ích chi? 

Ngƣời đàn bà ấy nói rằng:  

- Vậy thầy nghe tôi nói việc sung sƣớng cả đời. Xin đọc bài thơ làm chứng. 

 

Thơ rằng:  

 

Xuân đồi đồ mới dạo xem hoa, 

Hạ thƣởng sen xanh mặc nhổ nha 

Thu có rau thơm và thịt sốt, 

Ðông thì nệm ấm với dầu thoa 

Tƣ niên ngủ kỹ không mãi,  

Cả kiếp ăn ngon mặc tốt mà 

Trút cạn nguồn tình vui một bữa, 

Khá hơn tìm tõi kiếm Di Ðà.  

 

 

Tam Tạng nói:  

- Bà hƣởng vinh hoa phú quý. Có ăn có mặc, con cái đầy nhà. Bà gọi là tử tế cũng phải. Còn tôi tu 

hành lại có ít theo tôi. Hãy nghe thử bài thơ thì biết. 

 

Thơ rằng:  

 

Tu hành theo phận chí không nguôi, 
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Trăng gió phƣờng kia dạ phủi rồi 

Ngoài thể tham lam là thể tục, 

Trong mình đạo đức biết mình vui 

Gắn cóng cầu Phật xin qua đó, 

Mở lối từ bi trở lại thôi 

Gẫm kẻ ở trần ăn mặc sƣớng, 

E sau đọa xuống chốn tanh hôi.  

 

 

Ngƣời đàn bà ấy nghe nói nổi giận đáp rằng:  

- Thầy này thiệt vô lễ. Nếu tôi không vị tình ở Ðông Ðộ, thì chắc đuổi ra ngoài. Tôi thiệt tình muốn 

dâng sƣ phụ quý khoái lạc cho mấy thầy, thầy lại nói biếm tôi nhƣ vậy! Dầu thầy mắc thọ phép tình 

nguyện không ƣa việc thế thời thôi. Còn đệ tử của thầy, cũng cho đỡ một ngƣời làm rễ. Có đâu nói 

gắt nhƣ vậy? 

Tam Tạng thấy ngƣời ấy giận dữ, liền nói xuôi rằng:  

- Thôi, Ngộ Không ở lại .  

Hành Giả bạch rằng:  

- Tôi từ bé đến lớn không biết việc đời. Xin nhƣợng cho Ngộ Năng là ngƣời thông thạo .  

Bát Giới nói: 

- Anh đừng trao gánh cho tôi, thủng thẳng luận bàn mới đặng .  

Tam Tạng nói:  

- Hai đứa bây không chịu, thì để Ngộ Tịnh lại cho .  

Sa Tăng bạch rằng:  

- Tôi nhờ ơn Bồ Tát dạy biểu tu hành. Tôi tình nguyện theo thầy, chớ không tham phú quý. Có giết 

thì chịu, chớ không làm trái lẽ nhƣ vậy .  

Ngƣời đàn bà ấy thấy ai nấy không chịu liền bƣớc vào trong, đóng cửa bỏ bốn thầy ở ngoài, không 

trà nƣớc chi hết.  

Bát Giới than thở rằng:  

- Thầy không thạo việc, nói một lời bất lợi biết dƣờng nào? Phải chi thầy nói lòng vòng, cũng đặng 

ăn no ngủ ấm. Rạng ngày chịu không chịu, ai lại ép ai. Chẳng hơn không có cơm ăn, chịu một đêm 

sao nổi? 

Sa Tăng nói:  

- Thôi anh ở lại mà làm rễ cho xong .  

Bát Giới nói:  
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- Em đừng trao gánh cho ta, thủng thẳng tính đi tính lại đã .  

Hành Giả rằng:  

- Không nói dài vắn chi hết. Nhƣ ngƣơi chịu ở lại, thì thầy làm xui với ngƣời ấy cho rồi. Ngƣơi làm 

rễ nhà giàu mặc sức ăn ngon bận tốt. Chắc dọn tiệc đãi họ, thầy trò ăn một bữa cũng no. Còn ngƣơi ở 

lại đây, thì lƣơng toàn vô hại .  

Bát Giới nói:  

- Anh luận cũng cao, song không khỏi tiếng này: Ra trân rồi về trần. Ðể vợ còn cƣới chồng .  

Sa Tăng nghe nói hỏi rằng:  

- Nói vậy nhị ca đà có vợ hay sao? 

Hành Giả nói:  

- Em không hay việc ấy. Nguyên là con rễ ông Cao Thái Công ở nƣớc Ô Tƣ Tạng, bị ta bắt đƣợc mới 

theo. Vả lại Quan Âm có độ trƣớc, nên cũng chẳng đã, phải bỏ vợ theo thầy. Nay cũng lâu ngày 

muốn bỏ thầy mà cƣới vợ. Bát Giới ngƣơi lạy ta vài lạy, thì ta tính dùm chuyện đó mới xuôi .  

Bát Giới đáp rằng:  

- Ðừng có nói xàm. Ý ai cũng nhƣ nấy, muốn bắt tôi chịu xấu một mình. Lời thƣờng rằng: Thầy chùa 

đắm sắc, nhƣ ma đói thèm cơm. Ai lại gan dạ nào mà nói tốt. Ðiều muốn làm lớn thì làm láo, nói ra 

thì sợ chúng cƣời. Ðến nay, dầu đèn cũng không, cơm nƣớc cũng vắng. Ngƣời ta rán một đêm còn 

đƣợc, báo hại con ngựa nhịn cỏ, mai đi sao thấu đƣờng xa. Thôi, để tôi dẫn nó đi ăn ba miếng .  

Nói rồi mở cƣơng ngựa dắt đi một nƣớc.  

Hành Giả nói nhỏ với Sa Tăng rằng:  

- Ngƣơi ngồi đây với thầy, ta theo coi nó đi đâu cho biết .  

Nói rồi ra khỏi nhà khách, dùn mình biến ra con chuồn chuồn đỏ, bay theo Bát Giới coi chơi. Thấy 

Bát Giới dắt ngựa gặp cỏ không cho ăn, cứ dắt ra phía sau đứng đó. Xảy thấy ngƣời đàn bà dắt ba 

đứa con gái, đứng coi bông cúc nơi cửa sau.  

Bát Giới dắt ngựa đi trờ tới, ba nàng kia bƣớc trái vào trong.  

Ngƣời đàn bà ấy hỏi rằng:  

- Thầy đi đâu đó? 

Bát Giới buông dây cƣơng bƣớc tới, bái và nói rằng: 

- Thƣa mẹ, tôi đi cho ngựa ăn .  

Ngƣời đàn bà ấy nói:  

- Thầy ngƣơi không biết tính, ở nhà ta thì sung sƣớng, chẳng hơn đi tới Tây Phƣơng? 

Bát Giới cƣời rằng:  

- Mấy ngƣời ấy vâng lệnh vua Ðƣờng đi thỉnh kinh, nên không dám ở đây. Song tôi còn ngại lắm. Sợ 

mẹ chê tôi mỏ dài tai lớn, không chịu gả con .  
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Ngƣời đàn bà ấy nói:  

- Ta không chê đâu. Bởi vì nhà không có đàn ông, miễn đặng một ngƣời cầm lái. Song ngại vì ba đứa 

nhỏ, sợ tánh con gái hay chê .  

Bát Giới thƣa rằng:  

- Xin mẹ nói dùm với mấy cổ: Ðừng chê mập chê ốm. Tuy thầy tôi tốt mã, song cũng chẳng đặng mà 

ham, chớ nhƣ tôi diện mạo xấu xa, mà có ích lắm.  

Ngƣời đàn bà ấy hỏi rằng:  

- Ngƣơi có tài chi, thì nói cho ta nghe thử .  

Bát Giới ca rằng:  

 

Tuy vấn sanh tƣớng xấu, Song cũng có tài năng 

Ðào giếng chừng ba khắc. Câu mƣa nội nửa ngày, 

Giữ nhà hơn chó sủa: Cào đất quá trâu cày, 

Trăm việc đều thông cả: Siêng năng ít ai tày.  

 

 

Ngƣời đàn bà ấy nghe nói khen rằng:  

- Giỏi nhƣ vậy thì xong lắm. Song ngƣơi về thƣa lại với thầy. Nếu thầy ngƣơi bằng lòng thì ta bắt rễ .  

Bát Giới nói:  

- Thầy ấy không phải cha mẹ chi tôi, mà phải thƣa đi thƣa lại, ƣng không là tại nơi tôi .  

Ngƣời đàn bà ấy nói rằng:  

- Nhƣ vậy thì xong lắm, để ta tính lại với con ta .  

Nói rồi bƣớc vào đóng cửa.  

Bát Giới không cho ngựa ăn cỏ, cứ việc dắt về.  

Chẳng ngờ Hành Giả bay theo nghe đủ các việc, liền bay về hiện hình nhƣ cũ, thƣa với thầy rằng:  

- Bát Giới dắt ngựa về đó .  

Tam Tạng nói:  

- Ngựa thì phải dắt mới đặng, nếu buông khơi thì nó chạy đi .  

Hành Giả cƣời, rồi thuật hết các việc. 

 

Khi ấy Bát Giới về tới, buộc ngựa xong rồi Tam Tạng nói:  

- Ngƣơi thả ngựa ăn cỏ rồi chƣa? 

Bát Giới nói:  

- Chẳng có cỏ non nên không thả ngựa .  
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Hành Giả nói:  

- Không thả ngựa mà có quần ngựa hay không? 

Bát Giới nghe hỏi biết chuyện lậu rồi, làm thinh không nói lại, ngồi ngoẻo đầu nhiều mỏ thở ra. 

 

Giây lâu nghe tiếng mở cửa, những thế nữ cầm hai cặp đèn sáp, một cái lƣ hƣơng, tiếng ngọc len 

ken, mùi thơm bát ngát, ngƣời đàn bà ấy dắt ba ngƣời con gái ra kêu mà nói rằng:  

- Chơn Chơn, Ái Ái, Liên Liên mau ra mắt Ðƣờng Tăng ở Ðông Ðộ .  

Ba nàng ấy ra làm lễ, coi lịch sự nhƣ tiên. 

 

Có bài ca làm chứng:  

 

Mày nhƣ kiểng chẩu, mặt tợ phấn dồi 

Sắc sảo đành ngiêng nƣớc, nết na dễ động ngƣời 

Liễu dịu dàng chân bƣớc, huê chúm chím miệng cƣời 

Nếu không Tiên nữ vì trần đọa thì cũng Hằng Nga xuống thế chơi.  

 

 

Tam Tạng chắp tay cúi mặt, Sa Tăng nhắm mắt day lƣng.  

Hành Giả làm ngơ không ngó tới, có một mình Bát Giới coi không nháy mắt, nhìn muốn rớt tròng, 

mất vía, bay hồn, bấm gan tím ruột, liền bỏ nhỏ rằng: 

- Chào các tiên cô giáng hạ, thôi, mẹ biểu mấy cổ lui vào .  

Ba nàng ấy đều lui vô hết, để lại một cặp đèn.  

Ngƣời đàn bà ấy hỏi rằng:  

- Bốn thầy trò, ông nào thƣơng con tôi mà bằng lòng ở lại? 

Sa Tăng nói:  

- Chúng tôi đà nhứt định, ngƣời họ Trƣ ở lại đã xong .  

Bát Giới nói:  

- Em đừng đổ án cho anh, để tính đi tính lại .  

Hành Giả nói:  

- Còn tính nổi gì nữa? Ngƣơi đã giao ƣớc tại cửa sau rồi, bây giờ thầy làm Nam chủ hôn, ta đứng 

trƣởng tộc. Sa Tăng làm mai, chẳng coi lịch làm chi, nay là ngày thiên ân tốt lắm, hãy lạy thầy vài 

lạy, rồi đi làm rễ cho mau .  

Bát Giới nói:  

- Ðừng nói chơi không đặng, có đâu làm trái lẽ nhƣ vầy? 
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Hành Giả nói:  

- Ngƣơi đừng có chối, miệng kêu mẹ đà chẳng biết mấy lần, chuyện gì mà nói chơi không đƣợc? 

Mau mau vào trong cho ta ăn đám cƣới .  

Nói rồi tay mặt kéo Bát Giới, tay trái kéo áo ngƣời đàn bà ấy nói rằng:  

- Thôi, mẹ vợ dắt chàng rễ vào trong .  

Ngƣời đàn bà ấy hối đầy tớ gái dọn cơm chay thiết đãi ba thầy.  

Tam Tạng, Hành Giả, Sa Tăng ăn no rồi ngủ. 

 

 

Còn ngƣời đàn bà ấy dắt Bát Giới đi không biết mấy phòng, Bát Giới nói: 

- Thƣa mẹ, tôi đã đói lòng, xin ghé phòng nầy một chút .  

Ngƣời đàn bà ấy đáp rằng:  

- Ðây là kho lúa và hà để cối xay, chớ nhà bếp còn cách xa lắm .  

Bát Giới nói:  

- Thiệt nhà nhiều ngăn nắp quá! 

Ði quanh co hơn một buổi, mới tới phòng nằm.  

Ngƣời đàn bà ấy nói rằng:  

- Nay nhằm ngày thiên ân, nhập phòng tốt lắm. Ngƣơi làm lễ cho mau .  

Bát Giới nói:  

- Mẹ nói phải lắm, xin mẹ ngồi ngay bàn án ngó ra, đặng tôi lạy một lần luôn thể . Ngƣời đàn bà ấy 

cƣời rằng:  

- Bợ thì muốn cƣới cho mau, mà tiếc từ cái lạy! Tuy vậy cũng đặng, khỏi mất công nhiều lần .  

Nói rồi ngồi lên, Bát Giới cúi đầu làm lễ.  

Lạy rồi hỏi rằng:  

- Thƣa mẹ, tính gả ngƣời thứ mấy cho tôi? 

Ngƣời đàn bà ấy nói rằng:  

- Chuyện ấy chƣa nhất định, muốn gả con lớn thì sợ con giữa nó phiền, muốn gả con giữa thì sợ con 

út nó giận. Bằng gả con út, chắc hai đứa nó hờn, nên chƣa định chắc .  

Bát Giới nói:  

- Thƣa mẹ, nếu sợ phàn nàn xin gả cho tôi hết thảy, thì khỏi lo việc ghen tuông . Ngƣời đàn bà ấy nói 

rằng:  

- Không lẽ ba đứa con, mà có một thằng rễ? 

Bát Giới thƣa rằng:  

- Nói nhƣ mẹ thì ngƣời ta không có hai ba vợ hay sao? Rất đổi là vua Nghiêu còn gả hết hai con cho 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

ông Thuấn. Tôi khéo ở lắm, chẳng hề bỏ phép công bình? 

Ngƣời đàn bà ấy nói:  

- Không đặng, ta đƣa cái khăn vuông cho ngƣơi đội, chụp con nào thì con ấy phải ƣng, ấy là lối bói 

thiên hôn đó .  

Bát Giới nghe lời lấy khăn che mặt, rồi nói rằng:  

- Xin mẹ kêu mấy cổ ra đây .  

Ngƣời đàn bà ấy nói rằng:  

- Chơn Chơn, Ái Ái, Liên Liên. Ra cho rể mới choàn thiên hôn mà kết duyên gá nghĩa .  

Nói rồi nghe ba nàng đều dạ, đeo vàng ngọc khua rổn rảng, mùi xạ hƣơng bay bát ngát. Lòng mừng 

khấp khởi, chụp trƣớc rồi chụp sau. Chụp chẳng đặng ngƣời nào, té ngiêng rồi té ngửa! Rán sức đổ 

mồ hôi hột, té đập mặt u đầu! Chụp cột nầy rồi ôm cột kia, đụng vách nầy nhào vách nọ!  

Mệt ngồi thở dốc và nói rằng:  

- Mẹ ôi! Ba cô ấy qủy quyệt quá! Chụp không nhằm biết tính sao? 

Ngƣời đàn bà ấy nói:  

- Không phải nó qủy quyệt đâu, ấy là mắc nhƣợng cho nhau, nên không đứa nào chịu hết .  

Bát Giới nói:  

- Mấy cô không chịu, thì mẹ chịu cho rồi .  

Ngƣời đàn bà ấy nạt rằng: Ðừng nói bậy nà! Mi là bộ mặt heo, nên đụng đâu muốn đó. Không chừa 

nhạc mẫu hay sao? Bởi ba đứa con ta đều khéo léo, dệt ba cái áo lót mồ hôi bằng gấm đều có nhận 

hột trân châu. Nhƣ ngƣời bận áo nào vừa, thì gả đứa ấy .  

Bát Giới nói:  

- Xong lắm, xong lắm, nếu bận đặng ba cái, thì gả hết cho tôi! 

Ngƣời đàn bà ấy vào phòng lấy một cái áo đƣa ra.  

Bát Giới xem qua mừng lắm, bèn cởi trần mà mặc áo vào . Bận rồi nhào xuống đất; coi lại là dây 

buộc riết mình, chớ không phải áo, nó riết gần gãy ba sƣờn, thở không muốn đặng. Coi lại bốn mẹ 

con đi mất chẳng còn. 

 

 

Nói về thầy trò Tam Tạng ngủ tới hừng đông, Tam Tạng mở mắt ra thấy mình ngủ trong rừng tòng 

bá, không biết nhà cửa đâu mất, lấy làm lạ lùng! 

Tam Tạng thất kinh, dậy kêu đồ đệ, Sa Tăng nói với Ngộ Không rằng:  

- Anh ôi! Không xong rồi! Chúng ta đã gặp quỹ! 

Hành Giả biết trƣớc, cƣời chúm chím mà nói rằng:  

- Tuy là ngủ trong rừng tòng, mà vui quá sức. Song không rõ Bát Giới bị hành tội ra thể nào? 
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Tam Tạng hỏi:  

- Nó bị tội chi? 

Hành Giả cƣời rằng:  

- Bốn mẹ con ngƣời đàn bà hồi hôm đó, chắc là Tiên Phật hiện ra mà thử chúng ta. Nên nửa đâm 

biến mất. Còn Bát Giới phải mắc nạn chẳng sai .  

Tam Tạng nghe qua, liền lạy thinh không mà niệm Phật.  

Xảy thấy trên cây tòng bay xuống một lá thiệp.  

Sa Tăng lấy đem cho Tam Tạng.  

Trong lá thiệp có tám câu thơ rằng:  

 

Lê Sơn lão mẫu tu hành 

Vị tiếng Quan Âm thỉnh xuống trần 

Cậy Phổ Hiền kia làm thục nữ, 

E¨p Văn Thù nọ giả gia nhân 

Thánh Tăng giữ phép đà trọn đạo, 

Bát Giới tham hoa muốn gãy lƣng 

Từ ấy sắp sau chừa các lỗi 

Bằng quen thói cũ khó thành thần.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 24  

Vạn Thọ sơn, Trấn Nguơn cầm cố hữu 

Ngũ Trang am, Hành Giả trộm nhơn sâm 

Ba thầy trò đƣơng đọc bài kệ, xảy nghe trong rừng có tiếng kêu lớn rằng:  

- Sƣ phụ ôi! Cứu tôi với! Từ rày sắp ới tôi không dám nữa đâu .  

Tam Tạng hỏi:  

- Phải Ngộ Năng kêu đó phải không? 

Sa Tăng thƣa:  

- Phải .  

Hành Giả nói:  

- Em đừng nói tới nó làm chi, chúng ta đi cho rãnh .  
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Tam Tạng nói:  

- Tuy nó khờ dại mặc lòng, song vị tình Bồ Tát ngày xƣa, cứu nó một phen kẻo tội nghiệp .  

Sa Tăng gánh đồ, Hành Giả dắt ngựa. Ba thầy trò đồng vào rừng kiếm. 

 

 

Nói về thầy trò vào rừng, thấy Bát Giới bị trói dƣới gốc cây, kêu la vang rên siết! Hành Giả cƣời 

rằng:  

- Chàng rễ ôi! Sao chừng nầy chƣa dậy mà lạy thầy, và tạ mai nhơn trƣởng tộc? Hỡi còn giả ngộ hay 

sao? Ủa! Nói vậy thì mẹ vợ với vợ trói chàng rễ mà khảo đó chăng? 

Bát Giới thấy Hành Giả kêu ngạo, thì hổ thẹn trăm bề! Ðau cho mấy cũng không la, phải cắn răng 

mà chịu đỡ.  

Sa Tăng thấy tội nghiệp quá, nên chẳng nỡ lòng, liền để gánh đồ, lại mở dây cho Bát Giới.  

Bát Giới hổ thẹn không dám ngó lên. Liền quỳ lạy thinh không, chẳng biết ai mà vái. Hành Giả hỏi:  

- Ngƣơi biết vị nào hiện ra mà thử đó chăng? 

Bát Giới nói:  

- Tôi hôn mê bất tỉnh nên không biết ai .  

Hành Giả đƣa lá thiệp ra.  

Bát Giới coi càng hổ thẹn.  

Sa Tăng thấy Bát Giới mắc cỡ, nực cƣời nói cợt rằng:  

- Nhị ca cũng khá lắm mới cảm động bốn vì Bồ Tát, giúp việc hôn nhơn .  

Bát Giới nói:  

- Sƣ đệ đừng nhắc chuyện đó làm chi nữa. Từ nầy sắp tới chẳng dám làm nhăn, cứ quảy gánh theo 

thầy cho tới Phật .  

Tam Tạng khen rằng:  

- Nói nhƣ vậy mới phải .  

Hành Giả thỉnh thầy lên ngựa, dắt ra đƣờng cái đồng đi.  

Ăn gió nằm mƣa, trèo non lặn suối, xảy thấy hòn núi rất cao. 

 

Thiệt là, 

 

Hoa nở hoa tàn đầy đãnh núi, 

Mây qua mây lại quảng đầu non.  
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Tam Tạng ngồi trên ngựa mừng rỡ nói rằng:  

- Ðồ đệ, ta từ đi Tây Phƣơng đến nay thấy nhiều non nƣớc, không thấy núi nào cảnh tốt nhƣ vầy, có 

khi gần tới chùa Lôi Âm. Phải sửa sang cho đàng hoàng, mà ra mắt Phật Tổ .  

Hành Giả cƣời rằng:  

- Sửa soạn chi gấp vậy? 

Sa Tăng hỏi:  

- Thƣa đại ca đây tới Tây độ còn cách bao xa? 

Hành Giả nói:  

- Kể từ Ðông Ðộ qua Tây độ cách mƣời muôn tám trăm dặm đƣờng. Nay đi mƣời phần mới đặng 

một .  

Bát Giới nói:  

- Biết đi mấy năm cho tới .  

Hành Giả nói:  

- Ƣớc sức hai em đi hơn mƣời mấy ngày cũng tới. Còn ta thì một ngày vừa đi vừa về năm chục lần, 

mà mặt trời chƣa lặn. Chớ nhƣ thầy thì hết đợi hết trông! 

Tam Tạng hỏi:  

- Ngộ Không, ngƣơi nói ta đi mấy mƣơi năm mới tới? 

Hành Giả nói:  

- Thầy đi từ nhỏ cho tới già, già rồi trẻ lại một ngàn lần nhƣ vậy cũng chƣa tới Tây Phƣơng. Phải chi 

thành tâm, ngó lại Tây pƣơng gần tới .  

Sa Tăng nói:  

- Chỗ nầy tuy không phải chùa Lôi Âm, song cũng chỗ thần tiên chi đó? 

Hành Giả nói:  

- Phải. Ðây là non tiên cảnh thánh, chúng ta đi chậm chậm mà xem hoa. 

 

 

Nói về trong núi Vạn Thọ, có am Ngủ trang. Trong am ấy có một ông tiên, tên là Trấn Nguơn Tử, 

hiệu riêng là Dữ Thế Ðồng Quân. Trong vƣờn có một vật báu. Nguyên trƣớc khi mới có trời đất, thì 

sanh ra cây nầy. Gọi rằng Thảo huờn đơn, lại kêu là nhơn sâm quả. Ba ngàn năm mới nở bông, ba 

ngàn năm mới có trái, ba ngàn năm nữa trái ấy mới chín cây. Gần cả muôn năm, mới có ba mƣơi trái. 

Hình nhƣ con nít mới đẻ ba ngày, có đủ tay chân, ngủ quan không thiếu. Nếu ai có phƣớc, hửi một 

cái sống đặng ba trăm sáu mƣơi năm, ăn đặng một trái thì sống bốn muôn bảy ngàn tuổi. 

 

Ngày kia Nguơn Thỉ thiên tôn mời Trấn Nguơn lên cung Di lạc mà nghe giảng đạo. Các tiên nhóm 
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lại rất đông. Còn Trấn Nguơn đại tiên có bốn mƣơi tám ngƣời đệ tử tu luyện gần thành,đồng dắt theo 

nghe giảng, để hai ngƣời ở lại coi động, là hai đứa học trò nhỏ hơn hết, tên Minh Nguyệt với Thanh 

Phong.  

Thanh Phong đã đặng một ngàn ba trăm hai mƣơi tuổi.  

Minh Nguyệt mới một ngàn hai trăm tuổi mà thôi.  

Khi Trấn Nguơn đại tiên gần đi có dặn rằng:  

- Ta đi rồi ít ngày, có ngƣời quen của ta là Ðƣờng Tam Tạng ghé đây. Nguyên ở Trƣờng An vâng 

lệnh đi thỉnh kinh Tây độ, đừng thấy thầy sãi mà đem dạ dễ ngƣơi. Phải hái trái nhơn sâm mà đãi 

Tam Tạng .  

Hai đạo đồng thƣa rằng:  

- Ngƣời không đồng đạo thì chẳng bàn luận làm chi, ấy là lời Khổng Tử. Mình theo đạo Lão Tử, sao 

lại quen với thầy chùa? 

Trấn Nguơn đại tiên nói:  

- Chúng bây không biết. Thầy ấy nguyên là đệ tử thứ nhì của Phật Tổ, ở tại Tây Phƣơng, hiệu là Kim 

Thiền tử năm trăm năm trƣớc ta đi coi hội Vu Lan, có quen biết với nhau, nhƣ tình bằng hữu. Nay 

tuy Kim Thiền tử đầu thai làm Tam Tạng, ta lẽ quên cựu ngãi hay sao? Song đem trái nhơn sâm cho 

Tam Tạng ăn, đừng cho lũ đồ đệ hay; vì chúng nó là học trò ăn cƣớp .  

Hai tiên đồng vâng lệnh, đều ở lại giữ am. 

 

 

Nói về bốn thầy trò Tam Tạng đƣơng dạo núi non, ngó thấy trong vuông tre có lầu đài rực rỡ. Ði lần 

tới cửa ngỏ, coi tợ cảnh tiên cõi phật. 

 

Thiệt là:  

 

Lặng lẽ rất yên lòng đạo đức, 

Trống không chi nhộn việc ngƣời đời.  

 

Tam Tạng xuống ngựa, ngó bên tả cửa núi, có một tấm bia.  

Trong bia có mƣời chữ lớn rằng: 

 

Vạn thọ sơn phƣớc địa, Ngủ trang quán động thiên. 

 

Nghĩa là: 
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Ðất sanh non Vạn thọ, Trời trổ viện Ngũ trang. 

 

 

Tam Tạng thấy chữ Viện, liền nói với học trò rằng:  

- Ðây là am viện của đạo sĩ, cũng nhƣ kiểng chùa Thiền. Hãy đi vô mà coi thử? Hành Giả nói:  

- Phải. 

Bốn thầy trò đồng bƣớc vào. Thấy đôi liển dán cửa ngỏ rằng:  

 

Trƣờng sanh bất lão thần tiên phủ, 

Dữ thiên đồng thọ đạo nhơn gia.  

 

Nghĩa là:  

 

Còn mãi không dời nhà đạo đức, 

Sống hoài chẳng thác viện thần tiên.  

 

 

Hành Giả cƣời rằng:  

- Ông đạo nầy hay nói lối. Trên cửa cung Ðâu Suất là chỗ ông Thái Thƣợng, cũng không viết liển xất 

nhƣ vầy. 

Bƣớc vào cửa trông thấy hai đạo đồng ra nghinh tiếp. Thƣa rằng:  

Xin mời vào nghỉ. 

Tam Tạng thấy hai đạo đồng, tinh thần tợ nƣớc, cốt cách khác thƣờng. Liền mừng rỡ đi theo vào am 

ấy. Thấy giữa am thờ bức tƣợng, có hai chữ Thiên Ðịa mà thôi. Ðể lƣ hƣơng vàng trên bàn án đỏ.  

Tam Tạng thấp hƣơng làm lễ, rồi hỏi hai đạo đồng rằng:  

- Am Ngủ trang ở cỏi Tây Phƣơng. Sao chẳng thờ Tam Thanh Tứ đế, các vị tinh quân? Lại thờ chữ 

Thiên Ðịa? 

Tiên đồng cƣời chúm chiếm mà rằng:  

- Tôi không dám nói giấu sƣ phụ Thầy tôi thờ chữ Thiên là phải còn thờ chữ Ðịa là vì tình. Có lẽ nào 

thờ mấy ông ấy! 

Tam Tạng hỏi:  

- Vì cớ nào vậy? 

Tiên đồng nói:  



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

- Tam Thanh là bằng hữu của thầy tôi. Tứ Ðế thầy tôi cũng quen lắm. Còn mấy vị sau là kẻ dƣới tay 

của thấy tôi, mà phụng thờ sao phải? 

Hành Giả nghe qua cƣời dài rồi nói rằng:  

- Tƣởng có một mình Lão Tôn hay nói ma, chẳng ngờ đồng lữ cũng vậy! 

Tam Tạng hỏi:  

- Vậy chớ lịnh sƣ ở đâu? 

Thanh Phong thƣa rằng:  

- Thầy tôi đi nghe Nguơn Thỉ giảng kinh, vì có giấy mời hôm trƣớc. 

Hành Giả nghe nói cứ việc cƣời hoài.  

Tam Tạng biểu ba ngƣời đi ra gánh đồ và dắt ngựa vào. Rồi mƣợn nồi vút cơm khô mà ăn đở.  

Ba ngƣời ấy đi hết.  

Thanh Phong dâng trà cho Tam Tạng.  

Minh Nguyệt hỏi rằng:  

- Thầy phải hiệu là Ðƣờng Tam Tạng, qua thỉnh kinh bên phật hay chăng? 

Tam Tạng nói:  

- Phải! Sao Tiên đồng biết đặng tên tôi? 

Thanh Phong nói: 

- Khi thầy tôi ra đi có dặn rành... Nên tôi mới biết. Vậy xin thầy ngồi nghĩ, đặng tôi hái trái đem 

dâng. 

Nói rồi hai đồng tử vào phòng. Một ngƣời cầm cái móc vàng, một ngƣời bƣng cái chậu đỏ. Trong 

chậu lót nhiều khăn tơ lụa cho êm. Ðồng ra vƣờn nhơn sâm mà hái. Thanh Phong cầm móc vàng leo 

lên cây giựt xuống.  

Minh Nguyệt đứng dƣới gốc, giơ chậu đỏ hứng hai trái nhơn sâm.  

Hái rồi đem ra dâng cho Tam Tạng mà nói rằng:  

- Chúng tôi ở Sơn lâm cồn cạn không có vật chi mà đãi thầy. Xin dâng hai trái nầy, cho sƣ phụ dùng 

mà uống nƣớc. 

Tam Tạng ngó thấy hai trái ấy, thì run lập cập và ngồi dang ra xa ba thƣớc, mà nói rằng:  

- Bạc ác thì thôi! Năm nay mùa màng đặng lắm, làm sao đến nỗi ăn thịt ngƣời? Ðó là hai đứa con nít 

mới sanh chƣa đặng ba ngày. Sao lại biểu tôi ăn mà uống nƣớc? Thanh Phong nghe nói nghĩ thầm 

rằng:  

- Ông Hòa Thƣợng nầy thai phàm mắt thịt, nên không biết trái nhơn sâm. 

Minh Nguyệt thƣa rằng:  

- Trái nầy gọi là nhơn sâm quả, ở trên cây sanh ra. 

Tam Tạng rằng: 
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- Ðừng có nói xàm. Lẽ nào cây lại sanh ngƣời đặng? Không ai ăn mà ép, hãy dẹp cho mau. 

Hai ngƣời thấy Tam Tạng một hai không chịu ăn, túng phải bƣng vào phòng mà thƣơng nghị.  

Thanh Phong nói:  

- Ðƣờng Tăng không biết trái nhơn sâm. Thôi, anh em mình chia nhau mà hƣởng. Minh Nguyệt nói:  

- Phải. Bởi vì trái nầy để dành lâu không đƣợc. Nếu lâu nó hết giải, thì chết cứng nhƣ thây ma, ăn 

chẳng ngon mà lại không bổ. Tại thầy ấy vô phƣớc, nên anh em mình mới đặng nhờ. 

Nói rồi mỗi ngƣời ăn một trái. 

 

 

Nói về Bát Giới nấu cơm trong nhà bếp, cũng dựa bên đạo phòng, lóng tai nghe hai ngƣời đồng tử 

hối nhau: Lấy móc vàng mâm đỏ mà hái nhơn sâm.  

Sau lại nghe nói:  

- Ðƣờng Tăng không biết trái nhơn sâm. Thôi, anh em mình chia nhau mà hƣởng. Bát Giới nghe nói 

thèm chảy nƣớc giải, ƣớc phải chi có một trái mà ăn.  

Xãy thấy Hành Giả dắt ngựa tới, buộc trên nhánh cây.  

Bát Giới ngoắt lia ngoắt lịa.  

Hành Giả bƣớc tới, Bát Giới nói rằng:  

- Ðây có một món bữu bối, anh biết hay không? 

Hành Giả hỏi: 

- Bữu bối gì ở đâu? 

Bát Giới nói:  

- Anh biết nhơn sâm quả hay không? 

Hành Giả nói:  

- Tuy ta chƣa thấy, mà nghe ngƣời nói: Nhơn sâm quả là Thảo huờn đơn, nếu ăn nó thì sống lâu lắm. 

Mà ở đâu có bây giờ? 

Bát Giới nói:  

- Hai đạo đồng dâng hai trái cho thầy. Thầy không biết là trái nhơn sâm; chẳng hề động tới. Hai thầy 

khốn nạn quá. Phải chi thầy không hƣởng, thì nó hiến cho mình. Té ra hai đứa đem nhơn sâm vào 

phòng, nuốt ọt với nhau hết trọi! Chúng ta không đặng một miếng, cũng nên hái trộm mà ăn .  

Hành Giả nói:  

- Chuyện ấy dễ nhƣ chơi, để ta đi hái .  

Nói rồi liền chạy.  

Bát Giới niu lại nói rằng:  

- Tôi nghe nó nói phải lấy móc vàng mới hái đặng, mình phải sắm cho sẳn sàng . Hành Giả nói:  
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- Ta hiểu rồi .  

Liền tàng hình vào phòng, không thấy đạo đồng ở đó. Ngó quanh ngó quất. Thấy trên song có móc 

một cây móc vàng dài ƣớc chừng hai thƣớc, lớn bằng ngón tay cái mà thôi. Trên có cái vòng bằng 

nhung, dƣới cán có củ tỏi, chắc Kim bích là vật nầy. Vì có vòng để móc vào mà giựt. Lấy rồi ra cửa 

sau ra tới vƣờn huê, đi khỏi vƣờn huê tới vƣờn rau cải, đi khỏi vƣờn cải thấy có cửa ngăn. Mở cửa 

ngăn ra, thấy một cây Ðại thọ.  

Thiệt là: Cây thơm bát ngát, lá rậm diềm dà, coi cho kỹ thì lá nhƣ lá chuối, cây cao ngàn thƣớc, đo 

giáp vòng 70 thƣớc dƣ.  

Hành Giả đứng dƣới gốc ngó lên thấy nhánh bên nam có một trái, coi nhƣ đứa con nít, sau đuôi có 

cuốn dính trên nhánh cây. Chân tay đều cử động. Lắc đầu nhăn mặt, nghe xa xa nhƣ tiếng khóc la.  

Hành Giả mùng quýnh nói:  

- Thiệt ta chƣa từng thấy!" Nói rồi nhảy dựng lên cầm móc vàng mà giựt. Thấy rụng xuống một trái, 

nhảy bổ theo liền. Kiếm hèn lâu không đặng.  

Hành Giả nói:  

- Dầu nó có cẳng, chạy cũng nội khoản nầy. Vì cớ nào mà kiếm hoài không đặng! Chắc là Thổ Ðịa 

giữ vƣờn, không cho ta hái trộm, nên lén giấu đi .  

Nghĩ rồi liền bắt ấn, niệm thần chú ám tự, thâu Thổ Ðịa tức thì. 

 

Khi ấy Thổ Ðịa đến làm lễ hỏi rằng:  

- Ðại Thánh đòi tiểu thần tới, có dạy chuyện chi?  

Hành Giả nói:  

- Ngƣơi há không biết Lão Tôn là ăn cƣớp tổ hay sao, năm xƣa ta ăn trộm bàn đào, uống vụn ngự 

tửu, lại ăn cắp thuốc Linh đơn, chẳng ai dám chia của tang với ta hết thảy. Giá gì nay ta lén hái một 

trái nhơn sâm quả, mà ngƣơi chặn lận của ta? Vả chăng trái ấy ở trên cây, chim cũng ăn, dầu ta ăn 

một trái lại can chi? Cớ sao ta mới làm rớt xuống đây, lẽ nào ngƣơi giựt ngƣợc? 

Thổ Ðịa nói:  

- Xin Ðại Thánh miễn chấp tiểu thần, sự ấy rất oan cho tôi lắm! Bửu bối ấy là vật Ðịa tiên, còn tôi là 

quỷ tiên lấy làm sao đặng? Chẳng những là cầm không đặng, thiệt vô phƣớc chƣa đặng hƣởng lần 

nào .  

Hành Giả nói:  

- Nếu ngƣơi không lấy. Cớ gì rớt xuống liền mất đi? 

Thổ Ðịa nói:  

- Ðại Thánh biết nó là vật trƣờng thọ. Mà chƣa rõ nó có kị ngũ hành .  

Hành Giả nói:  
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- Nó kị những vật gì? 

Thổ Ðịa nói:  

- Trái nầy gặp hơi vàng thì rụng, cây đụng đến thì khô, gần lửa thì cháy đen, rớt xuống đất thì lặn 

mất. Nên phải dùng đồ vàng mà móc nó, nếu để gần hơi cây thì mất nƣớc, ăn cũng không hay, nếu 

muốn ăn thì để nó vào đồ sành, chế nƣớc lạnh vào thì tan ra nƣớc mà uống. Tuy đất nầy bốn muôn 

bảy ngàn năm, cứng hơn sắt, dùi khoan không phủng, mà nó chun xuống nhƣ chơi. Bởi vậy ăn nó thì 

sống lâu lắm .  

Hành Giả không tin lời ấy, lấy thiết bảng đập xuống đất, nghe kêu một tiếng, thiết bảng dội lên mà 

đất không có dấu!  

Hành Giả nói:  

- Kỳ lắm, kỳ lắm! Làm ngƣơi bị rầy oan rầy ức, thôi ngƣơi trở về đi .  

Thổ Ðịa vâng lời biến mất. 

 

 

Khi ấy Hành Giả tính ra kế. Liền cầm móc leo lên, một tay móc nhơn sâm một tay kéo áo ra hứng, 

bọc đặng ba trái, chạy riết về trù phòng, nói với Bát Giới rằng:  

- Của nầy không phải của riêng, nếu ăn lén Sa Tăng thì dở lắm. Hãy kêu một tiếng cho mau! 

Bát Giới ngoắt Sa Tăng vào nhà bếp.  

Hành Giả dở bọc hỏi rằng:  

- Em biết vật gì đó hay không? 

Sa Tăng nói:  

- Ấy là nhơn sâm .  

Hành Giả nói:  

- Thiệt hay lắm, em đã biết trái nhơn sâm, khi trƣớc ăn tại đâu mà rõ? 

Sa Tăng nói:  

- Tôi tuy chƣa ăn nó, mà hồi làm Quyện Liêm đại tƣớng, thƣờng thấy các tiên ngoài biển đem dâng 

cho Ngọc Hoàng, song chƣa ăn đặng. Ðại ca cho tôi xin một chút, đặng nếm cho biết mùi! 

Hành Giả nói:  

- Không cần xin một chút làm chi, cứ ba anh em mỗi ngƣời một trái .  

Bát Giới lấy một trái, nhấp vào cái rồi nuốt, lật đật không kịp nhai.  

Liền hỏi rằng:  

- Sƣ huynh sƣ đệ, hai ngƣời ăn nó ra làm sao? 

Hành Giả nói:  

- Ngƣơi ăn trƣớc hết thảy, còn trở lại hỏi ai .  
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Bát Giới nói: 

- Tôi ăn mau quá, chẳng biết có hột hay không? Tôi nhấp sơ rồi nuốt trọng. Anh ôi! Hễ làm ơn thì 

làm ơn cho trót. Kiếm thêm một trái nữa, tôi ăn thủng thẳng cho biết mùi .  

Hành Giả nói:  

- Bụng ngƣơi tham không cùng, biết bao nhiêu cho đủ? Mình cũng có phƣớc lắm mới ăn đặng một 

trái nầy. Thôi thôi đã đủ rồi, đừng có đòi nữa .  

Nói rồi đứng dậy lấy Kim bích quăng vào lỗ song.  

Còn Bát Giới cứ cằn nhằn cẳn nhẳn nói hoài, cũng có bấy nhiêu chuyện. 

 

 

Vừa lúc hai đạo đồng trở lại đạo phòng, nghe Bát Giới cằn nhằn: 

- Ăn trái nhơn sâm uổng miệng quá! Phải đƣợc một trái nữa ăn mới biết mùi .  

Thanh Phong nghe nói nghi rằng:  

- Minh Nguyệt! Em nghe hòa thƣợng mỏ dài nói đó không? Giống gì mà phải đƣợc một trái nữa ăn 

mới biết mùi. Khi thầy đi có dặn rằng: Phải phòng lũ học trò ăn cƣớp. Có khi nó hái trộm nhơn sâm 

chăng .  

Minh Nguyệt ngó ngoái lại nói rằng:  

- Không xong rồi anh ôi! Cây kim bích sao rơi xuống đất? Mình ra vƣờn xem thử thể nào .  

Hai ngƣời đi ra thấy cửa vƣờn đã mở, coi đếm lại còn có hai mƣơi hai trái.  

Minh Nguyệt nói:  

- Nó hết thảy là ba mƣơi trái, thầy hái hai trái chia nhau mà ăn, lại còn hái hai trái mà đãi Tam Tạng, 

thì còn hai mƣơi sáu trái rõ ràng sao mất hết bốn trái, chắc là các sãi trọc ăn cắp rồi. Thôi cứ vô nhiếc 

Ðƣờng Tăng thì ra mối .  

Nói rồi hai ngƣời vào chỉ mặt Tam Tạng mà mắng trọc ơi trọc hỡi hơn một hồi, Tam Tạng nghe 

không hết mới hỏi rằng:  

- Chuyện chi mà Tiểu đồng rầy dữ vậy? 

Thanh Phong nói:  

- Thiệt là ngƣơi điếc, ngƣời ta mắng nhiếc mà không nghe, ăn vụn trái nhơn sâm, mà không cho 

ngƣời ta nói! 

Tam Tạng nói:  

- Tôi có biết trái nhơn sâm ra làm sao! Xin chớ nói oan mang tội .  

Minh Nguyệt nói:  

- Tôi đem cho thầy ăn thầy nói in đứa con nít, mới đó đã quên lững hay sao? 

Tam Tạng nói:  
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- Mô Phật, thấy trái đó đà thất kinh hồn vía, tôi nào dám động tới đâu, xin đừng nói tôi ăn vụn vật 

nầy mà mang tội .  

Thanh Phong nói:  

- Tuy thầy không ăn, ngặt học trò thầy nó ăn vụng .  

Tam Tạng nói:  

- Có khi phải đó. Thôi đừng có rầy, để tôi hỏi lại, nhƣ quả nó ăn cắp, bắt nó lạy mà chịu lỗi với hai 

ông .  

Tam Tạng liền kêu ba ngƣời đồng lên biểu.  

Sa tăng nói:  

- Không xong rồi, chắc sự nhơn sâm đã lậu! 

Hành Giả nói:  

- Mắc cở chết đi mà thôi! Chịu tiếng ăn vụng, xấu hổ biết dƣờng nào, chi bằng chối phứt cho xong, 

không tang án gì mà sợ? 

Bát Giới nói:  

- Phải phải, ai chịu án ăn vụn làm chi .  

Ba anh em bàn luận rồi, đồng đi ra một lƣợt.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 25  

Trấn Nguơn tiên bắt thầy Tam Tạng 

Tôn Hành Giả phá viện Ngũ trang 

Nói về ba anh em đến trƣớc đền, Tam Tạng hỏi rằng:  

- Ðồ đệ! Trong am nầy có trái nhơn sâm, mà đứa nào ăn cắp? 

Bát Giới nói:  

- Tôi thiệt không biết .  

Hành Giả đứng chúm chiếm Thanh Phong nói:  

- Ai cƣời thì nấy ăn vụng .  

Hành Giả hét rằng:  

- Trời sanh cái bộ miệng ta vui vẻ, mới ngó tƣởng là cƣời. Chớ ai biết nhơn sâm ra làm sao mà ngƣơi 

nói nhận diện! 

Tam Tạng nói:  
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- Ðồ đệ, mình là ngƣời tu hành, chẳng nên nói dối, ăm làm chi những vật sau lƣng! Nhƣ có ăn lỡ rồi, 

thì lạy ngƣời ta mà chịu lỗi. Ðể chối cãi làm chi .  

Hành Giả thấy thầy nói phải, liền thƣa thiệt rằng:  

- Chuyện nầy không phải tại tôi. Bởi Bát Giới thấy hai ngƣời đạo đồng ăn, nên biểu tôi kiếm mà nếm 

cho biết, tôi hái ba trái về chia ba ngƣời ăn. Bây giờ biết làm sao mà liệu? 

Minh Nguyệt nói:  

- Ăn vụng của ngƣời ta hết bốn trái, mà thầy còn nói không phải học trò ăn cƣớp hay sao? 

Bát Giới nói:  

- Mô Phật, hái trộm bốn trái mà đem về có ba trái mà chia. Ðã dính tay hết một trái. Coi ai nặng tội 

hơn? 

Bát Giới cứ cằn nhằn nhƣ vậy mãi. 

 

 

Còn hai đồng tử hỏi ra quả tang chánh án, càng mắng nhiếc hơn xƣa.  

Hành Giả tức mình, trợn mắt tròn vo, nghiến răng trèo trẹo.  

Nghĩ rằng:  

- Hai thằng nhỏ thiệt đáng ghét quá chừng. Ðể ta làm tuyệt hậu, báo hại cho chúng nó hết ăn trái 

nhơn sâm .  

Nghĩ rồi, nhổ một cái lông sau ót, biến ra Ngộ Không giả đứng cùng Bát Giới, Sa Tăng, còn mình 

xuất thần ra vƣờn nhơn sâm, cầm thiết bảng nhảy dựng lên, đập nhơn sâm rụng hết phân nữa. Rồi 

chuyển thần lực xô trốc gốc cây nhơn sâm.  

Thiệt là:  

 

Nhơn sâm trốc gốc bầy trơ rễ, 

Ðạo sĩ nhăn răng chịu chết thèm.  

 

 

Hành Giả xô ngã cây nhơn sâm, coi lại không còn một trái. Vì thiết bảng có bịt vàng nên đụng nhằm 

thì rụng. Khi ngã xuống đất thì nhập thổ, nên còn cây lá mà thôi. Hành Giả nói: 

- Nhƣ vậy mới hết tức mình .  

Nói rồi hiện về nhƣ cũ. 

 

 

Nói về hai đồng tử mắng một buổi trọn, mấy thầy trò làm thinh mà chịu.  
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Thanh Phong nói:  

- Minh Nguyệt, ta coi các hòa thƣợng chịu lì không nói lại. Có khi không phải hái bốn trái chăng, thế 

tại lá rậm che khuất nên đếm sai một trái. Hãy ra coi lại, kẻo mắng hiếp ngƣời ta .  

Minh Nguyệt nói phải.  

Hai anh em đi tới cửa vƣờn, thấy cây nhơn sâm trốc gốc gãy nhánh, rụng là hết trái. Hai ngƣời chết 

điếng. 

 

 

Hai đạo đồng nhào xuống đất kinh hãi nhƣng biết làm sao cho đặng.  

Hai ngƣời chắc lƣỡi than dài.  

Thanh Phong nói:  

- Cây thuốc tiên chết rồi, thầy về hỏi trả lời sao đặng? 

Minh Nguyệt nói: 

- Xin sƣ huynh đừng kinh hãi. Nhắm không ai vô đây? Chắc là hòa thƣợng mặt nhiều lông, làm ra 

công chuyện đó. Nếu cãi lẫy với nó, ắt là đánh lộn chớ chẳng không, mình có hai anh em, cự sao lại 

bốn hòa thƣợng. Chi bằng chịu lỗi, gạt nó nhƣ vầy: Nhắm chừng nó nấu cơm đã xong, ta đem đồ ăn 

cho nó. Ðợi ngồi mâm thì đóng cửa. Cầm lại đó mà đợi thầy về. Thầy xử lẽ nào tự ý .  

Thanh Phong khen phải, đồng mừng rỡ trở vào. 

 

 

Khi ấy Thanh Phong, Minh Nguyệt đến lạy Ðƣờng Tăng mà chịu lỗi rằng:  

- Khi nãy anh em tôi nói xúc phạm nhiều lời, xin sƣ phụ miễn chấp .  

Tam Tạng hỏi:  

- Vì cớ nào mà chịu lỗi? 

Thanh Phong nói:  

- Trái nhơn sâm chẳng hề mất. Bởi lá rậm nên coi chẳng phân minh. Tôi mới đếm lại rõ ràng còn 

nguyên hiện .  

Hành Giả nghe nói lấy làm lạ nghĩ rằng:  

- Cây trái đã tang hoang, sao lại nói còn nguyên hiện. Hay là cây ấy, có phép cải tử hoàn sanh? 

Tam Tạng nói:  

- Nhƣ vậy thì mình dọn cơm mà ăn! 

Bát Giới đi dở cơm đem dọn.  

Hai tên đồng tử bƣng phụ đồ ăn, lại nấu một bình trà ngon mà hờ đó.  

Bốn thầy trò mới cầm đũa, hai đồng tử đóng cửa khóa liền.  
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Bát Giới cƣời rằng:  

- Phong tục ở đây lạ lắm, ai đời ăn cơm còn sớm, mà đóng cửa bao giờ? 

Minh Nguyệt nói:  

- Phải, phải. Ăn cơm rồi sẽ mở cửa .  

Thanh Phong mắng rằng:  

- Sãi trọc chết thèm ăn vụng, là một tội rồi, sao lại dám cả gan xô gãy cây nhơn sâm, làm mất giống 

linh trong ám báu, hỡi còn nói lẻ hay sao? Hoặc đầu thai kiếp khác, mới đi tới Tây Phƣơng, chớ kiếp 

nầy hết kể .  

Tam Tạng nghe nói, thất kinh nghẹn họng, buông đũa thôi ăn.  

Hai đồng tử đóng ba vòng cửa, mắng hơn một buổi, rồi vào phòng khóa cửa nghỉ ngơi. 

 

 

Còn Tam Tạng tức tối, nhiếc Ngộ Không rằng:  

- Thằng mặt khỉ tới đâu cũng gây họa. Ðã ăn vụng lỡ thì ngƣời ta mắng nhiếc cũng phải nghe, có lẽ 

nào lại hại cây ngƣời cho tuyệt giống, nếu chuyện nầy chúng kiện, dầu ông già mi làm quan xử đoán 

cũng không lẽ vị tình .  

Hành Giả nói:  

- Thôi mà, thầy đừng có ngầy lắm! Trời tối hai đứa nó vào phòng hết, đợi nó ngủ mình sẽ trốn mà đi 

.  

Sa Tăng nói:  

- Anh ôi! Ba vòng cửa nó khóa hết, lại giấu chìa khóa rồi, mở làm sao cho đặng? Hành Giả cƣời 

rằng:  

- Không cần gì hết. Lão Tôn có phép thần thông .  

Bát Giới nói:  

- Ai không biết anh có phép? Anh hóa ra đỉa bò cũng đƣợc, hóa ra muổi bay cũng nhƣ chơi, ngặt 

chúng tôi không biết làm sao, phải giơ đầu mà chịu tội .  

Tam Tạng nói:  

- Nếu nó không đem chúng ta ra hết, thì ta niệm thần chú ngày xƣa, coi nó chịu nổi không cho biết. 

Bát Giới nghe nói hỏi rằng:  

- Thƣa thầy, thần chú chi ngày xƣa? 

Hành Giả nói hớt rằng:  

- Bởi em không rõ. Cái niền trên đầu ta, nguyên Quan Âm Bồ Tát truyền cho thầy, thầy gạt ta đội 

lên, nó dính vào thịt. Hễ niệm thần chú thì niền ấy bóp lại gần bể đầu, nhờ phép thầy trị ta mới đặng. 

Thầy đừng niệm làm chi cho mệt, bề nào tôi cũng đem ra .  
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Coi lại trời đã khuya rồi, đạo đồng ngủ hết, Hành Giả nói:  

- Bây giờ phải thời đi lắm .  

Nói rồi cầm thiết bảng chỉ lên ống khóa, làm phép giải tỏa mở các cửa tức thì.  

Tam Tạng lên yên, Sa Tăng dắt ngựa.  

Bát Giới gánh đồ hành lý đồng theo Ðại Thánh ra khỏi viện Ngủ trang. 

 

 

Khi ấy Hành Giả nói:  

- Khi tôi làm Tề Thiên đại thánh cỏi tiên, tôi đặt vận ăn cuộc với Tăng trƣởng thiên vƣơng. Tôi ăn 

đặng ít con buồn ngủ, gọi là Hạt thóa trùng. Hễ cho đậu trên con mắt thì buồn ngủ. Ðể tôi trở lại cho 

hai thằng nhỏ ngủ một tháng cho biết chừng .  

Nói rồi đến cửa phòng bắt hai con buồn ngủ quăng vào lỗ song, giống ấy cứ kiếm con mắt ngƣời ta 

mà đậu. Hai ngƣời ngủ nhƣ say nhƣ chết, rồi Hành Giả chạy theo Tam Tạng.  

Ðêm ấy ngựa đi không ngừng vó, tới trời sáng mới dừng.  

Tam Tạng nói:  

- Trời đã sáng rồi, thầy ngồi dựa cội cây mà nghỉ .  

Tam Tạng xuống ngựa ngồi dựa cội tòng, còn Bát Giới, Sa Tăng đặt lƣng liền ngủ. Còn Hành Giả 

nhảy thót lên cây. 

 

 

Nói về Trấn Nguơn đại tiên nghe Nguơn Thủy giảng kinh xong xả, liền dắt đệ tử về am, thấy cửa mở 

khắp nơi, đèn hƣơng tắt hết. Trƣớc sau không thấy bóng ngƣời! Vào đến thấy cửa phòng đóng chặt, 

hai đạo đồng nằm ngủ li bì! Còn học trò vỗ cửa mà kêu không dậy! Cạy cửa ra kéo hai trò xuống. 

Cũng mê man nhƣ say.  

Trấn Nguơn cƣời rằng:  

- Tiên đồng hay quá! Thánh tiên thì tinh thần no đủ, không hề ngủ khi nào, chắc cũng bị ai khuấy chi 

đó, mới ngủ vùi nhƣ vậy .  

Nói rồi truyền đệ tử múc nƣớc, niệm chú rồi phun nƣớc vô mặt, hai trò ấy tỉnh liền. Thanh Phong, 

Minh Nguyệt ngó thấy thầy về động, đồng quỳ lạy thƣa rằng:  

- Ngƣời quen lớn của thầy là sãi Ðông Ðộ mới qua, thiệt là một bầy ăn cƣớp. Rõ ràng là chánh đảng, 

chớ không phải lâu la! 

Trấn Nguơn đại tiên cƣời rằng:  

- Chuyện chi dữ vậy? 

Thanh Phong Minh Nguyệt thuật chuyện lại, và tức mình quá khóc ròng.  
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Trấn Nguơn đại tiên nổi giận nói rằng:  

- Nín đi, đừng khóc, bởi chúng bây không biết họ Tôn; thần thông quảng đại, năm xƣa làm phản 

thiên cung, chúng bây có biết mặt ngƣời hại cây báu hay không? 

Thanh Phong thƣa: 

- Biết . 

Trấn Nguơn đại tiên nói:  

- Biết mặt thì đi theo ta. Còn các trò sắm sửa dây roi, đặng ta bắt đem về khảo . Các tiên đồng vâng 

lệnh sửa sang. 

 

 

Khi ấy Trấn Nguơn đại tiên bắt Minh Nguyệt Thanh Phong, đằng vân theo Tam Tạng.  

Ði hơn một ngàn dặm ngó không thấy Ðƣờng Tăng.  

Ngó ngoái trở lại phía Ðông, Minh Nguyệt Thanh Phong ngó thấy Tam Tạng, liền thƣa rằng:  

- Ðƣờng Tăng ngồi dựa cội tòng kia kìa .  

Trấn Nguơn đại tiên nói:  

- Ta đi quá hơn chín trăm dặm, phải không ngó lại, thì kiếm không ra! 

Nói rồi biến ra ông đạo sĩ đi đƣờng, tay cầm cái phất chủ.  

Ði đến cội tòng nói lớn rằng:  

- Tôi chào thầy đó .  

Tam Tạng đáp lễ vừa rồi, đạo sĩ hỏi:  

- Thầy ở đâu đến đây? 

Tam Tạng nói:  

- Tôi ở Ðông Ðộ Ðại Ðƣờng vâng chỉ đi thỉnh kinh bên Phật .  

Ðạo sĩ làm bộ kinh hãi hỏi rằng:  

- Thầy có đi ngang núi tôi chăng? 

Tam Tạng nói:  

- Không biết núi thầy ở gọi là núi chi? 

Ðạo sĩ nói:  

- Am Ngũ Trang tại núi Vạn Thọ .  

Hành Giả nói hớt rằng:  

- Không biết, không biết, chúng tôi cứ đƣờng thẳng mà đi .  

Ðạo sĩ điểm mặt Hành Giả mà cƣời rằng: 

- Con khỉ nầy nói giấu ta sao đặng. Mi đến am ta, ăn trái nhơn sâm cho đã, rồi lại giết gốc nhổ cây, 

mi trốn cả đêm nay, hãy còn chối phức! Ðố ngƣơi đi đâu cho đặng, phải bắt đền cây nhơn sâm cho ta 
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.  

Hành Giả nghe nói nổi xung, giơ thiết bảng liền đập.  

Ðạo sĩ nhảy lên trên không hiện ra hình thiệt, Hành Giả nhảy theo đập hoài.  

Trấn Nguơn đƣa phất chủ đỡ mãi, liền giũ tay áo một cái, thâu bốn thầy trò và ngựa với gánh đồ, liền 

bay về am.  

Kêu học trò đem dây ra cho sẳn, bắt từ ngƣời trong tay áo đƣa ra, mới thấy còn nhỏ nhƣ hình hát bội 

đem ra ngoài lớn nhƣ ngƣời ta.  

Truyền buộc bốn thầy trò vào bốn gốc cột, đóng nọc buộc con ngựa tại căn giữa, gánh đồ để một 

bên, bảo học trò lấy roi da ra, đánh hòa thƣợng một hồi, vì sự Huờn đơn thảo. 

 

 

Khi ấy học trò vào lấy roi da rồng nhún nƣớc, rồi thƣa rằng:  

- Ðánh ngƣời nào trƣớc? 

Trấn Nguơn đại tiên nói:  

- Ðƣờng Tăng Tam Tạng là thầy cả, mà không biết dạy học trò, thì cứ thầy đánh trƣớc .  

Hành Giả hét rằng:  

- Thầy nói sai lắm! Tôi hái trộm, tôi ăn vụng, tôi xô gãy cây nhơn sâm sao lại không đánh tôi, để ăn 

hiếp thầy cả .  

Trấn Nguơn đại tiên cƣời rằng: 

- Con khỉ nầy thiệt gan ruột quá chừng, thôi bây đánh nó trƣớc .  

Tiểu tiên nói:  

- Thƣa thầy, đánh mấy chục roi? 

Trấn Nguơn đại tiên nói:  

- Ðánh ba chục mà thôi .  

Tiểu tiên vâng lời giá roi liền đánh.  

Hành Giả thấy roi lớn quá, trợn con mắt coi đánh tại đâu, chẳng ngờ cũng đánh đích. Hành Giả biến 

ra da sắt mà chịu đòn, đánh ba chục roi thì trời mới đứng bóng, Trấn Nguơn đại tiên biểu đánh Tam 

Tạng, vì tội dạy không nghiêm để học trò gian ác. Hành Giả nói:  

- Thầy nói hiếp quá! Hồi tôi ăn cắp thầy tôi cũng không hay. Ví dầu có tội chi, tôi là phận học trò xin 

chịu thế, có đánh bao nhiêu nữa thì đánh tôi đi .  

 

Trấn Nguơn đại tiên khen rằng:  

- Con khỉ yêu tuy là gian xảo, mà cũng có hiếu nghĩa với thầy. Vậy thì y theo lời nó xin, đánh thêm 

ba chục nữa .  
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Tiểu tiên vâng lệnh đánh y số mới thôi.  

Tôn Hành Giả không biết đau chút nào. Dòm sau đít sáng trƣng nhƣ mặt kiếng. 

 

 

Khi ấy trời gần tối Trấn Nguơn đại tiên nói:  

- Thôi, đem roi ngâm nƣớc một đêm, để mai sẽ đánh nữa .  

Ðệ tử vâng lệnh. Rồi đâu đó về phòng. 

 

Còn Tam Tạng khóc ròng than rằng:  

- Tại chúng bây làm nhăn, mà báo ta mắc nạn. Bây giờ mới tính làm sao? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ðừng có cằn nhằn, đợi họ ngủ rồi sẽ trốn nữa . 

 

 

 

 

Ðêm khuya ai nấy ngủ hết.  

Tôn Hành Giả biến hình nhỏ, vuột dây ra.  

Trƣớc mở trói cho thầy, sau mở cho Sa Tăng Bát Giới. Tam Tạng cỡi ngựa, Sa Tăng gánh đồ.  

Hai ngƣời mở cửa động đi trƣớc. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả biểu Bát Giới, đốn bốn cây dƣơng, trãi nhánh xong xả, đem vào buột vô bốn gốc 

cột nhƣ cũ.  

Tôn Hành Giả niệm thần chú, rồi cắn lƣỡi chảy máu phun trên bốn khúc dƣơng.  

Hóa ra hình bốn thầy trò, không sai một mảy. Hỏi cũng biết đáp lại nhƣ ngƣời. Xong rồi Tôn Hành 

Giả với Bát Giới đóng cửa động nhƣ thƣờng, nhảy ra chạy theo Sa Tăng, Tam Tạng. 

 

 

Ðêm ấy ngựa không ngừng vó, ngƣời chẳng nghỉ chân.  

Ði tới sáng trắng, Tôn Hành Giả thấy thầy ngủ gục trên lƣng ngựa.  

Sợ rủi ro té xuống mà khó lòng. Nên kiếm thạch bàn dựa bóng cây, thầy trò đồng nghỉ. 

 

 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Rạng ngày Trấn Nguơn đại tiên kêu học trò thức dậy.  

Ăn cơm mai xong rồi, Trấn Nguơn truyền học trò lấy roi đánh bốn sãi mỗi ngƣời ba chục!  

Tiểu tiên vâng lệnh. Xách roi ra nói với TamTạng rằng:  

- Bữa nay đánh ngƣơi trƣớc .  

Giả Tam Tạng hỏi:  

- Ðánh tôi sao? 

Tiểu tiên đánh ba chục. 

 

 

Rồi lại nói với Bát Giới rằng:  

- Bây giờ đánh Hòa Thƣợng mỏ dài .  

Bát Giới hỏi:  

- Ðánh tôi phải không? 

Tiểu tiên cũng đánh y số.  

Rồi nói:  

- Bây giờ đánh Hòa Thƣợng mập .  

Giả Sa Tăng cũng nói y nhƣ vậy.  

Tiểu tiên đánh thẳng tay.  

Rồi đánh tới giả Tôn Hành Giả.  

Thì Tôn Hành Giả thiệt đƣơng ngủ vùng phát lãnh giựt mình nói rằng:  

- Không xong! Không xong! Ta ngỡ là hôm qua đánh đã hai lần sáu chục. Bữa nay nó chừa ta. Nên 

dùng máu lƣỡi mà hóa bốn thầy trò. Ai dè nó đánh ta, đau lƣỡi quá chịu sao cho nỗi .  

Nói rồi thâu phép, hết run hết rét tức thì. 

 

 

Còn Tiểu tiên mới đánh giả Tôn Hành Giả ba roi, coi lại không phải bốn thầy trò, thiệt bốn gốc 

dƣơng liễu. Liền vào thƣa tự sự với thầy.  

Trấn Nguơn đại tiên cƣời hả hả nói rằng:  

- Tôn Hành Giả là một con khỉ yêu nghiệt. Ðã trốn thì thôi ta cũng kiếm. Sao lại đem dƣơng liễu hóa 

mình chịu thế, khi ta không biết hay sao. Nói thiệt dung mi không đặng .  

Nói rồi đằng vân ngó xuống. Thấy thầy trò đi lại hƣớng Tây.  

Trấn Nguơn đại tiên kêu lớn nói rằng:  

- Tôn Hành Giả chạy đi đâu cho khỏi? Phải bắt đền cây nhơn sâm cho ta .  

Bát Giới nghe kêu lớn, kinh hãi nói rằng:  
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- Chủ nợ đà theo đệ! 

Tôn Hành Giả nói:  

- Xin thầy gói hai chữ từ bi lại. Ðể anh em tôi cầu siêu độ cho thầy ấy, thì đi đến Tây phƣơng .  

Tam Tạng run lập cập, chƣa kịp trả lời.  

Ba anh em đằng vân áp đánh. 

 

 

Khi ấy Trấn Nguơn đại tiên đƣa phất chủ ra đỡ. Rồi cũng giũ tay áo, bắt nhƣ xƣa. Ðem về bắt Tam 

Tạng ra biểu cột tại gốc hòe. Còn Bát Giới Sa Tăng cột vào hai cây đại thọ. Có một mình Tôn Hành 

Giả thì trói dộng đầu tại cây cau. Truyền đệ tử lấy mƣời in vải.  

Tôn Hành Giả xem thấy cƣời rằng:  

- Bát Giới! Ông đại tiên tử tế lắm. Ðem vải may áo cho bọn mình, còn dƣ xé khăn lau miệng nữa . 

 

 

Nói về Trấn Nguơn đại tiên truyền đệ tử lấy vải vấn cùng mình bốn sãi. Chừa từ cổ sắp lên.  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Tƣởng là may áo, không dè đại liệm! 

 

 

Khi ấy các tiểu tiên vấn rồi hết, Trấn Nguơn truyền đem sơn sống sơn chín, tô ngoài vải dày mo. Rồi 

bảo đem chảo lớn nấu dầu cho sôi, quyết nấu Tôn Hành Giả mà báo cừu cây nhơn sâm.  

Tôn Hành Giả nghe nói mừng thầm rằng:  

- Mình lâu tắm gội xót ngứa lắm. Sẳn dịp nấy tắm chơi luôn thể, song nghĩ lại Ðại tiên phép nhiệm, 

không biết có bùa chú ếm chăng, dầu mình chẳng hề gì, e thầy với hai em phải chết .  

Nghĩ rồi ngó bốn phía, thấy con sƣ tử đá bên mái tây. Liền lăn đến đó, cắn lƣỡi chảy máu; phun 

thạch sƣ tử mà biểu rằng: "Biến biến". Thiệt biến nhƣ hình Hành Giả, còn Tôn Hành Giả tàng hình 

ẩn trên mây.  

Giây phút Tiểu tiên vào thƣa rằng:  

- Chảo dầu đã sôi rồi .  

Trấn Nguơn đại tiên truyền quăng Tôn Hành Giả vào vạc dầu nấu cho rục.  

Bốn tiên đồng khiêng Tôn Hành Giả không nổi, phụ thêm bốn ngƣời nữa, đỡ cũng không lên.  

Lần lần tới mƣời hai ngƣời cũng không nổi, các tiên đồng nói rằng:  

- Con khỉ nhỏ mà nó nặng quá tay, miết xuống đất nhƣ sắt! 

Nói rồi áp lại cộng hai mƣơi ngƣời, rán hết hơi khiêng mới nổi.  
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Quăng vào chảo nghe một cái cảng!  

Dầu văng phỏng mặt các tiên đồng.  

Ngƣời chụm lửa la lớn rằng:  

- Lủng chảo rồi; chảy dầu lai láng .  

Coi lại con thạch sƣ tử nằm trong chảo, không biết Tôn Hành Giả biến đi đâu! 

 

 

Khi ấy Trấn Nguơn đại tiên ra xem, thấy vậy nổi nóng nói rằng:  

- Con khỉ khốn nạn nầy, thiệt là vô lễ dám diễu trƣớc mặt ta, đã trốn khỏi thì thôi, sao lại hại cho bể 

chảo; thôi thôi bỏ nó đi cho rảnh. Thay chảo khác, nấu dầu Tam Tạng mà báo cừu cây nhơn sâm . 

 

 

Nói về Tôn Hành Giả ở trên mây nghe nói nhƣ vậy, liền hiện xuống trƣớc mặt Trấn Nguơn đại tiên, 

bái mà nói rằng:  

- Ðừng có nấu dấu thầy tôi, để tôi chịu thế .  

Trấn Nguơn đại tiên mắng rằng:  

- Mi là con khỉ yêu nghiệt, sao hại lủng chảo ta .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Nếu ông không nấu dầu tôi, thì sao đến nổi lủng chảo ngã lò tắt bếp. Phải tại tôi hay sao? Thiệt tình 

tôi cũng muốn vào chảo mà tắm dầu. Ngặt mắc đại tiện thốn tới, sợ làm bậy trong chảo, nữa sau ông 

nấu đồ ăn không ngon. Nay xuất cung (đi đại tiện) đã sạch sẽ rồi, nên vào thế cho thầy, kẻo oan và 

tội nghiệp .  

Trấn Nguơn đại tiên nghe nói nổi giận cƣời gằn, liền bắt Tôn Hành Giả.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 26  

Tôn Ngộ Không non cao tìm thuốc 

Quan Thế Âm nƣớc phép cứu cây 

Khi ấy Trấn Nguơn đại tiên nắm Tôn Hành Giả mà nói rằng:  

- Ta cũng biết ngƣơi thần thông quảng đại. Song bởi ngƣơi vô lễ quá, dầu hay biến hóa cũng ra 

không khỏi tay áo ta. Vậy ngƣơi đi với ta đến Tây Phƣơng ra mắt Phật Tổ, thử coi ngài xử ngƣơi 
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phải thƣờng cây nhơn sâm cho ta chăng? Không lẽ ngƣơi ngang tàng, mà cãi lẽ cho đặng .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ông thiệt là ngƣời nhỏ mọn lắm! Muốn cây nhơn sâm sống lại có khó gì, sao ông không nói trƣớc 

cho rành, để mất công tranh đua cho mất công dữ vậy? 

Trấn Nguơn đại tiên nói:  

- Ta chẳng tranh nhỏ mọn, thiệt là uổng cây nhơn sâm. 

Tôn Hành Giả nói:  

- Nếu ông thả thầy và hai em tôi, thì tôi bắt đền cây nhơn sâm sống lại. 

Trấn Nguơn đại tiên nói:  

- Nếu đặng nhƣ vậy thì ta kết làm anh em với ngƣơi. 

Tôn Hành Giả nói:  

- Thì ông thả đi, tôi chẳng hề thất tín. 

Trấn Nguơn đại tiên nhắm bốn thầy trò dầu trốn đâu cũng không khỏi, truyền tha hết một lần. 

 

 

Nói về Tam Tạng tuy khỏi trói mà còn nghi không chắc, liền hỏi Tôn Hành Giả rằng: - Ngƣơi làm 

sao cho cây nhơn sâm sống lại? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Tôi đi qua Ðông Dƣơng đại hải, tìm Thánh Lão tiên ông, kiếm cho đặng phƣơng phép khởi tử huờn 

sanh, về cứu cây ấy. 

Tam Tạng hỏi:  

- Ngƣơi đi mấy bữa mới về? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Nội ba ngày thì về đến. 

Tam Tạng nói:  

- Ta cũng y nhƣ lời hẹn, nếu quá bữa thì niệm chú tức thì. 

Tôn Hành Giả vâng lời cân đẩu vân bay mất. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả qua Ðông Dƣơng đại hải, đến núi Bồng Lai, thấy ngoài cửa động Bạch Vân có 

ba ông tiên đƣơng đánh cờ dƣới cội tòng, coi lại là: Phƣớc Tinh với Lộc Tinh, còn Thọ Tinh ngồi coi 

thắng bại. 

Tôn Hành Giả bƣớc tới bái mà nói rằng:  

- Chào các em đó. 
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Tam Tinh xô bàn cờ, đáp lễ hỏi rằng:  

- Ðại Thánh đến có chuyện chi? 

Tôn Hành Giả nói: 

- Ở không vô sự, nên đến thăm chơi. 

Thọ Tinh nói:  

- Tôi nghe rằng Ðại Thánh theo Thích, bảo hộ Tam Tạng đi thỉnh kinh, sao lại ở không đi dạo? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Thiệt tình không dám giấu các vị; bởi ta nữa đƣờng gặp việc, nên đến cậy giúp một chút, không biết 

chịu hay chăng? 

Phƣớc Tinh hỏi:  

- Ðại Thánh gặp việc tại chốn nào? 

Tôn Hành Giả nói: 

- Tại am Ngũ Trang, núi Vạn Thọ. 

Tam Tinh đồng cƣời rằng:  

- Chốn ấy là cung ông Trấn Nguơn đại tiên. Có khi ăn vụng trái nhơn trái nhơn sâm chớ gì? 

Tôn Hành Giả cƣời mà nói trây rằng:  

- Dầu ăn vụng, cũng không đáng của bao nhiêu. 

Tam Tinh cƣời rằng:  

- Ông giộc nầy không biết khinh trọng! Trái nhơn sâm tên là Vạn thọ thảo huờn đơn. Chúng tôi còn 

thua Trấn Nguơn nhiều lắm. Vì mình tu luyện mới đặng trƣờng sanh. Còn ngƣời ăn một trái cũng 

sống lâu nhƣ trời đất. Phải là quý báu vô giá, sao gọi rằng không đáng bao nhiêu? Coi thử trong 

ngoài càn khôn, thử ai trồng đặng cây linh ấy? 

- Tôn Hành Giả nói:  

- Cây linh gì không biết, ta làm đà trốc gốc đứt rễ rồi! 

Tam Tinh nghe nói thất sắc, đồng hỏi rằng:  

- Làm sao mà trốc gốc đứt rễ lận? 

Tôn Hành Giả thuật chuyện lại, rồi nói rằng:  

- Bởi vậy tôi mới tìm đến đây, xin có thuốc chi giúp thử, làm sao cho cây nhơn sâm sống lại cứu mới 

đặng thầy tôi.  

 

 

Khi ấy ba ông nghe nói, ngồi ngẫm nghĩ hoài, giây lâu đáp rằng:  

- Phải chi Ðại Thánh đánh chết loại cầm thú hay là vật ở dƣới sông, thì anh em tôi cho chút thuốc 

bằng móng tay, cứu cũng sống lại, chớ cây nhơn sâm là cây tiên, có thuốc chi mà làm cho sống lại 
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đặng? 

Tôn Hành Giả nghe nói, ngồi nhăn mặt buồn xo.  

Phƣớc Tinh thấy vậy nói rằng:  

- Ðại Thánh phiền não làm chi? Ðây tuy không biết phƣơng chi, chớ tìm nơi khác chắc cũng có 

thuốc. 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ði tìm chỗ khác, cũng không khó gì, song thầy tôi độ lƣợng hẹp hòi, có kỳ cho tôi ba ngày, nếu quá 

thì niệm chú. 

Thọ Tinh nói:  

- Thôi, Ðại Thánh đừng lo sợ, tuy đại tiên phẩm lớn, song quen biết với chúng tôi. Hèn lâu chƣa rãnh 

mà thăm viếng. Ðể anh em tôi đến Ngủ Trang quán trƣớc thăm đại tiên, sau nói giùm cho Ðại Thánh. 

Xin Tam Tạng đừng niệm chú cẩn cô. Không biết mấy ngày, đợi Ðại Thánh kiếm đặng thuốc trở về, 

thì chúng tôi sẽ về .  

Tôn Hành Giả mừng rỡ nói rằng:  

- Ðặng nhƣ vậy tôi cám ơn lắm .  

Nói rồi từ giã ra đi. 

 

 

Còn Tam Tinh là Thiêm Phƣớc, Thiêm Lộc, Thiêm Thọ, ba anh em, kẻ đằng vân ngƣời cởi hạc, bay 

đến am Ngủ Trang.  

Các tiên đồng nghe tiếng hạc kêu, chạy ra coi thử. 

 

 

Khi ấy Trấn Nguơn đại tiên đƣơng đàm đạo vơí thầy trò Tam Tạng, xảy thấy đệ tử vào báo rằng:  

- Thƣa thầy, có Phƣớc Tinh, Lộc Tinh, Thọ Tinh ở Hải thƣợng mới đến .  

Trấn Nguơn đại tiên ra ngoài nghinh tiếp, Bát Giới thấy ông Thọ, liền níu mà cƣời rằng:  

- Cha chả! Hèn lâu mới gặp lão sói. Sao không đội mão, coi in mọi ngƣời ta? 

Thọ Tinh mắng rằng: 

- Bộ mặt nhƣ heo rừng, sao dám kêu ta là mọi chúng? 

Bát Giới nói:  

- Nếu các ngƣơi không phải mọi ngƣời ta, sao thêm phƣớc và lộc thọ cho chúng. Chẳng phải làm mọi 

đời hay sao? 

Tam Tạng nạt Bát Giới lui riết.  

Tam Tạng sửa áo ra ngoài làm lễ Tam Tinh.  
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Tam Tinh đồng đáp lễ rồi đồng ngồi đạo đàm với nhau.  

Lộc Tinh nói:  

- Chúng tôi cách Ðại tiên đã lâu, nay cam chịu lỗi. Bởi đại thánh đến động tôi nói chuyện: Làm chết 

lở cây nhơn sâm, nên đến tôi xin thuốc, chúng tôi không có mà cho. Nên Ðại Thánh phải đi tìm chỗ 

khác, sợ trễ hẹn ba bữa, Thánh tăng niệm đầu đông. Nên chúng tôi trƣớc là đến thăm, sau xin rộng kỳ 

cho Ðại Thánh .  

Tam Tạng nghe nói, liền dạ và thƣa rằng:  

- Tôi vâng lời ba ông, không dám niệm chú . 

 

 

Còn Bát giới ra níu ông Thiêm Phƣớc mà xin trái cây. Móc tay áo, lục lƣng quần, kiếm không sót 

một chỗ.  

Tam Tạng cƣời rằng:  

- Bát Giới, mi làm cái bộ gì lạ vậy? 

Bát Giới thƣa rằng:  

- Tại ông ấy hay làm phƣớc, nên mới dám lục lƣng .  

Tam Tạng đuổi Bát Giới ra ngoài, còm mấy vị tiên ông đàm đạo với nhau. 

 

 

Nói về Tôn Hành Giả đi khỏi non Bồng Lai thẳng qua núi Phƣơng trƣợng.  

Xảy thấy hƣơng bay hạc ré, coi lại là Ðông Huê đế quân; Tôn Hành Giả bái chào. Ðông Huê đế quân 

đáp lễ nói rằng: 

- Xin ghé nhà tôi uống nƣớc . 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả vào động, đƣơng ngồi uống trà.  

Xảy thấy một vị đạo đồng bƣớc ra, coi lại là Ðông Phƣơng Sóc.  

Tôn Hành Giả xem thấy cƣời rằng:  

- Thằng ăn cắp vặt ở đây sao? Ðế quân không có trồng đào, mi hết trông ăn vụng! Ðông Phƣơng Sóc 

nói chơi lại rằng:  

- Tổ ăn cắp đến đây làm chi? Thầy ta không có luyện thuốc huờn đơn, có đâu mà uống vụng? 

Ðông Huê đế quân nói:  

- Ðông Phƣơng Sóc đừng vô lễ, coi châm thêm nƣớc cho mau .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Tôi đến cầu Ðế quân làm ơn một việc, chẳng hay chịu giúp cùng chăng? 
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Ðông Huê đế quân hỏi:  

- Chuyện chi nói thử mà nghe? 

Tôn Hành Giả thuật chuyện lại, rồi thƣa rằng:  

Bởi cớ ấy nên đến ông mà xin thuốc .  

Ðông Huê đế quân nói:  

- Tôi có một thứ thuốc Cửu chuyển thái ất huờn đơn. Cứu ngƣời cải tử huờn sanh, chớ cứu cây 

không đặng. Phải chi cây thế gian hễ còn dễ. Chớ nhƣ núi Vạn Thọ là đất phƣớc đức. Am Ngủ Trang 

là động Tiên Thiên. Cây nhơn sâm hồi lớp Bàn Cổ đến nay, nên không có phƣơng chi mà cứu nổi .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nhƣ ông hết phƣơng, thì lão Tôn xin kiếu .  

Nói rồi đằng vân qua núi Ðinh Châu. Thấy mấy ông tiên tóc bạc mà mặt còn trai, ngồi đánh cờ dƣới 

cây đỏ, kẻ thì uống rƣợu, ngƣời lại khảy đàn. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả coi lại là Cữu lão.  

Liền la lớn rằng:  

- Chín ông già, cho tôi chơi thì đủ chục .  

Cữu lão vui cƣời nghinh tiếp.  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Các ông thiệt thanh nhàn, cầm kỳ thi họa! 

Cữu lão nói:  

- Phải chi trƣớc Ðại Thánh đừng làm phản, bây giờ nhàn lạc hơn chúng tôi. Song nghe nói nay theo 

Ðƣờng Tăng mà thỉnh kinh, sao còn đi dạo? 

Tôn Hành Giả thuật chuyện vân vân.  

Cữu lão thất kinh nói rằng: 

- Thiệt Ðại Thánh hay gây họa! Chúng tôi không có thuốc chi! 

Tôn Hành Giả nói:  

- Chín ông không có thuốc thì thôi, tôi kiếu đi qua chỗ khác .  

Cữu lão cầm ở nán ăn ngó sen uống rƣợu huỳnh tƣơng, Tôn Hành Giả ăn uống rồi, giả từ qua Nam 

Hải. 

 

 

Khi ấy Quan Âm đƣơng giảng kinh nơi rừng Tử trƣớc, Mộc Tra và Long Nữ đứng hầu hạ hai bên.  

Quan Âm liền kêu Thủ Sơn đại thần, truyền ra rƣớc Tôn Hành Giả. 
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Nói về Thủ Sơn đại thần ra khỏi kêu lớn rằng:  

- Tôn Ngộ Không đi đâu đó? 

Tôn Hành Giả ngó thấy, nạt lớn nói rằng:  

- Con gấu điên, sao dám kêu Ngộ Không kia, Ngộ Không nọ? Nếu năm xƣa ta không thứ, thì mi đã 

chết tại núi Hắc phong. Nay ngƣơi theo Quan Âm thành chánh quả rồi, đáng lẽ kêu ta bằng lão gia 

mới phải chớ! 

Thủ Sơn đại thần cƣời rằng:  

- Ngƣời xƣa nói: Quân tử chẳng nhớ oán cũ, ông còn nhắc lại làm chi? Nay Bồ Tát sai mời ông vào 

trƣớc tòa sen dạy việc . 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả theo Sơn thần, đến làm lễ Bồ Tát.  

Quan Âm hỏi:  

Ði chuyện chi? 

Tôn Hành Giả bạch hết mọi việc...  

Quan Âm nói:  

- Sao ngƣơi chẳng đến ta cho sớm, đi qua Hải đảo mà kiếm thuốc ra sao. Nƣớc cam lộ trong tịnh 

bình, trị cây khô cũng sống lại .  

Tôn Hành Giả mừng rỡ hỏi rằng:  

- Thuở nay Bồ Tát có cứu cây nào chƣa? 

Quan Âm nói:  

- Năm trƣớc Thái Thƣợng lão quân có đàn cuộc với ta: Lấy nhành dƣơng liễu trong tịnh bình, đốt 

trong lò đã khô cháy. Rồi đem ra trả lại cho ta. Ta để trong tịnh bình, bắt hơi nƣớc cam lộ một ngày 

đêm; nhành dƣơng liễu tƣơi xanh nhƣ cũ .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- May lắm, may lắm! Rất đổi đốt cháy mà còn cứu đặng, huống chi trốc gốc mà khó gì. Xin Bồ Tát 

từ bi cứu giúp .  

Quan Âm truyền các đệ tử rằng:  

- Các ngƣơi ở lại, ta đi xong việc rồi về .  

Dặn dò rồi cầm tịnh bình đằng vân nhƣ chớp.  

Chim Bạch anh bay trƣớc, Tôn Ðại Thánh theo sau, có bài thơ làm chứng:  
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Hào quang tỏ rạng chiếu xung quanh, 

Cứu khổ từ bi độ chúng sanh, 

Vóc ngọc ngàn thu không vít tích, 

Mình vàng muôn kiếp giữ tinh anh, 

Tai nàn dƣới tục lòng hay xót, 

Vật báu trong đời dạ chớ ganh, 

Cam lộ nƣớc linh vừa rƣới xuống, 

Nhơn sâm sống lại lá tƣơi xanh.  

 

 

Khi ấy Trấn Nguơn đại tiên đƣơng đàm đạo với Tam Tinh và Tam Tạng, xảy thấy Tôn Hành Giả trên 

mây nhảy xuống kêu mà nói rằng:  

- Có Quan Âm Bồ Tát đến .  

Mấy ông kia nghe nói vội ra ngoài ngỏ tiếp nghinh, cùng nhau đồng lạy Quan Âm, rồi rƣớc vào ngồi 

giữa.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Bây giờ còn sớm, đại tiên thỉnh Bố Tát đi cứu cây nhơn sâm .  

Trấn Nguơn đại tiên mừng rỡ, truyần đặt bàn hƣơng án tại vƣờn, rồi thỉnh Bồ Tát Quan Âm đi trƣớc, 

ai nấy theo sau. 

 

 

 

 

Ðoạn đến vƣờn hoa thấy cây nhơn sâm trốc gốc đứt rễ, rụng lá khô nhanh.  

Quan Âm truyền Tôn Hành Giả xòe bàn tay trái.  

Quan Âm lấy nhành dƣơng chấm nƣớc cam lộ, họa phù khởi tử hồi sanh trong bàn tay, bảo Tôn 

Hành Giả nắm cái rễ nhơn sâm đợi nƣớc ra thì lấy bầu ngọc mà hứng. Tôn Hành Giả y nhƣ lời dặn.  

Giây phút nƣớc ra có giọt.  

Trấn Nguơn đại tiên truyền đạo đồng lấy chén ngọc bầu ngọc hơn năm chục cái, đem hứng nƣớc đã 

đầy.  

Quan Âm nói:  

- Bởi nƣớc ấy kị ngũ hành, nên phải đựng bằng đồ ngọc. Dựng cây dậy bắt trên mà tƣới xuống, thì 

sống lại nhƣ thƣờng .  

Tôn Hành Giả và Sa Tăng Bát Giới đỡ cây dậy, dện gốc xong rồi, lấy nƣớc trong bầu mà dâng cho 
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Quan Âm Bồ Tát. 

 

 

Khi ấy Quan Âm cầm nhành dƣơng liễu, nhúng nƣớc trong chén ngọc mà rảy cho cây nhơn sâm, còn 

bao nhiêu thì tƣới dƣới gốc.  

Niệm chú giây phút, cây nhơn sâm tƣơi lại, ra lá sum suê, trên cây có hai mƣơi ba trái. 

 

 

Nói về Minh Nguyệt và Thanh Phong ngó thấy làm lạ than rằng:  

- Khi trƣớc thấy mất nhơn sâm, thì đếm còn hai mƣơi hai trái. Sao bây giờ sống lại, dƣ thêm một trái 

cũng kỳ .  

Hành Giả nói:  

- Lâu ngày mới biết lòng ngƣời. Hồi trƣớc tôi hái trộm có ba trái, còn một trái rớt xuống đất mất đi, 

tôi hỏi Thổ Ðịa, thì Thổ Ðịa nói. Nó kị đất, rớt xuống thì lặn mất liền.  

Bát Giới không tin, cứ nghi tôi ăn trƣớc, bây giờ có thấy hay không?  

 

Còn Quan Âm nói:  

- Ta biết cây nầy kị ngũ hành, nên ta cử trƣớc .  

Trấn Nguơn đại tiên mƣời phần mừng rỡ, truyền lấy cái móc vàng hái mƣời trái.  

Rồi mời Quan Âm và mấy vị về am mà đãi, gọi là hội Nhơn sâm quả.  

Mời Quan Âm ngồi giữa, Tam Tinh và mình ngồi bên tả, bốn thầy trò Tam Tạng ngồi bên hữu. 

 

Khi ấy Tam Tạng mới biết là vật báu, bắt chƣớc ăn theo.  

Chín vị hết chín trái, còn dƣ một trái cho các tiên đồng chia với nhau. 

 

Có bài thơ khen rằng:  

 

 

Vạn thọ nam tiên quý lắm ru, 

Nhơn sâm trái chín, chín ngàn thu, 

Rễ linh rƣớc trƣớc, cây khô héo, 

Nƣớc phép nay xem lá bịt bù, 

Ba vị làm ơn mà đặng hƣởng, 

Bốn thầy gây án lại hết thù, 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Từ đây tuổi thọ tày trời đất, 

Trẻ mãi không già tiếng chẳng tu.  

 

 

Tiệc rồi Trấn Nguơn đại tiên và Tôn Hành Giả đều tạ ơn Quan Âm, Quan Âm về Nam Hải, Tam 

Tinh trở lại Bồng Lai.  

Trấn Nguơn đại tiên dọn tiệc chay, đãi bốn thầy trò, rồi kết nguyền anh em với Tôn Hành Giả.  

Thiệt là có đánh đau mới ra bạn thiết.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 27  

Thây ma ba thứ trêu Hòa Thƣợng 

Tam Tạng nhiều phen đuổi Ngộ Không 

Ngày sau thầy trò xin kiếu. Trấn Nguơn đại tiên cầm ở lại sáu bữa mới chịu đƣa đi. Tam Tạng từ ăn 

trái nhơn sâm càng thêm sức mạnh.  

Ði hèn lâu tới hòn núi cao lắm, Tam Tạng nói:  

- Non cao chắc có yêu quái, các trò phải đề phòng .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Xin thầy đừng lo. Anh em tôi đã hiểu .  

Nói rồi cầm thiết bãng dọn đƣờng đi trƣớc, Tam Tạng nói:  

- Ngộ Không ta đã đói lòng, ngƣơi chịu khó xin cơm đỡ dạ .  

Tôn Hàn Giả cƣời mà nói rằng:  

- Thầy nói không biết xét, nhà ai trong núi mà xin cơm .  

Tam Tạng mắng rằng:  

- Sao ngƣơi không nghĩ lại. Khi bị Nhƣ Lai dằng ngƣơi trong hộp đá tại Lƣỡng Giái sơn, tuy miệng 

nói vang trời, mà chân không đạp đất, ta cứu ngƣơi khỏi nạn đem theo làm học trò, đáng lẽ ngƣơi hết 

lòng với ta mới phải, nỡ nào làm biếng nhƣ vậy . Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Ðệ tử cũng hết lòng, nào có làm biếng .  

Tam Tạng nói: 

- Nếu ngƣơi không làm biếng sao chẳng chịu đi xin cơm, ta đói bụng đi sao đặng . Tôn Hành Giả 

thƣa rằng:  
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- Xin thầy đừng quở trách, tôi biết tánh thầy cao ngạo, nếu chậm trễ thì niệm chú cẩn cô. Vậy xin 

thầy xuống ngựa ngồi đó, đặng tôi xuống xóm mà xin cơm .  

Nói rồi nhảy lên mây, che tay coi bốn phía, coi không thấy nhà ai hết, thấy những cây cối thì nhiều, 

bên phía Nam có một điển đỏ đỏ, liền nhảy xuống thƣa rằng:  

- Tôi xem hết bốn phƣơng, không nhà không xóm, phía Nam có một điểm đỏ chắc là có trái đào, xin 

đi hái cho thầy ăn đở .  

Tam Tạng mừng rằng:  

- Ðƣơng lúc đói lòng gặp trái đào là quý lắm .  

Tôn Hành Giả xách bình bát, nhảy qua hƣớng Nam mà hái đào. 

 

 

Lời xƣa nói: "Non cao thì có quái, rừng rậm ắt nhiều tinh".  

Tại núi ấy có một con yêu, bay trên mây ngó xuống thấy thầy trò Tam Tạng ngồi dƣới đất thì mừng 

rỡ nói rằng:  

- May lắm may lắm. Mấy năm nay nghe đồn Ðƣờng hòa thƣợng là Kim Thiền Tử đầu thai. Nguyên 

trƣớc tu hành đã mƣời đời, nếu ăn một miếng thịt Ðƣờng Tăng thì sống lâu lắm! Ngày nay lại gặp 

thình lình .  

Nói rồi nhảy xuống mà bắt, song ngó thấy có Sa Tăng, Bát Giới bảo hộ, e khó nổi ra tay, nên con yêu 

ấy nghĩ rằng:  

- Ðể mình giả dạng khuấy chơi coi thể nào cho biết .  

Liền hiện ra nữ tử, tay tả cầm cái xách, tay hữu cầm bình bát, ở bên mé Tây đi lại phía Ðông. 

 

Khi ấy Tam Tạng xem thấy kêu bát Giới mà nói rằng:  

- Ngộ Không mới nói chẳng có nhà nào, vậy chớ ai đi đó .  

Bát Giới thƣa rằng:  

- Ðể tôi đi coi thử .  

Nói rồi vác đinh ba đi đánh đòng xa yểu điệu, bởi thấy ngƣời xinh tốt nên động lòng, liền nói với 

nàng ấy rằng:  

- Chẳng hay cô đi đâu? Và cầm vật chi đó? 

Nàng ấy đáp rằng:  

- Xách cơm và bình bát đựng bánh in đi trai tăng bố thí .  

Bát Giới nghe nói mừng lắm chạy lăn mở, về thƣa với Tam Tạng rằng: 

- Thầy ôi! Ngƣời lành thì trời giúp. Thầy biểu anh hai đi xin cơm, ảnh lại kiếm chuyện hái đào mà ăn 

trƣớc. Thầy ôi! Ăn đào nhiều thì xót ruột lắm, sao bằng ăn cơm. Ngƣời ấy đi trai tăng có saÜn bánh 
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in và cơm sốt .  

Tam Tạng nói:  

- Mình đi thuở nay bị những yêu quỷ , không gặp một ngƣời lành, ai lại đi trai tăng trong núi .  

Bát Giới nói:  

- Nàng ấy đã đi đến, thầy không tin thì hỏi thử mà coi .  

Tam Tạng chấp tay hỏi rằng:  

- Nhà cô ở đâu? Vái điều chi mà trai tăng bố thí? 

Nàng ấy nói:  

- Chốn nầy là núi Bạch hổ, nhà tôi ở phía Tây, cha mẹ tôi tụng kinh làm phƣớc, chồng tôi cũng hiền 

lành hay bố thí trai tăng, tu kiều bồi lộ, ngày nay có phƣớc mới gặp đặng thầy, xin dùng một bữa 

cơm cho tôi nhờ công đức .  

Tam Tạng còn hồ nghi dục dặc.  

Bát Giới nóng họng liền xách cơm chƣa kịp ăn.  

Tôn Hành giả đã về tới, trợn con mắt coi rõ nàng ấy là yêu tinh, muốn đập một cây thiết bảng.  

Tam Tạng kinh hãi kéo Tôn Hành Giả mà hỏi rằng:  

- Ngƣơi hành hung muốn đánh ai đó? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Ðàn bà ấy không phải là ngƣời, thiệt là yêu tinh giả hình mà gạt sƣ phụ .  

Tam Tạng nói:  

- Ðừng làm mặt khỉ, cô nầy là ngƣời trai tăng bố thí cho chúng ta, sao ngƣơi nói là yêu quái? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Thầy biết sao đặng, hồi tôi ở Thùy Liêm Ðộng muốn ăn thịt ai đặng giả dạng nhƣ vậy luôn luôn. 

Phải tôi chậm chân ắt thầy mang hại .  

Tam Tạng không tin, cũng nói ngƣời tử tế.  

Tôn Hành Giả nổi giận nói rằng:  

- Tôi biết ý thầy, thấy ngƣời thì muốn. Nếu nhƣ vậy thì dọn chỗ nhập phòng, chúng tôi đặng uống 

rƣợu, còn đi thỉnh kinh thỉnh kệ làm chi .  

Tam Tạng nghe mắc cỡ, Tôn Hành Giả nổi nóng đập nàng ấy chết tƣơi.  

Con yêu xuất hồn bay đi, bỏ xác và đồ lại hết. 

 

 

Khi ấy Tam Tạng run lập cập nói rằng:  

- Con khỉ nấy dữ quá, khi không dám đập chết ngƣời ta! 

Tôn Hành giả thƣ rằng:  
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- Xin thầy coi trong xách đựng chi, thì biết chơn giả .  

Tam Tạng dở xách không thấy cơm, toàn những giòi bò lúc nhúc, giở bình bát không thấy bánh, chỉ 

những cóc nhảy lom xom, cũng có ý tin là yêu quái.  

Bị Bát Giới gièm siễm rằng:  

- Ngƣời đàn bà ở đồng, sao gọi là yêu quái! Chẳng qua đại ca giết lỡ, nên mà con mắt mà dối thầy, vì 

sợ có niệm thần chú .  

Tam Tạng nghe lời gièm siễm, niệm chú tức thì.  

Tôn Hành Giả la lớn rằng:  

- Nhức đầu chết đi thầy ôi! Khoan niệm để tôi nói chuyện đã .  

Tam Tạng giận rằng:  

- Ngƣời tu hành thì giữ lòng từ thiện, sao ngƣơi vô cớ mà sát nhân. Ði thỉnh kinh làm chi, còn có 

chuyện gì nữa. Thôi ngƣơi đi về cho rảnh .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Thầy đuổi tôi đi đâu bây giờ? 

Tam Tạng nói:  

- Ta chẳng nhìn ngƣơi là học trò, muốn đi đâu tự ý .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Thầy chẳng dùng tôi làm đồ đệ, e đi không đến Tây Phƣơng .  

Tam Tạng nói:  

- Số mạng tại trời, không lẽ ngƣơi cứu ta cho đặng. Thôi ngƣơi trở lại cho mau .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Thầy ôi! Tôi về cũng không khó, ngặt chƣa trả đặng công ơn . 

Tam Tạng nói:  

- Ta có ơn chi với ngƣơi mà trả .  

Tôn Hành Giả nghe nói quỳ lạy thƣa rằng:  

- Bởi tôi đại náo thiên cung, bị Nhƣ Lai nhốt trong hộp đá, nhờ Quan Âm mách bảo, cám ơn sƣ phụ 

cứu ra. Nếu không bảo hộ cho tới Tây Phƣơng, thì là mang ơn mà chẳng trả .  

Tam Tạng lòng nhân đức, nghe nói ngọt thì động lòng thƣơng, liền nói rằng:  

- Nhƣ vậy thì ta dung ngƣơi một lần. Nếu nết cũ không chừa, ta niệm chú đủ hai chục bận .  

Tôn Hành Giả đỡ thầy lên ngựa. Rồi dâng đào ăn ít trái đỡ lòng. 

 

 

Nói rồi con yêu ấy xuất hồn lên mây.  

Nghĩ giận Tôn Hành Giả nên nghiến răng nói rằng:  
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- Bấy lâu nay nghe tiếng nó phép giỏi tài cao, nay thiệt quả nhƣ vậy. Ðƣờng Tăng đã lầm không biết, 

ý muốn ăn cơm. Ta đợi cuối xuống mà hƣởi một cái, thì nắm cổ kéo đi, không dè Tôn Ngộ Không 

trở về phá đám. Thiếu chút nữa ta xuất hình không kịp, thì chẳng còn hồn. Thù nầy không lẽ bỏ qua 

đặng! Ðể mình hóa hình nữa mà thử coi thể nào .  

Nói rồi hóa một bà già gần tám mƣơi tuổi. Tay chống gậy tre, và đi và khóc.  

Bát Giới ngó thấy rằng:  

- Thầy ôi! Không xong rồi! Chắc đại ca đánh con bà nầy chết, nên chống gậy đi kiếm con .  

Tôn Hành Giả hét rằng:  

- Ngƣơi hay nói phi lý, nàng hồi nãy lối hai mƣơi tuổi, bà bây giờ gần tám chục ngoài, lẽ nào sáu 

mƣơi mà còn sanh đẻ. Ðể ta đi coi thử, thì biết giả chơn .  

Nói rồi đến coi tỏ rõ. Biết là yêu quỷ giả dạng, liền đập chết tức thì.  

Con yêu cũng xuất hồn ra nữa. 

 

 

Khi ấy Tam tạng xem thấy kinh hãi, nhảy xuống ngựa mà nằm. Cứ niệm chú đủ hai chục biến.  

Thƣơng hại Tôn Hành Giả nhức đầu quá, nằm lăn lộn khóc mà thƣa rằng:  

- Thầy ôi! Ðừng niệm nữa, đừng niệm nữa, để tôi thƣa một lời nầy .  

Tam Tạng giận nói rằng:  

- Còn gì nói nữa! Ta đã khuyên ngƣơi từ thiện, sao còn quen thói hung hăng. Lại đánh chết một 

mạng nữa .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Thầy ôi! Nó không phải là ngƣời, thiệt loài yêu quỷ .  

Tam Tạng mắng rằng:  

- Ngƣơi là con khỉ nói bậy, yêu tinh đâu mà gặp liền liền. Tại ngƣơi giết chúng đà hƣa tay, hãy đi về 

cho rảnh! 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Thầy đuổi lắm thì tôi cũng phải đi. Song còn một chuyện nên chƣa đặng .  

Tam Tạng hỏi:  

- Còn chuyện chi nữa? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Thiệt tôi không dám giấu thầy. Cách năm trăm năm trƣớc, tôi ở động Thủy Liêm núi Hoa Quả xƣng 

vƣơng làm chúa với loài yêu, từ theo thầy đội cái Kim cô, là quyết làm đệ tử. Nếu nay về còn bị niền 

đầu niền óc, thì thẹn mặt với anh em. Thiệt thầy không muốn dùng tôi nữa, xin niệm chú tòng cô cho 

nó rớt xuống, tôi trả Kim cô cho thầy mà về xứ, thì ơn nặng muôn phần. Cũng nhƣ công tôi theo thầy 
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bấy lâu nhờ ơn một chút . 

 

Tam Tạng nghe nói kinh hãi đáp rằng:  

- Khi trƣớc Quan Âm truyền chú cẩn cô cho ta, chứ không có chú tòng cô nào hết . Tôn Hành Giả 

thƣa rằng: 

- Nếu không có chú tòng cô, tôi quyết theo thầy luôn thể .  

Tam Tạng nói:  

- Thôi, ta dung ngƣơi lần thứ nhì, chẳng khá hành hung nữa .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Từ rày sắp lên không dám cãi nữa .  

Liền đỡ thầy lên ngựa mà đi. 

 

 

Nói về con yêu ấy xuất hồn ra khen rằng:  

- Hầu vƣơng con mắt coi hay lắm! Ta biến thế nào coi cũng ra. Nếu qua khỏi bốn mƣơi dặm đƣờng 

thì địa phận ngƣời khác. Ðể ta giả một lần nữa .  

Liền hiện ra một ông già. Tay cầm xâu bồ đề, miệng niệm kinh, tay lần chuổi. 

 

 

Khi ấy Tam Tạng ngó thấy khen rằng:  

- Ðây gần tới cảnh Tây Phƣơng nên ông già đã khòm, còn lần chuổi hột . 

Bát Giới nói:  

- Thầy ôi! Ðừng có khen. Ấy là nhân mạng đó .  

Tam Tạng hỏi:  

- Nhân mạng làm sao? 

Bát Giới nói:  

- Hành Giả giết con rồi đập vợ chết, nên ông ấy đi tìm. Nếu gặp đây ắt là bắt đền nhân mạng .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ngƣơi cứ đặt điều cho nhiều chuyện. Ðể ta coi lại cho rõ ràng .  

Nói rồi giấu thiết bảng, chạy tới hỏi rằng:  

- Ngƣơi đi đâu mà niệm kinh dọc đƣờng dọc xá? Ta thiệt là chúa yêu, sao ngƣơi dám làm quỷ . Ta đã 

biết rồi .  

Con yêu nghe qua kinh hãi, không biết trả lời làm sao.  

Tôn Hành Giả nghĩ rằng:  
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- Con quái nầy trốn khỏi hai lần, thì nhọc công mà vô ích. Phải tính một điều cho hay, mới dứt hậu 

hoạn .  

Nghĩ rồi niệm chú, thâu Thổ Ðịa Sơn Thần mà dặn rằng:  

- Thầy ta bị con yêu nầy giả dạng khuấy thầy ta đã ba lần, phen nầy chƣ thần giữ nó cho ta trừ căn 

chớ để trốn nữa .  

Sơn thần Thổ Ðịa y lời. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả đánh một thiết bảng, con yêu ấy chết ngay, xuất hồn không đặng. 

 

 

Còn Tam Tạng xem thấy run rét hãi kinh.  

Bát Giới cƣời ngất nói rằng:  

- Bữa nay Hành Giả điên rồi, nửa ngày giết hết ba mạng! 

Tam Tạng muốn niệm chú, Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Xin thầy đừng niệm chú, giục ngựa đến mà coi! Một đống xƣơng khô rủ tại đó . Tam Tạng xem 

thấy hãi kinh hỏi rằng:  

- Ngộ Không! Ngƣời nầy mới chết, sao đã rủ xƣơng? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Nó là Thi ma, xƣơng khô thành quỷ . Nay bị tôi đánh nó biến không kịp, đã hiện nguyên hình. Trên 

xƣơng sống có bốn chữ Bạch Cốt Phu Nhân, nghĩa là con ma đàn bà bộ xƣơng không mục .  

Tam Tạng xem thấy mới tin.  

Bị Bát Giới chót mỏ nói dua rằng:  

- Thầy ôi! Rõ ràng Hành Giả đánh ngƣời lƣơng thiện thác oan. Sợ niệm chú nhức đầu, nên biến hóa 

dối thầy cho xuôi việc .  

Thiệt Tam Tạng hay nghe lắm, tin lời niệm chú tức thì. Thƣơng hại Tôn Hành Giả nhức đầu quá, quì 

bên đƣờng mà thƣa rằng:  

- Xin thầy đừng niệm nữa, muốn chi thì nói cho rồi .  

Tam Tạng nói:  

- Ngƣời làm lành nhƣ cỏ mùa Xuân; tuy không thấy lớn, mà càng bữa càng thêm. Kẻ làm dữ nhƣ đá 

mài dao, tuy chẳng thấy mòn, mà một ngày một khuyết. Nay mi không chừa thói dữ, đánh chết thêm 

một mạng là ba. Con khỉ kia! Ta bây giờ không còn cách nào dạy dổ ngƣơi nữa ! Chỉ có một điều 

quyết đuổi mà thôi . 

Tôn Hành Giả nói : 
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- Thầy giận tôi là oan lắm ! Nó chính là yêu quái nhiễu hại ! Tôi trừ loài yêu quái cứu thầy , sao thầy 

nghe lời dèm xiểm , dua nịnh của kẻ bất tài ganh tị , nhẫn tâm đuổi kẻ chân thành đã dày công bảo hộ 

. Ngƣời thai phàm , mắt tục nhƣ thầy , dẫu có trung thành cho mấy , rồi một ngày nào cũng hoài công 

vô ích . Nay thầy đuổi tôi ba lần , lẻ nào mặt dày mày dạn nghe thầy ngày la mắng chửi mãi sao ? 

Tam Tạng nổi giận nói : 

- Con Khỉ đột này buông lời ngạo nghể . Không có ngƣơi , Sa Tăng , Bát Giái không phò hộ ta đến 

Tây Phƣơng đƣợc sao ? 

Tôn Hành Giả lắc đầu nói : 

- Thầy không biết nghĩ , Khi trƣớc nhờ Lƣu Bá Khâm đƣa đón , sau có tôi bảo hộ , phá động trừ yêu , 

hết nạn này tới nạn nọ , mới thu đƣợc Bát Giái và Sa Tăng . Thầy nhẫn tâm đuổi đứa trung thành , 

nghe thằng dua nhịnh ! Có phải là đƣợc chim bẻ ná , đƣợc cá buông câu không ? Thầy lại cậy có thần 

chú Cẩn cô , để khiến ngƣời nhƣ khiến súc vật , thì sao gọi là tu hành minh chính , đạo đức từ bi ? 

Lại cho kẻ giết yêu cứu mình là sát nhân bất thiện ! 

Tam Tạng nói : 

- Từ nay về sau ta không hề niệm chú nữa . 

Tôn Hành Giả nói : 

- Tôi không đủ tin lời ấy ! Nếu ngày sau thầy mắc nạn , Sa Tăng , Bát Giái cứu không xong , thầy 

niệm chú Cẩn cô , tôi dù có cách núi , ngàn sông cũng nhức đầu nhƣ thƣờng ! Lúc đó tôi lại phải 

băng ngàn vƣợt biển đến tìm thầy . Nhƣ vậy thầy để tôi theo luôn không tiện sao ? 

Càng nói , Tam Tạng càng thêm căm tức , nhảy xuống bảo Sa Tăng mở gói , lấy bút nghiên mài mực 

, rồi viết một tờ từ đƣa cho Tôn Hành Giả và nói : 

- Giấy này làm chứng rằng ta không nhìn nhận ngƣơi làm đồ đệ nữa và trọn đời ta không niệm chú 

Cẩn cô , Ngƣơi mau lui về cho xong chuyện . Nếu không tin ta thề độc đoán cho ngƣơi nghe . 

Tôn Hành Giả lảnh tờ từ , nói : 

- Tôi tin lời , xin thầy đừng thề làm gì . Song tôi nghĩ vì theo thầy mới nữa đƣờng , chƣa giúp đƣợc 

bao nhiêu công quả , vậy xin lạy thầy một lạy đền ơn . 

Tam Tạng quay lƣng lãi nói : 

- Ta là Hòa thƣợng hiền lành , không nhận lễ của kẻ hung dữ . 

Tôn Hành Giả nhổ ba cái lông , làm phép hóa ra ba Tôn Hành Giả nữa , bao quanh lạy đùa . 

Tam Tạng quay phía nào cũng không tránh khỏi . 

Lạy xong , Tôn Hành Giả rùn mình thu lông lại , rồi gọi Sa Tăng nói : 

- Hiền đệ , em là ngƣời hiền từ , tử tế , phải đề phòng thằng mặt heo dua nịnh gièm pha ! Nếu gặp 

yêu tinh dọc đƣờng , em xƣng là Tôn Ngộ Không , học trò lớn của thầy , nhƣ vậy yêu tinh sẽ sợ anh , 

không dám làm hại sƣ phụ . 
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Tam Tạng nghe nói , ngắt lời đáp : 

- Ta là Hòa thƣợng hiền hậu , không muốn nhắc đến tên ngƣời dữ làm gì . Ngƣơi hãy trở về , đừng 

nói một tiếng nào nữa . 

Tôn Hành Giả thấy thầy chƣa nguôi giận , liền Cân đẩu vân đi mất .  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 28  

Núi Hoa quả, quần hầu gặp chúa 

Rừng Hắc tòng, Tam Tạng bị yêu 

Khi ấy Tôn Hành Giả bay khỏi biển Ðông, đến núi Hoa quả. Ngó xuống thấy núi xanh nhƣ cũ, cỏ 

rẫm khác xƣa. Coi phong cảnh buồn hơn khi trƣớc. Bởi vì Nhị Lang Hiển thánh và bảy quái Mai Sơn 

đốt phá khi trƣớc, nên tồi tệ nhƣ vầy.  

Tôn Hành Giả chắc lƣỡi than rằng:  

- Năm trăm năm nay ta mới trở về, nhìn cảnh cũ càng thêm chua xót! 

Mảng còn than thở, xảy thấy bảy tám con khỉ nhỏ, trong bụi nhảy ra, lạy Tôn Hành Giả mà nói rằng:  

- Mừng Ðại Thánh gia gia mới về! 

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

- Sao chúng bây trốn nhủi? Hèn lâu mới thấy trong bụi nhảy ra? 

Bầy khỉ nghe nói, khóc mà thƣa rằng:  

- Từ Ðại Thánh đi rồi, chúng tôi bị ngƣời ta săn bắn! Cung to ná mạnh, chó dữ ó hung. Nên chúng tôi 

phải ẩn mình chớ cự không lại. Nay nghe tiếng Ðại Thánh nên mừng rỡ nhảy ra .  

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

- Họ săn bắn chúng bây mà chi? 

Bầy khỉ thƣa rằng:  

- Kẻ săn bắn độc dữ lắm. Hễ chết thì nó ăn thịt, bằng sống thì nó tập đi hát mà lấy tiền .  

Tôn Hành Giả nổi giận mà hỏi rằng:  

- Vậy chớ ai cầm quyền trong động? 

Bầy khỉ thƣa rằng:  

- Có hai vị Mã, Lƣu nguyên soái, và hai vị Bôn, Ba tƣớng quân .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Chúng bây vào báo tin cho rõ, nói có ta về . 
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Khi ấy Tứ hầu nghe báo rất mừng, vội vàng ra nghinh tiếp, Tôn Hành Giả vào ngồi giữa động.  

Bầy khỉ lớn nhỏ đồng lạy mừng. Rồi thƣa rằng:  

- Chúng tôi nghe Ðại Thánh gia gia khỏi nạn, theo bảo hộ Ðƣờng Tăng đi thỉnh kinh, sao nay lại về 

núi? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Chúng bây không rõ: Ðƣờng Tam Tạng chân chất quá, chẳng biết kẻ hiền ngu. Ta ráng sức bình 

sanh, giết yêu tinh mà dẫn lộ. Tam Tạng nghe lời dèm siễm, chê ta hung dữ nên đuổi về. Có viết tờ 

từ rõ ràng, chẳng dùng ta nữa! 

Bầy khỉ vỗ tay cƣời lớn nói rằng: 

- May lắm, may lắm! Ðại Thánh làm Hòa Thƣợng có ích chi? Thà về đây vui chơi với con cháu .  

Nói rồi, dọn rƣợu nƣớc dừa mà đãi Ðại Thánh.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Khoan uống rƣợu đã. Chẳng hay mấy bữa chúng đi săn một kỳ? 

Mã, Lƣu thƣa rằng:  

- Ngày nào nó cũng săn bắn, một lát nữa chắc chúng nó đến đây .  

Tôn Hành Giả truyền bấy khỉ gom đá cục đá hòn, chất đống trên chót núi, rồi vào động trốn đi. 

 

 

Giây phút thấy phía Nam xáng mã la đánh trống, cả ngàn nhân mã cần khí giới và dẫn muông đem ó 

đi săn.  

Tôn Hành Giả nổi giận câm gan, đợi chúng nó lên núi, liền hớp một hơi bên hƣớng Tốn, thổi ra làm 

bảo tố ầm ầm. Ðá lỡ cát bay nhân mã bị bể đầu chết hết.  

Tôn Hành Giả vỗ tay cƣời rằng:  

- Vui lắm, vui lắm! Từ khi ta theo Tam Tạng, ngày nào thầy cũng khuyên ta rằng: Làm lành mãn 

kiếp lành chƣa đủ, ở dữ một ngày dữ có dƣ. Thiệt lời ấy phải lắm. Ta theo thầy giết ít con yêu; thầy 

gọi là làm dữ. Bữa nay về xứ một lát, mà giết loài săn bắn cả ngàn .  

Nói rồi truyền bầy khỉ cởi quần áo ngƣời chết mà bận. Lột da ngựa mà đóng giày, lấy khí giới mà 

dùng.  

Rồi dựng cờ đề mƣời bốn chữ nhƣ vầy: Trùng tu Hoa quả sơn, phục chỉnh Thủy Liêm Ðộng, Tề 

Thiên Ðại Thánh (Nghĩa là Tề Thiên Ðại Thánh khôi phục động Thủy liêm, sửa sang núi Hoa Quả). 
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Từ ấy sắp sau, ngày ngày cũng nhóm yêu thâu quái, bữa bữa hằng cắt cỏ vận lƣơng. Lo trồng hoa 

quả nhƣ xƣa.  

Thiên hạ thấy cờ, đều không dám lên núi.  

Tôn Hành Giả ăn chơi thông thả, vui biết chừøng nào. 

 

 

Nói về Tam Tạng từ đuổi Tôn Hành Giả thì lên giục ngựa, đi với Bát Giới, Sa Tăng. Bát Giới thay 

mặt cho Tề Thiên, dồn đồ đạc Sa Tăng gánh hết. 

 

 

Khi ấy ba thầy trò đi khỏi núi Bạch Hổ, xảy thấy một cụm rừng bá tòng rậm rịt, mây sắn bịt bùng.  

Tam Tạng nói:  

- Hai trò phải coi chừng vì đƣờng rừng sầm uất .  

Bát Giới nghe nói, cầm Ðinh ba đi trƣớc dẫn đƣờng. Tam Tạng đi tới mé rừng, trong lòng đã đói.  

Liền nói với Bát Giới rằng:  

- Ta đã đói lòng, ngƣơi chịu khó xin cơm đỡ dạ .  

Bát Giới thƣa rằng:  

- Xin thầy xuống ngựa ngồi nghỉ đặng lão Trƣ đi xin cơm .  

Tam Tạng y lời, Sa Tăng mở gói đồ, đƣa cái Bình bát.  

Bát Giới xách đi hơn mƣời dặm, không thấy một cái nhà.  

Hùm beo chẳng thiếu gì, mà ngƣời ta thì không gặp.  

Bát Giới đi một hồi mệt quá, nghĩ lại ăn năn rằng:  

- Hồi trƣớc có Hành Giả, thì việc nầy ta khỏi mất công, bởi mình nói dèm siễm cho thầy đuổi đi nên 

nay phải chịu cực . 

 

Thiệt là:  

 

 

Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, 

Ăn thép nào hay giá quế châu!  

 

 

Khi ấy Bát Giới đi xin chẳng đặng cơm, thì kiếm chỗ bóng cây mà nằm ngủ. 
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Nói về Tam Tạng trông hết sức, không thấy Bát Giới về. Chẳng biết cớ nào nóng tai máy mắt, liền 

nói với Sa Tăng rằng:  

- Sao Ngộ Năng đi lâu quá, trời chiều mà chƣa thấy về? Nhắm lại chỗ nầy ngủ không tiện, phải tìm 

chốn khác mới xong .  

Sa Tăng thƣa rằng:  

- Xin thầy cho tôi đi kiếm Bát Giới .  

Tam Tạng nói:  

- Phải .  

Sa Tăng cầm bửu trƣợng ra đi. 

 

 

Còn Tam Tạng ngồi một mình trong rừng buồn bực, liền đi dạo giải khuây. Coi có đƣờng mòn, chắn 

nhà ngƣời gần đó. Mảng xem phong cảnh, đi một hồi không nhớ đƣờng xƣa. Ngó thấy bên phía Nam 

chiếu hào quang, coi lại là cái tháp; bởi mặt trời chiều nên giọi bóng, vì trên đảnh tháp bằng vàng . 

Tam Tạng nói:  

- Mình có lời nguyện: Gặp chùa thắp hƣơng, gặp tháp thì quét bụi, hễ có tháp chắc có am chùa. Vả 

lại chốn nầy không ai đi, chẳng lo sự lấy đồ dắt ngựa. Thà tìm vào đó mà nghỉ, sau hai trò kiếm thét 

cũng đến đây .  

Nghĩ rồi tới cửa ngõ kia, bƣớc vào gần tháp. Thấy ngoài cửa tháp có treo rèm cửa bông, liền khoát 

rèm bƣớc vô thấy có cái giƣờng bằng đá. Ngƣời nằm ngủ trên giƣờng mặt xanh nanh bạc.  

Tam Tạng biết là yêu quái hồn vía đã lên mây, liền thối lui lại mà chạy. 

 

 

Khi ấy chúa yêu giựt mình thức dậy hỏi tiểu yêu rằng:  

- Ai chạy ngoài rèm đó? 

Tiểu yêu dòm rồi báo rằng:  

- Hòa Thƣợng trắng trẻo lắm, chắc là thịt mềm .  

Chúa yêu cƣời hả hả nói rằng:  

- Ấy là ruồi kề lƣỡi cóc, chuối đút miệng voi. Chúng bây bắt nó cho ta, đừng để chạy mất đi uổng 

lắm! 

Tiểu yêu vâng lệnh, theo bắt Tam Tạng dẫn vào.  

Tam Tạng chấp tay làm lễ.  

Chúa yêu hỏi rằng:  

- Ngƣơi là Hòa Thƣợng ở đâu? Ðến chuyện chi phải nói cho thiệt? 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Tam Tạng nói:  

- Tôi là sãi nƣớc Ðại Ðƣờng, vâng lệnh Hoàng Ðế đi kinh Tây vức. Ðến đây quét tháp, chẳng ngờ 

làm lỡ giấc ngủ của ngài. Xin rộng dung thứ tội. Nếu tôi thỉnh kinh về nƣớc, thì lập miễu mà thờ ngài 

.  

Chúa yêu cƣời sằng sặc mà nói rằng:  

- Ta cũng nghi là Ðƣờng Tăng, thiệt quả nhƣ vậy! Bởi ngƣơi tới số, mới vào nạp thịt cho ta. Ðố chạy 

đâu cho khỏi .  

Nói rồi truyền tiểu yêu đem Hòa Thƣợng buộc tại cây thung định hồn. 

 

 

Giây lát Chúa yêu cầm gƣơm bƣớc lại hỏi rằng:  

- Hòa Thƣợng nói cho thiệt. Ði một bọn mấy ngƣời, không lẽ một mình mà đi xa nhƣ vậy? 

Tam Tạng thƣa rằng:  

- Tôi không dám nói giấu Ðại vƣơng. Có hai ngƣời học trò là Sa Tăng và Bát Giới, đều đi xin cơm 

chƣa về. Còn bỏ trong rừng một gánh đồ, với con ngựa bạch .  

Chúa yêu nói:  

- May lắm! Ba thầy trò ngƣơi với con ngựa kim, ta ăn đủ một bữa .  

Nói rồi truyền tiểu yêu rằng:  

- Chúng bây đóng cửa ngõ lại, và coi chừng có hai ngƣời học trò kiếm thầy thì vào báo lại. Ðể thầy 

cả làm cu mồi. Bắt đặng thầy con, sẽ nấu hết mà ăn cho thẳng bữa . Tiểu yêu vâng lệnh. 

 

 

Nói về Sa Tăng đi hơn mƣời dặm đƣờng không thấy nhà ai hết thảy, liền đứng trên gò cao ngó 

xuống, nghe giữa mé sông có tiếng ngƣời. Bƣớc xuống mà coi, thì là Bát Giới ngủ mê đƣơng mớ. 

(Ngƣời tâm phúc của Tam Tạng). 

Sa Tăng nắm tai xách dậy mà trách rằng:  

- Thầy sai đi xin cơm lại kiếm đƣờng mà ngủ .  

Bát Giới giựt mình hỏi rằng:  

- Chừng nầy là chừng nào vậy? 

Sa tăng nói:  

- Thầy dặn có cơm hay không cơm cũng về, anh với tôi đi kiếm chỗ cho thầy ngủ . Bát Giới rảy tai 

dụi con mắt, đi về với Sa Tăng.  

Ðến cụm rừng thấy con ngựa với gánh đồ, không biết thầy đi đâu mất!  

Sa Tăng phàn nàn rằng:  
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- Cũng bị đi kiếm anh, nên yêu bắt sƣ phụ .  

Bát Giới cƣời rằng:  

- Ðừng có kiếm chuyện nói xàm. Chốn nầy phong cảnh tốt tƣơi, lẽ nào có yêu quái. Chắc thầy ngồi 

một mình buồn bực, nên đi dạo trong rừng. Ði kiếm một hồi phải gặp . 

 

 

Khi ấy hai anh em, kẻ gánh đồ, ngƣời dắt ngựa, cứ đi theo đƣờng mòn.  

Xảy thấy bên Nam có cái tháp vàng, chiếu hào quang sáng giới.  

Bát Giới nói: 

- Chắc thầy vào tự kiếm cơm, chúng ta cũng vào ăn cho gặp bữa .  

Sa Tăng nói:  

- Sƣ huynh! Ðừng có định chừng không chắc, tới nơi mới biết kiết hung .  

Hai ngƣời tìm vào đến cửa ngõ. Thấy trên ngạch có treo tấm đá, đề sáu chữ lớn rằng: Hoản Tử sơn, 

Ba Nguyệt động.  

Sa Tăng nói:  

- Nhƣ vậy núi nầy tên Hoản Tử, động Ba Nguyệt là chỗ yêu tinh. Không phải chùa chiền chi hết. 

Nếu thầy bị nó bắt, thì phải lập kế cứu ra .  

Bát Giới nói:  

- Ðể hỏi thăm tin cho biết đã .  

Nói rồi cầm đinh ba giá lên mà kêu cửa.  

Tiểu yêu xem thấy chạy vào báo rằng:  

- Gặp mối rồi, mặc sức mua bán! 

Chúa yêu hỏi rằng:  

- Mối nào đó? 

Tiểu yêu thƣa rằng: 

- Có Hòa Thƣợng mỏ dài tai lớn, và một ông sãi mập mà đen, đồng đứng ngoài kêu cửa . 

Chúa yêu mừng rỡ nói: 

- Chắc là Sa Tăng với Bát Giới, đồng đến mà kiếm thầy. Tuy vậy mặc lòng, phải đề phòng mới đặng 

.  

Nói rồi nai nịt, cầm siêu đao xốc ra. 

 

 

Khi ấy Sa Tăng, Bát Giới đƣơng đứng ngoài ngõ mà đợi, thấy chúa yêu diện mạo dữ dằn, mặt mũi 

xanh lè, tóc râu đỏ hoét.  
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Ấy là chúa động Huỳnh Bào.  

Huỳnh Bào hỏi lớn rằng:  

- Hai Hòa Thƣợng ở đâu, dám đến cửa ta mà kêu gọi? 

Bát Giới nói:  

- Chúng ta là học trò Tam Tạng, thầy ta là Ðƣờng trào ngự đệ, vâng sắc chỉ đi thỉnh kinh. Có ở trong 

động thì đƣa ra cho mau, kẻo ta đập cái đinh ba mà sập động . Huỳnh Bào làm mặt vui vẻ, truyền 

tiểu yêu mở ngõ, rồi cƣời mà nói rằng:  

- Ngỡ là ai đến đây hàn hung, chẳng ngờ hai thấy đi kiếm Ðƣờng hòa thƣợng. Khi nãy ngài dạo đến, 

tôi đãi cách trọng thể. Ngài đƣơng ăn bánh bao nhƣn thịt ngƣời ta. Vậy mời hai thầy vào động tôi mà 

uống nƣớc luôn thể .  

Bát giới ngỡ thiệt muốn vô, Sa Tăng kéo lại nói rằng:  

- Anh ôi! Ấy là nó nói gạt, lẽ nào thầy ăn bánh thịt ngƣời .  

Bát Giới nghe qua mới nghỉ lại, liền đập một đinh ba.  

Huỳnh Bào đỡ rồi đánh lại.  

Hai ngƣời đằng vân hổn chiến Sa Tăng bỏ ngựa, cầm bữu trƣợng nhảy lên trợ lực với Ngộ Năng.  

Ðánh hèn lâu không ai thắng bại.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 29  

Tam Tạng khỏi tai qua Bửu Tƣợng 

Ngộ Năng vâng chỉ đến rừng sâu 

Khi ấy hai anh em đánh với Huỳnh Bào ba mƣơi hiệp cầm đồng, là nhờ sức chƣ thần phò hộ. 

 

Nói về Tam Tạng bị trói đƣơng sầu thảm khóc than, xảy thấy ngƣời đàn bà quốc sắc, bƣớc lại vịn 

cây trụ mà hỏi rằng:  

- Thầy ở đâu mà đến đây, vì cớ nào mà bị trói? 

Tam Tạng ngó thấy nàng ấy chừng ba mƣơi, liền nói rằng:  

- Cô ôi! Tôi đã tới số, mới khiến đến đây mà nạp mình. Muốn ăn thịt thì ăn, hỏi làm chi cội rễ? 

Nàng ấy nói:  

- Tôi chẳng hề ăn thịt ngƣời ta, nhà tôi ở phía tây, cách chừng 300 dặm. Tên là Bá Hoa Tu, công 

chúa thứ ba nƣớc Bửu Tƣợng, mƣời ba năm trƣớc, tiết trung thu, tôi thƣởng nguyệt giải khuây, bị 
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Huỳnh Bào nổi một trận gió bắt tôi về làm vợ, đã có con. Từ ấy đến bặt tin, nên tôi nhớ cha mẹ lắm. 

Chẳng hay thầy ở đâu đến đây? Tam Tạng nói:  

- Tôi là thầy sãi nƣớc Ðại Ðƣờng, vâng chỉ vua đi thỉnh kinh Tây Vức. Ði mới đến đây, rủi bị nạn. 

Chúa động hăm bắt hai ngƣời đồ đệ tôi nữa mà ăn thịt một lần .  

Bá Hoa Tu cƣời rằng:  

- Xin sƣ phụ đừng lo, thiệt thầy đi thỉnh kinh, thì tôi cứu đƣợc. Nếu thầy qua Tây Phƣơng thì đi 

ngang nƣớc Bửu Tƣợng, thuận đƣờng tôi gởi lén một phong thơ, mà thăm phụ vƣơng với mẫu hậu, 

thì tôi biểu nó tha thầy .  

Tam Tạng gật đầu nói rằng:  

- Nếu Công Chúa cứu đƣợc bần tăng, thì tôi đem thơ tới chỗ .  

Bá Hoa Tu trở vào viết thơ phong kín, đến mở trói cho Tam Tạng rồi đƣa thơ.  

Tam Tạng lãnh thơ, bái và nói rằng:  

- Nhờ ơn Công Chúa cứu mạng, tôi quyết đem thơ tới đại vƣơng, chỉ e lâu năm chầy tháng, ngƣời 

quên mà không nhìn, xin đừng trách bần tăng mà tội nghiệp! 

Bá Hoa Tu nói:  

- Không hề gì đâu! Cha mẹ tôi không có con trai, đầu đuôi có ba đứa con gái, nếu xem thơ thì chẳng 

hề quên .  

Tam Tạng bỏ thơ vào tay áo tạ ơn Công Chúa rồi ra đi. Bá Hoa Tu kéo lại nói rằng: - Huỳnh Bào 

đƣơng đánh với đồ đệ thầy đàng trƣớc. Ðể tôi mở cửa sau cho thầy đi, rồi sẽ khuyên nó thôi đánh, để 

hai ngƣời đệ tử kiếm thầy, sẽ vầy đoàn mà đi mới tiện .  

Còn Bá Hoa Tu tính một kế, bƣớc ra trƣớc, thấy ba ngƣời hổn chiến trên mây.  

Bá Hoa Tu kêu lớn rằng:  

- Chàng xuống đây, tôi nói chuyện gấp . 

 

 

Khi ấy Huỳnh Bào nghe kêu nhảy xuống, quăng siêu đao mà hỏi rằng:  

- Công Chúa nói chuyện chi? 

Bá Hoa Tu thƣa rằng:  

- Chàng ôi! Tôi mới nằm chiêm bao thấy ông thần giáp vàng .  

Huỳnh Bào hỏi:  

- Thần giáp vàng đi đâu đó? 

Công Chúa nói:  

- Khi trƣớc thiếp có vái rằng: Nếu gặp phò mã đại tài, thì trai tăng bố thí. Ðến sau vợ chồng kết nghĩa 

phỉ nguyện bình sanh, thì quên lời vái ấy, nên chiêm bao thấy thần giáp vàng biểu phải nhớ lời vái 
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mà bố thí cho thầy chùa. Thiếp giựt mình thức dậy, đi ra nói cho chàng hay. Chẳng ngờ trên định hồn 

thung có trói một ông Hòa Thƣợng. Vậy thì chàng nghĩ tình tôi, tha thầy ấy mà làm phƣớc. Cũng nhƣ 

bố thí trai tăng, kẻo tôi mắc lời vái, chẳng hay chàng chịu hay chăng? 

Huỳnh Bào nói:  

- Thiệt Công Chúa hay nghi ngại thì thôi! Sá chi việc nhỏ mọn, ta muốn ăn thì bắt ngƣời khác, giá 

Hòa Thƣợng ấy thịt bao nhiêu. Muốn làm phƣớc kẻo mắc lời nguyền thì mở cửa sau mà thả ra cũng 

đặng, phải hỏi lại làm chi .  

Bá Hoa Tu mừng rỡ, bƣớc vào sau động. 

 

 

Còn Huỳnh Bào cầm siêu đao bƣớc ra kêu lớn rằng:  

- Bát Giới xuống đây, ta chẳng phải sợ ngƣơi mà thôi đánh. Bởi vị tình ở nhà ta xin tha làm phƣớc, 

nên thả thầy ngƣơi, chúng bây hãy ra phía sau kiếm Hòa Thƣợng mà đi thỉnh kinh. Nếu còn đến đây 

làm hung, thì ta nhai xƣơng hết thảy .  

Sa Tăng, Bát Giới nghe nói mừng quá, cũng bằng quỷ sứ thả hồn về.  

Liền dắt ngựa gánh đồ, đi vòng ra sau động, kêu thầy ơi thầy hỡi om sòm, nghe Tam Tạng lên tiếng 

trog bụi táo.  

Sa Tăng, Bát Giới dọn gai dắt thầy ra, Tam Tạng vội vàng lên ngựa. 

 

Thiệt là:  

 

 

Rủi ro mắc phải yêu da xám, 

May mắn nhờ tay gái má hồng.  

 

 

Khi ấy Bát Giới vác đinh ba trƣớc, Sa Tăng gánh hành lý theo sau.  

Ra khỏi rừng tòng, bƣớc lên đƣờng cái.  

Sa Tăng cứ cằn rằn nói tại Bát Giới báo hại.  

Bát Giới cũng cự với Sa Tăng.  

Tam Tạng giải hòa, đổ thừa tại vận hạn.  

 

Ði khỏi ba trăm dặm, ngó thấy thành vua, Tam Tạng biết là nƣớc Bửu Tƣợng.  

Ba thầy trò vào Kim đình quán, Tam Tạng đến ngọ môn nói rằng:  
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- Xin Hoàng môn quan vào tấu nhƣ vầy: Có sãi ở nƣớc Ðƣờng, xin vào tâu sự mật . 

 

 

Nói về Hoàng môn quan vào tâu nhƣ vậy...  

Vua Bửu Tƣợng biết là sãi thánh ở nƣớc Ðại Ðƣờng, nên mừng rỡ cho mời vào điện. Tam Tạng vào 

sân chầu chúc lạy phải cách.  

Bá quan văn võ đều khen rằng:  

- Thiệt ngƣời ở đại bang, thầy sãi cũng thông phép luật .  

Tam Tạng tung hô xong xả, vua Bửu Tƣợng phán hỏi rằng:  

- Chẳng hay Hòa Thƣợng đến nƣớc ta có chuyện chi? 

Tam Tạng quì tâu rằng:  

- Bần tăng vâng sắc Thiên tử, qua Tây Phƣơng thỉnh kinh. Nên phải đến ngai vàng mà trình văn điệp 

.  

Vua Bửu Tƣợng phán rằng: 

- Ðã có văn điệp của Ðƣờng thiên tử, thì cho xem thử thể nào? 

Tam Tạng lấy văn điệp, hai tay dâng lên, vua Bửu Tƣợng xem điệp nhƣ vầy: 

 

Nam thiện bộ châu, Ðại Ðƣờng Hoàng đế. Trẫm lấy đức nối nghiệp dài, thờ thần minh chăn dân 

chúng. Bởi cứu Lão Long chẳng đặng, nên bị kiện Diêm quan. Nhờ ơn Minh phủ biết oan, mới cho 

về Dƣơng thế. Lòng lành dốc làm chay chẩn tế, có Quan Âm mách bảo kinh cao. Lời thánh truyền há 

dám từ lao, sai Tam Tạng băng chừng Phật vức. Các vị Ðế vƣơng Tây quốc, chớ dứt việc lành, thấy 

điệp văn xin khá tốc hành. Ấy là làm nghĩa. Nay điệp cấp. 

 

Trinh Quang thứ mƣời ba, mùa thu ngày lành, làm trƣớc mặt vua. Có đóng chín cái ấn". 

 

 

Vua Bửu Tƣợng xem rồi, cũng ký tên đóng ấn, mà đƣa cho Tam Tạng, Tam Tạng tạ ơn thay văn 

điệp, rồi tâu rằng:  

- Tôi đến đây một là trình văn điệp, hai là đem thơ cho bệ hạ .  

Vua Bửu Tƣợng mùng rỡ phán hỏi rằng:  

- Chẳng hay thơ ai gởi cho trẫm? 

Tam Tạng tâu rằng:  

- Công Chúa thứ ba của bệ hạ, cách mƣời ba năm nay bị Huỳnh Bào là con yêu, ở núi Hoản Tử, động 

Ba Nguyệt bắt về làm vợ. Nay tình cờ gặp tôi nên gởi thơ .  
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Vua Bửu Tƣợng nghe tấu, khóc mà nói rằng:  

- Mƣời ba năm nay biệt tin biệt tức, không dè bị yêu bắt nhƣ vậy .  

Tam Tạng lấy thơ trong tay áo dâng lên, vua Bửu Tƣợng cầm thơ thấy đề hai chữ bình an ngoài bao, 

thì nhớ con mà khóc mƣớt, khai thơ không đặng. Truyền Hàn lâm viện học sĩ, khai thơ đọc nhƣ vầy: 

 

"Bất hiếu nữ Bá Hoa Tu cúi đầu trăm lạy. Trƣớc chúc Phụ vƣơng vạn tuế. Sau thăm mẫu hậu thiên 

niên. Và văn võ bình yên, với chị anh sức khỏe. Con luôn cám ơn sanh đẻ, trẻ chƣa đáp nghĩa cù lao. 

Tiết trung thu ngoạn nguyệt xem sao, bị yêu quái vần mây nổi gió, đem về động nọ, lại ép duyên 

nầy, mƣời ba năm nay, sanh hai con quỷ . Hƣ phong hóa tội đà đáng mấy. Nhục tông môn thác đã dƣ 

mƣời. Lẽ thời tạm lánh cho qua đời, đâu dám gởi thơ cho thẹn mặt. Nếu làm thinh cũng ngặt, ngại vì 

cha mẹ chẳng hay tin. Bằng có nói cho minh, sợ nỗi triều đình không thứ tội. Nay gặp Ðƣờng Tăng 

lặn lội, bị tay yêu quái trói trăn. Con dùng kế vân vân, đặng gởi thơ kiếp kiếp. Nhƣ cha mẹ thƣơng 

con tội nghiệp, cùng quan viên xót phận lao đao. Xin đem binh đến bắt Huỳnh Bào, đặng cứu trẻ 

đem về Phụng các. Vài hàng ký thác, hai chữ đinh ninh". 

 

 

Khi ấy học sĩ đọc rồi, vua Bửu Tƣợng khóc lớn.  

Bá quan văn võ cũng động lòng.  

Vua Bửu Tƣợng khóc một hồi, rồi phán hỏi bá quan rằng:  

- Nay vị nào chịu lãnh binh đánh Huỳnh Bào, mà cứu công chúa? 

Hỏi luôn mấy tiếng bá quan văn võ làm thinh, ngồi trơ trơ nhƣ cốt gỗ!  

Vua Bửu Tƣợng tủi phận khóc ròng!  

Bá quan đồng quì tâu rằng:  

- Xin Bệ Hạ bớt sầu, vì công chúa biệt tin đã mƣời ba năm, nay thấy thơ không thấy làm chắc. 

Huống chi chúng tôi dùng binh phàm ngựa chiến, học võ nghệ trận đồ, để phòng tá quốc an bang, 

cầm binh đánh giặc. Chớ con yêu tinh là đằng vân giá võ, độn thổ tàng hình. Có khi nó đứng một bên 

mà không thấy. Ắt là đem binh mà nạp cho uổng mạng. Lại e nó thù Công Chúa mà khó lòng. Chúng 

tôi trộm nghĩ nhƣ vầy: Ðƣờng Tăng là sãi thánh đại bang, nên đi đến đây mà khỏi nạn. Rõ là đạo cao 

rồng cọp phục, đức trọng quỷ thần kiên, chắc là bắt yêu tinh mới đặng. Xin Bệ Hạ cầu khẩn thánh 

tăng .  

Vua Bửu Tƣợng nghe tâu mừng rỡ, phán hỏi Tam Tạng rằng: 

- Nếu thánh tăng có phép bắt yêu cứu Công Chúa về trào, thì chẳng đi thỉnh kinh làm chi, ở đây 

hƣởng đồng bàn với trẫm! 

Tam Tạng lật đật tâu rằng:  
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- Bần tăng biết niệm phật tụng kinh, thiệt không biết bắt yêu trừ quỷ .  

Vua Bửu Tƣợng phán hỏi rằng:  

- Nếu thầy trị yêu tinh không đặng, sao dám đi Tây Phƣơng? 

Tam Tạng tâu rằng:  

- Thiệt tôi nhờ có hai ngƣời học trò bảo hộ, nên đi mới đến đây .  

Vua Bửu Tƣợng phán rằng:  

- Vậy thì dời hai lịnh đồ vào đền ra mắt trẫm .  

Tam Tạng tâu rằng:  

- Hai ngƣời học trò tôi xấu xa và hung dữ lắm, nếu vào đền e Bệ Hạ giựt mình .  

Vua Bửu Tƣợng phán rằng:  

- Thầy đã nói trƣớc rồi, trẫm biết chừng không sợ .  

Tức thì truyền đem kim bài đến quán, vời vào đền ra mắt coi thể nào. 

 

 

Khi ấy Sa Tăng, Bát Giới thấy kim bài đến triệu, thì giao đồ hành lý và ngựa cho Dịch thừa, đồng 

vác khí giới vào đền đứng hầu tả hữu.  

Vua Bửu Tƣợng thấy cũng kinh hãi, làm gan phán hỏi rằng:  

- Chẳng hay thầy nào trừ yêu quái đặng? 

Bát Giới tâu rằng:  

- Tôi thƣờng bắt yêu tinh quỷ mị .  

Vua Bửu Tƣợng phán hỏi rằng:  

- Thầy làm phép chi mà bắt nó? 

Bát Giới tâu rằng:  

- Tôi là Thiên Bồng ngƣơi soái, bởi phạm tội mới đầu thai xuống trần. Nay đã tu hành, theo phò sƣ 

phụ, từ Ðông Ðộ đi cho đến đây, tôi bắt yêu tinh biết là bao nhiêu mà kể .  

Vua Bửu Tƣợng nói:  

- Nếu tƣớng trời giáng hạ, chắc là biến hóa tinh thông . 

Bát Giới tâu rằng:  

- Tôi cũng biết chút đỉnh mà thôi, không phải thiện nghệ .  

Vua Bửu Tƣợng phán rằng:  

- Xin thầy biến hóa thử coi? 

Bát Giới tâu rằng:  

- Muốn biến hóa cách nào xin nói thử? 

Vua Bửu Tƣợng phán rằng: 
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- Thôi biến hình cao lớn xem thử? 

Bát Giới cũng biết 36 phép biến, liền hét lên một tiếng, mình cao chín trƣợng có dƣ, ai nấy thất kinh 

hồn vía.  

Trấn điện tƣớng quân hỏi rằng:  

- Thầy biến mau nhƣ vậy, ƣớc sức cao bao cao mới cùng bực? 

Bát Giới nói bƣớng rằng:  

- Hãy coi ngọn gió mà suy; nếu đặng gió Ðông, thì làm gió Nam cũng không khó. Muốn cho cùng 

bực thì đứng đụng trời .  

Vua Bửu Tƣợng kinh hãi phán rằng: 

- Thôi, bấy nhiêu cũng đủ hiểu, xin thâu lại nhƣ thƣờng .  

Bát Giới cuối xuống một cái hình thấp nhƣ xƣa.  

Vua Bửu Tƣợng lòng mừng khấp khởi, truyền cung nga rót một chén ngự tữu.  

Vua Bửu Tƣợng đƣa rƣợu cho Bát Giới mà phán rằng:  

- Kính xin thầy một chén rƣợu nầy, đánh bắt Huỳnh Bào mà cứu Công Chúa. Xong việc rồi trẫm đãi 

tiệc và thƣởng ngàn vàng .  

Bát Giới bƣng rƣợu uống rốc. 

 

 

Khi ấy vua Bửu Tƣợng truyền rót một chén rƣợu nữa, mà đãi Sa Tăng.  

Sa Tăng cũng uống cạn chén.  

Bát Giới đằng vân bay trƣớc, Sa Tăng cũng bay sau.  

Chúa tôi đều thất sắc.  

Vua Bửu Tƣợng níu Tam Tạng mà phán rằng:  

- Xin thầy ở đây với quả nhân, đừng đằng vân bay nữa .  

Tam Tạng than rằng:  

- Tôi bƣớc nữa bƣớc cũng không đặng, thì đằng vân sao đƣợc .  

Rồi ở lại mà đàm đạo. 

 

 

Còn Sa Tăng, Bát Giới bay giây phút tới động sa xuống tức thì.  

Bát giới vác Ðinh ba phá cửa.  

Tiểu yêu kinh hãi vào báo rằng: 

- Ðại vƣơng ôi! Hòa Thƣợng mỏ dài tai lớn và thầy chùa mập ú đen thui, hai ngƣời phá hƣ cửa động 

.  



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Huỳnh Bào nghe báo kinh hãi, nai nịt xong xả, cầm siêu đao ra cửa hỏi rằng:  

- Hòa Thƣợng kia, ta đã tha thầy ngƣơi rồi, sao còn tới hành hung mà phá ngõ? 

Bát Giới nói:  

- Mi là con tinh, dám bắt Công Chúa thứ ba của vua Bửu Tƣợng mà làm vợ đã 13 năm. Nay ta vâng 

chỉ vua đến bắt ngƣơi mà vấn tội. Nhƣ biết lỗi trƣớc thì dâng Công Chúa cho mau, bằng nghịch 

mạng thì Lão Trƣ đập chết .  

Huỳnh Bào nổi giận, nghiến răng trèo trẹo, trợn mắt tròn vo, giá siêu đao chém Bát Giới.  

Bát Giới đở rồi đập lại.  

Sa Tăng cũng huơ Bửu trƣợng đánh tiếp.  

Ba ngƣời hổn chiến 90 hiệp.  

Bát Giới đã đuối tay, Sa Tăng cũng hết sức. (Bởi lúc nầy chƣ thần bảo hộ Tam Tạng tại đền vua Bửu 

Tƣợng, nên Sa Tăng, Bát Giới đánh không lại Huỳnh Bào). 

 

 

Khi ấy Bát Giới nói gạt Sa Tăng rằng:  

- Hiền đệ rán sức mà cự, ta đi ngoài rồi vào đánh tiếp tức thì .  

Sa Tăng tin lời rán sức đánh cố mạng.  

Chẳng ngờ Bát Giới chạy riết, kiếm chỗ mát mà nằm ngủ ly bì. 

 

Còn Sa Tăng đánh không lại Huỳnh Bào, đợi Bát Giới hết hơi, bị Huỳnh Bào bắt sống trói mèo.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 30  

Huỳnh Bào bắt Sa Tăng 

Bạch Mã trông Hành Giả 

Khi ấy Huỳnh Bào trói Sa Tăng dẫn vào động mà không giết, vì nghĩ nhƣ vậy: - Ðƣờng Tăng là 

ngƣời ở Ðại bang, chắc biết lễ nghĩa, lẽ nào mình không giết lại sai học trò đánh mình! Chắc là Công 

Chúa gởi thơ từ chi mới lậu sự nhƣ vậy? Nếu không, sao vua Bữu Tƣợng biết căn cƣớc mà sai đánh 

mình. Ðƣờng Tăng lạ lùng, biết đâu mà thuật chuyện .  

Nghĩ rồi quyết giết Công Chúa, liền xốc vào phòng. 
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Khi ấy Bá Hoa Tu không hay, đƣơng gở đầu cài tóc.  

Xảy thấy Huỳnh Bào nghiến răng trợn mắt, bƣớc tới hét lớn rằng:  

- Mi là long lang dạ cẩu, quên nghĩa bạc tình! Khi trƣớc ta đem mi về đây, chẳng hề bạc đãi. Ðem 

vàng mặc gấm, thịt rƣợu no say. Mi muốn dùng món chi, thì ta sắm vật nấy. Ta cƣng trọng mi là 

đƣờng nào? Sao không nghĩ chút tình vợ chồng, cứ nhớ cha mẹ mà sanh sự? 

Bá Hoa Tu kinh hãi, quỳ xuống thƣa rằng:  

- Chàng ôi! Sao bữa nay nói nhiều tiếng lạ lùng, hay là muốn dứt tình phu phụ? Huỳnh Bào nói:  

- Mi nghĩ thử tại ai muốn dứt tình? Ta bắt Ðƣờng Tăng đƣơng sắm đồ mà ăn thịt? Mi cả gan thả 

trƣớc, chắc là gó gởi thơ từ. Nếu không sao hai sãi đến phá động mà hiểu trả mi về. Mi chối làm sao 

cho đặng?  

Bá Hoa Tu khóc rằng:  

- Oan ức tôi lắm! Tôi nào có gởi thơ chi? 

Huỳnh Bào nói:  

- Có chứng cớ đấy, mi đừng già miệng .  

Bá Hoa Tu hỏi:  

- Chứng là ai đó? 

Huỳnh Bào nói:  

- Ta bắt sống đặng Sa Tăng . 

 

 

Khi ấy Công Chúa sợ chết nên chối cầu may, liền nói rằng:  

- Xin chàng bớt giận, đi với tôi đến hỏi bây giờ. Nếu quả tôi có gởi thơ thì đập chết cũng đáng tội, 

bằng không xin bớt giận chớ khá giết oan .  

Huỳnh Bào nắm đầu Công Chúa kéo lết tới trƣớc mặt Sa Tăng, xô nhủi xuống đất, rồi cầm dao nạt 

lớn hỏi rằng:  

- Sa Hòa thƣờng, con nầy con nầy gởi thơ cho vua Bửu Tƣợng, nên sai ngƣời đến đánh ta phải 

không? 

Sa Tăng đƣơng bị trói, thấy Huỳnh Bào làm bộ dữ muốn giết Công Chúa, Sa Tăng hét lớn nói rằng:  

- Yêu tinh đừng vô lễ! Công Chúa nào gởi thơ? Bởi mi bắt thầy ta nên hình dung Công Chúa. Hôm 

qua đến nƣớc Bửu Tƣợng thầy trò ta vào đền trình điệp, đặng xin ấn mà đi, thì vua Bửu Tƣợng đem 

chân dung của Công Chúa mà hỏi thăm thầy ta có gặp chăng? Thầy ta là ngƣời tu hành, thấy sao nói 

vậy? Vua Bửu Tƣợng sai chúng ta phải cứu Công Chúa, thì mới chịu đóng ấn vào văn điệp cho mà 

đi. Anh em ta không dám cãi lời, vì vua Bửu Tƣợng cầm thấy thiệt nói ngay, có giết cũng không tiếc 

mạng. Nghĩ nào ngƣơi đặt chuyện mà hại vợ thác oan. Ta không lẽ nói thêm cho đặng . 
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Khi ấy Huỳnh Bào nghe Sa Tăng nói mạnh mẽ, ngở thiệt nhƣ lời. Liền quăng siêu đao xuống, đỡ 

Công Chúa dậy mà nói rằng:  

- Tôi nóng nảy nói oan, xin nàng đừng nê cố .  

Nói rồi bớt đầu giắt trâm cho vợ. Rồi đỡ vào phòng năn nỉ cho hết giận.  

Bá Hoa Tu cƣời rằng:  

- Chồng có nghiệp nói thừa muốn đánh vợ chừng nào cũng đặng! Tôi nào dám giận, thì sau đừng 

nóng nảy mà giết oan .  

Huỳnh Bào thấy vợ cƣời thì mừng lắm, Bá Hoa Tu nói:  

- Chàng cũng nên mở trói cho Sa Tăng, xiềng chân lại đó. 

 

 

Còn Sa Tăng ở xa xa nghe Công Chúa nói nhƣ vậy, thì mầng thầm nghĩ rằng:  

- Thiệt làm ơn cho chúng, nhƣ làm phƣớc cho mình. Phải không nói giúp ít lời mà cứu nàng, thì 

mình bị trói ngột hơi cũng chết . 

 

 

Khi ấy Huỳnh Bào mở trói cho Sa Tăng. Rồi truyền tiểu yêu dọn tiệc mà đãi Công Chúa.  

Huỳnh Bào uống rƣợu xoàng ba, liền thay quần áo. Ðem gƣơm báu bên lƣng, vuốt ve Công Chúa mà 

nói rằng:  

- Mình chịu khó ở nhà, mà coi chừng hai đứa nhỏ. Chẳng nên thả Sa hòa thƣợng. Thừa dịp nầy 

Ðƣờng Tăng còn tại đền báu, ta đến nhìn thân thích cho rồi .  

Bá Hoa Tu hỏi rằng:  

- Phụ vƣơng là ông nhạc của ta, còn ta là Phò Mã, lẽ nào chẳng đi nhìn? 

Bá Hoa Tu nói: 

- Không đặng đâu. Phụ vƣơng ta từ bé lên ngôi, chƣa từng mặt dữ tợn. Nếu gặp mặt thì thất kinh mà 

chết giấc, chi bằng đừng tới thì xong hơn .  

Huỳnh Bào nói:  

- Nhƣ vậy ta biến hình lịch sự lại khó gì? 

Nói rồi liền biến ra một ngƣời tú tài, hình dung xinh tốt.  

Bá Hoa Tu xem thấy mừng rỡ khen rằng:  

- Tốt lắm, tốt lắm! Nếu đến trào thì phụ vƣơng yêu dấu, truyền quan đãi yên vầy vui. Nếu uống rƣợu 

phải từ từ, đừng để say quá, hiện nguyên hình xấu lắm! 
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Huỳnh Bào nói:  

- Ta biết mà . 

 

 

Khi ấy Huỳnh Bào đằng vân tới thành Bửu Tƣợng đến ngọ môn nói với Hoàng môn quan rằng:  

- Tam Phò Mã xin vào ra mắt .  

Hoàng môn quan vào tấu vân vân. Thì vua Bửu Tƣợng đƣơng nói chuyện với Tam Tạng nghe Hoàng 

môn quan tâu nhƣ vậy, lấy làm lạ phán hỏi bá quan rằng:  

- Trẫm có hai phò mã mà thôi. Nay phò mã chắc là yêu quái .  

Vua Bửu Tƣợng phán hỏi Tam Tạng rằng:  

- Nên cho nó vào đền chăng? 

Tam Tạng run rét tâu rằng:  

- Bệ Hạ ôi! Nó là yêu tinh, không phải phàm tục, nó biết đằng vân giá võ, không cho vào nó cũng 

xông xô, chi bằng truyền mời vào cho xuôi việc .  

Vua Bửu Tƣợng y lời đòi đến.  

Huỳnh Bào quỳ lạy chúc muôn tuổi trƣớc sân chầu.  

Chúa tôi là mắt thịt tại phàm, coi tƣớng đồng khen hết thảy. Không tin là yêu quái, ngỡ bậc tột chúng 

thông minh.  

Vua Bửu Tƣợng phán hỏi rằng:  

- Phò Mã quê ở tại đâu. Kết duyên với Công Chúa hồi nào, đến nay mới ra mắt? Huỳnh Bào lạy rồi 

tâu rằng:  

- Tôi ở núi Hoản Tử, xóm Ba Nguyệt, cách thành 300 dặm mà thôi .  

Vua Bửu Tƣợng phán hỏi rằng:  

- 300 dặm rất xa. Công Chúa đi đâu đến đó? 

Huỳnh Bào tâu rằng:  

- Tôi hồi nhỏ theo nghề săn bắn, biết võ nghệ ít nhiều. Cách mƣơi ba năm trƣớc tôi đi săn, thấy cọp 

nhào xuống trói lại, cỏng nàng ấy về nhà, đổ thuốc thang mới tỉnh lại. Rồi hỏi thăm tên họ, bởi 

không xƣng thiệt là Công Chúa, nếu xƣng thiệt thì tôi không dám sanh đôi, phải dƣng cho Bệ Hạ mà 

nhờ quan chức. Bởi nói con nhà dân giả, nên khiến ra lửa nọ bén hƣơng. Tôi tính làm thịt cọp giả là 

heo, mà đãi bà con trong đám cƣới. Công Chúa can rằng: Chẳng nên làm thịt cọp, để tôi đặt bài thơ 

nhƣ vầy:  

 

 

Nhờ trời nhờ đất chớ nhờ ai, 
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Duyên nợ tình cờ gái gặp trai 

Kiếp trƣớc dây tơ đà buộc sẳn, 

Ðời nầy cọp gấm thế làm mai.  

 

 

Khi ấy tôi nghe lời Công Chúa nói nhƣ vậy, thì mới dây thả cọp về rừng. Sau nghe đồn cọp ấy tu 

luyện hơn mƣời năm hiện hình ngƣời giống tạc. Ðƣờng Tăng đi thỉnh kinh, nó bị ăn tƣơi nuốt sống. 

Nó lai hiện hình giả Tam Tạng lấy văn điệp đi trình. Kiếm chuyện nói vô ra với bệ hạ. Cái ngƣời 

ngồi đó là yêu cọp tôi thả năm trƣớc, chớ không phải Ðƣờng Tăng đâu . 

Vua Bửu Tƣợng nghe nói kinh hãi phán hỏi rằng:  

- Sao Hiền phò mã biết thầy nầy là cọp cỏng Công Chúa năm trƣớc? 

Huỳnh Bào tâu rằng:  

- Tôi ăn thịt hùm, bận da cọp thƣờng lắm. Nên ngó thấy thì hiểu liền .  

Vua Bửu Tƣợng phán rằng:  

- Tuy Phò Mã mới nhƣ vậy chớ trẫm chắc là ngƣời .  

Huỳnh Bào tâu rằng:  

- Xin cho nửa bát nƣớc lạnh, tôi bắt nó hiện nguyên hình cho mà coi .  

Vua Bửu Tƣợng sai hoạn lấy tô nƣớc, Huỳnh Bào làm phép hắc nhản định thân. Niệm thần chú lâm 

dâm, hớp nƣớc phun vào mình Tam Tạng hóa ra hùm gấm; quan võ mạnh bạo, lấy trƣờng còn đập 

cọp một hồi.  

Nhờ có chƣ thần phò trị, nên ông thầy khỏi chết. 

 

 

Ðến chừng bắt sống, lấy lồng sắt nhốt vào, để tại đền nhƣ cầm rọ.  

Vua Bửu Tƣợng phán rằng:  

- Nhờ ơn Phò Mã cứu giúp, không thì bị yêu hổ nhai xƣơng .  

Truyền dọn tiệc thƣởng công Phò Mã. 

 

 

Khi ấy Huỳnh Bào ngồi ăn yến, có 18 nàng mỹ nữ đờn ca múa ca xang.  

Ðến canh khuya Huỳnh Bào say quá, thấy con đờn tì bà trắng trẻo ngộ nghỉnh, da thịt còn tơ. Sẳn 

rƣợu ngon thì thèm thịt sốt.  

Huỳnh Bào cƣời một tiếng hiệu nguyên hình nắm cổ nàng kia nhai đầu uống rƣợu, 17 con thể nữ thất 

kinh vỡ chạy trốn hết. Không dám la lên sợ đức vua làm tội, kiếm nơi trốn nhủi trốn lui. 
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Còn Huỳnh Bào ngồi một mình, ăn thịt ngƣời uống rƣợu.  

Trừ 17 nàng ấy ra thì chẳng có ai hay. 

 

Thiệt là:  

 

 

Gió dữ thổi rơi bông thƣợc dƣợc, 

Mƣa đêm đánh rả nhụy phù dung.  

 

 

Nói về con ngựa kim đứng trong tàu ăn cỏ tại dịch quán, nguyên nó là Tây hải tiểu long, nghe thiên 

hạ nói lƣu truyền:  

- Tam Tạng là yêu hổ, nay hiện cọp rồi bị nhốt trong lồng sắt .  

Tiểu Long nghe nói lòng đau nhƣ cắt, nghĩ rằng:  

- Thầy mình là ngƣời lành, bị yêu quái sữa ra hình cọp. Ta biết liệu làm sao, phần đại sƣ huynh về xứ 

đã lâu, còn Bát Giới, Sa Tăng biệt tin biệt tức. Nếu ta không cứu sƣ phụ, thì công quả hết rồi .  

Tiểu Long đợi chờ canh hai, không thấy Sa Tăng, Bát Giới.  

Tiểu Long chịu không đặng, liền bức dây cƣơng mà hóa hình rồng, bay lên mây xem thử.  

Có bài thơ khen rằng:  

 

 

Tam Tạng làm oai đuổi Ngộ Không 

Bị yêu hóa cọp phải cầm lồng 

Sa Tăng, Bát Giới đều vô kế, 

Mới biết đêm nay cậy có rồng.  

 

 

Khi ấy Tiểu Long lên mây ngó xuống, thấy trong điện Ngân An, đèn chong sáng giới đếm cho kỷ là 

tám cây đèn sáp, có một con yêu ngồi uống rƣợu mặt mũi xanh lè đƣơng ăn thịt một ngƣời hết nữa 

khúc.  

Tiểu Long cƣời rằng:  

- Con yêu ăn thịt ngƣời, làm sao cho khỏi lâu tiếng. Thiệt là loài dữ mà không mƣu. Ðể ta khuấy nó 
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một hồi, rồi sẽ cứu sƣ phụ cũng không trể .  

Nghĩ rồi hiện ra một nàng cung nga hình dung tƣơi tốt. Bƣớc vào nói với Huỳnh Bào rằng:  

- Xin phò mã đừng ăn thịt tôi, để tôi rót rƣợu cho mà uống .  

Huỳnh Bào nói:  

- Rót thì rót cho mau .  

Tiểu Long có phép cầm nƣớc, nên rót rƣợu đầy chén mà không tràn, Huỳnh Bào hỏi rằng:  

- Ngƣơi có tài rót rƣợu, ƣớt nhƣ rót nhiều nữa tràn chăng?  

Tiểu Long nói:  

- Rót thêm cũng đặng .  

Liền rót vun có ngọn mà không đổ chút nào!  

Huỳnh Bào ăn thịt ngƣời, rồi uống rƣợu nữa.  

Lại hỏi nàng ấy rằng:  

- Ngƣơi biết ca chăng .  

Tiểu Long nói:  

- Tôi biết một hai bài mà thôi .  

Nói rồi ca một bài thì dƣng chén rƣợu.  

Huỳnh Bào hỏi:  

- Nàng biết múa chăng .  

Tiểu Long nói:  

- Tôi cũng biết chút đỉnh ngặt múa tay không vì vô vị lắm .  

Huỳnh Bào nghe nói liền lấy gƣơm trong lƣng trào ra.  

Tiểu Long cầm gƣơm mà múa.  

Huỳnh Bào thấy múa gƣơm hay lắm, khen biết đƣờng nào.  

Tiểu Long xuất kỳ bất ý chém Huỳnh Bào một gƣơm . 

Huỳnh Bào tràn khỏi, giựt cây mãng đƣờng hồng mà đỡ.  

Tiểu Long cũng hiện hình Thái Tử mà đánh với Huỳnh Bào.  

Ban đầu đánh trong đền Ngân An.  

Sau đồng lên mây hổn chiến.  

Ðánh đặng chín hiệp, Tiểu Long đã đuối tay, bị Huỳnh Bào giựt gƣơm, chém nhằm bắp vế.  

Tiểu Long nhào xuống rạch lặn đi. 

 

 

Còn Huỳnh Bào kiếm không đặng Tiểu Long, liền trở về dền ngân an mà uống rƣợu nữa. 
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Nói về Tiểu Long nhảy xuống nƣớc hóa hình con rồng nhỏ mà ẩn mình.  

Nghe văng vẳng tiếng yếu lén về tào, hóa ngựa nhƣ củ. Vì bị thƣơng nơ bắp vế, nên khó nổi cứu 

thầy. 

 

 

Nói về Bát Giới ngủ cho tới khuya, mới cựa mình thức dậy, coi sao bắc đẩu, ƣớc đã canh ba. Trong 

bụng nghĩ rằng:  

- Sa Tăng đã bị bắt!  

Liền đằng vân về quan, ngó chẳng thấy thầy, còn con ngựa đứng trong tào thở dốc. Bát Giới kinh hãi 

nói rằng: 

- Thầy đâu mất, kiếm hoài chẳng lặng. Con ngựa không ai cởi, sao lại đổ mồ hôi? Sau đùi lại thêm bị 

vít nữa! Chắc là ai đấy ăn trộm ngựa, mới đánh nó nhƣ vầy! Bạch mã ứng thinh nói rằng:  

- Sƣ huynh ôi! 

Bát Giới nghe kêu lấy làm lạ, giựt mình té nhào rồi ngồi dậy chạy.  

Bị con ngựa cắn áo kéo lại, nói rằng:  

- Sao anh nhát quá chừng, nhè tôi mà sợ? 

Bát Giới run lặp cặp, đáp rằng: 

- Sao bữa nay em biết nói, chắc là điềm hệ chẳng lành! 

Bạch mã nói:  

- Không hay .  

Bạch mã thuật chuyện vân vân . 

Bát Giới kinh hãi nói rằng:  

- Cha chả! Chuyện khốn nạn nhƣ vầy, ta chắc cùng phƣơng hết thế. Mà ngƣời rán đi nồi hay không? 

Bạch mã hỏi:  

- Nổi, mà anh sai tôi đi đâu? 

Bát Giới nói:  

- Thôi ngƣơi lặn xuống sông mà về biển. Còn ta gánh đồ về xóm cao lào mà ở thì xong hơn .  

Bạch mã nghe nói, cắn áo Bát Giới kéo lại khóc mà than rằng:  

- Xin sƣ huynh đừng lanh nặng tìm nhẹ, bỏ bạn phụ thầy. Nỡ nào làm biếng ngặt không biết tính làm 

sao. Sa Tăng bị yêu bắt trói, ta đánh không lại nó, ngƣơi cự cũng bị thƣơng. Lúc nầy phá hùm cho 

rồi, còn đợi chừng nào nữa? 
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Bạch mã khóc rằng:  

- Anh đừng nói chuyện chia phôi, tôi đau lòng lắm. Nếu anh không cứu đặng sƣ phụ, xin đi cầu viện 

ngƣời ta! 

Bát Giới nói:  

- Biết thỉnh ai bây giờ? 

Bạch mã nói : 

- Ðại sƣ huynh là Tôn Hành Giả, chắc là cứu thầy đặng, và đánh yêu báo oan cho anh .  

Bát Giới lắc đầu nói rằng:  

- Thả đi cầu viện ngƣời nào, ta cũng rán sức, chớ nhƣ con khỉ ấy nó có thù oán với ta. Lúc trƣớc 

đánh Bạch Cốt phu nhơn tại núi Bạch hổ, nên thầy đuổi nó, mà nó lại giận ta. Chắc là nay thỉnh 

không đặng. Nếu nó nghe trái tai hai tiếng, thì cây gậy để tang của nó nặng quá, đập cũng nát xƣơng! 

Té ra tính không xong mà mang hại! 

Bạch mã nói:  

- Ðại sƣ huynh là ngƣời nhơn nghĩa, chắc không đánh mà hòng lo. Song anh ấy giấu chuyện nầy, 

đừng nói thầy mắc nạn. Nói thầy nhớ sƣ huynh lắm, nên sai đi rƣớc tức thì. Gạt đến đây, thấy sự 

khốn nạn nhƣ vầy, thì phải bắt yêu mà cứu sƣ phụ .  

Bát Giới nói:  

- Thôi thôi, ngƣơi đã hết lòng, ta không lẽ từ chối. Nếu không đi rƣớc, thì ra kẻ bạc tình .  

Nói rồi đằng vân bay theo gió dững hai tai, bay thẳng nhƣ chạy buồm.  

Ði tới Hoa Quả sơn, trời đã vừa sáng.  

Tôn Hành Giả ngồi trên bàn thạch ngoài cửa núi.  

Cả ngàn khỉ đừng hầu hạ hai bên, con thì đƣơng quỳ lạy.  

Bát Giới xem thấy nghĩ rằng:  

- Mình đã đến đây không lẽ ẩn mặt. Bởi mình khi trƣớc ở quấy, bây giờ chịu nhục đã đành .  

Nghĩ rồi lui vào, lộn với bầy khỉ, cũng quỳ lạy lăng xăng. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả ngó thấy, liền hỏi bẩy khỉ rằng:  

- Ngƣời ta rừng ở đâu, dám đến đây nhập bọn. Chúng bây bắt thằng đƣơng lạy đó, đem lại đây cho 

mau .  

Bầy khỉ nghe lời chỉ dẫn Bát Giới tới nơi quỳ xuống.  

Tôn Hành Giả làm mặt lạ hỏi rằng:  

- Mi là ngƣời ta rừng ở đâu mới đến? 

Bát Giới cúi đầu giấu mỏ mà nói rằng:  
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- Tôi không phải ta rừng; thiệt là ngƣời quen mặt .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ta thuở nay không biết mặt ngƣơi .  

Bát Giới nói:  

- Phải tôi không biết hổ thẹn vì vác mặt cho anh coi. Anh em ở với nhau hơn mấy năm, nỡ nào làm 

lãng không nhìn, lại nói ngƣời ta rừng ở đâu không biết! 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ngƣơi ngƣớc mặt cho ta coi thử! 

Bát Giới ngay mỏ ra nói rằng:  

- Anh thấy mặt chƣa? Anh quên mặt chớ lẽ nào quên mỏ?  

Tôn Hành Giả nín cƣời không đặng, liền cƣời ngất mà hỏi rằng: 

- Trƣ Bát Giới phải không? 

Bát Giới nhảy dựng dậy, dạ mà nói rằng:  

- Phải, phải, Trƣ Bát Giới là tôi, tôi là TrƣBát Giới .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Sao ngƣơi không theo Ðƣờng hòa thƣợng, lại đến đây làm chi? Hay là nói xúc phạm đến thầy mà bị 

đuổi về đó? Hãy đƣa tờ từ cho ta xem .  

Bát Giới nói:  

- Tôi không xúc phạm thầy, thầy cũng không đuổi, có tờ từ ở đâu mà coi .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nếu ngƣơi không bị đuổi, vậy chớ đi đâu đây? 

Bát Giới nói rằng:  

- Thầy nhớ anh lắm, nên sai tôi đi rƣớc anh .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thầy đã làm tờ từ ta, muốn thề cho chắc chắn, lẽ nào mà còn nhờ sai ngƣơi lặn lội đến rƣớc ta? 

Bát Giới thƣa rằng:  

- Thiệt tình thầy nhớ anh lắm. Bởi hôm qua thầy ngồi trên yên, cất tiếng kêu . 

Ðồ đệ, mà tôi bất ý không nghe, Sa Tăng làm thinh chẳng dạ.  

Thầy nói:  

- Chúng bây vô dụng lắm, thua Hành Giả mƣời phần. Hành Giả lẹ làng và thông minh, miệng dạ 

chơn chạy, chẳng hề trị trệ nhƣ chúng bây. Nên sai tôi năn nỉ thỉnh anh về kẻo thầy nhớ. Xin anh đi 

cho kịp kẻo thầy trông .  

Tôn Hành Giả nhảy xuống, dắt tay Bát Giới và nói rằng:  

- Hiền đệ đến đây đã mỏi nhọc, đi chơi một lát với ta .  
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Bát Giới thƣa rằng:  

- Ðƣờng xa lắm anh ôi! Ði cho mau kẻo thầy trông đợi. Chẳng chơi bời làm chi .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Em đã đến đây, xem phong cảnh một giây cho biết .  

Bát Giới nghe lời đi theo Tôn Hành Giả lên chói núi Hoa Quả.  

Bát Giới khen rằng:  

- Anh ôi! Nhắm hòn núi nầy xinh tốt thứ nhứt .  

Giây phút hai anh em xuống núi, thấy khỉ nhỏ dƣng đủ trái cây: Táo, mai, nho, lê, vân vân.  

Chúng nó dƣng và thƣa rằng:  

- Xin đại vƣơng ăn bữa sớm mai .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Em ta bao tử lớn lắm. Bấy nhiêu đấy không đủ lót lòng .  

Nói rồi mời Bát Giới ăn một mình, bầy khỉ rội đà không kịp. 

 

 

Khi ấy đã trƣa trật.  

Bát Giới nói rằng:  

- Xin anh đi với tôi kẻo thầy trông đợi .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Hiền đệ vào động Thủy liêm chơi một chặp nữa .  

Bát Giới từ chối hoài, Tôn Hành Giả nói: 

- Nhƣ vậy thì không dám cầm lâu, xin từ giã từ đây cũng tiện .  

Bát Giới hỏi rằng:  

- Anh không đi hay sao? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ta bỏ chốn nầy mà đi đâu? ở đây hƣơng phƣớc thanh nhàn, không ai dằn thúc. Còn đi tu làm chi? 

Ngƣơi về thƣa với thầy cho rõ: Ðã đuổi rồi đừng tƣởng làm chi . 

 

Bát Giới thấy nói song nên không dám ép. Liền từ giã ra đi. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả sai khỉ nhỏ theo rình, coi nói hành làm sao cho biết. 
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Nói về Bát Giới xuống khỏi núi, liền chỉ Hành Giả mà mắng rằng:  

- Con khỉ vô đoan, muốn làm yêu tinh, không chịu làm Hòa Thƣợng. Ta đi tới nói tử tế mà rƣớc, lại 

làm lễ không đi . Mi đừng đi trối thây mi ở lại đây mà làm quỷ.  

Ði ít bƣớc mắng ít tiếng nói bống tống một mình.  

Hai con khỉ nhỏ nghe rõ ràng, chạy về phi báo lại.  

Tôn Hành Giả nổi giận, sai bầy khỉ theo bắt, Bát Giới xô bầy khỉ té nhào xuống, bầy khỉ áp lại, con 

thì nắm tay mà trì, con thì nắm lông gáy mà đi, bắt trói quách về động.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 31  

Trƣ Bát Giới nói khích Hầu vƣơng 

Tôn Hành Giả mƣu trừ yêu quái 

Khi ấy Bát Giới bị bầy khỉ làm dữ, theo xé áo níu tai, chắt lƣỡi than rằng:  

- Chuyến nầy thế nào cũng chết! 

Giây phút dẫn Bát Giới đến cửa động.  

Tôn Hành Giả mắng rằng:  

- Mi là đồ hèm ăn cám, sao dám mắng nhiếc ta? 

Bát Giới cúi mặt thƣa rằng:  

- Anh ôi! Tôi nào dám mắng anh, nếu tôi có mắng anh, thề cho nhai nhằm lƣởi .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Mi dấu ta sao đặng, đừng có chối mà thề khôn. Tai bên tả ta nghe chuyện trên trời, tai bên hữu ta 

nghe chuyện dƣới đất. Lẽ nào ngƣơi nói lén mà ta không hay. Dầu già hàm chối cũng không khỏi .  

Nói rồi truyền đem roi lớn, đánh hai chục về tội chối, rồi đánh hai chục về chuyện nói hành, rồi sau 

ta sẽ dùng roi sắt mà đƣa đón nó .  

Bây khỉ vâng lời mà đè xuống.  

Bát Giới lạy mãi mà năn nỉ rằng: 

- Xin anh vị tình thầy, dung thứ em một thuở .  

Tôn Hành Giả nói: 

- Thầy ở nhân nghĩa lắm, không vị tình làm sao .  

Bát Giới lạy nữa, thƣa rằng:  

- Anh không vị tình thầy thì thôi, xin vị tình Quan Âm mà tha tội ngu đệ .  
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Tôn Hành Giả nghe nhắc tới Quan Âm, trong lòng cảm động, liền nói rằng: 

- Biết lỗi thì thôi, ta cũng không đánh. Song phải nói cho thiệt. Nay Ðƣờng Tăng đến đâu mà mắc 

nạn, nên ngƣơi tới gạt ta? 

Bát Giới thƣa rằng:  

- Thiệt tình thầy nhớ anh, chớ không mắc nạn chi hết .  

Tôn Hành Gả nổi giận mắng rằng:  

- Ngƣơi muốn ta đánh một thiết bảng phải không, sao cứ gạt ta hoài vậy? Tuy ta về động Thủy Liêm 

chớ lòng hằng lo việc sƣ phụ. Thầy mắc nạn nhiều chỗ không phải lần nầy. Phải cứ thiệt khai ngay, 

còn nói giấu thì đừng có trách số .  

Bát Giới thƣa rằng:  

- Thiệt tôi nói dối mà rƣớc anh. Không dè anh thiệt tánh linh biết trƣớc hết thảy. Xin tha tội, tôi xin 

thƣa thiệt sự tình .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Chờ dậy mà nói chuyện nghe thử? 

Bầy khỉ buông tay ra, Bát Giới chờ dậy chạy dòm ngó lăn xăn.  

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

- Làm cái cái gì lạ vậy? 

Bát Giới nói kiếm đƣờng mà chạy cho mau .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ta chấp ngƣơi chạy trƣớc ba ngày, ta theo bắt lại lập tức. Chạy đâu cũng không khỏi, chuyện chi 

nói thiệt cho mau? 

Bát Giới túng phải thuật chuyện lại.  

Rồi nói rằng:  

- Bởi Tiểu long đốc tôi đi thỉnh anh nói anh là ngƣời quân tử biết nhân nghĩa chẳng hề nê cố việc cũ, 

sao chắc cũng cứu thầy. Vậy xin anh xét lại một ngày cũng đạo làm thầy, đi cứu cho toàn tánh mạng 

.  

Tôn Hành Giả nổi giận nói rằng:  

- Khi ta giã từ có dặn nhƣ vầy: Nếu gặp yêu quái thì nói ta là học trò lớn của thầy, thì nó chẳng dám 

làm hại. Sao ngƣơi cãi lời ta? 

Bát Giới nghe nói nghĩ rằng:  

- Môi hỉnh chẳng bằng nói khích .  

Nghĩ rồi nói rằng:  

- Anh ôi! Phải đừng nói tên anh, hãy còn khá khá. Bởi vì nói tên anh nó mới làm dữ vô cùng! 

Tôn Hành Giả hỏi:  
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- Ngƣơi nói làm sao đó? 

Bát Giới đáp rằng:  

- Tôi nói: Yêu tinh đừng vô lễ mà làm hại thầy ta. Ta hãy còn một vị đại sƣ huynh là Tôn Hành Giả, 

thần thông quảng đại, năm xƣa phá tới thiên cung. Nếu anh ta đến đây, thì bây chết cả lũ.  

Huỳnh Bào nổi giận nói lớn rằng:  

- Mi tƣởng Tôn Hành Giả là tài lắm, dám chọc ta sao? Nếu nó đến đây thì ta lột da rút gân, ăn thịt và 

lấy xƣơng mà làm thuốc. Chớ bộ nó ốm lắm, rán mỡ có bai nhiêu. Tại mi đem con khỉ mà nhát ta, 

nên ta làm cho khỉ ốm ra mặt. Vậy mới biết thấp cao .  

Tôn Hành Giả nghe nói nổi giận, trợn mắt cào tai, nhảy xuống hét lớn rằng:  

- Sao dám mắng ta nhƣ vậy? 

Bát Giới thƣa rằng:  

Xin đại ca bớt nóng. Ấy là Huỳnh Bào nói, tôi học lại cho anh nghe .  

Tôn Hành Giả nói rằng:  

- Tôi em chờ dậy. Ta phải đi đánh mới xong. Vì nó mắng ta nên giết nó báo cừu cho đã giận. Rồi trở 

về Thùy Liêm Ðộng chớ không theo bảo hộ Ðƣờng Tăng .  

Bát Giới nói:  

- Miễn anh giết nó mà báo cừu, còn sự ở đi mặc ý . 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả cởi kim khôi thiết giáp, lấy áo cũ của Tam Tạng mặc vào. Bận quần da cọp 

nhƣ khi trƣớc, cầm thiết bảng bƣớc ra.  

Bầy khỉ đón lại hỏi rằng:  

- Vậy chớ Ðại Thánh gia gia đi đâu? 

Tôn Hành Giả nói rằng:  

- Ðâu đó đều biết Tôn Ngộ Không là học trò Tam Tạng, không phải thầy ta quyết đuổi, thiệt cho về 

thăm động nghỉ ngơi. Nay ta phải bảo hộ thầy kinh, xong việc sẽ về với chúng bây nhƣ cũ .  

Các khỉ lớn nhỏ đều vâng lệnh cúi lạy đƣa đi. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả với Bát Giới đồng đi đến biển Ðông hải.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ðể ta tắm cho sạch sẽ đã. Từ khi về động đến nay có hơi yêu khí. Tánh thầy hay ở sạch, nên phải 

tắm mà xả hơi .  

Tắm rửa xong rồi đồng đằng vân đi với Bát Giới, đến chỗ tháp vàng.  
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Bát Giới chỉ mà nói rằng:  

- Chỗ tháp chiếu hào quang, là động Huỳnh Bào, Sa Tăng còn giam tại đó .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ðể ta đến đánh thử với nó, coi thời sự ra thể nào .  

Bát Giới nói:  

- Huỳnh Bào ở trong trào, chƣa về động Ba Nguyệt .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Tôi biết mà .  

Liền thẳng tới cửa động, thấy có hai đứa con nít chơi giởn ngoài cửa động chừng tám chín tuổi, Tôn 

Hành Giả nắm óc hết thảy.  

Hai đứa nhỏ kinh hãi khóc vang.  

Tiểu yêu vào báo với Công Chúa.  

Bá Hoa Tu nghe báo lật đật chạy ra hỏi lớn rằng: 

- Sao ngƣời lại bắt con tôi. Cha nó chẳng vừa gì, nếu hay thì khó lắm .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ngƣơi chẳng biết ta là ai, nên kiếm điều nói nhát! Ta là học trò lớn của Ðƣờng Tăng, là Tôn Ngộ 

Không (Hành Giả) đây. Nếu thả Sa hòa thƣợng thì ta đổi con cho .  

Bá Hoa Tu nghe nói liền vào mở trói cho Sa Tăng.  

Sa Tăng nói:  

- Công Chúa đừng có mở tôi, e yêu quái trở về hỏi han; làm hại tới Công Chúa .  

Bá Hoa Tu nói:  

- Thầy là ngƣời ơn của tôi, nhờ làm chứng tôi mới còn sống, tôi quyết lòng tha thầy, mà ngại lòng 

yêu quái. Nay có sƣ huynh thầy là Tôn Hành Giả biểu tôi mở trói cho thầy. Ngƣời đứng đợi ngoài 

cửa động .  

Sa Tăng nghe nói Tôn Hành Giả lòng mừng phới phở, liền chạy ra cửa động chào rằng:  

- Anh ôi! Thiệt anh ở trên trời sa xuống. Xin làm phƣớc cứu em .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Sa Tăng, hồi thầy niệm chú cẩn cô, không ai can giùm một tiếng. Chú nào cũng chắc mình bảo hộ 

đặng. Sao không đi Tây Phƣơng cho sớm, còn ở đây làm chi? 

Sa Tăng thƣa rằng:  

- Ðại ca, ngƣời quân tử không cố oán, việc cũ qua rồi còn nhắc làm chi .  

Bát Giới thuật chuyện cho Sa Tăng nghe.  

Tôn Hành Giả hét lớn rằng:  

- Mi thiệt nhiều chuyện lắm! Nghe ta dặn: Hai anh em bồng hai đứa nhỏ nầy về thành mà khích yêu 
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quái. Ta ở đây mà đánh nó thì tiện hơn .  

Sa Tăng thƣa rằng:  

- Làm sao mà khích nó? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Hai ngƣơi bồng trẻ ấy, ở trên đền vật xuống sân chầu. Có ai hỏi thì nói con của Huỳnh Bào yêu 

tinh, anh em tôi bắt đặng.  

Huỳnh Bào hay tin thì về động, ta đón nó mà trừ căng. Nếu vào thành đánh nó thì náo động quan 

dân, lấy làm bất tiện lắm .  

Sa Tăng, Bát Giới đồng dạ bồng hai đứa nhỏ mà đằng vân.  

Tôn Hành Giả vào động, Bá Hoa Tu trách rằng:  

- Hòa Thƣợng sao thất tín nhƣ vậy? Bảo đem sƣ đệ mà đổi con, sao không thấy trả lại? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Công Chúa đừng trách ta, bởi cách Bệ Hạ đã lâu, nên đem lịnh lang về nhìn ông ngoại .  

Bá Hoa Tu nói:  

- Hòa Thƣợng đừng vô lễ. Huỳnh Bào dữ lắm, không phải tầm thƣờng. Nếu hại con nó đi, thì thầy 

sống cũng không đặng .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Công Chúa coi chồng con là trọng. Sao quên ơn cha mẹ sanh thành? Không nghĩ vì đâu mà có 

mình, thiệt là gái bất hiếu .  

Bá Hoa Tu nghe nói hổ thẹn, đáp lại rằng:  

- Thầy ôi! Tôi đâu dám quên ơn cha mẹ! Bởi vì yêu tinh bắt buộc không cho ra khỏi cửa, biết làm 

sao thăm viếng mẹ cha. Biệt tin cá nhàn, tôi cũng muốn liều mình mà thác, song ngại nỗi cha mẹ tôi 

nghi rằng con trốn, để danh xấu muôn đời. Cùng chẳng đã phải nấu nƣơng ngày tháng, biết chừng 

nài đặng trở về thành .  

Nói rồi rơi lụy.  

Tôn Hành Giả nói: 

- Công Chúa đừng phiền não làm chi. Bát Giới có thuật chuyện: Công Chúa cứu thầy ta, và gởi thơ 

bệ hạ. Ðể Lão Tôn bắt yêu quái, rồi đem công chúa về trào, sẽ chọn duyên lành mà hầu kề cha mẹ .  

Bá Hoa Tu nói:  

- Thầy đừng làm ơn mà uổng mạng! Rất đổi hai thầy kia mạnh mập nhƣ vậy, còn đánh không lại 

Huỳnh Bào huống chi thầy ốm nhƣ ông Lo Ðời, bắt sao đặng nó? Tôn Hành Giả nói:  

- Công Chúa chƣa biết tài, tôi thƣờng bắt yêu tinh vô số . 

Bá Hoa Tu hỏi rằng:  

- Nay thầy tính làm sao mà bắt nó? 
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Tôn Hành Giả nói:  

- Công Chúa hãy kiếm chỗ mà ẩn mặt. Ðể nó về ta bắt nhƣ chơi, sẽ đem Công Chúa về bệ hạ .  

Bá Hoa Tu y lời. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả dùn mình, biến ra hình Công Chúa, ở trong động mà chờ yêu quái. 

 

 

Nói về Sa Tăng, Bát Giới đằng vân đến đền vua Bửu Tƣợng quăng hai đứa nhỏ bễ óc chết giữa sân 

chầu.  

Bá quan văn võ kinh hãi nói rằng:  

- Trên trời rớt xuống hai đứa nhỏ, chết hết và hai .  

Bát Giới nói lớn rằng:  

- Hai thằng nhỏ nầy là con của Huỳnh Bào, bị lão Trƣ với Sa Tăng bắt đặng . 

 

 

Khi ấy Huỳnh Bào gần tỉnh rƣợu, nghe ngƣời nói tới tên liền dậy ra xem, thấy Sa Tăng với Bát Giới 

ở trên mây gầm hét.  

Huỳnh Bào nghỉ rằng:  

- Bát Giới đi về cũng phải còn Sa Tăng ai mở mà ra. Vì cớ nào mà bắt con ta đặng! Thế nầy phải về 

nhà coi thử cớ sự ra làm sao, sẽ báo thù mới đặng .  

Nghỉ rồi biến hóa bay về. 

 

 

Còn trong triều đồng hay việc hồi hôm, biết nó là yêu quái.  

Vua Bửu Tƣợng truyền quan võ giữ gìn cọp giả, để coi công việc làm sao. 

 

 

Nói về Tôn Hành Giả thấy Huỳnh Bào gần tới động, thì giã đò Công Chúa khóc than. Khóc kể hai 

con kêu trời vang đất, đấm ngực chắt lƣỡi, rơi lụy dậm chân. 

 

 

Khi ấy Huỳnh Bào thấy vợ khóc nhƣ vậy, liền ôm Công Chúa mà hỏi rằng:  

- Chuyện chi mà khóc than nhƣ vậy? 
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Tôn Hành Giả khóc mà nói rằng:  

- Chàng ôi! Lời xƣa nói:  

 

 

Trai chẳng vợ, của thì hao hớt, 

Gái không chồng, thân chịu bơ vơ.  

 

 

Hôm qua mình vào đền mà nhìn cha mẹ, rồi sao chẳng đi về? Bữa nay bị Bát Giới phá động mà cứu 

Sa Tăng, lại bắt hai đứa nhỏ. Tôi năn nỉ hết sức, mà hai ngƣời ấy chẳng nghe. Nói để đem vể trào 

cho ông ngoại biết mặt. Nữa ngày không thấy trở lại, chẳng rỏ kiết hung. Trông mình hoài không 

thấy trở về. Tức mình nên khóc! Huỳnh Bào nghe nói, giận hét rằng:  

- Thiệt thấy nó bắt con mình hay sao? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Thiệt, Bát Giới bắt, có tôi thấy rỏ ràng .  

Huỳnh Bào nói:  

- Thôi rồi! Hai đứa nhỏ bị chúng quăng xuống thềm, nên bễ đầu chết hết. Ðể ta đánh, bắt cho đặng lũ 

ấy mà báo cừu con. Thôi nàng đừng khóc nữa. Bây giờ trong mình có hề chi không? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Bởi nóng ruột khóc con, nên đau bụng lắm .  

Huỳnh Bào nói:  

- Thôi nàng dậy vào phòng mà nghĩ. Ta sẽ đƣa bửu bối chà giây phút thì hết đau bụng. Xin phải nhớ 

cho kỹ, đừng lấy ngón tay cái mà bùng huờn ấy. Nếu búng thì ta hiện nguyên hình .  

Tôn Hành Giả nghe nói mừng lắm. 

 

 

Khi ấy Huỳnh Bào dắt Tôn Hành Giả vào chỗ kín, nhả trái châu trong miệng tròm trèm cái trứng gà. 

Cái bửu bối ấy gọi là Xá lợi tử.  

Tôn Hành Giả mừng thầm nghĩ rằng:  

- Nó luyện bửu bối nầy lâu năm chầy tháng lắm. Nay mình có phƣớc mới đặng về tay .  

Nghĩ rồi cầm bữu bối chà trên bụng vài lần, rồi lấy ngón tay mà búng, Huỳnh Bào lật đật giành lại, 

Tôn Hành Giả bỏ vào miệng nuốt đi.  

Huỳnh Bào nổi giận đánh vợ một bạt tai, Tôn Hành Giả liền đở, rồi chùi mặt mà hỏi rằng:  

- Huỳnh Bào đừng vô lễ, coi thử là ai đây? 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Huỳnh Bào kinh hãi hỏi rằng:  

- Sao nàng lại mặt lạ nhƣ vậy? 

Tôn Hành Giả mắng rằng:  

- Ai là vợ ngƣơi? Thiệt thấy Tổ tông mà không biết, phen nầy ta quyết bắt ngƣơi . Huỳnh Bào nghĩ 

rằng:  

- Ngƣời nầy ta có nhớ mặt, mà quên lửng họ tên .  

Nghĩ rồi hỏi rằng:  

- Mi là ngƣời ở đâu, họ tên chi xƣng thử, sao dám giả dạng gạt ta mà lấy bữu bối? Tôn Hành Giả nói:  

- Ngƣơi thiệt không biết ta. Ta là học trò lớn của Ðƣờng Tăng, Tôn Ngộ Không (Hành Giả) đây, 500 

năm trƣớc là tổ tông của mi .  

Huỳnh Bào nói:  

- Không phải, không phải, đệ tử Ðƣờng Tăng có hai ngƣời là Sa Tăng với Bát Giới, chẳng hề nghe 

nói có đệ tử họ Tôn. Chắc là yêu quái ở đâu đến đây gạt ta mà lấy bửu bối .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nguyên ta hay giết yêu tinh, nên thầy chê hung dữ, đuổi về động Thủy liêm, nên không có ta theo, 

ngƣơi chẳng biết cũng phải .  

Huỳnh Bào nói:  

- Ngƣơi thiệt mặt dày mày dạn, không chí khí trƣợng phu. Bị ngƣời đuổi rồi, còn mặt nào đến nữa .  

Tôn Hành Giả đáp rằng:  

- Mi dốt nát quá chừng, nên không thông lễ nghĩa. Tuy là thầy một bửa, nhƣ làm cha trọn đời. Nay 

ngƣơi bắt thầy ta, lẻ nào làm lơ mà không cứu. Mi đã bắt thầy ta và Sa hòa thƣợng, sao còn mắng lén 

ta? 

Huỳnh Bào nói:  

- Ta nào có mắng lén bao giờ .  

Tôn Hành Giả đáp rằng:  

- Bát Giới nói rõ ràng, ngƣơi chối sao cho đặng .  

Huỳnh Bào nói:  

- Bát Giới mỏng môi nhọn mỏ, hay nói thêm thừa. Ta thuở nay chƣa biết mặt bao giờ, lẻ nào mắng 

lén. Nghe lời đứa thị phi làm chi .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Không hơi đâu mà cãi chuyện ấy. Nay Lão Tôn đến nhà, đã không đãi trà, cũng không đãi rƣợu. 

Mấy món ấy có chối từ là không có cũng đặng, chớ lẽ nào nói không có đầu, thôi đƣa đầu ra cho ta 

đập một cây, thế ba chén rƣợu .  

Huỳnh Bào cƣời ngất nói rằng:  
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- Tôn Hành Giả! Ngƣơi nói sai quá! Y¨ ngƣơi muốn đánh, sao dám theo ta vào chốn nầy; bộ hạ ta 

đông biết bao nhiêu. Dầu ngƣơi cả mình có tay cũng khó ra khỏi nữa . 

 

Nói rồi truyền bầy yêu vây phủ, đóng ba vòng cửa bịt bùng.  

Tôn Hành Giả chẳng sợ chút nào, hai tay cầm thiếùt bãng mà la: "Biến biến" . 

Biến ra ba đầu sáu tay cầm ba cây thiết bảng mà đánh.  

Giây phút tiểu yêu chết hết, còn có một Huỳnh Bào.  

Huỳnh Bào giận mở cửa ra ngoài, rồi mắng rằng:  

- Con khỉ thiệt ngang dọc quá, dám đến động mà đánh ta? 

Nói rồi chém một đao, Tôn Hành Giả đƣa thiết bảng ra đở rồi đánh lại.  

Hổn chiến sáu chục hiệp cầm đồng. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả và đánh và nghĩ rằng: 

- Con yêu nầy thiệt có tài, siêu đao cự nổi thiết bảng, để mình gạt nó mới xong . Nghĩ rồi nhảy vọt 

lên cao.  

Huỳnh Bào vác siêu đao theo vớt cẳng.  

Tôn Hành Giả gạt siêu đao rồi đập đầu một cái.  

Huỳnh Bào biếm mất tức thì.  

Tôn Hành Giả nhảy lên mây ngó xuống kiếm cũng không thấy Huỳnh Bào, thì lấy làm lạ nghĩ rằng:  

- Con yêu nầy ta có nhớ mặt khi trƣớc, chắc là vì thiên tƣớng xuống đây. Chẳng phải yêu quái dƣới 

phàm nên kiếm không đặng, để ta lên thƣợng giới, tra thử cho rành . 

 

Nghĩ rồi cân đẩu vân lên Nam Thiên Môn vào đền Thông minh.  

Bốn ông Thiên Vƣơnghỏi rằng:  

- Tôn Ðại Thánh đến có chuyện chi? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Tôi bảo hộ Ðƣờng Tăng, đi mới tới nƣớc Bửu Tƣợng, gặp một con yêu bắt thầy tôi. Tôi đánh với 

nó, nó thua biến mất tức thì, kiếm hoài không đặng. Tôi nghi nó là vì tinh tú xuống phàm, nên đến 

cậy ông tâu giùm mà tra thử?  

 

 

Khi ấy Thiên Vƣơngvào tâu lại với Thƣợng Ðế.  

Thƣợng Ðế truyền tra các vị thần. Tám bộ đến đủ mặt duy có Nhị thập bát tú thiếu hết một ngƣời, 
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còn có hai mƣơi bảy vị. Tra rõ thì sao Khuê Mộc Lang.  

Thiên Vƣơngvào tâu lại.  

Thƣợng Ðế phán hỏi rằng:  

- Sao Khuê trốn đã bao lâu? 

Thiên sứ tâu rằng:  

- Ba ngày đến giờ mẹo điểm một lần. Vắng mặt bốn kỳ điểm mẹo. Và bữa nay nữa là mƣời ba ngày .  

Thƣợng Ðế phán rằng:  

- Trên nầy mƣời ba bữa, dƣới thế mƣời ba năm, truyền chỉ Bổn bộ thâu Khuê Mộc Lang về chầu lập 

tức .  

Bổn bộ vâng lệnh niệm chú, vân vân. 

 

 

Nói về Huỳnh Bào biết tài Tôn Ðại Thánh năm xƣa, nên lặn xuống suối mà trốn, bởi cố ấy Tôn Hành 

Giả kiếm hoài không đặng. Nay nghe Bổn bộ là ngƣời làm đầu niệm chú, vội vàng về tới Nam Thiên 

Môn.  

Tôn Hành Giả muốn đón lại mà đánh.  

Nhờ các vì sao khuyên giải.  

Huỳnh Bào cầm kim bài vào chầu Thƣợng Ðế, lạy mà chịu tội.  

Thƣợng Ðế phán hỏi rằng:  

- Khuê Mộc Lang, thƣợng giới là chốn thần tiên, an vui thong thả, sao ngƣơi còn trốn xuống trần thế 

làm chi? 

Huỳnh Bào tâu rằng:  

- Xin Bệ Hạ xá tội cho tôi. Nguyên nàng Ngọc Nữ dâng hƣơng muốn tƣ tình với tôi, mà sợ phép 

nghiêm cấm, nên đầu thai xuống làm con gái thứ ba vua Bửu Tƣợng. Ðến khi công chúa khôn lớn tôi 

nhớ lời hẹn xƣa nên trốn xuống phàm giả làm yêu mà kết duyên với nàng ấy. Ðem về núi Hoãn Tử 

đã mƣời ba năm nay. Tuy là việc tƣ, cũng duyên tiền định. Nay Tôn Ðại Thánh đến cáo, tôi xin cam 

tội mƣời phần . Thƣợng Ðế liền thâu kim bài, đày Khuê Mộc Lang đến Ðâu Suất cung mà chụm lửa 

cho ông Thái Thƣợng. Sau có công thì phục chức, bằng trễ nải thì phạt thêm. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành giả thấy Thƣợng Ðế xử đoán xong rồi, mừng rỡ tạ từ đằng vân trở lại. Ðến động 

Ba Nguyệt kiếm Công Chúa đem về, rồi thuật chuyện lại. 
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Xảy thấy Sa Tăng, Bát Giới đi tới.  

Tôn Hành Giả làm phép thâu đƣờng, đem công chúa về đền, lạy mừng cha mẹ. Bá quan ra mắt xong 

rồi, Công Chúa tâu rằng:  

- Nhờ ơn Tôn hòa thƣợng phép lạ trong đời, trừ đặng Huỳnh Bào đem con về nƣớc .  

Vua Bửu Tƣợng phán hỏi rằng:  

- Chẳng hay Huỳnh Bào là con yêu gốc ở đâu đó? 

Tôn Hành Giả tâu rằng: 

- Phò Mã của Bệ Hạ là sao Khuê Mộc Lang. Còn công chúa là gái ngọc tại đền Phi hƣơng trên 

thƣợng giới. Bởi hai ngƣời có tình ý nên đầu thai xuống thế kết duyên, Lão Tôn tâu với Thƣợng Ðế 

thâu Huỳnh Bào về trời đến cứu công chúa .  

Vua Bửu Tƣợng tạ ơn xong xả, rồi bảo vào mà thăm thầy, truyền các tƣớng vô khiêng lồng sắt ra 

đền.  

Tôn Hành Giả tháo củi mở dây xích, nhìn thấy cọp gấm ngồi ngậm miệng nhắm mắt, liền cƣời lớn 

nói rằng:  

- Thầy ôi! Thầy là hòa thƣợng hiền lành. Chê tôi hung hăng nên đuổi mãi. Sao bữa nay thầy hóa hình 

hiền quá, không ai dám lại gần? 

Tam Tạng nghe rõ ràng, ngặt nói không ra tiếng. 

 

 

Khi ấy Bát Giới bƣớc lại nói rằng:  

- Anh ôi! Cứu thầy cho mau, đừng nhắc chuyện cũ .  

Tôn Hành Giả đáp rằng:  

- Ngƣơi chuyện nào cũng nói dèm siễm. Thiệt là học trò cƣng của thầy. Sao gặp nạn lại không cứu. 

Ngƣơi đến Thùy Liêm Ðộng cầu ta, thì ta có giao rằng: Bởi con yêu nói hành ta, thì ta xuống trừ nó 

mà báo cừu, rồi trở về động .  

Sa Tăng nghe nói quỳ lạy mà thƣa rằng:  

- Ðại ca ôi! Lời xƣa nói: Không tƣởng tăng cãng tƣởng Phật. Hễ trọng Phật thì trọng Tăng. Anh đã 

đến đây, xin cứu thầy kẻo tội nghiệp! Phải chúng tôi có tài cứu đƣợc, còn đi thỉnh anh làm chi? 

Tôn Hành Giả đáp rằng:  

- Nói phải quấy cho Bát Giới nghe, chớ lẽ nào ta không cứu .  

Nói rồi truyền múc nƣớc, niệm chú rồi phun cho Tam Tạng hiện lại hình ngƣời, mở mắt ra nắm tay 

Tôn Hành Giả mà hỏi rằng:  

- Ngộ Không, ngƣơi ở đâu đến đây? 

Sa Tăng thuật chuyện lại, vân vân...  
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Tam Tạng tạ ơn nói rằng:  

- Cám ơn đồ đệ rất nhiều. Ðể đến Tây Phƣơng thỉnh kinh về Ðông độ, ta sẽ tâu với Thiên tử, công 

lao của ngƣơi thứ nhất trong việc thỉnh kinh .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Thôi, thôi, chẳng cần công lộc làm chi, miễn thầy đừng niệm chú thì tốt hơn chuyện gì hết . 

 

 

Khi ấy vua Bửu Tƣợng truyền dọn tiệc chay, đãi bốn thầy trò trọng thể, dâng vàng bạc, châu báu tạ 

ơn, bốn thầy trò không lãnh, từ giã ra đi.  

Vua Bửu Tƣợng va văn võ bá quan đồng đƣa một đổi xa mới trở lại. 

 

Ðó là:  

 

 

Vua về bửu điện yên bờ cõi, 

Sãi tới Lôi Âm thỉnh phật kinh.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 32  

Núi Bình Ðảnh, Công Tào báo tin 

Ðộng Liên Hoa, Bát Giới mang họa 

Nói về bốn thầy trò đi khỏi nƣớc Bửu Tƣợng, gặp tiết mùa Xuân.  

Ði hèn lâu gặp một hòn núi.  

Tam Tạng nói rằng:  

- Hòn núi đón đƣờng, phải coi chừng cho kỹ lƣỡng! 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

- Xin thầy nhớ Tâm kin của thầy Ô Sào có nói rằng: Hễ trong lòng không nghi ngại thì khỏi sự sợ lo. 

Miễn là: Rửa sạch bụi ngoài tai, trừ đặng lửa trong bụng, thì việc chi đều có tôi lo .  

Tam Tạng nghe nói, liền dừng ngựa mà kệ bốn câu rằng:  
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Năm xƣa vâng chỉ khỏi Trƣờng An, 

Trông đến Tây Phƣơng lạy Phật vàng, 

Từng trải nƣớc non dày hoạn nạn, 

Bao giờ xong việc đặng thanh nhàn!  

 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Thầy muốn thỉnh kinh về nƣớc mà hƣởng phƣớc thanh nhàn thì cũng không khó chi đó. Miễn là 

bền chí, không bao lâu cũng đặng phỉ nguyền .  

Tam Tạng an lòng, giục ngựa đi tới. Song đƣờng đi gay gắt, nẻo bƣớc gập ghềnh. Xảy gặp ông tiều 

nói rằng:  

- Xin thầy khoan đi, để tôi nói một chuyện! Bởi núi nầy có yêu quái, hay đón đƣờng ăn thịt ngƣời ta . 

Tam Tạng hãi kinh nói rằng:  

- Ðồ đệ có nghe ông tiều mách bảo hay không? Ai đi lại mà hỏi thăm cho rõ ràng . Nói rồi lên núi, 

ông tiều hỏi rằng:  

- Chẳng hay mấy thầy đi chuyện chi, mà đến chỗ hiễm địa? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Anh ôi! Chúng tôi ở Ðông Ðộ qua Tây Phƣơng mà thỉnh kinh. Nhờ ơn anh nói giùm, nên hỏi thăm 

cho rõ. Chẳng hay yêu quái ấy làm lộng đã mấy năm. Xin nói cho rõ ràng, đặng tôi khiến Thổ Ðịa 

sơn thần bắt nó .  

Ông tiều cƣời ngất nói rằng:  

- Thế thầy cũng có học phép trừ tà chút đỉnh, chớ chƣa gặp yêu dữ nhƣ vầy. Ðể tôi nói cho mà nghe. 

Ðây là núi Bình Ðảnh, động Liên Hoa có cặp yêu. Chúng nó vẻ hình Ðƣờng Tăng quyết bắt cho 

đặng mà ăn thịt. Nếu ở đâu thì họa may đi đặng, chớ phạm chữ Ðƣờng thì phải lui về .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thầy trò tôi thiệt ở Ðại Ðƣờng .  

Ông tiều đáp rằng:  

- Nói vậy thì nó quyết ăn thịt mấy thầy đó! Yêu quái có năm món bửu bối. Dầu ai có tài phép bực 

nào, bảo hộ Ðƣờng Tăng qua núi nầy cũng phải chóng mày chóng mặt! 

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Ƣớc chừng chóng mặt mấy lần? 

Ông tiều nói:  

- Sợ tới ba bốn bận! 

Tôn Hành Giả nói:  
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- Không hề gì mà sợ. Chúng tôi mỗi năm chóng mặt tới bảy tám lần. Ba bốn bận thì dễ chịu lắm! 

Ông tiều nói:  

- Sãi điên không biết sợ chết! 

Tôn Hành Giả trỏ xuống núi thƣa rằng:  

- Thầy ôi! Không phải đại sự. Bởi ngƣời ấy nhát lắm, có ba con yêu vặt mà kinh hồn. Thầy cứ việc 

mà đi, bề nào có tôi bảo hộ .  

Tam Tạng cũng y lời.  

Tôn Hành Giả ngó lên không thấy ông Tiều, lấy làm lạ, trợn mắt mà xem, thấy Công Tào đằng vân 

bay trƣớc.  

Tôn Hành Giả nhảy theo mắng rằng:  

- Sao ngƣơi khôgn nói thiệt, lại giả dạng mà gạt ta?  

Công Tào đáp lễ thƣa rằng:  

- Xin đại thánh miễn chấp. Bởi yêu quái thần thông quảng đại, biến hóa vô cùng. Xin phải ráng sức 

hết lòng, thì bảo hộ Ðƣờng Tăng mới đặng, Nếu dễ ngƣơi hơ hỏng, chắc đi không tới Tây Phƣơng .  

Tôn Hành Giả và đi và nghĩ rằng:  

- Nếu ta thuật chuyện nầy, chắc thầy sợ lắm. Bằng nói giấu rồi sơ sẩy bị yêu bắt, ta cũng mất công. 

Chi bằng nhƣờng cho Bát Giới đánh thử đầu tay, nhƣ qua đặng cũng đánh công thứ nhất. Dầu có bị 

nó bắt, mình sẽ lo kế cứu ra. Mà thầy hay binh vực lắm. Ta phải làm thế ràng buộc nhƣ vầy... 

Nghĩ rồi liền dụi con mắt làm bộ khóc đi về. 

 

 

Khi ấy Bát Giới thấy Tôn Hành Giả nhƣ vậy, liền bảo Sa Tăng để gánh xuống mà nói rằng:  

- Chúng ta tính phá hùn, mà về cho sớm .  

Tam Tạng quở rằng:  

- Thằng khốn nạn dữ he! Ðƣơng đi đƣờng sao lại nói bá láp vậy? 

Bát Giới đáp rằng:  

- Thầy tƣởng tôi nói bậy hay sao? Rất đổi Tôn Hành Giả là tay lúc láo, lên trời xuống đất nhƣ chơi. 

Nay còn thất kinh mà khóc. Chắc yêu tinh dữ tợn mƣời phần, sức ba thầy trò yếu đuối nhƣ vầy, đi 

làm sao đặng .  

Tam Tạng quở rằng:  

- Ngƣơi đừng nói nhiều chuyện. Ðể ta hỏi thử coi thế nào .  

Nói rồi hỏi rằng:  

- Ngộ Không, ngƣơi làm bộ khóc mà nhát ta phải chăng? 

Tôn Hành giả thƣa rằng:  



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

- Thầy ôi! Ngƣời báo tin khi nảy không phải ông Tiều, thiệt thần Công Tào biến hóa. Ngƣời nói yêu 

động nầy dữ lắm, có nhiều bửu bối thần thông. Chắc là đi không đặng. Nên tôi rầu quá, xin ở đây 

thũng thaÜng tính lần .  

Tam Tạng tuy là sợ hải, nhƣng cũng nói gƣợng rằng:  

- Ði đã nửa đƣờng lẻ nào thối chí? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Tôi cũng hết lòng bảo hộ, ngặt một mình đánh chẳng lại đông. Cũng nhƣ lửa cháy cả nhà, một gáo 

nƣớc tƣới sao cho tắt .  

Tam Tạng nói:  

- Một mình ngƣơi cự không lại, thì có Sa Tăng , Bát Giới phụ theo, mặc ý ngƣơi sai khiến. Miển bảo 

hộ qua cho khỏi động, sau cũng thành chánh quả với nhau .  

Tôn Hành Giả lau nƣớc mắt thƣa rằng:  

- Nếu Bát giới chịu hai chuyện nầy, thì đi qua mới đặng, bằng không thì hết kể thỉnh kinh .  

Bát Giới nói:  

- Sƣ huynh không đi, thì tính phá hùn cho rảnh. Xin đừng trao gánh cho tôi. Mà anh sai hai chuyện 

chi đó? 

Tôn Hành Giả nói: 

- Một là bảo hộ thầy, hai là đi dọ đƣờng núi. Ngƣơi muốn bắt phần nào? 

Bát Giới hỏi:  

- Hai chuyện ấy làm sao? Anh phải nói cho rành rẻ, đặng tôi liệu sức mà lãnh phần . Tôn Hành Giả 

nói:  

- Bảo hộ thầy thì phải ở một bên. Dầu thầy đi đại tiểu cũng phải theo ngồi giữ khít rịt, kẻo yêu tinh 

thừa cơ bắt lén. Còn thầy đi đƣờng thì theo một bên lƣng ngựa, coi chừng mà đỡ, thầy biểu đi xin 

cơm, cũng phải đi lập tức. Nếu để thầy đói khát thì phải đòn. Yêu bắt thầy thời ta đánh ngƣơi chết .  

Bát Giới nói:  

- Khó lắm, khó lắm! Tôi chịu đi dọ đƣờng mà thôi .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Còn đi dọ đƣờng thì phải thám thính cho rõ: Núi gì, động gì. Yêu tinh bao nhiêu. Và dọ đƣờng nào 

dễ đi, trở về báo lại .  

Bát Giới nói:  

- Ðƣợc, đƣợc, tôi chịu đi dọ đƣờng .  

Nói rồi xăn quần áo, vác cào cỏ ra đi. 
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Khi Bát Giới đi rồi, Tôn Hành Giả nực cƣời sục sục . 

Tam Tạng mắng rằng:  

- Con khỉ nấy đọc quá không biết thƣơng em, gạt nó đi đƣờng cho yêu ăn, lại còn cƣời hỉ hả! 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

- Tôi không phải cƣời nhƣ vậy. Cƣời là cƣời Bát Giới không phải đi dọ đƣờng, chắc là kiếm chỗ mà 

ngủ một hồi rồi về đặt điều nói láo .  

Tam Tạng nói:  

- Vì cớ nào mà ngƣơi biết thế ấy? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Tôi đã biết tánh Bát Giới! Nếu không tin để tôi theo thử mà coi chừng .  

Nói rồi biến ra con ve, bay theo đậu sau cạnh tai Bát Giới.  

 

Nói về Bát Giới ra đi xăng xái, đặng bảy tám dặm đƣờng day mặt lại chỉ Tam Tạng mà mắng rằng:  

- Lão thầy cả yếu xiệu, ai nói cũng nghe. Còn hòa thƣợng đen thui dƣỡng thây cho mập. Bật Mã Ôn 

là con khỉ ốm, muốn ở không cho khỏe với nhau. Sai Lão Trƣ đi dọ đƣờng, đặng thỉn kinh cho thành 

chánh quả. Biết có yêu dữ không dám đi trƣớc, lại biểu ta nạp mình! Ta lại dại gì mà đi tới động. 

Kiếm chỗ nhủ chơi cho mãn giấc, rồi về nói bƣớng cũng xong .  

Nói rồi thấy dƣới kẹt núi, có một đám cỏ hòe. Liền nằm ngay uốn mình một cái mà nói rằng: "Sƣớng 

biết dƣờng nào! Dầu cho Bật Mã Ôn, cũng không đƣợc thảnh thơi nằm ngủ nhƣ vầy". 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả chịu không đƣợc, liền bay ra ngoài biến thành con chim gõ kiến. Ðợi Bát Giới 

thiu thỉu, nhè mỏ mổ một cái rồi bay liền . 

Bát Giới kinh hãi, chổi dậy la lớn rằng:  

- Có yêu nó chụp nhằm cáo mỏ! Cha chả là đau! 

Nói rồi rờ mỏ máu chảy ròng rong. Vừa chùi vừa ngó dáo dác, thấy con chim gõ kiến lớn quá, đƣơng 

bay trên không.  

Bát Giới nổi giận mắng rằng:  

- Ôn mà vật Bật Mã Ôn cho rảnh. Ðã sai đi thì thôi, lại còn hiện hình theo mà cắn ta nữa. Coi ta 

chẳng ra con ngƣời, thị nhƣ cây mục mới hóa chim gõ kiến, mà mổ mỏ ta! Thế là hết kiến rồi đó! 

Thôi, ta đút mỏ vô bụng, che mắt mà nằm. Coi phá làm sao cho đặng .  

Nói rồi nằm ngủ ngáy pho pho. 

 

 

Khi ấy chim gõ kiến bay xuống mổ tai . 
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Bát Giới giựt mình chờ dậy lầm bầm nói rằng:  

- Thế đám cỏ nầy là cáo ổ của Bật Mã Ôn, nên nó sợ ta chiếm cứ! Thôi, không thèm ngủ nữa, trả ổ 

cho mi .  

Nói rồi xách Ðinh ba đi nữa. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả nực cƣời nôn ruột. Hóa con ve bay theo nhƣ trƣớc, đâu trên cạnh tai Bát Giới mà 

nghe. 

 

Khi ấy Bát Giới đi một hồi chùng bốn năm dặm, thấy một bàn thạch vuông vức, mừng rỡ bái lia.  

Tôn Hành Giả cƣời thầm, để coi làm cách gì cho biết.  

Bát Giới nói:  

- Mình cứ lấy chữ thạch bàn làm tên động. Về thƣa lại với thầy: Phải tập trƣớc cho nhuần, kẻo nói 

ngập ngừng chúng biết.  

Giả đò cục đá là thầy, mình về bái nhƣ vầy mà thƣa rằng:  

- Bạch với thầy! Có yêu quái ở núi Thạch Ðầu, động Thạch Ðầu, ba căn rộng rãi, ngoài cửa sắt có 

đóng đinh. Ƣớc chừng có hỏi bao nhiêu đinh? Thì Lão Trƣ nói: "Lật đật quá nên không đếm cho kỹ".  

Sắp đặt xong xả rồi trở về. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả bay về trƣớc, hiện hình thƣa tự sự với thầy.  

Giây lâu Bát Giới đi gần tới, miệng lập lầm thầm.  

Tôn Hành Giả hét lớn rằng:  

- Vái giống gì đó? 

Bát Giới giựt mình nói:  

- Bạc ác dữ quá! Ði tới mà không hay .  

Tam Tạng hỏi rằng:  

- Có yêu quái hay không? 

Bát Giới thƣa rằng:  

- Có yêu quái rất nhiều kể không hết .  

Tam Tạng nói:  

- Sao ngƣơi về đặng? 

Bát Giới nói:  

- Chúng nó kêu tôi bằng Trƣ Tổ, đứa thì kêu bằng ông ngoại. Dọn trôi nƣớc đồ chay mà đãi tôi. Rồi 
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gióng trống kéo cờ mà đƣa tôi trở lại .  

Tôn Hành Giả nói rằng:  

- Có khi ngƣơi ngủ chiêm bao thấy nhƣ vậy, nên thuật chuyện lại phải chăng? 

Bát Giới kinh hãi hỏi rằng:  

- Sao anh biết tôi ngủ? 

Tôn Hành Giả xách tai hỏi rằng:  

- Núi gì? 

Bát Giới nói:  

- Núi Thạch Ðầu .  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Ðộng gì? 

Bát Giới thƣa rằng:  

- Ðộng Thạch Ðầu .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thôi đừng nói nữa để ta nói thế khúc sau cho: Ðộng Thạch Ðầu ba căn rộng rãi, ngoài cửa sắt có 

đóng đinh, ƣớc chừng có hỏi bao nhiêu đinh, thì Lão Trƣ nói: "Lật đật quá nên không kịp đếm cho 

kỹ. Về nói gạt Bật Mã Ôn nhƣ vật thì xong. Phải nhƣ vậy hay không? 

Bát Giới thất kinh quì xuống.  

Tôn Hành Giả nói rằng:  

- Ngƣơi quì với cục đá chớ quì với ta làm chi? 

Bát Giới thƣa rằng:  

- Anh có theo tôi sao mà biết? 

Tôn Hành Giả mắng rằng:  

- Mi là loài ăn hèm ăn cám. Tính chuyện nhƣ vậy, mà dám đi ăn chơi. Nếu không có chim gõ kiến 

mổ mỏ, mổ tai ngƣơi thì ngƣơi còn ngủ nơi đám cỏ tía. Ðến thức dậy rồi còn kiếm chuyện nói láo, 

không chịu đi dọ đƣờng. Cúi xuống đây ta đánh vai cây thiết bãng .  

Bát Giới thất sắc nói rằng:  

- Nếu anh đánh bằng cây gậy tang ắt là tôi phải chết! 

Tôn Hành Giả nói:  

- Nếu sợ phải đòn thì đừng nói láo .  

Bát Giới nói:  

- Lỡ một lần, sau tôi không dám nhƣ vậy nữa .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ngƣơi lỡ một lần thứ nhất ta đánh ba cây .  
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Bát Giới thất kinh nói rằng:  

- Nửa cây chịu cũng không nổi .  

Tôn Hành Giả quyết đánh không tha. 

 

 

Khi ấy Bát Giới thất kinh, níu thầy xin cứu.  

Tam Tạng nói:  

- Trƣớc khi ngƣơi mới đi, Ngộ Không nói ngƣơi chắc đi ngủ cho đã thèm rồi về kiếm chuyện nói láo. 

Ta cũng không tin. Té ra nay thiệt quả nhƣ vậy. Ðánh đà đáng tội ta không lẽ mở miệng mà xin tha. 

Song lúc nầy đƣơng dùng ngƣơi mà đánh yêu quái. Ta biểu Ngộ Không tha ngƣơi một phen, qua 

khỏi núi rồi sẽ đánh .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thầy xin tôi không dám cãi, song ngƣơi phải đi dọ đƣờng cho rõ ràng. Nếu nói dối một lần nữa thì 

ta đánh chết .  

Bát Giới chờ dậy vác đinh ba đi riết một hồi.  

Bây giờ Bát Giới hồ nghi sợ Hành Giả biến hóa theo nữa.  

Ði bảy tám dặm thấy cọp trong núi nhảy ra, Bát Giới cũng sợ giơ đinh ba mà nói rằng:  

- Sƣ huynh đừng rình vô ích tôi không dám nói láo nữa đâu .  

Cọp nhảy ngang gãy nhánh cây khô rớt nhằm đầu Bát Giới.  

Bát Giới dậm chân đấm ngực trách rằng:  

- Anh tệ thì thôi! Tôi thiệt tình không nói láo nữa, sao anh còn hóa nhánh cây mà đánh tôi! 

Ði đƣợc nửa dặm thấy con Khoan cổ đƣơng kêu, Bát Giới cƣời rằng:  

- Anh không biết mắc cỡ. Tôi thiệt tình không nói láo nữa, mà anh còn biến làm Khoan cổ đi dòm 

hành .  

Chuyến nầy Tôn Hành Giả không theo mà Bát Giới gặp giống gì cũng nghi là Hành Giả.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 33  

Ngân Giác di sơn đè Ðại Thánh 

Ngộ Không dụng kế đổi hồ lô 
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Nói về núi Bình Ðảnh, động Liên Hoa, có hai con chúa yêu là: Kim Giác đại vƣơng và Ngân Giác 

đại vƣơng.  

Kim Giác đại vƣơng hỏi em rằng:  

- Chúng ta vắng đi tuần núi đã bao lâu? 

Ngân Giác thƣa rằng:  

- Hơn nửa tháng rồi .  

Kim Giác nói:  

- Vậy thì bữa nay hiền đệ đi tuần núi với ta. Bởi ta có nghe Ðƣờng ngự đệ vâng lệnh Thiên tử, qua 

Tây Phƣơng thỉnh kinh. Ðƣờng Tăng có ba ngƣời học trò đi theo là Tôn Hành Giả, Trƣ Bát Giới và 

Sa hòa thƣợng. Lại thêm con ngựa mập lắm, vậy hiền đệ chịu khó, đi bắt chúng nó mà làm tiệc chơi .  

Ngân Giác thƣa rằng:  

- Anh muốn ăn thịt ngƣời, thì tôi kiếm kẻ khác. Còn lũ Hòa Thƣợng ấy, để nó đi thỉnh kinh .  

Kim Giác nói:  

- Bởi hiền đệ không rõ, chớ ta có nghe đồn trong lúc mình mới giáng hạ, có nghe ngƣời nói rằng: 

Ðƣờng Tam tạng là Kim Thiền trƣởng lão đầu thai. Nguyên trƣớc ông Kim Thiền tu hành mƣời kiếp, 

không có vợ con. Ðến nay đầu thai làm Tam Tạng cũng tu hành từ bé đến lớn, nên tinh thần sung 

túc, nếu ăn một miếng thiït Tam Tạng thì đặng trƣờng sanh .  

Ngân Giác thƣa rằng:  

- Nếu ăn một miếng thịt ấy mà sống đời, thì chúng ta tu luyện làm chi cho nhọc. Tôi xin đi bắt tức thì 

.  

Kim Giác nói:  

- Hiền đệ đừng nóng nảy! Nếu bắt không nhằm Tam Tạng thì có ích chi. Ta có vẽ một bức họa đồ đủ 

bốn thầy trò, để tên họ tỏ rõ, em nhìn có phải hãy bắt mới khỏi lầm .  

Nói rồi đƣa bức tƣợng.  

Ngân Giác lãnh họa đồ, hỏi tên họ đủ rồi, dẫn ba mƣơi tiểu yêu đi tuần núi. 

 

 

Khi ấy Bát Giới đƣơng đi gặp bầy tiểu yêu đón lại hỏi rằng:  

- Mi là ai, đi đâu đó? 

Bát Giới ngó thấy kinh hãi nghĩ rằng:  

- Nếu mình nói đi thỉnh kinh chắc nó kéo cổ. Chi bằng nói kẻ bộ hành .  

Nghĩ rồi đáp rằng:  

- Ta là kẻ đi đƣờng can chi mà hỏi .  

Tiểu yêu trở lại thƣa rằng:  
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- Ngƣời ấy là kẻ đi đƣờng .  

Ngân Giác nói:  

- Hòa Thƣợng ấy ta coi giống hình Trƣ Bát Giới trong họa đồ .  

Nói rồi truyền tiểu yêu lấy giáo, máng bức tƣợng đƣa lên.  

Ngân Giác chỉ hình trong họa đồ mà nói rằng:  

- Ngƣời cỡi ngựa kim là Tam Tạng. Cái mặt nhiều lông là Tôn Hành Giả... 

 

 

Khi ấy Bát Giới nghe nói vái rằng:  

- Ƣng ai không có vẽ đầu heo, tôi làm chay hai mƣơi ngọ .  

Xảy nghe Ngân Giác nói:  

- Còn sãi mặt đen là Sa hòa thƣợng. Mỏ dài tai lớn là Trƣ Bát Giới .  

Bát Giới hoảng hồn, đút mỏ vào trong áo, xếp tai ra đằng sau, Tiểu yêu nghe rằng: - - Hòa Thƣợng 

kia ngƣớc mặt lên coi thử .  

Bát Giới cúi mặt nói rằng:  

- Ðau bụng quá, cất đầu không nổi! 

Ngân Giác nói: 

- Chúng bây lấy móc kéo mỏ nó ra .  

Bát Giới sợ đau, biết bề nào giấu cũng không đặng, túng phải đƣa mỏ cho nó coi. Ngân Giác thấy 

quả Bát Giới liền xách siêu đao lại vớt liền.  

Bát Giới đƣa đinh ba ra đỡ.  

Ðánh hai mƣơi hiệp cầm đồng, Ngân Giác kêu tiểu yêu đánh tiếp . 

Bát Giới nhắm thế phải thua, quay đầu bỏ chạy.  

Rủi vấp dây mây liền té, bị tiểu yêu đè xuống, trói lại khiêng về. 

 

 

Nói qua Kim Giác ở trong động trông tin.  

Xảy thấy Ngân Giác chạy về cƣời nói rằng:  

- Tôi bắt đặng một ngƣời, trẻ khiêng về đó". Kim Giác nói: "Hiền đệ bắt lầm rồi. Hòa Thƣợng nầy vô 

dụng lắm .  

Bát Giới nghe nói, thƣa rằng:  

- Ðại vƣơng ôi! Hòa Thƣợng vô dụng bắt làm chi, thả nó đi cho rảnh .  

Ngân Giác nói:  

- Ðại ca đừng tha nó. Tuy là vô dụng, chớ cũng một phe với Ðƣờng Tăng, ấy là Trƣ Bát Giới. Hãy 
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ngâm nƣớc dƣới ao vài ngày, xẻ thịt muối để dành uống rƣợu .  

Bát Giới nghe nói chắt lƣỡi than rằng:  

- Mình thời vận xui quá, mới gặp yêu làm mắm nhƣ vầy! Chắc là thành heo muối! Tiểu yêu khiên 

Bát Giới đem liệng xuống ao. 

 

 

Nói về Tam Tạng nóng tai máy mắt, hồi hộp không yên, kêu Ngộ Không mà hỏi rằng:  

- Ngộ Năng đi dọ đƣờng đã lâu, sao không thấy trở lại? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Vậy xin thầy lên ngựa đi với chúng tôi, coi thử thế nào cho biết .  

Tam Tạng cũng y lời. 

 

 

Khi ấy Kim Giác nói:  

- Hiền đệ đã bắt đặng Bát Giới, chắc Tam Tạng cũng theo sau. Mau đón đƣờng kẻo sẩy .  

Ngân Giác vâng lệnh, dẫn năm mƣơi tiểu yêu đi tuần.  

Xảy thấy trên trời hiện mây lành, hào quang nhấp nháng.  

Ngân Giác nói:  

- Tam Tạng đi gần tới thấy không? 

Tiểu yêu đồng thƣa rằng:  

- Chúng tôi không thấy chi hết. Bởi Tam Tạng cốt là Kim Thiền trƣởng lão, nên hào quang chiếu 

nhấp nháng ngay đầu, tiểu yêu coi chƣa thấy ngƣời vì khuất cây, còn Ngân Giác nhắm lên cây mà 

biết. 

 

 

Khi ấy Tam Tạng đi khỏi rừng cây, Ngân Giác chỉ mà nói với tiểu yêu rằng:  

- Ngƣời trên ngựa đó, không phải Tam Tạng hay sao? 

Tam Tạng bắt lạnh mình mọc ốc.  

Nó chỉ ba lần, thì Tam Tạng dùn mình ba cái, kinh hãi hỏi Hành Giả rằng: 

- Ðồ đệ sao ta bắt dùn mình ba cái, không biết điềm chi? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

- Thầy thấy núi cao cây rậm, nên hồ nghi mà lạnh mình. Xin thầy đừng sợ để tôi đi trƣớc dọn đƣờng 

cho .  

Nói rồi múa thiết bãng nhƣ bay, đánh Nam dẹp Bắc.  
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Ngân Giác đứng dựa núi, xem thấy khen rằng:  

- Bấy lâu nghe tiếng Tôn Hành Giả tài cao, nay thiệt quả nhƣ vậy! 

Tiểu yêu hỏi rằng:  

- Ðại vƣơng khen ai đó? 

Ngân Giác nói:  

- Tôn Hành Giả có thất thập nhị huyền công, chắc khó ăn Tam Tạng! 

Tiểu yêu thƣa rằng:  

- Nếu khó ăn thịt Ðƣờng Tăng chắc cũng bắt lầm Trƣ Bát Giới. Chi bằng trả lại cho xong. 

Ngân Giác nói:  

- Quả thiệt Trƣ Bát Giới, không phải bắt lầm. Song chẳng cần trả lại. Quyết ăn thịt Tam Tạng cho 

đặng mới nghe. Tuy vậy mặc lòng, phải dùng kế bắt êm, chớ làm ngang không đặng. Ðể ta biến hóa 

bắt Tam Tạng cho bây coi .  

Nói rồi hóa ra một thầy đạo sĩ già quá. Giả đò vấp lã cẳng, chảy máy ròng ròng! Vừa đi vừa rên, 

miệng kêu cứu mạng. 

 

 

Khi ấy Tam Tạng nghe tiếng kêu vang thảm thiết thì nói rằng:  

- Tội nghiệp thời thôi! Trong rừng mà kêu cứu, chắc là bị cọp hùm! 

Nói rồi dừng ngựa kêu lớn rằng:  

- Ai mắc nạn chi mà rán ra đây tôi cứu .  

Ðạo sĩ ở trong bụi cỏ lồm cồm chờ dậy lạy hoài.  

Tam Tạng thấy đạo sĩ tuổi già, liền xuống ngựa đỡ dậy.  

Ðạo sĩ ôm cái chân mà la lớn rằng:  

- Cha chả là đau nhức! 

Buông tay ra máu chảy ròng ròng.  

Tam Tạng lấy làm lạ hỏi rằng:  

- Chẳng hay thầy ở đâu mà đến đây? Vì chuyện chi mà lã cẳng? 

Ðạo sĩ và rên và bạch rằng:  

- Phía bên Tây núi nầy, có một cái am là chỗ tôi ở. Hôm qua thầy trò tôi đi làm đám về trễ, đệ tử tôi 

bị hùm tha, bần đạo chạy chết, té nhằm đá gần gãy chân, nên đi không nổi. May trời xuôi gặp sƣ phụ, 

xin làm ơn cứu Bần đạo về am, chẳng dám quên ơn nặng .  

Tam Tạng ngỡ thiệt, nói rằng:  

- Thầy với tôi cũng là ngƣời tu hành, lẽ nào lại làm lơ không cứu. Ngặt thầy đi không đặng, tôi chẳng 

biết làm sao .  
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Ðạo sĩ nói:  

- Tôi đứng dậy còn không nổi thay, đi làm sao đặng .  

Tam Tạng nói:  

- Thôi, tôi đi chân, để ngựa cho thầy cỡi .  

Ðạo sĩ nói:  

- Tôi cám ơn thầy hậu tình. Song bấp vế đã sƣng cỡi ngựa không đặng .  

Tam Tạng nói:  

- Vậy thời Sa hòa thƣợng cõng thầy một chút, để gánh đồ trên lƣng ngựa cho ta . Ðạo sĩ ngó Sa 

Tăng, rồi dụi con mắt làm bộ khóc mà nói rằng:  

- Sƣ phụ ôi! Tôi bị cọp dọa đã hết hồn. Nay thấy diện mạo thầy rất hung, tôi không dám vịn vai ôm 

cổ .  

Tam Tạng nói:  

- Thôi, Tôn Hành Giả chịu khó cõng thầy.  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ngƣơi là yêu quái, dám đến gạt ta! Lão Tôn biết ngƣơi là chúa động núi nầy, muốn ăn thịt thầy ta 

lắm, song miếng thịt quý phải chia hai cho ta .  

Ðạo sĩ nói:  

- Tôi là ngƣời tu hành, thầy nói làm chi tội nghiệp vậy. Không thƣơng kẻ bị cọp hùm .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nếu ngƣơi thiệt đạo sĩ gặp hùm sao chẳng niệm kinh Bắc đẩu? 

Tam Tạng nghe nói, nổi giận mắng rằng:  

- Con khỉ thiệt nhiều chuyện. Làm bảy kiểng chùa, không bằng cứu một mạng. Biểu cõng thì cõng, 

còn hỏi kinh Bắc đẩu Nam đẩu làm chi? 

Tôn Hành Giả kê vai cõng theo sau. Tam Tạng với Sa Tăng đi trƣớc. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả thấy thầy đi cách năm dặm, đã khuất rặng cây thì tính vật con yêu cho rảnh.  

Chẳng ngờ Ngân Giác tính trƣớc, làm phép di sơn. Niệm chú lâm dâm, hòn núi Tu di bay ngang rớt 

xuống, còn nó liền bay lên; Tôn Hành Giả sợ núi sa nhằm đầu liền né. Hòn núi sa nhằm vai bên tả.  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Dầu nặng bao nhiêu Lão Tôn chịu cũng nổi .  

Ngân Giác niệm chú nữa, thâu hòn núi Nga mi quyết đè cho đặng đầu.  

Tôn Hành Giả né nữa.  

Núi Nga mi sa nhằm vai bên hữu.  
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Tôn Hành Giả ráng sức chạy theo thầy.  

Ngân Giác xem thấy, kinh hãi lỏa mồ hôi. Không dè sức vác nổi hai hòn núi. Tuy là thâu nhỏ lại, chớ 

sức nặng cũng nhƣ núi thƣờng. 

 

 

Khi ấy Ngân Giác niệm chú thâu hòn núi Thái sơn bay trên mây, sa nhằm đầu Hành Giả. Ðè nhẹp 

xuống nhƣ Ngũ hành sơn, rồi bay đứng trên mây, thò tay xuống xách cổ Tam Tạng.  

Sa Tăng biết là yêu quái, lấy bữu trƣợng liền đánh . 

Ngân Giác hiện hình, cặp nách Tam Tạng. Rút gƣơm Thất tinh đánh với Sa Tăng.  

Sa Tăng đánh không lại, bị Ngân Giác bắt liền, cặp tại nách bên tả rồi nắm cƣơng ngựa bay về động 

Liên Hoa kêu lớn rằng:  

- Ðại ca, tôi bắt thầy trò nó đủ mặt .  

Kim Giác nói:  

- Hiền đệ bắt còn sót Tôn Hành Giả, dám ăn thịt Tam Tạng đâu? 

Ngân Giác cƣời rằng:  

- Tôi đã dùng phép sơn, đè ba hòn núi trên mình Hành Giả, anh em ta chẳng ra sức cho nhọc công, 

sai vài đứa đem hai bửu bối mà giết nó .  

Kim Giác hỏi:  

- Dùng hai món nào đó?" Ngân Giác nói: "Dùng Tử kim hồng hồ lô của tôi và Dƣơng chi ngọc tịnh 

bình của anh .  

Kim Giác y lời đƣa hai báu cho Tinh Tuế Quỷ và Lanh Lợi Trùng mà dặn rằng:  

- Chúng bây đem hai báu nầy đến chót núi ấy, cầm trút bầu vàng ve ngọc xuống, rồi kêu Tôn Hành 

Giả, nếu nó lên tiếng thì thâu vào trong bầu, hoặc là thâu vào ve, nội một giờ ba khắc thì Hành Giả 

tiêu ra nƣớc .  

Hai quỷ vâng lệnh ra đi, còn Ngân Giáp truyền giam Tam Tạng, Sa Tăng và con ngựa lại đó. 

 

 

Nói về Tôn Hành Giả bị ba hòn núi đè mình vẩy vùng không nổi, nghĩ nhớ thầy kêu lớn than rằng:  

- Sƣ phụ ôi! Khi trƣớc thầy cứu tôi ra khỏi núi Ngũ hành, tôi quyết bảo hộ thầy tới Tây Phƣơng cho 

thành chánh quả, không dè đến đây mắc nạn, thảm thiết dƣờng nào, thầy chắc không khỏi miệng yêu 

tinh, thƣơng hại Bát Giới, Sa Tăng và Tiểu long cũng đều liên lụy!  

 

Thiệt là:  
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Cây cao chịu gió, xiu vì gió, 

Ngƣời giỏi bia danh, lụy bởi danh.  

 

 

Tôn Hành Giả khóc than inh ỏi.  

Ngũ Phƣơng yết đế đi ngang qua nghe rỏ liền hỏi thần núi rằng:  

- Ba hòn núi nầy của ai? 

Các thần núi nói:  

- Của chúng tôi .  

Yết Ðế hỏi:  

- Các ngƣơi dằn ai dƣới núi .  

Sơn thần nói:  

- Chúng tôi không rõ".  

Yết Ðế nói:  

- Ấy là Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, nay đã tu theo phép Phật, bảo hộ Tam Tạng đi thỉnh 

kinh, sao các ngƣời nghe lời yêu tinh, cả gan dám đè Ðại Thánh? Ðến chừng thoát khỏi ra chắc các 

ngƣới chết hết! 

Các Sơn thần nghe nói kinh hãi, niệm chú thâu núi về.  

Tôn Hành Giả chờ dậy giá thiết bãng bảo rằng:  

- Sơn thần cúi xuống lập tức, ta đánh ít gậy giãi buồn .  

Các thần núi lạy và thƣa rằng:  

- Xin Ðại Thánh rộng dung thứ tội, bởi khi trƣớc chúng tôi không hay .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Hay cho Sơn Thần! Sợ yêu quái chớ không sợ Lão Tôn? 

Sơn thần thƣa rằng:  

- Bởi yêu quái thần thông quảng đại, tài phép cao cƣờng. Ðọc thần chú bắt chúng tôi phân phiên hầu 

việc .  

Tôn Hành Giả nghe nói than rằng:  

- Trời ôi! Ðã sanh Lão Tôn, còn sanh loài yêu ấy làm chi! 

Xảy thấy hào quang xa xa lần đến Tôn Hành Giả hỏi các Sơn thần rằng: 

- Các ngƣơi thƣờng hầu việc trong động, có hiểu hào quang ấy là vật chi chăng? Sơn thần thƣa:  

- Chắc là yêu tinh đem bửu bối mà bắt Ðại Thánh .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  
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- Nhƣ vậy thì vui lắm! Song chẳng hay chúng nó hay quen lớn với ai? 

Sơn thần thƣa rằng:  

- Chúng nó ƣa Toàn Chơn đạo sĩ .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Vậy thời các ngƣơi lui về, để cho ta bắt nó .  

Nói rồi biến ra đạo sĩ già. 

 

 

Giây phút Tinh Tuế Quỷ Lanh Lợi Trùng đi vừa tới.  

Ðạo sĩ đƣa gậy cản dƣới chân.  

Hai con yêu đều vấp té, đồng chờ dậy mà cự rằng:  

- Sao thầy cản đƣờng cho chúng tôi té? 

Ðạo sĩ nói:  

- Ðạo đồng, ta muốn làm quen, nên cho té một cái gọi là lễ ra mắt .  

Hai con quái lấy làm lạ nói rằng:  

- Ðại vƣơng tôi dùng bạc làm lễ ra mắt, còn thầy dùng té làm lễ ra mắt. Chắc là phong tục xứ khác, 

không phải ngƣời nƣớc nầy .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ta ở núi Bồng Lai mới đến .  

Hai con quái nói:  

- Non Bồng là cảnh thần tiên .  

Ðạo sĩ nói:  

- Ta là thần tiên, nên thần tiên nào ta cũng biết .  

Hai con quái nghe nói đổi giận làm vui, bái mà thƣa rằng:  

- Chúng tôi là mắt thịt thai phàm, nói lầm lỗi xin thần tiên tha tội .  

Ðạo sĩ nói:  

- Ta không chấp, quyết kiếm ngƣời lƣơng thiện mà độ cho thành tiên. Ai muốn theo ta thì nói? 

Hai con quái thƣa rằng:  

- Chúng tôi nguyện theo thầy tu luyện .  

Ðạo sĩ nói:  

- Hai vị ở đâu đến đây? 

Hai con quái nói:  

- Tôi vâng lệnh Ðại vƣơng, đi bắt Tôn Hành Giả .  

Ðạo sĩ hỏi: 
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- Phải là Tôn Hành Giả theo Tam Tạng thỉnh kinh chăng? 

Hai con quái nói:  

- Phải, chẳng hay thầy có biết nó chăng? 

Ðạo sĩ nói:  

- Con khỉ ấy vo lễ với ta một lần. Ðể ta trợ lực với hai ngƣơi mà bắt nó .  

Hai con quái thƣa rằng:  

- Ðại vƣơng thứ nhì của chúng tôi đã dằn nó dƣới ba hòn núi, sai anh em tôi đem bữu bối mà thâu nó, 

thầy chẳng trợ lực làm chi. 

Ðạo sĩ hỏi:  

- Làm sao mà thâu nó? 

Tinh Tuế Quỷ thƣa rằng: 

- Hồng hồ lô của tôi, và Ngọc tịnh bình của ngƣời nầy, đều là vật báu, nếu cầm dộng đầu trúc miệng 

xuống mà kêu tên nó, nó lên tiếng thì thâu đặng tức thì. Lấy lá bùa nấy bịt miệng ve một giờ ba khắc 

thì tiêu ra nƣớc . 

Tôn Hành Giả nghe nói giựt mình, làm bộ vui vẻ cƣời rằng:  

- Hai vị đƣa bửu bối cho ta xem thử .  

Hai con quái kia vâng lời.  

Tôn Hành Giả nhắm nhía, và nghĩ thầm rằng:  

- Nếu mình cầm hai báu mà nhảy đi, thì cũng không khó, song e mang tiếng giựt đồ! Chi bằng tính 

nhƣ vầy, thì khỏi hƣ thể diện .  

Nghĩ rồi dƣa hai báu lại mà nói rằng:  

- Chắc các ngƣơi chƣa thấy bửu bối của ta .  

Hai con quái hỏi rằng:  

- Sƣ phụ có bửu bối chi, xin cho chúng tôi xem thử? 

Tôn Hành Giả nhổ lông đuôi hóa ra bầu hồ lô dài một thƣớc bảy tấc, đƣa ra nói rằng: - Hồ lô của ta 

lớn hơn nhiều lắm .  

Lanh Lợi Trùng cầm nhắm nhía rằng:  

- Bầu nầy coi thì rơm lắm, song chƣa chắc là báu hơn .  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Sao chắc là không báu hơn? 

Lanh Lợi Trùng thƣa rằng: 

- Hồ lô của sƣ phụ làm sao chƣa rõ, chớ hai bửu bối của chúng tôi, mỗi cái đựng cả ngàn ngƣời .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Bửu bối ngƣơi đặng cả ngàn ngƣời không lấy làm lạ, hồ lô ta thâu hết cả trời .  
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Hai con quái hỏi rằng:  

- Thâu trời đặng hay sao? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Sao lại không đặng .  

Hai con quái đồng thƣa rằng:  

- Vậy xin sƣ phụ thâu thử coi thể nào? 

Tôn Hành Giả nói túng rằng:  

- Nếu trời chọc giận ta thì trong một tháng thâu bay tám lần, bằng không nửa năm chẳng thâu tới .  

Lanh Lợi Trùng nói:  

- Anh ơi, thƣa với thầy mà đổi bửu bối đi? 

Tinh Tuế Quỷ nói:  

- Lẽ nào bầu thâu trời mà chịu đổi cho mình .  

Lanh Lợi Trùng nói:  

- Không thì mình bù thêm Ngọc tịnh bình cũng đặng .  

Tôn Hành Giả nghe nói liền nắm tay Lanh Lợi Trùng mà hỏi rằng:  

- Ngƣơi muốn đổi lắm sao? 

Lanh Lợi Trùng thƣa rằng:  

- Thiệt thâu đặng trời, tôi đành đổi hai mà lấy một, nếu tôi nói dối là con thầy .  

Tôn Hành Giả mừng thầm cúi đầu niệm thần chú, thâu Du thần mà vái thầm rằng: - Các vị làm ơn 

tấu với Thƣợng Ðế rằng: "Lão Tôn bảo hộ Tam Tạng đi thỉnh kinh, nay mắc nạn tại núi Bình Ðảnh, 

muốn đổi bửu bối cho yêu quái mà cứu thầy. Vậy xin cho Lão Tôn thâu trời một khắc cho xuôi việc 

thì cám ơn, nếu chẳng y lời xin, ta lên phá Linh Tiêu bửu điện", Du thần và Yết Ðế y lời lên tấu, vân 

vân.  

Thƣợng Ðế nổi giận phán rằng:  

- Yêu hầu thiệt cả gan, muốn thâu trời sao đặng .  

Na Tra quì tâu rằng:  

- Nếu Bệ Hạ ra ơn thì cũng có thể thâu đặng .  

Thƣợng Ðế phán rằng:  

- Làm sao mà thâu? 

Na Tra tâu rằng:  

- Xin Bệ Hạ truyền chỉ đến Bắc Thiên Môn mƣợn cây cờ Tạo Diêu của Chơn Võ. Ðứng tại Nam 

Thiên Môn mà trƣơng cờ ấy, thì ban ngày tối sẫm nhƣ đêm. Gọi là phép thâu trời, mà trợ Tôn Ngộ 

Không cho xuôi việc .  

Thƣợng Ðế y tấu, Du Thần trả lời với Ðại Thánh, vân vân.  
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Tôn Hành Giả mừng rỡ, nói với cặp quỷ rằng:  

- Các ngƣơi trợn mắt cho lớn mà coi ta thâu trời .  

Tôn Hành Giả quăng Hồ lô lên cao.  

Na Tra liền dƣơng cờ Tạo Diêu lập tức.  

Hai con quái ngó khôn thấy nhau, kinh hãi hỏi rằng:  

- Ðƣơng nói chuyện thì trời vừa đứng bóng, sao bây giờ nhƣ nửa đêm vậy? 

Tôn Hành Giả nói lớn rằng:  

- Thâu trời vào trong bầu, còn mặt nhựt đâu mà không tối .  

Hai con quái hỏi rằng:  

- Vậy chớ sƣ phụ ở đâu mà nói đó? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ta đứng trƣớc mặt các ngƣơi .  

Cặp quỷ hỏi rằng:  

- Không biết chỗ nầy là chốn nào vậy thầy .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ðây là mé biển, phải đứng cho vững vàng, nếu bƣớc một bƣớc thì sẩy chân bảy ngày chìm chƣa tới 

đáy biển .  

Hai con quỷ kinh hãi nói rằng:  

- Chúng tôi đã thấy phép nhiệm của thầy, xin trả trời lại nhƣ cũ .  

Tôn Hành Giả niệm thần chú.  

Na Tra nghe rõ liền cuốn cờ, nắng chang chang thiệt là chánh ngọ.  

Hai con quái mừng rỡ cƣời rằng:  

- Hay thiệt, hay thiệt, xin thầy đổi cho tôi .  

Miệng nói tay trao, đổi chọn xong xả.  

Tôn Hành Giả nhảy lên Nam Thiên Môn tạ ơn Thái Tử Na Tra.  

Na Tra trở về tâu lại.  
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Nói về hai con quái mảng nhắm nghía giả Hồ lô, ngó lại không thấy đạo sĩ.  

Lanh Lợi Trùng than rằng:  

- Thần tiên cũng gạt ngƣời! Khi nãy nói độ chúng ta, bây giờ biến mất .  

Tinh Tuế Quỷ nói:  

- Tại lòng ngƣơi tham không cùng, đổi đặng phép mầu, còn muốn thành tiên nữa. Ðể thâu trời thử 

coi thể nào! 

Lanh Lợi Trùng cầm Hồ lô quăng lên, rớt xuống nhƣ đồ bỏ.  

Lanh Lợi Trùng kinh hãi nói rằng:  

- Sao thâu trời không đặng! Có khi Tôn Hành Giả biến hóa mà gạt mình chăng? Tinh Tuế Quỷ đáp 

rằng:  

- Ngƣơi nói không thông chi hết! Tôn Hành Giả núi đè gần dập mật, ra sao đặng mà gạt mình. Chắc 

là không niệm chú nên thâu chẳng đặng. Ðể ta thâu thử coi thể nào . Nói rồi cầm Hồ lô vái mà rằng:  

- Nấu thâu không đặng, thì ta đánh thấu đền Linh Tiêu .  

Nói rồi quăng lên nữa. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả ở trên mây ngó thấy, liền dùn mình mà thâu lông.  

Còn hai con quỷ thấy bầu rớt xuống nữa, đồng nói lớn rằng:  

- Thâu không đặng chắc là bầu giả! 

Nói vừa dứt tiếng coi lại mất Hồ lô.  

Hai con quái kinh hãi nói rằng: 

- Mới thấy bầu trời, ai dè mất đất! 

Cùng nhau vạch cỏ kiếm hoài, mà chẳng có chi hết; Tinh Tuế Quỷ than rằng: 

- Không xong, không xong! Bửu bối mất hết rồi, về tay không chắc phải đòn mà chết! 

Lanh Lợi Trùng nói: 

- Chi bằng trốn phức cho xong .  

Tinh Tuế Quỷ nói:  

- Bề nào cũng về, chớ trốn đi sao phải, bởi Nhị đại vƣơng cƣng ngƣơi lắm ta đổ thừa cho ngƣơi thì bị 

mắng ít điều chớ không tới nổi giết. Nói cùng có chết hết cũng đành, nếu trốn đi, sau mà chủ kiếm 

đặng thì chắc giết, thà về thú tội cầu may .  

Nói rồi đồng trở lại.  

Tôn Hành Giả nghe rõ, liền hóa con ruồi bay theo.  

Nếu Tôn Hành Giả biến ra con ruồi, thì hai món báu để đâu cho đặng. Bởi bửu pháp ấy cũng nhƣ 

thiết bãng, muốn thâu nhỏ cũng nhƣ ý mình. 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

 

 

Nói về Kim Giác đƣơng ngồi uống rƣợu với em, thấy cặp quỷ trở về lạy.  

Ngân Giác hỏi rằng:  

- Hai đứa bây thâu Tôn Hành Giả rồi chƣa? 

Tinh Tuế Quỷ và Lanh Lợi Trùng cứ lạy hoài không dám thƣa lại.  

Ngân Giác hỏi thét.  

Tinh Tuế Quỷ thƣa rằng:  

- Tội chúng tôi đáng chết! Bởi chúng tôi đi mới bán lộ, gặp tiên ông núi Bồng Lai đón đƣờng, ông ấy 

có Hồ lô và thâu trời cho chúng tôi xem thử, bởi thấy vật báu nên động lòng tham, năn nỉ xin đổi bầu 

nhỏ lấy bầu lớn. Ông ấy không chịu, nói bầu thâu trời không đổi bầu thâu ngƣời Lanh Lợi Trùng bù 

thêm Tịnh bình, mà đổi cho đặng. Chúng tôi không dè, tay phàm cầm của tiên không đƣợc. Mới 

quăng lên tập thâu thử, té ra bầu ấy biến mất đi; thiệt là lòng tham cho Ðại vƣơng, không dè phạm tội 

chết .  

Nói rồi đồng lạy tam thiên.  

Kim Giác nghe nói nổi giận, hét nhƣ sấm mà nói rằng:  

- Chắc là Tôn Hành Giả biến hóa mà đổi Hồ lô! Không biết thần nào tha nó ra mà làm lộng nhƣ vậy .  

Ngân Giác nói:  

- Tôn Hành Giả rất nên vô lễ, đã ra khỏi núi thì thôi, sao lại giả thần tiên gạt trẻ thơ mà đổi bửu bối! 

Nếu ta bắt không đặng nó, thì không phải chúa động núi nầy .  

Kim Giác hỏi rằng:  

- Làm sao mà bắt nó cho đặng? 

Ngân Giác nói:  

- Năm món bửu bối tuy mất hai chớ còn ba: Gƣơm Thất Tinh, quạt Ba Tiêu sẳn đây, còn Hoảng kim 

thằng mẹ ta còn cất tại Yểm Long động, nay sai vài đứa qua mời mẹ ta đến mà ăn thịt Ðƣờng Tăng. 

Sẳn dịp đem Hoảng kim thằng mà trói Tôn Hành Giả luôn thể .  

Kim Giác hỏi:  

- Bâygiờ sai đứa nào đi? 

Ngân Giác nói:  

- Tinh Tuế Quỷ, Lanh Lợi Trùng là hai đứa đồ bỏ, đi ra sau cho rảnh, ta chẳng hề sai tới chúng bây, 

mau kêu Bà Sơn Hổ và Ỷ Hải Long, vào ta bảo . 

 

 

Khi ấy Ngân Giác thấy Bà Sơn Hổ và Ỷ Hải Long bƣớc tới liền dặn rằng:  
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- Hai ngƣời đến động Yểm Long mời cố qua ăn thịt Ðƣờng Tăng, và đem dây Hoảng kim mà bắt Tôn 

Hành Giả .  

Hai yêu vâng lệnh đi liền. Con ruồi bay theo, đậu trên mình Bà Sơn Hổ ƣớc chừng đôi ba dặm, muốn 

hiện hình mà đánh chết chúng nó, song lại sợ không biết đƣờng đi. Tính rồi liền bay lên nhánh cây 

mà đậu, nhƣợng hai con yêu đi trƣớc một đổi, Tôn Hành Giả biến ra yêu nhỏ, chạy theo kêu lớn 

rằng:  

- Ðợi tôi đi theo với .  

Ỷ Hải Long ngó lại hỏi:  

- Ai đó? 

Tiểu yêu nói:  

- Ðại ca không biết tôi hay sao mà hỏi? 

Ỷ Hải Long nói:  

- Thiệt ta không biết mi là ai? 

Tiểu yêu nói:  

- Phải, thiệt anh không biết, bởi tôi là quân ngoài .  

Ỷ Hải Long nói: "Quân ngoài đông ngƣời nên ta biết không hết, mà ngƣơi đi đâu bây giờ? 

Tiểu yêu nói:  

- Ðại vƣơng sai hai anh đi thỉnh cố, ăn thịt Ðƣờng Tăng, và dặn đem Hoảng Kim Thằng qua bắt Tôn 

Hành Giả, Ðại vƣơng sợ hai ngƣời đi trì huởn, nên sai tôi đi theo, chạy nãy giờ mệt quá! 

Hai yêu nghe nói phải, nên không nghi, ba ngƣời đồng đi hỏa tốc.  

Tiểu yêu hỏi rằng:  

- Chẳng hay gần tới hay chƣa? 

Ỷ Hải Long chỉ nhà mà nói rằng:  

- Ở trong rừng nầy .  

Tiểu yêu đi sau, lấy thiết bảng đập đầu hai yêu lớn chết tƣơi.  

Rồi tự mình hóa làm Ỷ Hải Long, lại nhổ một cái lông biến làm Bà Sơn Hổ. Lấy thiết bảng đập hai 

thây nát tan, vít vào cỏ rậm sợ ngƣời thấy sinh nghi.  

Hai ngƣời giả vào rừng, thấy cửa động bằng đá, một cánh khép, một cánh mở.  

Có con yêu cái giữ cửa hỏi rằng:  

- Hai ngƣời ở đâu đến đây? 

Ỷ Hải Long giả đáp rằng:  

- Chúng tôi ở động Liên Hoa, qua mời cố ăn yến .  

Con yêu giữ cửa cho hai ngƣời vào trong.  

Ỷ Hải Long giả ngó thấy bà già ngồi giữa động, thì nghĩ rằng:  
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- Bổn phận mình đáng lạy ba ngƣời; là Thầy với Quan Âm, cùng Phật Tổ. Bây giờ phải lạy mẹ yêu 

lấy làm hổ thẹn. Bằng không quỳ lạy thì chúng sanh nghi, cũng bởi muốn cứu thầy phải chịu nhục 

mới đặng .  

Nghĩ rồi bƣớc tới quỳ lạy thƣa rằng:  

- Cố xƣa rày mạnh khỏe? 

Yêu già nói: 

- Thôi, hai con chờ dậy vậy chớ ở đâu đến đây? 

Ỷ Hải Long giả thƣa rằng: 

- Chúng tôi là Ỷ Hải Long và Bà Sơn Hổ vâng lệnh hai vị đại vƣơng tại động Liên Hoa, mời cố qua 

ăn thịt Ðƣờng Tăng và xin đem Hoảng kim thằng mà trói Tôn Hành Giả .  

Bà già ấy mừng rỡ mà khen rằng:  

- Hai con ta thiệt là có hiếu .  

Nói rồi truyền tiểu yêu khiêng kiệu, phủ màn chắn tứ bề.  

Yêu già lên kiệu đi trƣớc, Ỷ Hải Long và Bà Sơn Hổ giả theo sau. 

 

 

Ðến sáu dặm đƣờng, tiểu yêu để kiệu xuống nghỉ.  

Bị Ỷ Hải Long giả rút thiết bảng đập chết hết tiểu yêu.  

Bà ấy vén màn mà dòm.  

Ỷ Hải Long giả đập bể đầu mà chết.  

Coi lại là hồ ly chín đuôi, Tôn Hành Giả hiện nguyên hình lấy đặng Hoảng kim thằng, để trong tay 

áo và mừng rỡ nói rằng:  

- Tuy hai chúa động có năm báu, mà ba món bửu bối về ta .  

Nói rồi nhổ bốn cái lông, biến ra Ỷ Hải Long, Bà Sơn Hổ, và hai yêu khiêng kiệu. Còn mình biến 

làm bà ấy, ngồi trên kiệu tử tế. 

 

 

Khi đến cửa động Liên Hoa, hai yêu khiêng kiệu kêu mở cửa.  

Tiểu yêu trong động mở cửa, rồi vào phi báo, vân vân...  

Kim Giác, Ngân Giác đặt bàn hƣơng án, đồng ra quỳ lạy tiếp nghinh.  

Tôn Hành Giả mừng thầm rằng:  

- Mình lạy một ngƣời, nay hai đứa lạy trả, bề nào cũng có lời .  

Liền xuống kiệu đi thẳng vào động.  

Bao nhiêu yêu quái đều lạy mừng, xƣớng hát đàn ca, làm cách trọng thể.  
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Kim Giác, Ngân Giác quỳ thƣa rằng:  

- Nay mẹ đến đây, có đem Hoảng kim thằng hay không? 

Yêu già nói: 

- Có .  

Còn Bát Giới bị treo trên trính liền cƣời khan.  

Sa Tăng lấy làm lạ hỏi nhỏ rằng:  

- Anh vui nổi gì mà cƣời dữ vậy?  

Bát Giới nói: 

- Ta ngỡ là mẹ nó tới mà ăn thịt mình. Chẳng ngờ không phải .  

Sa Tăng hỏi:  

- Vậy chớ ai đó? 

Bát Giới nói:  

- Bật Mã Ôn chớ ai .  

Sa Tăng hỏi:  

- Sao anh hiểu đặng? 

Bát Giới nói:  

- Ta bị treo cao hơn ngƣơi, nên ngó thấy rõ sau đít có đuôi khỉ rỏ ràng .  

Sa Tăng can rằng:  

- Thôi, đừng nói dai lậu sự . 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả tỏ tai nghe rõ, liền hỏi rằng:  

- Chẳng hay con rƣớc mẹ qua có chuyện chi? 

Kim Giác thƣa rằng:  

- Nay con bắt đặng Ðƣờng Tăng, nên mời mẹ qua ăn thịt cho trƣờng thọ .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Mẹ không muốn ăn thịt Ðƣờng Tăng, biểu trẻ cắt tai Bát Giới cho mẹ uống rƣợu . Bát Giới nghe 

nói rủa nhỏ rằng:  

- Con khỉ mắc phong bày chuyện thất đứt, chọc ta la lớn bây giờ . 

 

 

Xảy thấy tiểu yêu vào báo rằng:  

- Ðại vƣơng ôi! Tôn Hành Giả đập chết cố; bỏ thây ngoài đƣờng, nay giả hình qua đó .  

Kim Giác nổi giận, rút gƣơm thất tinh chém liền.  
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Tôn Hành Giả hóa hào quang bay mất.  

Kim Giác kinh hãi nói rằng:  

- Em ôi! Thả thầy trò nó ra cho rãnh, để làm chi sanh sự khó lòng! 

Ngân Giác nổi giận nói rằng:  

- Sao anh không xét lại, cực khổ mƣời phần mới bắt đặng thầy trò nó, lẽ nào nay lại thả ra, xin đừng 

lo chi hết, tuy là Tôn Hành Giả thần thông quảng đại, song tôi chƣa đấu phép đấu tài, để tôi kiếm nó 

đánh thử ba hiệp coi thể nào, bằng thua nó thì trả lại, nếu bắt đặng sẽ ăn thịt một lần .  

Nói rồi nai nịt, cầm gƣơm ra cửa động hét lớn rằng:  

- Tôn Hành Giả chạy đâu cho khỏi, trả bửu bối kẻo mà chết bây giờ!  

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả ở trên mây, mắng rằng:  

- Mi bất thông dám phạm nhằng ông ngoại, mau mau thả thầy trò ra thì vô sự, bằng chọc giận ông 

ngoại thì cả động không còn .  

Nói rồi cầm thiết bảng nhảy xuống.  

Ngân Giác giận quá nhảy bổ lên đánh liền.  

Tôn Hành Giả nghĩ rằng:  

- Mình đã đặng ba cái bửu bối, còn đánh với nó làm chi cho mất công. Vả lại đánh ba chục hiệp cũng 

cầm đồng, chi bằng dùng phép nó mà bắt nó. Nhắm lấy Hồ lô, Tịnh bình mà thâu cũng đặng, song lại 

e nó biết thế, không lên tiếng thì chẳng thành công. Vậy thì quăng dây Hoảng kim mà trói nó thì tiện 

lắm .  

Nghĩ rồi liền quăng lên, chẳng ngờ sợi dây ấy có hai thần chú, hễ niệm thần chú cẩn thằng thì buộc 

lại, bằng niệm chú tòng thằng thì dây tháo ra.  

Ngân Giác thấy quăng dây ấy trói mình, liền niệm chú tòng thằng. Dây tháo ra lập tức. Rồi lấy dây 

quăng Tôn Hành Giả, niệm chú cẩn thằng, trói riết Tôn Hành Giả. Tôn Hành Già biến nhỏ chừng nào 

nó riết theo chừng nấy, vấn từ cẳng cho tới đầu, Ngân Giác chém bảy tám gƣơm không trầy da một 

chút, túng phải xách về động, nói lớn rằng:  

- Tôi bắt đặng Tôn Hành Giả về đây .  

Kim Giác mừng rở ngợi khen.  

Truyền trói Tôn Hành Giả tại cột nhà, lấy Hồ lô và Tịnh bình lại, rồi dọn tiệc ăn mừng tại nhà sau. 

 

 

Khi ấy Bát giới ở trên trinh cƣời hả hả nói rằng:  

- Ðại ca ôi! Hết trông ăn tai tôi mà uống rƣợu .  
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Tôn Hành Giả nói:  

- Mi đừng ào ào để ta lo thoát thân mà giải cứu .  

Nói rồi hóa hình nhỏ. Bởi không có niệm chú cẩn thằng, nên dây không riết nữa. Lấy thiết bảng hóa 

ra cái đục, đục đứt cái khoen trong cổ, ra khỏi nhổ lông hóa hình thế tại đó, còn mình hóa ra tiểu yêu 

đứng giữ một bên, tính kế ăn cắp bửu bối, liền chạy ra sau thƣa rằng:  

- Ðại vƣơng ôi! Tôn Hành Giả phá quá gần hƣ Hoảng kim thằng, xin cho dây khác lớn hơn mà cột 

thế mới đặng .  

Kim Giác nghe nói phải, liền mở dây buộc lƣng đƣa cho nó, tiểu yêu giả lãnh dây đai ra trói chắc 

chắn, lấy Hoảng kim thằng bỏ vào tay áo, nhổ lông hóa dây khác, đem trao cho Kim Giác, Kim Giác 

ơ hờ cất lấy. 

 

 

Còn tiểu yêu giả chạy ra cửa động, hiện hình khiêu chiến, tiểu quỷ vào phi báo.  

Kim Giác lấy làm lạ nói rằng:  

- Tôn Hành Giả bị trói tại đây, còn Tôn Hành Giả nào khiêu chiến ngoài cửa? 

Ngân Giác nói:  

- Ðể tôi đem hồ lô bắt nó .  

Nói rồi ra cửa động hỏi rằng:  

- Ngƣơi là ai đó? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ta là Hành Giả Tôn, nghe nói mi bắt anh ta, nên tìm báo oán . 

Ngân Giác nói:  

- Ta chẳng đánh với mi làm chi. Ta kêu một tiếng mi dám ơi, thì ta chịu phục .  

Tôn Hành Giả nói: 

- Mi kêu một ngàn tiếng ta cũng dám ơi .  

Ngân Giác cầm hồ lô trút xuống, kêu rằng:  

- Hành Giả Tôn. 

Tôn Hành Giả nghĩ rằng:  

- Không phải thiệt tên, nhắm lên tiếng cũng vô sự. 

Nghĩ rồi liền ơi một tiếng, bị thâu vào bầu, mới biết vật ấy bắt tiếng ngƣời mà thôi, không luận họ 

tên thật giả. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả vào trong bầu, bị Ngân Giác kiếm bùa, nhảy ra không đặng, coi tối nhƣ thể ban 
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đêm.  

Tôn Hành Giả nghĩ rằng:  

- Trƣớc khi hai tiểu yêu gần đổi bầu có nói rằng: Thâu vào bầu ấy một giờ ba khắc thì tiêu ra nƣớc. 

Song Lão Tôn bị Thái Thƣợng lão quân nhốt trong lò bát quái, đã thành da đồng xƣơng sắt, mắt lửa 

tròng vàng, nhắm không lẻ tiêu tan ra nổi, song lo một điều ra không đặng mà thôi. 

 

 

Nói về Ngân Giác vào động nói với anh rằng:  

- Tôi đã thâu Hành Giả Tôn vào bầu rồi. Nó là em Tôn Hành Giả. 

Kim Giác mừng rỡ nói rằng:  

- Em để một lát, chừng nào lắc trong bầu nghe ọc ạch sẽ gở bùa mà trút ra. 

Tôn Hành Giả nghe rõ nghĩ rằng:  

- Mình không tiêu ra nƣớc, chắc nó để đời, chi bằng ta tiểu gạt nó, song nghĩ lại dơ áo khó lòng. 

Liền nhổ nƣớc miếng hoài, giả đò tiêu ra nƣớc, trông nó gở bùa mà nhảy ra. 

 

 

Khi ấy hai anh em mê uống rƣợu, hơn một giờ không thèm lúc lắc.  

Tôn Hành Giả đợi không đặng, liền ré lớn rằng:  

- Trời ôi! Giò cẳng đều tiêu hết! 

Kim Giác, Ngân Giác cũng không thém nói tới.  

Tôn Hành Giả ré lớn rằng:  

- Mẹ ôi! Lƣng bụng đều tiêu hết! 

Kim Giác nói:  

- Tiêu tới lƣng thì gần nát hết, em gỡ bùa coi thử thể nào. 

Tôn Hành Giả liền nhổ lông biến ra nửa khúc đầu. Còn mình hóa làm con ve nhỏ, đậu dựa miệng 

bầu.  

Ngân Giác lúc lắc nghe ọc ạch liền gỡ lá bùa, con ve nhỏ bay mất hóa ra Ỷ Hải Long lại đứng một 

bên. 

 

 

Còn Ngân Giác đƣa bầu cho anh coi, chỉ còn đầu với tay chƣa tiêu hóa, Kim Giác nói: 

- Em đậy lại cho tiêu hết sẽ hay, lo uống rƣợu kẻo lạt. 

Ngân Giác dán lá bùa lại.  

Kim Giác rót một chén rƣợu đƣa hai tay mà nói rằng:  
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- Thƣởng hiền đệ có tài bắt đặng anh em Tôn Hành Giả. 

Còn Tôn Hành Giả biến làm Ỷ Hải Long đứng hầu một bên đó.  

Ngân Giác lật đật trao bầu hồ lô cho Ỷ Hải Long cầm, rồi hai tay tiếp bƣng chén rƣợu mà uống.  

Uống rồi rót chén khác mà kính anh.  

Tôn Hành Giả thấy hai anh em thù tạc một hồi, lén bỏ bầu hồ lô vào tay áo, rồi cũng hóa Ỷ Hãi Long 

cầm bầu giả đứng đó.  

Ngân Giác lấy hồ lô lại rồi cũng uống hoài.  

Còn Hành Giả tráo đặng bửu bối chạy ra ngoài mừng quýnh.  

 

 

Dầu mà trí xảo cao tay quỷ , 

Chi khỏi hồ lô lại họ Tôn.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 35  

Chúa động bị thâu về với chủ 

Ngộ Không đặng báu trả cho Tiên 

Khi ấy Tôn Hành Giả lấy đặng hồ lô, liền ra cửa động kêu lớn rằng:  

- Bây vào báo cho mau, ta là Tôn Hành Giả tới khiêu chiến. 

Kim Giác đƣơng uống rƣợu, nghe báo kinh hãi nói rằng:  

- Hiền đệ, không xong rồi, chắc là chọc ổ giộc nên nó tới cả bầy! 

Ngân Giác nói:  

- Xin anh đừng sợ, bầu nầy đựng cả ngàn ngƣời, dầu thâu hết cả bầy cũng còn lõng lẻo, để tôi ra bắt 

nó cho anh coi. 

Nói rồi xách bầu ra cửa động, hăm hở hỏi rằng:  

- Mi là ai? Dám đến đây ó ré. Ta chẳng cần đánh với mầy làm chi, nếu ta kêu một tiếng, mi dám ơi 

thì ta chịu phục. 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ngƣơi kêu thì ta lên tiếng, rồi ta kêu ngƣơi, ngƣơi dám ơi chăng? 

Ngân Giác nói:  

- Ta có hồ lô, nên kêu ngƣơi mà bắt, chớ ngƣơi kêu ta làm chi? 
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Tôn Hành Giả nói:  

- Ta cũng có hồ lô nhƣ vậy. 

Ngân Giác nói:  

- Nếu quả có hồ lô thì giơ lên ta xem thử? 

Tôn Hành Giả lấy bầu trong tay áo, đƣa lên nói rằng: 

- Ngƣơi xem thử coi thể nào? 

Ngân Giác xem rõ, kinh hãi nghĩ rằng:  

- Bầu ấy giống tạc nhƣ mình. 

Nghĩ rồi nói rằng:  

- Hành Giả Tôn, bầu ấy gốc ở đâu mà ra đó? 

Tôn Hành Giả không hiểu căn cƣớc, liền hỏi trí rằng:  

- Ngƣơi nói sự tích hồ lô của ngƣơi ra thể nào, rồi ta sẽ cắt nghĩa. 

Ngân Giác nghĩ không kịp, liền nói thiệt rằng:  

- Trong đời hổn độn mới qua, trời đất vừa phân biệt, sanh ra nƣớc non cây cỏ, tại chân núi Côn lôn 

mọc một dây bầu tiên, đến khi Nữ Oa rèn núi vá trời, thì ông Thái Thƣợng lão quân dạo đến chân núi 

ấy, thấy trái bầu đỏ liền hái mà đựng thuốc Huờn đơn, nay về tay ta, thiệt là bửu bối. 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ngƣơi nói còn thiếu một chút. Bởi Thái Thƣợng lão quân thấy dƣới chân núi Côn lôn có một dây 

bầu hai trái đỏ, một trái đực, một trái cái, đều hái hết cả hai. Mà của ta là hùng hồ lô, bầu đực, còn 

của ngƣơi chắc là thƣ hồ lô. 

Ngân Giác nói:  

- Không chắc của ai đực cái, hễ bầu nào thâu ngƣời đặng là báu mà thôi. 

Tôn Hành Giả nói:  

- Phải, vậy thì ta nhƣờng ngƣơi thâu trƣớc. 

Ngân Giác mừng quá, cầm bầu trút xuống, nhảy lên cao kêu lớn rằng:  

Hành Giả Tôn! 

Tôn Hành Giả chẳng sợ chút nào, ơi luôn tám, chín tiếng.  

Ngân Giác thâu không đặng, tức mình nhảy xuống đấm ngực than rằng:  

- Ai dè đâu lạ lùng nhƣ vậy, cái thấy đực mà kỵ, không dám thâu vào! 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Bây giớ tới phiên chồng kêu vợ, thì phải dạ cho mau! 

Nói rồi cầm hồ lơ nhảy lên mây, trút miệng xuống kêu lớn rằng:  

Ngân Giác đại vƣơng! 
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Ngân Giác không dám nuốt lời, liền ơi một tiếng, bị hồ lô thâu vào, Tôn Hành Giả lấy bùa bịt lại. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả xách bầu và đi và lúc lắc, vì đƣờng xá gập ghềnh, nghe sục sạc nhƣ thầy bói bỏ 

tiền vào ống lúc lắc mà coi quẻ.  

Tôn Hành Giả nói chơi rằng:  

- Ta cầm Phát khóa đồng là ống bói trong tay. Vậy coi thử một quẻ, chừng nào thầy ra khỏi động. 

Nói rồi tay thì lắc, miệng thì vái:  

- Ƣng ai: Văn Vƣơng, Khổng Tử, Ðào Hoa thánh mẫu, Quỷ Cốc tiên sanh. 

Và vái và đi vào cửa động. 

 

 

Khi ấy tiểu yêu xem thấy, kinh hãi vào báo rằng:  

- Không xong rồi! Ðại vƣơng thứ nhì đã bị Hành Giả Tôn thâu vào bầu, lúc lắc giả đò coi quẻ. 

Kim Giác nghe báo thất sắc, nhào xuống đất khóc rằng:  

- Hiền đệ ôi! Từ khi anh em ta trốn xuống đầu thai, ngỡ là chắc làm chúa động, không dè bị mấy sãi 

ấy chặt đứt tay chân ta! 

Nói rồi khóc vang. Các tiểu yêu cũng động lòng rơi lụy. 

 

 

Nói về Bát Giới bị treo trên trính, nín không đặng, liền kêu lớn nói rằng:  

- Chúa động ôi! Lịnh đệ thác rồi, khóc cũng không sống lại, chi bằng dọn cơm chay mà đãi thầy trò 

ta, sẽ tụng văn sanh cho siêu độ. 

Kim Giác nổi giận, muốn ăn thịt Bát Giới.  

Kế tiểu yêu báo rằng:  

- Hành Giả Tôn đi gần tới cửa . 

Kim Giác bảo tiểu yêu coi còn mấy bửu bối.  

Tiểu yêu thƣa rằng:  

- Còn gƣơm Thất tinh, quạt Ba tiêu và Tịnh bình. 

Kim Giác nói:  

- Tịnh bình cũng nhƣ hồ lô, thiệt là đồ phản chủ, còn dùng nó làm chi. Chúng bây hãy đƣa quạt Ba 

tiêu và Thất tinh kiếm cho ta.  

Tiểu yêu y lời, đƣa hai bửu bối.  

Kim Giác giắt quạt sau bâu áo, cầm gƣơm ra cửa động mắng rằng:  
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- Mi là loài giộc, giết mẹ ta rồi hại em ta, quyết phân thây mi mà báo oán. 

Tôn Hành Giả nói:  

- Mi trả thầy ta và các sƣ đệ, thì đặng còn hồn, bằng cự với ta chắc là tuyệt tộc. Kim Giác nổi giận 

chém một gƣơm.  

Tôn Hành Giả đỡ rồi đánh lại, đánh hai mƣơi hiệp cầm đồng.  

Kim Giác kêu tiểu yêu đồng trợ chiến.  

Tôn Hành Giả bị vây chính giữa, liền nhổ lông nhai nhỏ phun ra, hóa ra hơn mấy trăm hình, đánh 

tiểu yêu chạy vở, và la lớn rằng:  

- Ðại vƣơng ôi! Hành Giả đông cả ngàn, chúng tôi đánh sao cho lại. 

Kim Giác thấy tiểu yêu và la và chạy. Nổi giận lấy ba tiêu phiến quạt liền, lửa dậy rần rần bốn phía.  

Tôn Hành Giả dùng mình thâu lại lông biến mất, hóa ra một hình giả chạy riết nhƣ tên, còn mình 

hiện vào động, đánh tiểu yêu chết hết, chƣa kịp cứu thầy, ngó thấy trên bàn chiếu hào quang, liền 

men vào đó, coi lại là ngọc tịnh bình.  

Tôn Hành Giả mừng lấy cất đi, ra cửa động coi thử.  

Thấy Kim Giác vừa tới, chém một gƣơm thất tinh.  

Tôn Hành Giả thất kinh nhảy mất. 

 

Khi ấy Kim Giác vào động, thấy tiểu yêu bị giết hết, động lòng cất tiếng khóc than rồi ngồi kê mặt 

trên bàn mà nghỉ mệt. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả men vào thám thính, thấy Kim Giác cúi mặt ngáy pho pho, còn cầm cây gƣơm 

trong tay, giắt cây quạt trên cổ.  

Tôn Hành Giả lén rút cây quạt.  

Kim Giác giựt mình thức dậy, xách gƣơm báu rƣợt theo.  

Tôn Hành Giả giắt quạt sau lƣng, lấy thiết bảng cự chiến.  

Kim Giác đánh đặng bốn mƣơi hiệp, rồi bại tẩu, chạy qua động Yểm Long.  

Tôn Hành Giả vào động Liên Hoa, mở Tam Tạng, Sa Tăng, Bát Giới, thầy trò mừng rỡ, lục gạo nấu 

cơm ăn. 

 

 

Nói về Kim Giác qua động Yểm Long, gom các tiểu yêu nữ quái, kéo qua nói với ngƣời cậu ruột là 

Hồ Ấ Thất đại vƣơng, hiệp binh qua đánh báo oán. 
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Rạng ngày Tôn Hành Giả chờ dậy, ra cửa động ngó chừng thấy lũ yêu gần tới, Tôn Hành Giả vào 

kêu Bát Giới nói rằng:  

- Yêu tinh viện binh tới đánh nữa, vậy ngƣơi ra trợ chiến cùng ta, để Sa Tăng bảo hộ thầy và coi 

chừng con ngựa .  

Tôn Hành Giả và Bát Giới ra cửa động, thấy ngƣời mặt trắng râu dài, tay cầm cây kích lớn, hét rằng: 

- Ta quyết đâm chết con khỉ khốn nầy, mà báo cừu cho chị ruột .  

Tôn Hành Giả mắng rằng:  

- Mi là loài ngu si, chƣa biết tài ông ngoại. Ðố mi chạy đâu cho khỏi, ta quyết đập một hèo .  

Nói rồi hổn chiến, Hồ Ấ Thất chạy tuốt.  

Tôn Hành Giả đuổi theo, bị Kim Giác cản lại đánh nhầu, Hồ Ấ Thất cũng day lại đánh nữa.  

Bát Giới vác đinh ba đập liền.  

Bốn ngƣời hổn chiến với nhau, chƣa biết ai thắng bại. 

 

 

Khi ấy Kim Giác kêu tiểu yêu, nữ quái phủ vây.  

Còn Sa Tăng ở trong động ngó thấy ngứa nghề, xách gậy ra giải vây loạn đã.  

Hồ Ấ Thất coi mới cự không lại, day lƣng chạy nhào.  

Bị Bát Giới đuổi theo đập chết, hiện nguyên hình là xác hồ ly.  

Kim Giác thấy cậu chết thì nóng ruột, liền bỏ Tôn Hành Giả theo đánh Bát Giới báo cừu, có Sa Tăng 

trợ chiến với Bát Giới.  

Kim Giác cả thua vụt chạy. Sa Tăng, Bát Giới rƣợt theo. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả cầm Tịnh bình trút miệng xuống, nhảy lên cao kêu lớn rằng:  

- Kim Giác đại vƣơng ôi! 

Kim Giác ngỡ yêu tinh kêu mình, liền ơi một tiếng, chẳng ngờ bị hút vào bình.  

Tôn Hành Giả lấy bùa niêm lại, thấy gƣơm Thất tinh sa xuống đất, liền lấy cầm tay. 

 

Ba anh em về động thuật chuyện cho thầy nghe, Tam Tạng mừng rỡ mƣời phần cởi ngựa ra khỏi 

động.  

Thầy trò đi một đổi, thấy một ngƣời mù ngồi bên lộ nắm cƣơng ngựa Tam Tạng mà nói rằng:  

- Hòa Thƣợng trả bửu bối cho ta, thì mới đi đặng .  

Tôn Hành Giả biết là Thái Thƣợng lão quân biến hóa, liền bái mà nói rằng: 
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- Chẳng hay Lão Tổ đến đây có chuyện chi?  

Thái Thƣợng hiện lên mây nói rằng:  

- Tôn Hành Giả, trả bửu bối cho ta .  

Tôn Hành Giả nhảy lên mây hỏi rằng:  

- Ông đòi bửu bối chi? 

Thái Thƣợng lão quân nói: 

- Hồng hồ lô là bầu ta đựng thuốc, Tịnh bình là bầu ta đựng nƣớc, gƣơm Thất tinh là đồ ta trộn thuốc, 

Ba tiêu phiến là đồ quạt lửa, Hoảng kim thằng là dây đai ta; còn Kim Giác là đồng tử coi lò vàng, 

Ngân Giác là đồng tử coi lò bạc. Bởi chúng nó ăn cắp năm báu ấy, xuống trung giới làm yêu, ta kiếm 

tìm không đặng. Nay ngƣơi bắt đặng thì thành công phải trả lại cho ta hết thảy .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ông không nghiêm cấm, thả gia tƣớng làm yêu, e không khỏi phạm luật .  

Thái Thƣợng lão quân nói:  

- Ta chẳng can chi hết. Ấy là tại hoạn nạn của thầy trò các ngƣơi, nếu không vậy sao thành chánh quả 

.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 36  

Vào chùa báu, Ngộ Không dọa sãi 

Ngụ am thanh, Tam Tạng xem trăng 

Tôn Hành Giả nghĩ lại biết rồi, bởi tại thầy mình mắc nạn, liền nói xuôi rằng:  

- Vậy thời tôi trả đủ cho ông .  

Thái Thƣợng lão quân thâu năm báu, đổ Hồ lô và Tịnh bình, có hai ngọn hào quang sáng bay ra, 

Thái Thƣợng lão quân chỉ một cái, hiện ra hai vị đồng tử nhƣ thƣờng, đồng về cung Ðâu Suất. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả xuống thƣa lại với thầy, rồi cùng nhau đi tới.  

Ngày kia gặp hòn núi cản đƣờng.  

Tam Tạng nói:  

- Núi đó rất cao, đồ đệ phải coi chừng ma quỷ .  

Tôn Hành Giả nói:  
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- Xin thầy đừng lo sợ, hễ trong dạ vững vàng, thì tự nhiên vô sự .  

Tam Tạng nói:  

- Ðồ đệ ơi! Sao mà đi hoài không tới Tây Phƣơng? Kể từ ra khỏi thành Trƣờng An đến nay đã năm 

năm mà đƣờng đi còn thăm thẳm! 

Tôn Hành Giả cƣời hả hả nói rằng:  

- Thầy ôi! Ði chƣa tới đâu là đâu, cũng nhƣ mới ra khỏi cửa ngõ, thầy đừng hỏi thăm xa gần chi hết, 

hãy bền lòng đi mãi, thì cũng có thuở đến Tây Phƣơng .  

Thầy trò đi tới mặt trời lặn, thấy dựa chân núi có một kiểng chùa lớn, Tam Tạng giục ngựa tới, thấy 

ngoài cửa núi có treo tấm biểng đề năm chữ: Sắc Tử Bửu Lâm Tự . 

Biết là cảnh chùa Bửu lâm của vua lập.  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Ai vào chùa ấy nói với sãi xin ngủ nhờ? 

Tam Tạng nói: 

- Ðể ta đi cho .  

Nói rồi xuống ngựa cầm gậy bƣớc vào. Thấy vòng cửa ngoài có hai cốt ông Kim Cang, vòng cửa 

giữa thấy có cốt bốn ông Thiên Vƣơng đứng bốn phía.  

Bốn ông Thiên Vƣơngấy là: Trì Quốc thiên vƣơng, Ða Văn thiên vƣơng, Tăng Trƣởng thiên vƣơng, 

Quãng Mục thiên vƣơng.  

Ðến vòng cửa trong có bốn cây tòng sum sê. Bƣớc tới nữa là chùa lớn.  

Tam Tạng bƣớc vào lạy Phật và lạy bàn thờ Quan Âm.  

Phía thờ Quan Âm cũng rộng giống hịt cảnh Nam Hải rõ ràng dựa vách tƣờng đều tạc hình tôm cá 

rùa trạch ẩn trong sông.  

Tam Tạng xem thấy gật đầu mà nói rằng:  

 

 

Rất đổi cá rùa còn lạy Phật, 

Huống chi ngƣời thế chẳng tu hành.  

 

 

Xảy thấy đạo sĩ bƣớc tới, Tam Tạng bái và thƣa rằng:  

- Ðệ tử ở nƣớc Ðại Ðƣờng, đi qua Tây Phƣơng thỉnh kinh lỡ đƣờng xin cho tá túc . Ðạo sĩ nói:  

- Sƣ phụ ôi, tôi là kẻ thắp hƣơng quét đất, đánh trống dộng chuông. Bởi chùa nầy của vua, nên có đại 

sƣ là sãi quan làm chủ, nên tôi không dám tự chuyên, để vào thƣa lại đã .  

Nói rồi vào phƣơng trƣợng bạch rằng:  
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- Có ngƣời đến chùa nên tôi bạch cho lão gia đặng rõ .  

Sãi quan mặc áo tràng mở cửa nghinh tiếp.  

Ngó thấy Tam Tạng, nổi giận mắng đạo sĩ rằng:  

- Ðạo sĩ, tội ngƣơi đáng đánh lắm, ngƣơi há chẳng biết ta là sãi quan, nếu có bực chức phận đi dâng 

hƣơng, ta mới ra nghinh tiếp, chớ nhƣ Hòa Thƣợng nầy là sãi du phƣơng lỡ bƣớc, kiếm chỗ ngủ nhờ, 

lẽ nào ta mời vào phƣơng trƣợng! Bảo nằm chèo queo ngoài hàng ba mà ngủ, phải báo với ta làm chi 

.  

Nói rồi trở vào phƣơng trƣợng.  

Tam Tạng ứa nƣớc mắt, than rằng:  

- Tội nghiệp thì thôi, thiệt là đi xa xứ thì ngƣời khi, tôi tu hành từ nhỏ đến nay, chẳng ăn môït miếng 

đồ mặn, không biết kiếp trƣớc tội chi lắm, nên nay hằng gặp kẻ chẳng lành, không cho tá túc thì thôi, 

nỡ nào biểu nằm chèo queo dƣới đất! Tuy vậy mình cũng phải thủ lễ, vào ra mắt coi thử thể nào! 

Nói rồi đi thẳng vào phƣơng trƣợng, thấy sãi quan cổi áo rộng, ngồi đỏ mặt phừng phừng!  

Tam Tạng bái mà nói rằng:  

- Ðệ tử ra mắt đại sƣ .  

Sãi quan không ƣng bụng, đáp lễ gọi là, rồi hỏi rằng:  

- Ngƣơi ở đâu đến đây? 

Tam Tạng bạch rằng:  

- Ðệ tử ở nƣớc Ðại Ðƣờng, vâng chỉ đi qua Tây Phƣơng thỉnh kinh, bởi lỡ đƣờng xin vào tá túc, rạng 

đông nhứt tôi sẽ dời chân, xin sƣ phụ từ bi rộng lƣợng .  

Sãi quan hỏi:  

- Ngƣơi đi thỉnh kinh sao không thuộc đƣờng. Ði bốn năm dặm nữa, đến tiệm Tam thập lý. Tiệm ấy 

rộng rãi có phòng ngủ, có bán cơm, vào đó thì tiện lắm, chớ chỗ phƣơng trƣợng ta không rộng, khó 

nỗi giúp ngƣời. Bởi lời xƣa có câu rằng:  

 

Cọp dữ chạy ngoài đƣờng, 

Mỗi nhà đều đóng ngõ, 

Tuy không vấu tới ai, 

Tiếng hung ngƣời đã rõ.  

 

 

Tam Tạng hỏi rằng:  

- Ngƣời tu mà có tiếng dữ hay sao ?  

Sãi quan nói:  
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- Năm trƣớc có nhiều sãi đi thất thơ thất nghiệp, tới ngồi xo rỏ ngoài cửa chùa, ta thấy chúng nó quần 

áo lang thang, mão giày không có, bộ vó nghèo nàn nhƣ vậy, nên mời vào phƣơng trƣợng đãi cơm, 

lại đƣa quần áo thay đổi, chẳng ngờ lũ ấy thấy ngon cơm ngọt canh, thì ở mãi không chịu dời chân, ở 

bảy tám năm ta cũng rán mà nuôi, ngặt còn sanh sự nữa! 

Tam Tạng hỏi:  

- Chẳng hay sanh sự ra sao? 

Sãi quan nói:  

- Ở không thì quăng đá vô vách tƣờng, rắn mắc nhổ đinh phá cửa, mùa hạ thì rấp ngõ, mùa đông lại 

bẻ song, ăn cắp trà đổi đồ ăn, rồi rốt lại trộm dầu bàn phật, lo ăn uống mà thôi! 

Tam Tạng nghe nói than rằng:  

- Tội nghiệp thì thôi! Ðệ tử chẳng nhƣ các sãi ấy .  

Nói rồi lau nƣớc mắt trở ra. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả thấy thầy trở ra châu mày ủ mặt; liền nóng mắt hỏi rằng:  

- Thầy bị đánh hay bị mắng vậy? 

Tam tạng lắc đầu than rằng:  

- Họ không cho tá túc .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Tại thầy nói không xuôi, để tôi vào coi thử .  

Nói rồi cầm thiết bảng xong vào. Thấy đạo sĩ thắp hƣơng các bàn phật.  

Tôn Hành Giả xì một tiếng, đạo sĩ giựt mình té nhào, mới lồm cồm chờ dậy, thấy mặt dị kỳ, ngã lăn 

bò càng vào phƣơng trƣợng. 

 

 

Khi ấy sãi quan thấy đạo sĩ mặt mày hơ hãi, run lặp cặp, báo rằng:  

- Lão gia ôi, có Hòa Thƣợng khác đến nữa! 

Sãi quan giận rằng:  

- Ngƣơi thiệt bất thông quá, ta đã dặn ngƣơi bảo chúng nó nằm ngoài hàng ba, sao còn vào báo nữa. 

Nếu ngƣơi không nhớ lời dặn, ta đánh hai chục kẻo quên .  

Ðạo sĩ bạch rằng:  

- Lão gia ôi! Hòa Thƣợng nầy không phải nhƣ thầy hồi nãy. Ông nầy có lông đầy mặt, tƣớng tợ 

Thiên Lôi, xách thiết bảng kiếm ngƣời mà đánh! 

Sãi quan nghe nói, liền mở cửa mà dòm, thấy bộ tƣớng dữ dằn, thất kinh đóng cửa. Tôn Hành Giả 
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dộng bay cửa mà nói lớn rằng:  

- Cái ngƣời xấu xa, buông lời lỗ mãng. Tuy kiểng chùa nầy lớn hơn hết mà chƣa tới ba trăm căn, 

phòng ở đâu cả ngàn mà dọn cho nó ngủ! 

Ðạo sĩ bạch rằng:  

- Sƣ phụ ôi! Tôi đã vỡ mật kinh tâm, nói không ra tiếng, xin sƣ phụ trả lời . 

Sãi quan làm gan nói rằng:  

- Bớ thầy ngủ nhờ, bởi chùa chiền tôi ở thú quê mùa, nên cầm khách không đặng, xin đến chỗ khác 

mà tá túc thì tiện hơn .  

Tôn Hành Giả thổi thiết bãng lớn bằng cái chậu, dựng chính giữa nói lớn rằng:  

- Nếu hòa thƣợng không cho ta ngủ nhờ, thì dọn đồ đi hết thảy .  

Sãi quan nói:  

- Chùa tôi năm trăm sãi, biết dọn đi đâu bây giờ? 

Tôn Hành Giả nói: 

- Nếu không chịu dọn ra thì cúi cho ta đánh một gậy! 

Sãi quan bảo đạo sĩ rằng:  

- Thôi, ngƣơi cúi chịu đánh một gậy cho êm .  

Ðạo sĩ:  

- Trời ôi! Ông coi cây gậy lớn bằng cái mâm, tôi chịu một hèo sao nỗi .  

Tôn Hành Giả nói: 

- Phải, ngƣơi chịu nửa roi cũng tan xác, để ta đánh thử một món cho ngƣơi coi! 

Nói rồi ngó quanh quất, thấy con sƣ tử bằng đá ngoài sân, liền đập một cái tan nát. Sãi quan ở trong 

phòng, dòm lỗ hở ngó thấy kinh hãi nói rằng:  

- Thiệt cây gậy lão gia nặng quá, tôi chịu cho ngủ nhờ .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nhƣ vậy thì ta không đánh ngƣơi, mà trong chùa hết thảy bao nhiêu sãi? 

Sãi quan nói:  

- Nội chùa tôi năm trăm sãi, các hạng hai trăm tám mƣơi lăm căn phòng .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Rồi thời truyền năm trăm sãi, mặc y khâu ra rƣớc thầy ta .  

Sãi quan nói:  

- Xin lão gia đừng đánh, tôi truyền chúng đem võng khiêng thầy vào .  

 

Nói rồi bảo đạo sĩ đi truyền lập tức.  

Thƣơng hại cho ngƣời nhát, không dám đi gần Hành Giả, liền chun lỗ hẻm đi vòng ra đến trƣớc Ðại 
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hùng bửu điện, đánh trống dộng chuông.  

Các sãi đồng tựu đến, hỏi có chuyện chi?  

Ðạo sĩ nói:  

- Mau mau mặc áo tràng đi theo Tăng quan nghinh tiếp quý khách .  

Các sãi vâng lời, kẻ thì mặc cà sa, ngƣời thì bận phá nạp, có kẻ không có áo tràng, thì mặc nhựt bình, 

ngặt có một sãi nghèo quá, không áo mà bận, túng phải lấy quần tròng vào hai tay giả đò áo rộng, 

ngỡ là trà trộn theo ngƣời không ai ngó thấy, rủi bị Tôn Hành Giả lanh con mắt, bƣớc tới hỏi rằng:  

- Ngƣơi bận cái áo gì lạ vậy? 

Sãi ấy thƣa rằng:  

- Tôi xin vải ngoài thành, đem về đây may quấy quá mà bận đở, vì chốn nầy không có thợ may! 

Tôn Hành Giả cƣời ngất.  

Sãi quan dẫn thầy chùa ra cửa núi, đồng quì xuống luôn luôn.  

Sãi quan thƣa rằng:  

- Xin mời Ðƣờng lão gia vào phƣơng trƣợng .  

Nói rồi rắc rắc lạy đƣa.  

Tam Tạng ái ngại, đáp lễ bảo rằng:  

- Xin mấy thầy chờ dậy .  

Sãi quan mời Tam Tạng lên võng, các sãi khiêng vào, còn kẻ thì cỏng Bát Giới, ngƣời thì cỏng Sa 

Tăng, thầy thì gánh đồ, đạo thì dắt ngựa, đồng rƣớc vào phƣơng trƣợng, dọn cơm nƣớc đãi đằng, 

Tam Tạng tạ ơn.  

Sãi quan chịu lỗi.  

Tam Tạng hỏi rằng:  

- Tính cho thầy trò tôi ngủ tại liêu nào? 

Sãi quan thƣa rằng: 

- Tiểu tăng tính rồi, xin lão gia an dạ .  

Nói rồi truyền dọn bốn căn thanh tịnh, giăng mùng trãi nệm, và bảo cắt cỏ cho ngựa ăn tử tế. 

 

 

Khi ấy Sãi quan và đạo sĩ với mấy thầy trộng, đều mời thầy trò vào liêu, đèn đuốc sáng nhƣ ban 

ngày, mấy ngƣời ấy đứng hai hàng hầu hạ.  

Tam Tạng bảo rằng:  

- Xin mấy vị về liêu, để thầy trò tôi nghỉ .  

Các sãi vâng lời, mới dám đi nghỉ. 
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Còn Tam Tạng mở cửa ra ngoài đi dạo giải buồn, thấy trăng tỏ, liền kêu các đồ đệ ra xem.  

Hành Giả, Bát Giới và Sa Tăng đều ra thƣởng nguyệt.  

Tam Tạng hứng cảnh ngâm một bài thơ rằng:  

 

 

Phách quế gƣơng trong thấy rõ ràng, 

Sơn hà muôn cụm bóng chang chang, 

Rọi trên ngọn cỏ sƣơng in ngọc, 

Gieo dƣới dòng sông nƣớc trỗ vàng, 

Thế nọ còn nhiều tròn khuyết nữa, 

Ðêm nầy nhờ chút khói mây tan, 

Canh khuya chùa vắng bâng khuâng dạ, 

Chẳng biết ngày nào lại cố bang.  

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Thầy xem trăng mà nhớ xứ, chƣa lấy làm rõ việc thái âm, tôi xin cắt nghĩa: Mặt nguyệt đem ba 

mƣơi tiêu hết khí dƣơng gọi là ngày hối, qua đêm sóc là mồng một nhờ giao với mặt trời nên có chút 

khí nhứt dƣơng, đến mồng ba mới sáng một mảnh, qua mồng tám đặng khí nhị dƣơng sáng nửa mặt 

trên nhƣ ái cung úp xuống, gọi là ngày thƣợng huyền, qua rằm đủ khí tam dƣơng, nay sáng chói bốn 

phƣơng gọi là ngày vọng, đến mƣời tám khí nhứt âm sanh, khuyết hết phân nửa, nhƣ cái cung để 

ngửa, nên gọi là ngày hạ huyền, rồi lại ba mƣơi đêm hối, tối đen nhƣ mực. Vậy mặt trăng hết tròn tới 

khuyết, hết khuyết tới tròn, cũng ví nhƣ ngƣời đời hết thạnh tới suy, hết suy tới thạnh, chớ thấy tròn 

mà mừng, hết sức tròn rồi khuyết, đừng thấy thạnh mà ỷ, thạnh quá rồi suy. Vậy lúc nầy thầy trò ta 

nhƣ trăng mồng một, hãy dày công càng bữa càng tròn, lo chi không tới Tây Phƣơng, trở về cố quốc 

.  

Tam Tạng khen phải, nên đổi buồn làm vui.  

Sa Tăng nói:  

- Anh luận tuy phải, song chƣa giảng thấu chuyện nầy. Từ xƣa đến nay cũng một mắt trăng ấy. 

Ngƣời đời thay đổi, mà mặt nguyện còn hoài, là vì có âm dƣơng nƣơng nhau mới sáng. Nhƣ chúng ta 

đồng tâm hiệp lực đi mới thấu Tây Phƣơng .  

TamTạng cũng khen phải. Bát Giới níu Tam Tạng nói rằng:  

- Thầy ôi! Ðừng nghe hai ngƣời ấy nói xàm mà trễ giấc ngủ .  
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Tam Tạng nói:  

- Thôi các trò mỏi mệt thì đi ngủ trƣớc, để cho ta đọc kinh .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thầy đọc kinh làm chi, làm hòa thƣợng trong lúc xuân xanh, kinh nào không thuộc, quên hay sao 

mà phải đọc ôn. Còn nhƣ kinh mới bên Tây Phƣơng thì thỉnh chƣa đặng, chẳng hay thầy đọc kinh 

chi? 

TamTạng nói: 

- Mấy năm nay bỏ luống sợ quên, nên sẳn đêm thanh đọc ôn kinh cũ .  

Nói rồi đồng trở vào liêu.  

Ba trò đều ngủ hết, còn Tam Tạng lấy kinh ra xem.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 37  

Quỷ vƣơng cầu cứu với Ðƣờng Tăng 

Hành Giả mách tin cho Thái Tử 

Nói về Tam Tạng xem kinh đến canh ba, nghe gió thổi ghê mình, đèn khi lờ khi tỏ, Tam Tạng quá 

bần thần mỏi mê, cúi gục trên bàn thiu thỉu.  

Xảy nghe kêu tiếng thầy ngoài cửa, vía Tam Tạng ngó ra, thấy một ngƣờin mình mẩy ƣớc dầm, nƣớc 

mắt nhỏ giọt, đứng ngoài cửa kêu thầy.  

Vía Tam Tạng nói:  

- Chắc ngƣơi là yêu quái, mau mau đi chốn khác, chớ khá vào đây .  

Ngƣời ấy khóc mà bạch rằng:  

- Thầy ôi! Tôi có phải yêu quái ở đâu, xin sƣ phụ coi lại cho kỹ .  

Tam Tạng xem rõ, thấy ông ấy: đội mão trẫm, mặc áo vàng, tay cầm ngọc khuê, lƣng buộc ngọc đai 

mặt giống vua Ðông Nhạc, hình nhƣ thánh Văn Xƣơng. 

 

Vía Tam Tạng kinh hãi, lạy mà hỏi lớn rằng:  

- Bệ Hạ là vua nƣớc nào, nửa đêm đến đây có chuyện chi, xin cho tôi rõ? 

Ông ấy nói:  

- Tôi là vua nƣớc Ô Kê, thành trì ở hƣớng Tây, cách đây 40 dặm, năm trƣớc trời hạn, dân đói, bá 

quan đảo võ không linh, hạn gần ba năm, suối nguồn đều cạn. Thời may có một thầy Toàn Chơn ở 
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núi Chung Nam đến nói rằng: Có tài chỉ đá hóa vàng, biết phép làm mƣa nổi gió, nên tôi rất mừng, 

cầu thầy Toàn Chơn lập đàn đảo võ, phép làm mƣa vừa dứt, mƣa xuống dầm dề, nƣớc ruộng nổi cao 

ba thƣớc. Toàn Chơn nói: "Hạn lâu đất khô cho thêm hai tấc nữa. Tôi thấy ngƣời tài năng và nhân 

đức nhƣ vậy, nên kết nghĩa anh em, ăn chung một mâm, ngủ chung một chỗ. Cách vài năm, trời xuân 

đầm ấm, hoe kiểng tốt tƣơi, tôi đi dạo với Toàn Chơn đến vƣờn ngự, không biết Toàn Chơn bỏ vật 

chi dƣới giếng Bát giác lƣu ly hào quang chiếu lên sáng giới. Toàn Chơn gạt tôi ngó xuống mà coi, 

liền xô đùa, lấy đá đậy lại, rồi đắp đất trồng chuối lên trên, tôi thác oan ba năm nay, mình mẩy không 

ráo .  

Vía Tam Tạng biết là ma, cả mình mọc ốc, liền gƣợng hỏi Quỷ vƣơng rằng:  

- Bệ Hạ nói chƣa rành, tôi lấy làm khó hiểu; nếu mất Bệ hạ, lẽ nào Hoàng Hậu và văn võ không tìm?  

Quỷ vƣơng nói:  

- Thầy ôi! Tôi nói chuyện nầy nghe càng quái gỡ lắm. Từ khi xô tôi xuống giếng, nó lại hóa hình tôi, 

về làm vua nhƣ thƣờng, ai nấy đều không biết .  

Tam Tạng nói:  

- Sao Bệ Hạ không đi cáo với Diêm vƣơng? 

Quỷ vƣơng nói: 

- Toàn Chơn thần thông quảng đại, quen lớn khắp nơi, Thánh hoàng thƣờng thƣờng uống rƣợi với 

nó, lại thân với Long Vƣơng. Bầu bạn với thần Ðông Nhạc, anh em với thập điệm Minh vƣơng, tôi 

biết đi cáo đâu cho đặng .  

Vía Tam Tạng nói:  

- Bệ Hạ kiện dƣới âm phủ còn không đƣợc, nay lên dƣơng gian làm chi? 

Quỷ vƣơng nói:  

- Sƣ phụ ôi! Nay tôi nhờ Du thần nổi một trận gió, đƣa tôi đến đây mà bảo rằng: Bệ Hạ thiếu ít ngày 

thì mãn hạn ba năm thủy ách. Nay có học trò Ðƣờng Tăng là Tề Thiên đại thánh có tài bắt quỷ trừ 

yêu, hãy đến cầu thầy cứu nạn. Bởi cớ ấy tôi đến lạy thầy, xin vào nƣớc bắt yêu cho rõ tà chánh, tôi 

đội đức tái sanh .  

Vía Tam Tạng hỏi:  

- Bệ Hạ muốn dùng đệ tử tôi trừ nó phải chăng? 

Quỷ vƣơng liền thƣa:  

- Phải".  

Tam Tạng nói:  

- Nếu bảo đệ tử tôi bắt yêu, thì nó ƣa lắm, song trái lẽ nên khó làm! 

Quỷ vƣơng hỏi:  

- Có chuyện cho trái lẽ? 
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Vía Tam Tạng nói:  

- Bởi yêu quái hóa hình Bệ hạ, nội triều ai nấy cũng lầm, dầu hoàng hậu cho tới cung nga cũng tƣởng 

thiệt Bệ hạ, tuy học trò tôi giỏi, song chẳng dám đánh nó, vì sợ bá quan nói thầy trò tôi quyết đánh 

vua cƣớp nƣớc, thì lỗi nọ về tôi, chớ ai biết là đánh yêu, mà giải oan cho bệ hạ . 

Quỷ vƣơng nói:  

- Tôi còn có thái tử .  

TamTạng nói:  

- Dầu có Thái Tử , chắc yêu quái cũng đày rồi .  

Quỷ vƣơng nói:  

- Nó chẳng đày con tôi, song ba năm nay cấm vào cung, nên mẹ con không thấy mặt .  

Vía Tam Tạng hỏi: 

- Vì cớ nào mà cấm vào cung? 

Quỷ vƣơng nói: 

- Ấy là yêu đạo đề phòng, sợ mẹ con gặp nhau, luận bàn lậu tiếng chi đó .  

Tam Tạng nói:  

- Tuy còn thái tử mặc lòng, song tôi biết làm sao cho gặp đặng? 

Quỷ vƣơng nói:  

- Có khó chi, mai nó đi săn, sƣ phụ đón đƣờng thì gặp, thuật chuyện lại, ắt nó phải tin .  

Vía Tam Tạng nói:  

- Thái Tử là tai phàm mắt thịt, ngày nào cũng kêu nó bằng Phụ vƣơng, sợ chẳng tin lời tôi nói .  

Quỷ vƣơng nghe nói, liền để Ngọc Khuê xuống mà đáp rằng:  

- Nhƣ vậy tôi để lại vật nầy làm tin .  

Vía Tam Tạng hỏi:  

- Vật ấy có tích chi chăng? 

Quỷ vƣơng nói:  

- Từ khi nó biến thành tôi về cung nói rằng: Toàn Chơn lấy Bạch Ngọc Khuê trốn rồi, nên ba năm 

nay không có vật ấy. Nếu thái tử nghe nói và thấy của tin, chắc động lòng báo oán .  

Vía Tam Tạng nói:  

- Nhƣ vậy Bệ Hạ đứng ngoài mà đợi, đặng thầy trò tôi thƣơng nghị giúp cho .  

Quỷ vƣơng nói:  

- Tôi đợi không đặng, để mƣợn Du thần đem tôi về cung, đặng mách bảo cho Hoàng Hậu rõ, bảo mẹ 

con nó hiệp ý mới xong .  

Vía Tam Tạng gật đầu nói phải.  

Quỷ vƣơng từ tạ lui gót.  
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Vía Tam Tạng theo đƣa, vấp cây té nhào, giựt mình thức dậy, miệng kêu đồ đệ liên thinh, Bát Giới 

thức dậy hỏi rằng:  

- Sao chừng nầy thầy chƣa ngủ, mà kêu Thổ Ðịa làm chi? 

Tam Tạng nói:  

- Ta mới thấy chiêm bao kỳ quái lắm! 

Tôn Hành Giả nghe nói văng vẳng, chờ dậy bàn rằng:  

- Tại thầy hay tƣ tƣởng, nên thấy chiêm bao chƣa lên non mà sợ yêu quái. Phần thì lo đi Tây Phƣơng 

diệu vợi, lại thêm nhớ Trƣờng An, cho nên mơ tƣởng chừng nào thì chiêm bao chừng ấy. Chớ quyết 

đi cho tới Tây Phƣơng, không lo sợ chi hết nên chẳng biết chiêm bao là gì .  

Tam Tạng nói:  

- Ta chẳng nhớ xứ mà chiêm bao, thiệt là điềm lạ lắm! 

Nói rồi thuật chuyện vân vân...  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ðiềm chiêm bao ấy là giúp danh tiếng cho tôi, để bắt yêu cho biết rằng chơn giả . Tam Tạng nói:  

- Ngƣơi mở cửa ra xem thử, coi có Ngọc Khuê chăng? 

Tôn Hành Giả mở cửa thềm, thấy Bạch Ngọc Khuê bịt vàng rất tốt.  

Tôn Hành Giả mừng rỡ, đem vào nói rằng:  

- Thầy ôi! Có vật nầy, chắc điềm ấy thiệt lắm. Ngày mai tôi sẽ khởi sự bắt yêu, song thầy phải nghe 

tôi mới đặng .  

Tam Tạng hỏi:  

- Ngƣơi bảo chuyên chi? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Khoan đã, để tôi đƣa vật nầy cho thầy, rồi nói chuyện mới đặng .  

Nói rồi nhổ lông hóa ra hộp sơn đỏ, để Bạch Ngọc Khuê vào hộp đậy lại, đƣa cho Tam Tạng mà dặn 

rằng:  

- Mai thầy bƣng cái hộp nầy, ngồi xem kinh dựa bàn Phật, ngoài thì mặc áo cà sa của Quan Âm, còn 

tôi đi thăm tin Thái Tử, thiệt đi săn thì tôi nhử vào chùa .  

Tam Tạng hỏi:  

- Ta thấy Thái Tử vô thì nói làm sao? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Thái Tử gần vào chùa, tôi cho thầy hay trƣớc, rồi tôi biến ra hình ông tƣớng, dài chừng vài tấc mà 

thôi. Thầy cũng để vào hộp sơn đậy lại, nếu Thái Tử vào lạy Phật, thầy cũng đừng chờ dậy nghinh 

tiếp chi hết. Cứ ôm hộp ngồi dựa xem kinh, chắc là Thái Tử nổi xung, truyền quân áp bắt. Thầy làm 

tỉnh đừng sợ chi, dầu biểu bắt, biểu trói, biểu nói cũng đừng nói cùng biểu chém cũng đừng sợ .  
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Tam Tạng nói:  

- Chuyện chi thì chịu, chớ chúng giết cũng chịu thì chết còn gì, cái đó chắc ta không chịu! 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Thầy ôm tôi trong hộp, mà tôi đi cho chúng giết thầy sao? Thái Tử có hỏi, thì thầy nói nhƣ vầy: Tôi 

vâng chỉ vua Ðại Ðƣờng, qua Tây Phƣơng dâng bửu bối mà thỉnh kinh. Nếu Thái Tử hỏi dâng những 

báu gì? Thời thầy chỉ áo cà sa mà cắt nghĩa rồi nói rằng: Ấy là báu thứ ba, còn thứ nhì thứ nhứt rằng 

khác, Nếu hỏi vật gì nữa, thì thầy đáp rằng: Trong hộp nầy có một bửu bối biết chuyện một ngàn 

rƣỡi năm. Nói rồi thả tôi ra, tôi sẽ nói chuyện với Thái Tử. Nếu Thái Tử còn ngại, thì có Bạch Ngọc 

Khuê làm tin .  

TamTạng khen rằng: 

- Kế ấy hay lắm, song kêu ông tƣớng bằng bửu bối chi? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Kêu bằng Lập đế hóa .  

Tam Tạng mừng rỡ y lời, chẳng bao lâu đã hừng đông nhứt.  

Tôn Hành Giả truyền Sa Tăng, Bát Giới bảo hộ thầy, còn mình nhảy lên mây xem thử. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả ở trên cao ngó xuống, thiệt thấy có thành trì, mây sầu dã dƣợi, yêu khí ê hề.  

Xảy nghe pháo nổ một tiếng, ngƣời ngựa trong cửa thành Ðông kéo ra, coi bộ đi săn thì phải.  

Có một vị đội mão mặc giáp, cầm giáo mang gƣơm, giắt cung sau lƣng, coi bộ nhƣ rồng cọp.  

Tôn Hành Giả khen rằng:  

- Chắc ngƣời nầy là Thái Tử, để ta giả ngộ một hồi .  

Nói rồi nhảy xuống, hóa ra thỏ trắng chạy ngang qua, Thái Tử xem thấy liền bắn. Con thỏ chạy cách 

một lằn tên, mà theo hoài không kịp, lần lần đến cửa núi chùa Bửu lâm, Thái Tử nổi giận bắn một 

mũi tên, Tôn Hành Giả bắt đặng.  

Chạy riết vào cửa núi, hiện hình giắt mũi tên trên ngỏ, rồi vào thƣa với thầy nhƣ vầy: - Thầy ôi! Tôi 

gạt Thái Tử gần tới .  

Nói rồi hóa ra ông tƣớng.  

Tam Tạng để vào hộp đậy lại. 

 

 

Nói về Thái Tử theo đến cửa núi ngó thấy cây tên, chớ con thỏ đâu mất!  

Thái Tử lấy làm lạ than rằng:  

- Rõ ràng bắn con thỏ, sao mũi tên ở trên cửa núi chùa Bửu lâm, có khi bạch thố lâu năm, thành tinh 
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sao chớ! 

Nói rồi nhổ tên, nhảy xuống ngựa, đi lần vào chùa, các quan quân hộ giá theo sau, các sãi trong chùa 

đều ra nghinh giá.  

Thái Tử vào chùa lạy Phật, rồi ngó lên thấy một sãi, ngồi xem kinh dựa bàn.  

Thái Tử nổi giận nói rằng:  

- Thầy chùa rừng vô lễ quá, thấy ta đến không chào, lại ngồi làm cách! Quân bắt thầy ấy cho ta .  

Quân lính vâng lời, kéo Tam Tạng xuống.  

Thái Tử hỏi rằng:  

- Ngƣơi là sãi ở núi nào mới tới? 

Tam Tạng bái mà thƣa rằng:  

- Tôi vâng lệnh Ðại Ðƣờng hoàng đế, đi dâng bửu bối mà thỉnh kinh .  

Thái Tử nói:  

- Ngƣơi ở Trung nguyên chắc có nhiếu báu lạ, bửu bối chi ngƣơi kể ta nghe? TamTạng nói:  

- Cái áo cà sa tôi bận đây là báu thứ ba, còn thứ nhứt thứ nhì rằng khác .  

Thái Tử nói:  

- Áo cà sa ngƣơi bận có nửa thân mình, còn một bên bày cánh tay có quý chi mà gọi bằng báu? 

Tam Tạng nói:  

- Áo cà sa tuy vậy mà báu quá chừng, nếu muốn hiểu sự báu, thì nghe bài thơ nầy . Nói rồi ngâm 

rằng:  

 

 

Áo tu bày nách chớ nên cƣời, 

Báu lạ chi hơn của Phật trời, 

Muôn chỉ ngàn kimgồm mối đạo, 

Chín châu tám ngọc nhóm công đời, 

Tiên nga dệt nó là đồ quý, 

Bồ Tát cho ta phải của chơi, 

Dầu chẳng chào vua chƣa mấy lổi, 

Cừu cha không trả uổng làm ngƣời.  

 

 

Thái Tử nghe thơ nổi giận hét rằng:  

- Hòa Thƣợng cả gan buông lời vô lễ, dầu ngƣơi khoe áo cà sa là vật trên trời cũng đặng, sao dám nói 

ta không trả cừu cha, uổng danh Thái Tử? Chẳng hay cha ta bị oan ức chi, bởi đâu ngƣơi biết, hãy 
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nói cho ta nghe? 

Tam Tạng chắp tay thƣa rằng:  

- Sự ấy tôi không rõ, bởi tại bửu bối trong hộp nầy, gọi là Lập đế hóa. Bửu bối ấy biết việc nămtrăm 

năm đã rồi, với năm trăm năm tới, cộng một ngàn năm. Bởi Lập đế hóa nói sự ấy với tôi, xin hỏi ra 

thì rõ .  

Thái Tử nghe nói, truyền giở hộp ra thấy có một ông tƣớng bằng ngón tay, nhảy ra chạy liền.  

Thái Tử nói:  

- Thứ cái hình mảy mủi, làm sao biết việc xƣa sau? 

Tôn Hành Giả nghe chê nhỏ liền ngay lƣng ra, cao lớn ba thƣớc bốn tấc rƣỡi; quân lýnh kinh hãi nói 

rằng:  

- Làm sao mà mau lớn nhƣ thổi, chừng ít ngày nửa có khi đứng đụng trời! 

Tôn Hành Giả hiện đủ nguyên hình bấy nhiêu mà thôi, không biến cho cao nữa. 

 

 

Khi ấy Thái Tử lấy làm lạ hỏi rằng: 

- Lập đế hóa, Hòa Thƣợng nói nhà ngƣơi biết việc quá khứ vị lai, ấy là đánh tay hay xủ quẻ? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ðừng chi hết mất công, nội trong ba tấc lƣỡi nói thấu cả muôn điều .  

Thái Tử hỏi:  

- Vậy thì ngƣơi nói thử việc trong nƣớc ta, coi thể nào? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Trong nƣớc khỏi hạn đã năm năm nay, bởi cách bảy năm trƣớc nƣớc Ô Kê bị hạn gần ba năm, đãûo 

võ hoài mà không linh nghiệm, có một ngƣời Toàn Chơn là đạo sĩ núi Chung nam, đến lập đàn đão 

võ, nƣớc cao ba thƣớc sáu tấc, nên vua kết làm bạn hữu. Có quả nhƣ vậy không? 

Thái Tử khen rằng:  

- Không sai một mãy, vậy xin nói nửa cho đủ điều! 

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Còn ngƣơi biết ba năm nay ai trị nƣớc Ô Kê chăng? Vì cớ nào mà Toàn Chơn vắng mặt? 

Thái Tử nói:  

- Thiệt ba năm trƣớc cha tôi ngoạn kiểng với Toàn Chơn, bị nó hóa làm một trận dông giựt Ngọc 

Khuê của cha tôi mà trốn, nên lịnh truyền bế cửa vƣờng huê, song cha tôi còn nhắc nhở Toàn Chơn 

vì cảm tình bằng hữu. Còn trị nƣớc ba năm nay là cha tôi chứ ai .  

Tôn Hành Giả cƣời khan.  

Thái Tử hỏi hoài cũng chẳng nói. 
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Khi ấy Thái Tử nổi giận hỏi rằng:  

- Sao ta hỏi ngƣơi hơn mấy lần, cũng không nói lại, cứ cƣời hoài mà cợt ta? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Còn thiếu gì chuyện mà không dám nói, vì ngại có đông ngƣời .  

Thái Tử nghe nói cũng phải, truyền quân sĩ ra ngoài, Thái Tử ngồi trên, Tam Tạng đứng dƣới, Tôn 

Hành Giả làm cách nghiêm nghị, nói với Thái Tử rằng:  

- Bị gió thổi đi là bệ hạ, cƣớp ngôi ngồi đó thiệt Toàn Chơn .  

Thái Tử quở rằng:  

- Ðừng nói sai ngoa mà khốn! Từ khi Toàn Chơn về núi, cha ta trị nƣớc thái bình, nếu phụ vƣơng 

nghe đặng tiếng nầy, chắc ngƣơi đứt làm muôn đoạn! 

Tôn Hành Giả hỏi Tam Tạng rằng:  

- Quả thiệt nhƣ vậy hay không, tôi nói Thái Tử chẳng hề tin việc ấy. Thôi thầy đƣa bửu bối, mà đổi 

điệp thông hành, đi qua Tây Phƣơng mà thỉnh kinh, công đâu mà lo chuyện thiên hạ? 

Tam Tạng đƣa hộp cho Tôn Hành Giả, Tôn Hành Giả dừng mình một cái tự nhiên hộp son mất liền, 

lấy Bạch Ngọc Khuê đƣa cho Thái Tử. 

 

 

Khi ấy Thái Tử thấy vật cũ, liền sanh nghi nói lớn rằng:  

- Nhƣ vậy là hòa thƣợng là Toàn Chơn năm trƣớc, lấy bửu bối của cha ta. Nay giả làm thầy chùa đi 

dâng vật báu .  

Nói rồi truyền quân bắt, Tam Tạng kinh hồn.  

Tôn Hành Giả cản lại nói rằng:  

- Thái tử đừng lậu, ta không phải là Lập đế hóa, còn có tên riêng .  

Thái Tử giận nói rằng:  

- Thiệt tên chi thì ngƣơi nói đi, đặng ta giãi đến pháp ti tra vấn .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ta là học trò của thầy đây, thiệt tên là Tôn Hành Giả đi thỉnh kinh bên Tây Phƣơng. Hồi hôm thầy 

ta chiêm bao, thấy Bệ Hạ vế than khóc rằng: Bị Toàn Chơn xô xuống giếng bát giác lƣu ly, rồi lấp đá 

lại. Toàn Chơn hóa hình bệ hạ, chiếm cứ ngôi trời, lại cấm ngƣơi không cho vào cung và ra vƣờn 

hoa, có ý sợ lậu tiếng nên Bệ Hạ cầu thầy ta trừ Toàn Chơn kẻo oan ức, và để ngọc ấy làm tin, lại nói 

mai, là bữa nay, có Thái Tử săn bắn, nên ta không nài khó nhọc, liền hóa ra thỏ bạc mà dắt vào đây. 

Sao ngƣơi thấy vật cũ mà không nhớ cha, ta lấy làm lạ lắm! 
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Thái Tử nghe nói có gốc, trong bụng cũng hơi tin, song chƣa lấy làm chắc vì cha mình còn ngự trên 

ngai. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả thấy Thái Tử làm thinh ngẫm nghĩ biết ý liền nói rằng:  

- Ðiện hạ đừng hồ nghi chi hết, hãy về hỏi thăm Hoàng Hậu, ba năm nay vợ chồng ý ở có giống khi 

xƣa chăng? Ðiện hạ nghe bấy nhiêu, thì đủ biết chơn giả .  

Thái Tử nói phải liền bỏ Bạch Ngọc Khuê vào tay áo sửa soạn đi về.  

Tôn Hành Giả níu lại nói rằng:  

- Nếu binh về thì lậu sự, chi bằng đơn thân độc mã, lén vào thành, đi ngõ cửa sau vào hỏi riêng 

Hoàng Hậu, chẳng nên nói lớn, cũng chẳng khá nói thầm, nếu nó sanh nghi thì không còn tánh mạng 

.  

Thái Tử y lời ra truyền quân lýnh rằng:  

- Chúng bây đóng binh tại đó, ta về có việc gấp, đi rồi trở lại sẽ về thành .  

Dặn rồi lên yên quầy quả.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 38  

Ðông Cung hỏi mẹ, hay tà chánh 

Bát Giới cỏng thây, biết giả chơn 

Khi ấy Thái Tử về tới thành, lén đi ngỏ sau vào hoàng cung.  

Thời may gặp Hoàng Hậu đƣơng khóc ngoài Cẩm hƣơng đình.  

Vì cớ nào mà Hoàng Hậu khóc?  

Bởi canh tƣ thấy chiêm bao, nửa nhớ nửa quên, nên ra Cẩm Hƣơng đình khóc lén, tuy lén mà có thế 

nữ theo hầu. 

 

 

Thái Tử thấy Hoàng Hậu, liền quì xuống lạy mừng, Hoàng Hậu thấy con thì mừng lắm, hỏi rằng:  

- Ba năm nay không thấy mặt con, mẹ nhớ quá sức, bữa nay gặp gỡ mới an lòng . Thái Tử tâu rằng:  

- Xin mẹ bảo cung nhơn lui ra, đặng con tâu một chuyện .  

Hoàng Hậu cũng y lời.  
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Thái Tử quỳ lạy tâu rằng:  

- Xin mẹ đừng bắt tội con, thì con mới dám hỏi .  

Hoàng Hậu nói:  

- Mẹ con tình nặng mƣời phần, chuyện chi mà không dám nói? Mẹ chẳng hề chấp, con nói cho mau .  

Thái Tử tâu rằng:  

- Chẳng hay ba năm nay, tính cha tôi thƣơng yêu mẹ ra thể nào, có đặng nhƣ mấy năm xƣa, hay là 

khác ý .  

Hoàng Hậu nghe hỏi kinh hãi, ôm con nói rằng:  

- Nếu con không hỏi, thì mẹ dầu xuống chín suối cũng không rõ cớ gì, con hãy nghe mà xét lẽ? 

Nói rồi than rằng:  

 

 

Thuở trƣớc màn loan tợ lửa hồng, 

Ba năm gối phụng lạnh nhƣ đồng, 

Ðêm thanh hỏi gióng tình dài vắn, 

Ngƣời nói già suy hết cậy trông.  

 

 

Thái Tử nghe mẹ nói mới bấy nhiêu, liền gở tay mà chạy, Hoàng Hậu kéo lại hỏi rằng:  

- Con có chuyện chi cần gấp, nói chƣa đủ việc liền đi .  

Thái Tử tâu rằng:  

- Mẹ ôi! Nói chuyện lâu không tiện, bởi ban mai vâng lệnh đi săn bắn, may gặp Ðƣờng Tăng và Tôn 

Hành Giả có phép trừ yêu, thuật chuyện với tôi rằng:  

- Hồi hôm Phụ vƣơng ứng mộng rằng: Bị Toàn Chơn xô xuống giếng Bát giác lƣu ly, nó giả hình 

Hoàng đế ba năm nay, không ai hiểu thấu. Nên ứng mộng cho Ðƣờng Tăng, đƣa Ngọc Khuê làm dấu 

tích, cậy Tôn Hành Giả trừ yêu, con không lấy làm tin nên hỏi gióng mẫu hậu. Nay nghe rõ nhƣ vậy, 

thiệt yêu quái giả hình .  

Nói rồi đƣa Ngọc Khuê cho mẹ.  

Hoàng Hậu cầm xem, khóc rằng:  

- Con ôi! Mẹ hồi hôm chiêm bao, thấy cha của con mình mẩy ƣớt dầm, nói chết cách oan ức, đã cậy 

Ðƣờng Tăng trừ yêu và cứu mạng, cũng hiệp nhƣ lời con nói. Vậy thì mẹ cất bửu bối, còn con đi 

rƣớc thầy cho mau, báo cừu cứu cha, đền ơn sanh thành dƣỡng dục .  

Thái Tử lên ngựa thẳng xông, đến chùa Bữu Lâm, thì mặt trời vừa chen lặn. 
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Khi ấy Thái Tử vào lạy Tôn Hành Giả và Ðƣờng Tăng.  

Tôn Hành Giả đỡ dậy hỏi rằng:  

- Thái Tử hỏi Hoàng Hậu hay chƣa? 

Thái Tử thuật chuyện lại, Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Lạnh ngắt nhƣ đồng, chắc nó là đồng biến ra đó, để ta đốt nó cho. Ðiện hạ về trƣớc kẻo tối tăm, để 

mai ta sẽ đến .  

Thái Tử than rằng:  

- Tôi vâng lệnh đi săn, tối ngày không đặng vật chi hết, bây giờ cũng khó nổi về! Tôn Hành Giả nói:  

- Chuyện ấy có khó chi, sao không nói trƣớc .  

Nói rồi nhảy lên mây, niệm chú thâu Sơn thần Thổ Ðịa, bảo bắt giùm ít con thú, cho Thái Tử về 

thành, Sơn thần Thổ Ðịa vâng lệnh, truyền âm binh bắt những chồn, beo, nai, thỏ, đem nạp cho Tôn 

Hành Giả . 

Tôn Hành Giả truyền bứt gân hết thảy, đem bỏ theo dọc đƣờng về thành vua. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy xuống thuật chuyện cho Thái Tử hay, Thái Tử tạ từ, truyền quân lui gót.  

ọc đƣờng gặp thú vật nằm vạ không biết bao nhiêu, quân nhơn mừng bắt đem về, đều khen điện hạ 

hồng phƣớc. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả có chuyện ngủ không đặng, hết canh một ngồi dậy thƣa với Tam Tạng rằng:  

- Thầy ôi! Tôi xin thƣơng nghị việc nầy với sƣ phụ .  

Tam Tạng hỏi: "Thƣơng nghị sự chi? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Ban ngày tôi khoe tài với Thái Tử. Bắt yêu quái nhƣ lấy đồ trong túi áo, bây giờ tôi nghĩ lại thiệt 

khó vô cùng .  

Tam Tạng hỏi:  

- Khó làm sao? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

- Thầy biết tụng kinh siêu độ, chƣa xem đến luật Tiêu Hà chế rằng: Bắt ăn trộm ăn cƣớp thì có của 

tang làm bằng mới đặng. Nay con yêu ấy làm vua đã ba năm, ngày lâm triều với bá quan, đêm ngủ 

với Hoàng Hậu, tôi lấy cớ chi mà bắt nó, rồi mới hài tội làm sao ?  

Tam Tạng nói:  
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- Thì ngƣơi luận sơ nghe thử .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Nếu tôi bắt đặng nó đi nữa, nó hỏi tôi rằng: Trẫm không phạm tội chi, sao ngƣơi hành hung bắt 

trẫm? Tôi có bằng cớ chi mà trả lời? 

Tam Tạng nói:  

- Ngƣơi là ngƣời thông thạo việc đời, tự ý tính lả nào mà giải oan kẻo tội nghiệp. Vì linh hồn cầu 

khẩn đã hết lời. 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Tôi mới tính đặng một kế, cũng nhƣ bắt ăn trộm có đồ tang, song tánh thầy ở chẳng công bình, e 

làm không đặng việc . 

Tam Tạng hỏi:  

- Ta không công bình làm sao? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Thầy thấy Bát Giới ú quá, nên thầy cƣng nhƣ trứng mỏng, chuyện chi cũng hay binh vực .  

Tam Tạng nói:  

- Ta bây giờ không tƣ vị nữa, ngƣơi tính kế làm sao? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Ðêm nay sáng trăng, Bát Giới đi với tôi đến giếng ấy mà vớt thây. Cái đó là tang vật. Mai vào đền 

mƣợn cớ trình điệp thừa cơ lấy thiết bảng đánh đùa, nó có bắt lỗi, đem thây ra làm tang tích, thì 

Hoàng Hậu khóc chồng. Thái Tử khóc cha, bá quan thấy vậy cũng động lòng, trông bắt đặng yêu mà 

trị tội .  

Tam Tạng khen rằng:  

- Phải lắm, phải lắm, song lại e Bát Giới không chịu đi .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Thấy chƣa, tôi nói thầy có tánh riêng tây, hay cƣng Bát Giới; sao thầy biết nó không chịu đi, miễn 

thầy ở công bình, chẳng những là Bát Giới phải đi, dầu nó Cửu Giới tôi sai cũng đƣợc . 

Tam Tạng nói:  

- Tự ý ngƣơi, bảo đặng thì bảo, sai đặng thì sai, ta chẳng hề tƣ vị chi hết .  

Tôn Hành Giả mừng rỡ, đến giƣờng Bát Giới nghe ngáy tiếng pho pho.  

Tôn Hành Giả kêu hoài không dậy.  

Tôn Hành Giả xách tai giở hỏng Bát Giới nói:  

- Ðừng khuấy, đừng khuấy. Ðể ngủ cho khỏe, đặng mai có đi .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Không phải khuấy chơi đâu, kêu dậy có phƣơng sanh lợi .  



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Bát Giới hỏi:  

- Có lợi chi cho tôi hùn với? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Thái Tử thuật chuyện con yêu ấy có nhiều bửu bối, mai chúng ta vào trình điệp, chắc là có việc 

tranh hành; nếu có quăng bửu bối ra, chúng ta biết lấy chi mà đỡ? Vậy thì thừa đêm nay lén lấy đem 

về .  

Bát Giới cƣời rằng:  

- Anh gạt tôi đi ăn trộm đồ, tôi cũng biết nghề nghiệp không lẽ chối từ, song tôi giao trƣớc nhƣ vầy, 

nhƣ lấy đặng bửu bối, xin anh cho tôi, thì đi lập tức .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ta không bắt đặng yêu mà lấy tiếng, ai dùng bửu bối làm chi .  

Bát Giới nghe nói mừng rỡ, nhảy dậy lấy áo bận liền, đi theo với Hành Giả. 

 

Thiệt là:  

 

 

Rƣợu ngon hừng mặt khách, 

Của báu động lòng gian.  

 

 

Khi ấy anh em đằng vân đến vƣờn ngự, thấy cửa vƣờn đóng cứng, xiềng khóa chắc khƣ, anh em 

nhảy vào trong vƣờn.  

Tôn Hành Giả dậm chân chắc lƣỡi, Bát Giới kinh hãi than rằng:  

- Anh chƣa thạo nghề nầy hay sao? động cho chúng hay chắc là mang gông cả lũ! Tôn Hành Giả nói:  

- Ta há không biết hay sao, bởi hoa kiểng trong vƣờn ngự điêu tàn, nên động lòng than thở .  

Bát Giới nói:  

- Hơi nào mà thƣơng bao đồng, hãy lo công việc mình kẻo trễ .  

Tôn Hành Giả thấy cây chuối sung lắm, biết dƣới gốc là giếng Lƣu Ly, liền nói với Bát Giới rằng:  

- Ngƣơi có nóng thì đào dƣới gốc chuối nầy lấy bửu bối rồi về ngủ cho sớm .  

Bát Giới hăm hở ngỡ là nó chôn bửu bối dƣới gốc chuối, liền lấy đinh ba cuốc trốc gốc kê mỏ ủi 

chừng ba bốn thƣớc bề sâu, đụng nhằm tấm đá lớn, mừng quá, rút mỏ lên nói rằng:  

- May quá anh ôi, có tấm đá đậy trên chắc là chôn bửu bối .  

Bát Giới rán ủi trốc tấm đá, bƣng lên thấy sáng lóa, ngỡ là bửu bối chiếu hào quang, chẳng ngờ là 

trăng giọi trên mặt nƣớc. 
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Khi ấy Bát Giới cằn nhằn:  

- Phải hay có giếng, thì đem theo ít sợi dây, bây giờ tay không, xuống sao cho đƣợc . 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Ngƣơi muốn xuống thì cổi quần áo đi, ta có đồ giúp đƣợc .  

Bát Giới cũng y lời, Tôn Hành Giả kéo nhằn cây thiết bảng dài hơn tám chục thƣớc bảo Bát Giới đeo 

một đầu.  

Tôn Hành Giả cầm thiết bảng nhận lần xuống, rồi kéo lên hỏi rằng:  

- Có mấy món bửu bối? 

Bát Giới nói:  

- Nƣớc thì nhiều lắm, chớ không thấy bửu bối .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ở dƣới đáy giếng, phải lặn xuống mà mò .  

Bát Giới liền chịu, đeo cây thiết bảng, Tôn Hành Giả nhận xuống nữa.  

Bát Giới thòng chân không tới đâu, liền lặn xuống một hơi mà chƣa tới đáy. 

 

 

Khi ấy Bát Giới mở con mắt ngó bốn phía, liền rẻ nƣớc mà đi, thấy có cái lầu lớn, treo một tấm biển 

đề ba chữ: Thủy Tinh Cung . 

Bát Giới kinh hãi nói rằng:  

- Chắc là lọt xuống biển .  

Chẳng ngờ giếng sâu quá thì có rồng, gọi là Tinh Long Vƣơng. 

 

 

Nói về quỷ Dạ Xa đi tuần giếng, xem thấy, vào cung báo rằng:  

- Có hòa thƣợng tai lớn mỏ dài ở truồng dồng dồng, coi bộ muốn vào cung Thủy tinh .  

Tỉnh Long vƣơng phán rằng: 

- Ấy là Thiên Bồng nguyên soái, hèn chi đêm trƣớc Dạ Du thần đem hồn vua Ô Kê, đến cầu Ðƣờng 

Tăng thỉnh Tề Thiên đại thánh trừ yêu, nên nay mới tới đó .  

Nói rồi ra ngoài ngõ kêu lớn rằng:  

- Thiên Bồng nguyên soái vào trong nầy mà ngồi .  

Bát Giới mừng rỡ bƣớc vào, ngồi trên chò hỏ.  

Bởi khi trƣớc Bát Giới làm Thiên Bồng nguyên soái, nên ỷ với Long Vƣơng. 
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Tỉnh Long Vƣơng hỏi rằng:  

- Nghe nói Nguyên soái bảo hộ Ðƣờng Tăng đi thỉnh kinh, sao lại rảnh rang đi dạo? 

Bát Giới nói:  

- Bởi anh ta là Tôn ngộ Không, sai xuống đây mà lấy bửu bối chi đó? 

Tỉnh Long Vƣơng nói:  

- Tội nghiệp thì thôi, tôi nào có bửu bối, phải chi nhƣ Long Vƣơng các biển các sông thì có, chớ tôi 

lúng túng trong giếng, không thấy mặt trời mặt trăng, làm sao có châu có báu .  

Bát Giới nói:  

- Ðừng từ chối chi hết, hễ có thì đem ra cho mau .  

Tỉnh Long Vƣơng nói: 

- Tôi có một cái bửu bối lớn và nặng nề, nên đem ra không nổi, xin Nguyên soái vào đó mà xem .  

Bát Giới liền chịu.  

Tỉnh Long Vƣơng chỉ vua Ô Kê mà nói rằng:  

- Bửu bối nằm đó .  

Bát Giới xem thấy cƣời rằng: 

- Ấy là đồ ăn của tôi trong lúc còn ở động, chớ bửu bối gì? 

Tỉnh Long Vƣơng nói:  

- Bởi Nguyên soái không rõ, ấy là thây vua nƣớc Ô Kê, từ khi sa xuống giếng, tôi để định nhãn châu 

trong mình, nên ba năm mà không thúi. Vậy Nguyên soái cõng lên cho Tề Thiên đại thánh, chắc là 

làm phép cải tử hƣờn sanh, đem vào đền vua, muốn báu chi cũng có .  

Bát Giới nói:  

- Nhƣ vậy thì ta cỏng, mà ngƣơi thì phải chịu tiền đạo tùy .  

Tỉnh Long Vƣơng nói:  

- Tôi thiệt không có tiền, lấy chi mà chịu .  

Bát Giới nói:  

- Nếu không tiền thì khó kiếm đạo tùy .  

Tỉnh Long Vƣơng nói:  

- Tự ý ngài, muốn cỏng thì cỏng đi, bằng không thì để đó .  

Bát Giới liền bỏ mà đi. 

 

 

Khi thấy Tỉnh Long Vƣơng sai Dạ Xa cất trái châu tị thủy tức thì nƣớc nổi minh mông, Bát Giới nó 
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ngoái lại không thấy đền đài, đụng nhằm thây ma lạnh ngắt, liền trồi lên kêu lớn rằng:  

- Ðại ca đƣa thiết bãng mà rƣớc tôi .  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Có bửu bối hay không? 

Bát Giới nói:  

- Chẳng có bửu bối chi hết. Gặp Long Vƣơng dƣới đáy giếng bảo tôi cỏng thây ma, tôi không chịu 

mới kêu anh rƣớc .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ấy là bửu bối sao chẳng cỏng lên? 

Bát Giới nói:  

- Cái thây ma xui quá, cỏng lên làm gì? 

Tôn Hành Giả về đi ngủ. 

Bát Giới kinh hãi nói rằng:  

- Thôi anh ở đó, để tôi cỏng lên cho .  

Nói rồi lặn xuống cỏng thây, trồi lên mặt nƣớc.  

Tôn Hành Giả đƣa thiết bãng cho Bát Giới vịn, Bát Giới một tay bợ tử thi một tay níu thiết bãng, 

song còn sợ té, hả miệng cắn thiết bãng cho Hành Giả kéo lên, Bát Giới bỏ tử thi xuống đất, quơ 

quần áo bận liền.  

Tôn Hành Giả xem rõ mừng rằng:  

- Hiền đệ ơi, ngƣời thác đã ba năm sao còn tƣơi sống .  

Bát Giới nói:  

- Long Vƣơng có thuật chuyện rằng: Nhờ để châu định nhãn trên thây, nên còn tƣơi nhƣ mới chết .  

Tôn Hành Giả nói: 

- May lắm, may lắm! Một là hồn oan còn bận biệu, hai là giúp chúng ta thành công, vậy hiền đệ cỏng 

giùm một chút .  

Bát Giới hỏi:  

- Bây giờ mới cỏng đi đâu? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Cỏng về chùa cho sƣ phụ .  

Bát Giới lầm bầm rằng:  

- Ðƣơng ngủ ngon quá chừng, bị con khỉ gạt đi sanh lợi, té ra bửu bối đâu không thấy, bắt vớt thây 

ma, bây giờ tội gì mà cỏng nữa .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ngƣơi chẳng cỏng thì thôi, ta cũng không ép, ngay giò cho ta đánh hai chục thì thôi .  
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Bát Giới le lƣỡi rồi nói rằng:  

- Cây gậy tang của anh nặng quá, nếu đánh tôi hai chục, thì cũng nhƣ thân thể ông nầy .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Muốn khỏi đòn thì cỏng .  

Bát Giới vác tử thi nhảy khỏi vƣờn huê.  

Tôn Hành Giả nổi trận dông đồng bay tới Bữu Lâm Tự.  

Bát Giới tức mình quá, nghĩ thầm rằng:  

- Con khỉ gạt mình cực quá, để về trƣớc mặt thầy mình sẽ kếim điều trả đủa .  

Nói rồi cỏng thây về bỏ trƣớc hàng ba, vào kêu thầy mà nói rằng:  

- Sƣ phụ ra trƣớc hàng ba mà coi .  

Tam Tạng hỏi:  

- Coi giống chi đó? 

Bát Giới thƣa rằng:  

- Tôn Hành Giả bảo tôi cỏng thây ông ngoại nó về đó, thầy ra xem thử thể nào . 

 

Tam Tạng với Sa Tăng đồng mở cửa ra xem, thấy tử thi nhƣ sống, Tam Tạng buồn bực than rằng:  

- Thƣơng hại thay không biết bệ hạđời trƣớc cừu oán chi với yêu quái, nên nay bị nó giết oan, bỏ vợ 

bỏ con, nội trào đều không biết .  

Nói rồi rơi nƣớc mắt.  

Bát Giới cƣời rằng:  

- Không phải tổ phụ chi của thầy, mà khóc kể dữ vậy! 

Tam Tạng nói:  

- Ðồ Ðệ ôi! Hễ ngƣời tu niệm thì lạt lòng. Thấy việc thảm không thƣơng sao đặng, ngƣơi mở miệng 

mà cƣời lớn thiệt là không có lƣơng tâm .  

Bát Giới nói:  

- Nếu tôi không có lƣơng tâm, thì chẳng chịu vớt thây và cỏng, bởi anh tôi nói có phép cứu sống lại, 

nên tôi mới thỉnh về chùa .  

Vừa nói và rảy tai văng nƣớc ƣớt mình Tam Tạng. 

 

 

Khi ấy Tam Tạng nói với Tôn Hành Giả rằng:  

- Ngƣơi có phép cứu đặng một mạng, hơn lập bảy kiểng chùa, dầu thỉnh kinh công đức cũng không 

bằng cứu mạng .  

Tôn Hành Giả nói:  
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- Thầy khéo nghe lời thằng điên nói bậy. Phàm con ngƣời chết 49 ngày trở lại, thì đã đi đầu thai, nay 

ngƣời chết đã ba năm, tôi cứu làm sao cho đặng! 

Tam Tạng nghe nói hỡi ôi!  

Bát Giới nổi giận nói rằng:  

- Ấy là lời nói gạt thầy, sao lại cứu không đặng, thầy cứ niệm chú, chừng nào tử thi sống lại thì thôi . 

Tam Tạng y lời, Tôn Hành Giả nhức đầu lòi con mắt.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 39  

Một hột thuốc linh trời đã nấy 

Ba năm chúa cũ mạng còn dài 

Khi Tôn Hành Giả nhức đầu chịu không nổi liền năn nỉ rằng:  

- Thầy ôi! Xin đừng niệm nữa, để tôi chạy thuốc .  

Tam Tạng hỏi:  

- Ði kiếm ở đâu bây giờ? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Trừ ra xuống Diên vƣơng, mà lấy hồn vía .  

Bát Giới nói: 

- Thƣa thầy, đừng nghe lời ấy, bởi sƣ huynh có nói trƣớc với tôi rằng: Chẳng cần xuống Âm ti, ở trên 

dƣơng gian cũng có thuốc .  

Tam Tạng ngỡ thiệt, liền niệm chú, Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Thầy đừng niệm nữa, để tôi kiếm thuốc trên dƣơng gian .  

Bát Giới thƣa rằng:  

- Xin thầy niệm hoài anh tôi phải phục .  

Tôn Hành Giả nổi giận mắng rằng:  

- Mi là súc vật, sao quyết hại ta .  

Bát Giới cƣời ngất nói rằng:  

- Tại anh hay khuấy tôi, nên tôi phải khuấy lại .  

Tam Tạng hỏi: 

- Dƣơng gian có thuốc chi mà cứu đặng .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  
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- Nay tôi đi tìm ông Thái Thƣợng xin một viên thuốc hƣờn hồn thì cứu vua Ô Kê mới sống .  

Tam Tạng mừng rỡ hối đi.  

Tôn Hành Giả nói: 

- Bây giờ đã hết canh ba, tôi vừa khứ vừa hồi chắc sáng trắng đi về mới tới, nếu để cái thây nằm trơ 

trơ nhƣ vậy, e mất thể diện ngƣời sang, phải có ai ngồi khóc cầm chừng mới đặng .  

Bát Giới nói:  

- Thôi anh đừng nói dài vắn chi hết, phần tôi khóc chớ ai, anh cứ việc để tôi lo việc khóc .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ngƣơi khóc thử cho ta coi thử thế nào .  

Bát Giới dụi con mắt khóc om sòm.  

Tam Tạng thấy vậy động lòng, cũng sa nƣớc mắt.  

Tôn Hành Giả cƣời lớn nói rằng:  

- Khóc nhƣ vậy là phải cách lắm, nếu ngừng nghỉ thì ta đánh hai chục hèo .  

Bát Giới nói:  

- Thì anh hãy đi cho mau, chớ tôi có tánh khóc dai, và khóc và la hai ba ngày mới nín . 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy lên mây, thẳng đến cung Ðâu Suất, gặp Thái Thƣợng đƣơng nấu thuốc 

trong lò.  

Thái Thƣợng lão quân liếc thấy Hành Giả, liền dặn học trò rằng:  

- Chúng bây phải giữ gìn, có thằng ăn trộm thuốc rình mò đó .  

Tôn Hành Giả nghe nói, bƣớc tới bái và cƣời rằng:  

- Tôi bây giờ đã giải nghệ .  

Thái Thƣợng hỏi:  

- Sao ngƣơi không bảo hộ Tam Tạng, lòng ngay vào lò thuốc làm chi? 

Tôn Hành Giả thuật chuyện vua nƣớc Ô Kê, rồi thƣa rằng:  

- Bởi cớ ấy nên tồi cầu Ðạo tổ từ bi, cho một ngàn hƣờn thuốc hƣờn hồn, cứu ngƣời làm phƣớc .  

Thái Thƣợng đáp rằng:  

- Con khỉ bất thông, nói nhiều lời phi lý. Thuốc hƣờn hồn đâu tới một ngàn hột, xin mà ăn trừ cơm 

hay sao? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Không cho nhiều thì cho ít, chừng một trăm mấy viên cũng nên .  

Thái Thƣợng nói:  

- Không có, đi đi cho mau .  
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Tôn Hành Giả quây quả bƣớc ra, Thái Thƣợng ngẫm nghĩ rằng:  

- Không xong không xong! Con khỉ này khó chịu lắm, lẽ nào mới đuổi mà đi liền, chắc nó cũng lừa 

đảo làm mƣu lớp chi đây, hễ nào cũng ăn cắp cho đặng, chi bằng kêu nó lại, cho một hột thì khỏi lo .  

Nghĩ rồi chạy theo kêu lớn rằng:  

- Ngộ Không trở lại đây, ta cho một viên thuốc .  

Tôn Hành Giả trở lại nói rằng: 

- Lão tổ biết cái tánh của tôi, nên mới cho trƣớc, bằng không e mất hết cả bầu .  

Thái Thƣợng cho một hột hƣờn hồn đơn, Tôn Hành Giả tạ ơn rồi lui gót. 

 

 

Nói về Bát Giới đƣơng khóc kể có oai, xảy nghe tiếng kêu thầy, Tam Tạng nói:  

- Tôn Hành Giả về đó, chẳng hay có thuốc hay chăng? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Có có .  

Liền kêu Bát Giới mà nói rằng:  

- Sƣ đệ đi dậy chỗ, bây giờ còn kể lể làm chi, có khóc dai thì đi kiếm chỗ khác mà khóc .  

Nói rồi biểu Sa Tăng múc nƣớc.  

Tôn Hành Giả cạy răng vua Ô Kê bỏ hột thuốc vào miệng, đổ nƣớc mà thổi vô, một giờ nghe trong 

bụng vua Ô Kê sôi rầm rầm chuyển động. Ngặt tay chơn dở không lên . 

Tam Tạng nói:  

- Ngƣời đứt hơi đã ba năm; nguơn khí lâu phục lắm, nếu không có ngƣời sống thổi vào, thì tỉnh sao 

đặng .  

Bát Giới nghe nói muốn lại thổi vô miệng một hơi.  

Tam Tạng kéo lại nói rằng:  

- Miệng ngƣơi ăn tạp hồi nhỏ, khí thanh không bằng miệng Ngộ Không .  

Tôn Hành Giả lại ngậm miệng vua Ô Kê, thổi một hơi rất mạnh, vua Ô Kê bắt hơi thở đặng, chờ dậy 

quỳ lạy thƣa rằng:  

- Sƣ phụ ôi:  

 

 

Hôm trƣớc hồn ma quì trƣớc điện, 

Bữa nay phách quế nhập vào thân.  
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Tam Tạng liền đỡ dậy mời ngồi.  

Khi ấy các sãi mới dọn cơm sớm mai, thấy Hoàng đế ai ai cũng kinh hãi.  

Tôn Hành Giả nhảy ra nói rằng:  

- Các hòa thƣợng đừng có nghi ngại chi hết, ngài là chúa nƣớc nầy, bởi bị yêu giết chết đã lâu, lão 

Tôn mới cứu sống lại, nay đem vào thành cho rõ chánh tà, các sãi hãy dọn cơm chay thiết đãi .  

Mấy hòa thƣợng y lời.  

Cơm nƣớc xong xả, Tôn Hành Giả bảo vua Ô Kê thay đổi áo xiêm, mƣợn đồ thầy chùa mà bận.  

Vua Ô Kê cũng vƣng lời.  

Tôn Hành Giả xem thấy cƣời rằng:  

- Bệ Hạ ăn mặc nhƣ vầy, mà đi theo chúng tôi, chẳng là nhẹ thể lắm? 

Vua Ô Kê quỳ thƣa rằng:  

- Sƣ phụ cứu tôi, ơn nhƣ cha mẹ, tôi xin cầm roi theo hầu hạ, cho đến Tây Phƣơng . Tôn Hành Giả 

nói:  

- Tôi chẳng muốn Bệ Hạ đi Tây Phƣơng làm chi, miễn đi về thành bắt yêu, cho Bệ Hạ làm Hoàng đế, 

còn chúng tôi đi Tây Phƣơng, nghĩa là ai lo phận nấy .  

Nói rồi đồng ra đi, 500 sãi lạy rồi, theo đƣa đón, kẻ thổi kèn ngƣời đánh trống, theo khỏi cửa non.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Các ngƣơi chẳng nên làm nhƣ vậy, e lậu sự khó lòng. Hãy về giặt rửa phơi phong y phục của bệ hạ, 

hoặc mai chiều đem dƣng mà lãnh thƣởng thì xong hơn .  

Các sãi vƣng lời trở lại. 

 

 

Nói về các vị đi tới thành nƣớc Ô Kê thì chƣa đặng nữa ngày, năm ngƣời vào trƣớc ngọ môn. Tam 

Tạng nói với Hoàng môn quan rằng:  

- Chúng tôi vƣng chỉ Ðại Ðƣờng hoàng đế, qua Tây Phƣơng thỉnh kinh. Nay đến đây trình điệp xin 

ghi, đặng qua nƣớc khác, xin đại nhơn vào tâu lại làm ơn .  

Hoàng môn quan vào tâu lại, vua giả truyền đòi năm thầy vào đền.  

Tôn Hành Giả dắt Tam Tạng vàođứng sửng trƣớc sân chầu, không chịu quì lạy.  

Bá quan văn võ lấy làm lạ, nói nhỏ với nhau rằng: 

- Sãi quê mùa không biết lễ nghi, dám cả gan chẳng lạy! 

Xảy nghe vua giả phán hỏi rằng:  

- Hòa Thƣợng ở đâu đến đây? 

Tôn Hành Giả nói rằng:  

- Ta ở Nam Thiện bộ châu, vƣng lịnh vua Ðại Ðƣờng, qua Tây Phƣơng thỉnh kinh với phật sống tại 
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chùa Lôi Âm, nay mới đến đây trình điệp .  

Vua giả xem điệp rồi phán hỏi rằng: 

- Trong điệp nói có bốn thầy trò, sao bây giờ dƣ một ngƣời ấy, tên họ là chi, xứ sở ở đâu, có điệp 

phái hay chƣa, lên đây khai cho rõ? 

Vua Ô Kê kinh hãi, nói nhỏ với Hành Giả rằng:  

- Sƣ phụ ôi!Khai làm sao xin dạy? 

Tôn Hành Giả thấy vua run lặp cặp, liền nắm tay mà nói rằng:  

- Ngƣơi đừng kinh hãi, để ta khai thế cho .  

Nói rồi bƣớc tới nói lớn tiếng rằng:  

- Bệ Hạ ơi!Ðạo sĩ ấy đã điếc và câm, khai làm sao đặng, sự tích tôi rõ hết, xin khai thế thì tiện hơn .  

Vua giả phán rằng:  

- Phải cứ thiệt khai ngay, bằng nói trớ trêu thì có tội! 

Tôn Hành Giả ca rằng:  

 

 

Ngƣời nầy câm, ngọng, thêm ngây điếc, 

Ơû tại xứ nầy ai cũng biết. 

 

Bị gã Toàn Chơn xuống xô hào. 

 

Giả hình Hoàng đế dành cung khuyết, 

Ba năm thủy ách rẻ quân thần, 

Một hột kim đơn tƣơi khí huyết, 

Ðem tới đền vua rõ chánh tà, 

Ta quyết giúp vua trừ yêu nghiệt.  

 

 

Vua giả nghe ca, thất kinh hồn vía, hổ thẹn mƣời phần, liền giựt cây đao của quan Trấn điện tƣớng 

quân, rồi đằng vân bay mất. 

 

 

Khi ấy Sa Tăng tức mình, hét tợ sấm, còn Trƣ Bát Giới mắng rằng: 

- Cũng tại thói con khỉ không chịu làm tề, nói lậu cho yêu quái trốn đi, bây giờ biết nó đâu mà kiếm? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  
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- Ðừng có nói rầy xóm, hãy kêu Thái Tử ra lạy cha, Hoàng Hậu ra mừng chồng, bá quan đồng chầu 

chúa, Bệ Hạ lên ngôi nhƣ cũ, rồi ta sẽ bắt yêu, nó chạy ngõ nào cho khỏi! 

Nội triều đồng y lời. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy lên mây xem cùng bốn phía, thấy con yêu chạy qua hƣớng Ðông Bắc.  

Tôn Hành Giả rƣợt theo hét rằng:  

- Yêu quái chạy đâu cho khỏi, có Lão Tôn đến đây .  

Con yêu ấy cầm đao day lại nói rằng:  

- Tôn Hành Giả thiệt tệ lắm, ta chiếm ngôi vua của ngƣời khác, cũng không can phạm đến ngƣơi, sao 

gánh chuyện đời nhƣ vậy? 

Tôn Hành Giả cƣời hả hả nói rằng:  

- Bộ mặt yêu lớn mật, muốn làm Hoàng đế .  

Nói rồi giơ thiết bãng đập liền, yêu quái đƣa đao ra đỡ, con yêu đánh một hồi không lại, liền chạy 

vào đền, hóa ra thầy Tam Tạng. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả chạy về, giá thiết bảng muốn đánh.  

Giả Tam Tạng nói:  

- Sao đồ đệ đánh thầy! 

Tôn Hành Giả giả thiết bãng muốn đập Tam Tạng, Tam Tạng cũng nói nhƣ vậy, Tôn Hành Giả 

không biết ai là thiệt, ai là giả, liền hỏi Sa Tăng, Bát Giới rằng: 

- Ai là thầy, ai là yêu quái? 

Bát Giới nói:  

- Anh đánh với nó trên thinh không, chúng tôi ngó theo mãi, sau day lại thấy hai thầy đứng một cặp, 

biết ai là giả chơn .  

Tôn Hành Giả niệm chú thâu Du thần bảo rằng:  

- Ta cậy chƣ thần biết ai thiệt thầy ta thì đem lên điện .  

Nói vừa dứt tiếng, Tam Tạng giả đã lên rồi.  

Tôn Hành Giả giơ thiết bãng đập Tam Tạng.  

Du thần đỡ và nói rằng:  

- Yêu quái biết đằng vân, nên nghe vái liền bay lên trƣớc .  

Tôn Hành Giả nổi giận, cầm thiết bãng nhảy lên, yêu quái nhảy xuống níu Tam Tạng xây tròn, coi 

không biết chơn giả.  
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Tôn Hành Giả tức mình trợn mắt ngồi đứng không yên.  

Bát Giới thấy bộ lao chao, cƣời hoài cƣời hủy, Tôn Hành Giả nổi giận hỏi rằng: - Thằng điên, vui 

lắm hay sao mà cƣời dữ vậy? 

Bát Giới cƣời ngất nói rằng:  

- Anh nói tôi điên, mà anh lại điên hơn nữa, sao anh không chịu nhức đầu biểu niệm chú cẩn cô; thì 

biết ai chơn giả, tôi níu một ngƣời, Sa Tăng níu một ngƣời, yêu quái chạy đâu cho khỏi .  

Tôn Hành Giả khen phải, liền bảo Tam Tạng niệm chú cẩn cô.  

Tam Tạng niệm liền, Tôn Hành Giả nhức đầu nhƣ bửa, Tôn Hành Giả bảo thôi niệm, rồi hối thầy kia 

niệm chú cẩn cô.  

Tam Tạng giả niệm lâm dâm Tôn Hành Giả không ngứa chút nào hết, Sa Tăng thấy vậy nắm tay, Bát 

Giới nói:  

- Không biết niệm chú cẩn cô là yêu quái .  

Nói rồi lầy cào cỏ đập liền.  

Yêu quái kinh hãi xô Sa Tăng mà nhảy lên mây, Bát Giới Sa Tăng đều theo đánh. Tôn Hành Giả thấy 

ba ngƣời hỗn chiến, thì cƣời mà nói rằng:  

- Yêu quái chạy ta nhƣ gà chạy mặt, nếu trợ chiến thì nó trốn đi. Chi bằng lén bay lên cao, ở trên 

đánh xuống. Tính rồi liền nhảy lên cao thấy ba ngƣời đồng lực.  

Tôn Hành Giả muốn đập cho rồi.  

Xảy nghe có tiếng kêu lớn rằng:  

- Tôn ngộ khôngkhoan đánh đã .  

Tôn hành giả ngó ngƣời lại, coi thấy Văn Thù Bồ Tát, Tôn Hành Giả bái và hỏi rằng: - Chẳng hay 

Bồ Tát đi đâu? 

Văn Thù nói:  

- Ta đến bắt con yêu quái cho ngƣơi .  

Nói rồi lấy kiếng chiếu yêu soi nó.  

Tôn Hành Giả dòm thấy trong mặt kiếng hiện hình sƣ tử lông xanh.  

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

- Ấy là con sƣ tử của Bồ Tát cƣỡi, sao xuống thế thành tinh? 

Văn Thù nói:  

- Chẳng phải nó trốn ta, thiệt là vƣng lịnh Phật mà xuống thế, bởi năm trƣớc vua Ô Kê làm lành hay 

bố thí, nên Phật Tổ sai ta giả thầy chùa độ về Tây Phƣơng, ta hỏi thử ít lời, vua Ô Kê nói không 

đặng, tức thì nổi giận, truyền trói tra tấn nƣớc ba ngày đêm, bởi cớ ấy nên Phật Tổ sai Thanh Sƣ xô 

xuống giếng ba năm mà trừ tội ấy, nay đã mản hạn, các ngƣơi mới đặng thành công .  

Tôn Hành Giả ngó lại thấy con yêu ấy đã đứng sững nhƣ chết rồi. Bát Giái, Sa Tăng cũng hầu mà 
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nghe chuyện. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

- Tuy là trả cừu tƣ cũng phải, song phạm nhằm Hoàng Hậu, mất cách lịch sự rất nhiều .  

Văn Thù nói:  

- Nó chẳng hề phạm đến cung ngai có đâu động đến Hoàng Hậu, bởi nó là sƣ tử thiến thuở nay, Bát 

Giới nghe nói, chƣa lấy làm tin, liền lại bên con yêu sƣ tử. Bởi thấy nó đứng chết cứng, nên mới dám 

rờ. 

 

 

Bát Giới làm trây rờ thử, rồi cƣời ngất nói rằng:  

- Thiệt là có tiếng không có miếng, chẳng say rƣợu cũng mang tiếng mang bầu! 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Vậy thôi Bồ Tát thâu nó mà đem về .  

Văn Thù nói:  

- Súc sanh chƣa hiện nguyên hình lại, còn đợi chừng nào? 

Con yêu quái ấy hiện hình sƣ tử.  

Văn Thù lên cỡi về Ngũ Ðài Sơn.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 40  

Hồng Hài lập kế bắt Ðƣờng tăng 

Hành Giả dùng mƣu trừ yêu quái 

Khi ấy ba anh em Hành Giả vào đền, chúa tôi đồng quỳ lạy nghinh tiếp, Tôn Hành Giả thuật chuyện 

Văn Thù bồ tát thâu sƣ tử, vân vân, chúa tôi đều kinh hồn, lặng thinh không tạ ơn Bồ Tát, Chúa tôi 

đƣơng mừng rỡ, xảy thấy Hoàng môn quan vào tâu rằng:  

- Có bốn ông hòa thƣợng đến ngoài .  

Vua Ô Kê truyền chỉ mới vào, coi lại là sãi ở chùa Bữu lâm đem dƣng áo mão đai giày đồ gởi, Tôn 

Hành Giả mừng rở, truyền dƣng cho Hoàng đế mặc vào, Bão Tái tử lấy Ngọc khuê dƣng ra, đặng 

chầu chực tung hô nhƣ mời.  
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Vua Ô Kê quỳ lạy khóc rằng:  

- Tôi chết đã ba năm, nhờ ơn thầy cứu sống, tôi tình nguyện không làm vua nữa, dắt vợ con ra ngoài 

thành, xin chọn một vị sƣ phụ nào trị nƣớc! 

Tam Tạng nói:  

- Chúng tôi là ngƣời tu hành, lẽ nào trị nƣớc? 

Vua Ô Kê nói:  

- Xin sƣ phụ đừng nói khiêm, bởi đức thầy lớn lắm, đã làm thầy hết thãy, thì trị nƣớc có dƣ .  

Tam Tạng không chịu, chí dốc thỉnh kinh mà thôi.  

Vua Ô Kê thấy Tam Tạng từ chối hoài, liền thĩnh Tôn Hành Giả, Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Chẳng nói giấu chi các ông, nếu tôi muốn làm Hoàng đế, thì lên ngôi thiên tử đã lâu, bởi làm hòa 

thƣợng quen rồi, tật làm biếng càng ngày càng ớn, nếu làm vua mất công đội mão thắt đai, rộn ràng 

nực nội, phải thức khuya dậy sớm, không đặng ngủ ngày, nghe báo có giặc thì lo, thấy dân mất mùa 

cũng sợ!Vậy thì ở đâu quen đó, nghề nào ƣa nghề nấy mà thôi. Bệ Hạ làm vua, còn chúng tôi làm 

hòa thƣợng .  

Bát Giái, Sa Tăng nghe nói đồng khen phải. 

 

 

Khi ấy vua Ô Kê hết phép, túng phải mặc đồ vua lên ngai bá quan văn vỏ đồng tung hô chúc lạy, vua 

Ô Kê phán rằng:  

- Trẩm nay lên ngôi cũ, thiệt nhờ ơn đức bốn thầy, vậy thì truyền thợ khéo vẻ chơn dung đặng quả 

nhơn thờ phƣợng, trẩm sẽ đem châu báu vàng ngọc, xin Bệ Hạ đội điệp thông hành mà thôi .  

Vua Ô Kê phải y lời.  

Rồi truyền chỉ phong tặng chùa Bữu lâm, và các sải dƣng y phục, ân xá tù tội cho thiên hạ. 

 

 

Khi ấy ăn tiệc xong rồi, bốn thầy trò từ giả, vua Ô Kê cầm không đặng, chẳng biết làm sao, truyền 

lấy xe loan mời Tam Tạng lên ngồi, vua Ô Kê và Hoàng Hậu Ðông cung đẩy xe ra một đổi.  

Bá quan thấy vậy, đƣa tiếp khỏi thành, hai đàng giã từ kẻ lui ngƣời tới. 

 

 

Nói về bốn thầy trò đi tới mãn tháng chín, hết thu qua đông.  

Tam Tạng thấy một hòn núi cao chớn chở, thất kinh kêu Hành Giả nói rằng:  

- Ðồ đệ ơi! Núi cao chắc có yêu tinh, đồ đệ phải coi chừng cho lắm .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  
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- Có tôi bảo hộ, thầy còn nghi sợ làm chi, hãy cứ việc đi mãi .  

Tam Tạng nghe lời giục ngựa lên núi một hồi, Tôn Hành Giả thấy một đạo hồng quang nhƣ lửa, ở 

trong hang đá chiếu đỏ mây.  

Tôn Hành Giả kinh hãi ôm ngang Tam Tạng đem xuống ngựa, kêu Sa Tăng, Bát Giới biểu đƣa binh 

khí gì giữ xung quanh, vì có yêu tinh gần tới, Sa Tăng, Bát Giới nghe lời. 

 

 

Nói về con yêu ấy là Hồng Hài Nhi, xƣng hiệu Thánh Anh đại vƣơng, ở Hỏa vân động, con trai của 

Ngƣu Ma Vƣơng và La Sát.  

Khi ấy Hồng Hài ở trên mây ngó xuống nói rằng:  

- Bấy lâu ta nghe Thiền Tử đầu thai làm Ðƣờng Tăng, nếu ăn thịt là trƣờng thọ, nên ta ngóng trông 

đôi bữa, chờ đợi từ ngày, không dè bữa nay gặp mặt, chắc là hòa thƣợng trắng và mập ngồi trên ngữa 

hồi nãy, bị ba sãi xấu mới bảo hộ xung quanh, không biết hòa thƣợng nào biết có ta nên giữ trƣớc! 

Nhƣ vậy thì hết kể ăn thịt Ðƣờng Tăng! 

Nói rồi nghĩ rằng:  

- Thế làm hỗn thì nó giữ già, chắc bắt không đặng, chờ làm êm thì có thế lại gần, sẽ thừa cơ mà bắt 

nó .  

Tính rồi liền xuống núi, chận đầu chừng 3 dặm, hóa ra thằng nhỏ tuổi, trần truồng bị trói trên cây, và 

khóc và la, kêu ngƣời cứu mạng làm phƣớc. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả thấy mây đỏ đã tan hết, liền mời thầy lên ngựa mà đi, Tam Tạng nói:  

- Ngƣơi mới nói có yêu quái, sao lại biểu ta đi? 

Tôn Hành Giả thƣa:  

- Bởi tôi thấy hơi đỏ nhƣ lửa, ở dƣới núi mà xẹt lên mây, nên biết có yêu quái, nay hơi ấy tan hết, thì 

yêu quái đã đi xa rồi, tôi chắc nó là yêu quái đi đƣờng, không can chi mà sợ. Vậy xin thầy lên ngựa 

mà đi .  

Bát Giới cƣời rằng:  

- Yêu tinh cũng có đi đƣờng? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ngƣơi thiệt chƣa hiểu sự ấy, nếu có động nào làm yến tiệc, thì nó mời yêu tinh các nơi phó hội, nên 

yêu ấy có ý đi ăn tiệc, chẳng tìm tâm bắt ngƣời, ấy là yêu tinh đi đƣờng, sao gọi là không có? 

Tam Tạng nghe nói, bán tinh bán nghi, liền lên yên giục ngựa. 
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Ði một hồi nghe tiếng kêu:  

- Cứu tôi làm phƣớc! 

Tam Tạng kinh hãi hỏi rằng:  

- Ðồ đệ ơi!Ai ở giữa hòn núi mà kêu vang? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Xin thầy đừng hỏi làm chi, cứ đƣờng ngay mà đi mãi! 

Tam Tạng y lời đi một hồi, nghe càng gần lắm! 

Tam Tạng nói:  

- Ðồ đệ, tiếng kêu nghe rõ ràng, chắc là ngƣời mắc nạn cũng nên cứu ngƣời làm phƣớc, chớ khá bỏ 

qua .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Bữa nay xin thầy dẹp đỡ hai chữ làm phƣớc lại, hỏi điềm lành không có, còn điềm dữ rất nhiều, hễ 

thƣơng ngƣời thì hại mình, hay làm ơn mắc oán. Xin chuyện đâu bỏ đó, đừng nghe đừng hỏi làm chi 

. 

Tam Tạng y lời không hỏi nữa. 

 

 

Nói về Hồng Hài la càng ngày càng lớn.  

Tôn Hành Giả nổi giận nghĩ rằng:  

- Không biết con yêu nầy ở đâu, mà kêu hoài kêu hủy! Ðể ta làm phép mẹo dậu tinh cho cách bức 

nhau đừng thấy mặt mới đặng .  

Nghĩ rồi đứng dừng lại, làm phép thâu đƣờng, đƣa mấy thầy trò qua bên kia núi, té ra con yêu ở phía 

sau lƣng. 

 

 

Khi ấy Hồng Hài kêu hoài không đặng, lấy làm lạ nói rằng:  

- Mình đón đƣờng cách có ba dặm, sao đi lâu tới vậy kìa, có khi đi vòng qua chót núi thì phải". Nói 

rồi đằng vân lên coi nữa.  

Tôn Hành Giả ngó lên thấy, liền bồng Tam Tạng để xuống, kêu Sa Tăng Bát Giới nói rằng:  

- Yêu tinh tới nữa, phải bảo hộ nhƣ khi nãy mới an .  

Sa Tăng Bát Giới đều đƣa khí giới mà vây phủ. 
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Khi ấy Hồng Hài ở trên mây xem thấy khen rằng:  

- Hòa Thƣợng nào có tài thiệt, biết trƣớc mà giữ gìn, nếu bắt không đặng ngƣời ấy thì hết trông ăn 

thịt Ðƣờng Tăng .  

Nói rồi bay xuống, hóa ra con nít bảy tuổi, tay chân bị trói trên cây nhƣ khi trƣớc, song bây giờ đón 

đƣờng gần lắm, cách chừng một dặm mà thôi, cũng kêu la nhƣ trƣớc. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả thấy khí yêu đã tan, liền thỉnh thầy lên ngựa.  

Tam Tạng trách rằng:  

- Ngƣơi nói có yêu quái tới, sao lại biểu ta đi? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Cũng là yêu quái đi đƣờng, không dám làm hổn .  

Tam Tạng nổi giận mắng rằng:  

- Con khỉ nầy cứ gạt ta mãi, khi lên núi lại nói có yêu tinh, ba hồi dọa ta nói có yêu có yêu, kéo đùa 

xuống ngựa, giây phút lại biểu lên yên, cứ nhát ta nhƣ vậy, lại kéo lên kéo xuống mãi, rủi gãy tay 

gãy cổ, thì mới làm sao? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

- Xin thầy đừng giận, dầu gãy tay gãy chơn còn trị đặng, rủi lầm yêu quái biết làm sao? 

Tam Tạng giận muốn niệm chú cẩn cô. 

Sa Tăng theo khuyên giải, Tam Tạng mới lên yên giục ngựa.  

Xảy nghe tiếng kêu rằng:  

- Thầy ôi!Cứu tôi với!Cứu tôi với! 

Tam Tạng ngó thấy đứa nhỏ trần truồng, bị treo tay chơn trên đại thọ.  

Tam Tạng gò cƣơng lại mắng Hành Giả rằng:  

- Con khỉ nầy làm biếng quá, ta nghe rõ ràng, tiếng ngƣời kêu cứu, nó một hai cứ nói là yêu, bây giờ 

ngƣơi coi, phải là ngƣời ta bị treo trên cây đại thọ, nào yêu quái ở đâu? 

Tôn Hành Giả thấy thầy đƣơng giận, không dám trả lời.  

Tam Tạng cầm roi ngựa chỉ thằng nhỏ mà hỏi rằng:  

- Ngƣơi là con nhà ai? Vì cớ nào mà bị trói tại đó? 

Hồng Hài nghe nói liền khóc rằng:  

- Thầy ôi, phía bên Tây núi nãy có một cái suối Khô Tòng, dựa suối ấy có một xóm lớn, nguyên 

trƣớc ông nội tôi là Hồng Bá Vạn, tuổi già đã qua đời, để sự sản cho cha tôi là Hồng Thập Vân bởi 

cha tôi đãi đằng khách khứa, cho vay khắp nơi, bị quân hoang lƣờng gạt, không trả vốn lời, cha tôi 

tức mình thề chẳng cho vay nữa, bởi cớ ấy nên quân hoang vay hỏi không đặng, vầy đoàn ăn cƣớp 
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hằng ngày giết cha tôi, bắt mẹ tôi về làm yểm trại phu nhơn chi đó, lấy của sạch trơn. Khi ấy mẹ tôi 

ôm tôi trong lòng mà khóc, chúng nó hối đi theo, mẹ tôi bồng tới đây, lũ ăn cƣớp bảo giết tôi cho 

rảnh, mẹ tôi năn nỉ lắm, nó mới trói tôi tại đây, rồi dẫn mẹ tôi đi mất. Thƣơng hại, tôi bị trói ba ngày 

đêm mà không thấy một ngƣời qua lại, chắc là chết đói trong rừng, chẳng ngờ nhờ phƣớc ông bà, 

mới gặp thầy đi tới, xin thầy làm phƣớc cứu tôi về nhà tôi sẽ bán mình mà đền ơn cứu tử .  

Tam Tạng bảo Bát Giới mở xuống.  

Bát Giới cũng nghe lời, Tôn Hành Giả cản lại nạt rằng: 

- Yêu quái ta có biết mặt ngƣơi ở núi nầy, đừng giả hình mà gạt chúng, nếu nội nhà mi đã tuyệt, bây 

giờ giao mi cho ai? Ngƣơi lấy chi mà tạ ơn, ấy lời nói trớ trêu mà té mối! 

Hồng Hài làm bộ sợ run và khóc và năn nỉ rằng:  

- Thầy ôi! Tuy cha mẹ tôi không còn, gia tài cũng hết. Song ruộng đất còn nhiều, ông ngoại tôi ở 

phía Nam, cô tôi ở phía Bắc, còn đầu suối có Lý Bứ là dƣợng tôi, trong rừng ấy có bác tôi là Hồng 

Tam, tại ấy cũng nhiều ngƣời quen lớn nữa. Nếu sƣ phụ cứu tôi về đó, tức thì bán ruộng đất đền ơn . 

Bát Giới nói:  

- Anh hạch hỏi làm chi, đứa con nít bây lớn nó nói cũng phải, cứu nó cho rồi .  

Vừa nói vừa cắt dây cho nó, đem Hồng Hài xuống đất nó liền khóc mà lạy thầy. 

 

 

Khi ấy Tam Tạng thấy càng thƣơng, bảo lên ngồi trƣớc yên ngựa.  

Hồng Hài khóc mà thƣa rằng:  

- Thầy ôi! Tôi bị trói ba bữa rày, tay chơn đã tê mà cứng, mình mẩy đau rêm, vả lại tôi chƣa từng cỡi 

ngựa, nên chẳng dám ngồi cao .  

Tam Tạng nói: 

- Thôi Bát Giới cỏng giùm một chút .  

Hồng Hài lau nƣớc mắt thƣa rằng:  

- Thầy ôi! Tôi không dám chịu ông ấy cỏng, bởi vì lông gáy nhọn nhƣ kim, sợ đâm nhầm chảy máu .  

Tam Tạng nói:  

- Thôi Sa Tăng chịu khó cỏng đi .  

Hồng Hải lau nƣớc mắt thƣa rằng:  

- Tôi bị ăn cƣớp hành hung, bây giờ nghĩ còn sợ! Nay thầy nầy mặc mày hung lắm, tôi chẳng dám 

gần .  

Tam Tạng nói:  

- Thôi, Tôn Hành Giả chịu khó cỏng một hồi .  

Tôn Hành Giả cƣời hả hả rằng:  
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- Tôi cỏng cho, tôi cỏng cho . 

Hồng Hài mừng rỡ nói:  

- Cám ơn thầy vui vẻ, tôi lấy làm bằng lòng .  

Tôn Hành Giả kê vai cỏng thử, nặng không tới bốn cân.  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Mi là yêu quái, nay tới số rồi, cả gan cợt ta, tƣởng ta không biết cội rễ .  

Hồng Hài thƣa rằng:  

- Tôi là con nhà lƣơng thiện, rủi mắc nạn mới đến nƣớc nầy, sao sƣ phụ không thƣơng, kêu tôi là yêu 

quái .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nếu mi không phải là yêu, sao mình nhẹ nhƣ giấy? 

Hồng Hài nói:  

- Tại tôi nhỏ xƣơng nên ít nặng .  

Tôn Hành Giả nói: 

- Thôi ta cũng rán cỏng ngƣơi, song mắc đi tiểu, đại chi chi, thì phải nói cho ta hay trƣớc .  

Nói rồi liền cỏng đi theo thầy, tuy ngoài miệng nói xuôi, chớ trong lòng giận lắm, quyết lừa thế vật 

chết mới nghe. 

 

 

Khi ấy Hồng Hài ở trên lƣng Hành Giả, biết cố ý vật mình, Hồng Hài liền hớp gió Tây bốn lần thổi 

trên lƣng Hành Giả.  

Tôn Hành Giả nghe sau lƣng ƣớc nặng ngàn cân liền cƣời rằng:  

- Con ôi! Con làm phép nặng, mà đè cha cho nhẹp ruột phải không? 

Hồng Hài nghe hỏi gằn, liền xuất hồn lên mây bạc. 

 

 

 

 

Còn Tôn Hành Giả cỏng nặng quá, nổi giận vật xuống đá nát thây.  

Tôn Hành Giả giận cùn, xé tát tay chơn quăng dựa lộ.  

Hồng Hài ở trên mây ngó thấy, nổi giận nói rằng:  

- Hòa Thƣợng khỉ thiệt dữ quá, lúc nầy không bắt Tam Tạng, còn đợi chừng nào . Nói rồi nổi một 

trận gió, đá chạy cát bay, Bát Giái, Sa Tăng đều cúi đầu nhắm mắt, Tôn Hành Giả biết gió yêu, liền 

chạy lại giữ thầy mà không kịp, Tam Tạng bị Hồng Hài thỉnh về động. 
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Khi ấy lặn gió rồi. Tôn Hành Giả lại kêu Bát Giái, Bát Giới chờ dậy nói rằng:  

- Anh ôi, gió lớn quá! 

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Thầy ở đâu?" Bát Giới nói:  

- Giông gió đùng đùng, thổi bét con mắt, chúng tôi mãn cúi đầu àm núp, còn thầy mọp trên lƣng 

ngựa rõ ràng, sao bây giờ chẳng thấy ở đây. Không phải là tim bức mà bay mất! 

Tôn Hành Giả nói:  

- Thôi, bây giờ anh em ở đâu về đó! 

Bát Giới nói:  

- Phải, phải! 

Sa Tăng nghe nói kinh hãi hỏi rằng:  

- Anh nói cái gì lạ vậy? Bởi chúng ta nặng tội lắm, nhờ ơn Quan Âm Bồ Tát dạy khuyên, nên đặt tên 

lại mà tu hành cho giải nghiệp, bảo hộ thầy lạy Phật thỉnh kinh, ngõ đem công trừ tội; bây giờ anh 

bảo ở đâu về đó, thì chẳng là hữu thủy vô chung, trƣớc cãi lịnh Quan Âm, sau bỏ tình sƣ phụ, còn chi 

công quả bấy lâu, chắc bị ngƣời sau biếm nhẻ! 

Tôn Hành Giả nói:  

- Sƣ đệ nói thông lắm, song sƣ phụ không nghe lời nói phải, cứ chấp kinh mà chẳng biết tùng quyền; 

bảo làm phƣớc cho yêu, bằng không thì giận, thấy hết lòng bảo hộ, lại mắng nhiếc ngầy ngà, bởi 

chẳng nghe lời ta, nên khiến ngã lòng nhƣ vậy .  

Nhƣ con yêu hồi nãy, thầy cũng nói là ngƣời ta, bắt cỏng lên cỏng xuống, bởi vậy nó mới lại gần, 

xuất hồn ra hóa gió mà bắt thầy, ta tức mình muốn bỏ đi cho rảnh, song hiền đệ có lòng chung thủy, 

thì đồng tìm yêu quái mà cứu thầy .  

Bát Giới nói:  

- Cũng đặng, cũng đặng, kẻ dắt ngựa, ngƣời gánh đồ, đi kiếm hết lòng cũng phải đặng  

. 

 

Khi ấy ba anh em kiếm hơn bảy chục dặm đƣờng, cũng không thấy Tam Tạng.  

Tôn Hành Giả nóng quá, nhảy vọt lên chót núi, hiện ra ba đầu sáu tay, cứ hay tay cầm một cây thiết 

bãng, đụng đâu đập đó, phá núi rầm rầm. 

 

 

Nói về các vị Sơn Thần, Thổ Ðịa kinh hãi chạy tới rần rần, mấy ông thần nghèo lắm, áo quần rách 
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rƣới lang thang, cũng chạy tới đồng quỳ lạy ra mắt.  

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

- Vì cớ nào Thổ Ðịa, Sơn Thần đông quá? 

Các Thần thƣa rằng:  

- Núi nầy gọi là Hiệu Sơn Ðầu, cao sáu trăm dặm, cứ mƣời dặm thì một Sơn Thần mƣời dặm thì một 

Thổ Ðịa , nên cộng ba mƣơi Sơn Thần và ba mƣơi Thổ Ðịa, hết thảy là sáu mƣơi.  

Hôm qua chúng tôi đã hay Ðại Thánh đến, ngặt hội tề chƣa đủ, nên trễ việc tiếp nghinh, xin thƣơng 

tình thứ tội .  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Chẳng hay núi nầy có hết thảy mất con yêu? 

Các Thần thƣa rằng:  

- Có một con, mà nó hại chúng tôi trùn đầu trùn óc, đến nổi hƣơng tàn khói lạnh áo rách quần hƣ, 

chớ chi đặng vài con yêu, thì chúng tôi chết hết .  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Con yêu nầy ở đâu? 

Các Thần thƣa rằng:  

- Nó ở tại động Hỏa Vân, gần Khô Tòng giảng. Thiệt nó, thần thông cao lắm, sai chúng tôi nhƣ thể 

gia đinh, bắt đốn cây chụm lửa, hoặc là hầu hạ đêm ngày. Còn lũ tiểu yêu còn xin tiền rằng khác! 

Tôn Hành Giả nói:  

- Các ngƣơi ở trên núi, ai cúng mà có tiền? 

Các Thần nói:  

- Nếu không có thì phải bắt thịt rừng mà dƣng cho nó, nếu không thì phá miễu đập đồ, báo hại chúng 

tôi trần ai hết thảy. Xin Ðại Thánh trừ nó mà cứu kẻ hiền lành . Tôn Hành Giả hỏi:  

- Các ngƣơi biết gốc con yêu ấy hay không? 

Các Thần thƣa rằng:  

- Tôi nói ra thì Ðại Thánh đủ hiểu. Nó là con trai Ngƣu Ma Vƣơng, mẹ nó là La Sát (Thiết Phiến 

Công Chúa), còn tên nó là Hồng Hài (Hồng Hài Nhi), xƣng hiệu là Thánh Anh đại vƣơng. Trƣớc kia 

nó tu tại Hỏa Diệm Sơn ba trăm năm, nên tu luyện đặng tam mụi chơn hỏa. Ngƣu Ma Vƣơng mới sa 

nó đến trấn núi nầy .  

 

Tôn Hành Giả nghe đủ mọi lời, rồi cho Sơn Thần và Thổ Ðịa về hết. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả, ở trên chót núi nhảy xuống, hiện nguyên hình nói với Sa Tăng Bát Giới rằng:  
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- Hai em đừng lo sợ, bề nào thầy cũng bình an, vì con yêu nầy có bà con với Lão Tôn, cha nó là 

Ngƣu Ma Vƣơng, mẹ nó là Thiết Phiến Công Chúa. Còn tên tộc nó là Hồng Hài. Nguyên 500 năm 

trƣớc Lão Tôn có kết bạn với Ngƣu Ma Vƣơng, ta kêu Ngƣu Ma Vƣơng bằng anh, thì thằng Hồng 

Hài kêu ta bằng chú, chắc không lẽ ăn thịt ta? 

Bát Giới cƣời ngát nói rằng:  

- Anh ơi! Lời tục nói: Ba năm chẳng tới sân, dầu quen cũng xa lạ, huống chi chuyện nầy cách 5, 6 

trăm năm chẳng hề có thăm viếng chi hết, mà n ó chịu nhìn hay sao? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Dầu nó không nhìn mà kêu bằng chú, chớ lẽ nào dám hại thầy ta, vì cái danh của Lão Tôn, cha nó 

cũng phải sợ . 

 

 

Khi ấy ba anh em đi hơn một trăm dặm, tới suối Khô Tòng. Có một cái cầu bắc ngang qua ngọn suối, 

dựa cầu có một cái động.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Chắc là Hồng Hài Nhi ở đây. Vậy Sa Tăng đem gói đồ vô rừng mà giữ .  

Sa Tăng y lời.  

Còn Bát Giới và Tôn Hành Giả nhảy qua suối Khô Tòng, lại gần cửa động, thấy có tám chữ lớn nhƣ 

vầy: Hiệu Sơn, Khô tòng Giảng, Hỏa Vân Ðộng.  

Còn nhiều tiểu yêu hầu hạ ở trong.  

Tôn Hành Giả thấy chúng nó đang múa gƣơm múa giáo, liền hét lớn rằng: 

- Chúng bây, mau vào báo với chúa động, bảo thả thầy ta ra, bằng không thì chết hết cả ổ . 

 

Xảy có tiểu yêu vào báo rằng:  

- Có một ông Hòa Thƣợng mặt tợ Thiên lôi, và một sãi mỏ dài tai lớn, đứng trƣớc cửa động, biểu Ðại 

Vƣơng trả thầy .  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 41  

Ngộ Không mắc lửa thiêu 

Bát Giới bị yêu bắt 
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Khi ấy Hồng Hài nghe báo cƣời rằng:  

- Hai ngƣời ấy là Tôn Hành Giả với Bát Giái. Chúng nó đi kiếm thiệt giỏi chớ phải chơi! Tiểu yêu, 

bây đẩy năm cái xe ngũ hành góp lại .  

Tiểu yêu vƣng lời. 

 

Khi ấy Bát Giới ngó thấy nhƣ vậy, liền nói với Tôn Hành Giả rằng:  

- Ðại ca, có khi yêu quái nó sợ chúng ta, nên mở cửa kéo xe, chở đồ đi trốn chăng? Nói vừa dứt tiếng 

thấy Hồng Hài cầm cây giáo hỏa tiêm dài tám trƣợng, đầu không đội mão, mình chẳng nịt giáp, chơn 

chẳng hia giày, nhảy đứng trên xe ra cửa động. 

 

Mặt nhƣ dồi phấn, môi tợ thoa son.  

Láng nhuốt tóc mây, cong vòng mày nguyệt. 

 

 

Khi ấy Hồng Hài ra cửa hỏi rằng:  

- Ai dám tới đây kêu gọi? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Chú đây chớ ai. Vậy thời cháu trả thầy cho xuôi, đừng để mất nghĩa bà con, sau anh hay bị quở .  

Hồng Hài nổi giận nạt rằng:  

- Ai bà con với con khỉ già, mà kêu ta bằng cháu? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Bởi cháu không rõ. Chú khi trƣớc là Tề Thiên đại thánh. Và năm ngƣời nữa là bảy anh em. Mà chú 

là thứ bảy. Bởi khi ấy đến đây đã 500 năm dƣ, nên lớp đó chƣa có cháu .  

Hồng Hài chẳng hề tin, cầm giáo đâm nhầu.  

Tôn Hành Giả đƣa thiết bãng đỡ, và mắng rằng:  

- Tiểu súc sanh, không biết thấp cao, quyết trận nầy một còn một mất .  

Nói rồi đằng vân hỗn chiến hai mƣơi hiệp cầm đồng. 

 

 

Còn Bát Giới ở ngoài coi rõ ràng, tuy con yêu không chạy song có một nghề đỡ, chớ đánh chẳng 

đặng Ngộ Không.  

Bát Giới đằng vân, giá đinh ba đập lại.  

Hồng Hài kinh hãi bại tẩu.  

Tôn Hành Giả và Bát Giới đuổi theo. 
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Khi ấy Hồng Hài chạy đến cửa động, giở tay mà đấm mũi mình.  

Bát Giới lấy làm lạ, cƣời ngất nói rằng:  

- Thiệt con yêu khùng, không biết hỗ thẹn! Thế mi đấm mình cho sặc máu mũi và niệm chú, trong 

mũi bay ra khói đen, hả miệng phun lửa đỏ. Ban đầu cháy ít, lâu lâu lửa dẩy đỏ trời, thấy lửa trong 

con mắt Hồng Hài bay ra nhƣ chớp.  

Bát Giới hoảng hốt nói rằng:  

- Anh ôi! Lửa dậy từ bề chạy ngõ nào cho khỏi? Phen nầy tôi chắc bị quay .  

Nói rồi bỏ Hành Giả cong lƣng chạy đại.  

Tôn Hành Giả ỷ giỏi, niệm chú tị hỏa và bắt ấn. Lũi vào lửa kiếm con yêu mà đánh. Hồng Hài thấy 

Tôn Hành Giả gần tới, liền phun lửa tam mụi trong con mắt và miệng mũi tuôn ra.  

Tôn Hành Giả bị lửa lòa con mắt, kiếm chẳng đặng yêu. Túng phải quay lại nhảy qua con suối. 

 

 

Còn Hồng Hài thấy Tôn Hành Giả chạy xa rồi, liền thâu lửa và truyền quân dẹp xe, mà đóng cửa 

động, lấy làm vui vẻ. 

 

 

Nói về Tôn Hành Giả qua khỏi suối Khô Tòng. Nghe Bát Giới đƣơng ngồi nói chuyện với Sa Tăng.  

Tôn Hành Giả nổi giận, nạt lớn rằng:  

- Mi là con heo sợ lửa, bỏ ta mà chạy về đây, thiệt là đồ vô dụng .  

Bát Giới cƣời ngất nói rằng:  

- Anh ôi! Lời xƣa nói: Chim khôn tránh bẫy tránh dò, ngƣời trí lo xa trốn trƣớc. Bởi con yêu ấy 

không quen thuộc chi với anh, nên nó chẳng nhìn cũng ph ải sao anh còn xƣng chú kêu cháu làm 

chi? Nó đã giận phun lửa rần rần, sao anh không chạy theo tôi, hãy còn ở mà đánh liều mạng? Sao 

chẳng xét mình vô trí, lại chê tôi bất tài? 

Tôn Hành Giả hổ ngƣời hỏi lảng rằng:  

- Ngƣơi nhắm sức con yêu ấy hơn ta chăng? 

Bát Giới nói:  

- Nó dở lắm. Bởi tôi thấy nhƣ vậy mới trợ chiến với anh. Không dè nó chạy đổ lửa! Tôn Hành Giả 

nói:  

- Tại ngƣời làm phá đám. Phải chi để nó đánh ít hiệp nữa, thì ta bắt sống nhƣ chơi . 
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Khi ấy Sa Tăng thấy hai ngƣời cãi lẽ với nhau, thì ngồi dựa cội tòng cƣời ngất.  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Vì cớ nào mà sƣ đệ cƣời khan? 

Sa Tăng thƣa rằng:  

- Tôi nghe hai anh nói nhƣ vậy, thì con yếu ấy bất tài; nhờ có lửa mà thắng trận. Sao anh không dùng 

vật tƣơng khắc mà trị nó, để ngồi cãi lẫy làm chi? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Phải, vậy thì hai ngƣời ở đây. Ðể ta xuống mƣợn Long Vƣơng biển Ðông, phun nƣớc trợ chiến mà 

bắt nó .  

Nói rồi liền đằng vân đi tuốt. 

 

 

Nói về Ðông hải Long Vƣơng Ngao Quảng thấy Tôn ngộ Không đến Thủy Tinh cung thì tiếp đãi tử 

tế.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Tôi đến đây cậy ông một việc Nguyên thầy tôi đi tới núi Hiệu Sơn, suối Khô Tòng, bị chúa động 

Hỏa Vân là Hồng Hài bắt đi. Tôi đánh với nó, bị phun lửa nên thất cơ. Bởi cớ ấy nên Lão Tôn xuống 

đây, xin ông làm mƣa trợ chiến .  

Ngao Quảng nói:  

- Sự làm mƣa tôi không dám tự chuyên. Phải có chỉ Thƣợng Ðế hiệp với Lôi Công làm sấm, Ðiển 

Mẫu làm chớp, Phong Bá nổi gió, Vân Ðồng kéo mây thì mƣa mới đặng .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ta không dùng gió mây sấm chớp, cần ba miếng nƣớc cho tắt lửa mà thôi .  

Ngao Quảng nói:  

- Nhƣ vậy thì đặng. Ðể với các em tôi, đồng trợ với Ðại Thánh một trận, mà cứu Ðƣờng Tăng .  

Nói rồi cho mời ba em, đồng đi theo Tôn Hành Giả. 

 

 

Khi tới Khô Tòng giảng, Tôn Hành Giả dặn bốn vị Long Vƣơng rằng:  

- Các ông hãy ẩn trên nầy, để tôi khiêu chiến. Nếu tôi thắng trận, thì các ông đừng trợ lực mất công. 

Chừng nào nó phun lửa ra, tôi kêu lớn các ông sẽ phun nƣớc .  

Bốn vị Long Vƣơng y lời. 
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Còn Tôn Hành Giả vào rừng thuật chuyện cho Sa Tăng , Bát Giới hay, rồi cấp thiết bãng nhảy qua 

khỏi suối, gần đến cửa động chƣa kịp khiêu chiến.  

Tiểu yêu biết mặt, liền vào báo rằng:  

- Tôn Hành Giả tới nữa .  

Hồng Hài nghe báo, cầm giáo lên xe. Ra đến cửa động hỏi rằng:  

- Tôn Hành Giả ngƣơi còn đến đây làm chi nữa? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ðến đây không có chuyện chi lạ, ngƣơi trả thầy cho ta thì êm .  

Hồng Hài nói:  

- Con khỉ không biết chuyện đời. Thầy ngƣơi là đồ uống rƣợu của ta, lẽ nào chịu trả .  

Tôn Hành Giả nổi nóng, đập một thiết bãng, Hồng Hài đƣa giáo đỡ liền, đánh đặng hai mƣơi hiệp.  

Hồng Hài đánh không lại liền chạy, cũng đấm mũi phun lửa ra.  

Tôn Hành Giả ngó ngoái kêu lớn rằng:  

- Long Vƣơng ở đâu, sao không thấy mƣa xuống? 

Bốn vị Long Vƣơng nghe kêu, liền phun nƣớc một lƣợt. Bởi Tam muội chơn hỏa không phải nhƣ lửa 

thƣờng mà tắt, có nƣớc vào nhƣ chế thêm dầu. Mƣa lớn chừng nào, thì lữa cháy thêm chừng ấy.  

Tôn Hành Giả bắt ấn tị hỏa và niệm chú. Lặn trong lửa kiếm Hồng Hài mà đánh. 

 

 

Còn Hồng Hài thấy Tôn Hành Giả đi gần tới, liền phun khói vào mặt.  

Tôn Hành Giả nƣớc mắt ra dầm dề.  

Bởi Tôn Hành Giả khi trƣớc bị lão quân đốt trong lò Bát quái, Tôn Hành Giả chun vào cung Tốn mà 

trốn lửa, bị khói un con mắt đã vàng, nên từ ấy sắp sau, không sợ lửa mà sợ khói. Bởi cớ ấy Tôn 

Hành Giả bị Hồng Hài phun khói vào mặt hai lần, thì nhắm con mắt mà chạy.  

Hồng Hài thâu phép vào động.  

Tôn Hành Giả cả mình những khói lửa, phần thì ngộp và nóng, nên nhãy xuống suối cho mát.  

Chẳng ngờ bị nƣớc rút hơi lửa vào trái tim, hồn liền bỏ xác, nghĩ vậy khá thƣơng. 

 

 

Khi ấy bốn vị Long Vƣơng thấy vậy kinh hãi thâu mƣa và kêu lớn rằng:  

- Thiên Bồng nguyên soái và Quyện Liêm tƣớng quân, đi vớt sƣ huynh dƣới suối cho kiếp! 

Bát Giái, Sa Tăng nghe kêu hiệu thánh của mình, biết là Long Vƣơng báo tin cần cấp. Hai ngƣời 

đồng chạy ra mé suối, thấy một ngƣời bị gió dập sóng giồi!  

Sa Tăng hồ nghi nóng ruột, nhảy đại xuống vớt lên, coi lại thiệt thây Hành Giả chết queo, cả mình 
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lạnh ngắt.  

Sa Tăng ôm thây khóc kể rằng:  

- Sƣ huynh ôi! Muôn năm đắc đạo đã trƣờng sanh, một phút thất cơ nổng tử. Em thƣơng tiếc biết 

chừng nào! 

- Bát Giới cƣời rằng:  

- Sƣ đệ khóc làm chi cho uổng nƣớc mắt. Thiệt con khỉ giả đò chết, mà dọa chúng ta. Chớ nó có thất 

thập nhị huyền công, đời nào chết thiệt. Ngƣời hãy nắm cặp giò, kéo ra cho ngay thẳng, đặng ta làm 

phép cho mà coi .  

Sa Tăng vƣng lời, nắm cẳng Hành Giả kéo ngay ra, Bát Giới kéo tay cho giản gân cốt, rồi đỡ ngồi 

dậy dựa vào đầu gối mình, sửa chƣng xếp bằng ngay thẳng.  

Sa Tăng đỡ Hành Giả, còn Bát Giới chà hai bàn tay lại cho nóng háp mặt mày và bụng dạ cho Ngộ 

Không, vừa chà vừa mắng một hồi.  

Tôn Hành Giả bắt hơi thở đƣợc, kêu lớn rằng:  

- Thầy ôi! 

Sa Tăng động lòng ứa nƣớc mắt nói rằng:  

- Thầy ôi! Sống ở với thầy đã hết lòng, nay tử khứ sanh lại cũng còn kêu sƣ phụ! Anh rán tỉnh lại cho 

mau. Có chúng tôi săn sóc .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Có sƣ đệ đó sao? 

Vừa nói vừa mở mắt ra than rằng:  

- Lão Tôn bị rủi ro hết sức! 

Nói rồi ngồi dậy ngó lên mây, hỏi lớn rằng:  

- Anh em họ Ngao còn đó chăng? 

Tứ hải Long Vƣơng nói:  

- Chúng tôi còn ở đây chờ đợi .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Cám ơn các ông chịu nhọc mà rủi không nên việc! Nay xin lui về cung mà nghỉ ngơi, khi khác tôi 

sẽ mời nữa .  

Bốn vị Long Vƣơng vƣng lời về hết, Sa Tăng vịn Hành Giả về cụm rừng.  

Tôn Hành Giả kêu thầy và rơi lụy, Sa Tăng thƣa rằng:  

- Anh đừng phiền muộn làm chi. Hãy lo kế viện binh, mà cứu sƣ phụ .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Khi trƣớc Lão Tôn đánh tới Thiên cung, không ai cự lại. Nay con yêu nầy thần thông hơn ta nữa, 

biết viện ai bây giờ. Trừ ra thỉnh Quan Âm thì trị nó mới đặng. Ngặt ta còn bịnh và yếu, nên đằng 
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vân không nổi, biết làm sao mà thỉnh Quan Âm! Bát Giới nói:  

- Nếu muốn thỉnh ngài cũng không khó, vậy thì anh dặn dò cho kỹ đặng tôi thay mặt đi liền .  

Tôn Hành Giả mừng rỡ khen rằng:  

- Vậy thì hay lắm! Sƣ đệ đến Nam Hải làm lễ Quan Âm. Ngài hỏi đi đâu, thì em bạch cho rõ tên yêu 

và tên động tên núi, xin ngài từ bi xuống bắt nó mà cứu thầy . Bát Giới y lời, đằng vân quan Nam 

Hải. 

 

 

 

 

Nói về Hồng Hài từ khi thắng Tôn Hành Giả, thì vui cƣời trong động.  

Lại nói với tiểu yêu rằng:  

- Tôn Hành Giả bị ta một trận, tuy không chết cũng ngất ngƣ, chắc nó viện binh báo cứu nữa. Chúng 

bây hãy mở cửa, đặng ta coi thử nó đi thỉnh ai? 

Tiểu yêu y lời mở cửa động. Hồng Hài ra ngoài, đằng vân xem thử, thấy Bát Giới đi qua hƣớng Nam 

biết đi viện Quan Âm bồ tát.  

Hồng Hài xuống bảo tiểu yêu rằng:  

- Chúng bây lấy cái túi da, thay cái dây rút miệng túi cho chắc, đặng ta bắt Bát Giới bỏ vào túi nhƣ 

Nhƣ Ý ấy, hầm cho rục mà đãi chúng bây .  

Tiểu yêu vƣng lời thay dây miệng túi đem ra.  

Hồng Hài chận đầu Bát Giới hiện hình Quan Âm ngồi trên núi.  

Bát Giới đi trờ tới, ngỡ thiệt Quan Âm, liền đến trƣớc mặt làm lễ rằng: 

- Ðệ tử là Trƣ ngộ Năng ra mắt .  

Quan Âm giả hỏi:  

- Sao ngƣơi không theo Tam Tạng đến đây có chuyện chi! 

Bát Giới bạch rằng:  

- Ðệ tử đi với thầy tôi đến núi Hiệu Sơn, suối Khô Tòng, động Hỏa Vân, bị Hồng Hài bắt thầy tôi, 

nên đệ tử với sƣ huynh đồng đến động đòi thầy. Hồng Hài không chịu trả, anh em tôi đánh với nó bị 

lửa nên bại tẩu. Sƣ huynh tôi thỉnh Long Vƣơng trợ thủy, đánh trận thứ nhì, té ra Long Vƣơng mƣa 

kjhông tắt lửa. Bởi cớ ấy, anh tôi bị thiêu, bịnh đi không nổi, nên sai đệ tử đi cầu Bồ Tát cứu thầy tôi 

.  

Quan Âm giả nói:  

- Chúa động Hỏa Vân không hề sát sanh hại mạng. Chắc là tại các ngƣơi xúc phạm Hồng Hài, ấy là 

tại Tôn Hành Giả. Nguyên trƣớc Hồng Hài hóa ra con nít, tay chơn bị trói trên cây, cứ kêu cứu mạng. 
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Thầy tôi bảo mở xuống, rồi sai Tôn Hành Giả cỏng một hồi, chẳng ngờ Tôn Hành Giả vật Hồng Hài 

một cái. Hồng Hài mới nổi gió mà bắt thầy tôi .  

Quan Âm giả nói:  

- Thôi ngƣơi đi theo ta đến động Hỏa Vân đặng ta nói giùm cho, chịu lỗi với chủ động mà xin tha 

Tam Tạng .  

Bát Giới vƣng lời đi theo Quan Âm giả đằng vân đến cửa động Hỏa Vân.  

Quan Âm giả nói với Bát Giới rằng:  

- Ngƣơi đừng nghĩ ngại chi hết, bởi chủ động nầy quen lớn với ta. Ngƣơi hãy đi theo mà làm lễ .  

Bát Giới vƣng lời theo vào động, bị tiểu yêu áp lại, bắt Bát Giới bỏ vào túi nhƣ ý, rút miệng túi treo 

lên trên trính. 

 

Khi ấy Hồng Hài hiện hình thiệt nói lớn rằng:  

- Trƣ Bát Giái, ngƣơi tài năng chi lắm, mà dám bảo hộ Tam Tạng đi Tây Phƣơng? Sao lại thỉnh Quan 

Âm bắt ta nữa? Ngƣơi thiệt là con mắt To lắm, mà coi không biết Thánh Anh đại vƣơng. Nay ta cho 

sắp nhỏ nó hầm ngƣơi, mà uống rƣợu một bữa . Bát Giới ở trong túi nghe rõ, nổi giận mắng rằng:  

- Bây ở bất nhơn, làm kế mà bắt ta ăn thịt. Hễ ăn thịt ta, thì bây cũng bị dịch chết hết cả động, không 

còn một đứa, đừng ham ăn . 

 

 

Nói về Tôn Hành Giả đƣơng ngồi nói chuyện với Sa Tăng, xảy đâu trận gió mùi tanh, Tôn Hành Giả 

liền nhảy mũi, khi ấy Tôn Hành Giả đánh tay rồi kinh hãi nói rằng: - --- Không xong, không xong! 

Trận gió nầy có điềm chẳng lành, chắc là Bát Giới bị yêu bắt. Vậy thì sƣ đệ ngồi đây, đặng ta rán đi 

thám thính .  

Sa Tăng thƣa rằng:  

- Anh hãy còn đau lƣng đau mình, sợ đi chẳng nên, em xin thám thính coi thể nào? Tôn Hành Giả 

nói:  

- Rất đổi Bát Giới là lau lách, còn bị nó thay. Huống chhi em tánh chơn chất, xợ lầm mƣu trá. Bề nào 

anh cũng rán sức mới xong .  

Nói rồi cắn răng, cầm thiết bãng đứng dậy, rán sức nhảy ngang qua suối, lần đến cửa động Hỏa Vân. 

 

 

Khi ấy tiểu yêu ngó thấy, vào báo rằng:  

- Có Tôn Hành Giả đến nữa .  

Hồng Hài truyền tiểu yêu ra bắt.  
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Tôn Hành Giả biết mình còn bịnh không dám đánh, nhịn thua chạy vào bụi rậm trốn đi. Hóa ra gói 

đồ bỏ giữa lộ.  

Tiểu yêu đuổi theo, kiếm không đặng Tôn Hành Giả. Lấy gói đồ về thƣa với Hồng Hài rằng:  

- Tôn Hành Giả thất kinh chạy mất, bỏ gói đồ lại đây .  

Hồng Hài cƣời rằng:  

- Nhắm gói đồ nầy không đáng bao nhiêu, bỏ dẹp đâu đó cũng đặng . 

 

Tôn Hành Giả thừa dịp vắng ngƣời biến mất. Lại nhổ một sợi lông hóa ra gói đồ bỏ đó. Còn mình 

biến ra con lằn xanh bay lên trên ngạch cửa mà đậu.  

Xảy nghe Bát Giới rên, nênt bay khắp nơi đi kiếm.  

Ðậu ngoài túi Nhƣ Ý nghe Bát Giới ở trong túi vừa than thở vừa mắng rằng:  

- Thằng chúa yêu dám giả Quan Âm, gạt ta theo đến động mà nói giùm, bắt bỏ vào trong túi. Ðã treo 

hỏng đất, lại còn hăm nấu rục mà đãi tiểu yêu! Nếu sƣ huynh ta đến đây, thì:  

 

 

Cho biết Tề Thiên phép hiền linh, 

Ra oai bắt hết lủ yêu tinh. 

 

Miễn là mở túi đem ta xuống, 

Ðập ít Ðinh ba mới phi tình.  

 

 

Tôn Hành Giả đậu ngoài túi, nghe nói cƣời thầm rằng:  

- Khá khen cho chịu ngột cả buổi trong túi da, mà hãy còn cứng! 

Nghĩ rồi đƣơng toan mƣu mà cứu Bát Giới kẻo tội nghiệp, xảy nghe Hồng Hài hỏi:  

- Sáu tên tƣớng mạnh, đến ta bảo dây! 

(Sáu tên tƣớng mạnh là: Vân Lý Vụ, Vụ Lý Vân, Cấp Nhƣ Hỏa, Khoái Nhƣ Phong, Hƣng Hồng 

Hiên, Hiên Hồng Hƣng, sáu con tinh ấy là cật ruột của Hồng Hài tin cậy lắm mới phong làm Lục 

kiện tƣớng). 

 

Khi ấy Lục kiện tƣớng đồng đến hầu.  

Hồng Hài truyền rằng:  

- Sáu đứa bây giờ mời Lão đại vƣơng, đến ăn thịt Ðƣờng Tăng cho trƣờng thọ .  

Lục kiện tƣớng vƣng lịnh đi liền, Tôn Hành Giả bay theo khỏi động.  
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Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 42  

Ðại Thánh ân cần cầu Phật mẫu 

Quan Âm nhơn đức trói Hồng Hài 

Nói về Lục kiện tƣớng đi qua hƣớng Tây Nam, Tôn Hành Giả nghĩ rằng:  

- Nó sai thỉnh Lão đại vƣơng ăn thịt thầy ta, chắc Lão đại vƣơng là cha nó, cha nó là Ngƣu Ma 

Vƣơng. Khi trƣớc ta với Ngƣu Ma Vƣơng hãy còn làm yêu tinh. Tuy cách xa đã lâu năm, song chẳng 

quên diện mạo Ngƣu Ma Vƣơng, vì đầu trâu nên dễ nhớ. Vậy thì ta giả hình cha nó, coi nó biết hay 

chăng? 

Nghĩ rồi bay tới trƣớc xa biến hình Ngƣu Ma Vƣơng lại nhổ ít cái lông, làm lũ tiểu yêu săn bắn đàng 

trƣớc. 

 

 

Khi ấy Lục kiện tƣớng đi trờ tới, thấy Ngƣu Ma Vƣơng giả mà thƣa rằng:  

- Chúng tôi vƣng lịnh Thánh Anh đại vƣơng, mời Lão đại vƣơng gia gia qua ăn thịt Ðƣờng Tăng cho 

trƣờng thọ .  

Ngƣu Ma Vƣơng giả nói:  

- Thôi, các ngƣơi chờ dậy theo ta về nhà, đặng ta thay đổi áo xiêm sẽ qua phó yến . Lục kiện tƣớng 

thƣa rằng:  

- Xin Lão đại vƣơng gia gia đừng trở về làm chi, e khứ hồi trễ nải. Bên chúa tôi thiếu chi y mão, xin 

đi luôn qua động sẽ đổi thay .  

Ngƣu Ma Vƣơng giả cƣời rằng:  

- Thiệt chúng bây tánh sốt sắng lắm. Thôi ta cũng y lời .  

Nói rồi đồng đi theo Lục kiện tƣớng. 

 

 

Khi về tới Hỏa Vân động, Cấp nhƣ Hỏa, Khoái nhƣ Phong chạy vào trƣớc báo rằng:  

- Lão đại vƣơng gia gia đã đến .  

Hồng Hài mầng rỡ khen rằng:  

- Chúng bây giỏi lắm, đi lẹ nhƣ tên bay .  



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Nói rồi truyền nội động kéo cờ gióng trống, đồng nghinh tiếp Ngƣu Ma Vƣơng giả đi chẩm hẩm vào 

động ngồi trên.  

Hồng Hài quỳ lạy ra mắt.  

Ngƣu Ma Vƣơng giả cho ngồi hỏi rằng:  

- Hôm trƣớc con bắt Ðƣờng Tăng, ngƣời ấy tu hành đã mƣời đời, không vợ con chi hết. Nếu ăn một 

miếng thịt nó, thì sống đặng ngàn năm. Bởi cớ ấy nên con chẳng dám dùng riêng, mời phụ vƣơng 

đồng hƣởng .  

Ngƣu Ma Vƣơng giả làm bộ hơ hải hỏi rằng:  

- Ðƣờng Tăng nào đó con? 

Hồng Hài thƣa rằng:  

- Ðƣờng Tăng đi thình kinh đó .  

Ngƣu Ma Vƣơng giả hỏi rằng:  

- Phải thầy Tôn Hành Giả hay chăng? 

Hồng Hài thƣa:  

- Phải . 

Ngƣu Ma Vƣơng giả lắc đầu và khoát tay và nói rằng:  

- Ðừng có chọc nó, đừng có chọc nó! Bởi con chƣa biết lực Tôn Hành Giả, để cha nói cho mà nghe: 

Cách 500 năm trƣớc, Tôn Hành Giả làm phản Thiên đình, Thƣợng Ðế sai mƣời vạn thần binh đánh 

còn không lại, con dám ăn thịt thầy nó hay sao? Mau thả ra cho rảnh nếu con khỉ ấy nó hay tin ăn thịt 

thầy nó, nó không thèm đánh con làm chi. Nó lấy thiết bãng đập một cái cũng nát núi nầy, thì con đã 

nhẹp xƣơng và chết hết cả động, cha già cả rồi lấy ai mà trông cậy a con .  

Hồng Hài thƣa rằng:  

- Sao cha lại sợ chí khí của chúng, mà quên oai phong của mình! Con đánh với Tôn Hành Giả hai 

trận rồi coi cũng tầm thƣờng lắm. Trận thứ nhứt con đốt nó bại tẩu. Trận thứ nhì nó viện Long 

Vƣơng trợ thủy mà tƣới không tắt lửa tam mụi của con, nó bị thiêu gần chết. Nó sai Bát Giới đi thỉnh 

Quan Âm. Con giả hình Quan Âm, dắt nó về động, bắt nhốt vào túi treo lên đó. Sớm mai nầy Tôn 

Hành Giả đến cửa động, con sai tiểu yêu bắt nó, nó thất kinh chạy bỏ gói đồ. Nên con mời phụ 

vƣơng đến coi cho biết Ðƣờng Tăng, rồi sẽ làm thịt mà uống rƣợu . 

Ngƣu Ma Vƣơng giả cƣời rằng:  

- Con ôi! Con nhờ có tam mụi hỏa mà thắng Tôn Hành Giả, song nó có thất nhập nhị huyền công, 

biến hóa vô cùng! 

Hồng Hài thƣa rằng:  

- Dầu nó biến hóa vật chi, con cũng nhìn ra hết thảy. Chắc là nó chẳng dám gới gần động Hỏa Vân 

đâu . 
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Ngƣu Ma Vƣơng giả nói:  

- Con ôi! Nhìn làm sao mà biết cho đặng! Nó có biến ra vật lớn nhƣ tây tƣợng hùm beo làm chi mà 

biết. Nó biến ra muỗi mòng ong bƣớm thì con ra sao? Có khi nó hóa ra hình cha, con cũng lầm nữa 

chớ phải chơi? 

Hồng Hài thƣa rằng:  

- Xin phụ vƣơng đừng lo thái quá! Dầu nó da đồng xƣơng sắt đi nữa, cũng không dám đến gần con .  

Ngƣu Ma Vƣơng giả nói: 

- Nhƣ vậy thì con thịêt giỏi trên đời, cự mới lại nó, nên rƣớc cha ăn thịt Ðƣờng Tăng. Ngặt vì bữa 

nay cha ăn không đặng? 

Hồng Hài thƣa rằng:  

- Sao bữa nay cha ăn không đặng? 

Ngƣu Ma Vƣơng giả nói:  

- Bởi năm nay tuổi cao tác lớn. Nên mẹ con ở nhà khuyên cha cãi ác tùng thiện. Nên cha đã ăn chay .  

Hồng Hài thƣa rằng:  

- Chẳng hay Phụ vƣơng ăn chay trƣờng hay ăn chay thập? 

Ngƣu Ma Vƣơng giả nói:  

- Cha không phải trƣờng chay, cũng không phải thập trai. Ấy là lôi trai mỗi tháng kiên bốn bữa .  

Hồng Hài thƣa rằng:  

- Chẳng hay cha cử bốn ngày chi? 

Ngƣu Ma Vƣơng giả nói: 

- Tam tân phùng sơ lục. Nghĩa là mỗi tháng cứ ba ngày canh tân, và bữa mồng sáu. Nay nhằm ngày 

Tân dậu nên ăn chay. Ðể ngày mai cha tắm rữa Ðƣờng Tăng, sẽ nấu mà ăn chung một bữa .  

Hồng Hài nghĩ thầm rằng:  

- Cha mình ăn thịt ngƣời từ xƣa đến nay, tính đã một ngàn tuổi, lẽ nào bây giờ lại ăn chay. Dầu trì 

trai một tháng bốn ngày, giải sao hết oan nghiệp! 

Nghĩ rồi bƣớc xuống hậu đƣờng, kêu Lục kiện tƣớng hỏi rằng:  

- Chúng bay thỉnh Lão đại vƣơng tại đâu? 

Lục kiện tƣớng thƣa rằng:  

- Chúng tôi gặp giữa đƣờng năn nỉ thỉnh về lập tức .  

Hồng Hài nói:  

- Ta thấy chúng bây về mau lắm, nên nghi đi chẳng đến nhà .  

Lục kiện tƣớng thƣa rằng:  

- Thiệt quả nhƣ vậy .  
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Hồng Hài nói:  

- Không xong, không xong, ấy là Lão đại vƣơng giả! 

Lục kiện tƣớng thuật chuyện gặp đi săn vân vân.  

Rồi nói rằng:  

- Lẽ nào cha con mà không biết thiệt giả? 

Hồng Hài nói: 

- Ta coi hình dung cốt cách một mảy chẳng sai, ngặt không giống tiếng nói, nên ta nghi Hành Giả 

biến hóa. Vậy chúng bây hãy dàn khí giái cho sẳn đặng ta ra hỏi thử vài lời, nhƣ nói đặng thì thiệt 

cha ta, bằng trả lời không xuôi, thì nghe ta hự một tiếng, phải lập tức phủ vây mà bắt .  

Các yêu tinh đồng vƣng lịnh. 

 

 

Khi ấy Hồng Hài trở ra quì lạy.  

Ngƣu Ma Vƣơng nói:  

- Sách có chữ: Gia vô thƣờng lễ, ở nhà cứ việc thiệt tình thƣờng sự, chẳng nên thủ lễ làm chi. Muốn 

nói chuyện gì thì nói .  

Hồng Hài quỳ thƣa rằng: 

- Con thỉnh phụ vƣơng đến đây, một là ăn thịt Ðƣờng Tăng, hai nữa hỏi một điều sở bức: Nguyên 

hôm trƣớc con gặp thiền sƣ Trƣơng Ðạo Lăng, ngƣời thấy con tƣớng mạo thanh tân, nên hỏi ngày 

sanh mà coi giùm số. Bởi con quên lửng, xin cha dạy cho rành, đặng ngày sau tới Trƣơng thiền sƣ để 

cậy ngƣời coi số .  

Ngƣu Ma Vƣơng giả nghe hỏi cƣời thầm rằng:  

- Con quỷ khôn quá! Phải chi nó hỏi chuyện nhà chuyện cửa, thì ta kiếm thế nói bừa, nay hỏi ngày 

sanh của nó, mình biết đâu mà nói! 

Nghĩ rồi cƣời chuốm chiếm nói rằng:  

- Thôi con chờ dậy, bởi cha tuổi già nên lẫn, quên phức ngày sanh tháng đẻ của con. Ðể mai cha về 

hỏi mẹ con, sẽ trả lời cho mà biết .  

Hồng Hài nói:  

- Phụ vƣơng thƣờng nhắc bát tự của con đã liền miệng, khen rằng sống lâu sánh với đất trời. Lẽ nào 

nay lại quên biệt! Chắc là giả mạo rõ ràng! 

Nói rồi gầm một tiếng. 

 

Khi ấy các yêu tinh nghe Hồng Hài hú lớn, chúng nó đồng áp lại phủ vây, Ngƣu Ma Vƣơng giả hiện 

hình thiệt . Cầm thiết bãng đỡ và nói rằng:  
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- Con ôi! Chẳng nên bất hiếu nhƣ vậy. Lẽ nào con lại đánh cha, sao không sợ Thiên Lôi đã tử? 

Hồng Hài hổ ngƣơi nổi giận, giựt giáo đâm liền, Tôn Hành Giả hóa hào quang bay ra khỏi động, 

nhảy nganhg qua suối về rừng, đứng cƣời ngặt nghẹo.  

Sa Tăng mừng rở hỏi rằng:  

- Anh ôi! Giông một buổi về cƣời ngất một hồi chắc là cứu thầy đặng? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Tuy cứu thầy chƣa đƣợc, song ta đặng cửa trên .  

Sa Tăng hỏi:  

- Cửa trên làm sao? 

Tôn Hành Giả thuật chuyện lại.  

Sa Tăng thƣa rằng:  

- Anh tuy đặng cửa trên, song sợ sƣ phụ không còn tánh mạng .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Sƣ đệ đừng lo sợ làm chi, để ta thỉnh Quan Âm xuống cứu .  

Sa Tăng hỏi:  

- Anh còn đau mình, đi sao đặng? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Hết rồi, hết rồi .  

Nói rồi cân đẩu vân bay qua Nam Hải, đến gành Lạc đà, ra mắt Quan Âm.  

Quan Âm thấy Tôn Hành Giả lạy khan, liền hỏi rằng:  

- Ngộ Không, ngƣơi đến đây có chuyện chi? 

Tôn Hành Giả bạch thƣa hết các việc.  

Quan Âm nói:  

- Tam muội hỏa của nó không phải tầm thƣờng. Sao ngƣơi chẳng thỉnh ta cho sớm? Tôn Hành Giả 

bạch rằng:  

- Ðệ tử muốn thỉnh tức thời, ngặt bị thiêu bịnh đi không đặng, túng phải sai Bát Giới đi thế cho tôi .  

Quan Âm nói:  

- Sao ta không thấy Ngộ Năng đến đây? 

Tôn Hành Giả bạch rằng:  

- Phải! Bởi Hồng Hài giả hình Bồ Tát, Bát Giới ngở thiệt mới khẩn cầu, nó gạt đi theo vào động nói 

giùm, chẳng ngờ nó bắt Bát Giới bỏ vào túi da treo trên trính, lại hăm làm thịt .  

Quan Âm nghe nói nội giận quở rằng:  

- Loài yêu mị dám giảhình ta mà gạt Bát Giái! 

Nói rồi lấy Tình bình quăng xuống biển.  
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Tôn Hành Giả thất kinh hồn vía, đứng dậy nói thầm rằng:  

- Bồ Tát còn nóng nảy quá! Chắc là giận lắm mà quăng bửu bối của mình. Uổng quá! Uổng quá! 

Phải chi cho mình báu ấy, còn có ơn hơn .  

Nói vừa dứt lời, thấy biển nổi sóng, có một con rùa quạ, chở Tịnh bình trên lƣng, lội vào bờ, lên 

gành gặc đầu 24 cái nhƣ lạy. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả xem thấy cƣời và nói nhỏ rằng:  

- Nói vậy thì con rùa nầy ve ấy. Trong thể nó không ngó thấy cái tịnh bình trên lƣng, nên lạy mà hỏi 

chi đó? 

Quan Âm hỏi:  

- Ngộ Không ngƣơi nói nhỏ chuyện chi vậy? 

Tôn Hành Giả bạch rằng:  

- Tôi không nói chuyện chi hết! 

Quan Âm nói:  

- Ngƣơi xách tịnh bình đem lên cho ta .  

Tôn Hành Giả vƣng lời, bƣớc xuống rán sức xách không nổi, túng phải trở lên quỳ lạy bạch rằng:  

- Ðệ tử thiệt tình không xách nổi! 

Quan Âm nói:  

- Cớ gì ngƣơi xách không nổi cái ve nhỏ? Ðể ta cắt nghĩa cho rành: Khi nãy cái bình không thì nhẹ, 

nay thâu một biển nƣớc vào đó, nên nặng mƣời phần, ngƣơi xách không nổi cũng phải .  

Nói rồi bƣớc xuống tòa sen, tay hữu xách tịnh bình để trên bàn tay tả. Con rùa quạ gặc đầu rồi chùi 

xuống biển.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Vậy thì nó là vật giữ tịnh bình cho Bồ Tát .  

Quan Âm nói:  

- Nƣớc cam lộ trong tịnh bình của ta không phải nhƣ nƣớc biển của Long Vƣơng, vì nó trừ đặng tam 

mụi chơn hỏa. Nay ta đƣa cho ngƣơi, ngặt ngƣơi xách không nổi. Ta muốn cho Long Nữ cầm tịnh 

bình theo trợ chiến, lại e ngƣơi thấy tịnh bình là vật báu, Long Nữ là gái xinh. Ngƣơi đoạt luôn và 

của và ngƣời, ta biết ngƣơi trốn đâu mà kiếm. Vì tánh ngƣơi gian giảo là có tiếng, phải để vật chi làm 

bằng cớ, ta mới chịu cho .  

Tôn Hành Giả bạch rằng:  

- Tội nghiệp thì thôi, Bồ Tát đa nghi quá! Trong mình tôi có gia tài chi mà để lại làm tin. Có cái áo 

nầy, là của bà cho tôi hồi trƣớc. Còn cây thiết bãng là vật tùy thân. Còn có cái kim cô trên đầu tôi 
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bằng vàng, xin để lại cho Bồ Tát .  

Quan Âm nói:  

- Ngƣơi tính khôn thiệt! Ta chẳng dùng món chi hết thảy, chỉ quyết một cái lòng cứu mạng sau ót 

ngƣơi mà thôi .  

Tôn Hành Giả bạch rằng:  

- Lông cứu mạng của bà cho đệ tử giữ mình, nếu nhổ một sợi lông, e động chƣng nó rụng hết .  

Quan âm cƣời rằng: 

- Con khỉ tiếc từ sợi lông, lẽ nào ta không tiếc tịnh bình và Long Nữ? 

Tôn Hành Giả lạy lục và năn nỉ rằng:  

- Xin Bồ Tát đừng nghi nan. Ðầu không tƣởng tăng cũng tƣởng Phật. Xin từ bi xuống cứu thầy tôi .  

Quan Âm thấy Ngộ Không cầu khẩn hết lòng, liền ra khỏi động Triều Âm, đã tới mé biển, truyền 

Ngộ Không qua biển trƣớc, Tôn Hành Giả quỳ lạy bạch rằng:  

- Tôi cân đẩu vân thì lỏa thễ, nên không dám đi trƣớc sợ thất lễ với bà .  

Quan Âm sai Long Nữ ra hồ hái một kiến sen thả xuống biển, bảo Ngộ Không lên ngồi, Tôn Hành 

Giả bạch rằng:  

- Bèn sen nhỏ nhƣ vầy, chở tôi sao nổi? 

Quan Âm nói:  

- Ngƣơi nhảy xuống thử coi chìm không? 

Tôn Hành Giả tới nhảy xuống, coi nó lớn nhƣ chiếc xuồng, Tôn Hành Giả mừng rỡ cƣời rằng:  

- Không dè bè sen chở tôi nổi! 

Quan Âm nói: 

- Ðã xuống thuyền sao không qua biển? 

Tôn Hành Giả bạch rằng: 

- Không chèo dầm, làm sao qua đặng? 

Quan Âm nói:  

- Chẳng dụng chèo buồm làm chi .  

Nói rồi thồi một hơi đƣa Hành Giả qua đến mé bờ. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy lên khen rằng:  

- Thiệt Bồ Tát pháp lực cao lắm, thổi tôi qua biển cả nhƣ chơi .  

Quan Âm hiện hào quang bay khỏi núi Phổ đà, Long Nữ với Huệ Ngạn theo hầu tả hữu.  

Quan Âm sai Huệ Ngạn về cha là Lý Tịnh, mƣợn ba mƣơi sáu ngọn đao Thiên cang, Huệ Ngạn vƣng 

lịnh đi giây phút mƣợn đao đem về.  
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Quan Âm cầm ba mƣơi sáu ngọn đào quăng lên. Niệm chú ít câu, đao ấy hóa ra cái tòa sen tƣơi tốt. 

Quan Âm ngồi trên tòa sen. Chim Anh vỏ trắng bay trƣớc, Quan Âm bay sau với Huệ Ngạn. 

 

Khi tới núi Hiệu Sơn, Quan Âm niệm chú ám tự, thâu Sơn Thần Thổ Ðịa tới mà dạy rằng:  

- Các ngƣơi đừng kinh hãi, ta bắt Hồng Hài mà thôi, chớ không chuyện chi lạ. Các ngƣơi chọn nội 

khoảng đất nầy rộng rãi ba trăm dặm, đừng cho cầm thú ở gần .  

Thổ Ðịa Sơn Thần vƣng lời dọn dẹp xong rồi trở về thƣa lại. 

 

 

Khi ấy Quan Âm cầm Tịnh bình chúc xuống, nƣớc tuôn ra tiếng nhƣ sấm nổ.  

Tôn Hành Giả khen thầm rằng:  

- Thiệt là Quan thế Âm thần thông quảng đại .  

Quan Âm truyền Ngộ Không sè bànt ay tả. Rồi lấy nhành dƣơng liểu chấm nƣớc cam lộ trong tịnh 

bình, để chữ mê trong bàn tay Hành Giả. Bảo nắm tay lại đi khiêu chiến, trá bại dụ Hồng Hài đến 

đây, sẽ làm phép bắt nó.  

Tôn Hành Giả vƣng lịnh làm theo nhƣ lời. 

 

 

Nói về tiểu yêu thấy Tôn Hành Giả đến cửa động Hỏa Vân khiêu chiến. Liền trở vào báo lại, Hồng 

Hài nói:  

- Chúng bây đóng cửa lại, đừng thèm tranh với nó làm chi .  

Tiểu yêu y lời.  

Tôn Hành Giả thấy vậy, liền kêu lớn rằng:  

- Hồng Hài sao con đuổi cha đi, không mở cửa rƣớc vào mà chịu lỗi? 

Tiểu yêu vào báo rằng:  

- Tôn Hành Giả nói nhục Ðại Vƣơng nhƣ vậy .  

Hồng Hài nói: 

- Con khỉ ốm hay nói cà xốc, kể tới làm chi . 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả mắng nhiếc nhiều điều, thấy nó nhịn thua không thèm nói lại, tức mình phá 

cửa ầm ầm.  

Hồng Hài nổi giận, cầm giáo nhảy ra hỏi rằng:  

- Con khỉ cả gan phá cửa động, ngƣơi đã biết tội hay chƣa? 
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Tôn Hành Giả nói:  

- Con nhƣ đánh đuổi cha, thì tội bao lớn? 

Hồng Hài nổi giận đâm nhầu.  

Tôn Hành Giả đƣa thiết bãng ra đỡ.  

Ðánh năm hiệp, Tôn Hành Giả trá bại.  

Hồng Hài nói:  

- Ta trở vào ăn thịt Ðƣờng Tăng .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Xin trời làm chứng cho con tôi, nó bất hiếu nhƣ vậy! 

Hồng Hài nghe nói nổi giận đuổi theo.  

Tôn Hành Giả đánh ít hiệp rồi chạy nữa.  

Hồng Hài không dè là kế, thấy Hành Giả sè bàn tay tả đƣa ngay mặt nên mê mẩn cứ việc đuổi theo.  

Lần lần gần đến chỗ Quan Âm, Tôn Hành Giả nói:  

- Ta sợ mi, nên chạy đã tới Nam Hải, sao ngƣơi chƣa trở lại, hãy còn theo Hồng Hài hoài? 

Hồng Hài mê rồi, cứ việc rƣợt mãi. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy đại lên hào quang của Bồ Tát mà núp . 

Hồng Hài ngó trực tiếp thấy Quan Âm ngồi trên tòa sen, liền nổi giận hỏi rằng:  

- Tôn Hành Giả thỉnh ngƣơi đến trợ chiến phải chăng? 

Quan Âm làm thinh không nói lại, Hồng Hài hỏi nữa.  

Quan Âm cũng làm thinh, Hồng Hài giận liền đâm một giáo.  

Quan Âm hóa ra hào quang bay lên mây, Hành Giả, Mộc Tra bay theo nữa. 

 

Còn Hồng Hài cƣời ngất nói rằng:  

- Tôn Hành Giả thiệt là bất tài. Khi trƣớc rƣớc Long Vƣơng làm mƣa không tắt lửa, nay thỉnh Bồ Tát 

không biết nói, bị một giáo bay mất mà bỏ tòa sen. Ðể ta lên ngồi thử .  

Nói rồi lên xếp bằng trên tòa sen, chắp tay nhái Bồ Tát. 

 

 

Khi ấy Quan Âm cầm nhành dƣơng chỉ xuống bảo lạy tức thì tòa sen hiện ra ba mƣơi sáu ngọn đao 

nhƣ cử Hồng Hài ngồi trên mũi đao, khó bề cục kịch!  

Quan Âm sai Huệ Ngạn cầm cây hàng yêu đè đầu Hồng Hài loạn đã.  

Hồng Hài chãy máu bắp vế, đau đớn mƣời phần. Túng nghề nhổ đao không kể đứt tay chảy máu.  
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Quan Âm thấy nó liều mạng nhƣ vậy, liền cầm nhành dƣơng phất và niệm chú,bắn rơi sáu ngọn đau 

dính cứng nhƣ hàm răng.  

Hồng Hài nhổ không nổi, hãi kinh năn nỉ rằng:  

- Ðệ tữ có mắt không tròng chẳng biết thần thông của Bồ Tát. Xin Phật từ bi quãng đại, thƣơng xót 

chúng sanh, tha tôi khỏi thác. Tôi xin làm lành bỏ dữ, quy y theo phép Phật luôn luôn .  

Quan Âm hiện xuống trƣớc mặt Hồng Hài, hỏi rằng:  

- Ngƣơi thiệt muốn tu theo phép ta chăng? 

Hồng Hài gặc đầu khóc và thƣa rằng:  

- Nếu dung toàn tánh mạng, thì tôi chịu quy y .  

Quan Âm nói:  

- Nhƣ vậy ta thế phát cho ngƣơi .  

Nói rồi lấy dao cạo đầu cho Hồng Hài, chừa ba cái vá, bới lên xong xã.  

Tôn Hành Giả xem thấy cƣời rằng:  

- Con yêu này xui quá! Bây giờ không phải là con gái, cũng không phải con trai, chẳng biết là vật chi 

đó! 

Quan Âm nói:  

- Nay ngƣơi đã theo phép Phật, ta chẳng nở bạc đãi. Kêu ngƣời là Thiện Tài đồng tữ có bằng lòng 

chăng? 

Hồng Hài gặc đầu chịu hết, xin tha khỏi chết mà thôi.  

Quan Âm chỉ một cái bảo lui, ba mƣơi sáu ngọn đao rã hết Thiện Tài không tì tích chút nào. 

 

 

Khi ấy Quan Âm sai Huệ Ngạn đem đao trả cho Lý Thiên Vƣơng. Còn Thiện Tài tánh bạo tàn chƣa 

định, thấy thân thể lành lẻ không vết tích chi, thì giận mà nói rằng: - Ngƣơi có thần thông chi mà trị 

ta; ấy là phép thuật mà con mắt .  

Nói rồi lấy giáo đâm liền.  

Tôn Hành Giả sợ nhằm Quan Âm, đƣa thiết bãng ra đỡ.  

Quan Âm nói:  

- Ngƣơi đừng đánh với nó làm chi, ta có phép trừng trị .  

Nói rồi, lấy Kim cô trong tay áo quăng lên hô biến. Nó biến ra năm cái Kim cô. Quan Âm lấy năm 

cái Kim cô quăng vô mình Thiện Tài mà báo rằng:  

- Ðeo vào lập tức .  

Nói vừa dứt tiếng, một cái Kim cô máng trên đầu Thiện Tài, còn bốn cái tròng vào hai tay hai chơn 

nó, rồi niệm chú Kim cô bóp riết lại, Thiện Tài đau nhức ngã lăn. 
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Thiệt là:  

 

 

Dầu những loài yêu tài có mấy, 

Không qua phép Phật diệu vô cùng  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 43  

Yêu quái Hắc Hà mƣu bắt sải 

Ðộng cung Tây Hải tới thâu cù 

Nói về Quan Âm thấy Thiện Tài ngã lăn, mới thôi niệm chú, Thiện Tài hết đau hết nhức, coi lại trên 

đầu và tay chơn đều có Kim cô. Biết là vật ấy riết lại làm đau làm nhức, nên rán sức cổi hoài, mà cổi 

không đặng, vì nó dính liền với da thịt, cổi chừng nào đau chừng nấy, không biết tính làm sao. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả xem thấy cƣời rằng:  

- Bồ Tát biết tánh nàng không chịu ở, nên cho đeo vòng vàng cho vui lòng .  

Thiện Tài nghe càng giận thêm, đâm Hành Giả một giáo.  

Tôn Hành Giả chạy núp sau lƣng Quan Âm mà bạch rằng:  

- Xin Bồ Tát niệm chú cho mau! 

Quan Âm cầm nhành dƣơng nhúng nƣớc cam lộ rảy cho Thiện Tài mà bảo rằng: "Nhập lại!" . 

Thiện Tài quăng giáo chắp hai tay, vì cặp Kim cô nó dính lại.  

Thiện Tài lấy tay ra không đặng, mới chịu phép lạy Phật Quan Âm. (Nên nay bức tƣợng Quan Âm 

có vẻ Thiện Tài đeo Kim cô năm cái, chắp tay lạy Phật). 

 

 

Khi ấy Quan Âm cầm Tịnh bình chúc xuống và niệm chú nƣớc tuôn ra chảy về biển, còn cái bình 

không.  

Rồi nói với Hành Giả rằng:  

- Tuy Thiện Tài đã quy y, song còn tánh rừng rú, để ta bắt nó nhứt bộ nhứt bái, cho tới Phổ đà sơn, 

còn ngƣơi về cứu thầy cho kiếp .  
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Tôn Hành Giả mừng rở từ tạ lui về. Còn Thiện Tài nhứt bộ nhứt bái tới gành Lạc đà, rồi lạy Phật 

Quan Âm 53 lạy mới thành chánh quả. 

 

 

Nói qua Tôn Hành Giả về gần tới rừng Tòng, thấy Sa Tăng đƣơng dắt ngựa đi kiếm, anh em gặp 

nhau mừng rỡ, Sa Tăng hỏi thăm rằng:  

- Anh đi thỉnh Bồ Tát đã lâu lắm, sao bây giờ mới về? 

Tôn Hành Giả thuật chuyện lại, Sa Tăng mừng rở mƣời phần. Anh em đồng nhảy khỏi suối, xông 

vào động giết yêu tinh, mở túi da thả Bát Giới ra, sau mở Tam Tạng, và thuật chuyện vân vân. Tam 

Tạng quì day mặt về hƣớng Nam, lạy tạ ơn Bồ Tát. 

 

Còn Sa Tăng coi dọn cơm, thầy trò đồng ăn uống. Rồi cùng nhau ra khỏi động, thẳng chỉ Tây 

Phƣơng. 

 

 

Cách một tháng đi đến cụm rừng kia, Tam Tạng nghe tiếng sóng bủa.  

Liền hỏi rằng:  

- Các đồ đệ ôi! Tiếng sóng ở đâu dữ vậy? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ba đứa tôi không nghe tiếng sóng, sao có một mình thầy nghe mà thôi, chẳng qua thầy nghi quá, 

nên quên hết tâm kinh! 

Tam Tạng nói:  

- Từ khi Ô Sào thiền sƣ truyền tâm kinh đến nay, ngày ngào ta không đóc! Thầy quên câu nào ở đâu? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Thầy quên câu nầy: Vô nhãn nhỉ tỉ thiệt thân ý. Nghĩa là: Không biết tới con mắt, lổ tai, lỗ mũi, cái 

lƣởi, cái mình, cái ý. Nên ngƣời tu hành, con mắt chẳng xem sắc tốt, lỗ tai chẳng nghe tiếng tục tiểu, 

lỗ mũi chẳng ngửi hơi thơm, cái lƣỡi chẳng nếm mùi ngon, cái mình chẳng thèm sung sƣớng, cái ý 

chẳng hay vọng tƣởng, ấy là trừ sáu môi giặc trong mình. Chớ thầy trong ý hay nghi sợ yêu quái, lỗ 

tai nghe tiếng sóng cũng giật mình, sao gọi là nhờ tâm kinh, e đi Tây Phƣơng không đặng .  

Tam Tạng nói:  

- Ta nghĩ từ khi phụng chỉ ra khỏi Trƣờng An, chải gió tắm mƣa, ăn sƣơng nằm tuyết, biết ngày nào 

đến Phật mà thỉnh kinh .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thầy cứ nhớ quê hƣơng hoài, thì đi khó tới Tây Phƣơng lắm. Nếu bền lòng tri chí, lẽ nào thỉnh 
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chẳng đặng bửu kinh .  

Bát Giới nói:  

- Nếu bị yêu bắt mãi, dục dặc nhƣ vầy hoài, dầu đi một ngàn năm cũng không tới Phật .  

Sa Tăng nói:  

- Nhị ca với tôi tuy bất tài, song bền lòng quảy gánh đi hoài, cũng có ngày đặng thành chánh quả . 

 

 

Giây phút đi khỏi cụm rừng, đến mé sông lớn; nƣớc đen nhƣ mực, sóng bủa có vòi! Tam Tạng hỏi 

rằng:  

- Ðồ đệ ôi! Nƣớc gì đen dữ vậy? 

Bát Giới nói: 

- Tại thợ nhuộm đổ chàm .  

Sa Tăng nói:  

- Không phải đâu, chàm gì đen dữ vậy? Chắc là gần lò mực, họ rửa mực đen nƣớc cả sông .  

Tôn Hành Giả dứt rằng:  

- Chúng bây đừng nói vô ích, hãy lo kết đƣa sƣ phụ qua sông .  

Tam Tạng hỏi:  

- Sông nầy lớn chừng mấy dặm? 

Bát Giới nói:  

- Chừng hơn mƣời dặm mà thôi .  

Tam Tạng hỏi: "Ba đứa bây, tính ai cõng ta lội qua sông ấy? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Bát Giới cõng đặng .  

Bát Giới nói:  

- Tôi cõng không đặng đâu. Rất đổi cõng ngƣời phàm mà đằng vân hỏng đất ba thƣớc còn nặng nhƣ 

núi thay, huống chi cõng mà lội qua sông sâu, chắc chôn tôi nơi đất cái! . 

 

 

Khi ấy thầy trò đƣơng bàn luận, xảy thấy có một ngƣời chèo đò, ở trên dòng nƣớc thả xuống .  

Tam Tạng mừng rõ nói rằng:  

- Có đò chèo tới đó, kêu lại cho mau? 

Sa Tăng cả kêu rằng:  

- Ðò, ghé đƣa thầy trò ta, sẽ tạ ơn xứng đáng .  

Tên chèo đò ghé lại nói rằng: 
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- Chiếc xuồng nầy nhỏ xiếu, chở một lần sao hết bốn thầy! 

Tam Tạng coi lại thiệt là chiếc ghe lƣờng, ngồi trƣớc chừng hai ngƣời thì khẩm. Liền hỏi rằng:  

- Nhƣ vầy biết tính làm sao? 

Sa Tăng thƣa: 

- Không hề chi, đi hai chuyến cũng đặng .  

Bát Giới nói:  

Ðể tôi đi trƣớc với thầy .  

Nói rồi đỡ Tam Tạng xuống thuyền, tên đò chèo riết. Ðến giữa dòng nổi gió nổi sóng, đò ấy đã chìm. 

 

 

Còn Sa Tăng hoảng hốt nói rằng:  

- Sƣ huynh ôi! Ðò chìm rồi, chắc thầy uống nƣớc! 

Tôn Hành Giả nói:  

- Không phải chìm đâu. Nếu thiệt chìm thì Bát Giới cỏng thầy lên đặng. Ta coi tƣớng thằng chèo đò 

có hơi yêu khí, chắc là quái vật, giã dạng mà bắt thầy rồi .  

Sa Tăng trách rằng:  

- Sao anh không nói trƣớc! Thôi, anh coi chừng ngựa và hành lý, để tôi lặn xuống kiếm thầy .  

Nói rồi cởi áo, cầm Bữu trƣợng nhả xuống sông.  

Nghe tiếng ngƣời nói chuyện, Sa Tăng men tới, thấy có một cái nhà lớn, ngoài treo tam biển có tám 

chữ nhƣ vầy: Hoành dƣơng cốc, Hắc thủy Hà thần phủ. Nghĩa là dinh thần sông Hắc thủy, tại hang 

Hoành dƣơng.  

Sa Tăng nép dựa cửa, nghe tiếng nói rằng:  

- Công bấy lâu cực khổ, nay mới về tay, Hòa Thƣợng nầy tu hành đã mƣời đời, ăn thịt nó thì sống 

hoài chẳng thác. Vậy chúng bây khiêng cái lồng sắt ra đây, bỏ thầy trò nó vào lồng, mà nấu cho thiệt 

chín, đặng mời cậu hai uống rƣợu cho trƣờng thọ . Sa Tăng nghe rõ nổi giận, vác gậy phá cửa mà 

mắng rằng:  

- Ðồ quái gở, trả sƣ phụ và sƣ huynh cho ta! 

Tiểu yêu kinh hãi vào phi báo, vân vân.  

Con quái ấy nghe nói, liền nai nịt tề chỉnh, cầm roi sắt ra cửa động mắng rằng:  

- Ai cả gan dám phá cửa ta đó? 

Sa Tăng nói: 

- Loài yêu quái giả hình bắt thầy ta, phải trả cho mau kẻo mà chết .  

Con quái cƣời ha hả nói rằng:  

- Hòa Thƣợng nầy không muốn sống, mới đến đây nạp mình. Ta bắt đặng thầy ngƣơi, tinh lan, thịt 
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mà đãi khách. Nay ngƣơi tới đây, ta bắt nấu luôn một chảo, hết trông đi thỉnh kinh .  

Sa Tăng nổi giận đập đùa, con quái ấy đỡ rồi đánh lại. Hai ngƣời giao chiến ba mƣơi hiệp cầm đồng. 

 

Khi ấy Sa Tăng nghĩ thầm rằng:  

- Con yêu nầy đồng lực với mình, đánh hoài vô ích, chi bằng trá bại dụ nó lên mé đặng anh ta đập 

một bãng cho rồi đời .  

Nghĩ rồi liền bại tẩu.  

Con quái ầy đứng dừng lại nói rằng:  

- Ngƣơi chạy về cho rãnh, ta chẳng đuổi làm chi. Ðể viết thiệp mời ngƣời ăn tiệc . 

 

 

Còn Sa Tăng thở hào hển, nhảy lên mé, thuật chuyện vân vân.  

Tôn Hành Giả nói: 

- Không biết con quái ấy thuộc về loại gì? 

Sa Tăng nói:  

- Tôi coi hình dạng nó, chắc là con trạch thành tinh, không cũng loài cù chi đó .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Không biết cậu nó là ai? 

Xảy thấy ông già ở dƣới sông bƣớc lên là lễ thƣa rằng:  

- Tôi là thần sông nầy ra mắt Ðại Thánh .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Hay là con yêu giả ngƣời đƣa đò hồi nãy, bây giờ đến gạt ta chăng? 

Ông già ấy lạy và khóc rằng: 

- Tôi thiệt là thần sông Hắc thủy, không phải là yêu tinh, nguyên tháng 5 năm rồi, con yêu ấy ở Tây 

hải, thừa dịp nƣớc lụt đến đây. Nó giao chiến với tôi, bởi sức già phải sút, nên nó chiếm cứ hang 

Hoành dƣơng là chỗ ở của tôi. Tôi vào đơn kiện với Tây Hải Long Vƣơng, chẳng ngờ là cậu nó, xử 

hiếp tôi phải nhƣờng cho nó ở. Tôi muốn cáo với Thƣợng Ðế, ngặt chức mọn không dám đến cửa 

Trời. Nay nghe Ðại Thánh đến đây, nên tôi xin lấy lòng công bình trị tội loài độc ác .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nhƣ vậy thì Tây Hải long vƣơng cũng có tội nữa. Thôi, Hà thần ở đây với Sa Tăng, ta đi bắt Ngao 

Thuận đến đây thâu nó .  

Hà thần lạy tạ ơn. 
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Khi ấy Tôn Hành Giả đằng vân tới Tây hải sa xuống, đƣơng đi dƣới đáy biển, xảy thấy con các mực 

ôm phong thơ trong hộp mà lội nhƣ tên bay.  

Tôn Hành Giả đập chết, mợ hộp lấy thơ xem thấy nhƣ vầy: 

 

"Cháu là Ðã Khiết, trăm lạy dƣng thơ cho cậu hai là Ngao lão đại nhơn. Trƣớc saÜn mang ơn, nay lo 

đáp ngãi, cháu bắt đặng hai thịt ngon, trong đời ít có. Ngày sanh nhựt của cậu cũng gần đây. Sẳn dịp 

cháu làm tiệc chúc mừng cho cậu muôn tuổi. Xin cụ dời gót, cháu rất đội ơn". 

 

 

 

Tôn Hành Giả xem rồi cƣời rằng:  

- Con quỷ nầy nó bƣng cái án cho ta .  

Nói rồi bỏ thơ vào tay áo. Ði gần tới, gặp Dạ Xoa tuần tiểu.  

Dạ Xoa thấy Ðại Thánh, trở vào báo lời Tây Hải Long Vƣơng.  

Ngao Thuận liền ra nghinh tiếp ngồi xong mời uống trà.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thôi, tôi không uống trà, để mời ông nhậu rƣợu .  

Ngao Thuận mời rằng:  

- Ðại Thánh bấy lâu tu hành theo phép Phật, cử tiêng tửu tục rất nghiêm. Sao lại mời tôi uống rƣợu? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Tuy ông chƣa uống rƣợu mặc lòng, mà ông đã mang tội uống rƣợu nặng lắm! 

Nói rồi lấy thơ mời đƣa ra.  

Ngao Thuận mới xem qua, kinh hồn mất vía! Liền quì xuống thƣa rằng:  

- Xin Ðại Thánh thứ tội, nó là con trai thứ nhì của em gái tôi. Bởi cha nó khi xƣa tráo bờ bớt nƣớc, bị 

Nguy Trƣng chém đầu, nên tôi thấy cháu còn nhỏ dại, cho nó vào ở sông Hắc thủy mà tu thân, không 

dè nó làm dữ nhƣ vậy! Ðể tôi sai ngƣời đi bắt nó tức thì .  

Nói rồi đòi Thái Tử Ma Ngang truyền điểm 500 lính bắt Tiểu Ðà về nạp.  

Thái Tử Ma Ngang vƣng lịnh Tôn Hành Giả cũng từ biệt đi theo. 

 

 

Khi đến ấy cửa sông Hắc thủy, Ma Ngang Thái Tử sai ngƣời vào báo tin rằng:  

- Có con Tây hải Long vƣơng là Ma Ngang đến .  

Con quái ấy nghe báo hồ nghi rằng:  

- Mình nghi ngƣời đem thơ mời không thấy trở lại, sao cậu chẳng đến, lại sai anh nầy tới! 
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Xảy thấy tiểu yêu vào báo rằng:  

- Có một đạo binh đóng tại phía Tây .  

Yêu Ðà nói:  

- Anh ta phó hội, sao lại đem binh, chắc có cớ chi đó! 

Nói rồi nai nịt cầm roi sắt ra ngoài chào rằng:  

- Ðại biểu huynh, có tiểu đệ nghinh tiếp .  

Thái Tử Ma Ngang cầm giản bƣớc tới hỏi rằng:  

- Mi mời cậu làm chi? 

Yêu Ðà nói:  

- Tiểu đệ bấy lâu mang ơn cậu cho ở chốn này, chƣa chút đền ơn đền nghĩa trả. Bữa hổm em bắt 

đặng Ðƣờng Tăng, bởi ngƣời ấy tu đã mƣời đời, ăn thịt nó thì trƣờng thọ, nên mời cậu đến coi cho 

biết ngƣời, rồi sẽ làm thịt cho cậu uống rƣợu .  

Thái Tử Ma Ngang nạt lớn rằng:  

- Mi thiệt ngu si lắm, biết Ðƣờng Tăng là ai chăng? 

Yêu Ðà nói:  

- Thầy sải đi thỉnh kinh chớ ai .  

Thái Tử Ma Ngang nói: 

- Mi biết sãi thỉnh kinh, mà không hiểu đệ tử ngƣời thần thông quảng đại .  

Yêu Ðà nói: 

- Có Bát Giới tôi đã bắt rồi, còn Sa Tăng cũng bại tẩu, nào thấy thần thông bao giờ . Thái Tử Ma 

Ngang nói:  

- Thiệt ngƣời không biết, Ðƣờng Tăng còn một ngƣời học trò lớn là Tề Thiên đại thánh phá thiên 

cung đời xƣa, nay cách 500 năm dƣ, tu hành gọi là Tôn Hành Giả. Nay gặp đứa đi thơ, ngƣời đoạt 

đặng thơ của mi, liền vào cung Thủy Tinh bắt tội cha con ta đồng lỏa với mi. Vậy mi mau mau trả 

thầy trò Ðƣờng Tăng ra ta nói giùm cho lạy mà chịu lỗi, hoặc may tánh mạng hãy còn, nếu nghịch thì 

ta giết mi trƣớc .  

Yêu Ðà nổi giận nói rằng: 

- Ta với ngƣơi là anh em con cô con cậu ruột sao ngƣơi lại binh vực ngƣời dƣng, lại còn biểu trả 

Ðƣờng Tăng cho nó, tƣởng ta dễ biểu lắm sao? Thiệt nó có tài mà đánh với ta ba hiệp cho cầm đồng, 

thì trả Ðƣờng Tăng lập tức, bằng đánh không lại thì ta bắt luôn và nó mần hầm, chừng ấy chẳng biết 

bà con nào mà mời đóng cửa ăn ba thầy trò nó. Ai sợ nó thì sợ, chớ ta chẳng hề nhát bao giờ .  

Thái Tử Ma Ngang mắng rằng:  

- Ðồ quái gỡ buông lời vô lễ, mi đừng khoe tài đánh với Tôn Ðại Thánh sức ta là dở, mi dám cự hay 

chƣa? 
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Yêu Ðà nói:  

- Hào kiệt anh hùng, sợ ai mà không dám đánh? 

Nói rồi kêu bộ hạ đồng ra.  

Hai ngƣời trở mặt đánh với nhau, dữ hơn trận Sa Tăng đó nữa. 

 

 

Giây lâu Thái Tử Ma Ngang đánh Yêu Ðà một giản chơn với, đá bồi một cái té nhào. Binh của Thái 

Tử bắt trói lại nhƣ bó sấu. Rồi lấy dây sắt xỏ xƣơng cổ buộc lại dẫn lên bờ. Ðem dƣng cho Tôn Hành 

Giả xử tội.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Cậu mi cho ở đây mà tu luyện, sao còn ỷ mạnh chiếm đạo phủ Hà thần, lại bắt thầy ta và Bát Giái. 

Tội ngƣơi đáng đập một cây Thiết bãng. Song nghĩ Thiết bãng của ta nặng lắm, đập một cái cũng tan 

xƣơng. Thôi thầy ta và Bát Giới ở đâu, ngƣơi chỉ cho thiệt .  

Yêu Ðà thƣa rằng:  

- Tiểu Ðà không biết Ðại Thánh nên lầm. Nay anh tôi bắt rồi nhờ ơn Ðại Thánh không giết, tôi cám 

nghĩa muôn đời. Sƣ phụ và lịnh đệ tôi còn cầm tại phủ, xin Ðại Thánh tha trói, tôi về đem hai vị trả 

liền .  

Thái Tử Ma Ngang thƣa rằng:  

- Thằng nầy gian trá mƣời phần, nếu thả ra e nó phản phúc .  

Sa Tăng nói:  

- Tôi biết chỗ, xin đi xúông đó cứu thầy .  

Nói rồi rủ Hà thần đồng nhảy xuống sông đi tới dinh không thấy Tiểu yêu, vì nó thất kinh trốn hết. 

Vào sau dinh cứu Tam Tạng và Bát Giới đƣa lên. 

 

 

Khi ấy Bát Giới thấy Yêu Ðà bị trói ké, liền xách cào cỏ lại nói rằng:  

- Súc sanh, nay mi hết kể ăn ta, ta đập một Ðinh ba cho nát óc .  

Tôn Hành Giả can rằng:  

- Thôi em tha nó chẳng giết làm chi, ấy là vị tình Tây Hải Long Vƣơng và Thái Tử . Thái Tử Ma 

Ngang thƣa rằng:  

- Tôi chẳng dám ở trễ, nay cứu đặng sƣ phụ, tôi dẫn Yêu Ðà về nạp. Tuy Ðại Thánh không giết, chớ 

cha tôi cũng phạt một cách nặng nề .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Vậy thì ngƣơi lãnh nó đem về cung, và nói ta gởi lời cám ơn lịnh tôn, sau sẽ đàm đạo .  
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Thái Tử Ma Ngang vân lời. 

 

 

Còn Hà thần tạ ơn Tôn Hành Giả.  

Tam Tạng nói:  

- Ðồ đệ! Nay tính làm sao mà qua sông? 

Hà thần nói: 

- Xin lão gia lên yên, đừng lo việc ấy. Có tôi đi trƣớc dẫn đƣờng .  

Nói rồi làm phép nƣớc cạn khô một khúc sông nhƣ lộ.  

Thầy trò qua khỏi lên bờ, nƣớc đầy lại nhƣ cũ. 

 

 

Nói về thầy trò qua khỏi sông, đi cũng lâu ngày lắm. Cuối tháng ba, đƣơng đi thong thả, xảy nghe 

tiếng hò hét đông ngƣời, dƣờng nhƣ binh ó!  

Tam Tạng kinh hãi, ngó ngoái hỏi rằng:  

- Chuyện chi mà inh ỏi nhƣ vậy? 

Bát Giới nói:  

- Chắc là lỡ non sụp đất .  

Sa Tăng nói: 

- Tôi nghe nhƣ sấm sấm rầm rầm .  

Tam Tạng nói:  

- Ta nghe nhƣ binh mã thì phải .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Chắc là bàn không trúng hết thảy, để Lão Tôn coi thử thể nào? 

Nói rồi nhảy lên mây ngó xuống, thấy trƣớc xa có một cái thành. Coi lại chỗ có tiếng tăm cũng gần, 

hơi hào quang nhấp nháng, chớ không phải khí yêu.  

Tôn Hành Giả ngẫm nghĩ rằng:  

- Chỗ tử tế hiền lành, sao tiếng tăm lại ó ré? 

Coi cho kỹ thì là các hòa thƣợng đẩy xe, đồng hè với nhau niệm Ðại lực vƣơng Bồ Tát, rập một lƣợt 

nên tiếng nghe vang. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy xuống cho gần mà coi, thấy trong xe chở những cây súc, ngói, gạch, đẩy 

lên chót núi, lớp thời đứng trên cao kéo lên.  
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Ở trên núi có hai cái ải, trƣớc cửa ải là đƣờng xe dốc đỗ, kéo và đẩy cũng khó lên. Con các sải đều ăn 

mặc rách rƣới, coi chẳng khác tội nhơn!  

Tôn Hành Giả nghĩ thầm rằng:  

- Có khi làm chùa thì phải! Sao không đụng nhơn công, các sãi phải ra sức nhƣ vậy?  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 44-45  

Ðƣờng Tăng nghe tiếng kinh hồn,  

Hành Giả đập xe cứu sãi. 

 

Xảy thấy hai thầy đạo sĩ chạy ra dốc sức, coi bộ các sãi sợ điếng xanh, rán đổ mồ hôi, kẻ kéo ngƣời 

đẩy. Hành Giả than rằng: "Thầy chùa sợ thầy pháp thì phải. Nói vậy bấy lâu mình nghe đồn đƣờng đi 

Tây Phƣơng có nƣớc trọng thầy pháp mà khinh dễ thầy chùa là đây, để ta hóa ra đạo sĩ mà hỏi thử". 

Tính rồi hiện hình nhƣ lời nói, tay gõ mõ miệng ca, đi gần tới trƣớc mặt hai đạo sĩ kia, liền chấp tay 

mà bái. Hai đạo sĩ đáp lễ rồi hỏi rằng: "Chẳng hay tiên sanh ở đâu đến đây?" Tôn Hành Giả đáp rằng: 

"Ðệ tử đi du phƣơng, đâu cũng là nhà, không có xứ sở, xin hai vị đạo trƣởng chỉ dùm ngõ nào có nhà 

lƣơng thiện, đặng tôi xin một bữa cơm chay". Hai đạo sĩ cƣời rằng: "Sao tiên sanh buông lời nhẹ thể 

nhƣ vậy?" Tôn Hành Giả hỏi: "Làm sao mà nhẹ thể?" Hai đạo sĩ đáp rằng: "Nói sự xin cơm chay nhƣ 

vậy, không phải là nhẹ thể hay sao? Chắc là thầy ở phƣơng xa mới đến đây, chƣa biết phong tục, nội 

thành nầy chẳng những là bá quan văn võ và nhà hào hộ trọng đạo mà thôi, dầu hoàng đế cũng vậy 

nữa". Hành Giả xin cắt nghĩa cho rõ nƣớc chi, hai đạo sĩ nói: "Ðây gọi là nƣớc Xa Tri, chúng tôi có 

thân với Hoàng đế". Tôn Hành Giả cƣời ngất nói rằng: "Nhƣ vậy Hoàng đế cũng là ngƣời đạo sĩ". 

Hai đạo sĩ nói: "Hoàng đế đâu phải ngƣời tu. Nguyên 20 năm trƣớc, trời hạn, cả nƣớc đồng đảo võ 

mà không linh, thời may có ba vị thần tiên ở trên trời sa xuống, cứu dân độ thế? . Tôn Hành Giả hỏi: 

"Ba ông tiên ấy là ai?" Hai đạo sĩ nói: "Ba vị tiên ông là thầy chúng tôi. Thầy thứ nhứt là Hổ Lực đại 

tiên, thầy thứ nhì là Lộc Lực đại tiên, thầy thứ ba là Dƣơng Lực đại tiên". Tôn Hành Giả hỏi: "Ba vị 

đại tiên phép lực ra thể nào?" Hai đạo sĩ nói: "Ba tiên ông có tài làm mƣa nổi gió nhƣ chơi, chỉ đá 

hóa vàng lập tức. Bởi cớ ấy thánh chúa trọng ngƣời đạo đức nhƣ bà con, các vị đại thần coi chúng tôi 

nhƣ bằng hữu". Tôn Hành Giả nói: "Thầy có thần thông nhƣ vậy, vua trọng đãi cũng vừa. Song tôi 

muốn ra mắt sƣ phụ cho biết, không rõ đặng chăng?" Hai đạo sĩ cƣời rằng: "Chúng tôi là học trò ruột 

của thầy, muốn đem ai ra mắt cũng đặng". Tôn Hành Giả bái và nói rằng: "Ðội ơn hai ông, xin đem 
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tôi cho biết mặt". Hai đạo sĩ nói: "Nán đợi tôi rồi công vụ, sẽ đem vào..." Tôn Hành Giả hỏi: "Mình 

là ngƣời tu hành, sao lại có công vụ?"Hai đạo sĩ chỉ và nói rằng: "Lũ sãi kia là dƣới tay của chúng 

tôi, e các cậu hay làm biếng, nên phải đi điểm một chút, rồi trở lại tức thì". Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

"Hòa Thƣợng cùng đạo sĩ cũng ngƣời tu hành, sao lại bắt sãi làm công việc cho mình?" Hai đạo sĩ 

nói: "Nguyên khi đảo võ, thì một bên hòa thƣợng tụng kinh, một phía đạo sĩ làm phép. Hai đàng 

đồng tranh phần hơn mà ăn lƣơng. Chẳng ngờ thầy chùa tụng kinh hai ba đêm mà không có mƣa một 

hột, sau tới phiên thầy tôi làm phép, mƣa xuống dầm dề. Hoàng đế bèn phong tặng thầy tôi, chê đám 

thầy chùa vô dụng. Liền xuống chỉ phá cửa chùa, cấp các sãi làmbộ hạ đạo sĩ, nên chúng tôi sai nó 

đốt than hái củi, gánh nƣớc quét nhà, chúng nó làm công việc nhƣ đầy tớ. Ngay cất thêm nhà thờ 

phƣợng, nên sai chúng nó xe ngói, gạch, đá, cây, sợ làm biếng phải theo coi sóc.  

Khi ấy Tôn Hành Giả nghe nói, níu hai đạo sĩ khóc mà than rằng: "Tôi thiệt vô phƣớc quá chừng, ra 

mắt thầy không đặng!" Hai đạo sĩ hỏi: "Vì cớ nào mà ra mắt không đặng?" Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

"Tôi một là đi dạo, hai nữa kiếm bà con". Hai đạo sĩ hỏi: "Ngƣời thân của thầy là ai?" Tôn Hành Giả 

thƣa rằng: "Tôi có một ngƣời chú, hồi nhỏ thế phát tu hành, mấy năm nay không thấy về xứ, nên tôi 

tìm kiếm khắp nơi. Có khi chú tôi bị cầm chƣn chốn nầy, nên về không đặng. Phải chi tôi thấy mặt 

chú, sẽ theo hai vị ra mắt thầy". Hai đạo sĩ nói: "Sự ấy dễ lắm, vậy thì hai tôi ngồi đợi, tiên sanh đến 

đó kiếm tìm nội năm trăm tên thì đủ số, nếu có lịnh thúc, thì anh em tôi vị tình tha về, rồi sẽ đem tiên 

sanh ra mắt sƣ phụ". Tôn Hành Giả bái tạ ơn, rồi đi ra chỗ mấy thầy đứng đông đó.  

Khi ấy Tôn Hành Giả đi gần đến, năm trăm sãi đồng quỳ lạy thƣa rằng: "Gia gia ôi! Chúng tôi không 

dám trốn tránh, năm trăm trên đủ mặt". Tôn Hành Giả lắc đầu, khoát biểu đứng dậy, rồi nói: "Ðừng 

có sợ hãi, ta không phải đốc công, thiệt đi kiếm bà con có một ngƣời làm hòa thƣợng". Các sãi nghe 

nói mừng rỡ, áp lại đứng vây xung quanh, kẻ thì ngóng cổ mà dòm, ngƣời lại tằng hắng và nhìn mặt, 

ai nấy cũng vái thầm cho đạo sĩ nhìn mình là bà con.  

Tôn Hành Giả nhìn một hồi rồi cƣời ngất. Các sãi hỏi rằng: "Sao lão gia không kiếm bà con cho 

đặng, có chuyện gì vui mà cƣời?" Tôn Hành Giả nói: "Các ngƣơi biết ta cƣời chuyện gì không? Thiệt 

tình các ngƣơi quê mùa lắm! Bởi cha mẹ sanh con xung khắc, mới đánh liều cho vô chùa, đáng lẽ các 

ngƣơi phải lo mà tụng kinh lạy Phật, sao lại đi ở mƣớn với đạo sĩ làm chi?" Các sãi nói: "Nói vậy thì 

lão gia đến cƣời chê chúng tôi đó, song lão gia là ngƣời ở xứ xa mới đến, nên chƣa rõ sự hoạn nạn 

của chúng tôi!" Tôn Hành Giả nói: "Vì cớ nào mà mắc nạn?" Các sãi khóc và thƣa rằng: "Chúa tôi 

trọng đạo tiên, mà ghét thầy chùa lắm!" Tôn Hành Giả hỏi: "Vì cớ nào vậy?" Các sãi thƣa rằng: "Bởi 

ba vị tiên ông, đến làm mƣa kêu gió, nên chúa tôi yê dùng lắm, nghe lời phá cửa chùa, bắt chúng tôi 

làm đày tớ cho ba ông ấy. Dầu đạo sĩ phƣơng xa mới tới mừng vua cũng đặng thƣởng, còn thầy chùa 

nào đi tới, cũng bắt bỏ vào đây". Tôn Hành Giả: "Chắc là ba vị đạo sĩ ấy thần thông quảng đại, nên 

vua mới yêu dùng, chớ sự hộ phong hoán võ là phép mọn của bàng môn có hay chi mà trọng đãi". 
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Các sãi thƣa rằng: "Ba vị ấy lại có phép chỉ đá hóa vàng và luyện thuốc trƣờng sanh. Nay đƣơng lo 

lập miễu Tam Thanh tụng kinh cho vua trƣờng thọ muôn tuổi. Bởi cớ ấy nên vua trọng quá chứng". 

Tôn Hành Giả nói: "Nhƣ vậy thì các ngƣơi cũng nên trốn cho rãnh, còn ở đây làm chi?" Các sãi thƣa 

rằng: "Trốn ngõ nào cho khỏi! Bởi ba vị tiên trƣởng đã tâu với Hoàng đế, họa hình chúng tôi rồi, dân 

khắp nơi trong nƣớc, gọi là Hòa Thƣợng đồ, vua có đóng ấn và phê trong họa đồ rằng: "Nếu ông 

quan nào bắt đặng một tên sãi trốn đem dƣng thì cho lên chức ba cấp, còn nhƣ bực thứ dân mà bắt 

đặng sãi trốn đem nạp, thƣởng một tên năm chục lƣợng bạc. Nên chúng tôi tính trốn không khỏi, 

phải ở đây chịu khổ già đời". Tôn Hành Giả nói: "Cực khổ và bó buộc nhƣ vậy, các ngƣơi cũng nên 

chết phức cho mát thân?" Các sãi thƣa rằng: "Lão gia ôi! Hòa Thƣợng chết cũng hơn ba phần, bây 

giờ còn chúng tôi chừng một góc tƣ! Nguyên trƣớc hơn hai ngàn sãi bị làm nặng nề phát bịnh, chết 

lần mòn hết thảy trăm ngoài, còn hơn tám trăm ngƣời liều mình mà chết, còn lại năm trăm anh em tôi 

muốn chết không đặng, còn chịu khổ đời!" Tôn Hành Giả nói: "Khó gì sự liều mình mà chết không 

đặng?" Các sãi nói: "Chúng tôi thắt cổ thì đứt dây, đâm họng cũng trậm trầy, nhào xuống sông thì 

nổi phình, uống thuốc độc nhƣ ăn cơm bữa, biết làm sao cho chết bây giờ?" Tôn Hành Giả nói: "Các 

ngƣơi có phƣớc vô cùng nên trời cho trƣờng thọ". Các sãi nói: "Ấy là trƣờng lao khổ, chịu cực mãn 

đời. Chúng tôi ăn những cháo gạo lức, tối ngủ ngoài bãi cát mà chơi. Vừa nhắm mắt có thân nhơn an 

ủi". Tôn Hành Giả nói: "Ấy là thấy ma thƣơng ma đói, chớ thần gì?" Các sãi nói: "Không phải ma 

quỷ đâu, thiệt là thần Lục Ðinh, Lục Giáp, Hộ Pháp, Dà Lam, hằng ứng mộng mách bảo rằng: "Các 

ngƣơi chẳng nên liều mạng, rán chịu cực mà đợi Ðƣờng Tăng, ngƣời là phật La Hán đi thỉnh kinh, lại 

có một vị đồ đệ của ngài, là Tề Thiên Ðại Thánh, thần thông quảng đại, tâm tánh công binh, nếu 

ngƣời đến đây thì trừ mấy thầy đạo sĩ bất nhơn, khi ấy vua trọng thầy nhƣ cũ". Tôn Hành Giả nghe 

nói cƣời thầm rằng:  

Chớ gọi Lão Tôn không phép nhiệm,  

Trƣớc kia thần thánh đã truyền danh.  

Cƣời rồi từ giã các sãi trở lại tức thì. Hai đạo sĩ hỏi rằng: "Thầy kiếm bà con đặng không?" Tôn 

Hành Giả nói: "Năm trăm ngƣời bà con quen lớn với tôi hết thảy". Hai đạo sĩ cƣời rằng: "Bà con vì 

đông dữ vậy?" Tôn Hành Giả nói: "Một trăm ở xóm bên tả, một trăm ở xóm bên hữu, một trăm bà 

con bên nội, một trăm bà con bên ngoại, một trăm là bạn hữu. Nếu tha hết năm trăm, thì tôi theo vào 

ra mắt, bằng không thả thì thôi". Hai đạo sĩ nói: "Chắc thầy nầy có bịnh điên nên nói xàm quá! Năm 

trăm hòa thƣợng ấy của vua cấp, nếu muốn tha đôi ba tên chúng tôi phải chạy giấy cho thầy tôi, khi 

dối rằng có đôi ba ngƣời bịnh. Rồi cách ít bữa khai tử thì mới bặt tin. Biểu tha hết thiệt bất thông 

lắm!" Tôn Hành Giả hỏi: "Thiệt không chịu thả hay sao?" Hỏi luôn ba lần, hai đạo sĩ đều nói rằng: 

"Lẽ nào thả đặng!" Tôn Hành Giả nổi giận, lấy nhƣ ý Kim cô trong lỗ tai ra, dồi lên hiện thành thiết 

bãng, đập hai đạo sĩ chết tƣơi.  
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Khi ấy năm trăm sãi ở xa ngó thấy kinh hãi đều bỏ xe chạy lại nói rằng: "Không xong, không xong! 

Sao thầy dám đánh chết hoàng thân?" Tôn Hành Giả hỏi: "Ai là hoàng thân?" Các sãi nói: "Thầy của 

hai ngƣời chết nầy là Quốc Sƣ, vào đền chẳng lạy, lui ra chẳng tạ từ, sao thầy dám đánh chết hai vị 

Hoàng thân là học trò của Quốc Sƣ, chắc là mang họa lớn; e khi Quốc Sƣ nói chúng tôi giết đệ tử 

ngƣời, chắc năm trăm mạng không còn một! Xin thầy vào thành mà chịu sự nhơn mạng kẻo chúng 

tôi mắc án liên can". Tôn Hành Giả cƣời rằng: "Xin mấy thầy đừng sợ. Ta chẳng phải đạo sĩ. Thiệt là 

Tôn Hành Giả đến cứu các ngƣơi". Năm trăm sãi đồng nói rằng: "Không phải, không phải, chúng tôi 

biết Tôn Hành Giả mà". Tôn Hành Giả hỏi: "Các ngƣơi chƣa gặp mặt làm sao mà biết?" Các sãi nói: 

"Chúng tôi chiêm bao thấy một ông già xƣng là Thái Bạch Kim Tinh, có nói diện mạo Tôn Hành 

Giả, nên chúng tôi biết". Tôn Hành Giả hỏi: "Ông già ấy nói với các ngƣơi làm sao?" Các sãi nói: 

"Thái Bạch Kim Tinh nói tƣớng mạo nhƣ vầy:  

Tề Thiên đại thánh tƣớng không cao,  

Hình giống Lôi Công chẳng khác nào.  

Mặt thồn đầu tròn mình tóp vạt,  

Lông nhiều miệng nhọn tánh bào hao.  

Tay cầm thiết bãng oai nhƣ cọp,  

Trán đội kim cô sáng tợ sao.  

Mắt lửa tròng vàng tài phép giỏi,  

Lòng nhơn hay cứu kẻ lao đao.  

Tôn Hành Giả nghe nói, nổi giận lại tức cƣời, liền nói lớn rằng: "Các ông nói đúng rồi. Tôi thiệt 

không phải Tôn Hành Giả, ấy là học trò ngƣời; bắt chƣớc thầy, đến đây gây họa. Còn thầy tôi đi mới 

tới đằng kia". Các sãi nghe nói ngó ngoái lại". Tôn Hành Giả hiện nguyên hình.  

Khi ấy các sãi bị gạt, ngó ngoái không thấy ai, day lại thấy Tôn Hành Giả, đồng quỳ lạy thƣa rằng: 

"Chúng tôi xác phàm mắt thịt, không biết gia gia biến hóa đến đây. Xin gia gia lấy lòng từ bi, vào 

thành trừ yêu đạo cho rõ phép phật!". Tôn Hành Giả nói: "Vậy thì chúng bây đi theo ta". Nói rồi dẫn 

các sãi tới chỗ kéo xe. Tôn Hành Giả một mình kéo xe lên chót núi, rồi đập nát xe; cây đá ngói gạch 

đổ xuống. Lại bảo các sãi rằng: "Chúng bây đi tứ tán, để mai ta vào ra mắt vua nƣớc Xa Tri, sẽ trừ 

yêu đạo". Năm trăm sãi thƣa rằng: "Gia gia ôi! Chúng tôi không dám đi xa, sợ bị quan bắt lắm!" Tôn 

Hành Giả nói: "Nhƣ vậy thì ta cho các ngƣơi một phép giữ mình". Nói rồi nhổ một nắm lông, cho 

mỗi thầy mỗi sợi. Dặn để sợi lông ấy tại ngón tay vô danh là ngón áp út, cứ nắm tay lại mà đi, nếu có 

ai muốn bắt, thì nắm riết tay mà kêu Tề Thiên đại thánh, thì ta đến bảo hộ chúng bây. Rồi biểu thôi, 

thì lông ấy chun vào đầu ngón tay, trong móng áp út. Các sãi vƣng lời lãnh lông, rồi kêu thử Tề 

Thiên đại thánh, thì mỗi ngƣời đều thấy mỗi ông Ðại Thánh chống thiết bãng đứng trƣớc mặt mà giữ 

mình. Rồi biểu thôi cũng biến mất, và trong móng tay áp út có sợi lông, đồng lạy mà khen rằng: 
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"Thiệt phép gia gia linh lắm!" Tôn Hành Giả nói: "Các ngƣơi đừng trốn xa, hãy ở gần đây mà nghe 

tin tức. Nếu nghe đồn vua treo bảng chiêu an các sãi, thì trở về trả phép cho ta. Mất một vài lông 

cũng không đặng". Năm trăm sãi vân lời từ tạ ra đi rải rác.  

Khi thấy Tam Tạng đợi Hành Giả không thấy về, bảo Bát Giái, Sa Tăng bảo hộ đi lần tới, gặp vài 

mƣơi thầy chùa còn bận bịu Tôn Hành Giả, Tam Tạng hỏi rằng: "Ngộ Không, sao ngƣơi đi hèn lâu 

không thấy trở lại?" Tôn Hành Giả thuật chuyện, vân vân. Tam Tạng nghe nói kinh hãi than rằng: 

"Bây giờ biết tính làm sao?" Các sãi nói: "Xin lão gia an lòng. Tôn Ðại Thánh gia gia thần thông 

quảng đại, chắc là bảo hộ bình an. Chúng tôi là sãi ở chùa Sắc Tứ Trí Uyên Tự, chùa nầy là của Tiên 

vƣơng Thái Tổ lập có lên cốt tiên vƣơng trong chùa; nên vua không dám phá, xin rƣớc lão gia vào đó 

nghỉ ngơi, ngày mai Tôn Ðại Thánh sẽ vào đền toan liệu". Tôn Hành Giả nói phải. Tam Tạng xuống 

ngựa đi theo các sãi đến chùa. Thấy có treo tấm biển đề năm chữ vàng: Sắc Kiến Trí uyên tự. Các sãi 

vào trƣớc mở cửa chùa, kêu ông sãi giữ cửa chùa, lên hƣơng đèn xong xả. Tam Tạng vào lại Phật, rồi 

ra phƣơng trƣợng nghỉ ngơi, ông sãi giữ chùa thấy mặt Hành Giả, liền lạy ra mắt mà kêu bằng Tôn 

gia gia. Tôn Hành Giả hỏi: "Sao ngƣơi biết ta?" Sãi giữ chùa bạch rằng: "Tôi biết ngài là Tề Thiên 

Ðại Thánh Tôn gia gia. Bởi Thái Bạch Kim Tinh thƣờng ứng mộng mách bảo, nên tôi biết. Ngài có 

nói: Chừng nào Tôn gia gia đến đây thì cứu chúng bây khỏi nạn, nay gặp ngài tôi mừng biết chừng 

nào". Tôn Hành Giả nói: "Thôi, ngƣơi chờ dậy, mai sáng sẽ hay". Các sãi dọn cơm chay thết đãi rồi 

sửa sang chỗ ngủ kỹ càng.  

Ðến canh hai Tôn Hành Giả còn thao thức, vì có việc trong mình, nên ngủ không đặng. Xảy nghe 

tiếng chiêng trống inh ỏi, Tôn Hành Giả lén ngồi dậy mặc áo, nhảy lên mây ngó xuống xem thử 

chuyện chi, thấy tại hƣớng Nam đèn đuốc sáng lòa, đạo sĩ đƣơng cúng trên điện Tam Thanh. Trƣớc 

cửa điện có treo đôi liễn thêu nhƣ vầy:  

Võ thuận phong điều, nguyện chúc Thiên tôn vô lƣợng pháp,  

Hà thanh hải yến, kỳ cầu vạn tuế hữu dƣ niên.  

Thích nóm:  

Mƣa thuận gió hòa, kính chúc Thiên tôn tài quá đổi,  

Sông trong biển lặng, khẩn cầu vạn tuế tuổi còn hơn.  

Còn ba thầy đạo sĩ mặc áo bát quái đƣơng đọc khoa giáo. Hai bên bảy tám trăm đồ đệ, đánh trống 

gióng khánh và dƣng hƣơng tụng kinh. Tôn Hành Giả muốn hiện xuống khuấy chơi, ngặt một mình 

làm không nên việc. Tính về rủ Bát Giới và Sa Tăng.  

Khi ấy Tôn Hành Giả lén về phƣơng trƣợng, vỗ Sa Tăng và kêu nhỏ rằng: "Ngộ Tịnh chờ dậy cho 

mau". Sa Tăng thức dậy hỏi rằng: "Sƣ huynh không ngủ hay sao?" Tôn Hành Giả nói: "Ngƣơi chờ 

dậy đi ăn đám nầy với ta?" Sa Tăng hỏi: "Ăn đám gì trong lúc canh ba". Tôn Hành Giả nói: "Tại 

miễu Tam Thanh đạo sĩ đƣơng làm chay. Cúng hơn bảy chục cân bánh in, còn bánh bao kể không 
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xiết, và đủ thứ trái cây. Nên rủ sƣ đệ đi hƣởng cho mau, kẻo chúng dọn hết". Bát Giới nghe bàn soạn, 

thức dậy nói rằng: "Sao anh không kêu tôi đi với?" Tôn Hành Giả nói: "Ðừng có làm om mà thầy 

thức dậy, lén đi theo với ta".  

Khi ấy ba ngƣời đằng vân đến miễu Tam Thanh, Bát Giới thấy đồ ăn muốn làm hỗn, Tôn Hành Giả 

níu lại can rằng: "Ðừng nóng họng mà chúng hay, để nó tan rồi sẽ tính". Và nói và bắt ấn niệm chú 

hớp một hơi bên hƣớng Tốn thổi ngay, hóa trận gió tắt đèn bay tƣợng. Bình bòng nhào ngữa, đèn sáp 

ngả ngang, các đạo sĩ thất kinh hồn vía. Hổ Lực đại tiên nói: "Trận cuồng phong lớn quá, hƣơng 

đăng trà quả ngả lăn. Thôi, các ngƣơi đi nghỉ với ta, ngày mai sẽ tụng kinh bổ khuyết". Các đệ tử y 

lời, đồ đạc còn nguyên đó hết.  

Nói về Tôn Hành Giả và Sa Tăng, Bát Giới lên giàn, Bát Giới rờ nhằm món gì thì thỉnh món nấy. 

Tôn Hành Giả nói nhỏ rằng: "Ðừng bốc hốt theo thói con nít, ngồi có thứ tự mà ăn uống cho đàng 

hoàng". Bát Giới nói: "Anh thiệt không biết mắc cỡ, tƣởng là ai mời mà nói lẻ. Ra thân ăn vụng còn 

nói thứ tự lễ nghi, để lâu chúng mới gặp thì mang xấu!" Tôn Hành Giả hỏi: "Ba cái cốt Tam Thanh ở 

đâu?" Bát Giới nói: "Cốt ông Nguơn Thỉ ngồi giữa đó, còn cốt ông Thái Thƣợng Lão Quân ngồi bên 

hữu, phía bên tả là cốt ông Linh Bửu thiên tôn". Tôn Hành Giả nói: "Chúng ta phải hiện hình Tam 

Thanh, thì ngồi ăn mới vững".  

Bát Giới nghe nói nóng ăn, nhảy lên lấy mỏ ủi lật cốt ông Thái Thƣợng xuống mà nói rằng: "Ông 

ngồi đã mãn tiệc rồi, xin tránh chỗ cho tôi làm ba miếng". Sa Tăng hiện ra ông Linh Bữu, đồng xô 

cốt xuống. Tôn Hành Giả nói: "Không xong, chúng ta xô cốt xuống giàn, nếu đạo sĩ thấy thì bể 

chuyện, vì ba cốt nào nằm dƣới, còn ba ông nào ngồi trên; chi bằng giấu ba cốt thì ngồi ăn mới 

nhẹm". Bát Giới nói: "Ba cốt lớn bằng ngƣời ta, biết giấu chỗ nào cho khuất?" Tôn Hành Giả nói: 

"Ta thấy bên phía tay trái có một cái ao, đƣa xuống đó thì tiện lắm". Bát Giới nhảy xuống đem ba cốt 

thả xuống ao, rồi hiện hình Thái Thƣợng lên ngồi hƣởng tiệc. Tôn Hành Giả ăn rặc ròng trái cây, còn 

Bát Giái, Sa Tăng món nào cũng hảo. Hai ngƣời làm một hơi sạch quét.  

Rủi có tên đạo sĩ nhỏ, nhớ trực lại bỏ quên cái đẫu trên bàn. Liền ra rờ rờ mà kiếm, lấy đặng cái đẫu, 

nghe tiếng thở nhƣ ngƣời ta, thất kinh liền chạy hoảng! Ðạp nhằm trái vải tƣơi trƣợt té chổng giò, cái 

đẫu móp hết, liền chắt lƣỡi thở ra.  

Khi ấy Bát Giới nín không đặng, liền cƣời hả hả. Trên đạo sĩ nhỏ thất kinh hồn vía, và chạy và la. 

Vào thƣa rằng: "Ông ôi! Không xong, không xong. Thầy ôi! Không khá, không khá!" Ba đạo sĩ còn 

thức, liền hỏi rằng: "Chuyện chi vậy?" Ðạo sĩ nhỏ và run và bạch rằng: "Ðệ tử bỏ quên cái đẫu trên 

bàn, nên ra mà kiếm, nghe có tiếng ngƣời ta thở và cƣời sằng sặc trên bàn. Tôi thất kinh té gần lỗ 

óc". Ba đạo sĩ nổi giận rằng: "Thắp đèn lên coi, tà ma ở đâu dám làm lộng nhƣ vậy?".  

Khi ấy bao nhiêu đạo sĩ đều dậy, thắp đèn dẫn ra coi.  
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HỒI 45 

Miễu Tam Thanh, Ðại Thánh để danh,  

Nước Xa Tri, Ngộ Không đấu phép. 

Nói về Tôn Hành Giả tay tả nắm Sa Tăng, tay hữu nắm Bát Giái, hai ngƣời biết ý, ngồi làm thinh 

chẳng dám dĩ hơi. Những đạo sĩ đem đèn ra kiếm không thấy ai hết. Hổ Lực đại tiên nói: "Không 

thấy ai vô đây, sao ăn gần hết đồ cúng?" Lộc Lực nói: "In nhƣ ngƣời ta ăn thì phải. Bánh bao và bánh 

in mất hết chẳng nói làm chi, ngặt những trái cây lạ lắm! Coi lại cho kỹ, thì lột vỏ và bỏ hột ê hề, mà 

không thấy ai hết!" Dƣơng Lực đại tiên nói: "Sƣ huynh đừng nghĩ ngại, tôi đã biết rồi. Chắc là chúng 

ta lòng thành nên Tam Thanh gia gia ngài giáng hạ mà nhậm lễ. SaÜn dịp ngài còn ở đây, chúng ta 

lạy mà xin nƣớc kim đơn dƣng cho triều đình kẻo ao ƣớc". Hổ Lực đại tiên khen phải. Truyền các đệ 

tử gióng trống mà cầu đão.  

Giây phút thầy cả là Hổ Lực đại tiên quì lạy, xin cho nƣớc kim đơn, đặng dƣng cho vua Xa Trì, kẻo 

lòng mộ đạo.  

Khi ấy Bát Giới nói nhỏ với Hành Giả rằng: "Phải đừng ăn rán, thì về đã tới nơi. Báo hại ngồi dai 

mới thành sự, bây giờ biết nói làm sao?" Tôn Hành Giả nắm tay Bát Giới một cái, có ý không cho 

bàn soạn. Rồi nói lớn rằng: "Các tiểu tiên đừng lạy nữa. Chúng ta ăn yến tại hội bàn đào mới về đây, 

nên không đem kim đơn thủy. Ðể bữa khác sẽ cho". Các đạo sĩ nghe nói mừng quýnh, run lập cập 

bạch với thầy rằng: "Không thấy thuở Thiên tôn dáng hạ, đời nào gặp nữa mà trông. Xin quyết phép 

trƣờng sanh cho đặng". Hổ Lực đại tiên quỳ lạy bạch rằng: "Xin tiên tôn cho một chút nƣớc kim đơn, 

kẻ đệ tử uống một điểm ngỏ đặng sống đời". Sa Tăng nắm tay Tôn Hành Giả nói ý rằng: "Ðại ca ôi! 

Coi bộ nó mừng quýnh, nên mới cầu khẩn hoài". Tôn Hành Giả nói: "Thôi, vậy thì cho nó một chút".  

Khi các đạo sĩ ngừng chiêng trống Tôn Hành Giả nói: "Các tiểu yêu quỳ lạy làm chi, ta muốn để chút 

kim đơn tại đây, thì coi ra việc dễ lắm, không lấy làmchi quý, bằng không để lại, htì dứt cái mối đạo 

đi!" Các đạo sĩ đồng lạy và bạch rằng: "Xin Thiên tôn thƣơng tình đệ tử có lòng thành, để chút kim 

đơn làm tin, cho Triều đình trọng đạo". Tôn Hành Giả nói: "Nhƣ vậy thì đem đồ đựng lại đây". Các 

đạo sĩ đồng lạy tạ ơn. Còn ba thầy cả, khiêng cái ché lại, và đem chậu dựng lên. Chƣa đủ lòng tham, 

lại còn rút bông chƣng, lấy lục bình mà phụ thêm nữa! Tôn Hành Giả nói: "Thôi, các ngƣơi đi tản 

hết, nếu dòm lén lậu thì phải chết, chừng nào nghe kêu sẽ vào". Các đạo sĩ nhƣ lời bảo.  

Khi ấy Tôn Hành Giả lấy lục bình, vén quần đái đầy nhóc, Bát Giới nói: "Tôi cũng thốn tới". Nói rồi 
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kéo chậu lại đái thẳng chỗ gần đầy. Còn Sa Tăng phụ thêm nữa chén. Xong rồi kêu các đạo sĩ lãnh 

kim đơn thủy cho mau. Các đạo sĩ lựu lại lạy tạ ơn. Rồi thỉnh chậu ché và lục bình xuống. Hổ Lực 

bảo đệ tử đem chén chung lại rót uống một hớp, liền chùi miệng nhăn mày. Lộc Lực lấy làm lạ hỏi 

rằng: "Anh uống có ngon hay không?" Hổ Lực nói: "Không lấy làm ngon, có hơi khai lắm". Lộc Lực 

múc trong chậu một hớp, nói rằng: "Có hơi nƣớc đái heo!" Tôn Hành Giả nghe nói, biết bể chuyện, 

tính phải để danh cho chúng biết. Liền nói lớn nhƣ vầy:  

Ðạo sĩ, đạo sĩ, bây tƣởng nhƣ ngây, Tam Thanh là thánh, bao thuở xuống đây! Nay ta nói thiệt, cho 

các ngƣơi hay. Thầy ta vƣng chỉ, quyết đến Phƣơng Tây. Ðến nay vô sự, đi dạo chốn nầy, hƣởng đồ 

cúng kiến, chơi giỡn giải khuây. Các ngƣơi lạy lục, cảm động lòng nầy. Bởi xin nƣớc quý, năn nỉ nói 

nhây. Kim đơn không có, phải tiểu cho đầy.  

Các đạo sĩ nghe nói tới đó, liền lấy chổi đập đùa, kẻ lại vác ngói gạch liệng đại. Ba ngƣời đằng vân 

bay về. Ðến phƣơng trƣợng không dánh đánh tiếng vì sợ thầy hay, nằm ngủ lại nhƣ cũ.  

Rạng ngày vua nƣớc Xa Trì lâm triều, bá quan văn võ chầu chực. Hoàng môn quan và tâu rằng: "Có 

Hòa Thƣợng ở nƣớc Ðại Ðƣờng đi thỉnh kinh Tây Phƣơng, ban cho đổi điệp thông hành". Vua Xa 

Trì phán rằng: "Hòa Thƣợng nầy cũng chƣớng, hết chỗ chết hay sao, mới tìm đến đây mà bỏ mạng! 

Vậy chớ quan tuần bộ đâu, không bắt nó giải cho Quốc Sƣ đem vào sổ?" Thái sƣ tâu rằng: "Ðƣờng 

Tăng Trung huê, đến đây hơn muôn dặm, cũng có thần thông hiệu pháp, mới dám đi Tây Phƣơng mà 

thỉnh kinh. Xin Bệ Hạ đòi vào, xét điệp cho rõ, sẽ phê cho xuôi việc kẻo mất trắng". Vua Xa Trì y 

tấum đòi vào. Bốn thầy trò ra mắt và dƣng điệp. Vua Xa Trì cầm điệp đƣơng xem. Xảy thấy Hoàng 

môn quan đến tâu rằng: "Có ba vị Quốc Sƣ đến". Vua Xa Trì thất kinh buông điệp, bƣớc xuống điện 

mà tiếp nghinh.  

Khi ấy Tam Tạng ngó thấy một thầy cả đi trƣớc, hai thầy chùa vá theo sau. Bá quan văn võ đều quì 

lạy, cúi đầu không dám ngó lên. Vua Xa Trì phán hỏi rằng: "Quốc Sƣ, trẩm không có việc chi, nên 

chẳng dám thỉnh, chẳng hay Quốc Sƣ, đến đây dạy điều điều chi?" Hổ Lực đại tiên nói: "Tôi đi thƣa 

một chuyện, còn bốn hòa thƣợng nầy ở đâu mới đến đây?" Vua Xa Trì nói: "Bốn sãi nầy ở Ðại 

Ðƣờng phụng chỉ qua Tây Phƣơng thỉnh kinh, nay đến đổi điệp thông hành mà đi nữa". Hỗ Lực đại 

tiên vỗ tay cƣời lớn rằng: "Vậy mà tôi tƣởng chúng nó đã trốn khỏi, không dè còn ở lại đây". Vua Xa 

Trì kinh hãi hỏi rằng: "Quốc Sƣ nói lạ lùng, trẫm nghe không hiểu; bởi chúng nó mới đến, trẫm 

truyền bắt giải cho Quốc Sƣ, chẳng ngờ Thừa tƣớng tâu, vân vân. Trẫm nghe cũng phải, nên đòi vào 

coi điệp ra thể nào, vừa thấy Quốc Sƣ đến chơi, sao lại nói tiếng lạ nhƣ vậy? Hay là chúng nó có lỗi 

với Quốc Sƣ chăng?" Hổ Lực đại tiên cƣời rằng: "Bệ Hạ không rõ, bữa hôm qua chúng nói mới đến, 

đập chết hai đứa học trò tôi; lại phá xe, và thả hết 500 sãi. Hồi hôm chúng tôi đƣơng cúng cầu nƣớc 

thánh kim đơn dƣng cho bệ hạ, chúng nó lén vào xô ba vị thánh thƣợng, hiện hình Tam Thanh ăn hết 

đồ cúng, chúng tôi ngỡ thiệt Tam Thanh giáng hạ, xin nƣớc thánh mà dƣng, chúng nó đái vào lục 
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bình mà kiêu ngạo, chúng tôi bắt không đặng, chúng nó chạy mất đi. Té ra bây giờ còn lẫn bẩn lại 

đây, thiệt là trời cho trả oán". Vua Xa Trì nghe tâu nổi giận truyền chém bốn thầy trò. Tôn Hành Giả 

nói lớn rằng: "Xin Bệ Hạ bớt trận lôi đình, cho tôi tâu với Quốc Sƣ hôm qua chúng tôi giết hai ngƣời 

đệ tử, có chứng ai chỉ ra? Thôi tôi cũng chịu đỡ cho xuôi, bắt hai sãi nầy đền mạng. Lại nói chúng tôi 

phá xe trả thù, không chứng cớ, cũng nhịn thua xin ở lại làm tù, xin Bệ Hạ đổi điệp thông hành, cho 

thầy tôi đi thỉnh kinh kẻo trễ. Chớ nhƣ nói chuyện hồi hôm chúng tôi đi làm tác tệ, sự ấy khó nghe. 

Bởi chúng tôi là thầy sãi mới đến đây, biết đƣờng đâu mà đi phá đám? Nếu quả có sự ấy sao Quốc 

Sƣ không bắt nạp tức thì? Vả chăng thiên hạ nhiều ngƣời, sao nhè thầy tôi mà nói, xin Bệ Hạ xét lại 

mà xử cho công binh". Vua Xa Trì tánh hay lôi thôi, nghe Hành Giả đối nại cũng hữu lý, nên không 

biết sao mà giải quyết.  

Xảy thấy quan Hoàng môn vào tâu rằng: "Có một ngƣời hƣơng chức già, xin vào tâu việc cần gấp". 

Vua Xa Trì cho triệu vào. Bốn mƣơi hƣơng chức già đồng quỳ lạy tâu rằng: "Mãn mùa xuân trời 

chƣa mƣa, chắc là phải hạn. Xin Bệ Hạ thỉnh một vị Quốc Sƣ đảo võ, đặng trời mƣa cứu việc mùa 

màng". Vua Xa Trì nghe tấu, liền ngó Tam Tạng mà phán rằng: "Trẫm khi trƣớc cũng bị hạn nhƣ 

năm nay, các sãi đảo võ không đặng. Nhờ có ba vị Quốc Sƣ xuống cầu mƣa nhƣ thƣờng, cứu dân 

khỏi chết, nên trẫm trọng đạo mà ghét tăng. Nay ngƣơi phạm tội với Quốc Sƣ lẽ thì không thứ, nhƣ 

ngƣơi dám cầu mƣa với Quốc Sƣ để cho biết ai cao ai thấp. Nếu các ngƣơi cầu mƣa đặng thì trẫm tha 

tội, và đổi điệp thông hành, bằng thua thì trẫm chém chết!" Tôn Hành Giả cƣời rằng: "Cái sự đảo võ 

kinh với Quốc Sƣ, tôi chắc làm đặng".  

Khi ấy vua Xa Trì truyền quân lập đàn, đặng vua lên lầu ngũ phụng xem thử. Ba vị Quốc Sƣ cũng 

theo vua lên lầu.  

Còn Tam Tạng với ba trò đứng dƣới lầu ngó lên lơ láo. Giây phút thấy một ông quan lên báo rằng: 

"Ðàn tràng lập rồi, xin Quốc Sƣ đảo võ". Hỗ Lực đại tiên từ tạ vua mà xuống lầu.  

Khi ấy Tôn Hành Giả đó đƣờng hỏi rằng: "Tiên sanh đi đâu đây?" Hổ Lực đại tiên nói: "Ta lên đàn 

đảo võ". Tôn Hành Giả nói: "Thầy ỷ quá chừng, không biết nhƣờng cho kẻ phƣơng xa cầu trƣớc. 

Thôi thôi, tôi biết rồi, rồng mạnh không hơn rắn có thể, thầy hãy cầu trƣớc đi. Song phải giao kết cho 

có vua làm chứng mới đặng". Hổ Lực hỏi: "Giao ƣớc giống gì nữa?" Tôn Hành Giả nói: "Thầy đảo 

võ, rồi tôi cũng đảo võ, nếu mƣa xuống ai cũng tranh phần của mình. Phải giao trƣớc cho rõ ràng 

mới đặng". Hổ Lực đại tiên nói: "Phép ta đảo võ đều có chừng, đánh lịnh bài một tiếng thứ nhứt nổi 

gió, đánh lịnh bài một tiếng thứ nhì thì trời kéo mây, tiếng thứ ba sấm chớp, tiếng thứ tƣ mƣa tới, 

tiếng thứ năm tan mây. Công việc trong phiên ta nội bấy nhiêu đó, rồi tới phiên ngƣơi". Tôn Hành 

Giả nói: "Phải, phải, hay lắm, thầy cầu trƣớc coi thử". Hổ Lực đại tiên lên đàn, bốn thầy trò theo coi 

đồ trận. Thấy đài cao ba trƣợng, xung quanh cặm 28 ngọn cờ nhị thập bát tú. Trên bàn hƣơng án, rực 

rỡ đèn hoa, có dựng một cây kim bài lƣu hƣơng, trong kim bài có chạm tên Lôi Thần, dƣới bàn có 
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năm ché nƣớc đầy, mỗi ché nƣớc đều thả thành dƣơng liễu nỗi trên mặt, trên nhành dƣơng lại để một 

miếng thiếc, có vẽ bùa ngũ lôi.  

Còn xung quanh có năm cây trụ, mỗi cây trụ đều có đề tên thần. Cây thì đề thần gió, cây thì đề thần 

mây, cây thì đề Lôi Công, cây thì đề Ðiển Mẫu, cây thì đề Tứ Hải Long Vƣơng. Mỗi cây trụ đều có 

hai đạo sĩ cầm trái chùy bằng sắt mà hờ, đợi nghe đánh lịnh bài sẽ đóng trụ ấy, ở phía sau nhiều thầy 

đạo sĩ viết sớ vẽ bùa. Còn vòng ngoài có bong hình Thổ Ðịa phù sứ cầm búa cầm sớ, coi nhƣ hình 

sống.  

Lúc ấy, Hổ Lực đại tiên lên đàn, Ðạo sĩ dƣng gƣơm và bùa giấy vàng saÜn, Hổ Lực đại tiên cầm 

gƣơm làm phép, đọc chú đốt bùa. Ðọc sớ rồi phong lại, đƣa cho đạo sĩ để trên bàn tay hình nộm đốt 

luôn.  

Giây phút đánh lịnh bài một cái xèng, gió hiu hiu thổi. Bát Giới nói: "Không xong, không xong, đạo 

sĩ nầy thật giỏi, đánh lịnh bài một tiếng, nổi gió tức thì". Tôn Hành Giả nói nhỏ rằng: "Hai anh em 

đừng nói chuyện chí với ta, để ta xuất thần đi lo công việc". Nói rồi nhổ lông hóa hình giả đứng đó, 

còn hình thiệt biến lên mây.  

Khi ấy Phong bà là Dì gió và Tốn nhị lang là thần dông đƣơng làm gió. Tôn Hành Giả bƣớc tới, 

Phong bà và Tốn nhị lang đồng chào. Tôn Hành Giả nói: "Lão Tôn bảo hộ Ðƣờng Tăng đi thỉnh kinh 

Tây Phƣơng. Nay ta đàn cuộc đảo võ kinh với Hổ Lực đạo sĩ. Các ngƣời đừng giúp yêu đạo, trợ Lão 

Tôn thì có ơn, nếu còn cho một chút gió phất phơ sợi râu nó, ta cũng đập các ngƣơi hai chục thiết 

bãng chẳng dung". Phong bà và Tốn nhị lang thƣa rằng: "Chúng tôi vƣng lời Ðại Thánh". Liền thâu 

gió tức thời.  

Khi ấy Hổ Lực đốt bùa làm phép, vân vân rồi đánh lịnh bài một tiếng nữa. Xảy thấy mây kéo cuộn 

cuộn, Tôn Hành Giả cầm thiết bãng lại hỏi rằng: "Ngƣời tên chi, kéo mây đi đâu đó?" Vân Ðồng 

xƣng tên. Tôn Hành Giả cũng thuật chuyện lại nhƣ hồi nãy, Vân Ðồng vƣng lịnh thâu mây, trời nắng 

lại chang chang. Hổ Lực lấy làm lạ, cầm gƣợm xã tóc, niệm chú đốt bùa, đánh lịnh bài và đóng nọc 

(đóng trụ).  

Khi ấy Lôi Công, Ðiễn mẫu vừa đi tới, gặp Tôn Hành Giả thuật chuyện đầu đuôi. Lôi Công Ðặng 

thiên quân nói: "Hổ Lực đạo sĩ làm chánh phép ngũ lôi, đốt sớ thấu Thƣợng Ðế, nên chúng tôi phụng 

chỉ giúp mƣa". Tôn Hành Giả nói: "Nhƣ vậy thì ở đây mà đợi ta".  

Còn Hổ Lực đại tiên không thấy sấm chớp, liền thêm hƣơng làm phép, đánh một tiếng lịnh bài.  

Khi ấy Tứ Hải Long Vƣơng đồng tới. Tôn Hành Giả đón lại hỏi rằng: "Ngao Quảng đi đâu đó?" 

Ngao Quảng liền chào Ðại Thánh, Tôn Hành Giả thuật chuyện, vân vân. Rồi nói với Ngao Thuận 

rằng: "Hôm trƣớc cám tình lịnh lang trói con quái mà cứu thầy tôi". Ngao Thuận nói rằng: "Tôi còn 

xiềng nó dƣới biển, đợi Ðại Thánh khi nào ghé sẽ xử tội, chớ tôi không dám tự chuyên". Tôn Hành 

Giả nói: "Tự ý ông trị tội nhẹ nặng cũng đặng, đừng đợi tôi làm chi". Nói rồi day qua ngó các Long 
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Vƣơng mà nói rằng: "Khi trƣớc tôi nhờ bốn ông giúp sức, mà chƣa thành công, nay xin giúp tôi cho 

nên việc. Hổ Lực đão sĩ nó đánh lịnh bài bốn lần rồi, tới phiên tôi đảo võ. Song tôi chẳng biết đốt 

bùa đọc chú và đánh lịnh bài, các ông cứ việc mƣa giúp". Ðặng thiên quân đáp rằng: "Ðại Thánh 

biểu lẽ nào nào tôi dám cải. Song phải có hiệu lịnh mới xong, nếu không thì sấm chớp gió mƣa 

không có thứ tự". Tôn Hành Giả nói rằng: "Nhƣ vậy thì các ông cứ coi chừng cây thiết bãng của tôi 

hễ đƣa lên lần thứ nhứt thì nổi gió, đƣa lên lần thứ nhì thì kéo mây vẫn vũ, đƣa lên lần thứ ba thì sấm 

chớp, đƣa lên lần thứ tƣ thì mƣa, đƣa lên thứ năm thì tành và nắng lập tức". Ai nấy đồng chịu y lời.  

Khi ấy Tôn Hành Giả sắp đặt xong xã, liền xuống thâu lông hiện hình nói lớn rằng: "Tiên sanh đánh 

lịnh bài đã bốn lần không linh hiệu chi hết, vậy thì bƣớc xuống, để cho tôi lên đàn". Hổ Lực đại tiên 

túng phải bƣớc xuống, đi lên lầu một nƣớc. Tôn Hành Giả theo sau lƣng. Vua Xa Trì phán rằng: 

"Quả nhơn lóng tai nghe đủ bốn tiếng lịnh bài, sao không thấy mƣa xuống?" Hổ Lực đại tiên nói lƣớt 

rằng: "Bữa nay Long Thần đi khỏi?" Tôn Hành Giả hét lớn rằng: "Long Thần đi khỏi bao giờ? Quốc 

Sƣ non tay ấn cầu không đặng, khéo kiếm chuyện mà đổ thừa. Ðể thầy tôi tụng kinh đảo võ thì có 

mƣa lớn cho mà coi". Vua Xa Trì phán rằng: "Vậy thì Hòa Thƣợng lên đàn làm phép đi, trẫm còn 

ngự tại đây xem thử". Tôn Hành Giả phụng chỉ xuống thỉnh thầy lên đàn. Tam Tạng nói: "Ta biết 

làm sao mà đão vỏ?" Hành Giả thƣa rằng: "Thầy cứ ngồi tụng tâm kinh, để mặc tôi giúp sức". Tam 

Tạng y lời.  

Khi ấy có một ông quan chạy lên hỏi rằng: "Bệ Hạ truyền chỉ hỏi thầy: Sao không đốt bùa, đánh lịnh 

bài, cứ ngồi đọc lầm thầm mãi?" Tôn Hành Giả vội nói hớt rằng: "Không cần mấy chuyện ấy, cứ 

tụng kinh đảo vỏ mà thôi". Ông quan ấy lên lầu tâu lại.  

Còn Tôn Hành Giả thấy thầy vừa tụng dứt tâm kinh, liền móc Nhƣ ý kim cô trong lỗ tai dồi lên, biến 

ra cây thiết bảng, đứng dựa bên, cầm thiết bảng đƣa lên, vừa hạ thiết bảng xuống thì giông gió đùng 

đùng, dƣờng nhƣ bão tố. Tôn Hành Giả đƣa thiết bảng lên nữa, mây kéo mịt mù, ai nấy đều lấy làm 

lạ. Tôn Hành Giả giơ thiết bảng lần thứ ba, thì chớp giăng, sấm nổ.  

Khi ấy bá tánh trong nƣớc Xa Trì nghe sấm dậy vang trời, thì đều mừng rỡ, đặt bàn hƣơng án. Tôn 

Hành Giả kêu lớn rằng: "Lão Ðặng, coi có đứa con nào bất hiếu và quan nào bất trung, đánh ít ngƣời 

mà làm gƣơng cho thiên hạ". Nói rồi giây phút nghe sấm nổ rầm rầm, dƣờng nhƣ lở non lở núi! Tôn 

Hành Giả giơ thiết bảng lên nữa, mƣa xuống dầm dề, từ cuối giờ Thìn đến giờ Ngọ mà chƣa tạnh.  

Khi ấy vua nƣớc Xa Trì thấy đất bằng nổi sóng, đƣờng lộ thành sông, thất kinh truyền chỉ rằng: 

"Mƣa đã đủ dùng rồi, nếu thêm nữa thì lụt, càng thêm hại lắm". Tôn Hành Giả giơ thiết bảng lên, tức 

thì mƣa tan mây tạnh, giây phút nổi nắng chan chan. Vua Xa Trì mầng rỡ, bá quan văn võ khen rằng: 

"Hòa Thƣợng giỏi lắm! Thƣờng khi Quốc Sƣ đảo vỏ, khi thôi còn mƣa pháy pháy một đôi giờ, còn 

Hòa Thƣợng này muốn tạnh thì thấy nắng!" Vua Xa Trì xuống lầu, lên ngai ngồi ngự, lấy điệp mà 

xem, quyết đổi điệp thông hành cho Tam Tạng. Ba vị Quốc Sƣ cản rằng: "Ðám mƣa nầy của chúng 
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tôi, không phải các Hòa Thƣợng cầu đặng". Vua Xa Trì phán rằng: "Quốc Sƣ nói Long Thần đi khỏi, 

nên không mƣa, sao hòa thƣợng lên đàn tụng kinh thì trời mƣa nhƣ cầm chỉnh mà đỗ, bây giờ còn 

tranh hành làm sao?" Hổ Lực đại tiên tâu rằng: "Tôi đảo vỏ thuở nay, Long Thần không dám trễ, 

chắc là bữa nay mấy vị mắt đi khỏi, kẻ có ngƣời không, nên chờ nhau mới chậm. Vừa ƣa Hòa 

Thƣợng lên đàn tụng kinh lôi thôi đó, thì Long Thần mới vừa tới, nên nhơn đó mà nên công, xét lại 

mà coi thì biết ai mà thỉnh tới, lẽ nào mới ngồi một chút, mà xuống kịp hay sao?" Vua Xa Trì nghe 

nói, hồ nghi lƣỡng lự.  

Khi ấy Tôn Hành Giả đứng dƣới sân chầu, nghe rõ liền tâu rằng: "Bàng môn tả đạo làmchẳng nên 

công, nhờ có tài lợi khẩu. Ngay Tứ Hải Long Vƣơng còn đó, tôi chƣa cho về, nhƣ Quốc Sƣ có tài 

phép thì bảo Long Vƣơng hiện hình trên mây, tôi chịu nhƣờng công thứ nhứt". Vua Xa Trì mừng rỡ 

phán rằng: "Trẫm lên ngôi đã hai mƣơi hai năm, chƣa từng thấy rồng thiệt. Nay nhờ Tăng, Ðạo đấu 

phép, trẫm xem cho biết chơn long. Ai kêu rồng hiện hình, thì đặng phần thứ nhứt". Hổ Lực đại tiên 

nói: "Chúng tôi kêu không đặng, Hòa Thƣợng giỏi thì kêu thử mà coi!" Tôn Hành Giả bƣớc ra ngƣớc 

mặt kêu lớn rằng: "Xin Tứ Hải Long Vƣơng hiện nguyên hình xem thử?" Xãy thấy bốn rồng lộn trên 

mây, chúa tôi lấy làm lạ lùng, đồng thắp hƣơng làm lễ. Vua Xa Trì vái rằng: "Trẫm cám ơn bốn vị 

đại vƣơng cho thấy, xin lui về, sau sẽ dọn lễ tạ ơn". Tôn Hành Giả nói: "Thôi, các vị thần thánh lui 

về, sau sẽ trả lễ". Nói rồi bốn rồng biến mất, chƣ thần cũng về trời.  

 

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 46  

Ðạo sĩ cậy tài khi đạo Phật 

Ngộ Không đấp phép hại loài tà 

Khi ấy vua Xa Trì phê điệp đóng ấn, chƣa kịp đƣa ra, ba vị Quốc Sƣ liền quì xuống, vua Xa Trì kinh 

hãi bƣớc xuống ngai đỡ dậy hỏi rằng:  

- Sao bữa nay Quốc Sƣ làm lễ?  

Ba đạo sĩ tâu rằng:  

- Chúng tôi đến phò Bệ Hạ có hai mƣơi năm dƣ, giúp nƣớc cứu dân đã nhiều công khó, nay vì một 

đám mƣa mà Bệ Hạ bỏ qua sự nhơn mạng, hiếp chúng tôi biết chừng nào! Xin bệ hạ xét lại, cho 

chúng tôi đấu phép với Hòa Thƣợng, coi thử thể nào?  

Vua Xa Trì vị tình không cấp điệp cho Tam Tạng.  
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Liền phán hỏi rằng:  

- Quốc Sƣ muốn đấu phép chi?  

Hổ Lực nói:  

- Tôi ngồi kỳ kình với Hòa Thƣợng .  

Vua Xa Trì phán rằng:  

- Quốc Sƣ tính sai lắm, nghề ngồi kỳ là của Hòa Thƣợng, mình kình cách ấy làm chi?  

Hổ Lực nói:  

- Cách ngồi kỳ của tôi khác lắm, gọi là Vân thê hiển thánh .  

Vua Xa Trì phán hỏi:  

- Phép ấy ra làm sao?  

Hổ Lực nói:  

- Vân thê hiển thánh, nghĩa là làm phép lên thang mây. Chồng năm mƣơi cái ghế cho cao, hai bên 

nhƣ vậy, chẳng cho bắc thang leo lên, phải đằng vân bay ngồi trên chót. Giao ngồi mấy giờ đừng 

nhúc nhích, hễ động thì thua .  

Vua Xa Trì biết sự khó, truyền chỉ hỏi rằng:  

- Hòa Thƣợng nào dám chịu ngồi kỳ nhƣ vậy?  

Tôn Hành Giả làm thinh.  

Bát Giới hỏi: - Sao sƣ huynh không nói?  

Tôn Hành Giả đáp rằng:  

- Không nói giấu chi em, dầu xuống đất lên trời đào non tát biển, ta không bao giờ chạy, chớ sự ngồi 

trân trân ta phải chịu thua trƣớc. Vì tánh ta lao chao đã quen, nen làm tỉnh không đặng , Tam Tạng 

nói:  

- Ta ngồi kỳ đặng, khó một điều đằng vân .  

Tôn Hành Giả mừng rỡ thƣa rằng:  

- Thầy ngồi đặng mấy giờ?  

Tam Tạng nói:  

- Ta tu luyện đã lâu, dầu ngồi ba năm cũng đặng .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Hay lắm, hay lắm. Xin thầy chịu đi, tôi làm phép đƣa lên trên chót .  

Tam Tạng chắp tay bƣớc đến, quì xuống tâu rằng:  

- Bần tăng biết tọa thiền .  

Vua Xa Trì truyền chỉ, lập đài hai bên điện. 
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Giây phút lập rồi xong xả, Hổ Lực đại tiên đằng vân lên ngồi đài phía Tây. Còn Tôn Hành Giả nhỗ 

một cái lông biến hình giã đứng đó với Sa Tăng, Bát Giái. Mình hiện ra hào quang, chở Tam Tạng để 

ngồi trên đài phía Ðông, rồi hóa ra con ve nhỏ, bay lại đậu trên tai Bát Giới mà dặn rằng:  

- Ngƣơi dặn Sa Tăng đừng nói chuyện với ta nữa .  

Bát Giới gặc đầu, rồi dặn nhỏ Sa Tăng rằng:  

- Ðừng có nói chuyện với con khỉ giã mà lậu ra, đại ca đã xuất thần đi bão hộ sƣ phụ .  

Sa Tăng cũng gặc đầu. Con ve còn đậu trên tai Bát Giái. 

 

 

Nói về Lộc Lực đại tiên thấy hai ngƣời ngồi cả buổi nhƣ nhau, liền tính kế hại Tam Tạng.  

Lộc Lực nhổ một sợi tóc con sau ót, búng lên, hóa ra con rệp lớn bằng ngón tay út đeo cổ Tam Tạng 

mà cắn.  

Tam Tạng không dám gải. Rùn cỗ xúông mà cạ cho đã ngứa, nhƣng cũng không đã chút nào.  

Bát Giới nói:  

- Không xong, không xong, thầy mắc phong đòn gánh .  

Sa Tăng:  

- Không phải, chắc là nhức đầu phong .  

Con ve nói:  

- Thầy ta là quân tử nói chẳng sai lời, đã hứa rằng ngồi kỳ tới ba năm, lẻ nào mới một giờ đã rút cổ; 

chúng bây đừng nói nữa, để ta bay lên coi thử thể nào? .  

Nói rồi bay lên kiếm đặng con rệp, bắt bỏ xuống tức thì, lại cào cho đã ngứa.  

Tam Tạng ngồi vững nhƣ thƣờng. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nghĩ thầm rằng:  

- Ðầu thầy mình cạo hoài, con chí mén cũng không đặng, lẻ nào có rệp lớn nhƣ vầy, chắc là đám đạo 

sĩ biến hóa cho thầy mình thua nó, để ta làm lại mới nghe . Liền bay qua bên kia biến ra con rít nhỏ, 

đeo lỗ mũi Hổ Lực, cắn và kẹp đau quá, Hổ Lực té nhào, thiếu chút nữa mà hết thở, nhờ có nhiều 

ngƣời đỡ, nên chẳng hề chi. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả hiện hào quang đƣa xuống.  

Vua Xa Trì thấy Ðƣờng Tăng thắng, cầm điệp mời đƣa ra, Lộc Lực đại tiên tâu rằng: - Anh tôi có tật 

trúng phong,bởi ngồi cao nên nhiễm gió mà té. Xin cho tôi thi cách bàng xai mai với Hòa Thƣợng, 
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mới chắc hơn thua .  

Vua Xa Trì hỏi:  

- Thi cách ấy ra làm sao?  

Lộc Lực đại tiên tâu rằng:  

- Phép ấy đặt vật trong cũi, cũng nhƣ đặt vật trong hộp, ai nói trúng thì hơn, nếu Hòa Thƣợng giỏi 

hơn tôi thì tha đi, bằng thua xin làm tội án mạng theo luật .  

Vua Xa Trì giữa sân chầu phán hỏi rằng:  

- Trẫm đặt vật trong cũi, hai bên nói thử coi bữu bối chi?  

Tam Tạng nghe hỏi than rằng:  

- Ðồ trong cái cũi sơn, biết bửu bối chi mà nói cho trúng!  

Tôn Hành Giả hóa ra con ve, bay lại bên tai Tam Tạng mà nói nhỏ rằng:  

- Xin thầy đừng lo, để tôi xem rồi bay về nói lại . Nói rồi bay xuống đít củi, thấy có hở một đƣờng 

liền thâu hình nhõ chun vào. Ngó thấy cái áo để trên có thêu năm chữ: Sơn hà xã tắc áo. Còn ở dƣới 

để một cái củn, trên lƣng trên thêu năm chữ: Kiền khôn địa lý quần.  

Tôn Hành Giả vò lại một cục, cắn chót lƣỡi phun máu vào, biến ra một cái chuông bể, rồi hóa thành 

hình nhỏ chun ra. Bay lên nói nhõ với Tam Tạng rằng:  

- Nó là một cái chuông bể .  

Tam Tạng nói:  

- Vua có nói trƣớc là bửu bối, sao lại nói vật hèn?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thầy cứ nói theo tôi thì trúng . 

 

 

Khi ấy Tam Tạng y lời mới bƣớc lại.  

Lộc Lực nói:  

- Ðể tôi nói trƣớc, ấy là hai món Sơn hà, Xã tắc áo, Kiền khôn địa lý quần . 

Tam Tạng nói:  

- Không phải đâu! Thiệt là một cái chuông bể .  

Vua Xa Trì nỗi giận quở rằng:  

- Hòa Thƣợng vô lễ quá chừng, chê nƣớc trẫm không có vật báu; đem chuông vào đặt cũng không có 

chuông lành.  

Vỏ sĩ kéo ra làm tội .  

Tam Tạng tâu rằng:  

- Xin Bệ Hạ truyền mở củi ra mà coi, nếu bữu bối thì bần tăng chịu tội. Vậy mới thiệt công bình, chớ 
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xử nhƣ vầy oan tôi lắm! .  

Vua Xa Trì truyền mở củi ra, thiệt có một cái chuông khờn mẻ.  

Vua Xa Trì nổi giận lớn rằng:  

- Ai đặt nhƣ vầy?  

Hoàng Hậu bƣớc ra tâu rằng:  

- Thiệt tôi đặt Sơn hà xã tắc áo, và Kiền khôn địa lý quần, không biết vì cớ nào hóa ra nhƣ vậy!  

Vua Xa Trì phán rằng:  

- Hoàng Hậu lui vào cung. Trẫm biết việc nầy rồi, để trẫm đặt bữu bối khác .  

Nói rồi truyền khiêng củi vào cung.  

Vua Xa Trì hái một trái đào lớn sau vƣờn đặt vào củi. Truyền khiêng ra phán hỏi vật chi?  

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả cũng vô củi nhƣ khi nảy, hiện hình ăn hết trái đào, bỏ hột trong củi, bay ra nói 

nhỏ với Tam Tạng rằng:  

- Có hột đào ở trỏng .  

Tam Tạng y lời bƣớc tới.  

Dƣơng Lực nói hớt rằng:  

- Có một trái đào chín mà thôi .  

Tam Tạng cãi rằng:  

- Không phải, có một cái hột đào lớn lắm .  

Vua Xa Trì nổi giận nạt rằng:  

- Trẫm đặt trái đào chín rõ ràng, sao ngƣơi nói là hột? Quốc Sƣ thứ ba nói trúng . Tam Tạng kêu nài 

rằng:  

- Xin mở ra mới biết .  

Vua Xa Trì truyền mở củi xem lại, thiệt có một cái hột đào trơ trơ, không còn chút võ! 

 

 

Khi ấy vua Xa Trì kinh hải phán rằng:  

- Thôi thôi! Quốc Sƣ đừng đặt đố với Hòa Thƣợng nữa, nhị thua đƣa điệp cho rồi. Thiệt rõ ràng trẫm 

đặt trái đào, không biết ai hiện vào mà ăn còn lại cái hột! Chắc là Hòa Thƣợng nầy có quỷ thần giúp 

sức . 

 

 

Xảy thấy Hổ Lực đại tiên vào tâu rằng:  
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- Xin Bệ Hạ truyền đem củi ra sau, tôi đặt vật cho nó nói .  

Vua Xa Trì truyền theo nhƣ lời bảo, rồi hỏi nhƣ rằng:  

- Bây giờ Quốc Sƣ muốn đặt vật gì?  

Hổ Lực nói:  

- Nó có phép tráo đồ, bây giờ đặt vật chi nó cũng tráo đƣợc, trừ ra đặt ngƣời ta thì nó hết tráo .  

Nói rồi biểu đạo đồng vào cũi, đóng cũi lại rồi khiêng ra. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả hiện vào trong cũi, xem thấy đạo đồng.  

Tôn Hành Giả hiện ra hình Hổ Lực; đạo đồng xem thấy bái và hỏi rằng:  

- Chẳng hay thầy hiện vô hồi nào?  

Hổ Lực giả nói:  

- Ta mới độn vào đây .  

Ðạo đồng bạch rằng:  

- Thầy hiện vào làm chi?  

Hổ Lực giả nói:  

- Sợ khi nãy Hòa Thƣợng có phép tàn hình, ngó thầy ngƣơi bƣớc vào cũi, chắc là nó nói đạo đồng, 

thì mình ăn nó không đặng, nên ta lén vào cạo đầu ngƣơi, giã đò thầy chùa, thì nó nói không trúng .  

Ðạo đồng bạch rằng:  

- Tự ý thầy toan tiệu, làm cách nào hơn nó thì làm .  

Hổ Lực giả lấy Thiết bảng biến ra dao cạo, thế phát cho đạo đồng. Rồi làm phép biến quần áo ra đồ 

thầy chùa cho khác cách. Lại nhổ lông hóa ra cái mỏ và dùi, đƣa cho nó mà dặn rằng:  

- Ðồ đệ nghe cho rõ: Nếu nghe kêu đạo đồng thì làm thinh, bằng kêu Hòa Thƣợng sẽ mở cữa mà 

bƣớc ra, và gỏ mỏ và đi, miệng niệm Nam mô a di đà phật .  

Ðạo đồng y lời. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả hiện hình nhỏ bay ra, đến dặn Tam Tạng rằng:  

- Thầy nói Hòa Thƣợng trong củi thì trúng .  

Tam Tạng bƣớc lại, Lộc Lực nói hớt rằng:  

- Ðạo đồng trong củi Tam Tạng nói:  

- Ấy là Hòa Thƣợng, không phải đạo đồng .  

Hổ Lực kêu rằng:  

- Ðạo đồng bƣớc ra cho mau?  
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Biểu hoài không đặng.  

Bát Giới kêu lớn rằng:  

- Hòa Thƣợng trong cũi, đi ra cho mau .  

Xảy thấy cửa củi mở bét, Hòa Thƣợng trong củi tay gỏ mỏ, miệng niệm phật, chơn bƣớc ra ngoài.  

Bá quan văn vỏ đều khen trúng.  

Ba Quốc Sƣ sửng sờ, vua Xa Trì kinh hải phán rằng:  

- Chắc là thần thánh phù trợ Ðƣờng tăng, nên đạo đồng hóa ra Hòa Thƣợng.  

Quốc Sƣ còn kình chống làm chi, để trẫm cấp điệp đặng họ đi cho rãnh .  

Hổ Lực đại tiên tâu rằng:  

- Bần đạo gặp ngƣời tài phép xứng tay, xin đấu phép cho tới nƣớc, Khi nhỏ tôi có học võ nghệ tại núi 

Chung Nam, xin đấu cho phải dạ .  

Vua Xa Trì hỏi:  

- Quốc Sƣ đấu võ làm sao?  

Hổ Lực đại tiên tâu rằng:  

- Ba anh em tôi, có thần thông chém đầu rồi hƣờn lại, mổ ruột rồi hàn liền, tắm trong vạc dầu không 

phỏng .  

Vua Xa Trì phán rằng:  

- Ba phép ấy là phép chết không phải chơi đâu!  

Hổ Lực tâu rằng:  

- Tôi là đặng mới dám xứng tài, quyết thi cách đó thì hơn nó mới đặng . 

 

Khi ấy vua Xa Trì phán rằng:  

- Ba vị Quốc Sƣ muốn đấu phép chém đầu rồi hƣờn lại, mỗ ruột rồi hàn liền, và tắm trong vạc dầu 

sôi cũng không phỏng.  

Hòa Thƣợng dám thi chăng?  

Tôn Hành Giả nghe nói mừng quá, hiện hình ra, thâu lông lại, bàn luận nhỏ rằng:  

- May lắm, may lắm, ta thi ba món chắc ăn .  

Bát Giới thấy Tôn Hành Giả và cƣời và nói, liền hỏi rằng:  

- Ba chuyện ấy chắc chết, chớ chắc ăn giống gì?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nếu ngƣơi không tin, nghe bài thơ nầy thì biết .  

Nói rồi đọc rằng:  
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Ðứt đầu ráp lại mới là tài, 

Mổ ruột banh da triến tức thời, 

Nằm giữa vạc dầu sôi sục sục, 

Cũng nhƣ nực nội tắm mà chơi.  

 

 

Ngâm thơ rồi thƣa rằng:  

- Tiểu tăng chặt đầu rồi hƣờn lại cũng đặng .  

Vua Xa Trì hỏi:  

- Thuở nay đã có thử lần nào chƣa?  

Tôn Hành Giả tâu rằng:  

- Tôi hồi nhỏ có học phép ấy không biết linh chăng, thừa dịp nầy làm thử .  

Vua Xa Trì cƣời rằng:  

- Thầy chùa nhỏ hay liều mạng, tƣởng chặt đầu là dễ, nên tập thử mà chơi!  

Hổ Lực đại tiên tâu rằng:  

- Làm nhƣ vậy chúng tôi mới vừa lòng . 

 

 

Khi ấy vua Xa Trì truyền chỉ dọn pháp trƣờng trƣớc sân chầu.  

Tôn Hành Giả nói lớn rằng:  

- Tôi xin chịu chém trƣớc, song chém rồi phải quăng cho xa, đến phiên Quốc Sƣ cũng vậy! .  

Nói rồi đến pháp trƣờng, Tả đao bắt trói lại rồi chém liền, quăng đầu xa lắc coi lại là cái cổ khô queo, 

không thấy chảy máu, nghe tiếng kêu trong bụng rằng:  

- Bớ đầu trở lại cho mau! . 

 

 

 

 

Còn Lộc Lực niệm chú truyền Thổ Ðịa níu cái đầu Hành Giả, Lộc Lực có học phép ngũ lôi, nên Thổ 

Ðịa y lời, không dám cãi lịnh.  

Tôn Hành Giả kêu hoài không đặng, nổi giẩn bức dậy, hét lớn rằng:  

- Mọc ra cho mau! . Tức thì mọc đầu ra nhƣ cũ.  

Tả đao mất vía, vỏ sĩ kinh tâm.  

Quan Giám sát vào tâu rằng:  
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- Hòa Thƣợng bị chém rồi, bây giờ đã mọc đầu lại! . 

 

 

Xảy thấy Tôn Hành Giả chạy lại kêu bớ thầy.  

Tam Tạng mừng rỡ an ủi rằng:  

- Ðồ đệ cực khổ quá!  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Làm giả ngộ mà chơi, có đau đớn gì gọi rằng cực khổ .  

Sa Tăng, Bát Giới nghe nói đều mừng rỡ. 

 

 

Khi ấy vua Xa Trì thấy vậy, kêu lớn rằng:  

- Hòa Thƣợng lại đây lãnh điệp cho mau, trẫm không bắt tội .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Tuy lãnh đặng điệp mặc lòng, song tới phiên Quốc Sƣ phải làm nhƣ tôi mới đặng . Hổ Lực đại tiên 

ỷ mình, ra pháp trƣờng Tả đao trói rồi, chém quăng đầu ra xa lắc, coi cũng không thấy chảy máu.  

Nghe tiếng kêu rằng:  

- Ðầu hƣờn lại cho mau!  

Chẳng ngờ Tôn Hành Giả nhổ lông hiện hình giả đứng làm thinh, còn mình hiện ra con chó phèn tha 

đầu Hổ Lực đem bỏ dƣới sông cái. 

 

 

Khi ấy Hổ Lực kêu luôn ba tiếng, đầu không thấy về, xƣơng cả mình đều kêu rốp rốp, giây phút hào 

quang đỏ trong cổ bay ra, hết nghe kêu nữa.  

Tả đao coi lại là cọp lông vàng mà không đầu, thất kinh về tâu lại.  

Vua Xa Trì nghe tâu bay hồn thất sắc.  

Lộc Lực đại tiên tâu rằng:  

- Dầu anh tôi bỏ mình thì thôi, sao thây lại hóa ra hình cọp, ấy là Hòa Thƣợng làm phép mà con mắt, 

tôi quyết trả thù mới nghe, sao cũng thi mổ bụng đặng nó chết cho rồi đời .  

Vua Xa Trì tỉnh hồn kêu lớn nói rằng:  

- Hòa Thƣợng, Quốc Sƣ đòi thi mổ bụng với ngƣời đó .  

Tôn Hành Giả tâu rằng:  

- Bần tăng không hay ăn đồ nấu đã lâu, hôm trƣớc bị ông già kia ép ăn đồ lạt, mấy bữa rày trong 

bụng ngầm ngầm. Nay sẳn dịp nầy, tôi mƣợn gƣơm Bệ Hạ mà mổ ra rửa ráy cho sạch sẽ; đặng đi qua 
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Tây Phƣơng .  

Nói rồi đi lại chỗ pháp trƣờng, ngồi dựa cây trụ mở nút áo bày bụng ra.  

Tả đao trói lại. Tôn Hành Giả nói:  

- Ðừng trói tay, để ta rửa ruột .  

Tả đao y lời cầm gƣơm mổ bụng.  

Tôn Hành Giả sành soạn gan ruột một hồi, rồi khoanh lại nhƣ cũ. Thổi bụng một cái biểu triến, thiệt 

liền lại nhƣ xƣa.  

Tả đao hoảng hồn Tôn Hành Giả bƣớc vào bên điện. 

 

 

Khi ấy vua Xa Trì hãi kinh, đƣa điệp nói rằng:  

- Thánh tăng lãnh điệp đi Tây Phƣơng kẻo trễ bây giờ .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ấy là tiểu sự không vội chi, Nhị quốc sƣ phải đi mổ bụng .  

Vua Xa Trì nói:  

- Chuyện nầy không can chi tới trẫm, tại Quốc Sƣ thách đố, tới phiên thời phải đi . Lộc Lực nói:  

- Bệ Hạ đừng lo, bề nào tôi cũng không thua mà sợ .  

Nói rồi đi lại pháp trƣờng.  

Tả đao cũng mổ bụng nhƣ Hành Giả.  

Lộc Lực gan sắp ruột, cầm giởn săm soi. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả cũng nhổ lông hóa hình giả, xuất thần hóa ra con ó đói, bay xuống thỉnh chùm 

ruột bay mất, không biết đem đi xứ nào! 

 

 

Khi ấy Lộc Lực còn bụng không, máu ra lai láng.  

Tả đao coi lại là thấy con nai trắng, quan Giám sát kinh hãi vào tâu lại, vân vân.  

Vua Xa Trì thất sắc phán rằng:  

- Nhị Quốc Sƣ sao lại hóa ra bạch lộc!  

Tam quốc sƣ Dƣơng Lực tâu rằng:  

- Anh tôi thác thì thôi, sao lại hiện ra hình thú! Rõ ràng Hòa Thƣợng dùng phép mị mà làm nhục 

chúng tôi, xin báo thù sƣ huynh cho đặng .  

Vua Xa Trì phán rằng:  
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- Tam Quốc Sƣ có phép chi mà báo thù?  

Dƣơng Lực nói:  

- Tôi thi tắm dầu sôi với nó, ai dỡ thì chết, bởi tôi có phép giữ mình .  

Vua Xa Trì nói:  

- Tam Quốc Sƣ đòi thi nấu dầu với Hòa Thƣợng .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Nhƣ vậy tôi cám ơn lắm. Vì không tắm hơn mấy bữa rày, sẳn dịp rửa mình cho sạch cho luôn thể .  

Vua Xa Trì truyền chỉ chụm lửa vạc dầu sôi trào lên.  

Tôn Hành Giả chắp tay hỏi rằng:  

- Chẳng hay tắm văn hoặc là tắm võ?  

Vua Xa Trì phán hỏi:  

- Tắm văn làm sao? Tắm võ làm sao?  

Tôn Hành Giả tâu rằng:  

- Tám văn thì để quần áo, nhảy vô vạc dầu rồi nhảy ra, nếu quần áo vấy một chút dầu cũng thua. Còn 

tắm võ thì cổi trần truồng, nhảy vào chảo dầu lặn hụp mà tắm . 

 

 

Khi ấy vua Xa Trì ngẩm nghĩ hỏi:  

- Tam Quốc Sƣ muốn cách nào?  

Dƣơng Lực tâu rằng:  

- Tắm văn e nó có tẩm thuốc trong quần áo, chi bằng tắm võ hay hơn .  

Tôn Hành Giả bái và thƣa rằng:  

- Xin tha tội vô lễ .  

Nói rồi lại gần vạc dầu, cổi quần nhảy vào lặn hụp. 

 

 

Còn Bát Giới ngó thấy vậy, liền cƣời và nói nhỏ với Sa Tăng rằng:  

- Không dè con khỉ ốm có tài có phép .  

Tôn Hành Giả nghe không rõ, nên sanh nghi, nghĩ rằng:  

- Chắc là Bát Giới cƣời mình trần truồng mà làm khỉ. Nhƣ vậy thì: Khéo càng cực khổ, vụng đặng 

thanh nhân, mình cứ chịu hiểm nghèo, nó bất tài chừng nào thì càng sung sƣớng chừng nấy! Ðã 

không biết thƣơng công khó nhọc, lại kiêu ngạo chê cƣời. Ðể ta chó nó khóc một chuyến .  

Nghĩ rồi lặn xuống biến ra một cái đinh nhỏ, hèn lâu chẳng trồi lên.  

Quan Giám sát vào tâu rằng:  
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- Hòa Thƣợng bị dầu sôi đã rục!  

Vua Xa Trì truyền đem đồ xóc thịt, vớt xƣơng coi thử thể nào. 

Quan Giám sát truyền đem rổ sắt có cán vớt hoài, mà không có xƣơng xóc chi hết. 

 

Khi ấy quan Giám sát vào tâu lại rằng:  

- Hòa Thƣợng nhỏ xƣơng đà tiêu hét, vớt hoài không có vật chi .  

Vua Xa Trì truyền trói ba sãi lại.  

Quan Hiệu úy thấy bộ Bát Giới dữ dằn, sợ phải phá nhào trói trƣớc.  

Tam Tạng kinh hãi tâu rằng:  

- Xin Bệ Hạ dung cho tôi một giờ. Vì học trò đi theo, công khó bấy lâu nhiều lắm. Nay thua Quốc Sƣ 

mà chết trong chảo dầu, tôi lẽ nào tham sống. Nhờ Bệ Hạ cho tôi một chén cơm, và một bát nƣớc, 

đến vạc dầu tôi tế nửa giờ, gọi là đủ nghĩa thầy trò, rồi tôi sẽ chịu tội .  

Vua Xa Trì y tấu, và khen rằng:  

- Ngƣời nƣớc Trung Nguyên ở có nghĩa . 

 

 

Nói về Tam Tạng lãnh cơm nƣớc, đến bên vạc dầu khóe và kêu rằng:  

- Ðồ đệ Tôn Ngộ Không ôi! Xin vong hồn hiển linh, hƣởng cơm nƣớc và chứng lời văn tế . Nói rồi 

quì xuống khóc và đọc rằng:  

 

 

Từ hết hung hăng chịu phép hiền, 

Giúp ta mấy lúc nặng ơn chàng. 

 

Những lăm chung dạ noi đƣờng tía, 

Ai ngỡ riên thân xuống suối vàng. 

 

Sống quyết cầu kinh chi nại nhọc, 

Thác còn tƣởng phật mới là an. 

 

Linh hồn theo dỏi xa muôn dặm, 

Làm quỷ cũng về cực lạc phang.  
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Khi ấy Sa Tăng ở sau lƣng Tam Tạng, còn võ sĩ áp nằm tay Bát Giới kéo đứng dựa vạc dầu.  

Bát Giới thấy thầy đọc thơ điếu rồi, lại khóc than thảm thiết.  

Bát Giới nổi giận thƣa rằng:  

- Ấy là thầy làm thơ điếu có phải văn tế đâu.  

Sa hòa thƣợng, ngƣơi bƣng cơm nƣớc dƣng lên, đặng ta tế sƣ huynh một độ .  

Sa Tăng vƣng lời, Bát Giới quì dựa vạc dầu đọc râm rằng: 

 

 

Hởi ôi!  

 

Xƣa những làm hung, 

Nay đà chết tốt. 

 

Tuốt luốt chức Mã Ôn, 

Rụi mịn đời khỉ đột. 

 

Lửa cháy phải tan gân, 

Dầu sôi tiêu tới cốt. 

 

Rủ rồi vậy mới êm, 

Lặn sao không biết ngộp. 

 

Số vắn vỏi trời ôi! 

 

Nói dông dài ảnh nột. 

 

Ôi! 

 

Bật Mã Ôn có linh, 

Xin hƣởng tô cơm sốt.  

 

 

Tôn Hành Giả ở trong vạc dầu, nghe Bát Giới nhiếc mắng, chịu không đặng, tức mình hiện hình 

đứng dậy mắng rằng:  
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- Thằng xốc hèm, mi tế ai đó?  

Tam Tạng mừng rỡ kêu lớn rằng:  

- Ðồ đệ ôi! Báo hại thầy hết hồn hết vía! Bá quan văn võ trứơc khi nghe Bát Giới đọc văn tế thì cƣời 

vang, nay thấy vậy hãi kinh mọc ốc!  

Ðồng tâu rằng:  

- Hòa Thƣợng ốm không chết còn đứng sững nói chuyện trong vạc dầu .  

Quan Giám sát sợ mình mang tội khi quân, liền quì tâu rằng:  

- Thiệt là chết rục rồi, bởi nhằm ngày độc nên Hòa Thƣợng hiện hồn làm quỷ .  

Tôn Hành Giả nghe nói nổi nóng, nhảy ra lấy thiết bãng đập quan Giám sát nát thây, mà hỏi rằng:  

- Ta chết bao giờ mà nói ta thành quỷ .  

Võ sĩ thất kinh, mở trói cho Bát Giái. 

 

 

Còn bá quan văn võ sợ đập bất tử, đồng quỳ lạy luôn luôn.  

Tôn Hành Giả xách thiết bãng xốc lại.  

Vua Xa Trì bƣớc xuống ngai.  

Tôn Hành Giả níu vua Xa Trì lại mà nói rằng:  

- Chạy đâu cho khỏi? Biểu Tam Quốc Sƣ nhảy vô vạc dầu thì yên .  

Vua Xa Trì run lập cập mà phán rằng:  

- Tam Quốc Sƣ ôi! Ði tắm cho mau, kẻo để Thánh tăng đánh trẫm .  

Dƣơng Lực đại tiên cũng làm y nhƣ Tôn Hành Giả, nhảy vào tắm rửa trong vạc dầu, Tôn Hành Giả 

rờ thử mà coi, dầu lạnh nhƣ nƣớc, nghĩ thầm rằng:  

- Chắc là con rồng nào hiện vào đây mà bảo hộ nó .  

Liền nhảy lên mây niệm chú, thâu Bắc Hải Long Vƣơng đến mắng rằng:  

- Con cá trạch khốn nạn, vô vạc dầu mà trợ đạo sĩ làm chi?  

Bắc hải Long vƣơng nói:  

- Không phải anh em chúng tôi đâu! Bởi nó có phép ngũ lôi, nên luyện nhiều phép. Hai đứa anh nó 

học phép chặt đầu mổ bụng tại núi Tiêu Mạo, còn nó luyện con lãnh long là rồng lạnh theo hộ, để tôi 

bắt con rồng ấy, thì linh dƣơng rục xƣơng .  

Tôn Hành Giả biểu thâu lập tức. 

 

 

Khi ấy Bắc hải Long vƣơng tàn hình hóa gió, bay đến vạc dầu, thâu lãnh long về biển.  

Dƣơng Lực chới với trong chảo dầu nhảy ra không đặng, ngã ngửa chết tƣơi, giây phút còn xƣơng 
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hết thịt.  

Quan coi việc ấy vào tâu rằng:  

- Quốc Sƣ thứ ba tiêu hết thịt rồi .  

Vua Xa Trì than khóc buồn rầu, rồi đọc bài thơ điếu:  

 

 

Gẫm lại làmngƣời khó lắm thay, 

Quốc Sƣ phép tắc chửa cao tay. 

 

Kêu mƣa hù gió tài thì khá, 

Mổ ruột nấu dầu chƣớc chẳng hay. 

 

Kình địch với Trời kình khó nổi, 

Chống ngăn cùng Phật, chống sao tày, 

Công linh mấy lúc trôi dòng nƣớc, 

Cuộc thế nên hƣ chút rủi may.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 47  

Sông Thông Thiên, thầy trò bị cản 

Miễu Linh Cảm, yêu quái tróc vi 

Nói về vua Xa Trì khóc mãi.  

Tôn Hành Giả kêu lớn nói rằng:  

- Sao Bệ Hạ rối trí nhƣ vậy? Quốc Sƣ thứ nhứt là cọp, Quốc Sƣ thứ hai là nai, nay Quốc Sƣ thứ ba 

linh dƣơng là con dê núi, nếu không tin thì vớt xƣơng nó mà coi . Quan coi việc ấy vớt lên thiệt nhƣ 

vậy, liền tâu rằng:  

- Trong vạc dầu vớt lên coi quả xƣơng dê .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Chúng nó là thú rừng thành tinh. Thấy khi số Bệ Hạ còn vƣợng, nên không dám làm hỗn, đợi thời 

suy chúng nó thí Bệ Hạ mà đoạt ngôi trời. May thầy trò ta đến đây trừ yêu mà cứu chúa tôi. Bệ Hạ 

còn tiếc nổi gì mà khóc?  
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Vua Xa Trì nghe rồi dƣờng nhƣ tỉnh giấc chiêm bao.  

Bá quan đều tâu rằng:  

- Nhờ ơn Thánh tăng trừ yêu mà cứu trẫm. Bửa nay trời đã tối, Thái sƣ với bốn vị vào Trí uyên tự 

nghỉ ngơi, mai trẫm truyền dọn tiệc chay mà thiết đãi . Thái sƣ vƣng chỉ thỉnh liền. 

 

 

Rạng ngày vua lâm trào, cho thỉnh bốn thầy trò đãi tiệc, rồi thƣơng nghị treo bãng chiêu tăng.  

Vua Xa Trì ngự đến Trí uyên tự dự tiệc đặng đãi thánh tăng mà tạ ơn. 

 

 

Lúc nầy năm trăm sãi thấy bảng chiêu tăng, đồng tựu về Trí Uyên tự, lạy Hành Giả mà nói rằng:  

- Chúng tôi nhờ ơn Tề Thiên đại thánh gia gia, tha chúng tôi khỏi chết. Nay nghe gia gia trừ yêu 

nghiệt, Hoàng đế treo bảng chiêu tăng, nên chúng tôi trở về trả phép và lạy tạ ơn .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Các ngƣơi về đặng bao nhiêu đó?  

Năm trăn sãi thƣa rằng:  

- Về y số năm trăm .  

Tôn Hành Giả dùn mình thâu lông lại.  

Rồi nói với vua rằng:  

- Thiệt tình Lão Tôn thả năm trăm sãi, và đập xe giết hai đạo sĩ rõ ràng, đến nay trừ yêu tinh rồi, mới 

rõ phép chánh. Vậy từ rày sắp sau, vua phải kính Tam giáo; trị nƣớc nhờ nho, song phải kính tăng 

trọng đạo, tự nhiên vận nƣớc lâu dài .  

Vua Xa Trì tạ ơn, đƣa thầy trò lên đƣờng.  

Quan dân và các sãi đồng đƣa khỏi thành mới trở lại. 

 

 

Ngày kia đến mùa thu, thầy trò đi đến tối, Tam Tạng dừng ngựa hỏi rằng:  

- Ðồ đệ, m bây giờ tính ngủ ở đâu?  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Trời có trăng xin thầy đi rán một đồi nữa, hoặc may gặp nhà ngủ nhờ .  

Tam Tạng y lời, đi gần hai dặm, ngó thấy sóng bủa trắng đằng trƣớc, sông rộng minh mông . 

Bát Giới nói:  

- Thôi rồi còn đƣờng đâu mà đi nữa . 

Sa Tăng nói:  
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- Coi bộ cái sông cản ngang lớn lắm!  

Tam Tạng hỏi:  

- Không biết sông lớn chừng mấy dặm?  

Bát Giới nói:  

- Không biết, không biết, tôi coi bộ nó rộng lắm, ngó chẳng thấy bờ .  

Hành Giả nói:  

- Ðể ta thử coi thể nào .  

Nói rồi nhảy lên mây ngó xuống, thấy minh mông nhƣ biển, liền nhảy xuống thƣa rằng:  

- Thầy ôi! Sông rộng lắm, con mắt tôi ban ngày coi xa tới một ngàn dặm, ban đêm coi thấu tám trăm. 

Mà bây giờ không thấy mé, nên chẳng biết lớn bao nhiêu .  

Tam Tạng nói:  

- Bây giờ biết tính sao? . 

 

Khi ấy Sa Tăng nói rằng:  

- Giống chi đen đen trƣớc mặt coi giống ngƣời ta .  

Hành Giả nói:  

- Ấy là cái bia dựng mé sông cái, trên bia có ba chữ Thông thiên hà, dƣới có hai hàng chữ rằng: - 

Kinh quá bát bá lý. Kim cô thiểu nhơn hành, xin thầy đi lại cho mau . 

 

Tam Tạng thấy bia, càng thêm thảm thiết Bát Giới thƣa rằng:  

- Thầy ôi, tiếng chuông mõ gần đây, chắc là có đám chi đó? Thầy trò mình tìm vào lo bỏ bụng ba 

miếng, mai sẽ kiếm ghe qua sông xong hơn .  

Tam Tạng giục ngựa đi tẽ qua bãi cát. Thấy xóm ấy gần năm trăm cái nhà . 

Tam Tạng thấy ngoài cửa ngõ đàng kia dựng cây phƣớn trong nhà hƣơng thắp đèn chong.  

Tam Tạng lại gần có ông già mang xâu chuổi lần, miệng niệm phật, và đi đóng cửa. Tam Tạng chắp 

tay bái xuống, ông già ấy đáp lễ và nói rằng:  

- Thầy đi trễ quá! Phải chi đi sớm một chút, thì đã đặng chia phần chai tăng. Mỗi phần: Ba tô cơm 

khô, một cây vải trắng, và mƣời đồng tiền điếu, lại ngồi mâm cao cổ đầy. Thầy để trể chia rồi mới tới 

.  

Tam Tạng nói:  

- Tôi không phải đi chai tăng. Thiệt là Hòa Thƣợng nƣớc Ðại Ðƣờng vƣng chỉ đi thỉnh kinh, lỡ bƣớc 

xin vào tá túc .  

Ông già ấy khoát nói rằng:  

- Thầy tu hành chẳng nên vọng ngữ! Từ Ðại Ðƣờng qua đây năm muôn bốn ngàn dặm, thầy đơn thân 
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độc mã, đi sao cho tới đây?  

Tam Tạng đáp rằng:  

- Ông nói phải lắm, tôi nhờ có ba đứa đồ đệ bảo hộ đến đây .  

Ông già nói rằng:  

- Sao không biểu ba thầy ấy vào đây mà nghỉ!  

Tam Tạng ngó ngoái lại kêu lớn rằng:  

- Bớ đồ đệ vào đây mà nghĩ!  

Ba ngƣời nghe kêu, đồng đi xốc vô vửa ngõ.  

Ông già ấy bò càn và la lớn rằng:  

- Có yêu tới, có yêu tới!  

Tam Tạng đỡ dậy nói rằng:  

- Xin ông đừng sợ, không phải yêu quái, thiệt là học trò tôi .  

Ông già ấy run và nói rằng:  

- Thầy lịch sự nhƣ tiên, sao kiếm học trò nhƣ quỷ ?  

Tam Tạng nói:  

- Tuy là xấu mặt, mà có phép trừ tà .  

Ông già ấy dắt thầy trò Tam Tạng vào nhà khách, thấy các sãi đƣơng gõ mõ tụng kinh, mấy sãi ấy 

day ra thấy ba ngƣời xốc vô, thất kinh hồn vía.  

Các sãi lăn ra lục cục, bò càn hết không còn một sãi . 

 

 

Khi ấy ba anh em thấy chuyện dị kỳ, đồng cƣời hả hả.  

Tam Tạng mắng rằng:  

- Chúng bây vô lễ lắm, đi vào nhà không biết khuôn phép, làm cho ông chủ thất kinh, lại phá đám 

mấy thầy bỏ việc tụng kinh mà chạy hết. Phải là tội ấy về ta chăng, vì dạy học trò không nghiêm nghị 

.  

Ba anh em biết lỗi làm thinh.  

Ông già ấy mới tin thiệt là đệ tử, liền nói rằng:  

- Không hề chi, việc cũng đã mãn rồi, còn tụng kinh thêm chút đỉnh .  

Nói rồi bảo gia tƣớng thắp thêm đèn đuốc, gia tƣớng đem đèn ra, ngó thấy ba anh em dị tƣớng, 

chúng nó và chạy và la:  

- Có yêu, có yêu! . 
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Khi ấy có một ông chủ nhà nữa, chống gậy ra hỏi rằng:  

- Yêu ma ở đâu, nữa đêm dám tới nhà lƣơng thiện?  

Ông già hồi nảy đứng dậy nói rằng:  

- Thƣa đại ca, ba ông ấy chẳng phải là ma, thiệt là đệ tử của Hòa Thƣợng nầy, ở Ðại Ðƣờng đi thỉnh 

kinh bên Phật, tuy tƣớng dữ mà lòng lành .  

Ông chủ nhà nghe nói buông gậy chào hỏi.  

Lủ gia tƣớng thấy ba ngƣời ấy nói chuyện với chủ nhà, chúng nó mới hết sợ.  

Chủ nhà truyền dọn cơm chay thết đải. 

 

 

Khi cơm nƣớc xong xả, Tam Tạng hỏi thăm ông chủ nhà họ chi?  

Ông chủ nhà nói:  

- Tôi họ Trần .  

Tam Tạng nói:  

- Ðồng tông với tôi đó .  

Nói rồi hỏi rằng:  

- Ông làm đám chi hồi nảy?  

Ông chủ nhà nói:  

- Làm siêu độ trƣớc mới rồi .  

Bát Giới nghe nói cƣời rằng:  

- Thuở nay tôi nghe nói tế sống mà chƣa thấ, bây giờ mới gặp đám cầu siêu trƣớc! Hai ông già ấy hỏi 

rằng:  

- Bốn thầy thỉnh kinh sao không đi thẳng, ghé vào đây chẳng là tréo đƣờng?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thầy trò tôi đi đƣờng ngay, bị sông cái cản ngang nên phải quẹo. Phần lại trời tối, nên kiếm chỗ 

ngũ nhớ .  

Hai ông già hỏi rằng:  

- Bốn thầy thấy giống chi dựa mé sông chăng?  

Tôn Hành Giả đáp rằng:  

- Có thấy một cái bia đá mà thôi  

ng chủ nhà nói:  

- Ði cách bia ấy qua phía bên kia chừng một dặm đàng có cái miểu Linh Cảm đại vƣơng. Thầy không 

ngó thấy sao?  

Tôn Hành Giả nói:  
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- Tôi chƣa ngó thấy. Chẳng hay làm sao mà gọi là Linh Cảm?  

Hai ông ấy khóc mà nói rằng:  

- Ðể tôi nói chuyện ông thần ấy cho mà nghe:  

 

 

Hiền hích một phƣơng nên miểu vỡ, 

Oai linh ngàn dặm hộ lê dân, 

Thƣờng năm mƣa móc mùa màng nhuận, 

Ðòi thuở mây lành làng xóm mừng.  

 

 

Tôn Hành Giả lấy làm lạ hỏi rằng:  

- Nhƣ vậy là tử tế lắm, ông còn than thở làm sao?  

Ông ấy dặm chơn đấm ngực mà nói rằng:  

 

 

Tuy có ơn mà oán cũng nhiều. 

 

Bằng không ơn oán để cho ngƣời, 

Mỗi năm cúng tê đồng Nam Nữ, 

Chẳng phải thần linh, thiệt quỷ trời .  

 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Mỗi năm phải tế đồng nam và đồng nữ sao?  

Ông già ấy nói:  

- Phải .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ăn con ngƣời ta nhƣ vậy, sao gọi là thần. Trong thế năm nay tới phiên ông tế, nên mới khóc than?  

Ông già ấy nói:  

- Tôi ở đây tuy xa, song còn thuộc nƣớc Xa Trì, chốn này gọi xóm Trần gia, năm nay tới phiên tôi 

cúng. Phàm phiên ai thì phải dùng đồng nam đồng nữ, và dê heo lễ vật tế thần, thì thần phò hộ đặng 

mùa màng, bằng không chắc phải bị bão lụt chết hết .  

Tôn Hành Giả hỏi:  
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- Ông đặng mấy ngƣời con trai?  

Ông già ấy ôm bụng mà nói rằng:  

- Tôi có con trai ở đâu! Tôi là Trần Trừng, sáu mƣơi ba tuổi, có một đứa con gái nên tám, gọi là Nhứt 

xứng Kim. Còn ngƣời nầy là em ruột tôi, tên Thanh, năm mƣơi tám tuổi, có một đứa con trai lên bảy, 

gọi là Trần Quang Bảo. Anh em tôi có một trai và một gái, đến lệ năm nay phải đem hai đứa nó mà 

tế thần. Bởi thƣơng con nên làm siêu độ trƣớc .  

Tam Tạng nghe nói, cảm động khóc rằng:  

- Lời xƣa nói không lầm! Mai vàng chƣa rụng, mai xanh rụng, trời khuấy làm chi kẻ ít con .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Xin thầy đừng than thở làm chi, để tôi hỏi thăm chủ nhà một chuyện .  

Nói rồi hỏi rằng:  

- Chẳng hay sự nghiệp của ông lớn hay nhỏ?  

Hai ông ấy đáp rằng:  

- Anh em tôi cũng có chút đỉnh vài trăm khoảnh ruộng, chín chục miếng thổ cƣ, lúa trử năm nầy qua 

năm kia, ăn không hết để thành trầm mể, đồ y phục chẳng thiếu chi. Còn bạc vàng cũng dƣ dã .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Hai ông nhờ có một phép hà tiện trên đời, nên mới đặng giàu nhƣ vậy!  

Hai ông ấy hỏi:  

- Sao thầy biết anh em chúng tôi hà tiện?  

Hành Giả nói:  

- Nếu hai ông không hà tiện, thì liều vài trăm lƣợng bạc, mua đồng nam đồng nữ mà thế mạng cho 

con. Nghĩ nào tiếc bạc tiếc tiền, mà chịu liều con liều cháu .  

Hai ông ấy nghe nói, đồng khóc mà than rằng:  

- Thầy ôi! Bởi thầy chƣa rõ, chớ chúng tôi không phải lấy thân mà che của đâu! Vì Linh Cảm đại 

vƣơng hay đến xóm tôi lắm, nên làm dối không đặng, mới chịu phép nhƣ vầy!  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Hai ông thấy hình dạng ra thể nào?  

Hai ông ấy nói:  

- Thiệt không thấy hình, hễ nghe một trận gió thơm, thì biết đại vƣơng tới, nội nhà đồng hƣơng đèn 

mà lạy mừng. Ngài biết tới ngày sanh tháng đẻ từ đứa con, trong nhà có mấy cái chén, mấy cái 

muỗng, ngài cũng biết hết! Huống chi có hai đứa nhỏ, mà tráo đặng hay sao? Ðừng nói dối ba trăm 

lƣợng là nhiều, dầu mấy muôn mấy ngàn lƣợng mua cũng không đặng đứa giống diện mạo con mình, 

và hiệp ngày sanh tháng đẻ .  

Tôn Hành Giả nói:  
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- Nhƣ vậy thì đem lịnh lang ra đây xem thử! . 

 

 

Khi ấy Trần Thanh vào đem con là Trần Quang Bảo ra, thằng nhỏ còn khờ không biết sự sống thác, 

bọc trái cây trong hai tay áo rộng, nhảy múa trƣớc đèn, và lấy trái cây ra miệng nhai ngổm ngỏam!  

Tôn Hành Giả niệm chú, biến ra Trần Quang Bảo, nhƣ một không sai.  

Coi nhƣ hai đứa song thai, nắm tay nhau giởn múa. 

 

 

Còn Trần Thanh xem thấy nhƣ vậy, thì kinh hãi quỳ lạy thƣa rằng:  

- Lão gia biến thành con tôi, tôi sợ mất phƣớc xin hiện lại nguyên hình .  

Tôn Hành Giả lấy tay vuốt mặt mình, rồi hiện hình lại.  

Trần Thanh lạy và khen rằng:  

- Thiệt lão gia thần thông quãng đại!  

Tôn Hành Giả cƣời mà hỏi rằng:  

- Thiệt là giống in, không sai một mãy!  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Ƣớc nhƣ hình hồi nảy đem tế đặng hay không?  

Trần Thanh thƣa rằng:  

- Nếu có ngƣời nhƣ vậy, bán bạc ngàn tôi cũng mua, lo chi thế không đặng?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Vậy thì ta thế cho Trần Quang Bảo, đem tế đại vƣơng, để lịnh lang ở đời mà nối việc hƣơng lửa .  

Trần Thanh lạy tạ ơn và thƣa rằng:  

- Nếu lão gia từ bi mà cứu con tôi đặng. Tôi xin dựng một ngàn lƣợng bạc cho đại lão gia làm phí lộ 

đi thỉnh kinh Tây Phƣơng .  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Sao không đền ơn cho ta?  

Trần Thanh thƣa rằng:  

- Lão gia đã bị thế mất rồi còn đâu mà đền ơn .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Làm sao mà mất?  

Trần Thanh thƣa rằng:  

- Nếu lão gia đi tế thế cho con tôi, thì bị đại vƣơng ăn rồi, làm sao mà còn đặng? Tôn Hành Giả nói:  

- Nó dám ăn ta ở đâu  
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Trần Thanh thƣa rằng:  

- Có lẽ nào chê tanh mà không dụng!  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ðâu đều có số mạng đó. Nếu ta vô phƣớc bị nó ăn thịt thì thôi. Bằng còn sống trở về thì ông đền ơn 

riêng bao nhiêu phải nói trƣớc?  

Trần Thanh lạy tạ thƣa rằng:  

- Nhƣ lão gia biến hóa về đặng, thì tôi đền ơn riêng năm trăm lƣợng . 

 

 

Còn Trần Trừng không lạy tạ chi hết, cứ ngồi dựa bình phong mà khóc ròng.  

Tôn Hành Giả thấy vậy, lại nắm tay hỏi rằng:  

- Hay là ông tiếc lĩnh ái lắm sao?  

Trần Trừng quỳ lạy thƣa rằng:  

- Tôi có một đứa con gái nên thƣơng quá! Tuy nhờ ơn lão gia cứu cháu tôi. Còn tôi nghĩ đến con nhỏ 

tôi, càng thêm chua xót; ƣớc nhƣ nó khôn lớn, tôi mản phần nó cũng khóc mùi, nghĩ đến cũng mũi 

lòng, nên đau ruột lắm!  

Tôn Hành Giả nói:  

- Không hệ gì đâu, ông bảo gia tƣớng nấu một chảo đụng cơm, và dọn đồ chay cho tử tế, đãi thầy mỏ 

dài một bữa cho xứng đáng, tôi sẽ bảo biến làm lịnh ái, đem đi tế đại vƣơng, cũng làm phƣớc nhƣ tôi 

luôn thể .  

Bát Giới nghe nói kinh hãi, ré lớn rằng:  

- Anh đừng ỷ tài mà kéo tôi vô cửa tử. Thôi, thà tôi nhịn đói, chớ ăn no một bữa mà chết thì ích gì .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Lời ngạn ngữ rằng: Kê nhi bất ngật vô công chi thực. Rất đỗi con gà còn chẳng chịu ăn không thay, 

nên đứng trên đống lúa, đống gạo cũng phải bƣơi cho nó công khó. Huống chi bốn thầy trò ta khi 

mới vào, ông chủ nhà thiết đãi cơm nƣớc, lẽ nào không ra sức mà cứu sự hoạn nạn của ngƣời!  

Bát Giới nói:  

- Anh ôi! Tôi biến hóa nhƣ anh không đặng!  

Tôn Hành Giả nói:  

- Sƣ đệ biến hóa ba mƣơi sáu cách, sao gọi rằng không?  

Tam Tạng nghe nói liền bảo rằng:  

- Ngộ Năng, sƣ huynh ngƣơi nói phải lắm, cứu ngƣời một mạng sống, hơn lập bảy cảnh chùa. Một là 

tạ ơn đãi đàng, hai là làm phƣớc luôn thể. Anh em ra sức một phen .  

Bát Giới thƣa rằng:  



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

- Tôi biến ra núi, ra cây, ra đá, hoặc là ngƣời thô tục, hoặc trâu nƣớc, tƣợng, tây mà thôi, chớ biến 

làm con gái nhỏ không giống .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ông hãy đem lịnh ái ra đây xem thử .  

Trần Trừng mừng rỡ, vào bồng Nhứt Xứng Kim đem ra. Nội nhà đồng lạy Hòa Thƣợng mỏ dài, xin 

cứu làm phƣớc. 

 

 

Khi ấy Bát Giới thấy con nhỏ dung nhan xinh tốt, mặc đồ huê mỹ, ngồi ăn trái cây. Bát Giới nói:  

- Khó quá! Khó quá!  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thôi, sƣ đệ biến làm con nhỏ ấy, mà đi tế cho rồi!  

Bát Giới nói:  

- Nhỏ nhít nhƣ vầy, tôi biến làm sao cho giống!  

Tôn Hành Giả hối rằng:  

- Biến cho in lập tức, nếu để lâu thì phải đòn!  

Bát Giới hoảng kinh, dùn mình biến đại, coi giống mặt mày hết thảy, song mập bằng hai!  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Biến nữa cho in, nếu lôi thôi thì bị đánh!  

Bát Giới nói:  

- Thôi, anh đánh mấy roi thì tôi chịu, chớ biến không đặng nữa, biết rán làm sao? Tôn Hành Giả cƣời 

rằng:  

- Mặt con gái mà vóc vạc đờn ông, coi làmsao cho đặng! Thôi, ngƣơi niệm chú biến nữa ta giúp sức 

cho .  

Nói rồi thôi trên mình Bát Giái, coi nhỏ thò nhƣ Nhứt Xƣng Kim.  

Ai nấy đồng khen phép lạ.  

Tôn Hành Giả bảo rằng:  

- Hai ông truyền cho hữu quyến: Hãy đem lịnh lang, lịnh ái giấu đi. Phải dỗ đừng cho khóc, sợ đại 

vƣơng hay đặng khó lòng! Còn việc cúng tế làm sao, cắt nghĩa cho chúng ta rõ. Ðể sống trói lại mà 

tế, hay là luộc, hoặc quay, thì phải nói trƣớc .  

Bát Giới nói:  

- Anh đừng bày đặt hại tôi chết ra nhiều kiếp! Cái lời ấy Tôn Hành Giả hỏi thiệt, mà Bát Giới tƣởng 

nói ngạo mình.  

Trần Thành thƣa rằng:  
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- Không động phạm chi hết, để hai vị khiêng vào miểu mà thôi.  

Tôn Hành Giả khen rằng:  

- Phải thế lắm, phải thế lắm! Vậy thì khiêng thử một hồi .  

Trần Trừng y lời, truyền tám đứa gia tƣớng đem bàn độc và mâm sơn ra, bốn đứa khiêng một ghế, đi 

giáp vòng nhà rồi để xuống. Tôn Hành Giả cƣời rằng: - Nhƣ vậy thì anh em ta có phƣớc lắm!  

Bát Giới nói:  

- Nếu khiêng đi chỗ nầy qua chỗ kia rồi thĩnh về, dầu sáng đêm cũng vô sự. Sợ chúng nó khiêng 

ngay vào miểu thì bị ăn tƣơi nuốt sống chớ chẳng phải chơi đâu! Tôn Hành Giả nói:  

- Nếu nhƣ nhát gan, hễ thấy nó nhai ta thì ngƣơi chạy trƣớc .  

Bát Giới nói:  

- Nhƣ nó ăn đồng nam trƣớc, anh không dặn tôi cũng chạy ngay. Sợ nó ăn đồng nữ trƣớc, thì chạy 

đâu cho khỏi .  

Trần Trừng nói:  

- Thƣờng năm đi tế, có ngƣời dạn gan rình sau miểu mà coi, lần nào cũng ăn đồng nam trƣớc .  

Bát Giới mừng rỡ nói rằng:  

- Nhƣ vậy thì may cho tôi lắm! . 

 

Xãy nghe tiếng mã la gióng trƣớc cửa inh ỏi, ngó ra đèn đuốc sáng lòa. Có tiếng kêu rằng:  

- Khiêng đồng nam, đồng nữ ra đây, đi tế thần cho mau! Ấy là mấy ngƣời ở xứ đó. Trần Trừng, Trần 

Thanh cất tiếng khóc vang, lữ gia tƣớng khiêng hai bàn độc ra trƣớc .  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 48  

Yêu quái hóa tuyết bủa khắp sông 

Ðƣờng Tăng cƣỡi ngựa đi trên gia 

Khi ấy ngƣời xóm Trần gia đem phụ thêm heo dê trâu bò làm lễ cúng. Khiêng đồng nam đồng nữ để 

giữa miểu, còn tam sanh, là đồ tế phụ, để hai bên.  

Các ngƣời đồng rót rƣợu lạy mà vái rằng:  

- Ngày nầy tháng nầy năm nay, về phần xóm Trần gia cúng tế. Tín chủ là Trần Trừng, Trần Thanh, 

dƣng đồng nam là Trần Quang Bảo, đồng nữ là Nhứt Xƣng Kim, và lễ tam sanh y số. Xin đại vƣơng 

gia gia hƣởng dụng, cho xứ tôi gió hòa mƣa thuận, ruộng rẫy đặng mùa .  
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Vái rồi đốt vàng bạc giấy tiền, đều lui về hết. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả và Bát Giới ở lại, ngó thấy trên bàn án có bài vị chữ vàng, đề rằng:  

- Linh Cảm đại vƣơng chi thần .  

Bát Giới nói:  

- Họ về hết rồi, anh em mình cũng nên trốn cho rảnh .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Bây giờ trốn đi đâu?  

Bát Giới nói:  

- Trốn về nhà Trần gia mà ngủ .  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Thằng điên nói xàm hoài! Mình đã hứa giúp ngƣời ta, lẽ nào lại trốn?  

Bát Giới nói:  

- Vậy chớ anh khôn lắm sao, lại mắng tôi là thằng điên. Chuyện nầy nói gạt nó mà thôi, lẽ nào làm 

thiệt nhƣ vậy!  

Tôn Hành Giả nói:  

- Hễ làm ơn thì làmơn cho trót, giúp ngƣời phải giúp tới nơi. Ðể cho đại vƣơng hƣởng dụng, mới là 

trọn thỉ chung. Nếu không thì nó làm tai hại cho muôn dân, cũng nhƣ không giúp, nhƣ vậy thì để hai 

đứa nhỏ chết hãy còn khá hơn, làm chi cho lỡ dỡ . 

 

 

Xảy nghe gió thổi vo vo.  

Bát Giới nói:  

- Không xong rồi! Trận gió nầy chắc là nó tới nhậm lễ .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ngƣơi cứ làm thinh hoài, để ta nói chuyện với nó .  

Kế con yêu tới chận cửa miểu mà hỏi rằng:  

- Lệ nầy nhà nào tế?  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Thƣa, xóm Trần gia hai nàh đầu xóm là Trần Trừng và Trần Thanh dƣng lễ cúng . 

Con yêu ấy là Linh Cảm đại vƣơng, nghe đồng nam trả lời nhƣ vậy, thì lấy làm lạ, nghĩ rằng:  

- Thằng nhỏ nầy ăn nói chẩm hẩm quá! Thƣờng năm, mình hỏi một tiếng, chúng nó đã thất thanh. 

Hỏi lần thứ nhì chúng nó đã mất vía, tới nắm cổ dở lên thì đã chết cứng. Sao năm nay đồng nam cƣời 
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nói nhƣ thƣờng?  

Nghĩ rồi hỏi rằng:  

- Ðồng nam và đồng nữ, tên họ là chi?  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ðồng nam là Trần Quang Bảo, đồng nữ là Nhứt Xƣng Kim .  

Linh Cảm đại vƣơng nói:  

- Lệ tế đồng nam đồng nữ là sự thƣờng. Nay ta ăn thịt chúng bây, nói cho mà biết . Tôn Hành Giả 

cƣời rằng:  

- Lẽ nào dám cự! Xin đại vƣơng thẳng thằng mà dùng .  

Linh Cảm đại vƣơng sanh nghi, không dám bắt, giăng tay chân của miểu mà nạt rằng: - Ngƣơi đừng 

nói nhiều chuyện. Ta thuở nay trƣớc dụng đồng nam, bây giờ ta ăn đồng nữ trƣớc .  

Bát Giới hoảng kinh, nói rằng:  

- Xin đại vƣơng ăn theo lệ thƣờng, chẳng nên trái phép!  

Linh Cảm đại vƣơng không y lời, giơ tay chụp đồng nữ.  

Bát Giới nhảy đại xuống đất, hiện hình xách cào cỏ đập đùa! Trúng nhằm giáp Linh Cảm đại vƣơng.  

Linh Cảm đại vƣơng thất kinh chạy hoảng.  

Tôn Hành Giả hiện nguyên hình, coi thấy Bát Giới đập nhằm con yêu rớt hai cái vảy giáp, là vảy cá. 

 

 

Khi ấy hai anh em rƣợt theo con yêu ấy tới trên mây.  

Linh Cảm đại vƣơng đi tay không nên chẳng dám cự, liền cất tiếng hỏi rằng:  

- Các ngƣơi là Hòa Thƣợng ở đâu, sao dám gạt ta nhƣ vậy?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Chúng ta là đệ tử Ðƣờng Tăng tại Ðông đô, vƣng chỉ qua Tây Phƣơng thỉnh kinh. Hồi hôm ngụ tại 

Trần gia nói có yêu quái xƣng hiệu Linh Cảm đại vƣơng hại lê dân mỗi năm phải tế đồng nam đồng 

nữ. Nên chúng ta cảm động, quyết trừ quái dữ mà cứu dân lành. Ngƣơi phải cứ thiệt khai ngay: Xƣng 

vƣơng đã mấy năm, ăn hết bao nhiêu đồng nam đồng nữ; thƣờng cho y số, chúng ta sẽ tha tội chết 

cho ngƣơi .  

Linh Cảm đại vƣơng nghe nói kinh hãi, chạy nữa.  

Bát Giới đập hụt một Ðinh ba.  

Linh Cảm đại vƣơng nhảy xuống sông lặn mất. 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Chẳng theo chi cho mệt, chắc nó loài thủy quái dƣới sông nầy, nên mới tróc giáp thanh vẫy cá. Mai 
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sẽ làm phép bắt nó đƣa sƣ phụ qua sông .  

Nói rồi anh em trở lại miểu, khiêng các lễ vật đem về nhà họ Trần. 

 

 

Khi ấy Trần Trừng, Trần Thanh đƣơng đàm đạo với Sa Tăng, Tam Tạng.  

Xảy thấy Tôn Hành Giả và Bát Giới khiêng lễ vật về nhà.  

Tam Tạng hỏi:  

- Việc cúng tế ra thế nào?  

Tôn Hành Giả thuật chuyện lại.  

Trần Trừng, Trần Thanh mừng rỡ, truyền dọn phòng cho hai sãi nghỉ ngơi. 

 

 

Còn Linh Cảm đại vƣơng về thủy động ngồi làm thinh, mặt mày xui xị.  

Các bộ hạ là loài thủy tộc đồng hỏi thăm rằng:  

- Thƣờng niên đại vƣơng đi hƣởng lệ nầy, trở về vui vẻ. Sao năm nay lại có sắc buồn?  

Linh Cảm đại vƣơng nói:  

- Thƣờng năm ta hƣởng lệ cúng, rồi đem vật tế dƣ về chia bác cho chúng bây. Kỳ nầy ta chẳng đặng 

hƣởng chút nào, bị đứa hung hăng, thiếu chút nữa không toàn tánh mạng!  

Thủy tộc nói:  

- Chẳng hay kẻ nghịch với đại vƣơng là ai đó?  

Linh Cảm đại vƣơng nói:  

- Nay bị hai ngƣời đệ tử thầy Tam Tạng, giả làm đồng nam đồng nữ mà gạt ta. Xuất kỳ bất ý chúng 

hiện nguyên hình hỗn chiến, ta giỏi lắm mới còn sống mà về đây. Bấy lâu ta nghe đồn thầy Tam 

Tạng tu đã mƣời đời, nếu ăn một miếng thịt nó thì sống ngàn tuổi. Không dè nó có học trò hay qua, 

làm ta mất phần thực, lại xấu tiếng hƣ danh. Biết làm sao mà ăn thịt Tam Tạng cho đặng .  

Trong bọn thủy tộc có nàng mặc áo rắn, là Khuyết Bà cƣời mà thƣa rằng:  

- Ðại vƣơng muốn bắt Tam Tạng cũng chẳng khó, không biết đại vƣơng đặng thịt quý, có chịu cho 

tôi hƣởng cùng chăng?  

Linh Cảm đại vƣơng nói:  

- Nếu ngƣơi bày mƣu kế chi mà bắt đặng Tam Tạng, thì ta kết nghĩa anh em với ngƣơi; đồng ăn 

chung một tiệc .  

Khuyết Bà thƣa rằng:  

- Tôi biết đại vƣơng có phép làm mƣa làm gió, thêm tài vƣợt biển vƣợt sông. Song chƣa biết đại 

vƣơng làm tuyết đặng không. Xin cho tôi rõ?  
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Linh Cảm đại vƣơng nói:  

- Ta làm tuyết nhƣ thƣờng .  

Khuyết Bà hỏi rằng:  

- Mà Ðại vƣơng làm cho nƣớc đặc thành già đặng chăng?  

Linh Cảm đại vƣơng nói:  

- Khó gì mà làm không đặng?  

Khuyết Bà vỗ tay cƣời rằng:  

- Nhƣ vậy thì dễ lắm!  

Linh Cảm đại vƣơng hỏi:  

- Làm sao mà bắt Tam Tạng?  

Khuyết Bà thƣa rằng:  

- Ðêm nay canh ba sẳn trời lạnh, Ðại vƣơng làm tuyết sa xuống cho nƣớc đặc cả sông. Chúng tôi hóa 

thành hình bộ hành, đi qua đi lại trên giá. Kẻ che dù ngƣời mang gói đi trƣớc cửa Trần gia, lớp cỡi 

ngựa, lớp ngồi xe, làm giục lòng Tam Tạng. Chắc là các sãi thấy ngƣời ta đi ngang trên giá, thì nóng 

việc thỉnh kinh cũng đi theo. Ðại vƣơng đợi chúng nó đi tới giữa sôgn làm một khoảng giá tan, thì 

chắc cả lũ đồng hụt cẳng; mặc sức bắt mà ăn .  

Linh Cảm đại vƣơng mừng rỡ khen rằng:  

- Thiệt kế nữ nhơn cao hơn nam tử! Khen rồi nổi giá lạnh sa tuyết xuống. 

 

 

Ðến canh năm Bát Giới run lập cập nói rằng:  

- Anh ôi, anh ôi! Lạnh lắm, lạnh lắm!  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ngƣời tu hành chịu đã quen, sao ngƣơi đã đấp mền còn run en phát rét!  

Tam Tạng nói:  

- Trời lạnh thiệt độc địa không thua tiết đông thiên!  

Bốn thầy trò lồm cồm ngồi dậy, lấy áo mặc thêm, bởi lạnh quá nên ngủ không đặng. 

 

 

Rạng ngày mở cửa thấy tuyết sa có cục!  

Tôn Hành Giả nói:  

- Hèn chi trời lạnh khác thƣờng, thiệt là thời tiết .  

Xảy thấy gia tƣớng bƣng thau nƣớc nóng cho bốn thầy trò rửa mặt, rồi dƣng nƣớc trà. Lại vầy lửa 

cho ấm. Bốn thầy trò ngồi hơ lửa, có Trần Trừng, Trần Thanh ngồi kế.  
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Tam Tạng hỏi:  

- Chẳng hay xứ nầy có phân bốn mùa tám tiết cùng chăng? Xin hai ông cắt nghĩa cho tôi rõ .  

Trần Trừng cƣời rằng:  

- Ðây tuy là cõi biên địa, phong tục nhơn vật không dám sánh với Trung Huê, song cũng đội trời 

chung lẽ nào không phân thời tiết!  

Tam Tạng nói:  

- Nếu có chia xuân hạ thu đông, sao tháng nầy tuyết xuống đầy sân, hơi lạnh nhƣ gần tết?  

Trần Thanh thƣa rằng:  

- Nay tuy trong tháng bảy, song đã tới ngày bạch lộ, thì tiết khí chạy qua tháng tám rồi, nên có sƣơng 

nhiều, và cũng có khí tuyết xuống .  

Tam Tạng nói:  

- Nhƣ vậy thì khác hơn nƣớc tôi, vì Trung Quốc mùa đông mới có tuyết . 

 

 

Giây phút gia tƣớng dọn cháo, chủ khách dụng xong rồi, xảy thấy tuyết sa xuống trùng trùng bằng 

hai khi nãy! Không bao lâu trƣớc sân tuyết cao hơn hai thƣớc!  

Tam Tạng xem thấy nóng việc thỉnh kinh, động lòng rơi lụy!  

Trần Thanh an ủi rằng:  

- Xin sƣ phụ đừng phiền, sức tôi phụng dƣỡng cơm chay dầu mấy năm cũng không thiếu, chẳng lựa 

là nửa năm .  

Tam Tạng nói:  

- Bởi ông không rõ việc khó của tôi. Nguyên trƣớc bần tăng vƣng chỉ đi thỉnh kinh, nhờ ơn thánh 

chúa đƣa ra đến cửa ải, lại phán hỏi rằng: Ƣớc chừng mấy năm thỉnh đặng kinh về nƣớc? Bần tăng 

tâu rằng: Phòng chứng lõi ba năm. Không dè cách trở non sông, gặp nhiều tai nạn, bảy tám năm nay 

chƣa tới cảnh phật, sợ quá lời hẹn với chúa, nên nóng nảy muôn phần! Nay tuy có phƣớc mà gặp hai 

ông đãi đằng và cho ký ngụ. Hồi hôm học trò tôi làm phép ra công chút đỉnh, gọi là sự đền ơn. Tôi có 

ý bữa nay cậy ông giúp một chiếc thuyền, đƣa qua sông lớn. Nào hay trời sa tuyết cả biết chừng nào 

qua khỏi sông nầy, chắc là trễ nải thêm nên bần tăng phiền muộn . Trần Trừng nói:  

- Xin thầy đừng nóng nảy và phiền não làm chi. Ðợi ít ngày có nắng tuyết tan, anh em tôi sẽ dọn 

thuyền mà đƣa sƣ phụ . 

 

 

Giây phút gia tƣớng dọn cơm chay, bốn thầy trò lẩn bẩn tới ăn cơm bữa tối. 

 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Xảy nghe ngƣời đi đƣờng nói chuyện với nhau rằng:  

- Cha chả là nghịch trời! Ai đời tháng tám mà tuyết sa, sông Thông Thiên nƣớc đông thành giá!  

Tam Tạng nghe nói kinh hãi hỏi rằng:  

- Ngộ Không ôi! Sông Thông Thiên nƣớc đặc thành giá, chúng ta biết tính làm sao? Trần Trừng nói:  

- Chắc là trời lạnh quá, nên dựa mé nƣớc cạn đông thành giá, chớ lẽ nào đặc hết cả sông!  

Xảy nghe bộ hành hỏi thăm nhau ngoài đƣờng rằng:  

- Sông Thông Thiên đặc hết một phần dựa mé chăng?  

Ngƣời khác trả lời rằng:  

- Ðặc cứng cả sông nhƣ mặt kiếng, kẻ qua ngƣời lại dập dều . Ấy là loài thủy quái giả làm bộ hành, 

mà giục lòng Tam Tạng. 

 

Tam Tạng nghe nói cả sông thành giá, muốn đi coi cho biết có không, liền thƣơng nghị với đệ tử.  

Trần Trừng, Trần Thanh đồng can rằng:  

- Nay đã tối rồi, mai sẽ đi coi cũng không muộn . 

 

 

 

 

Rạng ngày Tam Tạng bảo đồ đệ rằng:  

- Thừa dịp nầy sông Thông Thiên thành giá, đi phức xong hơn. Các ngƣơi sửa sang cho kịp .  

Trần Trừng, Trần Thanh đồng can rằng:  

- Xin thầy đừng vội vã, đợi ít bữa có nắng tan giá, tôi sẽ dọn thuyền đƣa qua sông: . Sa Tăng nói:  

- Có chắc chi lời thiên hạ lƣu truyền, mà thấy nhứt định đi vội. Chi bằng cởi ngựa đến mé sông xem 

thử, liệu bề đi đặng sẽ hay .  

Trần Thanh nói phải. Truyền gia tƣớng thắng sáu con ngựa, hai anh em đồng đi với bốn thầy trò.  

Ðến mé sông thấy bộ hành qua lại đông đảo.  

Tam Tạng nói:  

- Thiệt tai nghe không chắc cho bằng mắt thấy, chẳng hay bộ hành đi trên giá, vì nóng nảy cớ chi?  

Trần Thanh thƣa rằng:  

- Mé sông bên kia thuộc về nƣớc Tây dƣơng, còn ngƣời bộ hành bên này là kẻ buôn bán. Bởi hai bên 

cách sông lớn nên đồ bên nầy giá một lƣợng, đem qua bển bán tới một trăm, còn hàng hóa Tây 

dƣơng chở qua bên nầy cũng bán mắc nhƣ vậy! Bởi vốn một mà lời trăm nên con buôn liều mạng đi 

trên giá coi chết sống nhƣ không; thƣờng năm nhiều kẻ đi buôn chung, sáu bảy ngƣời chung một 

thuyền, hoặc mƣời mấy ngƣời chung một thuyền, chở hàng hóa qua sông buôn bán. Huống chi nay 
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nƣớc đông thành giá, khỏi sở tốn cơm ghe bè bạn mà không đi .  

Tam Tạng than rằng:  

- Ngƣời đời vì lợi mà chẳng tiếc thân, còn liều mình qua sông buôn bán. Huống chi ta vƣng chỉ thỉnh 

kinh là sự trung với chùa, lại tiếc mạng hay sao? Vậy thời Ngộ Không trở về dắt ngựa và lấy đồ hành 

lý. Thừa dịp nầy nƣớc đông thành giá, đi bộ cho mau . Tôn Hành Giả làm thinh cƣời chuốm chiếm.  

Sa Tăng thƣa rằng:  

- Sự tốn hao cơm nƣớc hai ông Trần lão chẳng phiền. Vậy xin thầy nán lại ít ngày đợi tan giá đi ghe 

thời chắc ý. Bởi sông Thông Thiên tới tám trăm dặm, không phải đi một ngày một bữa mà tới mé 

đâu, vả lại không phải mùa nƣớc đông mà lâu tan, tại trời lạnh quá nên nƣớc đặc, có lấy chi làm chắc 

mà dám đi. Nếu qua đặng hai phần sông, rủi giá tan thì khó lắm. Xin thầy đừng dục tốc làm chi!  

Tam Tạng nói:  

- Ngộ Tịnh sao vụng tính nhƣ vậy, mà nói ta làm chuyện cầu may! Phải chi nhằm tiết tháng Giêng 

tháng Hai, thì càng ngày càng nắng; chắc không lâu giá cũng phải tan. Chớ nay tiết khí chạy qua 

tháng Tám rồi, càng ngày càng lạnh; biết chừng nào tan giá mà chờ, hoặc là đợi sáu bảy tháng nữa? 

Nhƣ vậy trễ biết dƣờng nào?  

Bát Giới nói:  

- Thôi thôi xin đừng bàn thấp cao, để tôi đập thử một đinh ba, thì biết giá dày mỏng. Liệu bề chắc sẽ 

đi .  

Nói rồi xăng quần áo, giơ Ðinh ba đập xuống một cái, dội lại đã đức tay, coi lủng chín lỗ tu hút, .  

Bát Giới cƣời rằng:  

- Nó cứng nhƣ đá, chắc là đặc tới đáy rồi, lo gì đi chẳng đặng .  

Tam Tạng nghe nói mừng rỡ, thầy trò đồng trở lại Trần gia. 

 

 

Khi ấy anh em Trần Trừng cầm hoài không đặng, túng phải gói cơm khô đƣa thầy. Anh em đem ra 

một mâm bạc vàng đền ơn, nội nhà đồng lạy tạ.  

Tam Tạng khoát mà nói rằng:  

- Tôi nhứt định không thâu của nầy .  

Trần Trừng, Trần Thanh năn nỉ đòi ba phen, cậy Hành Giả nói giúp cho thầy nhậm lễ.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thôi xin thầy nhậm da thiểu kéo ba ông không an lòng .  

Nói rồi lấy một cục bạc nhỏ, nặng chừng đôi ba chỉ, rồi từ giã đồng đi.  

Trần Trừng, Trần Thanh theo đƣa bịn rịn. 
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Lúc đến mé sông, Tam Tạng giục ngựa, bởi giá trơn nhƣ mặt kiếng, nên ngựa trƣợt hoài.  

Bát Giới nói:  

- Khoan đã, khoan đã, để nói với hai ông chủ nhà, xin rơm bao vó ngựa, cho nhám, nếu không thì 

con ngựa té hoài, có khi thầy dập mật mà chớ .  

Sa Tăng nói phải.  

Trần Thanh nghe nói, hối gia tƣớng chạy về lấy rơm và dây.  

Bát Giới bao cẳng ngựa, ràng cột xong rồi, ngựa đi mới khỏi trƣợt.  

Trần Thanh, Trần Trừng coi chừng bốn thầy trò đi ba bốn dặm, anh em mới trở về. 

 

Còn Bát Giới ngó thấy thầy ngồi trên ngựa không đặng vững vàng, liền thƣa rằng:  

- Xin thầy lấy cây gậy nầy để sau cổ, choàng hai tay đè cây gậy nhƣ đòn gánh, thì ngồi mới vững 

vàng .  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Vì cớ nào vậy?  

Bát Giới nói:  

- Chắc anh không thạo việc đi trên giá; bởi hơi lạnh nó bay lên chói lòa con mắt, phần thì trơn trợt, 

chi cho khỏi xây xẩm mặt mày. Nếu không lập đồ thế mà kềm thời đi xa sao đặng?  

Tôn Hành Giả cƣời thầm rang:  

- Con heo rừng nầy hay lội trên giá đã quen, nên thạo cách thế lắm .  

Nghĩ rồi lấy thiết bãng gánh không nhƣ Tam Tạng gánh gậy Tích trƣợng.  

Sa Tăng lấy Bửu trƣợng làm theo, Bát Giới sẳn gánh đồ, cũng day ngang đi sau rốt. Thiệt bốn thầy 

trò đi mới vững vàng. 

 

 

Ðến chiều tối Tam Tạng dừng ngựa ăn cơm khô, rồi đi luôn đêm, không dám dừng vó kỵ. Nhờ có 

trăng thanh sao tỏ, chiếu xuống giá nhƣ đèn, thầy trò đi tới sáng. Xảy nghe một tiếng nhƣ sấm nổ, giá 

tan ra nƣớc minh mông.  

Tôn Hành Giả nhảy thót lên mây, còn ba thầy trò và con ngựa đồng chìm xuống nƣớc.  

Ấy là Linh Cảm đại vƣơng chờ tới nửa sông, làm phép giá tan mà bắt Tam Tạng. 

 

Khi ấy Linh Cảm đại vƣơng bắt một mình Tam Tạng, đem về thủy phủ kêu lớn rằng: - Hiền muội ở 

đâu?  

Khuyết Bà thƣa rằng:  
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- Tôi là kẻ hèn, sao đại vƣơng kêu bằng em; thiệt không dám chịu .  

Linh Cảm đại vƣơng nói:  

- Một lời đã nói, bốn ngựa khó theo. Khi trƣớc đã hứa, bắt đặng Tam Tạng thì nhì nàng làm em, và 

hƣởng chung một tiệc. Nay đặng nhƣ vậy, đâu dám quên lời. Vậy thì chúng bây dọn bàn ghế và mài 

dao cho mau, đặng ta lột da Tam Tạng và lấy đồ lòng, ăn với hiền muội cho trƣờng thọ .  

Khuyết Bà thƣa rằng:  

- Xin đại vƣơng đừng nóng nảy, e đệ tử nó đi tìm tới ngầy ngà. Chi bằng đợi vài bữa coi thế nào nếu 

bặt tin sẽ ăn thịt .  

Linh Cảm đại vƣơng nói y lời, bỏ Tam Tạng vào thùng bằng đá giam lại đó. 

 

 

Nói về Sa Tăng và Bát Giới vớt thầy không đặng, túng phải mò gói đồ và dắt con ngựa, quơ cây ôm 

lội vô bờ. 

 

Xảy thấy Tôn Hành Giả nhảy xuống hỏi rằng:  

- Vậy chớ sƣ phụ ở đâu?  

Bát Giới nói:  

- Thầy cãi tên họ lại là Trầm đáo Ðể rồi, mò hoài không đặng: Xin đem đồ ƣớt về Trần gia mà phơi 

phong cho khô ráo, sẽ lo làm việc vớt thầy .  

Nói rồi đồng tới nhà Trần gia, Trần Trừng, Trần Thanh đều nghinh tiếp, thấy quần áo ƣớt hết, liền 

hỏi rằng:  

- Các lão gia, vì cớ nào mà ƣớt mình nhƣ vậy? Chúng tôi cầm hoài không chịu ở, để đến thế mới chịu 

thôi. Sao không thấy Trần lão gia trở lại?  

Bát Giới nói:  

- Ðừng kêu Trần lão gia nữa, thầy tôi đã cải hiệu là Trầm đáo Ðể rồi .  

Trần Trừng, Trần Thanh khóc rằng: 

- Tội nghiệp quá! Chúng tôi nói đợi giá tan tuyết đã, sẽ dọn thuyền đƣa qua sông. Tại sƣ phụ không 

nghe vì nóng đi nên khốn nạn!  

Tôn Hành Giả nói:  

- Hai ông đừng khóc mà uổng nƣớc mắt, hơi đâu sầu thảm việc đời. Tôi chắc là Linh Cảm đại vƣơng 

làm phép bắt thầy tôi, song ngƣời lành mắc nạn cũng không chết. Vậy thì các ông yên lòng, lo phơi 

phongn cái điệp và y phục cho chúng tôi, bỏ cỏ ngựa ăn kẻo đói. Ðặng chúng tôi lo cứu sƣ phụ và 

giết con yêu ấy mà trừ căn. Nhƣ vậy thì nội xóm nầy đặng bình an vô sự .  
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Anh em Trần Trừng nghe nói mừng rỡ, dọn cơm nƣớc đãi đằng.  

Ba anh em ăn uống xong rồi, đồng đến mé sông lo cứu thầy đem lên .  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 49  

Tam Tạng bị giam trong thủy thạch  

Quan Âm thƣơng đến bắt Kim ngƣ 

Nói về ba anh em đến mé sông Thông Thiên, Tôn Hành Giả nói rằng:  

- Hai em, ai tính xuống trƣớc?  

Bát Giới nói:  

- Anh ôi, hai đứa tôi tài cán bao nhiêu, chi bằng anh chịu khó đi thử.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Chẳng giấu chi hiền đệ, nếu yêu tinh ở trên núi thì ta đi một mình cũng xong việc, chẳng hề nạnh hẹ 

hai em. Ngặt thủy quái ở sông sâu, ta đánh dƣới nƣớc dỡ lắm. Bởi biết hai em thông thủy tánh, nên 

mới cậy đi.  

Sa Tăng nói:  

- Hai đứa tôi ở dƣới nƣớc đã quen, nên việc thủy chiến từng trải, ngặt không biết con yêu ấy ở chốn 

nào. Vậy thì tôi cõng anh xuống đó, đặng anh biến hóa ra vật chi, mà đi thám thính, chúng tôi sẽ 

dành nó mà cứu thầy.  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Hai ngƣơi ai muốn cõng ta?  

Bát Giới nghĩ thầm rằng:  

- Thuở nay mình bị con khỉ khuấy hoài, thừa dịp nầy trả oán. Tính rồi cƣời mà nói rằng:  

- Tôi chịu cõng.  

Tôn Hành Giả biết ý, nhảy thót lên lƣng, nhổ lông hóa hình giả thế cho mình, còn hình thiệt biến ra 

bò chét đeo trong lỗ tai Bát Giái. 

 

 

Khi ấy Sa Tăng lội trƣớc.  

Bát Giới cõng Hành Giả đi sau ƣớc hơn mƣời dặm đƣờng, Bát Giới giả đò vấp té, có ý vụt Hành Giả 

té nhào, coi lại đâu mất! Ấy là cái hình giả bị vật xuống nặng quá, nên hiện ra cái lông nhƣ xƣa, 
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không ai ngó thấy.  

Sa Tăng kinh hãi trách rằng:  

- Nhị ca sao không đi cho vững vàng, làm đại ca té văng đâu mất! Bây giờ biết tính làm sao?  

Bát Giới nói:  

- Con khỉ ốm, xƣơng thịt bao nhiêu, bị té nát biến. Sƣ đệ đừng cần chuyện ấy, thây kệ nó, mất thì bỏ 

cho rảnh. Anh em ta cứ việc kiếm thầy.  

Sa Tăng nói:  

- Tuy đại ca không thông thủy tánh mặc lòng, song có huyền công và trí dõng. Nếu nhị ca không 

kiếm cho đặng, thì tôi chẳng chịu đi theo.  

Tôn Hành Giả đeo trong lỗ tai, nín không đặng, liều kêu Sa Tăng nói lớn rằng:  

- Ngộ Tịnh có Lão Tôn ở đây?  

Sa Tăng nghe rõ cƣời rằng:  

- Chuyến nầy anh heo rừng chắc chết! Ai biểu chọc sƣ tử làm chi? Bây giờ nghe tiếng mà chẳng thấy 

hình, chắc khó chịu lắm. 

 

 

Khi ấy Bát Giới hoảng kinh, quỳ lạy thinh không mà nói rằng:  

- Ðại ca ôi! Chuyện nầy em đáng tội mƣời phần, đợi cứu đặng thầy sẽ chịu lỗi, chẳng hay anh ở đâu 

mà nói lớn dữ vậy? Tôi nghe gần chát lỗ tai! Xin hiện hình đặng tôi cõng chẳng dám động nữa đâu.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thôi ta không chấp, ngƣơi cứ việc mà đi cho mau?  

Bát Giới lạy thinh không, rồi chờ dậy đi với Sa Tăng, cứ nói chịu lỗi chịu lỗi mãi!  

 

Ði đặng một trăm mƣời mấy dặm, ngó thấy lầu đài, trên để bốn chữ: Thủy nguơn chi đệ: Nghĩa là 

nhà của Thủy Nguơn, Thủy Nguơn ấy là con Trạnh biển.  

Sa Tăng nói:  

- Chắc yêu quái ở đây, chúng ta đồng đến đó khiêu chiến.  

Tôn Hành Giả ứng thinh hỏi rằng:  

- Tại lầu đài ấy có nƣớc hay không?  

Sa Tăng nói:  

- Không.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Vậy thì hai ngƣơi kiếm chỗ mà ẩn mình, để ta đi thám thính. Nói rồi nhảy xuống hóa ra con tôm 

càng, lội khỏi nƣớc chảy lần tới cửa động. Ngó thấy Linh Cảm đại vƣơng ngồi giữa, Khuyết Bà ngồi 
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hầu một bên, đƣơng thƣơng nghị ăn thịt Ðƣờng Tăng.  

Tôn Hành Giả đi kiếm loài thủy tộc hỏi thăm tin tức.  

Xảy gặp con tôm cái lớn bụng đi tới Tôn Hành Giả đón mà hỏi rằng:  

- Thƣa dì, chẳng hay Ðƣờng Tăng bị giam tại đâu, mà đại vƣơng hăm ăn thịt?  

Tôm cái nói:  

- Ðại vƣơng làm giá, lập kế hoạch bắt đặng Ðƣờng Tăng nhốt trong hộp đá sau cung đó. Ðợi mai 

không có đồ đệ nó kiếm và rầy rà sẽ ăn thịt. Ngƣơi không rõ hay sao? Tôn Hành Giả nói:  

- Tôi mới đến đây nên không hiểu. Nói rồi xờ rờ một lát, lần lần men đến sau cung. Ngó thấy chỗ ấy 

nhƣ chuồng heo, có để cái hộp bằng đá, nghe tiếng Tam Tạng than khóc trong hộp rằng:  

- Ðồ đệ ôi! Có biết sự thảm khổ của thầy chăng?  

Nói rồi ngâm rằng:  

 

 

Mình tủi mình sao khổ lắm mà, 

Nổi trôi từ mới lọt lòng ra, 

Nhờ thầy vớt khỏi sông Hồng thủy, 

Có trẻ đem lên núi Hắc hà, 

Xƣa đã thoát qua vòng yêu nghiệt, 

Nay còn chìm xuống đáy Long ba, 

Nổi nầy đồ đệ tìm hay chẳng, 

Bao thuở cầu kinh trở lại nhà.  

 

 

Tôn Hành Giả nghe rõ, kêu mà nói rằng:  

- Thầy ôi! Có Lão Tôn đến đây, xin thầy đừng than thở làm chi, con ngƣời nhờ ngũ hành mới sống, 

huống chi thầ bị thủy tai đã thƣờng, bề nào cũng không chết mà sợ Tam Tạng mừng rỡ hỏi rằng:  

- Ðệ đệ tới cứu ta chăng?  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Xin thầy chịu phiền nằm đó mà đợi. Tôi lo trừ yêu quái sẽ cứu thầy.  

Tam Tạng nói:  

- Xin rán sức cho mau, thầy ở đây tuy dễ thở, song tù túng lắm!  

Tôn Hành Giả bắn lùi ra khỏi động, hiện hình kêu Sa Tăng Bát Giới mà nói rằng:  

- Thiệt Linh Cảm đại vƣơng làm giá gạt thầy đi ngang qua mà bắt, nay nó nhốt thầy trong hộp đá. 

Vậy thì hai anh em khiêu chiến cho mau, ta ở trên mé sông mà đợi, nếu hai ngƣời trừ đặng nó thì trá 
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bại dẫn lên bờ, ta sẽ đánh mà bắt nó. Nói rồi niệm chú tị thủy lặn lên mé sông. 

 

 

Còn hai ngƣời đi xăng xái, Bát Giới xốc tới cửa động kêu lớn rằng:  

- Bớ quái Linh Cảm, trả thầy ta cho mau?  

Tiểu yêu vào báo lại.  

Linh Cảm đại vƣơng nói:  

- Chắc là học trò Ðƣờng Tăng đến khiêu chiến.  

Nói rồi nai nịt tề chỉnh, cầm trái đấu ra cửa động hỏi rằng:  

- Ngƣơi là Hòa Thƣợng ở đâu? Vì cớ nào mà đến đây rầy rạc?  

Bát Giới nạt rằng:  

- Ngƣơi là con quái u mê, đêm trƣớc đã cự với ta, nay không biết hay sao mà hỏi? Ta là đệ tử Ðƣờng 

Tăng đi thỉnh kinh, ngƣơi cả gan dám mạo hiệu thần, xƣng vƣơng mà đòi tế đồng nam đồng nữ! 

Ngƣơi không nhớ Nhứt Xƣng Kim là ta sao?  

Linh Cảm đại vƣơng nói:  

- Ngƣơi là Hòa Thƣợng sao lại hóa ra Nhứt Xứng Kim, ấy là tội giả hình thế tử.Vả lại ta chƣa ăn 

ngƣời, ngƣơi lại đánh ta bị thƣơng tích, sao bây giờ còn tìm tới hành hung?  

Bát Giới hỏi:  

- Ngƣơi đã nhƣợng ta, sao còn làmgiá mà bắt thầy ta? Trả lại thì thôi, bằng nghịch mạng thời ta đập 

chết.  

Linh Cảm đại vƣơng cƣời rằng:  

- Ta thiệt làm giá mà bắt thầy ngƣơi. Nếu ngƣơi đánh ba hiệp cầm đồng với ta, tức thì trả thầy lại, 

bằng ngƣơi sa cơ, ta sẽ bắt sống mà ăn thịt cho rồi đời.  

Bát Giới nói:  

- Cũng đặng, hãy coi Ðinh ba của ta!  

Nói rồi đập liền, Linh Cảm đại vƣơng giơ trái đấm ra đỡ. 

 

 

Xảy thấy Sa Tăng xông vào trợ chiến.  

Ba ngƣời đánh một giờ không phân thắng bại.  

Bát Giới nháy Sa Tăng, Sa Tăng biết ý liền trá bại chạy lên mé sông.  

Linh Cảm đại vƣơng nổi sóng gió đuổi theo. Nhảy lên bờ, bị Hành Giả đón lại mà đánh.  

Ðặng ba hiệp, Linh Cảm đại vƣơng nhảy xuống sông lặn mất.  

Tôn Hành Giả trở lại, nói với Sa Tăng, Bát Giới rằng:  
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- Hai ngƣơi nhọc sức quá mà chẳng thành công!  

Sa Tăng nói:  

- Anh ôi! Tôi coi bộ con yêu ấy lên bờ thì dở lắm, mà thủy chiến thiệt hay, tôi với nhị ca rán hết hơi 

mà thắng không nổi! Bây giờ biết tính làm sao mà cứu thầy?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nếu chuyển vẫn, ắt là nó giết thầy. Hai anh em đi khiêu chiến khi nãy, trái bại dẫn nó lên đây một 

lần nữa.  

Hai ngƣời vƣng lời đi nữa. 

 

 

Còn Linh Cảm bại tẩu về dinh, Khuyết Bà nghinh tiếp hỏi rằng:  

- Chẳng hay đại vƣơng đuổi theo hai Hòa Thƣợng đến đâu mới trở lại?  

Linh Cảm đại vƣơng nói:  

- Ta theo đến mé sông, gặp một ngƣời trợ chiến với chúng nó. Ngƣời ấy cầm một cây thiết bãng, 

năng không biết bao nhiêu, trái đấm của ta đỡ không nổi! Ðánh ba hiệp không lại, nên ta bại tẩu về 

đây.  

Khuyết Bà hỏi:  

- Chẳng hay ngƣời ấy tƣớng mạo ra thế nào?  

Linh Cảm đại vƣơng nói:  

- Hòa Thƣợng ấy mặt mày nhƣ Thiên Lôi, mọc lông nhƣ khỉ đột, mặt thỏn mỏ nhọn, mắt đỏ tròng 

vàng.  

Khuyết Bà nghe nói dùn mình thƣa rằng:  

- Ðại vƣơng ôi! Thiệt may phƣớc lắm, phải Ðại vƣơng đánh rán ba hiệp nữa, ắt là tánh mạng không 

còn! Bởi khi trƣớc tôi có nghe Long vƣơng nói chuyện, ngƣời ấy là Tề Thiên Ðại Thánh, năm trăm 

năm trƣớc phản thiên cung, họ Tôn tên Ngộ Không, thần thông và trí dõng, nay quy y theo phép 

Phật, phò Ðƣờng Tăng đi thỉnh kinh, cải hiệu là Tôn Hành Giả. Xin Ðại vƣơng từ rày sắp sau đừng 

đánh với Tôn Hành Giả. Nói vừa dứt tiếng, xảy thấy tiểu yêu vào báo rằng:  

- Hai Hòa Thƣợng hồi nãy, bây giờ đến khiêu chiến nữa.  

Linh Cảm đại vƣơng nói:  

- Hiền muội nói hay lắm, chúng bây cứ đóng cửa cho chắc mà thôi. Phía cửa trong chất đá cho đầy 

lên mà ngăn giữ. 

 

 

Khi ấy tiểu yêu vƣng lời, đóng cửa chắc cứng. Lại đem đá chất đống bít phía trong, Sa Tăng Bát Giới 
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khiêu chiến không thấy ra.  

Bát Giới nổi hành hung phá cửa, thấy phía trong đá chất chập chồng.  

Bát Giới đập bốn năm cái đinh ba, cũng không nhút nhích.  

Sa Tăng nói:  

- Nhị ca ôi! Nó sợ quá đã bế môn lấp đƣờng, mình phá sao nổi, chi bằng về thƣa lại với đại ca. Bát 

Giới y lời đồng thuật chuyện lại.  

Tôn Hành Giả than rằng:  

- Nó làm thế ấy, biết tính làmsao? Vậy thì thai ngƣơi tuần phòng, đừng cho nó trốn. Ðễ ta đi thỉnh 

Quan Âm. Nói rồi cân đẩu vân bay riết. 

 

 

Giây phút đến núi Phổ Ðà.  

Các thần nghinh tiếp nói rằng:  

- Ban mai Bồ Tát có dặn, nếu Ðại Thánh đến, thì dặn ở đây mà chờ.  

Nói rồi đi một mình vào vƣờn tre ngoạn kiểng. Vậy thời Ðại Thánh phải chờ. 

 

 

Xảy thấy Thiên Tài đồng tử bƣớc tới, bái Ðại Thánh mà tạ ơn rằng:  

- Khi trƣớc tôi nhờ Tôn Ðại Thánh đem đƣờng, mới gặp Bồ Tát. Từ ấy về sau Bồ Tát từ bi hoạn 

dƣởng, tôi hằng theo hầu hạ dƣới tòa sen.  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Thuở trƣớc Hồng Hài Nhi là chúa động, ăn nói theo yêu. Nay thành chánh quả rồi, làm Thiện Tài 

đồng tử, nên biết ta là ngƣời ơn, ăn nói theo Phật. 

 

 

Giây phút Tôn Hành Giả đợi hoài không đặng, túng nói với chƣ thần rằng:  

- Xin các ông làm ơn báo giùm, nếu để lâu chắc thầy tôi mang hại.  

Các thần nói:  

- Bồ Tát có dặn rồi, xin đại thánh chịu phiền ngồi đợi, chớ chúng tôi không dám báo tin.  

Tôn Hành Giả đợi lâu quá, nổi nóng chạy đại vào rừng tre, các thần cãn không đặng. Tôn Hành Giả 

thấy Quan Âm bận áo vắn, không đi giày, ngồi trẻ tre vót nan, coi hình nhƣ đƣơn giỏ.  

Tôn Hành Giả quỳ lạy bạch rằng:  

- Ðệ tử là Tôn Ngộ Không, có lòng đi cầu khẩn, bởi thầy tôi bị yêu quái là Linh Cảm đại vƣơng tại 

Thông Thiên hà, bắt giam cầm gần giết. Xin Bồ Tát từ bi cứu nạn, và cho tôi biết cội rễ con yêu ấy là 
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chi?  

Quan Âm nói:  

- Ngƣơi hãy ra ngoài ngồi đợi ta giây phút.  

Tôn Hành Giả không dám cãi lời, chạy ra nói với chƣ thần rằng:  

- Sao bữa nay Bồ Tát không ngự tòa sen, cũng không chải gở trang điểm, ngồi chẻ tre mà đƣơn đát 

vật chi?  

Chƣ thần nói:  

- Chúng tôi thiệt không rõ. Hồi sớm mai thấy Bồ Tát chờ dậy, không kịp gở đầu, cầm dao ra vƣờn, 

và dặn chúng tôi nhƣ vậy. Song đã bảo đại thánh nán đợi, chắc lo giúp việc cho đại thánh chi đó. 

 

 

Giây phút thấy Quan Âm xách giỏ tre, bƣớc ra kêu lớn rằng:  

- Ngộ Không, ngƣơi theo ta mà cứu Ðƣờng Tăng.  

Tôn Hành Giả lật đật quỳ lạy bạch rằng:  

- Ðệ tử chẳng dám thúc hối, xin Bồ Tát điểm trang chỉnh tề, rồi sẽ đằng vân.  

Quan Âm nói:  

- Không trang điểm làm chi, phải đi cho mau, thời cứu Ðƣờng Tăng mới kịp.  

Nói rồi hóa hào quang bay tới mé sông. Tôn Hành Giả theo sát gót. 

 

Khi ấy Bát Giới và Sa Tăng ngó thấy nhƣ vậy, đều bàn luận với nhau rằng:  

- Sƣ huynh thiệt nóng nảy trên đời, không biết tại Nam Hải sƣ huynh thúc hối ra thể nào, đến đổi Bồ 

Tát không kịp gỡ đầu, mặc áo, phải đi lập tức nhƣ vầy!  

Nói rồi thì Quan Âm vừa đến.  

Sa Tăng, Bát Giới đồng lạy mừng.  

Quan Âm mở dây đai miệng giỏ, và niệm chú rằng:  

- Tử đích khứ, huợt đích trụ. (Nghĩa là: Con nào chết thì ở ngoài, con nào sống thì vào giỏ). Niệm 

bảy lần nhƣ vậy, liền giở giỏ lên cao, thấy kim ngƣ trong giỏ, con mắt sáng lòa, vãy vi vàng hực!  

Quan Âm kêu lớn bảo rằng:  

- Ngộ Không mau xuống Thủy phủ mà cứu Ðƣờng Tăng.  

Tôn Hành Giả bạch rằng:  

- Chƣa bắt đặng yêu, cứu thầy tôi sao đặng?  

Quan Âm nói:  

- Vậy chớ giống chi trong giỏ đó?  

Sa Tăng, Bát Giới đồng lạy mà bạch rằng:  
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- Chẳng hay con cá ấy, vì cớ nào mà có thần thông?  

Quan Âm nói:  

- Nó là kim ngƣ ở trong hồ sen của ta, thƣờng ngày nó nổi lên nghe kinh, đã lâu năm lắm, sau nó tu 

nhiều đời, nên có phép luyện búp sen không nở, thành ra trái dấm, thừa nƣớc ròng lội xuống đây. Hồi 

sớm mai nầy, nên ta không kịp điểm trang, lo đƣơn giỏ mà bắt nó.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nhƣ vậy, xin Bồ Tát nên đợi giây phút, đặng tôi vào xem Trần gia, kêu các thiệu nam, tin nữ lậy 

mừng cho biết ơn Bồ Tát thâu yêu mà cứu đời, nhiều kẻ tin lóng, cải ác tùng thiện.  

Quan Âm nói:  

- Vậy thì ngƣơi đi cho mau. 

 

 

Sa Tăng, Bát Giới chạy đến xóm Trần gia thuật chuyện sơ lƣợc và nói rằng:  

- Ai muốn coi Phật Quan Âm giáng thế, thì đi cho chóng.  

Nội xóm ấy trai, gái, già, trẻ đồng mừng rỡ đi coi, không quản lắm bùn, đồng quỳ lạy Bồ Tát. Có 

ngƣời thợ vẽ giỏi, liền họa hình, gọi là: Quan Âm ngƣ lam.  

Bây giờ còn lƣu truyền bức hình ấy. 

 

 

Khi ấy Quan Âm về Nam Hải, còn Sa Tăng, Bát Giới xuống đình Thủy quy thấy loài thủy tộc chết 

nhiều lắm ấy là các tiểu yêu.  

Hai anh em vào dinh, giở hòm đá cõng thầy lên bực.  

Tam Tạng hỏi thăm tự sự, liền lạy về phía Nam Hải tạ ơn Quan Âm.  

Trần Trừng, Trần Thanh mời thầy trò về nhà thết đãi. Tam Tạng không chịu đi, Trần Thanh nói:  

- Khi trƣớc lão gia không chịu nghe lời anh em tôi, mới mắc nạn nhƣ vậy.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Chuyện cũ chẳng nhắc làmchi, từ rày sắp lên Linh Cảm đại vƣơng đã về hồ sen rồi, nội xóm nầy 

khỏi cúng tế nữa. Vậy thì hai ông lo giúp một chiếc thuyền, đƣa thầy tôi qua sông cho tử tế!  

Trần Thanh nói:  

- Tôi sẳn có ghe lớn. Ðể chúng tôi chịu bạn chèo.  

Ngƣời khác nói:  

- Phần tôi coi sửa sang dọn đồ xuống. Ai nấy đều lo việc đƣa thầy.  

Xảy nghe dƣới sông kêu lớn rằng:  

- Tôn Hành Giả, đừng tính việc đi ghe, mà tốn của và mất công thiên hạ. Ðể tôi đƣa bốn thầy trò và 
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con ngựa qua sông.  

Ai nấy nghe nói, lấy làm lạ lùng! Ngƣời ngƣời đều mọc ốc. 

 

 

Giây phút thấy con Thủy nguơn nổi lên, bởi sống lâu năm nên coi mốc thích, những ngƣời không 

biết thì gọi là thần qui.  

Tôn Hành Giả thấy Thủy nguơn lội tới bực, liền giá thiết bảng mà hăm rằng:  

- Nếu ngƣơi lên đây thì ta đập chết.  

Thủy nguờn nói:  

- Tôi cám ơn đại thánh, nên chịu đƣa qua sông. Sao lại đòi đập chết?  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Ngƣơi cám ơn ta chuyện chi?  

Thủy nguơn nói:  

- Nguyên ông bà tôi cũng ở sông nầy. Ðến tôi tu hành có công, lập dinh Thủy nguơn mà ở. Cách chín 

năm trƣớc nƣớc nhảy, con quái ấy đến đánh tôi, tôi cự không lại phải bỏ dinh cho nó ở. Nay gia 

quyến tôi đặng quy về nhà cũ, ấy là ơn đại thánh bằng non, chẳng những nội nhà tôi cám ơn mà thôi, 

nội xóm Trần gia cũng cám ơn, mỗi năm còn hai mạng. Ấy là làm ơn một chỗ mà sanh hai bên nên 

tôi cảm nghĩa. Tôn Hành Giả nghe rõ mừng thầm, chống thiết bảng mà hỏi rằng:  

- Ngƣơi thiệt tình nhƣ vậy hay sao?  

Thủy nguơn nói:  

- Ơn đại thánh bằng trời, lẻ nào tôi dám dối.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nếu thiệt tình nhƣ vậy, thì ngó lên trời mà thề cho độc, ta mới dám tin?  

Thủy nguơn vác mặt thề rằng:  

- Nếu tôi không đƣa Ðƣờng Tăng qua khỏi sông nầy, thì cả mình tôi tiêu tan ra huyết.  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Vậy thì ngƣơi bò lên đây. Thủy nguơn bò lên bờ.  

Ai nấy lại coi, về lớn phỏng giáp vòng bốn trƣợng!  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Xin thầy lên lƣng cho nó chở?  

Tam Tạng nói:  

- Ðồ đệ ôi! Rất đỗi giá cứng nhƣ đá, còn ta ra nhƣ nƣớc thay. Huống chi lƣng quy đã khum và lóc 

chở vững bằng mƣời ghe. Nếu nghiêng một cái thì tôi chịu tội.  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  
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- Thú vật tu lâu năm lắm mới biết nói tiếng ngƣời, lẻ nao dám dối trá. Vậy thì các anh em sửa sọan 

lên lƣng.  

Nội xóm Trần gia đông lạy tạ.  

Bốn thầy trò giả từ.  

Tôn Hành Giả bảo Sa Tăng dắt ngựa đứng giữa lƣng.  

Bảo Sa Tăng đứng bên hữu, mời thầy đứng bên tả. Bát Giới ở đằng sau, Hành Giả đứng trƣớc. Lại e 

qua đinh sanh sự, nên Hành Giả mở dây lƣng xỏ mũi Thủy nguơn nhƣ bắt vàm trâu, nắm mối dây 

nhƣ cầm cƣơng ngựa, một chƣn đứng trên vè, một chƣn đứng đứng trên cổ, giơ thiết bảng mà hăm 

rằng:  

- Lão Nguơn à! Cứ việc lội cho vững, nếu lắc một chút ta cũng đập đầu.  

Thủy Nguơn nói:  

- Tôi chẳng hề dám cải. Nói rồi lội trên mặt nƣớc, mau tợ tên bay, mà vững vàng nhƣ ngồi trên mặt 

đất. 

 

 

Còn bá tánh trên bờ đều lạy đƣa. Giây lâu ngó đã bặc tăm, thiên hạ đều lui về hết. 

 

Bốn thầy trò ở trên lƣng Thủy Nguơn, chƣa tối ngày đã đến mé, thầy trò mừng rỡ lên bờ.  

Tôn Hành Giả mở dây lƣng buộc lại.  

Tam Tạng chắp tay nói rằng:  

- Nhờ ơn Lão Nguơn đƣa khỏi sông lớn, chẳng biết lấy vật chi mà đền ơn đợi ta đi thỉnh kinh về sẽ 

báo đáp.  

Thủy Nguơn nói:  

- Tôi chẳng dám trông sự ấy, song nghe đồn Phật Tổ bên Tây Phƣơng biết việc vị lai quá khứ. Tôi có 

một điều sở bức là tu đã một ngàn ba trăm năm mà chƣa đặng hóa hình ngƣời, tuy là biết nói và sống 

lâu, song chƣa thoát kiếp! Xin thầy làm ơn bạch quá Phật Tổ, coi bao giờ tôi đặng thành ngƣời.  

Tam Tạng nói:  

- Ðể nữa bần tăng hỏi giúp.  

Thủy Nguơn từ giã, rồi chùi tuốt xuống sông.  

Thầy trò nhắm phía Tây thẳng tới.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 
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Hồi 50  

Nghe tiếng phỉnh phờ, sanh cực khổ 

Cải lời ngay thẳng, bị yêu ma 

Khi bốn thầy trò qua khỏi sông Thông Thiên, nhằm tiết mùa đông lạnh lẽo, cùng nhau ăn sƣơng nằm 

tuyết, đạp sỏi dày sành.  

Ði hèn lâu gặp núi đá chập chồng, đƣờng đi gay gắt.  

Tam Tạng nói:  

- Thế nầy phải trèo non mới đặng. Song núi cao thì nhiều beo cọp và thú dữ, các trò phải đề phòng .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Xin thầy đừng hồ nghi, anh em tôi đã đồng lòng, sợ chi hùm beo yêu quái .  

Tam Tạng y lời giục ngựa lên đặng hai phần hòn núi, xảy thấy dựa chơn núi có lầu đài.  

Tam Tạng mừng rỡ nói rằng:  

- Ta đã đói và lạnh, phần đi lên cũng mỏi mê. Ðàng kia có lầu đài chắc là xóm nhà hoặc chúa miễu. 

Hãy vào đó dùng cơm rồi sẽ đi .  

Tôn Hành Giả nhƣớng con mắt xem rỏ lầu đài nầy hơi dữ mịt mù, trên mây chiếu những yêu khí.  

Liền day lại thƣa rằng:  

- Thầy ôi! Chỗ ấy hiểm nghèo lắm, chẳng phải hiền đâu!  

Tam Tạng nói:  

- Lầu đài tử tế nhƣ vậy, không lẽ có yêu?  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Yêu tinh thần thông lắm, hóa chi cũng đặng, chẳng lựa là lầu đài. Nếu đi vào thì mắc kế nó .  

Tam Tạng nói:  

- Ta thiệt đói quá chừng!  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Thầy đói thì xuống ngựa mà ngồi, đợi tôi đi xin cơm chỗ khác .  

Tam Tạng y lời xuống ngựa.  

Sa Tăng mở gói lấy bình bát đƣa cho Tôn Hành Giả.  

Hành Giả dặn rằng:  

- Sƣ đệ đừng đi tới, cứ ngồi đây bảo hộ sƣ phụ và đợi ta .  

Tôn Hành Giả tuy dặn Sa Tăng mà còn ngại Tam Tạng sanh sự.  

Nên còn dặn rằng:  

- Thầy ối chốn nầy nhiều vật dữ, thầy chẳng nên đi tới mà lầm. Tôi biết tánh, thầy không chịu ngồ 

một chỗ, để tôi làm phép cho thầy ngồi .  
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Nói rồi lấy thiết bãng vẽ một vòng xung quanh chỗ Tam Tạng ngồi, mà nói rằng:  

- Thầy ngồi chính giữa, Sa Tăng, Bát Giới ở hai bên. Cái vòng nầy tôi đã khoán rồi, dầu vách sắt 

tƣờng đồng cũng không dám sánh. Dẫu cho hùm beo yêu quái cũng khó xông vào, có chuyện chi thì 

tôi chịu tội. Nếu thầy bƣớc ra ngoài vòng nầy, rủi ro thì chịu, chẳng khá trách tôi .  

Dặn dò rồi nhảy lên mây, bay qua phía Nam, ngó thấy xóm nhà liền nhảy xuống. 

 

 

Có ông già kia mở cửa, chống gậy ra ngó trời mà nói rằng:  

- Gió Tây Bắc thổi già, chắc mai trời nắng gắt! Nói vừa dứt tiếng, thấy con chó chạy ra sửa vồ. Ấy là 

của Hành Giả.  

Ông già ngó lại thấy Tôn Hành Giả một tay xách thiết bãng,một tay cầm Bình bát, bƣớc tới thƣa 

rằng:  

- Tôi là Hòa Thƣợng nƣớc Ðại Ðƣờng, vƣng chỉ đi thỉnh kinh Tây Phƣơng. Nay thầy tôi đói lòng, 

xin ông cho nhờ một bữa?  

Ông ấy nói:  

- Thầy đừng lo việc hóa trai, đi lạc đƣờng mà không biết! Ðƣờng đi Tây Phƣơng là đại lộ, sao lại 

quẹo ngõ nầy, ƣớc xa hơn ngàn dặm! Sao chƣa kiếm mõ mà tháo ra . Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Thiệt thầy tôi ngồi tại đại lộ, mà đợi tôi hóa trai .  

Ông già ấy nói:  

- Hòa Thƣợng sao không giữ theo ngũ giái cấm, dám buông lời nói trớ trinh. Lẽ nào nhịn đói sáu bảy 

ngày, mà đợi học trò đi xin cơm ngàn dặm!  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Tôi không dám nói dối, thiệt đi không đầy nửa khắc đã đến đây, nhƣ xin đặng cơm thì tôi đem về 

kịp đúng ngọ .  

Ông già ấy kinh hãi rằng:  

- Hòa Thƣợng nầy là yêu là quỷ không phải là ngƣời ta! Và nói và chạy.  

Tôn Hành Giả nhảy theo níu lại nói rằng:  

- Ông chạy đi đâu, có cơm xin cho chút đỉnh?  

Ông ấy nói:  

- Không có, không có, nhà tôi sáu bảy miệng ăn, nấu một bữa có ba tô gạo; mà bây giờ chƣa chín, 

xin thầy đến chỗ khác mà hóa trai .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Lời tục ngữ rằng: Ði ba nhà không bằng ngồi một chỗ. Vậy thì ta nán đợi xong hơn . Ông ấy tức 

mình, giá gậy đập vào đầu Tôn Hành Giả.  
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Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Mặc ý ông đập bao nhiêu thì đập, song phải nhớ mấy gậy thì mấy chén cơm .  

Ông ấy đập bảy tám gậy không thấy dùng lắc chút nào, thất kinh quăng gậy chạy vô đóng cửa và nói 

rằng: 

- Có quỷ , có quỷ ! Nội nhà nghe hô hoảng, kinh hãi đóng cửa trƣớc và cửa sau. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nổi giận, nghĩ thầm rằng:  

- Ông nầy nói cơm chƣa chín, song chƣa biết thiệt chăng. Chi bằng tàng hình vào xem thử .  

Nghĩ rồi tàng hình vào nhà, giở chảo cơm coi lại mới vừa chín, liền kê Bình bát xúc đầy, rồi đằng 

vân trở lại. 

 

 

Nói về Tam Tạng ngồi đợi hèn lâu, không thấy Tôn Hành Giả trở lại, liền đứng dậy ngó chừng mà 

nói rằng:  

- Con khỉ nầy xin cơm xứ nào mà lâu về quá!  

Bát Giới cƣời rằng:  

- Họ đi chơi cho sƣớng, bắt thầy trò mình ở lại ngồi tù!  

Tam Tạng nói:  

- Sao gọi là ngồi tù!  

Bát Giới thƣa rằng:  

- Ðời xƣa đấp đất làm đề lao, nay Hành Giả bắt chƣớc vẽ vòng cho thầy trò mình ngồi nhƣ tù vậy, 

nếu có cọp beo yêu quái tới, chắc là trƣớc ăn thịt thầy!  

Tam Tạng hỏi:  

- Ngộ Năng, ngƣơi tính lẽ nào vô sự?  

Bát Giới thƣa rằng:  

- Chỗ nầy trống trải lạnh lùng, thiệt là bất tiện lắm, nên ngồi lâu đã tê chơn. Chi bằng đi lần, sƣ 

huynh hóa trai về, bay theo cũng đặng .  

Tam Tạng số cực, nghe tiếng thị phi lấy làm hiệp ý, liền lên ngựa đi lần.  

 

Không bao lâu đã đến chơn núi, tới chỗ lầu đài. Thấy cửa ngõ một cánh khép, một cánh mở, Bát Giới 

buộc ngựa tại cửa, Sa Tăng để gánh đồ xuống nghỉ ngơi.  

Tam Tạng ngồi trên ngạch cửa ngõ.  

Bát Giới nói:  

- Chổ nầy chắc nhà quan lớn, nên không ai lai vãng trƣớc sân. Vậy thì thầy với sƣ đệ ngồi đây, đặng 
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tôi vào xem thử .  

Tam Tạng nói:  

- Phải giữ khuôn phép, chẳng nên lao chao, e ngƣời quở trách khó lòng?  

Bát Giới thƣa rằng:  

- Từ khi tôi thọ giáo đến nay, thiệt nhu mì lắm, chẳng nghinh ngang nhƣ khi trƣớc mà thầy lo lắng 

cho nhọc lòng . Nói rồi giắt đinh ba vào lƣng, xốc áo sửa lại ngay thẳng, đi hòa huởn lần vào. Thấy 

ba căn nhà cao, cuốn nèm khoản khoát, trong nhà trống lổng không ai, chẳng có bàn ghế chi hết!  

Bát Giới đi thẳng vào nhà cầu, ngó thấy trên lầu có mở cửa sổ, mùng màn xủ xuống bịt bùng.  

Bát Giới nói:  

- Chắc là chủ nhà sợ lạnh nên xủ mùng nằm đó .  

Nói rồi leo thang lên lầu khoát màn ra coi thử.  

Bát Giới ngó thấy một đống xƣơng trên giƣờng cái sọ bằng cái tô, ống xƣơng đo dài bốn năm thƣớc.  

Bát Giới mũi lòng than rằng:  

 

Chằng Nguơn soái thì cũng Tƣớng quân, 

Ðời nào còn sọ với còn chơn, 

Anh hùng hào kiệt nay đâu vắng, 

Ðỗ đống xƣơng tàn thấy dửng dƣng.  

 

 

Bát Giới ngâm thơ rồi, ngó thấy sau màn có chiếu sàng ngỡ là ngƣời phụng tự thắp đèn; coi lại 

không phải, ấy là cửa song giọi nắng.  

Bát Giới đi lần tới, thấy ba cái áo gấm lót bông để trên bàn độc.  

Bát Giới thỉnh hết và ba, xuống lầu trở ra nói với Tam Tạng rằng:  

- Bạch thầy, ấy là nhà hoang không có ai hết.  

Lão Trƣ vào nhà rồi đi lên lầu, giở màn ra thấy đống xƣơng trên chiếu. Ði tới một chút ngó thấy ba 

cái áo để trên bàn, lấy xuống đây chia nhau mà mặc kẻo lạnh. Vậy thì thầy dùng một cái cho ấm, nó 

là áo gấm lót bông .  

Tam Tạng nói:  

- Không nên, không nên! Trong luật có nói rằng: Ăn cắp ăn trộm cũng đồng tội. Nếu ngƣời bắt đặng 

thì khó lòng! Ðem trả cho mau, chẳng nên trì huởn. Chúng ta ngồi đây đụt gió, đợi Hành Giả trở lại 

sẽ đi .  

Bát Giới bạch rằng:  

- Có ai đâu mà sợ bắt, của vô chủ thời lấy, nào phải trộm cắp chi . 
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Tam Tạng nói:  

- Ngƣơi làm trái lẽ lắm! Há chẳng nghe câu sách nói rằng: - Làm chuyện quấy trong nhà tối mặc 

lòng, con mắt thánh thần ngó thấy nhƣ chớp nháng. Hãy đem để lại chỗ cũ, của trái lẽ chẳng nên 

dùng .  

Bát Giới cƣời rằng:  

- Thầy chê không mặc thì thôi, tôi bận cho ấm cật. Chờ sƣ huynh lại sẽ đi .  

Sa Tăng nói:  

- Nhƣ vậy tôi cũng mặc một cái nhƣ anh . Hai ngƣời bận áo vừa rồi, áo nó thắt lại nhƣ trói kẻ, hai tay 

đều tréo sau lƣng, đồng ngã lăn xuống đất!  

Tôn Hành Giả kinh hãi lại cổi không ra, tức mình quá, mà không biết làm sao đặng. 

 

Khi ấy chúa yêu ở trong động, nghe tiếng té trƣớc cửa, biết là chúng mắc bẫy, sai tiểu yêu ra xem 

thử, coi trói đặng mấy ngƣời?  

Tiểu yêu vƣng lời ra trƣớc. Còn chúa yêu thâu phép biến mất lầu đài. 

 

 

Khi ấy tiểu yêu ra bắt Tam Tạng và dắt ngựa vào trƣớc, đứa thời dẫn Sa Tăng, Bát Giới theo sau.  

Chúa yêu thấy Tam Tạng:  

- Chắp tay quì dƣới đất, liền nạt lớn hỏi rằng: - Ngƣời là hòa thƣợng ở đâu, dám to gan lớn mật, ban 

ngày ăn cắp y phục của ta?  

Tam Tạng khóc và thƣa rằng:  

- Bần tăng vƣng lịnh Ðƣờng thiên tử, qua Tây Phƣơng lạy Phật thỉnh kinh. Nhơn vì đói lắm, sai học 

trò lớn đi hóa trai chƣa về. Bởi tôi cãi lời nó, nên vào đây trốn gió. Không dè hai đứa đồ đệ lấy nhằm 

áo, nên tội lây và tràng nhƣ vậy. Xin đại vƣơng lấy lòng nhơn đức, tha bần tăng đi thỉnh kinh, về 

Ðông Ðộ tôi sẽ thuật chuyện đại vƣơng rộng lòng hỉ xả .  

Chúa yêu cƣời rằng:  

- Ta thƣờng nghe thiên hạ đồn rằng: Ăn một miếng thịt Ðƣờng Tăng thì sống lâu ngàn tuổi, răng 

rụng rồi cũng mọc, đầu tóc cũng xẽ hóa thành xanh, mà ngƣơi tới nạp mình, thiệt ta có lộc cho nên 

cũng không dám phụ mà bỏ qua. Còn học trò lớn của ngƣơi tên họ chi; đi hóa trai tại chốn nào đó?  

Bát Giới nói hớt rằng:  

- Sƣ huynh ta là Tôn ngộ Không năm trăm năm trƣớc đánh phá thiên cung, có làm chức Tề Thiên đại 

thánh .  

Chúa yêu nghe nói mọc ốc nghỉ thầm rằng:  

- Ta thuở nay nghe tiếng đã lâu, không dè nay lại gặp!  
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Ngẫm nghĩ rồi, truyền trói Ðƣờng Tăng giam lại, và hóa phép thâu bửu bối, bảo tiểu yêu lấy dây 

khác trói Bát Giái, Sa Tăng, đồng khiêng bỏ sau động, đợi bắt đặng Tôn ngộ Không sẽ ăn thịt một 

lần. Tiểu yêu vƣng lịnh. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả hóa trai về chốn cũ, ngó không thấy thầy trò, coi nét vẻ một vòng còn nguyên 

hiện; xem qua lâu đài hồi nảy biến mất chẳng còn.  

Tôn Hành Giả than rằng:  

- Ôi thôi! Chắc là bị con yêu nầy bắt hết . Nói rồi lần theo dấu ngựa, đi đặng sáu dặm đƣờng. Gặp 

một ông già chống gậy đi tới, sau lƣng theo một đứa tiểu đồng, Tôn Hành Giả để bình bát xuống bái 

liền.  

Ông già đáp lễ và hỏi rằng:  

- Thầy ở đâu đến đây?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Bốn thầy trò tôi ở nƣớc Ðại Ðƣờng, vƣng chỉ thỉnh kinh. Bởi thầy tôi đói bụng, nên ngồi đợi tôi hóa 

trai, khi trở về kiếm hoài không đặng; chẳng h ay ông có gặp cùng chăng?  

Ông ấy cƣời rằng:  

- Tôi mới gặp ba thầy trò đi lạc vào động yêu .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Chẳng hay động yêu ấy ở đâu, xin ông chỉ cho tôi đi đòi lại? .  

Ông ấy nói:  

- Núi nầy gọi là Kim đâu sơn, có Kim đâu động, chúa động là Ðộc giác Tỉ đại vƣơng, thần thông cao 

lắm, vỏ nghệ trên đời, ba thầy trò chắc chết muôn phần, nếu hòa thƣợng đi tìm e mang hại nữa!  

Tôn Hành Giả nói:  

- Cám ơn ông nói giúp, song bề nào tôi cũng đi tìm .  

Ông già hiện nguyên hình quì xuống thƣa rằng:  

- Tôi thiệt là Thổ Ðịa, đợi Ðại Thánh đã lâu, xin đƣa bình bát cơm cho tôi giữ đặng Ðại Thánh rảnh 

tai mà đánh yêu. Chừng cứu đặng thầy rồi, tôi sẻ giao cho Ðƣờng Tăng, mới biết Ðại Thánh thiệt 

tình hóa trai cực khổ .  

Tôn Hành Giả mắc cở nạt rằng:  

- Con quỷ già muốn phải đòn, soa chẳng nghinh tiếp ta, lại giả hình gạt gẩm?  

Thổ Ðịa thƣa rằng:  

- Tôi biết ý Ðại Thánh nóng nảy nên phải giả dạng mà cắt nghĩa cho rành .  

Tôn Hành Giả nói:  
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- Vậy thì ngƣơi phải giữ bình bát cho ta, đợi cứu đặng thầy thì trả lại?  

Nói rồi xăng quần xách Thiết bảng tới trƣớc cửa động xem thấy tiểu yêu đƣơng tập vỏ.  

Tôn Hành Giả kêu lớn rằng:  

- Tiểu yêu, bây vào báo với chúa động rằng: - Có học trò lớn của Ðƣờng Tăng là Tôn ngộ Không Tề 

Thiên đại thánh đến đây. Bảo trả thầy cho mau kẻo chết cả ổ! Tiểu yêu vào báo lại.  

Chúa yêu mừng rở nói rằng:  

- Ta từ xuống phàm trần đến nay không tập rèn vỏ nghệ. Nay có ngƣời giỏi tới, hiệt là đánh xứng tay, 

luôn dịp tập vỏ nghệ chơi kẻo luống .  

Nói rồi truyền tiểu yêu đem cây giáo dài mƣời hai thƣớc, dẩn tiểu yêu ra động hỏi rằng:  

- Ngộ Không là thằng nào?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ông ngoại mi ở đây, hãy trả thầy ta thì êm, bằng nghịch chắc là tan xác .  

Chúa yêu nạt rằng:  

- Con tinh khỉ tài chi, mà dám buông lời nhƣ vậy? Bởi thầy ngƣơi ăn cắp y phục của ta, nên bị bắt 

giam cầm sau động; cũng gần ăn thịt bây giờ. Nếu ngƣơi đánh với ta ba hiệp cầm đồng, thì ta trả lại, 

bằng thua thì chết một chỗ với nhau .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ngƣơi đừng khoe miệng với ta, rán mà chịu một Thiết bãng .  

Nói rồi đập liền.  

Ðộc giác Tỉ đƣa thƣơng ra đở.  

Hai ngƣời đánh ba chục hiệp cầm đồng.  

Ðộc giác Tỉ thấy Ngộ Không đánh Thiết bãng ròng lắm, liền khen rằng:  

- Thiệt là vỏ nghệ cao cƣờng, đáng mặt náo thiên cung lắm .  

Nói rồi tiểu yêu áp tới trợ chiến, phủ vây sau trƣớc bịt bùng.  

Tôn Hành Giả chẳng nao, tả xông hửu đội, song Tiểu yêu cứ việc vây hoài.  

Tôn Hành Giả nổi nóng, quăng Thiết bảng lên, biến ra trăm ngàn đánh xuống, tiểu yêu kinh hãi chạy 

dài, Ðộc giác Tỉ cƣời ngất rằng:  

- Con khỉ nầy đừng vô lễ, hãy coi bửu bối của ta! Nói rồi lấy chiếc vòng trong áo đƣa ra coi màu 

trắng trong nhƣ ngọc, quăng lên hào quang chiếu sáng lòa. Thâu Thiết bảng nhập lại một cây, mắc 

trong chiếc vòng sa xuống.  

Tôn Hành Giả bị nó thâu Thiết bãng, còn tay không, túng phải bay đi.  

Ðộc giác Tỉ không theo, đam nhau vào động. 

 

Thiệt ra:  
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Mình cao thì họ lại cao hơn, 

Chín họa mƣời tai cũng chẳng sờn. 

 

Nghỉ trách thầy không ngồi một chỗ, 

Cải lời báo hại cực nhiều cơn.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 51  

Thánh Thần có phép còn chƣa giỏi 

Nƣớc lữa Không Linh rƣớc uổng công 

Tôn Hành Giả túng thế phải chạy, về ngồi sau hòn núi Kim đẩu, mà thao rằng:  

- Thầy ôi! Tôi quyết giúp thầy đi tới Tây Phƣơng, cho thành chánh quả. Ai ngờ nay mất thiết bãng 

rồi, tay không đánh sao lại nó!  

Khóc than rồi nghĩ rằng:  

- Con yêu này nó biết ta đại náo thiên cung, chắc nó là vì tinh tú chi giáng hạ đó. Chi bằng cứ gốc mà 

phăn .  

Nghỉ rồi cân đẫu lên Nam Thiên Môn gần Linh Tiêu điện.  

Xãy thấy Cát Tiên Ông, Trƣơng Ðạo Lăng, Hứa Chơn Quân, Khữu Hoằng Tế, bốn vị thiên sƣ đồng 

nghinh tiếp hỏi rằng:  

- Ðại Thánh đến có sự chi?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Tôi có việc cần kiếp lắm, xin bốn ông làm ơn tâu giùm, đặng tôi vào chầu Thƣợng Ðế .  

Bốn vị thiên sƣ y lời vào tâu lại, rồi ra đòi Hành Giả vào đền, Tôn Hành Giả tâu rằng: - Tôi bảo hộ 

Ðƣờng Tăng đi thỉnh kinh, thuở nay hằng mắc nạn. Bây giờ gặp yêu quái dữ, bắt thầy tôi, quyết lòng 

ăn thịt. Tôi tìm đến cửa động, đánh với nó cầm đồng, bị phép linh thâu cây thiết bãng. Nó lại biết cội 

rể tôi, nên tôi nghi là tinh tú giáng hạ. Nhờ ơn trời cho tra xét thâu về, tôi lấy làm may mắn .  

Tâu rồi liền quì lạy.  

Cát Tiên Ông hỏi rằng:  

- Con khỉ kia, sao hồi trƣớc nghinh ngang, bây giờ cung kính?  
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Tôn Hành Giả nói:  

- Không phải đâu, bởi mất thiết bãng rồi nên hết múa .  

Thƣợng Ðế truyền chỉ Khã Hàng Trƣợng Nhơn chơn quân tra thử coi vì sao nào giáng thế, tức thời 

phải thâu về. 

 

Khi ấy Khã Hàng Trƣợng Nhơn chơn quân phụng chhỉ đi với Tôn Hành Giả tra xét các vì sao, đâu 

đều đủ mặt hết thãy!  

Khã Hàng Trƣợng Nhơn chơn quân vào tâu lại.  

Thƣợng Ðế phán rằng:  

- Nhƣ vậy trẩm ban chỉ cho Tôn Ðại Thánh đặng pháp đƣa ít vị thiên tƣớng đi đánh yêu .  

Bốn vị thiên sƣ ra truyền chỉ lại, Tôn Hành Giả bàn luận rằng:  

- Khi trƣớc lão Tôn phãn thiên cung không tƣớng nào đánh lại. Nay con yêu ấy dữ hơn Lão Tôn nửa, 

còn viện thiên tƣớng làm chi?  

Hứa chơn quân nói:  

- Xƣa khác nay khác, bây giờ nhiều kẽ tài năng. Lẻ thƣờng một ngƣời hay một nghề, một vật trị một 

vật. Ðại Thánh phãi tuân chỉ, chọn ít vị thiên tƣớng trợ chiến với mình, chớ hồ nghi mà hƣ việc .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nhƣ vậy thì cãm phiền Chơn quân tâu lại, xin thỉnh Lý Thiên Vƣơng và Na Tra, vì hai ngƣời ấy có 

nhiều phép trị yêu, đánh cầu may coi thử . 

 

 

Khi ấy Hứa chơn quân vào tâu nhƣ vậy, Thƣợng Ðế truyền chỉ đòi hai cha con Lý Thiên Vƣơng, cấp 

theo Tôn Hành Giả.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Xin chơn quân tâu giùm một chuyện nửa, cho tôi thĩnh hai vị Lôi Công, đợi nó giao chiến với Lý 

Thiên Vƣơng, hai vị Thiên lôi thừa cơ ở trên mây đánh xuống .  

Hứa chơn quân vào tâu nữa, Thƣợng Ðế sai Ðặng thiên quân và Trƣơng thiên quân, là hai vị Lôi 

Công đồng theo trợ chiến. 

 

 

Khi các vị đồng đến núi Kim Ðẩu, Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

- Chẳng hay tính ai đi khiêu chiến?  

Lý Thiên Vƣơng nói:  

- Na Tra đánh chín mƣơi sáu động yêu, vì nhiều phép báu. Nay để sau đi trƣớc coi thể nào?  
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Tôn Hành Giả nói:  

- Nhƣ vậy để Lão Tôn dẫn Thái Tử đi .  

Na Tra hăm hở theo tới cửa động.  

Tôn Hành Giả thấy đóng cửa, kêu lớn rằng:  

- Yêu quái, trả sƣ phụ cho ta?  

Tiểu yêu vào báo lại. Ðộc giác Tỉ nghe báo, liền cầm giáo ra cửa động, chỉ Na Tra mà cƣời rằng:  

- Mi là con trai út của Lý Thiên Vƣơng, chuyện chi tới động ta khiêu chiến?  

Na Tra nói:  

- Bởi ngƣơi làm loạn bắt thánh tăng, nên ta vƣng chỉ đi vấn tội .  

Ðộc giác Tỉ nổi giận nói rằng:  

- Na Tra, phải Tôn Hành Giả viện ngƣời trợ chiến đó chăng? Ta là ngƣời quyết ăn thịt thánh tăng. Mi 

là trẻ thơ ngây, tài phép bao nhiêu mà cứu đặng? Nói rồi đâm một giáo, Na Tra đƣa gƣơm trảm yêu 

đở liền.  

Hai ngƣời hỗn chiến với nhau.  

Tôn Hành Giả chạy lên kêu hai vị Lôi Công, bão đánh lƣởi tầm sét mà trợ chiến. 

 

 

Khi ấy hai vị Lôi Công mới tới, thấy Na Tra dùng mình biến ba đầu sáu tay, cầm sáu món binh khí 

mà đánh.  

Ðộc giác Tỉ cũng hiện ra ba đầu sáu tay, cầm ba cây giáo cự chiến, Na Tra quăng sáu món binh khí, 

là: Khảm yêu đao, trảm yêu kiếm, phƣợc yêu sách, hàng ma xử, tú cầu, hỏa luân nhi, sáu món ấy 

biến ra muôn muôn ngàn ngàn đánh vải xuống.  

Ðộc giác Tỉ chẳng hề sợ, lấy chiếc vòng quăng lên, hào quang chiếu sáng, thâu sáu món binh khí ấy 

liền.  

Na Tra còn tay không, thất kinh bại tẫu!  

Ðộc giác Tĩ thắng trận, vào động nghỉ ngơi. 

 

 

Còn hai vị Lôi Công ở trên mây bàn luận với nhau rằng:  

- May chúng ta chậm tay, phải bất tử cũng mất lƣỡi tầm sét và búa mà chớ . 

 

 

Khi ấy hai vị Lôi Công đi với Na Tra, Hành Giã đồng tới trƣớc mặt Lý Thiên Vƣơng.  

Na Tra thƣa rằng:  
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- Con yêu ấy thiệt thần thông cao lắm!  

Tôn Hành Giả nói:  

- Tài phép nó củng tầm thƣờng. Ngặt chiếc vòng hay thâu phép ngƣời ta, lấy làm khó trị lắm!  

Lý Thiên Vƣơng nói:  

- Ta thấy nó thâu hếp phép thái tử, thiệt không biết tính kế chi!  

Tôn Hành Giả nói:  

- Tính kế chi mà trị đặng chiếc vòng, thì ta bắt nó dễ lắm .  

Lý Thiên Vƣơng nói:  

- Nƣớc và lửa không vị vật chi, họa là trừ đặng chiếc vòng ấy .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Phải lắm . Vậy thời các ông nán đợi, tôi đi thỉnh sao Huỳnh hoặc là Hõa Ðức tinh quân, đem lửa 

đốt tiêu chiếc vòng mà bắt nó. Trƣớc là cứu thầy tôi khỏi nạn, sau là thâu bửu pháp cho các ông về 

trời .  

Na Tra nghe nói mừng rỡ dặn rằng:  

- Xin đại thánh đi cho cần kiếp . 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả hiện hào quang đến cung Ðông Huệ, Hõa Ðức tinh quân ra ngoài nghinh tiếp, 

nói rằng:  

- Hôm qua Khã Hàng Trƣợng Nhơn tra tại đây không có ai giáng thế .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Chuyện tra xét đủ mặt, tôi đã hay rồi. Nay Na Tra thái tử bại trận, bị yêu thâu hết binh khí. Nên 

thỉnh tinh quân trợ chiến một phen. Bởi con yêu ấy có một chiếc vòng hay thâu các bửu pháp. Chúng 

tôi bàn luận rằng: Lửa đốt vật chi cũng cháy tiêu hết. Nên viện Tinh quân đốt nó và chiếc vòng ấy 

mà cứu thầy tôi .  

Hỏa Ðức tinh quân nghe nói, truyền hộ tƣớng đem các món hóa lữa đi theo. 

 

 

Khi Hõa Ðức tinh quân và Tôn Hành Giả về đến, Lý Thiên Vƣơng chào rồi nói rằng: - Tôn Hành Giả 

khiêu chiến cho con yêu ra đánh với tôi, đặng Hỏa Ðức tinh quân đốt nó .  

Tôn Hành Giả y lời khiêu chiến.  

Tiểu yêu báo lại.  

Ðộc giác Tỉ dẩn yêu quái ra động hỏi rằng:  

- Con khỉ đột viện quân nào nữa đó?  
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Lý Thiên Vƣơng lƣớt tới hét lớn rằng:  

- Ngƣơi có biết ta chăng?  

Ðộc giác Tỉ cƣời và hỏi rằng:  

- Lý Thiên Vƣơng báo cừu con út, và đòi binh khí lại phải chăng?  

Lý Thiên Vƣơng nói:  

- Một là báo cừu con và thâu binh khí, hai là bắt yêu quái mà cứu Ðƣờng Tăng. Hãy coi ngọn đao ta, 

đố chạy đâu cho khỏi . Nói rồi liền vớt một ngọn đao, Ðộc giác Tỉ đƣa thƣơng ra đở.  

Hai ngƣời đƣơng hổn chiến.  

Tôn Hành Giả nhãy lên chót núi, nói với Hỏa Ðức tinh quân, coi chứng đốt nó.  

Hõa Ðức tinh quân truyền thã rồng lửa, ngựa lửa, chuộc lửa, đao lửa, và cung lửa, tên lửa đồng tuôn 

ra một lƣợt. 

 

 

Khi ấy Lý Thiên Vƣơng thấy nó lấy chiếc vòng ra, thì hãi kinh bại tẩu, Ðộc giác Tỉ đuổi theo.  

Xảy thấy Lý Thiên Vƣơng biến mất, lửa trên núi cháy xuống rần rần.  

Ðộc giác Tỉ quăng chiếc vòng lên, thâu hết các món làm lửa, rồi quay về động tức thì. 

 

Còn Hỏa Ðức tinh quân cầm cờ lịnh trong tay, thâu bộ tƣớng xuống núi.  

Lý Thiên Vƣơng nói:  

- Con yêu này thiệt dữ quá, chuyến nầy thâu thêm khí giái của Hỏa Ðức tinh quân biết tính làm sao 

mà trị nó?  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Nó không sợ lửa, chắc phải sợ nƣớc. Ðể Lão Tôn viện Thủy Ðức tinh quân dƣng nƣớc ngập động 

giết nó cho rồi đời, sẽ lấy các phép lại .  

Nói rồi cân đẩu vân qua Bắc Thiên Môn, đến cung Ô hạo.  

Thủy Ðức tinh quân nghinh tiếp, nói rằng:  

- Hôm qua Khả Hàng Trƣợng nhơn vƣng chỉ đi xét cung Ô hạo, vì lớn số quá nên điểm chƣa đủ các 

tƣớng không biết có vị nào trốn hay chăng?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Con yêu ấy chắc không phải thần sông thần biển đâu, Hồi nãy Lão Tôn lên cung Ðông Huê, thỉnh 

sao Huỳnh hoặc đi đốt nó, bị nó thâu hết hỏa khí. Tôi nhắm chừng nó không sợ lửa, thì sợ nƣớc, nên 

thỉnh tinh quân đem nƣớc dƣng vào động cho nó chế, mà cứu thầy tôi .  

Thủy Ðức tinh quân đòi Hà bá sông Huỳnh hà, truyền theo trợ chiến với Ðại Thánh. Tôn Hành Giả 

hỏi:  
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- Thủy bà đem vật chi mà đựng nƣớc?  

Hà bá nói:  

- Tôi có bát ngọc đựng nƣớc .  

Nói rồi lấy bát ngọc trong tay áo đƣa ra.  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Cái chén ngọc bây lớn mà đựng nƣớc bao nhiêu?  

Hà bá thƣa rằng:  

- Tiểu thần không dám nói giấu Ðại Thánh, cái bát nấy đựng hết sông Huỳnh hà. Nếu muốn dùng 

nửa sông, thì đem nửa bát nƣớc .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Nửa sông cũng hiếm . Nói rồi từ giã Thủy Ðức tinh quân.  

Hà bá múc nửa bát nƣớc đi theo Hành Giã. 

 

 

Khi ấy đến núi Kim Ðâu, các thần đồng mừng rỡ.  

Tôn Hành Giả thuật chuyện rồi nói rằng:  

- Thủy bá theo ta đến động, xuất ký bất ý dƣng nƣớc lên cho chết hết cả ổ. Lão Tôn lập tức đi cứu 

thầy .  

Dặn rồi đến cửa động kêu lớn rằng:  

- Yêu tinh, mau mở cửa ra mà dƣng thủ cấp .  

Ðộc giác Tỉ truyền quân mở cửa, mới cầm giáo bƣớc ra, Hà bá hắt nƣớc vào động, Ðộc giác Tỉ thấy 

nƣớc dƣng tới, liền lấy vòng đƣa ra, nƣớc chảy dội lại cuộn cuộn! Tôn Hành Giả kinh hãi thót lên 

mây.  

Hà bá nhảy lên chót núi.  

Các vị thần thấy nƣớc chảy mênh mông, đều đằng vân ngó xuống.  

Tôn Hành Giả hoảng kinh nói rằng:  

- Nƣớc nầy tràn xuống, chắc ngập ruộng dân cƣ, chẳng hề vào đặng động nó! Vậy thì Thủy bá hãy 

thâu nƣớc cho mau?  

Hà bá thƣa rằng:  

- Ðổ nƣớc rồi lấy lại sao đặng, tiểu thần không biết pháp thâu. Song tánh nƣớc thì chảy xuống, không 

bao lâu cũng trở về sông; chẳng can chi mà ngại . 

 

 

Giây phút nƣớc rút hết, thấy các yêu nhảy nhót trƣớc cửa động nhƣ thƣờng.  



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Lý Thiên Vƣơng nói:  

- Té ra nƣớc không vào động chút nào, rất uổng công Thủy bá!  

Tôn Hành Giả nổi nóng, xăng tay áo chạy đến trƣớc động đánh tiểu yêu quăng giáo chạy tan. Chúng 

nó vào báo rằng:  

- Giặc khỉ đã xông vào, đƣơng nhảy lăng ba trƣớc động .  

Ðộc giác Tỉ xách giáo xông ra cƣời rằng:  

- Con khỉ nầy cũng kỳ, đánh chẳng lại ta, ƣa dọa hẩm sắp nhỏ, mi rƣợt theo chúng nó mà nạp mạng 

hay sao?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Cháu đừng dễ ngƣơi, ông ngoại đấm cho một đấm .  

Ðộc giác Tỉ cƣời ngất nói rằng:  

- Mất gậy rồi đã cua tay, hãy còn làm túng! Nay còn trổ nghề võ đánh quờn, cái tay nắm lại bằng hột 

đào, muốn cự với bàn tay trái đấm! Thôi thôi ta cũng bỏ giáo, đánh quờn một trận với ngƣơi .  

Nói rồi hổn chiến.  

Các vị thần trên núi đồng nhảy xuống phủ vây.  

Các tiểu yêu binh chủ trợ chiến.  

Tôn Hành Giả nhắm bề đấm không thấm chi nó, liền nhổ nắm lông quăng lên, biến ra bốn năm mƣơi 

khỉ đột, con thì ôm giò mà kéo, con thì móc mắt, con lại lôi lƣng.  

Ðộc giác Tỉ thất kinh lấy vòng ra liệng lên, thâu khỉ biến ra lông.  

Hành Giả phải chạy nữa. 

 

 

Còn các vị thần chạy trƣớc đã xa, vì thấy chiếc vòng nên lui hết!  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nó tài phép tầm thƣờng ngặt có chiếc vòng độc lắm! Bây giờ hết phép, biết tính làm sao?  

Hỏa Ðức tinh quân và Thủy bá nói rằng:  

- Có khó chi, trƣớc lấy đặng chiếc vòng, thì bắt nó nhƣ nháy mắt .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Làm sao mà lấy đặng chiếc vòng nó, hoặc là ăn cắp mới đƣợc cho!  

Hai vị Lôi Công cƣời rằng:  

- Trừ ra một mình Ðại Thánh ăn cắp đặng mà thôi; nhờ chuyện củ ăn trộm rƣợu, ăn trộm đào, lại ăn 

trộm thuốc, thiệt trong nghề có một không hai; nay cũng nên dùng nghề cũ .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Hai ông điềm chỉ hay lắm để Lão Tôn đi dọ coi thể nào .  
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Nói rồi nhảy xuống biến ra con lằng xanh, bay vào trong động, thấy Ðộc giác Tỉ đƣơng ngồi ăn thịt 

rắn khô nai, gu lạc đà, tai con gấu, ăn và uống rƣợu ngỏa nguê. Tôn Hành Giả biến làm con tinh đầu 

heo rừng, đứng trà trộn với tiểu quỷ , dòm hoài không thấy chiếc vòng; lần dần ra sau, nghe rồng 

gầm, ngựa hí.  

Coi lại thì rồng lửa, ngựa lửa bị treo.  

Lại có thiết bãng của mình dựng vào vách, trong lòng mừng quá liền hiện nguyên hình, xách thiết 

bãng và đánh và chạy ra khỏi động.  

Tiểu yêu kinh hãi, chúa động bỏ ăn, dẫn binh theo rƣợt.  

Còn Tôn Hành Giả nhảy lên chót núi, Ðộc giác Tỉ theo hoài.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 52  

Hành Giả cầu Phật Tổ 

Lão quân bắt chúa yêu 

Khi ấy Lý Thiên Vƣơng thấy Tôn Hành Giả nhảy lên chót núi, liền hỏi thăm việc ấy ra thể nào?  

Tôn Hành Giả đƣơng thuật chuyện.  

Xảy thấy Ðộc giác Tỉ đại vƣơng dẫn tiểu yêu đến chơn núi, gióng trống khiêu chiến. Tôn Hành Giả 

nổi nóng, xách thiết bãng nhảy xuống nạt rằng:  

- Loài yêu quái đi đâu đó?  

Ðộc giác Tỉ mắng rằng :  

- Mì là con khỉ vô lễ sao dám giựt đồ ta ban ngày?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Mi dùng đồ thế mà lấy thiết bãng của ta, sao nói ngƣợc ta là giựt của? Thiết bảng nầy của mi hay 

sao?  

Nói rồi đánh bổ, Ðộc giác Tỉ đƣa thƣơng ra đỡ, hổn chiến hơn ba giờ, chƣa phân thắng bại, mặt trời 

chen lặn, Ðộc giác Tỉ mới thâu binh trở về cửa động lại. 

 

 

Tôn Hành Giả xách thiết bãng về nói với chƣ thần rằng:  

- Con yêu ấy bị Lão Tôn đánh một trận đã mõi mê các ông hãy an lòng ngồi nghỉ. Ðể tôi vào động 

một lần nữa, quyết ăn trộm cho đặng chiếc vòng. Sẽ bắt nó và lấy khí giái lại cho các ông về luôn thể 
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.  

Na Tra nói:  

- Ðại Thánh nóng nảy quá! Nay đã tối rồi, rạng ngày đi cũng đặng .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Chú nhỏ nầy chƣa thao việc đời, đi ăn trộm ban ngày sao đặng? Rình mò nhờ lúc ban đêm, bây giờ 

không đi còn đợi chừng nào nữa .  

Nói rồi cƣời chúm chím, thâu thiết bãng giắt vào lỗ tai. Nhảy xuống núi biến ra con dế, chu vào động 

đậu dựa vách, thấy bầy yêu ăn uống vừa rồi, bày chiếu mền đi ngủ. 

 

 

Ðến canh hai, lần đến phòng chúa yêu, nghe Ðộc giác Tỉ dặn rằng:  

- Chúng bây phải canh giờ nghiêm ngặt kẻo Hành Giả biến hóa vào lấy đồ .  

Dặn dò rồi mới đi ngủ. Khi nó cởi áo, bày chiếc vòng trong bắp tay, hào quang sáng giới.  

Ðộc giác Tỉ lần chiếc vòng lên bắp tay chắc cứng, rồi mới chịu ngủ.  

Tôn Hành Giả hóa ra con bò chét, nhảy phóc lên giƣờng, lén cắp bắp tay con yêu nhảy nhởm!  

Ðộc giác Tỉ vừa chà tay, vừa mắng rằng:  

- Mấy thằng mọi muốn đòn, không dũ mền quét chiếu cho sạch sẽ. Ðể con chí lộn vào nó cắn bắp tay 

ta đau nhức quá chừng! nói rồi lăn chiếc võng lên rồi ngủ nữa. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả khi cắn nó rồi nhảy trái ra ngoài giây lâu lại cắn nữa. Có ý làm cho nó bị sƣng 

bắp tay, phải lần chiếc vòng ra cƣờm tay, cho dễ cổi lén. Hoặc là ngứa lắm cổi vòng ra mà gãi, thừa 

cơ giực ngƣợc chạy đi, ma nó cũng không cổi. Tôn Hành Giả liệu bề cổi vòng nó không đặng, liền 

nhảy xuống biến làm con dệt cƣỡi chun ra ngoài bay đến phía sau. Ngó thấy hỏa long, hỏa mã bị 

treo, rồng lửa đƣơng gầm, ngựa lửa đƣơng hí.  

Tôn Hành Giả hiện nguyên hình, ngó thấy sáu món binh khí của Na Tra dựng dựa chung quan vách, 

và đao lửa, cung lửa, tên lửa. Lại có một nắm lông để trong chậu nhỏ.  

Tôn Hành Giả mừng rỡ, hà hơi trên chậu lông hiện ra bầy khỉ; Tôn Hành Giả truyền chuyên vận đồ 

ấy theo mình rồi mở rồng lửa ngựa lửa, cởi hỏa long mở cửa bay lên. Ra khỏi rồi nổi lửa đốt động.  

Thƣơng hại bầy yêu bị chết thiêu hết phân nữa, đứa còn sống cũng phỏng mình! 

 

 

Còn Tôn Hành Giả cởi rồng dẫn bầy khỉ lên núi; trong lúc ấy mới canh ba, chƣ thần thấy lửa đỏ trời, 

đồng ra coi thử.  
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Tôn Hành Giả kêu lớn rằng:  

- Các ông ra đây mà thâu binh khí!  

Nói rồi truyền quân hầu để xuống.  

Tôn Hành Giả dùng mình một cái, thâu bầy khỉ huờn lông vào mình.  

Na Tra và Hỏa Ðức tinh quân, khỏi mất đồ đều mừng rỡ, đồng khen Tôn Hành Giả thiệt hay. 

 

 

Nói nhắc lại Ðộc giác Tỉ đại vƣơng hay lửa cháy động mình hãi kinh chờ dậy, cổi chiếc vòng ra, cầm 

chạy phía nào thì lửa phía ấy tắt hết; ra sau vƣờn coi lại, ba thầy trò Tam Tạng còn bị trói nhƣ 

thƣờng. Song những của hoạnh lại mất hết; Ðộc giác Tỉ nghĩ ra nổi giận nói rằng:  

- Chắc là Tôn Hành Giả biến hóa ra con chi chi mà cắn bắp tay ta đó. Thấy ta chà lỏng chiếc vòng, 

rồi cũng lần lên nữa, nên nó liệu bề cổi chiếc vòng không đặng, mới đáo soát mà lấy trộm đồ, lại làm 

khỉ đốt động. Chắc tặc hầu nó ngỡ là ta đã bị thiêu, chẳng dè bửu bối ta trị ngũ hành đặng hết. Ta 

quyết bắt con khỉ này mà phân thây mới là đả giận . Mắng lầm bầm mà trời sáng không hay. 

 

 

Rạng ngày các vị thần nói với Tôn Hành Giả rằng:  

- Chúng tôi nhờ Ðại Thánh đem các binh khí về. Nay trời sáng rồi đồng xuống đánh cầu may một 

trận .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Phải , phải . 

Liền xách thiết bãng đi tiên phong tới cửa động thấy đã điêu tàn, tiểu yêu đứa thì hốt tro, đứa thì quét 

động.  

Chúng nó thấy Tôn Hành Giả tới trƣớc, chƣ thần kéo theo sau.  

Tiểu yêu thất kinh, quăng chổi chạy vào phi báo.  

Ðộc giác Tỉ thất sắc, xách giáo ra trƣớc động mắng rằng:  

- Con khi ăn cƣớp, dám cả gan trộm đồ đốt động .  

Nói rồi đâm một thƣơng.  

Tôn Hành Giả đở và đánh lại. 

 

 

Khi ấy Na Tra thái tử nỗi xung, Hỏa Ðức tinh quân nóng giận, đồng xông vào trợ chiến; tứ bề đánh 

vải nhƣ mƣa . 

Lý Thiên Vƣơng đƣa đao vớt liền.  
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Lôi Công lấy lƣỡi tầm sét đánh đại.  

Ðộc giác Tỉ niệm chú, lấy chiếc vòng quăng lên, thâu ráo trơn các món. 

 

 

Khi ấy Ðộc giác Tỉ đắc thắng về động, truyền tiểu yêu lấy đá xây cửa động và vách tƣờng, sửa soạn 

nhƣ làm nhà mới.  

Lại dặn rằng:  

- Chúng bây chịu khó làm động lại nhƣ xƣa. Ta sẽ làm thịt ba thầy trò Ðƣờng Tăng, trƣớc là tống 

quái và cúng đất đai, sau uống rƣợu với chúng bây một bữa cho trƣờng thọ . Tiểu yêu mừng rỡ, vƣng 

lời. 

 

 

Nói về chƣ thần lên núi, đổ thừa và trách nhau; Hỏa Ðức tinh quân trách Na Tra nóng nảy nên hết 

đồ.  

Lý Thiên Vƣơng nói:  

- Tại Lôi Công bồn chồn mới mất búa . Có một mình Hà Bá vô sự, ngồi làm thinh không nói tới ai.  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Tôi rình mò hơn nửa đêm mới lấy đồ đặng, bị nó giựt lại ban ngày, ai nấy cũng tay không, chẳng 

nên phiền não. Ðể tôi đi tra một lần nữa, coi nó là giống chi?  

Na Tra nói:  

- Ðại Thánh đã tâu, xin chỉ đi xét rồi hết, bây giơ øcòn tra xét xứ nào?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Chắc nó là yêu tinh tại trung giái hạ giái chi đó. Ðể Lão Tôn qua Tây Phƣơng bạch qua Phật Tổ, xin 

ngài đoán thử nó là vật chi? Và hỏi chiếc vòng cho ra mối. Hoặc là tôi viện đặng, sẽ bắt nó, lấy binh 

khí lại cho các ông về .  

Chƣ thần đồng khen phãi, và nói rằng:  

- Ðại Thánh đi cho mau, kẻo chúng tôi chờ đợi . 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả cân đẩu vân bay tới Linh Sơn.  

Xảy nghe tiếng kêu lớn rằng:  

- Ðại Thánh đi đâu đó?  

Tôn Hành Giả ngó lại thì thấy một vị phật. Vị phật ấy là Tì Khƣu Ni, Tôn Hành Giả bái và bạch 

rằng:  
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- Tôi đến ra mắt Phật Tổ có việc cần dùng .  

Tì Khƣu Ni hỏi:  

- Có việc cần dùng sao không ra mắt Phật Tổ, còn đứng đó xem núi làm chi?  

Tôn Hành Giả bạch rằng:  

- Tôi mới đến cảnh Tây Phƣơng, nên xem núi Linh Sơn cho biết .  

Tì Khƣu Ni nói:  

- Vậy Ðại Thánh theo tôi, đem vào ra mắt Phật Tổ .  

Tôn Hành Giả y lời đi theo Tì Khƣu Ni.  

 

Vừa tới cửa thì gặp ông phật Kim Cang đón lại chào hỏi, rồi vào đại hùng bửu điện bạch cùng Nhƣ 

Lai Phật Tổ rằng:  

- Có Tề Thiên đại thánh muốn cầu xin ra mắt .  

Thích Ca Nhƣ Lai truyền đòi vào.  

Hành Giả vào quỳ lạy xong xả, Nhƣ Lai hỏi rằng:  

- Ngày trƣớc ta nghe Quan Âm Bồ Tát nói ngƣơi đã quy y theo Phật, bảo hộ Tam Tạng đi thỉnh kinh, 

sao hôm nay đến đây một mình, vì sự chi đó?  

Hành Giả bạch rằng:  

- Kể từ đệ tử thọ giáo đến nay, bảo hộ Ðƣờng Tăng qua Tây Phƣơng thỉnh kinh, không ngờ đến núi 

Kim Ðâu, rủi gặp con yêu thần thông quãng đại, bắt thầy tôi mà giam. Tôi đánh với nó nhiều phen 

nhƣng không trừ đƣợc nó. Nhờ ơn Thƣợng Ðế sai thiên tƣớng trợ chiến, cũng đều bị chiếc vòng của 

nó thâu hết binh khí, không biết tính làm sao, nên tôi đến lạy Phật Tổ xin cứu thầy tôi, trừ loài yêu 

quái .  

Thích Ca Nhƣ Lai nghe nói, liền ngó về núi Kim Ðâu, biết rõ cội rễ, day lại nói với Hành Giả rằng:  

- Chuyện nầy ta đã rỏ rồi, song chẳng dám cho ngƣơi biết, để ta giúp trừ yêu .  

Tôn Hành Giả bạch rằng:  

- Chẳng hay Phật Tổ giúp tôi phép chi?  

Thích Ca Nhƣ Lai nói:  

- Lấy mƣời tám hột kim đơn sa, mỗi ngƣời cầm một hột, theo trợ chiến với Tôn Ngộ Không mà bắt 

yêu quái .  

Tôn Hành Giả bạch rằng:  

- Chẳng hay Kim đơn sa ra thể nào, dùng làm sao mà bắt đặng yêu quái?  

Thích Ca Nhƣ Lai nói:  

- Ngƣơi khiêu chiến cho nó ra khỏi động, mƣời tám La hán đồng quăng mƣời tám hột Kim đơn sa, 

tuy là hột ấy coi nhƣ đạo bằng vàng mà thần thông cao lắm. Nếu nó bị quăng nhằm mình thì dở cẳng 
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không lên, cục cựa chẳng đặng tự ý ngƣơi bắt trói nhƣ khúc cây .  

Tôn Hành Giả mừng rỡ cƣời rằng:  

- Nhƣ vậy thì hay lắm! Xin đi trợ chiến cho mau . Nói rồi từ tạ, các vị La hán đồng theo.  

Ra ngoài đƣờng, Tôn Hành Giả đếm lại có mƣời sáu vị, liền hỏi lớn rằng:  

- Sao các ông dám ăn bớt nhơn số?  

Mƣời sáu La hán hỏi:  

- Ai ăn bớt nhơn số?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nếu không ăn bớt, sao Thập bát La hán, còn có mƣời sáu ông?  

Xảy thấy Giáng Long La hán, và Phục Hổ La hán chạy ra hỏi rằng:  

- Hai ta ở lại sau nghe Phật Tổ dạy việc, sao ngƣơi dám ăn nói hổn láo thế kia, Tôn Hành Giả cƣời 

trời, đồng đằng vân theo các vị ấy. 

 

 

Khi đến núi Kim Ðâu, các vị chƣ thần đồng nghinh tiếp.  

Tôn Hành Giả nóng ruột nói rằng:  

- Thôi, hơi nào mà nói dang cả mất thời giờ, hảy đi cứu thầy tôi cho mau .  

Hành Giả nói rồi nhảy xuống núi, đến cửa động mà mắng rằng:  

- Ðồ quái gỡ, mau vào báo biểu ra mà tiếp ông ngoại .  

Tiểu yêu vào báo.  

Ðộc giác Tỉ nói rằng:  

- Con khỉ đã bị thâu roi, nên muốn đến đây đánh đấm đánh cú .  

Nói rồi dẫn tiểu yêu ra cửa mắng rằng:  

- Tặc hầu thua hai trận không biết xấu hổ, ta đã tha cho khỏi chết là phƣớc, sao còn đến tìm họa nữa .  

Hành Giả nói rằng:  

- Mi là con yêu khùng, không biết phải quấy, nếu muốn ông ngoại đừng đến nữa thì phải trả sƣ phụ 

và sƣ đệ cho ta .  

Ðộc giác Tỉ nói:  

- Sƣ phụ và sƣ đệ của ngƣơi ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi, đợi nƣớc sôi thì làm thịt. Ngƣời còn trông đợi 

nổi gì?  

Tôn ngộ Không nghe nói nổi xung nhảy tới thoi đại.  

Ðộc giác Tỉ đƣa thƣơng ra đỡ.  

Hổn chiến một hồi Tôn Hành Giả và đánh và chạy, Ðộc giác Tỉ cứ đuổi theo. 
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Giây phút Tôn Hành Giả ngó ngoái thấy mƣời tám La Hán đứng trên mây, liền hối quăng Kim đơn 

sa trợ chiến.  

Thập bát La Hán quăng Kim đơn sa một lƣợt, Ðộc giác Tỉ con mắt đổ hào quang, không biết Kim 

đơn sa là vật gì, thất kinh cúi đầu mà tránh, chẳng ngờ chơn lún hơn ba thƣớc, dở không lên, rán 

nhảy vọt lên, rồi cũng vƣớn lầy nữa.  

Ðộc giác Tỉ thất sắc, cổi chiếc vòng quăng lên, nghe một tiếng kẻng, thâu hết Kim đơn sa, liền lui về 

động.  

Tôn Hành Giả hỏi các La Hán rằng:  

- Sao các ông không lấy Kim đơn sa?  

Thập bát La Hán nói:  

- Chúng tôi quăng xuống một lƣợt, nên nó mắc lầy hai lần. Sau nghe một tiếng keng, không biết Kim 

đơn sa bay đâu mất!  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Nhƣ vậy thì bị chiếc vòng nó thâu rồi!  

Chƣ thần can rằng:  

- Mất hết bửu bối rồi, làm sao mà bắt nó cho đặng?  

Giáng Long La Hán, Phục Hổ La Hán đồng hỏi Hành Giả rằng:  

- Ngộ Không có hiểu hai tôi vì cớ nào mà hồi nãy đi trễ chăng?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thiệt Lão Tôn không hiểu .  

Hai vị La Hán nói:  

- Phật Tổ có dặn rằng: Nếu mất hết kim đơn sa, thì bảo Ngộ Không lên Thái Thƣợng lão quân mà 

truy nguyên thì mới rõ đặng .  

Tôn Hành Giả nghe nói than rằng:  

- Phải chi Nhƣ Lai nói phứt cho Lão Tôn từ trƣớc để khỏi nhọc công các ông lặn lội .  

Chƣ thần nói:  

- Việc đã gấp lắm rồi, vậy thì Ðại Thánh đi phứt cho mau .  

Tôn Hành Giả nghe lời, cân đẩu vân đi nữa. 

 

 

Khi Tôn Hành Giả đến cung Ðâu Suất, chạy đại vào đụng nhằm Thái Thƣợng Lão Quân, liền bái mà 

thƣa rằng:  

- Tôi hèn lâu mới đến viếng ông, vô ý đụng nhằm, xin ông miễn chấp  
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Lão Quân cƣời rằng:  

- Sao ngƣơi không theo Tam Tạng thỉnh kinh, có chuyện chi nên đến đây làm bộ khỉ?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thĩnh kinh, thĩnh kinh, đi hoài đi hãy, gặp quỷ gặp yêu, đến ông cầu cứu .  

Lão Quân cƣời rằng:  

- Gặp yêu thời đánh nó, can chi mà phải cầu ta?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Gặp yêu, gặp yêu khổ biết bao nhiêu, muốn tìm cội rễ, nên phải lên đây .  

Lão Quân nói:  

- Ta ở cảnh tiên, thanh tịnh vô sự, ngƣơi tìm cội rễ làm chi?  

Tôn Hành Giả làm thinh, cứ ngó Nam, ngó Bắc, ngó trong chuồng trâu, thấy thằng chăn nằm ngáy 

pho pho, thanh ngƣu đâu mất.  

Tôn Hành Giả nói lớn rằng:  

- Con trâu của ông nó đi dạo rồi!  

Lão Quân ngó lại, kinh hãi nói rằng:  

- Không biết súc sanh nó trốn hồi nào, thiệt ta vô ý quá!  

Kế thằng chăn thức dậy, quỳ lạy thƣa rằng:  

- Tôi mắc ngủ quên, trâu đi hồi nào không biết!  

Lão Quân hỏi:  

- Thần tiên không hề ngủ, sao ngƣơi lại ngủ, sao ngƣơi lại ngủ nhƣ vậy?  

Thằng chăn lạy và thƣa rằng:  

- Tôi thấy một hột thuốc rớt dựa lò, uống thử không dè ngủ mê quá!  

Lão Quân nói:  

- Ta làm rớt hột thuốc phản hỏa đơn, nó luợm đặng uống vào chắc ngủ vùi tới bảy bữa; nên không ai 

chăn thanh ngƣu, mới thừa cơ trốn mất. Không biết nó có ăn cắp bửu bối chi chăng?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Tôi thấy nó có một chiếc vòng, mà độc hại quá sức!  

Lão Quân coi đồ lại, rồi nói rằng:  

- Nếu vậy thì nó lấy Kim cang trát của ta đó!  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nếu là Kim cang trát, thì là vật báu ông đánh tôi năm xƣa gần bể sọ! Nay nó ăn cắp xuống hạ giái, 

thâu bữu bối của chúng thần rất nhiều!  

Lão Quân hỏi:  

- Chẳng hay bây giờ nó ở đâu?  
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Tôn Hành Giả nói:  

- Nó ở động Kim Ðâu, bắt thầy tôi và hai sƣ đệ, lại thâu thiết bãng và các bữu bối của Lý Thiên 

Vƣơng, Hỏa đức tinh quân, Na Tra thái tử.  

Phật Tổ sai Thập Bát La Hán đem mƣời tám hột Kim đơn sa quăng nó, nó cũng thâu luôn. Nhƣ vậy 

thì ông thả trâu ra phá đời và hại ngƣời cƣớp của nhƣ vậy, chẳng hay có tội hay chăng?  

Lão Quân nói:  

- Kim cang trát bất quá là vật trừ yêu, ta hồi nhỏ dùng phép ấy mà trừ yêu quái, tuy là thần thông nhƣ 

vậy, song chẳng bao nhiêu. Nếu nó ăn cắp cây quạt Ba tiêu, thì ta không biết dùng phép chi mà bắt 

nó .  

Nói rồi lấy quạt ra đi.  

Tôn Hành Giả vui mừng, đi theo dẫn lộ. 

 

 

Khi ấy Lão Quân đến núi Kim Ðâu, các vị La Hán và chƣ thần chào hỏi.  

Lão Quân bảo Tôn Hành Giả rằng:  

- Ngƣơi hãy khiêu chiến dụ nó ra đây thì ta bắt mới đặng .  

Tôn Hành Giả vƣng lịnh, chạy đến cửa động, chỉ mà mắng lớn rằng:  

- Bớ súc sanh, ra đây mà nạp mạng!  

Tiểu yêu vào báo lại . 

Ðộc giác Tỉ giận nói:  

- Không biết con khỉ ốm thỉnh đặng ai, nên mới tới đây làm dữ!  

Nói rồi cũng cầm giáo ra cửa động mắng rằng:  

- Mi viện đặng ai, nên đến làm bộ khỉ?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Chuyến nầy chắc mi tới số! Nói rồi nhảy lại thoi một cái rồi chạy đi.  

Ðộc giác Tỉ tức mình chạy theo rƣợt mãi.  

Xảy nghe tiếng kêu trên trót núi rằng:  

- Con trâu đó chƣa chịu về nhà còn đợi chừng nào nữa?  

Ðộc giác Tỉ ngó thấy Lão Quân, thất sắc than rằng:  

- Con khỉ nầy thiệt dữ quá, sao nó biết cội rễ, mà tìm đặng ông chủ ta!  

Lão Quân quạt một cái, Ðộc giác Tỉ lấy chiếc vòng quăng lên, Lão Quân thâu rồi, lại quạt tiếp nữa.  

Ðộc giác Tỉ tay chơn bủn rủn, liền hiện nguyên hình.  

Lão Quân lấy Kim cang trát thổi một hơi thành ra cây móc, xỏ vào mũi Thanh ngƣu, mở dây đai 

buộc lại, rồi từ giã chƣ thần, dắt trâu về cung Ðâu Suất. 
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Còn Tôn Hành Giả và chƣ thần vào động, giết hết tiểu yêu, lấy binh khí rồi từ nhau về hết.  

Duy có một mình Tôn Hành Giả ra sau mở trói cho thầy và Sa Tăng.  

Bát Giái, lấy thiết bãng và dắt ngựa ra khỏi động, thầy trò mừng rỡ, vội vã lên đƣờng. 

 

Xãy nghe có tiếng kêu rằng:  

- Ðƣờng Tăng, dùng cơm rồi sẽ đi!  

Tam Tạng nghe kêu sợ hoãng.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 53  

Sãi uống nƣớc sông mà có chửa 

Thần cho dòng suối giải không thai 

Ngƣời ấy xách bình bát cơm bƣớc tới nói rằng:  

- Tôi là Thổ Ðịa, thuật chuyện cho thánh tăng nghe: Bình bát cơm nầy của Ðại Thánh đi hóa trai, bởi 

thầy không nghe lời, bỏ chỗ mà đi mới bị yêu bắt! Báo hại Ðại Thánh cực khổ hết sức mới cứu đặng 

thầy! Vậy thôi thầy hảy ăn cơm lấy thảo, cho biết lòng Ðại Thánh có công .  

Tam Tạng nói:  

- Nhƣ vậy thì thầy cám ơn Ngộ Không lắm, biết ngày nào cho quên. Phải chi chaÜng bƣớc ra khỏi 

vòng thì có đâu mắc nạn .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Tại thầy không tin cái vòng của tôi, báo tôi bị cái vòng của chúng! Cực khổ kể sao cho cùng! Song 

cũng tại cái thằng ăn hèm nầy nói vô nói ra, thầy hay nghe lời nó, mới bị mang khổ! Thƣơng hại cho 

ta đánh không lại nó, phải viện tƣớng trời, tƣớng trời cũng thua, ta thỉnh La Hán, La Hán bị nó thâu 

phép rồi cũng cua tay. Nhờ ơn Phật Tổ chỉ đƣờng tìm đến chủ nó là ông Thái Thƣợng, mới rỏ là con 

Thanh ngƣu trốn xuống làm yêu. Nhờ có chủ nó xỏ mủi dắt về, nên cứu thầy mới đặng .  

Tam Tạng nói:  

- Từ rày sắp về sau, ngƣơi bảo thế nào, thầy chẳng hề dám cải .  

Nói rồi đồng ngồi lại ăn cơm. Dở bình bát ra thấy hơi lên ngui ngút.  

Tôn Hành Giả lấy làm lạ hỏi rằng:  
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- Cơm nầy đã lâu sao mà còn sốt?  

Thổ Ðịa rằng:  

- Khi Ðại Thánh giao cơm ấy, tôi đem phơi khô, đến nay biết Ðại Thánh đã thành công, nên tôi mới 

hấp lại cho nóng . 

 

 

Giây phút ăn uống xong xả, giả từ Thổ Ðịa, thầy trò mới lên đƣờng.  

Ði khỏi núi tới đƣờng bằng phẳng.  

Hèn lâu qua mùa Xuân đầm ấm, tới sông kia thấy nƣớc trong veo, Tôn Hành Giả thấy trên kia sông 

có nhà, sẳn ghe dƣới bến, Tôn Hành Giả chỉ mà nói rằng:  

- Cái này ấy chắc là kẻ đƣa đò .  

Bát Giới để gánh xuống kêu lớn rằng:  

- Bớ đò, bớ đò, qua mau mà rƣớc khách .  

Kêu luôn ba, bốn tiếng, xảy có chiếc đò day mũi ra, ngƣời chèo đò chèo bộ khoan thai, hèn lâu qua 

mới tới; Tam Tạng coi lại là bà già chèo đò.  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Bà đƣa đò phải không?  

Bà ấy nói:  

- Phải .  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Vậy chớ ông đi đâu mà để bà chèo chống?  

Bà ấy làm thinh cƣời chuốm chiếm.  

Thầy trò dắt ngựa xuống đò, đoạn qua khỏi sông.  

Sa Tăng trả tiền đò xong xã.  

Bà đƣa đò cƣời chuốm chiếm vào nhà. 

 

 

Còn Tam Tạng thấy nƣớc trong veo muốn uống, sai Bát Giới múc nƣớc, Bát Giới sẳn khát, múc một 

bình bát đầy tràn.  

Tam Tạng uống hết một phần, còn hai phần về Bát Giới uống rốc.  

Thầy trò đi đặng nửa giờ, Tam Tạng rên rằng:  

- Ôi, đau bụng quá!  

Bát Giới nói:  

- Tôi cũng đau bụng nhƣ thầy .  
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Sa Tăng nói:  

- Chắc là tại uống nƣớc lạnh nên đau bụng .  

Tam Tạng nói:  

- Ôi, đau quá chứng đi!  

Bát Giới nói:  

- Cha chả, bây giờ cục chi trong bụng động hoài coi hình nhƣ đàn bà có thai ba bốn trăng, con máy 

thì phải!  

Tam Tạng nói:  

- Ta cũng y nhƣ vậy! . 

 

 

Giây phút đi tới cái nhà dựa bên đƣờng.  

Tôn Hành Giả nói:  

- May lắm, may lắm! Chắc nhà nầy là quán rƣợu quán trà, vào đó nghỉ ngơi, xin nƣớc nóng cho thầy 

uống. Và hỏi thăm coi cáo thầy hốt thuốc đau bụng hay chăng? Tam Tạng mừng rỡ xuống ngựa vào 

nhà. Thấy có một bà già đƣơng ngồi xe chỉ.  

Tôn Hành Giả bái và nói rằng:  

- Thầy tôi là Ngự đệ, em vua nƣớc Ðại Ðƣờng, vƣng chỉ đi thỉnh kinh, bởi uống nƣớc sông nên đau 

bụng...  

Tôn Hành Giả nói chƣa dứt tiếng, bà già ấy cƣời ngất hỏi rằng:  

- Uống nƣớc sông đằng kia phải không?  

Tôn Hành Giả nói phải.  

Bà ấy cƣời hả hả nói rằng:  

- Ngộ lắm, ngộ lắm! Ði vào đây tôi nói chuyện cho mà nghe .  

Tôn Hành Giả đỡ Tam Tạng, Sa Tăng vịn Bát Giới đồng vào.  

Hai thầy trò bụng lớn chang chang, cứ châu mày rên mãi.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Bà ôi! Thầy tôi và sƣ đệ bị chói nƣớc nên đau bụng, sanh ra chứng cổ trƣớng nhƣ vầy! Xin bà làm 

ơn nấu nƣớc trà cho thầy tôi uống. Tôi sẽ đền ơn tiền bạc cho bà Bà ấy cƣời ngất chạy vào trong kêu 

ba ngƣời đàn bà ra nữa, đồng ngó Tam Tạng mà cƣời hoài.  

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nổi giận, nghiến răng trẹo trẹo.  

Lũ đàn bà kinh hãi chạy vào trong.  

Tôn Hành Giả bốc theo kéo bà ấy mà hăm rằng:  
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- Bà nấu nƣớc cho mau kẻo mà chết .  

Bà ấy run lập cập nói rằng:  

- Gia gia ôi, tôi có nấu nƣớc trà, hai thầy uống cũng không hết đau bụng, gia gia buông ra tôi nói 

chuyện cho mà nghe: Ðây là Tây Lƣơng nữ quốc, không có đàn ông con trai. Bởi cớ ấy, gặp mấy 

thầy thì chúng tôi mừng lắm. Nguyên hai thầy uống lầm nhằm sông Mẫu tử hà. Trong nƣớc tôi, con 

gái hai mƣơi tuổi sắp lên mới dám uống một hớp nƣớc ấy, uống rồi đau bụng thọ thai. Cách ba ngày 

đến nàh quán Nghinh dƣơng mà ngó xuống suối Chiếu thai, nếu thấy có bóng hai hình thì biết sắp 

đến ngày sinh đẻ, uống nƣớc trà sao hết chứng ấy!  

Tam Tạng nghe nói thất sắc rằng:  

- Ðồ đệ ôi! Nhƣ vậy mới tính làm sao?  

Còn Bát Giới rờ bụng và rên và nói rằng:  

- Chao ôi! Biết đẽ ngã nào cho đặng!  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ðến chừng ấy thì nứt nách, lo chi không chỗ cho con ra!  

Bát Giới nghe nói vật mình rằng:  

- Ôi thôi, ôi thôi! Chắc chết, chắc chết!  

Sa Tăng cƣời rằng:  

- Anh đừng có vật mình, e nó động thai mà khó!  

Bát Giới khóc mà nói với Hành Giả rằng:  

- Anh làm ơn rƣớc mụ cho mau cái hơi đau quặn quặn nhƣ vầy, chắc là chuyển bụng .  

Sa Tăng cƣời rằng:  

- Anh hãy ngồi cho vửng vàng mà đợi đại ca rƣớc mụ. Nếu anh vùng vằng lắm, e nó bực lồi ối bất tử, 

mụ chƣa tới, ai rƣớc cho anh. Chớ bà cƣời nầy chắc không chịu khó!  

Tam Tạng rên và hỏi rằng:  

- Ðây có nhà thầy thuốc hay chăng? Xin bà làm ơn chỉ giùm hốt một thang phá thai uống thử!  

Bà ấy nói:  

- Thầy thuốc thiếu gì, thầy nào hốt phá thai cho nổi. Trừ ra qua phía Nam, núi Giải Dƣơng, động Phá 

Nhi, múc nƣớc giếng Lạc Thai mà uống một hớp, thì tiêu tán tức thì. Song bây giờ múc nƣớc ấy 

không đặng nữa; vì có thầy đạo sỉ xƣng là Nhƣ Ý chơn tiên, năm nay về chiếm cứ động Phá Nhi, cãi 

lại là am Tự Tiên, rào giếng Lạc Thai không cho ai múc nƣớc. Nếu ai dƣng lễ trọng hết lòng cầu 

khẩn mới cho múc một chén mà thôi! Mấy thầy là sải đi đƣờng, tiền bạc bao nhiêu mà mua lể vật. 

Thôi chừng nào tới đâu hay tới đó, liều mạng mà đẻ cho xong .  

Tôn Hành Giả mừng rở hỏi phăng rằng:  

- Chẳng hay núi Giải Dƣơng cách mấy dặm .  
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Bà ấy nói:  

- Xa lắm, xa lắm, cách ba ngàn dặm có dƣ .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Xong lắm xong lắm, xin thầy đừng lo, để tôi đi múc nƣớc. Vậy xin bà cho tôi mƣợn cái chén mau 

mau .  

Tôn Hành Giả cầm chén nhảy lên mây.  

Bà ấy thấy kinh lạy thinh không mà nói rằng:  

- Tôi không dè hòa thƣợng đằng vân, thiệt thần thông quãng đại!  

 

 

Khi ấy bà nọ lạy rồi, vào kêu mấy ngƣời đàn bà ra, thuật chuyện hòa thƣợng đàng vân, đồng lạy Tam 

Tạng mà kêu bằng La Hán bồ tát. Rồi nấu nƣớc trà dọn cơm chay thiết đãi tử tế. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả nhảy qua phía Nam, thấy hòn núi lớn; ngó xuống thấy dựa núi có một cái am, 

thấy đạo sỉ già ngồi xếp bằng trên nệm.  

Tôn Hành Giả bƣớc xuống bái liền, đạo sĩ già đáp lể hỏi rằng:  

- Ông ở đâu đến am tôi, có chuyện chi?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Tôi ở nƣớc Ðại Ðƣờng vƣng chỉ thiên tử đi thỉnh kinh Tây Phƣơng. Bởi thầy tôi lầm nƣớc sông 

Mẫu tử, nay đau bụng quá chừng. Ngƣời ta điềm chỉ có Nhƣ Ý chơn tiên, nên tôi đến xin một chén 

nƣớc giếng Lạc Thai cho thầy tôi uống. Xin lão sƣ chỉ giùm chơn tiên cho tôi .  

Ðạo sĩ cƣời rằng:  

- Ðây là Phá nhi động, nay cải lại là am Tụ tiên. Còn ta là đệ tử Nhƣ Ý chơn tiên, ông tên chi nói cho 

rành, ta sẽ bạch lại?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Tôi là Tôn ngộ Không . 

Ðạo sĩ già hỏi:  

- Vậy chớ lể vật ở đâu?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Bần tăng là kẻ đi đƣờng không có bạc tiền mà sắm lễ .  

Ðạo sĩ già cƣời rằng:  

- Thầy ta rào cái giếng Lạc Thai, chẳng hề cho không ai hết thảy. Ông hãy về sắm lể đem tới, ta sẽ 

bạch giùm cho, nếu không có thì về tình bao nhiêu cũng không bằng thánh chỉ, thầy vào bạch rõ tên 
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họ tôi, chắc chơn tiên cho hết cả giếng, chẳng những một bát nƣớc là nhiều .  

Ðạo sĩ già nghe nói lớn lối, không biết ông là Thiên Lôi nào, lật đật vào am bạch lại. Nhƣ Ý chơn 

tiên nghe nói, nổi giận thay áo, cầm móc vàng ra cửa am hỏi rằng:  

- Tôn Ngộ Không ở đâu?  

Tôn Hành Giả chắp tay bái và bạch rằng:  

- Bần tăng là Tôn Ngộ Không .  

Nhƣ Ý chơn tiên cƣời rằng:  

- Tôn Ngộ Không có biết ta chăng?  

Tôn Hành Giả bạch rằng:  

- Bần tăng từ khi quy y đến nay, ít tới lui với bằng hữu cố cựu; vì mắc đi thỉnh kinh với thầy tôi. Hồi 

ban mai nghe xóm ở gần sông Mẩu tử nói hiệu chơn tiên, nên tôi mới tìm đến .  

Nhƣ Ý chơn tiên hỏi:  

- Ta tu hành giữ phận tu hành, ngƣơi cầu Phật lo đi cầu Phật; tìm đến ta làm chi? Tôn Hành Giả bạch 

rằng:  

- Bởi thầy tôi uống lầm nƣớc sông Mẫu tử, nay đau bụng muốn thành thai. Nên tôi đến am tiên, xin 

bát nƣớc Lạc Thai giãi độc .  

Nhƣ Ý chơn tiên trợn mắt hỏi rằng:  

- Thầy ngƣơi phải là Ðƣờng Tăng Tam Tạng chăng?  

Tôn Hành Giả thƣa phải.  

Nhƣ Ý chơn tiên nghiến răng nói rằng:  

- Chúng bây có gặp Thánh Anh đại vƣơng chăng?  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Nó là Hồng Hài Nhi ở động Hỏa Vân, thiệt là yêu quái; đại vƣơng hỏi thăm nó làm chi?  

Nhƣ Ý chơn tiên nói:  

- Nó là cháu ta đó. Bởi ta là em Ngƣu Ma Vƣơng, khi trƣớc ta có đặng thơ anh ta, nói: Học trò lớn 

Tam Tạng là Tôn ngộ Không, nó hại Thánh Anh khốn nạn. Nên ta quyết tìm ngƣơi cho gặp mà báo 

cừu. Nay ngƣơi còn mong tới đây xin nƣớc chớ! Tôn Hành Giả cƣời và nói xuôi rằng:  

- Chơn tiên nghe lầm đó lịnh huynh là bạn hữu của tôi, Hồng Hài kêu tôi bằng chú. Nay lịnh diệt 

theo Quan Âm đã thành chánh quả làm Thiện Tài đồng tử rồi, tôi cũng không bằng nó nữa. Sao chơn 

tiên không giã ơn một tiếng, lại cừu oán nổi gì, có khi ông chƣa hay việc ấy sao chớ!  

Nhƣ Ý chơn tiên nạt rằng:  

- Con khỉ nầy mỏng môi, nên lảo khẩu lắm! Cháu ta làm đại vƣơng tại Hỏa Vân động, vinh hiển biết 

chừng nào. Nay bị ngƣơi mà nó phải làm tôi tớ Quan Âm, lại còn kể ơn nữa  

Nói rồi liền xáng một Kim câu.  
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Tôn Hành Giả đƣa thiết bãng đỡ mà năn nỉ rằng:  

- Thôi chơn tiên chớ hờn giận làm chi, cho bát nƣớc đặng tôi về kẻo trể .  

Nhƣ Ý chơn tiên nói:  

- Ngƣơi thiệt không biết hổ thẹn, theo mơn trớn với ai? Thôi, ngƣơi đánh với ta ba hiệp cầm đồng, 

thì cho một bát nƣớc, nếu ngƣơi thiếu sức, thì giết mà báo cừu cháu ta .  

Tôn Hành Giả nổi giận mắng rằng:  

- Thiệt mi không biết gì mới quyết sanh tử, muốn đánh thì đánh chơi . Nói rồi đập một thiết bãng.  

Nhƣ Ý chơn tiên đã bủn rủn chơn tay, đâm đầu chạy riết.  

Tôn Hành Giả không theo, quyết vô giếng múc nƣớc.  

Chẳng ngờ đạo sỉ già đóng cửa ngõ rồi.  

Tôn Hành Giả đập cửa lƣớt vào đạo sĩ già thất kinh chạy mất.  

Tôn Hành Giả kiếm đặng cái thùng, mới thòng xuống xách nƣớc, kế bị Nhƣ Ý chơn tiên đƣa câu 

móc kéo giò, Tôn Hành Giả nhào hót.  

Tôn Hành Giả chờ dậy, lấy thiết bãng đập đùa.  

Nhƣ T1 chơn tiên chạy dang ra không dám cự chiến, đứng ngó chừng mà hăm rằng: - Ðố ngƣơi xách 

đặng nƣớc .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nếu ngƣơi lại đây nữa, thì ta đập chết cho rồi .  

Nhƣ T1 chơn tiên thiệt không dám đánh, song đợi Hành Giả cúi xách nƣớc thì giựt cẳng móc giò. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả lập thế: Tay tả cầm thiết bãng múa mà giữ mình, tay hữu nắm dây thòng xuống 

giếng sâu xách nƣớc.  

Kế bị móc gió nữa, Tôn Hành Giả té nhào, làm rốt thùng xuống giếng.  

Tôn Hành Giả nổi nóng, vác thiết bãng rƣợt Nhƣ Ý chơn tiên chạy te.  

Trở lại giếng không có thùng chẳng biết làm sao mà múc nƣớc. Tính làm thế cho có cái thùng, thì sợ 

Nhƣ Ý chơn tiên hờm móc nữa. Suy đi xét lại, phải có ngƣời phụ lực mới xong. Nghĩ rồi đằng vân về 

xóm cũ, mà kêu Sa Tăng phụ lực. 

 

 

Nói về Tam Tạng và Bát Giới đƣơng rên mình, nghe tiếng kêu, liền hối Sa Tăng ra lập tức.  

Tôn Hành Giả bƣớc vào thuật chuyện cho thầy nghe.  

Tam Tạng khóc ròng mà nói rằng:  

- Ðồ đệ ôi! Nhƣ vậy biết làm sao cho đặng nƣớc?  
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Tôn Hành Giả nói: - Không hề chi, để Sa Tăng đi với tôi, tôi đánh với nó cầm chừng, để Sa Tăng 

múc nƣớc thì đặng .  

Tam Tạng nói:  

- Hai ngƣời đi hết, lấy ai săn sóc ngƣời đau?  

Bà chủ nói:  

- Xin La Hán đừng lo, ở nhà có chúng tôi săn sóc, khi mấy thầy mới đến, thiệt chúng tôi có ý thƣơng 

riêng, sau thấy Bồ Tát đằng vân nên chúng tôi kỉnh trọng không khi nào dám làm hại mà sợ .  

Tôn Hành Giả hứ một tiếng mà nói rằng:  

- Ðờn bà mà làm hại đặng ai, khéo nói cho rộn!  

Bà ấy cƣời rằng:  

- Gia gia ôi, bởi các ông có phƣớc nên đến nhằm nhà chúng tôi, vì nội nhà này lớn tuổi hết; chớ có 

phải nhằm nhà khác, các ông không đặng vuông tròn .  

Bát Giới nghe nói, ôm bụng rên mà hỏi rằng:  

- Làm sao mà chẳng đặng vuông tròn?  

Bà ấy nói:  

- Năm chị em tôi đều có tuổi, nên chuyện nguyệt hoa cũng không màng, nên chẳng nở hại ngƣời tu 

niệm. Chớ nhƣ nhà khác nhiều nàng xuân sắc, lẽ nào bƣớm chẳng say hoa, nếu các ngƣời chẳng 

thuận tùng hì họ lột da làm hƣơng đại, kho trông sự sống ở đời .  

Bát Giới nói:  

- Nhƣ vậy thì tôi khỏi lo, thịt ai thơm thì nó ƣa hƣởi, chớ thịt tôi tanh rình chắc nó không thèm lóc 

mà sợ .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ngƣơi hãy la nín cho khỏe mà đẻ, để nói giả ngộ cho hao hơi?  

Nói rồi, bảo bà ấy cho mƣợn một cái thùng buộc dây dài hai anh đằng vân đến núi ấy.  

Tôn Hành Giả dặn Sa Tăng núp đó coi chừng, đợi mình đánh ẩu đả với Nhƣ Ý chơn tiên, sẽ thừa cơ 

lén vào múc nƣớc đem về trƣớc. 

 

 

Ðoạn dặn dò xong xả, xách thiết bãng tới am, biểu mở cửa lập tức.  

Ðạo sĩ già vào báo lại.  

Nhƣ Ý chơn tiên nổi giận xách kim câu ra cửa nạt rằng:  

- Con khỉ đột nầy, còn tới làm chi nữa?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ta đi xin nƣớc chớ đi đâu?  
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Nhƣ Ý chơn tiên nói:  

- Dầu vƣơng công tể tƣớng muốn xin nƣớc giếng ta cũng phải dƣng lể vật. Huống chi ngƣơi là ngƣời 

cừu oán đi tới mà xin không!  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Ngƣơi không cho thiệt hay sao?  

Nhƣ Ý chơn tiên nói:  

- Chẳng hề cho một nhỏ .  

Tôn Hành Giả rút thiết bãng đập đùa!  

Nhƣ Ý chơn tiên đƣa kim câu ra đỡ. Hai ngƣời hổn chiến, Tôn Hành Giả cố ý dụ Nhƣ Ý chơn tiên ra 

ngoài xa.  

Nhƣ Ý chơn tiên ngỡ Hành Giả thiệt thua, cứ theo đánh mãi. 

 

 

Còn Sa Tăng xách thùng chạy vào giếng.  

Lão đạo sĩ cản lại, bị Sa Tăng đánh cho một gậy gãy tay, thất kinh kêu trời chạy mất. Sa Tăng xách 

đầy một thùng nƣớc, đằng vân kêu Hành Giả nói rằng:  

- Ðại ca ôi, tôi đã múc nƣớc rồi, anh tha nó làm ơn, đồng đi về cho khỏe .  

Tôn Hành Giả nghe rõ, đƣa thiết bãng đỡ mà nói rằng:  

- Ta cũng muốn giết mi cho rồi đời, song ngƣơi chƣa đáng tội chết. Vả lại vị tình anh Ngƣu Ma 

Vƣơng một chút nên mới thứ tay. Em ta xách nƣớc về rồi, ta cũng tha ngƣơi đặng trở lại. Từ nầy sắp 

tới ai xin nƣớc mi cũng phải cho không. Chẳng nên choán của đời mà thâu lễ lộc nữa!  

Nhƣ Ý chơn tiên thấy Hành Giả không đánh, thừa cơ lấy câu móc giựt giò.  

Tôn Hành Giả nhảy tránh khỏi rồi, xô Nhƣ Ý chơn tiên nhào hớt.  

Rồi giựt kim câu bẻ hai nhập lại bẻ luôn thành bốn đoạn quăng xuống đất.  

Nhƣ Ý chơn tiên kinh hãi, đứng le lƣỡi run én Tôn Hành Giả cƣời trời rồi đằng vân bay mất. 

 

 

Khi ấy Sa Tăng bay trƣớc, thấy Tôn Hành Giả theo sau cùng nhau mừng rỡ về tới cửa, thấy Bát Giới 

dựa ghế mà ôm . 

Tôn Hành Giả cƣời và hỏi rằng:  

- Chừng nào ngƣơi nằm chỗ?  

Bát Giới nói:  

- Anh đừng giả ngộ, chẳng hay xin nƣớc đặng chăng?  

Sa Tăng cƣời rằng:  
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- Nƣớc đầy nhóc một thùng, mặc sức uống cho đã .  

Tam Tạng nói:  

- Hai ngƣời nhọc công mệt sức lắm mới đặng nƣớc nầy .  

Mấy ngƣời đờn bà mừng rỡ, khen rằng:  

- Bồ Tát ôi! Thiệt nƣớc nấy quý lắm!  

Nói rồi múc nửa chén kiểu đƣa cho Tam Tạng mà nói rằng:  

- Xin thầy uống một hớp cũng đủ phá thai .  

Bát Giới nói:  

- Tôi chẳng cần chén bát làm chi, để bƣng thùng mà núc cho mau thấm .  

Bà ấy nói:  

- Không đặng đâu, nếu uống nhiều thì tiêu hết gan ruột .  

Bát Giới nghe nói le lƣỡi, uống nửa chén mà thôi. 

 

 

Giây phút hai thầy trò sôi bụng rầm rầm.  

Bát Giới đại tiểu ra một lƣợt!  

Tam Tạng hỏi thầm chỗ đi tiểu!  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thầy ôi! Chẳng nên ra gió làm chi, e đi đất lạnh chơn, sanh chừng sán hạn thì khó lắm!  

Bà ấy xách hai cái thùng ra, thầy trò lãnh mỗi ngƣời một cái, Tả và tiểu hơn mấy lần, bụng xẹp khô 

nhƣ cũ. 

 

 

Bà ấy đem cháo mời ăn, Bát Giới nói:  

- Xin pha giùm một áng nƣớc nóng, tắm cho sạch rồi sẽ ăn .  

Sa Tăng nói:  

- Anh còn non ngày, nếu tắm sớm e khi trúng nƣớc!  

Bát Giới nói:  

- Không phải bung mà cử, ấy là sảo, nhắm cũng chẳng hề chi .  

Nói rồi thấy bà ấy đem chậu nƣớc ra, hai thầy trò rửa mình sạch sẽ.  

Tam Tạng ăn vài chén cháo.  

Bát Giới bụng trống làm hết mƣời tô lại xin thêm ít chén nữa!  

Tôn Hành Giả nói rằng:  

- Ðẻ ra mới xọp bụng rồi, rán mà ăn vô cho nhiều, nó sẽ hƣờn lại nhƣ cũ .  
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Bà ấy bạch với Tam Tạng rằng:  

- Xin thầy từ bi, cho tôi xin thùng nƣớc ấy .  

Tôn Hành Giả nói hớt rằng:  

- Xách đi đâu thì xách đi .  

Bà ấy tạ ơn rồi rót nƣớc vào tĩnh, đem chôn phía sau.  

Bà ấy nói với mấy nàng kia rằng: 

- Ðổi hết tỉn nƣớc nầy, ta mua đặng cái hòm để dƣỡng già!  

Ai nấy nghe nói đều cƣời, rồi dọn cơm chay mà đãi.  

Nghỉ đó một đêm, rạng ngày từ dời gót.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 54  

Rửa sạch ruột gan mình cũng sạch 

Giống hung thì có thứ trừ hung 

Tây hƣơng, Tam Tạng chỉ thành ấy mà nói rằng:  

- Chỗ đó chắc là thành Nữ quốc, đồ đệ phải ở cho nghiêm, chẳng nên lung lăng giễu cợt .  

Ba ngƣời đều dạ, giây phút đi tới, thấy những đờn bà con gái gặt hai chẳng hề thấy có đờn ông con 

trai. 

 

Còn lũ đờn bà con gái ngó thấy bốn thầy trò đi ngang qua chợ, thấy Bát Giới dị tƣớng ngỡ là yêu tinh 

nên ngã lăn chạy hết.  

Bốn thầy trò đi một đôi xảy gặp một ngƣời con gái đội mão quan văn, kêu lớn rằng: - Bốn ông kia! 

Hãy ghé lại nhà trạm, đặng khai tên họ cho hạ quan tâu lại rồi sẽ đi . Tam Tạng nghe nói liền xuống 

ngựa, thầy trò vào quán, chào hỏi nữ quan.  

Nữ quan đáp lễ rồi mời bốn thầy trò vào nhà trạm.  

Nữ quan hỏi:  

- Chẳng hay bốn ông sứ ở đâu đi đến đây?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Chúng tôi không phải đi sứ, thầy tôi là ngự đệ của vua Ðƣờng, hiệu là Tam Tạng, còn ba anh em tôi 

làhọc trò đồng vƣng lịnh Thiên tử qua Tây Phƣơng thỉnh kinh, có điệp thông quan đây, xin ngƣời 

xem xét .  
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Nữ quan biên tên xong xả, rồi bƣớc xuống bái Tam Tạng mà thƣa rằng:  

- Tôi là chức Dịch Thừa giữ nhà trạm Nghinh Dƣơng, không hay lão gia ở đại bang đến đây, nên trễ 

tiếp nghinh, xin rộng dung thứ tội .  

Nói rồi sửa sang áo mão, tới lầu ngũ phụng tâu rằng:  

- Tôi thủ trạm Nghinh Dƣơng, thấy có Ngự đệ Ðƣờng vƣơng là Tam Tạng và ba ngƣời học trò, đồng 

vƣng chỉ qua Tây Phƣơng thỉnh kinh, có điệp thông quan, nên tôi lại tâu xin Bệ Hạ đổi điệp cho bốn 

thầy trò tiện bề qua nƣớc khác .  

Nữ vƣơng nghe xong mừng rỡ lâm triều, bá quan chầu trực.  

Nữ vƣơng phán rằng:  

- Hồi hôm trẫm chiêm bao, ngó thấy bình phong màu rực rỡ, gƣơng ngọc chiếu sáng lòa. Nay có lời 

Dịch Thừa tâu: Có Ðƣờng ngự để đến nƣớc ta, thiệt điềm chiêm bao ấy linh lắm, lợi nhà lợi nƣớc vô 

cùng .  

Bá quan tâu:  

- Chẳng hay điềm tốt ra thế nào?  

Nữ vƣơng nói:  

- Nƣớc ta từ xƣa đến nay chẳng hề thấy đờn ông tìm tới. Bây giờ có Ðƣờng ngự đệ đến đây, chắc 

điềm trời đã khiến, nên quả nhơn muốn nhƣờng ngôi cho Ðƣờng ngự đệ, trẫm làm hoàng hậu cũng 

đành. Nhƣ vậy thì đủ khí âm khí dƣơng, sanh nhiều con nhiều cháu; thì nƣớc mình có đàn ông làm 

vua nối nghiệp nhiều đời sẽ có con trai nhƣ các nƣớc luôn luôn, ấy là trời ra điềm tốt .  

Bá quan đồng chúc tụng vui mừng. 

 

 

Còn Dịch Thừa không chúc tụng, lại tâu rằng:  

- Tuy Bệ Hạ tính việc lâu dài, lo bề roi đấu. Song ba ngƣời học trò của Ðƣờng ngự đệ diện mạo dữ 

dằn; e làm rối trong nƣớc .  

Nữ vƣơng phán hỏi:  

- Còn tƣớng mạo Ðƣờng ngự đệ ra thế nào?  

Dịch Thừa tâu rằng:  

- Diện mạo Ðƣờng ngự đệ xinh tốt mƣời phần. Gƣơng mặt nhƣ hoa, nƣớc da tợ ngọc. Ngặt ba tên đệ 

tử nửa ngƣời nửa thú, nhƣ quỷ nhƣ yêu!  

Nữ vƣơng phán rằng:  

- Nhƣ vậy thì đổi điệp thông quan cho ba ngƣời đồ đệ, sai chúng nó đi thỉnh kinh, để ngự đệ ở đây 

với trẫm .  

Bá quan đồng tâu rằng:  
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- Bệ Hạ luận nhƣ vậy thì lƣỡng tiện, chúng tôi mừng biết chừng nào. Song việc sánh đôi phải có mai 

mới đặng .  

Nữ vƣơng phán rằng:  

- Trẫm y lời các khanh tâu, vậy thì nhứt định Thái sƣ làm mai, hãy nói trƣớc với Ðƣờng ngự đệ cho 

xong trẫm sẽ khai thành nghinh tiếp .  

Thái sƣ và Dịch Thừa vƣng lịnh, bái tạ lui ra. 

 

 

Nói về Tam Tạng đƣơng ăn cơm với ba ngƣời học trò tại trạm, xảy thấy quân vào báo rằng:  

- Thái sƣ cùng với bốn quan đi đã gần tới trạm .  

Tam Tạng nói:  

- Lạ nầy! Việc chi quan Thái sƣ tìm đến!  

Bát Giới nói:  

- Chắc là họ đi mời thầy trò ta đó .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Không phải có đám tiệc chi mà thỉnh, chắc là họ đi làm mai .  

Tam Tạng thất sắc, hỏi rằng:  

- Nếu họ lấy thế mà ép, thì ta biết tính làm sao?  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Xin sƣ phụ cứ việc chịu đở đi, rồi tôi sẽ tính .  

Nói vừa dứt tiếng, Nữ thừa tƣớng và Nữ dịch thừa đồng vào làm lễ.  

Tam Tạng đáp lễ rồi nói rằng:  

- Bần tăng là kẻ xuất gia, có đức chi mà thƣợng quan làm lễ?  

Nữ Thái sƣ thấy Tam Tạng diện mạo nghiêm trang thì mừng thầm rằng:  

- Nƣớc mình có phƣớc lắm, mới khiến đặng ngƣời quý tƣớng làm vua .  

Liền vòng tay thƣa rằng:  

- Ngự đệ gia gia có việc vui mừng may mắn lắm!  

Tam Tạng nói:  

- Tôi là ngƣời tu hành, có việc chi mà vui mừng may mắn?  

Nữ Thái sƣ bái và thƣa rằng:  

- Nƣớc tôi gọi là Tây hƣơng Nữ quốc, xƣa nay không có đàn ông. Bây giờ lại gặp ngự đệ gia gia đến, 

nên tôi vƣng chỉ cầu thân .  

Tam Tạng nói:  

- Bần tăng có ba ngƣời đệ tử chẳng hay muốn dụng ngƣời nào?  
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Nữ dịch thƣa tâu rằng:  

- Hạ quan mới vào tâu về việc ngự đệ. Bệ Hạ tôi mừng rỡ phán rằng: Hồi hôm chiêm bao thấy điềm 

lành: Bình phong màu rực rỡ, gƣơng ngọc chiếu sáng lòa. Bởi cớ ấy nên Bệ Hạ tôi biết ngự đệ là 

ngƣời quý tƣớng trong nƣớc Ðại Ðƣờng đáng bực nàhnh vàng lá ngọc. Bệ Hạ tôi chịu làm hoàng 

hậu, xin nhƣờng ngôi cho ngự đệ; nên sai Thừa tƣớng làm mai .  

Tam Tạng làm thinh cúi mặt!  

Nữ thừa tƣớng thƣa rằng:  

- Ðại trƣợng phu gặp thời chẳng nên bỏ, ngôi hoàng đế chẳng phải tầm thƣờng. Xin ngự đệ nhậm 

ngôn, đặng tôi về tâu lại .  

Tam Tạng cứ việc làm thinh.  

Bát Giới nói hớt rằng:  

- Thái sƣ về tâu lại nhƣ vầy: Thầy tôi là ngƣời tu hành đã lâu năm, cũng nhƣ ông Phật sống, nên 

chẳng ham giàu cã nƣớc mà làm vua, chẳng mê sắc khuynh thành mà làm rễ. Vậy xin đổi điệp, cho 

thầy tôi đi thỉnh kinh. Ðể lão Trƣ lại đây thay mặt cũng đặng. Thái sƣ nhắm tâu đƣợc hay không?  

Nữ Thái sƣ nghe nói kinh hãi, vì thấy tƣớng mạo dữ dằn; nên làm thinh không dám nói lại. 

 

Còn Nữ Dịch Thừa gƣợng gạo đáp rằng:  

- Tuy thầy cũng là đàn ông, song diện mạo xấu va, e quã quân không vừa ý .  

Bát Giới cƣời rằng:  

- Ngƣơi thiệt không thông việc! Há chẳng nghe lời tục nói rằng: Nhỏ làm vành thúng, lớn làm vành 

nia, đàn ông có lẽ nào không ai dụng?  

Tôn Hành Giả nạt rằng:  

- Ngƣơi đừng nói vô lễ. Ðể tự ý sƣ phụ nhứt định lẽ nào., đáng từ thì từ, nên dụng thì dụng, ƣng 

chăng tại ý thầy .  

Tam Tạng nói: - Ngộ không, tự ý ngƣời toan liệu .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nhƣ theo ý tôi, thì thầy ở lại đây là hay hơn. Phải duyên ngàn dặm mới gặp nhau, không lẽ nhiều 

nơi mà kén chọn. Dầu thầy đến chốn khác cũng không bằng chỗ nầy . Tam Tạng nói:  

- Nếu ta tham giàu sang mà ở đây thhì ai đi thỉnh kinh? Chắc là chúa ta trông đợi lắm!  

Nữ thái sƣ thƣa rằng:  

- Bệ Hạ tôi có truyền chỉ nhƣ vầy: Nếu ngự đệ bằng lòng ở lại đây, xong việc hoa chúc rồi, thì đổi 

điệp thông quan cho ba bị hiền đồ đi thỉnh kinh lập tức. Chừng trở lại đây Bệ Hạ tôi sẽ đƣa tiền phí 

lộ cho ba vị hiền đồ đem kinh về nƣớc Ðại Ðƣờng . Tam Tạng gặc đầu chịu đỡ. 
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Khi ấy Nữ Thái sƣ và Nữ Dịch Thừa đồng mừng rỡ, bái Hành Giả mà tạ ơn rằng:  

- Nhờ có lời thầy giúp mới xuôi việc .  

Bát Giới nói:  

- Tôi chẳng hề chịu sự tạ ơn miệng! Ðã biết nhờ giúp lời mới nên việc, thì dọn tiệc mà đãi cho mau!  

Nữ thái sƣ nói: 

- Thƣa có, thƣa có .  

Nói rồi từ giã lui về. 

 

 

Còn Tam Tạng kéo Hành Giả mà mắng rằng:  

- Con khỉ nầy hay sanh sự lắm! Ngƣơi quyết giết ta sao? Nghỉ nào ngƣơi bảo ta ở đây với Nữ vƣơng 

thì còn chi công tu niệm. Dầu các ngƣơi đi thỉnh kinh đặng mà đem về nƣớc, ta cũng lỗi đạo và mang 

tội bất trung. Thà chết cũng bằng lòng, chớ không chịu nhƣ vậy .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Xin thầy an lòng chẳng nên nóng giận, tôi há không biết việc ấy hay sao? Song gặp cảnh nghịch 

nhƣ vầy, nếu không dùng chƣớc quỷ mƣu thần, thì chạy đâu cho khỏi? Tam Tạng hỏi:  

- Ngƣơi dùng kế chi nói cho ta nghe thử?  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Nếu thầy không chịu, chắc là không đổi điệp thông quan, lại chẳng cho đi khỏi nƣớc. Còn lo một 

nổi nó truyền quan quân cắt thịt thầy bỏ vào đầy hƣơng đại mà ngửi nữa! Ðến chừng đó anh em 

chúng tôi không lẽ lấy mắt mà ngó, chắc phải ra tay. Song chúng nó đã đông, muôn binh ngàn tƣớng, 

khí giái cả nƣớc, không phải tầm thƣờng. Phải chi nhƣ yêu quái thì dễ đánh, dạn giết. Chớ ngƣời ta 

cả vạn không lẽ giết nhƣ yêu tinh. Huống chi lòng thầy từ bi không lẽ sát sanh hại mạng; nếu tôi giết 

quan binh nhiều lắm, chắc là thầy chẳng an lòng nên phải dụng kế thoát thân mà khỏi hại ngƣời, ấy 

là lƣỡng tiện .  

Tam Tạng nói:  

- Ngộ Không luận hay lắm. Song le một nỗi Nữ vƣơng ép việc vợ chồng, thì ta không lẽ bỏ phép tu 

hành, mà theo việc tục .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Nay thầy đã hứa rồi chắc Nữ vƣơng lấy lễ Hoàng đế mà rƣớc thầy vào đền, thầy đừng từ chối, lên 

long xa vào ngôi ngai tề chỉnh, bảo Nữ vƣơng giao ấn; rồi đòi chúng tôi vào mà đổi điệp thông quan, 

đóng ấn tử tế, rồi giao điệp cho tôi. Tức thì truyền dọn tiệc chay, ăn với Nữ vƣơng và đãi chúng tôi 

trƣớc điện. Tiệc rồi truyền dọn long xa đặng theo đƣa chúng tôi ra khỏi thành và phải nói trƣớc với 
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Nữ vƣơng trong lúc đƣơng ăn tiệc rằng. Tiệc rồi trẫm phải theo đƣa ba trò đi khỏi thành, sẽ trở về 

đền động phòng với Hoàng Hậu. Gạt Nữ vƣơng và bá quan mắc kế nhƣ vậy mới khỏi nghi nan. Ðến 

khi thầy đƣa chúng tôi khỏi cửa thành, tôi sẽ làm phép định thân cho Nữ vƣơng và quan quân đều 

đứng cứng nhƣ chôn chơn, thầy xuống long xa, bảo Sa Tăng đỡ thầy lên ngựa. Ðợi đi một ngày đêm, 

tôi sẽ hóa phép định thân, thì chúng nó có theo cũng không kịp. Nhƣ vậy thì thầy khỏi phạm luật, mà 

chẳng hại đến ai, ấy là kế ƣng đỡ mà thoát thân, lƣỡng toàn vô hại .  

Tam Tạng nghe nói nhƣ chiêm bao mới tỉnh giấc, nên mừng rỡ và khen kế nhiệm, Sa Tăng, Bát Giới 

cũng bằng lòng. 

 

 

Nói về Nữ thái sƣ và Nữ dịch thừa vào đền tung hô xong xả.  

Nữ thừa tƣớng quì tâu rằng:  

- Chúng tôi đi cầu thân, ngự đệ từ chối, nhờ có ngƣời học trò lớn nói dốc vào, chịu để thầy ở lại, 

miễn là đổi điệp trƣớc cho ba ngƣời rời đệ tử đi thỉnh kinh, đợi khi trở lại sẽ ghé thăm, và xin tiền sở 

phí đặng đem kinh về nƣớc .  

Nữ vƣơng cƣời rồi phán rằng:  

- Ngƣời học trò lớn nói vậy, ngự đệ có bàn luận tiếng chi nửa chăng?  

Nữ thái sƣ tâu rằng:  

- Ngự đệ bằng lòng gặc đầu không nói chi hết. Có ngƣời học trò giửa nài đải yến chay .  

Nữ vƣơng vui mừng truyền dọn tiệc trọng thể, và xuống chỉ dàn xe rồng, đi rƣớc phu quân. Bá quan 

vƣng chỉ, sắp đặt nghiêm trang. Vật quý đồ xinh kể sao cho xiết. 

 

 

Khi ấy Nữ vƣơng ngồi ngự long xa đến trạm, truyền nội thị cuốn rèm, rồi bƣớc xuống xe phán hỏi 

Nữ thừa tƣớng rằng:  

- Ngự đệ là ngƣời nào?  

Nữ thừa tƣớng tâu rằng:  

- Ngự đệ là ngƣời mặc áo cà sa, đứng trƣớc trạm đó. Còn ba ngƣời đệ tử đứng sau .  

Nữ vƣơng nhìn xem rõ ràng thiệt là mặt ngọc da ngà, hình dung xinh tốt; càng h iệp ý phải lòng. 

 

 

Còn bốn thầy trò trƣớc khi nghe Nữ dịch thừa báo tin nên đồng ra tiếp giá.  

Nữ vƣơng phán rằng:  

- Xin ngự đệ lên long xa về cung, đặng sánh duyên lành, bƣớc lên ngôi báu .  



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Tam Tạng nghe nói thẹn mặt cúi đầu chẳng nói rằng chi hết.  

Còn Bát Giới ngó thấy Nữ vƣơng nhan sắc nhƣ tiên, má đào da tuyết, thì bay hồn mất vía, đứng cứng 

nhƣ cây khô, nhểu nƣớc miếng có giọt.  

Còn Nữ vƣơng thấy Tam Tạng hổ ngƣơi đỏ mặt, càng thêm yêu mến muôn phần! Liền bƣớc lại nắm 

áo Tam Tạng mà nói nhỏ rằng:  

- Ngự đệ lên ngồi một xe, về đền cho kịp kỳ hoa chúc .  

Nói rồi cƣời chúm chiếm và nhìn hoài! Tam Tạng hãi kinh run lặp cặp!  

Tôn Hành Giả ngó thấy nhƣ vậy, liền kêu mà nói rằng:  

- Sƣ phụ còn khiêm nhƣợng nổi gì? Hãy lên xe đi về đền với Sƣ nƣơng, đặng đổi điệp thông quan 

cho chúng tôi đi thỉnh kinh kẻo trễ?  

Tam Tạng không lẻ từ chối, phải gƣợng gạo đi với Nữ vƣơng.  

Nữ vƣơng nắm tay Tam Tạng dắt lên long xa, ngồi chung một chỗ, bá quan hộ giá về đền.  

Tôn Hành Giả bảo Sa Tăng gánh đồ và dắt ngựa theo sau. 

 

 

Còn Bát Giới thấy thầy mình ngồi sánh vai với Nữ vƣơng càng thêm oai thế.  

Bát Giới nhảy lang ba tới trƣớc, đến lầu Ngũ phụng hét vang rằng:  

- Ai nấy đều trễ nãi, không lo dọn tiệc cho mau, đả gần nhập phòng, mà chƣa lo đải quới tộc!  

Các quan hộ giá ngó thấy nhƣ vậy, thất kinh không dám đi tới, phải thối lại tâu rằng: - Cái ngƣời mỏ 

dài tai lớn coi bộ nghinh ngang, chạy tốc đến Ngũ phụng lầu, hối các quan đãi họ .  

Nữ vƣơng hỏi Tam Tạng rằng:  

- Chẳng hay ngƣời tai lớn mỏ dài là học trò thứ mấy của ngự đệ?  

Tam Tạng nói:  

- Ấy là học trò thứ nhì của tôi, bởi nó lớn bụng ăn nhiều, nên xấu chứng đói, phải cho nó ăn trƣớc 

mới êm .  

Nữ vƣơng đền lầu Ngũ phụng phán hỏi:  

- Các khanh dọn tiệc xong chƣa?  

Nử quân tâu rằng:  

- Chúng tôi dọn tiệc mặn và tiệc chay đều xong hết .  

Nữ vƣơng phán hỏirằng:  

- Sao dọn có cổ chay cổ mặn mà làm chi?  

Nử quân tâu rằng:  

- Ngu thần tính dọn hai cách nếu thầy nào dùng chay mặn thì dùng .  

Nử vƣơng vổ vai Tam Tạng cƣời và hỏi rằng:  
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- Chẳng hay ngự đệ ăn chay hay ăn mặn?  

Tam Tạng nói:  

- Thầy trò tôi trƣờng chay hết thảy, song ba đứa nó còn uống rƣợu một đôi chung . 

 

Xảy thấy Nữ thái sƣ tâu rằng:  

- Yến tiệc dọn rồi, nay nhằm ngày lành, xin vầy hoa chúc, mai đặng ngày huỳnh đạo, sẽ nhƣờng ngôi 

cho ngự đệ cải nguơn tức vị .  

Nữ vƣơng nghe tấu rất mừng liền nắm tay Tam Tạng đồng bƣớc xuống xe rồng. Tam Tạng ngó thầy 

đờn ca hòa nhả, yến tiệc chỉnh tề. Phía bên tả dọn cổ chay, phía bên hữu dọn tiệc mặn.  

Nữ vƣơng mời ngự đệ ngồi tiệc bên tả, và mời ba ngƣờiđệ tử ngồi lên.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Xin Thái sƣ truyền dọn tiệc dƣới này cho anh em chúng tôi mới thuận .  

Nữ Thái sƣ khen rằng:  

- Nhƣ vậy thì phải lắm, thầy trò dƣờng thể cha con, không lẽ ngồi chung một tiệc . Nói rồi dọn tiệc 

từng dƣới.  

Nữ vƣơng mời ngự đệ cầm đũa, rồi bảo nữ quân đƣa rƣợu cho ba vị học trò.  

Tôn Hành Giả ngó Tam Tạng, Tam Tạng biết ý, liền bƣng chén rƣợu dƣng cho Nữ vƣơng, mời ngồi 

trên tiệc mặn. Bá quan văn võ lạy tạ rồi, đều ngồi hai hàng ăn yến. 

 

Còn Bát Giới ăn hết thảy bát cơm, uống hơn mƣời chén rƣợu rồi nói lớn rằng:  

- Lấy bầu lớn ra đây, đặng tôi uống cho mau đã. Rồi phê điệp chúng tôi đi thỉnh kinh, chẳng nên để 

lâu trễ việc .  

Nữ vƣơng truyền đem chén lớn, Bát Giới uống đã say. 

 

Tam Tạng sợ Bát Giới say rƣợu hƣ việc, liền chắp tay nói với Nữ vƣơng:  

- Tiệc rƣợu cũng vừa rồi, xin Bệ Hạ lên ngai phê điệp đóng ấn; thừa dịp trời còn sớm, tôi và Bệ Hạ 

đƣa chúng nó ra khỏi thành sẽ trở về mới tiện .  

Nữ vƣơng nghe nói truyền bãi tiệc, rồi mời Tam Tạng lên ngai.  

Tam Tạng nói:  

- Khoan đã. Bởi Thái sƣ có nói, ngày mai là Huỳnh đạo, tôi sẽ lên ngôi. Bây giờ xin Bệ Hạ đóng ấn 

vào điệp thông quan, đặng đƣa chúng nó đi sớm .  

Nữ vƣơng y lời, truyền nhắc ghế cho Tam Tạng ngồi dựa bên tả.  

Nữ vƣơng lên ngai truyền Hành Giả dƣng điệp có đóng chính cái ấn Ðại Ðƣờng hoàng đế, ở dƣới có 

ấn nƣớc Bữu Tƣợng, ấn nƣớc Ô Kê và ấn nƣớc Xa Trì. Trong điệp đề Ðƣờng ngự đệ là Trần Huyền 
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Trang.  

Nữ vƣơng cƣời và ngó Tam Tạng mà hỏi rằng:  

- Nói vậy ngự đệ là họ Trần?  

Tam Tạng nói:  

- Tôi họ Trần, pháp danh là Huyền Trang, chúa tôi phong làm ngự đệ, nên cho theo hiệu Ðại Ðƣờng, 

gọi là Ðƣờng Tam Tạng .  

Nữ vƣơng hỏi:  

- Sao trong điệp không đề tên họ mấy vị hiền đồ .  

Tam Tạng nói:  

- Ba đứa nầy không phải ở tại nƣớc thiệt là gặp dọc đƣờng nên không có tên họ trong điệp .  

Nữ vƣơng nói:  

- Nay ngự đệ ở đây, thì phải đề tên ba vị cao đồ vào trong điệp .  

Tam Tạng nói:  

- Tự ý bệ hạ . Nói rồi đọc pháp danh ba ngƣời cho Nữ vƣơng . 

Nữ vƣơng viết: Thứ nhƣt là Tôn ngộ Không, thứ nhì là Trƣ Ngộ Năng, thứ ba là Sa Ngộ Tịnh. Ðề rồi 

ký tên đóng ấn, đƣa cho Sa Tăng gói lại tử tế. 

 

 

Khi ấy Nữ vƣơng truyền đem một mâm vàng bạc, mà phán rằng:  

- Ba ngƣơi dùng của nầy làm phí lộ đi đến Tây Phƣơng mà thỉnh kinh. Chừng về đây trẫm sẽ trọng 

thƣởng .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Chúng tôi là kẻ tu niệm, tới đâu đi hóa trai mà chi độ, không dám lấy của nầy .  

Nữ vƣơng truyền đem gấm và hàng lụa mƣời cây. Rồi phán rằng:  

- Xin dùng đở vật nầy. Vì các ngƣơi nóng đi, nên không kịp cắt và may y phục mà đổi thay.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ngƣời tu hành không lẻ mặc đồ gấm nhiểu. Vã lại quần áo chúng tôi còn chắc, knông lấy của ấy 

làm chi .  

Nữ vƣơng thấy Tôn Hành Giả từ chối hoài, nên không dám ép .  

Truyền quân đem gạo trắng cho ba học trò.  

Tôn Hành Giả bảo Bát Giới cất gạo rồi tạ từ. 

 

Còn Tam Tạng chấp tay nói rằng:  

- Cảm phiền Bệ Hạ theo tôi, đƣa chúng nó ra khỏi thành, đặng dặn dò công việc. Rồi trở lại với bệ 
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hạ, đồng hƣởng vinh hoa Nữ vƣơng nghĩ thiệt, truyền chỉ dọn xe rồng, ngồi chung với Tam Tạng, bá 

quan văn vỏ đồng theo đƣa rất đông. 

 

 

Còn bá tánh nhà nào cũng đặt bàn hƣơng án trƣớc. Một là cung kính Nữ vƣơng, hai nữa xem mặt 

ngự đệ thuở nay chƣa thấy đàn ông, nên thiên hạ đi coi đông nhƣ Hội. 

 

Khi tới cửa thành Tây, Tôn Hành Giả và Sa Tăng, Bát Giới đồng bái mà nói lớn rằng:  

- Bệ Hạ trở về, chẳng đƣa chi cho xa lắm. Chúng tôi xin từ tạ lên đƣờng .  

Tam Tạng bƣớc xuống xe rồng, chắp tay nói với Nữ vƣơng rằng:  

- Xin Bệ Hạ trở lại, đặng bần tăng đi thỉnh kinh .  

Nữ vƣơng nghe nói, hãi kinh thất sắc, níu Tam Tạng mà nói rằng:  

- Ngự đệ ôi! Tôi đã đành nhƣờng ngôi chịu làm hoàng hậu, ngự đệ bằng lòng ăn tiệc, định ngày mai 

tức vị cải nguơn. Sao bây giờ lại quên lời nhƣ vậy!  

Tam Tạng chƣa kịp trả lời.  

Bát Giới nghe nói, làm bộ dữ xốc lại, quạt tai vinh mỏ, táp xâm xạp rồi hét lớn rằng: - Thầy chùa mà 

có vợ nổi gì? Hãy buông cho thầy ta đi thỉnh kinh kẻo trễ .  

Nữ vƣơng thấy bộ quỷ thần, thất sắc té nhào trên loan giá.  

Sa Tăng giựt Tam Tạng đỡ lên lƣng ngựa.  

Xảy thấy một ngƣời con gái chạy tới hét lớn rằng:  

- Ðƣờng ngự đệ đi đâu đó? Hãy theo ta vầy cuộc gió trăng .  

Sa Tăng mắng rằng: - Ðồ ăn cƣớp đừng làm vô lễ .  

Nói rồi quơ gậy đập đùa, Nàng ấy nổi trận cuồng phong, cắp Tam Tạng bay mất. 

 

Thiệt:  

 

 

Mới thoát vòng cọp đói, 

Lại vƣơng giống ma thèm.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 55  
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Gái yêu ép uổng điều trăng gió 

Sải thánh dốc gìn nết đá vàng 

Khi ấy Tôn Hành Giả tịnh làm phép định thân, xảy nghe Sa Tăng ó lên, Tôn Hành Giả ngó lại không 

thấy Tam Tạng, lấy làm lạ hỏi Sa Tăng rằng:  

- Sƣ đệ, vậy chớ ai cƣớp thầy rồi?  

Sa Tăng thuật chuyện lại, Tôn Hành Giả nhảy lên mây, ngó cùng bốn phía, thấy luồng gió xây vẫn 

bên hƣớng Tây Bắc, bụi bay dậy mịt mù.  

Tôn Hành Giả ngó xuống kêu lớn rằng:  

- Hai anh em đằng vân chạy theo sƣ phụ?  

Sa Tăng dắt ngựa, Bát Giới gánh đồ, đồng bay cả hai. 

 

 

Khi ấy chúa tôi nƣớc Tây Lƣơng hãi kinh thất sắc, đồng quỳ lạy và nói rằng:  

- Thiệt bốn thầy trò là phật La Hán nên đằng vân bay lên trời .  

Các Nữ quan tâu rằng:  

- Ðƣờng ngự đệ là Hòa Thƣợng gần thành, ba ngƣời học trò cũng vậy. Bởi chúng tôi có mắt không 

tròng, ngỡ là trai Trung Hoa, nên lo nhiều việc mất công. Nay Phật rƣớc rồi, xin Bệ Hạ lui về cung 

điện .  

Nữ vƣơng hổ thẹn lên xe các quan đồng hộ giá trở lại! 

 

 

Còn ba anh đằng vân bay theo luồng gió, tới hòn núi thì gió tan, không biết con quái ấy ở đâu mà 

kiếm.  

Anh em đồng xuống chơn núi, đi một hồi gặp cái bình phong bằng đá xanh, qua khỏi bình phong 

thấy có hai cánh cửa đá, trên cửa đề sáu chữ Ðộc Ðịch sơn Tì Bà động. Bát Giới nổi giận giá đinh ba 

muốn phá cửa, Tôn Hành Giả can rằng:  

- Khoan đã, bởi chúng ta theo luồng gió mà đến núi nầy, không biết phải động nầy bắt thầy mình hay 

là động khác. Ðể ta đi thám thính cho rành; hai ngƣơi hãy núp đây mà đợi .  

Nói rồi hóa ra con ong mật bay vào động thấy con nữ quái ngồi giữa, a huờn thể nữ hầu hạ hai bên.  

Tôn Hành Giả đậu trên ngạch, ngó thấy hai con a huờn bƣng hai mâm bánh bao nóng hổi, lên hơi 

ngui ngút để trƣớc mặt nữ quái mà thƣa rằng:  

- Bẩm bà, mâm nầy là bánh bao chay, còn mâm kia là bánh bao mặn .  

Nữ quái cƣời rằng:  

- Thôi, mi để đó, còn mấy đứa nầy dắt Ðƣờng ngự đệ ra đây . 
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Khi ấy thể nữ vào sau, đem Tam Tạng ra trƣớc.  

Tôn Hành Giả thấy thầy mặt vàng môi dợt, nƣớc mắt dầm dề, thì biết thầy đã bị độc khí.  

Còn nữ quái bƣớc xuống vịn vai Tam Tạng mà dổ rằng:  

- Ngự đệ an lòng chẳng nên phiền não? Ðây tôi tuy không dám bì việc giàu sang nhƣ nữ vƣơng, song 

thanh tịnh tu hành tiện lắm. Ngự đệ hảy chung cùng với tôi, ở đây trăm năm cũng khoái lạc .  

Tam Tạng cứ việc làm thinh.  

Nữ quái nói:  

- Ngự đệ đừng buồn bực làm chi. Tôi biết khi nữ vƣơng đãi tiệc, ngự đệ ăn uống chƣa no. Nay tôi 

dọn mâm bánh chay nầy và mâm bánh mặnkia, tự ý ngự đệ dụng món nào thì dụng .  

Thể nữ chỉ mâm bánh mặn mà nói rằng:  

- Mâm bánh nầy nhƣn thịt ngƣời ta, còn mâm bánh bao kia nhƣn đƣờng .  

Tam Tạng làm thinh nghĩ rằng:  

- Nó là yêu quái tánh độc lòng hung, chẳng phải nhƣ nữ vƣơng mà biết lễ nghĩa. Nếu mình không ăn 

không nói cứ việc làm thinh, e nó hại mình thì uổng mạng, học trò biết mình đâu mà cứu, chắc là hƣ 

việc thỉnh kinh .  

Nghĩ rồi, gƣợng gạo hỏi rằng:  

- Thiệt bánh nào chay, còn bánh nào mặn?  

Nữ quái nói:  

- Bánh nầy nhƣn thịt, còn bánh kia nhƣn đƣờng .  

Tam Tạng nói:  

- Tôi ăn chay đã quen, ăn bánh mặn không đặng .  

Nữ quái nói:  

- Ðể tôi cắt bánh chay cho ngự đệ ăn .  

Nói rồi cắt bánh bao chay đƣa cho Tam Tạng và hối thể nữ pha trà. 

 

 

Còn Tam Tạng cũng làm màu, lấy bánh mặn đƣa cho nữ quái.  

Nữ quái cƣời và hỏi rằng:  

- Sao ngự đệ không cắt ra cho tôi?  

Tam Tạng nói:  

- Tôi là ngƣời tu hành, không dám cắt bánh mặn . 
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Khi ấy Tôn Hành Giả thấy thầy trao bánh và nói chuyện với yêu. Sợ bị nó ép già mà chiều theo bóng 

sắc, nên Tôn Hành Giả hiện hình, cầm thiết bãng nạt lớn rằng:  

- Loài tà mi dám vô lể, không sợ chết hay sao?  

Nữ quái liền phun khói mịt mù, truyền a huờn đem ngự đệ vào phòng đóng cữa lại. Dặn rồi, xách cặp 

thiết xa lƣớt tới mắng rằng:  

- Con khỉ khốn nạn, dám lén vào động mà dòm hành .  

Nói rồi đâm một nạng.  

Tôn Hành Giả và đánh và chạy ra ngoài. 

 

 

Còn Sa Tăng Bát Giới đƣơng chờ trƣớc cửa động.  

Xảy thấy hai ngƣời đánh ẩu đả.  

Bát Giới nói lớn rằng:  

- Sƣ huynh hãy thối lui ra sau, để tôi đánh nó .  

Nữ quái thấy Bát Giới xông vào, thì nó liền xịt lửa trong mủi, phun khói trong miệng, và hiện ra 

không biết mấy tay, cầm cặp thiết xa cự chiến.  

Và nói lớn rằng:  

- Ngộ Không, ngƣơi thiệt còn quê lắm, ta biết ngƣời mà ngƣơi chẳng biết ta. Rất đổi Phật Tổ còn 

phải sợ ta thay, sá gì hai đứa bây là bực dở .  

Ba ngƣời đánh một hồi không phân thắng bại.  

Nữ quái nhảy vọt lên, lấy vật chi không biết, móc phớt da đầu Tôn Hành Giả . 

Tôn Hành Giả la lớn chạy ngay, Bát Giới đua theo bén gót.  

Nữ quái đắc thắng lui vào động. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả ôm đầu la lớn rằng:  

- Nhức đầu chết đi mà thôi, biết chừng nào cho hết!  

Sa Tăng hỏi:  

- Anh bị thƣơng hay sao, mà la nhức nhƣ vậy?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ta đƣơng đánh với nữ quái cầm đồng, không biết thế gì nó nhảy dựng lên, làm nhƣ ong đút xuống 

một cái chi độc nhƣ vậy, nên nhịn thua bại tẩu về đây .  

Bát Giới cƣời rằng:  
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- Mọi khi anh hay khoe cái đầu cứng vô cùng, sao bây giờ bị đàn bà đút một cái, mà la gần bể .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ta thuở nay o cái đầu lắm, đến nổi gƣơm đao khí giái bổ vào củng nhƣ không, lƣởi tầm sét của 

Thiên lôi đánh củng không phủng. Chẳng biết con tinh cái nó dùng vật chi độc quá, nên mới nhức 

đầu nhƣ vầy .  

Bát Giới nói:  

- Thôi để tôi qua nƣớc Tây Lƣơng, đi mua thuốc dán .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Không sƣng không lở, mua thuốc dán làm chi?  

Bát Giới cƣời rằng:  

- Tôi sợ chứng thai tiền sản hậu, nay đã khỏi rồi, còn anh bị chứng thiên pháp nầy, không biết chừng 

nào nó bể óc! Có thuốc gì mà trị cho yên .  

Sa Tăng nói:  

- Anh vui lắm hay sao mà giả ngộ mãi? Bây giờ trời đã tối, thầy thì bị bắt không biết dử lành. Còn 

đại ca bị bịnh nhƣ vầy, thiệt khó bề giải cứu .  

Tôn Hành Giả và rên và nói rằng:  

- Thầy ở trong động cũng bình an, không can chi mà lo sợ. Bởi thầy là một vị chơn tu, không lẻ sa 

mê sắc dục. Chúng ta ngủ cho khỏe, mai sáng sẽ hay . 

 

 

Còn nữ quái thắng trận trở vào, truyền a huờn đóng cửa động, và canh cửa cho nghiêm. Tức thì bảo 

thể nữ đem Tam Tạng vào phòng mà nói rằng:  

- Trời đã tối rồi, ngự đệ vầy duyên cá nƣớc với tôi kẻo trễ ngày lành tháng tốt . Vừa nói vừa vuốt ve 

Tam Tạng nhƣ mèo thấy mở, tợ bƣớm gặp hoa, kể không xiết chuyện nữ quái yêu ấp.  

Song Tam Tạng cứ ngồi xếp bằng, làm thinh nhƣ say rƣợu, cúi đầu tƣởng tâm kinh. Nữ quái nói đã 

hết văn, năn nỉ dổ dành tới nửa đêm cũng không đặng việc. 

 

 

Khi ấy nữ quái tức mình nổi giận truyền a huờn đem dây ra, trói mèo Tam Tạng bỏ xó hóc, rồi tắt 

đèn đi ngủ sáng đêm. 

 

 

Rạng đông , Tôn Hành Giả thức dậy nói rằng:  

- Bây giờ ta đã hết nhức đầu, song nó ngứa lắm!  
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Bát Giới nghe nói cƣời rằng:  

- Vậy thì anh mang đầu tới, biểu nó đút một cái nửa cho đã ngứa!  

Tôn Hành Giả hứ một tiếng rồi đáp rằng:  

- Nín đi, đừng có nói xàm nửa . 

Bát Giới cƣời rằng:  

- Anh thì ngứa, tôi thì nói xàm, còn thầy đêm nay khá lắm!  

Sa Tăng nói:  

- Trời sáng rồi, hãy lo trừ yêu quái .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Ngƣơi giữ đồ và cho ngựa ăn cỏ để ta với Bát Giới đi bắt yêu . 

 

 

Khi ấy hai ngƣời đi tới bình phong, Tôn Hành Giả bàn rằng:  

- Không biết đêm nay con quái ấy làm hại thầy ra thể nào? Ðể ta đi thám thính .  

Nói rồi hóa ong mật bay vào cửa động.  

Thấy hai con a huờn nằm gối đầu trên cái mỏ mà ngủ, lại có thể lục lạc một bên.  

Ấy là quân canh cửa, sợ chúng lấy cái mỏ nên phải gối đầu. 

 

Tôn Hành Giả bay vào động, ngó thấy thầy bị trói run, bỏ nằm xó hóc, Tôn Hành Giả bay đậu trên 

đầu Tam Tạng mà kêu:  

- Bớ thầy!  

Tam Tạng biết tiếng mừng rở nói nhỏ rằng:  

- Ngộ Không đã tới, xin rán sức mà cứu thầy .  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Chẳng hay đêm nay thầy ra sức thể nào?  

Tam Tạng cắn răng mà nói rằng:  

- Thà chết cũng cam lòng chớ ta chẳng hề thuận tình theo nó. Bởi ta ngồi cố lỳ không ƣng thuận, nó 

to nhỏ hơn nửa đêm không đặng việc, mới trói ta chắc cứng nhƣ vầy. Xin rán cứu ta cho kịp đặng lo 

đi thỉnh kinh . 

 

 

 

 

Nói về nữ quái, ban ngày bị giao chiến mệt mỏi, lại thêm dỗ dành Tam Tạng hơn nửa đêm mà không 
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rồi; vì mệt quá nên ngủ trƣa, xãy nghe Tam Tạng nói rầm rì, giựt mình thức dậy, nghe đặng có ba 

tiếng:  

- Ði thỉnh kinh .  

Nữ quái liền bƣớc xuống giƣờng mà nói lớn rằng:  

- Không lo việc vợ việc chồng, cứ tƣởng thỉnh kinh thỉnh kệ!  

Tôn Hành Giả bay ra ngoài bình phong, hiện hình nói với Bát Giới rằng:  

- Khá, thầy còn sống không hề gì, song bị nó trói tay trói cẳng .  

Bát Giới hỏi:  

- Thầy có thuật chuyện đêm nay ra thể nào chăng?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thầy nói nó ép uổng dổ dành hơn nửađêm, thầy cũng không xiêu lòng theo nó, nên bị trói bỏ dựa 

giƣờng .  

Bát Giới cƣời rằng:  

- Nhƣ vậy thiệt là Hòa Thƣợng chơn tu, phải cứu thầy kẻo tội nghiệp .  

Nói rồi xách đinh ba xông vào phá cửa.  

Hai đứa a huờn canh cửa giựt mình thức dậy, chạy vào động báo rằng:  

- Bà ôi! Hai ngƣời đờn ông xấu xa hôm qua, bữa nay tới phá động .  

Nữ quái nổi giận, xách thiết xa ra cửa mắng rằng:  

- Heo rừng, khỉ núi, sao dám phá cửa ta?  

Bát Giới mắng lại rằng:  

- Loài yêu quái đang lang dâm trắc nết, dám ép uổng thầy ta. Ta nói cho ngƣơi biết, ngƣơi phải kêu 

thầy ta bằng cha chồng, đem trả cho mau kẻo mà chết!  

Nữ quái nỗi giận, xịt lửa phun khói, hiện ra không biết mấy tay, đánh với hai ngƣời đặng năm hiệp, 

rồi cũng nhảy dựng lên, vụt cái chi nhằm mỏ Bát Giái . 

Bát Giới kinh hãi chạy dài!  

Tôn Hành Giả cũng bại tẩu.  

Nữ quái thắng trận, song thấy cữa động đã hƣ, truyền a huờn vác đá lấp cữa lại, rồi vào động nghĩ 

ngơi. 

 

 

Nói về Sa Tăng thấy Bát Giới và chạy và ôm mõ mà rên rằng:  

- Nhức đầu quá trời ơi! Không biết chừng nào cho hết nhức!  

Tôn Hành Giả chạy tới cƣời rằng:  

- Hôm qua ngƣời trù ta bể đầu, nên khiến bữa nay ngƣơi sƣng mỏ!  
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Bát Giới rên và nói rằng:  

- Nó đau nhức vô cùng, thiệt khó chịu quá!  

Ba ngƣời ngó nhau mà chịu, không biết phƣơng chi. 

 

 

Lúc ấy Tôn Hành Giả ngó thấy một bà ở phía Nam đi tới, tay xách giõ tre, Sa Tăng nói:  

- Có bà già đi đƣờng kia, hỏi thử có thuốc chi trị chứng ấy .  

Tôn Hành Giả nhìn sửng rồi nói rằng:  

- Bồ Tát hóa hình đi tới đó, chúng ta làm lễ cho mau .  

Nói rồi đồng quì lạy.  

Quan Âm hiện hình thiệt, xách giỏ cá đứng trên nửa lừng.  

Tôn Hành Giả lên mây quỳ lạy bạch rằng:  

- Chúng tôi lo việc cứu sƣ phụ mà chƣa xong. Không ngờ Bồ Tát giáng hạ, chúng tôi chịu tội vì trễ 

việc tiếp nghinh. Xin Bồ Tát rộng dung thứ tội, và làm phép mà cứu thầy tôi .  

Quan Âm nói:  

- Con ấy dữ lắm, cặp thiết xa là càng nó, còn cái đuôi cong cong chích ngƣời thì nhức chết, gọi là 

đão mã độc, vốn thiệt nó là con bò cạp cái thành tinh. Nguyên trƣớc đó nghe kinh tại chùa Lôi Âm, 

Phật Tổ thấy loài độc thì không ƣa, nên xô nó một cái, nó chích ngón tay Phật Tổ nhức quá, nên Phật 

Tổ truyền Kim cang bắt nó. Nếu muốn cứu đặng Tam Tạng thì phải lên cung Quang Minh mà viện 

sao Mão Nhựt Kê .  

Nói rồi hiện hào quang bay về Nam Hải. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy xuống thuật chuyện với Sa Tăng, Bát Giới rồi nói rằng:  

- Bồ Tát bảo ta thỉnh sao Mão Nhựt Kê, trừ con quái ấy mới đặng. Vậy thì hai ngƣơi ở đây mà chờ ta 

.  

Nói rồi nhảy lên Ðông Thiên Môn, đến cung Quang Minh hỏi thăm, kẻ bộ hạ nói:  

- Mão tinh vƣng chỉ đi tuần .  

Tôn Hành Giả trở ra, ngó thấy Mão tinh dẫn binh về gần tới, Tôn Hành Giả đón đƣờng ra mắt. Mão 

tinh đáp lễ và nói rằng:  

- Chẳng hay đại thánh đến tôi có việc chi?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thỉnh tiên sanh cứu nạn thầy tôi .  

Mão tinh hỏi:  
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- Tôn Sƣ mắc nạn chi mà cứu?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Thầy tôi mắc nạn tại nƣớc Tây Lƣơng, Ðột Ðịch sơn, Tì Bà động. Nhờ ơn Quan Âm tiến cử tiên 

sanh trị con tinh bồ cạp ấy mới đặng .  

Mão tinh nói:  

- Tôi đi tuần mới về, đáng lẽ phải tâu lại mới phải, song vị tình Ðại Thánh đến đây và Quan Âm tiến 

cử, nên phải đi trừ yêu quái mà cứu tôn sƣ, rồi sẽ tâu lại cũng đặng . Nói rồi đi theo Tôn Hành Giả 

đến bình phong. 

 

 

Khi ấy Sa Tăng ngó thấy, liền kêu Bát Giới mà nói rằng:  

- Nhị ca dậy cho mau, Ðại ca thỉnh Tinh quân về đó!  

Bát Giới chờ dậy ôm mỏ mà nói:  

- Tôi có bệnh trong mình nên làm lễ không đặng, xin tinh quân miễn chấp, thứ tội cho tôi!  

Mão tinh nói:  

- Ðã là ngƣời tu hành, có bịnh chi mà dự kiếu?  

Bát Giới nói:  

- Hồi ban mai tôi giao chiến với nữ quái, bị nó quất vào môi tôi một cái còn nhức tới bây giờ .  

Mão tinh nói:  

- Ðem lại đây ta trị giùm một chút thì hết nhức .  

Bát Giới buông tay bƣớc tới, đƣa mỏ cho Mão tinh coi . 

Mão tinh chà môi Bát Giới vài cái rồi thổi một hơi tức thì hết nhức.  

Bát Giới tạ ơn và khen rằng:  

- Thiệt phép hay tuyệt diệu Vừa nói vừa cƣời. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả thấy linh hiệu nhƣ vậy, thì cƣời mà nói rằng:  

- Xin tiên sanh làm ơn vò đầu lão Tôn vài cái. Bởi tôi hôm qua cũng bị nhƣ Bát Giái, nay tuy hết 

nhức, song nó ngứa sần đầu. Sợ để lâu e sanh bịnh hậu!  

Mão tinh biểu Tôn Hành Giả đƣa đầu ra, Mão tinh cũng vò đầu vài cái, và thổi một hơi, Tôn Hành 

Giả cũng hết ngứa.  

Lấy nọc rồi, Bát Giới làm bộ dữ, nói rằng:  

- Ðại ca, tôi với anh đi đánh nó mà báo cừu . Mão tinh nói: - Hai ông dụ nó ra đây, tôi sẽ trị nó . 
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Khi ấy Tôn Hành Giả và Bát Giới dông đến cửa động.  

Bát Giới lấy Ðinh ba cào đá, xông vào phá động ầm ầm.  

Nữ quái đƣơng sai a huờn đêm cơm nƣớc cho Tam Tạng ăn uống, xảy thấy hai ngƣời phá động; nữ 

quái xách Thiết xa ra đánh, muốn trổ miếng nghề củ, hai ngƣời biết chừng chạy trƣớc.  

Nữ quái theo tới bình phong, Tôn Hành Giả kêu lớn hỏi rằng:  

- Mão tinh đi đâu không thấy?  

Chẳng ngờ Mão Nhựt Kê hiện nguyên hình là con gà trống mồng đỏ, ấy là Kim Huê trong mặt nhựt, 

lông cánh nhƣ vàng, cất cổ cao hơn sáu bảy thƣớc, Kim kê ngó nữ quái kêu một tiếng cót, nữ quái té 

ngửa, hiện nguyên hình là Yết Tử tinh, Kim kê gáy một tiếng, Yết Tử tinh chết cứng. 

 

 

Khi ấy Bát Giới xách đinh ba lại, thấy con bò cạp cái lớn bằng cây đờn tì bà, nằm ngửa không cựa 

quậy.  

Bát Giới đạp lên bụng nó mà mắng rằng:  

- Phen nầy mi không còn miếng nghề Ðảo mã độc nữa!  

Nói rồi đập nát ngớn cả mình. 

 

 

Còn Mão Nhựt Kê hóa hào quang bay về cõi cũ.  

Ba anh em đồng lạy tạ ơn, kéo nhau vào động, lũ a huờn, thế nữ quỳ lạy thƣa rằng: 

- Chúng tôi không phải là yêu, thiệt là dân nƣớc Tây Lƣơng, bị yêu nữ bắt về hầu hạ. Nay Tôn Sƣ 

còn ngồi khóc trong phòng .  

Tôn Hành Giả coi lại, các gả ấy không có khí yêu, liền vào phòng đem thầy ra.  

Tam Tạng thấy mặt ba thầy trò, thì mừng rỡ giã ơn rằng:  

- Vì ta làm cực khổ cho đồ đệ! Chẳng hay nàng ấy ra thể nào?  

Bát Giới thƣa rằng:  

- Nó là Ðại mẫu Yết tử tinh, đích danh là bò cạp cái, lớn bằng cây đờn tì bà, nó chích đại ca nhức sọ, 

tôi cũng bị nhức môi, may nhờ Quan Âm Bồ Tát xuống dạy đi viện Mão Nhựt Kê mới trừ đặng nó, 

tôi giận đập nát thây bò cạp nhƣ tƣơng .  

Nói rồi dọn cơm, thầy trò ăn uống.  

Xong rồi kêu mấy đứa a huờn, thể nữ, chỉ đƣờng cho chúng nó về nƣớc Tây Lƣơng. Tôn Hành Giả 

dụng hỏa công đốt động Tì Bà cháy rụi!  

Tam Tạng lên ngựa, thầy trò thẳng chỉ Tây Phƣơng.  
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Tây du ký 

Hồi 56  

Hành Giã trừ chánh đảng 

Tam Tạng đuổi Ngộ Không 

Nói về Tam Tạng ra khỏi động Tì bà, đi hoài không nghĩ.  

Nhằm tiết trung thiên là mồng năm tháng năm, đi đến hòn núi cao lớn, qua khỏi núi ấy, đã xuống đất 

bằng, Bát Giới đƣa gánh đồ cho Sa Tăng, cứ chạy theo rƣợt con ngựa mãi! Song con ngựa cứ kiệu 

hoài, không chịu nhảy sải.  

Tôn Hành Giả lấy làm lạ hỏi rằng:  

- Sƣ đệ rƣợt ngựa làm chi?  

Bát Giới nói:  

- Ði hơn một ngày qua mới khỏi hòn núi, trong bụng đã hết cơm, nên đi hối cho mau đặng kiềm xóm 

hóa trai đở dạ .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nhƣ vậy thì để ta bảo nó đi mau cho mà coi .  

Nói rồi giá thiết bãng hét một tiếng, ngựa chạy nhƣ tên bay. Vì cớ nào ngựa không sợ Bát Giái, lại sợ 

Ngộ Không?  

Bởi Tôn Hành Giả khi trƣớc có làm Bật Mã Ôn. Ðến nay còn lƣu truyền ngựa sợ khỉ. 

Khi ấy Tam Tạng thấy ngựa chạy nhƣ tên, cứ kềm cứng mà chịu; nó chạy hơn hai mƣơi dặm mới 

ngừng.  

Xãy nghe tiếng mã la, hơn ba mƣơi đứa lâu la cầm khí giái đón đầu Tam Tạng, và hét lớn rằng:  

- Hòa Thƣợng đi đâu đó?  

Tam Tạng hải kinh run lập cập, té xuống ngựa mọp mà nói rằng:  

- Xin đại vƣơng dung mạng  

Hai tên đầu đảng nói rằng:  

- Ta chẳng giết đâu mà sợ, đƣa hết tiền bạc thì tha .  

Tới chừng ấy Tam Tạng mới biết hai ngƣời ấy chính là chánh đảng với phó đảng! Chớ khi trƣớc ngỡ 

là yêu, nay nghe thầu mãi lộ tiền, mới biết ăn cƣớp!  

Tam Tạng ngồi dậy chắp tay mà nói rằng:  

- Bần tăng ở Ðông độ, qua thỉnh kinh Tây Phƣơng. Từ cách Trƣờng An đến nay đã lâu năm, nên tiền 
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phí lộ tiêu hết; đi tới đâu thì xin ăn tới đó, có chi mà nạp cho đại vƣơng. Xin các ông lấy lòng nhơn, 

tha tôi làm phƣớc?  

Chánh đảng phó đảng đồng nói rằng:  

- Chúng ta là bợm giựt đồ giựt gói, còn làm nhơn làm phƣớc nổi gì? Nếu ngƣơi không tiền bạc, thì 

cổi áo để lại đây, và để con ngựa ở đó, rồi muốn đi đâu thì đi? Tam Tạng nói:  

- Bần tăng xin từ tấm giẻ, may cả trăm miếng mới thành áo cà sa , nếu đƣa cho các ông, chắc là tôi 

không có chi mà che thân thể! Vả lại trong kinh có nói: Ðời nay ăn trộm ăn cƣớp, thì đời sau đầu thai 

làm súc sanh. Các ông cũng nên giải nghiệp . Hai tên thảo khấu nghe nói nổi giận, giá thƣớc muốn 

đập Tam Tạng . 

Tam Tạng thuở nay không nói trớ trinh, phen nầy sợ chết, lật đật nói thế rằng:  

- Xin hai vị đại vƣơng khoan đánh. Học trò tôi đi sau có ít lƣợng bạc, đợi nó tới tôi sẽ dƣng cho đại 

vƣơng .  

Hai tên thảo khấu nói:  

- Nhƣ vậy thì thôi, lâu la trói hòa thƣợng lại, rồi treo lên nhánh cây cao?  

Lũ lâu la vƣng lịnh, làm y nhƣ lời chủ trại. 

Còn Tôn Hành Giả, Sa Tăng và Bát Giới đi sau.  

Bát Giới cƣời ngất nói rằng:  

- Thầy đi mau quá, không biết có dừng ngựa mà đợi ta chăng?  

Nói vừa dứt tiếng, ngó thấy Tam Tạng bị treo tòn ten trên nhánh cây, Bát Giới coi thấp thố, vỗ tay 

cƣời lớn nói rằng:  

- Thầy đợi ta đằng trƣớc. Lại leo lên cây níu dây cóc mà xích đu kia kìa!  

Tôn Hành Giả ngó thấy nói rằng:  

- Ngƣơi đừng nói xàm, không biết ai bắt thầy mà treo trên cây đó! Vậy thì hai ngƣơi thủng thẳng đi 

sau để ta trƣớc xem thử!  

Nói rồi nhảy trên chót núi, ngó xuống thấy đảng ăn cƣớp.  

Tôn Hành Giả mừng rỡ nói rằng:  

- May lắm, may lắm, gặp mối rồi!  

Nói rồi quày xuống, dùn mình biến ra một sãi nhỏ sạch sẽ, chừng mƣời sáu tuổi, mặc áo rộng và 

mang một cái gói vải xanh, đi xăm xăm tới trƣớc, kêu lớn rằng:  

- Sƣ phụ ôi! Làm giống gì đó vậy?  

Tam Tạng biết tiếng Hành Giả, liền đáp rằng:  

- Ðồ đệ ôi! Sao không cứu ta xuống?  

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

- Vì cớ nào mà thầy ra thế ấy?  
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Tam Tạng nói:  

- Lủ kia đón đƣờng mà đòi tiền mãi lộ, bởi không có tài vật, nên bắt ta treo lâu chắc khó ở đời!  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Chẳng hay thầy nói với chúng làm sao?  

Tam Tạng nói:  

- Chúng nó hăm đánh ta, ta sợ chết nên nói thế rằng: Xin đừng đánh tôi, vì học trò tôi đi sau, trong 

gói có bạc. Ấy là dở ngặt mà chờ ngƣời .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Hay lắm, hay lắm, nhờ ơn thầy tiến cử để tôi dƣng cho nó .  

Còn đảng ăn cƣớp thấy thế trò chuyện với nhau, chúng nó áp lại phủ vây mà hét lớn rằng:  

- Sải nhỏ kia, thầy ngƣơi nói trong gói có bạc hãy đƣa ra thì khỏi chết cả ba .  

Tôn Hành Giả để đồ xuống nói rằng:  

- Xin thƣa các ông đừng nóng nãy, tôi trong gói có bạc mà chẳng bao nhiêu, để tôi khai thiệt: Trong 

gói có hai chục lƣợng vàng và ba chục nén bạc, còn bạc vun cũng nhiều, xin thầy tôi, tôi tình nguyện 

dƣng hết. Thầy trò tôi đến đâu xin ăn đến đó, tôi chẳng tiếc của đời .  

Ðảng ăn cƣớp nghe nói mừng rỡ khen rằng:  

- Hòa Thƣợng lớn thì rít, sãi nhỏ lại ở hào. Thôi mở thầy nó xuống .  

Lâu la vƣng lịnh mở liền. 

Khi ấy Tam Tạng mừng rỡ nhảy lên lƣng ngựa chạy trở lại.  

Tôn Hành Giả kêu lớn nói rằng:  

- Thầy ôi! Không phải ngỏ đó đâu . Và nói và mang gói muốn chạy theo.  

Ðãng ăn cƣớp đón Hành Giả lại mà nói rằng:  

- Sãi nhỏ chạy đi đâu? Hãy giao gói bạc cho mau kẻo mà chết .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Số bạc ấy phải chia ba cho ta .  

Chánh đảng nói:  

- Sãi nhỏ nầy lanh thiệt, muốn chia của thầy. Thôi, ngƣơi mỡ gói ra, nếu bạc nhiều ta sẽ chia cho, lén 

mua trái cây mà dùng .  

Tôn Hành Giả đáp rằng:  

- Các ông nghe lầm đó, không phải nói nhƣ vậy đâu, tôi có bạc đâu mà chia chác? Các ông sẳn lấy 

đặng bạc vàng của chúng, xin cho chút đỉnh cám ơn .  

Chủ trại nổi giận nói rằng:  

- Sãi nầy muốn chết, đã không trao gói đồ cho ta, lại muốn xin bạc .  

Nói rồi đập đầu Hành Giả hơn bảy tám cây.  
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Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ðánh chƣa mấy gậy mà khen, hảy đập thử một hồi nữa mới biết lực . Ðảng ăn cƣớp đồng hè giơ 

thƣớc đập đầu nghe lốp cốp. 

Tôn Hành Giả thấy vậy, nói rằng:  

- Xin các ông đừng nóng giận, để tôi đƣa tài vật cho mà coi .  

Nói rồi lấy cây kim trong lỗ tai đƣa ra và thƣa rằng:  

- Tôi là ngƣời tu hành, không có tài vật chi quý, có câu kim xin nạp cho các ông ? Chũ trại hứ, và nói 

rằng:  

- Ði bửa nay xui quá, nhè hòa thƣợng giàu mà thả, bắt sãi mạt làm chi. Ngƣơi làm nghề thợ máy, nên 

sắm kim, chớ ta không dùng vật ấy .  

Tôn Hành Giả dồi cây kim lên, hiện ra thiết bãng, dựng dƣới đất mà nói rằng:  

- Các ông, ai cầm nổi thì lấy?  

Hai đầu đảng đồng lại dở không nổi, coi nhƣ chuồng chuồng đeo cột đá.  

Tôn Hành Giả bƣớc lại, cầm thiết bãng giở hỏng mà nói rằng:  

- Các ngƣơi có phƣớc lắm, mới gặp Lão Tôn .  

Lủ ăn cƣớp áp lại đập đầu nữa.  

Tôn Hành Giả thấy chúng nó đánh hơn sáu chục cái, nổi giận nói rằng:  

- Các ngƣơi đánh cho mỏi tay, để coi Lão Tôn đập thử .  

Nói rồi huơi thếit bảng đập thằng chánh đảng nhào xuống nằm ngay, úp mặt cặm hàm răng xuống 

đất, không la và không cục cựa!  

Phó đảng nổi giận mắng rằng:  

- Sải nhỏ nầy vô lễ lắm, đã không đƣa gói đồ, lại đánh chết một mạng .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Một mạng có bao nhiêu mà than, để ta trừ căn luôn thể .  

Nói rồi đập phó đảng chết ngay.  

Lủ lâu la hãi kinh quăng khí giới chạy tan hết thảy, khác nào cầm gậy cự với sùng. 

Nói về Tam Tạng cỡi ngữa trở lại. Sa Tăng, Bát Giới cản lại và bạch rằng:  

- Thầy đi sái đƣờng rồi, sao trở về Ðông đô .  

Tam Tạng nói:  

- Hai đứa bây chạy tới bảo Hành Giả đừng giết đảng ăn cƣớp làm chi?  

Bát Giới nói:  

- Xin thầy hãy xuống yên, đặng tôi đi rổi cho chúng nó .  

Nói rồi chạy tới kêu lớn rằng:  

- Thầy bảo anh đừng giết ngƣời ta?  
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Tôn Hành Giả nói:  

- Nào ta có đánh ai ở đâu?  

Bát Giới hỏi:  

- Vậy chớ đảng ăn cƣớp chạy đi đâu hết .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Chúng nó bƣờm hết, duy có chánh đảng phó đảng còn nằm ngủ tại đây .  

Bát Giới bƣớc lại dòm và nói rằng:  

- Cha chả là ngủ mê, đến nỗi hả miệng ra nƣớc miếng đọng vủng .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nƣớc miếng gì? Ấy là ta đánh nó bể đầu chảy óc ra đó .  

Bát Giới nghe nói chạy về bạch rằng:  

- Lũ ăn cƣớp ấy tan hết rồi .  

Tam Tạng hỏi:  

- Chúng nó chạy ngỏ nào?  

Bát Giới nói:  

- Bị đánh chết ngay giò, còn chạy ngã nào đặng .  

Tam Tạng nghe nói mắng con khỉ bất nhơn.  

Rồi thầy trò đồng đi tới. 

Tam Tạng thấy hai thây chết cách thảm thiết, liền bão Bát Giới đào đất mà chôn, đặng tụng kinh siêu 

độ, Bát Giới nói:  

- Hành Giả đập chết, sao thầy bắt tôi chôn!  

Tam Tạng nổi xung mắng Hành Giả một hồi nữa.  

Tôn Hành Giả bị mắng nổi giận hối Bát Giái:  

- Nếu mi không chôn cho mau, thì ta đập cho một cây luôn thể .  

Bát Giới kinh hãi, đào đất chôn hai xác một hầm.  

 

Còn Tam Tạng thì đốt hƣơng mà vái nhƣ vầy:  

" Hai hồn linh hiển, nghe rõ nguồn cơn, chúng ta vƣng chỉ thỉnh kinh Tây Phƣơng, chỗ nầy vừa tới, 

các gả đón đƣờng, đây lời ngon ngọt, đó lại giận hờn, gặp tay Hành Giả, đánh đả vong thân, thây hài 

tức tƣởi, ta thấy dửng dƣng, chôn sơ bên núi, dập đất có chứng, hồn về địa phủ, cáo với Diêm quân, 

họ Tôn đánh chết, chẳng phải họ Trần, ai làm nấy chịu, chớ nói tầm quần ." 

Bát Giới cƣời rằng:  

- Thầy thiệt vô can, mà hai tôi cũng không động tới. Sao thầy chẳng vái cho rành . Tam Tạng lại vái 

rằng:  
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- Các ngƣơi có cáo thì cáo Tôn Hành Giả, chớ Sa Tăng, Bát Giới vô can .  

Tôn Hành Giả nghe vái nín không đặng, liền cƣời lớn nói rằng:  

- Thiệt bạc tình quá, không nghĩ trƣớc nghĩ sau. Bởi tôi bảo hộ thầy đi thỉnh kinh, mới chịu đắng cay 

nhiều nỗi. Nay đánh chết vài thằng ăn cƣớp, thầy lại bảo chúng nó cáo tôi; tuy là tôi giết nó mặc 

lòng, song cũng tại thầy hết thãy. Nếu tôi không theo bão hộ thầy đi Tây Phƣơng, thì đâu có đánh 

chết chúng nó? Thôi, để tôi vái nó nhƣ vầy... .  

Nói rồi lấy thiết bãng dộng trên mã ba cái, rồi hét lớn rằng:  

- Hai thằng ăn cƣớp mắc toi, hãy nghe cho rỏ: Hồi trƣớc chúng bây đánh ta sáu bãy hèo cũng không 

thấm, sao bây đánh loạn đã, củng chẳng ngứa chút nào! Chọc giận ta đập thử vài cây, không dè chết 

thiệt. Dầu chúng bây đi cáo tới đâu, Lảo Tôn cũng không sợ. Thƣợng Ðế biết mặt ta rồi. Thiên 

Vƣơng cũng vậy, Nhị thập bát tú củng ghê ta, Thành hoàng các sở đều lạy ta, Ðông Nhạc thánh để 

cũng kiên ta. Thập điện Minh vƣơng là bạn hữu ta. Dầu ba cõi thông đồng đều quen với Lão Tôn cả 

thảy, mặc ý chúng bay đi kiện tới đâu thì kiện . 

Tam Tạng nghe nói dùng mình than rằng:  

- Ðồ đệ à! Ta nói nhƣ vậy là có ý răng ngƣơi cải ác tùng thiện, soa ngƣơi ngở là thiệt mà phiền?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Nhƣ vậy thì lo đi kẻo trễ .  

Tam Tạng lên ngựa, mà trong bụng còn hờn.  

Tôn Hành Giả tuy gƣợng gạo làm vui, chớ trong lòng phiền lắm.  

Mấy thầy trò tới một đồi, thấy phía bắc có xóm nhà, Tam Tạng chỉ và nói rằng:  

- Gần tối rồi, hãy ghé đó mà nghĩ . 

Nói rồi xuống ngựa vào xóm, có ông già kia bƣớc ra hỏi rằng:  

- Hòa Thƣợng ở đâu đến đây?  

Tam Tạng nói:  

- Bần tăng ở Ðông độ, vƣng chỉ Ðƣờng thiên tử đi thỉnh kinh; nay trời tối, xin cho tá túc một đêm?  

Ông ấy cƣời rằng:  

- Ðƣờng xa hơn mấy muôn dặm, lẽ nào một mình Hòa Thƣợng mà đi cho tới chốn nầy?  

Tam Tạng nói:  

- Tôi nhờ có ba tên học trò, nên đi mới đặng . 

Ông ấy hỏi:  

- Ba vị cao đồ ở đâu?  

Tam Tạng chỉ và nói rằng:  

- Ba anh em nó đứng ngoài đƣờng đó.  

Ông ấy ngó ra thấy dị tƣớng thất kinh quày quả chạy vào.  
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Tam Tạng kéo lại nói rằng:  

- Xin ông làm ơn cho ngủ đở một đêm  

Ông ấy run lập cập lắc đầu nói rằng:  

- Không phải loài ngƣời đâƣ, ấy là yêu tinh qủy mị!  

Tam Tạng cƣời rằng:  

- Tại học trò tôi xấu hình nhƣ vậy, chớ không phải yêu tinh . 

Ông ấy nói:  

- Mấy con quỷ rõ ràng, sao thầy gọi là đệ tử? Tôi coi lại, một con quỷ dạ xa, một con tinh mã diện, 

và một vị Lôi Công .  

Tôn Hành Giả nghe nói, hét lớn rằng:  

- Lôi Công là cháu nội của ta, còn chắt ta là dạ xa, chít ta là Mã Diện .  

Ông già ấy nghe nói kinh hồn, quày trở vào nhà lập tức, Tam Tạng và ba ngƣời đồng theo. 

Xảy thấy ngƣời vợ ông ấy dắt đứa con trai chừng năm sáu tuổi, bƣớc ra kinh hãi hỏi rằng:  

- Mấy thầy ở đâu đến đây, mà dị tƣớng nhƣ vậy?  

Tam Tạng thuật chuyện, vân vân. Rồi cắt nghĩa rằng:  

- Tuy học trò tôi tƣớng dữ mà lòng lành, chẳng can chi mà sợ .  

Nói rồi bảo ba ngƣời ra mắt, truyền ngồi cho có nết na.  

Vợ ông ấy dọn cơm chay thiết đãi xong xả.  

Kế trời tối thắp đèn, Tam Tạng ngồi đàm đạo với ông ấy. Hỏi thăm ông chủ họ chi? Ông ấy đáp 

rằng:  

- Tôi họ Dƣơng .  

Tam Tạng hỏi:  

- Ông đặng mấy mƣơi tuổi?  

Ông ấy nói:  

- Tôi đã thẩy mƣơi bốn tuổi . 

Tam Tạng hỏi:  

- Ông đặng mấy ngƣời con trai?  

Ông ấy nói:  

- Thằng nhỏ ở nhà tôi dắt ra hồi nảy, là cháu nội của tôi . 

Tam Tạng nói:  

- Vậy thì xin mời lịnh lang ra mắt  

Ông ấy than rằng:  

- Con tôi bất hiếu, nên tôi nuôi nó không nổi, bây giờ không có ở đây . 

Tam Tạng hỏi:  
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- Vậy chớ lịnh lang đi sanh lý phƣơng nào?  

Ông ấy lắc đầu than rằng:  

- Phải chi nó đi làm ăn xứ nào, thì tôi có phƣớc, ngặt nó đi rầy đoàn hiệp lũ, đi đón bộ hành mà cƣớp 

của giựt đồ; nó đi hõm nay năm ngày mà chƣa trở lại . 

Tam Tạng nghe nói, làm thinh mà nghĩ thầm rằng:  

- Chắc là nó bị Tôn Hành Giả đập chết . 

Nghĩ than rằng:  

- Bạc ác thì thôi! Cha mẹ hiền lành, sao trời khiến sanh con hung dữ .  

Tôn Hành Giả nói lớn rằng:  

- Con bất hiếu nhƣ vậy, ông còn tiếc làm chi? Ðể tôi đi kiếm nó mà giết phứt cho rãnh . 

Ông ấy nói:  

- Con bất hiếu có chết cũng không tiếc. Ngặt tôi có một mình nó, nếu giết đi sau chẳng ai chôn cất và 

lữa hƣơng . 

Sa Tăng, Bát Giới đồng cƣời rằng:  

- Sanh con dữ phải mang, máu ai thấm thịt nấy, anh lo việc thiên hạ làm chi. Xin ông chủ làm ơn cho 

chúng tôi mƣợn chiếu đi ngủ . 

Ông ấy đem chiếu ra nàh mát ngoài vƣờn, trải cho mấy thầy trò ngủ. 

Ðến canh tƣ, thằng họ Dƣơng là con ông ấy, dẫn tụi bằng hữu lâu la về kêu cửa. Ông ấy mở cửa, nó 

vào kêu vợ dậy mà hối rằng:  

- Nấu cơm cho mau, đói bụng lắm!  

Vừa nói vừa ra sau vƣờn ôm cũi, thấy ngựa kim buộc tại cửa vƣờn.  

Trở vào hỏi vợ rằng:  

- Ngựa ai buộc ngoài vƣờn đó?  

Vợ nó trả lời rằng:  

- Ngựa của các hòa thƣợng ở Ðông đô đi thỉnh kinh, cha mẹ đãi cơm chiều, cho họ ngủ nhờ một 

đêm, thầy trò còn ngủ tại nhà mát dựa giàng bầu, nên cột ngựa tại đó thằng ấy vỗ tay cƣời rằng:  

- May lắm, may lắm! Trời xuôi cừu nhơn đến nạp mình  

Nói rồi thuật chuyện với lâu la.  

Lũ lâu la mừng rỡ cƣời rằng:  

- Ấy là hồn chánh đảng, phó đảng vấn vít, chúng ta sẽ giết nó mà báo cừu  

Thằng ấy nói:  

- Khoan đã, các anh hãy mài gƣơm đao cho bén, đợi ăn cơm rồi sẽ ra tay  

Ông ấy nghe con bàn luận nhƣ vậy, lén ra vƣờn kêu bốn thầy trò dậy, mà nói nhỏ rằng:  

- Lũ ăn cƣớp đi với thằng con tôi về đây, chúng nó quyết hại mấy thầy mà báo oán. Tôi thấy ngƣời 
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phƣơng xa mới đến nên chẳng nỡ lòng, lén báo tin cho mấy thầy hay, tôi mở cửa vƣờn đặng các vị 

dời chơn lập tức . 

Tam Tạng nghe nói, run lập cập tạ ơn.  

Thầy trò giả từ lén đi mất.  

Còn ông ấy trở vào nằm ngủ nhƣ thƣờng. 

Ðến canh năm, lâu la cơm nƣớc xong rồi, mài dao sáng giới, đồng hè ra vƣờn, không thấy ngƣời 

cũng không thấy ngựa,nổi đèn đuốc sáng lòa kiếm cũng không đặng; thấy cữa vƣờn mở rồi, chúng 

nó bốc theo tới sáng mới gặp. 

Tam Tạng nghe tiếng rầm rộ, ngó lại thấy đảng lâu la.  

Tam Tạng kinh hãi nói rằng:  

- Hơn ba mƣơi ăn cƣớp, gƣơm giáo sáng lòa, ta biết tránh làm sao cho khỏi?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Không can chi mà sợ, để Lão Tôn tính cho . 

Tam Tạng nói:  

- Ngƣơi dọa cho nó sợ mà lui, chẳng khá sát nhơn nhƣ hồi trƣớc . 

Tôn Hành Giả xách thiết bãng trở lại nói rằng:  

- Các ông đi đâu đó?  

Lũ lâu la mắng rằng:  

- Sãi trọc vô lễ, thƣờng mạng đại vƣơng cho ta .  

Nói rồi vây Hành Giả, đứa đâm đứa chém lăn xăn.  

Tôn Hành Giả đánh tan hết thảy, lớp thì chết lớp, thời bị thƣơng tích vở chạy nhƣ giông. 

Khi ấy Tam Tạng ngó thấy Hành Giả đánh nhiều ngƣời chào sấp, hãi kinh giục ngựa chạy ngay, Sa 

Tăng, Bát Giới chạy theo Tam Tạng. 

Còn Tôn Hành Giả đuổi theo đãng cƣớp, bắt đặng một đứa hỏi rằng:  

- Thằng nào là con ông già họ Dƣơng, mi phải chỉ cho thiệt . 

Tên lâu la ấy rên và thƣa rằng:  

- Lão gia ôi! Cái ngƣời vận áo vàng đó . 

Tôn Hành Giả nhảy lại nắm đầu giựt gƣơm chém lấy thủ cấp. Xách đầu chạy theo Tam Tạng kêu lớn 

và thƣa rằng:  

- Tôi đã lấy thủ cấp thằng bất hiếu là con trai ông họ Dƣơng, ấy là cái đầu nghịch tử Tam Tạng ngó 

thấy hồn kinh thất sắc, té xuống ngựa mắng rằng:  

- Con khỉ nầy nhác ta chết, chôn đi cho mau . 

Bát Giới giựt thủ cấp đá văng xa lắc, xách đinh ba chạy theo đào đất dập liền. 

Còn Sa Tăng đỡ Tam Tạng lên ngựa, Tam Tạng tỉnh hồn cứ ngồi niệm chú cẩn cô. Tôn Hành Giả 
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nhức đầu, ngã lăn xuống đất, lật đật la lớn rằng:  

- Thầy ôi, thầy ôi! Ðừng niệm nữa! Có chuyện chi xin dạy cho rành?  

Tam Tạng nói:  

- Ta không bảo chuyện chi hết, thiệt tình không dùng ngƣơi nữa, đi đâu thì đi cho rảnh . 

Tôn Hành Giả lạy và thƣa rằng:  

- Vì cớ nào mà thầy không dùng tôi nữa?  

Tam Tạng nói:  

- Ngƣơi là con khỉ dữ tợn, không phải ngƣời đi thỉnh kinh. Hôm qua ngƣơi đập chết hai tên đầu đãng, 

ta đã trách ngƣơi là bất nhơn. Ðến sau vào nhà ông họ Dƣơng, ngƣời đải cơm và cho tá túc; tới canh 

tƣ lại kêu dậy, mở cửa sau mà bảo đi tị nạn, ơn ấy đáng bao nhiêu? Tuy thằng con bất hiếu cũng 

chẳng can chi đến ngƣơi, lẻ nào bêu đầu, và giết ngƣời vô số? Ta thuở nay nhiều phen khuyên ngƣơi, 

ngƣơi chẳng vƣng lời; cứ việc sát nhơn hại mạng! Nếu ngƣơi còn theo nữa thì ta niệm chú luôn luôn 

. 

Tôn Hành Giả kinh hãi nói rằng:  

- Thôi, thôi xin thầy đừng niệm nữa, để tôi trở về . 

Nói rồi cân đẩu vân bay mất.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 57  

Qua Nam Hải, Tề Thiên trình Bồ Tát 

Tại Thủy liêm, bầy khỉ giả Ngộ Không 

Khi ấy Tôn Hành Giả tức mình nhãy lên mây, muốn về núi Hoa Quả, song sợ tiểu yêu kiêu ngạo, vì 

đi không nên việc mà trở về.  

Tính đi tính lại không lẻ tới lui, túng phải quyết rằng:  

- Thôi thôi, chi bằng xuống năn nỉ theo thầy cho thành chánh quả .  

Nói rồi nhảy xuống lạy Tam Tạng mà thƣa rằng:  

- Từ rày sắp tới tôi chẳng dám hành hung, cứ vƣng lời thầy dạy, theo hầu cho tới Tây Phƣơng .  

Tam Tạng không thèm ừ, cứ niệm chú cô, Tôn Hành Giả nhức đầu nhào xuống! Tam Tạng nói:  

- Sao ngƣơi không về cho rảnh, còn theo bó buộc ta!  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Xin thầy đừng niệm chú. Tôi há không chỗ ở sao song lo một việc, nếu không có tôi thì đi chẳng tới 
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Tây Phƣơng .  

Tam Tạng nổi giận nói rằng:  

- Ngƣơi là con khỉ sát nhơn, ta không dùng nữa. Ði Tây Phƣơng đặng cùng không đặng, cũng chẳng 

can hệ đến ngƣơi. Hãy đi về cho mau nếu ở ráng ta niệm hoài không nín .  

Tôn Hành Giả thấy thầy chẳng hồi tâm quyết lòng đành đoạn, cũng chẳng đã phải lên mây, nghỉ 

rằng:  

- Thầy đã phụ mình, chi bằng lên núi Lạc đà mà bạch với Quan Âm bồ tát .  

Nghĩ rồi đằng vân qua Nam hỉ, gặp Thiện Tài và Huệ Ngạn rƣớc vào, Tôn Hành Giả lạy Quan Âm, 

khóc ngất nói không ra tiếng.  

Quan Âm thấy vậy truyền Thiện Tài đở Hành Giả dậy mà hỏi rằng:  

- Ngộ Không tủi phận ra làm sao? Nói cho ta cứu giải .  

Tôn Hành Giả quỳ lạy bạch rằng:  

- Khi trƣớc tôi chẳng hề nhịn ai hết. Từ khi nhờ ơn Bồ Tát cứu nạn, dạy theo bảo hộ Ðƣờng Tăng, tôi 

liều mạng nhiều phen, cứu nạn cho thầy tôi biết bao mấy phen và cũng quyết lòng tới Tây Phƣơng 

cho thành chánh quả. Không dè thầy tôi quên ơn phụ nghĩa, cứ chấp nhứt một chữ nhơn, chẳng xét lẽ 

phải, quyết đuổi tôi về động . Nói rồi thuật hết các chuyện lại. Quan Âm nói:  

- Tam Tạng là sãi chơn tu, không chịu sát sanh hại mạng. Còn ngƣơi có thần thông nhƣ vậy, sao 

không biết dụng trí mà trị nó, phải giết cho nhiều mạng làm chi? Tuy là ăn cƣớp mặc lòng, song củng 

mạng dân quí trọng. Ta lấy lẻ công bình mà xữ thì lỗi ấy về ngƣơi .  

Tôn Hành Giả lau nƣớc mắt, lạy và bạch rằng:  

- Dầu tôi chẳng phải mặc lòng, cũng nên đem công mà trừ tội; lẻ nào một hai cũng quyết đuổi tôi! 

Xin Bồ Tát từ bi niệm chú lòng cô cho cái kim cô rớt xuống, tôi trả lại cho Bồ tát, đặng trở về Ðông 

Thắng thần cháu .  

Quan Âm cƣời rằng:  

- Hồi trƣớc Phật Tổ truyền chú cẩn cô, chẳng hề truyền chú tòng cô; biết làm sao mà mở cho đặng!  

Tôn Hành Giả bạch rằng:  

- Vậy thời tôi xin kiếu .  

Khi ấy Quan Âm nghe nói liền hõi rằng:  

- Bây giờ ngƣơi đi đâu?  

Tôn Hành Giả bạch rằng:  

- Tôi qua Tây Phƣơng cầu Phật Tổ niệm chú tòng cô, mở nó ra cho rãnh .  

Quan Âm nói:  

- Khoan đã, để ta coi thử thầy ngƣơi có hồi tâm ăn năn lại hay chăng! Nói rồi làm phép xem khắp 

mọi nơi, giây phút nói rằng: Ngộ Không, thầy ngƣơi gần mắc nạn bây giờ, sao cũng tìm ngƣời mà 
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giải cứu. Ngƣơi ở đây đặng nữa ta nói với Ðƣờng Tăng, để ngƣơi theo thỉnh kinh cho thành chánh 

quả .  

Tôn Hành Giả không dám cãi lời. 

 

 

Nói về Tam Tạng từ khi đuổi Tôn Hành Giả, còn ba thầy trò đi đặng năm chục dặm đƣờng.  

Tam Tạng nói:  

- Hồi canh năm khởi sự ra đi, bị Bật Mả Ôn nó chọc giận; phần thì đói cơm khát nƣớc, trò nào tính đi 

hóa trai?  

Bát Giới thƣa rằng:  

- Tứ bề không có nhà ai hết, biết đi đâu mà xin cơm bây giờ?  

Tam Tạng nói:  

- Xin cơm không đặng thì thôi, hãy kiếm nƣớc uống đỡ khát .  

Bát Giới thƣa rằng:  

- Ðể tôi đi múc nƣớc cho .  

Nói rồi liền xách bình bát đằng vân đi kiếm nƣớc. 

 

 

Còn Tam Tạng ngồi đợi hồi lâu, không thấy Bát Giới trở lại. 

Tam Tạng khát nƣớc đã khô cổ, Sa Tăng thấy vậy thƣa rằng:  

- Xin thầy ngồi đây, đặng tôi đi múc nƣớc, Tam Tạng ngồi làm thinh rƣng rƣng nƣớc mắt, gật đầu 

một cái mà thôi.  

Sa Tăng đằng vân đi mất. 

 

 

Còn Tam Tạng ngồi một mình, xãy nghe trận gío ngỏ là yêu quái tới rƣớc mình, nên kinh hồn thất 

vía!  

Ngó thấy Tôn Hành Giả bƣng bát nƣớc, quì trƣớc mặt thƣa rằng:  

- Không có Lão tôn thầy phải nhịn khát, chẳng những là đói mà thôi! Nƣớc nầy ngon vô cùng, thầy 

hãy uống một hớp cho đở khát, rồi tôi sẽ đi xin cơm .  

Tam Tạng nói:  

- Ta thà chết khát thì chụi, chẳng hề uống nƣớc của ngƣơi và không dùng ngƣơi nữa, ngƣơi hãy đi 

cho mau .  

Tôn Hành Giả nói:  
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- Không có tôi bảo hộ thầy đi sao Tây Phƣơng?  

Tam Tạng nói:  

- Ta đi đặng cùng không đặng, cũng chẳng can chi ngƣơi. Con khỉ còn theo đeo đuổi làm chi nữa!  

Tôn Hành Giả nổi giận hét lớn rằng:  

- Ngƣơi là sải độc hiểm nói nhục ta mƣời phần?  

Nói rồi đánh trên lƣng Tam Tạng té nhào chết giấc.  

Tôn Hành Giả đoạt hai gói đồ đằng vân bay mất. 

 

 

Khi ấy Bát Giới xách bình bát đi xin nƣớc; đến cụm rừng khi thấy có lều cỏ, liền nghĩ rằng:  

- Khi trƣớc mắc cây rậm nên chẳng thấy nhà, nay đến đâu mới biết có xóm. Song bộ tƣớng mình nhƣ 

vầy, chắc chúng sợ thì khó xin cơm lắm! Phải biến mình mới đặng .  

Nghĩ rồi niệm chú hóa ra sải huỳnh đảng, đi tới trƣớc ngỏ nói lớn rằng:  

- Trong nhà sẳn cơm dƣ, ngoài đƣờng có sãi đói! Bởi thật tôi ở Ðông độ, đi thỉnh kinh Tây Phƣơng, 

xin cho tôi bát cơm dƣ, đặng thầy tôi đở dạ . Chẳng ngờ trong nhà ấy đờn ông đều đi ra ruộng, có hai 

ngƣời đàn bà ở nhà, ngó thấy ông sãi nƣớc da huỳnh đảng đi xin cơm, và lại nghe thỉnh kinh Tây 

Phƣơng, cũng lấy làm cám cảnh, nênxúc một bình bát cơm đầy mà cho Bát Giái . 

Bát Giới liền bƣng cơm ra một đổi rồi hiện hình đằng vân trở về.  

Xảy gặp Sa Tăng đi kiếm.  

Bát Giới bảo Sa Tăng lấy áo bọc cơm.  

Bát Giới lấy bình bát xuống khe múc nƣớc.  

Hai anh em mừng rỡ đồng về, ngó thấy thầy nằm xiểu, còn con ngựa dậm hí bêu đƣờng, hai gói đồ 

đều mất hết!  

Bát Giới nói:  

- Chắc là Tôn Hành Giả giận lẩy, kêu lâu la hồi sớm đánh thầy mà lấy đồ cho bỏ ghét!  

Sa Tăng nói:  

- Thôi cột ngựa lại rồi sẻ hay .  

Vừa nói vừa đở thầy, dựa mặt bên gò mát cho thầy ấm.  

Tam Tạng trào máu ra miệng và lổ mũi, Sa Tăng rờ trƣớc ngực còn ấm, mừng rở nói với Bát Giới 

rằng:  

- Nhị ca ôi! Thầy còn sống .  

Bát Giới lại đỡ và kêu thầy. 
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Khi ấy Tam Tạng tĩnh dậy, và rên và mắng rằng:  

- - Con khỉ độc thủ quá chừng! Nó quyết đánh ta cho chết!  

Sa Tăng, Bát Giới đồng hỏi rằng:  

- Con khỉ nào dữ vậy?  

Tam Tạng uống vài hớp nƣớc, rồi nói rằng:  

- Ðồ đệ ôi! Hai ngƣời đi chẳng bao lâu, Ngộ Không đem lại một bát nƣớc. Ta không thèm uống, và 

mắng nó vài lời, nó đập ta một thiết bãng té nhào, rồi đoạt gói đồ đi mất .  

Bát Giới nghe nói nổi giận, nghiến răng hét lớn rằng:  

- Con khỉ nầy thiệt khó chịu quá chừng, sao dám vô lể nghịch sƣ nhƣ vậy.  

Sa Tăng hảy ở đây với thầy, để ta đến mắng nó ít điều, và đòi hai gói đồ lại .  

Sa Tăng nói:  

- Xin nhị ca đừng nóng, hảy đemthầy vào cái nhà anh xin cơm hồi nảy, kiếm nƣớc trà cho thầy uống, 

rồi sẽ đi tìm .  

Bát Giới y lời đở thầy lên ngựa , dắt đến nhà ấy.  

Bà chủ nhà kinh hãi, nói rằng:  

- Nhà tôi đi khỏi hết, xin tìm chỗ khác nghĩ ngơi . 

Tam Tạng nghe nói, liền bái và thƣa rằng:  

- Xin bà chủ nghe nói cho rành. Nguyên tôi ở Ðông độ, đi với ba ngƣời đệ tử qua Tây Phƣơng thỉnh 

kinh. Rủi thằng học trò lớn lén theo đánh tôi một gậy mà đoạt hai gói đồ; nay tôi tính sai một đứa 

học trò đi kiếm nó mà đòi lại. Song không có chổ ngồi, nên vào đây xin bà cho ngồi dựa mái hiên 

kẻo nắng, đợi nó đi đòi gói đồ về thì đi lập tức, không dám ngồi lâu .  

Bà ấy nói:  

- Hồi nãy có một thầy nƣớc da vàng ngoách đến hóa trai cũng nói ở Ðông Ðộ đi thỉnh kinh. Sao bây 

giờ lại có một đám Ðông Ðộ đi thỉnh kinh nữa  

Bát Giới cƣời ngất nói rằng:  

- Tôi xin cơm hồi nãy chớ ai! Bởi tôi tai lớn mỏ dài, e các bà sợ, nên phải giã hình mà hóa trai. Nếu 

bà không tin, xin nhìn thử bọc cơm thôi biết .  

Bà ấy nhìn quả cơm mình, mới mời vào nghĩ, đem trà nƣớc đãi đằng.  

Sa Tăng vút cơm cho thầy ăn đỡ dạ. 

 

 

Khi ấy Tam Tạng khỏe mới hỏi rằng:  

- Bây giờ tính ai đi đòi gói đồ?  

Bát Giới thƣa rằng:  
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- Tôi đi đòi thì chắc đƣợc .  

Tam Tạng nói:  

- Ngƣơi đi không tiện, bỡi con khỉ ấy gây gổ với ngƣơi, ngƣơi lại có nhiều lời lỗ mãng nữa, nếu nói 

nghịch với nó, ắt là có việc tranh đua.  

Chi bằng Sa Tăng đi thì xong lắm .  

Sa Tăng lãnh mạng ra đi, Tam Tạng dặn rằng:  

- Ngƣơi phải coi dèo mới đặng. Nhƣ nó chịu trả thì tạ ơn, bằng không trả thì thôi, chẳng khá tranh 

đua với nó, hãy đi qua Nam Hải mà cáo với Quan Âm, xin ngài đòi giùm chắc đặng .  

Sa Tăng vƣng lịnh đằng vân gần ba bữa, qua mới tới Ðông Thắng thần châu.  

Sa Tăng ngó thấy bầy khỉ hầu hạ đôi bên, còn Tôn Hành Giả ngồi giữa, đọc điệp thông quan hơn hai 

bận, Sa Tăng lấy làm lạ, bƣớc lại kêu và hỏi rằng:  

- Sƣ huynh, anh đọc điệp của thầy làm chi vậy?  

Tôn Hành Giả ngó lại, truyền các khĩ bắt Sa Tăng lên mà hỏi rằng:  

- Ngƣơi là ngƣời chi đó? Sao dám vào động ta?  

Sa Tăng thấy làm mặt là, túng phải lạy mà thƣa rằng:  

- Sƣ huynh ôi! Khi trƣớc thầy nóng giận mà nói hiếp anh, mới xua đuổi nhƣ vậy. Trong lúc ấy tôi 

thấy thầy nóng quá, sợ giận lây nên chẳgn dám can. Sau chúng tôi đi xin nƣớc cho thầy, không dè 

anh có lòng đến dƣng nƣớc. Tại thầy làm cách không đúng, nên anh mới đánh thầy mà giựt gói đồ 

cho bỏ ghét! Nay thầy đã tĩnh dậy, sai tôi đi thĩnh anh. Xin nhớ ơn cứu nạn năm xƣa, theo thĩnh kinh 

cho thành chánh quả. Nếu anh không muốn theo bão hộ sƣ phụ, quyết ở đây mà hƣởng phút thanh 

nhà, xin trả gói đồ cũng tốt .  

Tôn Hành Giả nghe nói cƣời rằng:  

- Em nói nhƣ vậy, không trúng ý anh! Ta đánh Ðƣờng Tăng và thâu đồ hành lý, có phải là muốn ở 

đây và không quyết đi thỉnh kinh đâu? Nay ta đọc cho thuộc lá điệp thông quan đặng đi thĩnh kinh 

đem về Ðông độ, thì Ðại Ðƣờng đều tôn ta làm tổ, để tiếng muôn đời .  

Sa Tăng cƣời rằng:  

- Anh nói còn thiết lẻ! Bởi Phật Tổ đặt ba tạng kinh, truyền Quan Âm chọn một ngƣời đệ tử của ngài 

là Kim Thiền trƣởng lão đi thỉnh mới đặng. Bởi Kim Thiền khi trƣớc không nghe kinh nên phải đọa, 

nay làm Tam Tạng đi thỉnh kinh; phải chịu tai nạn mới thành, còn ba anh em mình theo mà bảo hộ. 

Nếu anh đi một mình qua Tây Phƣơng, chắc Phật Tổ cũng không phát. Nhƣ vậy uổng công anh biết 

chừng nào? Vì không có thầy đi, thì thỉnh kinh chẳng đặng .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Hiền đệ, ngƣơi biết một song chẳng biết hai! Ngƣơi tƣởng ngƣơi có Tam Tạng, còn ta không có 

Tam Tạng hay sao? Ta đã sắp đặt rồi, định ngày mai đi thỉnh kinh. Nếu ngƣơi không tin, thì ta thỉnh 
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cho ngƣơi xem thử . Nói rồi truyền bầy khĩ thĩnh Tam Tạng giã ra, có Bát Giới giả gánh đồ, Sa Tăng 

giã cầm bữu trƣợng và dắt ngựa. 

 

Khi ấy Sa Tăng nổi giận hét lớn rằng:  

- Lão Sa chẳng hề thay tên đổi họ, sao lại có Sa hòa thƣợng nào đây? Ðừng vô lể mà mạo danh ta, 

hảy coi Lảo Sa cho biết mặt?  

Nói rồi đập Sa Tăng giả chết tƣơi.  

Tôn Hành Giả nỗi xung, lấy thiết bãng đánh với Sa Tăng, Sa Tăng cự không lại đằng vân bay mất. 

 

 

Khi ấy Sa Tăng lên mây ngẩm nghĩ rằng:  

- Con khỉ nầy khốn nạn quá! Ta phải đi cáo với Bồ Tát mới xong .  

Nghĩ rồi đằng vân qua Lạc đà sơn, xảy gặp Huệ Ngạn.  

Huệ Ngạn hỏi rằng:  

- Sa Ngộ Tịnh không đi thỉnh kinh với Tam Tạng, đến đây có việc chi?  

Sa Tăng bái và thƣa rằng:  

- Tôi có một việc xin vào ra mắt Bồ Tát .  

Huệ Ngạn biết Sa Tăng đi kiếm Hành Giả, liền vào bạch lại với Quan Âm.  

Quan Âm cho đòi vào.  

Sa Tăng vô gần tới, Tôn Hành Giả đứng dƣới tòa sen cƣời rằng:  

- Chắc là Ðƣờng Tăng mắc nạn, nên mới tới thỉnh Bồ tát . 

 

 

Còn Sa Tăng bƣớc vào quì lạy, ngó lên thấy Hành Giả dựa tòa sen, Sa Tăng không kịp bạch điều chi, 

giận quá nên lấy gậy đập đầu Hành Giả, Tôn Hành Giả nhảy trái ra phía sau.  

Sa Tăng mắng rằng:  

- Ngƣơi phạm tội bội sƣ, dám tới đây mà nói dối với Bồ Tát mà chữa mình sao? Quan Âm nạt rằng:  

- Ngộ Tịnh đừng nghinh ngang đầu chuyện chi cũng phải nói cho rõ đã?  

Sa Tăng để gậy xuống, quỳ lạy bạch rằng:  

- Bởi Ngộ Không vô lễ, nên đệ tử đi cáo. Chẳng ngờ nó cân đẩu vân đến đây, không biết lên tiếng 

trƣớc làm sao đó?  

Quan Âm nghe rõ mọi việc, Hành Giả ở đây bốn ngày rồi; ta chẳng hề cho nó đi đâu giây phút, lẽ 

nào nó hiện hình tới dƣng nƣớc và xin theo Ðƣờng Tăng?  

Sa Tăng bạch rằng:  
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- Bây giờ tại thủy liêm động cũng có một Tôn Hành Giả rõ ràng; đệ tử không dám bạch dối .  

Quan Âm nói:  

- Nếu quả nhƣ vậy, thì ngƣời vƣng lịnh, đều từ giã ra đi. 

 

 

Thiệt là:  

 

 

Thủy liêm đến đó phân tà chánh, 

Hoa Quả qua rồi biết giả chơn.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 58  

Hai hình Hành Giả mờ trời đất 

Một tiếng Nhƣ Lai rõ chánh tà 

Khi ấy Tôn Hành Giả và Sa Tăng đồng ra cữa động, Tôn Hành Giả nói:  

- Ngƣơi đằng vân chậm lắm, để ta cân đẩu vân đi trƣớc cho mau .  

Sa Tăng níu lại nói rằng:  

- Ðại ca giấu đầu lòi đuôi! Tôi biết ý Ðại ca đi về trƣớc biến hóa mà sắp đặt. Chi bằng đi với tôi một 

lƣợt mới biết giả chơn . Té ra Hành Giả thiệt tình mà Sa Tăng nghe dạ! 

 

 

Khi hai anh em đồng đằng vân tới núi Hoa quả, đến động Thủy Liêm. Ngó thấy Tôn Hành Giả 

đƣơng ngồi trên ghế đá đƣơng đem một con khỉ khác biến làm Sa Tăng, có ý sắm tuồng đi thỉnh kinh 

nữa.  

Tôn Hành Giả nổi nóng xách thiết bảng xông vào mắng rằng:  

- Mi là con yêu quái nào đó, sao dám giả hình ta, lại chiếm cứ thạch động, tội mi đáng đƣờng nào?  

Hành Giả giả cũng nổi giận giơ thiết bãng đánh liền.  

Hai ngƣời giao chiến một hồi, rồi đằng vân lên mây đánh nữa!  

Sa Tăng cũng đằng vân theo, muốn xông vào trợ chiến: Ngặt không biết ai thiệt ai giả, nên sợ đánh 

lầm.  
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Giây phút nhảy xuống xông vào động kiếm gói đồ, ngặt tới cửa động thấy nƣớc lên trắng dã nên 

chẳng dám nhảy vào. Bởi cớ ấy nên kêu động Thủy liêm, nghĩa là rèm nƣớc; nƣớc che cửa động nhƣ 

bỏ tấm rèm. 

 

 

Khi ấy Sa Tăng vào động không đƣợc, túng phải đằng vân lên mây, cũng không dám trợ chiến.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Sa Tăng ngƣơi chẳng trợ chiến thì thôi, hãy về thuật chuyện cho thầy rỏ. Ðể ta dẫn con yêu nầy qua 

Nam Hải, cho Bồ Tát phân biệt giả chơn .  

Tôn Hành Giả giả cũng nói theo một rập.  

Sa Tăng nhìn không đặng, túng phải đằng vân về thầy.  

Còn hai Hành Giã và đánh và đi đến núi Phổ đà (Lạc đà).  

Các vị thần vào báo với Quan Âm rằng:  

- Có hai Tôn ngộ Không đánh với nhau ngoài núi .  

Quan Âm đồng đi với Huệ Ngạn và Thiện Tài, Long Nữ, đến trƣớc núi nạt lớn lên rằng:  

- Loài yêu nghiệt đi đâu đó?  

Hai Hành Giả níu nhau đồng nói rằng:  

- Thằng nầy giống in đệ tử, đánh với tôi từ Thùy Liêm Ðộng cho tới đây, xin Bồ Tát phân giùm chơn 

giả .  

Quan Âm xem một hồi rồi nói nhỏ với Thiện Tài và Huệ Ngạn rằng:  

- Hai ngƣời, mỗi ngƣời níu một Hành Giả đứng hai bên, đặng niệm thần chú cô, coi ai nhứt đầu thì 

ngƣời ấy thiệt là Tôn Hành Giả .  

Nói rồi lớn rằng:  

- Hai ngƣơi hãy đứng riêng ra, cho ta xem thử?  

Hai Hành Giả vƣng lời, Thiện Tài và Huệ Ngạn, mỗi ngƣời níu một Hành Giả.  

Quan Âm niệm chú lăm đăm.  

Tôn Hành Giả ôm đầu la nhức vùng vẫy ngã lăn, bảo đừng niệm nữa Tôn Hành Giả giả cũng nhái 

theo.  

Quan Âm thôi niệm, hai ngƣời đồng chờ dậy, đánh ẩu đả với nhau.  

Quan Âm hết phép, liền kêu:  

- Ngộ Không .  

Hai ngƣời đồng dạ.  

Quan Âm nói:  

- Năm xƣa ngƣơi làm Bật mã ôn, và làm phản thiên đình, chƣ hầu đều biết mặt. Vậy thì hai ngƣời 
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đồng đến thƣợng giái cho chƣ thần nhìn thử?  

Hai Hành Giả đồng tạ ơn. Rồi kéo nhau lên cửa Nam Thiên. 

 

 

Khi ấy Quảng mục thiên vƣơng, Mã nguơn soái, Triệu nguơn soái, Ôn nguơn soái và các vị thiên 

thân đồng cầm binh khí, ra cản lại mà hỏi rằng:  

- Ði đâu đó? Chỗ nầy là chỗ đánh lộn hay sao?  

Hai Hành Giả đồng nói rằng:  

- Tôi bảo hộ Ðƣờng Tăng đi thỉnh kinh, bởi tôi đánh chết lũ ăn cƣớp, nên Tam Tạng đuổi tôi về. 

Không biết con yêu nầy giả hình tôi hồi nào, đến đánh Ðƣờng Tăng té nhào mà đoạt đồ hành lý, lại 

chiếm cứ Thủy Liêm động của tôi. Tôi mới đánh với nó dẫn tới núi Lạc đà, Quan Âm nhìn không 

đặng. Bởi cớ ấy nên đến đây, nhờ sức chƣ thần coi ai chơn ai giả?  

Các thiên thần xem hồi lâu, không biết ngƣời nào thiệt.  

Hai Hành Giả đồng hét lớn rằng:  

- Các ngƣơi nhìn không đặng thì thôi, tránh đƣờng cho ta vào ra mắt Thƣợng Ðế . Các vị thần cản 

không đặng.  

Bốn vị Thiên sƣ vào tâu rằng:  

- Dƣới trung giái có hai Tôn ngộ Không, vào Thiên Môn xin vào yết chúa .  

Tâu vừa dứt lời, xảy thấy hai ngƣời vào đền.  

Thƣợng Ðế phán hỏi rằng:  

- Hai ngƣơi việc nhơn việc chi đến thiên cung làm loạn, không sợ chết hay sao?  

Hai Hành Giả đồng quỳ lạy tâu rằng:  

- Ngay tôi quy y theo Phật, chẳng dám làm loạn nhƣ xƣa. Bởi vì con yêu nầy giả mạo hình tôi mà 

làm sự trái lẽ, vân vân. Nên tôi đến đây nhờ Bệ Hạ phân trần chơn giả .  

Thƣợng Ðế truyền Lý Thiên Vƣơng đem kiếng chiếu yêu soi thử.  

Thấy trong kiếng hai Hành Giả hình tƣợng nhƣ nhau, không sai một mảy. Thƣợng Ðế phân không 

đặng truyền lịnh đuổi ra. 

 

Khi ấy hai hành Giả đồng cƣời ngất rằng:  

- Vậy thì hai ta tìm đến thầy, coi ai thiệt ai giả! Nói rồi đồng đi lập tức. 

 

 

Còn Sa Tăng về thuật chuyện cho thầy nghe.  

Tam Tạng nói:  
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- Tệ thì thôi! Vậy mà ta ngở Hành Giả đánh ta, nay mới rỏ yêu tienh giả mạo .  

Sa Tăng thƣa rằng:  

- Nó lại giả thầy, và giả một Bát Giới gánh đồ hành lý; lại giã hình tôi và con ngựa rõ ràng, tôi nổi 

giận đập Sa Tăng giả chết tƣơi, coi lại là con khĩ đột, con tinh ấy đƣơng đánh với Hành Giả, tôi coi 

hai ngƣời nhƣ một không biết ai là yêu!  

Tam Tạng nghe thất sắc!  

Bát Giới cƣời ha há, nói rằng:  

- Hèn chi bà chủ nhà nói nhiều đám thỉnh kinh là phải lắm. Ấy là một đám nữa đó . 

 

Nói vừa dứt tiếng, xảy nghe tiếng la lớn, và cải tẩy trên mây, thầy trò đồng ra xem thử, thấy hai Hành 

Giả đánh ẩu đả với nhau, Bát Giới nhãy dựng lên kêu lớn rằng: - Sƣ huynh đừng ngầy nữa, có lão 

Trƣ đến đây .  

Hai Hành Giả đồng nói lớn rằng:  

- Hay lắm, hay lắm! Sƣ đệ trợ chiến mà đánh yêu tinh .  

Sa Tăng thƣa rằng:  

- Xin thầy ngồi đây, để tôi với nhị ca níu hai ngƣời xuống, thầy niệm chú, coi có ai nhứt đầu, thì 

ngƣời ấy là thiệt .  

Tam Tạng khen phải, Sa Tăng, Bát Giới đồng đằng vân nói lớn rằng:  

- Hai anh đừng đánh nữa, hảy xuống cho thầy nhìn .  

Hai ngƣời y lời đứng xuống. Tam Tạng niệm chú, Sa Tăng níu một ngƣời, Bát Giới cũng vậy.  

Hai Hành Giả đồng la lớn rằng:  

- Tôi đánh đã mệt quá! Thầy còn niệm chú làm chi? Xin đừng niệm nữa, nhứt đầu chịu không nổi .  

Tam Tạng thôi niệm, hai ngƣời áp đánh với nhau. 

 

 

Khi ấy hai Hành giả đồng nói rằng:  

- Sƣ đệ hãy bảo hộ thầy, đặng ta dẫn nó xuống Diêm Vƣơng, coi ai chơn ai giả? . Nói rồi đồng kéo 

nhau đi. 

 

 

Còn Bát Giới hỏi Sa Tăng rằng:  

- Ngƣơi đã thấy Bát Giới gánh đồ sao chẳng giựt về cho rảnh?  

Sa Tăng nói:  

- Bầy khỉ thấy tôi đánh chết Sa Tăng giã, thì chúng nó áp lại bắt tôi; tôi chạy mau mới thoát khỏi. 
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Sau trở lại thấy nƣớc bao cửa động không ngỏ vô đặng, làm sao mà lấy gói đồ?  

Bát Giới nói:  

- Tại ngƣơi không thạo đó. Năm trƣớc ta đi rƣớc Hành Giả, Hành Giả vào động thay áo, ta thấy chắc 

nó cất gói đồ trong động . 

Tam Tạng nói:  

- Ngƣơi đã biết đƣờng vào động, thừa dịp nầy nó đi khỏi, ngƣơi vào động lấy hành lý mà đi Tây 

Phƣơng. Dầu thiệt Hành Giả về đây, ta cũng không dùng nó nữa . 

Bát Giới nói:  

- Tôi đi cho, tôi đi cho .  

Nói rồi đằng vân bay riết. 

 

 

Còn hai Hành Giả đi gần tới đền thập điện, Dạ Xoa kinh hãi chạy vào đền đáo tin. Quỷ sứ cũng chạy 

vào đền tâu rằng:  

- Có hai ông Tề Thiên đại thánh đánh lộn gần tới đền .  

Mƣời vị Minh vƣơng nghe báo đồng nhóm lại, đến bạch với Ðịa tạng vƣơng và lại đền Sum la điễm 

binh tƣớng mà thũ. Xảy thấy gío thổi tới đùng đùng, hai Hành Giả kéo tới trƣớc đền Sum la.  

Quỷ sứ cản lại hỏi rằng:  

- Ðại Thánh vì chuyện chi mà đến đây?  

Hai Tôn Hành Giả nói:  

- Bởi yêu tinh nó giã hình Lão Tôn mà làm trái lẻ nhƣ vậy, vân vân. Nên tôi dẫn nó đến Âm phủ, xin 

Minh vƣơng tra bộ, coi nó là vật gì xuất thân, mà thâu hồn phách nó: Kẻo để vậy thì không ai biết giã 

chơn . 

Vua thập điện truyền Pháp quan đem bộ ra tra, chẳng có tên Ngộ Không giã! Còn mấy khoản loài 

khỉ, khi trƣớc bị Hành Giã bôi hết rồi, nên từ ấy đến nay bỏ bộ ấy. Phán quan tâu lại nhƣ vậy.  

Mƣời vua đồng nói rằng:  

- Ðại Thánh ôi! Trong các bộ chúng tôi chẳng có tên họ Ngộ Không giã! Vậy xin Ðại Thánh lên lại 

Dƣơng gian . 

Ðịa tạng vƣơng vừa tới nghe rỏ liền phán rằng:  

- Ðể ta bảo con Ðề thính của ta tra thử? (Nguyên địa tạng vƣơng có con thứ tên là Ðề thính, nếu nó 

mọp dƣới đất một hồi, thì coi thấu các loài trong trời đất). 

 

 

Khi ấy con Ðề thính vƣng lịnh, mọp giây phút rồi dậy tâu nhỏ rằng:  
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- Con quái nầy có tên, song chẳng nên nói trƣớc mặt nó, và bắt nó cũng không đặng nữa!  

Ðịa tạng vƣơng hỏi rằng:  

- Nếu nói trƣớc mặt nó thì làm sao?  

Ðề thính tâu rằng:  

- Nếu nói trƣớc mặt nó, thì nó phá lắm, cỏi Âm phủ không an . 

Ðịa Tạng phán hỏi:  

- Vì cớ nào mà bắt nó không đặng?  

Ðề thính tâu rằng:  

- Nó tài phép cũng nhƣ Tôn ngộ Không, nên khó bắt lắm!  

Ðịa Tạng than rằng:  

- Nhƣ vậy biết tính làm sao?  

Ðề thính tâu rằng:  

- Phép nào cho qua phép Phật?  

Ðịa Tạng vƣơng trực nhớ lại, liền phán rằng:  

- Hai ngƣơi tài phép cầm đồng, hình dung giống tạc. Nếu muốn phân biệt cho rõ, thì hai ngƣơi đến 

chùa Lôi Âm, Phật thích ca Nhƣ Lai xữ đoán cho .  

Hai Hành Giả đồng nói:  

- Phải, phải, để đến Phật Tổ mới xong .  

Mƣời vua thập điện đƣa Ðịa Tạng về Túy vân cung. 

 

 

Còn hai Tôn Hành Giả và đánh và bay đến núi Linh thứu. 

 

 

Khi ấy có Thích Ca Nhƣ Lai đƣơng giảng kinh trên tòa sen, các vị phật Bồ Tát, tám vị Kim Cang, 

năm trăm La Hán, ba ngàn Yết đế và các đệ tử nhõ đƣơng nghe Phật Tổ giảng kinh.  

Phật Tổ bƣớc xuống tòa sen nói rằng:  

- Các ngƣơi đều một lòng, hãy xem đám hai lòng tranh đấu? Các vị đệ tử nghe nói lấy làm lạ, ngó ra 

không thấy chuyện chi. 

 

 

Giây phút nghe tiếng hét lớn, hai Hành Giả kéo nhau đến cửa chùa Lôi Âm.  

Tám ông Kim cang kinh hoãng chạy ra cãn lại hỏi rằng: 

- Hai ngƣời đi đâu đó?  
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Hai Hành Giả đồng nói rằng:  

- Bởi yêu tinh nó giã hình ta, nên đến đây xin Phật Tổ phân minh chơn giã . 

Tám vị Kim cang cãn không lại, hai Hành Giả kéo vào bữu điện, đồng quỳ lạy dƣới tòa sen, thƣa hết 

mọi việc, vân vân. . 

Và bạch rằng:  

- Bởi tôi đi nhiều chỗ cũng không ai nhìn đặng giã chơn, nên phải đến đây nhờ Phật Tổ xét ngƣời tà 

chính, đặng tôi phò Ðƣờng Tăng đi thỉnh kinh, đem về Ðông độ . 

 

 

 

 

Khi ấy ai nấy thấy hai ngƣời nói rập với nhau một thể, đều không rõ giã chơn.  

Còn Phật Thích Ca biết rồi song chƣa kịp nói.  

Xãy thấy Quan Âm vào ra mắt, Thích Ca Nhƣ Lai nói:  

- Quan Âm bạch rằng: Bởi đệ tử xem không ra, nên đến cầu Nhƣ Lai, xin phân tà chánh .  

Thích Ca Nhƣ Lai cƣời rằng:  

- Tuy các ngƣơi hiểu các việc trong đời song chƣa rõ các loài trong thế giái .  

Quan Âm bạch rằng:  

- Chẳng hay các loài trong thế giái làm sao?  

Thích Ca Nhƣ Lai nói:  

- Năm bực tiên là: Thiên tiên, Ðịa tiên, Thần tiên, Nhơn tiên, Quỷ tiên. Còn năm loài trùng là: Lão 

trùng, loài ngƣời; Lân trùng, loài có vẩy; Mao trùng, loài có lông nhƣ các thú; Vỏ trùng, loài có cánh 

nhƣ chim nhƣ gà; Côn trùng, loài có võ nhƣ rùa, trạnh, sò, ốc, hoặc kêu là giái trùng. Song con yêu 

nầy không phải thuộc về năm bực tiên, cũng chẳng thuộc về năm loài trùng. Thiệt là tứ hầu hổn thế . 

Quan Âm bạch rằng:  

- Chẳng hay bốn con khỉ ấy tên chi?  

Thích Ca Nhƣ Lai nói:  

- Bởi bốn con khỉ ấy không nhập vào mƣời loài, nên kêu chúng là hổn thế, hãy nghe cho rỏ ràng:  

 

 

Linh minh thạch hầu, biết cơ trời đất (Khỉ linh). 

 

Xích khao mã hầu, thông phép cao xa (khỉ đỏ xƣơng cụt). 
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Thông tuy viên hầu, tài năng mạnh bạo (con vƣợn cáng vá). 

 

Lục nhỉ kiển hầu, biến hóa vô cùng (con giộc sáu tai). 

 

 

Bởi con Lục nhỉ kiển hầu đứng một chỗ mà biết việc ngàn dặm, ai nói hành nó cũng nghe, nên giả 

làm Ngộ Không mới coi nhƣ một . 

 

 

Khi ấy Lục nhỉ kiển hầu nghe nói kinh hồn, liền nhảy ra chạy đại.  

Thích Ca Nhƣ Lai truyền đuổi theo.  

Tám vị Kim cang và năm trăm La Hán đồng vây phủ.  

Tôn Hành Giả cũng trợ chiến, quyết bắt cho đặng Lục nhỉ kiển hầu.  

Thích Ca Nhƣ Lai nói:  

- Ngộ Không đừng hỗn chiến, để ta bắt nó cho . 

Tôn Hành Giả giã nghe nói hết hồn, biết là cự không lại, liền biến ra con ong mật bay lên.  

Thích Ca Nhƣ Lai lấy bình bát quăng theo, bình bát thâu con ong rồi đậy sấp sa xuống.  

Ai nấy không biết, đều nói:  

- Yêu tinh trốn mất rồi . 

Thích Ca nhƣ lai cƣời rằng:  

- Nó chạy đâu cho khỏi, còn ở trong bình bát của ta  

Ai nấy lại giở nấp bình bát, thấy con khỉ sáu tai rỏ ràng.  

Tôn Hành Giả nổi giận nói rằng:  

- Xƣa mi phò ta, nay lại làm phản Và nói và đập một thiết bãng chết tƣơi.  

Thích Ca Nhƣ Lai than rằng:  

- Tội nghiệp quá!  

Tôn Hành Giả bạch rằng:  

- Nhƣ Lai thƣơng nó làm chi? Bởi khi trƣớc tôi làm chúa động, phong bốn cửa nó làm nguyên soái, 

tƣớng quân. Nay nó nghịch mạng, lại giả mạo đánh thầy tôi chết giấc mà đoạt gói đồ, ấy là tội ăn 

cƣớp sát nhơn, cứ theo luật thì xữ trảm . Bởi cớ ấy nay tuyệt dòng khỉ sáu tai. 

 

 

Khi ấy Thích Ca Nhƣ Lai truyền rằng:  

- Tôn Hành Giả hãy đi bảo hộ Tam Tạng đến thỉnh kinh cho mau . 
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Tôn Hành Giả quỳ lạy bạch rằng:  

- Thầy tôi đã dứt tình không dùng tôi nữa; tôi có đi theo cũng đuổi, vì ngƣời đã quyết lòng. Vậy xin 

Phật Tổ từ bi, niệm chú tòng cô cho kim cô rớt xuống, tôi dƣng lại ho Phật Tổ, đặng tôi về trần tục 

mới êm . 

Thích Ca Nhƣ Lai nói:  

- Ngƣơi đừng mơ tƣởng việc không có, muốn tính chuyện quỷ với ta sao? Ðể ta sai Quan Âm đem 

ngƣơi đến Tam Tạng mà nói giùm, chắc bề nào cũng phải dụng ngƣơi nữa. Hãy rèn lòng từ thiện, ra 

công bão hộ Ðƣờng Tăng, chừng thỉnh đặng kinh, ngƣơi cũng thành chánh quả . 

Quan Âm liền tạ ơn. Tôn Hành Giả lạy rồi, đi với Quan Âm tìm Tam Tạng.  

Sa Tăng ngó thấy, vội vả mời thầy ra nghinh tiếp.  

Quan Âm nói:  

- Khi trƣớc con Lục nhỉ kiển hầu giả hình Hành Giả đánh ngƣơi. Nay nhờ Phật Tổ bắt đặng nó.  

Ngộ Không đánh chết rồi. Còn ngƣơi chƣa dứt hoạn nạn, hết gặp yêu kế gặp tinh, phải cho Hành Giả 

đi theo bão hộ mới đặng. Từ nầy sắp sau ngƣơi đừng giận và quở la Tôn Hành Giả nữa Tam Tạng 

liền lạy tạ ơn. 

 

 

Xảy nghe gió thổi đùng đùng, coi lại Bát Giới mang hai gói đồ về.  

Bát Giới thấy Quan Âm liền cúi đầu làm lễ, và bạch rằng:  

- Ðệ tử tới núi Hoa quả, động Thủy Liêm, thiệt thấy Ðƣờng Tăng giả, Bát Giới giả và Sa Tăng giả, 

tôi đập chết hết cả ba, hiện nguyên hình là khỉ đột hết thảy! Tôi kiếm đặng hai gói đồ, không mất một 

món, nên quảy về đây. Song chẳng hay hai Ngộ Không giả thiệt ra thể nào, xin cho tôi rỏ?  

Quan Âm thuật chuyện vân vân.  

Bát Giới tạ ơn mừng rỡ. Quan Âm lui về Nam Hải.  

Còn bốn thầy trò hòa thuận, từ giả chủ nhà ấy mà lên đƣờng.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 59  

Thƣơng thầy Tam Tạng, gặp Hỏa Diệm sơn 

Lầm quạt Ba tiêu, cƣời Tôn Hành Giả 
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Nói về bốn thầy trò đồng tâm hiệp ý, đi hoài mãn hạ sang thu, khí trời thêm nực nội! Tam Tạng dừng 

ngựa hỏi rằng: 

- Nay là mùa thu rồi, sao trời nực quá?  

Bát Giới nói: 

 

- Nghe nói đƣờng đi Tây Phƣơng, có nƣớc. Tƣ hấp lý ở ngay mặt trời lặn, tục kêu rằng: Cùng đƣờng, 

thƣờng ngày mặt trời gần lặn, vua nƣớc ấy có lệ truyền đánh trống gióng chuông. Bởi lúc giờ thân 

giờ dậu mặt nhựt lặn xuống biển Tây thì sóng bũa nhấp nhô, nƣớc sôi sùng sục, nếu không tiếng 

chuông trống cho lấp đi, thì con nít trong thành giựt mình chết hết. Ðất ấy nóng nảy vô cùng, tuy 

mùa thu mùa đông cũng không lạnh, có khi mình đi tới nƣớc ấy thì phải?  

Tôn Hành Giả cƣời ngất rằng: 

 

- Nếu tới nƣớc Tƣ hấp lý, thì mình đi mau biết chừng nào? Nhằm lại tánh trì trệ nhƣ thầy, dầu cho đi 

tới già, rồi nhỏ lại đi cho tới già nữa, đi ba đời nhƣ vậy cũng chƣa cùng đƣờng, có đâu tới nƣớc ấy 

đặng?  

Bát Giới nói: 

 

- Anh nói không phải tới nƣớc Tƣ hấp lý, sao mùa thu trời nực nhƣ vầy?  

Sa Tăng nói: 

 

- Hay là tại thời tiết khí theo mùa hạ chăng?  

Bốn thầy trò vừa đi vừa nói chuyện, xãy thấy đàng trƣớc có cái nhà ngói bên đƣờng, ngoài xây vách 

tƣờng đỏ, cửa nẻo cũng làm đỏ lòm!  

Tam Tạng nói: 

 

- Ngộ Không, vào nhà ấy hỏi thăm cho rõ cớ gì mà nực trái thời tiết?  

Tôn Hành Giả cất thiết bãng, xủ tay áo rộng xuống, đến gần cửa ngõ, có ông già chống gậy bƣớc ra, 

thấy mặt kinh hãi, làm gan giá gậy hỏi lớn rằng: 

 

- Ngƣơi là yêu quái ở đâu? Ðến nhà ta làm chi đó?  

Tôn Hành Giả bái và nói rằng: 

 

- Xin ông đừng giựt mình, tôi không phải yêu quái. Nguyên bốn thầy trò tôi ở nƣớc Ðại Ðƣờng, vƣng 

chỉ đi thỉnh kinh, đến đây thấy mùa thu mà trời nực, không hiểu cớ chi, nên tìm đến ông hỏi thăm 
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cho rõ, và xin cắt nghĩa xứ nầy là xứ chi?  

Ông ấy hết sợ, liền cƣời rằng: 

 

- Xin hòa thƣợng miễn chấp, lảo phu con mắt sờ sệt nên lầm. Chẳng hay còn ba thầy nữa ở đâu, xin 

mời vào luôn thể?  

Tôn Hành Giả liền ngoắt ba thầy trò đồng đến ra mắt ông già. Ông ấy thấy Tam Tạng tốt tƣơi, còn 

hai ngƣời kia kỳ quái, thời trong lòng nửa mừng nữa sợ, mời đi thẳng vào nhà, bảo dọn nhà rồi dọn 

cơm chay thiết đãi. 

 

Khi ấy Tam Tạng đứng dậy thƣa rằng: 

- Chẳng hay xứ nầy vì cớ nào mùa thu mà nực quá?  

Ông ấy nói: 

 

- Núi nầy là Hỏa diệm sơn, bốn mùa đều nóng nực .  

Tam Tạng hỏi:  

- Chẳng hay Hỏa diệm sơn ở phía nào? Có cản đƣờng đi Tây Phƣơng hay chăng? Ông ấy nói rằng: 

 

- Ði Tây Phƣơng sao đặng, ngay hƣớng Tây sáu mƣơi dặm thời tới Hỏa diệm sơn, lữa cháy lan hơn 

tam trăm dặm; rất đổi cỏ cây còn mọc không đặng, dầu cho da đồng xƣơng sắt, đi ngang qua đó cũng 

hóa ra tro!  

Tam Tạng nghe nói hãi kinh, không dám hỏi thăm nữa!. 

 

Xãy thấy ngƣời con trai đẩy xe đỏ tới trƣớc cửa hỏi rằng: 

- Trong nhà ai mua bánh in chăng?  

Tôn Hành Giả nhổ lông hóa ra tiền điếu, đem ra mua bánh in.  

Ngƣời ấy lấy bánh đƣa ra, hơi lèn ngui ngút.  

Tôn Hành Giả cầm bánh nhƣ cục than lửa, gần phỏng ngón tay, liền nói rằng: 

 

- Nóng lắm, nóng lắm!  

Ngƣời bán bánh cƣời rằng:  

- Sợ nóng thời đừng tới chốn nầy, xứ nầy thì nóng nhƣ vậy .  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ngƣơi thiệt nói lạ lùng lắm! Có nóng có lạnh lúa thóc mới sanh. Nếu nóng luôn luôn nhƣ vậy, thì 
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lúa nếp đâu cho ngƣơi làm bánh in mà bán?  

Ngƣời ấy nói:  

- Bằng muốn có bánh in, phải cầu Tiên quạt sắt .  

Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Tiên quạt sắt làm sao? Ngƣời ấy nói: 

 

- Tiêu quạt sắt có cây quạt Ba tiêu, quạt một cái thì lửa tắt, quạt hai cái thì sanh gió, quạt ba cái thì 

mƣa xuống. Chúng tôi làm ruộng mới có nếp mà làm bánh in. Bằng không thì cỏ mọc cũng chẳng 

đặng .  

Tôn Hành Giả nghe nói, đem bánh in vào đƣa cho Tam Tạng mà thƣa rằng: 

 

- Xin thầy ăn bánh, rồi tôi nói chuyện cho mà nghe .  

Tam Tạng cầm Tôn Hành Giả hỏi ông chủ nhà rằng: 

 

- Ông tiên quạt sắt ở đâu?  

Ông ấy nói:  

- Hỏi thăm làm chi?  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Tôi nghe ngƣời bán hàng thuật chuyện: Ông tiên Thiết Phiến có cây quạt Ba tiêu, quạt một cái thì 

tắt lửa, quạt hai cái thì sanh gió, quạt ba cái thì sa mƣa. Tôi muốn tìm ông ấy mƣợn cây Ba tiêu, quạt 

thét cho tắt tuyệt lửa ấy, đặng nhơn dân bổn địa cày cấy theo mùa .  

Ông ấy nói: 

 

- Thiên hạ xứ nầy, cứ mƣời năm đậu bạc tiền và mua lễ vật, thịt, dê, heo, ngổng, đồng ăn chay tắm 

gội, đem lể đi thỉnh tiên Thiết Phiến đến quạt một kỳ .  

Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Chẳng hay ông tiên ấy ở đâu, cách đây chừng mấy dặm và động ấy tên chi?  

Ông ấy nói: 

 

- Núi Tùy vân, ở tại phía Tây Nam, có động Ba tiêu, cách đây chừng một ngàn năm trăm dặm .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 
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- Không khó chi đó, để tôi đi cho . Nói rồi nhảy lên biến mất!  

Ông già thất kinh hãi nói rằng: 

 

- Châu ôi! Nếu vậy ông thầy nầy là thần nhơn, nên biết đằng vân giá vỏ .  

Nói rồi kính trọng Ðƣờng Tăng, hậu đãi hơn nữa. 

 

 

Nói về Tôn Hành Giả đằng vân đi tới núi Túy Vân, nghe tiếng đốn củi chạt chạt.  

Tôn Hành Giả tìm đến hỏi thăm ông tiều rằng: 

- Ðây có phải núi Tây Vân hay chăng?  

Ông tiều nói phải. Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Chẳng hay động ông tiên Thiết Phiến ở đâu?  

Ông tiều cƣời rằng: 

 

- Có động Ba tiêu, chớ không biết ông tiên Thiết Phiến. Có bà La Sát gọi rằng Thiết Phiến công 

chúa, là vợ Ngƣu Ma Vƣơng mà thôi .  

Tôn Hành Giả nghĩ giựt mình nghĩ thầm rằng: 

 

- Té ra cũng gặp oan gia nữa! Khi trƣớc mình bắt Hồng Hài Nhi là con Ngƣu Ma Vƣơng, sau gặp 

thằng chú Hồng Hài tại núi Giải dƣơng, nó còn báo oán thay, huống chi nay mƣợn quạt của cha mẹ 

nó sao cho đặng. Song tới nƣớc nầy không lui gót . Nghĩ rồi từ giã ông tiều, hỏi thăm tìm tới động Ba 

tiêu, thấy đóng cửa chặt cứng, phong cảnh xinh tốt vô cùng, Tôn Hành Giả kêu lớn rằng: 

 

- Ngƣu đại ca, mở cửa, mở cửa!  

Xảy nghe mở cửa một cái kẹt, ngó thấy có ngƣời con gái, lông mọc cả mình, mà ăn mặc rách rƣới!  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Xin nàng làm ơn vào bẩm với Công Chúa, nói tôi ở Ðông độ, qua Tây Phƣơng thỉnh kinh, đến 

mƣợn quạt Ba tiêu, đặng quạt núi Hỏa diệm, tức thời đem quạt trả liền .  

Nàng ấy nói: 

 

- Ông tên họ chi phải nói cho rành đặng tôi vào thƣa lại .  
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Tôn Hành Giả nói: 

 

- Tôi là Tôn ngộ Không .  

Nàng ấy trở vào động báo rằng:  

- Bẩm bà, có Tôn ngộ Không ở Ðông Ðộ đi thỉnh kinh Tây Phƣơng, xin vào ra mắt bà đặng mƣợn 

quạt Ba tiêu mà quạt núi Hỏa diệm; quạt rồi đem trả tức thì .  

Thiết Phiến công chúa nghe nói tới tên Tôn ngộ Không, tức thời nổi giận, mặt đỏ phừng phừng, hét 

lớn rằng: 

 

- Con khỉ lớn mật, dám tìm tới động ta .  

Nói rồi truyền a huờn lấy giáp nai nịt chỉnh tề, cầm cặp gƣơm ra cửa động, kêu lớn rằng: 

 

- Tôn ngộ Không ở đâu?  

Tôn Hành Giả bái và nói rằng: 

 

- Thƣa, tôi chào tẩu tẩu .  

La Sát hét lớn rằng: 

 

- Ai là chị dâu, mà mi chào hỏi?  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Năm trƣớc Ngƣu đại ca kết bằng hữu với Lão Tôn, nay nghe công chúa là vợ chánh của anh tôi, 

nên tôi kêu tẩu tẩu .  

La Sát nói: 

 

- Phải ngƣơi nghĩ tình nghĩa bằng hữu, sao lại hại con ta?  

Tôn Hành Giả làm bộ không biết, liền hỏi rằng: 

 

- Ủa! Vậy chớ lịnh lang là ai?  

La Sát nói: 

 

- Con ta là Hồng Hài Nhi, bị ngƣơi hại đó. Ta quyết tìm ngƣơi mà báo cừu, thời may ngƣơi đến đây 

nạp mạng .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 
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- Nhƣ vậy thì chị không xét lẽ, bởi lịnh lang bắt thầy tôi quyết ăn thịt cho đặng. Nhờ ơn Quan Âm 

cứu thầy tôi, lại đem lịnh lang nuôi làm đệ tử. Bây giờ lịnh lang làm Thiện Tài đã thành chánh quả, 

sống đời nhƣ trời đất, khoái lạc muôn phần. Chị chẳng giả ơn thì thôi, lại trách Lão Tôn sao phải?  

La Sát nói: 

 

- Mi là con khỉ lợi khẩu. Tuy con ta còn sống mặc lòng, chớ ly biệt ngàn năm, biết chừng nào gặp .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Khó chi chuyện ấy. Vậy thời cho tôi mƣợn cây quạt, quạt tắt Hỏa diệm sơn; đƣa thầy tôi qua khỏi 

núi. Tôi sẽ qua Nam Hải bạch với Quan Âm, đem lịnh lang về đây và trả quạt luôn thể. Nếu chị xem 

có tì tích chi, sẽ bắt tội Lão tôn mới đáng. Nếu mập tốt hơn năm trƣớc, thì phải thƣởng Lão Tôn .  

La Sát nói: 

 

- Con khỉ già đừng nói nhiều chuyện! Hãy ngay cổ ta chém ít gƣơm, rồi sẽ cho mƣợn quạt .  

Tôn Hành Giả bái và cƣời rằng: 

 

- Xin chị đừng nói làm chi nhiều tiếng, để Lão Tôn đƣa đầu cho chị bửa bao nhiêu thì bửa, chừng 

nào mỏi tay sẽ thôi. Song phải nhớ lời cho em mƣợn cây quạt .  

Nói rồi giơ đầu đứng trơ trơ nhƣ khỉ gỗ!  

La Sát chuyển thần lực, hai tay hai gƣơm bữa đầu nhƣ bầm mắm, Tôn Hành Giả chẳng hề dùn lắc, 

làm nhƣ bộ không hay.  

La Sát thất kinh muốn chạy. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả thấy vậy hỏi rằng: 

- Chị đi đâu, chị đi đâu? Sao chẳng lấy quạt cho tôi mƣợn?  

La Sát nói: 

 

- Ấy là bữu bối của ta, lẽ nào cho mƣợn bất tử .  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Nếu tẩu tẩu không cho mƣợn quạt, thì ông chú phải kỉnh một hèo? Và nói và níu La Sát, còn tay kia 

lấy thiết bãng ra.  

La Sát vùng khỏi, đánh với Hành Giả tại trƣớc núi Tủy Vân, cho tới tối.  



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

La Sát tính bề cự không lại Hành Giả, liền lấy quạt Ba tiêu ra quạt Hành Giả một cái, Hành Giả bay 

mất biệt mù, La Sát thâu quạt vào động. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả bay phiêu phiêu phƣỡng phƣỡng day phía nầy, nhào phía kia cũng không té 

xuống đất, chẳng khác trốt thổi đƣa lá rụng, dƣờng nhƣ nƣớc chảy tống hoa rơi! Bay thẳng thét một 

đêm tới sáng, mới sa nhằm chót núi kia.  

Tôn Hành Giả vịn cục đá xanh mà chịu trận. Giây phút tỉnh hồn xem lại, là hòn núi Tiểu tu di!  

Tôn Hành Giả than rằng: 

- Ðờn bà dữ thiệt! Thế gì nó quạt có một cái, tống Lão Tôn bay tới xứ nầy! Ta nhớ lại chuyện cũ, 

năm trƣớc bị Huỳnh Phong bắt thầy ta, ta tới núi nầy mà viện ông Linh Kiết Bồ Tát, bắt Huỳnh 

Phong mà cứu thầy ta; từ núi Huỳnh Phong đến đây có ba ngàn dặm, bây giờ ở Tây Phƣơng trở lại, 

biết cách mấy muôn dặm đƣờng. Thôi, sẳn đây ghé hỏi thăm ông Linh Kiết Bồ Tát cho rỏ. Và hỏi 

thăm đi ngỏ nào về núi Túy Vân!  

Ðƣơng luận bàn, xảy nghe tiếng chuông gióng, liền tìm tới chùa, ông đạo nhớ mặt Hành Giả, vào 

bạch lại rằng: 

 

- Ông Ðại Thánh mặt lông thỉnh thầy bắt yêu năm trƣớc, nay đã trở về .  

Linh Kiết Bồ Tát nghe nói, liền bƣớc ra bái và hỏi thăm rằng: 

 

- Tôi mừng Ðại Thánh, có khi thỉnh kinh đặng mới về chăng?  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Có đâu mau dử vậy?  

Linh Kiết hỏi:  

- Nếu thỉnh kinh chƣa đặng, lẻ nào Ðại Thánh ghé thăm tôi?  

Tôn Hành Giả nói:  

- Năm xƣa đội ơn Bồ Tát trừ đặng Huỳnh Phong sắp sau, chúng tôi đi gặp nhiều yêu quái, khổ sở 

biết bao nhiêu! Nay đến Hỏa diệm sơn, thầy tôi đi qua không đặng, nghe đồn có tiên Thiết Phiến ở 

động Ba tiêu, quạt lửa ấy mới tắt. Tôi tìm tới chẳng dè là vợ Ngƣu ma vƣơng, mẹ của Hồng Hài, nó 

trách tôi sao nạp con nó làm đồng tử Quan Âm, nên không cho mƣợn quạt lại đánh với tôi, nó quạt 

hơi có một cái, mà tôi bay tới xứ nầy, không biết cách bao nhiêu dặm? Luôn dịp tôi ghé thăm Bồ Tát 

và hỏi thăm đƣờng trở lại núi Túy Vân . 

Linh Kiết cƣời rằng: 
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- Nàng ấy là La Sát, gọi là Thiết Phiến công chúa có cây quạt Ba tiêu, nguyên gốc cây quạt ấy sanh 

tại núi Côn lôn, từ thuở khai thiên lập địa, nó thuộc âm nên quạt tắt lửa. Nếu quạt ngƣời thời bay tới 

tám muôn bốn ngàn dặm mới ngừng. Từ đây tới núi Túy Vân hơn năm muôn dặm, bởi vì Ðại Thánh 

có tài ngừng mây, nên mới ngừng đặng, nếu kẻ phàm tục, thì còn bay xa nữa mới sa . 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Dữ quá chừng! Nhƣ vậy thì thầy tôi khó qua núi Hỏa diệm cho đặng!  

Linh Kiết nói: 

 

- Ðại Thánh đừng buồn, cũng là thời may của Ðƣờng Tăng mới khiến Ðại Thánh ghé đây mà hỏi. 

Năm trƣớc Phật Tổ cho tôi một cây gậy Phi long, và một huờn thuốc Ðịnh phong. Song Phi long 

trƣợng đã trị con Huỳnh Phong rồi, còn Ðịnh phong đơn chƣa dùng tới, nay tôi cho Ðại Thánh, thì nó 

quạt không bay .  

Tôn Hành Giả tạ ơn. 

 

Khi ấy Linh Kiết đem cái đảy mở ra, lấy huờn Ðịnh phong rồi xẽ bâu áo Tôn Hành Giả để huờn ấy 

vào may lại, rồi đƣa Hành Giả ra khỏi cửa, nói rằng: 

- Không kịp đãi đằng đã cam thất lễ. Cứ đi ngay hƣớng Tây Bắc, thì nhằm núi Túy Vân . 

Tôn Hành Giả tạ từ, cân đẩu vân trở lại núi Túy Vân lập tức, bèn đập thiết bãng trên cửa động mà 

kêu lớn rằng: 

 

- Mở cửa cho mau, đặng tôi vô mƣợn quạt!  

Ấ huờn vào báo.  

La Sát kinh hãi than rằng: 

 

- Con khỉ nầy thần thông quãng đại, chớ cây quạt ta, quạt một cái, bay tám muôn bốn ngàn dặm, lẻ 

nào nó trở lại nhƣ chơi. Chuyến nầy ta quạt luôn ba quạt cho nó bay biệt tích Tính rồi nai nịt, xách 

song kiếm ra ngoài cửa, hỏi rằng: 

 

- Hành Giả không sợ ta sao nên mới tới nữa?  

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Tẩu tẩu chẳng nên làm hiểm, chớ khá nghi nan; xin cho tôi mƣợn quạt Ba tiêu, nếu thầy tôi qua 
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khỏi Hỏa diệm sơn, tôi đem trả quạt cho chị lập tức. Tôi là ngƣời quân tử, lời hẹn không sai, chẳng 

phải nhƣ đứa tiểu nhơn mƣợn đƣợc rồi không trả lại . 

La Sát mắng rằng: 

 

- Con khỉ mỏng môi nói nhiều điều phi lý. Ta chƣa trả cừu con, lẻ nào cho mƣợn quạt? Nói rồi múa 

song kiếm chém liền.  

Tôn Hành Giả đánh lại, đặng sáu bảy hiệp, La Sát quạt một cái, Tôn Hành Giả đứng trơ trơ, cƣời và 

nói rằng: 

 

- Mát dữ! Lão Tôn chẳng hơ hỏng nhƣ khi trƣớc, nếu chị quạt mà tôi nhúc nhích, thì tôi không phải 

con ngƣời. Hãy quạt thêm ít quạt kẽo nực lắm .  

La Sát nổi xung, quạt luôn hai quạt, thiệt không động địa chút nào. 

 

 

Khi ấy La Sát hải kinh, chạy vào đóng cửa động, Tôn Hành Giả xé bâu áo ngậm huờn thuốc vào 

miệng, chẳng dè thuốc chạy tuốt vô bụng.  

Tôn Hành Giả hóa ra con bồ hong bay vào động, thấy La Sát đƣơng nói: 

- Khát nƣớc lắm, khô cổ lắm, đem trà ra đây cho mau .  

Ấ huờn rót một chén nƣớc trà đem cho La Sát.  

Tôn Hành Giả thừa dịp bay vào chén nƣớc trà, nằm lộn trong bọt. Bởi cớ ấy, La Sát không ngó thấy 

con bồ hong, nên uống lầm vào bụng, Tôn Hành Giả hiện hình nhỏ, hét lớn kêu rằng: 

 

- Tẩu tẩu, cho tôi mƣợn quạt Ba tiêu hay không?  

La Sát hải kinh thất sắc, hỏi rằng: 

 

- Con nhỏ đó không đóng cửa hay sao?  

Ấ huờn nói: 

 

- Tôi nghe tiếng ở trong mình bà kêu ra . 

La Sát hỏi: 

 

- Hành Giả, ngƣơi ở đâu mà làm phép thuật vậy?  

Tôn Hành Giả nói: 
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- Tôi thuở nay không làm phép thuật bao giờ, ấy là phép thiệt. Tôi bây giờ ở trong bụng chị, ngó thấy 

ngủ tạng rõ ràng; và biết chị đƣơng khát nƣớc và đói nữa; để tôi cho chị một chút nƣớc dằn lòng  

Nói rồi đạp xuống một cái, La Sát đau trong ruột, ngồi xuống mà rên.  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Xin tẩu tẩu đừng từ chối, tôi xin dƣng một vật điễm tâm nói rồi nhảy dựng đụng đầu nhằm vào trái 

tim.  

La Sát đau bụng ngã lăn dƣới đất.  

Liền năn nỉ rằng: 

 

- Xin tôi thúc thúc tha tôi . 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Bây giờ chị mới chịu nhìn ông chú! Tôi cũng vị tình Ngƣu đại ca, nên không nở giết, thôi cho 

mƣợn quạt mau mau . 

La Sát nói: 

 

- Tôi chịu cho rồi chú nó ra đây mà lấy quạt .  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Chị đem cho tôi coi thử, rồi mới chịu ra .  

La Sát bảo a huờn lấy quạt.  

Tôn Hành Giả lên khỏi họng, ngó thấy quạt rõ ràng, liền nói rằng: 

 

- Bởi tôi không làm hại tẩu tẩu, nên không xoi bụng mà ra. Tôi tính ra trên miệng. Vậy chị hãy hả 

miệng ba lần cho tôi nhảy ra . 

La Sát y lời hả miệng, Tôn Hành Giả đã hóa bồ hong, bay đậu trên cây quạt. 

 

 

Còn La Sát không hay cứ hả miệng hai ba lần nữa, rồi kêu rằng: 

- Chú nó hãy ra đi?  

Tôn Hành Giả hiện hình cầm cây quạt nói: 

 

- Tôi đứng đây nè, ra hồi mới hả miệng lần thứ nhứt. Cám ơn chị cho mƣợn quạt, quạt rồi em trả tức 
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thì . Nói rồi đi một nƣớc, a huờn mở cửa đƣa đi. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả đem quạt về Hồng chuyên trang ra mắt Tam Tạng, và thuật chuyện, vân vân.  

Rồi đƣa cây quạt mà hỏi ông chủ nhà rằng: 

- Phải cây quạt nầy chăng?  

Ông ấy nói phải.  

Tam Tạng mừng rỡ, thầy trò từ giả ra đi.  

Cách bốn mƣơi dặm đƣờng, hơi nóng ra gần lột da.  

Sa Tăng nói: 

 

- Phỏng cẳng rồi, phỏng cẳng rồi! Bát Giới nói: 

 

- Nóng quá, cẳng tôi cũng gần chính nữa! Còn con ngựa nóng vó, nên chạy không bén đất!  

Tôn Hành Giả thấy vậy nói rằng: 

 

- Xin thầy xuống ngựa, đợi tôi quạt tắt lửa, và mƣa xuống cho mát đất rồi sẽ đi . Nói rồi xách quạt 

chạy tới núi, quạt một quạt lửa cháy rần rần, quạt bồi một cái nữa, lửa cao ngàn trƣợng! Nó lại cháy 

lan ra ngoài, Tôn Hành Giả kinh hãi nhảy nai, coi cặp giò lông bị thui khét nghẹt!  

Tôn Hành Giả chạy lại la lớn rằng: 

 

- Thầy chạy về cho mau, kẻo lửa cháy tới?  

Tam Tạng kinh hãi nhảy lên ngựa chạy mù.  

Sa Tăng, Bát Giới cũng chạy. Cách hai mƣơi dặm mới bớt nóng.  

Tam Tạng nói: 

 

- Ngộ Không ôi! Bây giờ mới tính làm sao?  

Tôn Hành Giả liệng cây quạt, nói lớn rằng: 

 

- Không xong, không xong, tôi bị chúng tráo gói rồi! Thiệt là điếm mắc điếm!  

Bát Giới hỏi: 

 

- Vì cớ nào vậy? Tôn Hành Giả nói: 
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- Một quạt lửa từng lên, lại quạt cháy gia bội, quạt ráng một cái nữa. Lửa cháy tƣng bừng, phải chạy 

chậm thì cháy lông hết thảy!  

Sa Tăng nói: 

 

- Lửa cháy tới đón đƣờng đi không đặng biết tính làm sao?  

Bát Giới nói: 

 

- Coi phía nào không lửa thời đi . 

Tam Tạng hỏi: 

 

- Ngỏ nào không lửa?  

Bát Giới nói: 

 

- Thiếu gì, phía Nam và phía Bắc, phía Ðông, đời nào có núi lửa . 

Tam Tạng hỏi: 

 

- Kinh ở phía nào?  

Bát Giới nói: 

 

- Kinh ở phía Tây . 

Tam Tạng nói: 

 

- Bề nào cũng đi phía có kinh . 

Sa Tăng nói: 

 

- Khó dữ a! Phía có kinh thì có lửa, phía không lửa lại không kinh, thiệt hại lẽ không bề lui tới!  

Bốn thầy trò ngó lại, thấy một thầy đạo sĩ, tay chống gậy đầu rồng, chơn đi đôi giày sắt. Lại dắt một 

con quỷ mang cá, quỷ ấy đầu đội bồn cơm.  

Ðạo sĩ bái và thƣa rằng: 

 

- Tiểu thần là Thổ Ðịa núi nầy, biết Ðại Thánh đem thầy quan Hỏa diệm sơn không đặng, nên dƣng 

cơm lót lòng .  

Tôn Hành Giả nói: 
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- Sự ăn uống không vội gì, xin bày thế nào cho thầy qua khỏi núi lửa?  

Thổ Ðịa nói: 

 

- Muốn quạt tắt Hỏa diệm sơn, phải mƣợn quạt ba tiêu của bà La Sát  

Tôn Hành Giả lƣợm cây quạt lên mà hỏi rằng: 

 

- Phải cây quạt nầy chăng? Vì cớ chi quạt chừng nào lửa cao chừng nấy?  

Thổ Ðịa xem rồi cƣời rằng: 

 

- Cây quạt giã quạt sao cho tắt, Ðại Thánh bị chúng gạt rồi!  

Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Vậy chớ quạt thiệt ở đâu?  

Thổ Ðịa bái và cƣời rằng:  

 

 

Muốn đặng quạt ba tiêu, 

Phải tìm vua Ðại lực.  

 

 

Tôn Hành Giả hỏi: 

- Ðại lực vƣơng là ai?  

Thổ Ðịa nói: 

 

- Ðại lực vƣơng là Ngƣu Ma Vƣơng .  

Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Nói vậy thì Ngƣu Ma Vƣơng nổi lửa, đặt tên là Hỏa diệm sơn chăng?  

Thổ Ðịa nói: 

 

- Không phải, không phải. Nếu Ðại Thánh thứ tội, tôi mới dám thƣa ngay .  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Chuyện chi thì nói thiệt, ta chẳng chấp đâu?  
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Thổ Ðịa nói: 

 

- Thiệt lữa nầy của Ðại Thánh đốt .  

Tôn Hành Giả nổi giận hét lớn rằng: 

 

- Ta không phải là quân đốt nhà, sao ngƣơi dám vu họa?  

Thổ Ðịa nói: 

 

- Xin Ðại Thánh đừng nóng nảy, chắc là Ðại Thánh không quên tôi. Nguyên thuở xƣa không có hòn 

núi nầy, từ khi Ðại Thánh bị Lão Quân bỏ vào lò bát quái mà đốt, bị Ðại Thánh nhảy ra đá lò đỗ than 

và rớt ít tấm gạch xuống đất, mới hóa ra núi nầy. Còn tôi là đạo sĩ giữ lò bát quái, bị Lão Quân bắt 

tội tôi không coi cho kỹ nên đày xuống làm Thổ Ðịa Hỏa diệm sơn .  

Bát Giới cuời rằng: 

 

- Nói vậy ngƣơi gốc là đạo sĩ phụ lò, nay mới làm Thổ Ðịa .  

Tôn Hành Giả ngẫm nghĩ hỏi rằng: 

 

- Còn ngƣơi bão ta kiếm Ngƣu Ma Vƣơng làm chi?  

Thổ Ðịa nói: 

 

- Ngƣu Ma Vƣơng là chồng La Sát, hai năm nay bỏ La Sát, qua ở bên núi Tích lôi, động Ma vân, 

chúa động ấy là Hồ ly, nay đã thác. Có ngƣời con gái là Ngọc Diện công chúa, vì sự không ai làm 

chủ, nên ƣng Ngƣu Ma Vƣơng, mê vợ bé, bỏ vợ lớn. Nếu Ðại Thánh tìm đặng Ngƣu Ma Vƣơng chắc 

mƣợn đặng quạt thiệt. Một là quạt tắt lửa cho tôn sƣ đi thỉnh kinh; hai là trừ hỏa hoạn cho lê dân cấy 

gặt; ba nữa là, tôi khỏi giữ núi ấy, cũng nhƣ Ðại Thánh ân xá cho về trời .  

Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Núi Tích lôi phía nào, đi chừng mấy dặm?  

Thổ Ðịa nói: 

 

- Ở tại chánh hƣớng Nam, đây qua đó cách ba ngàn dặm .  

 

Ngô thừa Ân  
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Tây du ký 

Hồi 60  

Ngƣu Ma Vƣơng vào non Loạn Thạch 

Tôn Ngộ Không lấy quạt Ba Tiêu 

Tôn hành Giả nghe nói, truyền Bát Giái, Sa Tăng bảo hộ sƣ phụ, và dặn Thổ Ðịa ở phò trì Tam Tạng 

mà đợi mình.  

Dặn rồi cân đẩu vân nhảy qua núi Tích lôi, đi tới cội tòng thấy một nàng nhan sắc nhƣ tiên, đƣơng 

hái hoa huệ.  

Tôn Hành Giả bƣớc tới bái và hỏi rằng: 

- Chẳng hay cô đi đâu?  

Nàng ấy ngó thấy tƣớng dữ tợn, lỡ bề không biết tới lui! Run lập cập gƣợng gạo đáp rằng: 

 

- Ngƣơi ở đâu, dám tới đây mà hỏi thăm ai đó?  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Tôi ở núi Túy vân mới tới, nên chƣa biết đƣờng, chẳng hay đây phải núi Tích Lôi chăng? Nàng ấy 

nói phải.  

Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Chẳng hay động Ma Vân ở đâu?  

Nàng ấy hỏi: 

 

- Ngƣơi tìm động ấy làm chi?  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Tôi ở động Ba tiêu, vƣng lịnh Thiết Phiến công chúa, qua rƣớc Ngƣu Ma Vƣơng .  

Nàng ấy nghe nói đỗ chình tƣơng, mắng lớn rằng: 

 

- Con mọi khốn nạn, không biết điều! Từ khi Ngƣu Ma Vƣơng về với ta chƣa đặng hai năm, ta gởi 

cho nó những đồ nữ trang và vàng bạc châu báu, gấm nhiễu lụa hàng không biết bao nhiêu mà kể. 

Hết gạo thì lấy gạo, hết tiền thì lấy tiền, năm nào cũng vậy, chẳng tháng nào không, đã ăn ngập mặt 

mà không biết hổ mình, còn rƣớc Ngƣu Ma Vƣơng về làm chi đó? . 

Khi ấy Tôn Hành Giả nghe giọng nói ghen, biết là Ngọc Diện Công Chúa. Cố ý lấy thiết bãng hét lớn 
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nói rằng: 

 

- Mi là đứa trắc nết, đem của mà mua chồng; ấy là gã mà bù của, hãy còn không biết hỗ ngƣời, lại có 

mắng ai nữa?  

Ngọc Diện Công Chúa kinh hãi, và chạy và run, Tôn Hành Giả làm bộ đuổi theo, mặt lớn dọa hẫm. 

Còn Ngọc Diện Công Chúa tới cửa động chen vào, dạy đóng cửa lại.  

Tôn Hành Giả đứng xem phong cảnh ngoài rào. 

Khi ấy Ngƣu Ma Vƣơng đƣơng nằm coi sách trong phòng . 

Ngọc Diện Công Chúa chạy vào thở chẳng ra hơi trong hôi ƣớt áo, nhào đại trên bụng Ngƣu Ma 

Vƣơng, cào má gải tai mà khóc!  

Ngƣu Ma Vƣơng vuốt ve mà cƣời rằng: 

 

- Mỹ nhơn đừng tũi, có chuyện chi thời nói cho rành .  

Ngọc Diện Công Chúa mắng rằng: 

 

- Cũng tại con ma già nó hại tôi gần chết . 

Ngƣu Ma Vƣơng cƣời trây hỏi rằng: 

 

- Chả chuyện chi mà mắng ta nhƣ vậy? Muốn tập hỗn phải không?  

Ngọc Diện Công Chúa nói: 

 

- Bởi tôi không ngƣời làm chủ mới chịu bao hao tổn, kiếm ngƣời coi giềng mối giang san. Nghe 

thiên hạ đồn mình là quân tử anh hùng, nay mới rõ là tay sợ vợ .  

Ngƣu Ma Vƣơng ôm Ngọc Diện Công Chúa mà hỏi rằng: 

 

- Có chuyện chi thì nói cho rành, nếu ta có không phải điều chi, cũng biết xử mình chịu lỗi . Ngọc 

Diện Công Chúa nói: 

 

- Tôi mới đi ra động mà hái bông huệ, xãy gặp một sải nhƣ Thiên lôi, lại bái tôi một cái. Tôi kinh 

hồn gƣợng hỏi là ai. Sải ấy nói: Thiết Phiến công chúa cậy đi rƣớc Ngƣu Ma Vƣơng. Tôi tức mình 

nói phải quấy một đôi điều, sải ấy mắng tôi một hồi, rồi vác hèo theo rƣợt mà đập. May tôi chạy mau 

mới thoát khỏi, phải chậm chơn đã chết rồi. Ấy không phải vì lấy mình mà mắc họa sao?  

Ngƣu Ma Vƣơng nghe nói liền vuốt ve dỗ dành, giây phút Ngọc Diện công chúa mới hết giận.  

Ngƣu Ma Vƣơng nói: 
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- Chẳng dám nói giấu mỷ nhơn, tuy động Ba tiêu ở chẻ mặc dòng, chớ thanh tịnh nghiêm trang lắm. 

Còn Thiết Phiến công chúa là tiên nữ, không phải tầm thƣờng, dầu con trai nên mƣời cũng không 

cho vào cửa động, lẽ nào lại cậy hòa thƣợng ấy mà qua rƣớc ta. Có khi con yêu nào nó giả hình, tìm 

ta có chuyện chi đó, để ta coi thử là ai.  

Nói rồi nai nịt, cầm côn sắt ra cửa động kêu lớn hỏi rằng:  

- Ai dám tới động ta mà hành hung đó?  

Tôn Hành Giả ngó thấy Ngƣu Ma Vƣơng mập mạnh hơn xƣa, liền xốc áo bái và hỏi rằng: 

 

- Trƣởng huynh nhìn biết em chăng?  

Ngƣu Ma Vƣơng nói: 

 

- Ngƣơi phải là Tề Thiên đại thánh Tôn ngộ Không chăng?  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Phải, phải, từ ấy đến nay cách mặt anh lâu lắm; hồi nãy tôi gặp một ngƣời con gái, hỏ thăm mới ra 

mối. Tìm đến đây thấy tƣớng phì mỹ, em mừng biết chừng nào . 

Ngƣu Ma Vƣơng nạt rằng: 

 

- Ngƣời đừng có già miệng! Ta nghe ngƣơi làm loạn thƣợng giái, bị Nhƣ Lai đè dƣới Ngũ hành sơn. 

Sau lại nghe ngƣơi khỏi nạn, bảo hộ Tam Tạng thỉnh kinh, sao lại hại con ta là Ngƣu Thánh Anh tại 

Hỏa vân động, bây giờ còn kiếm ta làm chi?  

Tôn Hành Giả bái và thƣa rằng: 

 

- Xin anh đừng nói hiếp em tội nghiệp! Bởi lịnh lang bắt thầy tôi, quyết lòng ăn thịt, tôi chẳng hề 

dám gần nó, mà làm hại nổi gì? Sau Quan Âm độ nó tu hành theo về Nam Hải, nay đã thành chánh 

quả, làm Thiện Tài đồng tử, khoái lạc tiêu diêu; xin lỗi với anh, sợ anh còn thua nó. Sao anh lại trách 

tôi?  

Ngƣu Ma Vƣơng nạt rằng: 

 

- Cơ khổ thôi nhƣng! Ngƣời hồi nãy là nhị tẩu tẩu đó sao? Bởi tôi thăm anh, mà ngƣời ấy mắng tôi, 

tôi không dè là chị, nên tôi nổi nóng làm oai mà dọa cho chạy, nếu tôi quyết giết thời còn chi! Nay 

anh nói mới hay, xin anh rộng lƣợng dung tha sự lầm lỗi!  

Ngƣu Ma Vƣơng nói: 
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- Ngở là ngƣơi biết, chớ lỡ lầm ta chaÜng chấp chi. Thôi nghĩ tình cũ nghĩa xƣa, ta tha tội cho, hãy 

lui về cho rảnh .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Anh rộng lƣợng thứ tội, em đội ơn vô cùng. Song còn cầu một chuyện nầy, xin anh giúp giùm .  

Ngƣu Ma Vƣơng nổi giận mắng rằng: 

 

- Con khỉ nầy không biết phải quấy. Ta đã tha tội, đáng lẻ thời lui gót cho mau, còn cầu khẩn chuyện 

gì nữa?  

Tôn Hành Giả năn nỉ rằng: 

 

- Thiệt tình không dám dối anh, bởi tiểu đệ bảo hộ Ðƣờng Tăng qua Hỏa diệm sơn không đặng, nghe 

đồn tẩu tẩu có quạt Ba tiêu, trị lửa ấy mới đặng; em đến nhà của của anh năn nỉ mƣợn quạt, tẩu tẩu 

chẳng cho. Bởi cớ ấy nên em tìm đến đây lạy anh, xin anh mở lòng trời đất, đi với em về động nói 

với đại tẩu, cho tôi mƣợn quạt, quạt rồi đem trả tức thời .  

Ngƣu Ma Vƣơng nghe nói, nổi nóng mắng rằng: 

 

- Ngƣơi nói nhiều lời vô lễ lắm! Ta chắc ngƣơi mƣợn quạt không đặng, chắc cũng làm nhục vợ ta, 

rồi lại rƣợt ái thiếp ta chạy nữa! Lời cổ ngữ nói: Thê thiếp của bằng hữu chẳng nên khi. Ngƣơi đã khi 

thê thiếp của ta, hãy chịu một gậy!  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Anh đánh bao nhiêu em cũng không sợ. Song thiệt tình mƣợn quạt mà thôi .  

Ngƣu ma vƣơng nói: 

 

- Nếu ngƣơi cự nổi với ta ba hiệp, thì ta bảo vợ ta cho mƣợn quạt. Bằng đánh không lại thì ta đập 

chết mà rữa hờn .  

Nói rồi đập một Thiết côn, Tôn Hành Giả đở rồi đánh lại.  

Ðánh dƣ trăm hiệp mà sức cũng cầm đồng. 

Xảy nghe tiếng kêu trên chót núi rằng: 

 

- Ngƣu gia gia. Ðại vƣơng tôi mời gia gia phó yến lập tức!  

Ngƣu Ma Vƣơng đỡ thiết bãng mà nói rằng: 
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- Khoan làm khỉ đả, ta mắc đi phó yến, kẽo để lâu bằng hữu đợi chờ . Nói rồi lui vào động, nói với 

Ngọc Diện công chúa rằng: 

 

- Mỷ nhơn! Cái ngƣời nhƣ Thiên Lôi ấy là Tôn ngộ Không, ta đã đánh đuổi đi mất rồi, không dám 

tới nữa mà sợ. Ta đi uống rƣợu bên ngƣời bằng hữu, giây phút sẽ về .  

Nói rồi thay khôi giáp, cởi con thú Bích thủy, dặn dò gia tƣớng giữ gìn, rồi lên mây bay qua hƣớng 

Tây Bắc. 

Khi ấy Tôn Hành Giả ẫn trên chót núi, xem thấy nghĩ thầm rằng: 

 

- Không biết con trâu gì nầy nó quen lớn ở đâu mà đi phó yến, để theo coi thử cho rành .  

Nghĩ rồi hóa gió bay theo tới chơn núi kia, Ngƣu Ma Vƣơng đâu mất.  

Tôn Hành Giả hiện hình kiếm thử, thấy dựa chơn núi có một cái ao sâu nhƣ giếng xƣa, trên mé có 

bia đá, khắc sáu chữ rằng: Loạn thạch sơn, Bích ba đầm.  

Tôn Hành Giả ngẩm nghĩ rằng: 

 

- Chắc Ngƣu Ma Vƣơng lặn xuống ao Bích ba thì phải. Loài yêu tinh ở dƣới vực sâu, chắc là vật có 

mu có vẫy chi đó. Ðể ta xuống xem thử cho rành .  

Nghĩ rồi niệm chú hóa ra con cua nhảy xuống ao nƣớc, tới đáy thấy có cái lầu, bƣớc lại cửa lầu thì 

không có nƣớc, ngoài rào có một con thú Bích thủy cặp mắt vàng lƣờm.  

Tôn Hành Giả nghe trong nhà ca nhạc vang tai, liền mon men bò tới, thấy Ngƣu Ma Vƣơng ngồi 

trên, ba bốn con yêu ngời tã hữu, trƣớc tiệc có ông rồng già, hai bên rồng con rồng cháu, lại có rồng 

cái và rồng nhỏ ngồi ăn uống vui say, Tôn Hành Giả bò lần tới. Rồng già ngó thấy, truyền bắt con 

cua ấy. Rồng con rồng cháu vƣng lịnh bắt liền.  

Tôn Hành Giả năn nỉ xin dung tánh mạng.  

Lão Long hỏi: 

 

- Ngƣơi là con cua ở đâu, dám đến đây bò ngang trƣớc mặt khách?  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Tôi chƣa từng vào đến, nên không từng quen phép tắc, xin Ðại vƣơng thứ tội một phen .  

Các yêu nói: 

 

- Nó thiệt thà nhƣ vậy, xin ông tha nó đi .  

Lão Long nói: 
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- Thôi ta vị tình bằng hữu mà tha nó, song tiệc rồi sẽ đánh mấy đứa coi cửa không nghiêm . Tôn 

Hành Giả bò càn ra cửa lầu, thừa dịp không ai, hiện hình cởi thú Bích thũy nhảy lên mé ao, rồi hóa 

làm Ngƣu Ma Vƣơng cởi thú Bích thũy về động Ba tiêu kêu mở cửa. 

Nữ đồng ra mở cửa thấy Ngƣu Ma Vƣơng, liền vào báo với Thiết Phiến công chúa.  

La Sát mừng rỡ rƣớc vào, truyền cột con Bích thủy, rồi vợ chồng dắt tay vào động. Trà nƣớc xong 

xã.  

Ngƣu Ma Vƣơng giả nói rằng: 

 

- Cách phu nhơn đã lâu lắm .  

La Sát cƣời rằng: 

 

- Ðại vƣơng bỏ tôi mà theo vợ mới. Nay bị bảo mới bay về đây .  

Ngƣu Ma Vƣơng giả cƣời rằng:  

- Chẳng phải dám bỏ phu nhơn, bởi vì từ khi Ngọc Diện công chúa rƣớc về, mắc đa đoan nhiều việc 

lại thêm bầu bạn thỉnh mời, không rảnh về thăm nhà, lấy làm buồn bực. Nay nghe đồn Tôn Hành Giả 

phò Ðƣờng Tăng qua Hỏa diệm sơn, chắc nó sẽ đến mình mà mƣợn quạt. Ta giận nó lắm, quyết trả 

thù cho Ngƣu thanh Anh, nếu nó tới đây, xin kêu ta ra lập tức; ta quyết phân thây con khỉ ấy mà rửa 

hờn .  

La Sát nghe nói, rơi nƣớc mắt mà thƣa rằng: 

 

- Ðại vƣơng ôi! Lời cổ ngữ có nói rằng: Con gái không chồng, khó giữ mình, đờn ông mất vợ, ai giữ 

của? Tôi thiếu chút nữa bị Tôn Hành Giả nó giết rồi .  

Ngƣu Ma Vƣơng giả nghe nói thì làm bộ giận, hỏi rằng: 

 

- Con khỉ đột đến đây hồi nào?  

La Sát nói:  

- Hôm qua nó tới đây kêu tôi bằng tẩu tẩu, mà mƣợn quạt Ba tiêu, nó xƣng là bằng hữu với Ðại 

vƣơng .  

Ngƣu Ma Vƣơng nói: 

 

- Phải, cách năm trăm năm trƣớc, ta có kết làm anh em với nó .  

La Sát nói: 

 

- Tôi mắng nó nhiều điều, nó cũng không dám nói lại, chém nó cũng không dám đở. Tôi quạt một cái 
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nó bay mất một đêm. Không biết nó học phép Ðịnh phong ở đâu, sáng ngày tới kêu cửa. Tôi quạt 

luôn ba quạt không nhúc nhích chút nào. Tôi chém nó, nó không nhịn, giơ thiết bãng đánh liền. Tôi 

bại tẩu vào động đóng cửa, không biết nó dùng phép chi mà chun vô bụng tôi đặng, nó đạp ruột và 

đấm trái tim. Tôi túng phải kêu bằng ông chú, chịu cho mƣợn quạt, nó mới xuất hình ra mà lấy quạt 

đi mất .  

Ngƣu Ma Vƣơng giả làm bộ đấm ngực, chắc lƣỡi than rằng: 

 

- Uổng quá chừng quá đổi! Sao phu nhơn đƣa bữu bối cho cừu nhơn! Tức chết . 

Khi ấy La Sát cƣời rằng: 

 

- Xin đại vƣơng đừng tiếc của, tôi gạt đƣa cây quạt giả cho nó, chớ cây thiệt còn đây . 

Ngƣu Ma Vƣơng giả hỏi: 

 

- Cây quạt thiệt ở đâu?  

La Sát nói: 

 

- Không hề gì đâu, tôi đã cất kín đáo .  

Nói rồi truyền Ấ huờn dọn tiệc rƣợu, rồi La Sát bƣng chén rƣợu thƣa rằng: 

 

- Xin mừng Ðại vƣơng việc tân hôn, bề nào cũng đừng quên nghĩa cũ?  

Ngƣu Ma Vƣơng giả bƣng chén rƣợu, cƣời mà nói rằng: 

 

- Xin phu nhơn uống trƣớc. Vì ta mãng lo cơ nghiệp bề ngoài, nhờ có phu nhơn giữ gìn sự sản, xin 

uống chén nầy .  

La Sát bƣng chén rƣợu mà thƣa rằng: 

 

- Chồng là vua vợ, lẽ nào thiếp uống trƣớc chàng có ai đâu mà phòng nhƣợng đi nhƣợng lại . 

Khi ấy vợ chồng uống rƣợu, Ngƣu Ma Vƣơng giả không dám ăn mặn, cứ ních trái cây.  

Lại làm bộ thƣơng yêu, kề vai cọ vế. Rồi hỏi rằng: 

 

- Phu nhơn! Cây quạt thiệt ở đâu, phải giữ gìn kẻo con khỉ ốm nó ăn cắp .  

La Sát cƣời rồi nói ra cây quạt nhỏ bằng ngón tay đƣa cho chồng.  

Ngƣu Ma Vƣơng giã cầm nhìn sững, nghĩ thầm rằng: 
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- Cây quạt nhỏ nhƣ vầy, quạt sao tắt núi lửa! Có khi không phải thiệt chăng .  

La Sát ôm chồng mà nói rằng: 

 

- Ðại vƣơng cất bữu bối đi, rồi uống rƣợu nữa, chuyện gì cầm quạt coi hoài?  

Ngƣu Ma Vƣơng giả nói: 

 

- Ðồ nhỏ mọn nhƣ vầy, quạt làm sao cho tắt Hỏa diệm sơn tám trăm dặm!  

La Sát nói: 

 

- Ðại vƣơng cách hai năm nay, chắc là sa mê Ngọc Diện công chúa ngày đêm, nên tinh thần hao tổn, 

đến nổi quên báu nhà! Nói rồi cầm cây quạt bên tay tả, lấy móng tay bấm sợi chỉ đỏ thứ bảy trên cán 

quạt, miệng niệm chú rằng: 

 

- Yết hƣ ha hấp hi xuy hô . Cây quạt Ba tiêu liền dài ra mƣời hai thƣớc mộc.  

La Sát nói: 

 

- Bửu bối nầy biến hóa vô cùng, lo chi Hỏa diệm sơn lớn tám trăm dặm, quạt một cái cũng đủ tắt, lựa 

là phải quạt cho nhiều .  

Ngƣu Ma Vƣơng giả nói: 

 

- Nhớ rồi, phải phải .  

La Sát liền làm phép thâu quạt lại, rồi đƣa cho chồng.  

Ngƣu Ma Vƣơng giả ngậm cây quạt vào miệng, liền chùi mặt, hiện nguyên hình mà nói rằng: 

 

- La Sát coi lại cho kỹ, ta phải là chồng chăng? Sao còn làm bộ đỏng đƣa, mà kéo níu nhủng nhẳng .  

La Sát ngó thấy Hành Giả, liền mắc cở xô bàn và té nhào xuống đất, đấm ngực và nói rằng: 

 

- Tức chết đi mà thôi! . 

Còn Tôn Hành Giả bƣớc ra khỏi động, liền nhảy lên non rồi nhả cây quạt ra, bấm sợi chỉ đỏ thứ bảy 

trên cán cây quạt, và niệm chú vân vân...cái quạt liền dài ra một trƣợng hai thƣớc. Coi lại cho kỹ, 

khác hơn cây quạt giả ngày trƣớc nhiều lắm,hào quang chiếu sáng, ba mƣơi sáu sợi chỉ đỏ chuyền 

với nhau.  

Bởi Hành Giả biết phép làm cho ra lớn, chớ chƣa hiểu phép thâu.  

Tôn Hành Giả xếp hoài không đặng, túng phải vác đi về. 
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Nói về Ngƣu Ma Vƣơng ở dƣới động Bích ba, ăn đã mãn tiệc liền kiếu lui về.  

Ra đến cửa ngõ không thấy con thú Bích thủy.  

Lão Long hỏi rằng: 

 

- Vậy chớ ai bắt trộm con thú của Ngƣu gia?  

Tiểu yêu đồng quì tâu rằng: 

 

- Không hiểu vì cớ nào mà mất! Thiệt chúng tôi canh giờ nghiêm ngặt, không thấy ai thấp thoáng 

đến đây .  

Lão Long nói: 

 

- Trẻ trong nhà không đứa nào dám cả gan nhƣ vậy. Song không biết có ngƣời khách nào lạ mặt đến 

chăng?  

Long Tử, Long Tôn tâu rằng: 

 

- Khi ngồi tiệc có một con cua bò tới mà thôi, thiệt là kẻ lạ mặt .  

Ngƣu Ma Vƣơng đã biết rồi khi nãy có Tôn ngộ Không là kẻ bảo hộ Tam Tạng đi thỉnh kinh Tây 

Phƣơng, tới Hỏa diệm sơn dội lại, nên mƣợn quạt Ba tiêu, tôi không cho, liền giao chiến với nó. Xãy 

gặp ngƣời mời đi phó hội, nên tôi thôi đánh đi liền. Chắc là con khỉ biến làm giải tinh xuống đây 

thám thính, nó ăn trộm con thú ấy, đặng về gạt vợ tôi mà mƣợn quạt ba tiêu .  

Ai nấy nghe nói đều kinh hãi hỏi rằng: 

 

- Tôn ngộ Không, hay là Tề Thiên Ðại Thánh phá thiên cung năm trƣớc?  

Ngƣu Ma Vƣơng nói: 

 

- Phải, các ông có gặp nó, thì phải tránh cho xa. Thôi tôi kiếu các ông đặng đuổi theo nó .  

Nói rồi rẽ nƣớc nhảy lên bờ, đằng vân về Ba tiêu động.  

Nghe tiếng vợ la ré khóc than.  

Bƣớc vào cửa thấy con thú Bích thủy còn cột đó!  

Ngƣu Ma Vƣơng hét lớn hỏi rằng: 

 

- Phu nhơn, vậy chớ Tôn ngộ Không nó chạy ngõ nào?  

Các Ấ huờn quì xuống chúc rằng: 
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- Mừng gia gia mới về .  

La Sát níu Ngƣu Ma Vƣơng vật mình mà mắng rằng: 

 

- Trời đánh rồi đời cho rảnh nà! Sao không dè dặt, để yêu hầu trộm thú Bích thủy, lại giả hình về 

động mà gạt tôi .  

Ngƣu Ma Vƣơng nghiến răng hỏi rằng: 

 

- Con khỉ đột chạy ngã nào?  

La Sát đấm ngực nói rằng: 

 

- Con khỉ ấy gạt tôi, lấy đặng quạt ba tiêu liền hiện nguyên hình chạy mất. Tôi tức biết chừng nào!  

Ngƣu Ma Vƣơng nói: 

 

- Thôi, phu nhơn đừng nóng nảy làm chi, để ta theo rƣợt con khỉ yêu, mà lấy bữu bối lại,và bắt nó mà 

lột da mổ ruột cho phu nhơn rửa hờn.  

Nữ sứ lấy binh khí cho mau .  

Nữ sứ thƣa rằng: 

 

- Binh khí Ðại vƣơng ở đâu?  

Ngƣu Ma Vƣơng nói: 

 

- Lấy binh khí của bà mi cũng đặng .  

Nữ sứ lấy cặp song kiếm dƣng lên.  

Ngƣu Ma Vƣơng cầm gƣơm ra khỏi động, nhắm đi riết qua Hỏa Diệm sơn.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 61  

Ngƣu Ma vƣơng giả hình Bát Giái 

Tôn Ngộ Không mất quạt Ba Tiêu 

Khi ấy Ngƣu Ma Vƣơng đằng vân bay theo, thấy Tôn Hành Giả vác quạt ba tiêu mặt mày hớn hở, đi 

bộ xung xăn. 
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Ngƣu Ma Vƣơng kinh hãi nghĩ rằng: 

- Con khỉ nầy nó làm thế nào mà biến cây quạt ra lớn dƣờng ấy! Nếu nó biết phép biến lớn, chắc biết 

phép thâu nhỏ. Nếu ta đòi thì nó không trả, lại e nó quạt mình một cái, bay tới tám muôn bốn ngàn 

dặm, thì theo sao kịp mà đòi. Chi bằng dùng kế mới đặng. Tam Tạng còn hai ngƣời đệ tử nữa, là Trƣ 

Bát Giái, Ngƣ Tinh Sa Tăng. Song Ngƣ Tinh hình dạng còn hồ nghi, chi bằng ta biến làm Bát Giới 

thì chắc ý, thừa dịp nó đang vui mừng, mà gạt thì phải mắc .  

Nói rồi cất gƣơm, dùn mình biến làm Bát Giái, núp trong bụi chận đầu Hành Giả, bƣớc ra kêu lớn 

rằng: 

 

- Sƣ huynh, thầy thấy anh lâu về, e Ngƣu Ma Vƣơng tranh đấu với anh, nên sai tôi tiếp chiến, ta đã 

lấy đặng bữu bối rồi! 

Bát Giới hỏi: 

 

- Anh làm thế nào mà lấy đặng bữu bối? 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ta đánh với lão Ngƣu hơn một trăm mƣời hiệp cầm đồng, nó liền thôi đánh với ta, bỏ đi xuống day 

động Bích ba mà ăn tiệc với lũ thủy quái. Ta lén theo ăn trộm con thú Bích thủy của nó, mà cởi về 

động Ba tiêu, ta giả h ình nó vào động gạt La Sát. La Sát ngở thiệt lão Ngƣu lấy làm mừng rỡ, ta làm 

vợ chồng khan với La Sát một hồi, rồi kiếm thế kiếm thần bảo La Sát đƣa quạt . 

Bát Giới giả nói: 

 

- Sƣ huynh mệt nhọc quá chừng, mới lấy đặng bữu bối. Thôi, anh đƣa quạt ấy tôi vác thế cho, đặng 

anh đi cho khỏe . 

Tôn Hành Giả y lời trao quạt, Bát Giới giả cầm quạt niệm chú thâu nhỏ lại, ngậm trong miệng hiện 

nguyên hình mắng rằng: 

 

- Con khỉ, biết mặt ta chăng? 

Tôn Hành Giả ngó thấy tức mình, ăn năn không kịp! Biết tại mình sơ ý quá, nổi xung giá thiết bãng 

đánh liền.  

Ngƣu Ma Vƣơng tràng khỏi, lấy quạt ra biến lớn quạt liền.  

Chẳng ngờ Tôn Hành Giả có nuốt định phong đơn, nên quạt không nhúc nhích. 
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Khi ấy Ngƣu Ma Vƣơng kinh hãi, thâu quạt ngậm vào miệng rồi múa song kiếm chém Hành Giả.  

Hai ngƣời đồng đằng vân đánh với nhau, chƣa biết ai thắng bại. 

 

 

Nói về Tam Tạng ngồi giữa đƣờng, bị nóng nực không khát nƣớc, liền hỏi Thổ Ðịa rằng: 

- Chẳng hay Ngƣu Ma Vƣơng pháp lực ra thể nào, xin tôn thần cắt nghĩa cho tôi rõ .  

Thổ Ðịa nói: 

 

- Ngƣu Ma Vƣơng có thất nhập nhị huyền công, thiệt xứng tay với Ðại Thánh .  

Tam Tạng nói: 

 

- Ngộ Không là ngƣời thông thạo đƣờng đi, hai mƣơi dặm đàng đi chừng một nháy; lẽ nào đi cả ngày 

mà chƣa về, chắc là đánh với Ngƣu Ma Vƣơng nên trể nãi nhƣ vậy. Thôi, Ngộ Năng hay là Ngộ Tịnh 

đi ngừa anh ngƣơi, nếu gặp đánh nhau với Ngƣu Ma Vƣơng thì xông vào trợ chiến. Mƣợn cho đặng 

quạt ấy mà qua Hỏa diệm sơn .  

Bát Giới nói: 

 

- Tôi muốn đi ngừa, ngặt không biết đƣờng qua núi Tích lôi, nên khó nổi đi kiếm . 

Thổ Ðịa nói: 

 

- Ðƣờng ấy tiểu thần rõ biết, vậy thì Quyện Liêm tƣớng quân ngồi đây với thầy, để tôi dắt đƣờng cho 

Thiên Bông nguyên soái đi tìm Ðại Thánh .  

Tam Tạng mừng rỡ khen phải, Bát Giới chuyển thần lực vác đinh ba theo Thổ Ðịa. Hai ngƣời đồng 

đằng vân qua hƣớng Nam.  

Xãy nghe tiếng hét vang trời, gió giông vụt vụt.  

Bát Giới ngó thấy Tôn Hành Giả đƣơng đánh với Ngƣu Ma Vƣơng, Thổ Ðịa nói: 

 

- Thiên Bồng chƣa trợ chiến, còn đợi chừng nào? 

Bát Giới vác đinh ba chạy tới kêu lớn rằng: 

 

- Sƣ huynh ráng lên, có tôi đến trợ chiến đây! 

Tôn Hành Giả nổi giận nói rằng: 

 

- Cũng tại bộ mặt heo của ngƣơi, mới báo hại ta nhƣ vầy! 
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Bát Giới hỏi: 

 

- Tôi báo chuyện chi? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Con trâu nầy vô lể lắm! Ta đã gạt La Sát mƣợn đặng quạt thiệt vác về, bị Ngƣu Ma Vƣơng nó giả 

hình ngƣơi, gạt ta mà lấy cây quạt, rồi lại hổn chiến tới bây giờ. Có phải vì cái mặt heo của ngƣơi đó 

mà hại ta chăng? 

Bát Giới nghe nói nổi giận, giá đinh ba trớt tới mắng rằng: 

 

- Ta quyết đập con yêu nầy rồi đời cho rảnh. Sao ngƣơi dám biến hình tổ nễ mà gạt sƣ huynh ta, làm 

cho anh em hờn giận .  

Vừa nói vừa đập đùa. Bởi Ngƣu Ma Vƣơng đánh với Hành Giả đã lâu, nên đuối sức, nay bị Bát Giới 

đƣơng hăng, tính cự không lại hai ngƣời, túng phải bại tẩu. 

 

Xảy thấy Thổ Ðịa Hỏa diệm sơn dẫn âm binh đón đầu mà nói rằng: 

- Ðại lực vƣơng hãy dừng lại! Tam Tạng đi thỉnh kinh Tây Phƣơng, thần thánh đều phò hộ, ba cỏi 

cũng đồng hay. Vậy thì cho mƣợn quạt ba tiêu, quạt tắt Hỏa diệm sơn đặng đi thỉnh kinh kẻo trễ. Nếu 

không cho mƣợn, chắc trời phạt phải bỏ mình .  

Ngƣu Ma Vƣơng nói: 

 

- Thổ Ðịa không biết căn cƣớc, bởi con khỉ ấy giởn vợ ta và đánh thiếp ta, gạt vợ ta mà lấy quạt báu. 

Ta muốn ăn tƣơi nuốt sống nó mới hết tức, lẽ nào cho mƣợn quạt ba tiêu? 

Nói chƣa dứt lời, Bát Giới đuổi tới mắng rằng: 

 

- Con trâu đƣa quạt cho mau, thì ta dung toàn tánh mạng? 

Ngƣu Ma Vƣơng giận đánh với Bát Giái, Tôn Hành Giả chạy tới trợ chiến một hồi. Ðánh trận đó tới 

sáng một đêm, không phân thắng bại. Vì Bát Giới đã mệt rồi không mạnh mẽ nhƣ khi mới đánh. 

 

Còn Ngƣu Ma Vƣơng và đánh và chạy, tới núi Tích lôi động Vân ma.  

Thổ Ðịa cũng dẫn âm binh theo trợ chiến.  

Ngọc Diện công chúa ở trong động, nghe tiếng hét vang trời.  

Xãy thấy Ấ huờn vào báo.  

Ngọc Diện công chúa truyền quỷ binh trợ chiến.  

Ngƣu Ma Vƣơng mừng rỡ, rán sức đánh hơn xƣa, Bát Giới hãi kinh bại tẩu.  
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Tôn Hành Giả thấy bầy yêu vây phủ, liền nhãy lên mây.  

Ngƣu Ma Vƣơng thắng trận rồi, thâu binh vào động.  

Còn Thổ Ðịa dẫn âm binh chạy theo Bát Giái, Ngƣu Ma Vƣơng thấy chúng chạy tan, truyền tiểu yêu 

đóng cửa động. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả theo Thổ Ðịa và nói với Bát Giới rằng: 

- Con trâu đã già mà còn mạnh quá! Tinh nó đánh với lão Tôn hôm qua cầm đồng, sau có hiền đệ và 

Thổ Ðịa trợ chiến cả đêm, cũng không làm chi nổi nó. Nay có thêm vài ba con yêu nhỏ, mà nó lại 

mạnh mẽ gia bội! Bây giờ nó đóng cửa động chặt cứng, mình biết tính làm sao? 

Bát Giới nói: 

 

- Không có quạt Ba tiêu, làm sao đem thầy qua khỏi Hỏa diệm, chi bằng trở về chỗ cũ, đi ngỏ khác 

cho xong .  

Thổ Ðịa nói: 

 

- Ðại Thánh chớ phiền lòng, Thiên Bồng đừng thối chí. Nếu đi ngõ khác làm sao tới Tây Phƣơng. 

Tôn Sƣ hãy còn ngồi đợi tại đƣờng chánh, trông cho Ðại Thánh thành công .  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Phải, phải, ta rán đánh Ngƣu Ma Vƣơng mà lấy cho đặng cây quạt, thì đƣa thầy mới tới Tây 

Phƣơng .  

Bát Giới nói: 

 

- Tôi cũng quyết ra sức bắt cho đặng con trâu già .  

Nói rồi áp tới đạp cữa động ầm ầm, đá bể tan nát. 

 

Lủ tiểu yêu vào báo rằng: 

- Ðại vƣơng ôi! Tôn ngộ Không dẩn một lủ hồi nảy, đến phá cửa nát tan! 

Ngƣu Ma Vƣơng đang thuật chuyện với Ngọc Diện công chúa xãy nghe báo càng thêm nổi giận, nhƣ 

chế dầu vào lửa.  

Liền mặc giáp, xách thiết bãng xông ra, hỏi rằng: 

 

- Con khỉ kia mi làm lớn bục nào mà dám phá cửa ta nhƣ vậy? 
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Bát Giới nói lớn rằng: 

 

- Thứ đồ chúng lột da, mà dám nói phách! Ðố chạy đâu cho khỏi? Coi đinh ba ta đây .  

Ngƣu Ma Vƣơng nói: 

 

- Mi là đồ thô tục, ăn những cám với hèm, có tài chi mà cự địch? Bảo con khỉ ấy lại đây mà đánh với 

ta .  

Tôn Hành Giả nổi giận xƣa là bằng hữu, nay thiệt là cừu nhơn. Ta quyết đập chết cho rảnh .  

Nói rồi hỗn chiến với Ngƣu Ma Vƣơng.  

Bát Giới rán tinh thần xông vào trợ chiến. Phen nầy đánh dử hơn chuyến trƣớc, quyết một sống một 

chết với nhau.  

Ðánh dƣ một trăm hiệp.  

Bát Giới đổ ngây, đập tã đập hữu.  

Ngƣu Ma Vƣơng một mình đỡ không kịp hai phía, xách thiết bãng chạy dài, quyết về bế động, bị 

Thổ Ðịa dẫn âm binh đón đầu hét lớn rằng: 

 

- Ðại Lực vƣơng đi đâu đó? Có ta đón đây . 

 

Khi ấy Ngƣu Ma Vƣơng vào động không đặng, thấy Tôn Hành Giả và Bát Giới đuổi theo. Túng liền 

cổi giáp quăng mão và bỏ thiết bãng, dùn mình biến ra con nhạn, bay bổng lên trời.  

Tôn Hành Giả ngó thấy cƣời rằng: 

- Bát Giới ôi! Lão Ngƣu đà chạy mất rồi! 

Bát Giới cũng sững sờ, không biết đâu mà kiếm.  

Thổ Ðịa cũng không biết, cứ ngó tứ bề. Tôn Hành Giả chỉ mà nói rằng: 

 

- Nó bay kia kìa! 

Bát Giới nói: 

 

- Ấy là con nhạn chớ? 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ngƣu Ma Vƣơng biến ra con nhạn đó, vậy thì hai ngƣơi xông vào động trừ cho hết bầy yêu, thì nó 

không chổ trú. Ðể ta theo biến hóa mà trừ nó cho rồi .  

Bát Giới và Thổ Ðịa y lời, xông vào Ma vân động. 
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Còn Tôn Hành Giả cất thiết bãng, dùn mình biến ra con Hải đông thanh, bay theo vấu cổ con nhạn.  

Ngƣu Ma Vƣơng kinh hãi, biết Tôn Hành Giả biến hóa theo mình, liền biến làm con ó vàng mà cự 

với Hải đông thanh.  

Tôn Hành Giả biến ra con phụng đen, rƣợt theo ó vàng mà cắn.  

Ngƣu Ma Vƣơng biến ra con bạch hạc, ré lên một tiếng bay bổng qua hƣớng Nam. Tôn Hành Giả 

hóa ra con phụng đõ và bay theo.  

Ngƣu Ma Vƣơng biết con phụng đỏ là chúa loài chim, không lẻ biến loại cầm thú mà cự lại. Liền 

nhào xuống hóa ra con cheo, đứng ăn ở dƣới chơn núi.  

Tôn Hành Giả hiểu đặng, liền nhào xuống hóa ra con cọp đói, nhãy vớ con cheo. Ngƣu Ma Vƣơng 

kinh hãi biến ra con toan ghê, đầu đồng cỗ sắt, hộc nhƣ sấm nổ, nhảy vật con beo.  

Ngƣu Ma Vƣơng biến ra con gấu ngựa cự với toan nghe.  

Tôn Hành Giả hóa ra con voi già, vòi dài nhƣ con rắn, ngà nhƣ ống tre, bỏ vòi vật con gấu ngựa.  

Ngƣu Ma Vƣơng cƣời lớn một tiếng hiện nguyên hình là con trâu cò lớn quá, đầu nhƣ hòn núi Thái 

Sơn, mình dài hơn ngàn trƣợng cao gần tám trăm trƣợng. Rồi kêu lớn mà nói rằng: 

- Con khỉ ốm kia, đố mi làm chi ta nổi? 

Tôn Hành Giả hiện nguyên hình, cầm thiết bãng, ngay lƣng ra và hò rằng: 

 

- Lớn, lớn .  

Liền cao muôn trƣợng, đầu lớn nhƣ núi, thiết bãng lớn hơn cột đồng, đập đầu con trâu lớn.  

Con trâu lớn tràn khỏi, rồi báng luôn luôn, hai đàng đánh với nhau, vang trời động đất. 

 

Khi ấy các vị Du thần ngó thấy, đồng vây đánh Ngƣu Ma Vƣơng, Ngƣu Ma Vƣơng cự một hồi, biết 

thế không lại bèn nhào xuống hiện nguyên hình ngƣời, chạy về động Ba tiêu, đóng cửa chặt cứng.  

Chƣ thần liền vây phủ núi Túy vân. 

 

Xảy thấy Bát Giới và Thổ Ðịa dẫn âm binh trở về.  

Tôn Hành Giả hỏi rằng: 

- Việc ấy ra thể nào? 

Bát Giới cƣời rằng: 

 

- Vợ của lão Ngƣu bị ta đập chết, cổi áo rõ là con Hồ ly mặt ngƣời. Còn bao nhiêu tiểu yêu bị tôi giết 

hết và đốt động cháy queo .  

Thổ Ðịa nói: 
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- Tôi nghi nó trốn về động cũ, nên dẫn âm binh đến đây .  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Nó đã về động Ba tiêu, là nhờ thế vợ là La Sát .  

Bát Giới nổi giận nói rằng: 

 

- Sao không phá động lấy quạt ba tiêu? 

Nói rồi vác đinh ba đập nát cửa động. 

 

Khi ấy Nữ sứ kinh hãi chạy vào báo rằng: 

- Gia gia ôi! Không biết ngƣời nào quá hung, đập hƣ cữa động .  

Lúc nầy Ngƣu Ma Vƣơng đƣơng thở hào hển và thuật chuyện cho vợ nghe, lại nhả cây quạt đƣa cho 

La Sát.  

Kế nghe báo việc phá cửa, vân vân.  

La Sát cầm quạt khóc và nói rằng: 

 

- Thôi, cho con khỉ mƣợn cây quạt Ba tiêu, đặng nó đi cho rảnh .  

Ngƣu Ma Vƣơng nói: 

 

- Phu nhơn ôi! Cho mƣợn quạt không trƣợng gì, mà tức mình lắm. Phu nhơn để tôi đánh với chúng 

nó một hồi nữa .  

Nói rồi nai nịt cầm song kiếm ra ngoài gặp Bát Giới đang phá cửa, Ngƣu Ma Vƣơng nổi giận giá 

song kiếm đánh liền.  

Bát Giới và đánh và thối lui.  

Tôn Hành Giả xông vào trợ chiến.  

Ba ngƣời đồng nhảy lên chót núi, hổn chiến với nhau.  

Thổ Ðịa và Chƣ thần phủ vây bốn phía.  

Ngƣu Ma Vƣơng rán chịu năm mƣời hiệp, rồi bại tẩu qua phía Bắc, tới Ngủ đài sơn, gặp ông Bát 

Pháp kim cang đón lại nạt rằng: 

 

- Ngƣu Ma Vƣơng! Ngƣơi chạy đi đâu đó? Ta vƣng lịnh Phật Tổ, bủa lƣới tại đây đón ngƣơi, nội 

phía Bắc nầy không chỗ nào thoát khỏi lƣới . 
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Khi ấy Ngƣu Ma Vƣơng thối lui, kế Tôn Hành Giả, Bát Giới và Chƣ thần đuổi tới, Ngƣu Ma Vƣơng 

kinh hãi, đằng vân qua phía Nam.  

Xãy gặp Thắng Chi kim cang ở núi Nga mi đón lại, hét lớn rằng: 

- Ta vƣng lịnh Phật Tổ bũa lƣới phép phía nầy, quyết bắt ngƣơi cho đặng .  

Ngƣu Ma Vƣơng kinh hãi, đằng vân qua hƣớng Ðông.  

Xãy gặp Ðại Lực kim cang đón lại kêu lớn rằng: 

 

- Ngƣu Ma Vƣơng! Ta vƣng mật chỉ của Phật Tổ, sai ở đây bủa lƣới bắt ngƣơi .  

Ngƣu Ma Vƣơng thấy bốn phía đều có lục binh, không biết chạy đi đâu cho khỏi. 

 

Xảy thấy Hành Giả, Bát Giới và Chƣ thần đuổi tới.  

Ngƣu Ma Vƣơng lúng túng nhảy lên mây.  

Xảy gặp Thác tháp Lý Thiên Vƣơng và Na Tra thái tử, với thần Cự Linh đón lại kêu lớn rằng: 

- Ngƣu Ma Vƣơng đừng chạy nữa. Chúng ta vƣng chỉ Thƣợng Ðế, bủa thiên la địa võng mà bắt 

ngƣơi đây .  

Ngƣu Ma Vƣơng nghe nói có địa vỏng, tính bề chun xuống đất không đặng, nên hiện nguyên hình là 

con trâu cò lớn, nhảy báng Lý Thiên Vƣơng. Lý Thiên Vƣơng đƣa đao ra đở và chém lại. 

 

Giây phút Tôn Hành Giả đuổi tới.  

Na Tra kêu lớn nói rằng: 

- Xin đại thánh miễn chấp, vì tôi mặc giáp trong mình, nên làmlể không đặng. Hôm qua cha con tôi 

thấy Phật Tổ gởi sớ cho Thƣợng Ðế, nói: Tam Tạng đi qua núi Hỏa diệm không đặng, Tôn Hành Giả 

mƣợn quạt phép Ngƣu Ma Vƣơng có ý không cho; một mình Tôn ngộ Không bắt Ngƣu Ma Vƣơng 

chẳng đặng, nên xin Thƣợng Ðế sai Thiên tƣớng trợ lực với Tôn Hành Giả mà bắt Ngƣu Ma Vƣơng. 

Bởi cớ ấy nên Thƣợng Ðế sai cha con tôi đem binh trợ chiến . Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ngƣu Ma Vƣơng thần thông lắm, nay lại hóa hình cao lớn nhƣ vậy, mới tính làm sao? 

Na Tra cƣời rằng: 
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- Có khó gì, để coi tôi bắt nó! 

Nói rồi hét lên một tiếng, hiện ra ba đầu sáu tay, cầm sáu món binh khí, nhảy lên lƣng trâu, rút gƣơm 

trảm yêu, chém đầu trâu rụng xuống! 

 

Khi ấy Lý Thiên Vƣơng mừng rỡ, bƣớc lại ra mắt Tôn Hành Giả, xãy thấy trong cổ con trâu ấy mọc 

ra một cái đầu nữa, con mắt sáng giới, miệng phun khói đen thui. Na Tra nổi giận chém một gƣơm, 

đầu trâu rụng nữa! Tức thì mọc đầu khác, Na Tra chém mƣời mấy lần, cũng mọc đầu mãi!  

Na Tra nổi giận, xin Lý Thiên Vƣơng soi kiếng chiếu yêu e nó biến hóa.  

Dặn rồi lấy bánh xe hỏa luân máng trên sừng trâu, hét lên một tiếng lửa cháy rần rần, con trâu ấy 

giậm chơn la dảy, nóng quá nên chịu phép năn nỉ rằng: 

- Xin đừng giết, tôi chịu quy y theo Phật .  

Na Tra nói:  

- Ngƣơi muốn sống thì đƣa quạt ba tiêu ra đây .  

Ngƣu Ma Vƣơng nói: 

 

- Cây quạt còn tại động Ba tiêu, hỏi vợ tôi thì có .  

Na Tra nghe nói, liền lấy dây Phƣợc yêu xỏ mũi trâu mà dắt đi. 

 

Còn Tôn Hành Giả, Bát Giái, Lý Thiên Vƣơng, Thổ Ðịa và bốn ông Kim cang với Chƣ thần, đồng 

theo sau con trâu có vẽ tới Ba tiêu động.  

Ngƣu Ma Vƣơng kêu lớn rằng:  

- Phu nhơn mau dƣng quạt mà cứu ta .  

La Sát nghe kêu, liền cổi đồ sắc phục, thay áo trắng theo cách đạo cô, cầm cây quạt ra trƣớc cửa 

động, quì xuống thƣa rằng:  

- Xin các vị tha chồng tôi khỏi thác, tôi xin cho Tôn thúc thúc mƣợn cây quạt mà quạt Hỏa diệm sơn 

.  

Tôn Hành Giả lấy cây quạt, đằng vân với Chƣ thần đến Hỏa diệm sơn. 

 

 

Còn Tam Tạng ngồi với Sa Tăng đợi Hành Giả không thấy trở về, thì lấy làm lo sợ. Xảy thấy hào 

quang sáng giới, Tam Tạng kinh hãi hỏi rằng: 

- Ngộ Tịnh ơi! Thần binh ở đâu đến đó? 

Sa Tăng nhìn xem giây phút rồi thƣa rằng: 
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- Ấy là bốn ông Kim cang và Chƣ thần, còn ngƣời dắt trâu là Na Tra thái tử, ông cầm kiếm là Lý 

Thiên Vƣơng. Còn đại sƣ huynh cầm quạt Ba tiêu, nhị sƣ huynh và Thổ Ðịa dẫn thần binh theo sau 

đó .  

Tam Tạng nghe nói liền đội mảo tì lƣ, quỳ lạy và tạ ơn rằng: 

 

- Ðệ tử có đức hạnh bao nhiêu mà nhọc sức các vị Phật Thần bảo hộ .  

Bốn ông Kim cang đồng nói rằng: 

 

- Mừng cho thánh tăng gần thành công, nên Phật Tổ sai chúng tôi giúp sức. Thánh tăng phải rán cho 

lắm chớ khá ngả lòng .  

Tam Tạng lạy tạ. 

 

Còn Tôn Hành Giả cầm quạt Ba tiêu, chuyễn lực quạt một quạt, thì lữa đã tắt rồi! Tôn Hành Giả 

mừng thầm, quạt bồi một cái nửa, xãy nghe gió thổi rao rao, mát mẻ hết thảy. Quạt một cái nửa trời 

mƣa chứa chan, chổ nào có lửa thì mƣa, còn chỗ nào không lửa thì nắng, bởi cớ ấy nên ai nấy không 

ƣớt quần áo.  

Thầy trò đồng lạy tạ ơn. Na Tra và Lý Thiên Vƣơng dắt trâu qua cỏi Phật, còn bốn vị Kim cang đằng 

vân bay trƣớc.  

Chƣ thần đều lui. Còn có một ông Thổ Ðịa giữ La Sát. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả hỏi rằng: 

- Còn La Sát sao không đi, đừng đợi giống gì nữa? 

La Sát quỳ thƣa rằng: 

 

- Khi trƣớc Ðại Thánh nói, mƣợn quạt trị lửa, rồi trả lại cho tôi. Bởi tôi không vƣng lời mới sanh sự 

nhƣ vậy, ăn năn thì việc đã rồi. Xin Ðại Thánh nhớ lời hứa trả quạt cho tôi, đặng tôi vào hang tu 

luyện .  

Thổ Ðịa nói: 

 

- Ðại Thánh thừa dịp nầy sẳn có La Sát, biểu trừ căn lửa ấy cho rồi, cứu đặng muôn dân, phƣớc đức 

nhiều lắm .  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ta nghe thiên hạ thuật chuyện, quạt nầy trị đở giấc mà làm mùa, chớ trừ lửa ấy không tuyệt. Phải 
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vậy hay chăng? 

La Sát nói: 

 

- Phải, nếu muốn trừ căn thì quạt luôn bốn mƣơi chín quạt .  

Tôn Hành Giả quạt y số, mƣa xuống ngay núi dầm dề. 

 

 

Ðoạn xong rồi trả quạt cho La Sát, La Sát niệm chú thâu nhỏ lại, ngậm vào miệng, tạ từ lên núi tu 

hành, sau củng thành chánh quả, trong kinh còn để tiếng muôn đời. 

 

Còn Thổ Ðịa mừng rỡ tạ ơn, củng theo sau đƣa đón. 

 

 

Bốn thầy trò qua khỏi Hỏa diệm sơn, nhắm hƣớng Tây thẳng tới, đƣờng đi êm ái, mình mẩy thung 

dung.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 62  

Tam Tạng có lòng quét tháp 

Ngộ Không gặp dịp bắt yêu 

Nói về bốn thầy trò đi đặng tám trăm dặm đƣờng.  

Tới hết mùa đông lạnh lẽo, xa xa thầy thành trì nƣớc khác.  

Tam Tạng dừng ngựa nói rằng: 

- Ngộ Không, lầu đài nào đó vậy? 

 

Tôn Hành Giả coi rồi nói rằng: 

 

- Chắc là thành vua thời phải . 

 

Tam Tạng nghe giục ngựa tới, thấy chợ búa đông đầy, ngƣời bộ hành nhƣ kiến.  

Ði một đỗi thấy thầy than rằng: 
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- Rất đỗi con thỏ chết, con chồn ngó thấy còn thảm thay, vì thƣơng loài thú nhƣ nó. Huống chi mình 

gặp sãi mắc nạn mà chẳng động lòng? Vậy thời Ngộ Không hỏi thăm thử vài lời, coi các sãi ấy vì cớ 

nào mà mắc tội nhƣ vậy? 

 

Tôn Hành Giả vƣng lời, bƣớc tới hỏi rằng: 

 

- Mấy ông Hòa Thƣợng kia? Chẳng hay ở chùa nào, phạm tội chi mà mang gông mang xiềng nhƣ 

vậy? 

 

Các sãi đồng quì xuống thƣa rằng: 

 

- Gia gia ôi! Chúng tôi ở chùa Kim quang, thiệt ngƣời ngay mà mắc nạn, oan ức biết chừng nào . 

 

Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Chùa kim quang ở đâu? 

 

Các sãi nói: 

 

- Ði khỏi đƣờng nầy thì tới . 

 

Tam Tạng bƣớc lại hỏi rằng: 

 

- Các ông bị hàm oan làm sao? 

 

Các sãi nói: 

 

- Tuy gia gia ở phƣơng xa mới đến đây, song chúng tôi có biết mặt. Ngặt chỗ nầy không dám nói cho 

cạn lời, xin vời vào chùa kim quang sẽ đàm đạo . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Phải . 
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Ðồng đi theo các sãi đến cửa núi, thấy trên có tấm biển đề bãy chữ vàng nhƣ vầy: 

 

- Sắc kiến Hộ quốc Kim quang tự . 

 

Nghĩa là: Vua lập chùa Kim quang để giúp nƣớc. Tuy chùa cao lớn, ngặt bây giờ phong cảnh rất 

buồn. 

 

Thiệt là:  

 

 

Hoa rơi đầy đất chùa không sãi, 

Chim nói rầy tai nẻo vắng ngƣời.  

 

 

Tam Tạng xem thấy động lòng rơi lụy.  

Các sãi mở cửa tam quan. Tam Tạng và Tôn Hành Giả, Bát Giái, Sa Tăng đồng vào lạy Phật.  

Xong rồi xuống nhà phƣơng trƣợng, thấy các sãi nhỏ bị xiềng trong gốc cột.  

Tam Tạng xemthấy thãm thƣơng! 

 

Khi ấy các sãi đồng làm lễ hỏi rằng: 

- Chẳng hay các lão gia ở Ðông Ðộ đến đây chăng? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Mấy thầy nầy có học quẻ vị bốc tiên tri tiên mới đặng nhƣ vậy 

 

Các sãi nói: 

 

- Chúng tôi không biết bói khoa chi hết. Bởi chúng tôi bị hàm oan khổ sở, cứ niệm phật, kêu trời có 

khi cảm động chƣ thần, nên hôm qua nội chùa đồng thấy một điềm chiêm bao nhƣ nhau. Thần nhơn 

mách bảo rằng: Có thánh tăng ở Ðông Ðộ Ðại Ðƣờng, ngày mai đến cứu nạn. Bởi cớ ấy nên chúng 

tôi thấy các lão gia dị tƣớng, đi đến phải ngày, chúng tôi chắc là thánh tăng đến đây cứu nạn 
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Tam Tạng hỏi: 

 

- Ðây là nƣớc chi, các ông bị hàm oan làm sao; cắt nghĩa cho bần tăng rỏ? 

 

Các sãi nói: 

 

- Ðây là nƣớc Tế thại, lớn hơn các nƣớc xung quanh. Thƣờng năm có bốn nƣớc gần đến cống sứ, bốn 

nƣớc gần ấy là: Phía Nam nƣớc Nguyệt đa; phía Bắc nƣớc Cao xƣơng; phía Ðông nƣớc Tây lƣơng; 

phía Tây nƣớc Bổn bát. Bốn nƣớc ấy năm nào cũng đem ngọc lành châu sáng, gái tốt ngựa hay mà 

cống sứ cho bổn quốc, cầu xin khỏi chinh phạt nƣớc mình . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Nhƣ vậy thì nƣớc nầy là thƣợng bang, nên các nơi tùng phục, chắc là vua sáng tôi ngay, văn hiền 

vỏ chánh. Bởi vua có đạo, nên lân quốc mới kinh vì . 

 

Các sãi nói: 

 

- Vua đã không đạo, văn võ cũng chẳng hiền. Nguyên chùa Kim quang nầy thuở nay trên tháp hiện 

hào quang, ban đêm càng tỏ rạng hơn nữa, nên các nƣớc ngó thấy kinh phục mƣời phần, thƣờng năm 

đồng cống sứ. Chẳng ngờ cách ba năm trƣớc, mồng một tháng bảy, nửa đêm trời mƣa huyết, tháp ấy 

đỏ lòm, nên hào quang mất chiếu, hai năm nay bốn nƣớc nhỏ không cống sứ nữa. Vua muốn hƣng 

binh vấn tội bốn nƣớc ấy, các quan văn vỏ tâu hồ nghi rằng: 

 

- Chắc là các sãi chùa Kim quang ăn cắp bửu bối trên tháp vàng, nên mất hào quang. Các nƣớc ngở 

bổn quốc đã suy rồi, nên không cống lể . 

 

Vua tin lời sàm tấu, bắt chúng tôi lên khảo từ ngày. Thƣơng hại cho mấy ông thầy già bị tra mà chết, 

mấy ông sồn sồn thì chết sau. Còn chúng tôi trai tráng, tốt sức chịu đòn, nên còn sống mà chịu hành 

tội. Nay tra khảo đã nhàm, mới đóng gông đóng xiềng lại đó. Xin lão gia xét lại, chúng tôi giữ gìn 

theo luật, lễ nào dám tham gian, có đâu lấy bữu bối trên tháp? Xin thánh tăng từ bi cứu nạn, công 

đức hằng hà 

 

Tam Tạng nghe nói than rằng: 
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- Chuyện nầy thiệt u minh, thiệt khó nổi kêu nài lắm! Ngộ Không! Chừng nầy là bao giờ đó? 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Chắc là giữa giờ thân 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Ta muốn vào yết chúa, mà đổi giấy thông quan, ngặt việc của mấy thầy chƣa rõ. Trƣớc khi ta ra 

khỏi Trƣờng An có lời nguyện rằng: Gặp miễu thì thắp hƣơng, đến chùa thì lạy phật, gặp tháp thì 

quét tháp. Nay đến đây gặp chƣ tăng mắc nạn, cũng vì bữu tháp mà ra. Vậy thì ngƣơi bó cho ta một 

cây chổi mới, đặng ta tắm gội rồi, sẽ đi quét tháp. Hoặc may hào quang chiếu lại nhƣ cũ, ta sẽ tâu với 

chúa, xin xả tội chúng tăng . 

 

 

Khi ấy các sãi nghe nói, liền chạy ra sau bếp, lấy búa đem đƣa cho Bát Giới mà nói rằng: 

- Xin gia gia chặt xiềng cho chúng nó đi dọn cơm dọn nƣớc 

 

Bát Giới cƣời rằng: 

 

- Chẳng dùng búa làm chi, hãy cậy ông Hòa Thƣợng mặt có lông dài, bẽ xiềng nhƣ nháy mắt Tôn 

Hành Giả nghe nói, lại vuốt một cái, xiềng tỏa gảy ngang, vuốt cái xiềng nào, thì cái xiềng ấy gảy 

hết. Các sãi nhỏ mừng đặng sát xiềng, đồng chạy vào nhà trù nấu nƣớc dọn cơm chay thiết đãi. 

 

Ðoạn thầy trò Tam Tạng ăn uống xong rồi, thì trời đã tối.  

Xãy thấy hai Hòa Thƣợng đem hai cây chổi mới, sải nhỏ thắp đèn, lại có một sãi nhỏ đến trƣớc mặt 

Tam Tạng nói rằng: 

- Bạch quá lão gia tôi đã hâm nƣớc xong rồi, mời lão gia tắm gội 

 

Tam Tạng tắm gội xong rồi, thay áo chẹt, cầm chổi lên quét tháp.  

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Trên tháp đã bị mƣa huyết vấy rồi, lâu ngày không chiếu hào quang, e sanh vật dữ. Ðể tôi đi quét 
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với thầy 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Nhƣ vậy thì xong lắm! 

 

 

Nói rồi thầy trò đồng lên bàn Phật thắp hƣơng đèn.  

Tam Tạng lạy và vái rằng: 

 

- Ðệ tử là Trần Huyền Trang vƣng lịnh Ðƣờng hoàng đế, qua Tây Phƣơng lạy phật thỉnh kinh. Nay 

đến nƣớc Tế thại chùa Kim quang, thấy tháp báu bị uế nhơ, chúng tăng oan ức. Xin Phật từ bi cho rõ 

sự hàm oan của tăng chúng, thầy trò tôi cảm đức vô cùng . 

 

 

Vái lạy xong rồi, Tôn Hành Giả mở cửa tháp và cầm đèn.  

Tam Tạng bắt từng dƣới quét lần lên trên, đặng bảy từng nhƣ vậy, thì đã tới canh ba. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả thấy thầy mỏi mê quá, liền thƣa rằng: 

- Thầy đã mỏi mệt, để Lão Tôn quét thế cho . 

 

Tam Tạng hỏi: 

 

- Không biết tháp nầy cao mấy từng? 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Từng nầy coi còn rộng lắm, tới từng chót ít nữa cũng còn sáu từng, chắc tháp nầy mƣời ba từng 

trọn 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Phải rán quét cho hết, mới trọn lời nguyền 
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Nói rồi rán quét thêm ba từng, đau lƣng mỏi cổ quá, liền ngồi xuống mà nói rằng: 

 

- Ngộ Không, còn ba từng ngƣơi quét thế cho ta, chớ rán không nổi nữa . 

 

Tôn Hành Giả phụng mạng quét từng mƣời một lên đến từng mƣời hai.  

Xảy nghe tiếng rầm rì trên từng chót, Tôn Hành Giả lấy làm lạ nghĩ rằng:  

- Lạ nầy! Chừng nầy đà canh ba còn ai nói chuyện trên tháp! Chắc là yêu quái mà thôi. Ðể coi thử 

vật gì cho biết . 

 

Nghỉ rồi chun ra đứng thinh không ngó vào từng chót, thấy trong tháp có hai con quái đƣơng ngồi ăn 

uống với nhau.  

Tôn Hành Giả rút thiết bãng cản ngang cửa tháp hét lớn rằng: 

 

- Nói vậy thì con quái nầy ăn trộm bữu bối trong tháp . 

 

Hai con quái hãi kinh, lấy bầu rƣợu và chén ăn cơm mà liệng Hành Giả. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả lƣớt tới nạt lớn rằng: 

- Nếu ta đập chết hai đứa bây, thì mất tang mất chứng, không có kẻ khai, để bắt sống mà tra vấn . 

 

Nói rồi lấy thiết bãng càng cổ.  

Hai con quái đứng trợn trắng nói rằng: 

 

- Xin tha chúng tôi kẻo oan lắm! Ðể tôi khai rỏ kẻ ăn trộm bữu bối trên tháp nầy . 

 

Tôn Hành Giả nằm đầu hai con quái, kéo xuống từng tháp thứ mƣời, thƣa rằng: 

 

- Tôi đã bắt đặng hai đứa ăn trộm bữu bối đây 

 

Tam Tạng đƣơng mơ màng, nghe nói lớn giựt mình thức dậy hỏi rằng: 

 

- Chúng nó ở đâu mà ngƣơi bắt đặng? 

 

Tôn Hành Giả đè cổ hia con quái quì trƣớc mặt Tam Tạng mà thƣa rằng: 
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- Chúng nó uống rƣợu trên tháp, nên Lão Tôn bắt xuống đây. Xin thầy lấy khẩu cung, coi nó là yêu 

tinh ở đâu mà đến ăn cắp bữu bối . 

 

Hai con quái ấy run lập cập năn nỉ rằng: 

 

- Xin tha cho chúng tôi còn tánh mạng, thì chúng tôi cứ thiệt khai ngay. Hai đứa tôi nguyên ở núi 

Loạn thạch, động Bích bà, vua Vạn Thánh sai đi tuần tháp. Hai đứa tôi, một đứa tên là Bôn ba nhi 

Bá, một đứa tên là Ba bá nhi Bôn. Nguyên Ba bá nhi Bôn là niêm ngƣ tinh còn Bôn ba nhi Bá là hắc 

ngƣ tinh. Bởi chúa tôi là Vạn Thánh lão long có Vạn Thánh công chúa, nhan sắc nhƣ hoa, tài nghề 

giải nhứt. Kén đặng Cửu Ðầu phó mã thần thông quãng đại, phép nhiệm tài hay. Năm trƣớc Vạn 

Thánh lão long đi với Cửu Ðầu phò mã đến tháp nầy, Phò Mã hóa một trận mƣa huyết làm dơ cái 

tháp nầy, lại ăn cắp cái hột xá lợi là bửu bối trong tháp đem về động Bích ba, còn Vạn Thánh công 

chúa thấy chồng có tài ăn cắp, cũng bắt chƣớc lén lên đền Linh hƣ ăn cắp cỏ chi chín lá đem về để 

dƣới đáy ao, rồi để hột xá lợi trên bụi cỏ chi, hào quang chiếu sáng; tuy ban đêm cũng tỏ rạng nhƣ 

ban ngày. Tháng trƣớc nghe đồn Tôn ngộ Không đi Tây Phƣơng thỉnh kinh, ngƣời ấy thần thông 

quãng đại, hay kiếm ngƣời quấy mà hành. Bởi cớ ấy nên sai hai tôi đi tuần phòng thám thính, nếu 

Ngộ Không đi tới thì về báo tin cho Phò Mã dự phòng . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói cƣời rằng:  

- Hèn chi kỳ trƣớc Ngƣu Ma Vƣơng ăn tiệc tại đó, chúng nó là một đảng bất lƣơng . 

 

 

Xảy thấy Bát Giới và các sãi nhỏ xách đèn lồng lên tháp hỏi thăm: 

- Sƣ phụ quét tháp rồi chƣa, sao không đi ngủ còn đàm đạo chuyện chi vậy? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Sƣ đệ lên đây hay lắm! Nguyên Vạn Thánh lão long ăn cắp bửu bối, rồi sai hai con yêu nầy đi thám 

thính tin ta, mới bị ta bắt đặng . 

 

Bát Giới nổi nóng giá đinh ba nói rằng: 

 

- Ðã bắt đặng yêu tinh mà không đập chết, còn để làm chi? 
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Tôn Hành Giả can rằng: 

 

- Khoan đã, bởi ngƣơi không rõ, ta để sống đặng đem dƣng cho Hoàng đế tra vấn mà kiểm của tang. 

Nếu giết đi thì còn ai mà đối nại? 

 

Bát Giới nghe rỏ mới chịu cất Ðinh ba, Hàn Giả nắm cổ một con Niêm ngƣ tinh, Bát Giới nắm cổ 

Hắc ngƣ tinh, đồng kéo xuống, rồi nói với nhau rằng: 

 

- May lắm, may lắm! Con yêu ăn cắp bửu bối đã bị gia gia bắt đặng rồi! Chúng ta chắc khỏi hàm oan 

nữa . 

 

Tôn Hành Giả truyền đem dây sắt, dùi gót hai con quái ấy xiềng vào cội, bảo các sãi giữ gìn, để sáng 

sẽ hay, rồi bốn thầy trò đều đi ngủ. 

 

 

Rạng ngày Tam Tạng dậy, sữa sang mão áo.  

Tôn Hành Giả lấy điệp thông quan, hai thầy trò đồng bƣớc ra khỏi cửa.  

Bát Giới hỏi lớn rằng: 

- Sao không dẫn hai thằng bợm nầy theo luôn thể? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ðể thầy tâu rỏ trƣớc sau, thì có khâm sai đi dẫn nó, mình phải đem làm chi . 

 

 

Nói rồi hai thầy trò đi đến ngọ môn, Tam Tạng thƣa với quan hoàng môn rằng: 

 

- Xin đại nhơn vào tâu rằng: 

 

- Có sãi ở Ðại Ðƣờng vƣng chỉ Thiên tử, qua Tây Phƣơng thỉnh kinh, nay xin vào đổi điệp, và xin 

ghi vào điệp thông quan, đặng đi qua nƣớc khác . 

 

Hoàng môn quan vào tâu lại.  

Vua Tế Thại truyền chỉ cho vào. 
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Khi ấy Tam Tạng và Tôn Hành Giả bƣớc vào sân chầu, bá quan văn vỏ xem thấy Hành Giả dị hình, 

đều hãi kinh thất sắc.  

Tam Tạng lạy tạ tung hô xong xả.  

Còn Tôn Hành Giả không lạy, chắp tay đứng chần ngần ngoài thềm.  

Tam Tạng lạy rồi tâu rằng: 

- Tôi là Ðƣờng Tăng vƣng chỉ thỉnh kinh, xin Bệ Hạ phê điệp thông quan; đặng tôi qua nƣớc khác, 

bần tăng đội đức vô cùng . 

 

Vua Tế Thại truyền chỉ đòi Tam Tạng lên dựa ngai vàng Tam Tạng trình điệp.  

Vua Tế Thại xem điệp rồi truyền nội nhị nhắc ghế gấm thêu mời Tam Tạng ngồi, Tam Tạng tạ ơn rồi 

ngồi xuống.  

Vua Tế Thại phán rằng: 

 

- Vua Ðại Ðƣờng chọn đặng Hòa Thƣợng chơn tu, đi thỉnh kinh chẳng nài lao khổ. Còn sải ác tăng 

nƣớc trẩm, quen nghề trộm cắp khi vua . 

 

Tam Tạng chắp tay tâu rằng: 

 

- Chẳng hay các sải khi vua và trộm cắp vật chi? 

 

Vua Tế Thại phán rằng: 

 

- Trẩm làm vua Tế Thại nầy, lớn hơn các nuớc cỏi Tây vức, nên thƣờng năm các lân quốc cống sứ 

luôn luôn. Là cũng vì cái tháp vàng trong chùa Kim quang, trên từng chót có bửu bối nên hào quang 

chiếu sáng, ban đêm tỏ rạng nhƣ ban ngày. Cách ba năm nay bị các sải chùa nầy ăn trộm bữu bối nên 

mất chiếu hào quang, các nƣớc không cống lễ, trẩm giận biết dƣờng nào . 

 

Tam Tạng chắp tay tâu rằng: 

 

- Bệ Hạ hồ nghi còn sái. Hôm qua bần tăng vào cửa thành, gặp mƣời mất sãi mang gông xiềng thảm 

thiết, tôi hỏi ra là sãi bị hàm oan! Ðến tối tôi lại quét tháp vàng, thầy trò tôi đã bắt đặng cặp yêu trộm 

bữu bối . 
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Vua Tế Thại mừng rỡ phán hỏi rằng: 

 

- Yêu ăn trộm bây giờ ở đâu? 

 

Tam Tạng tâu rằng: 

 

- Học trò tôi bắt đặng còn xiềng chúng nó tại chùa Kim quang . 

 

Vua Tế Thại truyền chỉ sai Câm y thị vệ dẩn binh ngự lâm đến chùa Kim quang, dẫn yêu tặc về đền 

tra vấn.  

Tam Tạng tâu rằng: 

 

- Tuy Cẫm y thị vệ mạnh bạo mặc lòng, song phải có đệ tử tôi đi theo, mới bắt đặng . 

 

Vua Tế Thại phán hỏi rằng: 

 

- Ðệ tử thầy ở đâu? 

 

Tam Tạng chỉ Hành Giả mà tâu rằng: 

 

- Nó đứng chắp tay dƣới thềm đó . 

 

Vua Tế Thại ngó ra kinh hãi phán rằng: 

 

- Thầy tốt quá chừng, sao đệ tử dị hình nhƣ vậy? 

 

Tôn Hành Giả nói trƣớc rằng: 

 

- Bệ Hạ nhắm tài tƣớng mà chọn ngƣời, khác nào lấy thùng mà lƣờng nƣớc biển! Nếu chọn ngƣời tốt 

tƣớng thì bắt làm sao đặng yêu? 

 

Vua Tế Thại hết giựt mình, liền vui vẻ phán rằng: 
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- Thánh tăng nói phải lắm! Trẩm bây giờ không luận tƣớng mạo, miễn bắt yêu lấy bữu bối lại là quý 

mà thôi . 

 

Phán rồi, truyền quan đƣơng giá dọn kiệu tám ngƣời khiêng, và lọng vàng với đồ lể bộ; mời Tôn 

Hành Giả lên kiệu, Cẫm y thị vệ theo hầu, quân nạt đƣờng inh õi. 

 

 

Giây phút đến chùa Kim quang, Sa Tăng, Bát Giới ngở là khâm sai vƣng chỉ bắt yêu, nên anh em ra 

nghinh tiếp; ngó thấy Tôn Hành Giả ngồi chong ngóc trong kiệu, Bát Giới cƣời ngất nói rằng: 

- Ðại ca đả huờn hình củ rồi! 

 

Tôn Hành Giả bƣớc xuống kiệu hỏi rằng: 

 

- Ta huờn hình cũ làm sao? 

 

Bát Giới nói: 

 

- Anh ngồi kiệu lớn, có ngƣời che lọng vàng, thì huờn hình cũ là hầu vƣơng khi trƣớc . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Mau mau dẫn cặp yêu giải đến bệ rồng cho Hoàng Thƣợng tra vấn . 

 

Bát Giới dẫn một đứa, Sa Tăng dẫn một đứa đi theo.  

Còn Tôn Hành Giả lên kiệu khiêng thẳng đến triều. 

 

Ðoạn giải hai con yêu vào thềm ngọc, Vua Tế Thại bƣớc xuống ngai, dắt tay Tam Tạng đi coi yêu 

tặc, bá quan văn võ cũng theo xem. Ngó thấy có một con yêu gò má có triềm mặc giáp đen, mỏ nhọn 

răng sắt lẽm! Còn một con yêu kia da trơn bụng lớn, miệng rộng răng dài. Ấy là cá leo thành tinh . 

Vua Tế Thại phán hỏi rằng:  

- Các ngƣơi là yêu quái ở đâu, phe đảng bao nhiêu, tên họ chi, ăn trộm bửu bối năm nào, phải khai 

cho trẫm rõ? 

Hai con quái quì xuống tâu rằng: 

 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

- Cách ba năm trƣớc ngày mồng một tháng bảy, Vạn Thánh long vƣơng ở phía đông nam cách thành 

vua trăm dặm, tại núi Loạn thạch, động Bích ba dƣới đáy ao lớn. Vạn Thánh long vƣơng sanh đặng 

Vạn Thánh công chúa, kén Cửu Ðầu phò mã thần thông quãng đại, ngày mồng một tháng bảy, cha 

vợ chàng rễ đồng đến tháp vàng hóa mƣa huyết một đám, rồi ăn cắp hột Xá lợi trên tháp đem về 

động Bích ba, Vạn Thánh công chúa lại ăn trộm cỏ chi của Tây vƣơng mẫu đêm về lấy hột xá lợi để 

trên bụi cỏ ấy cho êm, hào quang chiếu sáng bằng hai, ban đêm càng tỏ hơn ban ngày nữa. Phò Mã 

sai chúng tôi đi thàm thính, chớ chúng tôi không phải là kẻ ăn cắp báu này. Nay bị bắt thì cứ thiệt 

khai ngay, chẳng hề nói dối . 

 

 

Khi ấy Vua Tế Thại nghe rõ, liền phán hỏi rằng: 

- Ðã khai rõ ràng, sao còn giấu tên họ? 

 

Bôn ba nhi Bá tâu rằng: 

 

- Tôi là Niêm ngƣ tinh, hiệu Bôn ba nhi Bá. Còn thằng này là Hắc ngƣ tinh, hiệu Ba bá nhi Bôn . 

 

 

Vua Tế Thại truyền Cẩm y thị vệ giam hai con quái vào ngục. Và ban chỉ tha hết các sãi chùa Kim 

quang.  

Tức thì truyền dọn yến chay tại đền Kỳ lân mà đãi yến, tạ ơn bốn thầy trò Ðƣờng Tăng bắt đặng yêu 

gian. 

 

Khi bốn thầy trò ngồi vào tiệc, Vua Tế Thại phán hỏi rằng: 

- Chẳng hay pháp danh thánh tăng là chi? 

 

Tam Tạng chắp tay tâu rằng: 

 

- Bần tăng họ Trần, pháp danh Huyền Trang, nhờ ơn Thiên tử cho họ Ðƣờng theo hiệu nƣớc, lại đặt 

hiệu là Tam Tạng . 

 

Vua Tế Thại phán hỏi rằng: 

 

- Còn mấy vị cao đồ họ tên chi? 
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Tam Tạng tâu rõ vân vân. Rồi thầy trò đồng ăn tiệc.  

Vua Tế Thại bƣng chén rƣợu đƣa cho Tam Tạng và phán rằng: 

 

- Xin thánh tăng định ông sãi nào đem binh bắt yêu ăn trộm? 

 

Tam Tạng tâu rằng: 

 

- Nhứt định học trò lớn của tôi là Tôn ngộ Không đi toàn thắng . 

 

Tôn Hành Giả vòng tay nói rằng: 

 

- Tôi xin phụng mạng . 

 

Vua Tế Thại phán rằng: 

 

- Tôn trƣởng lão đã chịu đi mà muốn dụng bao nhiêu nhơn mã? 

 

Khi ấy Bát Giới nghe nói nín không đặng, liền nói lớn rằng: 

- Binh mã bao nhiêu mà cự cho lại yêu quái! Nay tôi đã no say cũng cám ơn Bệ hạ; tôi xin theo trợ 

chiến với sƣ huynh, bắt yêu quái dƣờng nhƣ nháy mắt . 

 

Vua Tế Thại mừng rỡ phán rằng: 

 

- Anh em chúng tôi có binh khí tùy thân chớ đồ tầm thƣờng dùng sao cho xứng? 

 

Vua Tế Thại liền rót hai chén rƣợu lớn, đƣa cho Hành Giả và Bát Giới mà phán rằng: 

 

- Hai vị trƣởng lão uống chén rƣợu cho thêm oai . 

 

Hai anh em uống rồi, xin dẫn cặp yêu ra, đặng đem theo làm cớ.  

Vua Tế Thại truyền Cẩm y thị vệ dẫn cặp yêu ra.  

Hai anh em một ngƣời cặp nách một con yêu, đồng đằng vân bay thẳng qua hƣớng Ðông Nam.  
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Bởi vì tôi chúa xem tài lực, 

Mới biết thầy trò thiệt thánh tăng.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 63  

Hai thầy đánh quái vỡ long cung 

Các thành trừ yêu thâu bửu bối 

Khi ấy chúa tôi kinh hãi, lạy thinh không rồi lạy Tam Tạng và Sa Tăng.  

Vua Tế Thại phán khen rằng:  

- Quả nhơn mắt thịt, ngỡ lịnh đồ có sức mạnh nên bắt đặng yêu quái mà thôi. Bây giờ thấy đằng vân 

mới biết thần tiên giáng hạ! Xin Lão Phật và Bồ Tát từ bi miễn chấp . 

 

Bá quan văn võ thấy vua kính trọng Tam Tạng, Sa Tăng nhƣ vậy, càng cung kính mƣời phần. 

 

 

Nói về Tôn Hành Giả với Bát Giới đằng vân tới núi Loạn thạch, đứng trên miệng ao Bích ba, Tôn 

Hành Giả hóa thiết bãng ra cái dao, cắt tai Hắc ngƣ tinh và môi dƣới Niêm ngƣ tinh, rồi nói rằng:  

- Có Tề Thiên đại thánh là Tôn gia gia ở đây, bảo nó đem bữu bối trả lại cho mau, kẻo chết hết cả lũ! 

Nói rồi quăng cặp yêu xuống ao.  

Hai con quái ấy mang xiềng lặn mất, chạy vào cung báo rằng:  

 

- Ðại vƣơng ôi, chắc là mang hại! 

 

 

Khi ấy Vạn Thánh long vƣơng đƣơng ngồi uống rƣợu với Cửu Ðầu phò mã.  

Xảy nghe tin ấy, liền ngƣng chén rƣợu hỏi rằng:  

- Chuyện chi mà mang tai mắc họa? 

 

Hai con quái ấy thƣa rằng:  
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- Chúng tôi đi tuần tháp hồi hôm, chẳng ngờ Ðƣờng Tăng và Hành Giả quét tháp, chúng tôi bị Tôn 

Hành Giả bắt xiềng lại đem giải tới đền. Nay Tôn Hành Giả và Bát Giới dẫn chúng tôi đến mé ao, cắt 

tai và môi dƣới lại tha về mà dặn rằng: Có Tề Thiên đại thánh Tôn gia gia đến đòi bửu bối, bảo Ðại 

vƣơng đem trả cho mau . 

 

Vạn Thánh long vƣơng nghe nói hồn vía lên mây, run lặp cặp nói với phò mã rằng:  

 

- Hiền tế ôi! Phải là ai còn dám đôi co, chứ nhƣ nó chẳng nên cự địch . 

 

Cửu Ðầu phò mã cƣời rằng:  

 

- Xin nhạc phụ đừng lo việc ấy làm chi. Bởi ngu tế tập rèn võ nghệ từ nhỏ đến nay, bốn biển cũng 

biết danh hết thảy. Tôi từng cự với nhiều tay hào kiệt, nay lại sợ nó hay sao? Ðể tôi ra đánh ba hiệp, 

đem thủ cấp hai gã vào nạp trƣớc đền . 

 

Nói rồi nai nịt, cầm cái Nguyệt nha sản nhảy lên mặt nƣớc kêu lớn hỏi rằng:  

 

- Tề Thiên đại thánh nào ở đâu, sao dám đến đây nạp mạng? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Tôn gia gia của ngƣơi ở đây?"Cửu Ðầu phò mã nói:  

 

- Ta nghe tiếng ngƣơi là sãi thỉnh kinh, sao lại gánh việc trần tục? Ta ăn cắp bữu bối nƣớc Tế Thại, 

cũng không can cớ chi ngƣơi? Sao lại hành hà binh tƣớng ta, hãy còn tìm tới đây mà gây gổ nữa? 

 

Tôn Hành Giả đáp rằng:  

 

- Ngƣơi nói nhiều điều không thông lắm! Ta tuy không phải tôi con nƣớc Tế Thại mặc lòng, song tại 

ngƣơi mƣa ố tháp vàng, ăn trộm bửu bối, báo hại các sãi chùa Kim quang bị hàm oan khảo chết 

nhiều mạng! Những sãi còn sống thì bị xiềng tỏa mấy năm nay! Ta cũng là sãi tu hành, lẽ nào chẳng 

cứu ngƣời đồng đạo? 

 

Cửu Ðầu phò mã đáp rằng:  
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- Nói nhƣ vậy thì chắc ngƣơi quyết tranh cao thấp! Lời xƣa nói: Việc võ chẳng nên dùng, vì một thác 

một sống. Nếu ta giao chiến e rủi ro thiếu kẻ khinh . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói nổi giận hét lớn rằng:  

 

- Loài yêu quái tài phép bao nhiêu, mà dám khoe mình nhƣ vậy . 

Nói rồi giá thiết bãng đập liền.  

Cửu Ðầu phò mã đƣa Nguyệt nha sản đỡ rồi đánh lại hai mƣơi hiệp đồng lực, chƣa biết hơn thua.  

Bát Giới thấy hai ngƣời mè trận liền lén ra sau lƣng Cửu Ðầu phò mã, giơ đinh ba đập đùa. Chẳng 

ngờ Cửu Ðầu phò mã cốt là chín đầu, tới mƣời tám con mắt, nên ngó thấy Bát Giới ở sau lƣng mới 

giữ gìn trƣớc. 

 

 

Khi ấy Bát Giới đập xuống một cái, Cửu Ðầu phò mã giơ cán Nguyệt nha sản đỡ liền. Tôn Hành Giả 

đập một Thiết bãng, Cửu Ðầu phò mã đƣa lƣỡi Nguyệt nha sản ra đỡ, cán đỡ với Bát Giái, lƣỡi cự 

với Ngộ Không! Rán chịu đặng sáu bảy hiệp, Cửu Ðầu phò mã liệu bề cự không lại liền nhào xuống 

một cái, hiện nguyên hình là thú chính đầu lại có cặp cánh, hình tƣớng dữ dằng! Bát Giới xem thấy 

kinh hãi nói rằng:  

- Anh ôi! Tôi thuở nay chƣa thấy con gì dị kỳ nhƣ vậy, không phải cầm cũng không phải thú, chẳng 

biết nó là vật gì sanh ra! 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ta cũng lấy làm lạ lùng, vì chƣa từng thấy. Vậy thì chúng ta đuổi theo đánh nó cho mau . 

 

Nói rồi đồng đằng vân bay theo. Con thú ấy quạt cánh bay đảo qua gần Bát Giái, giữa lƣng ló ra một 

cái đầu rất dài, miệng lớn va đỏ nhƣ chậu máu, táp đầu Bát Giới kéo xuống ao Bích ba.  

Rồi hiện hình ngƣời nắm đầu Bát Giới vật xuống trƣớc sân, truyền tiểu yêu trói lại, rồi khiêng Bát 

Giới về dinh. 

 

Vạn Thán long vƣơng mừng rỡ khen rằng:  

- Thiệt hiền tế có tài mới bắt đặng nó . 
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Nói rồi truyền dọn tiệc rƣợu ăn mừng. 

 

Nói về Tôn Hành Giả ngó thấy yêu tinh bắt Bát Giới thì ngẩm nghĩ rằng:  

- Con yêu nầy thiệt dữ quá! Nếu ta về thuật lại chi khỏi chúa tôi nƣớc Tế Tại cƣời chê. Còn tính bề 

đánh thì có một mình, cự sao lại chúng nó. Vì ta đánh dƣới nƣớc không quen. Chi bằng đi thám thính 

coi thể nào, rời tính mới đặng . 

 

Nghĩ rồi hóa ra con cua, nhãy xuống ao lặn nhƣ khi trƣớc, vì đƣờng cũ đã quen. Bò tới ngoài rào 

thấy Vạn Thánh long vƣơng nội nhà ăn tiệc, Tôn Hành Giả không dám bò gần. Ngó thấy mấy con 

tôm và mấy con cua đƣơng chơi giởn, Tôn Hành Giả men lại hỏi thăm rằng:  

 

- Phò Mã gia gia bắt đƣợc hòa thƣợng mỏ dài, còn sống hay chết? 

 

Mấy con cua đáp rằng:  

 

- Hãy còn sống, bị trói tại hiên Tây, nó đƣơng rên hì hì đó . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói, lén bò qua mé Tây, thiệt thấy Bát Giới bị trói vào cây cột, đƣơng rên siết vì 

bởi trầy đầu. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả bò lại gần, kêu:  

- Bát Giái . 

 

Rồi lấy càng kẹp đứt sợi dây. Lại bảo rằng:  

 

- Mau lén trốn đi cho khỏi . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Anh ôi! Ðinh ba tôi nó cất trong đền. Nếu tôi lén trốn đi tay không; rủi gặp nó lấy chi mà đỡ gạt? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ngƣơi hãy ra ngoài hè chờ ta một chút thì có . 
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Nói rồi liền tàng hình vào đền, lấy Ðinh ba đƣa cho Bát Giái.  

Bát Giới mừng rở nói rằng:  

 

- Anh lên mé ao hờm đó, để Lão Trƣ thừa cơ xông vào phá đền, nếu mặc may thắng trận cũng tốt, 

bằng thua thì chạy lên mé ao, sẳn có anh tiếp cứu .  

Tôn Hành Giả y kế đi liền. 

 

Còn Bát Giới vác Ðinh ba vào đền đụng ai đập nấy. Loài thủy tộc kinh hãi vào báo rằng:  

- Hòa Thƣợng mỏ dài bứt dây rồi xông vào đền làm hổn . 

 

Vạn Thánh long vƣơng và Cửu Ðầu phò mã trở tay không kịp, chạy vào cung trốn với nhau. Bát Giới 

thừa thắng phá cửa đập đồ tan nát. 

 

Còn Cửu Ðầu phò mã đem công chúa giấu vào cung, rồi lấy Nguyệt nha sản ra mở cửa cung nạt 

rằng:  

- Mi là đứa thô tục, sao dám làm cho gia quyến ta giựt mình? 

 

Bát Giới đáp rằng:  

 

- Chuyện nầy chẳng phải tại ta đâu! Bởi ngƣơi rƣớc ta về mà phá nhà đó. Ngƣơi muốn êm thì trả bửu 

bối lại, đặng đem về cho vua Tế Thại thì thôi. Bằng không thời ta giết hết cả ổ . 

 

Cửu Ðầu phò mã nổi xung, nghiến răng đánh với Bát Giái. 

 

Khi ấy Vạn Thánh long vƣơng đã hết hãi kinh, liền dẫn Long tử Long tôn kéo binh yêu trợ chiến với 

phò mã.  

Bát Giới biết thân mình không ai tiếp, nên bại tẩu rồi chạy lên mé ao.  

Vạn Thánh long vƣơng dẩn con cháu theo đuổi riết.  

Tôn Hành Giả thấy Bát Giới nhảy lên rồi, thì cầm Thiết bãng hờm đó.  

Xảy thấy Vạn Thánh lão long vƣơng ló đầu lên, Tôn Hành Giả xáng Thiết bãng nhằm đầu Vạn 

Thánh long vƣơng bể nát sọ, máu ra đỏ ao, thây phơi mặt nƣớc Long tử, Long tôn kinh hãi chạy mất. 

Cữu Ðầu phò mã đem thây cha vợ về cung. 
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Còn Tôn Hành Giả và Bát Giới không theo, ngồi tại mé ao đàm đạo.  

Xảy nghe gió thổi vo vo, từ hƣớng Tây thổi qua hƣớng Nam thấm thoát.  

Tôn Hành Giả coi rõ là Nhị Lang hiển thánh đi săn với sáu ngƣời em, có dắt muông và đem ó.  

Còn bảy anh em mang cung tên và cầm khí giái, đi bộ hăm hở mƣời phần! Tôn Hành Giả nghĩ rằng:  

- Ấy là ngặt hổ mặt với anh Hiển thánh, vì khi trƣớc bắt mình . 

 

Nghĩ rồi nói rằng:  

 

- Hiền đệ, hãy đón đầu mấy ngƣời ấy mà kêu rằng:  

 

- Chơn quân, xin dừng lại một chút. Ðợi Hiển thánh trụ lại, ta sẽ ra mắt hỏi thăm . 

 

Bát Giới y lời, nhảy lên mây, đón đầu kêu lớn rằng:  

 

- Xin chơn quân dừng lại một chút, có Tề Thiên đại thánh muốn xin ra mắt . 

 

Nhị Lang hiển thánh trụ lại hỏi rằng:  

 

- Tề Thiên đại thánh đang ở đâu? 

 

Bát Giới nói:  

 

- Ở dƣới chơn núi Loạn thạch . 

 

Nhị Lang hiển thánh truyền sáu em đồng xuống ra mắt Tề Thiên đại thánh.  

Tôn Hành Giả kêu tặng Nhị Lang hiển thánh là đại ca.  

Nhị Lang hiển thánh nắm tay Hành Giả mà hỏi rằng:  

 

- Ðại Thánh khỏi nạn, nay đã tu hành không bao lâu cũng thành công, tôi lấy làm mừng lắm! 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Tôi chƣa biết ngày nào mà thành công! Nay đi ngang nƣớc Tế Thại, gặp các sãi mắc hàm oan, vì 

yêu tinh trộm bửu bối trên tháp, nên tôi đi đánh yêu mà đòi bữu bối, thời may thấy đại ca nên tôi 
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mừng thầm, muốn cầu anh trợ lực, song chẳng biết có thƣơng em mà giúp chăng? 

 

Nhị Lang hiển thánh cƣời rằng:  

 

- Tôi ở không vô sự, nên săn bắn loài hồ ly mà giải buồn, cũng có ý cứu dân luôn thể. Nay Ðại 

Thánh đã cậy, lẽ nào chúng tôi chẳng hết lòng? Song chẳng hay con quái ấy tên chi. Ở động nào làm 

lộng nhƣ vậy? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ðại ca quên hay sao? Ðây là núi Loạn thạch, có ao Bích ba.  

Vạn Thánh Long vƣơng là đầu giọc . 

 

Nhị Lang hiển thánh nghe nói sững sờ! Liền hỏi rằng:  

 

- Vạn Thánh Lão long không hay sanh sự, lẽ nào lại ăn trộm bữu bối trong chùa? 

 

Tôn Hành Giả thuật chuyện rể Vạn Thánh ăn trộm bữu bối vân vân...rồi nói rằng:  

 

- Tôi đã đập Vạn Thánh Lão Long chết rồi, nên chúng nó đƣơng tẩn liệm. Anh em tôi thƣơng nghị, 

muốn đi khiêu chiến, thời này gặp anh trợ lực chắc đắc thắng chẳng sai . 

 

Nhị Lang hiển thánh nói:  

 

- Ðã giết Lão Long rồi, thì thừa dịp nầy đánh bắt Cửu Ðầu phò mã và trừ các yêu tinh . 

 

Bát Giới liền nói:  

 

- Phải phải, ngặt trời gần tối, biết tính làm sao? 

 

Nhị Lang hiển thánh nói:  

 

- Tôi có đem đồ ăn và rƣợu theo đây. Vậy thì anh em đồng lên núi, ăn uống cho vui, rạng ngày sẽ 

khiên chiến . 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

 

Tôn Hành Giả và Bát Giới y lời, đồng lên non uống rƣợu, nƣơng màn trời chiếu đất, nhờ quạt gió 

đèn trăng. 

 

Rạng ngày Bát Giới còn hơi xoàng xoàng, liền đứng dậy xách đinh ba nói rằng:  

- Trời sáng rồi, lão Trƣ đi khiêu chiến . 

Nói rồi xách xăn áo, nhảy xuống ao Bích ba. 

 

Lúc ấy Long tử đƣơng bận áo tang, ôm thây cha mà khóc, còn Long tôn với phò mã đƣơng sửa soạn 

quan tài đàng sau.  

Vừa ƣa Bát Giới xông vào, đập Long tử một Ðinh ba chết tốt!  

Long bà vừa mới ló ra ngó thấy, liền sửng sốt chạy vào cung khóc rống lên rằng:  

- Hòa Thƣợng mỏ dài đập con ta chết . 

 

Cửu Ðầu phò mã nghe nói nổi nóng, cầm Nguyệt nha sản dẩn Long Tôn ra trƣớc đánh liền. Bát Giới 

và đánh và chạy, tới ao liền nhảy lên trên.  

Cửu Ðầu phò mã và Long tôn nhảy theo hổn chiến, bị Tôn Hành Giả và Thất thánh phủ vây, bằm 

Long tôn đứt làm hai đoạn! 

 

 

 

 

 

Khi ấy Cửu Ðầu phò mã cự không lại, liền hiện nguyên hình quạt cánh bay cao 2 trƣợng. Nhị Lang 

hiển thánh lấy cung và đạn vàng bắn lên, con thú Cửu Ðầu tràng khỏi, liệng ngang muốn xớt Nhị 

Lang hiển thánh, chẳng ngờ con Hạo thiêu khuyển ở sau lƣng Nhị Lang hiển thánh thấy con quái ấy 

ló cái đầu sau lƣng ra, thì con chó nhảy bổ lên cắn ngang cần cổ đứt nghiến, máu chảy ròng ròng!  

Con quái ấy kinh hoàng, vỗ cánh bay thẳg qua biển Bắc, Bát Giới quyết đuổi theo; Tôn Hành Giả 

cản rằng:  

- Nó đã túng cùng mình chẳng nên đuổi. Vã lại nó bị chó cắn đứt đầu, không lẽ sống đặng. Ðể ta biến 

hình nó, ngƣơi rẻ nƣớc ra đi và giả đò theo đuổi, đặng ta vào cung gạt Công Chúa đƣa bửu bối cho 

thành công . 

 

Nhị Lang hiển thánh nói:  
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- Nói nhƣ vậy cũng phải, song để giống độc ấy sanh sản ra nhiều, chắc đời sau bị hại! 

 

Thiệt quả nhƣ vậy, nên nay còn có giống thú chín đầu có cánh, mà sau lƣng máu nhểu ƣớt hoài, gọi 

là Cửu đầu trùng đích huyết, là giống ấy lai sanh. 

 

Khi ấy Bát Giới y lời Hành Giả, theo đuổi phò mã giả luôn luôn.  

Phò Mã giả làm bộ thối lui. Vạn Thánh công chúa hỏi:  

- Phò Mã hãi kinh chuyện chi vậy? 

 

Phò Mã giả nói:  

 

- Bát Giới thừa thắng đuổi theo, ta sợ nó vào đến đáo soát cỏ chi và xá lợi. Nên ta chạy vào trƣớc bảo 

nàng đƣa hai món ấy ta cất cho kỹ càng . 

 

Công Chúa mắc kế, vào phòng lấy cái hộp bằng vàng và cái hộp bằng ngọc đựng báu xá lợi, cái hộp 

ngọc đựng cỏ linh chi, đều còn nguyên hiện . 

 

Phò Mã giả lấy lận lƣng rồi bôi mặt, hiện nguyên hình Hầu Vƣơng!  

Vạn thánh công chúa thất sắc, biết mình mắc mƣu, liều mạng kéo lƣng giựt hộp. Chẳng ngờ Bát Giới 

chạy tới, đập công chúa chết ngay.  

Long bà hoảng hồn chạy đại.  

Bát Giới đuổi theo, Tôn Hành Giả can rằng:  

 

- Ðừng có giết hết, để bắt sống Long bà dẫn về nạp làm tang . 

 

Bát Giới nghe nói thôi đánh, Long bà hiện nguyên hình, Bát Giới bắt rồng cái dẫn lên miệng ao, Tôn 

Hành Giả đi theo bén gót. 

 

Ðoạn Tôn Hành Giả lên mé, đƣa hai cái hộp cho Nhị Lang hiển thánh xem và nói rằng:  

- Nhờ oai huynh trƣởng nên trừ đặng loài yêu, và thâu bửu bối về nƣớc Tế Thại . 

 

Nhị Lang hiển thánh kiếu rằng:  
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- Nay Ðại Thánh đã thành công rồi, anh em tôi đồng từ giã . 

 

Nói rồi bảy anh em đằng vân về Quán giang khẩu. 

 

Còn Tôn Hành Giả bƣng hai cái hộp, Tôn Hành Giả kéo rồng cái, đồng đằng vân về đền. Các sãi 

chùa Kim quang đồng lạy mừng, chúa tôi đều bái tạ.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Chúng tôi đã giết loài yêu và lấy bửu bối lại, có dẫn rồng cái là Long bà theo đây . 

 

Vua Tế Thại mừng rỡ ngợi khen, truyền dọn yến chay thiết đãi. Tam Tạng tâu rằng:  

 

- Khoan đã, xin đợi học trò tôi để bửu bối lên tháp nhƣ xƣa, rồi sẽ hầu tiệc . 

 

Vua Tế Thại phán hỏi rằng:  

 

- Long bà là rồng cái, mà biết nói tiếng ngƣời chăng? 

 

Bát Giới nói:  

 

- Long bà là vợ Vạn Thánh long vƣơng, lẽ nào không biết nói tiếng ngƣời, thì khai việc ăn trộm bửu 

bối cho rõ? 

 

Long bà khai rằng:  

- Tôi chẳng hề dụ vào việc ăn trộm bữu bối, ấy là chồng tôi nghe lời thằng rễ bất lƣơng là Cửu đầu 

Trùng, ba năm trƣớc làm mƣa huyết rồi ăn trộm hột xá lợi . 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Còn cỏ linh chi nầy, ngƣơi ăn trộm của ai? 

 

Long bà nói:  

 

- Vạn thánh công chúa là con gái tôi lén tới trƣớc đền Linh hƣ bứng bụi cỏ chi chín lá. Nếu hột xá lợi 

để gần cỏ linh chi, thì ngàn năm cũng chiếu sáng không lu, nhƣ lấy bụi cỏ ấy quét xuống đất, cũng 
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chiếu hào quang muôn trƣợng. Nay ngƣời đã lấy bữu bối lại thêm đoạt cỏ linh chi, thì cũng nên tha 

tôi làm phƣớc! Vì đã giết chồng con và cháu nội của tôi, với công chúa, tính là bốn mạng . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Phải, nội nhà không lẽ gian hết, cũng nên thứ tội cho ngƣơi. Song ngƣơi phải ở hoài chỗ nầy mà giữ 

gìn cái tháp mới đặng! . 

 

 

Long bà nói:  

- Thà sống cực cũng còn hơn thác, sai việc chi tôi cũng phải vƣng . 

 

Tôn Hành Giả truyền đem xiềng lại, lấy dùi dùi xƣơng cổ Long bà xỏ dây sắt xiềng vào cột tháp. Rồi 

mời vua quan vào chùa, xem để bửu bối trên tháp. 

 

Khi ấy vua quan và Tam Tạng, Sa Tăng đồng đến chùa thấy Tôn Hành Giả đem bửu bối lên từng 

thức mƣời ba để hột xá lợi trong bình bằng ngọc. Rồi niệm chú thâu Chƣ thần mà truyền thinh không 

rằng:  

- Các thần phải nhớ cứ ba ngày cho Long bà ăn no một bữa, giữ nhƣ vậy luôn luôn, nếu sai ngoa thì 

ta xử tử . 

 

Tôn Hành Giả dặn vừa dứt lời, nghe tiếng dạ thinh không, ai nấy đều lấy làm lạ! 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả cầm bụi cỏ linh chi quét mƣời ba từng tháp, hào quang chiếu sáng thấu trời. 

Quét rồi đem bụi cỏ ấy để theo bình ngọc.  

Vua quan thấy bửu bối chiếu sáng hơn xƣa càng thêm mừng rỡ.  

Vua Tế Thại tạ ơn rằng:  

- Nếu không có lão Phật với ba vị Bồ Tát đến đây, thì làm sao mà minh đƣợc việc oan ức . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Bệ Hạ ôi! Hai chữ Kim quang không tốt, vì mau sáng chẳng bền! Ðể tôi cải hiệu chùa là Phục Long 

Tự, thì càng tốt hơn xƣa . 
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Vua Tế Thại y lời, truyền thay tấm biển khác, đề bảy chữ nhƣ vầy:  

 

- Sắc kiến Hộ Quốc Phục Long Tự . 

 

Truyền chỉ rồi mời bốn thầy trò ngồi vào tiệc, đãi đằng càng hậu hơn xƣa. Mản tiệc rồi truyền đòi thợ 

vẽ hình bốn thầy trò, đề danh hiệu rõ ràng, treo tại lầu Ngũ phụng, rồi đem bạc vàng châu báu đền 

ơn, thầy trò không nhận vua kiếp truyền bày loan giá đặng đƣa bốn thầy trò.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 64  

Núi Kinh Cát , Ngộ Không ra sức 

Am Mộ Tiên , Tam Tạng ngâm thơ 

Nói về Vua Tế Thại thấy bốn thầy trò không chịu bạc vàng châu báu, vua liền truyền chỉ quan đƣơng 

giá sắm sửa y phục, và gói cơm khô cho nhiều. Rồi phê điệp thông quan, đóng ấn rồi giao cho Hành 

Giả. Truyền dọn xe kiệu đƣa bốn thầy trò ra khỏi thành.  

Vua quan và các sãi theo đƣa trọng thể.  

Ðƣợc hai mƣơi dặm, vua tôi liền từ giã về thành.  

Còn sáu mƣơi sãi không chịu về, kẻ muốn theo hầu hạ, ngƣời muốn tới Tây thiên.  

Tôn Hành Giả biết xác phàm đi không đặng, nên nhổ một nắm lông quăng ra niệm chú hóa bầy Beo 

và Cọp đón đƣờng.  

Lúc nầy sáu mƣơi sãi nhát đồng khóc chạy về chùa, không muốn đi theo qua Tây Phƣơng nữa. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả thâu lông lại, Tam Tạng giục ngựa thẳng xông, bốn thầy trò đi tới tết, lần lần 

tới rầm tháng giêng. 

 

Khi ấy Tam Tạng thấy hòn không cao, mà dài quá; trên núi có đƣờng đi rất rộng rãi, ngặt nhánh táo 

chà gai dẻ ra cản đƣờng, khúc thì dây sắn, dây thần thông, đây mây bịt bùng baỏphu, tuy có đƣờng 

mà khó nổi đi! Tam Tạng xem rồi kêu Hành Giả mà nói rằng:  

- Ðồ đệ ôi, đƣờng ở dƣới mà gai và dây cóc bủa lên, trừ ra con rắn thì đi đặng, ƣớc sức các ngƣơi 

khòm lƣng đi cũng còn đụng, huống chi ta cƣỡi ngựa, đi làm sao qua khỏi núi nầy? 
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Bát Giới nói:  

 

- Không khó gì đâu, tôi sẳn cao cỏ đây, dầu tám ngƣời khiêng kiệu cũng có đƣờng đi . 

 

Tam Tạng nói: Tuy ngƣơi sức mạnh mặc lòng song đƣờng này rất dài, dọn sao cho xiết.  

Tôn ngộ Không nhắm phỏng, đƣờng dài mấy mƣơi dặm mà cùng! 

 

Tôn Hành Giả phụng mạng nhảy lên mấy ngó xuống, xem thấy lắc đầu, liền nhảy xuống thƣa rằng:  

 

- Thầy ôi! Tôi coi nó giai giai ngàn ngạn, không biết tới đâu mà cùng, e khi dài tới trót ngàn dậm! 

 

Tam Tạng thất sắc than rằng:  

 

- Nhƣ vậy làm sao mà đi qua cho khỏi? 

 

Bát Giới cƣời rằng:  

 

- Muốn qua cho khỏi thì đi theo lão Trƣ . 

 

Nói rồi niệm chú, ngay lƣng một cái, biểu:  

 

- Dài dài . 

 

Tức thì cao hai trăm thƣớc mộc. Rồi giơ đinh ba giá vài cái, biểu:  

 

- Biến biến! 

 

Cào cỏ dài ba mƣơi trƣợng. Hai tay cầm cào cỏ dọn đƣờng gai gốc và dây bịt bùng đều đứt cả hết, 

Bát Giới cào dẹp lại đƣờng rộng thinh thinh.  

Tam Tạng mừng rỡ mƣời phần cỡi ngựa đi theo Bát Giái, Tôn Hành Giả đi trƣớc vít gai gốc, Sa 

Tăng gánh đồ hành lý theo sau, đi trọn một ngày đặng một trăm mƣời dặm, tới một khoảng đất 

không, có một tấm bia đá vòng nguyệt dựng giữa đƣờng, có khắc ba chữ lớn là Kinh cát lãnh, dƣới 

ba chữ ấy có hàng chữ nhỏ nhƣ vầy:  
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Kinh cát bông phan bát bá lý, 

Cổ lai hữu lộ tiểu nhơn hành.  

 

 

Thích nôm:  

 

 

Dặm thẳng tám trăm nhiều táo mọc, 

Ðƣờng ngay cả núi thì ai đi.  

 

 

Bát Giới đọc hai câu liễn rồi cƣời rằng:  

- Ðể lão Trƣ tiếp thêm hai câu nữa cho thành bài thi tứ tuyệt . 

 

Nói rồi ngâm rằng:  

 

 

Tự kim Bát Giới năng khai phá, 

Trực thấu Tây Phƣơng lộ tận bình.  

 

 

Thích nôm:  

 

 

Từ nay Bát Giới công bồi sửa, 

Thấu tới Tây Phƣơng đất trống trơn.  

 

 

Tam Tạng mừng lòng, xuống ngựa giã ơn rằng:  

- Ðồ đệ ôi, thiệt ngƣời có công dọn đƣờng mệt mõi quá sức, vậy thì thầy trò ngũ đỡ một đêm mai 

sáng sẽ đi? 

 

Bát Giới nói:  
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- Sƣ phụ nghỉ làm chi, sẳn sáng trăng đi luôn trót thể . 

 

Tam Tạng y lời, đi một đêm tới sáng, rồi đi thẳng tới chiều, xảy nghe gió thổi tợ tờn, tre kêu giống 

sáo, coi lại cho kỹ là cái miễu hoang trƣớc mặt, xung quanh tòng há trƣớc mai, phong cảnh rất xinh 

không có gai chông chi hết.  

Tam Tạng liền xuống ngựa ngồi nghỉ.  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Chỗ này có yêu khí chẳng khá ngồi lâu . 

 

Nói vừa dứt lời xảy có trận gió thổi tới, ở sau miễu có một ông già chống gậy đi trƣớc, lại có một con 

quỷ mặt xanh, nah bạc tóc đỏ, mình trần, đội mâm bánh đi theo ông già ấy; đồng quì xuống trƣớc 

mặt Tam Tạng, ông già ấy thƣa rằng:  

 

- Ðại Thánh ôi, tiểu thần là Thổ Ðịa núi Kinh cát nầy, hay đại thánh đến đây nên chúng tôi nghinh 

tiếp, song chẳng biết lấy chi thiết đãi, xin dâng một mâm bánh phục linh, trƣớc là tôn sƣ đỡ lòng, sau 

ba vị nhặm ít nhiều lấy thảo. Vì đƣờng xa tám trăm dặm, mà không có nhà ai . 

 

Bát Giới nghe nói rất mừng bƣớc lại lấy bánh.  

Tôn Hành Giả hét lớn rằng:  

 

- Khoan đã, đừng có nóng ăn! 

 

Nói rồi chỉ ông già mà nói lớn rằng:  

 

- Ngƣơi chẳng phải là ngƣời lành, sao dám mạo danh Thổ Ðịa, ấy là tại ngƣơi muốn gạt Lão Tôn! 

Hãy coi thiết bãng! 

 

Nói rồi giá thiết bãng, ông già ấy cặp nách Tam Tạng hóa gió bay mất! 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả và Sa Tăng, Bát Giới đồng hãi kinh đi kiếm thầy tỏ mỏ! 

 

Còn ông già và con quỷ ấy đem Tam Tạng tới nhà đá để xuống, nắm tay Tam Tạng mời ngồi mà nói 
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rằng:  

- Thánh tăng đừng hãi kinh, tôi không phải ngƣời quấy: Thiệt là Thập bát Công ở núi Kinh cát, thấy 

trăng thanh gió mát, nên mời Thánh tăng làm thơ cho vui . 

 

Tam Tạng nghe nói tỉnh hồn, coi lại trăng tỏ nhƣ ban ngày, tiếng ngƣời nói chuyện đông đảo, lóng 

tai nghe rõ là ba ông già nói nhƣ vầy:  

- Vui lắm, vui lắm! Thập bát Công mời đặng Thánh tăng . 

 

Tam Tạng nhìn ba ông già ấy, thấy một ông tóc bạc nhƣ sƣơng, còn một ngƣời tóc mai màu lục đậu; 

và một ngƣời mặt xanh mét mét, trật áo giơ bụng ốm nhom, đồng bƣớc vào ra mắt. Tam Tạng đáp lễ, 

và thƣa rằng:  

 

- Ðệ tử có đức hạnh bao nhiêu, mà các vị tiên ông thƣơng đến? 

 

Thập bát Công cƣời rằng:  

 

- Thuở nay nghe tiếng Thánh tăng có đạo đức, nên chúng tôi chờ đợi đã lâu. Nay gặp đặng phỉ tình 

hoài vọng. Nếu thánh tăng đành lòng đàm đạo và chơi thơ bài với chúng tôi, thì kẻ quê mùa đặng mở 

mang kiến trí h óa . 

 

Tam Tạng bái và h ỏi rằng:  

 

- Xin các vị đại tiên cho bần tăng biết hiệu? 

 

Thập bát Công nói:  

 

- Ông tóc bạc là Cô trực Công, ông tóc mai màu lục là Lăng không Tử, ông giơ bụng ốm là Phất vân 

Tẩu. Còn tôi là Thập bát Công, hiệu là Khỉnh Tiết . 

 

Tam Tạng thƣa rằng:  

 

- Chẳng hay mấy ông xuân thu đặng mấy? 

 

Cô trực Công không trả lời mấy mƣơi tuổi, liền ngâm thơ rằng:  
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Ta sống ngàn năm cứ ẩn danh, 

Bốn mùa tƣơi lá chống trời xanh. 

 

Tuyết sƣơng dày dạn qua nhiều lắm, 

Rồng rắn quanh co uốn mấy nhành, 

Tứ bé chắc bền từng cũi lục, 

Ðến nay ngay thẳng giữ tu hành, 

Chơi cùng lũ quạ rồi xem phụng, 

Mến núi ƣa non lánh thị thành.  

 

Lăng không Tử cƣời rồi ngâm thơ rằng:  

 

Ngàn năm sƣơng tuyết chẳng dun da, 

Lớn cội to xƣơng chắc ruột rà. 

 

Ðêm lặng tiếng nhƣ mƣa gió tạ, 

Nắng xây bóng tợ ngút mây qua, 

Rể biển uốn khúc mình không thác, 

Phép luyện tƣơi chong vóc khá già. 

 

Cầm hạc quá rồng không phải tục, 

Vui miền thanh tịnh dựa tiên nga.  

 

Phất vân Tẩu cƣời rồi ngâm thơ rằng:  

 

Ðã từng gió mát với trăng trong, 

Quân tử ngàn thu tiếng ngợi không. 

 

Tánh mến phụng hoàng nên dựa núi, 

Tính mê phong thủy mới gần sông. 

 

Bảy hiền vầy bạn vì bền cội 
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Ngàn mắt ƣa ta bởi trống lòng. 

 

Những khác văn chƣơng nhờ giúp đỡ, 

Tuổi cao vui thú ở rừng tòng.  

 

Thập bát Công cƣời rồi ngâm thơ rằng:  

 

Ta cũng ngàn năm giữa cõi bờ, 

Mƣời phần xanh lẻo vóc trơ trơ. 

 

Cám ơn mƣa móc thƣờng tƣơi nhuận, 

Nhờ máy càn khôn mới sởn sơ. 

 

Tám tiết điểm đà ai chẳng nhƣợng, 

Bốn mùa tƣơi tốt khách hằng nhờ. 

 

SaÜn tàn che nắng tiên càng mến, 

Ngồi dựa đờn ca lại đánh cờ.  

 

 

Khi ấy Tam Tạng nghe bốn ông già ngâm thơ rồi, liền chắp tay khen rằng:  

- Bốn vị tiên ông đều tuổi cao, hình dung khác thƣờng lắm, hay là tứ hạo đòi Hớn chăng? 

 

bốn ông ấy nói:  

 

- Chúng tôi không phải bốn ông già thời Hớn đâu. Thiệt là bốn chú già ở núi Kinh cát. Chẳng hay 

Thánh tăng niên kỷ thế nào? 

 

Tam Tạng chắp tay ngâm thơ rằng:  

 

 

Bốn chục năm dƣ khó đã tƣờng, 

Chƣa rời bụng mẹ chịu tai ƣơng. 
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Mình trôi kể xuống miền âm địa, 

Ngƣời vớt đem lên ở phật đƣờng. 

 

Nuôi tánh xem kinh không thõa mãn, 

Dốc lòng cầu đạo dám lƣơng khƣơng. 

 

Ngày nay vƣng chỉ qua Thiên trúc, 

Gặp mấy tiên ông cảm dụ thƣơng. 

 

 

Bốn ông ấy đồng khen rằng:  

- Thánh tăng mới ra khỏi bụng mẹ, đã theo phép tu hành; thiệt là ông sãi thứ nhứt! Nay chúng tôi có 

phƣớc mới rƣớc đặng thánh tăng, xin giảng kinh pháp thiền cho anh em chúng tôi hiểu với, kẻo tấm 

lòng ao ƣớc thuở nay . 

 

Tam Tạng liền giảng kinh rằng:  

 

"Phép hiền là thanh tịnh, phải thông hiểu mới thành. Trƣớc hết phải bỏ sự lo lắng trong lòng, đừng 

mê việc trần tục. Bởi vì con ngƣời là chẳng dễ, sanh đặng nƣớc Trung Hoa cũng khá thay! Có phƣớc 

mới gặp đạo chánh. Ðãlàm con ngƣời tại Trung Hoa mà lại gặp đạo chánh; may biết dƣờng nào! Nên 

kẻ tu hành phải sửa lòng cho lục căn thanh tịnh. Lục căn là gì? Lục căn là: Nhãn, nhỉ, lẽ thiệt, thân, 

ý, nghĩa là con mắt, lổ tai, lỗ mũi, cái lƣỡi, cái mình, cái ỷ. Sáu cái ấy làm sao cho thanh tịnh? Muốn 

cho sáu căn thanh tịnh thì con mắt đừng ngó sắc tà, lỗ tai đừng nghe tiếng tà, lỗ mũi đừng hƣỡi hơi 

tà, cái lƣỡi chẳng nếm mùi tà, cái mình chẳng động việc tà, cái ý chẳng tƣởng việc tà. Giữ mình cho 

thanh tịnh nhƣ vậy luôn luôn và làm lành cứu ngƣời thì đặng thành chánh quả" 

 

bốn ông nghe nói, đồng bái và khen rằng:  

- Thánh tăng chơn tu lắm, giãng mới trúng cội rể phép thiền . 

 

Phất vân Tẩu lại nói rằng:  

 

- Tuy phép thiền dùng thanh tịnh, song pảhi có thành mới đặng. Còn phép tu hành của chúng tôi lại 

khác hơn . 
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Tam Tạng nói:  

 

- Dầu đạo Phật đạo Lão củng dùng thanh tịnh làmđầu, đức hạnh làm trƣớc, sao lại khác hơn? Xin cắt 

nghĩa cho bần tăng rỏ . 

 

Phất vân Tẩu cƣời rằng:  

 

đạo của anh em tôi khác phép thiền xa lắm; nhờ ơn trời đất sanh thành, cảm đức móc mƣa nhuần gội 

Hứng trăng dang nắng, chịu gió dầm sƣơng, một lá chẳng khô, ngàn nhành hằng rậm. Chẳng phải 

nhƣ đạo thiền, ở miền Trung Hoa, cầu Phật Tây Phƣơng, đi rách một ngàn đôi giày rơ, e cũng chƣa 

tới! Sao chẳng xét: Phật tại lòng, lòng là Phật, lòng lành tu tại xứ cũng thành. Chớ nhƣ đạo chúng tôi, 

thiệt là: Giỏ tre lủng đáy lắm lƣờng nƣớc, cây sắt không nhành cũng trổ hoa. Ơû một cõi thanh tịnh 

mà tu hành, cũng thành chánh quả" 

 

 

 

 

Tam Tạng nghe nói, liền bái và khen hay. Thập bát Công không cho bái, Lăng không Tử vỗ tay cƣời 

ngất nói rằng:  

- Phất vân Tẩu nói lậu rồi, xin Thánh tăng đừng chấp. Chúng ta lúc nầy chẳng nên luận việc tu hành, 

hãy làm thơ giải muộn . 

 

Phất vân Tẩu cƣời rồi chỉ nhà đá mà nói rằng:  

 

- Nhƣ muốn làm thơ, xin vào nhà mát của tôi mà ngồi, thƣởng nguyệt ngâm thơ mới thú . 

 

Ai nấy đồng nói phải, đứng dậy đi liền, Tam Tạng cố ý coi trƣớc cửa nhà đó có đề một tấm biển ba 

chữ: Mộc tiên am. 

 

Khi ấy bốn ông già mời Tam Tạng vào ngồi trong nhà mát, xảy thấy con quỷ ở trần, mặt xanh nanh 

bạc khi nảy, bƣng một mâm bánh phục linh. Rời đem năm chén nƣớc trà thơm phức. Bốn ông ấy mời 

Tam Tạng ăn trƣớc. Tam Tạng hồ nghi không dám ăn. Xảy thấy bốn ông ấy ăn bánh uống nƣớc trà, 

Tam Tạng mới chấm chút. 
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Ðoạn ăn uống rồi, Tam Tạng thấy phong cảnh tốt tƣơi, mùi hoa bay thơm phức. Ngó ra ngoài trăng 

tỏ nhƣ ban ngày, lại thêm gió xuân mát mẽ. Tam Tạng vui vẻ hứng chí ngâm một câu thơ rằng:  

 

 

Lòng thiền tợ nguyệt không mà rạng.  

 

Thập bát Công ngâm tiếp một câu rằng:  

 

Thơ tứ nhƣ trời mới lại thanh.  

 

Cô trực Công ngâm một câu rằng:  

 

Cầu nhiệm có duyên tày gấm tốt.  

 

Lăng không Tử ngâm một câu rằng:  

 

Diệu hay chaÜng vít sánh châu lành.  

 

Phất vân Tẩu ngâm hai câu nhƣ vầy:  

 

Sáu trào sơ thữ văn chƣơng lấn, 

Bốn thể chia ra nhả tụng rành.  

 

 

Khi ấy Tam Tạng chấp tay thƣa rằng:  

- Ðệ tử thấy cảnh ngâm lỡ câu thơ, thiệt là múa búa trƣớc của ông Lỗ bang, nay đã biết lỗi! Thơ bốn 

vị tiên ông thanh tân mƣời phần, bần tăng bất tài lấy làm hổ thẹn 

 

Thập bát Công nói:  

 

- Thánh tăng đừng nói khiêm. Ngƣời tu hành có trƣớc có sau; mới toàn chung thĩ, đã có ra câu phá, 

lẽ nào không chuyển hết cho trọn bài thơ? Xin tiếp theo kẻo đứt đoạn 

 

Tam Tạng túng phải ngâm thúc hai câu kết nhƣ vầy:  
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Nƣớc chữa kịp sôi năm vận đủ, 

Ngâm qua mát mẽ cả thân mình.  

 

 

Thập bát Công khen rằng:  

- Câu kết thanh tân lắm! Thánh tăng là ngƣời đại tài, chúng ta chaÜng nên làm thơ liên cú. Xin thánh 

tăng xƣớng riêng một bài, đặng anh em chúng tôi ráng họa theo nguyên vận . 

 

Tam Tạng túng phải cƣời trời, đặt một bài thơ tự thuật, là thuật chuyện mình nhƣ vầy:  

 

 

Lòng thành nƣơng cậy đến Tây Phƣơng, 

Quyết thỉnh chơn kinh giáp Ðại Ðƣờng. 

 

Cây báu trổ bông in ngọn bút, 

Tòa sen hé nhụy phất mùi hƣơng. 

 

Ba ngàn thế giái còn xa xắc, 

Trăm thƣớc cần phang đã chán chƣờng. 

 

Miển đặng xác phàmthay cốt ngọc, 

Vui miền cực lạc khỏi vô thƣờng.  

 

 

Bốn ông già ấy đều khen thơ hay, Thập bát Công nói:  

- Tôi tuổi già đã lụt rồi, song cũng ráng họa theo nguyên vận . 

 

Nói rồi ngâm rằng:  

 

 

Vọi vọi non cao chiếm một phƣơng, 

Cội xuân tuy lớn cũng nhƣờng đƣờng. 
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Núi gần trăm trƣợng sanh vồng rắn, 

Nƣớc thắm ngàn năm trỗ ngọc hƣơng. 

 

Mƣợn khí âm dƣơng mình đã thạnh, 

Nƣơng hơi mƣa gió vóc thêm chƣờng. 

 

Hổ vì lớn tuổi chƣa thành đạo, 

Nhờ cũ phục linh đặng sống thƣờng.  

 

Cô trục Công ngâm rằng:  

 

Bạc trắng râu mày ở có phƣơng, 

Dám phen lý đảng mọc bên đƣờng. 

 

Sƣơng sa tàng lục nhƣ giổi phấn, 

Ngút tỏa mình đồng tợ ƣớp hƣơng. 

 

Gió thổi trời thu tiêu lại trổi, 

Trăng soi đêm hạ bóng hêm chƣờng, 

Ngày xuân khi trƣớc từng dƣng rƣợu, 

Tuổi lớn về non dƣỡng tánh thƣờng.  

 

Lăng Không Tử ngâm rằng:  

 

Tuổi già song cũng dụng nhiều phƣơng, 

Lƣơng rộng tài hay giúp miễu đƣờng. 

 

Gan sắt thẳng ngay nƣơng cát tía, 

Sắc xanh bền bỉ dựa phòng hƣơng. 

 

Rễ sâu có tiếng trên non vững. 

 

Thịt chắt không nao giữa nƣớc chƣờng. 
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Tàng cả sum sễ che mặt đất, 

Chẳng đua hoa cỏ kiểng tấm thƣờng.  

 

Phất vân Tẩu ngâm rằng:  

 

Xa gần nghe tiếng khắp mƣời phƣơng, 

Kỳ úc là quê ở dựa đƣờng. 

 

Nghiêu nữ khóc than gầy điển tích, 

Mông điểm tiến cử nổi thơ hƣơng. 

 

Tuyết đông nƣợp nƣợp không màng lánh, 

Nắng hạ chan chan cũng chịu chƣờng. 

 

Dạ trống chẳng hờn đời phải quấy, 

Cháu con nghe sấm tựa nhƣ thƣờng.  

 

 

Tam Tạng chắp tay khen rằng:  

- Bốn ông ngụ ý cao xa. Chẳng khác phun châu nhả ngọc. Cám tình họa vận đủ điều. Song đã khuya 

rồi, sợ nỗi tệ đồ tìm kiếm. Ðệ tử xin kiếu, nhờ ơn ông chỉ ngõ trở về? 

 

Bốn ông ấy đồng cầm rằng:  

 

- Xin Thánh tăng đừng vội, vì ngàn năm mới gặp một phen. Vả lại trăng tỏ nhƣ ban ngày, xin ngồi 

chơi vài canh nữa. Ðến sáng chúng tôi đƣa khỏi núi nầy, chắc các vị lịnh đồ cũng gặp mặt . 

 

Xảy thấy hai nàng thể nữ áo xanh xách cặp lồng đèn vào trƣớc, một nàng tiên nữ theo sau; nàng tiên 

nữ cầm một nhành hoa bạch, cƣời chuốm chiếm bƣớc vào. Bốn ông ấy đồng đứng dậy chào rằng:  

- Hạnh tiên cô đến chuyện chi khuya vậy? 

 

Nàng ấy đáp lễ và thƣa rằng:  
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- Nghe nói có khách quý đến đây, nên tìm vào ra mắt . 

 

Thập bát Công chỉ Tam Tạng mà nói rằng:  

 

- Quý khách là ông nầy . 

 

Tam Tạng đứng dậy chắp tay, không nói một tiếng! Nàng ấy hỏi:  

 

- Hai đứa bƣng trà đà đi tới hay chƣa ?  

Xảy thấy hai nàng bận áo vàng, bƣng bình tích và chén trà đi tới. Nàng ấy rót trà bay mùi thơm ngát. 

Trƣớc dƣng cho Tam Tạng một chén, rồi sau dƣng cho mấy ông già. 

 

Ðoạn đãi đằng xong rồi, nàng ấy bảo thể nữ rót trà cho mình uống. Ngồi dựa một bên hỏi rằng:  

- Các tiên ông, đêm nay vui vẻ mƣời phần, sao các ông chẳng làm thi xem thử? 

 

Phất vân Tẩu nói:  

 

- Anh em tôi mới họa vận với Thánh tăng, song câu thơ còn sống sít lắm. Có một bài của Thánh tăng 

hay hơn hết, thiệt chẳng hổ Thạnh Ðƣờng.  

Nói rồi đọc các bài lại.  

Nàng ấy cƣời chuốm chiếm nói rằng:  

 

- Thiếp bất tài lẽ nào dám họa vận, song gặp thơ tuyệt diệu không lẽ bỏ qua? Xin rán họa theo sau rốt 

. 

 

Nói rồi liền ngâm rằng:  

 

 

Thƣợng huyền danh đồn khắp bốn phƣơng, 

Rõ ràng sông Tứ có tên Ðƣờng. 

 

Ðồng tiên riêng chuộng đƣơm bông thạnh; 

 

Tôn sở hằng khen trỗ nhụy hƣơng, 
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Mƣa đƣợm màu hồng xinh lại dịu; 

 

Khói un sắc lục ẩn rồi chƣờng, 

Khá thƣơng chín quá hơi chua ấy, 

Xót ngọc là ai xét lẽ thƣờng.  

 

 

Bốn ông ấy đồng khen rằng:  

- Thơ đặt thanh tân, mà có ngụ ý riêng kín lắm; hay cho câu: Mƣa đƣợm màu hồng xinh lại dịu. Khói 

un sắc lục ẩn rồi chƣờng. Thiệt tỏ ý xuân rõ lắm . 

 

Nàng ấy mỉm cƣời nói:  

 

- Câu thơ tôi còn thô, chƣa đặng thanh nhã tôi nghe bài thơ của Thánh tăng thiệt quý nhƣ châu ngọc, 

xin vị tình cho tôi một bài nữa coi thể nào . 

 

Tam Tạng làm thinh chẳng đáp, nàng ấy ngồi xích lại nói nhỏ rằng:  

 

- Ðêm nay trăng thanh gió mát, chẳng chơi cho phỉ chí còn đợi chừng nào? Xin xét lại mà coi, ngƣời 

không trăm tuổi . 

 

Thập bát Công nói:  

 

- Hạnh tiên đã có lòng vói lên, Thánh tăng không lẽ chẳng vị tình ngó xuống, nếu không biết thƣơng 

yêu xót ngọc, thiệt là kẻ quê mùa !  

Cô Trực Công nói:  

 

- Thánh tăng là ngƣời có danh có đạo, lẽ nào làm việc lôi thôi, nếu ép việc trăng hoa, thì chúng ta có 

lỗi lắm. Mình cũng là ngƣời biết học, giữ lễ nghĩa làm đầu, muốn tính việc lâu dài thì Thập bát Công 

và Phất vân Tẩu phải đứng làm mài, tôi với Lăng không Tử đứng quý tộc mới lẽ phải . 

 

Khi ấy Tam Tạng thấy kẻ làm mủ, ngƣời làm nhọt, thì nổi giận đứng dậy nói lớn rằng:  

- Nếu vậy thì các ngƣơi là loài yêu quái chẳng sai! Ban đầu lấy việc thi phú mà quến rủ ta, nay lại 

làm kế mỹ nhơn mà dụ nữa, quyết hại bần tăng lỗi đạo, soa phải ngƣời lành? 
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Bốn ông ấy thấy Tam Tạng giận nói nặng lời, ai nấy làm thinh không đáp lại, con quỷ mặt xanh nanh 

bạc nổi giận hét lớn rằng:  

 

- Hòa Thƣợng nầy không biết phải quấy! Chị ta xấu xa chi đó mà chê? Chẳng nói việc nữ hạnh, nữ 

công của chị ta cũng tuyệt diệu làm chi, luận việc thi văn cũng là xứng lắm, sao còn kiếm cách chối 

từ? Cô Trực Công bàn luận rất phải, nếu không chịu việc hoa nguyệt, thì ta đứng làm chủ hôn cho! 

 

Tam Tạng kinh hãi làm thinh, để quỷ sứ khua môi uốn lƣỡi! Con quỷ ấy nói rán rằng:  

 

- Chúng ta đã bắt ngƣơi đến đây, còn trông gì đi thỉnh kinh nữa? Làm hòa thƣợng không đặng, mà 

chẳng cƣới vợ, thì uổng biết chừng nào, thiệt thòi quá lẽ". 

 

Khi ấy Tam Tạng thấy nó làm bộ quỷ , thì nghĩ rằng:  

- Không biết học trò mình đi kiếm ngõ nào, nếu cụ với nó thì mang hại! Bằng làm thinh mà chịu, 

khác nào ngồi nệm đồi kim! 

 

Càng nghĩ càng động lòng, lụy sa lai láng! Nàng ấy lấy khăn lau nƣớc mắt cho Tam Tạng mà khuyên 

rằng:  

 

- Chẳng nên phiền muộn làmchi, hãy vầy duyên với thiếp . 

 

Tam Tạng hứ một tiếng, đứng dậy chạy khan. Mấy ngƣời ấy nắm tay kéo lại, Tam Tạng xô đẩy, khóc 

la tới sáng. 

 

Xảy nghe tiếng kêu lớn hỏi rằng:  

- Thầy cãi lẫy với ai ở đâu đó? 

 

Ấy là Tôn Hành Giả và Sa Tăng, Bát Giới gánh đồ giắt ngựa đi kiếm sáng đêm, qua khỏi núi Kinh 

cát rồi mới nghe tiếng Tam Tạng, nên Hành Giả kêu thầy mà hỏi sự tình. 

 

Khi ấy Tam Tạng biết tiếng Hành Giả, mừng rỡ mƣời phần. Lũ quái ấy hãi kinh, liền buông Tam 

Tạng rồi biến mất. Còn Tam Tạng vụt chạy ra khỏi cửa ngõ, và chạy và kêu lớn rằng:  

- Ngộ Không, Ngộ Không, ta đây nè, mau mau tiếp cứu! 
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Giây phút ba ngƣời gặp mặt, hỏi rằng:  

 

- Sao thầy đi đặng tới đây? 

 

Tam Tạng thuật hết các việc Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

 

- Thầy có nhớ tên chúng nó hay không? 

Tam Tạng nói:  

- Ngƣời già ấy là Thập bát Công, ngƣời thứ nhì là Cô Trực Công; thứ ba là Lăng Không Tử; thứ tƣ là 

Phất vân Tẩu. Còn nàng ấy xƣng là Hạnh tiên . 

 

Bát Giới hỏi:  

- Chúng nó bây giờ ở đâu? 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Chúng nó đi đâu ta không biết, song chỗ làm thơ đàng kia . 

 

Ba ngƣời đồng xin thầy dắt tới chỗ đó. Tam Tạng dắt đến, nói rằng:  

 

- Hồi hôm làm thơ tại chỗ nầy . 

 

Tôn Hành Giả ngó thấy ngoài cửa động có đề ba chữ: Một tiên am, xung quanh có một cây Tòng, 

một cây Bá và một cây cối; lại có một bụi tre, sau bụi tre có cây chùm bao. Phía bên kia có một cây 

Hạnh, hai cây quế và hai cây lạp mai. Tôn Hành Giả coi kỹ lƣỡng, rồi cƣời rằng:  

 

- Hai em có thấy yêu quái ở đâu chăng? 

 

Bát Giới nói:  

 

- Không thấy . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 
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- Tại mấy cây nầy thành tinh thành quái . 

 

Bát Giới hỏi:  

 

- Sao anh biết chắc nhƣ vậy? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Mộc tiên am nghĩa là Am tiên cây. Thập bát Công là cây tòng bởi chữ thập với chữ bát dính lại thì 

là chữ mộc, thêm chữ công một bên là chữ tòng. Còn Cô Trực Công là cây bá, bởi cây trắc ngay 

thẳng luôn luôn. Còn Lăng không Tử là cây cối, lăng không nghĩa là lấn mây, vì nó cao lắm. Còn 

Phất vân Tẩu nghĩa là ông già quét mây, vì ngọn nó cao quá. Còn con quỷ sứ là cây chùm bao. Hạnh 

tiên là cây Hạnh, hai con tỉ tấc mặc áo xanh là hai cây huỳnh mai . 

 

Khi ấy Bát Giới nghe rõ nổi xung, vì đi kiếm thầy một đêm khổ lắm. Bát Giới vác đinh ba cuốc cây 

chùm bao và cây hạnh, với cặp quế mai; rồi kê mỏ ủi trốc gốc đứt rễ hết thảy; thấy máu chảy ròng 

ròng!  

Tam Tạng bƣớc lại xem thấy can rằng:  

- Ngộ Năng đào bới làm chi? Tuy chúng nó thành quái, song chẳng hại ta. Hãy lo kiếm đƣờng đi 

thỉnh kinh kẻo trễ . 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Thầy chẳng nên thƣơng chúng nó làm chi, nếu bây giờ không trừ, lâu năm chắc hại thiên hạ . 

 

Bát Giới nghe nói đặng nƣớc, đào luôn bốn gốc cây kia cũng đều trốc gốc chảy máu ròng ròng. Rồi 

mới chịu kiếm ngõ ra đi.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 65  

Loài yêu riêng giả Lôi Âm nhỏ 

Các sải đồng vƣơng ách nạn lo 
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Té ra Tam Tạng nhờ tính cây đƣa qua khỏi núi Kinh cát cũng là bị rủi mà may.  

Bốn thầy trò kiếm đƣờng ra khỏi cụm rừng thì đất bằng dễ lắm. Ði hèn lâu gặp một hòn núi, cao thấu 

chơn mây.  

Tam Tạng càng kinh hãi, Tôn Hành Giả cắp thiết bãng đi trƣớc, ba thầy trò theo sau. Ðến khi đi khỏi 

đầu non, gần tới chơn núi.  

Tam Tạng ngó thấy xa xa có lâu đài đền các.  

Hào quang chiếu sáng thấu trời.  

Nghe tiếng chuông ngân văng vẳng!  

Tam Tạng nói :  

- Ðồ đệ, kiểng chùa đó phải chăng? 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

Thiệt là kiểng chùa, song không rõ cớ nào, trên hào quang có hơi yêu khí, chắc không phải kiểng 

chùa Lôi âm, chúng ta đi ngang qua, chẳng nên ghé; e lầm kế yêu tinh . 

 

Tam Tạng nó:  

 

- Có khi núi nầy là núi Linh Sơn, chùa ấy là Lôi âm tự, ngƣơi đừng hồ nghi mà đi qua, uổng công . 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

- Không phải đâu! Tôi đến chùa Lôi âm biết mấy thứ đƣờng đi đả thuộc cháo chan. Có đâu gần nhƣ 

vậy! 

 

Sa Tăng nó:  

 

- Sƣ huynh chẳng cải làm chi, đễ đi ngang qua cửa chùa thì biết . 

 

Tôn Hành Giả nói phải.  

Tam Tạng giục ngựa thẳng xông.  

Ði tới cửa ngõ chùa, thấy chữ Lôi âm tự.  

Tam Tạng hoảng kinh nhảy xuống ngựa, mắng Bát Giới rằng:  

 

- Con khỉ khốn nạn gạt ta quá! Coi thử phải Lôi âm tự hay không? 
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Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Xin thầy đừng nóng giận, hãy coi lại cho rõ ràng; đừng có mắng tôi oan lắm! Tấm biển bốn chữ sao 

thầy đọc có ba mà thôi? 

 

Tam Tạng coi lại thiệt tấm bảng bốn chữ: Tiểu lôi âm tự.  

Xem rồi nói rằng:  

 

- Dầu Tiểu lôi âm tự mặc lòng cũng có vị phật ở đó. Bởi trong kinh có nói rằng: Tam thiên chi Phật 

nghĩa là ba ngàn vị phật, lẽ nào ở một chỗ hay sao. Nhƣ Quan Âm ở Nam Hải, Phồ Hiền ở núi Nga 

mi, Văn Thù ở núi Võ Ðài, chắc chùa Tiểu lôi âm cũng có Phật. Lời xƣa nói: Hễ có phật thì có kinh. 

Chúng ta hãy vào coi thử . 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Chùa nầy có yêu khí. Nếu thầy cãi mà vào đó, có mắc nạn xin chớ trách tôi . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Ta đã nguyện gặp Phật thì lạy Phật lẽ nào lại trách ngƣơi? 

 

Nói rồi hối Bát Giới lấy mão tì lƣ, áo cà sa, thay đổi xong rồi bƣớc vào của núi.  

Xảy nghe tiếng kêu rằng:  

 

- Ðƣờng Tăng, ngƣơi từ đông độ quyết đến đây lạy Phật thỉnh kinh. Sao bây giờ đến đây lại trễ nãi? 

 

Tam Tạng nghe nói liền lạy, Sa Tăng, Bát Giới đều quì.  

Còn Bát Giới ở sau sửa soạn gói đồ và dắt ngựa; rồi cũng đi theo.  

 

Khi thầy trò vào cửa ngõ thứ nhì, ngó vào đại hùng bửu điện, thấy Phật Tổ ngồi trên tòa sen, còn 

dƣới thì năm trăm La Hàn, ba ngàn Yết đế, bốn vị Kim Cang, tám bị Bồ Tát, và chƣ tăng không biết 

bao nhiêu.  

Sa Tăng nói:  
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- Thiệt là hào quang muôn đạo hoa kiểng đủ màu; khác cảnh tiên xa lắm . 

 

Tam Tạng và Bát Giái, Sa Tăng nhứt bộ nhứt bái, Tôn Hành Giả chẳng chịu lạy cứ đi theo sau lƣng 

thầy. 

 

Xảy thấy vị Phật Tổ ngồi trên tòa sen nói lớn rằng:  

- Còn Tôn ngộ Không sau thấy Nhƣ Lai mà chẳng làm lễ . 

 

Tôn Hành Giả coi rõ, biết là yêu giả Phật, liền bỏ gói đồ và buông dây cƣơng ngựa, rút thiết bãng nạt 

rằng:  

 

- Khen cho loài yêu dám cả gan giả Phật, làm cho nhẹ thể Nhƣ Lai! 

 

 

Nói rồi lƣớt tới chƣa kịp đánh xảy nghe một tiếng rỗn rãng, ấy là cái chiêng bằng vàng sa xuống, 

chụp Tôn Hành Giả vào trong chiêng.  

Sa Tăng, Bát Giới kinh hãi, lấy bửu trƣợng và đinh ba lƣớt tới, bị mấy ngƣời Phật giả bắt hết hai 

ngƣời và trói Tam Tạng.  

Chúng nó đều hiện nguyên hình.  

Tam Tạng biết chúa yêu giả Thích Ca, các tiểu quỷ giả làm chƣ Phật; ăn năn thì đã muộn rồi!  

Chúa yêu nói:  

 

- Ðợi ba ngày cho Tôn Hành Giả tiêu ra nƣớc, chúng ta sẽ ăn thịt Ðƣờng Tăng . 

 

Các tiểu yêu vâng lời, giam ba thầy trò, và cột ngựa cất đồ hành lý. 

 

 

Nói về Tôn Hành Giả lục đục trong cái kim nao tối đen không thấy chi hết, tức mình xô đạp cũng 

không núng, lấy thiết bãng động cũng không bể, rán sức tháo mồi hôi ra cũng không đặng! Liền tính 

kế rằng:  

Nếu mình nhóng lên cho thiệt cao, thì kim nao phải rả . 

 

Nghĩ rồi niệm chú, mình cao muôn trƣợng, chẳng ngờ kim nao cũng cao lớn theo mình, chẳng hề hở 
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một mảy! 

Tôn Hành Giả mọp xuống biến nhỏ bằng hột cải, cái chặp hỏa ấy cũng thâu lại nhỏ theo; cũng không 

có một lỗ nhỏ.  

Tôn Hành Giả lấy thiết bãng chống kim nao, rồi nhổ lông biến ra cái khoang, khoang hoài cũng 

không phủng! 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả thất kinh, niệm chú thâu các vị thần đến.  

Các vị thần tới ngoài kim nao hỏi rằng:  

- Chúng tôi mắc bảo hộ Tôn Sƣ, đại thánh đòi tới làm chi? 

 

Tôn Hành Giả nó:  

 

- Thầy ta chẳng nghe lời khuyên giải, dầu chết cũng ƣng. Vậy thì các ngƣơi làm phép chi mà giở cho 

ta ra khỏi, chớ ở trong nầy tối tăm nực nội, chắc là ngột chết mà thôi? 

 

Các vị nó:  

 

- Ðể chúng tôi cạy thử coi thế nào? 

 

 

Nói rồi áp lại cạy không ra, xeo cũng chẳng nổi .  

Kim Ðầu yết đế nói:  

 

- Cái bửu bối nầy triến mí nhƣ đồ nguyên, chúng tôi rán đã hết hơi, cạy hoài không nổi. Vậy thì Lục 

Ðinh bảo hộ Ðƣờng Tăng, Lục giáp coi chừng Ðại Thánh, Còn Dà Lam thì tuần vãng, đặng cho ta 

lên Nam Thiên Môn, tâu với thƣợng đế . 

 

 

Dặn rồi đằng vân tới Nam Thiên Môn, vào đền Linh Tiêu quỳ lạy tâu rằng:  

 

- Tôi là Ngũ Phƣơng yết đế, theo phò hộ Tam Tạng thỉnh kinh. Nay bốn thầy trò Tam Tạng đi ngang 

núi Tiểu tây thiên bị yêu quái bắt hết. Nó nhốt Ðại Thánh vào kim nao thoát ra không khỏi; sợ bốn 

thầy trò Tam Tạng tánh mạng không còn, nên tôi phải tâu lại . 
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Thƣợng Ðế nghe tâu, truyền chỉ Nhị Thập bát tú xuống giải cứu mà đánh yêu. 

 

Khi ấy Nhị thập bát tú vƣng chỉ đằng vân theo Ngũ Phƣơng yết đế đến núi thì trời gần tối, đợi đến 

canh hai tiểu yêu ngủ hết, Nhị thập bát tú lén đến ngoài kim nao nói rằng:  

Chúng tôi là Nhị thập bát tú vƣng lịnh xuống cứu Ðại Thánh, rồi trợ chiến trừ yêu . 

 

Tôn Hành Giả mừng rỡ nói rằng:  

 

- Vậy thì đập bể cái kim nao, đặng tôi ra kẻo ngộp lắm 

 

Nhị thập bát tú nói:  

 

- Chẳng nên đập kim nao, sợ động chúng nó hay thì cứu không đặng. Ðể chúng tôi cạy nó, Ðại 

Thánh thấy hở một chút, thì biến nhỏ mà chun ra . 

 

Tôn Hành Giả nói phải. Nhị thập bát tú dùng gƣơm đao và cạy và xeo, kẻ thì cầm giáo mà dùi, ngƣời 

lại kê búa mà cắt, hè hụi tới hết canh ba, nói cho phải mói trầy trầy ngoài da kim nao nhƣ dấu gạch 

(cứng quá lẽ). 

 

Còn Tôn Hành Giả rờ tứ tung bát hƣớng dòm không sót chỗ nào, ngặt không thấy hở hang và lỗ nhỏ, 

liền hỏi thăm rằng:  

- Sao tối thui nhƣ cũ, không thấy sáng chút nào? Thế các ông cạy lôi thôi nên không hở thì phải? 

Càng kim long nói:  

 

- Ðại Thánh ôi! Cái bửu bối nầy chắc là vật nhƣ ý, khó nổi cạy ra, vì nó triến nhƣ liền, chúng tôi cạy 

một giờ không hở! Vậy thì Ðại Thánh cứ rờ xung quanh đƣờng giáp mí, nếu có hở một chút thì chun 

ra, để tôi kê sừng dùi vào đó . 

 

Tôn Hành Giả nói : 

- Phải. Cứ rờ theo đƣờng mí chụp chỏa úp lại, kiếm chỗ hở chun ra. 

 

Còn Càng kim Long hiện nguyên hình là con rồng, biến cái sừng nhỏ bằng mũi kim; kê vào chỗ 

đƣờng hai tấm chụp chỏa chụp giáp mí mà nong vào. Thƣơng hại cho Càng kim Long rán hết hơi, 
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dùi mới phủng ló gạc vào chụp chỏa. Mày là nhờ tùng dậu theo đƣờng giáp mí, nếu đụng đâu dùi đó, 

dẫu mạnh mấy cũng không vô. 

 

Ðoạn Cang kim Long đút gạc vào, liền biến lớn nhƣ thƣờng, chót gạt lớn bằng cái chén.  

Chẳng ngờ kim nao không bễ, cũng không hở chút nào, cứ bao lấy cái gạc sít rịt. Tôn Hành Giả rờ 

cái gạc rất mừng, té ra rờ xung quanh, cái gạc không hở một mảy. Liền than rằng:  

- Có hở đâu mà chun ra cho đặng? Vậy thì rán chịu đau một chút mà cứu tôi! 

 

Nói rồi hòa thiết bảng làm dùi, dùi lủng gạc một lỗ; rồi nói rằng:  

 

- Ðể tôi biến nhỏ chun vào lỗ gạc, ông sẽ rán sức giựt ra? 

 

Nói rồi biến nhỏ bằng hột cãi chun vào lỗ gạc rồng.  

Cang kim Long rán đã hết gân đuối sức, mồ hôi ra ƣớt dầm mới rút đặng cái gạc, thì đã mệt quá nằm 

xiểu bên kim nao! 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả ở trong gạc nhảy ra, hiện hình nhƣ củ, đập kim nao một bãng bể tƣơi! Nghe 

một tiếng vang tai nhƣ lở núi.  

Yêu vƣơng giựt mình thức dậy, liền kéo binh ra, thấy kim nao bể nát.  

Chƣ thần và Hành Giả chƣa kịp ra ngoài.  

Chúa yêu truyền tiểu quỷ đóng cửa động, từ nhiên Tôn Hành Giả và Nhị thập bát tú đã hiện lên mây. 

 

Còn chúa yêu lƣợm miếng chụp chỏa rồi, dẫn binh quỷ ra cửa núi, cầm đoản côn kêu lớn rằng:  

- Tôn Hành Giả chạy trốn đi đâu? Ðã gọi anh hùng, xuống cự với ta ba hiệp . 

 

Tôn Hành Giả dẫn Nhị thập bát tú xuống hét lớn rằng:  

 

- Ngƣơi là con quái gì dám giả hình Phật Tổ; bày ra chùa Tiểu lôi âm? 

 

Chúa yêu nói:  

 

- Con khỉ không biết tên họ ta, mới đem mình mà nạp! Ta tu tại núi Tiểu tây thiên, đã thành chánh 

quả; trời ban lầu đài đền các cho ta, ta là Huỳnh Mi vƣơng. Thuở nay nghe ngƣơi có tài phép, bão hộ 
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Tam Tạng đi thỉnh kinh Tây Phƣơng, nên ta làmkế gạt Tam Tạng vào đây đặng đánh với ngƣơi cho 

biết lực. Nếu đánh nổi ta thì đi đặng Tây Phƣơng, bằng thua thì ta đập chết bốn thầy trò, ta sẽ đi thỉnh 

kinh đem về Trung Hoa . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Yêu tinh đừng khoe tài, có giỏi thì lại đây mà đánh . 

 

Huỳnh Mi đánh với Hành Giả năm mƣơi bốn hiệp cầm đồng. 

 

Còn lủ tiểu yêu ó rẽ trợ oai cho chúa động.  

Nhị Thập bát tú và Ngũ Phƣơng yết đế thấy vậy nổi xung, xông vào trợ chiến. Huỳnh Mi cũng không 

sợ, lấy túi vải trắng cũ trong lƣng quăng lên; thâu Tôn Hành Giả, Nhị thập bát tú và Ngũ phƣơng yết 

đế đồng đựng trong túi vác về.  

Truyền tiểu yêu đem dây, bắt hết ra trói lại; bỏ nằm co cƣời đất lỉnh nghỉnh còn chúng nó ăn tiệc 

uống rƣợu cho tới khuya mới chịu đi ngủ. 

 

 

Ðến nửa đêm Tôn Hành Giả thấy chúng nó ngủ vùi lấy làm mừng lắm.  

Tôn Hành Giả hóa hình nhỏ vuột dây ra khỏi. Liền đến dựa bên Tam Tạng mà kêu thầy.  

Tam Tạng nói:  

- Ðồ đệ rán cứu thầy phen nầy, từ rày về sau thầy nghe lời luôn luôn, không dám cãi lời nữa . 

 

Tôn Hành Giả mở Tam Tạng và Bát Giái, Sa Tăng.  

Rồi lại mở cho Nhị thập bát tú, Ngũ Phƣơng yết đế, vân vân. Rồi dắt ngựa đem thầy ra khỏi cửa.  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Còn gói đồ nó cất đâu không biết, tôi phải trở lại kiếm cho đặng rồi sẽ đi 

 

Càng kim Long nó:  

 

- Ðã cứu đặng tôi sƣ thì đi cho rồi, nghĩ nào tiếc gói đồ mà dục dặc . 

 

Tam Tạng nó:  
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- Tiểu yêu nó cổi áo cà sa và mão tì lƣ của tôi cũng để vào gói, bởi hai món ấy là bửu bối của Nhƣ 

Lai . 

 

Tôn Hành Giả nó:  

 

- Chẳng những là hai báu ấy mà thôi, lại còn bình bát bằng vàng cũng báu, lá điệp thông quan là vật 

cần dùng; không có thì sao đi cho đặng! 

 

Bát Giới nói:  

- Vậy thì anh trở lại mà kiếm gói đồ. Còn chúng tôi bảo hộ thầy vừa đi vừa đợi . 

 

Chƣ thần và Nhị thập bát tú cũng theo bảo hộ Ðƣờng Tăng. 

 

Còn Tôn Hành Giả trỡ vào động thấy cửa động đóng chặt, biết yêu quái ngủ mê. Lại có một phòng 

riêng để vật dụng.  

Tôn Hành Giả hóa ra con dơi muỗi gọi là thiên thủ bay vào thấy hào quang chiếu sáng, coi lại là cái 

túi ấy, còn gói đồ cũng còn ở trong.  

Tôn Hành Giả mừng rở, hiện hình vác túi đồ, chẳng ngờ túi ấy trống hết hai đầu, vì không có đáy, 

vác đầu nầy thì lọt ra đầu khác; bị bình bát rớt xuống kêu cái keng. Huỳnh Mi giựt mình thức dậy, 

hối tiểu yêu thắp đèn đi soi khắp chỗ. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả tính lấy gói đồ không tiện, vì sợ nó bắt mình, túng phải hóa dơi bay mất.  

Còn Huỳnh Mi thấy thầy trò Tam Tạng đâu mất; liền xách đoản côn đuổi theo, tiểu yêu cũng vác khí 

giái chạy theo rần rộ. 

 

Xảy thấy Nhị thập bát tú, Ngũ Phƣơng yết đế, đón tại ngã ba bão hộ thầy trò Tam Tạng.  

Huỳnh Mi kéo binh đến tới hét lớn rằng:  

- Chúng bây chạy đi đâu đó? Có ta đến đây . 

 

Giác mộc giao liền hai mƣơi bảy anh em và Lục Giáp, Lục Ðinh, Ngũ Phƣơng yết đế, Dà Lam, Bát 

Giái, Sa Tăng, đồng phủ vây hỗn chiến.  

Huỳnh Mi cƣời hả hả rồi hú lên một tiếng bốn năm ngàn yêu nhỏ kéo tới giao phong. Hai bên đánh 

chƣa biết ai thắng bại. 
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Xảy nghe Tôn Hành Giả nạt lớn rằng:  

- Có Lão Tôn đến đây . 

 

Nói rồi xông vào hỗn chiến.  

Một mình Huỳnh Mi chấp hết thảy, đánh vang trời rúng đất, mà chƣa thấy hơn thua. 

 

Ðánh xàng quay với nhau tới trăng mọc, Huỳnh Mi hét một tiếng, lấy túi sau lƣng ra. Tôn Hành Giả 

xem thấy rõ ràng, liền nói rằng:  

- Không xong rồi! Phải chạy, phải chạy . 

 

Nói rồi liền đằng vân chạy trƣớc. Còn bao nhiêu đều bị Huỳnh Mi thâu vào túi vác về chùa, cũng lấy 

dây trói hết nhƣ cũ. Chuyến nầy trói Tam Tạng, Sa Tăng, Bát Giới treo rút lên cao. Còn chƣ thần bị 

trói, Huỳnh Mi truyền bỏ xuống hầm đậy nắp lại. 

 

Nói về Tôn Hành Giả nhảy lên mây, thấy Huỳnh Mi bắt hết đem về động.  

Tôn Hành Giả nhảy xuống, đứng trên chót núi than rằng:  

- Không biết thầy kiếp trƣớc mắc tội chi, đời nay bị tai nạn mãi! 

 

Nói rồi rơi nƣớc mắt. Giây phút nghĩ rằng:  

- Không biết con yêu nầy có cái túi gì, mà nó đựng ngƣời ta nhiều quá! Nếu lên tâu với Thƣơng đế 

chắc là trách mình, vì lánh thân chạy trƣớc. Chi bằng đến núi Võ dƣơng mà cầu ông Chơn Võ là Bắc 

Ðế, xuống bắt yêu mà cứu thầy ta .  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 66  

Chƣ thần lâm hoạn nạn 

Di Lạc trói yêu tinh 

Khi ấy Tôn Hành Giả đằng vân đến núi Vỏ dƣơng tìm ông Chơn Vỏ.  

Nguyên trƣớc vua nƣớc Tịnh lạc có vợ là bà Thiện Thắng Hoàng Hậu, chiêm bao thấy nuốt mặt nhựt 

mà thọ thai, nghên mƣời bốn tháng mới sanh, nhằm ngày mồng ba tháng ba hồi giờ Ngọ, năm Giáp 
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thân, nhằm năm đầu vua Ðƣờng Cao Tổ. Ðến lớn mộ đạo đi tu, sau thành ông Chơn Vỏ Bắc đế. 

 

Khi Tôn Hành Giả tới cửa Thái hòa, gặp năm trăm ông Linh quan hỏi rằng:  

- Ai đó? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ta là Tề thiên đại thánh Tôn ngộ Không, xin vào ra mắt Ðại đế . 

 

Các Linh quan nghe nói, liền vào báo lại.  

Chơn Vỏ Bắc đế liền bƣớc ra nghinh tiếp, Tôn Hành Giả bái và bạch rằng:  

 

- Tôi đến đây xin cầu một việc . 

 

Bắc đế hỏi:  

 

- Chuyện chi?  

 

Tôn Hành Giả thuật lại. Rồi bạch rằng:  

 

- Bởi cớ ấy nên tôi cùng phƣơng, phải đánh liều đến thỉnh Ðế quân trợ lực . 

 

Bắc đế nói:  

 

- Khi trƣớc ta vƣng chỉ trấu tại Bắc phƣơng, trừ yêu trị quái. Sau lại vƣng chỉ đem năm vị Lôi thần 

qua đánh yêu bên Tây Bắc cũng đã xong rồi. Nay về núi Vỏ dƣơng dƣởng tánh, vì yêu ma đã hết rồi. 

Nay không có chiếu chỉ mà cầm binh đi, e phạm thiên luật. Bằng không, lại mất lòng anh em! Song 

nghỉ lại yêu quái cõi Tây cũng không lấy làm hại, vì đƣờng non núi chẳng có ai đi, nên Thƣợng Ðế 

không sai đánh. Vậy thì tƣớng rùa, tƣớng rắn, và năm vị Long thần, trợ chiến bắt yêu mà cứu sƣ phụ 

. 

 

Tôn Hành Giả tạ ơn rồi đi với bảy tƣớng tới động khiêu chiến. 
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Nói về Huỳnh Mi nghe báo, bàn rằng:  

- Hôm qua đến nay Hành Giã đi mất, không biết viện binh ở đâu, mà lại dám đến đây khiêu chiêns! 

 

Nói rồi cầm đoản côn dẫn bảy yêu ra động hỏi rằng:  

 

- Chúng bay là Long Thần ở đâu dám đến đây nạp mạng? 

 

Bảy tƣớng đồng nạt lớn rằng:  

 

- Chúng ta ở cung Thái hòa là ngũ vị Long thần, và Qui, Xà nhị tƣớng. Nay vì Ðại Thánh đến viện 

binh, nên Ðảng Ma thiên tôn sai chúng ta bắt ngƣơi về nạp. Nhƣ ngƣơi dƣng các sãi và Chƣ thần thì 

thôi, nếu nghịch mạng thì ta phân thây và đốt động . 

 

Huỳnh Mi nổi giận hét lớn rằng:  

 

- Chúng bây là đầu thú mình ngƣời, tài chi mà nói giỏi? 

 

 

Nói rồi liền đánh một còn. Năm vị Long Thần hiện nguyên hình ở trên vớ xuống.  

Còn Quý, Xà nhị tƣớng và Tôn Hành Giả áp đánh Huỳnh Mi đánh hơn mấy mƣơi hiệp Huỳnh Mi lấy 

túi vải sau lƣng.  

Tôn Hành Giả nói lớn rằng:  

 

- Các ông phải đề phòng, cái túi ấy dữ lắm! 

 

 

Và nói và nhảy thót lên mây. 

 

Còn Quý, Xà nhị tƣớng không rõ vật chi, Huỳnh Mi quăng túi ấy lên cao thâu hết năm rồng và tƣớng 

rùa tƣớng rắn đem về động bắt ra trói lại, quăng xuống hầm đậy nắp nhƣ Chƣ thần. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả tức mình, ngồi gục đầu trên chót núi xảy nghe có tiếng kêu rằng:  

- Ðại Thánh đừng ngủ, hãy lo phƣơng thế mà cứu thầy, nếu để trể chắc bị yêu ăn thịt . 
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Tôn Hành Giả mở con mắt ngƣớc mặt ngó lên, thấy Trị Nhựt công tào, nổi giận nạt lớn rằng:  

 

- Ngƣơi là thần vặt, hổm nay đi đâu, không trình diện. Nay lại dọa ta giựt mình? 

 

Công tào bái và thƣa rằng:  

 

- Tôi vƣng lịnh Bồ Tát theo phò hộ Ðƣờng Tăng, nên không dám bỏ mà đi hầu Ðai thánh. Hai bữa 

rày thất vắng tin, trong long nghi ngại. Nay thấy Huỳnh Mi bắt Rồng và Qui Xà nhị tƣớng mới hay 

Ðại Thánh đi thỉnh binh, nên tôi tìm Ðại Thánh xin rán sức cứu thầy, chẳng nên ngã lòng thối chí . 

 

Tôn Hành Giả lau nƣớc mắt nói rằng:  

 

- Ta bây giờ hết thế lên trời, không phƣơng xuống đất. Hổ mặt đi tìm Bồ tát, ngã lòng ra mắt Nhƣ 

Lai, Bảy tƣớng của ông Chơn Võ bị bắt rồi, biết đi cầu ai nữa? 

 

Công Tào nói:  

 

- Xin Ðại Thánh an lòng, tôi còn biết một chỗ nữa, thuộc về Nam thiện bộ châu, tại huyện Hu Di, 

gần núi Hu Di, có Biền Thành, bây giờ gọi là Tứ Châu, có một vị Ðại Thánh quốc sƣ vƣơng bồ tát; 

thần thông thiệt cao cƣờng. Ngƣời lại có mnột học trò gọi là Tiểu Trƣơng thái tử, và bốn vị thần 

tƣớng, năm trƣớc bắt con quái là Thủy mẫu nƣơng nƣơng. Nếu thỉnh đặng chắc là thắng trận . 

 

Tôn Hành Giả mừng rằng:  

 

- Vậy thì ngƣời về bảo hộ thầy, đặng Lão Tôn đi viện . 

 

 

Nói rồi đằng vân qua huyện Hi Di, vào Biền Thành, mới tới cửa chùa, thấy phong cảnh xinh lắm. 

Chẳng ngờ Quốc Sƣ vƣơng bồ tát đã biết trƣớc nên đã sai Tiểu Trƣơng thái tử ra ngoài nghinh tiếp.  

Tôn Hành Giả vào làm lễ, thuật chuyên lại rồi bạch:  

 

- Ðệ tử viện đã cùng phƣơng mới đến cầu bồ tát. Xin ra sức cả dụng phép thần thông, bắt con yêu 

nầy cũng nhƣ trị con Thủy mẫu, song bắt con Thủy mẫu bất quá là cứu dân, chớ bắt con yêu nầy cứu 
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thầy tôi đi thỉnh kinh, thì công đức càng lớn hơn nữa . 

 

Quốc Sƣ vƣơng bồ tát nói:  

 

- Chuyện này là việc Phật, lẽ nào ta chẳng chịu đi, song tháng nầy là đầu mùa hè, nƣớc sông Hoài 

vƣơng nhảy, mà Thủy mẫu nó có hơi nƣớc dƣng thì mạnh lắm. Vả lại mới bắt nó mà giam cầm, e 

tánh chƣa định, nếu thoát ra thì làm dữ mƣời phần; nếu ta mắc đi đánh Huỳnh Mi thì tƣớng nào trị 

đặng Thủy mẫu? Nay ta sai học trò và bốn tƣớng đị trợ chiến thì hay hơn . 

 

 

Tôn Hành Giả tạ ơn, đi với Tiểu Trƣơng thái tử và bốn tƣớng. 

 

Khi đến núi Tiểu tây thiên, Tiểu Trƣơng thái tử cầm thƣơng, bốn tƣớng cầm song kiếm, Tôn Hành 

Giả dắt tới chùa Tiểu lôi âm đứng ngoài khiêu chiến.  

Tiểu yêu vào báo lại. Huỳnh Mi dẫn binh quỷ ra chùa hét lớn rằng:  

- Con khỉ kia, ngƣơi viện ai đó nữa? 

 

Tiểu Trƣơng thái tử hét lớn rằng:  

 

- Ta là Ðệ tử Ðại Thánh quốc vƣơng bồ tát, dẫn bốn tƣớng đi bắt ngƣơi . 

 

Huỳnh Mi cƣời rằng:  

 

- Ngƣơi là trẻ nhỏ thơ ngây, có tài bắt Thủy quái sông Hoài là con sứa. Khéo nghe lời Tôn Hành Giả, 

lặn lội tới mà nạp mình . 

 

Tiểu Trƣơng thái tử nổi giận, liền thích một thƣơng Huỳnh Mi đƣa đoản côn ra đỡ.  

Bốn tƣớng và Tôn Hành Giả xông vào trợ chiến, Huỳnh Mi đánh một hồi, rồi cũng lấy túi nghề ra 

nữa!  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Các ông giữ mình kẻo nó thâu vào túi! 

 

Vừa nói vừa nhảy nai.  
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Huỳnh Mi cũng quăng túi lên thâu Tiểu Trƣơng thái tử và bốn tƣớng đem về trói lại bỏ xuống hầm, 

đậy nắp lại cứng ngắt. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả không vong nhảy trƣớc, đứng trên chót núi khóc ròng.  

Xảy thấy một vị đằng vân từ bên hƣớng Tây Nam bay qua, kêu và hỏi rằng:  

- Tôn Ngộ Không có biết ta chăng? 

 

Vừa nói vừa cƣời tích toát.  

Tôn Hành Giả thấy ông ấy thì biết là phật Di Lạc, vì mập quá nên dễ nhìn.  

Tôn Hành Giả liền bái và hỏi rằng:  

 

- Chẳng hay Phật Tổ đi đâu? 

 

Di Lạc cƣời rằng:  

 

- Ta vì chuyện Tiểu lôi âm nên đến đây trị nó . 

 

Tôn Hành Giả tạ ơn rồi bạch rằng:  

 

- Tôi cám ơn Phật Tổ có lòng thƣơng. Vậy xin cải nghĩa căn cƣớc con quái ấy ở đâu, nó có cái túi gì 

mà thần thông nhƣ vậy . 

 

Phật Tổ nói:  

 

- Nó là Huỳnh Mi đồng tử ở giữ thành tại đền ta, nhơn hôm mồng ba tháng ba ta đi phó hội tại đền 

ông Ngƣơn Thỉ, để nó ở nhà giữ cung, nó mới lấy bửu bối của ta nó trốn xuống đây, giả Phật mà 

thành tinh. Còn cái túi ấy tên túi Hậu thiên, tục kêu là Tố nhơn, còn cái roi ấy là cái dùi đánh khánh 

 

. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nghe tỏ đầu đuôi rồi nói lớn rằng:  

- Cái ông hòa thƣợng hay cƣời nầy, thiệt tệ quá! Sao ông thả gia đồng làm yêu lại bảo nó giả Phật mà 

hại tôi gần chết. Chắc phải mắc tội trị nhà chẳng nghiêm trang . 
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Di Lạc cƣời rằng:  

 

- Một là tại ta hơ hỏng, hai là thầy trò ngƣơi số còn mắc nạn, nên nhiều loài đi xuống đón đƣờng; 

không phải một đứa gia đồng ta mà trách. Nay Ðƣờng Tăng bị nạn nầy đã mãn hạn, nên ta xuống bắt 

nó về . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Huỳnh Mi là con quái dữ, thần thông chẳng phải tầm thƣờng, ông đi tay không làm sao mà bắt đặng 

nó? 

 

Di Lạc cƣời rằng:  

 

- Ta ở đây hóa cái am nhỏ, giả đò kẻ trồng dƣa, biến ra trái dƣa còn sống hết thảy. Ngƣơi vào khiêu 

chiến trá bại dụ nó ra ruộng dƣa nầy, ngƣơi sẽ biến trái dƣa chín lộn theo đám dƣa đó. Ta biết tánh 

nó hảo dƣa gan lắm, làm sao ngó thấy cũng thèm. Ta sẽ cho nó ăn trái dƣa chín, thì ngƣời vô bụng 

mặc sức tung hoành. Ðợi ta lấy cái túi rồi, sẽ bắt nó về cho rảnh . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Kế ấy hay lắm, song lại e nó không theo đuổi, thì mới tính làm sau? 

 

Di Lạc cƣời rằng:  

 

- Ngƣơi sẽ tay ra đây . 

 

Tôn Hành Giả y lời.  

Di Lạc lấy ngón tay trỏ họa phù trong bàn tay Hành Giả.  

Tôn Hành Giả xách thiết bãng đến cửa động khiêu chiến rằng:  

 

- Huỳnh Mi ra đanh với Tôn gia gia cho mau . 

 

Huỳnh Mi nghe tiểu yêu vào báo liền lƣớt ra cửa động hỏi rằng:  
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- Tôn Ngộ Không chuyến nầy trốn không khỏi nữa . 

 

Tôn Hành Giả mắng rằng:  

 

- Ta phen nầy quyết sống thác với ngƣơi, chẳng hề chạy nữa 

 

Huỳnh Mi nói:  

 

- Ta cũng bắt ngƣơi cho rồi, coi còn ai đi viện nữa . 

 

Hai ngƣời hỗn chiến với nhau Huỳnh Mi thấy bộ tay Hành Giả, càng muốn đánh hoài.  

Hành Giả trá bại.  

Huỳnh Mi không quăng túi Hậu thiên, cứ theo đuổi mãi.  

Vừa tới đám dƣa gan, Tôn Hành Giả biến làm trái dƣa chín. Huỳnh Mi ngó cùng bốn phía không biết 

Tôn Hành Giả trốn ngõ nào. Liền bƣớc tới trƣớc thấy đám dƣa, Huỳnh Mi hỏi lớn rằng:  

 

- Ai trồng dƣa đó? 

 

Ông già trong lều cỏ, bƣớc ra thƣa rằng:  

 

- Ðại vƣơng ôi! Dƣa ấy của tôi trồng . 

 

Huỳnh Mi nói:  

 

- Có trái nào chín, hái cho ta ăn giải khát tức thì . 

 

 

Ông già ấy hái trái dƣa chín đem dƣng. Huỳnh mới đƣa vào miệng, trái dƣa ấy đã chạy tuốt vào 

bụng!  

Tôn Hành Giả hiện nguyên hình, múa tay dặm cẳng, đánh quờn trong bụng Huỳnh Mi!  

Huỳnh Mi đau thấu tim phổi, ôm bụng lăn lộn trong đám dƣa, hại đám dƣa nát hết. Vừa khóc vừa rên 

rằng:  
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- Thôi thôi, xin ai cứu tôi làm phƣớc! 

 

. 

 

Khi ấy Di Lạc hiện hình cƣời ngất nói rằng:  

- Ngƣơi còn nhớ ta chăng? 

 

Huỳnh Mi ngó thấy hết hồn, và lạy và năn nỉ rằng:  

 

- Xin chủ tha tội tôi làm phƣớc? 

 

Di Lạc liền mở cái túi, và lấy cây đoản côn. Rồi nói rằng:  

 

- Ngộ Không vị tình ta tha nó làm phƣớc . 

 

Tôn Hành Giả chƣa hết giận, vừa đá vừa đấm không biết mấy thoi.  

Huỳnh Mi lăn lộn một hồi nữa. Di Lạc nói:  

 

- Thôi thôi bấy nhiêu cũng đủ rồi, Ngộ Không tha nó cho rảnh! 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Thôi, hả miệng cho lớn đặn Lão Tôn nhảy ra . 

 

Huỳnh Mi y lời hả miệng.  

Tôn Hành Giả hóa bồ hong bay ra, hiện nguyên hình mới giơ thiết bảng.  

Di Lạc đã thâu Huỳnh Mi vào túi rồi, Tôn Hành Giả khi mới nhảy ra, thì thấy Huỳnh Mi đã khác 

tƣớng, thiệt là đồng tử chơn mày vàng. 

 

Còn Di Lạc giắt túi trong lƣng hỏi rằng:  

- Kim nao ở đâu? 

 

Huỳnh Mi ở trong túi và rên và bạch rằng:  
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- Tôn ngộ Không đập bể rồi . 

 

Di Lạc cƣời rằng:  

 

- Ngộ Không ngƣơi dắt ta đi kiếm miểng chập chỏa? 

 

Tôn Hành Giả y lời vào trƣớc, thấy cửa động bế rồi.  

Di Lạc lấy cây đoản côn đập một cái, cửa động bể ra.  

Tôn Hành Giả vào chùa đập bầy yêu con chết hết. Rồi đem miểng kim nao dƣng cho Di Lạc.  

Di Lạc thổi một hơ, niệm ít câu chú. Kim nao lành lại nhƣ còn nguyên. Rồi từ giã lui về miền Cực 

lạc. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả mở thầy và Sa Tăng, Bát Giới xuống. Ra phía sau giở nắp đá đem Chƣ thần ra 

khỏi hầm và mở dây hết thảy, các ông ấy hổ thẹn vô cùng.  

Tam Tạng lạy tạ ơn.  

Tôn Hành Giả đƣa Chƣ thần, ở đâu về đó.  

Thầy trò ăn uống no nê, nghỉ khỏe nửa ngày, rồi nổi lửa đốt lầu đài cháy rụi.  

Thầy trò đồng đi thẳng Tây Phƣơng. 

 

 

Ấy là:  

 

 

Hết quỷ hết ma rồi tới Phật, 

Có tai có nạn mới là thành.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 67  

Trổ tài, Ngộ Không trừ rắn độc 

Ra công, Bát Giới ủi đồ dơ 
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Nói về bốn thầy trò đi khỏi núi Tiểu tây thiên, đi mấy tháng trời, mà bình an vô sự, nhằm tiết tháng 

ba, trăm hoa đua nở. 

 

Ngày kia đi tới tối, Tam Tạng nói:  

- Ðồ đệ ôi! Trời đã tối rồi, kiếm nhà nào mà tá túc! 

 

Tôn Hành Giả cƣời và thƣa rằng:  

 

- Xin thầy đi lần tới và có chỗ nghỉ ngơi . 

 

Nói rồi đồng đi tới một đỗi, Tôn Hành Giả mừng rỡ nói rằng:  

 

- Lùm cây trƣớc kia có nhà, mau vào đó mà tá túc . 

 

Tam Tạng đi tới liền xuống ngựa, thấy cửa đóng rồi.  

Tam Tạng bƣớc đến gõ cửa.  

Có ông già trong nhà chống gậy ra mở cửa ngõ hỏi ai?  

Tam Tạng chắp tay bái và nói rằng:  

 

- Bần tăng ở Ðông độ, vƣng chỉ đi thỉnh kinh nơi Tây Phƣơng. Ðến đây trời tối lỡ đàng, xin ông làm 

ơn cho chúng tôi tá túc . 

 

Ông già ấy nói rằng:  

 

- Thầy đi sao thấu Tây Phƣơng! Ðây là Tiểu tây thiên đi đến Ðại tây thiên còn xa lắm! Vả lại đƣờng 

đi nguy hiểm vô cùng, còn lo đi không khỏi đất nầy nữa! 

 

Tam Tạng hỏi:  

 

- Vì cớ nào đi qua đất nầy không đặng? 

 

Ông già ấy chỉ mà nói rằng:  

 

- Cách nhà tôi ba mƣơi dặm, phía tây có hòn núi Thất tuyệt, vì núi ấy nhiều hồng, nên đặt tên nhƣ 
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vậy . 

 

Tam Tạng hỏi:  

 

- Thất tuyệt là nghĩa chi? 

 

Ông già ấy nói:  

 

- Thất tuyệt là bảy điều quý là vì hồng có bảy điều quý nhƣ vầy:  

1. Ăn nó bổ ngũ tạng đặng sống lâu. 

2. Cây nó nhiều bóng. 

3. Chim không dám làm ổ trên cây hồng. 

4. Không có sâu bọ. 

5. Lá hứng sƣơng xem tốt lắm. 

6. Trái coi xinh. 

7. Lá rụng tốt tƣơi.  

 

Bởi đƣờng truông núi Thất tuyệt hai bên mọc rặc ròng những hồng tám trăm dặm mới dứt! Vả lại, xứ 

nầy ít ngƣời ở không có bao nhiêu bộ hành, nên đƣờng truông ấy thƣờng năm hồng rụng trái làng 

khang, đến nổi nhớt đƣờng dơ lắm bởi lớp lâu lớp mới, nên hơi quá nhà tiên, song lúc nầy còn tiết 

mùa xuân, nhờ gió chƣớng nên không nghe hơi độc. Thầy tính làm sao mà lội qua khỏi tám trăm 

dặm nhơ uế nầy, thì đến Ðại tây thiên mới đặng . 

 

 

Tam Tạng nghe nói rất buồn. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả ở sau lƣng trờ tới nói rằng:  

- Ông già nầy bất thông quá! Chúng tôi xin ngủ nhờ mnột đêm, lại kiếm chuyện nói văn nầy thế 

khác, báo hại tôi đứng đã mõi chƣn! Nếu không cho tá túc thì thôi, thầy trò tôi ngủ nơi gốc cây cũng 

đặng. Phải nói làm chi nhiều chuyện cho rầy ai? 

 

Ông già ấy thấy ngƣời dị tƣớng, liền làm gan nạt rằng:  

 

- Ngƣơi là con quỷ ho lao, ốm nhom ốm nhách, dám cả gan chót mỏ mắng ta? 
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Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Thiệt ông có con mắt mà thiếu con ngƣơi nên mắng tôi là con quỷ ốm! Trong sách tƣớng nói:  

 

- Ngƣời dị tƣớng thì có kỳ tài, cũng nhƣ trong đá xấu mà có ngọc tốt. Nếu ông coi nhƣ vậy thì chẳng 

là lầm lắm! Tuy tôi xấu tƣớng mặc lòng, mà tài hay đánh cọp bắt rồng, sức biết trừ yêu trị quái . 

 

Ông già ấy nghe nói, đổi giận làm vui, liền bái mà mời bốn thầy trò vào nhà. Ðem nhiều trái cây đãi 

trà nƣớc, lại hối dọn cơm chay. 

 

Khi ấy Bát Giới ăn uống rồi, kéo Hành Giả mà hỏi nhỏ rằng:  

- Sƣ huynh, ông nầy ban đầu không muốn cho tá túc, sao bây giờ hậu đãi mƣời phần ?  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Cũng có cớ chi đó, để ta hỏi thử coi thể nào . 

 

Giây phút Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

- Chẳng hay ông họ chi ?  

Ông ấy nói:  

 

- Họ Lý . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nhƣ vậy thì xóm nầy có phải là Lý gia trang chăng? 

 

Ông già nói:  

 

- Không phải, đây là Ðà la trang, xóm nầy năm trăm nóc gia, có một mình tôi họ Lý . 

 

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

 

- Chẳng hay Lý thí chủ vì chuyện chi mà hậu đãi chúng tôi ?  
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Lý lão đứng dậy bạch rằng:  

 

- Ðây có yêu quái báo đời. Khi nãy nghe thầy nói có tài bắt yêu quái, nên tôi cần giúp việc ấy, sẽ sắm 

lễ trọng thể tạ ơn . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Xin vƣng . 

 

Bát Giới cƣời rằng:  

 

- Ông ngoại nghe ngƣời ta muốn bắt cháu, liền chịu tức thì, không lo họa phƣớc! 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ta ừ một tiếng cũng nhƣ bỏ bạc cọc rồi, khỏi lo đi thỉnh ngƣời khác . 

 

Nói rồi ngó Lý lão mà hỏi rằng:  

 

- Xóm nầy thiên hạ ở đông đầy, sao lại có yêu quái ?  

Lý lão nói:  

 

- Thiệt chúng tôi ở đây thuở nay bình an vô sự. Hồi tháng sáu năm kia, ai nấy đƣơng đập lúa mì 

ngoài đồng, xảy đâu trận gió thổi tới, ngỡ là bảo tố, ai nấy kinh sợ. Chẳng ngờ con yêu hiện hình ăn 

hết trâu bò ngoài ruộng, nuốt sống gà vịt không them nhai, coi bộ chƣa no, còn ăn tráng miệng ít 

ngƣời nữa! Năm ngoái cũng tới một lần phá hại nhƣ vậy nữa! Thầy ôi! Nếu thầy có tài trừ đặng yêu 

quái mà cứu xóm nầy, chúng tôi đều đậu lễ mà tạ ơn, bao nhiêu cũng chịu . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nhƣ vậy thì khó bắt lắm! . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Thiệt là khó bắt. Vả lại chúng tôi là sãi đi đƣờng, tá túc một đêm mà lo đi thỉnh kinh, rảnh đâu mà 
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bát yêu quái? 

 

Lý lão nổi giận nói rằng:  

 

- Các thầy là sãi nói gạt kiếm cơm. Ban đầu khoe có tài trừ yêu, nay lại nói khó bắt . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Khó bắt là tại xóm nầy không đồng lòng . 

 

Lý lão hỏi:  

 

- Sao thầy biết xóm nầy không đồng lòng? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Yêu tinh phá xóm hai ba năm nay, hại không biết mấy mạng. Nếu một nhà chịu một lƣợng bạc, thì 

cũng đƣợc năm trăm, rƣớc một thầy đại tài trừ yêu cũng đặng. Sao để vậy mà chịu, cho nó phá xóm, 

phá làng? 

 

Lý lão đáp rằng:  

 

- Luận chuyện cũ càng thêm mắc cở. Năm ngoái nội xóm tôi, nhà nào cũng xuất bạc năm bảy lƣợng, 

qua non nam rƣớc một vị hòa thƣợng đại tài, đến bắt yêu cũng không đặng . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Lý thí chủ hãy thuật chuyện lại cho rành !  

Lý lão nói:  

 

- Ban đầu hòa thƣợng đánh chuông gõ mõ tụng kinh, giây phút yêu tinh nổi gió bay tới, đánh quờn 

với hòa thƣợng một hồi rồi hòa thƣợng té xuống nằm ngay, yêu tinh bay mất, chúng tôi lại xem thử 

coi thể nào, rờ đầu hòa thƣợng mềm xèo nhƣ trái dƣa hấu nẩu ruột! 
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Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Thật vậy thì các ông đã thất một trận rồi! 

 

Lý lão nói:  

 

- Thất một trận chẳng nói làm chi, chúng tôi lo chôn chất hòa thƣợng rồi lại chịu bạc tiền cho đệ tử 

thầy ấy, mà nó lại đi kiện tới quan, đến nay hãy còn nhủn nhẳn !  

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Sau còn rƣớc ai nữa hay chăng? 

 

Lý lão nói:  

 

- Sau có thỉnh một thầy đạo sĩ, tới đánh cồn thỉnh yêu tới, hỗn chiến tối ngày sáng đêm. Ðến rạng 

đông chúng tôi đi kiếm tới mé khe, vớt thầy đạo sĩ lên nhƣ con gà đã luộc! 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Trận thứ nhì cũng thất nữa! 

 

Lý lão nói:  

- Tuy đạo sĩ chết, mà chúng tôi tốn của cũng nhiều! 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Không hề gì mà sợ, để chúng tôi bắt nó cho . 

 

Lý lão nói:  

 

- Nếu thầy có tài chắc ý nhƣ vậy, thì tôi mời các ngƣời ở xóm nầy đến làm tờ giao kèo chắc chắn, 

nếu bắt đặng thì đòi bạc thƣởng bao nhiêu chúng tôi cũng giăng tay chịu đủ nếu rủi thất trận xin 

đừng thƣa kiện chúng tôi? 
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Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Chúng tôi không bắt thƣờng nhơn mạng nhƣ họ mà sợ, hãy thỉnh ngƣời thị chứng cho mau . 

 

Khi ấy Lý lão sai gia tƣớng đi mời tám chín ông già lối xóm lại.  

Mấy ông ấy đến hỏi rằng:  

- Ðại sƣ nào chịu bắt yêu quái? 

 

Tôn Hành Giả chắp tay nói rằng:  

 

- Tôi đây . 

 

Mấy ông ấy trề miệng nói rằng:  

 

- Không xong đâu! Yêu tinh ấy thần thông quảng đại, có lớn dị thƣờng. Hòa Thƣợng nầy chắc nhét 

không đủ kẽ răng nó! 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Tuy tiểu tăng ốm o nhỏ thó mặc lòng, mà thuở nay bắt yêu tinh bất kể kỳ số . 

 

Các ông ấy hỏi:  

 

- Thầy bắt đặng yêu quái thì đòi ăn thƣởng bao nhiêu? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Chúng tôi là ngƣời tu hành, làm phƣớc chớ không dùng tiền bạc . 

 

Mấy ông ấy nói:  

 

- Lẽ nào chúng tôi dám mƣợn không? Nếu thầy bắt đặng yêu, thì nội xóm tôi mỗi nhà cúng hai mẫu 

ruộng, cất chùa cho mấy thầy ở mà tu hành, còn hơn đi thỉnh kinh lao khổ . 
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Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Sự ruộng đất lại độc hơn tiền bạc nữa! Làm ruộng không khác gì chăn ngựa. Nuôi trâu cắt cỏ, cày 

cấy cực thân, lại còn lo đóng thuế rằng khác! Chúng tôi chẳng chịu đâu . 

 

Mấy ông già ấy lấy làm lạ hỏi rằng:  

 

- Không chịu bạc tiền chẳng tham ruộng đất, vậy chớ muốn vật gì? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Chúng tôi là sãi đi đƣờng, nội bữa ăn cũng đủ, chẳng hề chịu tạ ơn . 

 

Các ông ấy mừng rỡ nói rằng:  

 

- Nhƣ vậy thì dễ lắm, song chẳng biết làm sao mà trừ yêu . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nếu nó tới đây thì tôi bắt lập tức . 

 

Mấy ông ấy nói:  

 

- Con yêu ấy cao lớn lắm, miệng nuốt trộng ngƣời ta, giả võ đằng vân, thầy làm sao lại gần nó cho 

đặng . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Việc đằng vân giá võ tôi coi nó nhƣ con, còn cao lớn bao nhiêu tôi trị cũng đặng . 

 

Nói vừa dứt tiếng, xảy nghe gió thổi vo vo, tám chín ông già ấy đều run lập cập mà nói rằng:  

 

- Hòa Thƣợng nầy miệng ăn mắm ăn muối, nên nói đâu có đó, nói tới yêu tinh thì yêu tinh tới! Vậy 

thì Lý lão mở cửa buồng cho mau! 
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Lý lão mở cửa buồng dắt mấy ông già thân thích và Tam Tạng vào trong mà trốn, và đi và nói rằng:  

 

- Chạy cho mau kẻo yêu tinh nuốt sống! 

 

Sa Tăng, Bát Giới nghe nói kinh hãi, cũng muốn chạy theo.  

Tôn Hành Giả một tay kéo Sa Tăng, một tay nắm Bát Giới mà nói rằng:  

 

- Hai ngƣơi thiệt bắt thông lắm, mình là ngƣời tu niệm sao dám vô buồng gói của ngƣời, hãy đi theo 

ta, coi yêu quái thể nào cho biết? 

 

 

Nói rồi kéo ra ngoài nhà cầu ngó lên coi thử, gió càng ngày càng lớn, Bát Giới hoảng hồn nằm sắp 

dƣới đất, lấy mỏ ủi đất mà giấu mình chắc cứng nhƣ đinh đóng.  

Còn Sa Tăng bị gió thổi bét con mắt, liền lấy áo đội đầu mà che mặt.  

Tôn Hành Giả biết là gió yêu, đợi luồng gió thổi qua rồi, ngó lên trên mây, thất nhƣ cặp lồng đèn lần 

lần thòng xuống.  

Hành Giả cuối mặt xuống kêu rằng:  

 

- Trời đã lặng gió, hai em chờ dậy mà coi yêu . 

 

Bát Giới trồi lên, hai tay phủi đất, ngƣớc mặt ngó trời liền cƣời ngất mà nói rằng:  

 

- Ngộ ngộ, nói vậy thì con yêu biết lễ nghi, mình cũng nên làm bạn với nó! 

 

Sa Tăng nói:  

 

- Ðêm tối nhƣ vầy sao mà biết nó phải quấy? 

 

Bát Giới nói:  

 

- Lời cổ ngữ rằng: Ði đêm phải có đèn đuốc, bằng không đèn đuốc thì chẳng nên đi. Nay nó đi đêm 

có lồng đèn, thì chắc là ngƣời tử tế . 

 

Sa Tăng nói : 
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- Anh coi lầm rồi, không phải lồng đèn đâu, ấy là cặp mắt con yêu chiếu sáng . 

 

Bát Giới hoảng kinh rút cổ xuống ba tấc mà nói rằng:  

 

- Châu ôi, con mắt tới bây lớn, thì miệng rộng biết chừng nào! 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Hiền đệ đừng sợ, hai đứa bây hãy bảo hộ thầy để Lão Tôn lên hỏi thử, coi nó xƣng là con tinh gì! 

 

Tôn Hành Giả hú lên một tiếng nhảy lên trên mây, cầm thiết bãng hét lớn rằng:  

 

- Ðừng đi tới nữa, có ta ở đây . 

 

Con quái nghe nói đứng dừng lại, cầm cây giáo múa hoài, Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

 

- Ngƣơi là yêu quái phƣơng nào? 

 

Con yêu ấy chẳng trả lời, cứ múa giáo mãi.  

Tôn Hành Giả hỏi nữa, nó cũng làm thinh, Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Nói vậy thì ngƣời có hai tật, đã điếc lại câm, đố chạy đâu cho khỏi, coi thiết bảng của ta đây . 

 

Tôn Hành Giả nói rồi đập liền. Con quái ấy không sợ, cứ múa giáo đở hoài, cự chiến tại trên mây cho 

tới canh ba cũng còn đánh. 

 

Khi ấy Bát Giái, Sa Tăng, đứng dƣới nhà cầu coi rõ ràng thấy con yêu ấy đỡ hoài, chớ không đánh 

lại.  

Còn Tôn Hành Giả đập đầu nó hoài mà không trúng, Bát Giới cƣời rằng:  

- Sa Tăng, ngƣơi ở đây mà giữ gìn thầy, đặng lão Trƣ lên mây trợ chiến, đừng để một mình con khỉ 

ấy thắng trận, nó uống rƣợu trƣớc mình . 

 

 

Nói rồi liền nhảy lên mây, giá đinh ba đạp đại.  
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Con yêu ấy rút thêm một cây giáo nữa mà cự với Bát Giái, hai tay hai giáo đánh bay, hai ngƣời coi 

không kịp.  

Bát Giới khen rằng:  

 

- Chắc là cặp giáo cán mềm? 

 

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

 

- Sao ngƣơi biết cán mềm? 

 

Bát Giới nói:  

 

- Thấy hai ngọn giáo cự với mình mà chẳng thấy cán, không biết nó giấy cán giáo ở đâu, nếu không 

mềm, nó thâu sao đƣợc? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Phải, có khi cặp giáo cán mềm, song nó chẳng biết nói, chắc là mới hóa hình ngƣời, khí âm còn 

thanh lắm, đánh tới sáng có khí dƣơng chắc nó phải chạy, chúng ta rán sức đuổi theo chẳng nên cho 

sẩy . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Phải . 

 

Anh em đánh tới rạng đông, con quái ấy bại tẩu, hai anh em đuổi theo. Xảy nghe hơ thúi quá chừng. 

(Ấy là bay ngang đƣờng truông núi Thất tuyệt)  

Bát Giới nhăn mặt nói rằng:  

- Ai quậy cầu tiêu bất nhơn quá, bay hơi thúi nhức đầu! 

 

Tôn Hành Giả bụm mũi bảo rằng:  

 

- Cứ việc đuổi theo cho kịp nó, hơi đâu hỏi chuyện bao đồng . 

 

Con quái ấy bay qua khỏi núi, hiện nguyên hình là con rắn mãng xà vảy đỏ.  
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Bát Giới nói:  

 

- Cha chỉ là lớn và dài, nếu con rắn nầy ăn năm trăm ngƣời cũng còn đói! 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Cặp nanh nó dài quá, chắc cặp nanh ấy là cặp giáo chẳng sai, mình rƣợt nó đã đuối rồi, hãy ví mà 

đập cho đặng . 

 

Bát Giới nghe nói, vác đinh ba xốc lại đập đầu. Con rắn mãng xà chun xuống hang, còn ló đuôi tám 

thƣớc, Bát Giới buông đinh ba, nắm đuôi rắn mà kéo, kéo hết sức cũng chẳng ra chút nào!  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Ngƣơi đừng vuốt lƣơn đàng đuôi, hãy buông đặng nó thụt vô cho rảnh rồi sẽ làm thế khác mới xong 

. 

 

Bát Giới y lời buông liền, con rắn thụt đuôi vào hang.  

Bát Giới làm mặt quạu mà nói rằng:  

 

- Phải chi đừng buông thì mình còn một khúc, nay nó thụt mất, biết chừng nào ló ra! 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nó thì mập và to, miệng hang hẹp, chắc cựa mình không sao đặng, cũng chun ngõ khác, ngƣơi hãy 

kiếm miệng hang mà chận đầu, đặng ta thọc chỗ nầy nếu nó phóng ra thì ngƣơi đập chết . 

 

Bát Giới y lời, bay qua phía bên kia, quả có miệng hang lớn lắm, Bát Giới đứng chận miệng hang.  

Bên nầy Tôn Hành Giả lấy thiết bãng hóa ra rất dài, lòn theo miệng hang thọc con rắn, mãng xà 

phóng tới nhảy vọt ra, Bát Giới giựt mình nhảy trái, bị mãng xà quất đuôi đập nhằm Bát Giái, Bát 

Giới té sắp gần bể đầu; nằm nghiêng rên mãi. 

 

Còn Tôn Hành Giả quơ hoài, biết trong hang trống lổng liền nhảy ngang qua núi mà hối rƣợt theo.  

Bát Giới mắc cở đứng dậy bộ xẻn lẻn, cứ đập bậy cho có chừng!  

Tôn Hành Giả chạy đến, xem thấy cƣời ngất nói rằng:  
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- Mãng xà chạy rồi ngƣơi còn đập giống gì đó? 

 

Bát Giới nói túng rằng:  

 

- Lão Trƣ ở đây đập bụi mà dọa rắn . 

 

Tôn Hành Giả hối bốc theo. Anh em nhảy qua khe, thấy mãng xà nằm khoanh, cất cổ muốn phóng 

tới.  

Bát Giới kinh hãi thối lui, Tôn Hành Giả nhảy tới đập một hèo bị mãng xà nuốt sống, Bát Giới dậm 

đất, đấm ngực khóc và kể anh.  

Tôn Hành Giả ở trong bụng con rắn chống thiết bãng nói rằng:  

 

- Bát Giái, ta chƣa chết đâu mà kể, để ta bắt nó làm cái cầu cho ngƣơi coi! 

 

 

Nói vừa dứt lời, mãng xà bị chống thiết bãng đau quá nên cong xƣơng sống, coi giống cây cầu lắm, 

ngặt không ai dám đi!  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ðể ta bắt nó hóa ra chiếc ghe cho ngƣơi coi . 

 

Nói rồi dộng thiết bảng xuống bụng con rắn, mãng xà đau bụng cong đuôi ển xƣơng sống cất cỗ coi 

nhƣ chiêc thuyền. Bát Giới nói:  

 

- Tuy giống thuyền ngặt không có cột bƣờm, chạy sao cho đặng! 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ngƣơi đứng tránh ra, để ta khiến chiêc thuyền nầy chạy bƣờm cho mà coi . 

 

Nói rồi lấy thiết bảng thọc lủng lƣng rắn, ló lên cao nghêu nhƣ cột bƣờm.  

Mảng xà đau quá nhảy vọt tới nhƣ chạy bƣờm, hơn hai mƣơi dặm mới chịu chết!  

Bát Giới rƣợt theo vác đinh ba đạp đầu mảng xà tan nát, mà còn đập hoài!  

Tôn Hành Giả nhảy ra cƣời rằng:  
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- Rắn đã chết rồi, còn đập làm chi nữa! 

 

Bát Giới nói:  

 

- Anh ôi, tôi thuở nay có nghề đập rắn chết mà thôi, vả lại lời tục có nói rằng: Giết rắn giết cho hết 

nọc! Tôi sợ nó sống lại báo thù! 

 

Và nói và cƣời, đồng nắm đuôi rắn kéo lôi về, mà đi chƣa tới. 

 

 

Nói về Lý lão và mấy ông già nói với Tam Tạng rằng:  

- Hai vị lịnh đồ đi một đêm mà không về, e chẳng toàn tánh mạng! 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Nhằm chẳng hề chi, để ra coi chừng thử! 

 

 

Cùng nhau đồng ra ngỏ mong, thấy Hành Giã và Bát Giới nắm đuôi mãng xà vƣơng lôi về, và đi và 

hè hụi! Ai nấy mừng rỏ, cả xóm đồng kéo ra lạy mà nói rằng:  

 

- Nhờ ơn gia gia trừ yêu, cứu mạng cả xóm . 

 

Lạy rồi cầm thầy trò ở nán năm bảy ngày, song thầy trò đã quyết ý từ giả.  

Nội xóm thấy thầy trò không dùng tiền bạc ruộng đất, chẳng biết lấy chi tạ ơn, túng phải dùng cơm 

khô và trái cây, gánh theo đƣa đón.  

Ði cách ba mƣơi dặm tới núi Thất tuyệt, đƣờng truông bày hơi thúi gắt gao! Tam Tạng nhức đầu chịu 

không nổi! Vả lại thấy đƣờng truông ấy hồng rụng lớp lâu lớp mới, cao đã bằng đầu, không biết làm 

sao mà đi qua cho đặng!  

Bèn hỏi Tôn Hành Giả:  

 

- Tính làm sao? 
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Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Khó tính lắm! 

 

Tam Tạng thấy Hành Giả bụm mủi nói nhƣ vậy, biết thế khó rồi, động lòng rơi lụy, Lý Lão bạch 

rằng:  

 

- Xin lão gia đừng lo, chúng tôi đã tính rồi, mới đƣa lão gia đến đây, quyết dọn đƣờng khác cho bốn 

thầy đi, mà đền ơn cứu mạng 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Lý đàn việt nói còn sai lắm! Hồi nào ông nói đƣờng truông này tới tám trăm dặm, các ông không 

phải là bộ hạ vua Ðại Võ mà phá núi dọn đƣờng bảy tám trăm dặm? Bề nào cũng anh em ta ra sức 

mới xong; cũng muốn dọn đƣờng truông nầy, ngặt không cơm nên làm chẳng nổi việc! 

 

Các ngƣời ấy đồng nói rằng:  

 

- Lƣơng phạn bao nhiêu chúng tôi chịu cả . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nếu vậy thì dùng ít giạ gạo trắng, nấu cơm phơi khô hoặc làm bánh bao cũng đặng. Ta sẽ bảo hòa 

thƣợng mỏ dài ăn no, rồi hóa làm con heo lớn, ủi đƣờng này cho sạch mà đi . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Ðại ca tệ thời thôi, các cha muốn sạch sẽ cho sƣớng thân, sai tôi làm việc dơ dáy? 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Ngộ Năng, nếu ngƣơi có tài phép thì dọn cái đƣờng nầy, ta đi tới Tây Phƣơng, tính công ngƣơi thứ 

nhứt . 
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Bát Giới cƣời rằng:  

- Lão Trƣ biến ba mƣới sáu cách, hóa làm lợn lớn lại khó gì? Song biến hình lớn chừng nào, thì bao 

tử lớn theo chừng nấy, phải ăn no mới đủ sức dọn đƣờng; nếu đói chắc làm không nổi . 

 

Các ngƣời ấy đồng nói rằng:  

 

- Chúng tôi quyết đem cơm khô và bánh in, bánh bao, vật thực theo ăn mà dọn đƣờng, mỗi ngƣời 

mỗi gánh. Vậy thì chúng tôi đem ra hết cho thầy dùng; rồi sai ngƣời về nấu cơm gánh theo, phòng 

khi bổ khuyết . 

 

Bát Giới nghe nói mừng rỡ, cởi y phục và nói rằng:  

 

- Xin ai nấy đừng cƣời, coi Lão Trƣ lập cái công thúi hoắc! 

 

 

Nói rồi dùn mình biến ra con heo lớn quá, mình dài một trăm trƣợng, ai nấy đều kinh!  

Tôn Hành Giả bảo đem cơm khô và đồ vật thực đổ đống, mời Bát Giới đỡ lòng.  

Bát Giới xốc một hồi mới hết, rồi ra sức ủi đƣờng.  

Tam Tạng cởi ngựa theo sau, Tôn Hành Giả theo phò tả hữu, Sa Tăng gánh đồ hành lý theo sau.  

Tôn Hành Giả day lại nói rằng:  

 

- Thôi các ông trở về mà nghỉ, nhƣ tƣởng tình thì sai ngƣời đem thêm cơm đặng sƣ đệ dùng thêm cho 

mạnh sức . 

 

Mấy ngƣời cỡi ngựa chạy về trƣớc hối nấu cơm, rồi bắt lừa chở theo mà không kịp, theo riết tới bữa 

sau mới thấy dạng, liền cả kêu rằng:  

 

- Các lão gia chậm chậm vậy, đợi chúng tôi dƣng cơm . 

 

Tam Tạng mừng rỡ tạ ơn, bảo Bát Giới nghỉ mà ăn cho thêm sức.  

Bát Giới ủi hai ngày đã đói, thời may gặp cơm nhiều, ăn một bữa no nê rồi ủi nữa. Thiệt là nhờ Bát 

Giới ủi tám trăm dặm đƣờng Thất Tuyệt trống trơn, quá khỏi truông mới hƣờn hình nhƣ cũ.  
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Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 68  

Châu Tử vƣơng treo bảng cầu thầy 

Tôn Hành Giả trỗ tài làm thuốc 

Nói về bốn thầy trò đi khỏi đƣờng ô uế, đà đến chỗ đất bằng.  

Không bao lâu đã hết tháng ba, bƣớc qua mùa hạ.  

Xảy thất thành trì ngăn trƣớc mặt!  

Tam Tạng dừng ngựa hỏi rằng: 

- Ðồ đệ ôi! Chẳng biết thành nƣớc chi đó vậy? 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Nhƣ vậy thầy không biết chữ hay sao? 

 

Tam Tạng nói : 

- Ta tu hành từ bé đến nay, chữ nào lại không biết . 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Trong cờ vàng trên thành, có đề ba chữ: Châu Tử Quốc. Thầy không thấy hay sao? 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Ở đây xa quá, ngó thành còn chƣa rõ ràng, coi chữ trong cờ sao thấy? Nhƣ vậy thì đến nƣớc ấy mà 

ghi điệp thông quan 

 

 

Nói rồi giục ngựa đến chợ, thấy thiên hạ rất đông, phong cảnh xinh tốt.  

Song mấy ngƣời tại chợ, đua nhau mà coi bốn thầy trò.  

Tam Tạng dặn các trò cúi mặt mà đi, chẳng nên gây họa.  

Bát Giới giấy mỏ, Sa Tăng cúi đầu mà đi.  

Tôn Hành Giả ngó tứ tung, làm tề không đặng!  

Thiên hạ xem thấy liền cƣời.  
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Tôn Hành Giả chen hèn lâu đi mới khỏi chợ.  

 

Ði một hồi đến dinh kia, trên có biểng đề ba chữ rằng: Hội đồng quán. Bốn thầy trò tính vào nhà nghỉ 

ngơi; đợi phê điệp sẽ đi môn thể.  

Bát Giới nghe nói, liền xách đinh ba dọa mấy ngƣời coi, hơn hai mƣơi ngƣời ngã lăn, còn bao nhiêu 

đêu đí hết, bốn thầy trò vào Hội đồng quán nghỉ ngơi.  

Trong quán ấy có một ông chánh và một ông phó, đều ở tại đó mà tra xét ngƣời lạ mặt. Xảy thấy bốn 

thầy trò Tam Tạng tới, quan chánh quan phó đồng hỏi rằng: 

 

- Các ông ở đâu, đến có việc chi. Xin cắt nghĩa cho rõ? 

 

Tam Tạng chắp tay thƣa rằng: 

 

- Bần tăng ở Ðông độ, vƣng chỉ Ðại Ðƣờng hoàng đế đi thỉnh kinh Tây Phƣơng, nay đến đây ghi 

điệp . 

 

Hai ngƣời ấy mừng rỡ hậu đãi mƣời phần.  

Tam Tạng hỏi thăm: 

 

- Bây giờ Bệ Hạ có lâm triều, vào ghi điệp đặng chăng? 

 

Hai ngƣời đáp rằng: 

 

- Bệ Hạ tôi vắng lâm triều đã lâu, nay nhằm ngày huỳnh đạo, nên Bệ Hạ lâm triều, vào mà ghi điệp 

cho kịp, nếu để trễ thì không biết chừng nào mới lâm triều, chắc đợi lâu lắm! Vì bữa nay có nghị 

đăng bãng mới lâm triều . 

 

Tam Tạng nghe nói, kêu Ngộ Không mà dặn rằng: 

 

- Ngƣơi hãy coi cơm nƣớc cho sẳn sàng, ta vào ghi điệp, trở ra cơm nƣớc rồi lên đƣờng! 

 

 

Dặn rồi thay đổi y phục, đến trƣớc ngọ môn; cậy Hoàng môn quan vào tâu lại.  

Hoàng môn quan vào tấu.  
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Vua Châu Tử mừng rỡ phán rằng: 

 

- Trẩm bịnh đã lâu lắm, nên vắng lâm trào, nay đƣơng đăng bảng chiêu y, may có sãi phƣơng xa ra 

mắt . 

 

Tức thì truyền chỉ cho vào.  

Tam Tạng làm lễ rồi Vua Châu Tử đòi lên dựa bên ngai, cho ngồi đàm đạo; lại truyền quan dọn tiệc 

chay đãi đằng.  

Tam Tạng tạ ơn và dƣng điệp.  

Vua Châu Tử xem rồi mừng rở phán rằng: 

 

- Tại nƣớc Ðại Ðƣờng xƣa nay mấy vị thánh đế, mấy bực hiền thần, đến vua Ðại Ðƣờng đau bịnh chi 

mà thác đi sống lại, đến đổi sai đi thỉnh kinh về làm chay, bởi trong điệp thông quan nói tắt, pháp sƣ 

hãy cắt nghĩa cho rành? 

 

Tam Tạng chắp tay tâu rằng: 

 

- Từ xƣa Tam hoàng Ngủ đế, là vua thánh sau nối qua Tam đại đại là nhà Hạ, nhà Thƣơng, nhà 

Châu. Ðến đời Liệt quốc, Tần thĩ Hoàng thâu về một mối. Sau bị nhà Hớn chiếm cứ, sau nửa chia 

làm ba, gọi là Tam quốc. Sau về nhà Tây Tấn, rồi qua Ðông Tấn, Tống, Tề, Lƣơng, Trần, năm đời trị 

không bao lâu, nhà Tùy thâu về một mối; bởi nhà Tùy vô đạo, Tùy hoàng đế là con, mà thí cha là 

Tùy văn đế, nên thiên hạ không phục, dấy loạn bốn phƣơng. Ðƣờng Cao tổ cất binh dẹp loạn ấy, mới 

đặt hiệu nƣớc là Ðại Ðƣờng. Nay Ðƣờng Cao tổ đã băng, Ðƣờng thế Dân là chúa của tôi, lên ngôi thế 

vị cho vua cha, lấy đức trị dân, bốn biển bình an cả. Bởi Lảo Long tráo giờ bớt nƣớc, trời sai Ngụy 

Trƣng chém Lão Long mà trị tội, Lảo Long sợ, nên cho Ðƣờng thiên tử thấy chiêm bao, xin vua cứu 

mạng, chúa tôi lòng nhơn hiền chịu cản Ngụy Trƣng, đến thức dậy giựt mình vì hứa lở việc lớn. 

Rạng ngày chúa tôi lâm triều, truyền dọn yến đãi quần hầu, cố ý cầm Ngụy Trƣng cho quá giờ ngọ, 

nên bây giờ cờ đánh với Ngụy Trƣng. Tới giờ Ngọ, Ngụy Trƣng làm nhƣ hình ngũ gụt, chiêm bao 

xuất hồn chém Lão Long quăng đầu trƣớc sân chầu . 

 

 

Vua Châu Tử nghe nói tới đó, liền phán hỏi rằng:  

- Chẳng hay ông Ngụy Trƣng là ngƣời ở nƣớc nào đến đó? 
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Tam Tạng tâu rằng: 

 

- Ngụy Trƣng là thừa tƣớng Ðại Ðƣờng, trên biết thiên văn, dƣới thông địa lý, một vị tôi hiền Ðại 

Ðƣờng. Bởi Ngụy Trƣng xuất hồn chém Lão Long sông Kinh, nên hồn Lão Long kiện tới Âm phủ 

rằng: Chúa tôi hứa cứu khỏi, mà để cho Thừa tƣớng giết mình. Bởi cớ ấy nên chúa tôi bịnh ngặt, 

Thừa Tƣớng Ngụy Trƣng thấy vậy viết thơ giao cho chúa tôi, dặn chừng nào hồn xuống Âm phủ, sẽ 

đƣa thơ ấy cho Phán quan là Thôi Giác là ngƣời bằng hữu của Ngụy Trƣng sẽ hết lòng bảo hộ Thiệt 

quả nhƣ vậy, chúa tôi băng ba rồi ngày sống lại, nay tính làm chay, mới sai tôi qua Tây Phƣơng thỉnh 

kinh về làm siêu độ . 

 

Vua Châu Tử than rằng: 

 

- Thiệt là đại quốc, vua thánh, tôi hiền. Còn quả nhơn bịnh hoạn đã lâu, chẳng thấy quần thần cứu 

giúp! 

 

Tam Tạng nghe nói liếc xem, thấy vua Châu Tử ốm o vàng vỏ, suy yếu quá chừng!  

Tam Tạng muốn tâu, xẩy thấy quan đến mời ngồi cổ.  

Vua Châu Tử truyền dọn đồ ăn chung một mâm với Tam Tạng . 

Tam Tạng tạ ơn, rồi dự tiệc chay với Châu Tử. 

 

 

Nói về Tôn Hành Giả ở trong quán Hội đồng hối Sa Tăng dọn cơm nƣớc.  

Sa Tăng nói:  

- Cơm nƣớc thì dễ nấu, ngặt thiếu đồ nêm rau cải, vì dầu, muối, tƣơng, giấm đều không có . 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ta còn ít đồng tiền đây sai Bát Giới đi chợ mua đồ ăn cũng đặng . 

 

Bát Giới làm biếng kiếm miếng nói rằng: 

 

- Tôi không dám đi chợ đâu, vì tƣớng mạo thô tục quá chừng, sợ ra đƣờng gây họa . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Chuyên mua bán thì lấy lể công bình, làm sao đến nỗi mắc họa? 
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Bát Giới nói:  

- Vậy chớ anh không thấy tôi vác mỏ lên một cái mà mƣời mấy ngƣời té ngửa hay sao? Nếu ra giữa 

chợ đông, chắc nhiều ngƣời ngã lăn chi cho khỏi bị chúng bắt? 

 

Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Ngƣơi biết chợ đông đảo mà có thấy bán vật gì chăng? 

 

Bát Giới nói: 

 

- Thầy dặn tôi cúi đầu xuống mà đi, đừng có vác mặt lên mà gây họa. Bởi cớ ấy nên tôi không thấy 

bán vật gì . 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ở nbgoài chợi thì bán hàng xén, quán cơm, quán rƣợu chẳng nói làm chi, những quán nƣớc, đồ ăn 

điểm tâm, bánh in, bánh bao, các thứ trái cây, các món thanh bông, rau, cải, cà, mƣớp, đƣờng, mật, 

đậu, mè, bất kể kỳ số, để ta mua về đải ngƣời một bửa . 

 

Bát Giới nghe nói nhiểu nƣớc miếng, đứng dậy nói rằng: 

 

- Chuyến nầy anh đải tôi, khi sau tôi đải lại? 

 

Tôn Hành Giả cƣời thầm, nói rằng: 

 

- Sa Tăng, ngƣơi hãy nấu cơm canh, để ta đi mua đồ nêm với Bát Giái . 

 

Bát Giới nghe nói, bƣng tô chén đi theo.  

Tôn Hành Giả hỏi thăm quân lýnh, tiệm bán đồ gia vị ở đâu?  

Lính nói: 

 

- Ði theo đƣờng nầy qua gần chợ, quẹo lại tiệm lầu họ Trịnh, tiệm ấy bán hàng xén đủ thứ: Dầu, 

tƣơng, muối, giấm, gừng, tiêu, trà, quả, thiếu gì . 
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Tôn Hành Giả đi ngang mấy quán nhỏ, không chịu ghé, quyết dắt Bát Giới đi tới tiệm lớn đặng cho 

thiên hạ coi chơi. 

 

Khi đi gần tới tiệm lầu họ Trịnh, thấy thiên hạ đứng vủ rất đông!  

Bát Giới nói:  

- Anh ôi! Tôi không dám đi nữa, không biết họ tụ hội mà làm chi đông quá, có khi đi bắt thầy chùa! 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Ðừng có nói xàm! Mình có tội gì mà sợ chúng bắt? Hãy đến tiệm họ Trịnh mà mua đồ . 

 

Bát Giới nói: 

 

- Thôi thôi, đám ấy rất đông, nếu họ thấy mặt tôi chắc là họ ngả lăn chết giấc ít ngƣời, chi cho khỏi 

bắt thƣờng nhơn mạng! 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Vậy thì ngƣơi đứng dựa vách tƣờng mà đợ, ta mua đồ gia vị, và sỉ một mớ bánh in về đải ngƣơi 

một bửa . 

 

Bát Giới gặc đầu, đƣa tô chén cho Hành Giả.  

Tôn Hành Giả chen vào đám đông ấy, thấy thiên hạ đƣơng chen nhau mà coi tấm bãng; trên tấm 

bãng viết nhƣ vầy: 

 

Vua Châu Tử treo lời hiểu dụ rằng: Từ năm cai trị, thiên hạ bình an. Bởi có điềm chẳng lành, trẩm 

phát bịnh dử. Thái y viện trị đến nay chẳng giảm. Vậy trẩm xuất bảng chiêu y; bất kỳ thầy thuốc 

nƣớc nào trị bịnh trẩm đặng, thì trẩm chia hai xả tắc mà đền ơn. 

 

 

Tôn Hành Giả xem bảng rồi mừng rở nói thầm rằng: 

- Ngƣời xƣa nói: Có đi ra khỏi nhà, mới kiếm đặng tiền bạc. Nếu làm biếng, ngồi trơ trơ trong quán; 

thì có lợi gì? Thôi bây giờ chẳng mua đồ nêm đồ nấu làm chi, cũng chịu trễ việc thỉnh kinh một bửa 

đặng ra nghề làm thuốc lấy danh . 
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Nghĩ rồi, cúi lƣng xuống hốt một bụm cát, hả miệng hợp một hơi bên hƣớng Ðông Nam thổi vào 

bụm cát hóa ra gió con trốt thổi qua; mấy ngƣời coi bảng đều nhắm mắt chạy tản . 

Tôn Hành Giả tàng hình, gỡ tấm giấy trong bảng, đi lại chổ Bát Giái, thấy Bát Giới dựa mỏ vào vách 

tƣờng ngủ gục.  

Tôn Hành Giả không thèm kêu dậy, liền xấp tƣ tấm giấy hoàng bảng, sẻ lén giắt vào túi áo Bát Giái, 

rồ tuốt về quán Hội đồng.  

Còn mƣời hai quan hoạn, và mƣời hai tên Hiệu húy đồng đứng giữ hoàng bảng, xảy bị trận con trốt, 

ai nấy đều nhắm mắt che đầu, vì sợ cát bay vô con mắt.  

Ðến khi lặn gió, hai mƣơi bốn ngƣời ấy phải giụi và mở mắt ra, không thấy hoàng bảng, hải kinh đi 

kiếm với nhau.  

Xảy thấy Bát Giới ngó giáo giác, rồi muốn đi, hai mƣơi bốn ngƣời ấy đồng bƣớc lại hỏi rằng: 

 

- Nhà ngƣơi gở bảng phải chăng? 

 

Bát Giới nghe nói vác mặt nghinh mỏ lên, mấy ngƣời nhác hết hồn, té xuống đùn cục. 

 

Còn mấy ngƣời Hiệu húy dạn, ngó thấy trong túi áo Bát Giới ló lên một góc giấy hoàng bảng, mấy 

ngƣời ấy níu mà nói rằng: 

- Ngƣơi gở hoàng bảng, sao không vào trị bịnh cho Bệ Hạ, còn muốn đi đâu? 

 

Bát Giới sớn sát nói rằng: 

 

- Khéo nói bá láp không, ai gở bảng ấy là con cháu các ngƣơi . 

 

Hiệu húy hỏi: 

 

- Vậy chớ giống gì trong túi áo ngƣơi đó? 

 

Bát Giới cúi đầu xuống ngó thấy tờ giấy xếp giắt trong túi mình, liền dở ra coi ró. Rồi nghiến răng 

mắng rằng: 

 

- Con khỉ đột nó quyết hại tôi! 

 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Nói rồi muốn xé bảng, các Hiệu húy nắm tay nói rằng: 

 

- Ngƣơi muốn chết hay sao? Dám cả gan muốn xé bảng hoàng đế, ngƣơi có tài năng mới gở bảng 

giắt vào túi mình, thì đi theo chúng ta, vào đền làm thuốc cho Bệ hạ . 

 

Bát Giới kêu lớn rằng: 

 

- Các ngƣơi không biết cội rể, phải tôi gở bảng nầy đâu, thiệt sƣ huynh tôi là Tôn Ngộ Không gở 

bảng ấy, lén giắt vào túi áo tôi, rồi bỏ đi mất, nếu muốn rõ việc ấy, thì đi theo tôi cho giáp mặt Ngộ 

Không . 

 

Các Hiệu húy đáp rằng:  

- Nói cái gì lạ vậy, sẳn chuông tại đây không đánh, đi kiếm chuông đƣơng đúc làm chi, ngƣời gở 

haòng bảng còn bảo chúng ta đi kiếm ai, chẳng nói với ngƣời làm chi, để kéo vào ra mắt Hoàng đế . 

 

 

Nói rồi áp lại kéo, Bát Giới đứng sững nhƣ trời trồng, mƣời mấy ngƣời kéo không nổi.  

Bát Giới nói: 

 

- Các ngƣơi không biết phải quấy, nếu kéo một hồi nữa, chọc tôi nổi xung thì đừng có trách đa! 

 

Khi ấy hai bên phố ngó thấy vậy, đều rủ ra coi.  

Hai ông Thái giám lớn tuổi thấy vậy hỏi rằng: 

 

- Ngƣời ở đâu đến đây, tiếng nói không phải ngƣời nƣớc nầy, mà dị hình nhƣ vậy? 

 

Bát Giới nói: 

 

- Chúng ta ở Ðông Ðộ đi qua Tây Phƣơng thỉnh kinh, thầy ta là Ngự đệ nƣớc Ðại Ðƣờng đã vào đền 

ghi điệp. Còn ta với sƣ huynh đi mua đồ gia vị, ta đứng đây mà đợi, chẳng ngờ sƣ huynh gở bảng lén 

giắt vào túi rồi bỏ đi mất . 

 

Hai ông thái giám già nói rằng: 
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- Phải đó, hồi ban mai tôi thấy một ông Hòa Thƣợng trắng trẻo, phì mĩ tốt ngƣời, đi vào ngọ môn, có 

khi thầy ngƣơi đó . 

 

Bát Giới nói: 

 

- Phải đó, phải đó . 

 

Hai thái giám già hỏi: 

 

- Sƣ huynh ngƣơi đi đâu rồi? 

 

Bát Giới nói: 

 

- Bốn thầy trò tôi đều nghỉ tại quán Hội đồng. Sƣ huynh khuấy tôi, chắc cũng trở về quán ấy . 

 

Hai thái giám già nói: 

 

- Thôi Hiệu húy đừng níu kéo làm chi, hãy theo vào quán Hội đồng thì ra mối . 

 

Bát Giới khen rằng: 

 

- Thiệt hai bà nói thông lắm! 

 

Các Hiệu húy nói: 

 

- Hòa Thƣợng nầy bất thông quá, sao kêu hai ông bằng hai bà! 

 

Bát Giới cƣời rằng: 

 

- Các ông nói ngƣợc ngạo quá, tại hai vị bán nam bán nữ, kêu bằng bà lại lỗi gì, già không có một sợi 

râu, kêu băng ông sao phải! 

 

 

Nói rồi đồng đi tới cửa quán. Bát Giới đứng dừng lại nói rằng: 
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- Các ông khoan đi đã, để tôi nói trƣớc cho mà nghe. Sƣ huynh chẳng phải vui vẻ nhƣ tôi mà diểu cợt 

đặng, bở tanh ngƣời hay làm thái, và nóng nảy khác thƣờng, nếu các ông thấy mặt thì phải làm lễ, mà 

kêu bằng Tôn lão gia mới đặng, nếu không nhƣ vậy, thi sƣ huynh trở mặt hơi bứt, không them chữa 

bịnh đâu. 

 

Các Thái giám và các Hiệu húy đồng nói rằng: 

 

- Nếu sƣ huynh ngƣơi đại tài trị đặng bịnh chúa ta, thì vua chia hai giang san cho, chúng ta cũng 

đáng lạy . 

 

Lúc ấy thiên hạ rủ nhau coi đông lắm.  

Bát Giới dắt các Thái giám, Hiệu húy vào quán.  

Nghe Tôn Hành Giả đƣợng thuật chuyện lảnh bảng cho Sa Tăng nghe. Vừa nói vừa cƣời ngất!  

Bát Giới chạy vô trƣớc níu Hành Giả mà nói rằng: 

- Anh thiệt không ra cái gì hết! Nói gạt rằng đi mua bánh cho tôi ăn, té ra ăn trợt; lại gở hoàng bảng 

lén đút vào túi tôi, báo hại chúng dằn quay hòng chết, anh em gì vậy nà? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Chắc là ngƣơi đi lạc đƣờng đó nên ta mua đồ ăn, trở lại kiếm ngƣơi không đặng mới về trƣớc nảy 

giờ, nào ai biết hoàng bảng đâu mà nói vu vạ! 

 

Bát Giới nói: 

 

- Có chứng các quan giữ bảng kia cà! 

 

Nói vừa dứt tiếng, các Thái giám, Hiệu húy đồng bƣớc vào làm lễ thƣa rằng: 

 

- Kính mừng Tôn lão gia, bở chua tôi có phƣớc, trời khiến lão gia xuống đây, xin trổ tại trị bịnh chua 

tôi, mà chia hai xã tắc. 

 

Tôn Hành Giả nghe nói, liền lấy bảng văn cầm trong tay, làm cách nghiêm nghị đáp rằng: 

 

- Các ngƣơi là quan giữ bảng phải không? 
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Các thái giám thƣa rằng: 

 

- Chúng tôi là Thái giám nội thần, còn các ngƣời kia là Cẩm y Hiệu húy, vƣng chỉ giữ hoàng bảng 

mà đợi lƣơng y. 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Thiệt ta gở bảng chiêu y, nêu để cho sƣ đệ dẫn đƣờng vào quán. Song lời tục có nói: "Thuốc hay 

chẳng nài ai mà bán, thầy hay há nghe bịnh mà tìm", bịnh phải rƣớc thầy, thầy không kiếm bịnh, các 

ngƣơi về tâu lại, nếu vua muốn lành bịnh thì phải đến rƣớc ta. 

 

Thái giám nghe nói thất kinh, Hiệu húy nói nhỏ rằng: 

 

- Quả thiệt thầy đại tài, mới dám nói lớn lối! Nhƣ vậy thì chúng ta ở đây phân nữa mà năn nỉ với 

thầy, còn bao nhiêu trở về tâu lại . 

 

Khi ấy Thái giám, hiệu húy chia nhau về đền tâu rằng: 

- Chúa công phƣớc lớn bằng trời, nên gặp sự may lắm! 

 

Vua Châu Tử đƣơng ngồi đạm đạo với Tam Tạng, nghe tấu liền phán hỏi rằng: 

 

- Chuyện chi mà may nhƣ vậy? 

 

Các Thái giám tâu rằng: 

 

- Hồi sớm mai chúng tôi đem hoàng bảng dán tại tiệm lầu. Có thánh tăng Tôn trƣởng lão ở Ðông Ðộ 

đi đến gở bảng, bây giờ còn ở tại quán Hội đồng, bảo Bệ Hạ phải đến rƣớc, thì trị bịnh mạnh nhƣ 

thƣờng, nên chúng tôi trở về tâu lại . 

 

Vua Châu Tử mừng rở phán hỏi Tam Tạng rằng: 

 

- Pháp sƣ có mấy vị đệ tử? 
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Tam Tạng chấp tay tâu rằng: 

 

- Bần tăng có ba đứa học trò . 

Vua Châu Tử phán hỏi rằng: 

 

- Ba vị lịnh đồ, ông nào biết làm thuốc? 

 

Tam Tạng tâu rằng: 

 

- Chẳng dám giấy bệ hạ, ba đứa học trò tôi là kẻ vỏ phu, có tài lặn suối trèo non, đánh yêu bắt quỷ 

ma thôi; chảng hề biết thang danh tánh đƣợc . 

 

Vua Châu Tử phán rằng: 

 

- Xin pháp sƣ đừng nói khiêm, Trẩm có đoan có phƣớc mới gặp pháp sƣ, nếu lịnh đồ không biết đạo 

y, lẽ nào dám lãnh bãng; lại bão quã nhơn đi rƣớc thì trị bịnh mới lành! 

 

Nói rồi phán rằng: 

 

- Trẩm bịnh lâu yếu đuối lắm, ngồi xe không đặng mà rƣớc thầy. Vậy thì bá quan văn võ thay mặt 

trẩm, đến quán Hội đồng làm lễ, rƣớc thần tăng Tôn trƣởng lão về đây coi mạch dần thang cho trẩm! 

 

Bá quan vƣng chỉ đồng đến quán Hội đồng quy lai đủ lễ. Bát Giái, Sa Tăng kinh hãi đồng trốn sau 

nhà trú. Còn Hành Giã ngồi chim bỉm.  

 

Khi ấy bá quan làm lễ rồi thƣa rằng: 

- Chúng tôi vƣng chỉ hoàng đế rƣớc thần tăng Tôn trƣởng lão vào đền . 

 

Tôn Hành Giả đứng dậy bƣớc ra hỏi rằng: 

 

- Sao chúa ngƣơi không đi rƣớc? 

 

Bá quan tâu rằng: 
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- Chúa tôi bịnh đã lâu, ngồi xe không đặng, nên sai chúng tôi thay mặt mà rƣớc thần tăng . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Vậy thì các ngƣơi về trƣớc, ta sẽ theo sau . 

 

Các quan vƣng lời về tâu lại.  

Vua Châu Tử truyền cuốn rèm châu, ngó ra phán hỏi rằng: 

 

- Thần tăng Tông trƣởng lão là ông nào 

 

Tôn Hành Giả bƣớc tới hét lớn rằng : 

- Lão Tôn đây . 

 

Vua Châu Tử thấy tƣớng tợ Thiên Lôi, nghe tiếng nhƣ sấm sét, kinh hãi té ngửa trên giƣờng rồng, 

kêu lớn rằng: 

 

- Nội thị đem trẩm vào cung cho mau, kẻo giựt mình mà chết gấp . 

 

Bá quan trách rằng:  

- Hòa thƣờng nầy lỗ mảng quá, sao lảnh bảng làm chi? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Các ông nói lầm đó, nếu mấy thầy chậm lụt, thì bịnh Bệ Hạ một ngàn năm cũng không lành . 

 

Bá quan hỏi rằng: 

 

- Ngƣời đời mấy trăm tuổi mà bịnh tới một ngàn năm không lành, thầy nói khó nghe quá! 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Bệ Hạ bây giờ là ông vua bịnh, đến chết thành con ma bịnh, đầu thai kiếp khác cũng là ngƣời bịnh, 

luôn luôn nhƣ vậy, sao không tới một ngàn năm? 
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Bá quan nổi giận nói rằng: 

 

- Hòa Thƣợng nầy ăn nói vô lễ lắm, hèn chi mới vô dọa hoàng đế hải kinh! 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Các ông không biết làm thuốc nên nói ngang, chớ phép đạo y phải hỏi bịnh, mà nghe tiếng ngƣời 

bịnh nói hơi hám ra thể nào, thì trị mới đặng, nếu không nghe đặng thiệt tiếng, thì biết làm sao mà 

dám đầu thang! 

 

Các quan thái y khen rằng: 

 

- Ông sãi nầy thiệt là Thần y, nói phải điệu lắm . 

 

Các quan vào tâu lại rằng: 

 

- Thần y nói phải vọng văn vấn thiết đủ bốn cách theo phép, thì trị bịnh mới đặng . 

 

Vua Châu Tử truyền chỉ rằng: 

 

- Thôi đƣa hòa thƣợng ấy đi về, trẫm không dám thấy mặt ngƣời lạ đâu, coi mạch không đặng . 

 

Bá quan thuật chuyện lại.  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Nếu không chịu thấy mặt ta, thì ta cột dây tơ chẫn mạch . 

 

Các thái y viên khen rằng: 

 

- Thuở nay nghe tiếng cột tơ chẩn mạch song chƣa thấy thầy nào coi đặng nhƣ vậy, để xem thử cách 

thế ra thể nào . 

 

Liền bão nội thị vào tâu lại rằng: 
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- Tôn trƣởng lảo nói có tài cột chỉ chẩn mạch, không ngồi gần thấy mặt mà giựt mình . 

 

 

Vua Châu Tử nghỉ rằng: 

- Bịnh đã ba năm không gặp thầy nào đại tài nhƣ vậy; để thử coi thể nào . 

 

Liền cho đòi Tôn trƣởng lão vào cung, đặng cột chỉ chẩn mạch.  

Tôn Hành Giả mới đi ngang qua đền gặp Tam Tạng . 

Tam Tạng đón lại mắng rằng: 

 

- Con khỉ nầy nó quyết hại tôi! 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Thầy nói lạ lùng quá! Tôi làm cho thầy thêm danh tiếng sao gọi là hại thầy? 

 

Tam Tạng nạt rằng: 

 

- Ngƣời theo ta mấy năm nay, chẳng thấy trị bịnh cho ai hết thảy, không biết thang danh tánh dƣợc, 

sao cả gan trị bịnh Hoàng đế mà hại ta? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Bởi thầy không rõ, tôi có nhiều phƣơng thuốc nhƣ thần, trị bịnh gì mà không hết. Ví dầu có chết, 

thì tôi bị tội sát nhơn, không ai bắt thầy mà sợ. Ðể coi tôi trị bịnh lấy danh . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Ngƣơi có học sách thuốc của tiên hay sao, cả gan dám cột chỉ mà chẩn mạch? 

 

Tôn Hành Giả lén nhổ ba sợi lông hóa ra ba sợi kim tuyết dài hơn hai mƣơi bốn thƣớc, đƣa ra mà nói 

rằng: 

 

- Ba sợi kim tuyến nghề của tôi đây, thầy coi cho rõ . 
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Nói rồi đi với quan cận thị vào cung. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả đến ngoài cửa cung, lấy ba sợi kim tuyến đƣa cho quan hoạn, dặn đem vào 

buộc cƣờm tay tả của vua, bắt ngoài buộc vô; một sợi ngay bộ thốn, một sợi ngay bộ quan, một sợi 

trong ngay bộ xích, rồi trao ba mối chỉ ra ngoài.  

Tôn Hành Giả để ba mối kim tuyến trên ba ngón tay tả, lấy ba ngón tay hữu đè lên ba mối kim tuyến 

mà coi mạch. 

 

Giây phút bão nội thị mở kim tuyến buộc qua tay hữu rồi cũng coi nhƣ vậy. Ðoạn chẩn mạch rồi dùn 

mình thâu lông, ba sợi kim tuyến biến mất.  

Rồi nói lớn rằng:  

- Sáu bộ mạch Bệ Hạ đi khác nhau, tôi đoan chắc Bệ Hạ bịnh đau bụng và hay giựt mình hồi hộp, lại 

đổ mồ hôi, và tê mình; đi tiểu nhƣ nƣớc trà, lại chứng trƣờng phong hạ huyết, nguyên bởi ăn đồ 

không tiêu, lại thêm ƣu phiền hãi kinh mà sanh bịnh, ấy gọi là chứng song điểu thất quần . 

 

Vua Châu Tử nghe nói nhằm chứng, mừng rở phán khen rằng: 

 

- Thiệt phải thần y, đoán chứng ấy không sai một mảy, xin đầu thang dụng thuốc cho mau . 

 

Tôn Hành Giả đi ra ngoài . 

Tam Tạng hỏi rằng: 

 

- Coi mạch thể nào? 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Coi mạch nhận chứng rồi, vua đều chịu cả, bây giờ đi chế thuốc đặng đem vào .  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 69  
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Tôn Hành Giã ban đêm hiệp thuốc 

Châu Tử vƣơng trong tiệc luận yêu 

Bá quan đồng hỏi rằng:  

- Khi nãy thần tăng coi mạch nói Bệ Hạ đau chứng song điểu thất quần, nghĩa làm sao vậy?  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Chứng ấy nhƣ con chim trống và con chim mái ở chung một chổ, rủi bị bão tố, hai con lạc hai nơi, 

trông không thấy mái thì buồn hiu, mái không thấy trống cũng cú rủ, ấy là bịnh phiền não, nhƣ con 

chim lạc bầy . 

 

Bá quan đồng khen rằng:  

 

- Thiệt hay lắm! Chẳng những là thầy thần, thiệt đáng kêu bằng sãi thánh!  

 

Khi ấy có quan Thái y hỏi rằng:  

- Thần tăng đoán bịnh nhận chứng nhằm rồi, bây giờ hốt tháng chi mà điều trị? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Không biết thang chi, thấy vị nào muốn hốt thì hốt . 

 

Thái y nói:  

 

- Thuốc có tám trăm tám vị, ngƣời có bốn trăm bốn chứng. Ngƣời đau một bịnh cùng hai, lẽ đâu thấy 

vị nào thì dùng vị nấy? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Thuốc chẳng luận thang bài, coi vị nào đáng dùng thì hốt. Vậy thì Thái y đem đủ mặt thuốc cho ta 

lựa vị mà gia giãm . 

 

Thái y không dám cãi, liền sai quân khiêng tám trăm vị thuốc và đồ chế thuốc ra quán Hội đồng.  

Tôn Hành Giả mời thầy ra quan chế thuốc.  

Tam Tạng mới đứng dậy, xãy thấy quan nội thị vào truyền chỉ rằng:  
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- Xin thần tăng để pháp sƣ ngủ trong đền nầy một đêm, đợi Bệ Hạ uống thuốc mạnh rồi sẽ tạ ơn, và 

ghi điệp cho pháp sƣ, sắm se loan hộ tống . 

 

Tam Tạng kinh hãi nói rằng:  

 

- Ðồ đệ ôi, chắc là ta ở cầm chƣn đó, nhƣ mạnh thì tử tế, xe kiệu đua đi, nếu không khá thì ta chẳng 

còn tánh mạng. Ngƣơi phải xem xét cho kỹ càng . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Sƣ phụ đừng lo làm chi, hãy ngủ cho khỏe, để làm lấy tiếng cho mà coi! 

 

Nói rồi từ giã Tam Tạng đi về quán Hội đồng. 

 

Bát Giới nghinh tiếp cƣời mà nói rằng:  

- Sƣ huynh, tôi biết anh rồi; không dốc lòng đi thỉnh kinh, quyết buôn bán mà không vốn? Nay thấy 

chốn nầy đông đảo, coi bộ dể mần ăn nên kiếm cớ mà khiu tiệm thuốc . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Trị bịnh vua mạnh, thì lo đi thỉnh kinh; ai tính khui tiệm bán thuốc? 

 

Bát Giới nói:  

 

- Tám trăm tám vị, anh hốt hết bao nhiêu? Còn thuốc vặt cũng bằng hai tiệm . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ai hốt cho hết bấy nhiêu thuốc, bất quá dùng ít vị mà thôi. Song gạt thái y đem đủ mặt thuốc đặng 

chúng nó không biết mình dùng vị nào, là cố ý giấu bài thuốc kẻo chúng biết . 

 

Xảy thấy quan mời ăn cơm, ba anh em ăn uống xong rồi thì trời đã tối.  

Tôn Hành Giả sai quân đem ít cây đèn sáp.  
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Ðến nửa đêm thiên hạ ngủ hết, Bát Giới nói:  

- Ðại ca chế thuốc chi thì làm phức đi cho rồi, tôi buồn nghủ lắm! 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ngƣơi lấy một lƣợng đại hoàng đem đâm cho thiệt nhỏ . 

 

Sa Tăng nói:  

 

- Vị đại hoàng là thuốc hàn lƣơng, uống vào thì tả; e bịnh đau lâu yếu lắm, chẳng khá nên dùng? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Vị ấy phá đàm xổ độc, không hề gì đâu . 

 

 

Nói rồi bảo Sa Tăng lấy một lƣợng bả đậu lột vỏ rồi lấy khăn gói lại, dầm cho rút hết dầu, rồi cũng 

đâm ra rây cho nhỏ.  

Bát Giới nói:  

 

- Bả đậu tánh nóng có dầu, xổ mạnh bằng mƣời đại hoàng; chắc không nên dùng . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Hiền đệ chƣa rõ, chớ vị ấy lấy dầu hết thì bớt độc, phải dùng nó mà xổ mới hạ ra vật tích lâu năm, 

hãy chế cho mau ta còn dùng tá sứ nữa . 

 

 

Giây phút Sa Tăng, Bát Giới đem hai vị lại hỏi rằng:  

 

- Sƣ huynh còn chế chừng mấy vị nữa? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ðủ rồi, đủ rồi . 
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Bát Giới nói:  

 

- Làm thầy thuốc nhƣ anh mang tội bằng mƣời ăn cƣớp, vì tám trăm tám vị, mỗi vị ba cân, mà anh 

dùng cho chủ uống có hai lƣợng thuốc ỉa! 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Hiền đệ lấy chén nầy, cạo nửa chén lọ nghẹ chảo . 

 

Bát Giới hỏi:  

 

- Lấy lọ nghẹ làm chi? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ấy là bá thảo sƣơng trị bịnh huyết hay lắm! 

 

Bát Giới y lời cạo lọ nghẹ đem lại tán nhỏ rồi rây, Tôn Hành Giả đƣa chén, bảo Bát Giới rằng:  

 

- Ngƣơi đem chén nầy tại chỗ tàu ngựa mình, hứng nửa chén mã niếu . 

 

Bát Giới hỏi:  

 

- Hứng vật ấy làm chi? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Dùng nó mà hồ thuốc . 

 

Sa Tăng cƣời rằng:  

 

- Anh ôi, tôi thuở nay chƣa từng thấy ai hồ thuốc bằng nƣớc đái ngựa, giống nó tanh hôi lắm, ngƣời 

yếu lì vị nghe hơi thì buồn mữa, lại uống bả đậu đại hoàng thì trên ẩu dƣới tả, không phải dễ đâu! 
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Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ngƣơi không biết hay sao, con ngựa nầy không phải ngựa thƣờng, vốn thiệt là rồng bạch, nếu uống 

nƣớc đái nó chắc mạnh khỏe tức thời . 

 

Bát Giới nghe nói, xách chén hứng cả buổi không đặng chút nào. Liền chạy lại nói với Hành Giả 

rằng:  

 

- Anh ôi, khoan lo trị bịnh quốc vƣơng, để cho thuốc con ngựa đã, vì nó bí đái rồi! 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Ðể ta xem thử . 

 

Nói rồi lại hứng đặng nửa chén, coi tợ nhƣ nƣớc vàng mới chảy ra.  

Bát Giới khen rằng:  

 

- Chà! Thứ vậy mà cũng quý . 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả hiệp thuốc, vô đặng ba hƣờn, đựng trong cái hộp nhỏ, rồi anh em đi ngủ với 

nhau. 

 

 

Rạng ngày vua Châu Tử rán lâm triều, mời Tam Tạng ra mắt, rồi sai quan đến Hội đồng lấy thuốc.  

Tôn Hành Giả bảo Bát Giới đƣa cái hộp cho các quan.  

Các quan hỏi:  

- Thuốc ấy tên chi? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Thuốc ấy là ô kim đơn . 

 

Các quan hỏi rằng:  
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- Sắc nƣớc chi mà uống với nó? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Thuốc nầy có hai cách dùng, uống thứ nào cũng đƣợc. Thứ nhứt sau vật nầy sắc lấy nƣớc mà uống 

với nó . 

 

Bá quan hỏi:  

 

- Chẳng hay sáu vật chi? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

1. Cức con quạ đƣơng bay. 

2. Nƣớc đái cá chài. 

3. Phấn dồi mặt của bà Tây vƣơng mẫu. 

4. Tro trong lò Bát quái ông Lão quân. 

5. Khăn củ của Ngọc hoàng xé ba miếng. 

6. Dùng năm sợi râu rồng.  

Sáu vật ấy sắc lấy nƣớc mà uống với thuốc nầy thì mạnh . 

 

 

Các quan lắc đầu than rằng:  

 

- Sáu món ấy nhơn gian không có, biết đâu mà tìm! Xin ông nói cách nào cho dể kiếm . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Uống với vô căn thủy . 

 

Các quan cƣời rằng:  

-Cái đó dễ kiếm . 
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Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

 

- Làm sao mà dễ dử vậy? 

 

các quan nói:  

- Tục lệ thuở nay cầm chén xuống giếng hoặc xuống sông, múc nƣớc đừng cho nhỏ xuống đất rồi 

xếp mặt trở về, chẳng nên ngó lại, đem nƣớc cho ngƣời bịnh uống, gọi là nƣớc vô căn . 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nƣớc dƣới sông trong tiếng, đều có căn gốc luôn luôn, trừ ra hứng nƣớc mƣa nửa chừng mới thiệt 

là vô căn thủy . 

Các quan nói :  

 

- Nhƣ vậy cũng dễ, đợi trời mƣa sẽ hứng nƣớc uống thuốc . 

 

 

Nói rồi từ giả đem thuốc về dƣng.  

Vua Châu Tử xem thuốc, mừng rở phán hỏi rằng:  

 

- Thuốc nầy hiệu là chi? 

 

Các quan tâu rằng:  

 

- Thần tăng gọi là ô kim đơn, dùng nƣớc vô căn mà uống . 

 

Vua Châu Tử truyền cung nhơn múc nƣớc.  

Bá quan tâu rằng:  

 

- Thần tăng nói vô căn thủy không phải nƣớc giếng nƣớc sông. Ðợi trời mƣa hứng nƣớc thinh không 

mà uống mới đặng . 

 

Vua Châu Tử truyền đạo sĩ đảo vỏ, các quan vƣng chỉ vội vã lui ra. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả ở trong quán, nói với Bát Giới rằng:  
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- Trời lúc nầy không mƣa, lấy chi cho vua uống thuốc? Thấy Vua ở đại hiền đức thiệt cũng khá 

thƣơng. Vậy thì ta với ngƣơi giùm một đám mƣa cho có nƣớc! 

 

Bát Giới hỏi:  

 

- Bây giờ mới giúp làm sao? 

 

Tôn Hành Giả bảo Bát Giái, Sa Tăng đứng hai bên, làm hai vị sao Tã phụ, Hửu bậc . 

Tôn Hành Giả làm phép niệm chú, giây phút phía Ðông nỗi một vừng mây đen bay tới, nghe tiếng 

kêu thinh không rằng:  

 

- Ðại Thánh, có Ðông hãi long vƣơng Ngao Quãng ra mắt . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nếu vô sự chẳng dám thỉnh ngƣời, nay xin mƣa một đám lấy nƣớc vô căn cho vua uống thuốc . 

 

Long vƣơng nói: 

- Ðại Thánh không nói trƣớc cho tôi hay, tiểu long đi mình không, biết mƣa làm sao cho đặng? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Chẳng cần mƣa lớn làm chi, miễn có nƣớc đủ uống ba hƣờn thuốc . 

 

Long vƣơng nói:  

 

- Nhƣ vậy thì để cho tôi phun vài búng nƣớc miếng cho ngƣời uống thuốc mà thôi . 

 

Tôn Hành Giả mừng rở nói rằng:  

 

- Ðặng nhƣ vậy càng hay lắm! Hãy giúp sức cho mau? 

 

Long vƣơng bay đến thành vua phun nƣớc miếng hóa đám mƣa nhỏ . 

Bá quan mừng rở khen rằng:  
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- Bệ Hạ có phƣớc lắm, nên gặp trời mƣa . 

 

 

Vua Châu Tử mừng quá, truyền chỉ đồng hứng nƣớc cho đông, hiệp lại cho đủ uống.  

Bá quan và các con mái, mối ngƣời bƣng hai cái chén, đƣa lên trời đồng hứng nƣớc mƣa.  

Long vƣơng cứ mƣa ngay hoàng cung, gần một giờ mới tạnh , rồi lui về biển Ðông. 

 

 

Khi ấy bá quan và các cung nhân hứng đặng mỗi ngƣời một ít, trút chung lại hơn ba chén nƣớc mƣa; 

đem dƣng cho vua uống thuốc.  

Vua Châu Tử uống một hƣờn thuốc hết một chén nƣớc, uống ba hƣờn hết ba chén, không bao lâu 

thắm thuốc, sôi bụng rầm rầm!  

Xổ hơn năm lần mới hết.  

Cung nhơn đem cháo cho vua ăn, rót nƣớc trà thơm cho vua uống; rồi để nằm dựa giƣờng rộng.  

Cung nhơn xách thùng phẩn ra xem, thấy đàm nhớt nhiều lắm, hôi hám khác thƣờng, lại đồ nếp đặc 

và lợn cợn.  

Cung nga vào tâu lại nhƣ vậy.  

Vua Châu Tử nghe tâu mừng rở, rán rút ăn cơm. 

 

 

Giây phút mình mẩy nhẹ nhàng, tình thần mạnh mẻ, đội mão mặc áo đi đến điện Văn huê, liền quỳ 

lạy Tam Tạng.  

Tam Tạng kinh hãi đáp lễ, vua Châu Tử viết thiệp thỉnh thần tăng, Sa Tăng và Bát Giái, Tức thì 

truyền dọn tiệc chay, vua Châu Tử mời bốn thầy trò ngồi tiệc.  

Lại rót rƣợu đƣa cho Tam Tạng. Tam Tạng chắp chay tau rằng:  

- Tôi giữ theo ngủ giái cấm nên cử rƣợu, xin cho tệ đồ uống thế cho tôi . 

 

Vua Châu Tử đƣa rƣợu cho Hành Giã. Tôn Hành Giả uống cạn chén.  

Vua Châu Tử rót một chén nửa.  

Tôn Hành Giả cũng làm luôn, vua Châu Tử rót nữa và phán rằng:  

- Xin làm luôn một chén tam bão . 

 

Tôn Hành Giả uống rốc.  
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Vua Châu Tử rót một chén nửa, cƣời và phán rằng:  

 

- Xin làm luôn chén tử quý . 

 

Khi ấy Bát Giới thấy vua đãi một mình Hành Giả, nóng họng nói lớn rằng:  

- Bệ Hạ uống thuốc ấy, công tôi quyết rất nhiều, vả lại có mã... 

 

 

Tôn Hành Giả nghe Bát Giới nói tới chữ mã, sợ nói lậu chữ mã niếu, liền bƣng chén rƣợu thứ tƣ đƣa 

cho Bát Giái.  

Bát Giới uống rƣợu rồi làm thinh.  

Vua Châu Tử phán hỏi rằng:  

 

- Thần tăng nói trong lễ thuốc có mã gì? Sao nữa nín đi, không nói luôn thể? 

 

Tôn Hành Giả lẹ miệng nói hớt lên rằng:  

 

- Trong bài thuốc có vị mả đậu linh, sƣ đệ tôi không biết giấu phƣơng hay, muốn nói lậu bài thuốc . 

 

Vua phán hỏi rằng:  

 

- Vị mả đậu linh trị chứng chi? 

 

Quan Thái y tâu rằng:  

 

- Vị mả đậu linh mát mà không độc, trị suyển tiêu đàm trừ ứ huyết, chánh mặt thuốc trị ho . 

 

Vua Châu Tử cƣời và phán khen rằng:  

 

- Dùng vị ấy hay lắm! 

 

Vua Châu Tử đãi Bát Giới ba chén rƣợu rồi đãi Sa Tăng cũng y số, rồi ăn tiệc một hồi.  

Vua Châu Tử lại rót một chén rƣợu lớn dƣng cho Hành Giả.  

Tôn Hành Giả tâu rằng:  
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- Xin Bệ Hạ hãy ngồi để tôi rót tôi uống cũng đặng . 

 

Vua Châu Tử phán rằng:  

 

- Thần tăng ơn nặng bằng non, quả nhơn đền chẳng hết, xin nhậm chén nầy rồi trẫm sẽ nói . 

 

Tôn Hành Giả đáp rằng: 

- Chuyện chi xin Bệ Hạ nói cho rành, bần tăng mới dám uống . 

 

Tôn Hành Giả xƣng bần tăng trúng cách lắm , vua Châu Tử phán rằng:  

 

- Quả nhơn có bịnh lo sợ, hơn hai năm nay, nhờ thần tăng cho uống thuốc linh mà lành bịnh . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Khi tôi mới thấy Bệ hạ, cũng biết bịnh lo sợ, song chƣa rõ lo sợ việc chi mà sanh bịnh? 

 

Vua Châu Tử than rằng:  

 

- Lời xƣa nói: Việc xấu trong nhà, chẳng khá cho ngƣời ngoài biết! Song Thần tăng là ngƣời ơn của 

quả nhơn, nên không lẽ nói giấy . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Có chuyện chi xin nói chớ khá ngại lòng? 

 

Vua Châu Tử phán rằng:  

 

- Thần tăng đi đến đây đà cách mấy nƣớc? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Trải qua năm sáu nƣớc rồi . 
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Vua Châu Tử phán hỏi rằng:  

 

- Vợ của vua các nƣớc, kêu bằng chức chi? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Bà lớn xƣng là chánh cung, bà thứ xƣng là tây cung, bà nhỏ xƣng là tam cung, hoàng tử xƣng là 

đông cung . 

 

Vua Châu Tử phán rằng:  

 

- Nƣớc trẫm kêu khác hơn một chút, chánh cung gọi là Kim thánh cung, tây cung gọi là Ngọc thánh 

cung, tam cung kêu là Ngân thánh cung. Nay còn có Ngọc thánh cung và Ngân thánh cung mà thôi? 

 

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

 

- Vậy chớ Kim thánh cung đi đâu? 

 

Vua Châu Tử khóc mà phán rằng:  

 

- Cách mặt đã ba năm rồi! 

 

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

 

- Vì cớ nào mà cách mặt? 

 

Vua Châu Tử phán rằng:  

 

- Ba năm trƣớc trong tiết đoan dƣơng, trẫm và nội cung đồng ra vƣờn ngự ngồi trong Hải lƣu đình 

mà coi ghe đua, trẫm đƣơng ăn bánh mà uống rƣợu, xảy đâu trận gió thổi tới, một con yêu hiện 

xuống, xƣng là Thại thái Tuế, ở núi Kỳ lân, động Giải trại, thiếu một vị phu nhơn, hỏi thăm ra Kim 

thanh cung khuynh thành quốc sắc, phải dƣng ra cho mau, bằng không trƣớc ăn thịt quả nhơn, sau ăn 

hết bá quan và giết hết bá tánh. Trong lúc ấy, trẫm vì nƣớc thƣơng dân, túng phải dƣng Kim thánh 
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cung cho nó; Thại thái Tuế liền bắt đi. Bởi cớ đó quả nhơn lo sợ mà phát bịnh, những bánh nếp 

không tiêu, và ngày đêm sầu thảm gần ba năm bịnh càng thêm mãi, nay nhờ uống thuốc của Thần 

tăng, tả bốn năm lần, ra hết đồ tích tụ, nên khỏe mạnh nhƣ xƣa; thiệt là Thần tăng cứu mạng trẫm . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói vui mừng, uống cạn chén rƣợu, rồi cƣời và hỏi rằng:  

 

- Nhƣ vậy thì Bệ Hạ bấy lâu vì lo sợ ấy mà sanh bịnh, nay gặp lão Tôn mới thuyên giảm, đã dứt bịnh 

rồi. Chẳng hay Bệ Hạ muốn đem Kim thánh cung về nƣớc hay chăng? 

 

Vua Châu Tử rơi lụy phán rằng:  

 

- Trẫm không ngày nào đêm nào mà chẳng thƣơng nhớ Kim thánh cung, ngặt không ai trừ đặng con 

yêu ấy; lẽ nào không muốn Kim thánh cung về nƣớc 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ðể Lão Tôn bắt con yêu ấy cho mà coi? 

 

Vua Châu Tử liền quì xuống lạy mà nói rằng:  

 

- Bằng thần tăng cứu đặng Kim thánh cung về nƣớc, thì trầm bằng lòng dắt Tam cung và gia quyến 

ra ở ngoài thành làm dân, giao hết giang san nhƣờng ngôi cho thần tăng làm hoàng đế . 

 

 

Khi ấy Bát Giới đứng một bên, thấy nhƣ vậy nín không đặng, liều cƣời hả hả mà nói rằng:  

- Bệ Hạ quên thể thống, vì một hoàng hậu, đành bỏ sự nghiệp mà quỳ lạy thầy chùa . 

 

Tôn Hành Giả liền đỡ Vua Châu Tử dậy, mà hỏi rằng:  

 

- Chẳng hay con yêu ấy từ khi đem Kim thánh cung về động, sau nó còn tới nửa hay không? 

 

Vua Châu Tử phán rằng:  

 

- Từ ngày Ðoan ngủ năm ấy, nó bắt Kim thánh cung rồi, qua tháng mƣời nó lại tới bão dƣng hai nàng 
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cung nga hầu hạ; trẫm phải dƣng hai ngƣời cho nó. Ðến tháng ba năm ngoái, nó đến bão dƣng hai 

nàng nứa, trẫm cũng y lời; qua tháng bãy nó cũng đòi hai nàng nửa! Tháng hai năm nay nó cũng mới 

đòi hai ngƣời, cũng nói đòi về hầu hạ Kim thánh cung! Trẫm dƣng hết thảy tám nàng cung nga, 

không biết tháng nào đòi thêm nửa! 

 

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

 

- Nó tới thƣờng thƣờng nhƣ vậy, Bệ Hạ có sợ hay không? 

 

Vua Châu Tử phán rằng:  

 

- Trẫm thấy nó tới hoài nên sợ lắm, lại e nó hại mình, nên tháng tƣ năm ngoái, trẫm sai Công bộ cất 

cái lầu tị yêu, hể nghe gió thổi đùng đùng thì biết nó tới, trẫm dắt gia quyến vào lầu mà trốn . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Vậy thì Bệ Hạ dắt Lão Tôn xem lầu tị yêu ra thể nào? 

 

Vua Châu Tử gặc đầu, dắt Tôn Hành Giả ra khỏi tiệc; các quan cũng đứng dậy.  

Bát Giới nổi giận nói lớn rằng:  

 

- Ðại ca không biết phải quấy chẳng ngồi uống rƣợu với bá quan, bày đặt đi coi lầu làm chi cho lở dở 

tiệc rƣợu . 

 

 

Vua Châu Tử biết Bát Giới còn mê ăn, truyền dọn hai tiệc ngoài lầu tị yêu, Bát Giới mới hết cằn 

nhằn nửa.  

Vua Châu Tử đi trƣớc, bốn thầy trò và bá quan theo sau, đến sau vƣờn hoa, chẳng thấy lầu đài chi 

hết.  

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

 

- Lầu tị yêu ở đâu? 
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Nói chƣa dứt lời, xãy thấy hai ông Thái giám lấy hai cây đòn gánh sơn đỏ, lại chổ đất trống xeo tấm 

đa vuông lên coi, hình nhƣ giở nắp.  

Vua Châu Tử chỉ miệng hang và phán rằng:  

 

- Lầu tại chỗ đó, bề sâu ba mƣơi thƣớc, cất chín căn đền, trong lầu có đựng bốn lu dầu phộng làm 

bốn ngọn đèn chong, tối ngày sáng đêm không dám tắt. Hể trẫm nghe gió lớn thì xuống lầu tị yêu, có 

ngƣời ở trên khiêng nắp đá đậy lại . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Thiệt con yêu ấy không quyết lòng hại Bệ hạ, nếu nó quyết hại thì trốn nhƣ vậy có khỏi nó đâu! 

 

 

Nói chƣa dứt lời, xãy nghe ngọn gió ở phía Nam thổi qua vo vo, cát bay bụi dậy, bá quan kinh hãi 

đồng trách rằng:  

 

- Hòa Thƣợng nầy miệng ăn mắm ăn muối nên nói rất linh, nhắc tới yêu tinh thì yêu tinh tới . 

 

Vua Châu Tử hoảng hồn, bỏ Hảnh Giả chun đại xuống hang.  

Tam Tạng cũng chun theo nữa, bá quan cũng trốn sạch trơn.  

Bát Giái, Sa Tăng cũng muốn chạy theo nửa.  

Tôn Hành Giả tay mặt nắm Bát Giái, tay trái kéo Sa Tăng, mà nói rằng:  

 

- Hai em đừng sợ, chúng ta hãy đón nó mà coi thử con yêu gì . 

 

Bát Giới gở tay không đặng, nên phải đứng lại. 

 

Giây lâu thấy trên mây hiện ra một con yêu.  

Tôn Hành Giả ngó thấy rồi hỏi rằng:  

- Hai đƣa bây biết mặt nó không? 

Bát Giái, Sa Tăng đều nói:  

 

- Không biết . 
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Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nó giống con quỷ Tiêu diện kim tinh, là mọi giữ cửa của ông Ðông Nhạc . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Không phải đâu, quỷ thuộc khí âm, tới đỏ đèn nó mới dám hiện, bây giờ gần đứng bóng, lẻ nào quỷ 

dám hiện hình, dầu cho thiệt yêu quỷ cũng không biết đằng vân, cho nó biết làm gió đi nửa, bất quá 

là gió con trốt mà thôi, lẻ nào làm gió lớn hung nhƣ vậy, hoặc khi nó là Thại Thái Tuế đó chăng? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Nếu vậy thì hai đƣa bây đứng đây mà đợi, đặng ta đi hỏi nó thử coi . 

 

Nói rồi nhảy lên mây mà đón. 

 

 

Thiệt là:  

 

 

Giúp nƣớc cứu vua đà trƣớc mạnh, 

Ra tài trừ quỷ đặng sau an.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 70  

Yêu ma hóa phép gió cát vang 

Ngộ Không ăn cắp lục lạc lửa 

Khi ấy Tôn Hành Giả cầm thiết bảng nhảy lên mây hét lớn rằng:  

- Ngƣời là tà ma ở chốn nào, nay đi đâu mà làm oai dữ vậy? 

Con quái ấy hét lớn rằng:  
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- Ta là Tiên phuông của Thại Thái Tuế, ở núi Kỳ lân, động Giải trại. Nay vƣng lệnh đại vƣơng đến 

bắt hai nàng cung nữ về hầu hạ Kim thánh nƣơng nƣơng, ngƣơi là ngƣời gì dám đón ta mà hỏi? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ta là Tề Thiên đại thánh Tôn ngộ Không, bỏa hộ Ðƣờng Tăng sƣ phụ đi thỉnh kinh, đến đây thấy 

việc bất bình, vì lũ bay khi vua hiếp chúa, nên hỏi thăm đƣờng đi kiếm chúng bây; thời may ngƣơi 

đến đây nạp mạng . 

 

 

Con quái ấy nghe nói nổi nóng , không biết hay dở, liền đƣ giáo đâm đùa. 

Tôn Hành Giả đƣa thiết bảng ra đỡ. 

 

Ðoạn hai ngƣời hổn chiến trên mây ƣớc đặng vài hiệp, Tôn Hành Giả đập một bãng gãy hai cây giáo, 

con quái ấy hãi kinh bại tẩu, Tôn Hành Giả không đuổi theo, liền nhảy xuống miệng hang kêu lớn 

rằng:  

- Sƣ phụ thỉnh Bệ Hạ đi ra, yêu quái đã chạy mất rồi . 

 

 

Nói rồi liền dở nắp đá.  

Tam Tạng mới đỡ Vua Châu Tử ra khỏi miệng hang, thấy trời đất tỏ rạng đã kết khí yêu.  

Vua Châu Tử lại tiệc rƣợu rót một chén đƣa cho Tôn Hành Giả mà nói rằng  

- Trẫm xin tạ thần tăng một chén . 

 

 

Tôn Hành Giả mới bƣng chén rƣợu chƣa kịp trã lời.  

Xãy thấy quan vào báo rằng:  

 

- Lửa cháy thành Tây! 

Tôn Hành Giả bƣng chén hắc qua phia Tây, sút tay rớt chén xuống đất, Vua Châu Tử thất sắc, liền 

bái mà nói rằng:  

 

- Hay là thần tăng chấp trẫm chăng? Quã nhơn xin chịu lỗi. Kính mời lên điện, trẩm tạ lỗi thần tăng! 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  
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- Không chuyên chi lỗi, Bệ Hạ chớ nghi nan . 

 

Giây phút quan vào báo rằng:  

- Lửa cháy thành Tây xãy đâu trời mƣa nhƣ xối, hơi rƣợu bay nực nồng, không biết điềm gì lạ vậy! 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Con yêu bại tẩu, tôi chẳng hề đuổi theo, song nó hoãng kinh, phóng hỏa đốt thành Tây mà chạy; 

nên sẳn chén rƣợu ấy, tôi mƣợn hóa làm mƣa mà chửa lửa, thiệt không có ý gì, xin Bệ Hạ đừng ngại! 

Vua Châu Tử nghe rõ rất mừng càng thêm kính phục, mời bốn thầy trò lên đền báu, có ý tính nhƣờng 

ngôi, Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Con yêu hồi nãy là tiếp phuông của Thại Thái Tuế, đến đòi hai nàng cung nữ, nay tôi đánh nó bại 

tẩu, chắc là về báo với chúa động, chi cho khỏi chúa động đến đánh với tôi; sợ Bệ Hạ hãi kinh, bá 

tánh đồ khổ. Tôi muốn tính lên nửa lừng đón đánh bắt nó, mà đem Kim thánh cung về. Song chẳng 

biết động nó ở đâu, đƣờng đi mấy ngàn dặm? 

Vua Châu Tử phán rằng:  

 

- Trẩm sai quân tuần ban đêm đi thám thính; bọn nó đi hơn một tháng hai ngày mới tới động nó ở 

Chanh Nam, cách thành ba ngàn dặm . 

 

Tôn Hành Giả nghe, nói rằng:  

 

- Vậy thì Sa Tăng, Bát Giới ở đây bảo hộ thầy, đặng Lão Tôn phá ổ nó . 

 

Vua Châu Tử kéo lại phán rằng:  

 

- Xin thần tăng nán lại một ngày, đặng phơi cơm khô, và cụ bị vật thực; với lựa một con ngựa hay 

cởi đi đánh mới đặng? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Bệ Hạ luận theo việc lặn suối trèo non, nên mới tính nhƣ vậy! Tôi nói thiệt cho Bệ Hạ nghe: Giá ba 

ngàn dặm đƣờng, Bệ Hạ rót một chén rƣợu hâm, tôi đi tới động trở về, chén rƣợu chƣa nguội . 

 

Vua Châu Tử cƣời và phán rằng:  
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- Xin thần tăng miển chấp, vì lời trẩm nói thiệt tình: Trẩm coi tƣờng thần tăng nhƣ vƣợn già, lẽ nào 

pháp lực nhƣ vậy? 

Tôn Hành Giả nói:  

- Lão Tôn nguyên trƣớc là Thạch hầu vƣơng, học thất thạp nhị huyền công, biến hóa vật chi lại 

không đặng! Chẳng màng đằng vân giá vỏ làm chi. Lão Tôn có học phép cân đẩu vân, nhảy một cái 

tới mƣời muôn tám ngàn dặm, giá ba ngàn dặm có bao xa? 

Vua Châu Tử nghe nói, nửa mừng nửa sợ, cƣời chúm chiếm, rót chén rƣợu dƣng lên và phán rằng:  

 

- Xin thần tăng uống một chén ngự tửu cho thêm oai? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Xin Bệ Hạ để đó cho tôi, đợi đi về sẽ uống . 

 

 

Nói rồi hú một tiếng, nhảy vọt lên mây, ai nấy ngó theo không kịp!  

Chúa tôi đều hãi kinh, trong lòng kính phục. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả mới nhảy lên, gặp núi cản lại, liền đứng trên chót núi, coi cửa động chổ nào; xãy 

thấy trong sƣờn núi lửa chiếu sáng lòa, hơi dử bay lên độc hơn lửa!  

Tôn Hành Giả không hiểu cớ gì, liền hóa ra con quạ lửa, bay vào trong lửa xuống tới đất, ngó lên lửa 

đã dịu, xãy nghe tiếng đồng la inh õi!  

Tôn Hành Giả nghĩ rằng:  

- Chắc mình đi sái, không phải động yêu ở đây, tiếng đồng la rất gần, chắc là quân tuần đi theo 

đƣờng lộ . 

 

Nói rồi hiện nguyên hình tìm tới chổ gióng mã la, xa xa ngó thấy một con yêu nhỏ vác cờ vàng, và 

mang đãy thơ và gióng mã la mà chạy.  

Tôn Hành Giả cƣời thầm rằng:  

 

- Nói vậy không phải quân tuần ấy là con yêu đi thơ, song không rõ thơ chi đó. Ðể mình xem thử cho 

rành . 
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Nghỉ rồi hóa ra mãnh trung là con bồ cào nhỏ, bay đậu trên đãy thơ. 

 

Giây phút nghe con yêu ấy đi và nói lầm thầm rằng:  

- Ðại vƣơng mình thiệt độc quá! Năm kia bắt vợ Vua Châu Tử, vô phƣớc không rờ đặng tới mình! 

Túng bắt cung nga về xài đỡ, sức cao lớn bằng mƣời, hại hai nàng chết hết, sau bắt hai nàng khác về 

chịu đặng ít tháng rồi cũng xong đời, hai lần sau hại chết bốn nàng nữa! Năm nay cũng còn sai tiên 

phuông đi bắt nữa, rủi bị Hành Giả đánh chạy thì thôi! Nghĩ nào đại vƣơng lại giận ngƣời ta, sai hạ 

chiến thơ mà đánh Vua Châu Tử! Chắc là Vua Châu Tử đánh không lại, e bị thiêu cả nƣớc, không sót 

một ngƣời; đại vƣơng mình làm vua thì mình đặng làm quan cũng vinh hiển, song hiếp ngƣời lắm, sợ 

trời đất không dung . 

 

Tôn Hành Giả khen thầm rằng:  

 

- Tuy là tiểu yêu, cũng biết nhơn nghĩa, song không rõ vì cớ nào chúa động không gần đặng Kim 

thánh cung? Ðể hỏi thăm cho rõ . 

 

 

Nghĩ rồi, bay tới trƣớc ít dặm, hóa ra đạo đồng chừa hai vá, mặc áo phá nạp và gõ mõ và ca. đợi tiểu 

yêu đi trờ tới, liền bái và hỏi thăm rằng:  

 

- Chẳng hay thƣợng quan đem công văn đi đâu đó? 

Con yêu ấy thôi đánh đồng la liền đáp lễ, cƣời và trả lời rằng:  

 

- Ta vƣng lịnh đại vƣơng, đi hạ chiến thơ cho Vua Châu Tử . 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Chẳng hay đại vƣơng đem Kim thánh cung về động, mà có thuận hay chƣa? 

Tiểu yêu nói:  

 

- Từ đại vƣơng đem Kim thánh cung về động, có ông tiên lén cho Kim thánh cung một cái áo ngũ 

sắc mặc vào cả mình đều mọc kim chơm chởm, bởi có ấy nên đại vƣơng không dám động tới mình, 

nếu rờ tới thì kim mọc ra chích tay chảy máu, nên thấy thời ngó chớ không dám động tới mình. Hồi 

ban mai sai tiên phuông bắt hai nàng cung nữ, bị Tôn Hành Giả nào không biết, đánh đuổi tiên 
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phuông. Ðại vƣơng hay tin ấy nổi giận, sai ta đi hạ chiến thơ, định ngày mai sẽ đối địch . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nhƣ vậy đại vƣơng dƣơng tức mình lắm? 

Tiểu yêu nói:  

 

- Phải, ngƣời hãy vào động ca cho đại vƣơng giải buồn, chắc là đặng trọng thƣởng . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Phải . 

 

 

Liền bái một bái rồi đi.  

Tiểu yêu gióng mã la cứ việc đi tới.  

Tôn Hành Giả quay lại lấy thiết bảng đập đầu, tiểu yêu chết tốt.  

Tôn Hành Giả ăn năn than rằng:  

 

- Phải chi hỏi tên họ con yêu nầy, rồi sẽ đập chết! 

Vừa nói vừa mở đãy lấy chiến thơ bỏ vào tay áo rồi lấy cờ vàng và đồng la giấu vò bụi nắm giò con 

yêu chết, ƣớm vụt xuống khe, xảy nghe tiếng len ken coi lại là đính bài đeo trong lƣng, lòng thòng 

khua với dây đay nhận ngọc.  

Tôn Hành Giả mở đinh bài coi, có khắc chữ nhƣ vầy:  

 

- Tâm phúc tiểu hiệu, tên là Hữu lai hữu khứ, còn nhỏ chƣa râu, hắn đeo đính bài nầy, nếu không có 

đính bài thì là quân giả mạo . 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả xem rồi cƣời rằng:  

- Té ra thằng nầy tên là Hữu lai hữu khứ, nay bị Lão Tôn đập một bãng, thiệt là Hữu khứ vô lai . 

Nói rồi đeo đính bài vào lƣng muốn quăng thây xuống suối rối nghĩ rằng:  

 

- Lửa khói mịt mù, nhắm bể khó tìm động nó, chi bằng đem thây tiểu yêu về dƣng công . 

 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Nghĩ rồi lấy thiết bảng bêu thây Hữu lai hữu khứ, cần đẩu vân về tới đền, vụt thây tiểu yêu giữa sân 

chầu, kêu Bát Giới bảo rằng:  

 

- Thỉnh sƣ phụ lại đây xem thử . 

 

Nói rồi đút chiến vào tay áo Tam Tạng và dặn nhỏ rằng:  

 

- Thầy cất thơ nầy, đừng cho vua ngó thấy . 

 

Dặn rồi, kế Vua Châu Tử đi tới phán hỏi rằng:  

 

- Chẳng hay thần tăng đánh yêu ra thể nào? 

Tôn Hành Giả chỉ thây yêu mà nói rằng:  

 

- Lão Tôn đạp chết yêu tinh, đem thây về đó . 

 

Vua Châu Tử phán rằng:  

 

- Thiệt là thây yêu, song chẳng phải thây Thại thái Tuế; bởi trẩm thấy Thại Thái Tuế đã hai lần, mình 

cao phỏng mƣời tám thƣớc, tiếng vang nhƣ sấm sét, mặt chiếu sáng nhƣ hào quang; có đâu nhỏ thó 

nhƣ vậy? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Bệ Hạ nhìn không lầm, thiệt chẳng phải Thại Thái Tuế, ấy là con yêu đi báo tin, bị Lão Tôn đạp 

chết, đem thây về nạp mà báo đầu công . 

 

Vua Châu Tử phán khen rằng:  

 

- Thần tăng thiệt có tài lắm! Trẫm sai quân thám thính nhiều phen mà chƣa ra mối. Nay thần tăng 

mới đi một chút, giết đặng một con quái đem về, thiệt thần thông quảng đại! Nội thị hâm rƣợu cho 

mau, đặng trẫm kính mừng trận thứ nhứt . 

 

Tôn Hành Giả nói:  
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- Việc uống rƣợu là tiểu sự, chẳng vội gì. Ðể tôi hỏi thăm Bệ Hạ một chuyện. Khi Kim thánh cung bị 

yêu tinh bắt, có để vật chi lại làm tin hay chăng? Xin đƣa cho tôi một món . 

 

Vua Châu Tử nghe nói, động lòng và khóc và nói rằng:  

 

- Trong lúc ấy đƣơng sảng sốt, rảnh lòng đâu mà để của tin! 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Kim thánh cung còn vật chi là của yêu dùng, sin đƣa cho tôi một món mới đặng? 

Vua Châu Tử phán hỏi rằng:  

 

- Thần tăng dùng vật ấy làm chi? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Con yêu ấy thiệt thần thông có tài đổ lửa, nên tôi không chắc rằng bắt đặng nó. Ví dầu bắt đặng nó, 

lại e Kim thánh cung thấy tôi lạ mặt, cũng không chịu đi theo; nên phải có vật quen làm tin . 

 

Vua Châu Tử phán rằng:  

 

- Còn một xâu chuổi vàng ngọc báu, là vật của Kim thánh cung đeo thƣờng bởi năm trƣớc coi đua 

ghe trong tiết đoan dƣơng, nên cởi ra mà đeo đồ ngủ sắc; nay trẩm còn để trong hộp, không dám dở 

ra, vì thấy vật ấy thì đau lòng lắm! 

Tôn Hành Giả nói : 

- Ðừng nhắc làm chi chuyện củ, hãy đem xâu chuổi ấy cho tôi! 

Vua Châu Tử truyền Ngọc thánh cung lấy chuổi ra, vua ôm bụng mà đƣa chuổi cho Hành Giả.  

Tôn Hành Giả lấy đeo vào bắp tay, cân đẩu vân bay riết. 

 

 

Ðoạn Tôn Hành Giả đến núi Kỳ lân, đƣơng đi kiếm động, ngó thấy quân yêu giữ cửa hơn năm trăm.  

Tôn Hành Giả thối lui, về chổ đập tiểu yêu khi trƣớc, biến ra hình Hữu lai hữu khứ, kiếm đồng la và 

cờ vàng, và đánh đồng la và đi vào động Giải trại.  

Xảy nghe gia nhơn ra cửa động nói rằng:  

- Hữu lai hữu khứ đã về tới ! 

Tôn Hành Giả gặc đầu.  
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Gia nhơn hối rằng:  

 

- Ði cho mau, kẻo đại vƣơng ngồi đợi tại Bác bì đình . 

 

Tôn Hành Giả vào cửa trong, thấy chúa yêu ngồi tại nhà mát.  

Tôn Hành Giả cố ý day mặt ra ngoài, cứ gión mả la inh ỏi!  

Thại thái Tuế hỏi:  

 

- Hữu lai hữu cứ về đó sao? 

Hỏi luôn hai ba lần, cũng không day lại.  

Thại thái Tuế nhảy xuống, kéo và hỏi rằng:  

 

- Vô tới rồi còn gióng mả la làm chi. Sao hỏi không them nói lại? 

Tôn Hành Giả làm bộ ổng ảnh, ném mả la mà nói:  

 

- Còn hỏi giống gì nửa? Tôi nói không dám đi một hai cũng ép mãi! Tôi đi đến đó thấy họ dàn binh, 

họ thấy mặt tôi đồng hô lớn lên rằng:  

 

- Bắt yêu! Bắt yêu! Rồi áp lại dẩn óc tôi vào thành ra mắt Vua Châu Tử.  

Vua Châu Tử truyền chém.  

May nhờ có các quan văn can rằng:  

 

- Tuy hai nƣớc đua tranh, song chẳng phép chém sứ . 

Vua Châu Tử lấy chiến thơ, rồi bắt đánh tôi ba chục trƣợng mới chịu tha về, không bao lâu chắc kéo 

binh đến phá động. 

Thại thái Tuế dỗ rằng:  

 

- Tội nghiệp thì thôi, bảo ngƣơi mang khổ quá chừng! Hèn gì hỏi không thèm nói lại cũng phải! 

Chẳng hay binh tƣớng nó bao nhiêu? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Tôi bị đòn đã điếng hồn, rảnh đâu mà nhắm chừng binh tƣớng? Song ngó thấy đông nhƣ kiến, 

chẳng biết là muôn ngàn nào. 

Thại thái Tuế cƣời rằng:  
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- Không hề gì đâu, dấu nó đông bực nào, ta đốt một mủi lửa cũng cháy sạch. Ngƣơi hãy vào báo cho 

Kim thánh cung hay, bảo đừng phiền muộn, bởi hồi sớm nghe ta hăm đánh Vua Châu Tử, Kim thánh 

cung phiền não khóc hoài! Nay ngƣời nói rằng:  

 

- Binh tƣớng Vua Châu Tử mạnh hơn chắc là mình phải sút. 

Nói gạt nhƣ vậy kẻo Kim thánh cung khóc hoài! 

Tôn Hành Giả mừng thầm, liền đi ngay vào phía hậu; thấy nhiều con hồ ly cái, và hƣu nai thành tinh, 

đều ăn mặc đồ mỹ nữ, đứng hầu hạ hai bên, Kim thánh cung ngồi giữa, dựa gò má trên bàn tay, 

đƣơng lau nƣớc mắt! 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả bƣớc tới bái một cái có chừng rồi làm bộ mặt hí hởn!  

Kim thánh cung nổi giận quở rằng:  

- Con quái nầy vô lễ lắm! Nghĩ lại khi trƣớc ta còn ở với Vua Châu Tử dầu Thái sƣ thấy mặt cũng 

phải quì. Sao ngƣơi dám vô lễ! 

Các thế nữ thƣa rằng:  

 

- Xin Nƣơng nƣơng bớt giận, Hữu lai hữu khứ là đứa tâm phúc của Ðại vƣơng, đi hạ chiến thơ mới 

về đó; xin bà đừng chấp làm chi! 

Kim thánh cung nghe nói gƣợng gạo hỏi rằng:  

 

- Ngƣơi đem chiến thơ có gặp Vua Châu Tử chăng? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Tôi đem chiến thơ tới đền vàng, vua xem rồi phê ngày giao chiến, vua đã nói với tôi rồi, song còn 

nhắn một lời thăm nƣơng nƣơng, nên tôi phải đến đây mà thƣa lại, ngặt tả hữu đông ngƣời, không lẽ 

thuật chuyện nhớ thƣơng cho cặn kẽ. 

Kim thánh cung nghe nói liền bảo tả hữu ra ngoài.  

Tôn Hành Giả đóng cửa cung, rồi lấy tay vuốt mặt mình một cái hiện nguyên hình nói rằng:  

 

- Xin Nƣơng nƣơng đừng sợ, tôi là sãi ở Ðại Ðƣờng, vƣng chỉ đi thỉnh kinh; thiệt tên họ tôi là Tôn 

Ngộ Không. Còn thầy tôi là Ðƣờng Tam Tạng đem điệp vào Bệ Hạ xin ghi, đặng đi qua nƣớc khác, 

vừa ra gặp hoàng bảng, kén lƣơng y trị bịnh vua, tôi cho thuốc mạnh rồi, Bệ Hạ tạ ơn và đãi yến. 
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Trong lúc ăn tiệc, vua than thở về sự yêu quái bắt Nƣơng nƣơng, tôi xƣng có tài bắt yêu, nên vua cậy 

trừ loài tà cứu Nƣơng nƣơng về nƣớc. Nên tôi đánh tiên phuông bại tẩu, rồi đón Hữu lai hữu khứ giết 

chết bỏ thây, mới hóa hình nó vào đây báo tin . 

 

Kim thánh cung nghe nói ngồi ngẫm nghĩ làm thinh.  

Tôn Hành Giả lấy xâu chuổi dƣng lên nói rằng:  

 

- Nếu Nƣơng nƣơng không tin, xem thử vật nầy thì rõ . 

 

Kim thánh cung xem thấy vật cũ rồi rơi lụy, bƣớc xuống lạy mà thƣa rằng:  

 

- Xin hòa thƣợng làm phƣớc cứu tôi về trào, chẳng dám quên ơn cả . 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Chẳng hay nó có bửu bối chi, mà hóa lửa hóa khói và hóa cát? 

Kim thánh cung nói:  

 

- Chẳng phải bửu bối chi, ấy là ba cái lục lạc vàng, nếu nó lúc lắc cái thƣ nhứt thì đổ lửa cao ba 

trƣợng; lúc lắc cái thứ nhì thì khói bay ba trƣợng; lúc lắc cái thứ ba thì cát bay ba trăm trƣợng. Song 

lửa khói hãy còn vừa vừa, có một thứ cát vàng rất độc nếu bay vào lỗ mũi thì chết tức thì . 

 

Tôn Hành Giả nói : 

- Món ấy rất độc! Song không biết nó cất lục lạc ấy tại đâu! 

Kim thánh cung nói:  

 

- Nó chẳng hề nới ra, cứ cột trong lƣng chặt cứng . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nếu Nƣơng nƣơng muốn về nƣớc, thì phải giải việc ƣu phiền, làm màu vui vẻ đàm đạo với nó cho 

hết lời, và bảo nó đƣa lục lạc ra cho Nƣơng nƣơng cất, tuy nói vậy chớ để ngoài đó, đặng tôi thừa cơ 

ăn cắp lục lạc ấy thì bắt đặng yêu; cứu Nƣơng nƣơng về cung nhƣ cũ . 
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Kim thánh cung y lời.  

Tôn Hành Giả hóa lại hình Hữu lai hữu khứ, mở cửa kêu các con đòi vào cung, Kim thánh cung bảo 

rằng:  

 

- Hữu lai hữu khứ, ngƣời mau ra ngoài nhà mát, mời đại vƣơng vào đây cho ta nói chuyện . 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả vƣng lời, đến Bát bì đình thƣa rằng:  

- Kim thánh cung thỉnh đại vƣơng vào trong đàm đạo . 

 

Thại thái Tuế mừng rỡ nói rằng:  

 

- Nƣơng nƣơng bình thời hay mắng ta lắm; sao bữa nay lại cho mời? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nƣơng nƣơng mới hỏi thăm tôi về việc nƣớc Vua Châu Tử ra thể nào? Tôi trả lời rằng: Vua Châu 

Tử không màng nƣơng nƣơng nữa, đã lập hoàng hậu khác rồi. Nƣơng nƣơng nghe nói nhƣ vậy, nên 

hết lòng mơ ƣớc nữa, mới sai tôi thỉnh đại vƣơng . 

 

Thại Thái Tuế mừng quá nói rằng:  

 

- Ngƣời thiệt là đáng dùng lắm! Ðợi ta lấy nƣớc Châu Tử rồi, sẽ phong ngƣơi làm tể tƣớng . 

 

Tôn Hành Giả làm bộ mừng rỡ tạ ơn, rồi đi theo Thại thái Tuế vào sau động.  

Kim thánh cung làm mặt vui mừng nghinh tiếp và nắm tay dắt vào.  

Thại thái Tuế thối lui mà nói rằng:  

 

- Không dám, không dám! Tuy nhờ Nƣơng nƣơng thƣơng đến, song tôi sợ đau tay lắm, nên không 

dám đứng gần . 

 

Kim thánh cung nói:  

 

- Xin đại vƣơng ngồi, đặng tôi nói chuyện . 

 

Thại thái Tuế nói:  
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- Có chuyện chi thì nói mà nghe? 

Kim thánh cung nói:  

 

- Tôi nhờ ơn đại vƣơng thƣơng tới, nay đã ba năm, tuy chƣa đặng nằm chung một gối mặc lòng, song 

cũng nhơn duyên hồi trƣớc. Ðã gá tiếng vợ chồng, sao đại vƣơng không mang tôi, chẳng đãi theo vợ 

chông! Nghĩ lại khi trƣớc tôi làm hoàng hậu tại nƣớc Châu Tử, các nƣớc đem cống sứ nhiều vật châu 

báu vua xem rồi thì giao cho tôi cất. Còn nhƣ động nầy thì không vật chi báu, dầu có bửu bối cũng 

chẳng giao cho tôi. Ðến nổi ba cái lục lạc, đi đâu cũng mang theo, ngồi đâu cũng mang theo, chi 

bằng để tôi cất cho, khi có dùng sẽ lấy, nhƣ vậy mới phải đạo vợ chồng, vì có lòng tin cậy, nếu 

không phú thác, thì có khác nào ngƣời dƣng? 

Thại Thái Tuế cƣời và chịu lỗi rằng:  

 

- Nƣơng nƣơng trách phải lắm! Bửu bối ở đây, muốn cất thì cất lấy . 

 

Nói rồi mở lục lạc ra, lấy bông nhét miệng lục lạc lại, rồi để vào đãy da beo, đƣa cho Kim thánh 

cung mà nói rằng:  

 

- Của tuy nhỏ mọn, song phải hết lòng giữ gìn; chẳng nên lúc lắc nó . 

 

Kim thánh cung cầm đãy ấy nói rằng:  

 

- Tôi biết mà, để trên ghế phấn son của tôi, thì không ai động tới . 

 

Nói rồi truyền dọn tiệc rƣợu, Kim thánh cung cứ ép Thại thái Tuế uống hoài. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả thừa lúc Thại Thái Tuế say, lén lấy đãy lục lạc ra nhà mát tức thì, ngó xung 

quanh không có ai, mới mở túi ra lấy lục lạc xem thử, thấy ba cái lục lạc lớn bằng bắp tay, liền gở 

bông mà coi cho thấy trong ruột, chẳng ngờ giựt bông ra động lục lạc khua một tiếng, khói lửa bay 

ra.  

Tôn Hành Giả nhét lại không kịp, nhà mát bị lửa chay, tiểu yêu hải kinh về báo, vân vân.  

Thại thái Tuế hoảng hồn chạy ra hối chửa lửa. 

 

Khi ấy coi lại thấy Hữu lai hữu khứ còn cầm lục lạc trên tay.  
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Thại thái Tuế hét lớn rằng:  

- Thằng mọi ăn cƣớp, sao mi dám lén lấy bửu bối của ta mà làm nhăn nhƣ vậy? Chúng bây bắt nó 

cho ta . 

Bầy yêu vƣng lịnh xông vào.  

Tôn Hành Giả hoảng hồn liền quăng lục lạc, hiện nguyên hình lấy thiết bảng giải vây. Thại thái Tuế 

lấy bửu bối rồi truyền đóng cửa ngoài, quyết bắt cho đặng.  

Tôn Hành Giả biết thể khó ra, liền biến làm con ruồi bay đậu tren cục đá.  

Bầy yêu kiếm không đặng, liền báo rằng:  

 

- Ðại vƣơng ôi! Nó đã chạy mất rồi! 

Thại thái Tuế hỏi:  

 

- Nó chạy ra cửa động phải chăng? 

Các tiểu yêu thƣa rằng:  

 

- Cửa động còn đóng không biết nó chạy ngỏ nào! 

Thại thái Tuế đi kiếm khắp nơi không đặng, nổi giận nói rằng:  

 

- Không biết thằng nào cả gan quá, dám hóa ra Hữu lai hữu khứ mà trả lời, lại theo ta vào nhà trong 

mà ăn cắp bửu bối, may mà không gió, phải đem ra ngoài có gió thì cháy động ra tro . 

 

Hổ tƣớng thƣa rằng:  

 

- Tôi xét lại không phải ngƣời nào, chắc là Tôn Hành Giả nó đánh tiên phuông chạy rồi, sau đón 

đƣờng giết chết Hữu lai hữu khứ, lấy đồng là và cờ vàng với đính bài, giã hình vào động gạt mà Ðại 

vƣơng . 

 

Thại thái Tuế nói:  

 

- Phải rồi, vậy thì các ngƣời đừng mở cửa ngoài, rán kiếm bắt đừng cho nó thoát . 

 

 

Ấy là : 
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Làm khéo trở nên vụng, 

Tính thiệt hóa ra chơi.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 71  

Hành Giả mƣợn danh trừ yêu quái 

Quan Âm xuống động bắt yêu vƣơng 

Nói về Thại thái Tuế truyền quân yêu đi giáp vòng kiếm Tôn Hành Giả mà không đặng, nó cũng cứ 

việc kiếm hoài.  

Tôn Hành Giả đã hóa ra con ruồi đậu trên cửa động đá, thừa dịp chúng nó mắc rộn ràng, liền bay vào 

nhà thấy Kim thánh cung ngồi cúi đầu trên ghế mà khóc.  

Tôn Hành Giả bay đậy trên đầu tóc; nghe Kim thánh cung than rằng:  

- Chúa công ôi! Chẳng biết kiếp trƣớc tôi làm tội chi, đời nay bị chích đôi lẽ bạn! Bởi lấy lục lạc 

không đặng, nên tƣơng tƣ càng bội hơn xƣa . 

 

Tôn Hành Giả bò lần gần tai Kim thánh cung mà nói rằng:  

 

- Nƣơng nƣơng đừng sợ, ta là Thần tăng Tôn trƣởng lão còn sống đây, bởi ta tánh nóng nên ăn cắp 

lục lạc ra nhà mát gở bông mà xem; mới đỗ lửa tá họa. Ta quăng lục lạc, giao chiến với nó, thất thế 

phải hóa ra con ruồi đậu trên ngạch cửa. Bởi thấy nó không mở cửa, cứ việc kiếm hoài, nên ta ra 

không đặng. Vậy thời Nƣơng nƣong mời nó vào chuyện vãn, đặng tôi trốn ra kiếm thế khác mới 

đặng . 

 

Kim thánh cung nghe nói hết hồn, và khóc và hỏi rằng:  

 

- Thầy bây giờ là ngƣời sống hay là thành ma? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ta chẳng phải ngƣời cũng không phải quỷ , nay đã hóa ra con lằn xanh ở dây, Nƣơng nƣơng hãy 
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sai thỉnh Thại thái Tuế cho mau . 

 

Kim thánh cung nói nhỏ rằng:  

 

- Thầy đừng nhát tôi tội nghiệp? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Tôi lẻ nào dám nhát Nƣơng nƣơng, nhƣ không tin thì xè bàn tay ra tôi nhảy xuống cho mà coi thì 

rõ! 

 

Kim thánh cung y lời, liền xè bàn tay tả. Thấy con ruồi nhảy xuống rõ ràng! Kim thánh cung tin 

thiệt, kêu thần tăng một tiếng.  

Tôn Hành Giả đáp rằng:  

 

- Ta là thần tăng biến ra đó . 

 

Kim thánh cung tin thiệt, liền hỏi nhỏ rằng:  

 

- Nếu tôi thỉnh nó vào đây, thần tăng dụng kế làm sao. Xin cho biết trƣớc? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ngƣời xƣa rằng: Làm hƣ muôn việc không qu rƣợu. Nƣơng nƣơng cứ đãi rƣợu thì hay hơn, hãy kêu 

con đòi hầu cận vào hầu rƣợu tôi xem thử hình dung nó mà giã cho in, mƣợn cớ hầu rƣợu đứng gần 

thì tính mới đặng . 

 

Kim thánh cung liền kêu lớn rằng:  

 

- Vậy chớ Xuân Kiều ở đâu? . 

 

Con hồ ly mặt ngọc ở sau bình phong chạy ra quì xuống thƣa rằng:  

- Nƣơng nƣơng kêu tôi, bảo chuyện chi? 
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Kim thánh cung nói:  

 

- Ngƣơi thắp đèn đi bảo lũ a hƣờn mời đại vƣơng vào nghỉ . 

 

Xuân Kiều vƣng lịnh ra kêu bảy tám đứa a hƣờn, truyền các việc rồi trở lại. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả làm phép, Xuân Kiều buồn ngủ quá cứ đứng gục hoài, kiếm chổ vắng nằm 

ngủ.  

Tôn Hành Giả biến ra Xuân Kiều bảo Nƣơng nƣơng đi mời đại vƣơng, Kim thánh cung y lời, đi gần 

tới Bát bì đình, Tiểu yêu bảo rằng:  

- Có nƣơng nƣơng ra mắt . 

 

Thại thái Tuế trƣớc khi nghe a hƣờn thình mà chƣa kịp đi, vì lo kiếm Tôn Hành Giả, nay nghe 

Nƣơng nƣơng đến, vội vả bƣớc xuông tiếp nghinh Kim thánh cung và liếc và thƣa rằng:  

 

- Nay lửa đã hạ; đứa ăn trộm trốn rồi, thắp đèn nảy giờ đã lâu, xin thỉnh đại vƣơng đi nghỉ! 

 

Và nói và làm bộ hỗ ngƣơi, Thại thái Tuế mừng quá nói rừng:  

 

- Thằng ăn trộm hồi nãy là Tôn Hành Giả, khi trƣớc nó đuổi tiên phuông. Sau lại đón đƣờng giết 

Hữu lai hữu khứ, giả hình vào động ăn cắp bửu bối mình! May thâu bửu bối rồi, song kiếm nó chƣa 

đặng nên trong dạ chẳng an! 

 

Kim thánh cung nói:  

 

- Chắc nó trốn mất rồi, xin đại vƣơng dừng lo sợ. Hãy đi ngủ mai sẽ hay! 

 

 

Nói rồi đứng mải! Thại Thái Tuế thấy Nƣơng nƣơng có lòng tƣởng tình mời thỉnh không lẽ từ chối.  

Túng truyền tiểu yêu canh giữ cho nghiêm nhặt kẻo Hành Giả trốn ra.  

Rồi theo nƣơng nƣơng vào phòng đàm đạo. 

 

 

Khi ấy Kim thánh cung truyền a hƣờn dọn tiệc rƣợu cho đại vƣơng giải lao, Thại thái Tuế cƣời và 
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khen phải.  

Dọn tiệc rồi Kim thánh cung dƣng rƣợu.  

Thại thái Tuế đáp lại, vợ chồng chén tạc chén thù.  

Xuân Kiều giả rót hai chén rƣợu đứng lên thƣa rằng:  

- Ðại vƣơng với Nƣơng nƣơng đêm nay mới vầy tiệc rƣợu, xin đại vƣơng uống cạn chén nầy gọi là 

song hỉ . 

 

Hai ngƣời uống rồi, Xuân Kiều giả lại dƣng một chén cho Thại thái Tuế nửa, mà thƣa rằng : 

- Xin Ðại vƣơng nhậm chén rƣợu nầy, đặng chúng tôi ca múa giúp vui trong việc hoa chúc . 

 

Thại thái Tuế y lời, các a hƣờn ca múa một hồi, Kim thánh cung truyền rằng:  

 

- Chúng bây nghỉ ca xang, ra ngoài thong thả, để một mình Xuân Kiều hầu rƣợu mà thôi . 

 

Các a hƣờn vƣng lịnh lui ra hết. 

 

 

Trong lúc Nƣơng nƣơng làm màu mè thƣơng xót, và nói chuyện vợ chồng, Thại thái Tuế khoái chí 

vô cùng, ngặt sợ kim châm nên không dám rớ tới, cứ ngồi uống rƣợu vả mà nghe!  

Kim thánh cung hỏi rằng:  

- Chẳng hay bửu bối có hƣ chăng? 

 

Thại thái Tuế nói:  

 

- Vật ấy của tiên phụ đúc và luyện năm xƣa, làm sao mà hƣ cho đặng! Song bị bị Tôn Hành Giả cạy 

bông ra, nên lửa cháy đảy da beo mà thôi . 

 

Kim thánh cung hỏi:  

 

- Nhƣ vậy thì lấy vật chi mà đựng nó? 

 

Thại thái Tuế:  

 

- Không đảy da beo cũng đặng ta đã buộc vào lƣng . 
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Xuân Kiều giả nghe nói liền nhỗ ba cái lông bỏ vào miệng nhai nhỏ, lén búng sau lƣng Thại Thái 

Tuế, hóa ra những rận rệp và bò chét ba thứ, bò vào lƣng cắn ngứa vô cùng, Thại thái Tuế thò tay 

vào gải, rận xảm vô móng tay, đƣa ra đèn mà coi, rỏ ràng ba trự!  

Kim thánh cung cƣời chuốm chiếm nói rằng:  

 

- Chắc là cái áo lót của đại vƣơng lâu giặt thì phải! 

 

Thại thái Tuế sƣợng mặt nói đỡ xấu rằng:  

 

- Ta thuở này chẳng hề có giống nầy, bây giờ nó làm ta mang xấu! 

 

Kim thánh cung nói đỡ rằng:  

 

- Có chuyện chi mà xấu. Lời tục ngữ nói: Hoàng đế thân thƣợng đã hữu tam cá ngự sắt. Rất đổi 

Hoàng đế trong mình còn có ba con rận thay! Ðại vƣơng hãy cởi áo cho tôi bắt . 

 

Thại thái Tuế nghe lời cởi áo ra, cởi luôn ba cái, cái nào cũng rận bắt không kịp.  

Khi ở trần thì thấy rận rệp đeo cùng mình, lớp thì chung vào ba cái lục lạc bò lổm ngổm! 

 

Khi ấy Xuân Kiều giả thƣa rằng:  

- Bửu bối gì nhiều rận dữ vậy! Xin đại vƣơng đƣa cho tôi bắt, chắc là rận của khỉ đột sang quá . 

 

Thại thái Tuế đƣơng lúc hổ ngƣơi và ngứa gải, không kịp nên nghe nói bắt rận thì đƣa phứt cho rồi, 

cứ gầm đầu mà bắt gải!  

Xuân kiều giả coi chừng, lén nhổ ba cái lông hóa ra ba lục lạc, tráo cái thiệt lận lƣng: Rồi dùn mình 

thau hết rận rệp và bò chét, dƣng bửu bối lại.  

Thại thái Tuế lấy lục lạc đƣa cho Kim thanh cung mà căn dặn rằng:  

 

- Phen nầy Nƣơng nƣơng phải cất cho kỷ cang, đừng hơ hỏng nhƣ khi trƣớc . 

 

Kim thánh cung lấy lục lạc để vào rƣơng rồi khóa lại chắc chắn. (Bị tráo gói mà không hay). Kim 

thánh cung dƣng vài chén rƣợu nửa.  
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Rồi truyền dọn nệm gối cho đại vƣơng nghỉ ngơi.  

Thại thái Tuế nói:  

 

- Ta vô phƣớng không dám nằm gần, xin kiến về phòng riêng mà ngủ . 

 

Nói rồi từ giả qua tây cung. 

 

Còn Tôn Hành Giả tráo gói rồi ra khỏi động, hiện nguyên hình đứng ngoài cửa kêu lớn rằng:  

- Thại thái Tuế, trả Kim thánh nƣơng nƣơng cho mau . 

 

 

Các tiểu yêu vào báo lại thì Thại thái Tuế đã ngủ ngon rồi.  

Các con đòi nói :  

- Ðại vƣơng mới ngủ, đừng có la om . 

 

 

Liền đuổi ra hết.  

Một lát nữa cũng vào báo mà bị đuổi nhƣ trƣớc, đã bồn năm lần. 

 

Còn Tôn Hành Giả ó ré sáng đêm, nổi xung phá cửa động.  

Thại thái Tuế thức dậy nghe tiếng rầy rạt liền hỏi rằng:  

- Chuyện chi om sòm ngoài ngỏ? 

 

A hoàn thƣa rằng:  

 

- Không biết ai kêu mắng ngoài cửa, từ canh ba cho tới bây giờ, nay lại làm dữ phá cửa động . 

 

Thại thái Tuế nghe nói bƣớc ra, thấy lủ yêu chạy vào báo rằng:  

- Có ngƣời đứng ngoài cửa bảo phải trả Kim thánh cung, chúng tôi không dám mở cửa nên không 

thấy mặt ngƣời ấy ra làm sao, hồi hôm có bao nhiêu lần mà Ðại vƣơng còn ngủ, nay nó phá cửa rầm 

rầm . 

 

Thại thái Tuế nói:  
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- Ngƣơi ra đứng trong cửa mà hỏi tên họ nó là chi, hay là Tôn Hành Giả . 

 

Khi ấy Tiểu yêu ra hỏi rằng:  

- Ai phá cửa đó, tên họ là chi? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ta là Ngoại công vua Châu Tử sai đi rƣớc Kim thánh cung về nƣớc . 

 

Tiểu yêu vào báo lại vân vân. Thại thái Tuế vào nhà sau, Kim thánh cung chờ dậy nghinh tiếp. Thại 

Thái Tuế hỏi rằng:  

 

- Chẳng hay trong trào bao nhiêu tƣớng soái? 

 

Kim thanh cung nói:  

 

- Trong trào có bốn mƣơi tám tƣớng thị vệ, và tƣớng cạnh dƣ ngàn, còn ngoài ải thì có Nguyên soái 

và Tổng binh vô số . 

 

Thại thái Tuế hỏi:  

 

- Có tƣớng nào họ Ngoại chăng? . 

 

Kim thánh cung nói:  

 

- Tôi hay việc trong cung, đâu biết leo tới tên họ của các tƣớng . 

 

Thại thái Tuế nói:  

 

- Ngƣời ấy xƣng là Ngoại công, song ta nghĩ xƣa nay không có họ Ngoại, Nƣơng nƣơng hay coi sách 

vở, có gặp họ ấy hay chăng? 

 

Kim thánh cung nói:  

 

- Trong sách thiên tự văn có câu: Ngoại thọ phó huấn, hay là quan Thái phó xƣng hiệu là Ngoại công 
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chăng . 

 

Thại thái tuế nói:  

 

- Có khi đâu đó . 

 

Nói rồi đứng dậy từ giả ra Bát bì đình, nai nịt xong xả xách Lúa đồng, dẫn binh yêu mở cửa động hỏi 

lớn rằng:  

 

- Ngoại công là ai? 

 

Tôn Hành Giả múa thiết bãng hỏi rằng:  

 

- Cháu quên ông Ngoại hay sao? 

 

Thại thái tuế coi lại là Hành Giả, liền nổi giận hét lớn rằng:  

 

- Ngƣơi là con khỉ ốm, sao dám lớn mặt xƣng là ông ngoại ta? 

 

Hành Giả mắng rằng:  

 

- Tƣởng ngƣời là con quái mù thì phải, vì có mắt không tròng! Khi trƣớc Lão Tôn đánh với thiên 

thần, đều xƣng Lảo Tôn hết thảy. Ƣớc sức ngƣơi kêu ta băng ông Ngoại là không xứng hay sao? 

 

Thại thái Tuế đáp rằng:  

 

- Nói vậy ngƣơi là Bật Mã Ôn phản thiên đình khi trƣớc! Nay ngƣời đã thoát kiếp đi theo Tam Tạng 

thỉnh kinh, sao lại thày lay làm mọi cho vua Châu Tử. Muốn đến đây mà nạp mạng hay sao? 

 

Tôn Hành Giả nạt rằng:  

 

- Ngƣơi là yêu quái không biết điều, vua Châu Tử kính ta nhƣ cha mẹ, trong ta nhƣ thánh thần, sao 

ngƣơi dám nói làm mọi. Ðố chạy đâu cho khỏi, ông ngoại quyết đạp một cây . 
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Hai ngƣời hổ chiến năm mƣơi hiệp cầm đồng thấy Hành Giả mạnh quá tính bề cự không lại nên đƣa 

búa đỡ thiết bãng mà nói rằng:  

 

- Khoan đã, để ta vào ăn cơm, rồi sẽ giao chiến . 

 

Tôn Hành Giả biết nó nói thế đặng vào lấy tử kim linh là lục lặc phép.  

Liền thâu thiết bãng mà nói rằng:  

 

- Cho hay không rƣợt thỏ què, tƣớng giỏi không đâm kẻ đói. Ta cũng làm phƣớc cho ngƣơi ăn ba 

miếng cho no, sẽ ra đây mà chịu chết, ngƣơi hãy đi đi . 

 

Còn Thại thái Tuế vào bảo Kim thánh cung rằng:  

- Nƣơng nƣơng đƣa bửu bối ra cho mau . 

 

Kim thánh cung hỏi:  

 

- Lấy bửu bối làm chi? 

 

Thại thái Tuế nói:  

 

- Tôn Hành Giả xƣng là ngoại công, ta giận đánh với nó năm mƣơi hiệp cầm đồng, nên lấy bửu bối 

ra mà đốt nó . 

 

Kim thánh cung nghe nói bần dùng không nở đƣa lục lạc.  

Thại thái Tuế hối mãi túng phải lấy chìa khóa mở rƣơng đƣa lục lạc cho nó.  

Thại thái Tuế lấy đặng đi liền.  

Còn kim thánh cung cúi mặt khóc thầm, sợ Tôn Hành Giả bị đốt mà chết. 

 

 

Nói về Thại thái Tuế làm phách chạy ra nói lớn rằng:  

- Tôn Hành Giả đừng trốn, coi ta rung lục lạc đây . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  
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- Ngƣơi có lục lạc ta lại không lục lạc? Ngƣơi biết rung ta lại chẳng biết rung hay sao? 

 

Thại thái Tuế hỏi:  

- Ngƣơi có lục gì đƣa ra xem thử? 

 

Tôn Hành Giả lấy ba cái lục lạc đƣa lên hỏi rằng:  

 

- Phải Tử kim linh hay chăng? 

 

Thại thái Tuế xem thấy thất sắc nghỉ thầm rằng:  

 

- Lạ nầy, sao lục lạc nó in lục lạc mình, không sai một mãy! 

 

Nghỉ rồi hỏi rằng:  

 

- Vậy chớ lục lạc ấy ra thể nào? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ngƣơi hãy cắt nghĩa cho rõ cội rể lục lạc ngƣơi rồi ta sẽ cắt nghĩa . 

 

Thại thái Tuế nói:  

 

- Lục lạc ta là của Thái Thƣơng Lão quân đúc trong lò bát quái . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Của ta cũng một gốc mà ra, song của ta là lục lạc cái, còn của ngƣơi là lục lạc dƣ . 

 

Thại thái Tuế nói:  

 

- Lục lạc nầy là bửu bối, không phải loài cầm thú chi, mà có cái có đực, nếu cái nào rung ra phép thì 

hơn . 
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Tôn Hành Giả nói:  

 

- Bây giờ ta nói miệng không tin, hãy rung trƣớc cho ta coi thử . 

 

 

Thại thái Tuế đƣa cái thứ nhứt rung ba lần không đổ lửa, rồi rung cái thứ nhì ba lần không thấy khói, 

lại rung cái thứ ba ba lần không thấy cát bay, Thại thái Tuế kinh hãi than rằng:  

 

- Thiệt là kỳ quái quá chừng, tình đời đã biến, chắc là cái lục lạc nầy sợ vợ, nên gặp lục lạc cái rung 

mấy cái không linh! 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Cháu hãy coi ông rung lục lạc cái đây nè! 

 

Nói rồi rung ba cái một lƣợt, lửa đỏ, khói xanh, cát vàng, đồng bay ra lập tức, cháy rần rần đỏ trời.  

Tôn Hành Giả hớp một hơi bên hƣớng Tốn phun ra, hóa làm trận gió thổi nà nữa. Thại thái Tuế chắc 

bị chết thiêu, vì không biết ngõ nào mà chạy.  

Xảy nghe tiếng kêu trên mây rằng:  

 

- Tôn Ngộ Không, có ta đến đây . 

 

 

Tôn Hành Giả ngó ngoái lại, thấy Quan Âm, tay tả cầm tịnh bình, tay hữu cầm nhành dƣơng liễu, 

rƣới nƣớc cam lồ mà chữa lửa, Tôn Hành Giả thấy vậy, giắt ba lục lạc ấy vào lƣng, liền cúi đầu làm 

lễ. 

 

Còn Quan Âm rƣới tắt lửa, hết khói và hạ cát. Tôn Hành Giả quỳ lạy hỏi rằng:  

- Trễ việc tiếp nghinh, đệ tử cam thất lễ, song chẳng hay Bồ Tát đi đâu? 

Quan Âm nói:  

 

- Ta đi thâu con quái ấy . 

 

Tôn Hành Giả bạch rằng:  
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- Chẳng hay căn cƣớc con quái ấy làm sao, đến nổi Phật bà phải nhọc công thâu nó? 

 

Quan Âm nói:  

 

- Nó là con hẩu lông vàng của ta cỡi, bởi thằng chăn ngủ quên, nên nó cắn dây, trốn xuống làm cho 

vua Châu Tử tiêu tội . 

 

Tôn Hành Giả bạch rằng:  

 

- Bồ Tát nói lộn rồi, nó khi vua bắt hoàng hậu làm tai hại cho nƣớc Châu Tử, sao Bồ Tát lại nói trái 

lại, là làm cho vua Châu Tử tiêu tội? 

 

Quan Âm nói:  

 

- Bởi ngƣơi không rõ, nguyên khi trƣớc vua Châu Tử còn làm Thái Tử, tánh ƣa săn bắn, khi Thái Tử 

đi săn đến núi Lạc phụng, thấy con công trông và con công mái đều còn nhỏ, đậu trên chót núi, bị 

Thái Tử bắn nhằm cả hai. Nguyên cặp công con ấy là con của Khổng tƣớc minh vƣơng, là con công 

chầu Phật Chuẩn Ðề. Cặp công con về cáo, Phật Chuẩn Ðề định phạt Thái Tử ấy phân vợ rẻ chông 

ba năm, mình lại mang bịnh phiền não. Khi ấy ta cỡi Kim mao hẩu đến chơi, có nghe sự ấy. Không 

dè con Kim mao hẩu cố ý xuống cƣớp hoàng hậu, cho vua tiêu tội. Nay ba năm tai nạn hết rồi, nên 

gặp ngƣơi cho thuốc, ta cũng xuống thâu nó về . 

 

Tôn Hành Giả bạch rằng:  

 

- Tuy Bồ Tát dạy nhƣ vậy, ngặt nó làm nhục hoàng hậu, và hại cung nga, tội đà đáng giết. Song vị 

tình Bồ tát, không giết nó thì thôi, phải cho tôi đánh hai chục hèo mà trị tội, rồi Bồ Tát sẽ dắt nó về . 

 

Quan Âm nói:  

 

- Ngƣơi đạp ba hèo cũng đủ chết, lựa là tới hai chục hèo. Ðã vị mặt ta, xin tha tội nó . 

 

 

Tôn Hành Giả không dám cãi lời.  
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Quan Âm chỉ Thại thái Tuế mà hét lớn rằng:  

 

- Loài yêu nghiệt, chƣa hiện nguyên hình còn đợi chừng nào nữa? 

 

Thại thái Tuế nhào xuông hiện nguyên hình là con hẩu lông vàng. 

 

Khi ấy Quan Âm ngó dƣới cổ nó không thấy lục lạc, liền bảo Hành Giả:  

- Ngộ Không, trả ba cái lục lạc cho ta . 

 

Tôn Hành Giả nói lƣớc rằng:  

 

- Tôi không thấy lục lạc, hay là nó làm rớt ở đâu chăng? 

 

Quan Âm nói:  

 

- Con khỉ nầy ăn cắp lục lạc hai phen, nay nói ngƣợc không chịu trả! Ðể ta niệm chú cẩn cô . 

 

Tôn Hành Giả hoảng kinh nói:  

 

- Thôi thôi, để tôi trả . 

 

Khi ấy Quan Âm lấy xâu lục lạc tròng vào cổ con hẩu, rồi nạt một tiếng bảo chạy cho mau. Tức thì 

bốn chƣn con hẩu hiện bông sen, bay về Nam Hải. 

 

Còn Tôn Hành Giả xách thiết bãng xông vào động Giải trại giết hết tiểu yêu, và thỉnh Kim thánh 

cung về nƣớc.  

Kim thánh cung lạy tạ ơn.  

Tôn Hành Giả kiếm cỏ bện thành con rồng cho Nƣơng nƣơng cỡi, và dặn rằng:  

- Nƣơng nƣơng ngồi cho vững và nhắm mắt lại cho kín, hễ nghe hết gió sẽ mở con mắt ra . 

 

Kim thánh cung y lời, Tôn Hành Giả niệm chú nổi gió, rồng bay nữa giờ tới sân chầu sa xuống. Tôn 

Hành Giả bảo mở mắt ra, Kim thánh cung ngó thấy đền vua, lòng mừng khấp khởi! Liền bƣớc xuống 

rồng cỏ, theo Hành Giả vào đền. 
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Khi ấy vua Châu Tử thấy mặt vợ thì mừng lắm, bƣớc xuống ngai vội vã nắm tay, chƣa kịp hỏi thăm 

điều chi, vua la đau tay đau tay, té nhào xuống đất!  

Bát Giới cƣời ngất nói rằng:  

- Vô phƣớc quá chừng, mới thấy mặt thì đã gần chết! 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Bát Giái, ngƣơi có tài dám nắm thử tay chăng? 

 

Bát Giới nói:  

 

- Ƣớc nhƣ cho phép nắm tay thì mới làm sao? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Cả mình Nƣơng nƣơng đều hóa kim hết thảy, từ khi về núi Kỳ lân đến nay đã ba năm, mà Thại thái 

Tuế không dám lại gần, nếu nắm tay thì kim châm nhƣ vậy! Bởi cớ vậy nên không dám rớ tới mình! 

 

Bá quan nghe nói hỏi rằng:  

 

- Nhƣ vậy mới tính làm sao? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Tôi cũng không biết giải làm sao? Có phép để mà ngó . 

 

Ai nấy nghe nói đều hãi kinh.  

Còn Ngọc thánh cung, Kim thánh cung, đều đỡ vua dậy. 

 

 

Xảy nghe trên mây có tiếng nói lớn rằng:  

- Ðại Thánh, ta đã đến đây? 

 

Tôn Hành Giả ngó lên, thấy Trƣơng tử Ðƣơng chơn nhơn giáng hạ, Tôn Hành Giả nghinh tiếp hỏi 

rằng:  
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- Chẳng hay chơn nhơn đi đâu đó? 

 

Trƣởng tử Dƣơng bƣớc vào bái Hành Giả mà xƣng tên tộc rằng:  

 

- Tiêu tiên là Trƣơng bá Ðoan ra mắt . 

 

Tôn Hành Giả đáp lễ hỏi rằng:  

 

- Vậy chớ chơn nhơn ở đâu đến đây? 

 

Trƣơng Tử Dƣơng nói:  

 

- Ba năm trƣớc tiểu tiên đi phó hội bên Phật đảng vân ngang qua đây thấy Kim thánh cung bị yêu 

bắt, e nó phạm đến, ngày sau khó hòa hiệp với quốc vƣơng. Nên tiểu tiên lấy cái áo lông nhục nhục, 

hóa ra áo ngũ sắc, đem dƣng cho Thại thái Tuế gọi là đi lễ tân hôn. Thại thái Tuế ngỡ thiệt tình, liền 

bảo Nƣơng nƣơng mặc áo ấy, nên áo lông nó sanh ra kim độc đầy mình, nếu đụng vào thì nhức thối, 

nhờ áo ấy mà trọn tiết với vua. Nay biết Ðại Thánh thành công rồi, nên tiểu tiên đến thâu áo lại . 

 

Nói rồi chỉ Kim thánh cung mà nói rằng:  

 

- Áo lông chƣa rời xuống còn đợi chừng nào? 

 

Nói vừa dứt lời, áo lông rớt xuống. Kim thánh cung da thịt nhƣ xƣa.  

Trƣơng Tử Dƣơng lấy áo giũ rồi mặc vào mình liền kiếu Ngộ Không, hú một tiếng đằng vân bay 

mất.  

Nội trào đồng lạy tạ ơn. 

 

 

Khi ấy vua truyền dọn tiệc đãi bốn thầy trò.  

Trong lúc ăn yến, Tôn Hành Giả bảo thầy đƣa chiến thơ cho vua xem rồi thuật chuyện đánh yêu, vân 

vân và Quan Âm thâu con hẩu có cắt nghĩa vì cớ nào mà chia laon rẻ phụng.  

Vua tôi đều tạ ơn và khen ngợi.  

Tam Tạng nói:  
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- Một là phƣớc của Bệ hạ, hai là công khó tệ đồ, nay hƣởng tiệc này cũng đủ phải. Xin từ giả đi thỉnh 

kinh, kẻo trễ nải việc trọng . 

 

 

Chúa tôi cầm hoài không đặng, phải phê điệp thông quan rồi dọn xe rồng cho bốn thầy trò ngồi, vua 

Châu Tử và Kim Thánh cung, với các vƣơng nhi cùng bá quan đều theo xe đƣa đón.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 72  

Ðộng Bảng Tƣ, Thất Tinh bắt sãi 

Suối Trạt Cấu, Bát Giới khuấy yêu 

Từ khi thầy trò đi khỏi nƣớc Châu Tử thì bình an vô sự, Thu qua Ðông mãn, đã đến tiết Xuân, bốn 

thầy trò đƣơng đi, xảy thấy xóm gần gần, nhà cửa tử tế.  

Tam Tạng xuống ngựa nói rằng:  

- Ðể ta vào nhà ấy hóa trai . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Thầy muốn ăn cơm thì chúng tôi đi hóa trai cũng đặng, lựa phải đi cho nhọc công . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Nói vậy sao phải, bởi mọi khi không thấy nhà ai, nên cậy các ngƣời ra sức, nay nhà ở dựa lộ, để ta 

đi thử một lần . 

 

Bát Giới lấy bình bát đƣa ra, Tam Tạng cầm đi ngay vào xóm, qua khỏi cầu đá, bƣớc vào cửa ngõ, 

thấy bốn nàng lịch sự nhƣ tiên đƣơng ngồi thêu đàng trƣớc, ngó vào không thấy đờn ông.  

Tam Tạng đứng dựa cội cây mà ẩn mặt, không nghe gà gáy chó sủa chi hết.  

Tam Tạng ngẫm nghĩ rằng:  

 

- Nếu xin cơm không đặng mà trở ra, chắc học trò biếm nhẻ, cũng tại mình thày lay mới sanh chuyện 
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khổ lỡ bề phải tính cho xong! 

Nghĩ rồi quyết ý đi lần tới nhà mát, thấy ba nàng khác đƣơng ngồi đánh cầu. 

 

Giây lâu Tam Tạng đợi không có đờn ông, túng phải kêu lớn rằng:  

- Nữ đàng việt, xin cho bần tăng hóa trai . 

 

Ba nàng ấy ngó thấy, thì vui mừng niềm nỡ.  

Bốn nàng thêu cũng chạy ra chào hỏi rằng:  

 

- Chị em tôi không hay mà tiếp nghinh, xin thầy miễn chấp, không dám dƣng cơm trƣớc cửa, xin 

thỉnh vào nhà . 

 

Tam Tạng mầng rỡ khen thầm rằng:  

 

- Ở gần cảnh Phật, nên đàn bà con gái còn trọng việc trai tăng huống chi đờn ông con trai mà không 

trọng Phật . 

 

Nghĩ rồi bƣớc vào nhà coi lại là động đá, ngồi trên ghế đá lạnh lùng . 

Tam Tạng trong lòng lo sợ.  

Các nàng ấy cƣời và hỏi rằng:  

 

- Hòa Thƣợng núi nào, cần dùng chuyện chi mà phú quyến? 

Tam Tạng nói:  

 

- Bần tăng chẳng phải đi phú quyến, thiệt là ở Ðại Ðƣờng, vƣng lịnh thiên tử đi thỉnh kinh Tây 

Phƣơng; nhằm cơn đói lòng, xin một bữa cơm chay, rồi lo đi nữa . 

 

Bảy chị em mầng rỡ nói với nhau rằng:  

 

- Vậy thì thầy là ngƣời chơn tu, nên không chịu phú quyến. Thôi, ba ngƣời ở đây hầu chuyện với 

thầy, còn bốn chị em đi nấu cơm lập tức . 

 

 

Khi ấy bốn chị nọ ra vƣờn, lấy thịt khô xắt miếng coi nhƣ miếng cân, chiên với mỡ ngƣời cho sém. 
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Lại lấy óc ngƣời ta làm đậu hủ mà dọn; hai món hai mâm! Bƣng để trên ghế đá mà nói rằng:  

- Bất cập quá nên không đủ đồ chay, xin dọn món ăn lót lòng lấy thảo . 

 

Tam Tạng hƣởi hơi tánh ói, liền chắp tay nói rằng:  

 

- Thƣa với các cô, tôi ăn chay từ thuở trong bụng mẹ . 

 

Các nàng ấy cƣời rằng:  

 

- Thầy ôi! Ðó là mì căng với tàu hủ, không phải chay sau! 

Tam Tạng niệm Phật nói rằng:  

 

- Nếu tôi ăn đồ chay nầy, thì hết trông đi tới Tây Phƣơng, thỉnh kinh sao đặng! Lời xƣa nói: Dƣỡng 

sanh bất nhƣ phóng sanh. Nghĩa là nuôi dƣỡng không bằng thả, xin cho kiếu ra ngoài . 

 

Vừa xá vừa đứng dậy.  

Các nàng ấy cản lại nói rằng:  

 

- Chốn khoái lạc lại không chịu ở còn muốn chạy đi đâu? 

Vừa nói vừa áp lại, bắt Tam Tạng trói lại, treo rút lên cao. Rồi chị nào cũng cởi áo ra hết!  

Tam Tạng kinh hãi nghĩ rằng:  

 

- Có khi chúng nó cởi áo cho gọn đặng đánh mình chăng? Hay làm cách gì đó . 

 

 

Xảy thấy bảy nàng bày da bụng có một lỗ giữa lƣng, móc trong lỗ ra những dây tờ tròm trèm trứng 

vịt bủa ra ngăn khắp cả xóm. 

 

 

Nói về Tôn Hành Giả, Bát Giái, Sa Tăng ở ngoài đƣờng chờ đợi.  

Bát Giới cho ngựa ăn cỏ, Sa Tăng giữ gánh đồ.  

Còn Tôn Hành Giả tánh liến bân, leo cây nầy, chuyền cây kia, kiếm bông kiếm trái. 

 

Giây phút ngó thấy cả xóm chói ngời.  
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Tôn Hành Giả kinh hãi, nhảy xuống, nói lớn rằng:  

- Không xong, không xong! Thầy bị sự rủi ro lắm. Hai em coi thử vật gì trắng lớp kia cà? 

Sa Tăng nói:  

 

- Hồi nảy thiệt là cửa xóm rõ ràng, sao bây giờ trắng phau nhƣ tuyết . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Châu ôi, Thầy nạp mình cho yêu rồi, chúng ta mau mau tiếp cứu . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Hiền đệ đừng nóng nảy, để Lão Tôn thám thính coi thể nào! 

Nói rồi đi riết tới, thấy tơ trắng bằng sợi dây luột, vấn không biết mấy lớp mà kể, lấy tay mà nhận thì 

mềm, ƣớt tay rít nhƣ có nhựa!  

Tôn Hành Giả ngẫm nghĩ, không biết là vật gì, giá Thiết bảng muốn đập rồi lại nghĩ rằng:  

 

- Ðồ cứng đập mới gãy, đồ mềm đập thì giẹp, lại e động ổ nó ra thì khó lòng nửa, chi bằng hỏi thử 

căn do . 

 

Nghĩ rồi niệm chú, thâu Thổ Ðịa đến hỏi rằng:  

- Chốn nầy là xứ gì? Có yêu nào đó? 

Thổ Ðịa tâu rằng:  

 

- Núi nầy là Bàng tƣ lãnh, có động Bàng tƣ, trong động có bảy con tinh gái . 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Thần thông nó ra thể nào? 

Thổ Ðịa thƣa rằng:  

 

- Tiểu thần bất tài, nên không biết chúng nó hay dở. Song từ đây qua hƣớng Nam cách ba dặm, có cái 

suối Trạt cấu, trời sanh suối ấy nƣớc ấm luôn luôn; khi trƣớc bảy nàng tiên thƣờng tắm suối ấy. Kể 

từ bảy con tinh gái về đây, chiếm cứ suối ấy, bảy vị tiên cô phải nhƣờng cho nó không dám tranh 
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hành, tôi thấy bảy vị tiên cô còn nhịn thua, chắc chúng nó thần thông chẳng thấp . 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Chúng nó chiếm đoạt cái suối ấy làm chi? . 

 

Thổ Ðịa thƣa rằng:  

 

- Chúng nó chiếm cứ suối Trạt cấu, mỗi ngày tắm tại đó ba lần. Bây giờ đúng giờ Ngọ, chúng nó sẽ 

đến tắm chẳng sai . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói, liền cho Thổ Ðịa lui về. Còn mình biến ra con ruồi, đậu trên ngọn cỏ mà 

đợi. 

 

 

Giây lâu nghe tiếng ào ào nhƣ tằm ăn dâu, tợ biển nổi sóng, không bao lâu dây giăng ngoài cửa mất 

hết, thấy nhà ở nhƣ thƣờng, bảy nàng ấy mở cửa, dắt tay nhau đi ra, coi dung nhan ngộ lắm! Và đi và 

cƣời nói, rất dổi có duyên.  

Tôn Hành Giả xem thấy cƣời thầm rằng:  

- Hèn chi thầy mình nằng nằng quyết một đi hóa trai cho đặng! Bảy nàng mỹ nữ ấy nếu ăn thịt thầy 

ta thì không đủ một bữa, bằng để mà dùng chuyện khác, vài ngày cũng chết tƣơi! Song chƣa biết 

chúng nó tính lẽ nào, phải dò tin mới chắc . 

 

Nghĩ rồi bay lên đậu trên đầu tóc con kia, nghe con nọ nói rằng:  

 

- Các chị ôi! Ðể tắm rồi về làm thịt hòa thƣợng mập ăn chơi một bữa . 

 

 

Vừa đi vừa nói chuyện vừa tới cái cửa ngõ có vách tƣờng. Con đầu độc hút gió một tiếng, hai cánh 

cửa tự nhiên mở ra. Thấy có một cái ao, bề dài mƣời trƣợng, bề ngang năm trƣợng, chừng bốn thƣớc 

bề sâu, nƣớc trong và ấm. Dựa mé ao có một cái nhà mát, có một cái ghế đá tám chƣn, lại có hai cái 

sào sơn đen để giắt quần áo.  

 

Tôn Hành Giả bay lại đậu trên cái sào áo. 
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Còn bảy nàng ấy bƣớc vào, ban đầu cởi áo giắt lên sào, cƣời nói với nhau, rồi tuột hết y phục giắt lên 

một chỗ, đoạn nhảy đùng xuống suối, tắm lội giởn trửng với nhau! Tôn Hành Giả nghĩ thầm rằng:  

- Nếu mình đƣa thiết bảng xuống ao mà quậy một hồi, thì bảy mạng không còn một. Song làm anh 

hùng mà giết lũ nữ nhi thì nhơ danh lắm! Vả lại lời tục nói: Con trai con gái chẳng nên đánh lộn với 

nhau. Mình là đứng anh hùng mà ăn hiếp con gái thì dở quá! Chi bằng làm một kế mà hại nó bỏ nhà . 

 

 

Nghĩ rồi hóa ra con ó già, kêu một tiếng lớn, đáp xuống sào, xớt hết quần áo bay về gần tới, hiện 

hình xách quần áo, và đi và cƣời.  

Bát Giới cƣời ngất nói rằng:  

 

- Nói vậy thi thầy bị tiệm cầm đồ bắt rồi! 

Sa Tăng hỏi:  

 

- Vì cớ nào mà anh rõ nhƣ vậy? 

Bát Giới nói:  

 

- Vậy chớ ngƣời không thấy sƣ huynh giựt quần áo về đó hay sao? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ấy là mấy áo của mấy con tinh . 

 

Bát Giới hỏi:  

 

- Mấy con tinh mà nhiều y phục nhƣ vậy? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Bởi bảy đứa nên nhiều . 

 

Bát Giới hỏi:  

 

- Anh làm thế làm sao mà lột quần áo chúng nó đặng? 

Tôn Hành Giả nói:  
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- Ðừng có nói xàm! Bởi động Bàng tƣ có bảy con tinh gái, bắt sống thầy ta. Rồi chúng nó đi tắm tại 

ao Trạt cấu, hăm tắm rồi về làm thịt thầy. Ta muốn đạp nó cho rồi đời, song sợ hƣ danh tiếng. Sẳn 

thấy quần áo chúng nó giắt một chỗ, ta hóa ra con ó, xớt hết bay về đây, báo chúng nó mắc trầm 

mình dƣới ao trở về không đặng, thừa dịp nầy ta vào động mà cứu thầy! Bát Giới nói:  

 

- Anh làm việc lôi thôi cho sanh hậu hoạn. Gặp yêu lại không giết, còn để làm chi? Theo ý tôi, trƣớc 

giết yêu sau cứu thầy, cũng nhƣ làm cỏ thì đào rễ . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ta không chịu đánh nữ nhơn, ngƣời muốn đánh thì đi đánh . 

 

Bát Giới mừng rỡ, hỏi thăm đƣờng đi riết một hơi, thấy bảy con ấy còn mọp dƣới suối đƣơng rủa:  

 

- Con ó bất nhơn ác đức lắm, cũng có ngày bị mèo cắn cổ nhai đầu! Nó tha quần áo mà ăn nhậu gì, 

báo hại chị em ta đi về không đặng! . 

 

Bát Giới nín cƣời không đặng, liền nói pha lửng rằng:  

 

- Lúc này nóng nực lắm! Xin các cô lấy lòng rộng rãi để bần tăng tắm với cho vui! . 

 

Lũ nữ quái nổi giận mắng rằng:  

 

- Hòa Thƣợng gì vô lễ vậy nà! Sao đòi tắm với con gái? . 

 

Bát Giới nói trây rằng:  

 

- Nực nội quá chừng không biết lễ nghĩa gì hết!  

 

 

Nói rồi tuốt quần áo, nhảy đại xuống ao.  

Bảy nàng ấy mắc cỡ nổi xung, đồng đánh Bát Giái.  

Bát Giới tánh chịu nƣớc hay lắm, liền hóa ra con cá leo, bảy nàng ấy chụp hoài mà bắt không đặng. 

Ví Ðông thì lội Tây, ví Nam thì lội Bắc, con cá ác nghiệt, cứ thong vào chỗ nhƣợc mà thôi!  



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Bảy nàng ấy thất kinh, cứ ngồi xếp chè he dƣới nƣớc mà thở dốc. 

 

 

Khi ấy Bát Giới thấy chúng nó mệt quá, thở chẳng ra hơi, Bát Giới mới nhảy lên, hiện nguyên hình, 

mặc quần áo, vác đinh ba tới mé ao, thấy chúng nó đƣơng cuối mặt ngó chừng và rủa con cá leo 

thành tinh độc miệng lắm.  

Bát Giới hét lớn rằng:  

- Sao chúng bay dám nói ta là cá leo thành tinh?  

 

Bảy con ấy kinh khủng hỏi rằng:  

 

- Vậy chớ ngƣơi là ai đó?  

 

Bát Giới nói:  

 

- Ta là Trƣ Bát Giái, đệ tử Ðƣờng Tăng. Chúng bây cả gan dám bắt thầy ta mà hăm ăn thịt! Bây hãy 

ngửa cổ ra đây, đặng ta đập cho lủng sọ . 

 

 

Bảy con quái nghe nói hãi kinh, đồng quỳ lạy thƣa rằng:  

 

- Chúng tôi có mắt không tròng, bắt lầm tôn sƣ còn treo trong động chớ chƣa làm thịt đến ngài, xin 

thƣơng tình dung mạng, chúng tôi chịu tiền phí lộ, cho sƣ phụ đi thỉnh kinh . 

 

Bát Giới lắc đầu nói rằng:  

 

- Lời tục ngữ nói rằng:  

 

- Ðã mắc một lần ngƣời nói ngọt, dầu ai nói ngọt cũng không nghe . 

 

Ðể ta đập cho rồi đời, đặng đi kẻo trễ . 

 

 

Nói rồi đập đại, bảy nàng ấy hoảng kinh, hết kể sự hổ thẹn, che tay nhảy lên nhà mát, làm phép bắn 
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tơ trong rún ra, bao Bát Giới kín mít!  

Bát Giới ngõ tƣ bề tối đen không biết đi ngõ nào, bƣớc ít bƣớc bị tơ vƣỡng chơn té dập mặt dập mũi! 

Ði chừng nào té chừng nấy, túng thế nằm vạ mà rên. 

 

 

Còn bảy nàng ấy cong lƣng chạy riết về động, đi ngang trƣớc mặt Tam Tạng, cƣời hỉ hả với nhau, 

vào mặc quần áo nhƣ cũ. Thâu tơ phép, rồi kêu bảy đứa con nuôi mà bảo rằng:  

- Các con ôi! Hồi sớm mai mẹ bắt lầm Ðƣờng Tăng, bị đệ tử nó đón đƣờng làm nhục lắm, thiếu chút 

nữa tánh mạng không còn! Vậy thì chúng bây ra đánh đuổi nó đi, nếu đuổi đặng nó thì mời cậu mày 

qua đây nói chuyện . 

 

 

Bảy đứa con nuôi:  

1 Mật phong tinh (con ong mật),  

2 Mã mã tinh (con quýt tàu),  

3 Lƣ phong tinh (con ong bầu),  

4 Bang miêu tinh (con vịt lửa),  

5 Ngƣu mã tinh (bò cào vồ),  

6 Mật túc tinh (con dệt cƣởi),  

7 Thanh đình tinh (con chuồn chuồn).  

 

Nguyên trƣớc bảy con tinh ấy đi kiếm ăn, bị mắc lƣới bảy con quái. Bảy con quái hăm ăn thịt, bảy 

con tinh ấy lạy lục xin chịu làm con nuôi nên hàng ngày hái hoa hái trái cây mà nuôi bảy con nữ 

quái. Nay nghe sai đến thì vƣng lịnh ra đi. 

 

 

Nói về Bát Giới ngó thấy trời sáng, hết những đồ bịt bùng thì mừng rỡ chờ dậy chạy đại, về hỏi Tôn 

Hành Giả rằng:  

- Ðại ca, đầu tôi có sƣng, mặt tôi có bầm không anh? . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Làm sao đó? . 
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Bát Giới nói:  

 

- Tôi bị mấy con quái đó bủa lƣới giăng dây, tôi vấp té không biết mấy cái, thiếu chút nữa dập đầu 

dập óc! Bây giờ chỉ tơ biến mất hết, tôi mới chạy riết về đây . 

 

Sa Tăng nói:  

 

- Thôi rồi, anh gây họa lớn lắm! Chắc là mấy con quái ấy về động hại thầy, phải tiếp cứu cho mau 

kẻo khốn! . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói chạy khan, Bát Giới dắt ngựa tới trƣớc động, thấy bảy con yêu nhỏ, đón 

trƣớc cầu đá nạt rằng:  

 

- Ðừng tới nữa, có chúng ta ở đây! . 

 

Tôn Hành Giả cƣời ngất nạt rằng:  

 

- Chúng bây là giống gì, mình cao không đầy ba thƣớc? . 

 

Bảy con quái nhỏ đáp rằng:  

 

- Chúng ta là con nuôi của bảy vị tiên cô, sao ngƣơi dám khi dể sỉ nhục mẹ ta, đố chạy đâu cho khỏi? 

. 

 

Nói rồi đánh đấm đánh cú, nhảy cào cào châu chấu một hồi!  

Bát Giới đổ quạu vác đinh ba đập đại, bảy con quái nhỏ hiện nguyên hình bay lên hú một tiếng, biến 

ra trăm ngàn bay tối trời đất, nhứt là ong dữ hơn hết, đánh Bát Giái, Bát Giới thất kinh la lớn rằng:  

 

- Anh ôi, vậy chớ nói đi lấy kinh là dễ lắm! Ai dè con nít ở cõi này có cũng khi mình! Không thèm 

đánh đâu, nó cứ đầu đánh mãi! Còn thứ chuồn chuồn nó cũng đáp vào mặt mà cắn nữa! . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Không hề gì đâu, ta có phép trị . 
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Nói rồi bức một nắm lông nhai nhỏ phun lên, hóa bảy thứ ó không biết mấy muôn con mổ một hồi 

sạch quét. Ba anh em vào động, thấy thầy bị treo đƣơng khóc.  

Bát Giới nói:  

 

- Thầy muốn vô đây mà chơi cho vui, hại tôi bị té không biết mấy cái . 

 

Tôn Hành Giả mở thầy xuống hỏi yêu tinh ở đâu?  

Tam Tạng nói:  

 

- Bảy đứa trần truồng hồi nãy, chạy sau động kêu con nó, chắc còn nín đàng sau . 

 

Khi ấy ba anh em ra sau vƣờn kiếm không đặng. Trở ra đỡ thầy lên ngựa và dặn rằng:  

 

- Từ nầy sắp sau thầy đừng hóa trai nữa . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Sau có đói thì chịu chết chẳng hề chịu đi hóa trai . 

 

Bát Giới quơ chà bổi đốt động cháy sạch trơn, rồi thầy trò tìm đƣờng thẳng tới.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 73  

Bảy yêu quái báo cừu độc hiểm 

Ba thầy trò bị thuốc mê mang 

Khi ấy bốn thầy trò Tam Tạng đi đặng một lát, xảy thấy lầu các chập chồng, cung đền vòi vọi.  

Tam Tạng dừng ngựa nói rằng:  

- Ðồ đệ, ngƣơi xem thử chỗ gì đó vậy? . 

 

Tôn Hành Giả coi lại nhƣ cảnh tiên, liền thƣa rằng:  



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

 

- Ðó chắc là am chùa, hãy vào trong mới rõ . 

 

Bốn thầy trò đồng đi tới thấy trên cửa đá có khảm ba chữ rằng: Huỳnh hoa quán, nghĩa là: Am 

Huỳnh hoa . 

Bát Giới nói:  

 

- Ðây là am đạo sĩ, tuy vẫn khác đạo, song cũng ngƣời tu, hãy vào làm quen cho biết . 

 

Sa Tăng nói:  

 

- Phải, một là xem phong cảnh cho biết, hai là kiếm cơm chay cho thầy . 

 

Bốn thầy trò bằng lòng vào cửa ngõ ngoài, đến cửa ngõ trong thấy có đôi liễn rằng:  

 

Lá trắng cành vàng nhà võ sĩ, 

Cỏ châu hoa ngọc động thần tiên.  

 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Ðây là am đạo sĩ luyện thuốc chắc mé trong lò bếp hẳn hoi . 

 

Bƣớc vào trong thấy đạo sĩ đƣơng ngồi vò thuốc, Tam Tạng kêu lớn rằng:  

 

- Lão thần tiên, bần tăng ra mắt . 

 

Nói rồi liền bái.  

Ðạo sĩ giựt mình ngó lại, liền buông viên thuốc, xốc áo bƣớc xuống nghinh tiếp rằng:  

 

- Xin mời sƣ phụ vào trong . 

 

Tam Tạng mừng rỡ vào trong, ngó thấy thờ ba ông Tam Thanh, liền cúi đầu làm lễ.  

Ðạo sĩ bảo đồng tử pha trà.  

Chẳng ngờ bảy con tinh cái là bạn học với đạo sĩ, từ khi bảo con ra cự chiến thì chúng nó đã chạy 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

qua am đạo sĩ, lo may quần áo mới trong phòng, đồng tử vào nấu nƣớc, bảy nàng ấy hỏi rằng:  

 

- Có một Hòa Thƣợng béo trắng phải chăng? . 

 

Ðồng tử nói:  

 

- Có . 

 

Bảy nàng ấy hỏi:  

 

- Có Hòa Thƣợng mỏ dài tai lớn chăng? . 

 

Ðồng tử nói có nữa.  

Bảy nàng ấy dặn rằng:  

 

- Ngƣơi đem nƣớc ra, rồi láy thầy ngƣơi vào cho ta nói chuyện . 

 

Ðồng tử y lời. 

 

Ðoạn thầy đạo sĩ thấy đồng tử láy mình, không rõ chuyện chi, liền mời Tam Tạng uống nƣớc, rồi 

đứng dậy thƣa rằng:  

- Xin thầy nằm nghỉ lƣng, tôi vào trong một chút . 

 

Nói rồi vào sau phong, thấy bảy nàng ấy quỳ lạy thƣa rằng:  

 

- Sƣ huynh ôi, tiểu muội xin thƣa một chuyện . 

 

Ðạo sĩ bảo đồng tử đỡ dậy nói:  

 

- Hồi sớm các em đến, mời ta nói chuyện. Song mắc vò thuốc lỡ tay, vì thuốc ấy kỵ đàn bà, nên ta 

không dám ra mắt mà đàm đạo, bây giờ vò thuốc vừa rồi, kế có khách tới, xin các em chớ phiền, có 

chuyện chi thì nói . 

 

Bảy nàng ấy thƣa rằng:  
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- Bởi có khách em mới cậy anh, nếu khách đi rồi có nói cũng vô ích. Nguyên bốn sãi ấy ở Ðông Ðộ 

đi thỉnh kinh, hồi sớm mai, Ðƣờng Tăng vào nhà tôi xin cơm, tôi có nghe đồn Ðƣờng Tăng là kẻ tu 

hành mƣời kiếp, nếu ăn một miếng thịt nó thì sống ngàn năm. Bởi cớ ấy nên tôi bắt nó, sau bị Hòa 

Thƣợng mỏ dài tai lớn đón chúng tôi Trạt cấu tuyền, trƣớc đoạt áo quần, rồi đòi tắm chung với chúng 

tôi, chúng tôi năn nỉ hết lời không đặng, nó lõa thể nhảy đùng xuống, làm ngang không đƣợc, hóa ra 

con cá leo cứ lủi vào háng mà tung, nó chọc không đặng, vác đinh ba đập chị em tôi thiếu chút nữa 

mà bỏ mạng; chị em tôi sợ chết, phải chịu nhục chạy về; sai các con ra đánh với nó, không biết mất 

còn, nên đến cầu huynh trƣởng xin tƣởng nghĩa đồng song, ra sức trả giùm oán nọ . 

 

Ðạo sĩ nghe nói nổi giận đáp rằng:  

 

- Lũ ác tăng nầy vô lể lắm, để anh lập thế báo cừu cho . 

 

Bảy nàng ấy đồng lạy tạ, thƣa rằng:  

 

- Nhƣ huynh trổ tài thì các em xin trợ chiến . 

 

Ðạo sĩ nói:  

 

- Ðánh làm chi cho mệt, dụng sức chẳng bằng dụng mƣu. Các em theo ta khiêng cái thang bắc lên 

trinh, lấy rƣơng nhỏ đem xuống đây . 

 

Bảy nàng ấy y lời. 

 

Chừng đem rƣơng xuống, đạo sĩ lấy chìa khóa mở rƣơng ra lấy một chút thuốc mà nói rằng:  

- Thuốc độc này là một trăm thứ cứt chim, đựng đúng một ngàn cân, mới sắc lấy nƣớc, rồi ngào nƣớc 

ấy kẹo lại còn một gáo, một gáo ấy ngào khô lại có ba phân, nếu ai uống vào thì chết; nay ta dùng 

thuốc báu nầy nội một lai, cũng đủ giết một mạng, còn thần tiên uống tới ba lai cũng bay hồn, sợ 

đám sãi nầy có thần thông, phải dụng tới ba lai mới chắc ý. Mau mau lấy cân tiểu ly ra đây? . 

 

Ðồng tử lấy cân tiểu ly dƣng liền, đạo sĩ cân đủ một cân hai lai độc dƣợc, chia ra làm bốn phần, rồi 

lấy mƣời hai trái hồng táo, mỗi trái đều dùi lỗ nhỏ, bỏ độc dƣợc một lai, bít lại nhƣ cũ, cứ một chung 

tra để ba trái hồng táo, lại lấy ba trái hắc táo để vào một chung, sắp nằm chung trên năm cái dĩa, rồi 
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nói rằng:  

- Nếu ta ra hỏi không phải Ðƣờng Tăng thì thôi, bằng quả thiệt Ðƣờng Tăng thì ta bảo đem đồ ăn 

uống nƣớc thì các ngƣơi chế nƣớc trà vào năm chén ấy, bảo đồng tử bƣng ra mà thuốc chúng nó cho 

rảnh . 

 

Dặn rồi thay áo mới, bƣớc ra bái và nói rằng:  

 

- Xin lỗi với mấy thầy, nãy giờ tôi mắc ra sau, bảo trẻ dọn cơm chay; nên không hầu đặng . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Tôi mới làm quen, đâu dám chịu đãi đằng theo khách cũ . 

 

Ðạo sĩ cƣời rằng:  

 

- Mình là ngƣời tu hành, đãi cơm chay đạm bạc, có trọng chi mà chối từ. Chẳng hay thầy ở núi nào 

đến đây, xin phân cho rõ? . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Bần tăng ở Ðông Ðộ Ðại Ðƣờng, vƣng chỉ qua Tây Phƣơng thỉnh kinh tại Lôi âm tự. Nay mới đi 

ngang qua cung tiên, nên vào ra mắt . 

 

Ðạo sĩ nghe nói mừng hớn hở thƣa rằng:  

 

- Sƣ phụ từ bi nhƣ Phật, tiểu đạo không hay mà nghinh tiếp, xin hỉ xả một phen! . 

 

 

Nói rồi kêu đồng tử bảo thay trà mới và dọn cơm cho mau.  

Ðồng tử vào bƣng năm chén nƣớc trà mới chế có bỏ táo đem ra.  

Ðạo sĩ bƣng chén trà mà đƣa cho Tam Tạng mà thƣa rằng:  

 

- Xin thầy nhậu nƣớc . 
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Rồi đƣa cho Bát Giái, Sa Tăng và Hành Giả mỗi ngƣời mỗi chung, mà mời uống.  

Tôn Hành Giả lanh con mắt, thấy chung trà của đạo sĩ không phải hồng táo, sanh nghi liền nói rằng:  

 

- Xin đổi chén nầy cho thầy . 

 

Ðạo sĩ cƣời rằng:  

 

- Không dám giấu thầy: Bởi tôi kiếm đặng có mƣời hai trái hồng táo mà thôi, nên để một chung trà 

ba trái mà đãi khách. Còn tôi dùng vật nhƣ vầy hầu cho đủ lễ lẽ nào đổi ô táo cho thầy! . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Tôn xin kính đổi cho chủ nhà, vì tánh tôi không ƣa hồng táo . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Ngộ Không, tiên trƣởng có lòng đãi khách, ngƣơi hãy ăn uống cho rồi, còn đổi chọn làm chi nữa? . 

 

Tôn Hành Giả không dám cãi, bƣng chén nƣớc mà ngó chừng.  

Thấy Bát Giới uống chung nƣớc rồi, vớt ba trái hồng táo nuốt hết!  

Tam Tạng, Sa Tăng ăn sau.  

Tôn Hành Giả không uống, vì hồ nghi chúng thuốc, bởi hai thứ táo khác nhau. 

 

 

Giây phút Bát Giới biến sắc, coi bộ thất thần, Sa Tăng chảy nƣớc mắt, Tam Tạng sôi bọt mồm! Ðồng 

xây xẩm té nhào xuống đất!  

Tôn Hành Giả biết ba ngƣời mắc thuốc độc, liền bƣng chén nƣớc trà, đổ hắt lên mặt đạo sĩ.  

Ðạo sĩ đƣa tay áo ra đỡ, chén trà rơi xuống đất, kêu một cái cảng bể nát tan.  

Ðạo sĩ giận rằng:  

- Hòa Thƣợng này lỗ mảng quá chừng, cớ nào đập chén trà ta bể nát? . 

 

Tôn Hành Giả mắng rằng:  

 

- Ngƣơi có thấy ba ngƣời của ta ra thể nào chăng, còn nói chuyện gì nữa, ta với ngƣơi có việc chi 
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cừu oán, sao ngƣơi bỏ độc dƣợc vào nƣớc trà mà thuốc thầy ta? . 

 

Ðạo sĩ nói:  

 

- Ngƣơi là súc sanh, tại ngƣơi gây họa, ngƣơi chẳng biết hay sao? . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Chúng ta mới vào cửa ngƣơi, chẳng hề nói xúc phạm điều chi, sao gọi là gây họa? . 

 

Ðạo sĩ nói:  

 

- Ngƣơi có xin cơm tại động Bàng tƣ chăng? Ngƣơi có tắm tại ao Trạt cấu chăng? . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ao Trạt cấu là chỗ bảy con tinh cái tắm, ngƣơi đã nói ra lời ấy, chắc là ngƣơi có tƣ tình với chúng 

nó, thì cũng là một lũ yêu tinh. Ðố ngƣơi chạy đi đâu cho khỏi, coi thiết bảng ta đây? . 

 

 

Nói rồi móc thiết bảng trong lỗ tai, dồi lên một cái, hóa lớn nhƣ thƣờng, đập đầu đạo sĩ.  

Ðạo sĩ chạy vào trong, lấy một cây gƣơm báu ra, hỗn chiến với Hành Giả. 

 

Khi ấy bảy con tinh cái túa ra nói rằng:  

- Sƣ huynh đừng đánh làm chi cho mệt sức, để chị em tôi bắt nó cho . 

 

Tôn Hành Giả thấy càng thêm giận, hai tay nhập một cầm thiết bảng đập đùa, bảy con tinh cái trật áo 

ra, đƣa bụng trắng nõn, làm phép chỉ tơ trong rún bay ra, làm nhƣ mui ghe bịt bùng, chụp Hành Giả 

ở dƣới.  

Tôn Hành Giả thấy việc không xuôi, liền cân đẩu vân nhảy đứng trên mây thở hổn hển, ngó xuống 

thấy chỉ tơ giăng trắng dã, bao phủ quán Huỳnh hoa, kinh hãi nói rằng:  

 

- Dữ thiệt, dữ thiệt! Hèn chi Bát Giới bị vấp tơ mà té u đầu! Phải mình không chạy cho mau, thì cũng 

bị nhƣ vậy! Nay thầy và hai em đều bị thuốc độc, không lẽ mình bỏ mà đi. Vả lại chẳng biết cốt nó là 
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giống gì thành tinh, thế này phải truy nguyên mới cứu đặng . 

 

Nói rồi niệm chú thâu Thổ Ðịa đến hỏi rằng:  

 

- Bảy con tinh cái cốt nó là chi, mà hóa tơ nhƣ lƣới? . 

 

Thổ Ðịa thƣa rằng:  

 

- Nhƣ chúng nó tới đây gần mƣời năm, mà năm kia tôi mới thấy nó hiện nguyên hình một lần là bảy 

con Trì tru tinh, là con nhền nhện, nó hóa gián nhện ra dây tơ đó . 

 

Tôn Hành Giả mừng rằng:  

 

- Nhƣ vậy thì dễ trị lắm, thôi ngƣơi lui về mà nghỉ . 

 

Thổ Ðịa lạy rồi biến đi. 

 

Còn Tôn Hành Giả liền đến am Huỳnh hoa, nhổ lông đuôi hơn bảy chục sợi, biến ra một bầy khỉ, tay 

đều cầm những nạng hai, ra hiệu lịnh cho bầy khỉ, đồng hè xốc nạng vào dây tơ và vặn xa kéo ra một 

lƣợt, mỗi con khỉ kéo dây tơ ra hơn mƣời mấy cân, bảy con nhền nhện dính theo tơ lớn gần bằng cái 

mủng.  

Bảy con Trì tru tinh đều cóng cẳng rút cổ, năn nỉ xin tha.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Các ngƣơi trả thầy cho ta, thì khỏi chết . 

 

Bảy con Trì tru tinh kêu lớn rằng:  

 

- Sƣ huynh ôi! Xin trả Ðƣờng Tăng mà cứu mạng các em kẻo tội nghiệp . 

 

Ðạo sĩ ló cổ ra nói rằng:  

 

- Em ôi! Anh muốn ăn thịt Ðƣờng Tăng, thiệt cứu các em chẳng đặng . 

 

Bất nhơn tại Ðạo sĩ, chẳng trách Ngộ Không nhƣ vậy cũng hay, nếu tha bảy mạng đó, thì ngày sau 
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bao mạng ngƣời nhiều lắm.  

Tôn Hành Giả nổi giận nói lớn rằng:  

 

- Không trả thầy ta lại, thì coi các em ngƣơi ra thể nào? . 

 

Nói rồi đập bảy con nhền nhện nhƣ dần chả! Rồi giún mình thâu lông lại, rƣợt Ðạo sĩ mà đập, đạo sĩ 

rút gƣơm cự chiến, sáu mƣơi hiệp đạo sĩ đuối tay liền mở dây nịt, trật áo ra hóa hình cao lớn, nghe 

trong mình bực lên một tiếng, giở hai cánh tay lên, hai bên hông hiện cả ngàn con mắt, chiếu muôn 

đạo hào quang, chụp Hành Giả nhƣ úp trong cái chậu!  

Tôn Hành Giả không thấy đƣờng đi đà khó bề lui tới, Tôn Hành Giả cân đẩu vân nhảy lên bị hào 

quang đụng đầu, đau nhức nhƣ bửa, té nhào xuống đƣờng thể trồng chuối ngƣợc, kinh hãi than rằng:  

 

- Xui quá, xui quá! Cái đầu này bây giờ hết cứng rồi! Bấy lâu bị trời đánh, búa bửa cũng không núng, 

cớ gì nay đụng hào quang nầy mà xiều đi . 

 

 

Vừa nói vừa vò đầu, thiệt đã mềm mụp, Tôn Hành Giả nghĩ rằng:  

 

- Xung quanh cũng bị hào quang bao phủ chắc cứng, chi bằng lủi xuống đất thì xong hơn . 

 

Liền niệm chú dun mình hóa ra con trúc, mài riết xuống đất mà trốn đi, đƣợc ít dặm ló đầu lên, cũng 

còn đụng hào quang cứng ngắt, lủi hơn hai mƣơi dặm nữa, ló đầu mới khỏi hào quang. Ấy là tại hào 

quang dài lắm, hơn mƣời mấy dặm đƣờng. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả trồi lên hiện nguyên hình, đã mỏi mệt và đau mình hết sức, nghĩ tới thầy bị 

thuốc độc, động lòng rơi lụy thở than.  

Xảy nghe tiếng khóc kể bên núi, Tôn Hành Giả đi lần đến ngó thấy một ngƣời đờn bà để chế, tay trái 

bƣng mâm cơm, tay mặt cầm ít tờ giấy tiền vàng bạc và đi và khóc và than.  

Tôn Hành Giả xem thấy lắc đầu chắc lƣỡi than rằng:  

 

Ngƣời đứt ruột gặp ngƣời ruột đứt, 

Mắt rơi châu nhìn mắt châu rơi.  
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- Ðể ta hỏi thăm ngƣời ấy khóc việc chi cho biết . 

Nghĩ rồi bƣớc tới bái và hỏi rằng:  

 

- Chẳng hay thiếm khóc chuyện chi? . 

 

Ngƣời đàn bà ấy lau nƣớc mắt nói rằng:  

- Chồng tôi đi mua tre của đạo sĩ ở am Huỳnh hoa, cãi lẫy nhiều tiếng, đạo sĩ cho uống nƣớc tra, gia 

độc dƣợc đến nổi bỏ mình, nên tôi đem cơm canh đến mộ mà cúng và đốt giấy tiền vàng bạc gọi là 

chút nghĩa vợ chồng . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói động lòng sa nƣớc mắt.  

Nàng ấy làm mặt giận nói rằng:  

 

- Thiệt ngƣơi không biết điều quá, ta rầu chồng mà khóc, sao ngƣơi lại nhái mà cợt ta? . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Xin thiếm bớt giận, để tôi cắt nghĩa cho rành: Tôi là học trò lớn của Ðƣờng Tăng, ở Ðông đô đi 

thỉnh kinh cho Thiên tử, thầy trò ghé nghỉ tại am Huỳnh hoa, bị đạo sĩ thuốc nƣớc trà, thầy tôi và hai 

sƣ đệ đều gần chết, có một mình tôi không uống nƣớc trà nên khỏi thuốc độc, tôi đánh với nó nửa 

ngày, nó cổi áo hiện con mắt vô số theo hai bên sƣờn, hào quang ra bao phủ, tôi biến hóa mới trốn ra 

khỏi. Nay nghe thiếm thuật chuyện, tôi mủi lòng rơi lụy, vì chồng thiếm và thầy tôi cũng bị thuốc 

độc, mà thiếm còn cúng tế đền ơn, tôi không biết lấy chi đáp nghĩa thầy, nên tủi thầm chớ không phải 

có lòng diễu cợt . 

 

Nàng ấy bái và nói rằng:  

 

- Xin thầy miễn chấp, vì tôi không ngờ sự khốn nạn nhƣ vậy. Nguyên đạo sĩ ấy hiệu là Bá nhãn ma 

quan, tên tộc là Ða mục Quái. Thầy cũng thần thông mới biến hóa ra khỏi hào quang ấy, song chắc 

cự không lại Bá nhãn ma quan, để tôi điềm chỉ một vị thánh hiền trị đặng hào quang của Ða mục 

Quái . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói mầng quá, liền bái mà hỏi rằng:  
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- Xin thiếm làm ơn chỉ giúp . 

 

Nàng ấy nói:  

 

- Tôi chỉ giùm trừ nó mà báo cừu, chớ cứu tôn sƣ cũng không kịp . 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Vì cớ nào vậy? . 

 

Nàng ấy nói:  

 

- Thuốc ấy mạnh dữ lắm, nội trong ba bữa thì mục xƣơng. Nay thầy đi thỉnh thánh hiền về đến thì trễ 

rồi, e quá kỳ cứu không đặng . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Tôi có tài đi mau thứ nhứt dầu bao xa đi nội nửa ngày . 

 

Nàng ấy nói:  

 

- Ðặng nhƣ vậy thì tôi chỉ giùm cho, hoặc may cứu tôn sƣ khỏi thác, đây đến núi tử vân xa hơn ngàn 

dặm, trong núi ấy có động Thiên hoa, bà Tì Lam là chủ động ấy, trừ đặng Thiên nhãn ma quan . 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Bà ấy ở phía nào? . 

 

Nàng ấy chỉ và nói rằng:  

 

- Ði ngay hƣớng Nam đó . 

 

 

Tôn Hành Giả ngó lại không thấy nàng ấy, ngó lên mây thấy Lê Sơn thánh mẫu đƣơng đằng vân.  
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Tôn Hành Giả đằng vân theo, bái tạ ơn và hỏi rằng:  

 

- Chẳng hay Thánh mẫu ở đâu đến đây, mà chỉ đƣờng mách bảo? . 

 

Lê Sơn Thánh mẫu đáp rằng:  

 

- Ta đi phó hội Long hoa bên Ðông hải mới về đến đây, biết Ðƣờng Tăng có nạn nên chỉ giùm, nhƣ 

Ðại Thánh đi thỉnh, đừng nói ta chỉ đƣờng, vì bà Tì Lam hay trách lắm . 

 

Tôn Hành Giả tạ từ, bay qua núi Tử vân, tìm vào động Thiên hoa, không thấy ai thấp thoáng. Tôn 

Hành Giả hồ nghi bà ấy đi khỏi, mới lần tới sau vƣờn, thấy một bà già ngồi trên chỏng. Tôn Hành 

Giả bái và thƣa rằng:  

 

- Kính mừng bà Tì Lam Bồ tát . 

 

Bà Tì Lam bƣớc xuống chỏng đáp lễ hỏi rằng:  

 

- Ðại Thánh ở đâu đến đây? . 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Sao mà biết tôi? . 

 

Bà Tì Lam nói:  

 

- Năm trƣớc Ðại Thánh làm phản thiên cung, ai nấy đều nghe tiếng biết hình hết thảy . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nay tôi thọ giáo theo phép Phật, chắc Bồ Tát không hay . 

 

Bà Tì Lam hỏi:  

 

- Ðại Thánh quy y hồi nào? Ta mừng giùm cho đó . 
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Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nay tôi bảo hộ Ðƣờng Tăng sƣ phụ đi thỉnh kinh Tây Phƣơng, ghé am Huỳnh hoa, bị đạo sĩ thuốc 

trà độc dƣợc, thầy tôi và hai sƣ đệ gần miền, tôi đánh với nó bị hào quang vây mình, tôi biến hóa ra 

khỏi. Nghe đồn Bồ Tát trị hào quang đặng, nên tôi tìm đến khẩn cầu . 

 

Tì Lam nói:  

 

- Ta từ ngày đi phó hội Ngƣ lam bên Quan Âm, thì đã ẩn mình nơi vƣờn hoa không ai gặp mặt, 

chẳng hay ngƣời nào biết chỗ mà chỉ rành? . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Tôi là con quỷ thông thƣơng, ai ở ẩn chỗ nào cũng kiếm đặng . 

 

Tì Lam nói:  

 

- Thiệt ta không muốn đi, song vị tình Ðại Thánh khẩn cầu, không lẽ chẳng giúp việc thỉnh kinh mà 

từ chối! Thôi thôi, ta rán giúp Ðại Thánh một phen . 

 

Tôn Hành Giả tạ ơn rằng:  

- Tôi rất cảm đức Bồ tát, song chƣa rõ đem những binh khí chi? . 

 

Tì Lam nói:  

 

- Ta có cây kim thêu, nên trị nó đặng . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Những kim thêu, Bồ Tát muốn dùng một gánh mà trị nó, Lão Tôn cũng chịu dƣng; vì vật ấy có sẳn 

. 

 

Tì Lam nói:  
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- Ðại Thánh làm sao mà có kim thêu nhiều vậy! Nếu là kim đồng, kim sắt, kim vàng đều trị nó không 

đặng. Bửu bối của ta không phải loại kim, ấy của con ta luyện trong mặt nhựt . 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Lịnh lang là ai? . 

 

Tì Lam nói:  

 

- Con ta là Mão nhựt tinh . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói càng sợ lắm. 

 

 

Bay một lát gần tới am Huỳnh hoa, thấy hào quang sáng giới, Tôn Hành Giả chỉ và nói rằng:  

- Chỗ hào quang đó là am Huỳnh hoa . 

 

Tì Lam lấy cây kim trong bâu áo, coi nhỏ nhƣ sợi lông mày, dài chừng năm sáu phân mộc. Cầm kim 

ấy phóng lên thinh không nghe nổ vang một tiếng, hào quang biến mất.  

Tôn Hành Giả mừng rỡ khen rằng:  

 

- Hay lắm hay lắm, kiếm kim kiếm kim . 

 

Tì Lam đƣa kim ra nói rằng:  

 

- Ta đã thâu nó lại rồi, óc mất đâu mà kiếm . 

 

 

Tôn Hành Giả xông vào am, thấy đạo sĩ nhắm mắt nhƣ đui đứng trơ nhƣ chết.  

Tôn Hành Giả mắng rằng:  

 

- Con tinh nầy làm bộ đui với ai? . 

 

Hỏi rồi lấy thiết bảng muốn đập.  
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Tì Lam can rằng:  

 

- Ðại Thánh đừng đánh nó hãy vào xem sƣ phụ ra thể nào? . 

 

Tôn Hành Giả y lời, vào am thấy ba thầy trò nằm dƣới đất, sôi đàm cả vũng.  

Tôn Hành Giả khóc rằng:  

 

- Thế này đã chết cứng rồi, cứu làm sao cho đặng . 

 

Tì Lam vừa tới nói rằng:  

 

- Ðại Thánh đừng phiền muộn làm chi! Ngày nay ta đến đây, đã làm ơn phải làm cho trót. Ðại Thánh 

hãy đem ba huờn thuốc giải độc này bỏ vào miệng ba thầy trò, tức thì sống lại . 

 

Tôn Hành Giả lấy ba viên thuốc cạy răng ba thầy trò bỏ thuốc vào. 

 

Giây phút thuốc tan thấm vào bụng, ba thầy trò tỉnh lần, ói mửa hết độc dƣợc.  

Bát Giới lồm cồm chờ dậy nói rằng:  

- Nó làm tợ nhƣ buồn chết! . 

 

Tam Tạng, Sa Tăng đồng tỉnh dậy nói rằng:  

 

- Nãy giờ chóng mặt quá, ngỡ là chết rồi! . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Thầy với hai em bị uống trà độc dƣợc, nếu không nhờ bà Tì Lam Bồ Tát cho thuốc giải, thì đã chết 

thiệt rồi, mau mau đi tạ ơn Bồ tát . 

 

Ba thầy trò y lời lạy tạ. Bát Giới hỏi:  

 

- Sƣ huynh, đạo sĩ ấy bây giờ nó ở đâu? Xin chỉ cho tôi, đặng tôi hỏi nó một lời, vì cớ nào mà nó 

thuốc hết ba mạng . 

 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

 

Tôn Hành Giả thuật chuyện lại. Rồi chỉ và nói rằng:  

 

- Nó làm bộ đui, đƣơng đứng ngoài kia dụi con mắt đó . 

 

Bát Giới xách đinh ba xốc ra.  

Tì Lam cản lại nói rằng:  

 

- Ta xin tội cho nó . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Nó anh em với bảy con nhền nhện thì cũng là yêu quái, còn dung nó làm chi? . 

 

Tì Lam nói:  

 

- Thiên Bồng bớt giận, Ðại Thánh đã biết trong động ta không có ai, để bắt nó về giữ cửa . 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Chúng tôi đội ơn Bồ Tát rất nhiều, lẽ nào dám cãi lịnh. Song bà bảo nó hiện nguyên hình cho anh 

em tôi thử coi? . 

 

Tì Lam nói:  

 

- Khó gì sự đó . 

 

Nói rồi liền chỉ một cái, đạo sĩ ngã lăn hiện nguyên hình là con ngô công, dài gần ba thƣớc.  

Tì Lam lấy ngón tay út đỡ con rít dậy, đằng vân về động Thiên hoa. 

 

Còn Bát Giới hỏi Hành Giả rằng:  

- Bà ấy giỏi lắm hay sao, mà không sợ đồ dữ hé? . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  
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- Ta hỏi thăm bà ấy xƣng là mẹ sao Mão nhƣ kê, chắc bà nầy cốt là gà mái; bởi gà hay ăn rít, nên bắt 

nó nhƣ chơi . 

 

Tam Tạng nghe nói càng lạy nữa, rồi bảo các trò dọn cơm nƣớc ăn uống xong xuôi.  

Tôn Hành Giả lấy lửa đốt động rồi thầy trò chỉ dặm Tây Phƣơng .  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 74  

Trƣờng Canh giả dạng đem tin quỷ 

Hành Giả trổ tài hóa phép linh 

Nói về bốn thầy trò thoát khỏi nơi lƣới tục, khỏi chốn trần đi chẳng bao lâu, hết hạ qua thu, cả mình 

đều mát mẻ.  

Tam Tạng xem thấy một hòn núi cao thấu mây xanh che bóng mặt nhựt.  

Tam Tạng giục ngựa lên núi đƣợc ít dặm, thấy một ông già mày râu tóc bạc chống gậy đứng xa xa, 

cả kêu rằng:  

- Mấy ông Hòa Thƣợng đi Tây Phƣơng, hãy dừng gót lại, đừng đi tới nữa mà khốn giờ, bởi trên núi 

nầy có bầy yêu dữ lắm ƣớc sức chúng nó ăn cho no một bữa cũng có năm sáu vạn ngƣời ta . 

 

Tam Tạng nghe nói sảng hồn, liền té xuống ngựa.  

Tôn Hành Giả đỡ thầy dậy an ủi rằng:  

- Xin thầy đừng sợ, bề nào cũng có tôi đây . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Ngƣơi nghe ông già ấy nói đó hay không, chắc là ngƣời rành việc yêu tinh trên núi, phải có một trò 

nào lên hỏi thăm cho rõ . 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Xin thầy ngồi đây mà nghỉ, để tôi đi hỏi thăm tin . 
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Tam Tạng nói:  

 

- Ngƣơi hình tƣớng hung hăng, lời nói thô tục, sợ e xúc ý ông ấy, ngƣời hờn chẳng nói thiệt tình . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Ðể tôi hóa hình hiền hậu, đi hỏi cách dịu dàng . 

 

Nói rồi dùn mình hóa sãi nhỏ chừng tám tuổi, hình dung sạch sẽ dễ thƣơng, liền dông lên núi, bái 

ông già ấy mà thƣa rằng:  

 

- Tôi kính chào ông . 

 

Ông ấy thấy vậy vò đầu mà cƣời rằng:  

 

- Tiểu Hòa Thƣợng ở đâu đến đây? . 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Thầy trò tôi ở nƣớc Ðại đƣờng đi thỉnh kinh Tây Phƣơng, mới nghe ông mách bảo giùm rằng: Trên 

núi có động yêu, nên thầy tôi giựt mình sai tiểu tăng hỏi thăm cho rõ. Xin ông cắt nghĩa, nếu yêu tinh 

làm điều phạm luật, thì tôi sẽ đày chúng nó cho rồi . 

 

Ông ấy cƣời rằng:  

 

- Tiểu Hòa Thƣợng còn thơ không biết hiền dữ, yêu tính có phép thần thông, ngƣơi làm sao mà đày 

nó cho đặng? . 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Chẳng hay nó thần thông ra thể nào? . 

 

Ông ấy nói:  
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- Con yêu ấy gởi thơ đến núi Linh Sơn, năm trăm La hán phải nghinh tiếp. Gởi thiệp lên Thiên cung 

thì Nhị thập bát tú cũng kính nhƣờng. Bốn biển Long vƣơng là bằng hữu với chúng nó, Bát tiên ăn 

uống cũng phải mời, Thập điện minh vƣơng đãi nó là anh em. Thổ Ðịa, Thành hoàng đều kính phục 

chúng nó . 

 

Tôn Hành Giả cƣời ngất đáp rằng:  

 

- Thôi thôi ông đừng nói nữa, yêu tinh ấy cũng nhƣ sắp nhỏ của tôi, chẳng tài phép bao nhiêu mà sợ, 

nếu nó hay tin có tôi đến đây, thì lật đật dọn đồ mà đi không kịp . 

 

Ông già ấy niệm Phật rồi nói rằng:  

- Tiểu hòa thƣợng nói nhiều lời tổn đức, e không đặng sống lâu . 

 

Tôn Hành Giả nói rằng:  

 

- Tôi chừng nầy cũng vừa rồi không cần lớn nữa . 

 

Ông ấy hỏi:  

 

- Ngƣơi năm nay đặng mấy tuổi rồi? . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ðể ông nhắm chừng thử coi có nhầm không? . 

 

Ông ấy nói:  

 

- Có cao tay thì tám tuổi . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Cầu một muôn lần bảy tám tuổi mới trúng! Khi nãy nhờ ơn ông mách bảo, chẳng hay núi nầy yêu 

quái bao nhiêu? . 
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Ông ấy thấy Hành Giả nói khùng, không thèm nói lại. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả liền chạy về, Tam Tạng hỏi rằng:  

- Ngộ Không, ngƣơi hỏi việc ấy ra thể nào? . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Có ít con yêu lôi thôi, tại ông ấy nhác quá nên kinh hãi. Không hề chi mà thầy phòng sợ, bề nào 

cũng có Lão Tôn đây . 

 

Tam Tạng hỏi rằng:  

 

- Ngƣơi có hỏi thăm núi nầy tên gì? Yêu tinh ở động chi? Hết thảy bao nhiêu tiểu quái! Có ngõ nào 

đi tránh đặng chăng? . 

 

Tôn Hành Giả không biết làm sao mà trả lời.  

Bát Giới nói:  

 

- Tánh anh tôi lôi thôi, không hỏi rõ đầu đuôi gốc ngọn, bốc nói vài tiếng rồi chạy về! Ðể tôi đi hỏi 

thì rõ hơn hết . 

 

Sa Tăng nói phải. Bát Giới xốc áo tử tế, đi thẳng tới, liền bái ông già.  

Ông ấy hỏi:  

 

- Ngƣơi đi đâu đó? . 

 

Bát Giới thƣa rằng:  

 

- Tôi là học trò thứ nhì của Ðƣờng Tăng, gọi Trƣ Bát Giái. Ngƣời hỏi thăm ông hồi nãy là sƣ huynh 

tôi, bởi thầy tôi nói: Sƣ huynh tôi buông lời lỗ mãng nên ông chấp, không cắt nghĩa cho rành, mới sai 

tôi hỏi thăm minh bạch; chẳng hay núi nầy tên gì, có động chi, trong động bao nhiêu yêu quái, và có 

ngõ nào đi tránh động ấy hay chăng? Xin ông làm ơn dạy rõ . 
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Ông ấy hỏi:  

 

- Thiệt thầy ngƣơi có bảo nhƣ vậy sao? . 

 

Bát Giới thƣa rằng:  

 

- Tôi thuở nay chẳng hề nói dối . 

 

Ông ấy lấy gậy chỉ và nói rằng:  

 

- Ðây gọi là núi Sƣ đà, ba con yêu chúa đoàn ở động ấy . 

 

Bát Giới hứ một tiếng, nói rằng:  

 

- Ông khéo lo thì thôi, giá gì ba con yêu tinh mà phải đón đƣờng báo tin? . 

 

Ông ấy hỏi:  

 

- Ngƣơi chẳng hay sao? . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Giá ba con yêu không đủ cho anh em tôi giết, thầy tôi qua núi ấy nhƣ thƣờng, có khó gì mà phải 

sợ? . 

 

Ông ấy bèn cƣời rằng:  

 

- Hòa Thƣợng này không biết cao thấp, ba con chúa yêu thần thông quảng đại, còn những tiểu yêu 

lớp canh ngõ Nam, ngõ Bắc, lớp thủ ngõ Ðông, ngõ Tây, và tốp thì đi tuần, tốp thì giữ cửa, tốp thì 

nấu ăn, cộng có bốn muôn bảy tám ngàn đứa, ấy là tính những đứa có danh, chớ không đếm tới đồ 

sai vặt! Chúng nó ở đây ăn thiên hạ không biết là bao nhiêu! . 

 

Bát Giới nghe nói run lập cập chạy về.  

Tam Tạng hỏi:  
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- Việc ấy ra thể nào? . 

 

Bát Giới làm bộ sớn sác nói rằng:  

- Thôi thôi chẳng thuật chuyện làm chi! Thầy trò lo kiếm chỗ mà trốn . 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Chuyện gì dữ vậy? . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Ông già ấy nói núi Sƣ đà có động Sƣ đà, ba chúa động thần thông trên đời, còn tiểu yêu bốn muôn 

tám ngàn đứa, đón giăng khắp núi bắt ngƣời, còn ngõ nào mà đi đặng! Nếu muốn nạp thịt cho chúng 

nó thì đi? . 

 

Tam Tạng nghe nói rởn ốc cả mình! Bèn hỏi Hành Giả rằng:  

 

- Bây giờ tính làm sao đó?  

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Xin thầy cứ việc mà đi, có Lão Tôn cự địch . 

 

Tam Tạng cũng đánh liều lên ngựa, đi tới thì không thấy ông già hồi này.  

Sa Tăng nói:  

- Chắc là yêu quái hóa ra ông già mà dọa mình . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ðể ta coi lại đã . 

 

Nói rồi nhảy lên chóp núi, ngó xung quanh chẳng thấy một ngƣời. Ngó lên mây thấy hào quang nhấp 

nháng.  

Tôn Hành Giả nhảy lên mây coi lại là ông Thái Bạch kim tinh.  
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Tôn Hành Giả níu lại và kêu tên tộc mà hỏi rằng:  

 

- Lý trƣờng Canh, Lý trƣờng Canh có chuyện chi thì nói cho rành, sao giả dạng mà dọa ta nhƣ vậy? . 

 

Thái Bạch kim tinh bái và nói rằng:  

 

- Tôi báo tin trễ, xin Ðại Thánh đừng phiền. Thiệt con yêu nầy tài phép rất cao. Ðại Thánh phải biến 

hóa tùy cơ thì qua mới khỏi. Nếu sơ sẩy một chút thì chắc khó lòng . 

 

Tôn Hành Giả liền kiếu, rồi nhảy xuống thƣa rằng:  

 

- Ông già hồi nảy là vì sao Thái Bạch hóa ra mà báo tin trƣớc . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Vậy thì đồ đệ chịu khó chạy theo hỏi thăm: Có ngõ nào đi quanh đặng hay chăng? . 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Ði quanh không đặng, vì đi ngang qua núi là đƣờng tắt, còn tám trăm dặm thay, huống chi đi quanh 

biết chừng nào là xa mà kể! . 

 

Tam Tạng khóc ròng than rằng:  

 

- Thảm khổ nhƣ vầy, đi làm sao cho thấu! . 

 

Tôn Hành Giả an ủi rằng:  

 

- Xin thầy đừng khóc làm chi, anh em tôi đồng lòng bảo hộ, tuy là Thái Bạch báo tin, song cũng có 

nói thêm một hai tiếng. Vậy thì thầy hãy ngồi đây có Bát Giái, Sa Tăng gìn giữ; để Lão Tôn thám 

thính coi thể nào?  

 

 

Nói rồi hú một tiếng nhảy thót lên mây, ngó xuống không thấy yêu quái.  
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Tôn Hành Giả lấy làm lạ lùng. Còn đƣơng suy nghĩ, xảy nghe tiếng mõ và lục lạc, coi lại là một tiểu 

yêu ló ra sau núi đi tuần, tay cầm cờ tay đánh mõ và rung lục lạc! Coi đứa ấy lƣng nách lắm, mình 

cao một trƣợng hai.  

Tôn Hành Giả cƣời thầm rằng:  

- Chắc là đứa đi thơ thì phải. Ðể ta lóng coi thể nào . 

 

 

Nghĩ rồi dùn mình biến ra con lằn xanh bay đậu trên mão nó. Nghe nó rao nhƣ vầy:  

 

- Ai nấy đi tuần núi, phải có ý gìn giữ chớ Tôn Hành Giả hay hóa làm con lằn xanh, mà đi thám thính 

. 

 

Tôn Hành Giả nghe nói giựt mình nghĩ rằng:  

 

- Chắc là nó thấy mình rồi, nếu không, sao lại biết tên họ, và chắc là biến ra con lằn xanh . 

 

Chẳng ngờ lời rao ấy không phải đứa tiểu yêu biết rõ, tại chúa động dặn nhƣ vậy nên nó rao cho nhau 

hay. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả muốn hiện hình mà đập nó, song nghĩ lại ông Kim tinh có thuật chuyện với 

Bát Giới rằng:  

- Tiểu yêu đông lắm; tới bốn vạn tám ngàn! Tuy tiểu yêu đông bực nào ta cũng không sợ. Song chƣa 

rõ ba chúa động tài phép ra thể nào, để hỏi thăm rồi sẽ tính . 

 

 

Nghĩ rồi liền bay lên cây mà đậu, để cho nó đi trƣớc một hồi, Tôn Hành Giả hóa khác hình tƣớng 

giống y phục thằng tiểu yêu mà chạy theo, cũng cầm cờ nhƣ nó, mà kêu lớn rằng:  

 

- Bớ ngƣời đi trƣớc, đứng đợi tôi với . 

 

Tiểu yêu ngó ngoái lại Tôn Hành Giả chạy đến nói hỏi rằng:  

 

- Vậy chớ ngƣơi ở đâu, kêu ta làm chi đó? . 
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Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Thiệt là hay, thiệt là hay, ở một chỗ mà không nhớ mặt . 

 

Tiểu yêu nói:  

 

- Ngƣơi không phải ở động ta, làm sao mà nhớ mặt cho đặng . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Sao mà không có, ngƣơi nhìn lại thử coi? . 

 

Tiểu yêu nói:  

 

- Thiệt là là ngay, nhìn mấy ngày cũng không biết . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ngƣơi nhìn không đặng cũng phải, bởi ta nấu ăn, nên ít gặp ta lắm . 

 

Tiểu yêu lắc đầu nói rằng:  

 

- Mấy ngƣời nấu ăn ta cũng biết mặt hết, thiệt chƣa từng gặp ngƣơi; vả lại đại vƣơng ta nghiêm lắm; 

ai tuần núi thì tuần núi, ai nấu ăn thì nấu ăn, chẳng hề sai kẻ nấu ăn mà đi tuần núi bao giờ! . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Bởi ngƣơi không rõ, đại vƣơng khen ta nấu ăn giỏi, nên thăng chức cho ta đi tuần núi . 

 

Tiểu yêu nói:  

 

- Bọn ta tuần núi; một tốp bốn chục ngƣời, mƣời tốp là bốn trăm ngƣời, mỗi ngƣời đều có đính bài, 

ngƣơi hãy đƣa đính bài coi thử? . 
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Tôn Hành Giả nói:  

 

- Sao lại không có, đều của ta mới hơn của ngƣơi, ngƣơi hãy đƣa đính bài xem thử, rồi ta sẽ đƣa của 

ta cho mà coi . 

Tiểu yêu ngỡ thiệt, liền vén áo lấy đinh bài sơn đen, chỉ vàng, buộc dây bằng nhung, đƣa ra trƣớc 

mặt Hành Giả . 

Tôn Hành Giả cầm đinh bài xem kỹ lƣỡng, thấy bề mặt có ba chữ: Tiểu tuần phong. Cong bề trái để 

bốn chữ Oai trấn chƣ ma . 

Tôn Hành Giả và xem và nghĩ rằng : 

- Nhƣ vậy thì lũ tuần núi đều có xƣng chữ phong sau rốt định bàita cho ngƣơi xem thử?" Nói rồi thò 

tay vào lƣng quần, nhổ một sợi long đuôi, hóa ra đinh bài nhƣ vậy, song sửa chữ tiểu làm chữ tổng, 

gọi là Tổng tuần phong nghĩa là cai trị lũ tuần phong nhỏ.  

Hóa rồi đƣa ra, tiểu yêu xem thấy kinh hãi hỏi rằng:  

 

- Chúng ta mang đinh bài đểu một kiểu Tiểu tuần phong, sao ngƣơi lại khắc một chữ? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ðại vƣơng khen ta nấu ăn kỹ lƣỡng, nên thăng lên chức Tuần phong, lại cho ta làm chức tổng Tuần 

phong liền bái thƣa rằng:  

 

- Xin quan trƣởng thứ tội, bởi mới bổ ra còn lạ, nên tôi khong biết, nói thất lễ nhiều lời . 

 

Tôn Hành Giả đáp lễ cƣời rằng:  

 

- Ta chẳng hề chấp bởi vì lạ mặt chƣa quen. Song lễ mừng tân quan, mỗi năm lƣợng . 

 

Tiểu yêu thƣa rằng:  

 

- Xin quan lớn chậm một chút, để tôi qua Nam lãnh cho đủ mặt anh em sẽ dƣng lễ một lần luôn thể . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nhƣ vậy thì ta đi với ngƣơi, ngƣơi hãy đi trƣớc . 
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Tiểu tuần phong vƣng lời đi trƣớc, Tôn Hành Giả theo sau, cách ít dặm tới Nam lãnh, Tôn Hành Giả 

nhảy lên chót núi vích dốc, cả kêu rằng:  

 

- Các Tiểu tuần phong, tựu cho đủ mặt . 

 

Các Tiểu tuần phong đồng tựu tới bái mà thƣa rằng:  

 

- Chúng tôi đồng hầu quan trƣởng . 

 

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

 

- Các ngƣơi hiểu vì cớ nào mà Ðại vƣơng sai ta ra đây chăng? . 

 

Các Tiểu tuần phong đều nói không biết. Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ðại vƣơng muốn bắt Ðƣờng Tăng mà ăn thịt, song sợ Tôn Hành Giả thần thông quảng đại, nói nó 

hay biến ra con lằn xanh, có khi biến ra Tiểu tuần phong mà đi thám thính nữa! Nên thăng chức cho 

ta làm Tổng tuần phong đến tra các ngƣơi chơn giả; nếu ai giả thì khai trƣớc cho mau? . 

 

Các Tiểu tuần phong đồng thƣa rằng:  

 

- Chúng tôi đều thiệt hết thảy . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Các ngƣơi nói thử tài phép Ðại vƣơng ra thể nào? Nếu nói nhằm thì thiệt bằng nói sai là giả; ta sẽ 

bắt đem về cho Ðại vƣơng xử tội . 

 

Có một Tiểu tuần phong nói:  

 

- Tôi rõ biết tài phép Ðại vƣơng. Ðại vƣơng nuốt một cái hết mƣời vạn thiên binh . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói, hét lên một tiếng rằng:  
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- Ngƣơi là giả chớ không phải thiệt . 

 

Tiểu tuần phong kinh hãi thƣa rằng:  

- Lão gia ôi! Tôi thiệt Tiểu tuần phong, chớ không phải giả mạo . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nếu ngƣơi thiệt Tiểu tuần phong, sao nói phi lý nhƣ vậy? Ðại vƣơng bao lớn, mà nuốt tới mƣời vạn 

thiên binh? . 

 

Tiểu tuần phong thƣa rằng:  

 

- Nhƣ vậy thì lão gia chƣa rõ cội rễ! Bởi Ðại vƣơng thần thông quảng đại, biến hóa ra cao lớn thấu 

trời, muốn thâu hình nhỏ lại, bằng hột cải cũng đặng. Nguyên năm trƣớc Vƣơng Mẫu Nƣơng nƣơng 

đãi yến Bàn đào, mời chƣ tiên phó hội, mà không thỉnh Ðại vƣơng, Ðại vƣơng giận, hăm đem binh 

phá hội Bàn đào, thừa dịp phản Thiên cung luôn thể. Chẳng ngờ Ngọc đế hay tin ấy sai mƣời vạn 

thiên binh đánh Ðại vƣơng. Ðại vƣơng hóa ra hình lớn, hả miệng muốn nuốt hết thiên binh, thiên 

binh hãi kinh, chạy về đóng cửa Thiên Môn lại. Bởi cớ đó nên tôi mới nói nhƣ vậy . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói cƣời thầm rằng:  

 

- Tƣởng một mình ta hay nói láo, không dè chúa động nó lại láo hơn mình . 

 

Nghĩ rồi nói rằng:  

 

- Còn Nhị Ðại vƣơng mình thế nào? . 

 

Tiểu tuần phong nói:  

 

- Còn Nhị Ðại vƣơng, mình cao ba trƣợng, mắt phụng mày tằm, hình xinh nhƣ gái tốt, nanh bạc mũi 

rồng, nếu cự chiến với ai, thì nội một cái mũi húc ngƣời, dầu mình sắt lƣng đồng cũng phải chết . 

 

Tôn Hành Giả nghĩ thầm rằng:  
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- Con yêu lấy mũi mà guộng ngƣời ta, thì cũng dễ bắt . 

 

Liền nói rằng:  

 

- Còn Ðại vƣơng thứ ba tài phép ra thể nào? . 

 

Con yêu khác nói rằng:  

 

- Ðại vƣơng thứ ba của tôi không phải kẻ phàm tục, hiệu là Vân trình vạn lý bàng: đi thì nổi gió dậy 

sóng, đi đâu cũng có đem một món bửu bối theo mình, gọi là ve âm dƣơng nhị khí, nếu thâu ngƣời 

vào ve ấy, nội một giờ ba khắc thì tiêu ra huyết . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói giựt mình thầm nghĩ rằng:  

 

- Tuy vậy cũng chẳng hề chi, ta hãy coi chừng cái ve ấy . 

 

Liền nói rằng:  

 

- Tài phép ba vị Ðại vƣơng các ngƣơi nói không sai, cũng biết một cách nhƣ ta. Mà vị Ðại vƣơng nào 

muốn ăn thịt Ðƣờng Tăng đó? . 

 

Con yêu khác hỏi:  

 

- Quan lớn không biết hay sao? . 

 

Tôn Hành Giả nạt rằng: "Ta không biết hơn bây hay sao? Bởi Ðại vƣơng nghi chúng bây không rành 

mới sai ta ra hạch hỏi cho chắc . 

 

Tiểu tuần phong nói:  

 

- Ðại vƣơng với Nhị Ðại vƣơng đồng ở động Sƣ đà, còn Tam Ðại vƣơng khi trƣớc qua nƣớc Sƣ đà, 

ngay phía Tây cách đây chừng bốn trăm dặm. Tam Ðại vƣơng ăn hết ngƣời nƣớc ấy, chiếm đoạt 

thành trì, đem bộ hạ qua theo đông lắm. Nay Tam Ðại vƣơng nghe nói vua Ðại Ðƣờng sai Ðƣờng 

Tăng đi thỉnh kinh, ngƣời ấy kiếp trƣớc tu mƣời đời nếu ăn thịt Ðƣờng Tăng thì sống hoài chẳng 
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chết, song sợ một ngƣời học trò là Tôn Hành Giả, tài phép mƣời phần e một mình khó cự, nên qua 

động Sƣ đà kết bằng hữu với hai Ðại vƣơng kia. Ðại vƣơng tôi quyết bắt cho đặng Ðƣờng Tăng mà 

ăn thịt . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Phải phải, chúng bây nói nhằm hết, ta không đòi lễ tân quan. Thôi, thằng đi hồi nãy theo ta, về báo 

với Ðại vƣơng cho rõ . 

 

Tiểu tuần phong y lời theo Tôn Hành Giả gần một dặm đƣờng, Tôn Hành Giả lấy thiết bảng đập 

chết. Rồi hóa ra hình nó, cổi áo quần mà bận, lấy đính bài mà đeo, mang lục lạc cầm cờ, và đi và 

đánh mõ, đến ngoài động, thấy cả muôn con yêu cầm cờ và khí giái. Tôn Hành Giả nghĩ thầm rằng:  

 

- Nếu mình vào động, chúa yêu hỏi việc tuần núi thì dễ trả lời, sợ nó hỏi việc cũ thuở nay, thì biết 

đâu mà nói, rủi nó coi thấu thì mình chạy không khỏi, vì quân giữ cửa rất đông, phải tính kế dọn 

đƣờng mới đặng. Nhắm nó thuở nay nghe tiếng chớ chƣa biết mình, hãy kiếm chuyện nói láo mà dọa 

nó . 

 

Nghĩ rồi, và đánh mõ và rung lục lạc, chạy nhào vô đó. Tôn Hành Giả không thèm nói lại, cứ lủi tới 

hoài. Chạy vào cửa thứ nhì, bị lũ tiểu yêu đón lại nói rằng:  

 

- Tiểu tuần phong về đây . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Phải . 

 

Các tiểu yêu hỏi rằng:  

 

- Ngƣơi đi tuần hồi sớm, có gặp Tôn Hành Giả đó hay không? . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Gặp rồi gặp rồi, nó đƣơng mài thiết bảng ngoài núi . 
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Các tiểu yêu hỏi:  

 

- Hình dạng nó ra thể nào, mài thiết bảng làm chi vậy? . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nó ngồi chồm hổm bên mé khe, coi bộ lớn nhƣ ông thần Khai lộ, nếu nó đứng dậy cao mƣời mấy 

trƣợng nhƣ chơi, tay cầm cây thiết bảng lớn và dài lắm, đƣơng khoát nƣớc mài thiết bảng trên hòn 

núi, và mài và nói rằng: Thiết bảng ôi, bấy lâu ta chẳng lấy ngƣơi ra, để đã sét hết. Nay quyết cậy 

thần thông ngƣơi đập mƣời muôn tiểu yêu, và giết ba tên chúa động, rồi ta sẽ tế ngƣơi. Nó nói nhƣ 

vậy, chắc là bây ở ngoài phải chết trƣớc! . 

 

Lũ tiểu yêu nghe nói kinh hãi, hồn vía lên mây.  

Tôn Hành Giả lại nói rằng:  

 

- Các ông ôi, thịt Ðƣờng Tăng không có bao nhiêu, nhắm chẳng chia cho tới chúng ta, tội gì mà đội 

đèn cho chúng nó ăn tiệc. Chi bằng di tản cho xong . 

 

Các tiểu yêu đều nói:  

- Phải lắm! Chúng ta ai lo phận nấy, cho khỏi thì thôi. Phải chi nhƣ quân dân thì sợ phép vua, dầu 

chết cũng không dám trốn, chớ lũ ấy là hùm beo sói gấu, những loài cầm thú thành tinh . 

 

Nên đồng hè rộ lên, đi tứ tán hết! Té ra nói gạt một tiếng mà tiểu yêu đi tất cả muôn, chẳng khác ống 

tiêu của Trƣơng Lƣơng thổi tan quân Sở.  

Tôn Hành Giả mừng thầm nói rằng:  

 

- Tốt lắm tốt lắm, bây giờ hết lo rồi . 

 

Mới an lòng vào động.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 
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Hồi 75  

Ngộ Không khoan bửu bình 

Chúa động nhốt Ðại Thánh 

Khi ấy Tôn Hành Giả đi bảy tám dặm, mới tới từng cửa thứ ba, thấy ba con yêu lớn ngồi trên, mƣời 

phần dữ tợn.  

Ðứng hai hàng những nhà tƣớng lớn tƣớng nhỏ, đều nai nịt hẳn hòi.  

Tôn Hành Giả chẳng sợ chút nào, bƣớc đại vào cửa; để mõ và lục lạc xuống, liền bái ba chúa yêu.  

Ba chúa yêu cƣời ha hả nói rằng:  

- Tiểu tuần phong đã về đó hay sao? 

Tôn Hành Giả liền dạ.  

Yêu lớn hỏi rằng:  

 

- Ngƣơi đi tuần núi, thăm tin Tôn Hành Giả ra thể nào? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Tôi không dám thuật chuyện trƣớc mặt Ðại vƣơng .  

Yêu lớn hỏi rằng:  

 

- Làm sao mà không dám nói? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Tôi vƣng lịnh Ðại vƣơng đi tuần núi, xảy thấy một ngƣời đƣơng lom khom mài thiết bảng ấy là nó 

khòm xuống, còn cao lớn bằng ông thần Khai lộ, nếu đứng dậy chắc cao hơn mƣời mấy trƣợng 

chẳng sai, nó ngồi trên hòn núi, khoát nƣớc suối mà mài thiết bảng, và nói với thiết bảng rằng: Thuở 

nay chƣa đánh ai, nay quyết mài cho sáng mà đánh Ðại vƣơng. Bởi cớ ấy tôi chắc nó là Tôn Hành 

Giả, nên về báo lại tức thì . Chúa yêu nghe rõ sợ tháo mồ hôi nói rằng:  

 

- Anh em ôi! Ta bảo đừng chọc Ðƣờng Tăng, vì học trò nó thần thông quảng đại, nó đã dự phòng 

trƣớc, mài trƣờng côn mà đánh chúng ta, bây giờ tính làm sao đó? Vậy thì kêu lũ canh ngoài đồng 

chạy vô đóng cửa cho mau, để chúng nó đi qua cho rảnh .  

Có tên đầu mục hay tin ấy, liền thƣa rằng:  

 

- Lũ canh cửa đã trốn hết rồi! 

Chúa yêu hỏi:  
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- Vì cớ nào mà chúng nó trốn hết? Hay là nó hay tin trƣớc nên tản đi. Thôi thôi, đóng cửa cho mau! 

Các yêu binh đóng cửa trƣớc sau hết thảy.  

Tôn Hành Giả kinh hãi nghĩ rằng:  

 

- Nó đã đóng cửa rồi, nếu nó hỏi việc trong nhà, ta nói không thông chắc là lậu sự, không ngõ mà 

chạy ra, sao cho khỏi bị bắt! Phải kiếm điều nói nhác nó nữa, gạt cho mở cửa thì dễ ra . Nghĩ rồi thƣa 

rằng:  

 

- Ðại vƣơng ôi, nó còn nói một điều quá lắm! 

Chúa yêu hỏi:  

 

- Nó còn nói giống gì nữa? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Nó hăm bắt Ðại vƣơng mà lột da, bắt Nhị Ðại vƣơng mà đục xƣơng, bắt Tam đại vƣơng rút gân. 

Nếu chúng ta đóng cửa mà không ra, thì nó biến làm con lằn xanh, chun kẹt cửa mà bay vào, chắc 

bắt trụm chúng ta, ngõ đâu mà chạy? 

Chúa yêu nói:  

 

- Anh em chúng ta phải coi cho kỹ, cái động mình thuở nay chẳng có lằn xanh, nếu thấy con lằn xanh 

nào thấp thoáng đến đây, thì nó là Tôn Hành Giả biến hóa ra đó? 

Tôn Hành Giả nghe dặn cƣời thầm, liền đứng dạng ra, nhổ một sợi lông hóa ra con lằn xanh, bay đáp 

vào mặt chúa động.  

Chúa yêu hoảng hồn nói rằng:  

 

- Anh em ôi, không xong rồi, cái mình mới nói chuyện đó, nó đà vô động rồi .  

Yêu lớn yêu nhỏ đều thất kinh, đứa thì lấy cào cỏ, đứa thì quơ chổi, áp đập con lằn xanh.  

Tôn Hành Giả nín không đặng, liền cƣời ré lên. Pháp giả hình chẳng nên cƣời quá, nếu nhƣ cƣời ngất 

thì hiện nguyên hình. Bởi Tôn Hành Giả cƣời vang, nên hiện ra mặt khỉ! Con chúa yêu thứ ba ngó 

thấy, nhảy chụp một cái mà nói lớn rằng:  

 

- Ðại ca ôi, thiếu chút nữa mình mắc kế nó rồi, cái thằng báo tin, không phải là Tiểu tuần phong, ấy 

là Tôn Hành Giả; chắc nó đón giết Tiểu tuần phong, giả hình vào nói gạt ta đó! 
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Nói rồi kêu tiểu yêu đem dây trói mèo Hành Giả lại. Vén quần áo mà coi, thiệt là khỉ đột. Nguyên 

Hành Giả có phép biến hóa bảy mƣơi hai cách, nếu biến ra cầm thú cỏ cây thì nguyên hình đổi, chớ 

nhƣ biến hình ngƣời thì biến nội cái mặt mà thôi, cả mình biến không đặng. 

 

Khi ấy chúa yêu xem rồi nói lớn rằng:  

- Thiệt là quả nó đó! 

Nói rồi bèn bảo tiểu yêu đem rƣợu ra mà thƣởng Tam Ðại vƣơng.  

Chúa yêu mừng rỡ nói rằng:  

 

- Ðã bắt đặng Tôn Hành Giả, thì Ðƣờng Tăng chắc là đồ ăn của chúng ta .  

Con yêu thứ ba nói:  

 

- Khoan uống rƣợu đã! Tôn Hành Giả nó có phép độn, sợ nó trốn bây giờ .  

Nói rồi bảo tiểu yêu khiêng cái ve lớn lớn ra, đặng đựng Tôn Hành Giả.  

Ba mƣơi sáu đứa tiểu yêu vào phía trong khiêng ve lớn ra.  

Cái ve ấy không lớn gì lắm, bề cao có hai thƣớc tƣ mộc, làm sao tới ba mƣơi sáu ngƣời khiêng. Bởi 

bình ấy chƣa hai khí âm dƣơng, đựng mƣời vật báu, tám quẻ và hai mƣơi bốn tiết khí, phải đủ cho ba 

mƣơi sáu ngƣời đúng số thiên cang thì khiêng mới nổi. 

 

Khi ấy lũ tiểu yêu khiêng ve lớn ra, liền để xuống đất. Chúa yêu thứ ba giở nắp ve ra, nắm cổ Tôn 

Hành Giả, bảo tiểu yêu mở dây, và lột hết y phục, rồi đƣa ngay miệng ve, hơi linh rút Hành Giả vào 

trong; chúa yêu lấy nắp đậy lại rồi lấy đồ bao nút ve lại, mới đi uống rƣợu với nhau, và nói rằng:  

- Con khỉ nay đã vào trong bửu bình của ta, hết kể đi Tây Phƣơng nữa! 

Yêu lớn yêu nhỏ đều cƣời hỉ hả, đồng đi uống rƣợu ăn mừng. 

 

Nói về Tôn Hành Giả từ bị chúa yêu đƣa ngay miệng ve, bị hơi bửu bối hút vào, nên rút hình nhỏ lại.  

Tôn Hành Giả ngồi chong ngóc trong ve, giây phút nghe hơi mát, liền cƣời ngất nói rằng:  

- Yêu tinh nói mộng mà thôi, chớ không phải sự thiệt! Vậy mà nó khoe vang rằng: Bỏ ngƣời vào ve 

nầy, một giờ ba khắc thì tiêu ra huyết! Té ra mát mẻ quá, dầu ở bảy tám năm cũng chẳng hề chi! 

Bởi Tôn Hành Giả không rõ căn do cái ve ấy, nếu đựng ai vào đó, cứ việc làm thinh, thì một năm 

cũng mát; hễ nghe có tiếng nói thì lửa nó cháy rần rần. 

 

Tôn Hành Giả nói chƣa dứt lời, ngó thấy lửa cháy đầy ve, may nhờ có phép hay, ngồi chính giữa bắt 
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ấn tị hỏa đọc chú lăm dăm, nên lửa cháy không đặng.  

Chịu tới nửa giờ, bốn mƣơi con rắn ở xung quanh bò ra mà cắn!  

Tôn Hành Giả chụp con nào bứt hai con nấy, và ngoai và rứt một hồi bốn mƣơi con rắn đứt ra tám 

chục khúc. 

 

Giây phút có ba con rồng lửa bò ra, vấn cùng mình Tôn Hành Giả, thiệt khó chịu lắm!  

Hoảng hồn liền nói rằng:  

- Giống chi còn dễ trị chớ ba con rồng lửa thiệt khôn đƣơng nếu nó vấn một hồi, hơi lửa vào trái tim 

thì phải khốn! Chi bằng mình hóa hình cao, mà tung ra cho rảnh .  

Nói rồi liền bắt ấn niệm chú, báo dài dài, liền cao hơn mấy trƣợng. Chẳng ngờ cái ve ấy dính theo 

mình, cũng cao nhồng nhƣ vậy.  

Tôn Hành Giả liền mọp xuống hóa nhỏ, cái ve nó cũng nhỏ theo.  

Tôn Hành Giả không biết tính làm sao nghe dƣới chơn đau nhức quá, liền rờ cẳng đã cháy queo, 

nóng nảy quá nói rằng:  

 

- Không xong, không xong! 

Lúc ấy nín không đặng liền rơi lụy nói rằng:  

 

- Thầy ôi! Năm ấy con nhờ ơn Bồ Tát cứu khỏi tai nạn, khuyên bảo tu hành, tôi chịu ngàn cay muôn 

đắng với thầy, trông đi tới Tây Phƣơng cho thành chánh quả, nào hay ngày nay vào ve nầy mà bỏ 

mạng, tƣởng lại ngày trƣớc ta làm tội nghiệt, nên bây giờ phải chịu tai nàn! 

Ðƣơng lúc thảm thiết sảng sốt sực nhớ lại năm trƣớc tại núi Bàn xà, Bồ Tát có cho ta ba cái lông cứu 

mạng, lúc nầy sao chẳng lấy mà dùng. Liền nhổ ba cái lông phía sau ót, một sợi biến làm mũi khoan, 

một sợi biến làm cần khoan, một sợi biến làm dây khoan, ráng sức bình sanh khoan sột sột một hồi, 

cái ve thủng đít.  

Tôn Hành Giả thấy hơi sáng chói vào lỗ mừng rỡ nói thầm rằng:  

 

- May lắm, ra đặng rồi! 

Tính biến nhỏ mà chun ra coi lại là cái ve đã mát rƣợi. (Bởi vì khoan lủng, ra hết hơi âm dƣơng, nên 

nó mới mát). 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả thâu lông lại, liền hóa làm con bọ hong, chun theo lỗ trống bay ra, mà cũng 

chƣa chịu bay lại đậu trên đầu chúa yêu.  

Còn chúa yêu thấy đƣơng uống rƣợu, vùng để chén xuống nói rằng:  
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- Tam đệ, Tôn Hành Giả bây giờ nó tiêu chƣa? 

Chúa yêu thứ ba cƣời rằng:  

 

- Còn đâu tới bây giờ? 

Chúa yêu bảo khiêng ve lên. Ba mƣơi sáu con yêu nhỏ ở dƣới áp lại khiêng ve lên thì cái ve nhẹ 

hỏng.  

Chúng nó hoảng hồn bảo rằng:  

 

- Thƣa Ðại vƣơng chẳng biết vì cớ nào, mà cái ve bây giờ nhẹ quá! 

Chúa yêu nạt rằng:  

 

- Ðừng có nói bậy .  

Có một tiểu yêu cầm ve giở hổng thƣa rằng:  

 

- Xin Ðại vƣơng xem thử ve nầy thì biết nhẹ nặng .  

Chúa yêu giở nắp xem qua, thấy đít ve có lỗ sáng hoắc. Tức mình la lớn rằng:  

 

- Ôi thôi cái ve trống rỗng rồi! 

Tôn Hành Giả đậu trên đầu, nghe nói nín không đặng liền ứng lên đáp rằng:  

 

- Con ôi nó đà chạy mất rồi! 

Các yêu đồng nói rằng:  

 

- Mau mau đóng cửa lại kẻo nó chạy đi .  

Tôn Hành Giả dùn mình thâu quần áo lại, hiện nguyên hình nhảy ra ngoài động ngó ngoái lại mắng 

rằng:  

 

- Yêu tinh đừng làm phách, cái ve bị khoan lủng đáy rồi, đựng không đặng ai nữa, xách ra cho ông 

ngoại đi tiêu .  

Và nói và cƣời, đằng vân về chỗ cũ.  

Liền cả kêu rằng:  

 

- Thầy ôi, tôi đã về đây .  

Tam Tạng nói:  
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- Ngộ Không, ngƣơi đi hèn lâu, ta lấy làm lo sợ, chẳng hay thăm tin trong núi, lành dữ thể nào? 

Tôn Hành Giả liền thuật chuyện; từ hóa hình Tiểu tuần phong, cho tới bị bỏ vào bửu bình, đến lúc 

chạy ra khỏi, thuật hết mọi việc rồi thƣa rằng:  

 

- Nay tôi thấy đặng mặt thầy, cũng nhƣ đầu thai kiếp khác mà gặp .  

Tam Tạng giã ơn rồi hỏi rằng:  

 

- Nói nhƣ vậy ngƣơi hẳn là chƣa đánh với yêu tinh? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Chƣa đánh .  

Tam Tạng nói:  

 

- Ngƣơi chƣa đánh cho biết thắng bại, thì chúng ta khó nổi đi qua .  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Ba con chúa động và mấy muôn tiểu yêu, bảo một mình Lão Tôn đánh với nó sao lại. Bây giờ bảo 

Bát Giới đi theo tôi, mà trợ chiến hoặc may đắc thắng .  

Bát Giới hăm hở đằng vân với Tôn Hành Giả đồng tới động Sƣ đà. Thấy cửa động đã đóng, ngó bốn 

phía không có ai.  

Tôn Hành Giả bƣớc tới trƣớc giá thiết bảng:  

 

- Bớ yêu quái mở cửa ra mà đánh với Lão Tôn .  

Tiểu yêu vào báo. Chúa động giựt mình vỡ mật nói:  

- Mấy năm nay nghe đồn con khỉ dữ, thiệt lời nói không sai, hồi sớm mai nó biến ra Tiểu tuần phong 

vào động mà chúng ta không biết, nhờ có tam đệ coi ra, bỏ nó vào ve, nó khoan lủng đít mà ra khỏi! 

Bây giờ lại khiêu chiến ngoài cửa, ai dám đánh thử trận đầu chăng? 

Hỏi dứt lời không ai lên tiếng, đều giả câm giả điếc . 

Chúa yêu nổi giận nói rằng:  

 

- Chúng ta ở giữa đƣờng Tây Phƣơng, mang lấy cái danh xấu. Nay Tôn Hành Giả nó thị mình nhƣ 

vậy, nếu chẳng ra giáp trận với nó, thì hƣ cái danh mình. Ðể ta liều cái mạng già, ra đánh thử với nó 

ba hiệp. May đánh ba hiệp thắng nó, thì Ðƣờng Tăng là miếng thịt của ta ăn, nếu đánh không lại, sẽ 
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chịu thua đóng cửa cho nó đi .  

Nói rồi liền nai nịt mở cửa động mà nạt rằng:  

 

- Ai gõ cửa đó vậy? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ta là Tôn lão gia Tề Thiên đại thánh chớ ai .  

Chúa yêu cƣời rằng:  

 

- Ngƣơi là con khỉ lớn mật, ta chẳng hề chọc ngƣơi, sao ngƣơi lại đứng đây kêu réo? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Tuy ngƣơi không chọc, mà ta lại kiếm ngƣơi, bởi vì bây hiệp bầy chồn phe chó, tính ăn thịt thầy ta, 

nên ta mới tìm tới .  

Chúa yêu nói:  

 

- Coi bộ ngƣơi hầm hầm, rầy trƣớc cửa ta, hay là muốn giao chiến? 

Tôn Hành Giả đáp rằng:  

 

- Nói nhằm đó .  

Chúa yêu nói:  

 

- Ngƣơi đừng làm dữ. Nếu ta đem binh ra lập trận mà đánh với ngƣơi té ra ta ỷ thế mà hiếp ngƣơi 

lắm. Chi bằng ta cùng ngƣơi một xích một với nhau, cấm chẳng cho ai trợ chiến .  

Tôn Hành Giả nói rằng:  

 

- Thôi Bát Giới dang ra, coi nó làm chi Lão Tôn cho biết? 

Bát Giới nghe nói, bƣớc trái lại một bên . 

Chúa yêu nói:  

 

- Ngƣơi giỏi thì đƣa đầu cho ta bửa ba cái, nhƣ chịu nổi thì ta để cho thầy trò đi Tây Phƣơng: Bằng 

không dám chịu thì nạp Ðƣờng Tăng cho ta ăn bữa tối? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  
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- Con yêu khốn kia, trong động ngƣơi có giấy viết thì đem ra đây, làm tờ giao kèo cho chắc chắn; kể 

từ ngày nay, bửa cho tới sang năm, ta chẳng hề chạy chối .  

Chúa yêu rán sức, chƣn đứng chữ đinh, hai tay cầm siêu đao bửa đầu Tôn Hành Giả.  

Tôn Hành Giả đƣa đầu ra mà đỡ nghe một cái cảng, đầu không hề hấn.  

Còn Bát Giới núp trong bụi ngó thấy chúa yêu bay rồi mới ló đầu ra mắng rằng:  

- Bật Mã Ôn không có trí khôn, sao lại đƣa đầu cho nó nuốt! Bữa nay còn làm con khỉ, ngày mai đã 

xuống cầu tiêu! 

Miệng nói lầm bầm, chơn chạy không bén gót. 

 

Khi ấy Sa Tăng với Tam Tạng đƣơng đứng ngó mông, thấy Bát Giới chạy về thở hào hển, Tam Tạng 

kinh hãi hỏi rằng:  

- Bát Giái, sao ngƣơi về có một mình, còn Ngộ Không đâu vắng? 

Bát Giới khóc rằng:  

 

- Sƣ huynh bị yêu quái nuốt rồi! 

Tam Tạng nghe nói kinh hồn, té nhào xuống đất.  

Giây phút Tam Tạng tỉnh dậy, đấm ngực khóc rằng:  

 

- Ðồ đệ ôi! Ngỡ là thuở nay ngƣơi có tài đánh yêu, không dè bây giờ bị yêu nuốt! Thảm khổ biết 

chừng nào? 

Bát Giới không thèm khuyên giải, liền kêu Sa Tăng mà nói rằng:  

 

- Sƣ đệ ôi! Hãy đƣa đồ hành lý, ngƣơi với ta chia hai! 

Sa Tăng hỏi:  

 

- Sƣ huynh chia đồ ấy làm chi? 

Bát Giới nói:  

 

- Chia chát cho phân minh, đặng ở đâu về đó. Ngƣơi về sông Lƣu sa, ăn thịt ngƣời nhƣ khi trƣớc, còn 

Lão Trƣ về ông nhạc, bảo hộ ở nhà ta, và bán con ngựa, mua cho sƣ phụ một cái quan tài, chớ còn 

trông thỉnh kinh gì nữa? 

Tam Tạng nghe nói động lòng, kêu trời rồi khóc lớn. 

 

 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Còn chúa yêu nuốt đặng Tôn Hành Giả, về động khoe rằng:  

- Ta thắng trận bắt đặng một ngƣời .  

Chúa yêu thứ nhì mừng rỡ hỏi rằng:  

 

- Ðại ca bắt đặng ai đó? 

Chúa yêu nói:  

 

- Bắt đặng Tôn Hành Giả .  

Chúa yêu thứ nhì hỏi rằng:  

 

- Ðã bắt đặng sao không đem về động? 

Chúa yêu nói:  

 

- Ta nuốt nó vào bụng, còn đâu mà đem về! 

Chúa yêu thứ ba kinh hãi nói rằng:  

 

- Ðại ca ôi, tại tôi không dặn trƣớc, nên anh làm! Chớ không nên nuốt Tôn Hành Giả!  

 

Khi Tôn Hành Giả ở trong bụng ứng thinh nói rằng:  

- Nên nuốt lắm chớ, đã lâu đói, mà lại khỏi ăn thêm .  

Tiểu yêu nghe nói kinh hãi thƣa rằng:  

 

- Ðại vƣơng ôi! Tôn Hành Giả nó ở trong bụng Ðại vƣơng, đƣơng nói chuyện om sòm đó . Chúa yêu 

nói:  

- Nó nói mà sợ gì! Ðã có tài nuốt đƣợc nó, mà trị nó không đặng hay sao? Chúng bây đi nấu nƣớc 

muối, đem cho ta uống vào đặng mửa vọt nó ra cho rảnh, rồi sẽ hầm nó mà uống rƣợu xong hơn .  

Tiểu yêu vƣng lời, nấu một tƣợng nƣớc muối đem ra.  

Chúa yêu uống một hơi hết ráo. Rồi chọc cổ mửa hồng hộc, mửa ra tới mật xanh, mà cũng không ra 

Tôn Hành Giả. 

 

Còn Tôn Hành Giả ở trong bụng, lấy ngón tay chọc cổ chúa yêu, báo hại nó mửa lòi con mắt, mệt 

thở ồ ồ nhƣ bịnh suyển. Tức mình hỏi lớn rằng:  

- Tôn Hành Giả ngƣơi chẳng chịu ra sao? 

Tôn Hành Giả đáp rằng:  
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- Thủng thẳng đã, để ta tính lại, rồi nói thiệt cho ngƣơi nghe: Chắc chƣa chịu ra đâu mà trông đợi .  

Chúa yêu hỏi:  

- Vì cớ nào mà ngƣơi chẳng chịu ra? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Con yêu này bất thông quá! Ta là sãi nghèo, mùa thu còn bận áo chiếc, sẳn cái bụng ngƣơi ấm lắm, 

gió chẳng lọt vào ta ở luôn cho mãn mùa đông, ta sẽ ăn tết luôn thể .  

Các tiểu yêu thƣa rằng:  

 

- Ðại vƣơng ôi, Tôn Hành Giả đợi tới tân xuân, mới chịu ra ăn tết .  

Chúa yêu nói:  

 

- Chẳng can chi mà sợ, nó muốn vậy cho vậy, ta luyện phép nhịn đói cho tới mãn mùa đông, thì Bật 

Mã Ôn chết đói .  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Con dại quá chừng, không biết chi hết! Ta có đem cái nồi nhỏ theo đây, bất quá thì cắt gan phổi 

móc thanh cật, rứt trái tim của ngƣơi nấu ăn đỡ tới thanh minh cũng không đói .  

Chúa yêu thứ nhì nói:  

 

- Anh ôi, không xong đâu, con khỉ ấy là sãi ác tăng đói lắm thì ngã mặn, anh phải làm thế nào cho nó 

ra .  

Chúa yêu nói:  

 

- Bếp núc đâu mà nấu đặng hòng sợ? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Lo gì không chỗ để nồi, ta mƣợn ba cái xƣơng làm ông táo cũng đặng .  

Chúa yêu thứ ba nói:  

 

- Không xong! Nếu nó chụm lửa thì khói ra lỗ mũi mịt mù anh nghẹt hơi cũng chết .  

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Không hề gì đâu, ta lấy thiết bảng thọc lủng sọ cho sáng, thì có lỗ khói lên .  
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Chúa yêu làm gan nói rằng:  

 

- Ðừng sợ nó, đem rƣợu thuốc cho ta uống ít chung, hại nó thấm cho chết . 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nghe nói cƣời thầm rằng:  

- Rƣợu thuốc gì mà thuốc ta đƣợc, nếu độc dƣợc nó thuốc ta chết thì nó còn sống hay sao? Giây phút 

Tiểu yêu lƣợt hai bầu rƣợu thuốc đem ra, rót một chung dâng cho chúa động.  

Chúa yêu mới bƣng chén rƣợu kê vào miệng, Tôn Hành Giả ở trong bụng nghe hơi rƣợu ngon quá, 

bắt thèm, tính rằng:  

 

- Mình chận lận đừng để nó uống cho bõ ghét .  

Nghĩ rồi trồi lên họng hả miệng tàn hạc mà hứng. Chúa yêu uống rƣợu, bị Hành Giả nuốt ọt hết, 

uống chén thứ nhì cũng vậy, uống luôn bảy tám chén cũng nhƣ không. Chúa yêu để chén xuống nói 

rằng:  

 

- Thiệt kỳ quái lắm, mọi khi uống vài chén rƣợu nầy, thì trong bụng nóng nhƣ lửa đốt, cớ gì uống 

bảy tám chén, mà không đỏ mặt chút nào! 

Chẳng ngờ Tôn Hành Giả uống không bao nhiêu rƣợu ở trong bụng làm bộ say, giơ hai tay chuyển 

gồng, rồi tọa xuống ba bốn cái, chờ dậy đá cầu, rồi níu lá gan mà xích đu, đầu đập qua đập lại, chƣn 

vọt bên nầy bên kia.  

Chúa yêu đau bụng quá chừng, té nhào xuống đất.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 76  

Tề Thiên khuấy ruột gan 

Bát Giới bị yêu quái 

Khi ấy Tôn Hành Giả biết con yêu ngã lăn xuống đất, nằm ngay chẳng nói rằng, nên ngỡ là nó chết, 

mới chịu buông tay.  

Chúa yêu bắt hơi trở lại, liền niệm rằng:  

- Nam mô đại từ bi, đại bi Tề thiên đại thánh Bồ tát . 
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Tôn Hành Giả nghe niệm liền nói rằng:  

 

- Thôi, con đừng niệm dài quá mất công, bớt ít chữ, kêu bằng Tôn ngoại công cũng đủ . 

 

Chúa yêu sợ chết liền nói rằng:  

 

- Ông ngoại, ông ngoại ôi, cháu xin chịu lỗi bởi lầm nên mới nuốt ông, không dè mình mang hại, xin 

Ðại Thánh đem lòng thƣơng, con kiến cũng còn muốn sống, nếu tha mạng tôi, tôi tình nguyện đƣa 

thầy qua núi . 

 

Tôn Hành Giả hung hăng mặc lòng, mà muốn cho thầy qua khỏi núi, nay thấy con yêu thù phụng năn 

nỉ, nên cũng hồi tâm, kêu mà nói rằng:  

 

- Con yêu kia, nếu ta tha ngƣơi, thì ngƣơi làm sao đƣa thầy ta qua khỏi núi? . 

 

Chúa yêu nói:  

 

- Tôi ở đây không có bạc vàng châu báu chi mà đƣa, ba anh em tôi xin khiêng cái kiệu bằng mây đƣa 

thầy qua khỏi núi . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Ðã chịu khiêng kiệu mà đƣa, thì hơn châu báu. Ngƣơi hãy hả miệng, đặng ta nhẩy ra . 

 

Chúa yêu nghe lời hả miệng tàn oạc.  

Con yêu thứ ba lại nói nhỏ rằng:  

 

- Ðại ca, đợi nó nhảy ra, anh cắn một cái, nhai nhỏ con khỉ mà nuốt thì xong hơn . 

 

Chẳng ngờ Tôn Hành Giả ở trong bụng nghe đã rõ ràng, bèn đƣa thiết bảng ra trƣớc mà thử. Chúa 

yêu táp một cái bốp, răng gãy ráo trơn! 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả thâu thiết bảng ó lớn rằng:  

- Hay cho yêu quái. Ta đã dung ngƣơi mới nhảy ra, ngƣơi lại muốn cắn ta cho chết. Bây giờ ta chẳng 
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nhảy ra, ở trong nầy khuấy ngƣơi cho chết . 

 

Chúa yêu trách con yêu thứ ba rằng:  

 

- Em ôi, chuyện nầy là tại em bày đặt! Ta đã năn nỉ thỉnh ông ra đà xong lắm, ngƣơi lại bảo cắn làm 

chi? Bây giờ ông giận không chịu ra, biết tính làm sao cho đặng? . 

 

Con yêu thứ ba thấy anh trách nhƣ vậy, nó liền làm kế khích tƣớng kêu lớn rằng:  

- Tôn Hành Giả, ta nghe tiếng ngƣơi vang tai nhƣ sấm: Họ đồn ngƣơi oai dậy cửa Nam Thiên, hỗn 

chiến tại Linh Tiêu bửu điện, té ra bây giờ mới biết con khỉ nhỏ, ăn hiếp những tiểu quỷ ở Tây 

Phƣơng, không phải là tay hàokiệt . 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Làm sao chê ta là khỉ nhỏ? . 

 

Yêu thứ ba nói:  

 

- Ngƣơi có tài ngàn dặm, tiếng đồn tới muôn dặm! Nếu ra mà đánh với ta, mới thiệt là tay giỏi, nay 

trốn trong bụng chúng, không phải thói con nít hay sao? Ta kêu con khỉ nhỏ là phải lắm . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói, nghĩ thầm rằng:  

 

- Phải phải, nếu bây giờ ta bứt ruột gan con yêu nầy cho chết, cũng chẳng khó gì, song sợ hƣ danh 

tiếng . 

 

Nghĩ rồi nói rằng:  

 

- Thôi thôi, ngƣơi hả miệng, đặng ta ra đánh với ngƣơi. Song cửa động ngƣơi hẹp hòi, e múa men 

không đặng, hãy ra ngoài chỗ rộng mà thí võ với ta?  

 

Khi ấy con yêu thứ ba nghe nói, liền dẫn binh yêu cầm khí giái ra ngoài động mà đợi cự chiến. Con 

yêu thứ nhì đỡ chúa yêu ra ngoài cửa động kêu lớn rằng:  

- Tôn Hành Giả anh hùng, đây là ngoài đồng, phải chốn chiến trƣờng mau nhảy ra mà đánh . 
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Tôn Hành Giả nghe quạ ré chim kêu, biết ra khỏi động. Nghĩ lại rằng:  

 

- Nếu ta chẳng nhảy ra, thì thất tín với nó. Song con yêu ấy mặt ngƣời mà lòng thú phản phúc không 

chừng, e nó cắn bậy nữa. Thôi thôi, tính kế lƣỡng toàn cho nó, ra thì ra, song phải cột dây dụi mới 

đặng . 

 

Nói rồi nhổ lông hóa sợi dây dài bốn chục trƣợng, một mối buộc vào chùm gan con yêu, còn một 

mối đánh làm cái vòng, nếu nắm cái khuyết, không kéo thì chẳng hề gì, bằng kéo thì đau đứt ruột, 

làm cho ra một chuyện nực cƣời chơi! Nếu nhảy ra nó làm trận không chịu đƣa, quyết việc tranh đua 

thì mình hơi nào mà đánh với nó. Mình cứ nắm dây dụi mà lôi . 

 

 

Nghĩ rồi nắm cái vòng hóa mình nhỏ lại, bò lên họng, thấy yêu tinh hả miệng, nhăn hàm răng chơm 

chởm nhƣ gƣơng!  

Tôn Hành Giả ngẫm nghĩ rằng:  

 

- Không xong, không xong! Nếu mình nhảy ra đàng miệng nó cắn một cái chắc là đứt nghiến sợi 

dây, phải lựa chỗ không răng mà nhảy ra mới tiện . 

 

 

Nghĩ rồi nắm vòng bò lần lên ổ gà men men chun lên lỗ mũi.  

Chúa yêu nhột nhột, nhảy mũi một cái, Tôn Hành Giả nhảy vọt ra ngoài, liền vung vai mình cao ba 

trƣợng, tay trái nắm cái vòng, tay mặt cầm thiết bảng.  

Chúa yêu không dè có dây dụi, liền lấy siêu đao chém đùa, con yêu thứ nhì cầm giáo xông vào, con 

yêu thứ ba cầm kích áp lại đâm đánh nhƣ mƣa bấc. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả liền nhảy lên cao, đứng trên chót núi, hai tay nhập một, nắm cái vòng mà trì.  

Chúa yêu đau bụng lắm, nó sợ đau nên đứng nhón gót mà chịu.  

Tôn Hành Giả thấy nhƣ vậy thì kéo nhóng lên nữa.  

Các tiểu yêu ngó thấy thì kinh hãi đồng nói rằng:  

- Ðại vƣơng đừng chọc nó, hãy nhịn thua nó đi. Chớ con khỉ ấy không biết thời tiết gì, chƣa tới ngày 

thanh minh, mà nó muốn thả diều gió . 
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Còn Tôn Hành Giả giựt lên một cái, chúa yêu treo hỏng tòn ten, bị giông thỗi xây tợ chong chóng xa 

gió! Rồi vung xuống đất một cái đụi, lún hƣ đào hầm!  

Hai con yêu kia chạy lại, nắm mối dây quì xuống thƣa rằng:  

- Ðại Thánh ôi! Tôi tƣởng ông là thần tiên rộng lƣợng, ai dè đâu hẹp lƣợng nhƣ bụng tôm tích, quá 

ruột tép mòng! Nói chúng tôi nhảy ra mà đánh, không dè có cột dây dụi trong ruột anh tôi! 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Chúng bây là một lũ yêu khốn vô lễ lắ? Bận trƣớc gạt ta nhảy ra mà cắn. Chuyến nầy lại gạt nhảy ra 

lập trận mà đánh ta, tính hơn mấy vạn binh yêu, mà đánh một mình ta chẳng là trái lẽ lắm? Thôi, để 

ta kéo về thuật chuyên cho thầy nghe, con ai phải ai quấy? 

Ba con yêu đồng quỳ lạy thƣa rằng:  

 

- Xin Ðại Thánh từ bi dung mạng, chúng tôi tình nguyện đƣa thầy qua khỏi núi nầy . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Khó gì mà phải năn nỉ kìa, lấy dao cắt dây đi thì ai kéo đặng mà sợ . 

 

Lão yêu thƣa rằng:  

 

- Gia gia ôi! Tuy cắt đứt kúc ngoài, còn phía trong ruột dây lên khỏi họng thì bợn dạ quá chừng, chịu 

làm sao cho đặng? 

Tôn hành Giã nói:  

 

- Nhƣ muốn cho khỏi mắc trong bụng, thì hả miệng ra, ta nhảy vào mở dây mới đặng . 

 

Chúa yêu nói: 

- Sợ lão gia vô dặng, rồi không chụi ra, lại càng khốn hơn nữa . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ta ở ngoài làm phép thâu dây ấy nhƣ chơi, không biết các ngƣơi thiệt tình đƣa thầy ta, hay là nói 
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gạt nhƣ hồi nãy . 

 

Chúa yêu nói:  

 

- Xin mở dây rồi, chúng tôi đƣa thầy khỏi núi, chẳng dám sai lời . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói chắc chắn, liền dùn mình thậu lòng, sợi dây biến mất. Ba con yêu quỳ lạy tạ 

rằng:  

 

- Xin đại thánh về thƣa lại với tôn sƣ, xin sửa soạn đồ hành lý cho xong, chúng tôi đem kiệu đến 

rƣớc . 

 

Nói rồi dần binh yêu về động. 

 

Còn Tôn Hành Giả đằng vân trở lại, ngó thấy Tam Tạng và khóc và vật mình.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Biết rồi, biết rồi! Chắc Bát Giới nói mình bị yêu ăn, nên thầy than khóc nhƣ vậy! 

Nói rồi chạy xuống kêu thầy.  

Sa Tăng xem thấy liền trách Bát Giới rằng:  

 

- Nhị ca độc hơn trại hàng, cứ ao ƣớc cho ngƣời ta chết! Sƣ huynh còn sống mà anh nói đã chết rồi! 

Vậy chớ ai kêu thầy đó? 

Bát Giới nói:  

 

- Rõ ràng ta thấy con khỉ bị yêu nuốt rồi, hay là chết nhằm ngày trùng, nên hiện hồn về bắt dòng họ 

đó . 

 

 

Tôn Hành Giả đi vừa tới nghe nói nhƣ vậy, liền xốc lại vả miệng Bát Giới mà nói rằng: 

- Con heo rừng kia, ta hiện hồn gì mà ngƣơi đặt chuyện, ta chẳng phải là đồ vô dụng nhƣ ngƣơi, sợ 

chết lủi đầu vô bụi, ta để cho nó nuốt vào bụng, đặng nhào hớt một hồi, rồi lấy dây cột chùm gan 

nhảy ra nắm mối dây mà kéo, làm cho nó đau bụng gần chết quỳ lạy cả ba, chịu phép đem kiệu tới 

đây rƣớc thầy đƣa qua khỏi núi . 
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Khi ấy Tam Tạng nghe rõ, biết khi không phải hồn ma, lồm cồm dậy giã ơn rằng: - Ðồ đệ ôi! Cực 

khổ với thầy gần chết phải tin lời Ngộ Năng, thì ta đã liều mình, không tham sự sống . 

Tôn Hành Giả nghe nói càng thêm giận, mắng Bát Giới một hồi. Rồi sửa soạn đồ, đợi yêu đem kiệu 

đến rƣớc. 

 

Nói qua ba con yêu về động, yêu thứ nhì nói rằng:  

- Bấy lâu tôi tƣởng Tôn Hành Giả chín đầu tám đuôi kìa , chẳng ngờ là con khỉ ốm, ai biểu nuốt nó 

lắm chi, cho sanh sự nhƣ vậy. Nếu đấu lực, thì nó đánh sao lại, trong động hơn mấy vạn binh, ƣớc 

chừng đồng hè phun nƣớc miếng ra, bốn thầy trò nó cũng ngợp nƣờc mà chết, chẳng những là đánh 

làm chi, bị anh làm nhăn nuốt nó vào bụng, nên chúng tôi không biết làm sao, phải chịu đƣa Ðƣờng 

Tăng cho anh khỏi chết. Ấy là nói đỡ chớ phải đƣa thiệt hay sao! Chúa yêu nói:  

 

- Bây giời hiền đệ tính làm sao đó? 

Yêu thứ nhì thƣa rằng: 

- Anh cấp cho tôi ba ngàn tiểu yêu, đặng tôi đi bắt Tôn Hành Giả . 

 

Chúa yêu nói:  

 

- Tự ý em toan liệu . 

 

Yêu thứ nhì điểm ba ngàn binh, kéo ra đón đƣờng lập trận, rồi sai tiểu yêu báo tin khiêu chiến. 

 

Còn Tôn Hành Giả đƣơng ngồi đợi kiệu, xảy thấy yêu binh đến khêu chiến.  

Bát Giới cƣời ngất nói rằng:  

- Anh ôi! Lời ngạn ngữ rằng: Nói láo sao quá ngƣời lối xóm. Anh mới về nói rằng: Yêu tinh sẽ 

khiêng kiệu rƣớc thầy, sao bây giờ nó lại khêu chiến? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Chúa yêu bị ta gần chết, chắc không dám ló ra, có khi con yêu thứ nhì không chịu đƣa chúng ta, 

mới kình chống nhƣ vậy. Ta nghỉ lại ba con yêu kết bạn với nhau còn có lòng binh vực, mình cùng 

ba anh em thiết lắm, lẽ nào quên nghĩa khí hay sa? Ta đã đánh con yêu lớn rồi, ngƣơi cũng nên đánh 

con yêu thứ nhì cho nó biết sức. 

Bát Giới nói:  
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- Sợ gì nó mà không dám đánh, để tôi lập công trận thứ nhì. 

Nói rồi xách đinh ba chạy tới nói lớn rằng:  

 

- Yêu tinh ở đâu, ra đánh với ông cố một trận cho biết. 

 

 

Khi ấy con yêu thứ nhì chạy ra, thấy Bát Giới thì không thèm nói chi tiết, liền thích một thƣơng, Bát 

Giới đƣa binh ba ra đỡ.  

Hai ngƣời đánh tám hiệp, Bát Giới thất thế nhảy nai, con yêu thòng mũi ra rất dài nhƣ vòi rồng, hút 

Bát Giới đem về trong động. 

 

 

Khi ấy Tam Tạng ngó thấy, kêu Hành Giả nói rằng:  

- Ðồ đệ ôi, Ngộ Nặng bị bắt rồi, bây giờ biết tính sao? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Thầy thiệt lòng chẳng công bình, khi nó bắt Lão Tôn đi, thấy chẳng hề tƣỡng tới. Còn Bát Giới bị 

bắt thì thầy nóng nảy quá chừng! Phải để cho nó chịu cực khổ chút đỉnh, mới có công quả trong việc 

thỉnh kinh. 

Tam Tạng nói:  

 

- Ðồ đệ ôi! Khi yêu bắt ngƣơi, sao ta lại không tƣởng, song nghĩ ngƣơi biết biến hoá, không đến nổi 

hại mình, còn Bát Giới thô tục, chắc là lành ít dử nhiều., Nên lo hơn một chút. Vậy ngƣời ráng đi cứu 

giùm. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nhãy lên núi nghỉ thầm rằng:  

- Bát Giới trù ta chết, để ta lén theo yêu quái, con nó hành tội Bát Giới ra thế nào, để có trần ai rồi sẽ 

cứu. 

Nghĩ rồi hóa co bò hong, bay đậu trong kệt tai Bát Giới, con yêu ấy về động, vật Bát Giới xuống đất 

mà nói rằng:  

 

- Ðại ca, tôi bắt đặng một đứa. 

Chúa yêu xem thấy nói rằng:  
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- Thầy nầy vô dụng lắm! 

Bát Giới nghe rõ nói rằng : 

- Ðại vƣơng ôi! Nó vô dụng thì thã nó đi kiếm đứa hữu dụng mà bắt. 

Con yêu thứ ba nói:  

 

- Tuy nó vô dụng mặc lòng chớ cũng đệ tữ Ðƣờng Tăng là Trƣ Bát Giới. Hãy trói lại, quăng nó 

xuống hào sâu mà ngâm, trói bốn Bát Giới, khiêng ném xuống ao, rồi trở vô hết. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả bay lên ngó xuống, thấy Bát Giới nằm ngửa, giơ bốn cẳng lên trời, còn mỏ hụp 

lên hụp xuống, nửa nổi nửa chìm, mệt thở è è, coi thấy tức cƣời lắm!  

Tôn Hành Giả thấy Bát Giới ra thân ấy hết giận rồi thƣơng, bèn nghỉ rằng:  

- Bát Giới cũng là một ngƣời từng phó hội Long hoa, song giận một đều, hể có động thì nó đòi về xứ, 

lại hay nói đốt cho thầy niệm chú nhức đầu! Ngày trƣớc ta có nghe Sa Tăng nói rằng: Nó có giấu đút 

đặng tiền riêng, không biết qủa thiệt hay chăng? Ðể ta dọa nó một cái mà tra mẹo thữ? 

Nghĩ rồi liền bay bên tai Bát Giới kêu giọng éo éo rằng:  

- Bớ Trƣ ngộ Năng, bớ Trƣ ngộ Năng. 

Bát Giới hoảng hồn nói rằng:  

 

- Xui quá! Bồ Tát đặt pháp danh là Ngộ Năng, từ theo Ðƣờng Tăng đến nay, cứ kêu tên Bát Giới, ai 

ở đây sao lại biết pháp danh ta mà kêu? 

Nghĩ rồi, nín không đặng liền nói rằng:  

 

- Ai kêu ta đó ? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ta đây. 

Bát Giới hỏi:  

 

- Ta đây, là ai đó? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ta là quỉ vô thƣờng chớ ai. 

Bát Giới hoảng hồn hỏi rằng:  
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- Chẳng hay quan lớn đi đâu đó?  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Vua Diêm Vƣơng sai ta đi bắt hồn ngƣơi. 

Bát Giới nói:  

 

- Quan lớn về tâu lại với vua Diêm Vƣơng rằng Ngài có quen lớn với sƣ huynh tôi là Tôn Hành Giả 

xin ngài vị tình chế một ngày, để mai sẽ bắt. 

Tôn Hành Giả đáp rằng:  

 

- Ðừng có nói xàm, lời ngạn ngữ rằng:  

 

- Diêm Vƣơng đã định canh ba chết, nào ai dám để tới canh tƣ. Ngƣơi hãy đi theo ta cho mau, đừng 

đợi lấy giây vòng mà kéo. 

Bát Giới nói:  

 

- Sao quan lớn chẳng rộng lƣợng làm ơn, coi bộ mat tôi còn sống lâu đặng hay sao, bề nào cũng chết, 

xin nán lại một ngày, đợi con yêu bắt thầy tôi và sƣ đệ, sƣ huynh về đây, sẽ giủ sổ thâu hồn một lƣợt 

luôn thể, chớ bắt kẻ sau ngƣời trƣớc cũng mất công . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Thôi, cái giấy của ta đi bắt, cọng ba chục hồn, đều có kẻ sau ngƣời trƣớc, ta đi bắt hai mƣơi chín 

hồn kia, chừng lối một ngày trở lại. Thôi, ngƣơi đƣa tiền phí lộ cho ta đi . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Tội nghiệp quá, tôi là ngƣời tu hành, có tiền đâu mà lo lót . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nếu không chịu tiền phí lộ, thì với ta bây giờ . 
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Bát Giới hoảng hồn nói rằng:  

 

- Xin quan lớn đừng trói, tôi biết sợi dây của quan lớn tên là dây truy mạng, tròng vào cổ thì tắt hơi. 

Thôi tôi chịu có, song có chút đỉnh mà thôi, nhớ nhiều không có . 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Có bao nhiêu thì đƣa hết cho mau . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Tội nghiệp quá, ấy là tiền lƣơng tôi góp nhóp mấy năm nay, tính bạc vụn chỉ có năm chỉ, kỳ trƣớc 

tôi cậy thợ bạc nấu cốn lại một cục, nó không sợ tội phƣớc, ăn bớt hết bốn phân, một cục cân còn 

bốn chỉ sáu, tôi thƣờng giấu bên kẹt tai bên tả, tôi bị trói nên lấy ra không đặng, thôi quan lớn chịu 

khó mà lấy cho rồi . 

 

 

Tôn Hành Giả nghe nói, liền mò trong lỗ tai Bát Giới, thiệt lấy đặng một miếng bạc cong cong nhƣ 

yên ngựa, nặng chừng bốn chỉ sáu mà thôi. Lấy bạc cất xong xả liền hiện nguyên hình vỗ tay cƣời 

ngất, Bát Giới nằm dƣới nƣớc, ngó thấy Tôn Hành Giả liền nổi giận rũa rằng:  

 

- Bật mả ôn bị trời đánh còn ở bất nhơn, tôi khổ sở nhƣ vầy, nở lòng nào mà gạt lấy của . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Bạc tiền là sự nhỏ, để ta làm thế cứu ngƣời . 

 

Nói rồi lấy thiết bảng khiều lên, mở dây cho Bát Giới.  

Bát Giới đứng dậy nói rằng:  

 

- Ðại ca, mở cửa sau mà đi cho rảnh . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ði phía cửa sau sao phải ngƣời lớn; hãy theo ta, phá cửa trƣớc mà ra cho mau . 
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Bát Giới đi theo Tôn Hành Giả, tới cửa thứ nhì có dựng đinh trên vách.  

Bát Giới chạy lại lấy liền, xốc tới đập đại.  

Bát Giới với Tôn Hành Giả phá ba bốn vòng cửa giết chết tiểu yêu không biết bao nhiêu. 

 

 

 

 

 

Khi ấy chúa yêu ngó thấy nói với con yêu thứ nhì rằng:  

- Bắt ngƣời giỏi lắm! Ngƣơi có thấy Tôn Hành Giả và Trƣ Bát Giới phá cửa và giết binh đó chăng? 

Còn yêu thứ nhì xách giáo ra, rƣợt theo tới cửa động và mắng rằng:  

 

- Con khỉ khốn kia, sao dám vô lễ? 

Nói rồi liền đâm một giáo.  

Tôn Hành Giả đƣa thiết bảng ra đỡ.  

Hai ngƣời hổn chiến ngoài cửa động.  

Còn Bát Giới nhảy lên núi, dựng đinh ba, không thèm trợ chiến, cứ ngó trân trân. Con yêu ấy thấy 

thiết bảng Tôn Hàng Giả nặng lắm, liền đƣa giáo mà đỡ, đặng thông mũi ra hút Tôn Hành Giã . 

Tôn Hành Giả biết thế thần nó rồi, hai tay nắm thiết bảng đƣa ngay lên trời nên yêu tinh hút từ nách 

sắp xuống, chớ hút không đặng hai cánh tay, cho nên hai cánh tay Hành Giả cầm thiết bảng hƣơi đập 

trên mũi con yêu. 

 

Khi ấy Bát Giới ngó thấy, gay con mắt nói rằng:  

- Ý con yêu dại quá! Khi nảy ngƣơi hút ta thì hút hết hai tay, sao bây giờ gặp ngƣời bay lại không hút 

hai tay nhƣ hồi nảy, nếu có thọc thiết bảng vào vòi, thì còn gì mà hút nữa? 

Thiệt là Tôn Hành Giả không phải tìm tâm nhƣ vậy, té ra Bát Giới nói giùm cho con yêu, con yêu bị 

thọc đau quá, rống lên một tiếng, liền giựt vòi ra, bị Tôn Hành Giả nắm vói kéo lết! Con yêu ấy sợ 

đau nên dắt đâu đi đó. 

 

Chừng ấy Bát Giới mới dám lại gần, vác đinh ba đập trên mổng đít con yêu, Tôn Hành Giả bảo:  

- Ðừng đừng, nếu đập răng cào chắc là chảy máu dầm dè, e thầy quở rằng sát sanh hại mạng thôi, 

quay cán lại mà đập nó thì xong hơn . 

 

Bát Giới nghe lời, day cán đinh ba, cứ đi một bƣớc thì đập một cái, còn Tôn Hành Giả nắm vòi kéo 
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xển, coi nhƣ hai thằng nài.  

Ðoạn dắt đến gò, Sa Tăng ngó thấy nói với Tam Tạng mà cƣời rằng:  

 

- Khá rồi, sƣ huynh tôi nắm mủi con yêu, kéo lết về đó . 

 

Tam Tạng ngó thấy nói rằng:  

 

- Cha chả, con yêu có bây lớn, mà cái mủi dài qua ùchừng! 

Nói rồi bảo Sa Tăng rằng:  

 

- Ngƣời hỏi nó chịu đƣa ta qua núi thì thôi, chẳng nên giết nó . 

 

Con yêu ấy nghe nói, liền quì xuống khóc và thƣơng rằng:  

- Bạch quá Ðƣờng lão gia, nếu từ bi tha mạng tôi, tôi khiêng kiệu đƣa ra khỏi núi . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Thầy trò ta là kẻ hiền lành, y nhƣ lời ngƣời xin, chẳng hề làm hại, mau mau đem kiệu đến đây, nếu 

trở quẽ một lần nầy, sau bắt đặng thì không dung nửa . 

 

Nói rồi buông vòi, yêu quái tạ từ về động.  

Còn Bát Giới hổ thẹn vô cùng, lo đi phơi quần áo mà đợi. 

 

 

Nói qua yêu thứ nhì về động, thuật chuyện Tam Tạng hiền lành. 

Con yêu nào cũng ngó mặt nhau, không dám nói chi hết, yêu thứ nhì hỏi rằng:  

- Ðại ca tính đi đƣa hay không? 

Chúa yêu nói:  

 

- Em hỏi tiếng gì lạ vậy, hảy sửa soạn mà đƣa cho mau . 

 

Chúa yêu nói:  

 

- Em nói tiếng ấy chắc là chẳng chịu rồi, ngƣơi không đƣa thì thôi, hai đứa ta đi cũng đặng . 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

 

Yêu thứ ba cƣời rằng:  

 

- Thƣa với hai anh, nếu Hòa Thƣợng ấy lén đi êm thì nó là có phƣớc lắm, nếu muốn bắt đƣa thì mắc 

kế điểu hổ ly sơn của chúng ta đó . 

 

Chúa yêu hỏi:  

 

- Sao gọi là kế hổ ly sơn? 

Yêu thứ ba nói:  

 

- Bây giờ nội động, lựa mƣời sáu đứa tiểu yêu cho tài, và ba mƣơi đứa cho thiệt giỏi, thì làm kế ấy 

mới xong . 

 

Chúa yêu hỏi:  

 

- Lựa chúng nó làm chi đó? 

Yêu thứ ba nói:  

 

- Ba mƣơi đặng theo nấu ăn, dùng những vật thực và đồ thanh bông, che các trại mà nầu ăn từ bên 

nầy núi tới bên kia tám trăm dặm, đặng đãi Ðƣờng Tăng cho tử tế, đi tới chặng nào tối thì có chổ 

nghỉ ngơi . 

 

Chúa yêu hỏi:  

 

- Còn mƣời sáu đứa nữa dùng về việc chi? 

Yêu thứ ba nói:  

 

- Tám thằng khiêng kiệu, tám đứa nạt đƣờng, còn anh em ta đi hầu hai bên, theo đứa hoài chẳng hề 

trở lại. Nó đi tới bốn trăm dặm, thì ngang thành của tôi, sẽ có binh mã ứng tiếp. Chừng đến thành sẽ 

làm nhƣ vầy nhƣ vầy... Thì thầy trò nó cách xa, tiếp cứu không đặng, nên gọi kế điểu hổ ly sơn, 

nghĩa là đƣa cọp ra khỏi núi; nội mƣời sáu thằng đó, cũng đủ bắt Ðƣờng Tăng . 

 

Chúa yêu nghe nói, nhƣ tỉnh giấc say liền khen rằng: 
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- Hay lắm, hay lắm! 

Tức thì sắp đặt nhƣ lời. 

 

 

Ðoạn xong rồi, ba con yêu truyền đem kiệu đến thƣa rằng:  

- Nay đặng ngày xuất hành, xin Ðƣờng lão gia lên kiệu mà đi cho sớm . 

 

Tôn Hành Giả thƣa với Tam Tạng rằng:  

 

- Ấy là chúa yêu đầu hàng Lão Tôn, đem kiệu đƣa thầy đó . 

 

Tam Tạng chắp tay khen rằng:  

 

- Hay lắm, hay lắm. Nếu hiền độ không tài nhƣ vậy, ta đi sao khỏi núi nầy! 

Nói rồi đứng dậy, bái chúa yêu mà thƣa rằng:  

 

- Cảm ơn các vị có lòng thƣơng, đệ tử lấy kinh về Trƣờng An sẽ thuật chuyện ngợi khen công quả! 

Các yêu quỳ lạythƣa rằng:  

 

- Mời lão gia lên kiệu! 

Bởi Tam Tạng thai phàm mắt thịt, nên không biết nó làm mƣu. Còn Tôn Hành Giả là thần tiên, lấy 

lòng ngay thẳng mà đãi chúng; ngỡ là bắt đặng mà tha thì nó cảm ơn kỉnh phục; nên không xét đền 

mƣu sâu.  

Liền bảo Bát Giới đem đồ hành lý gát trên lƣng ngựa, bảo theo giữ ngựa và đồ. Còn mình cầm thiết 

bảng đi trƣớc dẫn đƣờng, xem việc lành dữ.  

Còn tám tên nạt đƣờng đi trƣớc hét vang, tám đứa khiêng kiệu đi giữa ba chúa yêu theo bảo hộ hai 

bên kiệu.  

Tam Tạng ngồi trong kiệu vui mừng. Ai nấy đồng lên đƣờng, chúa yêu cũng hết lòng thánh kỉnh, 

ngày nào cũng đãi ba bữa cơm, thầy trò an lòng vừa ý. 

Ði tới tối vào trại mà ngủ, cũng đặng bình an.  

Ði đặng bốn trăm dặm, đã gần đến thanh trì.  

Tôn Hành Giả cầm bảng thiết đi trƣớc, đƣợc nửa dặm đƣờng, ngó thanh trì giựt mình một cái!  

Bởi Hành Giả thấy trong trì nhiều yêu tinh nên giựt mình.  

Xảy nghe gió thổi sau lƣng, ngó ngoái lại thấy con yêu thứ ba hai tay cầm phƣơng thiên kích đâm 
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đại!  

Tôn Hành Giả giơ thiết bảng đỡ liền.  

Hai ngƣời nổi giận phừng phừng, nghiến răng trẹo trẹo đánh nhầu với nhau. 

 

 

Còn chúa yêu thứ nhứt truyền hiệu lịnh, rồi gía siêu đao chém Bát Giới . 

Bát Giới hoảng kinh, liền bỏ ngựa, lấy cào cỏ đỡ liền.  

Con yêu thứ nhì cầm giáo đâm Sa Tăng, Sa Tăng lấy gậy ra đỡ Ba chúa yêu đánh ba Hòa Thƣợng, 

một xích một nhau bất kể chết, đánh vang trên núi. 

 

 

Nói về tám thằng nạt đƣờng bởi chúa yêu có truyền kế rồi, nên tời lúc đó nó đoạt ngựa và đồ hành lý, 

còn tám thằng khiêng kiệu đi thẳng tới cửa thành, kêu lớn rằng: Có Ðại vƣơng gia gia tới, mở cửa 

cho mau . 

Lũ tiểu yêu trên thành nhãy xuống mở cửa dặn dò nhau phải cuốn cờ dẹp trống, và cấm ó ré, không 

có xáng mã la.Vì có lịnh của tam đại vƣơng truyền trƣớc rằng:  

 

- Chẳng nên dọa Ðƣờng Tăng, vì Ðƣờng Tăng tánh nhát lắm, nếu giựt mình hết hồn hết vía, thì thịt 

chua lè, ăn không ngoan không bổ . 

 

 

Các tiểu yêu khiêng Ðƣờng Tăng lên đền, mời ngồi giữa ngai.  

Còn phía bên kia dọn cơm dọn nƣớc thiết đãi; và hầu hạ hai bên.  

Tam Tạng ngồi trơ trơ, ngó bốn phía quạnh hiu không có ai quen thuộc .  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 77  

Chúa yêu bắt Tam Tạng 

Hành Giả viện Nhƣ Lai 

Nói về ba anh em cự chiến với yêu, cho tới trời tối.  

Bát Giới đuối tay bại tẩu, bị chúa yêu đuổi theo, cắn cổ Bát Giới tha về thành, truyền tiểu yêu trói lại.  
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Rồi bay lên mây trợ chiến mà đánh Sa Tăng.  

Sa Tăng nhắm thế không xong liền xách gậy mà chạy, con yêu thứ nhì xổ vòi ra hút một cái, bắt Sa 

Tăng đem về, truyền tiểu yêu trói lại.  

Rồi hai đứa nó bay lên mây trợ chiến với con yêu thứ ba mà đánh Hành Giả. 

Tôn Hành Giả thấy hai em bị bắt rồi, nhắm một mình cự không lại.  

Liều hú một tiếng, cân đẩu vẫn bay mất.  

Con yêu thứ ba, hiện nguyên hình, quạt hai cánh bay theo, quạt cánh một cái, bay tới chín muôn 

dặm, quạt hai cánh bay riết, bắt đặng Tôn Hành Giả đem về thành truyền tiểu yêu trói lại, để một chổ 

với Bát Giới, Sa Tăng. 

 

 

Khi ấy ba con yêu đồng ngồi trên đền báu, dẫn Tam Tạng xuống tức thì.  

Tam Tạng thấy ba ngƣời học trò đều bị trói, ngó Tôn Hành Giả mà khóc rằng:  

- Các trò ôi! Khi trƣớc mắc nạn nhờ có ngƣơi ở ngoài làm phép giải cứu; phen nầy ngƣơi cũûng bị 

bắt, chắc là ta chẳng còn hồn!:  

 

- Sa Tăng, Bát Giới thấy thầy khổ sở nhƣ vậy, cũng khóc với nhau.  

Tôn Hành Giả cƣời chúm chiếm nói rằng::  

 

- Xin thầy an lòng, anh em đừng khóc! Dẫu thế nào cũng không chết mà lo . 

 

 

Khi ấy thầy trò đƣơng nói chuyện với nhau.  

Xảy nghe chúa yêu nói rằng:  

- Tam hiền đệ đã có sức mạnh, lại thêm mƣu cao, bắt đặng Ðƣờng Tăng cũng nhờ kế ấy. Sắp nhỏ 

phải chùi chảo cho sạch, khiêng lồng sắt ra dây, đặng chƣng bốn Hòa Thƣợng cho chúng ta uống 

rƣợu, rồi sẽ cho chúng bây mỗi đứa một miếng thịt nhỏ, ăn mà sống đời . 

 

 

Tiểu yêu truyền mừng lắm, làm một tay một chân, giây phút chờ chảo đem ra và khiêng lồng sắt tới, 

bắt chảo lên chụm lửa hỏa hào, nƣớc sôi nhƣ sóng; liền vào thƣa lại với chúa yêu.  

Khi ấy Tôn Hành Giả biết nó quyết chƣng mà uống rƣợu, liền nhổ lông hóa ra hình giả ngồi thế chỗ 

mình, tàng hình lên trên cao ngó xuống. Thấy chúa yêu truyền lót vỉ, để Bát Giới từng dƣới, rồi lót vỉ 

giữa để Sa Tăng, lót vỉ thứ ba để Tôn Hành Giả. 
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Tôn Hành Giả nghe truyền nhƣ vậy, kinh hãi nghĩ rằng:  

 

- Bát Giới, Sa Tăng còn chịu nổi vài dạo, chớ thầy ta chừng một dạo, linh hồn đã trực vảng Tây 

Phƣơng, ta phải tính thế cứu mạng mới đặng . 

 

Nghĩ rồi niệm chú, Triệu Bắc Hải Long Vƣơng đến nói rằng::  

 

- Vô sự tôi chẳng dám thỉnh, bởi nay thầy tôi bị yêu bắt, bỏ vào lồng sắt mà chƣng! Xin Long Vƣơng 

bảo hộ cho tôi, đừng để hƣ hại . 

 

 

Bắc Hải Long Vƣơng vâng lời, hóa ra một trận gió bay vào trong chảo nằm khoanh, ngăn khí lửa, 

nên đƣợc không nóng, cứu ba thầy trò khỏi bị nƣớc sôi. 

 

Ðến khuya chúa yêu truyền rằng:  

- Các ngƣơi nghe cho rõ. Anh em ta mệt lòng nhọc sức mới bắt đặng thầy trò Ðƣờng Tăng, nay đã bỏ 

vào lồng sắt mà chƣng, chắc không chạy đi đâu cho khỏi. Vậy các ngƣơi phải luân phiên chụm lửa, 

cứ mỗi phiên mỗi đứa, giữ gìn chƣng cho tới canh năm cho chín rồi, thì dọn có dấm có tỏi, vân vân, 

sẽ kêu ba anh em đồng dậy ăn uống rƣợu . 

 

 

Các yêu vâng lịnh phân phiên.  

Tôn Hành Giả nghe dặn rõ ràng, liền hóa ra con ruồi bay xuống xem thử. Không nghe tiếng nói trong 

lồng sắt, hồ nghi chết hết rồi, liền bay liền lồng sắt mà đậu.  

Xảy nghe Bát Giới nói rằng:  

 

- Xui quá, xui quá! Không biết nó chƣng ra hơi hay là chƣng bịt hơi!  

Sa Tăng hỏi:  

 

- Ðã chƣng thì thôi, sao còn nói nhiều cách?:  

 

- Bát Giới nói::  
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- Chƣng ra hơi thì không đậy nắp, chƣng bịt hơi thì đậy nắp ngộp hơn . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Ðồ đệ ôi! Không thấy đậy nắp . 

 

Bát Giới mừng rỡ nói rằng:  

 

- Ấy là chƣng ra hơi, một đêm nay chƣa chết . 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nghe nói rõ ràng, biết ba ngƣời còn sống, liền tàng hình lén lấy nắp dậy lại.  

Tam Tạng hoảng hổn nói rằng:  

- Ðồ đệ ôi, nó đậy nắp lại rồi!:  

- Bát Giới nói:  

 

- Ấy là chƣng bịt hơi, nội đêm nay phải chết!:  

 

- Sa Tăng và Tam Tạng nghe nói khóc than.  

Bát Giới nói:  

 

- Ðừng khóc làm chi, ấy là tốp khác đổi phiên nên nó đậy lại, chờ giao phiên tốp củ nó giở ra . 

 

Sa Tăng hỏi:  

 

- Anh nằm gần dƣới đáy chảo, ngó ra ngoài sao đặng mà thấy nó đổi phiên?  

Bát Giới nói:  

 

- Vì cớ nầy nên ta biết đặng: Ta thuở nay có chứng lạnh, khi mới để vào vỉ hơi ấm hiểm, ƣng bụng 

biết chừng nào, không bao lâu tới tốp làm biếng đổi phiên, không chịu chụm lửa nên hết ấm. Mấy 

thằng làm biếng, sao cũng còn sai . 

 

 

Tôn Hành Giả nghe nói cƣời thầm rằng::  



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

- Con heo hầm quê lắm! Tuy lạnh mà không chết, chớ nóng quá thì còn gì, nếu để nó nói dai, quân 

chụm lửa hay tin, báo với chúa yêu thì khó lắm! Phải cứu nó mới xong . 

 

Tính rồi nghỉ rằng:  

 

- Nếu muốn cứu thì phải hiện hình, sợ mƣời đứa chụm lửa ngó thấy ó lên, chúa yêu hay thì hƣ việc. 

Phải làm cho chúng nó buồn ngủ mới xong . 

 

 

Nghĩ rồi làm phép, mƣời đứa chụm lửa đều ngã mê.  

Tôn Hành Giả hiện hình đứng bên chảo mà kêu thầy.  

Tam Tạng mừng rỡ mà nói rằng:  

 

- Ngộ không cứu ta với . 

 

Sa Tăng hỏi:  

 

- Anh ở ngoài đó kêu phải chăng?:  

 

- Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ta nào ở ngoài, cũng bị chƣng nhƣ ngƣơi vậy . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Anh ôi, tôi biết anh đã chạy mất rồi, để chúng tôi thế mạng ngộp quá!:  

 

- Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ngƣơi đừng ồn, để ta cứu:  

 

- Bát Giới nói:  

 

- Anh có cứu thì cứu cho dứt gốc chớ đừng có giặm chân . 
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Tôn Hành Giả giở chảo ra mở trói cho thầy, liền đem xuống đất, giở vĩ dùng mình thâu lòng lại, rồi 

đem Sa Tăng và Bát Giới ra, mở trói hết thảy.  

Bát Giới muốn chạy trƣớc.  

Tôn Hành Giả cản lại nói rằng:  

 

- Ðừng có vội vã . 

 

 

Nói rồi niệm chú cho Long Vƣơng về biển. Lén kiếm đặng đồ hành lý, và con ngựa.  

Tôn Hành Giả dắt thầy lên ngựa đi trƣớc, Sa Tăng, Bát Giới gánh hành lý theo sau, đi tới ngỏ trƣớc 

thấy cửa khóa rồi, phía ngoài quân canh nghiêm nhặt.  

Tôn Hành Giả nói::  

 

- Nó canh cửa rất đông, chắc là không đặng!:  

 

- Bèn đi ra ngỏ sau cũng thấy đóng cửa và canh giữ nhƣ vậy.  

Tôn Hành Giả nói rằng:  

- Bây giờ biết tính sao, phải chi thầy đừng có thai phàm, thì ba anh em ta bề nào đem ra cũng đặng. 

Ngặt thầy bị xác phàm của cha mẹ, nên khó trốn ra . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Ðại ca đừng dần dà chúng ta tới chổ vắng, đỡ thầy leo vách tƣờng mà trốn cho mau . 

 

Ôn Hành Giả cƣời rằng::  

 

- Bày cái đó thật xong lắm, bây giờ không biết làm sao, phải đỡ sƣ phụ leo lên tƣờng vách mà trốn. 

Ngày sau thỉnh kinh về nƣớc chắc là ngƣơi nhạy miệng nói hành rằng: Chúng ta là Hòa Thƣợng leo 

vách tƣờng!:  

 

- Bát Giới nói:  

 

- Bây giờ trách tiếng leo vách tƣờng cũng không đặng, miễn là trốn đặng thì thôi . 
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Tôn Hành Giả không biết tính làm sao, cũng nghe theo lời ấy.  

Chẳng ngờ Tam Tạng chƣa hết tai nạn.  

Vừa lúc ba con yêu thức dậy, nói hơi bƣ xức rằng:  

 

- Khi sôi đã bảy tám gạo gì đó!:  

 

- Chạy lại chảo mà coi, lấy lòng sắt và vỉ sắt bỏ làng khang đầy đất, hoảng hốt trở lại báo rằng:  

 

- Ðại vƣơng ôi, chúng nó đã chạy mất hết rồi!:  

 

- Ba con yêu chạy lại chảo mà coi, ngó thấy lồng sắt bỏ đầy đất, nƣớc trong chảo lạnh ngắt, lửa củi 

tắt câm, còn mấy thằng chụm lửa ngủ ngáy pho pho.  

Các yêu đồng ó lên rằng:  

 

- Bắt Ðƣờng Tăng cho mau . 

 

 

Những quân canh ngỏ trƣớc ngỏ sau, đều vác giáo xách gƣơm áp tới, còn cửa trƣớc cửa sau đều còn 

đóng, đốt lòng đèn ra chạy kiếm khắp nơi. 

 

 

Khi ấy đèn đuối sáng nhƣ ban ngày, thấy bốn thầy trò đƣơng trèo vách, chúa yêu lƣớt tới hỏi lớn 

rằng:  

- Chạy đi đâu đó?:  

 

Tam Tạng sợ quýnh, cóng chơn té xuống vách tƣờng, bị chúa yêu bắt đặng.  

Con yêu thứ nhì bắt Sa Tăng, con yêu thứ ba bắt Bát Giới, các tiểu yêu giựt đặng đồ hành lý và bắt 

ngựa kim, có một mình Hành Giả chạy thoát.  

Bát Giới nói lầm bầm rằng:  

 

- Ðồ trời đánh ở đâu, tôi có nói:Cứu thì cứu cho dứt gốc, nay cũng còn giặm chân!:  
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Các yêu bắt ba thầy trò Tam Tạng dẫn vào đền, bây giờ không nấu nữa, bảo trói Bát Giới tại cây cột 

trƣớc, trói Sa Tăng gốc cột sau.  

Còn chúa yêu ôm Tam Tạng không buông.  

Yêu thứ ba nói:  

 

- Ðại ca, anh ôm nó làm cho đó? Dẫu ăn sống không ra gì! Bởi nó không phải nhƣ kẻ phàm tục, mà 

ăn lấy no nhƣ cơm. Ấy là vật ít có nƣớc ở Ðại Ðƣờng, phải nấu nƣớng cho thật kỹ lƣỡng, ăn có kèn 

có trống mới ngon . 

 

Chúa yêu cƣời rằng:  

 

- Em nói vậy cũng phải, song lại e Tôn Hành Giả nó bắt lại . 

 

Yêu thứ ba nói:  

 

- Trong cung của ta, có nhà mái Cẩm hƣơng, trong Cẩm hƣơng đinh có một cái củi sắt. Cứ theo ý tôi 

thì bỏ Ðƣờng Tăng vào củi sắt, đóng cửa nhà mái lại; rồi nói truyền ngôn rằng: Ðƣờng Tăng đã bị 

chúng ta ăn sống rồi. Bảo tiểu yêu đi nói đi nói chuyện ấy giáp vòng thành chắc Tôn Hành Giả sao 

cũng leo tới thám thính, nó nghe tin ấy thì ngả lòng kiếm chổ mà đi. Ðợi năm ba bữa nó không tới 

làm rầy, ta sẽ bắt Ðƣờng Tăng ra, làm thịt mà uống rƣợu . 

 

Hai con yêu nghe nói đều mừng rằng:  

 

- Em nói phải lắm!  

 

- Liền bắt Ðƣờng Tăng bỏ vào cái củi sắt khóa lại. Lại đóng cửa Cẩm hƣơng đình, rồi bảo tiểu yêu 

truyền ngôn nhƣ vậy. Nói xao xác khắp thành. 

 

 

Nói về Tôn Hành Giả hồi nữa đêm chạy tuốt qua động Sƣ đà, đập chết mấy vạn tiểu yêu hết thảy.  

Quay trở lại thì mặt trời đã mọc, không dám tham chiến.  

Thiệt là: Một sợi tơ xe không nên chỉ, một bàn tay vổ chẳng đặng kêu.  

Tôn Hành Giả nhảy xuống đất, hóa tiểu yêu trà trộn vào trong cửa thành nghe lóng tin tức.  

Ði khắp thành đều nghe nói:  
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- Ðƣờng Tăng bị Ðại vƣơng ăn sống hồi hôm . 

 

 

Tôn Hành Giả nghe nói hoảng kinh, đi lần tới trƣớc đền thấy một lũ tinh. Ðầu đội mão da, mình bận 

áo vàng, trong lƣng đeo thẻ ngà voi, tay cầm cây sơn đỏ; con đi qua, con đi lại, nhảy múa lăng xăng.  

Tôn Hành Giả nghĩ thầm rằng:  

 

- Chắc chổ nầy là cung quan hoạn yêu tinh . 

 

Liền biến theo hình nó vào cung thám thính.  

Ði nửa chừng thấy Bát Giới bị trói dƣới góc cột, đƣơng ngồi đó mà rên.  

Tôn Hành Giả lại gần kêu nhỏ rằng:  

 

- Trƣ Ngộ Năng!:  

 

Bát Giới biết tiếng Hành Giả, liền nói rằng:  

 

- Sƣ huynh đã đến đây, xin cứu tôi một chút . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ðể rồi ta cứu ngƣơi. Song ngƣơi có biết thầy ở đâu chăng?:  

 

Bát Giới nói rằng:  

 

- Sƣ phụ đã mất, hồi hôm bị yêu ăn sống rồi!:  

 

Tôn Hành Giả nghe nói, khóc tắt tiếng, nƣớc mắt nhƣ mƣa!  

Bát Giới nói:  

 

- Anh ôi! Ấy là tôi nghe tiểu yêu nói bậy với nhau, thiệt tôi chƣa ngó thấy ăn thịt, anh đừng tin chắc 

mà lầm, hãy đi tìm mới rõ . 

 

Tôn Hành Giả lau nƣớc mắt, đi kiếm tới phía trong.  
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Xảy thấy Sa Tăng bị trói tại gốc cột phía sau.  

Tôn Hành Giả bƣớc lại rờ ngực Sa Tăng mà kêu:  

 

- Ngộ Tịnh . 

Sa Tăng hiểu ý nói rằng:  

 

- Sƣ huynh biến hóa ra đây, xin cứu tôi với . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Cứu ngƣơi khó gì, ngƣơi có biết thầy ở đâu chăng?:  

 

- Sa Tăng rơi lụy nói rằng:  

 

- Anh ôi, yêu tinh nóng ăn quá, không kịp nấu nƣớng chi hết; nó đã ăn sống thầy nhƣ dao cắt, lụy tợ 

mƣa sa!  

Không kịp cứu Sa Tăng, Bát Giới, nhảy lên mây về tới Ðông sơn, liền nhảy xuống núi cất tiếng khóc 

vang rằng:  

 

- Thầy ôi, nghĩ lại khi trƣớc tôi làm phản, bị đè tại Ngủ Hành Sơn, nhờ thầy cứu tôi khỏi nạn. Tôi 

quyết lòng đánh ma quỷ , bảo hộ thầy đến phật thỉnh kinh, chẳng ngờ mới nửa đƣờng, mà bị yêu ăn 

sống!:  

 

- Tôn Hành Giả than khóc và nghỉ rằng:  

 

- Chuyện nầy tại phật Nhƣ Lai không phải lắm. Ngài ở không bên nƣớc Cực lạc bày chuyện đặt ra ba 

tạng kinh phải nhƣ có lòng khuyên thiên hạ làm lành, đáng lẽ phải sai ngƣời đem kinh qua Ðông Ðộ, 

chẳng là để tiếng muôn đời! Ai dè tiếc của không chịu đƣa ra, một hai bắt chúng ta đi thỉnh cho 

đặng! Té ra đi cách cả ngàn hòn núi, ngày nay bỏ mạng tại đây! Thôi thôi, ta đi qua ra mắt Nhƣ Lai 

mà thuật chuyện lại. Nhƣ chịu phát kinh cho ta đem về Ðông Ðộ, một, một là khuyên thiên hạ làm 

lành, hai là cho rồi cái chuyện của chúng ta. Bằng không chịu phát kinh, thì ta bảo niệm chú tông cô, 

đặng cổi kim cô trả lại. Lão Tôn về động cũ cho xong . 
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Nghĩ rồi đằng vân qua nƣớc Thiên trúc nội một giờ tới núi Linh Sơn.  

Gặp bốn ông Kim cang đón lại hỏi rằng:  

- Ði đâu đó?  

 

Tôn Hành Giả bái và nói rằng:  

 

- Tôi có việc muốn vào ra mắt Nhƣ Lai . 

 

Ông Vĩnh Trụ Kim Cang nạt rằng:  

 

- Con khỉ nầy ngang dọc lắm. Khi trƣớc ngƣơi bị Ngƣu ma vƣơng, nhờ có chúng ta giúp sức, bây giờ 

thấy mặt không tạ ơn. Có chuyện chi nói ta vào bạch trƣớc Phật Tổ đòi mới đặng vào. Ðây chẳng 

phải nhƣ cửa Nam Thiên, muốn chạy ra chạy vô thì chạy . 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả đƣơng buồn rầu, lại thêm bị chúng cự, nổi giận hét vang nhƣ sấm nín không 

đặng, ó ré om sòm, Phật Tổ hay sự ấy, liền sai ông Ấ La đòi Hành Giả vào dƣới tòa sen.  

Tôn Hành Giả thấy Nhƣ Lai hỏi, liền quỳ lạy mà khóc!  

Nhƣ Lai hỏi rằng:  

- Ngộ Không, vì chuyện chi mà ngƣơi thảm thiết?:  

 

- Tôn Hành Giả bạch rằng:  

 

- Ðệ tử nhờ ơn cửa phật đã chịu quy y, bảo hộ Ðƣờng Tăng, đi dọc đàng cực khổ nói không xiết! Nay 

đến thành Sƣ đà, bị ba con yêu bắt thầy tôi nó ăn sống. Còn hai sƣ đệ tôi Ngộ Năng, Ngộ Tịnh đều bị 

trói trong thành, không bao lâu nó cũng ăn thịt nữa! Ðệ tử không biết làm sao, nên tìm đây làm lễ, 

xin Nhƣ Lai niệm chú tòng cô đặng tôi cởi kim cô trả lại, thả đệ tử về núi Hoa quả cho xong . 

 

 

Nói chƣa rồi, lụy nhỏ nhƣ mƣa, khóc vang tợ sấm. 

 

Khi ấy Nhƣ Lai cƣời rằng:  

- Ngộ Không đừng phiền não bởi yêu tinh thần thông quảng đại, ngƣơi đánh không lại nó, nên tức 
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mình . 

 

Tôn Hành Giả đấm ngực nói rằng:  

 

- Không dám giấu Nhƣ Lai, để từ thuở này không chịu thua ai, bây giờ mới bị bầy yêu đó!:  

 

- Nhƣ Lai nghe nói đáp rằng:  

 

- Ngƣơi đừng phiền muộn, ta biết yêu ấy rồi.:  

 

- Tôn Hành Giả nói lớn rằng:  

 

- Bạch quá Nhƣ Lai, tôi có nghe họ nói: Con yêu ấy là bà con với Nhƣ Lai . 

Nhƣ Lai nói::  

 

- Con Khỉ nầy lẽo lự quá! Sao ngƣơi biết con yêu ấy bà con với ta?:  

 

- Tôn Hành Giả cƣời và bạch rằng:  

 

- Nếu nó không bà con với Nhƣ Lai, sao Nhƣ Lai biết nó?  

 

- Nhƣ Lai nói:  

 

- Tại con mắt ta có phép thần thông nên coi thấu nó. Con yêu thứ nhứt và con yêu thứ nhì đều có chủ 

. 

 

Nói rồi liền kêu ông Ác Nang và ông Ca Diếp vào dạy rằng : 

- Hai ngƣời chia nhau:kẻ qua núi Ngủ đài, ngƣời qua núi Nga mi, đòi Văn Thù và Phổ Hiền ra mắt 

lập tức . 

 

 

Hai ông tôn giả là Ác Nang và Ca Diếp vâng lịnh ra đi. 

 

Khi ấy Nhƣ Lai nói với Hành Giả rằng:  
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- Văn Thù và Phổ Hiền là hai chủ yêu thứ nhì, thứ nhứt. Còn con yêu thứ ba nói ra thì ta cũng có bà 

con với nó . 

 

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

 

- Bà con bên nội hay bên ngoại? 

 

- Nhƣ Lai nói: 

 

- Trƣớc tiên khi tao thiên lập địa, muôn vât đều sanh, trong loài vật là cầm với thú. Kỳ lân làm chúa 

loài thú. Phụng Hoàng làm chúa loài chim, chim phụng hoàng lại sanh một cong mái gọi là Khổng 

Tƣớc, và lại sanh con chim Ðại bàng trống nữa. Khi Khổng Tƣớc ra đời, ăn ngƣời ta lắm. Hút một 

cái hết một đám ngƣời đi đƣờng bốn nặm dặm! Khi ấy ta ngồi trên chót núi Tuyết sơn, cũng bị nó 

nuốt nào bụng nữa! Ta muốn chun ra lại e nhơ uế, nên xoi lủng lƣng nó mà chun ra đặng, liền cởi 

bay về núi Linh Sơn, ý ta muốn giết cho rảnh, bởi các phật can rằng: Vì ở trong bụng nó mà ra, thì 

cũng nhƣ mẹ, nếu giết Khổng Tƣớc Ðại Minh Vƣơng bồ tát, ở tu hành tại núi Linh Sơn. Còn chim 

đại bàng nầy một mẹ với Khổng Tƣớc; kéo ngay ra cũng hơi hám bà con . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Cứ theo lới Nhƣ Lai, thời là cháu, kêu đại bàng bằng cậu! 

 

- Nhƣ Lai nói:  

 

- Ta phải đi thâu con quái thứ ba mới đặng . 

 

Tôn Hành Giả nghe rỏ đầu đuôi, cảm ơn lạy ta. 

 

 

Khi ấy Nhƣ Lai bƣớc xuống tòa sen, đi với các vị phật ra tới cửa núi.  

Xảy thấy Ác Nang và Ca Diếp đã mời đặng Văn Thù bồ tát và Phô Hiển bồ tát, đồng ra mắt Nhƣ Lai. 

Nhƣ Lai hỏi rằng:  

- Hai con thú của hai vị bồ tát trốn xuống núi đã bao lâu?:  
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Hai vị bồ tát bạch rằng:  

 

- Nó đi mất bảy ngày! Nhƣ Lai nói:  

 

- Trên Tây Phƣơng bảy bửa dƣới thế gian gần ngàn năm, không biết nó ở dƣới hại bao nhiêu mạng, 

mau theo ta mà bắt nó về . 

 

 

Hai vị bồ tát theo tả hửu, cùng nhau đồng bay một lát gần tới thành.  

Tôn Hành Giả chỉ và nói rằng:  

 

- Bạch Nhƣ Lai, chỗ lên hơi đen, là thành Sƣ đà đó . 

 

Nhƣ Lai nói:  

- Ngƣơi xuống trƣớc đi, đến trong thành mà đánh với yêu, trá bại dụ nó ra đây, ta sẽ bắt nó. 

 

 

Tôn Hành Giả ở trên mây nhảy xuống, đi thẳng tới cửa thành đứng trên bàn bạch mắng rằng:  

- Bớ loài yêu, mau ra đánh với ta . 

 

 

Tiểu yêu ở trên mặt thành chạy xuống phi bảo.  

Ba con yêu đều cầm khí giải chạy ra cửa thành, thấy Tôn Hành Giả không thèm hỏi chi tiết, áp lại 

đánh đùa.  

Tôn Hành Giả đƣa thƣớc bảng ra đở, đánh bảy tám hiệp, Hành Giả trá bại ngảy đại trên mây.  

Ba con yêu đằng vân theo đuổi.  

Tôn Hành Giả nhảy trái núp trong hào quang.  

Nhƣ Lai, nên chúng nó không thấy, ngó thấy ba ông Phật Quá Khứ, Vị Lai, Hiện Tại, và năm trăm 

Phật La Hán, ba ngàn thần Yết đế đứng bao chung quanh, vây ba con yêu lại.  

Chúa hoảng hồn nói rằng:  

 

- Anh em ôi,không xong rồi, con khỉ thiệt là quỷ thông thƣơng, thỉnh chủ nhà mình xuống đó . 

 

Con yêu thứ ba nói rằng:  
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- Ðại ca đừng sợ, chúng ta đồng hè áp tới đàm đại Nhƣ Lai, đặng cƣớp Lôi âm tự . 

 

Chúa yêu không biết phải quấy, liền vác siêu đao xốc tới, bị Văn Thù và Phổ Hiền niệm chú, rồi nạt 

rằng:  

 

- Chúa yêu thứ nhứt và yêu thứ nhì thất kinh không dám cự, liền quăng khí giái, nhào xuống hiện 

nguyên hình là con sƣ tử xanh và con tƣợng bạch.  

Hai vị Bồ Tát liền quăng tòa sen lên lƣng nó, hai con thú xếp tai chịu phép.  

Hai vị Bồ Tát nhảy nhóc lên lƣng. 

 

 

Còn con yêu thứ ba không phục, quăng cây phƣơng thiên kích, sè cánh bay lên muốn chụp Tôn Hành 

Giả, bởi Tôn Hành giả núp trong hào quang Nhƣ Lai nên nó không dám lại gần.  

Nhƣ Lai lột mão thƣớc sào hứng gió quăng lên, hóa ra một cục huyết, con yêu giơ vấu chụp cục 

huyết; Nhƣ Lai lấy tay chỉ một cái, cánh con yêu ấy bị giản gân nên bay không đặng, mắc vấu trong 

mão Thƣớc sào, biến hóa không đặng, liền hiện nguyên hình là Ðại bàng điểu cánh vàng, hỏi phật 

Nhƣ Lai rằng:  

- Sao Nhƣ Lai làm phép bắt ta?:  

 

Nhƣ Lai nói:  

 

- Ngƣơi ở chốn nầy bay làm ác lắm, đi theo ta thì có ích hơn.:  

 

Ðại bàng nói:  

 

- Nhƣ Lai ăn chay ăn lạc cực khổ lắm, ta ở đây ăn thịt ngƣời sung sƣớng vô cùng, nếu Nhƣ Lai đem 

tôi về bỏ chết đói, mang tội thì chịu . 

Nhƣ Lai nói:  

 

- Ta quản bốn đại châu, thiếu chi vật thực, hể ngƣời làm phải, ta bảo họ dƣng cho ăn, không đói mà 

sợ.:  

 

Ðại bàng túng phải quy y. 
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Khi ấy Tôn Hành Giả mới dám ra lạy tạ Nhƣ Lai mà nói rằng:  

- Phật Tổ đã bắt yêu tinh, trừ hại chi thiên hạ, ngặt thầy tôi đã mất rồi:  

 

Ðại bàng nổi giận nói rằng:  

 

- Con khỉ khốn nạn cầu ngƣời dữ bắt ta, lại nói vu vạ nữa, ai ăn thịt thầy ngƣơi, còn nhốt tại nhà mát 

Cẫm hƣơng ở trong củi sắt.:  

 

Tôn Hành Giả nghe nói mừng rỡ liền lạy tạ Nhƣ Lai. 

 

 

Còn Nhƣ Lai cũng không dám thả Ðại bàng, bắt nó ở trên hào quang làm chức Hộ pháp. Rồi đem 

chƣ phật về núi Linh Sơn. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy xuống vào thành, kiếm không có một con nhỏ. (ấy là rắn không đầu thì 

khó chạy.  

Các tiểu yêu thấy Phật Tổ bắt chúa yêu rồi nên chúng nó đều rủ nhau chốn hết), Tôn Hành Giả mở 

trói cho Sa Tăng, Bát Giới thuật chuyện lại cho hai em nghe, mới biết thầy chƣa bị yêu ăn thịt.  

Tôn Hành Giả dắt hai ngƣời đi kiếm đặng nhà nát, liền mở cửa ra, Sa Tăng lấy gậy phá củi sắt, giở 

nắp mà kêu thầy. 

Tam Tạng thấy mặt, khóc lớn hỏi rằng::  

- Ðộ đệ ôi! Làm sao trừ đặng yêu quái, nên đếm đây tìm ta!:  

 

Tôn Hành Giả thuật chuyện lại một hồi, Tam Tạng cảm ơn vô cùng.  

Thầy trò vào đền, dọn cơm nƣớc ăn no một bữa rồi lo đi tới phƣơng Tây.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 78  
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Sai Ðồng làm tổ cứu đồng nhi 

Giảng đạo cứu vua thành Tiểu tử 

Nói về bốn thầy trò đi hơn mấy tháng đã chánh mùa Ðông, thầy trò đi tới thành kia, Tam Tạng hỏi 

rằng:  

- Ngộ Không cái thành nào đó vậy? 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Ði tới đó mới biết . 

 

Thầy trò đi mà nói chuyện, đã đến cửa thành.  

Tam Tạng liền xuống ngựa.  

Bốn thầy trò đi đến cửa thành thấy một tên lýnh già, đứng dựa vách tƣờng mà ngủ gục, Tôn Hành 

Giả đi tới, vỗ tên lính già ấy mà kêu rằng:  

- Bớ ông! 

 

Tên lính già ấy giựt mình thức dậy, ngó ba chớp ba nháng, thấy bộ Tôn Hành Giả hỏi, hãi kinh quì 

lạy, kêu bằng gia gia.  

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Sao kêu bằng gia gia? 

 

Lính gia nói:  

 

- Tôi chắc ông là Thiên lôi nên kêu nhƣ vậy . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ðừng nói xàm, ta là Hoà thƣợng ở Ðông Ðộ, đi thỉnh kinh bên Tây Phƣơng. Ðến đây không rõ xứ 

nầy tên chi, nên hỏi thăm chi tiết . 

 

Lính nghe nói mới vửng bụng, ngáp một cái, vung vai và nó rằng:  

 

- Xin thầy miễn chấp, Xứ nầy khi trƣớc là nƣớc Tì khƣu, nay cãi lại là thành Tiểu tử . 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

 

Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

- Trong nƣớc nầy có vua chăng? 

 

Lính già nói:  

 

- Có . 

 

Tôn Hành Giả liền trở ra, thuật chuyện lại cho thầy nghe.  

Tam Tạng lấy làm lạ nói rằng:  

 

- Ðã hiệu nƣớc Tì Khƣu, sao cãi lại là thành Tiểu tử? 

 

Bát Giới thƣa rằng:  

 

- Chắc là vua Tì khƣu băng rồi, Thế tử còn nhỏ lên thế ngôi, nên cãi hiệu là thành Tiểu tử . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Không lẽ nào nhƣ vậy? Thầy trò ta hãy vào thành tới chợ sẽ hỏi thăm cho rõ . 

 

 

Vào tới cửa thứ ba, đi ngang qua chợ, thấy ao xiêm rực rỡ nử tú nam thanh, xe ngựa dập diều, phố 

phƣờng đông đảo.  

Bốn thầy trò thấy nhà nào cũng có để cái lồng ngỗng trƣớc cửa.  

Tam Tạng nói:  

 

- Ðồ đệ ôi, xứ nầy nhà nào cũng để cái lồng ngỗng trƣớc cửa làm chi vậy? 

 

Bát Giới nghe nói liền ngó hai bên thấy chƣng lồng ngỗng cả dọc, ngoài lồng bao phủ màn ngủ sắc.  

Bát Giới cƣời rằng:  

 

- Thƣa thầy chắc bữa nay là ngày huỳnh đạo, nên họ sửa soạn đám cƣới đó chăng?  

Tôn Hành Giả nói:  
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- Nói xàm nà, lẽ nào mỗi nhà đều có đám cƣới? Chắc cũng có cớ chi, để ta đi thử coi thế nào? 

 

 

Nói rồi liền bắt ấn niệm chú, hóa ra con ong mật, bay vào trong màn ấy mà xem, ngó thấy đứa con 

nít ngồi trong lồng ngỗng. Rồi lại bay tới một hai nhà khác mà coi, thấy trong lồng cũng cò con nít. 

Coi luôn tám chín nhà, cũng là con trai nhỏ ở trong lồng ngỗng, đứa thì ngồi trong lồng mà chơi, đứa 

thì ngồi trong lồng mà khóc!  

Tôn Hành Giả xem rồi, hiện nguyên hình về thƣa Tam Tạng rằng:  

 

- Những con nít lên năm lên sáu ở trong lồng ngỗng mà thôi, không hiểu cớ gì lạ vậy? 

 

Tam Tạng nghe nói càng sanh nghi!  

Khi ấy đi gần tới cửa nha môn, coi lại là nhà trạm, một là hỏi thăm nƣớc chi, hai là tá túc đêm tối . 

 

 

Bốn thầy trò hăm hở bƣớc vào.  

Quân liền báo quan trạm.  

Quan trạm rƣớc vào ra mắt, mời ngồi hỏi thăm rằng:  

 

- Thầy ở đâu đền đây? 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Bần đạo ở Ðông độ, vƣng chỉ đi thỉnh kinh Tây Phƣơng. Nay đến chốn nầy, có điệp văn quan, xin 

trình cho ngƣời xét, và xin tá túc một đêm . 

 

Quan trạm bèn khiến đem trà ra đãi.  

Tam Tạng nói rằng:  

 

- Bây giờ vào chầu đặng hay không? 

 

Quan trạm nói:  

 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

- Nay tối rồi vào trạm không đặng, đợi mai sáng sẽ vào đền . 

 

 

Giây phút dọn cơm chay, mời bốn thầy trò ăn uống, rồi bảo dọn phòng cho thầy trò nghỉ.  

Tam Tạng cảm ơn lắm, ngồi xuống hói thăm rằng:  

- Bần tăng có một điều chƣa rõ, xin cắt nghĩa cho rành: Chẳng hay ở đây nuôi con nít ra thế nào? 

 

Quan trạm nói:  

 

- Trời không hai mặt nhựt, trời không lẽ khác nhau, cũng nhờ khí huyết cha mẹ mà có thai, trong 

mƣời tháng mới đẻ, rồi cho bú ba năm, có lạ chi việc nuôi con mà hỏi! 

 

Tam tạng nói:  

 

- Cứ theo lời ông nói, thì cũng nhƣ nƣớc tôi. Song khi Bần tăng mới vào thành, thấy hai bên phố đều 

để lồng ngỗng trƣớc cửa, đựng con nít trong lồng tôi không hiểu ý gì, mới hỏi thăm cho biết . 

 

Quan trạm kê miệng vào tai mà nói nhỏ rằng:  

 

- Xin thầy đừng hỏi làm chi. Hãy đi nghỉ cho sớm, đặng mau có lên đƣờng . 

 

Tam Tạng nghe nói liền kéo lại muốn hói cho rành.  

Quan trạm lắc đầu và khoát, bảo rằng:  

 

- Chẳng nên nói nhiều lời! 

 

Tam Tạng không chịu buông quyết nói cho rõ.  

Quan trạm không biết tính sao, túng phải đuổi các quân lính, một mình nói nhỏ với Tam Tạng rằng:  

 

- Thầy hỏi chuyện lồng ngỗng hồi nảy ấy là vua nƣớc nầy vô đạo bày ra, mà thầy hỏi làm chi mãi? 

 

Tam Tạng hỏi:  

 

- Vua vô đạo làm sao, xin dạy cho rõ, thì tôi mới an lòng . 
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Quan trạm nói:  

 

- Nguyên khi trƣớc nƣớc nầy là nƣớc Tì Khƣu, bây giờ đây gọi là thành Tiểu tử. Bởi cách ba năm 

trƣớc có một đạo sĩ già dắt một đứa con gái mƣời sáu tuổi, ngƣời ấy hình dung xinh tốt, nhan sắc nhƣ 

tiên, đạo sĩ già dƣng nàng ấy cho vua, vua yêu dấu gọi là mỹ hậu, say mê chẳng luận ngày đêm, đến 

nay tinh thần liệt nhƣợc, mình vóc ốm o, ăn uống không đặng, mạng còn có ba phân. Quan thái y cho 

thuốc không lành, bây giờ con đau nặng. Còn đạo sĩ già bởi dƣng con gái cho vua, nên sắc phòng 

làm Quốc Trƣợng. Quốc Trƣợng có phƣơng thuốc tiên uống thì trƣờng thọ, kỳ trƣớc Quốc Trƣợng di 

lên các núi tìm thuốc, đủ vị rồi, ngặt còn thiếu cái vị thuốc sắc nƣớc mà uống theo, lấy làm độc địa 

lắm. Phải lấy cho đặng, một ngàn một trăm mƣời một cái gan và trái tim con nít, sắc lấy nƣớc mà 

uống thuốc ấy, thì một ngàn tuổi cũng không già. Cho nên mấy đứa con nít ở trong lồng ngỗng đó là 

vua bắt con của dân, nuôi để dành mà làm thuốc. Bởi cha mẹ chúng nó sợ phép vua nên khóc dám 

than, tức mình mới kêu nƣớc nầy là thành Tiểu lữ, vì bắt con nít lấy tim gan mà làm thuốc! Ấy chẳng 

phải là vua vô đạo hay sao? Mai thầy có vào đền lo xin ghi điệp thông quan mà thôi, đừng nói 

chuyện ấy . 

 

 

Nói rồi đứng dậy đi liền, Tam Tạng nghe nói kinh hồn, tay chơn bủn rũn! Cầm lòng không đậu, rơi 

lụy chứa chan, kêu lớn nói rằng:  

 

- Hôn quân, hôn quân, đắm sắc cho sanh bịnh, nở nào giết con nít dƣ ngàn, tội nghiệp quá chừng, ta 

thƣơng đứt ruột! 

 

Bát Giới lại gần nói rằng:  

 

- Sao thầy không khiêng thọ đƣờng ngƣời ta về nhà mà khóc! Thôi, thầy đừng phiền não làm chi, họ 

giết dân họ, không động phạm tới thầy, hãy đi ngủ cho khỏe, hơi nào lo việc ngƣời dƣng? 

 

Tam Tạng khóc mà nói rằng:  

 

- Ðồ đệ ôi! Mình là ngƣời tu hành, phải làm điều phƣớc đức, thiệt hôn quân tin lời phi lý. Thuở nay 

chƣa thấy ăn đồ lòng con nít mà trƣờng thọ bao giờ, chuyện bất nhơn quá chừng, ta chẳng động lòng 

sao đặng? 
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Sa Tăng thƣa rằng:  

 

- Xin thầy bớt sầu thảm. Ðợi sáng ngày vào đền ra mắt vua Tì Khƣu mà ghi điệp sẻ coi thử Quốc 

trƣợng hình dạng ra thế nào, không biết chừng Quốc Trƣợng là yêu, muốn ăn gan con nít, nên bày ra 

nhƣ vậy? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ngộ Tịnh nói nhằm lắm! Mai Lão Tôn theo thầy vào đền, coi Quốc Trƣợng cho rõ, nhƣ nó thiệt 

ngƣời ta, thì chắc là nó theo tả đạo. Lão Tôn sẽ cắt nghĩa mà khuyên nó bỏ đạo tà. Nếu nó là yêu, thì 

Lão Tôn bắt nó cho vua coi và khuyên vua bớt sự tình dục mà dƣỡng mình, chẳng nên giết con nít . 

 

Tam Tạng nghe rõ, mừng rỡ đứng dậy, bắt Hành Giả mà nói rằng:  

 

- Ðộ đệ tính hay lắm! Song ra mắt hôn quân, chẳng nên hỏi tới việc ấy, e hôn quân không biết phải 

quấy làm tội đến mình, ừ tính sao cho đặng? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Ðêm nay Lão Tôn làm phép, trƣớc đem lồng ngỗng ra khỏi thành thì nó hết lấy tâm can mà làm 

thuốc, chi cho khỏi ngày mai các quan dƣng sớ mà tâu, vì sự mất lồng ngỗng, sao cho hôn quân cũng 

truyền chỉ bắt con nít khác, chừng đó mình thừa dịp can vua, thì chẳng tội chi mà hòng sợ . 

 

Tam Tạng mừng rỡ hỏi rằng:  

 

- Bây giờ làm sao mà đem lồng ngỗng ra khỏi thành? Nếu làm đặng thì tính cho mau vì sự ấy có đức 

lắm . 

 

Tôn Hành Giả đứng dậy bảo Sa Tăng, Bát Giới rằng:  

 

- Hai đứa bây ngồi đây với thầy, đặng ta đi làm phép, hễ nghe gió thổi lớn thì biết là lồng ngỗng bay 

khỏi thành 

 

Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng đồng niệm Phật cứu nạn. 
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Còn Tôn Hành Giả ra ngoài cửa, hút gió một tiếng liền nhảy lên mây, bắt ấn niệm chú đòi Thanh 

Hoàng, Thổ Ðịa và các vị Du thần, đồng tới bái mà hỏi rằng:  

- Ðại Thánh kêu chúng tôi tới ban đêm có chuyện chi gấp? 

 

Tôn Hành Giả nói rằng:  

 

- Bởi nay ta đi ngang qua nƣớc Tì Khƣu, nghe nói hô quân tin lời yêu, muốn lấy tâm can con nít mà 

làm thuốc trƣờng sanh, thầy ta nghe nói bất nhẫn muốn trừ quỷ mà cứu ngƣời, nên Lão Tôn mời các 

vị, xin làm phép thần thông đem những nhỏ ở trong lồng ngỗng ra khỏi thành để ở trên rừng trên núi, 

cho ăn lót lòng bằng trái cây, và đừng cho nó sợ bữa ta trừ yêu xong rồi sẽ đem trả lại . 

 

Các vị thần vâng lịnh, tức thì nổi giông tố, làm nhƣ lời Hành Giả đã truyền . 

Khi ấy Tôn Hành Giả trở vào nhà trạm, thấy ba thầy trò còn niệm Phật om sòm.  

Tôn Hành Giả mừng rỡ nói rằng:  

- Thƣa thầy tôi đã về đây, khi giông tố hồi nãy chƣ thần đà đem trẻ nhỏ khỏi thành cả thảy, đợi xong 

việc sẽ trả lại nhƣ thƣờng . 

 

Tam Tạng mừng quá liền nói:  

 

- Cám ơn . 

 

Thầy trò đồng đi ngủ. 

 

 

Ðến sáng Tam Tạng thức dậy nói với Tôn Hành Giả rằng:  

- Ta sửa soạn vào đền xin ghi điệp . 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Ðể Lão Tôn đi với coi Quốc Trƣợng ra thể nào? 

 

Tam Tạng nói: 
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- Nếu ngƣơi vào đền chăác không chịu lạy, e Quốc Trƣợng quở chăng? 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Tôi làm phép hóa hình lén theo bảo hộ thầy, và xem Quốc Trƣợng . 

 

Tam Tạng mừng rỡ ra đi.  

Quan trạm bƣớc theo dặn nhỏ rằng: 

 

Xin thầy đừng chác việc thiên hạ . 

 

Tam Tạng gật đầu.  

Còn Tôn Hành Giả hóa ra con bồ hong, bay lên mão Tam Tạng mà đậu. 

 

 

Khi đến ngọ môn, Tam Tạng bái Hoàng môn quan mà thƣa rằng:  

- Bần Tăng ở nƣớc Ðại Ðƣờng, vâng chỉ Thiên tử qua Tây Phƣơng thỉnh kinh, nay đến quý bang, xin 

vào chầu ghi điệp . 

 

Hoàng môn quan vào tâu lại.  

Quốc Vƣơng khen rằng:  

 

- Sải ở Ðại Ðƣờng đi thỉnh kinh Tây Phƣơng chắc ngƣơi có đức hạnh . 

 

 

Tức thì truyền chỉ cho vào.  

Tam Tạng đền sân chầu làm lễ tung hô xong xả, Quốc Vƣơng cho ngồi.  

Tam Tạng tạ ơn rồi ngồi xuống, ngó thấy Quốc Vƣơng gầy mòn yếu đuối, thở chẳng ra hơi, coi bộ 

gần cởi hạc.  

Tam Tạng dâng lá điệp thông quan.  

Quốc Vƣơng con mắt lờ mờ, coi hèn lâu mới đóng ấn phê rồi đƣa cho Tam Tạng. 

 

Xảy thấy Hoàng môn quan vào tâu rằng:  

- Có Quốc Trƣợng đến trào . 
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Quốc Vƣơng rán vịn thì thần, bƣớc xuống ngai nghinh tiếp, Tam Tạng thấy Quốc Trƣợng ăn mặc đồ 

đạo sĩ coi bộ kiêu căng, lên đền không làm lể, Quốc vƣơng bái chào và mời ngồi trên ghế cẩm đôn.  

Tam Tạng vừa làm lể thƣa rằng:  

 

- Bần Tăng ra mắt Quốc trƣợng . 

 

Quốc trƣợng ngồi trơ trơ không thèm đáp lễ liền hỏi Quốc vƣơng rằng:  

 

- Sải nầy ở đâu mà đến đây? 

 

Quốc vƣơng nói rằng:  

 

- Ðƣờng Tăng ở Ðông Ðộ vƣng chỉ Thiên tử qua Tây Phƣơng thỉnh kinh, nay đến giấy thông quan, 

xin ngài ghi điệp . 

 

Quốc trƣợng cƣời rằng:  

 

- Ðƣờng đi Tây Phƣơng mù mù, có vui chi mà tìm đến?  

 

Tam Tạng thƣa rằng:  

- Từ xƣa đến nay cỏi Tây Phƣơng là nƣớc Cực Lạc, sao gọi không vui? 

 

Quốc vuơng phán hỏi rằng:  

 

- Trẫm nghe ngƣời xƣa nói rằng: Thầy chùa là đệ tử của Phật, là khiêng ngƣời cãi dữ làm lành, cấm 

việc sát sanh hại mạng, chẳng cho đắm sắc gian tham, tánh ở hiền lành, lời nói chơn thiệt, giữ lòng 

thanh tịnh thì đặng sống lâu, chớ nhƣ nói uống thuốc mà trƣờng sanh, ấy là điều huyển hoặc . 

 

Quốc trƣợng nghe nói cƣời rằng:  

 

- Hòa Thƣợng nói nhăn quá, tuy đạo Phật dụng điều phƣớc đức, song ngồi lim dim mà tƣởng, gọi là 

thanh tịnh thì lầm lắm! Ấy là tu đui luyện mù! Lời tục ngữ nói rằng: Ngồi tƣợng Phật đít chai ngắt, e 
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cho lâu ngày sanh ra bịnh ngặt. Sao cho đạo tiên, trƣớc dƣỡng tinh thần, sau dùng linh dƣợc, đã cho 

phép trừ yêu trị quỷ , lại có tài chế thuốc cứu ngƣời, ngày sau đặng thần tiên, chẳng phải nhƣ thầy 

chùa dối thế . 

 

Quốc vƣơng nghe nói vui mừng, các quan đều khen rằng:  

 

- Ðạo tiên hơn đạo Phật . 

 

Tam Tạng hổ thẹn trăm bề!  

Quốc vƣơng truyền dọn tiệc chay, thiết đãi Tam Tạng, Tam Tạng tạ ơn lui ra, Tôn Hành Giả ở trên 

mảo bay xuống, nói bên tai Tam Tạng rằng:  

 

- Thầy ôi, Quốc trƣợng là yêu quái, Quốc vƣơng mắc khí yêu nhiều lắm! Thầy hãy về nhà trạm mà 

đợi tiệc chay, để Lão Tôn ở đây nghe tin thữ . 

 

Tam Tạng y lời. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả bay vào đền, đậu tại bình phong.  

Xảy thấy quan Ngủ thành binh mã tƣ tâu rằng:  

- Trận bão tố ngày hồi hôm bay mất hết những lồng con nít . 

 

Quốc Vƣơng nghe tâu rất buồn, nói vói Quốc Trƣợng rằng:  

 

- Ấy là trời hại trẫm. Bịnh mấy tháng nay ngự y trị không hết, nay Quốc trƣợng cho bài thuốc tiên 

tƣởng giờ ngọ nầy lấy tâm can mà uống thuốc, không dè sự rủi nhƣ vầy 

 

Quốc Trƣợng cƣời rằng:  

 

- Trận bão tố ấy là trời cho Bệ Hạ đặng thuốc trƣờng sanh 

 

Quốc Vƣơng phán hỏi rằng:  

 

- Con nít bay mất hết, sao Quốc Trƣợng nói trời cho trẩm thuốc trƣờng sanh?  
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Quốc Trƣợng nói:  

 

- Tôi mới vào chầu, gặp ngƣơi quý lắm, dầu một ngàn một trăm mƣời một trái tim con nít cũng 

không bằng, tim con nít bất quá sống một ngàn tuổi mà thôi, chớ vật nầy sống đặng muôn tuổi . 

 

Quốc Vƣơng nghe không rõ nên hỏi phăn đôi ba lần, Quốc Trƣợng nói:  

 

- Hòa Thƣợng ở Ðại Ðƣờng tu hành mƣời kiếp, tự bé đến lớn chƣa vợ con, nên trái tim và lá gan 

mạnh hơn của con nít.Nếu sắc mà uống thuốc ấy, thì sống đặng nuôn năm . 

 

Quốc Vƣơng nghe nói, mừng rỡ hỏi rằng:  

 

- Sao Quốc Trƣợng không nói cho sớm? 

 

Quốc Trƣợng nói:  

- Có khó chi, nó còn đợi ăn tiệc rồi mới đi, xin Bệ Hạ truyền chỉ đòng các cửa thành, đem binh vây 

nhà trạm. Trƣớc đem lễ vật mà xin trái tim, nếu chịu, thì mổ bụng mà lấy sẽ chôn vỏ mà mổ ngang 

cũng đƣợc . 

 

 

Quốc vƣơng truyền chỉ y lời. Tôn Hành Giả nghe rõ bay về trạm, hiện hình bƣớc vào thuật chuyện 

lại, Tam Tạng kinh hãi đổ mồ hôi, nói không ra tiếng.  

Bát Giới cƣời rằng:  

 

- Làm phƣớc cứu con nít, bây giờ mắc họa rồi! 

 

Tam Tạng run lặp cặp, níu Hành Giả mà nói rằng:  

 

- Ðồ đệ ôi, bây giờ biết tính làm sao? 

 

Tôn Hành nói:  

 

- Có khó chi, muốn khỏi chết, thời lớn làm nhỏ nhỏ làm lớn . 
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Sa Tăng hỏi: 

 

Anh nói sao tôi nghỉ thấu? 

 

Hành Giả : 

- Muốn sống thì đệ tử giả làm thầy, thầy giả làm đệ tử . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Miễn là còn mạng ta, ta chịu là đệ tử . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

- Chịu nhƣ vậy thì đặng, Bát Giới đi móc đất cho mau . 

Bát Giới sợ chúng bắt, không dám đi xa, lấy đinh ba cuốc đất khô sau hè trộn với nƣớc đái cho dẽo, 

mà đƣa cho Hành Giả. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả cực chẳng đã phải lấy đất ấy nắn mỏng in trên mặt mình, rồi bảo thầy rằng:  

- Xin thầy cứ làm thinh đừng nói chi hết . 

 

 

Dặn rồi bảo lấy đất ấy đắp lên mặt Tam Tạng thổi một hơi coi giống tạc mình, rồi cởi quần áo cho 

thầy thay đổi.  

Còn Tôn Hành Giả bận đồ Tam Tạng niệm chú biến ra hình thầy.  

Xảy nghe chuông trống vang tai, ngó thấy gƣơm đao rầm rộ!  

Ấy là hàn ngàn quân ngự lâm đến vây nhà.  

Có một ông quan Cẫm y thị vệ vào nhà trạm hỏi rằng:  

 

- Hòa Thƣợng Ðại đƣờng ở đâu? 

 

Quan trạm thƣa rằng:  

 

- Ở trong phòng khách . 
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Cẫm y thị vệ đến phòng khách nói rằng: 

 

Bệ Hạ cho mời Ðƣờng trƣởng lão . 

 

Tam Tạng giả bƣớc ra bái mà nói rằng:  

 

- Cẫm y đại nhơn, Bệ Hạ đòi bần tăng làm chi? 

 

Cẫm y thị vệ bƣớc lại nắm tay Tam Tạng mà nói rằng:  

 

- Thầy đi với tôi vào trào có việc dùng cần kíp .  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 79  

Phá động đánh yêu cho Lão Thọ 

Ðến trào giúp chúa cứu con thơ 

Nói về Cẩm Y Vệ nắm tay Tam Tạng giả kéo ra khỏi trạm, ba ngàn quân ngự lâm áp tới vây phủ, hộ 

tống vào đền.  

Ðến trƣớc sân chầu, các quan đều quì lụy, Tam Tạng giả đứng trƣớc đền hỏi lớn rằng:  

- Vua Tì Khƣu với bần tăng có chuyện chi? 

 

Quốc Vƣơng cƣời rằng:  

 

- Trẫm mang bịnh lâu ngày chẳng hết, nhờ Quốc Trƣợng cho bài thuốc tiêu, song còn thiếu một vị, 

sắc mà uống cho dẫn thuốc. Xin Hòa Thƣợng giúp cho trẫm, nếu ông lành bịnh thì trẫm lập miễu mà 

thờ, để phần hƣơng hỏa lƣu truyền hậu thế . 

 

Tam Tạng giả nói:  

 

- Bần tăng là kẻ tu hành, đến đây không có vật chi quý, chẳng hay Quốc Trƣợng muốn dùng món chi 

cho dẫn thuốc? 
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Quốc Vƣơng nói:  

 

- Ðúng là gan và trái tim của trƣởng lão mà thôi . 

Tam Tạng giả nói:  

 

- Chẳng giấu chi Bệ hạ, tôi có ít trái tim; song chƣa rõ Bệ Hạ dùng thứ màu gì làm thuốc dẫn?  

 

Khi ấy Quốc Trƣợng tại đó, nghe nói nhƣ vậy liền chỉ mà nói rằng:  

- Hòa Thƣợng, lấy cái tim đen mà thôi . 

 

Tam Tạng giả nói:  

 

- Nhƣ vậy thì lấy đao ra đây, đặng tôi mổ bụng tôi mà lựa thử coi có tim đen chăng? Nếu có sẽ dƣng 

cho bệ hạ . 

 

 

Quốc Vƣơng nghe nói mừng quá, truyền quan đƣơng giá đem đao ra.  

Tam Tạng giả lãnh đao rồi trật áo bày ngực và bụng, cầm dao mổ một cái phun máu ra, thò tay vào 

bụng rờ lên phía bên tả, rút một chùm trái tim ra máu chảy ròng ròng, và ngồi và lựa!  

Quốc Vƣơng xem qua thất sắc, bá quan ngó thấy kinh hồn!  

Quốc Trƣợng nói:  

 

- Ðó là đa tâm Hòa Thƣợng không trả lạ chi . 

 

 

Tam Tạng giả nghe Quốc Trƣợng nói biếm mình là thầy tu nhiều lòng, không phải kẻ nhứt tâm, nên 

giận và lựa trái tim, và nói xóc lại rằng:  

 

- Một chùm trái tim của bần tăng tuy là nhiều trái, song có màu là: Tim đỏ, tim trắng, tim vàng . 

 

Nói rồi lựa từ trái mà nói:  

 

- Trái tim nầy không độc địa, trái tim nầy không bất nhơn, Trái tim nầy không ganh gổ, Trái tim nầy 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

không sanh sự, Trái tim nầy khong sát nhơn, Trái tim nầy không nhút nhát; Trái tim nầy không tà 

vạy, Trái tim nầy không tham lam, Trái tim nầy không nhu trƣợc. Hết thảy là chín trái tim đều giống 

tốt, mà chẳng có màu đen . 

 

 

Quốc Vƣơng kinh hồn run lặp cặp, liền phán rằng:  

 

- Thôi thôi, thâu tim nhƣ cũ, kẻo trẫm ghê mình . 

 

Tam Tạng giả thâu tim rồi hiện nguyên hình nói lớn rằng: 

 

- Bệ Hạ coi không thấu nên lầm, chớ tôi là ngƣời lƣơng thiện, có tim tốt chớ không có tim đen. Trừ 

ra Quốc Trƣợng có trái tim thiệt đen, để tôi mổ ra mà coi, đặng dùng làm dẫn hay lắm! 

 

Vừa nói vừa cầm đao xốc lại, Quốc Trƣợng nhìn biết mặt Tôn Hành Giả, hoảng hồn lập tức đằng 

vân.  

Tôn Hành Giả hét lớn rằng:  

 

- Mi chạy đâu cho khỏi? 

 

Nói rồi xách thiết bảng nhảy lên mây đập đại.Quốc Trƣợng đƣa gậy ra đở, chịu đặng hai mƣơi hiệp 

liền hóa hào quang bay vào cung, mỹ hậu ngó thấy cũng hóa hào quang bay theo nữa. 

 

Còn Tôn Hành Giả nhảy xuống nói rằng:  

- Các ngƣơi biết Quốc Trƣợng là yêu chƣa? 

 

Bá quan đồng lạy ta, Tôn Hành Giả nói:  

 

- Khoan đã, khoan đã, hãy đi kiếm hôn quân coi ở đâu? 

 

Bá quan nói:  

 

- Bệ Hạ tôi thấy tranh đấu rất kinh, nên kiếm đƣờng ẩn mặt, không biết ngự vào điện nào? 
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Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

 

- Vậy thì các ngƣơi đem ta kiếm cho mau, kẻo để yêu hậu nó bắt đi mà khốn . 

 

 

Bá quan y lời, dẫn Hành Giả vào cung, không thấy vua và mỹ hậu. Tam Cung Lục Viện đều lạy tạ.  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Là xong gì mà tạ ơn, các quan hoạn đi tìm chúa cho mau . 

 

Các thái giám y lời, đi kiếm khắp các điện, tới đền cẩn thần, thấy vua Tì Khƣu núp phía sau coi bộ 

kinh hãi.  

Các quan hoạn tâu tự sự.  

Vua Tì Khƣu mới tỉnh hồn.  

Các hoạn đỡ vua ra, bá quan tâu rằng:  

 

- Nhờ ơn thần tăng đánh đuổi yêu tinh, mỹ hậu cũng biến mất . 

 

 

Vua Tì Khƣu ngự ra đền, mời Hành Giả ngồi trên cẩm đôn mà tạ ơn, rồi lên trên ngai phán hỏi rằng:  

 

- Trƣởng lão hồi sớm mai xinh tốt, sao bây giờ lại biến hình dung? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Tôi không dám tâu Bệ hạ, ngƣời đi xin ghi điệp là thầy tôi, hiệu Ðƣờng Tam Tạng. Còn tôi là học 

trò lớn, họ tên là Ngộ Không. Lại còn hai ngƣời sƣ đệ tôi là Bát Giới và Sa Tăng, đƣơng ở ngoài nhà 

trạm. Bởi hồi ban mai Bệ Hạ nghe lời yêu tinh, muốn lấy tâm can thầy tôi mà làm đƣợc dẫn, nên tôi 

giả hình sƣ phụ vào đền mà đánh yêu tinh; thiệt thầy tôi còn ở ngoài nhà trạm . 

 

Vua Tì Khƣu nghe nói truyền hai ông quan Thái tể đi rƣớc ba thầy trò vào đền.  

Hai quan vƣng chỉ. 
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Nói về Tam Tạng từ khi nghe Tôn Hành Giả đánh với yêu quái trên mây, thì đã thất kinh hồn vía! 

Phần thì mang cái mặt gỏ khai ngấy, khó chịu vô cùng! Nay nghe quân vào thƣa rằng:  

- Bệ Hạ truyền chỉ mời ba thầy trò vào đền lập tức . 

 

Tam Tạng hãi kinh, sợ chúng mổ mật.  

Bát Giới cƣời rằng:  

 

- Xin sƣ phụ đừng giựt mình, chuyến nầy không phải lấy tâm can mà sợ. Chắc sƣ huynh thắng trận 

mời vào đãi tiệc tạ ơn . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Dầu chi thỉnh tới đền ơn đi nữa mà ta mắc mang cái mặt nầy đi đâu cho đặng . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Không hề gì, vào đền sƣ huynh sẽ làm phép giải . 

 

 

Tam Tạng phải vịn vai Sa Tăng, Bát Giới mà đi ra ngoài.  

Hai ông Thái tể kinh hãi nói rằng:  

 

- Châu ôi! Ấy là ba con quỷ chúa, chớ không phải thầy sải! 

 

Sa Tăng nói:  

 

- Chúng tôi không phải yêu quái, tuy tƣớng dữ mà lòng hiền . 

 

Hai ông Thái tể hết sợ, vội vã đi thỉnh. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả ngó thấy, liền đón mà gở cái mặt đất cho thầy, rồi thổi một cái. Tam Tạng hiện 

nguyên hình tinh thần càng mạnh mẽ.  

Vua Tì Khƣu bƣớc xuống ngai nghinh tiếp đón, rƣớc ba thầy trò lên đền với Hành Giả.  
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Tôn Hành Giả hỏi: 

Bệ Hạ có biết con yêu ấy ở xứ nào mà đên đây không? Xin nói lại rõ ràng. Lão Tôn bắt giùm cho dứt 

hậu hoạn . 

 

Vua Tì Khƣu thẹn mặt phán rằng:  

 

- Ba năm trƣớc nó đến, trẫm có hỏi gốc nó ở đâu. Nó nói ở cách thành chẳng xa, cứ đi quay hƣớng 

nam bảy chục dặm, tới Liễu chi pha, trên liễu chi pha có xóm Thanh hoa, am ở tại đó. Bởi Quốc 

Trƣợng tuổi già không có chút trai, đời sau sanh đặng một gái, nuôi đến mƣời sáu tuổi, chƣa gả cho 

ai; nguyền dƣng cho trẫm. Nên trẫm dùng yêu dấu sau cung, không dè sanh bịnh. Thái y điều trị 

không lành, Quốc Trƣợng có bài thuốc tiên, phải nấu trái tim con nít lấy nƣớc mà uống thuốc ấy. 

Trẫm bất tài cho nên mới tin nghe, chọn con nít của dân, định giờ ngọ nầy lấy trái tim làm thuốc. 

May gặp thần tăng giáng trần, vừa ƣa lồng con nít mất hết; Quốc Trƣợng lại nói: Thần tăng tu hành 

ngƣời đời, tinh thần sung túc, nếu đặng trái tim ấy thì hay hơn tim con nít muôn phần. Bởi trẫm nghe 

lầm phạm tội. Cám ơn thần tăng biết phép thâu yêu quái, xin ra oai linh mà trừ hậu hoạn, thì trẫm 

dƣng hết của báu trong nƣớc mà tạ ơn . 

 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Tôi chẳng nói giấu chi, những con nít trong lồng, tại thầy tôi từ bi nên sai tôi lén ăn cắp mà giấu 

hết. Thôi, đứng nói sự tạ ơn chi hết, để tôi bắt yêu quái cho có âm đức mà thôi . 

 

 

Nói rồi rủ Bát Giới đi theo.  

Bát Giới nói:  

 

- Kính vâng lịnh anh, em lẽ nào dám cãi? Ngặt trong bụng trống trơn, nên đi đánh không nổi . 

 

Vua Tì Khƣu truyền quan dọn tiệc chay, đãi thầy trò xong xả.  

Bát Giới ăn no rồi, đằng vân đi theo Hành Giả. 

 

 

Khi ấy vua Tì Khƣu và hậu phi, bá quan văn vỏ ai nấy đồng lạy trên mây mà nói rằng:  
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- Thiệt Tiên Phật xuống phàm, trừ yêu cứu thế . 

 

 

Còn Tôn Hành Giả dắt tay Bát Giới đồng bay thẳng qua hƣớng nam ƣớc chừng bảy bốn chục dặm, 

liền sa xuống núi, ngó thấy có ke lớn, hai bên bờ rất cao, trên bờ mọc cả ngàn cây dƣơng liễu. Ngặt 

không thấy xóm Thanh hoa, và cũng chẳng có nhà nào nữa. 

 

 

Tôn Hành Giả kiếm tìm chẳng đặng, liền bắt ấn niệm chú, châu Thổ Ðịa xứ ấy nà hỏi rằng:  

- Ðây là liêu chi pha sao không thấy xóm Thanh hoa, ngƣơi hãy chỉ giùm cho rõ! 

 

Thổ Ðịa nói:  

 

- Tại đây động Thanh hoa thì có, chớ đến Thanh hoa động thì không: Nhƣ Ðại Thánh muốn tìm đến 

tìm Thanh hoa động thì trƣớc phải đi ngang qua phía nam, lại cây dƣơng chín ngọn, ôm gốc đó xây 

qua ba ái, xây lại ba cái, rồi hai tay đồng vỗ cây dƣơng mà kêu mở cửa. Kêu luôn ba tiếng nhƣ vậy, 

thì tự nhiên cửa mở, thấy động Thanh hoa . 

 

 

Tôn Hành Giả nghe nói truyền Thổ Ðịa về. Bảo Bát Giới nhảy qua khe với mình đi kiếm cây dƣơng 

ấy. Thiệt có một cây dƣơng gãy, mọc ra chín ngọn trên đầu.  

Tôn Hành Giả bảo Bát Giới rằng:  

 

- Ngƣơi hãy đứng dang ra cho xa, đặng ta kêu cửa mà kiếm con yêu quái ấy. Chừng nào ta đuổi nó 

ra, thì ngƣơi sẽ ứng tiếp . 

 

 

Bát Giới y lời.  

Tôn Hành Giả làm theo lời Thổ Ðịa đã bảo, thiệt kêu luôn ba tiếng, thấy cửa mở ra, thì cây dƣơng ấy 

đâu mất.  

Hành Giả vào trong cửa, có cái bình phong bằng đá, trên khắc bốn chử Thanh hoa tiên phủ. Nhảy 

qua bình phong đá, ngó thấy Quốc Trƣợng ngồi trong động đƣơng ôm một ngƣời mỹ nữ, thở hào hên 

và bàn luận việc nƣớc Tì Khƣu.  

Quốc Trƣợng và nàng ấy đồng than rằng:  
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- Phải dịp quá! Việc ba năm nay mới gần xong, bị con lọ nồi phá đám . 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy lại giá thiết bảng nói lớn rằng:  

- Phải dịp gì nà! Ta đập một bảng hóa ra một loài thú cho mà coi . 

 

 

Quốc Trƣợng thất kinh buông nàng ấy, quơ gậy đuổi liền, hai ẩu đả với nhau trƣớc động. 

 

Bát Giới ở ngoài nghe tiếng đánh với nhau trong động cũng bắt ngứa nghề, liền xô cây dƣơng chín 

ngọn nhào tới. Vác đinh ba cuốn đứt rễ, thấy máu chảy dầm dề, nghe văng vẳng nhƣ có tiếng khóc!  

Bát Giới nói rằng:  

- Vậy thì cây nầy cũng thành tinh nữa . 

 

 

Xảy thấy Tôn Hành Giả dụ Quốc Trƣợng ra ngoài.  

Bát Giới không thèm nói chi hết, xốc tới vác đinh ba đập đùa!  

Quốc Trƣợng hoảng hồn đánh không lại, dùn mình hóa ra hào quang bay qua phía đông, hai anh em 

đằng vân theo riết. 

 

 

Giây phút nghe loan kêu hạc ré, thấy hào quang sáng giới, coi lại là Nam Cực Tiên Ông, ông ấy thâu 

hào quang của Quốc Trƣợng, và nói lớn rằng:  

- Ðại Thánh khoan đi theo, Thiên Bồng đừng đuổi nữa, có tôi đến làm lễ đây . 

 

Tôn Hành Giả đáp lễ, rồi hỏi rằng:  

 

- Thọ tinh, chú ở đâu tới đây? 

 

Bát Giới cƣời rằng:  

 

- Chú già sói nấy thâu hào quang con yêu, chắc là giấu nó rồi đi phải . 

 

Nam Cực Tiên Ông nói:  
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- Có đây, có đây, xin hai ông tha nó . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Con yêu ấy can chi với lão đệ, nên muốn làm ơn? 

 

Nam Cực Tiên Ông cƣời rằng:  

 

- Nó là đồ đở chơn của tôi, không dè trốn xuống đây mà làm yêu quái! 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nhƣ phải vật của lão đệ, thì bảo nó hiện hình coi nhƣ thế nào? 

 

Nam Cực Tiên Ông nghe nói liền xả hào quang xuống, và hét lớn rằng:  

 

- Súc sanh, hiện nguyên hình cho mau ta tha tội khỏi chết . 

 

Hào quang liền hiện ra con nai trắng, rớt cây gậy dƣới đất.  

Nam Cực Tiên Ông lấy cây lên mà nói rằng:  

 

- Con thú nầy nó ăn cắp cây gậy của tôi . 

 

Bạch Lộc quì mọp dƣới đất cúi đầu mà khóc.  

Nam Cực Tiên Ông giã từ Hành Giả, mới lên lƣng Bạch lộc; Tôn Hành Giả nắm tay nói rằng:  

 

- Lão đệ khoan đi đã, còn hai chuyện chƣa xong! 

 

Nam Cực Tiên Ông hỏi:  

 

- Còn chuyện chi nữa? 

 

Tôn Hành Giả nói:  
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- Còn một chuyện chƣa bắt đặng mỹ nhơn, không biết con quái gì biến ra đó, và hai phải theo tôi đến 

thành Tì Khƣu ra mắt hôn quân cho rõ yêu quái hiện hình, kẻo ngƣời phàm nghi ngại . 

 

Nam Cực Tiên Ông nói:  

 

- Nhƣ vậy thì ta ở đây mà đợi. Ðại Thánh và Thiên Bồng đi xuống động mà bắt mỹ nhơn về đây sẽ 

vây đoàn đến nƣớc Tì Khƣu cho thiên hạ rỏ . 

 

 

Khi ấy hai anh em đồng vào động Thanh hoa, hét lên hăm bắt yêu tinh, mỹ nhơn hãi kinh run lập 

cập, liền ẩn dƣới bình phong, vì không có ngỏ sau mà trốn.  

Bát Giới hét lớn rằng:  

 

- Chạy đi đâu, ta cho ngƣơi một cào cỏ . 

 

 

Mỹ nhơn kinh hãi hóa hào quang bay lên bị Hành Giả đập một thiết bảng nhắm vào hào quang, sà 

xuống đất hiện nguyên hình là hồ ly mặt trắng!  

Bát Giới đổ ngay độp một đinh ba chết tốt!  

Tôn Hành Giả bảo rằng:  

- Ðừng đập nát thây nó, để hiện hình cho hôn quân coi đó làm bằng chứng? 

 

 

Bát Giới kéo thây con chồn, theo Hành Giả ra khỏi động, gặp Nam Cực Tiên Ông cỡi bạch lộc tới, 

liền bƣớc xuống nghinh tiếp.  

Bát Giới quăng thây hồn ly trƣớc mặt bạch lộc mà nói rằng:  

 

- Phải con gái mi đó chăng? 

 

Bạch lộc gật đầu, đƣa mỏ hửi thây ít cái, rồi cất tiếng ƣ ! Coi bộ nhƣ thƣơng xót.  

Bị Nam Cực Tiên Ông phát trên đầu bạch lộc một cái mà nói rằng:  

- Súc sanh, mi còn hồn là may phƣớc, lại hửi nó làm chi? 
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Nói rồi mở dây lƣng cột cổ bạch lộc dắr đi và nói rằng:  

 

- Ðại Thánh, chúng ta đi đến nƣớc Tì Khƣu.  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Khoan đã, để phá động cho tan hoang, kẻo năm khác yêu tinh ở nữa . 

 

 

Nói rồi niệm chú, thâu Thổ Ðịa, bảo kiếm củi khô chà bổi, chất đầy cả đống nổi lửa đốt động cháy 

queo, mới cho Thổ Ðịa về nghỉ. 

 

 

 

 

 

Khi ấy, Nam Cực Tiên Ông dắt bạch lộc, Tôn Hành Giả kéo thây hồ ly, Bát Giới theo sau, đồng về ới 

trƣớc đền.  

Chúa tôi ngó thấy kinh hồn, đồng cúi đầu làm lễ.  

Tôn Hành Giả bƣớc lại, đỡ vua Tì Khƣu mà cƣời rằng:  

- Ðừng có lạy tôi làm chi! Bạch lộc kia là Quốc Trƣợng mọi lần lạy nóp cũng đủ phải! Còn mỹ hậu 

đó hãy giởn với nó cho vui . 

 

 

Vua Tì Khƣu nghe nói chừng nào hổ thẹn chừng nấy, túng thế phải tạ ơn, phán rằng:  

 

- Nhờ ơn thần tăng cứu tánh mạng cả nƣớc, thiệt ơn lớn bằng trời . 

 

Truyền dọn yến đãi tiệc ở Ðông Các mời Nam Cực Tiên Ông, và bốn thầy trò Ðƣờng Tăng đồng 

ngồi vào tiệc tạ ơn. 

 

Còn Tam Tạng ra mắt Nam Cực Tiên Ông, Sa Tăng cũng ra mắt mà hỏi rằng:  

- Bạch lộc là vật của tiên ông, vì cớ nào đến chốn đây mà làm hại? 
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Nam Cực Tiên Ông cƣời rằng:  

 

- Khi trƣớc ông Ðông Huê đế quân đến tôi, tôi cầm ở đánh chƣa rồi một bàn cờ, bạch lộc nó trốn 

mất, đến khi khách về tôi kiếm nó không đặng, tôi đánh tay biết nó ở chốn nầy, nên xuống đây kiếm 

nó. Vừa lúc gặp Tôn Ðại Thánh ra oai, phải tôi đi chập chân, thì nó đã tan mạng . 

 

 

Mãn tiệc rồi, Nam Cực Tiên ông từ giã, vua Tì Khƣu quỳ lạy xin phép sống lâu. Nam Cực Tiên Ông 

cƣời rằng:  

- Bởi ta đi kiếm bạch lộc, không đem thuốc linh đơn theo, ta muốn truyền phép tu luyện, ngặt Quốc 

quân suy yếu quá chừng nên học không đặng. Khi nảy ta đem sáu trái táo cho Ðông Huê đế quân 

uống nƣớc hết ba trái, còn ba trái lại đây, thôi cho Quốc quân dùng đỡ . 

 

 

Nói rồi lấy ba trái táo trong túi áo đƣa ra.  

Vua Tì Khƣu ăn ba trái táo, tinh thần mạnh mẽ nhƣ thƣờng! Sau đặng sống lâu đi tu hành phật Tì 

Khƣu chƣa gọi là Tì Kheo bồ tát. Thiệt chánh chữ là vua Tì Khƣu. Nam Cực Tiên Ông giã từ, nhảy 

lên lƣng bạch lộc, nạt lên một tiếng, nó liền nhảy lên mây, cả nƣớc ấy đồng thắp hƣơng lạy tạ. 

 

 

Còn Tam Tạng hối học trò sửa soạn dời chơn, vua Tì Khƣu cầm lại, xin dạy phép tu hành, Tôn Hành 

Giả nói:  

- Từ nay sắp sau, Bệ Hạ bớt tham tửu sắc, thì chẳng sanh bịnh hoạn . 

 

 

Vua Tì Khƣu tạ ơn, rồi đem hai mâm vàng bạc đặng làm tiền lộ phí. Tam Tạng không thâu của ấy.  

Vua Tì Khƣu truyền dọn xe rồng cho Tam Tạng ngồi, vợ chồng và cung nga đồng đẩy xe tống tạ, bá 

quan cũng theo đƣa. 

 

Ðoạn tới chợ, thấy thiên đều đặt bàn hƣơng án, cúng kỉnh nghiêm trang.  

Xảy nghe gió thổi đùng đùng một ngàn một trăm cái lồng ngỗng trên cao xa xuống, con nít đứa khóc 

đứa cƣời, lại nghe tiếng nói thinh không rằng:  

- Tôn Ðại Thánh, khi trƣớc chúng tôi y lời, đem con nít giấu hết, nay biết đại thánh trừ xong yêu 

quái, nên chúng tôi trả con nít lại cho! 
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Chúa tôi và cha mẹ trẻ con ấy đồng quỳ lạy thinh không. Tôn Hành Giả nói lớn rằng:  

 

- Ta cám ơn chƣ thần giúp sức . 

 

Nói rồi bảo cha mẹ nào thì nhận con nấy.  

Dân sự bồng con ra mừng rỡ đồng nói một cách rằng:  

 

- Chúng tôi nhờ bốn vị Ðƣờng trào lão gia, nên con mình đặng sống, cũng nên rƣớc về nhà mà đãi 

tiệc tạ ơn? 

 

 

Nói rồi, kẻ thì khiêng Bát Giới, ngƣời thì cỏng Sa Tăng, có kẻ đội Hành Giả mà đi, nhiều ngƣời kiệu 

Ðƣờng Tăng mà rƣớc. Bởi cám ơn cứu con nên quên sợ! 

 

 

Vua quan cản không đặng, túng phải lui về.  

Còn bá tánh cỏng thầy, và gánh đồ dắt ngựa, đem về nhà dọn tiệc đãi đằng.  

Rồi nhà nầy đến nhà khác, lƣu truyền cả tháng mới xong! Kẻ may quần áo, ngƣời sắm giày mão, lại 

phơi thêm cơm khô và sắm vật thực, mới chịu đƣa đi. 

 

 

Vua Tì Khƣu hay tin dẫn bá tánh hộ tống trọng thể.  

Nhiều nhà mƣớn thợ vẽ, họa chân dung thầy trò và làm bài vị mà thờ phƣợng cúng tế.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 80  

Gái ma giả dạng cầu đôi lứa 

Sải thánh cao tài biết phải chăng 
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Khi ấy chúa tôi quan dân nƣớc Tì Khƣu theo đƣa bốn thầy trò khỏi thành đã hai mƣơi dặm.  

Tam Tạng từ biệt, cứ đi thẳng qua hƣớng tây, đi cho tới hết đông qua xuân, hết tháng hai chừng ít 

bữa, xảy thấy núi cao chập chồng, chim kêu thánh thót; Tam Tạng càng thêm nhớ nhà!  

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Xin thầy đừng phiền nảo, vì lời xƣa có rằng: Giục cầu sanh phú quý (Muốn đặng của đến già) Tu 

hạ tử công phu (Phải ra công gần chết)  

Tam tạng nói:  

 

- Câu ấy hay lắm, rất đổi muốn làm cho có của mà hƣởng tới già đời, trƣớc còn phải ra công siêng 

năng gầu chết thay, huống chi muốn thành Tiên Phật, mà còn tiếc xác phàm? Song chƣa rõ đƣờng đi 

Tây thiên còn bao nhiêu nữa? 

Bát Giới thƣa rằng:  

 

- Phật Tổ tiếc ba tạng kinh, thấy thầy trò quyết lòng thỉnh kinh cho đặng, chắc Phật Tổ gạt mình 

chơi, chẳng vậy sao đi hoài không tới? 

Sa Tăng nói:  

 

- Anh nói trái quá! Miễn là bằng lòng theo đại ca mãi, lo gì không tới Lôi âm. Nhắm việc đời chẳng 

khó, tại lòng chúng chẳng bền . 

 

 

Tam Tạng đi chờ tới trƣớc, thấy có đám rừng tòng rậm rịt, liền kêu lớn nói rằng:  

- Ngộ Không, chúng ta đi mới khỏi chốn gập ghình, lại gặp rừng rập rợp! Phải coi cho kỹ chớ khá bơ 

thờ . 

 

 

Tôn Hành Giả nghe nói, liền xách thiết bảng đi trƣớc dọn đƣờng, hơn nữa ngày thầy trò ra chƣa khỏi 

cụm rừng ấy!  

Tam Tạng nói:  

 

- Thuở nay đi nhiều rừng nhiều núi, mà không đặng phong cảnh nhƣ chốn nầy. Hoa nở thơm tho, 

bƣớm bay tở mở, cỏ lạ bông xinh, ai xem cũng đẹp. Vậy thì ta ngồi đây mà nghỉ chơn, hai là ngƣơi 

kiếm chổ hóa trai đỡ dạ, bởi hết cơm khô . 
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Tôn Hành Giả vâng lời thỉnh thầy xuống ngựa, ngồi dƣới cội tùng.  

Còn Tôn Hành Giả lấy bình bát, cân đẫu vân lên mây ngó xuống, thấy dƣới rừng tòng hào quang 

chiếu lên sáng giới.  

Hành Giả cất tiếng khen rằng:  

 

- Tốt lắm, tốt lắm! Thầy ta cốt là Kim Thiền trƣởng lão đầu thai bởi khi trƣớc Kim Thiền trƣởng lão 

tu đã mƣời đời nên nay có hào quang che phủ trên đầu. Còn Lão Tôn năm trăm ngang tàng nay theo 

sƣ phụ đi thỉnh kinh, chắc sau cũng thành chánh quả . 

 

 

Xảy thấy cụm rừng phía bên nam xông lên một ngọn khói đen, chắc là yêu khí. 

 

Còn Tam Tạng và Sa Tăng, Bát Giới, thầy thì đi tìm hoa ngoạn kiểng trò thì hái trái lót lòng, Tam 

Tạng nghe khóc vẳng vẳng, nghỉ thầm rằng:  

- Trong rừng nầy không có nhà ai, chắc là có ngƣời đốn củi bị cọp hùm nên la khóc . 

 

 

Nghỉ rồi men men theo tiếng khóc mà đi tìm, xảy thấy một nàng xinh tốt, bị chôn nữa thân mình 

dƣới cội cây; còn từ dƣới sắp lên bị bó vào đại thọ.  

Tam Tạng bƣớc lại hỏi rằng:  

- Cô vì cớ nào mà bị trói bị chôn nhƣ vậy?  

Nàng ấy vừa khóc vừa thƣa rằng: 

- Sƣ phụ ôi! Nhà thiếp ở tại nƣớc đà, cách rừng nầy hai trăm dặm. Cha mẹ tôi thờ Phạt tại gia. Ðến 

tiết thanh minh nội nhà tôi đồng đi tảo mộ, xảy nghe tiếng mã la inh ỏi, lũ ăn cƣớp cầm gƣơm giáo 

túa ra, cha mẹ và thân quyết tôi đều hãi kinh chạy hết, tôi còn nhỏ chạy theo không kịp, bị lâu la bắt 

đặng, chủ trại muốn dùng làm phu nhơn, phó đảng cũng muốn chiếm đoạt, nhiều ngƣời tranh hành 

cự địch với nhau, sau chúng nó giãi hòa không ai chịu tƣ dụng, mới đem tôi trói tại cội cây, rồi đi 

mất hết. Nay đã năm ngày đêm, chắc là phải chết, không dè phƣớc đức tổ phụ mới khiến gặp thầy. 

Xin sƣ phụ lấy lòng từ bi cứu mạng tôi khỏi lụy, sau dầu xuống chín suối, tôi cũng còn ơn nhớ ơn 

thầy . 

 

 

Nói rồi khóc lớn!  
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Tam Tạng động lòng cũng khóc ròng, và kêu đồ đệ ôi! Mà tiếng kêu nghe bệu bạo lắm. 

 

 

Khi ấy Sa Tăng, Bát Giới đƣơng kiếm trái cây, xảy nghe thầy kêu tiếng tít kèn anh em liền chạy lại, 

ngó thấy thầy con mắt đỏ chạch lấy làm lạ hỏi rằng:  

- Vì cớ nào mà thầy khóc, kêu chúng tôi sai khiến chuyện chi? 

Tam Tạng chỉ góc cây mà nói rằng:  

 

- Bát Giới, mở dây cứu nàng ấy làm phƣớc . 

 

Bát Giới không suy nghĩ chi hết, nghe biểu thì làm. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả ở trên mây ngó xuống, thấy hơi đen nghi ngút, che hết hào quang, liền nói rằng:  

- Không xuống, không xong, khói đen che lấp hào quang, sợ yêu tinh làm hại sƣ phụ. Hóa trai là tiểu 

sự, cũng chẳng vội gì, chi bằng xuống gìn giử thầy cho khỏi khốn nạn . 

 

 

Nghĩ rồi nhảy xuống thấy Bát Giới đƣơng mở dây, Tôn Hành Giả bƣớc lại xách tay Bát Giới, xô 

nhào một cái gần dập hàm.  

Bát Giới lồm cồm chờ dậy, ôm mõ nói rằng:  

 

- Thầy bảo tôi đi cứu ngƣời ta, sao anh xô tôi nhào hớt? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Sƣ đệ đừng mở dây cho nó, nó là yêu quái làm mƣu gạt chúng ta . 

 

Tam Tạng nạt rằng:  

 

- Con khỉ hay nói xàm, thiệt đứa con gái rõ ràng, sao gọi là yêu quái? 

Hành Giả nói:  

 

- Bởi thầy khôn rỏ việc nầy, chớ hồi trƣớc tôi còn làm yêu, muốn ăn thịt ngƣời ta thì làm miếng nghề 

nhƣ vậy. Bởi thầy là con mắt phàm, coi sao thấu yêu tinh biến hóa? 
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Bát Giới rƣớng cổ cãi rằng:  

 

- Bật Mã Ôn hay đặt chuyện lắm, xin sƣ phụ đừng nghe . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Thôi thôi, sƣ huynh ngƣơi thuở nay nói đâu có đó, mình hãy đi cho rảnh, không lo việc thiên hạ làm 

chi? 

Tôn Hành Giả mừng rỡ nói rằng:  

 

- Hay lắm, hay lắm, số thầy khỏi bị yêu ăn thịt, nên không cãi lời Lão Tôn! Xin lên ngựa ra khỏi 

rừng tòng, coi có nhà nào tôi sẽ hóa trai cho thầy đỡ đói . 

 

 

Tam Tạng y lời lên ngựa bốn thầy trò cứ việc đi hoài. 

 

 

Còn con quái ấy nghiến răng mà nói rằng:  

- Mấy năm nay ta nghe đồn Tôn Ngộ Không thần thông lắm, nay ta mới thấy rõ ràng. Còn Tam Tạng 

là kẻ tu hồi thuở còn thơ, tinh thần sung túc, nên ta quyết làm mƣu hiệp hòa cho bổ, không dè bị con 

khỉ phá đám nhƣ vầy, thiệt là uổng công quá, để mình kêu thử vài tiếng nhƣ thế nào? 

Nghĩ rồi kêu lớn rằng:  

 

- Thầy ôi, gặp kẻ mắc nạn mà chẳng cứu, gọi rằng cầu Phật thỉnh kinh chi? 

Tam Tạng nghe rõ, dừng ngựa nói rằng:  

 

- Ngộ Không, cứu nàng ấy kẻo tội nghiệp? 

Tôn Hành Giả nói rằng:  

 

- Sao thầy còn nhắc nó nữa? 

Tam Tạng nói:  

 

- Vậy chớ ngƣơi chẳng nghe nàng ấy kêu đó hay sao? Cứu một mạng ngƣời, hơn cất bảy từng tháp, 

hễ cứu mạng ngƣời sống, cũng bằng đi thỉnh kinh . 
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Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Thầy muốn làm lành, thì tôi không thuốc trị. Thầy muốn cứu ngƣời, tôi không lẽ cản. Nếu cản chắc 

thầy giận niệm chú nhức đầu, tôi chịu cũng không nổi. Chi bằng để thầy cứu, khỏi cực thân tôi, thà 

sau mất công mấy ngày cũng dễ chịu hơn nhức đầu một lát . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Con khỉ đừng nhiều chuyện, ta không cầu ngƣơi cứu đâu. Ngƣơi hãy ngồi đó cho khỏe, để Sa Tăng, 

Bát Giới đi cứu với ta . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Mô Phật! Cái công đức nầy của thầy tôi, chớ tôi không chịu cứu! Thà để sau đi cứu thầy tôi . 

 

Tam Tạng hứ một cái, rồi đi với Sa Tăng, Bát Giới trở lại cội dây, Bát Giới mở dây rồi, lấy cào cỏ 

cuốc đất móc nàng ấy lên.  

Nàng ấy mừng rỡ đi theo ba thầy trò, Tôn Hành Giả ngó thấy cƣời ngất!  

Tam Tạng mắc cỡ mắng rằng:  

 

- Con khỉ cƣời chuyện chi đó? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Tôi cƣời thầy: Thời lai phùng hảo hữu, Vận khứ ngộ giai nhơn. 

 

Tam Tạng đáp rằng:  

- Khéo nói xàm thì thôi! Ta là ngƣời tu hành, có chuyện chi mà gọi chữ thời lai vận khứ? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Thầy đi tu hồi lúc còn thơ, cứ việc niệm kinh, không coi đều luật. Chớ thầy trò mình là Hòa 

Thƣợng mà dắt con gái lạ đi theo, nếu gặp ngƣời sanh sự họ bắt mà nạp cho quan, thì mắc tội gian 

dâm,không trông gì đi thỉnh kinh đặng. Dầu nay phƣớc khỏi án gian dâm, cũng mắc tội dẫn con mắc 

vợ ngƣời ta, không lẽ chạy ngõ nào cho thoát đặng . 
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Tam Tạng nạt rằng:  

 

- Ta làm phƣớc lẽ nào mắc họa. Thôi thôi, bề nào ta cũng chịu hết, không can cớ với ngƣơi, miễn 

cứu đặng mạng ngƣời là có đức . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Ấy là thầy làm hại nàng ấy, chớ phải là cứu mạng đâu? 

Tam Tạng hỏi:  

 

- Ta hại nàng ấy làm sao? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Khi trƣớc nàng ấy bị trói tại cội cây, có khi nhịn đói tới mƣời ngày mới chết, mà chết cũng toàn 

thây. Nay thầy dắt đi theo mới hại lắm: Vì thầy cởi ngựa, anh em tôi đi quá tên bay, nàng ấy nhỏ 

chơn chạy theo sao kịp, nếu bị hùm beo ăn thịt, thì chết chẳng toàn thây, tuy cừu mà té ra làm hại? 

Tam tạng nói:  

 

- Ngƣơi nói nhƣ vậy thì phải lắm! Bây giờ biết tính làm sao? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Vậy thì thầy bồng nó lên cởi chung một con ngựa với thầy? 

Tam Tạng nói:  

 

- Lẽ nào dám ngồi chung với nàng ấy. Ta đi bộ cũng còn nổi, chi bằng Bát Giới dắt ngựa, đặng ta đi 

bộ cho nàng theo . 

 

Tôn Hành Giả cƣời ngất nói rằng:  

 

- Bát Giới có phƣớc quá chừng, thầy bầu làm chức dắt ngựa! 

Tam Tạng nói:  

 

- Con khỉ hay nói liều! Há chẳng nghe lời ngạn ngữ rằng: Ngựa hay cho mấy, không ai coi nó cũng 
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đi chậm, lẽ nào không ai dắt mà nó đi theo đặng hay sao? Hãy lo đi kiếm xóm, hoặc am chùa mà gởi 

cô nầy lại đó, hễ cứu thì cứu cho vẹn toàn . 

 

Tôn Hành Giả nói phải. 

 

 

Khi ấy Tam Tạng đi trƣớc, Sa Tăng gánh đồ hành lý đi theo, Bát Giới dắt ngựa đi kế đó.  

Còn Tôn Hành Giả đi sau hộ tống nàng kia. Cách ba mƣơi dặm đƣờng, rời đã chiều tối. Ngó thấy có 

cảnh chùa, Tam Tạng nói:  

- Thiệt may quá chừng, để xin vào chùa tá túc. Vậy thì các ngƣơi đứng ngoài ngõ, ta vào hỏi thữ coi 

thế nào. Nếu ngƣời ta chịu cho tá túc ta sẽ kêu các ngƣơi vào . 

 

 

Nói rồi bƣớc vào cửa, thấy chùa hƣ nhà hoang, vách rêu thèm lỡ, bƣớc vào xô cửa, không thấy một 

ngƣời!  

Có một cái đại đồng lòng phủi mốc cho cái chuông, rƣng rƣng nƣớc mắt!  

Xảy nghe chuông ngân một tiếng bon, Tam Tạng giựt mình té ngữa!  

Ấy là sải hƣơng hỏa ngó thấy ngƣời lạ, nên lén lấy cục gạch bể mà quăng cái chuông nên chuông 

ngân lớn tiếng!  

TamTạng run và than rằng:  

 

- Chuông ôi! Hay là lâu năm ngƣơi thành tinh đó? 

Sải hƣơng hỏa chạy ra đở Tam Tạng dậy, và nói rằng:  

 

- Xin lão gia chờ dậy, không phải chuông thành tinh đâu, tại tôi đánh nó . 

 

 

Tam Tạng thấy sải ấy đen thui diện mạo xấu xa lắm, nên ngỡ là yêu nên nói rằng: 

- Ngƣơi là yêu quái đó chăng? Ta không phải ngƣời thƣờng mà kéo níu. Ta là sải Ðại Ðƣờng, có ba 

ngƣời đệ tử thân thông, sức mạng bắt rồng bặt cọp, nếu ngƣơi chọc tới chúng nó, thì tánh mạng 

không còn! 

Sải hƣơng hỏa quì xuống thƣa rằng:  

 

- Tôi là sải thắp nhang chùa nầy, chớ không phải yêu quái. Khi tôi mới thấy lão gia vào, thì hồ nghi 
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là yêu quái giả dạng, nên lấy gạch bể quăng cái chuông cho có tiếng, thữ coi biến hóa hay chăng? 

Nay rõ lão gia là ngƣời tu hành, xin mời vào phƣơng trƣợng . 

Tam Tạng tỉnh hồn nói rằng:  

 

- Thiếu chút nữa mà tôi chết giấc . 

 

 

Nói rồi đi theo sải hƣơng hỏa vào sau phƣơng trƣợng, thấy chỗ ở nghiêm trang.  

Tam Tạng lấy làm lạ hỏi rằng:  

 

- Vì cớ nào trƣớc chùa lôi thôi, mà sau nầy tề chỉnh? 

Sải hƣơng hỏa cƣời nói rằng:  

 

- Lão gia ôi! Trong núi nầy có loài yêu rất dữ, nó hay đi ăn cƣớp ngƣời ta ban ngày đón chúng mà 

giựt đồ, tối lại vào chùa mà nghỉ, nó chiếm từ cái tự nầy, chúng tôi sợ nên không dám nói, túng phải 

bỏ chùa cho nó ở, đi phú quyến cất chùa khác mà tu hành . 

 

 

Tam Tạng nghe nói, ngó lên chùa mới thấy năm chử vàng: Trần Hải Thiên Lâm Tự . 

 

 

Xảy thấy thầy cả ra nghinh tiếp, thấy Tam Tặng sắc sảo, thầy cả vuốt ve niềm nỡ tỏ ý thƣơng yêu, 

rƣớc vào phƣơng trƣợng đàm đạo, rồi hỏi thăm rằng:  

 

- Thầy ở đâu đến đây? 

Tam Tạng nói:  

 

- Bần tăng ở nƣớc Ðại Ðƣờng vƣng chỉ đi thỉnh kinh Tây Phƣơng, đi đến lỡ đàng trời tối, xin vào 

chùa tá túc một đêm . 

 

Thầy cả cƣời rằng:  

 

- Mình là đệ tử Phật mà còn nói dối làm chi? 

Tam Tạng nói: 
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- Tôi chẳng hề nói dối . 

 

Thầy cả nói:  

 

- Từ Ðông Ðộ đến đây, thiên sơn vạn thủy, núi nào cũng có quỷ , động nào cũng có yêu, tƣớng yếu 

đuối nhƣ thầy lẽ nào một mình đi đến đây cho đặng . 

Tam Tạng nói:  

 

- Thầy luận nhƣ vậy phải lắm, lẽ nào một mình tôi đi đặng đến đây, thiệt tôi có ba ngƣời học trò, gặp 

núi dọn đƣờng mà đi, gặp sông cũng kiếm đò kêu rƣớc, đuổi cọp hùm, đánh yêu quái, bảo hộ tôi mới 

đến chốn nầy . 

 

Thầy cả hỏi:  

 

- Còn đứng ngoài cửa núi . 

 

Thầy cả nói:  

 

- Ở đây yêu tinh hiều nhƣ kiến, hùm cọp rảo quá đông, rất dỗi ban ngày chúng tôi còn không dám đi 

xa, trời chƣa đỏ đèn đà đóng cửa, chừng nầy còn ở ngoài ngõ là dễ lắm sao? 

Nói rồi truyền tiêu băng ra mời ba ngƣời đệ tử. 

 

 

Ðoạn sải nhỏ ra cữa ngõ, thấy Hành Giả thì thất kinh hồn vía té nhào, ngó ngoài thấy Bát Giới càng 

hết hồn, lăn tròn nhƣ gổ và bò và lết vào báo rằng:  

- Lão gia ôi! Không xong, không xong! Ba ngƣời đệ tử Lão gia chắc bị yêu ăn hết, bây giờ có ba bốn 

con quỷ đứng ngoài cửa ngõ mà thôi! Hình dạng chúng nó ra thế nào? 

Tiểu tăng nói: 

- Ông Thiên Lôi đứng trƣớc, mỏ giàn xay đứng giữa, và con quỷ mập nhăn nanh, lại có con tinh cái 

đứng sau hết! 

Tam Tạng cƣời rằng:  

- Ấy là ba ngƣời học trò của tôi, diện mạo dữ dằng nhƣ vậy! Còn đứa con gái ấy tôi cứu tại cụm rừng 

tòng . 
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Thầy cả nói:  

 

- Gia gia ôi! Gia gia hiền hậu nhƣ vầy, sao kiếm học trò dữ tợn? 

Tam Tạng nói:  

 

- Tuy chúng nó không thanh lịch sự, song có phép có tài. Xin thỉnh chúng nó vào cho rồi, nếu để lâu 

thì cái thằng nhƣ Thiên Lôi nó phá cữa, bởi nó là đứa nghinh ngang, không phải ngƣời khuôn khép . 

 

Khi ấy tiểu băng chạy ra ngõ, đứng xa kêu lớn rằng:  

- Ðƣờng lão gia sai thỉnh các ông . 

 

Bốn ngƣơi nghe liền vào phƣơng trƣợng.  

Tám mƣơi sải đều ra mắt, rồi cơm chay mà đãi.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 81  

Chùa Trấn Hải, Ngộ Không đánh quỷ 

Rừng Hắc Tòng, TamTạng bị tinh 

Giây phút dọn cơm rồi, bốn thầy trò ăn uống xong xả, nàng ấy ăn uống cũng gọi là. Kế tối thắp đèn, 

các sải hỏi thăm Tam Tạng về việc thỉnh kinh.  

Còn mấy sải nằm cứ châm bẫm ngó nàng ấy mà quên buồn ngủ!  

Tam Tạng nói với Thầy cả rằng:  

- Mai tôi tính dời gót, không biết đƣờng sá ra thể nào? 

Thầy cả liền quì xuống, Tam Tạng hoảng hồn, kéo dậy mà nói rằng: 

- Xin thầy chớ dậy, tôi hỏi thăm đƣờng đi, sao thầy làm lễ? 

Thầy cả nói:  

- Ðƣờng đi bằng phẳng, xin đừng lo lắng nhọc lòng, ngặt có một việc bây giờ gay go lắm: Mấy thầy 

ngủ trong liêu tôi rất tiện, ngặt cô nầy không biết ngủ chỗ nào? 

Tam Tạng nói:  

- Xin thầy đừng nghi chúng tôi có lòng tà vạy! Hồi sớm mai đi ngang qua rừng tòng, thấy cô nầy bị 

trói dƣới cội cây nên cứu dắt theo đó. Tự ý thầy chọn chỗ nào cho cô ấy nghỉ đỡ cũng xong! 
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Thầy cả nói:  

- Nhƣ vậy, xin đem cô ấy lên chùa, ngủ một mình thì tiện lắm .  

Tam Tạng nói phải.  

Thầy cả sai hai sải nhỏ, dắt nàng ấy lên chùa.  

Còn các sải vào liêu ngủ hết. 

 

 

Rạng ngày Tôn Hành Giả dậy trƣớc, kêu Bát Giới, Sa Tăng chờ dậy, sửa soạn đồ hành lý và thắng 

ngựa xong rồi, Tôn Hành Giả thấy thầy ngủ mê quá, liền bƣớc lại kêu thầy.  

Tam Tạng mở con mắt ra, mà chờ dậy không nỗi.  

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Vì cớ nào vậy? 

Tam Tạng và rên và nói rằng:  

- Không biết làm sao mà ta bịnh bất kỳ, đã mau mình, lại chóng mặt! 

Bát Giới nghe nói, liền rờ mình thầy, thiệt nóng nhƣ hơi lửa, liền cƣời ngất nói rằng:  

- Tôi chẳng phải làm thầy coi mạch, song rờ mình nhận chứng không sai, chắc là hồi hôm thấy của 

không vốn nên ăn nhiều, quá độ mới trúng thực nhƣ vậy! 

Tam Tạng nói:  

- Không phải trúng thực đâu, tại hồi khuya ta đi tiểu quên đội mão nên cảm sƣơng . Tôn Hành Giả 

thƣa rằng:  

- Bây giờ thầy đi nổi hay không? 

Tam Tạng nói rằng:  

 

- Rất đổi ngồi dậy còn không nổi thay, huống chi là cởi ngựa! Chắc là trể ngày giờ! 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Ðƣờng đi Tây Phƣơng không phải một ngày một bửa mà tới; thầy đả có bịnh, nghỉ ít bửa lại hại gì? 

Bề nào có chúng tôi nuôi dƣỡng . 

 

 

 

Ðến bửa thứ ba, Tam Tạng rán ngồi dậy mà nói rằng:  

- Ta đau hai bửa rày nên không hỏi thăm đặng , chẳng hay có ai đem cơm nƣớc cho cô ấy hay 

không? 
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Tôn Hành Giả nói:  

 

- Thầy lo dƣỡng bịnh cho mạnh, hỏi thăm nó làm chi? 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Ngƣơi đỡ ta chớ dậy, lấy bút mực ra đây . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ta viết thơ gói theo cái diệp thông quan, ngƣơi đem về cho Thiên tử . 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Chuyện ấy dể nhƣ chơi. Nếu việc chi thì tôi không dám khoe tài, chớ nghề đem thơ thì tôi thứ nhứt; 

nhảy vọt một cái về đền dƣng cho Thiên tử, còn cân đẩu vân trả lời có khi ngòi viết thầy còn ƣớt. 

Song thầy đặt thơ làm sao, xin nói sơ cho tôi nghe thử . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Ý ta đặt nó tắt nhƣ vầy: Năm xƣa tôi vƣng chỉ đi thỉnh kinh, cũng quyết hết sức hết lòng cho nên 

việc, không dè mang bịnh gần miềng, nên nán đi không nỗi, tôi chắc phải bỏ xƣơng nơi đất khách, 

xin vua sai ngƣời khác đi thỉnh kinh . 

 

Tôn Hành Giả cƣời ngất thƣa rằng:  

 

- Thầy ôi, thầy tệ làm chi lắm vậy, hễ có đau một hai ngày thì trối chết! Sao thầy không nghỉ, quyền 

sanh tử tại nơi Lão Tôn, Diêm Vƣơng nào dám sanh tâm? Phán quan nào dám giũ sổ? Quỷ sứ nào 

dám làm dữ? Vô thƣờng nào dám bắt hồn? Nếu chọc giận tôi xách thiết bảng tới phá đền, chắc không 

nhà mà ở . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Thầy biết trong mình bịnh nặng lắm! Ngƣơi nói lớn lối làm chi . 
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Bát Giới nói:  

 

- Sƣ huynh ôi! Nếu thầy bịnh ngặt, anh em ta lo lần việc tống chung . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ngƣơi cứ nói xàm mãi, ta đã cỏ rội rể của thầy: Kiếp trƣớc thấy là đệ tử thứ nhì của Phật Tổ, hiệu 

là Kiêm Thiền trƣởng lão, bởi làm biếng không nghe giảng kinh cứ ngồi ngủ gục, nên phải đọa nhƣ 

vầy . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Anh ôi! Dầu thầy có ngủ gục, một tội ấy cũng chẳng bao nhiêu, đã đày xuống Ðông Ðộ mà phụng 

chỉ kinh, mắc hoạn nạn cũng đủ trừ tội ấy, sao còn hành bịnh hoạn ngặt nghèo nhƣ vầy . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Thầy tội sanh đôi, bởi ngủ gục lại trật chân đạp nhằm hột gạo, nên phạt thêm bịnh trong ba ngày . 

 

Bát Giới nghe nói kinh hải nói rằng:  

 

- Nếu vậy tôi ăn xốc táp đổ cơm biết bao nhiêu, biết hành bịnh mấy năm cho hết? 

 

Hành Giả nói:  

 

- Phật ngài không chấp chúng sanh ngƣời đã thành rồi mà còn phạm tội thì mới phạt nặng. Ngày nay 

thầy còn bịnh chớ mai đã mạnh rồi . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Ta bữa nay khô cổ quá chừng, ngƣơi kiếm một chén nƣớc mƣa giải khát . 

 

Tôn Hành Giả mừng rằng:  
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- Thầy muốn uống nƣớc mƣa, thì bịnh đã gần mạnh . 

 

Nói rồi lấy bình bát xuống nhà trù, thấy các sải ngồi khóc với nhau, con mắt đỏ chạch.  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Mấy thầy nầy bụng dạ nhƣ con tép, chúng ta ở đỡ ít bữa, đến khi từ giã sẽ đền ơn, tiền cơm nƣớc 

đều trả đủ; chuyện chi mà khóc với nhau là sợ thầy mỏ dài lớn bụng ăn cụt vốn? 

 

Các sải nói:  

 

- Lão gia ôi! Nột chùa tôi một trăm mƣời ngƣời giăng tay nuôi thầy mỗi ngƣời một ngày cũng đặng 

một tháng mƣời bữa lẽ nào tới nổi thiếu mà phải tính tiền cơm . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nếu không phiền hà sao lại than khóc? 

 

Các sải nói:  

 

- Không biết con yêu nào ở đâu đến chùa, cách hai đêm trƣớc hai sải nhỏ lên chùa giộng chuông rồi, 

không thấy trở xuống. Bữa sau lên chùa kiếm chẳng đặng, ra sau vƣờn thấy những quần áo và hai 

đống xƣơng, luôn nhƣ vậy ba đêm hết sáu mạng! Bởi thấy tôn sƣ bịnh nên không dám nói ra; sợ giựt 

mình mà thêm bịnh nữa, nên chúng tôi khóc lén mà thôi . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói giựt mình nổi giận nói rằng:  

 

- Thôi đừng nói nữa, chắc nó là yêu quái ăn ngƣời, để ta bắt nó mà giết cho rảnh . 

 

Các sải nói:  

 

- Không linh sao phải yêu tinh, chắc nó biết đằng vân giá vũ, biến hóa vô cùng. Nếu lão gia trừ đặng 

nó mà cứu chúng tôi, thiệt công đức lớn lắm! 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  
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- Chẳng tiện làm sao? 

 

Các sải thƣa rằng:  

 

- Chẳng dám giấu lão gia, tuy chúng tôi một trăm mƣời ngƣời, đều tu hành hồi nhỏ, cạo đầu và vần 

công cho nhau. Quen nghe niệm Phật thắp hƣơng, chẳng biết bắt rồng đánh cọp, chẳng biết tà quái, 

cũng chẳng hiểu yêu tinh. Lão gia ôi! Nếu chọc yêu bộng ra; chắc là một trăm mƣời mạng chúng tôi, 

chắc nó ăn một bữa. Một là báo chúng tôi mắc đi đầu thai, hai là bỏ chùa nầy bặt tích. Chuyện bất 

tiện nhƣ vậy, không phải tầm thƣờng! . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói nổi giận hét lớn rằng:  

- Các Hòa Thƣợng nầy điên quá, biết sợ yêu quái mà không biết cội rễ Lão Tôn . 

 

Các sải thƣa rằng:  

 

- Thiệt chúng tôi không biết . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ðể ta nói sơ lƣợc cho các ngƣơi nghe. Ta xƣng hùng tại núi Hoa Quả, lại làm lung đánh tiện Thiên 

cung, đói thì lấy thuốc Lão quân nuốt đôi ba hột, khát thời lấy rƣợu Ngọc đế uống sáu bảy chung; 

con mắt trợn tối trời tối đất, thiết bảng huơi mất xác mất hồn, chớ sá yêu to tinh nhỏ, kể gì cọp dữ 

rồng hung. Bị ta rƣợt một hồi trốn chui trốn nhũi, bị ta đập một gậy thành đất thành bùn. Dầu tƣớng 

trời cũng sợ Ngộ Không. Các sải ôi, để ta bắt yêu tinh cho chúng bây coi thữ, mới biết sức Lão Tôn 

nổi . 

 

Các sải nghe nói nghỉ thầm rằng:  

- Hòa Thƣợng nầy nói phách lắm, chắc cũng có tài năng . 

 

 

Nghĩ rồi đồng dạ dạ liền tiếng.  

Thầy cả nói rằng:  
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- Khoan đã, Tôn Sƣ còn bịnh, sự bắt yêu chẳng gấp gì. Nếu hai đằng tranh đấu với nhau, làm lụy cho 

Tôn Sƣ chẳng tiện . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Phải phải. Ta đem nƣớc mƣa cho sƣ phụ, rồi trở lại bây giờ . 

 

Nói rồi bƣng bình bát nƣớc mƣa đến phƣơng trƣợng đƣa cho sƣ phụ. 

 

 

Khi ấy Tam Tạng đƣơng khát, thấy nƣớc liền uống, đã hết khát lại khỏe mạnh.  

Tôn Hành Giả thấy thầy chỏi hỏi, coi bộ bớt bịnh, liền thƣa rằng:  

- Thầy ráng ăn chút đỉnh cơm cháo đặng chăng? 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Nƣớc mƣa nầy nhƣ thuốc linh đơn, bịnh ta đã giảm hết phân nữa! Ƣớc sức ăn cơm cũng đặng chút 

đỉnh 

 

Tôn Hành Giả mừng quýnh nói rằng:  

 

- Thầy tôi đã mạnh nên muồn ăn cơm . 

 

Nói rồi hối các sãi dọn cơm cho chóng các sải bƣng mấy mâm cơm ra và một tô bột huỳnh tinh Tam 

Tạng ăn nữa tô bột huỳnh tinh.  

Tôn Hành Giả với Sa Tăng chung một mâm.  

Còn mấy mâm Bát Giới hƣởng hết!  

Ngƣời đầu bếp dọn dẹp rồi thắp đèn;các sải di tản. 

 

Còn Tam Tạng hỏi Hành Giả rằng:  

- Hôm nay chúng ta ở đây đã mấy ngày? 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Ba ngày chẳn. Thầy đã lành mạnh, mai sẽ lên đƣờng; để nán đêm nay đặng tôi bắt yêu quái . 
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Tam Tạng hãi kinh hỏi rằng:  

- Bắt yêu tinh ở đâu! 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Có con yêu tinh ở trong chùa nầy, để LãoTôn bắt giùm cho họ . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Ðồ đệ ôi! Ta chƣa đặng thiệt mạng, sao ngƣơi lại muốn bắt yêu. Nếu nó có thần thông ngƣơi bắt 

không đặng nó. Chắc là làm hại tới ta . 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Giúp việc phải thời giúp, dung ngƣời đặng thời dung, dằn lòng đừng nóng nảy, sửa hết chớ tranh 

hùng . 

 

Tôn Hành Giả thấy thầy cản liền thƣa rằng:  

 

- Thầy ôi! Tôi không dám nói giấu, con yêu ở trong chùa nó ăn thịt ngƣời ta . 

 

Tam Tạng thất kinh hỏi rằng:  

 

- Nó ăn ai đó? 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Thầy trò mình mới ở ba ngày, mà nó ăn hết tới sáu sải . 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Rất đổi con chồn thấy con thỏ chết còn biết buồn thay, vì thƣơng một loại với nó. Huống chi mình 

cúng thầy sải nghe yêu ăn thầy sải mà không thƣơng. Thôi ta buông cho ngƣơi đi, song phải giử gìn 
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mới đặng . 

 

Tôn Hành Giả mừng rỡ nhảy ra khỏi phƣơng trƣợng, đi thẳng lên chùa, dòm ra ngoài thấy trăng chƣa 

mọc, trong chùa còn tối đen.  

Tôn Hành Giả liền thắp đèn lƣu ly, qua bên Tây đánh chuông, qua bên Ðông đánh trống, rồi dùn 

mình biến ra sãi nhỏ chừng mƣời ba tuổi, mặc áo nhựt bình, gỏ mỏ tụng kinh trƣớc bàn Phật. 

 

 

Ðến canh hai trăng mới mọc, trận gió thổi ào ào!  

Gió qua rồi, nghe mùi xạ thơm tho, tiếng thổi khua rổn rảng.  

Tôn Hành Giả nghiêng mình ngó ra, thấy một ngƣời con gái lịch sự bƣớc vô.  

Tôn Hành Giả cố ý, cứ việc tụng kinh hê hà.  

Nàng ấy bƣớc lại gần ôm ngang Hành Giả mà hỏi rằng:  

- Tiểu hòa thƣợng tụng kinh gì đó? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Kinh hàng ma kinh . 

 

Nàng ấy nói:  

 

- Ai nấy đều ngủ hết thầy còn tụng làm chi? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ðã vái rồi không tụng sao đặng? 

 

Nàng ấy ôm riết Hành Giả và hôn và nói rằng:  

 

- Thầy đi ra vƣờn sau với tôi!  

Tôn Hành Giả làm bộ nghẻo đầu mà nói rằng:  

 

- Thiệt cô không biết điều lắm! Lời xƣa nói: Có đuyên ngàn đặm mới nên đôi, không nợ bên mình 

không kết bạn . 
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Nàng ấy nói:  

 

- Sao tôi không biết điều! Sẳn đêm nay sao tỏ trăng rạng, thầy đi với tôi ra sân vƣờn mà chơi . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói nghỉ thầm rằng:  

- Nói vậy sáu sải kia cũng bị mê sắc mà chết! Nay ăn quen nó đến dụ ta . 

 

Liền nói xuôi rằng:  

 

- Nàng ôi! Tôi là ngƣời tuổi tác còn nhỏ, nên tôi không biết chuyện chơi! 

 

Nàng ấy nói:  

 

- Thầy đi theo tôi, tôi sẽ bày biểu . 

 

Tôn Hành Giả cƣời thầm nghỉ rằng:  

 

- Thôi, mình đi theo nó, còn nó có bày biểu cách nào! 

 

Hai ngƣời choàn tay ra tới sau vƣờn.  

Nàng ấy ngéo chân Hành Giả vật nhào xuống đất mà kêu rằng:  

 

- Anh ôi, anh ôi . 

 

Và kêu và mơn trớn!  

Tôn Hành Giả thấy nựng niệu, sợ để lâu nó ăn thịt mình. Nghĩ rồi chụp tay nó mà vật xuống.  

Nàng ấy nói:  

 

- Anh ôi, anh ôi! Anh vật tôi làm chi? 

 

Tôn Hành Giả nghỉ rằng:  

 

- Không thừa dịp nầy mà đánh nó mà đợi chừng nào chi bằng ra tay trƣớc thì mạnh . 
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Nghĩ rồi hiện nguyên hình, hƣơi thiết bảng đập đại. 

 

 

Còn nàng ấy lấy làm lạ, không dè sải nhỏ mà hung hăng! Chẳng ngờ coi kỷ lại là Tôn Hành Giả! 

Song nó cũng không chút gì sợ, bèn rút song kiếm ra chờ dậy đỡ liền.  

Hai ngƣời đang đánh lốp bốp với nhau.  

Xảy nghe gió thôi tứ bề mặt trăng hết sáng.  

Hai ngƣời đành ẩu đã sau vƣờn.  

 

Nàng ấy nhắm bề đánh không lại, liền tính kế chạy dài.  

Tôn Hành Giả hét lớn rằng:  

- Ðồ khốn chạy đi đâu, mau hàng đầu cho sớm . 

 

 

Nàng ấy cứ việc chạy hoài, Tôn Hành Giả đuổi nột.  

Nàng ấy cởi chiếc giày bên tả niệm chú hóa ra mình cầm song kiếm cự với Hành Giả. Còn hình thiệt 

nó hóa gió, bay vào phƣơng trƣợng bắt Tam Tạng đem về núi Hảm Không, động Vô Ðể, truyền hộ 

hạ dọn tiệc đặng phòng hoa chúc. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả nổi nóng, đập nàng ấy một thiết bảng té xuống, hiện ra chiếc giày thêu!  

Tôn Hành Giả biết mắc kế, lật đật về phƣơng trƣợng thăm thầy, thấy không có ai tại đó, biết yêu đã 

bắt rồi.  

Lại thấy Bát Giới đƣơng đàm đạo với Sa Tăng.  

Tôn Hành Giả đƣơng cơn nóng giận, không biết phải quấy, giá thiết bảng nói rằng:  

- Ta đập chúng bây chết hết 

 

(Vì cớ nào Tôn Hành Giả giận hai ngƣời ấy, bởi không giữ thầy, lại giận khi trƣớc Bát Giới, Sa Tăng 

cứu con yêu ấy!)  

 

Bát Giới hoảng hồn không có ngỏ mà chạy.  

Còn Sa Tăng thì ngƣời biết điều, nên xuống nƣớc quỳ lạy mà thƣa rằng:  
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- Anh ôi, tôi biết ý anh rồi, anh quyết đập hai đứa tôi cho chết, rồi đi thẳng về nhà, chớ không cứu sƣ 

phụ . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ta giết hai đứa bây, rồi sẽ đi cứu sƣ phụ . 

 

Sa Tăng cƣời rằng:  

 

- Anh ôi, anh nói cái gì lạ vậy? Chúng tôi cũng nhƣ một sợi tơ xe không nên chỉ, một bàn tay vô 

chẳng nên kêu. Anh ôi, nếu giết chúng tôi thì ai giử đồ và coi ngựa, cho anh cứu thầy? Xin nói theo 

Quản Trọng, Bảo Thúc chia vàng chớ bắt chƣớc Tôn Tẫn, Bàng Quyên đua trí. Lời xƣa có nói rằng: 

Bắt hùm cậy sức anh em, đánh giặc nhờ ơn phụ tử. Xin anh đừng giết chúng tôi, để sáng sẽ rán sức 

đồng lòng đi kiếm sƣ phụ với anh mới đặng . 

 

Tôn Hành Giả tánh hay nóng nảy, nhƣng cũng biết điều. Nên thấy Sa Tăng nói nhƣ vậy, liền hồi tâm 

mà nói rằng:  

 

- Thôi hai đƣa bây chờ dậy. Mai phải rán sức mà kiếm thầy . 

 

Bát Giới nghe tha mừng quýnh nhảy dựng dậy nói rằng:  

 

- Anh ôi, chuyện nầy để cho Lão Trƣ . 

 

 

Mấy anh em đêm ấy chẳng ngủ chút nào, ngồi với nhau cho tới sáng, sửa soạn đồ hành lý mà đi.  

Thầy cả thấy vậy hỏi rằng:  

 

- Lão gia bây giờ đi đâu?  

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Nói ra cũng khó chịu, mà không lẽ làm thinh! Hôm qua ta khoe miệng với các ngƣơi, nói bắt giùm 

yêu quái! Té ra chƣa đặng bắt yêu quái, mà không thấy thầy ta; nên phải lo đi kiếm . 
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Các sải sợ quá nói rằng:  

- Lão gia vì sự chúng tôi mà lụy đến tôn sƣ, bây giờ biết ở đâu mà đi kiếm . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ta biết chổ rồi . 

 

Các sải liền dọn cơm thiết đãi.  

Bát Giới ăn no và nói rằng:  

 

- Mấy thầy phải thế lắm! Ðể tôi đi kiếm sƣ phụ, rồi sẽ trở về đây mà chờ! 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Còn trở lại mà ăn một bữa chớ sao! Thôi, ngƣơi lên chùa coi con gái bữa hôm đó có còn hay 

kkông? 

 

Các sải nói:  

 

- Không có đâu! Nó ngủ có một đêm, rồi sáng ra đâu mất! 

 

Tôn Hành Giả nghe nói biết ý mừng rỡ giả từ, hối Bát Giới, Sa Tăng, dắt ngựa gánh đồ, trở về ngõ 

củ.  

Bát Giới nói:  

 

- Anh đi sái rồi,Quản Trọng là ngƣời tài trí đời Liệt Quốc làm bạn với Bảo Thúc. Bảo Thúc giàu, 

Quản Trọng nghèo, hai ngƣời đi buôn với nhau, đến khi chia lời, Quản Trọng dành phần nhiều, để 

phần ít cho Bảo Thúc! Ai nấy đồng nói Quản Trọng là ngƣời tham, Bảo Thúc nói: Không phải đâu! 

Quản Trọng chẳng hề tham, tại nghèo nên phải chia phần nhiều, chi đụng mới đủ. Sau Quản Trọng 

hay lời ấy, thì khen rằng: Sanh ta là cha mẹ, biết ta Bảo Thúc. Sao trở về Ðông độ? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ngƣơi biết gì mà cãi. Ngày trƣớc tại rừng tòng, có đứa con gái bị trói, Lão Tôn đã nhìn thấy loài 

yêu. Còn chúng bây đều nói là ngƣời tử tế, nên nó mới ăn hết sáu sải, rồi bắt thầy đi. Tại chúng bây 

cứu cái cô ấy, nó mới thỉnh thầy về rừng bây giờ ta phải trở về đƣờng củ mà kiếm chớ sao . 
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Bát Giới, Sa Tăng mới khen phục, mau mau về ngỏ củ mà tìm, té ra kiếm cũng không đặng!  

Tôn Hành Giả nổi nóng rút thiết bảng ra dùn mình biến ra ba đầu sáu cánh tay, cầm ba tay thiết bảng, 

đập bụi trong rừng.  

Bát Giới ngó thấy nói rằng:  

 

- Sa Tăng ôi! Sƣ huynh nổi nóng rồi! Kiếm chẳng đặng thầy, nên mắc phong đó! 

 

 

Chẳng ngờ Hành Giả đập bụi một hồi, Sơn thần và Thổ Ðịa kinh hãi ra quì trƣớc mặt thƣa rằng:  

 

- Chúng tôi và Thổ Ðịa Sơn Thần ra mắt Ðại Thánh . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Hay thiệt là hay, đập bụi một hồi, Thổ Ðịa Sơn Thần đều ra mắt! Phải chi đập một hồi nữa thì Thái 

tuế cũng phải ra . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Sơn thần Thổ Ðịa ở đây kết đảng với cƣờng đạo nó lấy của thiên hạ, mua heo dê mà cúng tế ngƣơi. 

Lại còn hiệp lỏa với yêu tinh mà bắt thầy ta nữa. Giấu ở đâu thì phải khai ngay, nếu chối ắt là bị đánh 

. 

 

Sơn thần hoảng kinh thƣa rằng:  

 

- Ðại Thánh trách lầm, oan chúng tôi lắm!Yêu tinh ấy không phải ở núi tôi, song ban đêm nó nổi gió 

bay ngang qua đây thì chúng tôi ngó thấy. Nguyên nó ở tại núi Hảm Không, động Vô Ðể, ngay 

hƣớng Nam cách đây hơn hai ngàn dặm; nó biến hóa tới mà bắt Tôn Sƣ . 

 

 

Tôn Hành Giả nghe nói giựt mình thầm, truyền Thổ Ðịa Sơn Thần lui hết.  

Rồi hiện hình thiệt nói với Sa Tăng, Bát Giới rằng:  
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- Sƣ phụ đi xa lắm . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Xa cho mấy đằng vân cũng tới .  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 82  

Thử Tinh ép Ðƣờng Tăng 

Hành Giả cứu Sƣ Phụ 

Khi ấy ba anh em đằng vân qua phía Nam, con ngựa cũng bay theo nữa (bởi cốt nó là rồng).  

Giây phút bay ngàn dặm tới hòn núi kia . 

Tôn Hành Giả nói:  

- Anh em mình đồng nhảy xuống chót núi, để một mình Bát Giới kiếm coi động Vô Ðể tại đâu, sẽ 

kiếm thế cứu thầy mới đặng . 

 

 

Nói về Bát Giới vổ tay nhảy xuống trƣớc, đi theo đƣờng mòn ƣớc đặng năm sáu dặm, xảy thấy hai 

đứa nữ quái đƣơng khiêng nƣớc, đầu nó đội mão cao một thƣớc hai, Bát Giới xốc lại kêu lớn rằng:  

- Yêu quái, yêu quá! 

 

Hai con nữ quái nổi giận nói rằng:  

 

- Hòa Thƣợng nầy vô lễ quá, mình là ngƣời lạ vô can, sao nó dám kêu rằng yêu quái. Vã lại nó đi tay 

không chẳng có binh khí chi mà sợ, hãy đập đòn gánh trên sọ nó cho nó biết chừng . 

Bàn luận với nhau rồi lấy cây khiêng nƣớc đập trên đầu Bát Giới lốp cốp.  

Bát Giới mắc làm phách đi tay không, nên chẳng dám cự, túng phải mang đầu chạy lên núi. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả đứng trên chót núi, đƣơng ngó khắp nơi, thấy Bát Giới nhảy bổ lên núi nói 

rằng:  
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- Anh ôi, đi về cho rảnh! Yêu tinh dữ tợn quá chừng! 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Nó dữ làm sao? 

 

Bát Giới nói:  

 

- Có hai con nữ quái đi gánh nƣớc, tôi mới kêu nó một tiếng mà chúng nó trở đòn đánh đập đầu tôi 

tới ba bốn cái ! 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Ngƣơi nói làm sao? 

 

Bát Giới nói:  

 

- Tôi kêu bằng yêu quái .  

Tôn Hành Giả cuời rằng:  

 

- Nó đánh mấy cái không có bao nhiêu, đáng lẽ khỏ thêm ít cái nữa mới đáng . 

Bát Giới nói:  

 

- Cảm ơn anh rất nhiều! Cái đầu tôi đã có u có nần, anh còn muốn bảo đánh thêm nữa .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Mềm mỏng muôn trùng cũng tới, nghinh ngang tấc bƣớc khó đời. Mình là sải phƣơng xa, nó là yêu 

có chủ, dầu ngƣơi có tám cánh tay đi nữa, cũng phải kêu tên nó một đôi lời! Chớ kêu nó bằng yêu 

quái, thì nó không khỏ óc làm sao? Bởi không biết chữ lễ nhạc vi tiên, mới bị khỏ nhƣ vậy!  

Bát Giới nói:  

 

- Thiệt tôi không biết ngay! 

 

Tôn Hành Giả nói:  
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- Ngƣơi không biết lễ, ta chẳng nói làm chi, song ngƣơi ở núi tự hồi nhỏ, ăn thịt ngƣời không biết 

bao nhiêu, núi non rừng rú đều từng trải, ngƣơi có biết hai thứ cây nầy chăng? 

Bát Giới hỏi:  

 

- Hai thứ cây chi? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Cây đằng với cây dƣơng .  

Bát Giới nói:  

 

- Lạ gì hai cây ấy mà không biết? Cây đằng cứng hết sức, cây dƣơng dẻo vô cùng .  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Phải, bởi tánh cây dƣơng dẻo mềm, nên thợ mộc chạm trỗ lên cốt phật cốt thánh, rồi lại quang thếp 

bằng vàng, để thờ phƣợng hƣơng đèn chẳng dứt. Còn cây đằng tánh cứng cỏi lắm, nên mấy lò dầu 

dùng nó mà làm bộng đóng đầu, lại bắt niền trên đầu cho chắc nữa, ngày nào cũng bị đóng trên đầu 

cộp cộp, cho nên tánh cứng cỏi thì bị chúng đập đầu .  

Bát Giới nói:  

 

- Phải chi anh cắt nghĩa lời hay cho tôi nghe trƣớc, có đâu đến nổi u đầu!  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Thôi, ngƣơi xuống hỏi thăm nó cho rõ gốc ngọn ra thể nào? 

 

Bát Giới nói:  

 

- Nó đã biết mặt tôi rồi, kẽ nào hỏi thăm đặng. Hoặc là anh chê ít, nên gạt cho nó đánh thêm chăng? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ngƣơi giả hình khác mà đi thì vô sự .  

Bát Giới nói:  

 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

- Phải, song chẳng biết hỏi cách làm sao là phải lễ, xin anh dạy giùm trƣớc cho rành .  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ngƣơi xá nó một cái, rồi nhắm chừng nó nhỏ hơn mình thì kêu bằng cô, nó lớn hơn mình một hai 

tuổi thì kêu bằng chị, nếu lớn quá thì kêu bằng bà, rồi hỏi thăm cho ra mối .  

Bát Giới cƣời rằng:  

 

- Nhìn bà con với yêu làm chi, mà hỏi nhiều chuyện quá .  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Không nhìn bà con, ấy là kêu tƣng mà thám thính cho rõ nếu có thầy mình trong động thì sẽ ra tay, 

bằng không sẽ đi tìm động khác kẻo trễ .  

 

Bát Giới nói phải. Liền dắt đinh ba vào lƣng, dùn mình biến ra Hòa Thƣợng đen và mập, đi xăng xái 

lại chỗ giếng, liền bái cặp nữ quái mà nói rằng:  

 

- Bần tăng kính chào hai bà .  

Cặp nữ quái nói:  

 

- Ông thầy nầy biết điều lắm? 

 

Liền niềm nỡ hỏi rằng:  

 

- Thầy ở đâu đến đây? 

 

Bát Giới nói:  

 

- Ở kia đến đây! 

 

Cặp nữ quái hỏi : 

- Rồi đi về đâu? 

 

Bát Giới nói:  
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- Rồi đi về đó! 

 

Cặp nữ quái nực cƣời thầm, hỏi rằng:  

 

- Thầy tên họ chi? 

 

Bát Giới nói:  

 

- Tôi tên họ chi! 

 

Cặp nữ quái nực cƣời nói rằng:  

 

- Hòa Thƣợng nầy phải thế, song ít oi quá, cứ nói lôi thôi! Hỏi tiếng thứ gì cứ nói tiếng nấy! Bát Giới 

hỏi:  

 

- Hai bà khiêng nƣớc làm chi? 

 

Cặp nữ quái nói:  

 

- Thầy không rõ, nguyên phu nhân tôi mới đặng Ðƣờng Tăng hồi hôm, đem về động thiết đãi, bà tôi 

chê nƣớc trong động không sạch, nên sai chị em tôi đi khiêng nƣớc giếng nầy, đặng dọn đám cƣới 

cho tử tế, tính đêm nay nhập phòng .  

Bát Giới nghe nói vừa dứt lời, liền chạy dông lên núi kêu lớn nói rằng:  

 

- Sa hòa thƣợng, đem gói đồ ra đây đặng chia hai cho rảnh .  

Sa Tăng hỏi:  

 

- Chia đồ hành lý làm chi? 

 

Bát Giới nói:  

- Sƣ phụ đã thành phân với yêu tinh, anh em mình cũng nhƣ chia đồ về mà làm ăn, còn trông gì đi 

thỉnh kinh nữa .  

Tôn Hành Giả nạt rằng:  

 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

- Ngƣơi nói xàm đã quen miệng! Sƣ phụ bị yêu bắt về động, ngồi trong ta cứu cũng mỏi mệt, lẽ nào 

thành thân với yêu mà ngƣơi tính nhƣ vậy? 

 

Bát Giới nói:  

 

- Không tính nhƣ vậy, bây giờ mới tính làm sao? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Khó gì, chúng ta bắt mò theo hai đứa khiêng nƣớc vào động, đồng ra tay bắt nó mà cứu thầy .  

Bát Giới y lời ba anh em theo đặng vài mƣời dặm, ngó thấy hai con khiêng nƣớc đâu mất!  

Bát Giới kinh hãi nói rằng:  

 

- Châu ôi! Thầy bị ma ban ngày nó bắt rồi .  

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Sao ngƣơi biết? 

 

Bát Giới nói:  

 

- Hai đứa khiêng nƣớc đi trƣớc phải đến thế, ai dè nó biến mất, không phải ma ban ngày sao? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Có khi nó chun vô động thì phải, để ta xem lại thử coi .  

 

Nói rồi nhƣớng cặp mắt lửa tròng vàng ngó cùng không thấy hai con nữ quái, cũng không thấy động 

ở đâu, chỉ thấy có một tấm bia khắc sáu chữ rằng: "Hảm Không sơn, Vô Ðể động "  

Tôn Hành Giả mừng rỡ nói rằng: 

- Anh em ôi! động yêu tại nƣới đó song không biết cửa động ở đâu .  

 

Nói rồi kéo nhau đến đó, thấy có lót một tấm đá vuông vức gần mƣời dặm đƣờng, chính giữa có lỗ 

bằng cái mái , ngó xuống tăm tăm mù mu.  

Bát Giới nói:  
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- Anh ôi! Miệng động tại đó? 

 

Tôn Hành Giả dòm xuống nói rằng:  

 

- Lạ quá, lạ quá. Ta từ khi bảo hộ thầy đến nay chƣa hề thấy động yêu nào nhƣ vậy.  

Bát Giới, ngƣơi xuống thăm coi thử thể nào? 

 

Bát Giới lắc đầu nói:  

 

- Không dám không dám! Nếu tôi rớt xuống hang nầy, cầu ba năm mới tới đáy .  

Tôn Hành nói:  

 

- Lẽ nào sâu quá nhƣ vậy .  

Bát Giới nói:  

- Anh em lại kỹ mà coi .  

Tôn Hành Giả dòm thấy tăm tăm phỏng ƣớc sau hơn ba trăm dặm. Day lại nói với Bát Giới rằng:  

 

- Thiệt sâu quá! 

 

Bát Giới nói:  

 

- Thôi trở về cho rảnh, cứu không đặng thầy đâu .  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ðừng nói hơi làm biếng nhƣ vậy, lẽ nào sợ khó nhọc mà bỏ thầy. Thôi hai đứa bây giữ miệng hang, 

để Lão Tôn thám thính thử, nếu có thầy dƣới hang nầy, thì ta đánh đuổi yêu tinh ra, hai đứa bây chận 

ngạch mà đập chết ta sẽ cứu thầy lên .  

Hai ngƣời đồng dạ dạ. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả co giò nhảy xuống hang, giây phút tới đáy, thấy sáng nhƣ thƣờng, khiểng hoa 

tƣơi tốt.  

Tôn Hành Giả khen rằng:  
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- Nhƣ vậy thiệt là cỏi quỷ , động báu trong đời, không nhƣờng Thủy Liêm Ðộng . 

 

Xảy thấy cái tòa nhà ba nóc, cữa ngỏ nghiêm trang, trƣớc tòng rậm rịt, xung quanh nhà cửa rất đông.  

Tôn Hành Giả nghĩ rằng:  

 

- Chắc là chổ yêu ở, để mình biến hóa ra con lằn xanh, sẽ lén bay vào lầu ấy .  

Thấy ngƣời con gái ngồi tại nhà mát xinh tốt bằng mƣời đứa bị trói, thiệt là nguyệt thẹn hoa nhƣờng 

Tôn Hành Giả đậu xa xa coi thử. 

 

Giây phút nghe nàng ấy nói rằng:  

- Mấy đứa a hoàn dọn cơm chay lập tức, đặng ta ăn với Ðƣờng Ca sẽ vầy duyên Tần Tấn .  

Tôn Hành Giả cƣời thầm rằng:  

 

- Ðể ta vào thăm ý sƣ phụ nhƣ thể nào .  

 

Liền bay vào trong, thấy Tam Tạng làm thinh, châu mày ngồi trên niệm.  

Tôn Hành Giả bay lên đậu trên đầu Tam Tạng mà kêu thầy, Tam Tạng biết tiếng, liền nói nhỏ rằng:  

 

- Ðồ đệ ôi, rán cứu thầy vớ! 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nó ăn thịt hay sao mà cứu, thiệt tình nó dọn tiệc động phòng nếu thầy ở với nó có con cái ra thì nối 

dòng Hòa Thƣợng, có can chi mà ƣu phiền .  

Tam Tạng nghiến răng nói:  

 

- Ta từ bé tới lớn chẳng có lòng tà. Nếu bây giờ ta chịu với yêu tinh thề phải đọa luôn dƣới địa ngục . 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Thầy đừng thề thốt làm chi, đã thiệt tình tôi dắt ra khỏi động .  

Tam Tạng nói:  

- Ðƣờng vào động ta đã quên rồi ! 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  
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- Chẳng phải là quên, dầu nhớ đi cũng không đặng, bởi khi vào động thì ở trên miệng hang chun 

xuống, còn bây giờ ở dƣới nhảy lên, nếu may mà nhảy lên ngay miệng hang thì ra đặng, bằng rủi ro 

đụng đầu nhắm đá cũng bể đầu, nếu nhảy không khỏi miệng hang té xuống cũng dập mặt! 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Khó lòng nhƣ vậy biết tính làm sao? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Không hệ gì đâu, yêu tinh đã dọn rƣợu mà đãi thầy, thầy phải dùng đỡ một chén. 

 

Rồi rót một chén cho có bọt, đặng tôi hóa làm con bồ hoang bay vào trong bụng mà làm lung, phải 

trừ nó thì cứu thầy mới đặng .  

Tam Tạng ừ ừ, rồi hối Hành Giả đi theo. 

 

Giây phút nàng ấy vào mở cửa kêu rằng:  

- Trƣởng Lão ôi! 

 

Tam Tạng không thèm lên tiếng, nó kêu một lần nữa . 

Tam Tạng nói:  

 

- Có tôi đây .  

Nàng ấy vào đỡ Tam Tạng dắt ra bắt tay choàng vai, làm nhiều màu yêu dấu.  

Tam Tạng thấy nó tỏ tình trăng gió ấp má kề vai, áo cà sa thấm dầu thơm, lòng càng chua xót. 

 

 

Khi dắt Tam Tạng đến nhà mát, nàng ấy liền hỏi rằng:  

- Tôi dọn tiệc rƣợu, xin mời thầy uống cho vui! 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Bần tăng ăn chay từ thuở nhỏ .  
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Nàng ấy nói: 

- Tôi biết thầy không ăn mặn, nên dọn tiệc chay, lại sai gánh nƣớc trên giếng cao, cách chơn núi mấy 

thƣớc, là có ý dùng nƣớc sạch sẽ, nên không đụng nƣớc dƣới nầy .  

Nói rồi rót rƣợu đƣa cho Tam Tạng và thƣa rằng:  

 

- Xin anh uống chén rƣợu nầy, rồi sẽ động phòng hoa chúc .  

Tam Tạng mắc cỡ, rán bƣng chén rƣợu mà bần dùng.  

Xảy nghe tiếng Hành Giả nói bên tai rằng:  

 

- Không hề gì đâu, nó là rƣợu nho, uống một chun cũng không lỗi .  

Tam Tạng túng phải uống.  

Rồi rót một chung rƣợu, nổi bọt vun.  

Tôn Hành Giả đã hiện ra con bồ hong bay vào dƣới bọt rƣợu.  

Tam Tạng đƣa rƣợu cho nàng ấy, nàng ấy bƣng chén rƣợu để xuống bái Tam Tạng vài cái mà nói 

chuyện tạ ơn, rồi mới bƣng chén rƣợu lên thì bọt đã tan hết, ngó thấy con bồ hong trong chung rƣợu, 

nó cũng không dè Hành Giả hóa ra, nó lấy móng tay út vớt con bồ hong mà rảy đi. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả thấy việc không xong nhắm khó vô bụng nó, liền biến ra con ó già bay đại vô, 

cào đổ hết bàn tiệc chén dĩa bể hết trơn, rồi xớt Tam Tạng mà bay. Nàng ấy kinh hồn run lập cập, ôm 

Tam Tạng kéo lại nói rằng:  

- Anh ôi! Con ó già ở đâu bay vào đó? 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Bần tăng không biết .  

Nàng ấy nói:  

 

- Tôi hết lòng lo dọn tiệc chay mà động phòng hoa chúc. Không biết con ó mắc tôi ở đâu bay tới, đập 

bể hết đồ .  

Các tiểu quái thƣa rằng:  

 

- Phu nhơn ôi! Những đồ chay đổ xuống đất rồi, chắc là không dùng đặng .  

Nàng ấy nói:  
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- Ta biết rồi, chắc là ép Ðƣờng Tăng động phòng, nên trời khiến con ó xuống phá đám. Thôi chúng 

bây lƣợm đồ bể bỏ đi, dọn tiệc mặn cho tử tế, ta chỉ trời làm chứng, chỉ đất làm mai, mà thành thân 

với Ðƣờng Tăng kẻo trễ ngày tốt .  

Nói rồi dắt Tam Tạng về phòng bên đông, đóng cửa lại nhƣ cũ. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả bay đến cửa động, hiện hình kêu mở cửa, Bát Giới, Sa Tăng đƣơng chong đinh 

ba và hờm gậy tại miệng hang mà chờ yêu quái, nên nghe kêu liền dẹp đồ binh khí, Tôn Hành Giả 

liền nhảy lên.  

Bát Giới hỏi thăm kỹ lƣỡng, Tôn Hành Giả thuật chuyện lại, rồi dặn rằng:  

- Thôi hai em gìn giữ cửa động cho kỹ càng, để ta đi chuyến nầy chắc cứu đặng sƣ phụ .  

Dặn rồi hóa ra con lằn xanh bay xuống đậu trên cửa lầu mà nghe ngóng. Thấy nàng ấy đƣơng thở 

hào hển, hối lũ nữ quái dọn tiệc mặn, đặng chỉ trời đất thề thốt mà thành thân với Ðƣờng Tăng . 

Tôn Hành Giả nghe nói cƣời thầm rằng:  

 

- Con tinh cái không biết hổ thẹn, giữa ban ngày dám bắt sãi mà làm chồng, để Lão Tôn vào thăm sƣ 

phụ ra thể nào .  

 

Nghĩ rồi bay qua phòng bên đông, thấy thầy đƣơng ngồi khóc.  

Tôn Hành Giả bay lên trên đầu Tam Tạng mà kêu bớ thầy.  

Tam Tạng biết tiếng bèn đứng dậy trách rằng:  

 

- Ngƣơi biến ra con ó mà đập đồ nó làm chi. Làm cho nó nổi nóng muốn thề thốt gọi là mà thành 

thân lấy đặng, bây giờ mới tính làm sao? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

- Xin thầy đừng trách móc làm chi, tôi có phƣơng cứu đƣợc .  

Tam Tạng hỏi:  

 

- Làm sao mà cứu ta? 

 

Tôn Hành Giả nói:  
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- Khi tôi bay ra ngoài thấy phía sau có một vƣờn hoa. Vậy thời thầy gạt nó tới vƣờn hoa mà ngoạn 

kiểng, đi tới cây đào rồi đứng lại, đặng tôi nhảy lên nhánh đào, biến làm trái đào chín đỏ, thầy sẽ hái 

mà đƣa cho nó, sao nó cũng hái trái khác mà đƣa cho thầy. Sao thầy cũng nhƣợng trái đào chín đỏ 

cho nó, hễ nó đƣa vào miệng, thì tôi vô bụng nó tức thời; sẽ bứt ruột gan nó, rồi đâm lủng bụng nó 

mà ra thì cứu thầy mới đặng . 

 

- Tam Tạng nói:  

 

- Ngƣơi có tài thì đánh với nó cũng đặng lại phải chun vào bụng nó làm chi? 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

- Thầy không biết cái động, nên nói nhƣ vậy cũng phải. Nếu dễ đi ra đi vào, thì đánh với nó mới 

đặng, bởi vì khó nổi ra vào, nên đấu lực không tiện, phải làm thế ấy mới xong .  

Tam Tạng gật đầu nghe lời; thầy trò bàn luận xong xả, Tam Tạng vịn cây song mà kêu rằng:  

 

- Bớ nàng, bớ nàng! 

 

Nàng ấy nghe kêu mừng rỡ, chạy lại hỏi rằng:  

 

- Anh kêu tôi có chuyện chi? 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Nàng ôi! Bấy lâu ta đi Tây Phƣơng đã mỏi mệt, nên bữa hôm tại chùa Trấn Hải, mang bịnh phƣơng 

phong mới vừa khá khá. Kế nhờ nàng dắt ta đi dạo chỗ nào cho giải khuây .  

Nàng ấy mừng rỡ nói rằng:  

 

- Anh muốn giải muộn, thì theo tôi đi dạo vƣờn hoa .  

Nói rồi sai tiểu yêu mở cửa vƣờn và quét đƣờng đi cho sạch sẽ.  

Nàng ấy mở cửa phòng, đỡ Tam Tạng ra.  

Mấy con nữ quái đồng theo hầu hạ ra vƣờn.  

Nàng ấy nói nhỏ với Tam Tạng rằng:  
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- Anh ôi! Dạo vƣờn này giải khuây cũng đặng .  

Tam Tạng cũng dắt tay đi ngoạn kiểng, thấy nhiều bông tốt lạ lùng.  

Qua khỏi nhà mát ngó thấy đám đào.  

Tôn Hành Giả nhảy lên nhánh đào, dùn mình hóa ra trái đào chín đỏ.  

Tam Tạng nói với nàng ấy rằng:  

 

- Nàng ôi! Trong vƣờn hoa thơm, trên nhành trái chín, sao đào trái đỏ trái xanh, không đều một lƣợt? 

 

Nàng ấy cƣời rằng:  

 

- Nếu trời không âm dƣơng thì mặt nhựt nguyệt không tỏ. Nếu đất không âm dƣơng thì cỏ cây không 

mọc. Nếu ngƣời không âm dƣơng thì không sanh con cái. Nên cây đào nầy có trái nào có hơi mặt 

nhựt chiều thƣờng thì nó chín trƣớc, nên sắc đỏ, còn những trái ít hứng nắng là còn non, nên sắc 

xanh. Ấy là âm khí dƣơng làm ra nhƣ vậy .  

Tam Tạng nói:  

 

- Nhờ ơn nàng chỉ vẻ .  

Nói rồi bƣớc vói hái trái đào chín.  

Còn nàng ấy hái trái đào xanh.  

Tam Tạng hái và đƣa trái đào ấy mà nói rằng:  

 

- Nàng ƣa màu sắc, xin ăn trái đào chín nầy. Ðƣa trái đào xanh cho tôi dùng .  

Nàng ấy mừng thầm rằng:  

 

- Hòa Thƣợng tử tế lắm, thiệt là kẻ có tình, chƣa làm vợ chồng mà ân tình thế ấy .  

Tam Tạng liền lấy trái đào xanh ăn phức, nàng ấy mừng rỡ mói cắn trái đào đỏ chƣa kịp nhai, Tôn 

Hành Giả nóng nảy quá chừng, liền chun tuốt vào bụng.  

Nàng ấy kinh hãi nói rằng:  

 

- Thầy ôi! Trái đào chƣa kịp nhai, sao nó chạy vô bụng .  

Tam Tạng nói:  

 

- Tại mình mốn ăn thử trái đầu mùa, và tại nó còn nhỏ nên chạy tuốt . 
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Khi ấy Tôn Hành Giả hiện nguyên hình trong bụng nó mà kêu lớn rằng:  

- Thầy ôi, thầy đừng nói chuyện với nó. Tôi đã làm đặng việc rồi .  

Tam Tạng nói:  

 

- Ðồ đệ ôi, làm nhơn cho nó một chút . 

Nàng ấy hỏi:  

- Thầy nói chuyện với ai đó? 

 

Tam Tang nói:  

- Ta nói chuyện với đệ tử ta là Tôn Ngộ Không .  

Nàng ấy hỏi:  

 

- Tôn Ngộ Không ở đâu? 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Ở trong bụng nàng, ấy là trái táo nàng ăn hồi nãy .  

Nàng ấy kinh hãi nói:  

 

- Thôi thôi ta chắc là phải chết! Tôn Hành Giả ôi, ngƣời làm trăm phƣơng ngàn kế, quyết vô bụng ta 

làm chi? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Cũng không làm chi lắm. Một là ăn gan ăn phổi, và ăn trái tim của ngƣơi, vì trái tim ngƣơi có ba 

sợi lông và bảy cái lỗ, hai cái móc hết ruột, để một cái bông không nhƣ cái mỏ mà thôi . Nàng ấy 

nghe nói thất sắc.  

Tôn Hành Giả nhào lộn múa men, đánh quờn đánh võ, nhảy nhót một hồi, thiếu chút nữa mà lủng da 

bụng.  

Nàng ấy đau quá ngã lăn chết giấc.  

 

Tôn Hành Giả thấy nó làm thinh nằm ngay hết thở, tƣởng đã chết rồi, nên không đánh đập nữa. 

Chẳng ngờ nó tỉnh lần bắt hơi thở đặng, liền kêu lớn rằng:  
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- Trẻ nhỏ đi đâu hết? 

 

(Nguyên mấy con nữ quái ấy biết chuyện lắm, nên đƣa hai ngƣời tới cửa vƣờn huê, rồi không theo 

nữa, có ý để hai ngƣời đàm đạo với nhau).  

 

Ðến nay nghe tiếng kêu, nên các nữ quái đều chạy đến hỏi rằng:  

 

- Phu nhơn làm sao mà rên dữ vậy. Hay là đau bụng quá nên thất sắc chăng? 

 

Vƣà nói vừa đỡ dậy.  

Nàng ấy nói:  

 

- Không phải đau bụng, thiệt là trong bụng có ngƣời ta. Thôi thôi, các ngƣơi khiêng Hòa Thƣợng nầy 

đƣa ra khỏi động cho rảnh .  

Các nữ quái áp lại muốn khiêng Tam Tạng.  

Tôn Hành Giả ở trong bụng kêu lớn rằng:  

 

- Không chịu ai khiêng, ngƣời phải cỏng thầy ta đƣa lên khỏi cửa động, thì ta tha tội .  

Nàng ấy sợ chết, phải cỏng Tam Tạng mà đi.  

Các nữ quái chạy theo hỏi rằng:  

 

- Phu nhơn trả lại hay sao? 

 

Nàng ấy nói:  

 

- Miễn là còn thân thì có chồng, còn da thì lông mọc, thà trả ngƣời lại, sau kiếm ngƣời khác, có khó 

gì .  

Nói rồi nổi hào quang bay đến miệng hang, nghe tiếng nói giáo khua lảng cảng.  

Tam Tạng hỏi:  

 

- Ai làm giống gì đó? 

 

Tôn Hành Giả nói:  
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- Chắc là Sa Tăng khứa bữu tƣợng. Bát Giới đập đinh ba. Thầy hãy kêu một tiếng kéo chúng nó ngở 

là yêu quái mà đánh lầm .  

Tam Tạng liền kêu, Bát Giới nghe tiếng, liền nói với Sa Tăng rằng:  

 

- Sƣ phụ lên đó .  

Hai ngƣời dẹp đinh ba và bửu trƣợng, kế nàng ấy cỏng Tam Tạng lên, anh em thấy mặt thầy, xúm lại 

mừng quýnh.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 83  

Tề Thiên kiện Lý Tịnh 

Na Tra bắt nữ yêu 

Khi ấy Sa Tăng hỏi:  

- Thầy đã ra khỏi cửa động, còn sƣ huynh ở đâu? 

 

Tam Tạng chỉ nàng ấy nói rằng:  

 

- Sƣ huynh ngƣơi ở trong bụng nàng ấy . 

 

Bát Giới cƣời rằng:  

 

- Nó đã ra khỏi cửa dộng, còn ở trong bụng làm chi, hãy đi ra cho rảnh . 

 

Tôn Hành Giả bảo hã miệng ra.  

Nàng ấy y lời hả miệng.  

Tôn Hành Giả hóa hình nhỏ, bò lần lên tới cổ, nghỉ rằng:  

 

- Nếu mình nhảy ra, e nó làm nhăn cắn đại . 

 

Nghĩ rồi lấy thiết bảng hóa ra cái đinh chống hàm nó, rồi mới nhảy ra, thâu thiết bảng hiện nguyên 
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hình, giá thiết bảng liền đập.  

Nàng ấy rút song kiếm hổn chiến một hồi, rồi nhảy lên chót núi, Tôn Hành Giả nhảy theo đánh nữa. 

 

Còn Bát Giới với Sa Tăng rằng:  

- Ðại ca rối quá, phải chi khi nảy xoi lủng bụng mà ra, chẳng là xong chuyện . 

 

Sa Tăng nói:  

 

- Phải, song sƣ huynh ra công khó, xuống hang làm kế mới cứu đặng thầy, vậy thì bây giờ để thầy 

ngồi dậy, đặng chúng ta trợ chiến . 

 

Bát Giới lắc đầu nói rằng:  

 

- Ðừng, đừng! Nó thiệt thần thông, chúng ta đánh không lại . 

 

Sa Tăng nói:  

 

- Giúp sức, không khá nhiều cũng khá ít, lẽ nào sợ nó mà bỏ sƣ huynh? 

 

 

Hai anh em đồng nhảy lên chót núi trợ chiến.  

Nàng ấy đƣơng đánh với Tôn Hành Giả mà không lại, xảy thấy Sa Tăng vác bữu tƣợng trợ chiến , 

Bát Giới vác đinh ba đập đùa, nên nàng ấy kinh hãi liền chạy, Tôn Hành Giả hối đuổi theo.  

Nàng ấy liền cổi chiếc giày bên hữu hóa ra hình của mình, múa song kiếm trở lại cự chiến, còn hình 

thiệt hóa ra trận gió bay đến miện hang, thấy Tam Tạng ngồi một mình, sẳn dịp tính thỉnh thầy về 

động! Lại lấy đồ hành lý, và con ngựa cũng bắt luôn. 

 

 

Còn ba anh em đánh với con yêu giả, Bát Giới đập nhằm nó một đinh ba nhào xuống, coi lại là chiếc 

giày!  

Tôn Hành Giả kinh hãi nói rằng:  

- Sao hai đứa bây không bảo hộ thầy, ai cần đi trợ chiến! 

- Bát Giới ngó Sa Tăng mà nói rằng:  
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- Sao, tôi nói có linh không? Tôi bảo đừng trợ chiến, vì biết hầu vƣơng tánh ở không chừng, mình 

đánh giùm mới trừ đặng yêu tinh, đã không tiếng trả ơn lại thêm trách móc! 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ngƣơi tƣởng chiếc giày đó là cốt tinh sao? Hồi trƣớc nó cũng gạt ta nhƣ vậy rồi lén đi bắt thầy về 

động! Nay không biết nó bắt thầy về động hay chƣa? Mau mau coi lại thử . 

 

 

Nói rồi đồng hè về chỗ cũ thấy có một sợi dây cƣơng đứt hai tại gốc cây chớ thầy và gói đồ con ngựa 

đều đâu mất!  

Tôn Hành Giả khóc và nói rằng:  

 

- Chắc thầy chƣa hết tai nạn, nên khiến nhƣ vậy . 

 

Bát Giới cƣời ngất!  

Tôn Hành Giả mắng rằng:  

 

- Bộ ngƣời muốn về xứ? 

 

Bát Giới nói:  

 

- Anh ôi! Không phải nói nhƣ vậy! Tôi chắc thầy bị con yêu ấy bắt về động rồi! Anh phải xuống 

hang một lần nữa . 

 

 

Nói rồi nhảy xuống hang, tìm tới lầu thầy đóng cửa Tôn Hành Giả phá cửa xông vào, không thấy một 

ngƣời thấp thoáng!  

Qua phòng bên Ðông không thấy Tam Tạng, coi lại đồ khí dụng không còn một món!  

(Nguyên động ấy giáp vòng tới ba trăm dặm, ổ hang không biết bao nhiêu, chuyến trƣớc bị Hành Giả 

tìm ra, nên chuyến nầy giấu ngỏ nào không biết).  

 

Tôn Hành Giả tức mình, giậm chơn gầm hét!  

Xảy nghe mùi hƣơng ở phía sau bay tới, Tôn Hành Giả nghĩ rằng:  
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- Phía sau có mùi hƣơng, chắc nó ở tại đó . 

 

Nghĩ rồi bắt mò theo tới chỗ ấy, thấy có ba căn nhà trống, trên bàn thờ hai thần chủ, trƣớc bàn để 

một lƣ hƣơng. 

 

Bài vị thứ nhứt đề chữ vàng nhƣ vầy:  

 

Tôn phụ Lý Thiên Vƣơng chi vị, 

 

Bài thứ nhì đề chữ vàng nhƣ vầy: 

 

Tôn huynh Na Tra tam thái tử chi vị.  

 

 

Tôn Hành Giả mừng quá, không tìm thầy, cũng chẳng kiếm yêu, liền xách hai bài vị và lƣ hƣơng, 

nhảy lên miệng hang cƣời ngất.  

Sa Tăng, Bát Giới hỏi:  

- Anh cứu thầy đặng hay sao nên vui vẻ nhƣ vậy? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Chúng ta chẳng cứu làm chi, cứ đòi hai bài vị đó . 

 

Nói rồi để hai bài vị mà bảo rằng:  

 

- Chúng bây xem thì hiểu . 

 

Sa Tăng coi rồi hỏi rằng:  

 

- Ý làm sao đó? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ta xuống động, chúng nó trốn mất hết vào sau thấy có ba căn nhà, giữa bàn thờ hai bài vị và một lƣ 
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hƣơng, nên ta xách về làm tang đó. Chắc là con gái ông Lý Thiên Vƣơng là em gái Na Tra thái tử, 

muốn ở phàm nên xuống giả yêu mà bắt thầy ta đó. Nếu không cứ gốc mà hỏi thì khó kiếm tìm. Vậy 

hai ngƣơi ở đây đặng Lão Tôn đi kiện Lý Thiên Vƣơng mà đòi thầy lại . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Anh viết ngự trạng chƣa mà hăm đi kiện? Xin nói phỏng cho tôi nghe . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Sẳn có lƣ hƣơng bài vị làm tang, ta đặt ngự trạng rằng: Kiện về sự giả yêu mà bắt ngƣời. Nay Lý 

Thiên Vƣơng thả con gái xuống cỏi trần giả yêu bắt thầy tôi về núi Hãm Không, động Vô Ðễ. Nhƣ 

vậy thì Na Tra cũng có tội nữa, vì không biết dạy em, có bài vị lƣ hƣơng là đồ tang của chúng nó. 

Xin hộ sai cha con ông Lý Thiên Vƣơng đi thâu nó mà trả thầy tôi lại đặng đi thỉnh kinh . 

 

Bát Giới nói:  

 

- Phải phải, nhƣ vậy thì đặng kiện mƣời phần, chẳng lo chi thất anh hãy viết ngự trạng cho mau . 

 

Tôn Hành Giả viết ngự trạng rồi, liền xách lƣ hƣơng và bài vị, nhắm cửa trời bay tới. 

 

Bốn ông Thiên Vƣơng thấy Tôn Hành Giả xông vào cửa Nam Thiên, liền đón hỏi rằng:  

- Ðại Thánh đi đâu đó? 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Tôi đi cáo hai ngƣời . 

 

 

Bốn ông ấy lấy làm lạ, giựt mình nghỉ thầm rằng: 

- Không biết con quỷ nầy đi cáo hai ngƣời nào đó?  

Nghĩ rồi, dẫn Tôn Hành Giả vào đền, Tôn Hành Giả để bài vị và lƣ hƣơng xuống, quỳ lạy chúc tụng 

rồi dƣng ngự trạng.  

Thƣợng Ðế xem rồi phê hai chử:  

- Thánh chỉ, truyền Thái Bạch Kim Tinh đi với Hành Giả đến cung Vân Lâu đòi Lý Thiên Vƣơng 
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kiến giá. 

 

 

Khi ấy Thái Bạch Kim Tinh và Tôn Hành Giả đồng tới cung Vân Lâu, đồng tử ngó thấy vào báo 

rằng:  

- Có Thái Bạch Kim Tinh đến . 

 

Lý Thiên Vƣơng bƣớc ra nghinh tiếp, thấy Thái Bạch Kim Tinh tay cầm thánh chỉ; không biết việc 

chi.  

Lý Thiên Vƣơng đặt bàn hƣơng án tiếp chỉ, ngó thấy Tôn Hành Giả đi theo.  

Lý Thiên Vƣơng hỏi Thái Bạch Kim Tinh rằng:  

 

- Thánh chỉ truyền chi đó? 

 

Thái Bạch Kim Tinh nói:  

- Ðây là ngự trạng của Tôn Ðại Thánh đi cáo Thiên Vƣơng . 

 

Lý Thiên Vƣơng nổi nóng hỏi rằng:  

 

- Nó cáo chuyện chi đó? 

 

Thái Bạch Kim Tinh nói:  

- Cáo về sự giả yêu mà bắt ngƣời, Thiên Vƣơng đọc thử thì rõ . 

 

 

Lý Thiên Vƣơng lạy rồi, giở ra xem thấy nổi giận, nạt lớn rằng:  

- Con khỉ kiện không trúng việc, ấy là vu oan cho tôi . 

 

Thái Bạch Kim Tinh nói: 

- Thiên Vƣơng đừng nóng giận, có lƣ hƣơng và bài vị làm cớ, nói chắc con gái Thiên Vƣơng, bây 

giờ bài vị và lƣ hƣơng còn dƣng trƣớc điện . 

 

Lý Thiên Vƣơng nói:  
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- Tôi có ba đứa con trai: Thằng Kim Tra, nay theo phò Phật Tổ. Còn thằng kế đó là Mộc Tra làm đệ 

tử Quan Âm, còn thằng thứ ba là Na Tra còn ở nhà đó. Sau này tôi sanh một đứa con gái là Bửu Anh, 

năm nay mới bảy tuổi, việc đời biết chƣa đủ điều, lẽ nào làm yêu tinh đi bắt Tam Tạng. Nhƣ không 

tin, tôi bảo bồng ra cho mà coi! Con khỉ nầy vô lễ sao giám cáo gian, đừng nói tôi làm chức Thiên 

Vƣơng đặng quyền tiền trảm hậu tấu làm chi, dầu tôi ở đâu, nó cũng không phép kiện gian nhƣ vậy. 

Trong luật có nói: Cáo gian tội nặng bằng ba . 

 

 

Nói rồi truyền quân bắt Hành Giả trói lại. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nghe nói, không sợ chút nào, liền cƣời ngất nói rằng:  

- Bề nào tôi cũng thất trƣớc mà đặng sau . 

 

 

Nói rồi dứt lời, Lý Thiên Vƣơng lấy đao khảo yêu liền chém Hành Giả.  

Na Tra lấy gƣơm khảm yêu ra đỡ mà can rằng:  

 

- Xin Phụ vƣơng bớt giận! 

Lý Thiên Vƣơng kinh hãi, chạy lên lầu lấy tháp vàng cầm trên tay mà hỏi rằng:  

 

- Con nói làm sao ?  

(Ấy là Thiên Vƣơng giựt mình sợ Na Tra làm nhăn theo lớp Phong thần, nên cầm tháp vàng thủ thế 

rồi mới dám hỏi!). 

 

 

Khi ấy Na Tra quì xuống thƣa rằng:  

- Thiệt có em tôi ở trung giái . 

 

Lý Thiên Vƣơng nói:  

 

- Ta sanh bốn anh em bây mà thôi, còn con gái mà trung giái? 

 

Na Tra thƣa:  
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- Phụ vƣơng quên rồi! Con ấy thiệt là yêu tinh, ba trăm năm trƣớc, nó ở lại Linh Sơn, ăn đèn sáp và 

uống dầu bàn Phật! Nhƣ Lai sai cha con bắt nó, đáng lẽ thì đập chết cho rồi. Phật Tổ có dặn trƣớc 

rằng: Lòng lành thả cá dƣới ao, đức lớn nuôi nai trên núi. Bởi có ấy nên cha con mình không nở giết 

nó, nó cảm ơn xin làm nghĩa nữ, kêu phụ vƣơng bằng cha, kêu tôi bằng anh viết bài vị trƣờng sanh 

mà thờ sống. Chẳng ngờ nay lại thành tinh bắt Tam Tạng, bị Tôn Hành Giả tìm tội lấy đặng bài vị 

làm tang, mới dám đi kiện đích danh nhƣ vậy. Ấy không phải em ruột, thiệt là em nuôi . 

 

Lý Thiên Vƣơng nghe nói mộc óc than rằng:  

 

- Thiệt ta quên lửng! Chẳng hay nó tên họ chi? 

 

Na Tra thƣa rằng:  

 

- Nó tới ba tên, không phải một, chánh gốc nó là: Kim Tỉ Bạch Mao Lão Thử Tinh. Trong lúc uống 

dầu bàn Phật, lại xƣng là Bán Triệt Quan Âm, bây giờ ở dƣới động, xƣng là Ðịa Võng phu nhơn . 

 

Lý Thiên Vƣơng nghe nói nhớ trực lại, liền để bửu tháp xuống, bƣớc lại mở trói cho Hành Giả . 

Tôn Hành Giả trợn con mắt giộc nói rằng:  

 

- Tôi không cho mở trói, để vậy đi kiến giá mới đặng kiện cho . 

 

Lý Thiên Vƣơng năn nỉ không đặng, túng phải cậy Thái Bạch Kim Tinh nói giùm . 

Thái Bạch Kim Tinh nói:  

 

- Lời xƣa rằng: Muôn việc rộng dung thì đặng phƣớc. Tại ông nóng nãy mà trói ngƣời! Há chẳng biết 

tánh vƣợn già là tổ thầy kiện, bây giờ cậy tôi nói làm sao? Cứ theo lời lịnh lang, thì nó là ân nữ, bề 

nào cũng có nghĩa cha con, chạy chối đâu cho khỏi! 

Nói rồi lại rờ rẩm Hành Giả mà nói rằng:  

- Ðại Thánh vị tình ta, để mở trói đặng đi kiến giá . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ông đừng có mở dây vô ích, LãoTôn lăn ít cái cũng tới đền Linh Tiêu . 
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Thái Bạch Kim Tinh cƣời rằng:  

 

- Con khỉ nầy thiệt vô tình quá! Không nghĩ ơn trƣớc nghĩa sau, chẳng màng việc năm xƣa, nay nói 

giùm tiểu sự mà không vị! 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Năm xƣa ông có ơn nghĩa chi với Lão Tôn, mà ngày nay lại kể . 

 

Thái Bạch Kim Tinh nói:  

 

- Ta không phạm tội chi nặng, bất quá là náo thiên cung một chút mà thôi! Song ông đã kể ơn, lẽ nào 

ta không vị mặt, biểu Thiên Vƣơng đi lại mở dây . 

 

Lý Thiên Vƣơng mở trói rồi, mời Hành Giả ngồi lên mà chịu lỗi.  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Tôi nói trƣớc thua sau thắng, thiệt rõ ràng chẳng sai. Thôi, đi chầu cho mau mau, nếu để trễ chắc 

thầy tôi phải khốn . 

 

Lý Thiên Vƣơng nói nhỏ với Thái Bạch Kim Tinh rằng:  

 

- Con khỉ đột tánh ở không chừng, sợ bây giờ nó làm bộ bỏ qua, đến trƣớc đền nó nói thêm nhiều 

chuyện, lại còn sợ nó nói thêm bớt cho con tinh ở dƣới nữa cũng không biết chừng, nên tôi cũng dám 

đi kiến giá, nhờ ông nói giùm cho tôi . 

 

Thái Bạch Kim Tinh cƣời rằng:  

 

- Xin Ðại Thánh nhậm ngôn một phen nữa!  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Chuyện thúc kể tôi đã bỏ qua, chuyện với trái tôi cũng không nói, còn nói giùm chuyện gì . Thái 

Bạch Kim Tinh nói:  

 

- Việc quan một bữa trể mƣời ngày, nếu vào đền thì Thiên Vƣơngchạy chối, không nhìn yêu quái là 
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con, Ðại Thánh cứ chỉ bài vị làm chắc, thì hai đàng cãi la cả buổi chƣa xong, sợ kéo cƣa một hai bữa! 

Ðại Thánh cũng biết, trên trời một bữa, dƣới thế một năm.Chẳng những con tinh thành thân với 

Ðƣờng Tăng mà thôi, sợ sanh đặng một hòa thƣợng nhỏ nữa, phải là hƣ việc hay chăng? . 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả ngồi cúi đầu ngầm nghỉ rồi nói rằng:  

- Nhƣ vậy cũng bất tiện, bây giờ mới tính làm sao? . 

 

Thái Bạch Kim Tinh nói:  

 

- Theo ý tôi, thời Thiên Vƣơng điểm binh đi với Ðại Thánh xuống bắt yêu mà cứu thầy, để tôi về tâu 

lại . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Tôi tâu rằng: Nguyên cáo trốn rồi, nên khỏi đòi bị cáo . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng:  

 

- Ta đã vì tình cho xuôi, lại nói ta trốn chui trốn nhủi; thôi thôi, bảo Lý Thiên Vƣơng dàn binh cho 

sẳn mà đợi, đặng tôi đi với Kim Tinh về tâu lại cho rành . 

 

Lý Thiên Vƣơng nói:  

 

- Sợ Ðại Thánh nói tôi nghịch chỉ nên không kiến giá, thì tôi nặng vô cùng . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ta là ngƣời đại trƣợng phu, một lời đã nói bốn ngựa theo không kịp. Lẽ nào mà kiếm chuyện hại 

ngƣời, thiệt coi Lão Tôn không đáng bực quân tử . 

 

Lý Thiên Vƣơng liền tạ ơn, rồi điểm binh tại cửa Nam Thiên mà đợi. 

 

 

Còn Thái Bạch Kim Tinh và Tôn Hành Giả đồng kiến giá tâu rằng:  
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- Kim Tỉ Bạch Mao Lão Thử Tinh, làm bài vị lấy tiếng, nay Lý Thiên Vƣơng hay tin ấy, đã điểm 

binh đi bắt, xin Hoàng Thƣợng xá tội cho Thiên Vƣơng . 

 

 

Thƣợng Ðế y tấu, Tôn Hành Giả trở ra cửa Nam Thiên, thấy Lý Thiên Vƣơng và Na Tra đứng chờ 

đợi, cùng nhau đằng vân giá vó tới núi Hãm Không. 

 

 

Khi ấy Sa Tăng, Bát Giới đồng nghinh tiếp, Lý Thiên Vƣơng nói:  

- Chẳng chịu vào hang cọp, sao bắt đặng con hùm! Ai dám đi trƣớc? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Lão Tôn chịu đi trƣớc . 

 

Na Tra nói:  

 

- Tôi vƣng chỉ bắt yêu, xin đi Tiên Phuông mới phải . 

 

Bát Giới cũng làm phách nói lớn rằng:  

 

- Ðể bảo Trƣ đi đánh trận đầu . 

 

Lý Thiên Vƣơng nói:  

 

- Ðừng cãi lẩy làm chi, cứ y theo lịnh ta sai phát, Tôn Ðại Thánh và Tam Thái Tử đi Tiên Phuông, 

còn chúng ta thủ miệng hang mà chờ nó ấy là nội công ngoại kích, kẻ trong đuổi ra có ngƣời ngoài 

đón lại, hì nó không phƣơng xuống đất, khó nổi lên trời . 

 

 

Ai nấy đồng vâng lịnh, Tôn Hành Giả và Na Tra lãnh thiên binh nhảy xuống miện gang, kiếm khắp 

nơi không đặng.  

Chẳng ngờ nàng ấy bắt Tam Tạng đem xuống nhà nhốt tại gốc Ðông Nam, nhà ấy phân nữa ló lên 

trên, phân nữa chôn dƣới đất, ở trƣớc cửa có trồng ít chậu bông, xung quanh cặm cờ đen lên khói 
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nghi ngút nên không ngó thấy.  

Vừa ƣa nữ quái nghe thiên binh rầm rộ, ló cổ ra mà dòm bị thiên binh ngó thấy hô lên rằng:  

 

- Nó trốn tại đây . 

 

 

Tôn Hành Giả chạy lại, dòng thiết bảng sập nhà.  

Thiên binh áp tới bắt hết bầy nữ quái trói lại.  

Còn Tôn Hành Giả kiếm đặng thầy, lại lấy gói hành lý, dắt con ngựa long mã trở ra. 

 

 

Khi ấy Ðịa Vỏng phu nhơn thấy mặt Na Tra liền quỳ lạy xin anh thứ tội.  

Na Tra nói:  

- Nay vƣng chỉ đi bắt ngƣơi, không lẽ tha đặng, cha con ta vì một cây hƣơng của ngƣơi, thiếu chút 

nữa mà mang tội nặng . 

 

 

Nói truyền thiên binh trói lại, đồng bay lên khỏi miệng hang. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả vui cƣời, bảo thầy lạy tạ ơn Thiên Vƣơng và Thái Tử.  

Sa Tăng, Bát Giới muốn làm thịt con tinh, Lý Thiên Vƣơng nói:  

- Chẳng nên, chẳng nân phải giải nó về Thƣợng Ðế xử tội . 

 

 

Nói rồi từ giả lên mây. 

 

Còn Tam Tạng lên ngựa, thầy trò đồng đi luôn, không ghé chùa Tấn Hải. 

 

 

Bốn thầy trò đi tới mùa hè, xảy thấy một bà già đắt đứa con nít dƣới cột dƣơng liễu kêu lớn rằng:  

- Hòa Thƣợng đừng đi nữa, mau trở lại hƣớng Ðông, nếu qua hƣớng Tây thì bỏ mạng . 

 

Tam Tạng thất sắc, nhảy xuống ngựa, bái mà hỏi rằng:  
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- Bà ôi, thƣờng hay có nói rằng:  

 

- Biển rộng mặc dầu cá lội, trời cao mặc sức chim bay. Sao bà nói phƣơng Tây không đặng?  

 

Bà ấy chỉ tay nói rằng:  

- Cách năm sáu dọc đƣờng là nƣớc Diệt pháp. Vua nƣớc Diệt Pháp thất đức lắm! Cách hai năm nay 

có hứa một lời nguyện, giết cho đủ số muôn Hòa Thƣợng mới thôi. Hai năm nay giết đã đặng chín 

ngàn chín trăm chín mƣơi sáu thầy sải vô danh vô danh. Vua Diệt pháp có truyền chỉ rằng: Ðợi kiếm 

cho đặng bốn sải vô danh sẽ giết cho đủ số. Nếu bốn thầy đi tới thành, thì đặng làm tống mạng bồ tát.  

Tam Tạng nghe nói sợ quá, run lập cập nói rằng:  

 

- Bần tăng, cám ơn bà nói giúp, song không biết có ngõ nào đi tránh khỏi, xin chỉ giùm cámơn . 

 

Bà ấy cƣời rằng:  

 

- Không có ngõ nào đi cho khỏi, trừ ra phải biết bay thì mời khỏi nƣớc nầy . 

 

Bát Giới rƣớn cổ nói rằng:  

 

- Bà đừng dọa ngƣời, chúng tôi biết bay hết thảy .  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 84  

Quan Âm mách miệng cứu Ðƣờng Tăng 

Hành Giả cạo đầu vua Diệt Pháp 

Còn Tôn Hành Giả trợn mắt lửa tròng vàng, coi thấy bà ấy là Quan Âm, còn thằng nhỏ là Thiên Tài 

đồng tử. Liền quỳ lạy bạch rằng:  

- Ðệ tử không hay mà nghinh tiếp, xin Bồ Tát từ bi. 
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Bà ấy hiện nguyên hình là Quan Âm, ngƣời nhỏ hiện thiệt hình Thiện Tài đồng tử, đều bay lên nữa 

lừng.  

Tam Tạng và Sa Tăng, Bát Giới hải kinh cứ cúi đầu lạy mãi.  

Quan Âm và Thiện Tài bay về Nam Hải. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả đỡ thầy dậy nói rằng:  

- Bồ Tát đi mất rồi, thầy còn lạy ai đó? 

 

Tam Tạng nói:  

 

- Ngộ Không ôi! Bồ Tát đã mách bảo nhƣ vậy, chắc vua Diệt Pháp chẳng hèn, biết làm sao đi qua 

cho khỏi! 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Xin thầy đừng sợ, chúng ta thƣờng gặp yêu tinh, còn hại không nổi, huống chi là ngƣời phàm tục 

mà sợ làm sao? Song chỗ nầy ngủ đỡ không đặng, nếu trời tối có ai đi tuần gặp Hòa Thƣợng thì bắt 

quách chẳng tha; chi bằng kiếm chổ vắng mà trú đỡ. 

 

 

Tam Tạng y lời xuống ngựa, bỏ lộ băng vào chổ sầm uất, có hầm hố mà ẩn mình.  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Vậy thời Sa Tăng, Bát Giới bảo hộ thầy, đặng ta biến hóa vào nƣớc ấy, coi có ngỏ nào đi đặng thì 

đêm nay đi lén cho xong. 

 

 

Dặn lên mây ngó xuống, thấy khí tƣợng hiền lành, Tôn Hành Giả khen rằng:  

 

- Nƣớc nầy tử tế quá chừng, sao gọi là Diệt Pháp?  

 

 

Giây phút trời tối, Tôn Hành Giả muốn đi thám thính song sợ chúng bắt, phải hóa ra con châu chấu 

bay vuốt tới chợ, xảy thấy tiệm kia treo một cổ lồng đèn lớn đèn lớn: An yết vảng lai thƣợng cổ . 
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Dƣới đề bốn chử: Tiệm Vƣơng tiều nhị.  

Tôn Hành Giả biết là tiệm cơm, bay vào ngó thấy tám chín ngƣời bận áo quần tử tế kẻ có khăn, kẻ 

không khăn, mấy anh ấy buồn ngủ liền lột khăn cởi áo để dựa bên gƣờng nằm.  

Tôn Hành Giả ngó thấy nghỉ thầm rằng:  

- May lắm may lắm, chắc thầy qua khỏi nƣớc nầy! Ðể đợi mấy cậu ấy ngủ, mình mƣợn đỡ áo khăn, 

giả ngƣời tục qua thành mới đặng . 

 

Xảy thấy Vƣơng tiểu nhị bƣớc ra nói rằng:  

- Các ông ôi! Nhà buôn bán kẻ ra ngƣời vô việc ăn ở kẻ phải ngƣời quấy những áo khăn và đồ hành 

lý, phải gửi gìn cho kỹ càng .  

Mấy ngƣời bộ hành nghe nói, chờ dậy tạ rằng:  

 

- Ông quân nói phải lắm, chúng tôi rất cảm ơn. Song đi đƣờng mỏi mệt chắc là ngủ mê, e rủi ro khón 

khổ! Vậy xin ông quân cất giùm cái gói hành lý và khăn áo, mai sẽ đƣa lại chúng tôi. 

 

 

Tiểu nhị y lời đem khăn áo vào phòng máng trên giá.  

Còn Tôn Hành Giả nóng nảy, bay theo đậu giữa chổ móc khăn, thấy tiểu nhị trở ra đóng cửa song, tắt 

đèn rồi đi nghỉ. 

 

Còn vợ tiểu nhị đƣơng dổ hai đứa con, chúng nó cứ khóc hoài không nín! Phần thì vợ Tiểu nhị mắc 

vá quần áo rách rất nhiều, nên thức khuya lắm, Tôn Hành Giả nghĩ rằng:  

- Nếu chờ vợ nó ngủ mà lấy áo khăn, chắc cửa thành đã đóng. Chỉ bằng làm phức cho mau. 

 

 

Nghĩ rồi bay lại chụp ngọn đèn tắt, liền hóa ra con chuột kêu vài tiếng rồi hiện hình lấy áo khăn chạy 

ra.  

Vợ Tiểu nhị hoảng hồn hoảng vía, kêu chồng mà nói rằng:  

 

- Không xong, không xong! Chuột thành tinh lấy đồ chạy đó? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Vƣơng Tiểu Nhị, ngƣời đừng nghe lời vợ, ta chẳng phải là chuột thành tinh; ngƣơi chánh trực 
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không làm khuất lấp. Ta thiệt là Tề Thiên đại thánh, theo bảo hộ Ðƣờng Tăng đi thỉnh kinh. Nay ta 

mƣợn khăn áo bận đi qua khỏi cái thành nầy, rồi trả lại y số. 

 

Nói rồi đằng vân bay mất. 

 

 

Còn Tiểu nhị tánh nóng nảy, nghe vợ kêu liền dậy, lấy áo mà bận, rủi lộn nhằm cái quần, phần thì tối 

thui nên không thấy, nó ngỡ là cái áo xỏ tay hoài mà bận không đặng: Cứ lục đục trong buồng. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả về chổ cũ.  

Tam Tạng hỏi rằng:  

- Ðồ đệ, qua nƣớc Diệt Pháp đặng chăng? 

 

Tôn Hành Giả để khăn áo xuống thƣa rằng:  

 

- Muốn qua nƣớc Diệt Pháp thì đừng làm cách thầy chùa. 

 

Bát Giới nói:  

 

- Cái đó khó gì! Không cạo đầu nửa năm, thì thành ngƣời tế tục. 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Có đâu chầy ngày nhƣ vậy, phải làm kẻ thế bây giờ. 

 

Tam Tạng hỏi:  

 

- Làm sao bây giờ? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Trong thành tôi đã xem rồi, tuy vua Diệt Pháp vô đạo mặc lòng, song trong nƣớc có khí tƣợng hiền 

lành lắm. Tôi mới khăn áo trong quán, chúng ta ăn mặc theo kẽ tục vào quán mà ngủ, qua canh tƣ 
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chờ dậy cơm nƣớc, đợi canh năm mở cửa thành sẽ đi; dầu có ai gặp mà bắt, thì ta nói là khâm sai, tuy 

vua Diệt Pháp cũng không lẽ cản trở, bề nào cũng phải cho đi. 

 

Tam Tạng cũng cực chẳng đã, phải thay áo khăn theo thế thƣờng.  

Sa Tăng nói:  

 

- Phải. 

 

Hành Giả, Sa Tăng, Bát Giới cũng thay đổi nhƣ vậy . 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Lúc nầy phải dẹp bốn chữ: Sƣ phụ đồ đệ, kêu đỡ bằng anh em, kêu thầy bằng Ðƣờng đại ca, tôi 

bằng Tôn Nhị, kêu Bát Giới bằng Trƣ Tam, kêu Sa Tăng bằng Sa Tứ tuy vậy mặc lòng, để một mình 

tôi nói chuyện, còn ai nấy cứ ừ hử mà thôi! Ðể tôi nói: Bốn anh em đi buôn ngựa, đi một tốp mƣời 

ngƣời, bốn anh em mình vào trƣớc mƣớn phố sau sáu ngƣời khác sẽ dắt ngựa tời ở chung, chờ bàn 

hết ngựa sẽ trả tiền phố mà đi. Nhờ có con ngựa nầy làm cớ.  

Tam Tạng cũng y lời.  

Tôn Hành Giả dắt ba thầy trò đi ngang qua tiệm tiễu nhị, nghe bộ hành cãi lẩy ngƣời mất áo, kẻ nói 

mất khăn.  

Tôn Hành Giả làm thinh đi thẳng tới.  

Thấy phố kia còn mở cửa, Tôn Hành Giả hỏi rằng:  

 

- Ðây có căn phố nào rảnh không, tôi mƣớn một căn mà ở? 

 

Có bà già ở trong phố bƣớc ra hỏi rằng:  

 

- Tôi có vài căn phố không, xin bƣớc vào đây đàm đạo. 

 

Nói rồi sai một tên bạn ra dắt ngựa vào phố, rồi hối thắp đèn.  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Bóng trăng chiếu vào chỗ ốc lậu sáng nhƣ ban ngày, đừng thắp đèn vô ích! 

 

Tên bạn bƣng đèn đến, Tôn Hành Giả thổi liền!  
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Kế con đói đem bốn chén nƣớc trà thiết đãi, bà chủ phố bƣớc vô Tôn Hành Giả đón vóc bà ấy chừng 

năm mƣơi tám tuổi.  

Bà ấy đứng dựa hỏi thăm rằng:  

- Chẳng hay các ông ở đâu mà đến, đi buôn bán vật chi? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Chúng tôi ở phƣơng bắc đến đây buôn ngựa? 

 

Bà ấy hỏi rằng:  

 

- Chẳng hay ông nào họ chi? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ông nầy là Ðƣờng đại ca, tôi là Tôn Nhị, ngƣời nầy là Trƣ tam, ngƣời kia Sa tử. 

 

Bà ấy cƣời rằng:  

 

- Bốn ông khác họ mà ở chung, bọn tôi đông lắm đi tới mƣời anh em, bốn đứa tôi đến mƣớn phố, 

mai sáu ngƣời ấy đem bầy ngựa vào đây, đợi bán hết ngựa mới về xứ. 

 

Bà ấy hỏi:  

 

- Bầy ngựa hết thảy bao nhiêu? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Và lớn và nhỏ một trăm mốt, cũng nhƣ con ngựa nầy song khác màu sắc. 

 

Bà ấy cƣời rằng:  

 

- Tôn vị quan nhơn thiệt may lắm mới khiến đến phố tôi, nếu nhà khác chắc không dám chịu, bởi phố 

tôi rộng rãi, tàu ngựa không thiếu gì, cỏ và lúa cũng nhiều lắm, dẫu một răm mốt con ngựa cũng có 
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tàuNguyên phố cũng có danh, vì chồng tôi họ Triệu, nay đã khuất rồi, nên họ kêu phố tôi là phố 

Triệu quả phụ, tôi đãi khách đã có danh. Lời xƣa nói: Hàng chia cao thấp ba phân giá, khách chẳng 

gần xa một bậc ngƣời. 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Ba bực ấy xin cắt nghĩa cho rành. 

 

Bà ấy nói:  

 

- Bực thƣợng đủ năm thứ trái cây đủ năm món đồ nấu, hai ông ngồi một tiệc có đứa con gái hầu rƣợu 

cà xang, mỗi vị chụi năm chỉ bạc, là có phần tiền phòng ngủ rồi. 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Nhƣ vậy cũng vừa lắm, xin cắt nghĩa bực chót ra thể nào. 

 

Bà ấy nói:  

 

- Bực chót rất hèn, tôi không dám nói. 

 

Tôn Hành Giả:  

 

- Có can chi mà ngại, xin cắt nghĩa cho chúng tôi rõ sẽ liệu sức mà dùng Bà ấy nói:  

 

- Bực thứ ba thì cơm sẳn trong chảo, muốn dùng bao nhiêu thì xúc mà dùng, ngủ ở ngoài hiên sáng 

ngày trả tiền cơm bao nhiêu cũng đặng. 

 

Bát Giới nói:  

 

- Nhƣ vậy Lão Trƣ có phƣớc lắm, xúc cơm ăn một bữa cho no rồi ngủ tại xó bếp cũng đặng. 

 

Tôn Hành Giả nói:  
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- Chú nói cái gì lạ vậy? Cha chả, lại không đủ bạc mà dùng đồ bực thƣợng một bữa hay sao? 

 

Bà ấy mừng rỡ bảo nấu trà ngon và làm thịt gà, thịt ngổng, dọn phụ thêm đồ uống rƣợu.  

Tam Tạng nói nhỏ rằng:  

 

- Bày đặt bực thƣợng nay họ bảo dọn đồ mặn mời ăn uống làm sao? 

 

Tôn Hành Giả bƣớc xuống lầu bảo rằng:  

 

- Bữa nay chúng tôi ăn chay, đừng dọn đồ mặn. Vậy thì bây giờ dọn cơm chay cho tử tế, ta cũng trả 

tiền cho bực thƣờng. 

 

Bà ấy mừng rở bảo thôi việc sát sanh, lo dọn tiệc chay rất nên vén khéo. 

 

 

Giây phút dọn cơm chay, bốn ngƣời ăn uống nữa bữa.  

Xảy nghe tiếng khua lộp cộp.  

Tôn Hành Giả hỏi chuyện chi rầm rầm?  

Bà ấy nói:  

- Trẻ nhỏ đem kiệu rƣớc con ấy đến hầu rƣợu cho vui. 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Thôi thôi, bữa nay ăn chay, không lẽ làm nhƣ vậy và lại anh em chƣa đủ mặt, để đem mai hội tề, sẽ 

thỉnh nàng ấy hầu rƣợu. 

 

Bà ấy nói phải, truyền dẹp kiệu tức thì. 

 

Khi ấy bốn thầy trò ăn uống rồi, chúng dọn dẹp xong xả, Tam Tạng hỏi nhỏ Hành Giả rằng:  

- Bây giờ tình ngủ chỗ nào?  

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ngủ trên lầu cũng đặng. 
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Tam Tạng nói:  

- Không tiện đâu, vì chúng ta mỏi mệt, nếu họ lên thấy lậu sự ra, chắc là bắt giải tôi đền phải khốn!  

 

Tôn Hành Giả nói phải, liền bƣớc ra dậm ván lầu đùng đùng.  

Triệu quả phụ chạy lại hỏi rằng:  

- Tôn quan nhơn nói chuyện chi? 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

 

- Bây giờ chúng tôi ngủ chỗ nào? 

 

Triệu quả phụ nói:  

 

- Ngủ trên lầu có cửa song mát mẻ lắm, vã lại không muỗi mòng . 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Ngủ không đặng đâu, bởi Trƣ tam quan có bịnh phát lảnh, Sa tứ quan lại sợ gió, Ðƣờng đại ca 

muốn ngủ chộ cho thiệt tối đen, ý tôi cũng vậy. 

 

 

Triệu quả phụ bƣớc ra nha sau đứng than thở.  

Con gái bà ấy bồng con lại an ủi rằng:  

 

- Mẹ ôi! Tháng nầy tuy ế ẩm, song qua tháng mƣời sắp tới, việc sanh ý khá hơn, nghỉ nào mà than 

thở? 

 

Triệu quả phụ nói:  

 

- Không phải buồn việc sanh ý ế ẩm, hồi hôm đã có bốn ngƣời buôn ngựa mƣớn phố rồi, lại muốn ăn 

đồ nhứt, ngỡ là mình kiếm đặng tiền, ai dè nhằm bữa ăn chay, ngày mai ăn mặn, lạ chi không dọn 

đặng đồ hạng nhứt mà kiếm ít nhiều! 

 

Triệu quả phụ nói:  

- Lại còn một chuyện rất khó, bốn ngƣời ấy nó có bịnh, muốn ngủ chỗ nào cho kín đáo tối thui, nhắm 
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lại chổ nào nhƣ vậy, chi bằng liều thí một bữa cơm không tiền bảo họ kiếm khách sạn mà ngủ! 

 

Nàng ấy nói:  

 

- Thƣa mẹ, có chổ tối thui mà không gió nữa. 

 

Triệu quả phụ hỏi:  

 

- Chỗ nào? 

 

Nàng ấy nói:  

 

- Ông già hồi trƣớc có đóng một cái tủ, bề cao ba thƣớc, bề dài bảy thƣớc, bề rộng bốn thƣớc, dầu 

sáu bảy ngƣời nằm cũng đặng, đem bốn cậu mà liệm vào đó cho xong. 

 

Triệu quả phụ cƣời rằng:  

- Sợ họ không chụi ngộp, để hỏi thử coi thế nào nhƣ đặng thì xong lắm . 

 

Khi ấy Triệu quả phụ bƣớc lại trả lời rằng:  

- Nhà tôi trống trơn, không chỗ nào chẳng gió, trừ ra có một cái tủ rộng và bịt bùng, xin mời vào đó 

mà ngủ? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

 

- Xong lắm! 

 

 

Triệu quả phụ sai gia tƣớng khiêng tủ ra, mở cửa rồi Bát Giới nhảy vô, Tôn Hành Giả dắt thầy vào, 

bảo Triệu quả phụ đóng cửa lại, và dắt buộc con ngựa dựa tủ cho chắc.  

Triệu quả phụ y lời, khóa cửa tủ cứng ngắt. 

 

 

Còn bốn thầy bị hầm hơi, mồ hôi nhƣ xối, liền cởi áo ra lấy khăn mà quạt đỡ!  

Tới canh hai ai nấy đều ngủ hết!  
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Tôn Hành Giả nắm véo bắp đùi Bát Giới thức giấc nói bứ xứ rằng:  

- Ðừng có khuấy mà, mệt quá chừng, để ngủ cho khỏe? 

 

Tôn Hành Giả đặt chuyện nói mà rằng:  

 

- Bạc vốn tính là năm ngàn lƣợng, hôm trƣớc bán nửa ngựa đặng ba ngàn và bạc họ bán ngựa giao 

cho mình bốn ngàn nửa là bảy ngàn, còn bầy ngựa cọng lại đó bán cầm bỏ cũng đặng ba ngàn lƣợng 

nửa là một muôn, tính chạy vốn một lời một. 

 

 

Bát Giới cứ ngủ khì, không thèm nghe tới. 

 

 

Rủi lũ gánh nƣớc nấu ăn đi ngang qua nghe đặng lời ấy, chúng nó thuở nay quen lớn với bợm, hay 

kêu mà chia tiền liền thuật tin cho ăn cƣớp hay, kéo tới hơn hai mƣơi đứa; báo hại Triệu phu kinh 

hồn mất vía, tấn thêm cữa kẻo ăn cƣớp vô.  

Chẳng ngờ đảng ăn cƣớp không đáng quán, sẳn lòng đoạt của bộ hành, lên lầu thấy một cái tủ ngoài 

tủ buộc con ngựa kim, chúng nó khen rằng:  

- Ngƣời buôn bán biết thế thần, nên cất bạc tiền vào tủ! Chi bằng khiêng hết về nhà chia. 

 

 

Bàn luận rồi, đứa thì mở ngựa dắt đi, còn bao nhiều áp lại khiêng tủ. 

 

 

 

 

 

Khi ấy Bát Giới tỉnh giấc hỏi nhỏ rằng:  

- Ai khiêng tủ đó? 

 

Tôn Hành Giả hỏi nhỏ rằng:  

 

- Ðừng có làm ngầy, để nó khiêng cho tới Tây Phƣơng, mình khỏi mất công đi bộ? 
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Còn lũ ăn cƣớp lại khiêng trở về động, đánh quân giữ cửa thành chạy tản, chúng nó khiêng tủ dắt 

ngựa ra cửa thành. 

 

 

Nói về quan Binh bộ và quan Tổng binh nghe báo, liền cất binh mã đuổi theo.  

Lũ ăn cƣớp thất kinh bỏ ngựa và tủ chạy hết!  

Quan Tổng binh bắt không đặng ăn cƣớp, thấy con ngựa tốt quá, liền cởi lấy, truyền quân khiêng tủ 

về thành, viết giấy niêm phong tủ ấy lại; truyền quân canh giữ, đợi mai sáng sẽ tâu cho vua hay. 

 

 

Còn Tam Tạng ở trong tủ trách nhỏ Tôn Hành Giả rằng:  

- Con khỉ mắc phong hay sanh sự làm báo hại! Phải chi ở ngoài đi đổi điệp thông quan còn có chỗ 

cãi lẽ, nay làm sự gian dấu chắc là theo sải trƣớc cho đủ số một muôn!  

Tôn Hành Giả nói nhỏ rằng:  

 

- Xin Thầy đừng than thở mà chúng hay! Bề nào mai tôi tâu với hôn quân thì vô sự; thầy hãy ngủ đi . 

 

 

Ðến nửa canh ba, Tôn Hành Giả lấy thiết bảng hóa ra cái khoan vo, khoan lũng đáy tủ, lại biến làm 

con kiến cánh bò ra, rồi bay lên mây hiện nguyên hình nhổ một nắm lông hóa ra con buồn ngủ, hình 

nhƣ bồ hong gọi là Hạt thóa trùng, vì nó bay vô lổ mũi thì ngủ gục.  

Tôn Hành Giả niệm chú thâu Thổ Ðịa đến bảo rằng:  

- Ngƣơi đem các con buồn ngủ nầy bỏ vào lổ mũi của vua Diệt Pháp và nội cung bá quan cũng vậy. 

 

 

Thổ Ðịa phụng mạng đi liền.  

Tôn Hành Giả lại nhổ lông hóa ra một bầy Hành Giả nhỏ, cây thiết bảng hóa ra dao cạo huyên thiên! 

Truyền các Hành Giả vào thành, thấy ai nấy ngủ mê thì cạo đầu hết thảy.  

Thƣơng hại lục bộ và cung phi mỹ nữ tôi chúa cả triều đều trụi lủi! 

 

 

Nội nửa giờ các Hành Giả nhỏ cạo đầu xong rồi đem dao về cho Tôn Hành Giả. Tôn Hành Giả dùn 

mình thâu lông lại, và thâu thiết bảng cất vào tai, rồi biến ra con kiến cánh bay xuống đáy tủ chun 
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lên, hiện nguyên hình nằm ngủ. 

 

 

Rạng ngày các cung nga mỷ nữ chờ dậy điểm trang, thì thấy không có tóc mà bới! Các thái giám 

cũng nhƣ thầy chùa. Hoàng Hậu thức dậy thấy cung nga trơn lu, rờ tới đầu của mình cũng láng lẩy! 

Nghỉ rằng:  

- Hèn chi chúng nó khóc thầm, không rõ vì cớ nào có điềm dị sự! 

 

 

Nghĩ rồi vào coi vua Diệt Pháp giống in Hòa Thƣợng chẳng sai!  

Kế vua Diệt Pháp chờ dậy thấy Hoàng Hậu nhƣ vậy, ngỡ là mới quy y, liền phán hỏi rằng:  

 

- Hoàng Hậu làm thế gì lạ vậy? 

 

Hoàng Hậu tâu rằng:  

 

- Chúa công cũng vậy, không phải một mình tôi. 

 

Vua Diệt Pháp phán rằng:  

 

- Biết rồi, biết rồi, tại trẩm hay giết thầy chùa, nên trời cho quả báo nhƣ vầy! 

 

 

Ngó thấy cung nga và thái giám cũng vậy.  

Vua Diệt Pháp phán rằng:  

- Chuyện nầy nội trong cung biết, đừng cho kẻ ngoại thần hay, sợ bá quan đặt điều biếm nhé . 

 

Còn bá quan thức dậy mới hay, ông nào cũng giựt mình hết thảy, thấy chuyện dị kỳ lật đật vào trào 

mà đãi tội.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 85  
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Ngộ Không gạt Bát Giới 

Lão quái bắt Ðƣờng Tăng 

Xin Bệ Hạ dung tội thất lễ cho chúng tôi? 

. Vua Diệt Pháp hỏi rằng: 

- Bá quan có thất lễ chuyện chi, mà xin miễn tội? 

Bá quan tâu rằng: 

- Không biết cớ gì, chúng gôi ngủ mới thức dậy, tóc đã hết trơn làm nhƣ bị ai cạo! 

Vua Diệt Pháp xem sớ rồi phán rằng: 

- Chuyện nầy rất lạ, nội trong cung cấm cũng nhƣ vậy luôn luôn không có ngƣời nào còn tóc! 

Phán rồi ngồi ngó các quan, thấy ông nào cũng rơi nƣớc mắt.  

Vua Diệt Pháp thở ra phán rằng: 

- Từ nầy sắp sau chẳng dám giết thầy chùa nữa? 

. 

 

Giây phút quan đƣơng giá nói lớn rằng: 

- Ai có việc chi thời tấu, bằng vô sự thì bải chầu? 

Quan Tổng binh tuần thành quì tâu rằng: 

- Hồi khuya tôi đi tuần thành, đuổi lũ ăn cƣớp lấy đặng tủ đồ, và bắt đặng con ngựa. Xin dƣng cho 

Bệ Hạ định lẻ nào? 

Vua Diệt Pháp mừng rở phán rằng: 

- Khiêng tủ và dắt ngựa đến cho trẩm xem? 

 

 

Khi ấy quan Tổng binh vƣng chĩ, truyền quân khiêng tủ dắt ngựa đến sân chầu.  

Tam Tạng hoảng hồn hỏi nhỏ rằng: 

- Ðồ đệ ôi, bây giờ biết tâu làm sao?? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Ðừng làm bộ nhút nhát, tôi đã quy y cho nó rồi, đợi mở tủ ra tôn bằng thấy cả? 

 

Khi vua Diệt Pháp truyền mở tủ, Bát Giới nhảy ra trƣớc, bá quan xem thấy kinh hồn, Tôn Hành Giả 

đở thầy ra, còn Sa Tăng gánh đồ hành lý đi sau hết.  

Bát Giới thấy Tổng binh bắt ngựa, liền nhảy tới trƣớc hứ một tiếng mà nói lớn rằng: 

- Sao ngƣời dắt ngựa của ta, mau mau trả lại! 
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Nói rồi nhảy đại qua nắm cƣơng ngựa kéo lại.  

Quan Tổng binh hết hồn.  

Bốn thầy trò vào đền, vua Diệt Pháp xuống ngai nghinh tiếp, phán hỏi rằng: 

- Thầy ở đâu đến đây? 

Tam Tạng tâu rằng:  

 

- Bần tăng là Khâm sai vƣng chỉ Ðƣờng thiên tử qua Tây Phƣơng thỉnh kinh tại chùa Ðại Lôi Âm? 

Vua Diệt Pháp phán rằng: 

- Sao mấy thầy ngủ trong tủ làm chi? 

Tam Tạng tâu rằng: 

- Tôi biết Bệ Hạ nguyện giết thầy chùa cho tới một muôn mạng, nên tôi không dám đi ngang qua, 

phải giả kẻ tục mà đi trong cơn tối, vào quán mà ngủ, lại e lậu sự khó lòng, phải chun vô tủ mà nằm 

cho kín đáo.Không dè bị ăn cƣớp khiêng đi, gặp quan trào thâu lại. Nay xin Bệ Hạ mở lƣợng rộng, 

tha chúng tôi đi thỉnh kinh, đã có ơn lại thêm phƣớc? 

. Vua Diệt Pháp phán rằng: 

- Sƣ phụ là thánh tăng Trung Hoa, trẫm không hay mà nghinh tiếp cam lổi mƣời phần. Bởi khi trƣớc 

nhiều kẻ thầy chùa kiêu ngạo trẩm, trẩm giận quá mới nguyện giết một muôn sái mà rửa hờn. Chẳng 

ngờ số ấy gần đủ, không dè hồi hôm trời khiến trẩm quy y, hoàng hậu và bá quan thái giám cung phi 

cũng vậy. Xin thầy dạy bảo phép tu hành, trẩm quyết lòng thọ giáo? 

. 

 

Khi ấy Bát Giới cƣời ngất nói rằng:  

- Ðã chịu làm đệ tử mà lể nhập học ở đâu? 

 

Vua Diệt Pháp phán rằng:  

- Nếu chịu dạy qủa nhơn, thì nguyện dƣng châu báu ngọc vàng làm lể ra mắt? 

. Tôn Hành Giả nói rằng: 

- Chúng tôi là sải chơn tu, chẳng hề ham tài lợi.. Ghi lá điệp thông quan và đƣa khỏi thành cũng đủ 

lễ, nhƣ vậy thì cơ đồ bền vững vận nƣớc lâu dài . 

 

Vua Diệt Pháp truyền dọn tiệc chay thiết đải.  

Chúa tôi đồng làm lể, kêu Tam Tạng bằng thầy.  

Ghi lá điệp thông xong xã, rồi xin Tam Tạng đặt hiệu nƣớc lại.  

Tôn Hành Giả nói:  
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- Chử Pháp tốt lắm, có một chử Diệt không tốt mà thôi. Hôm nay có Khâm sai đi ngang qua đây, lấy 

chử Khâm làm kỉnh, đổi lại Khâm Pháp quốc. Trời khiến nƣớc nầy từ đây sắp tới là: Biển lặng sông 

trong yên một mối, Gió hòa mƣa thuận khỏe muôn dân? 

. 

 

Khi ấy vua Khâm Pháp truyền ban chiến cãi hiệu lại, rồi dọn xe giá đƣa bốn thầy trò ra khỏi thành.  

Còn Tam Tạng từ giã vua Khâm Pháp, đi một đổi xa xa, rồi khen rằng: 

- Ngộ Không! Ngƣơi làm chuyện đó có ích lắm! 

Sa Tăng nói: 

- Anh đi rƣớc thầy hù ở đâu hồi nữa đêm mà cạo đầu nhiều dữ vậy? 

Tôn Hành Giả bèn thuật chuyện lại, ai nấy cũng nực cƣời. 

 

 

Ngày kia tới hòn núi cao, Tam Tạng dừng ngựa nói rằng: 

- Ðồ đệ ôi! Nếu núi cao chắc có yêu tinh, phải giữ gìn cho lắm? 

. Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Không hề chi mà lo, có tôi đi theo thì vô sự? 

. Tam Tạng nói: 

- Ðừng nói vô sự, ta coi chót núi cao quá, sanh nhiều cụm mây dử dằn, ngó thấy chừng nào xốn xang 

chừng nấy? 

. Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Sao thầy quên Tâm kinh của thầy Ô Sào thiên sƣ, nên mới giựt mình nhƣ vậy! 

Tam Tạng nói: 

- Ta nhớ hết thảy, chẳng hề quên câu nào? 

. Tôn Hành Giả nói: 

- Tuy thầy nhớ hết, mà còn quên mấy câu thơ đàng sau? 

. Tam Tạng hỏi: 

- Bốn câu kệ ấy làm sao? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

 

 

Phật ở Linh Sơn vốn chẳng xa, 

Linh Sơn thiệt ở tại lòng ta. 
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Ngƣời điều có mỗi Linh Sơn tháp, 

Hễ nhớ Linh Sơn hết sợ tà.  

 

 

Tam Tạng nói: 

- Cứ theo bài kệ ấy chỉ nghĩa Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm chánh thành Phật, tâm tà thành ma . 

Tôn Hành Giả nói: 

- Không có khó chi, gìn lòng thanh tịnh việc dữ cũng hóa lành. Nếu sai chạy thì kông nên việc. Lòng 

thành thi chùa Ðại Lôi âm ở trƣớc con mắt, chớ thầy nhát quá thì tâm thầm chẳng an, biết ngày nào 

cho đến Ðại Lôi Âm? 

 

Tam Tạng nghe nói an lòng, thầy trò đi mạnh mẽ.  

Giây phút nghe gió thổi ào ào, Tam Tạng kinh hải nói rằng: 

- Gió đó, gió đó!? 

Tôn Hành Giả nói: 

- Mùa xuân có gió chƣớng gọi là hòa phong. Mùa hè có gió nam gọi là huân phong. Mùa thu có gió 

tây gọi là kim phong. Mùa đông có gió bắc gọi là Sóc phong, bốn mùa đều có gió, mà sợ nỗi gì . 

 

Nói chƣa dứt lời thấy khói đen mù mù, Tam Tạng càng thất sắc, Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

- Xin thầy đừng sợ, bƣớc xuống ngựa mà ngồi, có Bát Giới và Sa Tăng bảo hộ; để Lảo Tôn đi xem 

thử kiết dung! 

 

Nói rồi nhảy lên mây, án tay mà coi xuống, thấy có ba bốn con yêu nhỏ, đƣơng tập làm gió làm sa 

mù.  

Tôn Hành Giả cƣời thầm rằng: 

- Thầy mình cũng linh, có bày điềm trƣớc! Ta bây giờ vác thiết bảng ngảy xuống mà đập đại, thì 

cúng nó chết hết cả bầy, sonh sợ thất danh vì sợ đánh lén. Ta muốn về sai Bát Giới đi đánh thử, chắc 

nó làm biếng không đi, phải làm mƣu gạt nó mới đặng? 

 

Nghỉ rồi nhảy xuống, Tam Tạng hỏi rằng: 

- Ngộ Không, chổ nỗi ngút đen điềm hung hay kiết? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

- Bây giờ đã hết gió tan khói rồi? 

. Tam Tạng nói: 
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- Phải, bây giờ có bớt hơn hồi nãy? 

. Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Tôi bình thƣờng nó đâu có đó, coi chẳng hề lầm! Biết con Ðịa Dõng là yêu giả binh trói vào cây mà 

gạt thầy mở, một hai thầy cũng cải tôi mới bị nó bắt đi động phòng, khóc gần hết hết nƣớc! Nay tôi 

cũng còn ỷ tài nhắm hay, chắc chổ ngút đó có một hai con quỷ thành tinh chƣa đặng bao lâu. Chẳng 

ngờ đến đó mà coi, không phải yêu quái, thiệt là coi nhiều lần lắm cũng có ba lần lầm? 

. Tam Tạng hỏi: 

- Không phải yêu tinh, vậy chớ giống gì đó? 

Tôn Hành Giả nói: 

- Ấy là xóm nhà giàu ở nƣớc kia, xôi và hấp bánh bao rất nhiều, để dành cho trai tăng, nên hơi lên 

ngun ngút? 

 

Bát Giới nghe nói, liền kéo Hành Giả mà hỏi nhỏ rằng: 

- Anh ăn rồi phải không? 

Tôn Hành Giả nói nhỏ rằng: 

- Ăn chút đỉnh không bao nhiêu, và đồ nem mặn quá . 

. Bát Giới hƣ và nói rằng: 

- Mặn lạt không hề gì, tôi ăn no một bữa . 

. Tôn Hành giả hỏi: 

- Ngƣơi muốn lắm sao? 

Bát Giới nói: 

- Tôi đói chí tử, anh khéo hỏi cớ không? 

Tôn Hành Giả nói: 

Lời thánh nhơn có nói: Phụ tại, tử bất đắc tự chuyện. Nghĩa là con có cha, thì con không có quyền 

chi hết. Lẻ nào có thầy đó, mà mình đi ăn trƣớc hay sao? 

Bát Giới cƣời rằng: 

- Miễn là anh đừng nói ra, thôi tôi đi đặng . 

. Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Ai nói làm chi, đố ngƣơi kiếm chuyện chi mà đi cho đặng . 

Bát Giới nói: 

- Chuyện làm thì dở, chuyện nói không thông, chớ chuyện kiếm ăn thì hay lắm! 

Liều tính kế thƣa với thầy rằng: 

- Gần vô nhà trai tăng thì phải tính trƣớc, nếu để con ngựa nầy đói, thì vô nhà nó phá rầm rầm. Vậy 

để tôi đi cắt cỏ cho nó ăn, rồi thầy trò sẽ vào nhà trai tăng một lƣợt . 
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Tam Tạng nghe nói mừng rỡ khen rằng: 

- Ngƣơi bữa nay thật siêng năng quá, hãy đi cho mau mà trở về!? 

Bát Giới nói xuôi rằng: 

- Tôi đi nhứt khắc . 

 

Nói rồi chạy vô.  

Tôn Hành Giả bốc theo nói nhỏ rằng: 

- Nhà trai tăng đãi những thầy thanh, không đãi những bộ tƣớng dữ tợn nhƣ vậy. Ngƣơi phải giả binh 

mới xong? 

 

Bát Giới nghe lời, đi tới hòn núi biến ra thầy chùa lùn mà mập, tay gỏ mỏ miệng đọc lâm đâm, làm 

bộ nhƣ đọc kinh chớ không thuộc câu kinh nào hết. 

 

 

Khi ấy chúa yêu truyền lịnh cho các tiểu yêu đón đƣờng bắt thịt, vừa lúc Bát Giới gỏ mỏ lủi vô.  

Tiểu yêu vây phủ đứa thì nắm áo nắm quần, đứa thì xách tai xách mủi.  

Bát Giới nói: 

- Mời ăn gì dữ vậy, thủng thẳng tôi đi vô . 

Lũ tiểu yêu hỏi: 

- Muốn đi ăn giống gì đó? 

Bát Giới nói: 

- Các ngƣơi đã bố thí, làm việc trai tăng, thì ta đền nhằm lễ, không biết hay sao mà hỏi kia? 

Lũ tiểu yêu cƣời rằng:  

- Ta không phải trai tăng, thiệt là thực tăng, chúng ta là yêu tiên tại núi nầy, hay bắt thầy chùa mà ăn 

thịt, nay đặng bắt ngƣơi đem về động nấu cho rụt mà ăn một bữa đừng trông việc trai tăng? 

 

 

Khi ấy Bát Giới nghe nói, trách thầm Hành Giả rằng: 

- Tôi vật Bật mã ôn, gạt ta đi nạp thịt cho yêu tinh, chớ có ai trai tăng ở đâu, Bật Mã Ôn thiệt độc 

quá! 

 

Xảy thấy chúng nó áp lại kéo níu đông lắm.  

Bát Giới nổi nóng hiện nguyên hình, vác đinh ba đập đại.  

Các tiểu yêu bại tẩu, về động báo cho chủ nó hay rằng: 
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- Có một thầy chùa mập đi ngang qua núi nầy, chúng tôi quyết bắt về ăn thịt, không dè nó biến hóa . 

Chúa yêu hỏi: 

- Nó biến ra giống gì? 

Tiểu yêu nói: 

- Nó biến ra mỏ dài tai lớn, có lông gáy nhƣ heo rừng, hai tay cầm đinh ba đập chúng tôi gần chết, 

nên trở về báo cho đại vƣơng hay? 

Chúa yêu nghe nói xách roi sắt ra ngoài, ngó thấy Bát Giới thiệt dữ tợn, chúa yêu hét, lớn rằng:? 

Ngƣơi tên họ là chi, ở đầu đến đây, phải nói thiệt thì ta dung mạng? 

Bát Giới cƣời rằng: 

- Ngƣơi không biết Trƣ tổ ông sao? Ta là học trò Ðƣờng Tăng, gọi là Trƣ Bát Giới? 

Chúa yêu nói: 

- Nói vậy thì ngƣơi là học trò Ðƣờng Tăng, thuở nay ta nghe đồn thịt Ðƣờng Tăng quý lắm, ta không 

biết ở đâu mà kiến, thời may đến nạp thịt cho ta, đố chạy đâu cho khỏi . 

 

Nói rồi đánh một thiết tiên, Bát Giới ra oai cự chiến. 

 

 

Giây phút chúa yêu truyền các tiểu yêu phủ vây tứ phía.  

Bát Giới đánh cầm đồng với chúa yêu, ngặt bị lũ tiểu yêu quỷ đông lắm nên đánh không xiết, rán sức 

đở Nam đở Bắc cho khỏi bị thƣơng tích là may. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả ngồi sau lƣng Tam Tạng, khi không vùng cƣời khan.  

Sa Tăng hỏi: 

- Chuyện gì mà sƣ huynh cƣời đó? 

Tôn Hành Giả noí nhỏ rằng: 

- Bát Giới là thằng điên, nghe nói nó gạt đám trai tăng, nó ham ăn kiếm cớ đi lén, chắc là nó đập tiểu 

yêu cũng chết hết, chừng nào chuá động ra nó mới điên! Mặc sức nó mắng Bật Mã Ôn không biết 

mấy chục tiếng! Ngộ Tịnh ngƣơi đừng nói lậu cho thầy hay, để ta đi tiếp nó? 

 

Nói nhỏ rồi lén nhổ một sợi lông, hóa hình mình ngồi đó, còn hình thiệt biến mất, bay lên mây ngó 

xuống thấy Bát Giới bị vây, coi bộ nó muốn nạo thịt cho chúng nó.  

Tôn Hành Giả nhảy xuống kêu lớn rằng: 

- Bát Giới đừng sợ, có lão tôn trợ chiến đây!? 
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Bát Giới đắc thế, tinh thần mạnh mẽ hơn xƣa, vác đinh ba đập đại, chúa yêu cự không lại, liền bại 

tẫu. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả thấy yêu quái chạy rồi, liền tàng hình về trƣớc, dùn mình thâu lông lại, hiện 

nguyên hình nhƣ thƣờng, ngồi sau lƣng Tam Tạng. 

 

 

Giây phút Bát Giới chạy về đổ ghèn đổ đãi, thở hào hển mà bái.  

Tam Tạng lầy làm lạ mà hỏi rằng: 

- Ngƣơi đi cắt cỏ ngựa, sao coi bộ xơ xải nhƣ vậy? 

Bát Giới đấm ngực dậm chân nói rằng: 

- Thầy ôi! Nếu noí ra thi mắc cở quá, sƣ huynh gạt tôi, nói xóm kia có trai tăng mà nêm mặn quá nên 

ăn ít đặng. Tôi sẳn đói bụng, nên mƣợn cớ cắt cỏ đi ăn lót bụng, chẳng ngờ mới lò đầu tới, gặp một 

bầy yêu vây tôi, quyết bắt mà ăn sống! Tôi đánh một hồi giải vây không nổi, nhờ sƣ huynh chống 

gây tang đến tiếp cứu, nếu không thì tôi chết, chẳng còn sống mà thấy mặt thầy? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Ngƣơi đừng kiếm chuyện vu vạ, mình đi ăn cƣớp lại khai xã cho ngƣời ta! Từ khi ngƣơi đi đến bây 

giờ, ta ngồi sau lƣng thầy chẳng hề rời khỏi . 

Tam Tạng nói: 

- Thiệt Ngộ Không chẳng hề lìa ta, lẽ nào đi trợ chiến! 

Bát Giới nhảy dựng lên nói rằng: 

- Thầy đừng tin mắc lầm, sƣ huyngh có phép thế thần ấy là cái lông vƣợn già chớ kông phải hình 

thiệt? 

Tam Tạng gật đầu rồi hỏi rằng: 

- Ngộ Không, thiệt có yêu quái chăng? 

 

Tôn Hành Giả biết giấu không đặng, túng phải đứng dậy cƣời rằng: 

- Thiệt có ít con quỷ nhỏ, chúng nó chẳng dám chọc tới tôi. Bát Giới lại đây ta bầu cử ngƣơi một 

chức, bởi bảo hộ sƣ phụ mà đánh các động, chẳng khác chỉ cầm binh . 

. Bát Giới hỏi: 

- Cầm binh là đánh giặc phải chăng? 

Tôn Hành Giả nói: 

- Phải, bởi Sa Tăng võ nghệ thua ngƣơi, nên ta cử làm chức khai lộ Tiên Phuông, nếu yêu quái không 
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ta cũng tốt, bằng nó đón đƣờng làm dữ, thì ngƣơi đánh nó mà lập công . 

Bát Giới nhắm sức con yêu ấy, tài cũng không hơn mình bao nhiêu, nên nói rằng: 

- Tôi chịu lãnh chức ấy? 

 

Tôn Hành Giả vui mừng thỉnh thầy lên ngựa, Sa Tăng quãy gánh theo sau.  

Còn Bát Giới đi trƣớc. 

 

 

Nói qua con yêu bại tẫu về động, ngồi trên gành làm thinh làm thế, có ý ƣu phiền. Tiểu yêu thấy vậy 

hỏi rằng: 

- Ðại vƣơng thƣờng đi ra ngoài, trở về thì hớn hở, sao bữa nay coi ý buồn rầu? 

Chúa yêu nói: 

- Chúng bây ôi! Thƣờng khi ta tuần nuý, bất luận ngƣời và thú vật đều bắt về mà nuôi dƣỡng chúng 

bây. Nay rủi quá, gặp tay động lực! 

Tiểu yêu hỏi: 

- Ngƣời nào động lực với Ðại vƣơng? 

Chúa yêu nói: 

- Gặp một Hòa Thƣợng gọi là Trƣ Bát Giới, vốn đệ tử đƣờng tăng ở Ðông Ðộ đi thỉnh kinh . Ta bị nó 

đánh ít cái đinh ba mà bị tẫu! Ta thuở nay nghe đồn Ðƣờng Tăng là phật La Hán tu hành mƣời dời 

nếu ai ăn đƣợc mềng thịt Ðƣờng Tăng thì sống hoài không chết. Không ngờ bữa nay tình cờ gặp no, 

quyết bắt mà ăn thịt cho trƣờng sanh. Nào hay nó có học trò nhƣ vậy! Tức biết chừng nào! 

 

Nói chƣa dứt tiếng, có một đứa tiểu yêu nhảy ra nói rằng: 

- Ðừng cho ham ăn thịt, thịt Ðƣờng Tăng ăn chẳng đặng đâu! 

Chúa yêu hỏi: 

- Làm sao mà ăn không đặng? 

Tiểu yêu nói: 

- Nếu dễ ăn thì nó đi đâu đến chốn nầy? Không đủ cho yêu tinh xứ khác nó ăn gỏi! Bởi nó có ba đứa 

học trò: Học trò lớn là Tôn Hành Giả, học trò thứ hai là Bát Giới, học trò thứ ba là Sa Tăng . 

. Chúa yêu hỏi: 

- Sa Tăng sánh với Bát Giới ra thể nào? 

Tiểu yêu nói: 

- Cũng không hơn thua bao nhiêu . 

. Chúa yêu hỏi còn Tôn Hành Giả ra thể nào? 
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Tiểu yêu le lƣởi nói rằng: 

- Tôi không dám nói! Tôn Hành Giả thần thông quảng đại, biến hóa vô cùng, năm trăm trƣớc nó 

đánh thiên cung, những tƣớng trời bắt không đặng nó! Mình trông gì ăn thịt Ðƣờng Tăng . 

. Chúa yêu nói: 

- Tôi hồi trƣóc ở núi Sƣ đà, động Sƣ đà, ở chung với đại vƣơng ấy không biết phải quấy, muốn ăn 

thịt Ðƣờng Tăng bị Tôn Hành Giả dùng thiết bảng phá cửa tan nát, may tôi có trí khôn, mở cửa sau 

mà trốn đến đây nhờ đại vƣơng cho ở, bởi vậy nên tôi biết có tài . 

Chúa yêu nghe nói sợ thất sắc.  

Xảy có tiểu yêu khác chạy lại nói rằng: 

- Xin Ðại vƣơng đừng sợ. Nếu muốn ăn thịt Ðƣờng Tăng thì tôi có kế bắt nó . 

Chúa yêu hỏi: 

- Ngƣơi tính kế chi? 

Tiểu yêu nói: 

- Tôi có kế phân biện mai hoa? 

Chúa yêu hỏi: 

- Làm sao mà gọi là kế phân biện mai hoa? 

Tiểu yêu nói: 

- Bây giờ đem các yêu trong động ra hết thảy, trong một ngàn chọn một trăm đứa hay, rồi trăm đứa 

hay chọn rút lại mƣời đứa hay, và mƣơì đứa ấy cho thi với nhau, mà tuyển đại ba đứa hạng nhứt, có 

tài năng, biết biến hóa, ba đứa ấy đều hóa ra hình đại vƣơng, cũng cầm thiết tiên nhƣ đại vƣơng, mai 

phục ba chỗ. Trƣớc hết một ngƣời đánh với Bát Giới, sau sai một ngƣời đánh với Tôn Hành Giả, rốt 

lại một ngƣời đánh với Sa Tăng, để ba đứa tiểu yêu đánh cầm chừng với ba anh em nó. Còn đại 

vƣơng ở trên không, thò tay bắt Ðƣờng Tăng nhƣ lấy đồ trong túi, có khó chi đâu! Chúa yêu nghe 

nói mừng rỡ khen rằng: 

- Kế ấy hay lắm, hay lắm. Nếu bắt không đặng Ðƣờng Tăng thì thôi, nến bắt đặng, thì ta phong ngƣơi 

làm chức Tiên Phuông? 

Tiểu yêu liền mừng rỡ tạ ơn. 

 

 

 

 

Khi ấy chúa yêu y lời tuyển ba đứa tài năng, đều hóa ra hình mình, cầm thiết tiên mai phục ba ngõ. 
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Nói về Tam Tạng yên lòng, cứ đi theo Bát Giới, đi một hồi lâu, nghe bên đƣờng hét lên một tiếng, có 

một con yêu nhảy ra, xốc lại muốn bắt Tam Tạng.  

Còn Tôn Hành Giả kêu rằng: 

- Bát Giới yêu tinh tới đó sao ngƣơi chẳng ra tay? 

Bát Giới rút đinh ba đập đại.  

Còn yêu đƣa thiết tiên ra đỡ, hai ngƣời đƣơng đánh nhau dƣới sân núi. 

 

 

Xảy nghe tiếng hét trong bụi cỏ, có con yêu nhảy ra, xốc lại muốn bắt Tam Tạng, Tôn Hành Giả nói: 

- Thầy ôi, Bát Giới nhắm con mắt, để con yêu chạy lại bắt thầy đó, để Lão Tôn đánh nó? 

 

Nói rồi rút thiết bảng xông tới đánh liền.  

Con yêu không thèm nói chi hết, đƣa thiết bảng ra đỡ, hai ngƣời đƣơng đánh với nhau tại dƣới bờ cỏ. 

 

 

Xảy nghe gió thổi sau lƣng núi, có con yêu khác nhảy ra xốc lại Tam Tạng, Sa Tăng ngó thấy thất 

kinh đƣa gậy cản lại, con yêu đƣa thiết tiên đánh nữa; chúng nó hét rém dụ ba anh em theo xa xa.  

Chúa động ở trên mây ngó xuống nắm cổ Ðƣờng Tăng ngồi trên ngựa một mình. Nó thò tay xuống 

nắm cổ Ðƣờng Tăng, nổi gió bay về động; liền kêu bớ tiên phuông. 

 

Khi ấy con yêu bày kế đó, nó liền ra động quỳ lạy thƣa rằng: 

- Lẽ nào tôi dám chịu chức lớn nhƣ vậy? 

Chúa yêu nói: 

- Tƣớng quân ôi! Một lời đã hứa, nhƣ màu trắng nhuộm đen. Nguyên ta có nói: Nếu bắt đặng Ðƣờng 

Tăng, thì phong ngƣơìlàmchức tiên phuông, nay nhờ kế ấy mà thành công, lẽ nào thất tín? Bảo trẻ 

nhỏ chùi chảo nhún lửa, mà nấu Ðƣờng Tăng; ta với ngƣơi đều ăn thịt cho trƣờng thọ . 

Tiên Phuông nói: 

- Ðại vƣơng ôi! Chẳng nên ăn thịt nó đâu! 

Chúa yêu hỏi: 

- Ðã bắt đặng sao chẳng chiụ ăn? 

. 

 

Tiên Phuông nói: 

- Ăn no thì khó gì! Song Bát Giới với Sa Tăng còn nói nhơn nghĩa đặng. Sợ có một mình Tôn Hành 
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Giả độc lắm! Nếu nó hay đặng, nó không thèm đánh với mình chi, nó đập một thiết bảng cũng d8ủ 

gãy núi nầy, thì chổ đâu mình ở . 

Chúa yêu nói: 

- Tiên Phuông ôi! Tự ý ngƣơi tính nhƣ nào cao thì tính? 

Tiên Phuông nói: 

- Ý theo ý tôi, thì dẫn Ðƣờng Tăng ra sau vƣờn trói lại trên cây. Ðợi đôi ba ngày nó không tìm tới 

động, ta sẽ thủng thẳng mà ăn thịt; nhƣ vậy thì tiện hơn . 

 

Chúa yêu nghe nói bảo dắt Ðƣờng Tăng đem ra sau vƣờn trói trên cây đại thọ.  

Tam Tạng khóc than rằng: 

- Ðồ đệ ôi!, các ngƣơi đánh yêu quỷ ở dâu, để ta ở đây chịu khổ, biết chừng nào cho gặp mặt, thảm 

thiết quá chừng!? 

 

 

Khi ấy Tam Tạng đang khóc, ngó thấy ngƣời bị trói trên cây trƣớc mặt, ngƣời ấy kêu rằng: 

- Hòa Thƣợng ôi! Thầy cũng bị bắt hay sao . 

Tma Tạng hỏi: 

- Ngƣơi là ai đó? 

Ngƣời ấy nói: 

- Tôi là ngƣời đốn củi núi nầy, bị chúa yêu bắt trói tại đây, nay đã ba bữa nó gần thịt của tôi . 

Tam Tạng nói : 

- Tiều phu ôi! Ngƣời thác có một mình không đeo theo chi lắmm chớ ta thác còn trục trặc không êm? 

Tiều phu nói: 

- Thầy ôi!, thầy là ngƣời tu hành thác rồi thì thôi, còn chuyện cho đeo theo . 

Tam Tạng nói: 

- Ta là sải ở Ðông Ðộ đi thỉnh kinh ở Tây Phƣơng đặng đem về cho Thiên tử, cầu cho các đảng cô 

hồn. Nếu ta chết thời chúa ta trông kinh cũng hết hơi, đã lỗi đạo làm tôi, mà cô hồn trong thành uổng 

tử không trông gì siêu độ, té ra bao nhiêu công quả đều hóa tro. Sao gọi là không đeo theo? 

Tiều phu nói, rơi lụy than rằng: 

- Thầy ôi! Thầy thác hãy còn thảm vừa vừa tôi thác mới thảm hơn nữa, bởi tôi mồ côi cha mẹ hồi 

nhỏ, còn một mẹ già, nay đã tám mƣơi ba tuổi, tôi không nghề nghiệp chi, nhà ngèo cứ đi đốn củi. 

Nếu tôi thác, thì không ai nuôi dƣỡng mẹ già, sợ phải chết đói không ai chôn cất nữa, tức tối lắm, 

thảm thiết biết chừng nào! 

Tam Tạng nghe nói khóc ròng than rằng: 
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- Tội nghiệp vô cùng, thờ chúa thờ thân cũng vậy, ngƣời vì thảo mẹ, ta vì vua . 

 

 

Nói về Tôn Hành Giả đánh yêu chạy rồi, trở về không biết thầy đâu mất; còn đồ hành lý và ngựa mà 

thôi, còn Bát Giới và Sa Tăng thì không thấy, Tôn Hành Giả dắt ngựa quảy gánh đi kiếm bơ vơ.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 86  

Bát Giới trợ oai trừ lũ quái 

Ngộ Không hóa phép trị loài yêu 

Khi ấy Tôn Hành Giả dắt ngựa đi cùng núi mà kêu thầy, kiếm hoài chẳng đặng, Xảy thấy Bát Giới 

thở ồ ồ chạy lại hỏi rằng: 

- Sƣ huynh kêu réo chuyện chi dữ vậy? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Không biết thầy đi đâu mất, ngƣơi có thấy hay chăng? 

 

Bát Giới nói: 

 

- Tôi thuở nay sau lƣng thầy, tại anh bày đặt cử tôi làm chức Tiên Phuông tôi liều mạng đánh với con 

yêu một hồi gần hết hơi nó mới chịu chạy, anh với Sa Tăng giữ sƣ phụ, sao bây giờ lại hỏi tôi . 

 

Xảy thấy Sa Tăng chạy lại, Tôn Hành Giả hỏi rằng: 

 

- Thầy ở đâu? 

 

SaTăng nói: 

 

- Hai anh đều chóa con mắt để cho chúa yêu chạy lại bắt thầy, nên tôi đánh với nó, còn thầy ngồi trên 

lƣng ngựa một mình, lẽ nào lại đi mất . 
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Tôn Hành Giả nóng nảy dựng nói rằng: 

 

- Thôi thôi, đã mắc kế nó rồi! 

 

Và nói và nhảy. Sa Tăng hỏi: 

 

- Kế chi đó? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Ấy là kế phân biện mai hoa đó, nó chia anh em ta một ngƣời một ngỏ, làm nhƣ biến bông mai rãi 

ra, đặng nó bắt thầy nhƣ ngắt nhụy bông mai đó! Tuy vậy mà động núi nầy cũng dễ kiếm lắm, anh 

em ta rán tìm tòi cho mau . 

 

 

Khi ấy ba anh em đi hơn hai chục dặm, thấy dƣới hòn núi có một cái động lớn, ngoài cửa động có 

tám chữ: An Vụ sơn. Chiếc nhạn liên hƣờn động . 

Tôn Hành Giả nói:  

- Bát Giới ra tay đi, ấy là động yêu, có sƣ phụ tại đó.  

Bát Giới ỷ thế có Hành Giả, nên rán sức đập một đinh ba cửa động đã lở! Rồi kêu lớn tiếng rằng: 

- Yêu quái, yêu quái! Trả thầy ta cho mau! Nếu để lâu thì chết hết cả động . 

 

 

Tiểu yêu giữ cửa kinh hãi phi báo vân vân.  

Chúa yêu thất sắc hỏi rằng: 

 

- Không biết ai phá cửa đó? 

 

Tiên Phuông nói: 

 

- Ðể tôi ra xem thử . 

 

Nói rồi ra nhìn thấy Hòa Thƣợng mỏ dài tai lớn, liền trở vào thƣa rằng: 
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- Xin Ðại vƣơng đừng sợ, ấy là Trƣ Bát Giới pháp lực tầm thƣờng, sợ là sợ cái ông Hòa Thƣợng mặt 

thiên lôi kia . 

 

 

Còn Bát Giới đứng ngoài nghe rõ nhƣ vậy, liền nói với Hành Giả rằng: 

- Nó sợ anh, chứ không sợ tôi, chắc có thầy trong động; vậy xin anh đi trƣớc cho chúng nó hết hồn . 

 

Tôn Hành Giả bƣớc tới hét lớn rằng: 

 

- Tôn ngoại công của chúng bây ở đây! Mau trả thầy cho ta kẻo chết hết cả động! 

 

Tiên Phuông nói: 

 

- Không xong, không xong! Tôn Hành Giả đi kiếm Ðại vƣơng đó! 

Chúa yêu nói: 

- Ấy cũng tại ngƣơi, bày kế phân biện mai hoa, mới sanh sự nhƣ vậy! Bây giờ biết tính sao làm sao? 

 

Tiên Phuông thƣa rằng: 

 

- Xin Ðại vƣơng đừng đổ thừa mà quở phạt. Tôi nghe đồn Tôn Hành Giả lƣợng rộng nhƣ biển, tuy là 

con khỉ mặc lòng, tánh ƣa thù phụng lắm! Bây giờ làm đầu ngƣơi ta giã, đem ra nói bợ vài lời, rằng 

đã ăn thịt Ðƣờng Tăng lở rồi, xin dƣng đầu lại. Nếu nó tin thiệt, thì Ðƣờng Tăng là đồ ăn của mình, 

dầu gạt nó không đặng, sẽ tính thế khác . 

 

Chúa yêu nói: 

 

- Ðầu giã ở đâu có? 

 

Tiên Phuông nói: 

 

- Ðể tôi đi làm đầu giả . 

 

Nói rồi đi kiếm gốc dƣơng tiện làm đầu Tam Tạng, lấy máu thoa tàm lam, rồi bảo tiểu yêu để trên 

mâm đem ra cửa động kêu lớn rằng:  
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- Ðại Thánh gia gia xin bớt giận, cho tôi thƣa rõ vài lời . 

 

 

Tôn Hành Giả nghe kêu Ðại Thánh gia gia lấy vào khoái chí, bảo Bát Giới xô phá cửa, để coi nó nói 

chuyện chi.  

Tiểu yêu thƣa rằng: 

 

- Tôn Sƣ bị Ðại Vƣơng tôi bắt vào động, lũ tiểu yêu trong động không biết điều, nên ăn thịt Tôn Sƣ 

còn có một cái đầu đó . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ðã ăn lở thì thôi, hãy đƣa cái đầu cho ta nhìn thữ . 

 

Tiểu yêu không dám mở cửa, ở trong quăng cái đầu ra, Bát Giới ngó thấy cái đầu liền cất tiếng khóc 

lớn!  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Thằng điên kia, hãy nhìn lại coi thiệt hay không rồi sẽ khóa nữa. Ấy là cái đầu giả, nên quăng kêu 

nhƣ cái mỏ. Nếu ngƣơi không tin, ta quăng thử lại cho ngƣơi nghe . 

 

Nói rồi xách lên quăng vào cục đá, nghe tiếng kêu lạch cạch.  

Tôn Hành Giả lấy thiết bảng đập bể hai, Bát Giới coi lại là gốc dƣơng liễu, nổi nóng mắng rằng: 

 

- Bây là loài súc vật cả gan dám giấu thầy ta trong động, đem gốc dƣơng liễu mà gạt Trƣ tổ ông! Nói 

vậy thầy ta là cây dƣơng liễu thành tinh sao . 

 

Khi ấy tiểu yêu kinh hải chạy vào vào báo rằng: 

- Khó cha chả là khó! 

 

Chúa yêu hỏi: 

 

- Chuyện chi mà khó dữ vậy?  

Tiểu yêu nói: 
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- Gạt đặng Bát Giới và Sa Tăng, chớ Tôn Hành Giả là con buôn có danh, biết đồ thiệt giả, nên coi ra 

cái đầu là gốc dƣơng, xin dƣng cái đầu thiệt thì chúng nó mới chịu đi . 

 

Chúa yêu bảo lựa một cái đầu nào còn tƣơi, lột da đầu, cạp da mặt nát bấy, máu chảy ròng ròng, để 

trên mâm đem ra mà năn nỉ rằng: 

 

- Bẫm Ðại Thánh gia gia cái trƣớc thiệt là đầu giả, bởi Ðại vƣơng tôi muốn làm của báu trong động, 

tiếc không chịu đƣa tay ra, nay Ðại Thánh gia gia là con mắt ngọc, coi đã thấu rồi, nên Ðại vƣơng tôi 

xin gia gia miễn chấp . 

 

 

Nói rồi cũng quăng ra nhƣ trƣớc.  

Tôn Hành Giả thấy thiệt đầu ngƣời ta, nên tin chắc là đầu Tam Tạng, liền cất tiếng khóc than.  

Sa Tăng củng khóc lớn, Bát Giới bệu bạo nói rằng: 

 

- Ðại ca ôi! Kiếm chổ đất tử tế mà chôn thầy, chôn rồi sẽ khóc . 

Tôn Hành Giả nói phải . 

Bát Giới thƣơng thấy quá nên không gớm, ôm cái đầu trong lòng lên trên chót núi lại phía Ðông, lấy 

Ðinh ba cuốc đất mà chôn cái đầu ấy, rồi đắp mả rất cao. Lại chạy lại mé khe, bẻ ít nhánh dƣơng liễu 

và lƣợm ít cục đá dái đem lại trƣớc mã.  

Tôn Hành Giả hỏi rằng: 

 

- Ngƣơi làm nghĩa gì đó? 

 

Bát Giới nói: 

 

- Mƣợn nhành liễu làm cây tòng, cây bá, đặng che mã cho thầy, còn đa dái làm tạm đồ tế, gọi là lòng 

thảo cứu học trò . 

 

Tôn Hành Giả nói rằng: 

 

- Ðừng có làm tầm bậy! Vậy thì bảo Sa Tăng ở đây, một là giữ mộ phần, hai là coi đồ và ngựa. Còn 

ngƣơi đi theo ta, đến phá động giết chết yêu quái mà báo cứu thầy . 
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Bát Giới vác đinh ba theo . 

Hành Giả không thèm nói chi hết, cứ phá cửa động kêu lớn rằng: 

 

- Trả Ðƣờng Tăng sống cho ta! 

 

Tiểu yêu trong động kinh hồn, đều giận Tiên Phuông hết thảy.  

Chúa yêu hỏi Tiên Phuông rằng: 

 

- Nếu Hòa Thƣợng phá cửa vô đây, thì ngƣơi tính làm sao đó? 

 

Tiên Phuông nói: 

 

- Lời xƣa nói cũng phải: Ðã bắt cá sợ tanh sao đặng? Một thì đừng làm, hai thì đừng thôi, không lẽ 

thối lui cho đặng? Bây giờ còn một phép áp ra mà đánh nó . 

 

 

Chúa yêu không biết làm sao, liền dẫn bầy yêu ó ré ra cửa động. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả và Bát Giới thối lui bƣớc, ra chỗ đất bằng, chỉ bầy yêu mà hét rằng: 

- Con yêu nào bắt thầy ta? 

Chúa yêu đƣa thiết tiên nói lớn rằng: 

 

- Bớ Hòa Thƣợng khốn! Ngƣơi đừng có chọc ta, ta là Nam Sơn Ðại Vƣơng, mấy trăm năm nay hùng 

cứ tại đây. Ta đã ăn thịt Ðƣờng Tăng rồi, ngƣơi lại làm sao ta đó? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ngƣơi là súc sanh lơn mặt, tài phép ngƣơi bao nhiêu. Rất đổi ông Thái Thƣợng lão quân là tổ thần 

tiên, còn xƣng là lão quân. Còn Thích Ca Nhƣ Lai thần thông trong đời, cũng xƣng là Phật Tổ, còn 

Khổnng Tử là ông thánh trong đạo Nho, học trò đặng kêu là Phu Tữ, ba ông tổ tam giáo, còn chẳng 

dám xƣng là Nam Sơn đại vƣơng, mấy trăm năm hùng cứ. Ðố chạy đâu cho khỏi, coi thiết bảng ta 

đây . 
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Chúa yêu tràng khỏi, đánh lại một thiết tiên. 

 

Khi ấy Bát Giới nổi nóng, vác đinh ba đập đùa, Tiên Phuông dẫn yêu tinh ra ngoài trợ chiến.  

Tôn Hành Giả thấy tiểu yêu đông lắm, đánh không xiết, liền hóa phép nhân thân; nhổ một nắm lông, 

đều hóa ra mình hết thảy, mỗi hình cầm một cây thiết bảng ở phía ngoài đáng áp vô trong.  

Hành Giả và Bát Giới hiệp lực hổn chiến; tiêu yêu tử trận rầt nhiều!  

Còn Nam Sơn Ðại vƣơng hóa gió bay mất.  

Tân Tiên Phuông biến hóa không đặng, bị Tôn Hành Giả đập một thiết bảng chết ngay, hiện Phân 

thân: Phép chia mình ra nhiều hình. nguyên hình là con chó sói.  

Tôn Hành Giả dùn mình thâu lòng lại, bảo rằng: 

- Bát Giới đuổi theo chúa động cho mau, mà kiếm sƣ phụ! 

 

Bát Giới ngó xung quanh hỏi rằng: 

 

- Sƣ huynh thâu phép rồi hay sao, nên bầy khỉ con mất hết! 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Thâu rồi . 

Hai anh em xông vào phá động, chẳng ngờ Nam Sơn đại vƣơng truyền bế động không ra, anh em 

phá chẳng nổi nữa.  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Bát Giới đừng rán làm chi mệt sức, hãy nói cho Sa Tăng hay . 

 

 

Khi ấy anh em về thấy Sa Tăng còn khóc!  

Bát Giới mủi lòng ôm mà khóc kình!  

Tôn Hành Giả nói: 

- Chúa yêu đã lấp cửa trƣớc, trong chất đá dẫy đầy, chắc có ngỏ sau thông thƣơng, nên nó mới bít 

cửa trƣớc. Vậy thì hai đứa bây ở đây, để ta đi thám thính . 

 

Bát Giới và khóc và dặn rằng: 
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- Anh phải có ý tứ cho lắm, đừng lơ lĩnh mà nó ăn thịt nữa, báo hại chúng tôi khóc sƣ phụ, lại khóc 

sƣ huynh, khóc thét đui hai con mắt . 

 

Tôn Hành Giả nạt rằng: 

 

- Ðừng có nói xàm . 

 

 

Nói rồi đi tìm phía sau thấy có nƣớc từ trong khe xổ xuống. 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Chắc ngỏ sau nó đây.  

Liền hóa ra con chuột chạy xuống khe, lội qua khỏi suối thấy thiệt là phía sau động ấy, có năm bảy 

con yêu nhỏ đƣơng phơi thịt ngƣời ta.  

Tôn Hành Giả nói thầm rằng: 

- Chắc nó ăn thịt thầy còn dƣ, nên phơi khô để dành đó. Ðể mình biến hóa vào dọ tin chúa động ra 

thể nào! 

 

 

Nghĩ rồi dùn mình biến ra con kiến cánh bay vào động, thấy chúa yêu đang ngồi sầu thãm, xảy có 

tiểu yêu bảo rằng: 

 

- Ðại vƣơng ôi! May lắm, may lắm! 

 

Nam Sơn Ðại Vƣơng hỏi: 

 

- May làm sao? 

 

Tiểu yêu nói: 

 

- Tôi ở sau nghe tiếng khóc, leo lên cao coi rõ Tôn Hành Giả, Sa Tăng và Bát Giới đƣơng tế mả khóc 

than, chắc nó tƣởng cái đầu ấy là của Ðƣờng Tăng, nên chôn cất khóc kể . 
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Tôn Hành Giả nghe nói mừng thầm rằng: 

 

- Cứ theo lời ấy thì nó chƣa giết thầy ta, hãy còn giấu đâu đó, để kiếm thử coi giấu nơi nào! 

 

 

Nghĩ rồi bay khắp nơi, thấy một chổ đóng chặt cửa lắm, Tôn Hành Giả chun theo lỗ hở, qua khỏi 

cửa, thấy có vƣờn rộng minh mông, nghe tiếng khóc vẳng vẳng, bay lần tới thấy dƣới gốc cây rậm, 

có trói hai ngƣời ngó mặt đối với nhau; một ngƣời lạ và Tam Tạng.  

Tôn Hành Giả hiện hình ra mừng rở kêu thầy.  

Tam Tạng khóc và nói rằng: 

 

- Ngộ Không đã đến, hãy cứu ta lập tức! 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Thầy đừng nói lớn, nếu chúng hay thì khó cứu!  

Nói rồi biến ra kiến cánh nhƣ trƣớc, bay vào trong động, thấy tiểu yêu đƣơng bàn luận lăng xăng.  

Có một con yêu nhỏ nhảy ra nói lớn rằng: 

 

- Ðại vƣơng ôi! Chúng nó thấy đại vƣơng lấp cửa động rồi, biết thế phá không nổi nên nó chôn đầu 

ấy, khóc đôi ba bữa rồi cũng đi. Chúng tôi sẽ thăm tin nó đi rồi, thì chặt khúc Ðƣờng Tăng mà ăn 

sống . 

 

Con yêu khác vổ tay cƣời rằng: 

 

- Ăn sống không ngon bằng ăn luộc . 

 

Con yêu khác nói: 

 

- Ăn ruột tuy có vị, chớ chẳng bằng ăn quay ăn nƣớng thơm hơn . 

Con khác nói: 

 

- Tuy thơm mặc lòng mà chảy mở uổng lắm, chi bằng ăn xào đã ngọt nƣớc, lại béo hơn . 
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Con khác cãi rằng: 

 

- Thịt Ðƣờng Tăng quý lắm, ăn một miếng củng sống lâu, chi bằng để dành phân nửa muối sƣ ăn 

đặng nhiều ngy nhiều tháng . 

 

Tôn Hành Giả nghe bàn soạn nổi nóng nói thầm rằng: 

 

- Thầy ta không cứu oán chi với chúng bây, mà tính hành tinh nhiếu kiếp! 

 

 

Nghĩ rồi nhổ lông hóa ra con buồn ngũ, bay vào lổ mũi các tiểu yêu, chúng nó buồn ngủ quá, đều 

kiếm chổ mà chúi.  

Còn Nam Sơn đại vƣơng bị một con bay vào mũi, nó nhãy mũi và chà tía lia, Tôn Hành Giả hóa 

thêm hai con bay vào mũi nó nữa, Nam Sơn Ðại Vƣơng ngáp vài cái, rồi nằm ngáy pho pho. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả hiện nguyên hình phá cửa vƣờn, ra sau mở trói cho thầy.  

Tam Tạng mừng rỡ bảo mở dây cho ngƣời bị trói đối diện với mình đó.  

Tôn Hành Giả nói: 

- Ngƣời ấy là ai? 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Ông tiều ấy còn mẹ già tám mƣơi ba tuổi, thiệt là ngƣời có hiếu mà bị yêu bắt, nên cũng nên phƣớc 

cứu ngƣời . 

 

Tiều phu nói: 

 

- Xin lão gia cứu tôi làm phƣớc! 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Không mất công gì, ta cũng mở dây luôn thể . 
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Và nói và mở trói, đồng dắt ra tới chỗ mộ phần.  

Tam Tạng hỏi: 

 

- Bát Giới, Sa Tăng làm cái chi đó?  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Hai đứa nó đƣơng khóc kể thầy, thầy hãy kêu nó một tiếng . 

 

Tam Tạng liền kêu: 

 

- Bát Giới! 

 

Bát Giới đƣơng khóc ngất nghe tiếng kêu ngƣớc mặt ngó ra, nói rằng: 

 

- Sa hòa thƣợng ôi! Sƣ phụ hiện hình về đó! 

 

Tôn Hành Giả nạt rằng: 

 

- Thằng điên nói xàm mãi, thầy nào thác mà hiện hồn về! Sao chẳng coi cho kỹ? 

 

Sa Tăng khóc và thƣa rằng: 

 

- Sƣ phụ ôi! Thầy chịu khổ nhọc hết sức! Chẳng hay sƣ huynh làm sao mà cứu? 

 

Tôn Hành Giả thuật chuyện lại, Bát Giới nghe rõ vác đinh ba cuốc mã mà nói rằng: 

- Sƣ phụ ôi, không biết cái vong nào có phƣớc quá! Báo hại tôi khóc hết nƣớc mắt, lạy đã sói đầu . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Nhờ có ai đầu ấy thế mạng cho ta. Mình là ngƣời tu hành, cũng nên chôn mà làm phƣớc! 

 

Bát Giới vâng lời lui cui lấp lại. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả cƣời rằng: 
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- Xin hãy ngồi nán lại đây, đặng tôi đi trừ yêu quái . 

 

 

Nói rồi nhảy qua núi khỏi khe, vào động lấy những dây của yêu nó trói.  

Tam Tạng và ông tiều hồi nãy, đem vào chổ yêu nằm, thấy Nam Sơn Ðại Vƣơng còn ngủ.  

Tôn Hành Giả trói bốn giò, lấy thiết bảng quãy ra cửa sau, đem về trƣớc mặt Tam Tạng, Bát Giới lấy 

đinh ba liền đập.  

Tôn Hành Giả cãn rằng: 

 

- Khoan đã, chƣa trừ yêu trong động, để chúng nó thức dậy thì mất công. Chi bằng kiếm ba cây chà 

bổi mà trừ căn cho tuyệt . 

 

 

Tiều phu nghe nói liền dắt Bát Giới vào trong hầm núi, kiếm củi khô chà bổi gánh vào cửa sau. Tôn 

Hành Giả truyền chất bổi xung quanh và bó đầy đông rồi nổi lửa lên.  

Bát Giới lấy hai tai làm quạt lửa, Tôn Hành Giả đƣa mình thâu lông lại, tiểu yêu tỉnh dậy, thì lửa đã 

cháy từ bề không biết từ ngỏ nào mà chạy!  

Té ra chúng nó tính quay Tam Tạng mà chƣa quay, nay bị Ngộ Không quay hết cả động. 

 

Tôn Hành Giả đốt động cháy hết, rồi trở về thƣa cho thầy hay, dùn mình thâu lông. 

Nam Sơn đại vƣơng mới tỉnh dậy, Bát Giới đập nó một đinh ba chết tốt, hiện nguyên hình là con Beo 

gấm, Tam Tạng mừng rở khen vùi.  

Tiều phu lạy tạ ơn Tam Tạng và Hành Giả rồi thƣa rằng: 

- Nhà tôi ở phía Tây Nam, cũng thuận đƣờng lắm, xin mời bốn lão gia về nhà, thết đãi cơm chay một 

bửa, gọi một lòng thành . 

 

Tam Tạng cũng chịu. 

 

 

Ði giây lâu gần đến nhà, thấy một bà già đứng dựa cửa kêu con ơi con hỡi mà khóc! Tiều phu ngó 

thấy mẫu thân than khóc, vội chạy lại cửa, quỳ lạy mà thƣa rằng: 

- Mẹ ôi! Con đã về đây! 

 

Bà ấy nói:  
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- Con ôi! Mấy bửa rày không thấy con về, mẹ tƣởng đã bị chúa yêu bắt mà ăn thịt, nên mẹ thảm thiết 

quá chừng; con không bị hại, sao bữa nay mới về? 

 

Tiểu phu thƣa rằng: 

 

- Mẹ ôi! Con đã bị chúa yêu bắt đặng, trói lại cội cây, tƣởng là chắc chết, may nhờ mấy vị lão gia 

thần thông quãng đại, đánh chết một con một động yêu, cứu thầy cả và con khỏi hại; thiệt là ơn lớn 

bằng trời đất. Bây giờ sắp tới đƣờng sá bình yên, con đi vào núi lúc ban đêm cũng vô sự . 

 

Bà già nghe nói, đi một bƣớc lạy một bƣớc, rƣớc bốn thấy trò vào nhà mà đãi một bửa no nê. 

 

Ðoạn thầy trò từ giã lên đƣờng . 

Tiểu phu chỉ mà nói rằng: 

- Xin lão gia đừng phiền muộn, tôi đƣa đi ngỏ nầy đƣờng sá bằng phẳng, đi chừng một ngàn dặm, thì 

tới nƣớc Thiên Trúc, là cõi rất vui . 

 

Tam Tạng nghe nói mừng rỡ nhảy xuống ngựa từ giã Tiều phu rồi lên ngựa nhắm phía Tây thẳng tới.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 87  

Quân Phụng Tiên, khinh trời bị hạn 

Sải Ngộ Không, cứu thế cầu mƣa 

Nói về bốn thầy trò từ giả Tiều phu, cứ đi theo đƣờng thẳng ít ngày kế thấy thành trì, Tam Tạng nói: 

- Thành trì trƣớc mặt, chắc là thành Thiên Trúc, có khi tới chùa Ðại Lôi Âm! 

 

Tôn Hành Giả khoát và nói rằng: 

 

- Không phải, không phải; tuy Nhƣ Lai ở cõi Cực Lạc, mà không có thành trì, thiệt là một núi lớn, 

trong núi có lầu đài bửu điện, gọi là núi Linh Sơn, chùa Lôi âm tại đó. Chớ đây mới tới nƣớc Thiên 

Trúc, tục kêu là Thiên Trƣớc Quốc, chƣa tới chùa Ðại Lôi Âm, bởi thành Thiên Trúc còn cách chùa 

Linh Sơn xa lắm. Tôi chắc cái thành nầy còn thuộc quận ngoài, chƣa phải kinh đô Thiên Trúc. Hãy 
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đến đó thì rõ . 

 

 

Giây phút tới thành, Tam Tạng xuống ngựa vào cửa thành thấy dân cƣ thơ thớt, đƣờng xá vắng tanh.  

Khi đi ngang chợ thấy nhiều kẽ vận đồ xanh, có ít ngƣời mảo áo, mà dân cƣ tại đó không tránh 

đƣờng . 

Bát Giới ngay mỏ nói lớn rằng: 

- Tránh tránh tránh! 

 

 

Mấy ngƣời bộ hành hải kinh, nói có yêu tinh tới!  

Mấy ngƣời mão áo đứng dựa cửa, bái và hỏi rằng: 

 

- Chúng tôi ở nƣớc Ðại Ðƣờng vƣng chỉ Thiên tử qua Tây Phƣơng lạy Phật Tổ mà thỉnh kinh, đi 

ngang chốn nầy chẳng biết là xứ chi, nên cam thất lễ, xin thƣợng quan thứ tội, cắt nghĩa cho rành . 

 

Mấy ông quan ấy nói rằng:  

- Ðây cũng thuộc về nƣớc Thiên Trúc, Quân Phụng Tiên là cõi ngoài, bởi mấy năm nay hạn hán, nên 

Quận hầu sai chúng tôi đến đây, treo bảng cầu thầy đảo võ có mƣa cho dân sự làm mùa . 

 

Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Bảng văn ở đâu? 

 

Mấy ông quan nói: 

- Chúng tôi mới đi đến đây, chƣa kịp treo bảng . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ðƣa cho tôi thử thể nào? 

 

 

Mấy ông quan đƣa ra bảng, bốn thầy trò xem thử, thấy trong bảng nhƣ vầy:  

" Nƣớc Ðại Thiên Trúc, Quận hầu thƣơng quan, vì treo bảng cầu thầy đảo võ. Bởi mấy năm hạn hán, 
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lê thƣ bỏ mùa màng, kẻ giàu có không ăn, nhà nghèo nàn bỏ mạng. Mỗi đấu lƣơng giá ngoàitrăm 

lƣợng; vài bó củi bạc tới nửa cần, gái lên mƣời đổi gạo ba thăng! Trai năm tuổi bán tiền một chục, 

những ngƣời sợ tội, cầm đồ bán áo mà chạy ăn; nhiều đứa cả gan, đánh xóm phá làng mà cƣớp của, 

miển đặng tiền đặng lúa, không tiếc mạng tiếc thân. Bởi cớ ấy nên đăng bảng văn cầu thầy đảo võ. 

Nếu đạo sỉ nào có tài hiền ngô, hoặc thiên sƣ nào có đức tu nhơn, cầu mƣa tuôn muôn mẩu gội 

nhuần, thƣởng bạc tốt ngàn cân báo đáp." 

 

 

Tôn Hành Giả xem rồi nói với các quan rằng: 

- Chúa quận hầu sao lại xƣng chử Thƣợng quan?? 

 

Mấy ông ấy nói rằng: 

 

- Thƣợng quan là họ của chúa quận hầu đó . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Ngộ Không, ngƣơi cũng biết đảo võ, cũng nên làm phƣớc mà cứu dân, một nuôn việc lành cũng 

không bằng việc ấy, bằng liệu bề giúp không đặng thời đi, chẳng nên nói việc cầu vui mà trể công 

việc . 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Việc đảo võ có khó chi, rất đổi tác biển phá trời. Lão Tôn còn làm đặng, chớ kêu mƣa hú gió là sự 

thƣờng, ấy là nghề tôi làm chơi hồi lúc nhỏ, có lạ chi thầy phải nói hờ . 

 

 

Khi ấy các quan nghe nói mừng rỡ, chạy về thành báo tin rằng: 

- Lão gia ôi! May lắm! May lắm! 

Quận hầu đƣơng thắp hƣơng cầu khẩn, nghe báo rất mừng hỏi rằng:  

- Chuyện gì dữ vậy? 

Các quan thƣa rằng: 

 

- Chúng tôi mới đem bảng tới chợ, chƣa kịp treo lên, xảy gặp bốn ông hòa thƣợng nói ở nƣớc Ðại 
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Ðƣờng vƣng chỉ Thiên Tử qua Tây Phƣơng thỉnh kinh, bảo đƣa bảng ra xem rồi nói có tài đảo võ, 

nên chúng tôi mừng rỡ, trở lại cho tin . 

 

 

Quận hầu hết phiền muộn, sửa sang áo mão đi thẳng ra chợ, thiên hạ đều tránh đƣờng.  

Quận hầu tuy thấy ba ngƣời đệ tử hung hăng, song vì dân nên sợ, liền quỳ lạy bạch rằng: 

 

- Tôi là Phụng Tiên Quận, Quận Hầu Thƣợng Quan, đƣơng thắp hƣơng van vái, may gặp sƣ đến, xin 

làm phƣớc đảo võ cứu dân, mở lƣợng từ bi cho chúng tôi nhờ phƣớc đức . 

 

Tam Tạng đáp lễ rồi đở dậy nói rằng: 

- Chỗ nầy nói chuyện ấy không đặng, xin vào chùa sẽ tính mới xong . 

 

Quận hầu bạch rằng: 

- Xin lão sƣ đến nhà môn, cũng cò chổ thanh tịnh . 

 

 

Bốn thầy rò y lời đồng về công phủ.  

Quận hầu đem trà thiết đãi, rồi dọn cơm chay khuyên mời.  

Ðoạn ăn uống xong rồi, Tam Tạng hỏi thăm rằng: 

 

- Chẳng hay quý quận hạn hán đã bao lâu? 

 

Quận hầu bạch rằng: 

 

- Tại quận nầy hạn đã ba năm, lúa gạo không áo đã đành, đền nỗi rau cỏ mọc cũng không đặng, bởi 

vậy dân ba phần chết đói hết hai phần, còn một phần cũng gần bỏ mạng, hạ quan mới treo bảng cầu 

hiền, mong gặp một vị đảo võ, thời may có thánh tăng đến, xin giúp sức mà cứu dân, thì hạ quan đền 

ơn một ngàn cân bạc chẳng dám sai . 

 

Tôn Hành Giả lắc đầu cƣời rằng: 

 

- Dầu chịu một bạc một muôn cân, cầu mƣa cũng không đặng nửa giọt, đừng nói sự tiền bạc làm chi, 

hãy rán làm phƣớc đức cho bền, thì Lão Tôn giúp một đám mƣa lớn! 
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Quận hầu là ngƣời thanh liêm hiền lành, thƣơng dân nhƣ con đỏ, nghe nói nhƣ vậy, liền mời Tôn 

Hành Giả ngồi lên trên rồi quỳ lạy bạch rằng: 

 

- Nếu sƣ từ bi, tôi chẳng dám quên ơn cả, dạy làm phƣớc cách nào, tôi xin vâng hết . 

 

Tôn Hành Giả thấy Quận hầu có lòng thành nhƣ vậy, liền bƣớc xống đỡ dậy nói rằng: 

 

- Thôi Quận hầu chớ dậy, để tôi tính giúp cho . 

 

Nói rồi bảo Sa Tăng, Bát Giới đến trƣớc mặt.  

Sa Tăng hỏi rằng: 

 

- Sƣ huynh bảo việc chi? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ngƣơi với Bát Giới phải giúp sức đặng ta thỉnh Long Vƣơng đến làm mƣa . 

 

 

Sa Tăng, Bát Giới đồng nói rằng:  

- Kính y lời sƣ huynh sai khiến . 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả bảo thắp nhang chính giữa, thỉnh sƣ phụ niệm tâm kinh, còn ba anh em đứng 

dƣới làm phép.  

Tôn Hành Giả bày bố dàn trận xong xả, rồi bắt ấn niệm chú lăm dăm.  

Giây phút phía đông nổi một vừng mây xanh, lần lần bay tới sa xuống trƣớc cửa phủ, Ðông Hải 

Long Vƣơng hiện hình vào bái Hành Giả mà thƣa rằng: 

- Ðại Thánh kêu tiểu long đến, sai khiến chuyện chi? 

 

Tôn Hành Giả nói: 
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- Vô sự tôi chẳng dám thỉnh Ðại vƣơng, đƣờng xa muôn dặm, bởi Quận Phụng Tiên nầy hạn hán, 

nên mời Ðại vƣơng đến xin một đám mƣa mà cứu dân đói . 

 

Ðông Hải Long Vƣơng Ngao Quảng nói rằng: 

 

- Tiểu Long nhờ đại thánh cho mời, nên phải tới hầu việc. Song chƣa phụng chỉ Thƣợng Ðế, nên 

không có các vị thần hành vỏ biết làm sao mà mƣa? Nhƣ Ðại Thánh có lòng nhơn từ, thì cho tôi về 

biển Ðông sẽ dẫn binh tới, còn đại thánh phải lên thiên đình xin chỉ Thƣợng Ðế thì thủy quan mới 

dƣng nƣớc y trong chiếu chỉ, mƣa mấy giờ mới nổi mấy thƣớc mấy tấc, Tiểu Long y theo thánh chỉ 

mà làm mƣa . 

 

 

Tôn Hành Giả nói phải, cho Long Vƣơng trở về. 

 

Khi ấy Tôn Hành Gỉa làm phép, rồi dặn Sa Tăng, Bát Giới rằng: 

- Hai ngƣời ở đó bảo hộ thầy, đặng ta lên Thiên tào thỉnh chỉ! 

 

Nói rồi biến mất.  

Quận hầu kinh hãi hỏi rằng: 

 

- Tôn Lão Gia đi đâu mất rồi! 

 

Bát Giới cƣời rằng: 

 

- Sƣ huynh đặng vân lên trời xin phép làm mƣa . 

 

Quận hầu nghe nói, cung kính mƣời phần, truyền châu tri khắp xứ đồng hay, nhà nào cũng phải viết 

bài vị Long vƣơng, đặt bàn hƣơng án, và trƣớc cửa để một cái lu đựng nƣớc cho đầy, trong lu nƣớc 

phải thã một nhành dƣơng liễu. Ấy là lệ thƣờng đảo võ phải sắm các món ấy, nội thành quândân 

đông mừng rỡ không dám cãi lời. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả nhãy lên cửa Tây thiên, Hộ Quốc Thiên Vƣơng nghinh tiếp hỏi rằng: 

- Ðại Thánh đi thỉnh kinh đã xong việc rồi sao? 
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Tôn Hành Giả nói: 

 

- Cũng gần xong, còn thiếu một chút nữa, Nay đến nƣớc Thiên trúc, vừa tới Quận Phụng Tiên, quận 

ấy hạn đã ba năm, lê thứ chết đói nhiều lắm; Lão Tôn muốn làm phƣớc cứu dân, nên đến Thiên cung 

xin chỉ hành võ . 

 

Hộ Quốc Thiên Vƣơng nói: 

 

- Không nên đảo võ cho quận ấy đâu, tôi có nghe nói Quận hầu phạm tội trời, nên Thƣợng Ðế phạt 

cách nặng lắm. Bệ Hạ chế ra ba cách nhƣ vầy: Thứ nhứt Mể sơn, thứ nhì Miến sơn, thứ ba Kim tỏa, 

chừng nào dứt ba sợ ấy mới cho mƣa! 

 

 

Tôn Hành Gia không hiểu ý gì . Ngó ngoái nói với Thiên sƣ không hiểu nghĩa gì, song nóng quá nên 

hỏi không kỹ. Liền vào trƣớc đền Thông minh thuật chuyện với bốn ông Ðại thiên sƣ xin dẫn vào 

kiến giá. 

 

 

Khi ấy bốn vị Ðại thiên sƣ đem Hành Giả vào đền Linh Tiên, Tôn Hành Giả quỳ lạy tâu rằng: 

- Tôi là Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh, mới tới quận Phụng Tiên, thấy hạn hán đã ba năm, dân chết 

mƣời phần hết tám, nên tôi xin chỉ làm mƣa . 

 

Thƣợng Ðế phán rằng: 

 

- Tên ấy phạm tội nặng lắm. Cách ba năm trƣớc, ngày hai mƣơi lăm tháng chạp trẫm ngự xem trong 

cỏi nhơn gian, thấy Quận Hầu Thƣợng Quan đem đồ chay tế trời, đổ cho loài muông ăn, lại nói nhiếu 

lời xúc phạm nữa; bởi cớ ấy nên trẫm lập ba điều tại đền Phi hƣơng. Vậy thì bốn Thiên sƣ dẫn Tôn 

Hành Giả đến đó mà xem thử, nếu ba điều đã dứt, thì trẫm ban chỉ hành võ tức thời, bằng ba điều còn 

lại một điều, thì ngƣơi về đi thỉnh kinh, đừng gánh việc thiên hạ . 

 

 

Bốn vị Thiên sƣ vừng chỉ, dắt Tôn Hành Giả đến đền Phi hƣơng, ngó thấy một hòn núi gạo bề cao 

mƣời trƣợng, một hòn núi bột, hai mƣơi trƣợng. Phía bên núi gạo, có một con gà giò bằng bắp tay, 
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đứng mổ từ hột. Còn bên núi bột có một con chó nhỏ lông vàng, đứng liếm từng chút bột. Ngó qua 

bên tả, thấy một cái gác bằng sắt, tên gác sắt chỉ có một lòi tói bằng vàng vắt ngang qua, sợi lói tói ấy 

dái một thƣớc tƣ, lớn bằng ngón tay cái, ở dƣới sời lòi tói ấy thắp một ngọn đèn leo lét mà đốt.  

Tôn Hành Giả không hiểu ý gì . Ngó ngoái nói với Thiên sƣ Hành không hiểu ý gì . Ngó ngoái nói 

với Thiên sƣ rằng: 

- Ba món ấy dùng làm chi vậy? 

 

Thiên sƣ nói: 

 

- Bởi Quận Hầu Thƣợng Quan phạm tội khi thiên, nên Thƣợng Ðế lập ba điều mà phạt nó phải bị 

hạn, chừng nào con gà nầy ăn hết núi gạo, con chó kia liếm hết núi bột, ngọ đèn nọ đốt đứt dây 

xiềng, thì mới cho mƣa tại quận ấy . 

 

 

Tôn Hành Giả nghe nói kinh hãi không dám vào tâu nữa!Coi bộ mắc cở bƣớc ra.  

Bốn ông Thiên sƣ cƣời rằng: 

 

- Ðại Thánh phiền não làm chi? Miễn làm lành làm phƣớc cho nhiếu, thì ba điều ấy giải đặng, nếu tu 

nhơn tích đức, cảm động lòng trời, thì Mể sơn, Miến sơn đều ngả hết, dây xiềng vàng cũng tiêu. Ðại 

Thánh về bảo ngƣời làm lành trau đức, thì họa ấy phải tan . 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả tạ từ, nhảy xuống công phủ.  

Tam Tạng và ai nấy đồng nghinh tiếp, hỏi thăm thỉnh chỉ đặng chăng?  

Tôn Hành Giả không hiểu ý gì . Ngó ngoái nói với Thiên sƣ điểm mặt Quận hầu mà nạt lớn rằng: 

- Tại ngƣơi ba năm trƣớc ngày hai mƣơi lăm tháng chạp, làm phạm luật thiên đình, báo hại nhơn dân 

đồ thÁn. Bây giờ còn đảo võ nổi gì? Thƣợng Ðế phạt cách nặng nề, và không chịu ban chỉ hành võ . 

 

Quận hầu thất sắc quỳ lạy bạch rằng: 

 

- Sao lão sƣ biết rõ chuyện ấy? 

 

Tôn Hành Giả nói: 
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- Ðồ cháy cúng trời, sao ngƣời dám đổ cho chó ăn? Phải khai cho thiệt . 

 

Quận Hầu bạch rằng: 

 

- Tôi chẳng hề dám giấu; thiệt ngày ấy tháng ấy tôi có tế trời tại nhA môn, bởi vợ tôi chẳng hiền, nói 

nhiều lời chọc giận nên tôi nóng quá, mắng lại nhiều lời, rồi xô bàn đổ hết đồ cúng, chó thẤy chạy 

lại mà ăn, từ ấy đến nay tôi sợ hoài không biết làm sao cho tiêu tội, nay mới hay vì cớ ấy mà trời 

phạt tỚi lê dân, xin lão sƣ dạy phƣơng phép chi, cho khỏi họa liên can, kẻo khỐn nạn cả quẬn . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ngày ấy nhằm kỳ thƣợng đế giáng hạ, mà xem xét trung giải kẻ dữ ngƣời lành, thấy ngƣời làm điều 

phi nghĩa nhƣ vậy, vã chăng trời đất không tự vị, chẳng bảo ngƣơi cúng tế làm chi, thà không cúng 

hãy còn hơn, cúng mà không kÍnh. Bởi ngƣơi khi thiên nói nhiều điều uế trƣợc, nên ngài lập ba điều 

phạt: 

 

- Thứ nhứt lập một hòn núi gạo cao mƣời trƣợng, có một con gà giò đứng núi ấy mổ gạo mà ăn, 

chừng nào gà ăn hết núi gạo ấy mới thôi phạt. Lại lập một hòn núi bột cao hai mƣơi trƣợng, con chó 

nhỏ đứng dƣới mà liếm bột, chừng nào nó liếm hết bột ấy mới cho mƣa. Lại lập một sợi lòi tói vàng 

bằng ngón tay, treo trên ngọn đèn leo lét, chừng nào đứt dây xiềng mới thôi hạn! 

 

Khi ấy Tam Tạng nghe nói kinh hãi hỏi rằng: 

- Nhƣ vậy biết tính làm sao, mấy mƣơi năm cho đứt ba điều, chừng nào hết phạt mà mƣa xuống? 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Không khó, không khó, khi tôi giả từ nó có hỏi thăm, Thiên sƣ cắt nghĩa rằng: "Nếu làm lành thì 

giải đặng, miễn là tu nhơn tích đức, núi bột gạo đều tiêu, lòi tòi vàng cũng đứt . 

 

Quận hầu quỳ lạy bạch rằng: 

 

- Xin lão sƣ dạy bảo, dầu khó bực nào tôi cũng làm theo . 

 

Tôn Hành Giả nói: 
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- Nhƣ ngƣơi bằng lòng làm lành, xem kinh vái Phật, thì ta rán giúp cho, nếu chẳng chịu cải dữ làm 

lành, thì ta cứu không đặng . 

 

Quận hầu y lời quỳ lạy thƣa rằng: 

 

- Tôi chịu quy y cải ác tùng thiện . 

 

 

Tức thời truyền dân quận ấy đều ăn chay niệm Phật luôn luôn, Quận hầu cũng vậy, sai quân đi rƣớc 

các thầy tu bổn xứ lập đàn làm chay, và viết sớ chịu tội, xin phạt một mình, kẻo thiên hạ liên can tội 

nghiệp. 

Tam Tạng đội sớ xong xả, và niệm ít câu kinh. 

 

Xảy nghe quân vào báo rằng: 

- Bá tánh nột quận đều thắp hƣơng niệm Phật vang trời . 

 

 

Tôn Hành Giả mừng rỡ nói với Bát Giới, Sa Tăng rằng: 

 

- Hai ngƣơi bảo hộ sƣ phụ, để ta lên cầu Thƣợng Ðế một phen nữa, coi xin chỉ hành võ đặng chăng? 

 

 

Nói rồi nhãy lên mây, đến cửa Tây thiên nói với Hộ Quốc thiên vƣơng rằng: 

 

- Quận hầu đãi cải ác tùng thiện, ăn năn chừa lổi rồi! 

 

Hộ Quốc Thiên Vƣơng cũng mừng rỡ. 

 

 

Xảy thấy Phù sứ cầm lá sớ đi đến Tây Thiên Môn, liền bái Hành Giả mà khen rằng: - Thiệt Ðại 

Thánh có công khuyến thiện! 

Tôn Hành Giả hỏi rằng: 

 

- Ngƣơi đem sở điệp dƣng cho ai? 
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Phù sứ thƣa rằng: 

 

- Tôi đem cho bốn vị Thiên sƣ, đặng dƣng lại cho Thƣợng Ðế . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Nhƣ vậy thì tốt lắm, để ta đi với ngƣơi . 

 

 

Nói rồi đi theo Phù sứ, đồng đến đền Thông Minh, đƣa cho bốn vị thiên sƣ, đem đến đền Linh Tiêu 

dƣng cho Thƣợng Ðế. 

 

 

 

 

Khi ấy Thƣợng Ðế xem sớ và phán hỏi rằng: 

- Nó đã ăn năn chừa lổi, cãi dữ làm lành, cũng đáng khen lắm, ba chuyện ấy nhƣ thế nào? 

 

Xảy thấy Thiên Quan tâu rằng: 

 

- Tôi giữ đền Phi Hƣơng, thấy núi gạo núi bột đều ngã hết, kim tỏa cũng đứt, nên phải vào tâu lại . 

 

Kế ông quan Ðƣơng giá dẫn Thành hoàng và Thổ Ðịa và Quận Phụng Tiên đồng quỳ lạy tâu rằng: 

 

- Nay nội quận Phụng Tiên đều làm lành hết thảy, nên nổi nhà gian gião cũng phải giải nghệ, đồng 

niệm Phật lạy Trời, xin Bệ Hạ mở lƣợng cao minh, cho chút mƣa nhuần mà thƣởng quận ấy . 

 

 

Thƣợng Ðế nghe tâu mừng rỡ, truyền chỉ Lôi Công Diển Mẩu, Phong Bá, Vân Ðồng đều xuống quận 

Phụng Tiên, định ngày giờ nầy, mƣa nổi nƣớc lớn ba thƣớc.  

Tôn Hành Giả tạ ơn, Thiên Vƣơng vƣng chỉ truyền lại cho chƣ thần, đồng theo Hành Giả xuống quận 

Phụng Tiên. 
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Ðoạn Lôi Công, Ðiển Mẫu, Phong Bá, Vân Ðồng đều ra oai có thứ tự; ban đầu Vân Ðồng vần vũ 

mây kéo mịt trời, kế Phong Bá nổi giông ríu ríu, Ðiển Mẫu soi mình cảnh chớp giăng. Lôi Công sấm 

sét. 

 

 

Khi ấy Ðông Hải Long Vƣơng Ngao Quảng nghe hiệu lịnh đằng vân tới với thủy binh, y theo chỉ 

mƣa nữa ngày nƣớc nổi hơn ba thƣớc!  

 

Nội quận Phụng Tiên quan dân đồng mừng quá! Khác nào chết đi sống lại, cây héo trổ bông.  

Các vị thần mƣa muốn lui gót, Tôn Hành Giả kêu lớn nói rằng: 

- Các vị phải hiện hình trên mây cho kẻ phàm phu xem thấy thì thiên hạ mới tin, chẳng dám dễ ngƣơi 

thần thánh . 

 

Chƣ thần nghe nói đồng đứng lại lên mây, Tôn Hành Giả bƣớc vào công phủ, Quận hầu nhứt bộ nhứt 

bái tạ ơn.  

Tôn Hành Giả nói: 

- Khoan tạ ơn, ta đã cầm các vị thần đứng tại trên mây, ngƣơi truyền quan dân lạy tạ, đặng từ nầy sắp 

sau sẽ xuống làm mƣa nữa . 

 

Quận hầu truyền ai nấy đều thắp hƣơng quì lạy, mấy vị thần vẹt mây hiện hơn nữa giờ. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy lên mây bái mà nói rằng: 

- Tôi cám ơn các ông có công lao, xin lui về ngơi nghỉ. Lão Tôn sẽ bảo hộ quận nầy thờ phƣợng các 

ông mà tạ ơn, từ nầy sắp tới, năm ngày gió, mƣời ngày mƣa mà cứu quận ấy . 

 

Các thần từ giã đều lui.  

Còn Tôn Hành Giả nhảy xuống nói với Tam Tạng rằng: 

- Thƣa thầy, việc cứu dân đã an, khỏi lo việc đồ khổ. Vậy thì thầy trò tính đi thỉnh kinh . 

 

Quận hầu lật đật làm lễ thƣa rằng: 

 

- Tôn Lão gia ôi, sao ông nói lạ vậy . Giúp việc nầy công đức khôn lƣờng, hạ quan đã dọn tiểu yên tạ 

ơn, rồi tôi sẽ cất chùa mà thờ sống, chạm sự tích vào bia đá, bốn mùa cúng tế. Tuy vậy mặc lòng, chớ 
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trả ơn muôn phần không đặng một, lẽ nào lão gia đòi đi vội cho đành . 

Tam Tạng nói: 

 

- Cám ơn đại nhơn có lòng hậu đãi, song tôi là sãi đi đƣờng, ở lâu không đặng . 

 

 

Tuy nói vậy mà Quận hầu cầm mãi, chƣa chịu cho đi, nội đêm ấy đãi tiệc, rồi lập sanh từ. 

 

Bữa sau dọn yến tiệc lớn tạ ơn, Tam Tạng từ giã chừng nào, Quận hầu cầm cọng chừng nấy.  

Cầm lại đặng nửa tháng. Lập sanh tử đã xong.  

Rồi Quận hầu thỉnh bốn thầy trò đi coi chùa sanh từ.  

Tam Tạng kinh hãi nói rằng: 

- Coi thế công cuộc lớn lắm, sao mà mau rồi nhƣ vậy? 

 

Quận hầu nói: 

 

- Hạ quan thúc hối nhơn công và thợ, làm và ngày và đêm cho mau rồi, đặng mời các vị lão gia đi coi 

cho tạn mặt . 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Thiệt là Quận hầu hiền lành và có tài năng lắm! 

 

 

Nói rồi vào trong chùa mà xem, ngó thấy chùa cao vòi vọi, ngoài cửa núi xinh tốt, ai nấy đều khen.  

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Xin thầy đặt tên cái chùa nầy là chùa chi, gọi là dấu tích? 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Phải, ta đặt hiệu chùa nầy là: Cam Lâm phổ tế tự . 

 

 

Quận hầu mừng quá, liền bảo thợ làm một tấm biểng, thiếp chữ vàng. Rồi kiếm thầy chùa về giữ gìn 
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hƣơng khói, phía bên tả lập bốn bài sanh từ, đã định kỳ cúng tế theo tam ngƣơn tứ quý. Lại lập miễu 

thờ Lôi thần, Long Thần mà đền ơn mƣa rƣới. 

 

 

Còn bốn thầy trò rồi, lo sửa soạn dời gót.  

Nội quân ấy các quan dân biết cầm lâu không đặng, đều đem lễ vật kính đƣa, Tam Tạng chối từ 

không dùng tiền bạc.  

Quận hầu đem ngàn vàng tạ ơn không nhận, liền bảo quân sắm sửa cơm khô bánh in và vật thực, dàn 

xe giá đƣa bốn thầy trò lên đƣờng, đi có nhạc có cờ, đãi cách trọng thể, đƣa khỏi thành ba chục dặm, 

quan quân đồng lạy tạ trở về, ai nấy cũng ngậm ngùi, dƣờng nhƣ trở về chẳng nỡ.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 88  

Ngọc Hoa cầu sải thánh 

Hòa Thƣợng dạy học trò 

Nói về bốn thầy trò từ biệt Quận Hầu rồi đi thẳng, Tam Tạng ngồi trên lƣng ngựa ngó Hành Giả mà 

nói rằng: 

- Ðồ đệ ôi! Cái công quả nầy hơn việc cứu con nít tại nƣớc Tì Khƣu, vì cứu dân cả quận: 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Ấy là tại ngƣời ta làm lành mà cảm động, chớ tôi có công chi! 

 

 

 

Khi ấy thầy trò đi thẳng một đƣờng, ngày tháng nhƣ thoi đƣa thấm thoát, gần cuối mùa thu, bốn thầy 

trò đi bèn lâu, xa xa ngó thấy bóng thành trì khác.  

Tam Tạng giơ roi chỉ ngựa mà nói rằng: 

- Ngộ Không, ngƣơi xem chỗ ấy có thành trì phải, song không rõ là xứ gì? 
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Nói chƣa dứt lời, xảy thấy trong bụi cây, có một ông già bƣớc ta.  

Tam Tạng vội vã nhảy xuống ngựa, bƣớc tới bái chào.  

Ông già ấy đáp lễ hỏi rằng: 

 

- Trƣởng lão ở đâu đến đây? 

 

Tam Tạng chắp tay thƣa rằng: 

 

- Bần tăng ở Ðông độ, vƣng chỉ Ðƣờng thiên tử qua Lôi âm lạy Phật thỉnh kinh. Nay đến chốn nầy 

chẳng biết hiệu quý xứ là chi, xin ông làm ơn cắt nghĩa . 

 

Ông ấy nghe nói khen rằng: 

 

- Thầy thiệt là có đạo đức, xứ nầy là Thiên Trúc quốc hạ quận, gọi là châu Ngọc Hoa, ông chủ thành 

nầy là tôn thất của vua Thiên Trúc phong làm Ngọc Hoa Vƣơng, rất hiền lành kính tăng trọng đạo, 

yêu nƣớc thƣơng dân, nếu lão thiền sƣ ra mắt, chắc là trọng đãi vô cùng . 

 

 

Tam Tạng tạ ơn, còn ông già đi thẳng vào rừng. 

 

Khi ấy Tam Tạng quay ngựa lại, thuật chuyện ấy cho các đồ đệ hay. Rồi đi thẳng tới thành, thấy có 

ngƣời buốn bán rất đông, dân cƣ giàu có, coi hình dung và lời nói cũng y một cách Trung nguyên, 

Tam Tạng dặn dò đồ đệ kiêng dè chẳng nên lổ mãng. 

Bát Giới cúi đầu xuống, Sa Tăng che mặt quỷ thần, còn Tôn Hành Giả dắt thầy đi, thiên hạ hai bên 

đồng ra coi đông lắm, đồng nói rằng: 

- Xứ ta có thầy chùa đánh cọp bắt rồng, chƣa từng thấy Hòa Thƣợng thâu heo bắt khỉ . 

 

Bát Giới nín không đặng, hất mỏ lên nói rằng: 

 

- Các ngƣơi có thấy hòa thƣợng thâu Trƣ vƣơng hay sao? 

 

Ai nấy đồng ngã lăn bò càng bò niễn, đều tránh qua hai bên đƣờng.  

Bát Giới cúi mặt cƣời ngất đi khỏi cầu vào trong thành, thấy rần rộ đầy đƣờng, dinh dãy nghiêm 

trang, thiệt đáng chỗ kinh đô thị tứ hơn hết.  
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Tam Tạng khen thầm rằng: 

 

- Ngƣời ta nói nƣớc Tây vức thuộc về nƣớc Phiên mà chƣa từng ngó thấy. Nay mình đến coi lại, 

không khác chi nƣớc Ðại Ðƣờng, thiệt là cõi vui vẻ lắm!  

Thuở nay thiên hạ đồn rằng: 

 

- Xứ nầy một hột gạo trắng có bốn chỉ bạc, một cân dầu mè có tám lai; thiệt là xứ đất tốt, nên trúng 

mùa màng mới đặng rẻ nhƣ vậy . 

 

Ði bèn lâu mới tới đền vua Ngọc Hoa, trƣớc thành vua: Bên tả, bên hữu có nhà công phũ xử đoán, lại 

có nhà đãi khách.  

TamTạng nói: 

 

- Ðây đã đến vƣơng phủ, để ta vào chầu vua xin ghi điệp mà đi, còn các ngƣơi vào khách quán mà 

nghỉ. Ðợi ta ra mắt vua Ngọc Hoa nếu có truyền đãi tiệc chay, thì ta sẽ kêu các ngƣơi ngồi cả . 

 

Sa Tăng gánh đồ hành lý vào khách quán.  

Những ngƣời quán ấy thấy các sải xấu xa dữ tợn, nên không dám hỏi thăm, tránh chỗ cho ba ông 

ngồi nghỉ.  

Còn Tam Tạng sửa sang áo mão, cầm điệp thông quan đi thẳng vào vƣơng phủ, có quan dẫn lễ 

nghinh tiếp hỏi rằng: 

 

- Trƣởng lão ở đâu đến đây? 

 

Tam Tạng thƣa rằng: 

 

- Bần tăng ở Ðông độ, vƣng chỉ Ðƣờng thiên tử qua Lôi âm lạy Phật thỉnh kinh.Nay đến quý quốc 

xin ghi điệp thông quan, nên vào chầu thiên tuế . 

Quan dẫn lễ vào tâu lại. 

 

 

Khi ấy Ngọc Hoa Vƣơng mừng rỡ, truyền chỉ mời vào.  

Tam Tạng đến trƣớc đền làm lễ. Ngọc Hoa Vƣơng thỉnh Tam Tạng lên đền cho ngồi rên ghế cẩn 

ngọc.  
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Tam Tạng dƣng điệp thông quan.  

Ngọc Hoa Vƣơng xem điệp, thấy có các nƣớc đóng ấn ký tên, nên vui lòng cũng ký tên đóng ấn, 

xong rồi đƣa lại cho Tam Tạng, rồi hỏi rằng:  

- Quốc Sƣ từ Ðại Ðƣờng đến đây, trải qua các nƣớc, cọng phỏng bao nhiêu dặm đƣờng? 

Tam Tạng tâu rằng: 

 

- Bần tăng không nhớ bao nhiêu dặm, song năm trƣớc nhờ ơn Quan Âm bồ tát, hiện hình trƣớc đền 

vua tôi có cắt nghĩa rằng: 

 

- Ðƣờng đi Tây Phƣơng mƣời muôn tám ngàn dặm, Bần tăng đi đã mƣời bốn mùa nắng mƣa . 

 

Ngọc Hoa Vƣơng cƣời rằng: 

 

- Mƣời bốn mùa nắng mƣa, là mƣời bốn năm trọn; chắc là đi dọc đƣờng có chuyện chi trể nải? 

 

TamTạng tâu rằng: 

 

- Chuyện ấy kể không xiết, gặp yêu tinh và họan nạn dƣ ngàn, chịu không biết bao nhiêu khổ sở đi 

mới đến đây . 

Ngọc Hoa Vƣơng khen ngợi, ngồi truyền quan Ðiển thiện dọn yến chay thiết đãi. 

Tam Tạng chắp tay tâu rằng: 

 

- Còn ba đứa tệ đồ chờ đợi ngoài quán, nên bần tăng không dám phó trai, sợ trể nải đƣờng đi nƣớc 

bƣớc . 

Ngọc Hoa Vƣơng truyền chỉ, sai quan Ðƣơng Ðiện đi thỉnh ba vị đồ đệ, đồng vào dự tiệc chay. 

 

 

Khi ấy quan Ðƣơng Ðiện Phụng chỉ ra quán thấy có sải xấu xa, hồ nghi là đó, liền hỏi ngƣời giữ 

quán rằng: 

- Ngƣơi có biết đệ tử Ðƣờng trƣởng lão là ai chăng? Ðại vƣơng mời vào dự tiệc với trƣởng lão . 

 

Bát Giới đƣơng ngủ gục, nghe tiếng thỉnh phó trai, mừng quýnh nhảy dựng mà nói rằng: 

 

- Chúng tôi ở đây . 
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Quan Ðƣơng Ðiện ngó thấy run sợ song làm gan mời thỉnh. 

Ba anh em đồng theo vào Vƣơng phủ Quan Ðƣơng Ðiện vào trƣớc tâu rằng: 

 

- Ba hòa thƣợng vào đó . 

 

 

Ngọc Hoa Vƣơng ngó thấy tƣớng dữ cũng ghê mình!  

Tam Tạng chắp tay tâu rằng: 

 

- Xin thiên tuế an tâm, tệ đồ tuy tƣớng hung hăng, mà lòng lƣơng thiện . 

Bát Giới liền bái mà nói rằng: 

 

- Bần tăng ra mắt thiên tuế . 

 

Ngọc Hoa Vƣơng nghe tiếng giựt mình! 

Tam Tạng tâu rằng: 

- Mấy đứa học trò tôi thâu dọc đƣờng, nên chúng nó quen theo thói rừng, không biết làm lễ, xin thên 

tuế thứ tội? 

Ngọc Hoa Vƣơng chƣa từng thấy yêu nên khó chịu lắm.  

Truyền quan Ðiển Thiện mời bốn thầy ra Bộc Sa đình ăn tiệc, TamTạng tạ ơn, rồi đi với các đệ tử, 

đồng đến Bộc Sa đình. 

 

 

Khi ấy quan Ðiển Thiện truyền các ngƣời bộ hạ dọn bàn tiệc đãi đằng, bốn thầy trò ăn uống hĩ hả. 

 

 

Còn Ngọc Hoa Vƣơng bải chầu vào cung, có ba vị vƣơng tử tiếp giá tâu rằng:  

- Chẳng hay phụ vƣơng nhơn vì chuyện chi mà biến sắc? 

Ngọc Hoa Vƣơng phán rằng: 

 

- Khi nảy có Hòa Thƣợng ở nƣớc Ðại Ðƣờng đi thỉnh kinh, vào đền xin ghi điệp, trẫm thấy hòa 

thƣợng ấy hình dung nghiêm chỉnh, tƣớng mạo phong tân nên cầm lại đãi yến; Hòa Thƣợng ấy nói 

có ba ngƣời độ đệ đi theo, nên trẫm mời vào ăn tiệc. Chẳng ngờ chúng nó bƣớc vào không làm lễ, bái 
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một cái mà thôi, trẫm lấy làm không đẹp ý, đến khi ngó thấy đứa nào cũng nhƣ yêu tinh, trong lòng 

bắt kinh hãi, bởi cớ ấy nên thất sắc . 

 

 

Nguyên ba vị Vƣơng tử không phải nhƣ ngƣời thƣờng, anh nào cũng võ nghệ cao cƣờng tánh mạnh 

bạo lắm, nghe nói liền xăng tay áo mà nói rằng: 

 

- Nói vậy nó là yêu tinh ở núi nào, giả làm hình ngƣời đó, để chúng tôi cầm binh khí đi ra coi thử . 

 

Nói rồi ngƣời lớn cầm Thiết bảng, ngƣời thứ nhì cầm một Ðinh ba, ngƣời thứ ba cầm cây gậy hầm 

hầm chạy ra vƣơng hét lớn rằng: 

 

- Hòa Thƣợng nào đi thỉnh kinh ở đâu? 

 

Khi ấy có ông quan Ðiển thiện quì xuống tâu rằng: 

- Tiểu chúa ôi, chúng nó ăn tiệc chay ngoài Bộc Sa đình . 

 

 

Các vƣơng tử không biết phải quấy, chạy rầm tới nạt rằng: 

 

- Các ngƣơi thiệt ngƣời ta hay là yêu quái nói cho mau kẻo ta ra tay mà chết? 

 

Tam Tạng hết hồn buông chén cơm xuống, bái mà nói rằng: 

 

- Bần tăng ở tại nƣớc Ðại Ðƣờng đi thỉnh kinh, chớ không phải yêu quái . 

 

 

Các Vƣơng tử nói:  

- Ngƣơi còn giống hình ngƣời, còn ba ngƣời dữ tợn kia, chắc là yêu quái . 

 

Bát Giới cứ ăn cơm không thèm nói tới.  

Sa Tăng và Hành Giả nói rằng: 

 

- Chúng ta thiệt là ngƣời, mặt tuy dữ mà lòng lành, mình tuy thô mà tánh tốt, chẳng hay ba vị là 
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ngƣời nào, mà nói lớn lối nhƣ vậy?  

Có các quan Ðiển Thiện thƣa rằng: 

 

- Ba ông nầy là con của chúa tôi . 

Bát Giới buông chén cơm nói rằng: 

 

- Các Ðiện hạ đều cầm binh khí làm chi, hay là muốn đánh với chúng ta chăng? 

 

 

Khi ấy Nhị Vƣơng tử liền múa đinh ba xốc lại, Bát Giới cƣời ha hả nói rằng: 

- Cái đinh ba của ngƣơi, nó cũng bằng con cháu cái đinh ba của ta . 

 

Nói rồi trật áo lƣng, lấy đinh ba ra giá một cái hào quang sáng giới, múa ít cái coi là con mắt. Nhị 

Vƣơng tử thất kinh tay chơn rủ riệt không dám múa men nữa. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả thấy Ðại vƣơng tử cấm thiết bảng múa men.  

Tôn Hành Giả lấy kim trong lỗ tai dồi lên hiện ra Thiết bảng bằng cái chén, dài một trƣợng hai, dộng 

dƣới đất một cái lún hơn ba thƣớc, dựng tại đó cƣời rằng: 

- Thôi ta cho ngƣơi cây thiết bảng đó . 

 

Ðại vƣơng tử bỏ Thiết bảng của mình, nhổ thiết bảng ấy,nắm hai tay rán sức mà nhổ, chẳng hề nhút 

nhích chút nào! 

 

Tam vƣơng tử nổi nóng, cầm gậy xông tới, bị Sa Tăng xô ra, rồi rút Bữu trƣợng giá lên, hào quang 

chiếu sáng!  

Các quan đãi ăn kinh hồn, đứng chết trân, nói không ra tiếng!  

Ba vị vƣơng tử đồng quỳ lạy thƣa rằng: 

- Thần sƣ ôi! Chúng tôi là ngƣời phàm tục không biết chi. Xin làm ơn đi vài đƣờng cho chúng tôi 

học với? 

 

Tôn Hành Giả lại nhổ thiết bảng lên nhẹ hỏng mà nói rằng: 

 

- Chỗ nầy chật hẹp dở tay không đặng. Ðể ta nhảy lên thinh không đi ít đƣờng thiết bảng cho ngƣơi 
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coi . 

Nói rồi hú một tiếng liền nhảy lên mây, múa một đƣờng Tái hoa cữ đãnh, thiết bảng đỡ trên đầu nhƣ 

vải bông dở đầu kín mít, rồi đi một đƣờng Huỳnh long chuyển thân nhƣ con rồng uốn khúc; hoặc 

đánh tả hoặc đánh hữu, khi đập dƣới, khi đập trên, ban đầu ngƣời với thiết bảng nhƣ gấm thêu hoa, 

rút lại không thấy hình ngƣời, thấy một cấy thiết bảng múa trên trời vì múa mau quá! 

 

Còn Bát Giới ở dƣới khen hay, rồi nói rằng: 

- Ðể lão Trƣ đi chơi với!  

Nói rồi nhảy vọt lên mây, múa đinh ba đánh trƣớc đánh sau, đập tà đập hữu, đỡ giáp vòng mình, đến 

nổi sanh giông sanh tố. 

 

 

Khi ấy Sa Tăng thƣa với Tam Tạng rằng: 

- Xin cho Lão sa đi diễn võ một lát . 

 

 

Nói rồi nhảy vọt lên mây múa bửu trƣơng vo vo, hào quang sáng lòa, hơi lên ngui ngút, coi hình nhƣ 

phụng bay cọp nhảy, và đánh và đỡ, coi chẳng muốn thấy hình.  

 

Ba anh em múa trên mây, ra oai diễn võ ba vị Vƣơng tử hãi kinh đồng quì dƣới đất. Các quan tại Bộc 

sa đình coi cũng mê con mắt, và Ngọc huê vƣơng bá văn võ và cả thành đồng lạy và niệm phật vang 

tai. 

 

 

 

 

 

Ba anh em ra oai diễn võ một hồi, rồi nhảy xuống cất hết binh khí, lạy thầy rồi về chổ mà ngồi.  

Ba vị Vƣơng tử vội vàng về cung tâu với Ngọc Hoa Vƣơng rằng:  

- Phụ vƣơng ôi, may lắm, may lắm! Hồi nảy phụ vƣơng có thấy ba vị diễn võ trên mây chăng? 

Ngọc Hoa Vƣơng phán rằng: 

 

- Khi nãy ta tới Vƣơng phi thấy hào quang trên mây chiếu xuống, ngỡ là thần tiên giáng hạ, nên thắp 

hƣơng làm lễ mới rồi . 
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Ba vị Vƣơng tử tâu rằng: 

 

- Không phải thần tiên giáng hạ, ấy là ba ngƣời đệ tử xấu tƣớng của sải thỉnh kinh, một ngƣời cầm 

thiết bảng, một ngƣời cầm đinh ba, một ngƣời cầm bửu trƣợng, sánh với binh khí của chúng tôi, thì 

của chúng tôi không bằng một mảy, chúng tôi bảo ba ông ấy đi chơi một đƣờng coi thử, họ chê dƣới 

đất chật hẹp, múa men không tiện, nên nhảy lên diễn võ trên mây, mới chiếu hào quang sáng giới! 

Họ mới nhảy xuống ngồi tại Bộc Sa đình. Con lấy làm vui mừng lắm, ý muốn kính làm thầy mà học 

võ nghệ, đặng giữ gìn trong nƣớc tì có ích lắm! Chẳng biết ý phụ vƣơng nhƣ thể nào? 

 

Ngọc Hoa Vƣơng nghe nói lòng tin, cũng nhiệm theo lời ấy. 

 

 

Khi ấy bốn cha con chẳng giàng xe, không che lọng, đi bộ tới Bộc Sa đình. 

Lúc ấy bốn thầy trò đuơng sửa soạn hành lý, muốn vào vƣơng phủ từ tạ mà đi.  

Xảy thấy cha con Ngọc Hoa Vƣơng đồng đén nhà mát, liền cúi đầu làm lễ, ba anh em Hành Giả 

đứng nép một bên, mà chuốm chiếm cƣời.  

Bốn cha con lạy rồi, mời bốn thầy trò vào vƣơng chủ mà ngồi.  

Ngọc Hoa Vƣơng đứng dậy bạch rằng: 

- Sƣ phụ ôi! Trẫm muốn khẩn cầu một chuyện, không biết ba vị cao đồ chịu hay chăng? 

 

Tam Tạng tâu rằng: 

 

- Tùy ý thiến tuế sai bảo . 

 

Ngọc Hoa Vƣơng bạch rằng: 

 

- Khi trẫm thấy các vị mới tới, ngỡ là sải phƣơng sa, vì trẫm mắt thịt tai phàm, nên không lấy làm 

kính trọng cho lắm! Nay mới thấy ba vị cao đồ lên múa trên mây, mới hay là tiên phật xuống phàm. 

Nguyên trẫm có ba đứa con tánh ham võ nghệ, nay chúng nó có lòng thành, muốn làm đệ tử học chút 

võ nghệ giữ mình, cúi xin mở lòng trời đất mở lòng truyền nghề cho con trẫm, thì trẫm sẽ lấy bạc 

vàng trong nƣớc mà làm lễ tạ ơn . 

 

Tôn Hành Giả cƣời hả ha nói rằng: 
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- Ðiện hạ không biệt chuyện! Lẽ nào sải thỉnh kinh mà dạy học trò! 

 

 

Ngọc Hoa Vƣơng cứ năn nỉ mãi.  

Tôn Hành Giả nói: 

- Lịnh lang đã có lòng muốn học hành thì tình mà ở cũng đủ, phải nói sự tiền bạc làm chi. Tôi là 

ngƣời tu hành, chẳng tham lợi mà dạy, miễn là noi theo ý hiền lành mà thôi . 

Ngọc Hoa Vƣơng nghe nói mừng rỡ bạch rằng: 

- Trẫm kính vâng lời thầy dạy.  

Nói rồi truyền dọn yến chay tại Vƣơng phủ đờn ca xƣớng hát tƣng bừng; đãi bốn thầy trò cách trọng 

thể. 

 

Mãn tiệc thì trời đã tối, Ngọc Hoa Vƣơng truyền quan dọn bốn phòng tử tế, tại Bộc Sa đình, niệm gối 

mùng mền xinh tốt, mời thầy vào đó nghỉ ngơi. 

 

 

Rạng ngày bốn cha con Ngọc Hoa Vƣơng đồng đến ra mắt; hôm qua còn theo lễ điện hạ, bữa nay ra 

lễ thầy trò: Ba vị Vƣơng tử đồng lạy ba thầy rồi hỏi rằng: 

- Chẳng hay binh khí của sƣ phụ để đâu, xin cho môn nhơn xem thử? 

 

Bát Giới, Sa Tăng cƣời chuốm chiếm rồi lấy đinh ba và bửu trƣợng ra dựng tại trƣớc mặt. 

 

Khi ấy Nhị vƣơng tử và Tam vƣơng tử mừng rỡ, kẻ xách đinh ba, ngƣời lấy bửu trƣợng, khác nào 

chuồn chuồn đeo cột đá, không nhúc nhích chút nào, rán đỏ mặt đỏ mày lúc lắc hoài không đặng. 

 

Còn Ðại vƣơng tử ngó thấy, liền kêu hai em dứt rằng: 

- Chẳng nên rán làm chi cho mệt sức, binh khí của sƣ phụ là đồ thần, không biết nặng bao nhiêu mà 

nói! 

 

Bát Giới cƣời rằng: 

 

- Cái đinh ba của tôi không nặng chi cho lắm, tính và cán thì đủ số: Một tạng năm ngàn bốn mƣơi 

tám cân . 
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Tam vƣơng tử thƣa rằng: 

 

- Chẳng hay cây Bửu trƣợng của thầy nặng bao nhiêu? 

 

Sa Tăng cƣời rằng: 

 

- Cũng vậy, nặng một tạng năm ngàn bốn mƣơi tám cân mà thôi . 

 

 

Ðại vƣơng tử xin đƣa Thiết bảng xem thử, Tôn Hành Giả móc cây kim trong lỗ tai ra, đƣa lên hứng 

gió liền dài và lớn bằng cái bát, dựng cao một trƣợng hai, trơ trơ nhƣ cột đồng, ai nấy ngó thấy đều 

lấy làm lạ!  

Ba vị Vƣơng tử đồng quỳ lạy thƣa rằng: 

- Sa sƣ, Trƣ sƣ đều cất binh khí sau lƣng, sao Tôn Sƣ lại cất trong lỗ tai, mà móc ra thấy gió lại lớn 

cao quá lẽ? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Bởi các ngƣơi không biết, chớ thiết bảng nầy không phải vật phàm trần.Nguyên trƣớc vua Ðại võ 

dùng cột sắc mà dằn đáy biển, ta có phần mới đặng nó mà dùng, hai đầu có bịt vàng muốn biến hóa 

thế nào cũng đặng, nên gọi là Nhƣ ý Kim cô bảng, nặng một muôn ba ngàn năm trăm cân, chẳng 

phải sắt tầm thƣờng, nên biến hóa vô cùng . 

 

 

Các Vƣơng tử nghe nói, đồng kính tin cúi lạy.  

Lạy rồi xin thầy truyền nghề, Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Các ngƣơi muốn học món binh khí nào? 

 

Ba vị Vƣơng tử thƣa rằng:  

- Cầm thiết bảng thì học thiết bảng, cầm đinh ba thì học đinh ba, cầm gậy thì học gậy . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 
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- Dạy nhƣ vậy cũng dễ, ngặt chúng bây không đủ sức mạnh nên dùng không nổi binh khí của ta, e 

học mà không rành nghề, cũng nhƣ vẻ chẳng nên hùm, coi giống hình chó. Các ngƣơi có lòng thành, 

phải thắp hƣơng mà lạy trời đất, trƣớc ta truyền sức mạnh cho ngƣơi, rồi sau mới dạy võ nghệ . 

 

 

Ba vị Vƣơng tử nghe trong lòng mừng rỡ, liền đi khiêng bàn hƣơng án rửa tay thắp hƣơng lạy trời 

xong xả, xin thầy truyền phép cho mình.  

Tôn Hành Giả bƣớc xuống làm lễ Tam Tạng mà thƣa rằng: 

 

- Xin thầy tha tội đệ tử, nay ba ngƣời con của hiền vƣơng đã lạy chúng tôi mà học võ nghệ, chúng nó 

đã làm đệ tử tôi, là học trò cháu của thầy; vậy tôi phải bẩm với thầy, rồi mới dạy chúng nó . 

 

 

Khi ấy Bát Giới, Sa Tăng thấy Hành Giả làm lễ, cũng bắt chƣớc lạy Tam Tạng mà thƣa rằng: 

- Xin thầy ngồi trên cao mà coi, để hai đứa tôi tập hai đứa đồ tôn thầy coi mà giải muộn, kẻo hỏng 

nảy việc đi Tây Phƣơng . 

 

Tam Tạng vui vẻ liền ừ. 

 

 

Tôn Hành Giả bảo ba vị Vƣơng tử ra sau Bộc Sa đình, rồi vẽ sao Bắc đẩu, Thiên can trong nhà vắng; 

bảo ba ngƣời quì mọp trong nhà ấy nắm mắt cho đều. Tôn Hành Giả liền niệm chú. Niệm rồi thổi 

một hơi vào trong bụng ba ngƣời, lại truyền thần chú, đều đặng sức mạnh muôn cân làm nhƣ đổi xác. 

Làm phép rồi ba vị Vƣơng tử mới tỉnh lại, lồm cồm chờ dậy một lƣợt, chui mày dụi mắt, chuyển 

động tinh thần, thì biết sức rất nên mạnh bạo. 

 

 

Khi ấy Ðại Vƣơng tử cầm nổi thiết bảng kim cô, Nhị Vƣơng tử cầm nổi đinh ba của Bát Giới, Tam 

Vƣơng tử cầm nổi cây gậy Hàng yêu, Ngọc Hoa Vƣơng mừng rỡ vô cùng, lại dọn tiệc chay thiết đãi.  

Ăn tiệc xong rồi thầy nào dạy trò nấy, Ðại Vƣơng tử học thiết bảng thì tập thiết bảng; Nhị Vƣơng tử 

học đinh ba thì tập đinh ba; Tam Vƣơng tử học gậy thì tập gậy. Tuy đả thông đƣờng đất, và biết phép 

giải, song chƣa đủ sức, nên tập một hồi thì thở ồ ồ, chịu lâu không đặng.  

Bởi đồ binh khí ấy có phép thần thông biến hóa, còn ba ngƣời nầy là phạm phu, nên không dùng 
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đặng nhƣ ba thầy cả. 

 

 

Bửa sau ba vị Vƣơng tử đến, lạy tạ ơn rằng: 

- Cám ơn thầy thêm sức lực, tuy là cầm nổi binh khí của thầy, song day trở còn khó lòng lắm! Y¨ tôi 

muốn bảo thợ nó rèn theo dáng binh khí của thầy, song giảm bớt cân lƣợng, song chƣa rõ sƣ phụ có 

cho chăng? 

 

Bát Giới nói: 

 

- Nói nhƣ vậy thì phải lắm! Khí giới của chúng ta, một là các ngƣơi dùng không nổi, hai là chúng tôi 

phải đem theo mà đánh yêu;thiệt là đáng làm khác lắm . 

 

 

Ba vị Vƣơng tử liền đòi thợ rèn, mua gan và sắt cả muôn cân, rồi cất trại dựa bên vƣơng phủ, nổi lò 

bể rèn đúc trƣớc một bửa, rèn gan sắt cho chín, bửa sau xin ba thầy đƣa ba món binh khí, để cho thợ 

rèn lấy kiểu rèn theo dáng ấy; ngày đêm không nghỉ.  

Nguyên ba món binh khí ấy là vật báu tùy thân không rời một khắc; nay bỏ liều mấy bửa trong trại, 

nên hào quang chiếu sáng trời đất! 

 

 

Khi ấy có một con yêu, ở cách thành chừng bảy chục dặm, tại động Hồ khẩu, thuộc về núi Báo đầu. 

Nhằm lúc ban đêm con yêu thấy hào quang chiếu sáng, liền đằng vân đến xem, thấy hào quang ở 

trong vƣơng phủ, liền xuống vƣơng phủ mà coi, thấy ba binh khí chiếu hào quang; con yêu mừng rỡ 

khen rằng: 

- Bửu bối tốt lắm! Không biết của ái đó? Ấy là phƣớc phần của ta, không lấy thì uổng lắm . 

 

 

Nói rồi nổi trận giông lấy hết ba món bay về động.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 89  
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Huỳnh Sƣ tinh tập Ðinh Ba hội 

Tôn Ngộ Không đánh Báo Ðầu sơn 

Nói về mấy tên thợ rèn trong trại, bởi luôn mấy ngày đêm mỏi mệt.rủi đêm ấy ngủ vùi, rạng thức dậy 

thấy trong trại không có ba món binh khí, chú thợ nào cũng chết điếng kinh hồn lui cui đi kiếm.  

Xảy thấy ba vị Vƣơng tử đến xem.  

Các thợ đồng quỳ lạy mà bẩm rằng: 

- Tiểu chúa ôi! Ba món binh khí của Thần sƣ đều mất! 

 

Ba vị Vƣơng tử nghe nói kinh hải bàn rằng: 

 

- Có khi sƣ phụ đem thâu lại rồi . 

 

Vội vàng đến Bộc Sa đình, ở ngoài hỏi rằng: 

 

- Sƣ phụ còn ngủ hay sao? 

 

Sa Tăng nói:  

- Ðã dậy rồi . 

 

Nói rồi liền mở cửa phòng. 

 

 

Khi ấy ba vị Vƣơng tử bƣớc vào xem qua không thấy món binh khí nào hết, hoảng hồn thƣa rằng: 

- Thƣa thầy đã thâu binh khí rồi sao? 

 

Tôn Hành Giả nghe nói chờ dậy nói rằng: 

- Ba món binh khí đêm nay đâu mất rồi! 

 

Bát Giới lồm cồm chờ dậy hỏi rằng: 

- Ðinh ba của ta còn hay mất? 

 

Ba vị Vƣơng tử thƣa rằng: 

 

- Hồi nảy chúng tôi mới ra trại, thấy mấy ngƣời thợ đƣơng kiếm tìm không đặng, tôi ngỡ là thầy thâu 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

lại, nên đến hỏi thăm. Bởi bửu bối của thầy biến hóa không chừng, nên hồ nghi thầy thử đệ tử . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Thiệt là ta không thâu lại, hãy đi kiếm cho mau . 

 

Thầy trò đồng đi xuống trạicoi không thấy món nào!  

Bát Giới nói: 

 

- Chắc là lủ thợ rèn ăn cắp, hãy đƣa đây cho mau! Nếu để trể thì ta đập chết . 

 

Lũ thợ rèn hoảng hồn lạy mà nói rằng: 

 

- Gia gia ôi! Chúng tôi làm luôn mấy ngày đêm mệt mỏi, nên hồi hôm ngủ mê, đèn sáng dậy thì 

không ngó thấy, chúng tôi là một lũ ngƣời phàm, làm sao dở cho nỗi mà giấu, xin xin gia gia dung 

mạng kẻo oan! 

 

Tôn Hành Giả nổi giận nói rằng: 

 

- Thiệt lỗi là mình đáng lẽ cho nó lấy kiểu, rồi thì cất cho xong, bỏ trong trang trại làm chi cho mất! 

Bởi bửu bối chiếu hào quang, chắc có kẻ quấy dòm hành đêm nay mới ăn trộm! 

 

Bát Giới không tin nói rằng: 

 

- Cái chổ nầy thái bình lắm, chẳng phải chổ đồng trống rừng hoang, lẽ nào có ăn trộm mà nghi ngại? 

Chắc lũ thợ bụng xấu, thấy ba món binh khí chiếu hào quang, nó tham vật báu,nên nửa đêm chôn chổ 

khác rồi. Kéo cổ nó ra mà đập! 

 

 

Các thợ và lạy và thề thốt. 

 

 

Ðƣơng lúc rầy rạt, kế Ngọc Hoa Vƣơng ra hỏi lại chuyện ấy ngẫm nghĩ một hồi rồi phán rằng: 

- Binh khí của thần sƣ không phải nhƣ đồ phàm tục, dầu một trăm mƣời mấy ngƣời rinh nó cũng 
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không nổi. Huống chi trẫm ở thành nầy đã năm đời, chẳng phải trẫm dám khoe mình, thiệt trẫm cũng 

có danh hiền, xa gần đều biết. Những thợ thầy quân dân trong thành đều sợ phép trẫm; chắc chúng 

nó không dám dễ ngƣơi, xin thần xét lại! 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Chẳng xét lại làm chicũng đừng nghi ngờ thợ rèn tội nghiệp! Vậy chớ nội bốn phía thành nầy biết 

núi nào có yêu quái không? 

 

Ngọc Hoa Vƣơng phán rằng: 

 

- Thần sƣ hỏi lời ấy thật là đúng lý. Tại thành nầy phía Bắc, có một hòn núi Báo đầu, trong núi nầy 

có động Hổ khẩu, nghe đồn trong động ấy có tiên, và có hùm beo yêu quái. Trẫm chƣa tìm ra gốc 

ngọn, không biết nó là vật gì . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Thôi đừng nói nữa chắc là gả ở động ấy ăn trộm rồi!  

Bát Giới và Sa Tăng, ở đây giữ thầy cho kỹ, đặng Lão Tôn đi dọ . 

 

 

Nói rồi hú một tiếng rồi biến mất, đi đã tới núi Báo Ðầu, đứng trên đảnh ngó xuống, thấy có yêu khí 

bay lên. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả đƣơng ngó lăng xăngxảy nghe núi có tiếng nói chuyện, ngó ngoái lại thấy hai 

con yêu đầu chó sói, đƣơng nói chuyện với nhau, và nói và đi qua hƣớng Tây Bắc . 

Tôn Hành Giả nghĩ rằng: 

- Chắc là loài yêu quái đi tuần núi, để Lão Tôn đi theo thử, nghe coi nó nói chuyện gì . 

 

 

Nói rồi bắt ấn niệm chú, dùn mình biến ra con bƣớm bƣớm quạt cánh bay theo, gần tới dầu hai con 

yêu đó. Nghe chúng nói chuyện với nhau rằng: 

 

- Nhị ca ôi! Ðại vƣơng ta mấy bữa rày may lắm, tháng trƣớc đặng một nàng mỹ nhân, đem về động 
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mƣời phần yêu dấu. Hồi hôm lại xí đặng ba món binh khí, thiệt là báu vô cùng, mai nầy dọn tiệc ăn 

mừng, gọi là đinh ba hội chúng ta đều đặng hƣởng nhờ . 

 

Con yêu nọ đáp rằng: 

 

- Chúng ta cũng có chuyện nầy nữa: Nay chúng ta lãnh hai mƣơi lƣợng bạc đem mua dê cùng lợn, 

chừng đến xóm Càn phƣơng xuất một lƣợng mau ít ve rƣợu uống chơi, rồi mau đồ giá ít tính nhiều 

thì ăn chẹt đôi ba lƣợng nữa, ấy là tiền lời vô cớ chúng ta mua miên y mà bận, cũng qua cái tiết nầy, 

chớ mùa đông lạnh lùng, áo mỏng chịu không thấu . 

 

Con yêu nọ cƣời rằng: 

 

- Không phải chúng ta bất nghĩa với chủ, bởi đói lạnh mới sanh gian . 

 

Hai đứa cƣời cƣời nói nói, không hay con bƣơm bƣớm kín bay trên đầu.  

Tôn Hành Giả nghe nói làm hội đinh ba thì trong lòng mừng lắm muốn giết hai con yêu đó, ngặt tay 

không chẳng biết làm sao, trong bụng tính kế rồi bay ra trƣớc, đợi hai đứa đi tới.  

Tôn Hành Giả hiện nguyên hình phun một cái phép định thân hai con yêu đứng trơ trơ nhƣ trời trồng, 

cựa quậy không đặng Tôn Hành Giả vật hai con yêu xuống lật lƣng lấy hết hai chục lƣợng bạc, và 

thấy trong lƣng hai đứa có buộc hai cái đính bài, một cái đề rằng: 

 

- Ðiêu toàn cổ quái, một cái đề rằng: Cổ quái điêu toàn.  

 

Tôn Hành Giả lấy bạc và hai cái đính bài bay về vƣơng phủ mà thuật chuyện lại. 

 

Khi ấy Tam Tạng và Ngọc Hoa Vƣơng khen thầm.  

Bát Giới cƣời rằng: 

- Chắc nó thấy bửu bối của tôi hào quang sang lắm nên mới mua tam sanh làm hột đinh ba, nay mới 

tính làm sao mà lấy lại? 

 

Tôn Hành Gỉa nói: 

 

- Ta đã tính kế nhƣ vầy: Hai chục lƣợng bạc nầy phân phát cho thợ rèn vì nói oan cho chúng nó, còn 

Ðiện hạ phải kiếm ít con lợn đem ra đây, Bát Giới ngƣơi biến làm Ðiêu toàn cổ quái, ta biến thành 
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Cổ quái điêu toàn. Còn Sa Tăng giả làm ngƣời bán dê bán heo, ba anh em ta đồng hè vào động, thừa 

cơ đoạt binh khí lại, đập yêu quái chết hết mà trừ hại cho đời, sẽ trở về lo việc thỉnh kinh chớ kẻo trễ 

. 

 

Sa Tăng cƣời rằng: 

 

- Mƣu ấy cao lắm, hay biết chừng nào, đi cho mau mau, kẻo chúng nó gặp hai con quái bị định thân 

ắt là lậu sự . 

 

 

Ngọc Hoa Vƣơng truyền đem dê heo ra lập tức. 

 

 

Khi ấy ba anh em từ giã Tam Tạng và Ngọc Hoa Vƣơng đồng ra ngoài thành mà biến hóa. Bát Giới 

nói: 

- Ðại ca ôi, tôi chƣa thấy Ðiêu toàn cổ quái ra thế nào, biết làm sao mà biến làm cho nó đặng? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Khó gì ngƣơi cứ việc niệm chú, ta giúp sức cho, vì ta cố ý nên coi cho kỹ lắm . 

 

Bát Giới y lời niệm chú Tôn Hành Giả thổi trên mắt Bát Giới một hơi, biến ra giống Ðiêu Toàn cổ 

quái.  

Tôn Hành Giả đƣa hai đinh của Ðiêu Toàn cổ quái cho Bát Giới buộc sau lƣng, còn Hành Giả đem 

cái đính bài của Cổ quái điều toàn, rồi niệm chú dùn mình biến ra Cổ quái điêu toàn ngó Bát Giới mà 

cƣời ngất!  

Bát Giới cƣời rằng: 

 

- Ðầu heo rừng cũng nhƣ đầu cho sói có xấu gì mà cƣời! 

 

 

 

Còn Sa Tăng giả làm kẻ bán lợn bán dê, lùa dê lợn đi theo Tôn Hành Giả với Bát Giới.  

Ði mới tới chơn núi gặp một con tiểu yêu mặt xanh lông đỏ cặp nách một hộp sơn đựng thơ . 

Tiểu yêu thấy Tôn Hành Giả liền đón mà hỏi rằng: 
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- Cổ quái điều toàn, hai đứa bây mới về hay sao? Mua đặng bao nhiêu heo dê đó? 

Tiểu yêu ấy nói rằng:  

- Ta đi qua núi Trƣớc tiết, mời lão đại vƣơng, ngày mai đi phó hội . 

 

Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Mời hết thảy mấy ngƣời? 

 

Tiểu yêu ấy nói: 

 

- Mời lão đại vƣơng ngồi trƣớc rồi kế đại vƣơng mình, phỏng chừng bốn chục ngƣời . 

 

 

Tôn Hành Giả bảo đƣa thiệp coi thử.  

Tiểu yêu ấy dở hộp lấy thiệp đƣa ra trong thiệp đề nhƣ vầy: Ngày mai dọn tiệc rƣợu ăn mừng hội 

đinh ba, nên kính mời ông ngồi xe qua núi đàm đạo, xin đừng bỏ lòng tôi, tôi rất cám ơn.  

Thiệp nầy kính dƣng cho Tổ ông Cửu linh ngƣơn thánh, lão đại nhơn. 

 

(Môn hạ tôn, Hùynh sƣ thiệp thỉnh) Tôn Hành Giả xem rồi, liền trả thiệp cho tiểu yêu ấy. Tiểu yêu 

ấy để lá thiệp vào hộp, đi thẳng qua hƣớng đông nam, là chỗ núi Trƣớc Tiết.  

Khi ấy Sa Tăng hỏi rằng: 

- Trong cái thiệp nói chuyện chi đó? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Trong thiệp mời ăn hội đinh ba. Cái ngƣời đứng thiệp mời xƣng là cháu, họ Hùynh tên Sƣ, mời ông 

nó là Cửu linh nguơn thánh . 

 

Sa Tăng cƣời rằng:  

- Nó xƣng hiệu Hùynh sƣ, chắc là Kim mao sƣ tử thành tinh. Song chẳng biết Cửu linh nguơn thánh 

là con yêu gì đó . 

 

Bát Giới nghe nói, cƣời rằng: 
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- Lão Trƣ đã gặp mối hàng rồi . 

 

Tôn Hành Giả hỏi rằng: 

 

- Làm sao mà gặp mối hàng . 

 

Bát Giới nói: 

 

- Lời tục ngữ rằng: 

 

- Lại mẫu trƣ,chuyên can Kim mao sƣ tử cứ theo lời ấy thì nó là mối hàng của tôi . 

 

Ba ngƣời và nói và cƣời, lùa heo dê gần tới động Hổ khẩu.  

Ngó thấy một lũ yêu tinh lớn có nho có, đƣơng giỡn dƣới cột cây.  

Xảy nghe Bát Giới hè hụi lùa heo dê đến. 

Lũ yêu ấy áp lại, đứa bắt heo, đứa bắt dê, đều trói mèo lại hết. 

 

 

Nói về chúa yêu trong động, nghe tiếng om sòm đằng trƣớc, liền bƣớc ra dàng trƣớc hỏi rằng: 

- Hai đứa đã về mau đặng bao nhiêu heo đó? 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Chúng tôi mua tám con heo và bảy con dê, cọng mƣời lăm con. Tám con heo hết mƣời tám 

lƣợngcòn bảy con dê hết chín lƣợng, cọng lại hai mƣơi lăm lƣợng. Hồi trƣớc tôi lãnh có hai chục 

lƣợng bạc, hãy còn thiếu năm lƣợng. Nên ngƣời chủ dê heo đây đi theo mà lấy thêm bạc . 

 

 

Chúa yêu nghe nói liền kêu tiểu yêu bảo đem năm lƣợng bạc mà trả cho ngƣời ấy đem về. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả sợ Sa Tăng đi về thiếu ngƣời trợ chiến nên kiếm cớ nói rằng: 

- Ngƣời khách nầy, một là theo lấy bạc heo dê, hai là đi theo coi hội luôn thể . 

Chúa yêu nổi giận mắng rằng: 

- Thằng Cổ quái điều toàn thiệt đáng ghét quá, dặn mau giống gì thì mua giống nấy, ai bảo mi nói 
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với chúng hội cùng không hội làm chi? 

Bát Giới thƣa rằng: 

 

- Chúa công đặng bửu bối là vật báu trong đời, xấu xa chi mà giấu thiên hạ . 

 

Chúa yêu nạt một tiếng rồi nói rằng: 

 

- Còn thằng Ðiêu tòan cổ quái nầy cũng vô ích lắm, nguyên bửu bối ấy ta xin đặng thành Ngọc Hoa, 

nên ngƣời nầy ngó thấy về nói lƣu truyền, vua Ngọc Hoa đến nhìn thì bất tiện lắm! 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng:  

- Chúa công lo chi việc ấy, ngƣời nầy ở lại xóm Càn phƣơng, cách thành Ngọc Hoa xa lắm, lẽ nào lại 

tìm đến đó mà thuật chuyện hay sao? Vả lại ngƣời nầy chƣa ăn cơm, hai đứa tôi cũng đói bụng, sẳn 

cơm sẳn rƣợu, đãi ngƣời một bữa rồi sẽ bảo đi về . 

 

 

Nói chƣa dứt lời, thấy Tiểu yêu đem ra năm lƣợng bạc đƣa cho Hành Giả . 

Tôn Hành Giả trao bạc cho Sa Tăng mà bảo rằng:  

- Khách nhơn cất bạc, rồi vào động ăn cơm với chúng tôi . 

 

 

Khi ấy ba ngƣời vào trong động, chúa yêu theo sau lƣng Sa Tăng.  

Ba anh em thấy đinh ba dựng chính giữa, hào quang chiếu sáng muôn bề. Còn phía tả dựng kim cô 

bảng, bên hữu dựng bữu trƣợng.  

Chúa yêu chỉ đinh ba nói với Sa Tăng rằng: 

- Khách nhơn ôi! Cái đinh ba dựng chính giữa chiếu hào quang sáng lòa muốn coi thì coi cho biết, 

song dặn một điều phải nhớ, nhứt là đừng nói với ai? 

 

 

Sa Tăng dạ dạ.  

Lời tục ngữ nói:"Vật kiến chủ, tất đinh thủ. Nghĩa là:Của gặp chủ, phải lấy đã. Bát Giới thuở nay 

tánh lỗ mãng đã quen, nên ngó thấy đinh ba thì nhảy lên lấy liền hiện nguyên hình đập đại con yêu.  

Còn Tôn Hành Giả giựt thiết bảng, Sa Tăng giựt bữu trƣợngđều hiện nguyên hình, ba anh em đồng 

đánh chúa động.  
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Chúa động hoảng kinh chạy ra sau vƣờn lấy một cây giáo vuông bằng đồng, cán dài luỡi bén, xông 

ra đánh với ba ngƣời, hét lớn rằng: 

 

- Chúng bây là giống gì, dám làm yêu mà cƣớp bửu bối của ta? 

 

Tôn Hành Giả mắng rằng: 

- Ngƣơi là súc vật, nên không biết chúng ta. Chúng ta là đệ tử Ðƣờng Tăng Tam Tạng, ở Ðông Ðộ 

qua Tây Phƣơng thỉnh kinh, đi ngang qua Ngọc hoa châu, Vƣơng tử kính ta làm thầy xin dạy võ 

nghệ, nên coi binh khí ta mà làm kiểu, bảo thợ rèn, rèn cho giống in. Bởi cớ ấy nên để trong trại, bị 

ngƣơi lén ăn trộm của chúng ta, sao lại nói chúng ta ăn cƣớp? Ðố ngƣơi chạy đâu cho khỏi, chúng ta 

đập một ngƣời ít cái cho biết chừng . 

 

 

Nói rồi đập liền, chúa yêu đƣa giáo đồng ra đở.  

Ba anh em dụ lần ra cửa động, một con yêu cự với ba thầy sải tại núi Báo Ðầu. 

 

 

Giây lâu chúa yêu đánh không lại, liền hóa gió bay qua hƣớng Ðông Nam.  

Bát Giới muốn theo đuổi, Tôn Hành Giả cản rằng: Ðể cho nó chạy, lời cổ ngử có nói: Cùng khấu mạt 

truy (1) cứ chận ngỏ về của nó . 

 

Bát Giới không dám cãi lời, ba anh em đồng tới cửa động, đồng chết hết nội lũ tiểu yêu.  

Tôn Hành Giả thâu hết đồ tế nhuyển và đem thây các thú yêu đã hiện hình, để theo bầy dê, bầy heo 

đó.  

Bảo Sa Tăng , Bát Giới kiếm chà bổi củi khô, chất xung quanh động mà đốt. 

 

 

 

 

 

Xong rồi đem dê heo và các thầy thú về thánh, thì cửa thành còn mở.  

Ngọc Hoa vƣơng và ba vƣơng tử đƣơng ngồi đàm đạo với Tam Tạng tại Bộc Sa đình, cho ngƣời coi 

chừng mãi, xảy thấy anh em đem heo dê về và nhiều thây thú rừng, với đồ tế nhuyển, bỏ đầy đất rồi 

kêu lớn rằng: 
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- Sƣ phụ ôi! Chúng tôi đã đắc thắng về đây . 

 

 

Tam Tạng mừng rỡ, ba vị Vƣơng tử đồng lạy mừng thầy và hỏi rằng: 

 

- Chẳng hay đồ ấy ở đâu? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Mấy con thú rừng ấy đều thành tinh thành quỷ còn chúa yêu là sƣ tử lông vàng, bị chúng tôi thâu 

bình khí lại đánh đuổi, nó chống cự với chúng tôi tới tối, nó thua đã chạy mất rồi, chúng tôi không 

đuổi theo, để phá động và giết lũ tiểu yêu đem thây về và đồ tế nhuyển đó . 

 

 

Khi ấy Ngọc Hoa Vƣơng nghe nói nửa mừng nửa lo: Mừng là thắng trận đã về, lo là lo yêu tinh báo 

oán.  

Tôn Hành Giả nói: 

- Thiện tuế hảy yên lòng, tôi đã tình rành lắm. Nhứt định giết cho sạch yêu quái rồi mới đi thỉnh 

kinh; thì khỏi lo hậu hoạn. Hồi đứng bóng chúng tôi có gặp tiểu yêu đi thỉnh Cửu Linh Nguơn Thánh 

. Hồi nảy yêu tinh bại tẩu, chắc chạy về động ông nó là Cửu Linh Nguơn Thánh đặng viện binh mà 

đánh với chúng tôi. Chắc là rạng ngày tìm đến báo cứu; sẳn dịp ấy chúng tôi sẽ giết nó mà trừ hậu 

hoạn . 

 

 

Ngọc Hoa Vƣơng tạ ơn, kế dọn cơm chay bốn thầy trò ăn uống rồi, đồng đi ngủ hết thảy. 

 

 

Nói về chúa yêu bại tẩu chạy qua hƣớng Ðông Nam. Nguyên trong núi Trƣớc tiết, có động Cửu khúc 

bàng hoàng.  

Trong động ấy Cửu Linh Nguơn Thánh, là ông nó. Ðêm ấy chúa yêu chơn không ngừng gió, bay tới 

canh năm mới tới động Cửu khúc bàng hoàng, đứng ngoài gỏ cửa.Tiểu yêu ngó thấy biết là Huỳnh 

sƣ đến, liền mở cửa tức thời, Huỳnh sƣ vào động thấy mặt Lão yêu, liền cúi đầu làm lễ, tủi thận khóc 

ròng!  

Lão yêu hỏi rằng: 
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- Hiền tôn, hôm qua cháu sai thằng mặt xanh đem thiệp mời ta, sáng nầy ta tính đi phó hội cho sớm, 

vì cớ nào mi lại đến đây mà khóc than thảm thiết? 

 

Huỳnh Sƣ quì lạy, rồi thuật hết các chuyện.  

Lại thƣa rằng: 

 

- Song chẳng biết ba hòa thƣợng ấy tên chi mà có tài nghề lắm? Tiểu ôn một mình đánh không lại 

chúng nó. Xin Tổ gia giúp sức trợ chiến, bắt Hòa Thƣợng ấy báo cứu cho cháu, vậy mới gọi ông 

thƣơng cháu . 

 

 

Khi ấy Cửu Linh Nguơn Thánh nghe Huỳnh Sƣ nói nhƣ vậy, ngồi làm thinh ngẩm nghĩ một lát, liền 

cƣời rằng: 

- Phải rồi, phải rồi, ông rõ biết chúng nó, bởi hiền tôn làm nên chọc nhằm lũ ấy! 

 

Hùynh Sƣ hỏi rằng: 

 

- Ông biết nó là ai? 

 

Cửu Linh Nguơn Thánh nói: 

 

- Cái ngƣời mỏ dài tai lớn là Trƣ Bát Giới, còn cái ngƣời mặt đen hầm là Sa hòa thƣợng, hai ngƣời 

ấy bởi tầm thƣờng. Còn cái ngƣời mặt có lôngmỏ nhọn nhƣ Thiên Lôi gọi là Tôn Hành Giả; con khỉ 

ấy thiệt là thần thông quảng đại; năm trăm năm trƣớc nó đánh với Thiên cung, mƣời vạn binh trời bắt 

nó không đặng, nó là qủi hay thày lay, một vị thần hay sanh sự, cháu chọc nó làm chi? Thôi thôi, để 

ta đi với cháu bắt nó và Ngọc Hoa Vƣơng về đây mà báo cừu cho cháu . 

 

Huỳnh Sƣ nghe nói, cúi lạy tạ ơn. 

 

 

Khi ấy Cửu Linh Nguơn Thánh liền đòi sáu đứa cháu: Ðiêu sƣ, Tuyết Sƣ, Toan Nghê sƣ, Bạch Trạch 

Sƣ, Ngân Lý Sƣ, Bát Trƣợng Sƣ.  

Sáu con sƣ tử ấy đều cấm khí giái, Huỳnh Sƣ nổi gió dẫn các sƣ tử bay qua núi Báo đầu, nghe hơi 

khói vô lổ mũi khét nghẹt, lại có tiếng khóc than.  
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Coi cho kỹ thì là Ðiêu toàn Cổ Quái và Cổ Quái Ðiêu Toàn, đồng kêu chúa công mà khóc, Huỳnh Sƣ 

lại gần nạt và hỏi rằng: 

- Ngƣơi là Cổ Quái Ðiêu Toàn thiệt, hay là Cổ Quái Ðiêu Toàn giả?  

Cổ Quái Ðiêu Toàn và Ðiêu Toàn Cổ Quái đồng quỳ lạy khóc rằng: 

- Chúng tôi có giả ở đâu! Hôm qua chúng tôi có lảnh bạc đi mua heo dê, đi mới đền phía Tây, gặp 

hòa thƣợng mặt có lòng, mỏ nhọn nhƣ Thiên Lôi, nó phun chúng tôi một cái, chúng tôi á khẩu nói 

không ra, cong cẳng đi không đặng, nó mở đính bài, lại lấy túi bạc, hai đứa tôi hôn mê đến bây giờ 

mới tỉnh mà đi đặng, đều trở về động thấy khói lửa mịt mù, nhà cửa cháy hết, không thấy chúa công 

và các vị đầu mục, nên động lòng ngồi đây khóc khan, không biết ai đó đốt động . 

 

Huỳnh Sƣ nghe nói sa nƣớc maá¨t nhƣ tuôn, té xuống la lớn rằng: 

 

- Quân bạc ác lắm thay, nở nào độc thủ đốt động ta, chắc mỹ nhơn cũng bị thêu mà chết, đốt chết hết 

cả nhà không còn đứa con đỏ, tức chết đi mà thôi . 

 

Nói rồi vật mình nhƣ chết. 

 

 

Khi ấy Cửu Linh Nguơn Thánh bảo Mao sƣ kéo Huỳnh sƣ đến trƣớc mặt mà an ủi rằng:  

- Hiền tôn ôi, việc đã đến nƣớc nầy có liều mình cũng vô ích, hãy dƣỡng sức cho mạnh, đến thành 

bắt Hòa Thƣợng mà báo cứu . 

 

Nói rồi cùng nhau nổi gió trốt đùng đùng, phun khói đen mịt mịt, đi tới đâu dân cũng hãi kinh đều bỏ 

nhà dắt vợ cỏng con chạy vào thành, và vào vƣơng phủ báo tin lập tức.  

 

 

Lúc ấy bốn thầy trò Tam Tạng và Ngọc Hoa Vƣơng đang ăn cơm sớm mai tại Bộc Sa đình, ngó thấy 

quân phi báo, Ngọc Hoa Vƣơng bƣớc ra hỏi chuyện chi?  

Các quan tâu rằng: 

- Một bầy yêu phun khói nổi giông tới đây, nên cát bay đá chạy chúng nó gần tới thành rồi! 

 

Ngọc Hoa Vƣơng hãi kinh thất sắc phán rằng: 

 

- Bây giờ tính làm sao? 
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Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Xin thiên tuế an lòng, ấy là yêu tinh ở động Hổ Khẩu, hôm qua nó bại tẩu về hƣớng Nam, chắc nó 

hiệp lỏa với Cửu Linh Nguơn Thánh chi đó, nên kéo đến đây mà làm lung. Ðể chụng tôi đi ra giao 

chiến, còn thiên tuế truyền đóng cửa bốn phía, dựng cờ xí, chong khí giới, phát pháo vang trời . 

 

 

Tam Tạng, Ngọc Hoa Vƣơng, với ba vị Vƣơng tử đồng lên lầu ngó xuống coi thử.  

Còn ba em Tôn Hành Giả dặn dò Ngọc Hoa Vƣơng và Tam Tạng, xin đừng kinh hãi dặn rồi ba anh 

em đồng cầm binh khí nhảy lên mây đón yêu tinh mà đánh.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 90  

Sƣ tử với thiên sƣ về một động 

Ðạo đồ cùng vƣơng đạo rẻ hai phe 

Nói về Tôn Hành Giả và Sa Tăng, Bát Giới đồng nhảy ra ngó thấy một bầy sƣ tử nhiều sắc lông mà 

Huỳnh sƣ đi trƣớc tay cầm giáo đồng vuông; Toan Nghê sƣ, Bát Trƣợng Sƣ đều ở bên tả.  

Bạch Trạch Sƣ, Ngân Lý Sƣ đều ở bên hữu, Ðiêu sƣ và Tuyết sƣ theo sau, Cửu Ðầu sƣ tử ở giữa!  

Con quỷ mặt xanh cầm một cây phƣớn gấm thêu, che cho Cửu Ðầu sƣ tử.  

Còn Ðiêu Toàn Cổ Quái, và Cổ Quái Ðiêu Toàn, đều cầm hai cây cờ hồng đứng tại phía Bắc. 

 

 

Khi ấy Bát Giới chạy xốc lại mắng rằng: 

- Ngƣơi là thằng ăn trộm bửu bối, ngƣơi đi viện một lủ lông lá xồm xâm đến làm chi? 

 

Huỳnh sƣ nghiến răng mắng rằng: 

 

- Lũ sải ác tăng! Hôm qua ba đứa bây ăn hiếp một mình ta, nên ta đánh không lại sáu tay, phải nhịn 

thua mà chạy, thì cũng là kỉnh nhƣợng bây rồi, sao bây lại độc ác đốt hết động của ta, gia quyến bị 

thêu mà chết, ta thù oán bây sâu nhƣ biển cả, đố chạy đâu cho khỏi, ta đâm một giáo cho rồi đời . 
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Nói rồi đâm liền, Bát Giới đƣa Ðinh ba ra đở, hai ngƣời hổn chiến với nhau chƣa phân thắng bại. 

 

Còn Ðiêu sƣ đứng ngoài nổi nóng, xách trái đấm xông vào, Tuyết sƣ cầm Tam lăng giản đồng xông 

vào trợ chiến. 

 

 

Khi ấy Toan Nghê Sƣ, Bạch Trạch Sƣ, Bát Trƣợng Sƣ, Ngân Lý Sƣ, bốn con tinh ấy cầm binh khí 

đồng hè lƣớt tới.  

Tôn Hành Giả xách thiết bảng đón bốn con ấy lại.  

Toan Nghê Sƣ cầm trƣờng côn. Bạch Trạch Sƣ xách song chùy, Bát Trƣợng Sƣ cầm giáo sắt, Ngân 

Lý Sƣ cầm búa đồng, áp đánh với Hành Giả; bảy con sƣ tử tính đánh với ba hòa thƣợng, liều mạng 

ẩu đả nửa ngày, thì trời đả tối. 

 

 

Lúc nầy Bát Giới đã đuối tay, vác đinh ba bại tẩu, bị Tuyết sƣ và Ðiêu Sƣ đồng đuổi theo. Tuyết Sƣ 

đánh một giản nhằm xƣơng sống Bát Giới, Bát Giới tế sấp dƣới đất. Ðiêu Sƣ, Tuyết Sƣ con thì xách 

tai, con mắm lông gáy Bát Giới mà kéo xển đi đem lại thƣa với Cửu Ðầu sƣ tử rằng: 

- Tổ gia ôi, chúng tôi bắt đặng một đứa . 

 

 

Còn Tôn Hành Giả với Sa Tăng đều bại tẩu, các sƣ tử đuổi theo.  

Tôn Hành Giả nhổ một nắm lông, nhai nhỏ phun ra biến cả trăm Hành Giả nhỏ, vây phủ các sƣ tinh.  

Tôn Hành Giả trở lại đánh tới tối mò, bắt đặng Toan Nghê Sƣ với Bạch Trạch Sƣ. Còn Ngân Lý Sƣ, 

Bát Trƣợng Sƣ chạy khỏi, Huỳnh sƣ về báo với Cửu Ðầu sƣ tử là Cửu Linh nguơn thánh, Cửu Ðầu 

sƣ tử nghe tin hai cháu bị bắt, thì truyền trói Bát Giới mà dặn rằng: 

- Ðừng có giết nó, đợi Tôn Hành Giả trả hai cháu lại, thì đổi Bát Giới cho nó, nếu nó không biết phải 

mà làm hại hai cháu ta, thì giết Bát Giới mà trừ hai mạng . 

 

 

Ðêm ấy bầy yêu ngủ ngoài thành. 

 

Còn Tôn Hành Giả dùng mình thâu lông lại, đi với Sa Tăng lên lầu ra mắt Tam Tạng, Tam Tạng: 
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- Trận nầy thiệt hại quá, không biết Ngộ Năng tánh mạng ra thể nào? 

 

Tôn Hành Giả thƣa: 

 

- Không hề chi mà sợ, chúng tôi bắt sống hai con tinh của nó về đây, chắc nó không dám giết Bát 

Giới . 

 

Hãy trói hai con tinh nầy cho chặt đợi mai sáng sẽ đổi Bát Giới.  

Ba vị vƣơng tử lạy Tôn Hành Giả mà hỏi rằng: 

 

- Thƣa thầy, trƣớc khi đi đƣơng đánh ngó thấy có một mình thầy, đến sau trá bại ngó thấy trả trăm 

thầy, ấy là phép chi vậy ?  

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Trong mình ta có bốn muôn tám ngàn sợi lông phép, cứ một sợi hóa ra mƣời sợi; mƣời sợi hóa ra 

trăm sợi, thì biết là ức triệu nào, cứ mỗi sợi lông hóa ra một hình nữa cũng đặng . 

 

 

Ba vị vƣơng tử đồng quì lạy, rồi truyền dọn cơm trên lầu, ăn uống với nhau xong xả.  

Rồi truyền treo lồng khắp nơi, quân lýnh cầm cờ và khí giái canh thủ; tiến mỏ, tiến lục lạc, tiếng 

đồng la, tiếng trống vang đầy, cứ đổi phiên canh giờ nghiêm nhặt tiếng pháo và tiếng binh ó vang tai, 

có ý làm cho yêu sợ. 

 

Rạng ngày Cửu Ðầu sƣ tử kêu Huỳnh sƣ mà truyền kế rằng: 

- Chúng bây bữa nay phải rán sức mà bắt Hành Giả với Sa Tăng. Còn ta thừa cơ lên bắt Tam Tạng và 

cha con Ngọc Hoa Vƣơng, đem về động Cửu khúc bàng hoàng trƣớc, đợi chúng bây thắng trận về 

sau . 

 

 

Huỳnh sƣ y kế, liền dẫn Ðiêu Sƣ, Tuyết Sƣ, Bát Trƣợng Sƣ, Ngân Lý Sƣ đều cầm binh khí đến thành 

khiêu chiến. 

 

 

Nói rồi Tôn Hành Giả với Sa Tăng nghe khiêu chiến, anh em đồng nhảy xuống thành hét lớn mắng 
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rằng: 

- Lũ ăn cƣớp mau trả sƣ đệ là Bát Giới cho ta, thì ta dung cho bây toàn tánh mạng, bằng không thì ta 

bầm nát thây thi . 

 

Các yêu tính không thèm nói lại, áp tới đánh đùa. Tôn Hành Giả với Sa Tăng, hai anh em rán sức 

đánh với năm con yêu ấy. 

 

 

Còn Cửu Ðầu sƣ tử thấy hai ngƣời đƣơng hổn chiến, nó liền hóa khói đen bay thắng lên lầu, hiện 

nguyên hình sƣ tử chín đầu, hả hoát cái miệng, bá quan kinh hãi té ngửa té nghiêng, mấy tên lýnh 

ngoài đều sa xuống đất.  

Cửu Ðầu sƣ tử, miệng thì ngậm Tam Tạng, miệng thì ngậm Ngọc Hoa Vƣơng, còn ba miệng ngậm 

ba vị vƣơng tử, trở ra chổ cũ ngậm Bát Giới vào miệng.  

Té ra chín miệng mắc ngậm sáu ngƣời hết sáu miệng, còn dƣ ba miệng không, liền kêu lớn rằng: 

- Thôi, năm cháu ở đánh cho thành động, để ông về động trƣớc . 

 

Nói rồi bay thẳng. 

 

 

Khi ấy năm con yêu nghe ông nói nhƣ vậy, biết là bắt đặng mấy ngƣời ấy rồi, nên chúng nó mạnh mẽ 

tinh thần hơn trƣớc, đánh Sa Tăng ngẩn ngơ. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả nghe trên thành lạ lạc giọng, biết là trúng kế rồi, liền nhổ lông nhai nhỏ phun ra, 

hóa cả ngàn Hành Giả nhỏ, vây phủ tứ bề.  

Con quỷ mặt xanh và Ðiêu Toàn Cổ Quái, biết thế không xong nên chạy trƣớc, Huỳnh Sƣ mạnh đánh 

ẩu đả, bị Tôn Hành Giả đập một thiết bảng chết ngay, hiện nguyên hình là sƣ tử lông vàng hực! Bầy 

khỉ ví bắt đặng bốn con sƣ tinh là Ðiêu Sƣ, Tuyết Sƣ, Bát Trƣợng Sƣ, Ngân Lý Sƣ đều hiện nguyên 

hình là sƣ tử! 

 

Quan quân trên thành ngó thấy hai thầy thắng trận liền mở cửa thành đem dây và đòn xuống, trói 

quách năm con sƣ tử khiêng thăng vào thành.  

Song có bốn con còn sống Tôn Hành Giả thâu lông lại. 
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Khi ấy Sa Tăng theo Hành Giả vào thành, xảy thấy Vƣơng phi và đi và khóc, đến lạy Hành Giả mà 

bạch rằng: 

- Thần sƣ ôi! Tôn Sƣ và chồng con tôi chắc chết hết, bây giờ biết tính làm sao? 

Tôn Hành Giả đáp lễ nói rằng: 

 

- Hiền hậu đừng phiền, bởi Lão Tôn mắc đánh với năm con tinh, nên Cửu Ðầu sƣ tử thừa cơ bắt sống 

mấy vị, song ta đã bắt đặng sáu con tinh của nó, bề nào nó cũng không dám hại thầy ta và Vƣơng 

gia, Vƣơng tử, là có ý để sống mà đổi lại.Ðể ngày mai anh em ta phá động bắt lão yêu, sẽ cứu Vƣơng 

gia, Vƣơng tƣ với sƣ phụ . 

Vƣơng phi và các cung nga đồng lạy tạ, lau nƣớc mắt trở về cung. 

Còn Tôn Hành Giả truyền các quan lột da sƣ tử lông vàng, còn sáu con sống thì xiềng tỏa mà giam 

cho chặt.Liền hối dọn cơm, anh em ăn uống rồi đi nghỉ. 

 

 

Rạng ngày Tôn Hành Giả và Sa Tăng đằng vân đến núi . 

Trƣớc tiết, đứng ngó bốn phía thấy con quỷ mặt xanh cầm trƣờng còn trong hang đá nhảy ra, men 

men lên núi. 

Tôn Hành Giả đón mà nạt rằng: 

- Ngƣơi đi đâu đó? Có Lão Tôn đây . 

Nói rồi rủ Sa Tăng rƣợt nó.Không quyết giết, cố ý rƣợt nó cho tột ổ. 

Con quỷ mặt xanh kinh hồn, và chạy và nhảy, hai anh em cứ đuổi theo. 

Con quỷ mặt xanh chạy vào trƣớc cửa động. 

Tôn Hành Giả ngó thấy miện hang ăn vô núi rất lớn, thân trong có một cái động đá, mà đóng cửa rồi; 

trên gạch có đề mƣời chữ nhƣ vầy: 

 

- Vạn linh Trƣớc tiết sơn.Cửu khúc bàng hoàng động . 

Nghĩa là: Núi Vạn linh trƣớc tiết, động Cửu khúc bàng hoàng. 

 

Con yêu mặt xanh đóng cửa rồi, vào báo rằng: 

- Lão gia gia ôi! Có hai hòa thƣợng đứng ngoài cửa ngỏ . 

Cửu đầu sƣ tử hỏi: 
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- Ðại vƣơng ngƣơi và Ðiêu Sƣ, Tuyết Sƣ, Bạch Trạch Sƣ, Ngân lý Sƣ có về đó hay không? 

 

Quỉ mặt xanh thƣa rằng: 

 

- Không thấy vị nào hết! 

Cửu Ðầu sƣ tử cúi mặt giây phút, rồi khóc mà kêu rằng: 

 

- Cháu ôi! Thảm lắm, thảm lắm! 

Té ra Huỳnh Sƣ tôn đả tử trận, còn sáu đứa kia đều bị bắt hết, ta tức biết chừng nào! Thôi, chúng bây 

coi động, ta bắt chúng nó mà phạt cách nặng nề, cho các ngƣơi coi . 

Nói rồi đi tay không, ra cửa động thấy Hành Giả và Sa Tăng đứng ó ré. 

Cửu Ðầu sƣ tử mở cửa động bƣớc ra.Hành Giả và Sa Tăng đập đại.  

Cửu Ðầu sƣ tử dùn mình hiện nguyên hình, hả miệng ngậm hai ngƣời đem vào động bảo ba con yêu 

đem hai sợi dây ra. 

Con quỷ mặt xanh và Ðiêu Toàn Cổ Quái cùng Cổ Quái Ðiêu Toàn đem dây đến.Cửu Ðầu sƣ tử nhả 

hai ngƣời ra trói lại xong xả, rồi mắng rằng: 

 

- Con khỉ nầy bắt bảy đứa cháu ta, nay ta bắt hết một lũ bây mà trừ, cũng không bình lắm.Trẻ nhỏ lấy 

hèo ra đây, đánh con khỉ một hồi cho nhừ tử mà báo cứu cho Huỳnh sƣ tôn . 

Ba con yêu ấy vƣng lời, bẻ nhành dƣơng liễu làm gậy, áp đập Hành Giả. 

Tới tối tính đã gãy mấy cây gậy dƣơng liễu, mà Tôn Hành Giả cũng trơ trơ. 

Cửu đầu sƣ tử bảo thôi, truyền thắp đèn cho mình ăn uống, và canh giữ Hành Giả và Sa Tăng, rồi 

vào cẩm vân mà ngủ. 

 

 

Còn ba con quỷ ấy cƣời rằng: 

- Trời tối sao chẳng đánh mỏ thâu không? Sẳn mỏ khỏi lấy mỏ củ! 

Nói rồi lấy gậy dƣơng liễu khỏ trên đầu Hành Giả nhƣ đánh mỏ hồi một. 

Rồi lại vui cƣời! 

Tới đổi canh cũng đánh cái mỏ đó! 

Tôn Hành Giả tức mình, giận bầm gan tím ruột, Tôn Hành Giả rán chịu đến khuya, thấy con quỷ mặt 

xanh ngáp dái, Ðiêu toàn cổ quái lim dim, Cổ Quái điêu toàn ngủ gục, Tôn Hành Giả biến mình nhỏ 

sút dây, lấy thiết bảng và đập đứa và nói rằng: 
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- Ba đứa bây đánh đấu tan nhu mỏ, ta phúp bây một đứa một cái cũng hóa ra tro . 

Liền khêu đèn mở trói cho Sa Tăng, Bát Giới bị trói tại xó hóc, ngó thấy nóng họng kêu mà nói lớn 

rằng: 

 

- Ðại ca ôi! Tôi bị trói đã sƣng tay sƣng cẳng, sao khong mở tôi trƣớc?  

 

 

Khi ấy Cửu đầu sƣ tử nghe tiếng kêu giựt mình thức dậy, chạy ra hỏi rằng: 

- Ai cả gan mở dây đó? 

Tôn Hành Giả kinh hãi thổi đèn, bỏ Sa Tăng phá cửa mà chạy, Cửu đầu sƣ tử kêu luôn ba tiếng, 

không nghe trả lời, liền chạy tới nơi thì đèn đã tắt hết, tồi thui không thấy gì cả, liền hỏi lớn rằng: 

 

- Ðèn tắt sao không ai thắp, chúng bây còn ngủ hay sao? 

Kêu tên ba con quái ấy hai lần, không nghe lên tiếng!Cửu đầu sƣ tử vào bƣng đèn ra, ngó thấy ba 

đống thịt, máu chảy ròng ròng; Hành Giả, Sa Tăng đã trốn mất, đi kiếm một hồi, thấy Sa Tăng đứng 

nép dựa vách, bị Cửu đầu sƣ tử bắt trói lại nhƣ xƣa, rồi cầm đèn đi soi, thấy hai từng cửa đều hƣng 

hết. 

Biết Tôn Hành Giả phá cửa trốn rồi, song chẳng đuổi theo, cứ lo sửa cửa lại.  

Còn Tôn Hành Giả ra khỏi động, bay về thành Ngọc hao gặp Thổ Ðịa Thành hoàng nghinh tiếp.  

Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Sao đến bữa nay các ngƣơi mới tới? 

Thành hoàng thƣa rằng: 

 

- Chúng tôi hay tin Ðại Thánh đến châu Ngọc Hoa Vƣơng, bởi Ngọc Hoa Vƣơng đãi đằng, nên 

chúng tôi chẳng dám đến ra mắt, nay thấy Tôn Sƣ và Thiên tuế mắc nạn, Ðại Thánh đi trừ yêu nên 

chúng tôi ra mắt . 

Kế thần Yết đế và Lục đinh, Lục giáp dắt một ông Thổ Ðịa, đến quì trƣớc mặt Tôn Hành Giả mà 

thƣa rằng: 

 

- Thổ Ðịa nầy ở tại núi Trƣớc tiết biết cội rể yêu tinh, nên tôi dẫn đến đây cho Ðại Thánh truy 

nguyên bắt yêu mà cứu tôn sƣ và thiên tuế . 

Tôn Hành Giả hỏi cội rể Cửu đầu sƣ tử, Thổ Ðịa thƣa rằng: 
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- Nguyên trƣớc động Cửu khúc bàng hoàng là ổ sáu con sƣ tử ấy, ba năm nay Cửu đầu sƣ tử tới, sáu 

con sƣ tử đều kính làm ông.Muốn trị nó thì phải thỉnh chủ nó tại phía đông, cung Diệu nghiêm, nếu 

ngƣời khác trị nó không đặng . 

Tôn Hành Giả ngẫm nghỉ rồi nói rằng: 

 

- Phải phải, ông Thái Ất thiên tôn ở cung Diệu nghiêm, hay cỡi sƣ tử chín đầu để ta đi thử cho hết ý . 

Liền bảo chƣ thần về, Tôn Hành Giả cân đẩu vân đến Ðông Thiên Môn thì trời đã sáng, ông Quản 

Mục Thiên Vƣơng ngó thầy hỏi rằng: 

 

- Ðại Thánh đi đâu đó? 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Tôi qua cung Diệu Nghiêm . 

Quản Mục Thiên Vƣơng hỏi: 

 

- Sao không đi Tây Phƣơng, lại trở về Ðộng cực? 

Tôn Hành Giả thuật chuyện vân vân. 

Quản Thiên Vƣơng cƣời rằng: 

 

- Tại muốn ở làm sƣ phụ, nên mới gặp sƣ tử cả bầy! 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Thiệt quả nhƣ vậy . 

Cƣời rồi đi một đỗi, tới cung Diệu nghiêm, Tiên đồng vào báo. 

Thái Ất thiên tôn đáp lễ rồi hỏi rằng: 

 

- Mấy năm nay không gặp Ðại Thánh, nghe đồn đã quy y theo Ðƣờng Tăng đi thỉnh kinh, hay là 

thành công rồi nên mới đi dạo . 

Tôn Hành Giả thuật chuyện lại nhƣ vậy.Nên đến cầu thỉnh Thiên tôn đi thâu sƣ tử.Thái Ất thiên tôn 

nghe nói, liền sai Tiên đồng kêu thằng chăn sƣ tử. 

 

 

Khi ấy Tiên đồng vào chuồng sƣ tử thấy thằng chăn ngủ mê, liền kêu dậy dắt vào cung. 

Thái Ất Thiên Tôn hỏi: 
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- Xin tử có đó chăng? 

Thầy chăng quỳ lạy khóc rằng: 

 

- Xin Thiên Tôn thứ tội . 

Thái Ất Thiên Tôn nói: 

 

- Có khách là Ðại Thánh tại đây, ta không lẽ đánh ngƣơi, ngƣơi hãy khai ngay, vì cớ nào mà nó trốn 

mất? 

Thằng chăn tạ ơn thƣa rằng: 

 

- Hôm trƣớc tôi vào đền Cam lộ, uống vụn một ve rƣợu, say quá ngủ vùi nên quên xiềng nó mới trốn 

đặng . 

Thái Ất Thiên Tôn nói: 

 

- Rƣợu ấy của Lão quân cho ta, gọi là Luân hồi quỳnh dịch, nếu uống vào say tới ba ngày.Chẳng hay 

nó xuống nhơn gian đã mấy năm?  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Cứ theo lời Thổ Ðịa nói:Nó xuống động ấy gần ba năm . 

Thái Ất Thiên Tôn cƣời rằng: 

 

- Phải rồi, trên trời một bữa, dƣới thế một năm.Thôi ta tha tội cho sƣ nó, ngƣơi theo ta và đi với đại 

thánh xuống phàm mà bắt nó . 

Nói rồi đồng đằng vân đến núi Trƣớc tiết, chƣ thần Thổ Ðịa đều lạy mừng. 

Tôn Hành Giả hỏi rằng: 

 

- Sƣ tử có làm hại thầy ta chăng?  

Chƣ thần thƣa rằng: 

 

- Sƣ tử ngủ vùi, chẳng động phạm tới ai hết . 

Thái Ất thiên tôn nói: 

 

- Thôi Ðại Thánh đi khiêu chiến dụ nó ra đây, đặng ta bắt nó . 
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Khi ấy Tôn Hành Giả vƣng lời đền động khiêu chiến rằng: 

- Yêu tinh, trả mấy ấy cho ta . 

Kêu đôi ba tiếng không thấy yêu ra, Tôn Hành Giả phá cửa động và mắng nhiếc.Cửu đầu sƣ tử giựt 

mình thức dậynổi giận nhảy ra hét lớn một tiếng, hả chín cái miệng ra.Tôn Hành Giả nhảy thót và 

kêu Cửu đầu sƣ tử mà mắng rằng: 

- Ngƣơi đừng vô lễ mà chết giờBộ không thấy chủ nhà hay sao? 

Thái Ất Thiên Tôn niệm chú, rồi hét lớn rằng: 

 

- Nguơn thánh, có ta đây . 

Cửu đầu sƣ tử thấy chủ, liền mọp xuống mà lạy.  

Sƣ nô nhảy lại nắm lông gáy thoi cả trăm và mắng rằng: 

 

- Súc sanh, ngƣơi trốn đi đâu? Báo hại ta mắc tội . 

Cửu đầu sƣ tử không dám cục cựa, để cho thằng chặn đánh mỏi tay mới thôi! Ðánh đã thèm rồi trải 

yên gấm trên lƣng nó. 

Thái Ất Thiên Tôn nhảy lên cỡi nạt một tiếng bải đi.Nó nhảy lên mây, bay về phía Ðông cực.  

Còn Tôn Hành Giả tạ ơn rồi vào động Cửu khúc bàng hoàng, mở trói cho thầy và hai sƣ đệ, lại mở 

trói cho bốn cha con Ngọc Hoa Vƣơng.  

Rồi bảo Bát Giới kiếm chà bổi củi khô, chất đầy cả động châm một mũi lửa cháy tiêu. 

Tôn Hành Giả truyền Thổ Ðịa trấn tại đó, chớ cho yêu tinh đến nữa. 

Dặn xong rồi, truyền Sa Tăng, Bát Giới cõng bốn cha con Ngọc Hoa Vuơng, còn mình dắt thầy đồng 

trở về vƣơng phủ. 

Ðoạn về tới, vƣơng phi và bá quan đồng tiếp giá, và lạy mừng mấy vị sƣ. 

Dọn tiệc chay tại Bộc Sa đình, mà đãi thầy trò, còn Ngọc Hoa Vƣơng và ba vị vƣơng tử đồng vào 

cung, ăn uống rồi đi ngủ. 

 

 

Rạng ngày bốn cha con Ngọc Hoa Vƣơng ra tạ ơn Hành Giả . 

Tôn Hành Giả truyền quân làm thịt bảy con sƣ tử mà lột da . 

Một con để trong cung mà dùng, một con phân phát cho quan quân, còn năm con làm hàng ra mỗi 

miếng thịt nặng một đôi lƣợng, đem phân phát cho lê dân trong nƣớc, ăn cho biết mùi lạ và trừ tạ. 

Bởi vậy nên nội quận cám ơn hết thảy. 
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Giây phút thấy lũ thợ rèn vào bẩm rằng: 

- Ba món binh khí rèn rồi . 

Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Cái nào nặng mấy cân?  

Thợ rèn thƣa rằng: 

 

- Thiết bảng nặng một ngàn cân, đinh ba nặng tám trăm cân, bửu trƣợng cũng vậy . 

Tôn Hành Giả truyền mời ba vị vƣơng tử ra bảo của ai thì nấy thâu lấy. 

Ngọc Hoa Vƣơng than rằng: 

 

- Vì ba món binh khí nầy, thiếu chút nữa cha con chết hết! 

Ba vị vƣơng tử tâu rằng: 

 

- Tuy rủi mà may, nhờ thần sƣ cứu khỏi nạn, lại giấu yêu mà trừ hại cho lê dân, thiệt cả nƣớc thái 

bình trƣờng cửu. 

 

 

Khi ấy Ngọc Hoa Vƣơng và ba vị vƣơng tử thƣởng thợ rèn xong xả, rồi đến Bộc Sa đình tạ ơn mấy 

vị thần sƣ. 

Tam Tạng hối ba ngƣời học trò dạy ba ngƣời vƣơng tử cho xong, rồi lo đi kẻo trễ. 

Ba anh em Hành Giả vâng lời. 

 

Cách ít bữa thầy nào dạy trò nấy đã tinh thông bởi đệ tử thông minh, nên thầy dạy mau thuộc. 

 

 

Khi ấy Ngọc Hoa Vƣơng dọn yến thiết đãi bốn ngày, và đêm một mâm vàng đền ơn dạy dỗ.  

Tôn Hành Giả cƣời rằng: Dẹp cho xong, chúng tôi là thầy tu, không dụng bạc vàng của báu . 

Bát Giới nói: 

 

- Thiệt chẳng dám lãnh bạc vàng châu báu, song cái áo của tôi nó bị yêu tinh xé rách, cho chúng tôi 

quần áo, thì có ích hơn vàng bạc . 
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Ngọc Hoa Vƣơng truyền lấy ba cây gấm tốt, may quần áo cho ba thầy, ba thầy đều nhặm lễ; sửa sọan 

lên đƣờng 

 

Ngọc Hoa Vƣơng truyền bá quan văn võ dàn giá theo đƣa, bá tánh theo coi nhu coi hội, đều khen 

rằng: 

- Phật La Hán xuống phàm trừ yêu tinh mà cứu thiên hạ . 

 

 

Còn vua quan theo đƣa khỏi thành xa lắm mới trở về.  

Bốn thầy trò cứ việc đi tới.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 91  

Bốn thầy ngoài tiệc, ăn uống vui say 

Một ả trong phòng, điểm trang chải chuốt 

Nói về ba anh em đi theo thiên sứ đến ngoài ngọ môn.  

Hoàng môn quan vào tâu lại rằng: 

- Ba vị đệ tử của Phò Mã đã theo thiên sứ đến ngọ môn hầu chỉ . 

 

Vua Thiên Trúc ban chỉ cho vào, ba anh em đứng trơ không chịu làm lễ!  

Vua Thiên Trúc phán hỏi rằng: 

 

- Ba ngƣời đệ tử Thánh tăng Phò Mã là ai? Tên họ chi, ở tại đâu, vì cớ nào mà xuất gia đi thỉnh kinh, 

hãy cắt nghĩa cho rõ? 

 

Tôn Hành Giả bƣớc lấn tới muốn lên điện mà tâu.  

Quan hộ giá nạt rằng: 

 

- Ðừng đi lên nữa. Ðứng đó mà tâu . 
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Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Chúng ta là ngƣời tu, đi tới bƣớc nào hay bƣớc nấy . 

 

Sa Tăng, Bát Giới cũng bắt chƣớc đi theo.  

Tam Tạng sợ ba ngƣời lổ mãng làm cho kinh giá, liền cất tiếng kêu lớn rằng: 

 

- Ðồ đệ ôi! Bệ Hạ phán hỏi cội rể ngƣơi, sao ngƣơi không tâu cho rõ? 

 

Tôn Hành Giả thấy thầy đứng hầu thì nóng ruột, liền nói rằng: 

 

- Bệ Hạ khinh ngƣời hay là khinh mình, nhục rễ là nhục nƣớc, Bệ Hạ chấm, thầy tôi làm phò mã, sao 

còn bắt đứng một bên? Lẽ thƣờng kêu rễ là quý nhơn, lẽ nào quý nhơn không có chổ ngồi, bắt đứng 

hầu nhƣ vậy? 

 

 

Vua Thiên Trúc nghe tiếng nói vang, hãi kinh thất sắc, muốn lui vào kinh mà sợ mất thể diện, túng 

phải làm gan phán rằng: 

 

- Thị thần hãy nhắc cẩm đôn cho Phò Mã an vị . 

 

Tôn Hành Giả thấy thầy ngồi xuống, mới chịu tâu rằng: 

 

- Lão tôn quê ở tại Ðông thắng thần châu, nƣớc Ngao lai, núi Hoa quả, cha là trời, mẹ là đất, trứng là 

núi sanh Lão tôn ra. Sau học phép tiên phƣơng xa, rồi trở về núi cũ, ở tại động Thủy Liêm núi Hoa 

quả, lên non trừ quỷ , xuống biển bắt rồng. Bôi sổ dƣới Minh Vƣơng, đập chết quỷ sứ. Thƣợng Ðế 

sắc phong làm chức Tề Thiên Ðại Thánh, hằng ngày yến ẩm nơi thiên cung. Sau phá hội Bàn Ðào, 

vỡ lỡ trời đất, đƣơng dịp nóng nảy làm phản thiên đình, thiên tƣớng chƣ hầu đều chạy mặt. Rủi bị 

Phật Tổ nhốt Lão Tôn tại Ngũ Hành Sơn, cho ăn sắt cục, cho uống nƣớc đồng, năm trăm năm chẳng 

biết mùi cơm mùi nƣớc. Sau nhờ Quan Âm Bồ Tát khuyên Lão Tôn tu hành, đến khi thầy ta đi ngang 

qua đó, giở núi cứu ta đặt tên là Hành Giả . 

 

 

Vua Thiên Trúc nghe nói lớn lối quá, thất kinh bƣớc xuống ngai, nắm tay Tam Tạng mà phán rằng: 
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- Phò Mã ôi! Trẫm cũng có phƣớc lắm mới gặp đặng thần tiên cùng duyên với Công Chúa . 

 

Tam Tạng tạ ơn, mời vua lên ngai nhƣ cũ.Vua Thiên Trúc y lời, bƣớc lên ngai phán hỏi rằng:  

-Còn độ đệ thứ hai là vị nào? 

 

Bát Giới ngay mỏ nói lớn rằng: 

 

- Lão Trƣ hơn bảy đời tham vui làm biếng, bị theo thế sự mà mê tâm, sau gặp thần tiên khuyên dỗ, 

mới ăn năn chừa lối tu hành, rốt lại thƣợng đế ban phong làm chức Thiên Bồng Nguyên Soái cƣ trị 

tại Thiên Hà, tiêu diêu khoái lạc. Ngày kia ăn hội bàn đào, uống rƣợu say quá, đi lạc vào cung Quảng 

Hàn, kêu hí Hằng Nga nên phải đọa, đầu thai nhằm heo rừng nái, mới sanh ra đầu thú mình ngƣời, ở 

núi Phƣớc lăng làm nhiều điều thất đức. Sau nhờ Quan Âm khuyên bảo tu hành, theo bảo hộ Ðƣờng 

Tăng thỉnh kinh cho tiêu tội, hiệu là Bát Giới, pháp danh Ngộ Năng . 

 

 

Khi ấy Vua Thiên Trúc nghe nói chát chúa, và làm bộ hung hăng, nên cúi đầu không dám ngó!  

Bát Giới thấy nhiều ngƣời sợ lại muốn làm oai, dĩnh hai lỗ tai ra, trợn hai con mắt, mắt vúc vắc, mỏ 

hĩnh lên, rồi nhăn răng rồi ha hả! Tam Tạng e kinh giá, liền nạt rằng: 

- Không đặng vô lễ nhƣ vậy! 

Bát Giới cúi mặt xuống tròng tay làm bộ nhu.  

Vua Thiên Trúc phán hỏi rằng: 

 

- Còn ngƣời thứ ba vì cớ nào mà quy y? 

 

Sa Tăng chắp tay tâu rằng: 

- Lão Sa khi trƣớc là phàm phu, sợ việc luân hồi báo ứng, nên vân du khắp nơi, tìm thấy học đạo. 

Thiệt lòng thành lời không phụ, xúi gặp thần tiên dạy phép tu hành mới thành thần đạo. Thƣợng Ðế 

sắc phong làm chức Quyện Liêm tƣớng quân, hằng ra vào hộ giá. Bởi dự tiệc hội Bàn đào bái tay 

làm bể chén lƣu ly, nên bị đày xuống sông Lƣu Sa, bải đầu thay mặt, giết hại dân lành, may nhờ 

Quan Âm Bồ Tát khuyên bảo tu hành, theo Phật Tổ thỉnh kinh, cho thành chánh quả. Pháp danh Ngộ 

Tịnh, họ Sa tên Tăng . 
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Vua Thiên Trúc nghe tâu nữa mừng nữa sợ; mừng là mừng đặng lễ quý hiền lành; sợ là sợ ba con 

yêu mới đeo chuỗi hột. 

 

Giây phút chánh đài âm dƣơng quan vào tâu rằng: 

- Tôi chọn đặng mƣời hai tháng nầy là ngày nhâm tý, châu đƣờng cũng tốt, sao trực đều hiền, thật là 

ngày gia thú tốt lắm . 

 

Vua Thiên Trúc phán hỏi rằng: 

 

- Bữa nay là ngày chi? 

 

Quan Chánh đài âm dƣơng tâu rằng: 

 

- Nay là mồng tám, nhằm ngày mậu thân, đặng vƣơng hầu biến quả, nên tiếp đãi sỉ hiền . 

 

 

Vua Thiên Trúc mừng rỡ, sai quan Ðƣờng giá dọn gƣờng hoa, cho bốn thầy trò nghỉ.Và dọn dẹp dinh 

Phò Mã cho tử tế, từ mƣời hai trở lại cho hoàn thành.  

Phán rồi bải chầu. 

 

Khi ấy bốn thầy trò đi đến ngự viên, không bao lâu trời đã gần tối. 

Kế quan Ðiển thiện dọn cơm chay thiết đãi.  

Bát Giới mừng rỡ, ăn tới cổ mới chịu thôi. 

 

Giây phút thắp đèn, ai nấy lui về phòng nghỉ ngơi.  

Tam Tạng thấy vắng khách, mới mắng Hành Giả rằng: 

- Con khỉ nầy bất nhơn thất đức, cứ báo hại ta hoài! Ta đã nói: Mình là ngƣời tu niệm, đừng xen vào 

đó làm chi. Ngƣơi một hai đốc ta đi coi, mới sanh ra nhiều việc. Bây giờ mới tính làm sao?  

Tôn Hành Giả cƣời giả lả rằng: 

 

- Tại thầy nhắc tới tích xƣa: Bà cũng gieo cầu nằm ông mới kết nghĩa, coi ý thầy cũng nhớ chuyện 

xƣa, nên tôi dắt đi coi cho giải muộn. Vã lại Hòa Thƣợng chùa Bố Kim cũng căn dặn, thăm tin Công 

giả chơn; nên mới nhất định tới xem thử, té ra là Công Chúa phủ hồng cân, nên ở xa không thấy mặt: 

Song tôi xem tƣớng vua cò hơi hối khí, ngặt chƣa biết Công Chúa ra thể nào . 
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Tam Tạng hỏi: 

 

- Nếu ngƣơi thấy Công Chúa thì tính làm sao? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Cặp mắt lửa tròng vàng của tôi ngó thấy rõ thì biết ngƣời biết quỷ , chừng đó sẽ tùy cơ ứng biến, 

lừa dịp mà làm . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Nay Công Chúa chấm ta làm Phò Mã, ngƣơi mới tính làm sao?  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ðợi đến ngày mƣời hai, Công Chúa ra lạy cha mẹ, Lão Tôn sẽ coi cho rõ, nếu quả là yêu quái thì 

bắt nó hiện nguyên hình. Nhƣợc bằng thiệt Công Chúa đồng trinh, thì để thầy ở đó mà làm Phò Mã. 

Bởi công tu hành của thầy cũng lắm, nên Trời Phật xui hƣởng phƣớc vinh hoa!" Tam Tạng nghe nói 

giận mắng rằng: 

 

- Con khỉ nầy quyết hại ta tới nƣớc, nên nó theo hơi Ngộ Năng! Chúng ta cực khổ mƣời phần qua 

khỏi chín phần, ngƣời lại còn nói hơi yêu hơi quỷ ! Nếu vô lễ nhƣ vậy nữa ta niệm chú tức thì! 

Tôn Hành Giả hoảng hồn quì xuống thƣa rằng:  

- Thầy không chịu thì thôi, có ích chi cho tôi mà ép, thôi thôi, để chúng tôi sẽ ra tay làm dữ mà cƣớp 

thầy ra . 

 

Giây phút Bát Giới nói rằng: 

- Tôi ăn no, nên buồn ngủ sớm, hết canh một rồi, xin ngủ mà dƣỡng trí khôn, mai sẽ tính . 

 

 

Rạng ngày Thiên Trúc hoàng đế làm triều, bá quan văn võ chầu chực.  

Vua Thiên Trúc truyền dọn yến tại ngự viên thỉnh một mình Phò Mã mà ăn uống với trẫm, còn ba vị 

hiền thân, ra nhà trạm hội đồng ăn tiệc với các quan.  

Bát Giới nghe rõ, liền nói lớn rằng: 
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- Bệ Hạ ôi! Thầy trò tôi thuở nay không rời nhau một khắc, Bệ Hạ đã ban ơn đãi yến gia sƣ tại ngự 

viên, xin cho chúng tôi theo hầu một bữa, nếu làm bức nhƣ vậy, chắc là đám cƣới nầy không yên đâu 

. 

 

 

Vua Thiên Trúc thấy Bát Giới và nói và làm bộ khó coi: Tai thì rảy lia, miệng táp xàm xạp, dinh mỏ 

trợn mắt nhƣ yêu, nên sợ làm nhăn phá đám.  

Liền phán rằng: 

 

- Trẫm y nhƣ lời ấy. Vậy thì tại Trấn hoa các dọn hai tiệc đặng quả nhơn với Phò Mã mà ngồi gần, 

dọn ba tiệc trƣớc Lƣu xuân đình cho ba vị hiền thân ngồi phía trƣớc; kéo thầy trò không tẻ ngồi 

chung . 

 

 

Bát Giới mừng rỡ tạ ơn, mấy anh em đồng lui gót.  

Vua Thiên Trúc truyền chỉ Tam cung lục viên lo sắm đồ nữ trang mới cho Công Chúa, đặng đến 

ngày mƣời hai động phòng.  

Mấy vị đồng vƣng chỉ. 

 

 

Qua giờ tỵ, vua Thiên Trúc sai đem xe giá rƣớc Tam Tạng đến ngự viên xem chơi, và cho ba anh em 

Hành Giả vào Lƣu xuân đình ăn tiệc.  

Vua Thiên Trúc dắt tay Tam Tạng lên các Trần hoa ngồi ăn tiệc ở trên, dƣới thì đờn ca xƣớng hát.  

Tam Tạng thấy vua trọng đãi nhƣ vầy không lẽ từ chối, tuy ngoài mặt thì vui, mà trong lòng rầu nát!  

Tam Tạng ngó thấy hai bức bình phong bốn phía, cái nào cũng có thi cô họa, coi cho rõ là tứ thời, 

bốn bài thi trong bốn bình phong chữ tinh thần lắm.  

Tam Tạng cứ ngồi xem bốn bài thi.  

Bốn bài thi tứ cảnh, là cảnh Xuân, Hạ, Thu, Ðông. 

 

 

Khi ấy vua Thiên Trúc thấy Tam Tạng ngồi xem thì sửng sờ, liền phán hỏi rằng: 

- Phò Mã ƣa xem thi, chắc làm thi hay lắm? Nhƣ không tiếc châu ngọc, xin họa theo nguyên vận bốn 

bài coi thể nào? 
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Tam Tạng ƣa làm thi nên thấy cảnh thì sanh tình liền ngâm một câu họa vận thi cảnh Xuân rằng: 

- Nắng ấm gió tan tiết đã vần . 

 

 

Vua Thiên Trúc khen hay, truyền chỉ đem văn phòng tứ bữu, rồi phán rằng : 

- Phò Mã hãy hoa luôn bốn bài, đặng trẫm để ngâm chơi . 

 

Tam Tạng vƣng chỉ, họa thi ngự viên tứ cảnh. 

 

 

Vua Thiên Trúc xem khen thì hay, rồi phán dạy con hát trong cung và nữ nhạc phổ ca bốn bài thi ấy 

theo giọng đờn đặng giúp vui trong tiệc rƣợu.  

Nữ nhạc vƣng lời. 

 

Còn ba anh em Tôn Hành Giả, ngồi tiệc tại Lƣu xuân đình, Bát Giới đã uống quá chén.  

Ngó trực lên lầu, thấy thầy ngồi việc với vua Thiên Trúc, Bát Giới khoái ý ó lớn lên rằng: 

- Vui lắm, sƣớng lắm, bữa nay ăn uống hơn nữa ngày, sẳn dịp no say, đi ngủ ngon lắm! 

Sa Tăng cƣời rằng: 

 

- Nhị ca không biết cử kiêng, đƣơng ăn no sao dám ngủ? 

 

Bát Giới nói: 

 

- Ngƣơi không hiểu nên cử lầm đó! Há chẳng nghe lời tục nói rằng: 

 

- Ăn no không nằm ngửa, trong nầy không có mở . 

 

 

Khi ấy TamTạng ở trên lầu Trấn Hoa, nghe Bát Giới nói trây, mắc cỡ trong mình mọc ốc! đến khi 

vua Thiên Trúc từ giã về cung, Tam Tạng tạ ơn rồi xuống lầu, quân Lƣu xuân định quở Bát Giới 

rằng: 

- Ngƣơi quen thói rừng ăn nói thô tục! Chỗ nầy là chỗ chơi hay sao, muốn ó chừng nào thì ó? Nếu 

Quốc Vƣơng bắt tội thì còn gì tánh mạng? 
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Bát Giới nói: 

 

- Không hề chi mà sợ! Chúng ta là suôi gia với Hoàng đế, lẽ nào suôi dám giận suôi? Lời tục nói 

rằng: 

 

- Suối gia đánh lộn còn thân, xóm giềng mắng lộn cũng không bỏ. Chúng tôi cứ việc giỡn hoài, tội gì 

mà sợ họ nữa? 

 

Tam Tạng nổi nóng rằng: 

 

 

- Lấy thiền trƣợng ra đây ta đánh Bát Giới vài chục? 

 

Tôn Hành Giả y lời liền đƣa thiền trƣợng cho thầy, rồi đè Bát Giới xuống, Tam Tạng đƣơng lúc giận, 

giá thiền trƣợng đập liền!  

Bát Giới la lớn rằng: 

- Ôi, ôi! Phò Mã gia gia ôi! Xin thứ tội cho tôi?  

 

 

 

 

 

Khi ấy có các quan hầu tiệc, thấy vậy liền can, Bát Giới chờ dậy lầm bầm nói rằng: 

- Phò Mã hay thiệt! Chƣa chắc làm rể vua, mà muốn hành chánh theo vƣơng pháp . 

 

Tôn Hành Giả vả miệng Bát Giới mà bảo rằng: 

 

- Ði ngủ đi đừng nói bậy bạ mà nữa mà chết . 

 

 

Từ ấy sắp sau ăn chơi hơn ba ngày.  

Kế đến bữa mƣời hai, quan Công bộ tâu rằng:  

- Chúng tôi vƣng chỉ, lập dinh dãy cho Phò Mã xong rồi . 

Quan Lộc tự tâu rằng:  
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- Tôi vƣng chỉ dọn tiệc Tân hôn đã xong rồi, cộng hơn năm trăm cổ vừa chạy vừa mặn . 

 

Vua Thiên Trúc mừng rỡ mƣời phần, xảy thấy nội thi tâu rằng: 

 

- Chánh cung nƣơng nƣơng cho mời vạn tuế . 

 

Vua Thiên Trúc liền lui vào cung.  

Tam cung lục viện đồng tiếp giá, Công Chúa ra mừng lạy.  

Vua Thiên Trúc phán rằng: 

 

- Công Chúa hiền nữ từ ngày mồng tám gieo cầu, nay gặp thánh tăng cũng đã vừa ý, các quan cũng 

vừa theo ý trẫm, dọn dẹp các việc đã an bài; nay là ngày lành, sẽ động phòng hoa chúc . 

 

Công Chúa quỳ lạy tâu rằng: 

 

- Xin phụ vƣơng xá tội con mới dám tâu, bởi con nghe nói ba đệ ngƣời tử Ðƣờng Tăng hình nhƣ yêu 

quái, nghe nói cũng kinh hồn. Xin phụ vƣơng đƣa chúng nó ra khỏi thành, con mới dám vào phòng 

hoa chúc . 

 

Vua Thiên Trúc phán rằng: 

 

- Phải Công Chúa không nhắc chuyện ấy thì trẫm đã quên rồi! Thiệt là ngƣời ấy dữ cũng nhƣ yêu, 

nhứt là Hòa Thƣợng mỏ dài nghinh ngang lỗ mãng lắm, mấy bữa rày trẫm đã tống chúng nó ra vƣờn 

hoa. Bữa nay trẫm tính ghi điệp để chúng nó ra ngoài thành, rồi hội yến động phòng mới đặng . 

 

Công Chúa mừng rỡ tạ ơn. 

 

Khi ấy vua Thiên Trúc ngự ra đền, truyền chỉ đòi Phò Mã và ngƣời độ đệ. 

 

 

Nói về Tam Tạng hằng lo việc ấy, đến bữa mƣời hai trời rạng đông, chờ dậy sớm nói với các đệ tử 

rằng: 

- Bữa nay là mƣời hai, nhằm ngày báo hại! Ngộ Không mới tính làm sao? 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 
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- Tôi coi qua Thiên Trúc khí sắc tối tăm, may chƣa thắm bao nhiêu, nên còn cứu đƣợc. Ngặt chƣa 

thấy Công Chúa, nên khó biết giả chơn. Song tôi đã tính kế rồi, xin sƣ phụ đừng sợ? Dầu bữa nay 

vua Thiên Trúc đƣa chúng tôi ra khỏi thành, thầy cũng an lòng nhƣ vậy, tôi ra ngoài mà biến hào 

theo thầy mà bảo hộ . 

 

 

Xảy thấy quan Ðƣơng giá đến mời, Tôn Hành Giả hối Bát Giới và Sa Tăng quảy đồ hành lý và dắt 

ngựa tới đền.  

Vua Thiên Trúc với ba anh em lên gần ngai mà phán rằng: 

 

- Các ngƣơi đƣa điệp thông quan, đặng trẫm ký tên đóng ấn, và rẫm cấp tiền sở phí đặng các ngƣời đi 

thỉnh kinh, chừng trở về đây, trẫm sẽ tạ ơn trọng thể.  

Còn Phò Mã ở đây với trẫm, các ngƣơi đừng nghi ngại điều chi? 

 

Tôn Hành Giả tạ ơn, rồi bảo Sa Tăng dƣng điệp, vua Thiên Trúc xem rồi liền ký tên đóng ấn xong 

xả, lại đƣa mƣời thoi vàng và hai mƣơi đính bạc, gọi là phí lộ đi đàng, Bát Giới lãnh bạc vàng, Sa 

Tăng lãnh điệp, Tôn Hành Giả liền bái tạ từ.Rồi bái Tam Tạng mà lui gót.  

Tam Tạng hoảng hồn, bƣớc theo níu Hành Giả mà nói nhỏ rằng: 

 

- Các ngƣơi đi thiệt hay sao . 

 

Tôn Hành Giả bóp tay Tam Tạng lạy và thƣa rằng: 

 

- Xin thầy an lòng ở lại, chúng tôi thỉnh kinh đặng, trở về cũng ghé thăm thầy . 

 

Tam Tạng mới chịu buông Hành Giả, rồi trở lên đền. 

 

 

Còn ba anh em Tôn Hành Giả đồng ra nhà trạm, Dịch Thừa nghinh tiếp đãi trà.  

Tôn Hành Giả nói nhỏ với Bát Giới, Sa Tăng: 

- Hai đứa bây ở đây, đừng đi đâu hết, cũng đừng nói chuyện với ta. Dịch Thừa có hỏi thăm điều chi 

thì ngƣơi nói là ừ hữ một tiếng. Ðể ta biến hóa theo bảo hộ thầy . 
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Dặn rồi nhổ một sợi lông hóa ra hình mình ngồi với Sa Tăng, Bát Giới, còn mình nhảy lên mây hóa 

ra con ông mật bay thẳng vào đền, thấy Tam Tạng đang ngồi nhăn mặt! 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả bay lại bên tai Tam Tạng mà kêu rằng: 

- Thầy ôi! Tôi đã đến đây, đừng buồn rầu nữa? 

 

Tam Tạng nghe văng vẳng bên tai, biết Hành Giả hóa ong mà bảo hộ, nên mới an lòng. 

 

Giây phút có các quan đến tâu rằng: 

- Tiệc tân hôn dọn tại cung Chi Thƣớc, Nƣơng nƣơng và Công Chúa đƣơng chờ Bệ Hạ trong cung. 

Xin vạn tuế thỉnh quý nhơn dự tiệc . 

 

Vua Thiên Trúc nghe tâu mừng rỡ, dắt tay Phò Mã vào cung. 

 

 

Nói về Tam Tạng theo vua Thiên Trúc vào cung, nghe tiếng nhạc êm tai, phất mùi thơm nực mũi, 

thiếu chi kẻ da tƣơi tơ ngọc, có một nàng nhan sắc tốt nhƣ hoa, chẳng nhƣợng Hằng Nga, nào thua 

Tây Tử.  

Tam Tạng thất sắc, cứ việc cúi đầu, trăng trong ngọc rạng thây ai, nhớ phật tƣởng kinh là phận.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 92  

Ba sải cả đánh Thanh Long sơn 

Bốn sao giúp bắt Tê Ngƣu quái 

Nói về ba anh em đằng vân qua Ðông Bắc, giây phút đến núi Thanh Long cửa động Huyền anh, Bát 

Giới muốn phá cửa . 

Tôn Hành Giả nói: 

- Ðể ta lén vô trƣớc, còn thầy sống thác thế nào, rồi sẽ đánh với nó . 
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Nói rồi bắt ấn niệm chú biến ra con đốm đốm, bay vào trong động thấy Ngƣu tinh nằm ngả ngang 

ngả dọc, đứa nào cũng ngáy pho pho, bay đến nhà khách cũng lăng trang; cửa nẻo đóng chặt cứng, 

không biết ba chúa yêu ngủ tại đâu!  

Tôn Hành Giả bay ra phía sau, chiếu sáng lên một cái mà coi cho rõ.  

Nghe tiếng thầy khóc, Tôn Hành Giả bay tới nhán lên một cái thấy thầy bị trói tại cây cột, đƣơng 

ngồi đó khóc than.  

Tôn Hành Giả bay lại một bên, thấy Tam Tạng than rằng: 

 

- Phong tục phƣơng Tây lạ lắm! Trong tiết tháng giêng sao lại có đôm đốm . 

 

Tôn Hành Giả nín không đặng, liền kêu thầy mà nói rằng: 

 

- Thầy ôi! Tôi đã đến đây . 

 

Tam Tạng mừng rỡ nói rằng: 

 

- Ngộ Không, nói vậy là ngƣơi đó sao? 

 

Tôn Hành Giả hiện hình nói rằng: 

 

- Thầy ôi, sao thầy không biết thiệt giả, làm cho trể việc đi đƣờng, chúng tôi mệt nhọc hết sức. Hồi 

ban ngày tôi đánh với lũ yêu, đến tối mới về, nay đi với Sa Tăng, Bát Giới đến đây, tôi sợ ban đêm 

đánh không tiện, và không biết thầy ở đâu, nên phải hóa đôm đốm mà đi thăm thử. Tôi ngó thấy yêu 

tinh ngủ hết, để tôi dắt thầy ra.  

 

Nói rồi làm phép giải tỏa, lấy tay phủ một cái xiềng đả sút ra; liền dắt thầy đi ra trƣớc.  

Xảy nghe chúa yêu kêu rằng:  

- Mấy đứa nhỏ! Sao bây chẳng đi tuần, không nghe tiếng lục lạc tiếng mỏ chì hết vậy? 

 

Bởi lũ tiểu yêu đánh một ngày đã mệt, nên tối ngủ mê, nghe kêu mới thức dậy.  

Khi ấy tiểu yêu, đứa đánh mỏ đứa rung lục lạc, kéo nhau đi tuần.  

Xảy gặp hai thầy trò đƣơng lén ra nhà khách.  

Lũ tiểu yêu ó lớn rằng:  

- Hòa Thƣợng có tài lắm, bẻ khóa trốn đi đâu? 
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Tôn Hành Giả không thèm nói lại, rút thiết bảng đập chết hai con yêu, con bao nhiêu nó chạy vào 

khỏi nhà khách, gõ cửa phòng kêu lớn rằng: 

 

- Ðại vƣơng ôi! Không xong rồi. Hòa Thƣợng mặt có lông lén vào động sát nhơn, giết hết hai mạng . 

 

Ba chúa động nghe kêu, lồm cồm chờ dậy, bảo rằng: 

 

- Bắt nó, bắt nó! 

Tam Tạng nghe nói bủn rủn tay chân, nên đi không đặng, Tôn Hành Giả phá mấy vòng cửa mà ra.  

Kêu Bát Giới và Sa Tăng mà thuật chuyện lại. 

 

 

Còn chúa yêu bắt Tam Tạng, xiềng lại nhƣ xƣa, bảo tiểu yêu thắp đèn tỏ rỏ, xách đao búa lại mà hỏi 

Tam Tạng rằng: 

- Vì cớ nào mà ngƣơi mở khóa đặng? Con khỉ ấy làm cách nào mà vô đây? Ngƣơi cứ thiệt khai ngay 

thì ta tha tội, nếu ngƣơi giấu thì ta chặt làm hai khúc bây giờ. 

Tam Tạng run lập cập thƣa rằng: 

 

- Ðại dƣơng gia ôi! Tôn Hành Giả biến hóa bảy mƣơi hai cách, mới biến làm đôm đốm vào động mà 

cứu tôi, chẳng ngờ đại vƣơng thức dậy, bị các quân đón đƣờng.  

Tôn Hành Giả túng nghề đánh hai ngƣời bị thƣơng tích, nó nghe kêu đại vƣơng nên kinh hải bỏ tôi 

mà chạy, ấy là tôi khai thiệt, không dám dối một lời; xin đại vƣơng dung mạng . 

 

Ba chúa yêu cƣời ha hả nói rằng: 

 

- May mình thức giấc, phải ngủ quên nó trốn mất rồi! Thôi, chúng bây đóng cửa cho chắc chắn, đừng 

có làm rầy.  

Sa Tăng ở ngoài động, nó với Bát Giới nói rằng: 

 

- Chúng nó đóng cửa rồi, lặng trang, có khi làm hại sƣ phụ? Vậy thì chúng ta phá cửa cho ma. Bát 

Giới nói phải.  

Liền vác ba đinh đập hƣ cửa động, và hét lớn rằng: 
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- Bầy yêu uống vụng dầu tô diệp, trả thầy ta cho mau, nếu để lâu ta giết hết cả ổ.  

 

 

Khi ấy ba chúa yêu nghe kêu nổi giận, liền nai nịt cầm binh khí dẫn lũ tiểu yêu ra động, thấy trăng 

đứng bóng sáng nhƣ ban ngày.  

Chúng nó không nói chi hết, ngoắt lũ Ngƣu tinh một cái đồn hè áp đánh ba ngƣời. Tôn Hành Giả đƣa 

thiết bảng ra đở búa đồng.  

Bát Giới đƣa đinh ba ra cự với đại đao.  

Sa Tăng đƣa bữu trƣợng ra đở hèo mây, sáu ngƣời hổn chiến cầm đồng. 

 

Khi ấy Tịch Hàng đại vƣơng hét một tiếng mà nói rằng: 

- Trẻ nhỏ ứng tiếp cho mau. 

Lũ thủy ngƣu tinh đem dây xích xông ra giựt cảng Bát Giới. Bát Giới té nhào xuống, lũ Thủy ngƣu 

tính trói mèo, khiêng nhƣ khiêng theo, đem ngay vào động.  

Còn Sa Tăng thấy Bát Giới thất cơ, nên xách bửu trƣợng mà chạy, chẳng ngờ Tịch Hàng đại vƣơng 

trợ chiến đuổi theo, phần thì lũ Ngƣu tinh ứng tiếp, nên Sa Tăng chạy không khỏi, bị chúng nó bắt 

đặng trói liền.  

Tôn Hành Giả biết thế không xong liền cân đẩu vân nhảy tuốt. 

 

 

Ðoạn Tôn Hành Giả về tới Từ Vân tự, các Hòa Thƣợng nghinh tiếp hỏi rằng: 

- Lão gia cứu đặng Ðƣờng lão gia chăng? 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Khó cứu, khó cứu, phe đó đông lắm, bắt thêm hai vị sƣ đệ của ta, vậy thì các ngƣơi coi giùm con 

ngựa và hành lý, đặng ta lên trời mà viện binh. 

Các Hòa Thƣợng hỏi rằng: 

 

- Gia Gia lên trời đặng hay sao? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Thiên cung là nhà cũ của ta, tới lui thƣờng nhƣ đi chợ. 

Các Hòa Thƣợng đồng kinh hải, quỳ lạy thƣa rằng: 
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- Chúng tôi nhục nhản không biết thần tiên, xin gia gia miễn tội. 

Tôn Hành Giả bảo các sải đứng dậy, rồi hú một tiếng, nhảy thót lên mây.  

Xảy thấy Thái Bạch kim tinh và Tăng trƣởng thiên vƣơng, với Tứ đại linh quan đƣơng đàm dạo tại 

Thiên môn.  

Tôn Hành Giả bƣớc tới, mấy ông ấy bái và hỏi rằng: 

 

- Ðại Thánh tới đây có chuyện chi? 

 

Tôn Hành Giả đáp lễ và thuật chuyện lại, rồi nói rằng: 

 

- Bởi lão Tôn bắt bầy yêu ấy không đặng, nên lên Thiên cung tâu với Thƣợng Ðế xin tra cội rể nó là 

vì sao nào xuống phàm, sẽ thỉnh thiên tƣớng bắt nó . 

 

Thái Bạch kim tinh cƣời ngất nói rằng: 

 

- Ðại Thánh đánh với yêu hai trận, lẽ nào không biết nó là vật gì? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

- Lão Tôn coi chắc nó là ba con tây thành tinh, ngặt nó có sức mạnh và một bầy ngƣu tinh trợ chiến 

rất đông, nên khó bắt lắm! 

Thái Bạch nói: 

 

- Nói nhƣ vậy thì ba con trâu nƣớc thành tinh, chúng nó biết phép thiên văn lại tu luyện lâu năm nên 

thần thông quảng đại, ở trên thì đằng vân giá vụ, xuống nƣớc thì phân khai thủy đạo, trừ ra Từ Mộc 

cầm tinh bắt nó mới đặng thì thôi miễn là chúng nó thấy mặt Tứ Mộc cầm tinh tức thì chịu phép.  

Tôn Hành Giả hỏi rằng: 

 

- Chẳng hay Tứ Mộc cầm tinh là bốn vì sao nào, xin Kim Tinh làm ơn chỉ rõ.  

Thái Bạch kim tinh cƣời: 

 

- Cũng ở theo sao Bắc đẩu, bủa khắp cả trời, Ðại Thánh hãy vào tâu xin quyết Tứ mộc cầm tinh thì 

Thƣợng Ðế biết rõ.  

Tôn Hành Giả mừng rỡ tạ từ.  
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Ðoạn Tôn Hành Giả vào khỏi Thiên môn, gần tới đền Thông minh ra mắt bốn ông Ðại thiên sƣ.  

Bốn ông ấy đem Tôn Hành Giả vào đền Linh Tiêu, Tôn Hành Giả quỳ lạy chúc tụng xong rồi, tâu hết 

các việc.  

Thƣợng Ðế truyền chỉ điễm thiên binh, thiên tƣớng trợ lực với Hành Giả, Tôn Hành Giả tâu rằng: 

 

- Tôi mới gặp Thái Bạch kim tinh nói ba con yêu ấy là trâu nƣớc thành quái, trừ ra Tứ mộc cầm tinh 

bắt chúng mới đặng.  

Thƣợng Ðế truyền Hứa thiên sƣ dắt Tôn Hành Giả tới cung Ðẩu ngƣu đòi Tứ mộc cầm binh xuống 

phàm bắt yêu quái.  

Tôn Hành Giả tạ ơn, đi đến cung Ðẩu ngƣu, Hứa thiên sƣ y theo thánh chỉ truyền lại. Giác mộc giao, 

Ðẩu mộc giải, Khuê mộc lang, Tỉnh mộc ngạn đồng bƣớc ra hỏi rằng: 

 

- Ðại Thánh điểm chúng tôi đi đánh yêu tại núi nào? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rắng: 

 

- Tƣởng bốn vị Mộc tinh nào lạ, chẳng ngờ bốn ông nầy! Ông Trƣờng Canh nói giấu lão Tôn, chớ 

phải chi nói thiệt bốn vị, sao Mộc tinh trong Nhị thập bát tú, thì lão Tôn đi thẳng lại đây mà vời, khỏi 

mất công xin thánh chỉ. 

Nói rồi thuật chuyện vân vân.  

Tứ mộc cầm tinh cƣời rằng: 

 

- Ðại Thánh nói hơi ngang quá? Nếu không có thánh chỉ, chúng tôi dám đi với Ðại Thánh hay sao? 

Bây giờ hãy đi cho chóng . 

 

 

Tôn Hành Giả dẫn đƣờng, Tứ Mộc cầm tinh theo tới núi Thanh Long, gần cửa động Huyền Anh. Tứ 

mộc cầm tinh nói: 

- Ðại Thánh đi khiêu chiến, dẫn chúng nó ra đây, chúng tôi sẽ ra tay bắt nó, nếu chúng tôi cho nó 

thấy mặt, chắc là trốn mất không ra, đợi phá động thì mất công lắm!  

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả y lời, tới trƣớc cửa động kêu lớn rằng: 

- Ba con quỷ uống vụng dầu tô diệp, trả sƣ phụ cho ta! 
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Ba chúa yêu nổi giận dẫn ngƣu tinh ra ngoài, Tôn Hành Giả giá thiết bảng đập đại, ba chúa yêu và 

đánh và kêu tiểu yêu phủ vây. 

 

 

Kế Từ Mộc cầm tinh xách khí giái áp tới hét lớn rằng: 

- Nghiệt súc, đừng làm dữ! 

Ba chúa yêu ngó thấy kinh hải hỏi rằng: 

 

- Không xong, không xong! Nó đã viện đặng thần tƣơng trợ chiến, chúng bây lo chạy kẻo chết bây 

giờ . 

 

 

Lủ tiểu yêu nghe nói thất sắc, rống lên một tiếng hiện nguyên hình là: Sơn Ngƣu, Huỳnh Ngƣu chạy 

nhảy lăng xăng. 

 

 

Còn ba con yêu chúa đồng quăng khí giái, hiện nguyên hình là ba con tây, nổi gió chạy về hƣớng 

Cấn. Tôn Hành Giả và Tỉnh Mộc Ngạn với Giác mộc Giao đuổi nà theo. 

 

 

Còn Dẩu mộc Giải, Khuê mộc lang rƣợt bầy trâu xung quanh núi, lớp thì đập chết, lớp thì bắt sống, 

không còn xót một con, đoạn vào động Huyền Anh mở dây cho Tam Tạng, Sa Tăng với Bát Giới. Sa 

Tăng, Bát Giới hỏi rằng: 

- Sao hai vị tinh quân biết chúng tôi mắc nạn mà cứu? 

 

Ðẩu Mộc Giải và Khuê Mộc Lang nói: 

 

- Tôn Ðại Thánh xin chỉ Thƣợng Ðế, viện chúng tôi xuống trừ yêu quái mà cứu các ông . 

 

Tam Tạng hỏi: 

 

- Sao chẳng thấy Ngộ Không? 

 

Hai vì sao nói: 
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- Ba chúa yêu là ba con tây thành tinh, nó thấy chúng tôi, nên thất kinh chạy qua hƣớng Cấn mà trốn; 

Tôn Ðại Thánh và sao Giác, sao Tỉnh theo ba con tinh. Còn hai đứa tôi giết chết bầy yêu, nên đến 

đây cứu Thánh tăng với Quyện Liêm tƣớng quân, Thiên Bồng Nguyên Soái . 

 

Tam Tạng nghe nói tạ ơn.  

Khuê Mộc Lang nói: 

 

- Vậy thì Quyện Liêm tƣớng quân và Thiên Bồng Nguyên Soái bảo hộ tôn sƣ về chùa mà nghỉ, để 

chúngtôi theo ứng tiếp mà bắt yêu tinh . 

 

Bát Giơi nói: 

 

- Phải phải! Hai ông rán sức trợ chiến mà bắt cho đặng ba yêu chúa . 

 

Hai vì sao từ giả rồi bay qua hƣớng Cấn.  

Còn Sa Tăng với Bát Giới lấy hết đồ tế nhuyển trong động, những lá san hô, mả nảo, trân châu, hổ 

phách, xa cừ, bửu bối, ngọc tốt, vàng ròng, đều tóm hết thảy, đựng đầy một bọc đem ra ngoài, mời 

thầy lên hòn núi mà ngồi, trở vào nổi lửa đốt động cháy rụi!  

Rồi mời dắt Tam Tạng vào chùa Từ Vân. 

 

Nói về sao Ðẩu sao Khuê vân qua hƣớng Ðông Bắc, ở trên mây kiếm tìm không thấy yêu quái, liền 

thẳng tới Tây dƣơng đại hải, xa xa ngó thấy Ðại Thánh hét ré trên mặt biển.  

Sao Khuê sao Ðẩu ở trên mây nhảy xuống kêu rằng: 

- Ðại Thánh, yêu quái đâu rồi? 

 

Tôn Hành Giả nổi giận nói rằng: 

 

- Sao hai ngƣơi không tiếp? 

 

Ðẩu Mộc Giải nói rằng: 

 

- Tôi thấy Ðại Thánh cà sao Tỉnh sao Giác đuổi theo yêu tinh rồi, về động cứu tôn sƣ, và hai vị lịnh 

sƣ đệ đã về chúa rồi. Trông hèn lâu chẳng thấy Ðại Thánh trở về, nên đi theo ứng tiếp . 
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Tôn Hành Giả nghe nói, mừng rỡ tạ ơn rằng: 

 

- Nhƣ vậy thiệt là nhọc công hai ông lắm, song ba con yêu bị Lão Tôn đuổi theo, dặn Lão Tôn đứng 

đây mà đón. Nay có hai ông đến đây, xin đứng dựa mé biển mà hƣờm nó, đặng Lão Tôn đuổi theo . 

 

Tôn Hành Giả cầm thiết bảng bắt ấn niệm chú, rẻ nƣớc rồi nhảy xuống biển. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả xuống tới đáy biển, ngó thấy Tỉnh Mộc Ngạn và Giác Mộc Giao đƣơng đánh 

ẩu đã với ba con yêu ấy. Tôn Hành Giả hét lớn rằng: 

- Có Lão Tôn tiếp đây . 

 

Ba con yêu đƣơng lúc khốn nạn, lại nghe Tôn Hành Giả ó vang, chúng nó sợ chết nhảy nai. Bởi bầy 

yêu có cái sừng rẻ nƣớc, nên nó chạy tới đâu tách nƣớc tới đó.  

Hai vì sao và Tôn Hành Giả cứ dƣờng nƣớc mà đuổi theo song chƣa kịp chúng nó. Nói về Dạ xa đi 

tuần biển Tây, ngó thấy ba con trâu nƣớc chạy trƣớc nƣớc rẻ làm hai, sau có hai vì sao và Tôn Hành 

Giả theo đuổi.  

Dạ xoa liền trở về cung Thủy tinh báo với Tây Hải Long Vƣơng Ngao Thuận, Ngao Thuận đòi Thái 

Tử Ma Ngang mà phán rằng: 

 

- Chắc là Tê Ngƣu Tinh: Tịch Hàng, Tịch Tử, Tịch Trần, ba con tinh chọc Tôn Ðại Thánh; nay 

chúng nó đã chạy tới biển, vậy thời con điểm binh mà trợ Ðại Thánh? 

 

 

Thái Tử Ma Ngang vƣng lịnh liền điểm binh tôn, lýnh cá, tƣớng sấu, thầy rùa, đều cầm đao thƣơng 

đón lũ yêu lại. Ba con yêu ấy chạy tới không đặng, quay lại bị hai vì sao và Tôn Hành Giả chận đầu! 

Nên chúng nó lạc bầy, chạy nam chạy bắc.  

Hai vì sao và Tôn Hành Giả đuổi theo, Thái Tử Ma Ngang vây đặng Tịch Trần, Tôn Hành Giả ngó 

thấy kêu rằng: 

 

- Khoan đã, khoan đã, bắt sống nó mà thôi, đừng có giết chết! 

Thái Tử Ma Ngang vƣng lịnh, kéo binh tới đánh Tịch Trần què giò té nhào xuống đất; liền lấy móc 

sắc xỏ mủi, rồi trói bốn giò! 
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Khi ấy Tây Hải Long Vƣơng Ngao Thuận truyền lịnh chia binh đuổi theo hai con yêu khác; mà bắt 

cho đặng cặp Tê Ngƣu Tinh, Thái Tử Ma Ngang kéo binh theo, thấy sao Tỉnh Mộc ngạn hiện nguyên 

hình là con chó đồng dái hơn bảy thƣớc, có vảy cùng mình, cái mặt chầm vầm, hàm răng chơm 

chởm, đƣơng đè con Tịch Hàng mà cắn cổ! Thái Tử Ma Ngang kêu rằng: 

- Tỉnh tú, Tỉnh tú, đừng có cắn chết nó! Tôn Ðại Thánh bảo bắt sống mà thôi, đừng có giết chết . 

 

 

Kêu luôn hai tiếng mà Tỉnh Mộc Ngạn cắn đã đứt đầu con trâu nƣớc!  

Thái Tử Ma Ngang truyền quân khiêng thây con trâu nƣớc về cung Thủy tinh.  

Rồi đi theo Tỉnh Mộc Ngạn mà đuổi Tịch Thử nữa, xảy thấy sao Giác Mộc Giao đổi Tịch Thử trở 

lại, rủi gặp Tính Mộc Ngạn, Thái Tử Ma Ngang đem binh vây lại, Tịch Thử năn nỉ xin dung toàn 

mạng.  

Tỉnh Mộc Ngạn chạy lại xách tai mà hỏi rằng: 

 

- Ta chẳng giết ngƣơi đâu mà sợ, để bắt cho Tôn Ðại Thánh xử tội mà thôi . 

 

Nói rồi dẫn về cung Thủy tinh, mà nói rằng: 

- Bắt đặng hết thảy . 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả ngó thấy một con trâu nƣớc đứt đầu còn cổ máu chảy ròng ròng, nằm chình ình 

dƣới đất. Bƣớc lại gần coi rõ nói rằng: 

- Cái cổ nầy không có dấu gƣơm làm sao mà đứt? 

Thái Tử Ma Ngang cƣời rằng: 

- Nếu tôi chập miệng thì Tỉnh tinh quân ăn hết cả thân mình! 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Căn cổ lở thì thôi, hãy đem cƣa đây mà cƣa cặp sừng, và lột da nó, còn thịt nó thì kiến lại cho Long 

vƣơng và Thái Tử.  

Còn con Tịch Thử, và Tịch Trần giao Tinh tú dắt theo đến phủ Kim Binh, cho quan Thứ sử xem rõ, 

sẻ hài cái tội nó giã Phật hại dân, rồi sẻ xử quyết . 

 

Nói rồi hối lấy da và sừng con tây ấy. 
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Ðó rồi ba ngƣời từ giã cha con Tây Hải Long Vƣơng , dắt cặp trâu nƣớc lên mé biển, gặp sao Khuê 

và sao Ðẩu thuật chuyện lại, đồng đằng vân qua phủ Kim Bình. Tôn Hành Giả ở nữa lừng kêu lớn 

rằng: 

- Quan Thứ sử phủ Kim Bình và hai bên văn võ, với các quân đồng nghe cho rỏ: Ta là sải thánh ở 

Ðông Ðộ và Ðại Ðƣờng đi thỉnh kinh. Các phụ huyện thuở nay thắp đèn trời trong tiết nguơn tiêu, ba 

con trâu nuớc thành tinh giả hình Phật mà thâu dầu tô diệp. Hôm trƣớc chúng ta đến đây coi đèn, 

thấy ba con yêu lấy dấu và bắt thầy ta, nên ta thỉnh thiên thần bắt nó. Nay đã phá hết động núi, bắt 

hết yêu tinh, nó hết làm hại nữa. Từ rày sắp tới phủ huyện dừng thâu tiền dân giàu có mà thắp đèn 

trời nữa!  

 

 

 

 

 

 

Lúc nầy các sải chùa Từ Vân đƣơng đi ra nghinh tiếp vì Sa Tăng, Bát Giới mới đem thầy về tới cửa 

chùa. Bát Giới, Sa Tăng nghe Hành Giả rao lớn tiếng nhƣ vậy, hai anh em đồng bỏ thầy nhảy lên 

mây mà hỏi thăm việc bắt yêu.  

Tôn Hành Giả nói:  

- Một con bị Tỉnh tinh cắn chết, ta đã cƣa sừng lột da đem về đây, còn hai con bắt xỏ mủi đem về đó 

. 

Bát Giới nói: 

 

- Dẫn óc hai con trâu nƣớc xuống đất, cho thiên hạ coi chung; thì ngƣời ta biết chúng là thần tăng, 

cảm phiền bốn vị Tinh quân xuống dƣới phủ đƣờng mà xử tử hai con yêu ấy mới đáng tội . 

 

Tứ Mộc Cầm Tinh Ðồng nói: 

 

- Thiên Bồng Nguyên Soái nói thông lắm! 

Bát Giới cƣời rằng: 

 

- Tôi làm yêu rong mấy năm rồi, thông luật phép nhiều lắm . 
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Khi ấy Tứ Mộc cầm tinh y lời, xô hai con trâu nƣớc xuống đất, đồng bƣớc tới phủ đƣờng. Các phủ 

huyện và quân dân hải kinh, nhà nào cũng thắp hƣơng mà lạy! 

 

Giây phút các sải ở chùa Từ Vân để Tam Tạng ngồi trên kiệu khiêng tới, Tôn Hành Giả thuật chuyện 

lại.  

Tam Tạng khen ngợi, và tạ ơn bốn vị Tinh quân.  

Còn các quan cũng thắp đèn mà lạy Tam Tạng.  

Khi ấy Bát Giới làm phách giựt siêu đao chặt đứt hai đầu trâu nƣớc.  

Rồi lấy cƣa, cƣa bốn sừng!  

Tôn Hành Giả nói: 

- Bốn vị tinh quân đem ba cái sừng nầy mà dƣng cho Thƣợng Ðế, còn một cái để trong phủ nầy làm 

dấu tích, mà răn việc dƣng dầu, còn một cặp đển đến núi Linh Sơn dƣng cho Phật Tổ . 

 

Tứ Mộc cầm binh mừng rỡ, từ giã rồi đằng vân về trời. 

 

 

Còn phủ huyện cầm bốn thầy trò, dọn tiệc chay mà đãi, mời các quan dự tiệc.  

Lại dán cáo thị ra cho dân sự đồng hay, kể từ năm tới không cho đốt đèn trời nữa, khỏi đậu tiền dầu. 

 

Lại truyền lột da trâu nƣớc mà làm giáp, và xắt thịt mà kiến cho quan viên. Lại xuất của kho mua 

một sở đất cất một cái miếu đặt hiệu là: Tƣ linh hàng yêu miểu.  

 

Và lập sanh từ bốn thầy trò, đều khắc ba bia đá đựng trƣớc miễu, để lƣu truyền ngàn năm, gọi là đền 

ơn cứu dân độ thế.  

Bốn thầy trò cũng bằng lòng. 

 

 

Lúc nầy hai trăm bốn chục cái nhà giàu chịu phần dầu thuở nay đều cám ơn lắm, nhà nhà dọn tiệc đãi 

bốn thầy trò, cứ một nhà đãi một bữa. Bát Giới phình bụng nhậm lễ! Bữa nào đi ăn tiệc cũng bỏ ngọc 

vàng châu báu trong tay áo mà thƣởng chủ nhà! Của hoạnh tái bị chúng cầm đãi đằng hơn nửa tháng 

mà đi chƣa đặng. 
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Còn Tam Tạng bảo Tôn Hành Giả đem vàng ngọc châu báu còn dƣ bao nhiêu đem cúng vào chùa Tứ 

vân mà tạ ơn thiết đãi bấy lâu.  

Rồi sẽ dậy lúc canh tƣ mà trốn đi kẻo trể việc thỉnh kinh, e Phật quở mà mang tai nạn. Tôn Hành Giả 

y lời cúng chùa xong xả. 

 

 

Rạng ngày không cho các chủ nhà hay sự đã tính, cũng không cho Bát Giới hay trƣớc, sợ bàn soạn 

mà chúng hay.  

Ðến đầu canh năm Tôn Hành Giả kêu Bát Giới chờ dậy thắng ngựa.  

Bát Giới ăn no ngủ kỹ đã quen, nên nhắm con mắt mà nói bứ sứ rằng: 

- Thằng ngựa làm chi sớm vậy? 

 

Tôn Hành Giả nạt rằng: 

 

- Sƣ phụ bảo đi kẻo trể . 

 

Bát Giới dụi con mắt mà nói rằng: 

 

- Nhƣ vậy thì mất lẻ công bình lắm, hai trăm bốn chục nhà luân phiên đãi tiệc, ăn chƣa đầy bảy mƣơi 

ngày, sao muốn bắt Lão Trƣ nhịn đói? 

 

Tam Tạng mắng rằng: 

 

- Ðứa thô tục ăn hèm đừng nói nhiều chuyện, hãy chờ dậy cho mau. Nếu trể nải ta bảo Ngộ Không 

đánh bằng thiết bảng . 

 

Bát Giới kinh hãi nói rằng: 

 

- Thầy đà sanh tật rồi, bấy lâu cƣng tôi, sao bây giờ xúi đánh? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Thầy giận ngƣơi cố thực, sợ trễ việc đi đƣờng, hãy chờ dậy thắng ngựa cho mau, kẻo phải đòn mà 
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chết . 

 

Bát Giới thất kinh chờ dậy thắng ngựa.  

Tam Tạng lấy tay khoát mà nói rằng: 

 

- Nhẹ nhẹ kẻo các thầy trong chùa hay, sợ cầm ở lại nữa . 

 

Sa Tăng gánh đồ hành lý, Tam Tạng lên ngựa, Tôn Hành Giả mở cửa ngỏ, thầy trò đồng dỉ đào vi 

thƣợng.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 93  

Ghé Cô viên, hỏi dọ nhằm thầy 

Ðến Thiên Trúc, đi chầu gặp nộm 

Rạng ngày các sải thức dậy không thấy bồn thầy trò, ai nấy đều vò đầu mà than rằng: 

- Tức quá chừng quá đổi! Gặp Phật sống mà không cầu đặng chuyện chi, chƣa kịp hỏi thăm sự họa 

phƣớc, không dè đi tức, uổng biết chừng nào . 

 

 

Không bao lâu, có chủ nhà kia đếm chùa thỉnh mấy thầy dự tiệc.  

Các sải nói tƣớc rằng: 

 

- Bốn vị hồi khuya đã đằng vân rồi, còn ở đâu mà thỉnh phó trai nữa! 

 

 

Chủ nhà ấy nghe nói ngở thiệt liền lạy thinh không, rồi về lƣu truyền, các quan đến sanh từ cúng lạy.  

Các nhà chƣa kịp đãi, cũng luân phiên đi cúng sanh từ! 

 

Còn bốn thầy trò đi hơn nữa tháng bình an vô sự.  

Xảy thấy núi cao trƣớc mặt, Tam Tạng dớn dác nói rằng: 

- Ðồ đệ ôi! Trƣớc mặt có núi cao, phải giữ gìn cho lắm . 
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Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Ðây là gần cõi Phật, chắc không có yêu ma, sƣ phụ vững bụng mà đi, đừng nghi ngại chi cả . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Tuy đây gần cảnh Phật, song các sải chùa Từ Vân có nói: Từ chùa đến kinh đô Thiên Trúc, còn hai 

ngàn dặm đƣờng. Không biết còn bao xa mới tới Lôi âm, chƣa chắc là gần cảnh Phật . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Thầy đã quên tâm kinh của Ô Sao thiền sƣ sao rồi! 

 

Tam Tạng nói:  

- Tâm kinh của Ô Sao thiền sƣ ta đã thuộc làu, ƣớc chừng đọc ngƣợc cũng đặng, lẽ nào lại quên đi? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Tuy thầy thuộc lòng đọc lẹ lắm, song chƣa biết thầy cắt nghĩa đặng chăng? 

 

Tam Tạng nổi giận nói rằng: 

 

- Con khỉ kia, sao ngƣơi dám nói ta cắt nghĩa không đặng, vậy chớ ngƣơi cắt nghĩa đặng chăng? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Tôi cắt nghĩa đặng, nghĩa là cứ việc làm thinh . 

 

Khi ấy Bát Giới cƣời ngất nói rằng: 

- Ðại ca cũng là chúa yêu xuất thân, không phải chánh mặt Hòa Thƣợng mà biết Phật biết kinh, khéo 

làm bộ nói bƣớng! Giống gì mà cắt nghĩa đặng, giống gì mà cứ việc làm thinh, xin cắt nghĩa cho rõ! 

 

Sa Tăng nói: 
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- Ðại ca đặt chuyện, nói năng chi cho thầy đi, thiệt đại ca có tài múa gậy mà thôi, chớ giảng kinh sao 

nổi . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Ngộ Năng, Ngộ Tỉnh nói sái hết thảy, thiệt Ngộ Không cắt nghĩa đặng, mới nói tiếng làm thinh; nêu 

không làm thinh thời chẳng đặng thánh chánh quả . 

 

 

Khi ấy thầy trò đi qua khỏi núi, thấy một kiểng chùa gần bên đàng, có treo một tấm biểng, để bốn 

chữ là: Bố Kim Thiên Tự, nghĩa là:Chùa Phật trải vàng.  

Tam Tạng xem thấy ngẫm nghĩ rồi nói rằng: 

- Chùa Bố Kim nầy là ranh nƣớc Xá vệ thì phải . 

 

Bát Giới nói: 

 

- Kỳ quá! Tôi đi theo thầy mƣời mấy năm nay, không thấy thầy biết đƣờng nào hết. Sao bây giờ đây 

thầy lại biết đƣờng? 

 

Tam Tạng nó: 

 

- Không phải ta biết đƣờng đâu. Thiệt là thấy trong kinh có nói nhƣ vầy: Phật Thích Ca ở thành Xá 

vệ, có ông nhà giàu đại phú là Cấp Cô Ðộc trƣởng giả, hỏi thăm Thái Tử mua vƣờn Kỳ thọ viên, 

đặng thỉnh Phật Thích Ca về vƣờn ấy mà giảng kinh.  

Thái Tử nói: 

 

- Cái vƣờn nầy ta không chịu bán; nếu muốn dùng thì lót vàng đầy vƣờn, ta mới chịu cho không . 

 

Cấp Cô Ðộc trƣởng giả nghe Thái Tử nói.  

Liền lấy vàng làm gạch sắp lót cùng vƣờn, Thái Tử nhớ lời, nên phải thỉnh Phật Tổ vào vƣờn ấy mà 

giảng kinh. Nay ta thấy chữ Bố Kim là trải vàng, lót vàng, mới hồi nghi là ranh nƣớc Xá Vệ . 
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Khi ấy Bát Giới nghe nói cƣời rằng: 

- Nếu quả nhƣ vậy, thì tôi vào vƣờn ấy mà lấy cục gạch vàng đem cho thiên hạ! 

 

Tam Tạng liền xuống ngựa, mấy thầy trò đồng bƣớc vào cửa chùa, thấy nhiều kẻ bộ hành, ngƣời thì 

mang túi quảy gánh, kẻ thì xách gói đầy xe, kẻ thì nằm ngủ nghinh ngang, ngƣời thì đứng ngồi nói 

chuyện.  

Xảy thấy bốn thầy trò bƣớc vào, coi bộ mấy ngƣời ấy kinh hãi, đều tránh đƣờng đứng dẹp hai bên. 

Tam Tạng sợ học trò sanh sự, cứ dặn rằng: 

 

- Phải cho có nết na, chẳng nên láu táu. 

 

 

Ðoạn bốn thầy trò đi gần tới cửa chùa, có một sải đi ra nghinh tiếp, ông sải ấy tốt ngƣời lắm!  

Tam Tạng ngó thấy bái liền, Hòa Thƣợng ấy đáp lễ rồi hỏi rằng:  

- Thầy ở đâu đến đây? 

Tam Tạng nói: 

 

- Ðệ tử là Trần Huyền Trang ở Ðông Ðộ, vƣng chỉ Ðại Ðƣờng hoàng đế qua Tây Phƣơng lạy Phật 

thỉnh kinh, đi ngang qua đây trƣớc là ghé vào ra mắt, sau xin tạ túc một đêm, mai sáng mau mau dời 

gót . 

 

Hòa Thƣợng ấy mừng rỡ nói rằng: 

 

- Rất đỗi ngƣời bộ hành còn ghé chùa nầy mà nghĩ thay, huống chi bốn thầy là thầy tăng nƣớc Ðại 

Ðƣờng, ở bao lâu cũng đặng . 

 

Tam Tạng tạ ơn, rồi ngoắt ba đệ tử và phƣơng trƣợng. 

 

Khi ấy các sải đem trà ra và xem ngƣời Ðông Ðộ.  

Mấy sải già, các sải trẻ trƣờng trụ, quải tháp, đều ra mắt luôn luôn.  

Trà nƣớc xong rồi dọn cơm thiết đãi.  

Tam Tạng ngồi lại mới niệm kinh cúng chƣa rồi, Bát Giới thỉnh hết một cái bánh bao, làm phụ thêm 

một viên xôi nƣớc rồi xử lần tới món khác nữa! 
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Khi ấy mấy sải tử tế cứ coi oai nghi Tam Tạng mà thôi.  

Bọn sải liếng xáo, bấu coi Bát Giới!  

Sa Tăng thấy nhiều ngƣời ngó mặt Bát Giới, thì mắc cở lén ngắt Bát Giới một cái mà nói nhỏ rằng: 

- Làm văn, đừng làm võ! 

 

Bát Giới nói lớn rằng: 

- Làm văn nhăn răng, làm cách sạch ruột . 

 

Bát Giới và nói và ăn.  

Sa Tăng nực cƣời nói rằng: 

 

- Anh nói kỳ cục quá. Nói vậy thiên hạ nhiều ngƣời làm bộ văn thì trong bụng trống lổng nhƣ bụng 

mình lúc nầy hay sao?  

 

 

Khi ấy Tam Tạng niệm kinh cúng rồi, ai nấy ăn uống xong xả, mãn tiệc Tam Tạng tạ ơn. Các sải hỏi 

thăm việc thỉnh kinh.  

Tam Tạng thuật chuyện Ðại Ðƣờng vì cớ nào mà sai đi thỉnh kinh. Ði đƣờng bị các động yêu bắt ra 

thể nào.  

Các sải nghe qua đều rởn óc!  

Tam Tạng thuật chuyện rồi hỏi rằng: 

- Chẳng hay lấy tích chi mà đặt hiệu Bố Kim thiền tự? 

 

Các sải nói: 

 

- Các vƣờn nầy của ông Cấp Cô Ðộc, tánh ngƣời nhơn đức hay cấp dƣỡng chi trẻ mồi côi và mấy 

ông già bà cả độc mộc một mình không con cháu, nên thiên hạ gọi rằng ông Cấp Cô Ðộc mà thành 

danh. Ông ấy nhà ở tại Xá vệ, còn chùa nầy trƣớc hiệu là: Cấp Cô Ðộc viên tự. Sau ông Cấp Cô Ðộc 

thỉnh Phật Tổ về chùa nầy mà giảng kinh, làm cách trọng thể, lót gạch bông vàng đầy vƣờn, không 

chừa chổ đất trống, nên cải hiệu là: Bố Kim Thiền Tự. Ðàng trƣớc kia nƣớc Xá vệ, còn sau chùa nầy 

có đền Kỳ viên, ấy là chánh nền vƣờn lót vàng trải ngọc hồi trƣớc, tuy bây giờ vàng ngọc châu báu 

mất hết, mà trong tiết trời mƣa, ai có phƣớc tới kiếm tại nền cũng gặp vàng ngọc châu báu . 
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Tam Tạng nói: 

- Nhƣ vậy quả thiệt chẳng sai, không phải đồn huyễn! Còn khi tôi mới vào cửa núi thấy hai bên nhiều 

kể bộ hành, xe ngựa đều nghỉ tại đó, kẻ khách thƣờng mang gói quảy gánh vào đó mà nghĩ, tôi không 

rõ vì cớ nào? 

 

Các sải nói: 

 

- Núi nầy tên là Ba Cƣớc Sơn, thuỡ nay bình yên vô sự, mấy năm nay sanh Ngô công rít chúa, tôi 

đón đƣờng mà cắn bộ hành, tuy không chết mặc lòng mà đau nhức lắm, nên bộ hành chẳng dám đi. 

Còn dựa núi có một cái ải Kê Minh nuôi nhiều gà trống tại đó. Ðến canh năm gà gáy thì Ngô Công 

trốn mất, thiên hạ mới dám đi, mấy ngƣời khách lở đƣờng không dám đi đêm, nên ngủ đở mà chờ gà 

gáy . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Nhƣ vậy thì đợi gà gáy chúng ta sẽ dời gót . 

 

Ba ngƣời học trò đồng nói phải. Kế dọn cơm chiều, ai nấy ăn uống xong xả, Tam Tạng rủ Hành Giả 

xem trăng.  

Xảy nghe có sải nói rằng: 

 

- Thầy tôi đến xem ngƣời Trung Quốc . 

 

Tam Tạng quay lại ngó thấy Hòa Thƣợng già chống già chống gậy tới bái Tam Tạng mà nói rằng: 

 

- Thầy ở Trung Huê phải chăng? 

 

TamTạng đáp lễ bạch rằng: 

- Ðệ tử ỡ Trung Quốc đi thỉnh kinh Tây Phƣơng . 

 

Lão hòa thƣợng khen ngợi rồi hỏi rằng: 

 

- Chẳng hay thầy đặng mấy mƣơi tuổi? 
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Tam Tạng nói: 

 

- Tôi năm nay đã bốn mƣơi lăm tuổi. Chẳng hay lão viện chủ niên kỷ bao nhiêu? 

 

Lão Hòa Thƣợng cƣời rằng: 

 

- Tôi trội hơn thầy một giáp . 

 

Tôn Hành Giả ngứa miệng nói hớt rằng: 

 

- Nhƣ vậy thì thầy đã một trăm năm tuổi rồi? Hãy nhắm thử Lão Tôn coi bao nhiêu niên kỷ? 

 

Lão Hòa Thƣợng nói: 

 

- Cốt cách thầy theo bực ngƣời xƣa, vả lại ban đêm con mắt lòa, nên nhắm không chắc . 

 

Nói rồi quay lại ngó Tam Tạng, Tam Tạng bạch rằng: 

 

- Ðệ tử nghe nói vƣờn Kỳ Viên còn nền cao lắm, không biết tại đâu? 

 

Lão Hòa Thƣợng nói: 

 

- Ngoài cửa sau đó, mở cửa ra mà coi . 

 

 

Ðến mở cửa ra thấy có một cái nền rất lớn, trên nền có chƣn vách tƣờng và đá nát gạch bể! Ấy là 

chuyện đời xƣa, nay còn dấu tích. 

Tam Tạng thấy cám cảnh, chắp tay mà kệ rằng: 

 

 

Nhớ tích đàng na Tu đạc Ða, 

Từng đem vàng ngọc giúp ngƣời, 

Kỳ viên ngàn thuở danh còn tạc, 
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Trƣởng giả hồn linh bạn cửa đà. 

 

 

Tam Tạng ngâm kệ rồi leo lên nền Kỳ Viên đi dạo với các sải.  

Tam Tạng nghe khóc văng vẳng, lóng tai mà nghe, thiệt kêu cha kêu mẹ mà khóc, tiếng thảm thiết 

mƣời phần song không ai biết, Tam Tạng cũng mũi lòng rơi lụy.  

Ngó ngoái lại hỏi các sải rằng: 

- Chẳng biết ai ở đâu, mà khóc khan thảm thiết? 

 

Khi ấy lão Hòa Thƣợng nghe hỏi, liền sai các sải vào nấu nƣớc, một mình ở lại mới lạy Tam Tạng và 

Hành Giả, Tam Tạng lấy làm lạ, đở dậy hỏi rằng: 

 

- Lão Hòa Thƣợng nói: 

 

- Ðệ tử sống ngoài trăm tuổi, nên biết chuyện ít nhiều, nên ngó thấy hai thầy, biết là bực trên, không 

phải ngƣời phàm. Còn thầy cũng là thanh tịnh trong lòng lắm, nên tiếng khóc văng vẳng mà biết kẻ 

thảm khổ! 

 

Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Ngƣời ấy là ai? Vì chuyện chi mà khóc? 

 

Lão Hòa Thƣợng nói: 

 

- Năm ngoái tôi đƣơng ngồi tham thiền, xảy nghe trận gió, có tiếng khóc khan thảm thiêt! Tôi ra cửa 

sau thấy một ngƣời con gái xinh tốt nghiêm trang, ngồi trên Kỳ Viên mà khóc!  

Tôi hỏi: Cô là con gái nhà ai, vì chuyện chi mà đến đây than khóc?  

Nàng ấy nói: Tôi là Công Chúa nƣớc Thiên Trúc, thấy trăng rạng tỏ đi dạo huê viên; rủi bị trận gió 

thổi bay đến đây, xin sƣ phụ cứu tôi làm phƣớc.  

Bần tăng thấy vậy, liền đem nàng xiềng ở một cái phòng riêng, ngoài đóng cửa bịt bùng, khoét một 

cái lổ nhỏ ở trên vách, đã đƣa một chén cơm.  

 

Rồi nói gạt các sải rằng: 
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- Tôi mới bắt đặng một con tinh, xiềng trong phòng khóa cửa lại, có ý sợ nó phá thiên hạ, nên xiềng 

trong phòng không, cứ mỗi bữa đƣa cơm đƣa nƣớc vào mà nuôi nó cấm thực. Nàng ấy nghe nói, 

cũng có ý sợ các sải phá khuấy, nên nàng ấy ban ngày giả điên, cƣời nói quấy quá, ban đêm chúng 

ngủ hết, thì kêu cha mẹ mà khóc than!Tôi tính vào tháng thăm tin, ngặt không thấy cáo thị kiếm 

Công Chúa, nên chƣa dám lậu! Nay sẳn dịp lão sƣ vào thành Thiên Trúc xin hỏi thăm sự ấy coi có 

quả mất Công Chúa hay không? Một là làm phƣớc mà cứu ngƣời, hai nửa cho biết giả chơn tà chánh 

. 

 

 

Tam Tạng và Hành Giả đồng hứa đến thành Thiên Trúc sẽ hỏi giùm. 

 

 

Khi ấy các sải ra mời ba vị vào uống trà.  

Lão Hòa Thƣợng mời mấy thầy uống nƣớc xong xả, rồi ai về liêu nấy nghỉ ngơi. 

 

Ngủ chƣa bao lâu, gà đã gáy canh năm, mấy ngƣời bộ hành dậy sữa sang cơm nƣớc. 

 

Còn Tam Tạng kêu Bát Giới, Sa Tăng chờ dậy, sửa sang đồ hành lý và thắng ngựa. Các sải đã dọn đồ 

ăn điểm tâm mấy thầy trò ăn uống rồi tự tạ.  

Lão Hòa Thƣợng căn dặn chuyện đã nói hồi hôm, xin nhớ đừng quên.  

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Tôi nhớ, tôi nhớ. Xảy nghe bộ hành đã lên đƣờng, trời rạng đông nhứt, qua khỏi ải Kê minh thì trời 

đã sáng trắng, ngó thấy thanh trì xa xa, chợ búa trƣớc mặt, bộ hành ghé vào chợ, bốn thầy trò cứ 

đƣờng thẳng mà đi. 

 

 

 

 

 

Giây phút tới thành, thầy trò thaÜng vào nhà trạm.  

Quân vào báo với dịch thừa rằng: 

- Có bốn ông Hòa Thƣợng dị hình, dắt ngựa bạch vào nhà trạm . 

 

Dịch Thừa nghe nói có ngựa biết là ngƣời đi việc công, liền bƣớc ra nghinh tiếp. 
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Tam Tạng đáp lễ nói rằng: 

 

- Bần tăng là khâm sai Ðại Ðƣờng, qua Lôi âm thỉnh kinh. Tôi sẽ vào đền xin ghi điệp thông quan, 

rồi tá túc tại cao nhà một đêm, mai sẽ dời gót . 

 

Dịch Thừa mừng rỡ mời vào, Tam Tạng bảo đồ đệ ra mắt.  

Dịch Thừa thấy bộ tƣớng dữ đằng, không biết là ngƣời hay là quỷ ; run lập cập hối quân dọn cơm 

nƣớc mã đãi bốn thầy.  

Tam Tạng hỏi: 

 

- Xin đại nhơn đừng sợ, ba đứa học trò của bần tăng tuy tƣớng dử mà tánh lành, không phải miệng 

phật mà lòng rắn, xin đứng nghi ngại giựt mình". 

 

Khi ấy Dịch Thừa nghe nói mới bớt hồi hộp, gƣợng gạo hỏi thăm rằng: 

- Quốc Sƣ ôi! Chẳng hay nƣớc Ðƣờng ở phía nào? 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Ở tại Nam Thiện bộ châu . 

 

Dịch Thừa hỏi: 

 

- Chẳng hay thầy đi hồi nào? 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Bần tăng đi hồi vua Trinh Quang niên hiệu mƣời ba, nay tính ra là mƣời bốn năm trời, lặn suối trèo 

non, dầm mƣa dang nắng, năm nay mới đến xứ nầy . 

 

Dịch Thừa nói: 

- Thiệt là sải thần, đi mới cảnh phật . 

Tam Tạng hỏi: 

 

- Chẳng hay niên hiệu Thƣợng quốc đã đặng bao nhiêu? 
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Dịch Thừa nói: 

 

- Ðây là nƣớc Thiên Trúc, từ vua Thái tổ, Thái tông truyền đến nay hơn năm trăm năm. Còn Ðƣờng 

Kim Hoàng đế tánh ƣa sơn thủy cảnh vật, nên xƣng hiệu là Di tông hoàng đế, sau cải nuơn Tịnh yến 

đã hai mƣơi tám năm rồi . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Bữa nay bần tăng vào chầu xin ghi điệp, nhắm đặng hay chƣa. Sợ trƣa đã bãi chầu thì trễ nải lắm . 

 

Dịch Thừa nói: 

 

- Tuy trƣa mà chƣa bãi chầu, vì bữa nay nằm ngày Công Chúa ở trên lầu gieo cầu kén Phò Mã, nên 

bữa nay vui lắm, tuy chƣa bãi chầu, một lát nữa đi ghi điệp cũng còn đặng . 

 

Tôn Hành Giả hỏi:  

- Công Chúa bao lớn mà kén chồng? 

 

Dịch Thừa nói: 

 

- Ðã hai mƣơi tuổi . 

Kẻ dọn cơm thầy rò ăn uống xong xả, Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Tôi theo vào đền với sƣ phụ! 

 

 

Tam Tạng đội mão tì lƣ mới, mặc áo cà sa của phật ban, chống gậy báu đi trƣớc.  

Tôn Hành Giả mang gói theo sau.  

Nghe thiên hạ rủ nhau đi coi Công Chúa chàng thiên hôn, ai có phƣớc bị trái cầu quăng nhằm thì 

đặng làm Phò Mã.  

Tam Tạng nghe nói than rằng: 

- Phong tục Thiên Trúc không khác Trung Huê, mẹ ta khi trƣớc cũng gieo cầu mà quăng nhằm cha ta 

là Tân Khoa trạng nguơn mới kết duyên chồng vợ. Té ra bên nƣớc nầy cũng nhƣ phong tục xứ mình . 
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Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Thầy với tôi đến lầu xem thử . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Mình ăn mặc theo hòa thƣợng nếu đi coi thì thiên hạ nghi nan . 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Thầy quên rằng Lão Hòa Thƣợng căn dặn hay sao? Một là coi gieo cầu, hai là xem thử tà chánh . 

 

Tam Tạng nói phải, thầy trò đồng đi đến mà coi. 

 

 

Nói nhắc lại vua Thiên Trúc tánh hảo hoa kiểng, năm ngoái dắt Hậu phi, Công Chúa đi dạo kiểng 

xem trăng chẳng ngờ có. 

 

 

Ðến năm nay nó biết ngày nầy giờ nầy có Tam Tạng đến nên nó dự phòng tâu trƣớc, xin lập lầu hoa, 

gieo cầu mà kén Phò Mã.  

Quyết lấy tinh thần Tam Tạng mà bổ cho mình.  

Lúc nầy Công Chúa giả biết Tam Tạng giờ ngọ ba khắc thì tới lầu. Nên Công Chúa thắp hƣơng làm 

bộ van vái, lạy rồi đứng dậy, cung nữ dƣng trái cầu thêu. 

Công Chúa giả cầm trái cầu ngó xuống lầu, thấy Tam Tạng phăng phăng đi tới, Công Chúa giả 

quăng cái cầu nhằm đầu Tam Tạng sập mão tì lƣ!  

Thiệt là con dòng, cũng gieo cầu nhằm, nhƣ Trần Quang Nhụy. 

 

 

Khi ấy Tam Tạng kinh hãi, đƣa tay sửa mão tì lƣ, trái cầu đã lọt vào tay áo! Nghe trên lầu cung nga 

và thái giám đồng nói lớn rằng: 

- Quăng nhằm ông hòa thƣợng . 
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Và nói và xuống lạy Tam Tạng mà thƣa rằng: 

 

- Quý nhơn, quý nhơn, xin vào đền ra mắt? 

 

Tam Tạng đỡ cái thái giám dậy, rồi quay lại mà mắng Tôn Hành Giả rằng: 

 

- Con khỉ nầy cố ý gạt ta . 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Trái cầu nhằm mão, rồi lăn vô tay áo của thầy, tôi có can chi mà mắng . 

 

Tam Tạng hỏi: 

 

- Bây giờ mới tính làm sao? 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Xin thầy an lòng vào biện giá, tôi trở vào nhà trạm nói cho Sa Tăng, Bát Giới hay. Nhƣ thầy từ hôn 

đặng thì xin ghi điệp mà đi, bằng Công Chúa nằn nằn quyết một cùng thầy, thì tâu nhƣ vầy: Xin cho 

đôi đồ đệ tôi vào, đặng tôi dặn dò chúng nó, và tôi cấp điệp cho nó đi thỉnh kinh. Chắc hoàng đế đôi 

chúng tôi vào đền, thì phân biệt chơn giả, ấy là tá hôn nàng quái . 

 

 

Tam Tạng nghe nói gật đầu. 

Tôn Hành Giả trở về nhà trạm. 

 

 

Còn các thái giám vào các cung nga, trƣớc khi ngó thấy Tôn Hành Giả thì vỡ mật bắn lùi.  

Nay thấy Hành Giả lui rồi, nên mấy ngƣời ấy xơm tới, dắt Tam Tạng đến trƣớc lầu. Công Chúa giả 

đứng xuống nghinh tiếp, dắt tay Tam Tạng lên xe, đến trƣớc ngọ môn hầu chỉ. 

 

Hoàng môn quan tâu rằng: 

- Công Chúa nƣơng nƣơng chàng thiên hôn quăng trái cầu nhằm Hòa Thƣợng nên dắt vào biện giá, 

còn hậu chỉ trƣớc ngọ môn . 
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Vua Thiên Trúc nghe tâu chẳng vui, song không hiểu ý Công Chúa, vì cớ nào mà liệng thầy chùa, 

liền truyền cho vào xem thử. 

 

 

Khi ấy Công Chúa và Tam Tạng vào đền, đồng chúc tụng.  

Vua Thiên Trúc thấy Tam Tạng dung nghi nghiêm chỉnh, tƣớng mại hiền lƣơng, nên đổi buồn làm 

vui, phán hỏi rằng: 

- Tăng nhơn đi đâu mà bị Công Chúa quăng nhằm? 

 

Tam Tạng quỳ lạy tâu rằng: 

 

- Tôi là sải ở Nam Thiên bộ châu, vƣng chỉ Ðại Ðƣờng hoàng đế qua Lôi Âm tự lạy phật mà thỉnh 

kinh. Nay đến đây, Bần Tăng vào chầu xin ghi điệp, chẳng ngờ Công Chúa quăng nhằm đầu Bần 

Tăng. Song Bần Tăng là kẻ xuất gia, đâu dám sánh nhành vàng lá ngọc. Xin Bệ Hạ thứ tội mà ghi 

điệp thông quan, tha Bần Tăng đi qua chùa đại Lôi Âm, thỉnh kinh về Ðông Ðộ tôi cám ơn Bệ Hạ đời 

đời . 

 

Vua Thiên Trúc phán rằng: 

 

- Ngƣời là sải thánh Ðại Ðƣờng, là một vị quốc sƣ, không phải bực thấp, đi tình cờ mà gặp duyên 

lành! Bởi Công Chúa hai mƣơi tuổi, coi ngày nầy giờ nầy thì tốt lắm, mới lên lầu gieo cầu, vừa lúc 

ngƣời đi tới mà đụng, cũng duyên ngàn dặm, có khi nợ ba sinh. Song chƣa rõ ý Công Chúa thế nào, 

nên trẫm chƣa dứt định". 

 

Công Chúa giả nghe lời ấy, vội vàng quì lạu tâu rằng: 

- Lời tục ngữ nói: 

 

- Giá kê tùy kê, giá khuyển tùy khuyển bởi con có lời nguyện trƣớc, nên mới kết trái cầu, van vái trời 

phật, định ngày giờ mà bói thiên duyên, nay chàng thiên hôn đã nhằm thánh tăng, trái cầu thêu lọt 

vào tay áo. Ấy cũng duyên kiếp trƣớc, mới xuôi gặp đời này, dầu ngàn dặm cũng phài duyên, một lời 

không dời đổi, con tình nguyện kén thánh tăng làm Phò Mã, dẫu thế nào con chẳng phàn nàn . 
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Khi ấy vua Thiên Trúc nghe tâu mừng rỡ, truyền quan Khâm thiên giám coi ngày thành hôn, đặng 

dọn tiệc hao chúc.  

Và truyền chỉ rao cho thiên hạ hay.  

Tam Tạng chẳng tạ ơn xin vua phóng xả!  

Vua Thiên Trúc nổi giận phán rằng: 

- Hòa Thƣợng nầy không thông lắm! Trẫm giàu sang nhƣ vầy, Công Chúa dung nhan thế ấy, sao 

ngƣơi dám chê không chịu tuân chỉ? Nếu có từ chối nữa, trẫm xử tội nghịch chỉ; sai cẩm y vệ chém 

đầu . 

 

Tam Tạng nghe nói bay tóc trán run lặp cặp và lạy và tâu rằng: 

- Tôi nhờ ơn Bệ Hạ thƣơng đến, song tôi đi tới bốn thầy trò, ba đứa đồ đệ còn ở nhà trạm.Tôi ở trong 

nầy, thì chúng nó không hay chi hết, xin Bệ Hạ cho đôi chúng nó vào, đặng tôi dặn dò một hai lời, sẽ 

ghi điệp cho chúng nó đi thỉnh kinh kẻo trễ . 

 

Vua Thiên Trúc phán hỏi rằng: 

 

- Tại trạm Hội đồng phải chăng? 

 

Tam Tạng tâu rằng phải. Vua Thiên Trúc sai quan triệu đồ đệ vào lãnh điệp thỉnh kinh đem về Ðông 

Ðộ, còn thánh tăng ở lại đây làm Phò Mã.  

Tam Tạng khi ấy đứng dậy vòng tay. 

 

 

Khi ấy khâm sai vƣng chỉ, liền ra nhà trạm Hội đồng song chƣa đi chƣa tới. 

 

Còn Tôn Hành Giả đã dặn Tam Tạng rồi, liền đi về nhà trạm, và đi và cƣời ngất nhƣ điên. Sa Tăng, 

Bát Giới nghinh tiếp hỏi rằng: 

- Ðại ca có chuyện chi vui mừng mà cƣời dữ vậy? Còn thầy sao không thấy trở về? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Thầy có chuyện vui lắm!  

Bát Giới hỏi: 
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- Vui chuyện chi? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Ta đi theo với thầy tới đƣờng chữ thập, bị Công Chúa trên lầu liệng trái cầu nhằm sƣ phụ nên cái 

thái giám cing nga đồng đỡ thầy đến trƣớc lầu, Công Chúa xuống lầu nắm tay thầy dắt lên xe ngọc, 

đồng vào chầu hoàng đế, chuyện ấy có phải vui chăng? 

 

Bát Giới nghe nói, dậm chân đấm ngực, và giãy nói rằng: 

 

- Tức chết đi mà thôi, phải chi hay trƣớc tôi chạy đến dƣới lầu, Công Chúa quăn cái cầu nhằm tôi thì 

đặng làm Phò Mã. Khác nào chuột sa vào hủ nếp, ong đút nụ bầu non, sánh vai má phấn môi son. 

Giởn mặt nhành vàng lá ngọc, đây rồi thầy không chịu, có phải uổng không!  

 

Khi Sa Tăng nghe nói trái, liền kêu Bát Giới mà cƣời rằng: 

- Không biết mắc cỡ, cái bộ mặt nhƣ vậy mà chắc là Công Chúa gieo cầu, nếu mà Công Chúa rủi tay 

mà quăng nhằm, cũng không dám thỉnh lên lầu. Chắc đốt giấy tiền bạc mà đƣa, hốt tro hốt muối mà 

rải không kịp! 

 

Bát Giới nói: 

 

- Cục than, ngƣời không biết coi ngƣời! Ta tuy mỏ dài tai lớn mà trắng trẻo dễ coi, không phải đen 

nhƣ cục than hầm mà sợ ế vợ? Ngƣơi không nghe lời tục nói rằng: 

 

- Miễn có bạc, lo chi không lừa? 

 

Sa Tăng cƣời rằng: 

 

- Có bốn chỉ mấy phân bạc mà thôi, dám kể chắc mau đặng con lừa mà cỡi! 

 

Bát Giới nói: 

- Bạc bị quỷ sứ thâu rồi, còn đâu mà bốn chỉ năm chỉ? 

 

(Bị Tôn Hành Giả lấy). 
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Khi ấy Tôn Hành Giả nói khỏa lấp rằng: 

- Ðừng có nói xàm, hãy lo sửa soạn đồ hành lý, không biết chừng thầy sai ngƣời ta kêu, thì phải lo 

vào bảo hộ sƣ phụ . 

 

Bát Giới nói: 

 

- Anh luận còn sai lắm! Sƣ phụ làm phò mã thì ấp yêu Công Chúa mà thôi, chứ không phải gặp yêu 

gặp quỷ lặn suối trèo non mà đi bảo hộ? Vả lại thầy tuổi tác dƣờng ấy mà không đánh xà nẹo trong 

buồng hay sao, ma phải lo đó mà bảo. 

Ba ngƣời dang nói đang ca. 

 

Xảy thấy Dịch Thừa vào báo rằng: 

- Hoàng Thƣợng truyền chỉ sai quan mời ba vị thánh tăng . 

 

Bát Giới dĩnh tai hỏi rằng: 

 

- Thiệt tình mời chúng ta vào làm chi đó? 

 

Dịch Thừa nói: 

- Lão thần sƣ đi ngang qua lầu, bị Công Chúa nƣơng nƣơng quăng trái cầu nhằm, nên chấm làm Phò 

Mã, bởi cớ ấy mời khâm sai đi thỉnh ba thầy. 

Tôn Hành Giả cho khâm sai vào. 

 

 

Ðoạn khâm sai bƣớc vào ngó thầy Hành Giả, thì cuối đầu ngó xuống mà nói nho nhỏ rằng: 

- Không biết Lôi Công hay là Dạ Xoa! Có khi Ma Vƣơng hay quỷ sứ! 

 

Tôn Hành Giả hỏi lớn rằng: 

 

- Chuyện chi mà không nói cho lớn, cứ đứng ngẫm nghĩ việc gì? 

 

Khâm sai hồn bất phụ thể, cầm thánh chỉ đƣa lên mà che mặt, miệng nói túi bụi rằng: 
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- Công Chúa tôi có mời đám cƣới. Công Chúa đám cƣới cho mời!  

Bát Giới cƣời ngất nói rằng: 

 

- Ðây không có nỏ kẹp trăng roi mà sợ hình phạt, thủng thẳng mà nói, không ai đánh mà giựt mình? 

 

Sa Tăng cƣời rằng: 

 

- Không phải sợ anh đánh mà kinh hồn; thiệt thấy bộ mỏ anh mà khiếp vía! Thôi thôi, sửa sang đồ 

hành lý và dắt ngựa theo, coi thầy dạy chuyện chi cho biết .  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 94  

Phủ Kim Bình, Nguơn Dạ xem đèn 

Cầu Kim Ðăng, Ðƣờng Tăng bị bắt 

Nói về bốn thầy trò đi đặng ít lâu bình an vô sự.  

Xảy thấy thành trì trƣớc mặt, nhơn dân đông đảo, phố xá hẳn hoi, có nhiều kẻ du côn thả rễu theo 

đƣờng du hí du thực, tánh hay kêu ngạo vô cùng.  

Thấy ba ngƣời dị hình liền theo coi có dọc, song chặng dám lại gần.  

Ði một đổi, Tam Tạng thấy có chùa cao lớn, trƣớc cửa đề: Từ Vân tự . 

Tam Tạng biểu ba trò vào chùa nghỉ.  

Tôn Hành Giả nói: 

- Xong lắm, xong lắm! 

 

. 

 

Khi ấy bốn thầy trò vào cửa chùa, thấy một Hòa Thƣợng ra nghinh tiếp, bái Tam Tạng mà hỏi rằng: 

- Lão sƣ ở đâu đến đây? 

 

Tam Tạng thƣa rằng: 

 

- Ðệ tử ở Trung Hoa, vâng chỉ Ðại Ðƣờng thiên tử qua Tây Phƣơng lạy Phật thỉnh kinh . 
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Hòa Thƣợng nghe nói liền lạy, Tam Tạng đở dậy hỏi rằng: 

 

- Viện chủ, vì cớ nào mà phải lạy, là cớ chi vậy? 

 

Hòa Thƣợng bạch rằng: 

 

- Chúng tôi tu hành tại đây cứ tụng kinh thƣờng và niệm Phật, cầu khẩn kiếp sau đầu thai về Trung 

Hoa, nay thấy lão sƣ hình dung minh mẩn, y phục nghiêm trang, nên biết kiếp trƣớc Lão sƣ tu đã dày 

công, nên nay mới đặng nhƣ vầy. Tôi trọng đức hạnh nên phải lạy mừng . 

 

Tam Tạng cƣời rằng: 

 

- Bần tăng có đức chi mà dám chịu khen ngợi. Ðệ tử là sải đi đƣờng, chƣa hƣởng phƣớc thanh nhàn, 

sao bằng viện chủ là ngƣời đã đƣợc an nhàn, hƣởng phần khoái lạc! 

 

 

Ðoạn hòa thƣợng rƣớc Tam Tạng vào chùa.  

Tam Tạng liền ra ngoài kêu và ngoắt ba ngƣời đệ tử.  

Hòa Thƣợng ngó thấy ba ngƣờidị tƣớng, liền chắp tay bái Tam Tạng và hỏi rằng: 

 

- Gia gia ôi! Ba vị cao đồ sao diện mạo hung hăng dữ vậy? 

Tam Tạng nói: 

 

- Tuy là tƣớng dữ mà lòng lành, lại có phép lực nữa. Bần tăng cũng nhờ ba anh em nó bảo hộ, nên 

mới đi đặng tới đây . 

 

 

Nói rồi lên chùa lạy Phật.  

 

Khi Tam Tạng lạy Phật rồi, xuống phƣơng trƣợng đàm đạo, xảy có các hòa thƣợng khác chạy ra hỏi 

rằng: 

- Lão sƣ ở Trung Hoa, nay đến đây có chuyện chi? 
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Tam Tạng nói: 

 

- Tôi vƣng chỉ Ðƣờng thiên tử qua Tây Phƣơng lạy Phật thỉnh kinh, nay đi ngang qua đây, gặp bửu 

tự càng mừng lắm, nên ghé vào mà lạy Phật, và hỏi thăm đây là xứ chi, rồi dùng càn hƣơng, sẽ lên 

đƣờng kẻo trể . 

 

Các sải nghe nói mừng rỡ, hối nhau dọn cơm.  

Hai ba Hòa Thƣợng xuống nhà trù kêu mấy sải khác mà dặn rằng: 

 

- Mau mau ra phƣơng trƣợng mà coi ngƣời Trung huê, té ra là trung huê cũng có ngƣời tốt kẻ xấu. 

Ngƣời thì lịch sự nhu tranh vẽ, kẽ thì mặt quá sơn đen, ngƣời thời nhƣ Thái tuế Lôi Công, kẻ lại 

giống Ngƣu đầu Mã điện! 

 

Mấy sải kia nghe nói lấy làm lạ, thừa dịp bƣng trà ra mà coi thử cho rõ ràng. 

 

Viện chủ mời TamTạng uống. Tam Tạng uống rồi hỏi thăm rằng: 

- Chẳng hay đây là xứ chi? 

Các sải nói: 

 

- Ðây là quận Thiên trúc, gọi là phủ Kim Binh . 

 

TamTạng hỏi:  

- Từ phủ nầy cách núi Linh Sơn chừng bao nhiêu dặm? 

 

Các sải nói: 

 

- Từ đây tới kinh đô hơn hai ngàn dặm, chúng tôi thƣờng đi nên biết chừng, chớ thuở nay chúng tôi 

chƣa đi tới núi Linh Sơn, không biết còn cách bao xa nên không dám nói bƣớng . 

 

 

Kế dọn sơm chay đãi bốn thầy trò xong xả, Tam Tạng tạ ơn và giã từ.  

Các sải đồng cầm rằng: 

 

- Xin Lão sƣ ở nán lại vài bửa mà coi hội nguơn tiêu, rồi sẽ đi cũng không trể . 
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TamTạng giựt mình nói rằng: 

 

- Ðệ tử mảng lo đi mà quên hết ngày tháng, chẳng hay còn mấy bữa nữa tới tiết nguơn tiêu? 

 

Các sải cƣời và nói rằng: 

 

- Lão sƣ có lòng thỉnh kinh, nên không nhớ ngày tháng. Chớ nay là ngày mƣời ba tháng giêng rồi. 

Nên tối nay thử đèn, ngày mai dọn dẹp xong xả, khuya lại thắp đèn khắp nơi cho tới mƣời tám, mƣời 

chín mới mản hội. Bởi tục lệ xứ nầy vua vui chơi lắm, quan Thái thú lại thƣơng dân nhƣ con đỏ, nên 

thắp đèn khắp một phủ không bỏ chỗ nào, thiệt là ở với bá tánh cong bình lắm! Vã lại đời xƣa có lƣu 

truyền cái Kim Ðăng kiều, đến nay xinh tốt hơn hết, xin lão sƣ nán lại coi ít bữa cho vui, chúng tôi 

đủ sức phụng dƣởng . 

 

Tam Tạng cùng chẳng đã phải ở nán lại. 

 

 

Ðến tối, nghe trên chùa chuông trống vang đầy, ấy là lối xóm đem dƣng đèn cúng Phật.  

Bốn thầy trò ra trƣớc chùa mà xem đèn, rồi trở lại phƣơng trƣợng mà nghỉ ngơi. 

 

Bữa sau cơm nƣớc xong xả, bốn thầy trò đi ngoạn kiểng sau vƣờn, ăn cơm chiều rồi rủ nhau đi dạo 

ngoài chùa coi đèn giàng vừa đủ, coi đến canh hai mới trở lại chùa mà ngủ.  

Bữa rằm Tam Tạng nói: 

- Ðệ tử có lời nguyện, gặp tháp thì quét tháp. Nay gặp tiết thƣợng nguơn, xin viện chủ mở cửa cho 

tôi quét . 

 

Các sải y lời mở cửa tháp, và đƣa chổi mới cho Tam Tạng.  

Tam Tạng lên chùa thắp hƣơng lạy Phật, vái rồi cầm chổi đi quét tháp; quét tới chiều mới rồi.  

Cơm nƣớc xong thì đã tôi, các sải nói: 

 

- Hai đêm nay chúng ta coi đèn tại xóm không lấy làm vui, đêm nay chánh nguơn tiêu, hãy đếnthành 

mà xem đèn mới thú! 

 

Tam Tạng y lới, bốn thầy trò đồng đi với các sải vào thành. Ngó thấy đèn nhiều nhƣ sao mọc, đêm 
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sáng nhƣ ban ngày, bởi đêm ấy quan Kim ngô không cấm nên trai gái già trẻ đều đi chơi. Trên thì 

thắp đèn, dƣới thì hát bội, tốp thì múa rối, tốp thì cởi voi, tốp thì mang lớp thú mà nhào, tốp đội mặt 

yêu mà nhảy, bên nầy lấn lại, bên kia lấn qua, bốn thầy trò coi đả mản nhản. Tam Tạng chen lấn tớ 

cầu Kim Ðăng, thấy trên chong ba ngọn đèn vàng rất lớn, sức bằng cái mát: Trên ba ngọn đèn ấy có 

mành mành bằng vàng, làm có tua nhƣ lâu đài rực rở, hơi đầu bay ra thơm ngát, ba ngọn đèn sáng tới 

chơn thành.  

Tam Tạng hỏi thăm các sải rằng: 

 

- Chẳng hay thắp dầu chi mùi thơm lạ lắm? 

 

Các sải nói: 

 

- Bởi lão sƣ chƣa rõ, trong phủ nầy có huyện Mân thiên, huyện ấy rộng tới một trăm bốn chục dặm, 

cọng nội huyện làhai trăm bốn mƣơi nóc gia lớn chịu bạc mua dầu, mỗi nhà phải đậu hai trăm lƣợng 

bạc dầu mà thắp đèn ấy, song dầu nầy là dầu tô diệp không phải dầu thƣờng, giá một lƣợng dầu tới 

hai lƣợng bạc! Thì một cân dầu tới ba mƣơi hai lƣợng, nên hai trăm bốn mƣơi nhà giàu, mỗi nhà chịu 

hai trăm lƣợng bạc, cọng bốn muôn tám ngàn lƣợng bạc, mà mau có một ngàn năm trăm cân dầu, đủ 

đồ đầy ba mái ấy, vì mỗi mái đựng năm trăm cân dầu, Phủ huyện còn ráng ra chủ khác đậu thêm hai 

ngàn lƣợng bạc mà sắm các vật phục tùng, tính cọng là năm muộn lƣợng bạc mới đủ hội nầy, song sở 

phí thì lớn mà thắp có ba đêm! 

 

Tôn Hành Giả hỏi rằng: 

 

- Lẽ nào thắp ba đêm hết bấy nhiêu dầu ấy? 

 

Các sải nói: 

 

- Mỗi mái dầu tới bốn chục tim đèn, tim đèn ấy bó tim bức với bông vải, kết bằng chỉ tơ, lớn bằng 

cái trứng gà, hể cháy hết tím nầy thì thay tim khác Thắp hai đêm trƣớc với đêm nay là ba, thì Phật 

giáng thế hiện hình mà chứng minh, thì đêm mai dầu khô rom, thắp không cháy nữa! 

 

. 

 

Khi ấy Bát Giới đứng gần đó, nghe nói cƣời rằng: 
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- Có khi Phật thâu mới thô rom nhƣ vậy . 

 

Các sải nói: 

 

- Phải, xƣa nay lƣu truyền cũng nói nhƣ vậy, nếu thấy khô dầu thì nói Phật Tổ thâu dầu rồi, chắc năm 

nay đặng mùa. Nếu năm nào còn thì năm ấy thất mùa, vì nắng mƣa không thuận. Nên ai nấy đều van 

vái cho Phật thâu dầu. 

 

Giây phút nghe gió thổi vo vo, những ngƣời coi đèm đều tứ tán.  

Các Hòa Thƣợng nói: 

- Lão sƣ đi về cho mau, gió thổi tới thì có Phật giáng hạ . 

Tam Tạng hỏi: 

- Sao biết chắc Phật giáng hạ? 

 

Các sải nói: 

 

- Năm nào cũng vậy, đền rằm tháng giêng hết canh hai thì gió lớn, thì các Phật giáng hạ xem đen và 

thâu dầu, nên ai nấy nghe gió thì biết chừng đều lui về hết . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Ðệ tử là ngƣời đi tìm Phật mà thỉnh kinh, lẻ nào ẩn mặt, nay có Phật giáng thế thì tôi ở lại lạy mừng 

. 

 

Các sải biểu hoài không đặng, đều kéo nhau về. 

 

Giây phút ba vị Phật ở trên mây bay xuống, ngồi trên bàn ngay mấy ngọn đèn.  

Tam Tạng lòng mừng bƣớc lên cầu làm lễ.  

Tôn Hành Giả coi rõ kêu rằng: 

- Sƣ phụ, trở xuống cho mau. Ấy là yêu tinh giả Phật đó? 

 

 

Nói chƣa dứt lời thấy đèn tắt hết, nghe hú một tiếng, Tam Tạng mất xác và hồn! Ấy là yêu tinh thuở 

nay giả Phật, đem đồ đến tắt đèn mà lấy dầu, sẳn gặp Tam Tạng lên cầu nên nó thỉnh luôn về động. 
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Khi ấy Sa Tăng, Bát Giới và kêu thầy và kiếm dáo dác.  

Tôn Hành Giảnói lớn rằng:  

- Anh em đừng kêu gọi làm chi?Bởi thầy hết vui tới buồn, đã bị yêu tinh bắt rồi, còn đâu mà kiếm! 

Mấy sải nghe nói kinh hải, trở lại nói rằng: 

- Sao gia gia biết yêu tinh bắt rồi? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Té ra các ngƣơi là phàm phu, mấy năm nay bị yêu gạt, ngỡ là Phật giáng hạ mà chứng đền nầy! 

Chớ ta mới coi rõ ba vị Phật ấy thiệt là yêu tinh hóa ra. Bởi thầy ta không biết, mới lên cầu mà lạy, bị 

yêu tắt đèn trút dầu hết, lại bắt thầy ta theo; bởi ta chập chƣn, nên nó trốn khỏi . 

 

Sa Tăng hỏi: 

 

- Sƣ huynh ôi! Nhƣ vậy biết tính làm sao? 

 

Tôn Hành Gỉa nói:" Chẳng trể nải, hai đứa bây về chùa với mấy thầy, coi giữ đồ hành lý. Ðể Lão 

Tôn cứ ngọn gió mà duổi theo . 

 

Nói rồi nhảy lên mây, đánh hơi gió tanh, bay theo hƣớng Ðông Bắc. 

 

 

Theo đến sáng mới hết gió, thấy non cao chớn chở, Tôn Hành Giả ngó xung quanh, thấy bốn ngƣời 

đuổi ba con dê, miệng la: 

- Khai thái. 

Tôn Hành Giả coi rõ là bốn vị Công Tào, là Trị Niên Công Tào, Tri Ngoạt CôngTào, Trị Nhựt Công 

Tào, Trị Thời công tào . 

Tôn Hành Giả nổi giận rút thiết bảng giá mà hăm rằng: 

 

- Các ngƣơi đừng mà con mắt ta, đố chạy đâu cho khỏi? 

 

Tứ trị công tào kinh hãi hiện hình thiệt, bái mà thƣa rằng: 
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- Xin Ðại Thánh thứ tội cho chúng tôi . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Bấy lâu ta không sai tới chúng bây, nên ở không sanh sự làm biếng, chẳng hề đến ra mắt ta? Sao 

không bảo hộ Ðƣờng Tăng, đi chuyện chi đó? 

 

Tứ trị công tào thƣa rằng: 

 

- Tôn Sƣ ham vui nên mắc nạn, hết vui thì phải tới buồn. Tuy bị yêu bắt mặc lòng, song có Hộ pháp 

và Dà lam phò hộ, chúng tôi e Ðại Thánh chƣa biết đƣờng đi vào núi, nên đón mà báo tin . 

 

Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Các ngƣơi đi báo tin thì phải lắm, sao lại giả hình mà ó ré và rƣợt dê làm chi? 

 

Tứ trị công tào nói: 

 

- Dùng ba con dê ấy mà tỉ chử Tam dƣơng khai thái, mà giải các vạn bỉ của Tôn Sƣ . 

 

Tôn Hành Giả hỏi rằng: 

 

- Hòn núi nầy có phải chổ yêu tinh ở chăng? 

 

Tứ trị cong tào nói: 

 

- Phải, ấy là núi Thanh Long, trong núi ấy có động Huyền Anh, trong động ấy có ba con yêu: Con 

yêu lớn hiệu là Tịch Hàng đại vƣơng, con yêu thứ nhì hiệu là Tịch Thử đại dƣơng, con yêu thứ ba 

hiệu là Tịch Trần đại vƣơng, bầy yêu ấy ở đây đã ngàn năm, chúng nó từ nhỏ đến lớn hảo uống dầu 

tô điệp, nên chúng nó ở đây hay giả làm hình Phật, gạt quân dân tại Phủ Kim Bình, thắp đèn Nguơn 

tiêu bằng dầu tô điệp, năm nào đến nữa tháng nầy, chúng nó giả hình Phật mà đi thâu dầu. Năm nay 

thấy Tôn Sƣ biết là thánh tăng, nên nó bắt về động; không bao lâu chúng nó sẽ xắt thịt Tôn Sƣ chiên 

dầu tô diệp mà ăn tiệc. Ðại Thánh phải hết lòng hết sức mà đi cứu cho mau . 
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Khi ấy Tôn Hành Giả nghe nói rồi, liền bảo Tứ trị công tào về phò hộ Sƣ phụ. Còn mình đi qua hòn 

núi mà kiếm động yêu.  

Ði ít dặm, xảy thấy dƣới hòn núi có khe, dựa khe có động đá một cánh cửa; dựa cửa động có dựng 

một tấm bia đá vòng nguyệt, đề sáu chử: Thanh Long sơn, Huyền Anh động.  

Tôn Hành Giả dám xông vào, đứng ngoài kêu lớn rằng: 

- Bớ yêu quái, mau trả thầy cho ta! 

 

 

Nghe trong động mở cửa, có con Ngƣu đầu tinh nhảy ra, hăm hở hỏi rằng: 

 

- Ngƣơi là ai, dám đến đây kêu réo? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ta là học trò của Ðƣờng Tam Tạng ở tại Ðông Ðộ đi thỉnh kinh, thầy ta coi đèn tại phủ Kim Bình, 

bị chúa yêu bắt về động, mau mau trả lại cho ta, thì còn tánh mạng . 

 

Ngƣu đầu tính liền vào báo lại. 

 

 

Khi ấy ba con chúa yêu đƣơng bảo tiểu yêu lột quần áo Tam Tạng, tắm rửa cho sạch, đặng xách nhỏ 

chiên dầu tô diệp có họa! 

Chúa yêu hỏi: 

 

- Chuyện chi? 

 

Ngƣu đầu tinh nói: 

 

- Có một Hòa Thƣợng mặt có lông nhƣ khỉ, mõ nhọn nhƣ Thiên Lôi, đứng trƣớc cửa động hành 

hung, bảo trả thầy cho nó . 

 

Chúa yêu nghe báo giựt mình nói rằng: 
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- Hồi nãy bắt sải ấy chƣa kịp hỏi họ tên cội rễ. Vậy thì mấy đứa nhỏ đem quần áo cho sải ấy bận vào, 

rồi dẫn nó vào đây cho ta hỏi thử? 

 

Các tiểu vƣng lịnh, dẫn Tam Tạng đến.  

Tam Tạng hãi kinh run lặp cặp, quì xuống thƣa rằng:  

- Xin đại vƣơng dung mạng . 

 

Ba chúa đồng hỏi rằng: 

- Ngƣơi là hòa thƣợng ở sứ nào, sao thấy Phật mà không tránh, dám đón đƣờng ta? 

 

Tam Tạng lạy và thƣa rằng: 

 

- Tôi là sải ở Ðông độ, vƣng chỉ đi qua chùa Lôi âm mà thỉnh kinh. Bởi ghé phủ Kim Bình chùa Từ 

Vân mà ăn nhờ một bữa. Nhờ ơn các sải chùa ấy cầm ở nán mà coi đèn Nguơn tiêu. Thấy Ðại vƣơng 

hiện hình Phật, tôi là thai phàm mắt thịt, thấy Phật thì lạy, không dè xúc phạm Ðại vƣơng . 

 

Chúa yêu hỏi rằng: 

- Từ xứ Ðông Ðộ đến đây xa lắm, ngƣơi đi một lũ là mấy ngƣời, khai tên họ cho rõ, nói thiệt thì ta 

tha . 

 

Tam Tạng thƣa rằng: 

 

- Bần tăng họ Trần, pháp danh la Huyền Trang, hiệu là Ðƣờng Tam Tạng. Tôi có ba đệ tử, thứ nhứt 

là Tôn Ngộ Không hiệu là Tôn Hành Giả, nguyên trƣớc là Tề Thiên đại thánh quy y . 

 

Các yêu nghe nói tên ấy, giựt mình hỏi rằng: 

 

- Phải la Tề Thiên đại thánh năm trăm năm trƣớc phản Thiên cung đó chăng? 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Phải! Còn ngƣời thứ nhì là Trƣ Bát Giới vốn thiệt Thiên Bồng nguyên soái đầu thai. Còn ngƣời thƣ 

ba là Sa Ngộ Tịnh, vốn thiệt Quyện Liêm đại tƣớng quân xuống phàm . 
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Ba chúa yêu nghe nói đều kinh hải nói: 

 

- May là chƣa ăn thịt nó. Phải ăn lở thì khó lòng. Thôi chúng bây đem nó mà xiềng lại phía sau, đợi 

bắt đặng ba ngƣời học trò sẽ ăn thịt luôn thể . 

 

 

Nói rồi điểm một lũ Ngƣu tinh cầm binh khí ra cửa động dàn binh phất cờ gióng trống.  

Còn ba chúa yêu nai nạt xong xả, cầm khí ra động nạt rằng: 

 

- Ai ó ré trƣớc cửa ta đó? 

 

Tôn Hành Giả ngó thấy ba con yêu, một con cầm búa đồng, một con cầm siêu đao, một con vác hèo 

mây.  

Còn bao nhiêu tiểu yêu là Ngƣu tinh hết thảy! Ðứa thì vác gậy, có ba đứa cầm cây cờ lớn, cờ thứ 

nhứt đề: 

 

- Tịch Hàng đại vƣơng, cờ thứ nhì đề: Tịch Thử đại vƣơng; cờ thứ ba đề:Tịch Trần đại vƣơng. Tôn 

Hành Giả bƣớc tới hét lớn rằng: 

- Yêu tặc, biết Lão Tôn hay chăng? 

 

Chúa yêu nạt rằng: 

 

- Ngƣơi là Tôn Ngộ Không làm phản thiên cung, chúng ta nghe đồn mà chƣa thấy mặt; nay thấy mặt 

hổ thẹn quá chừng! Té ra ngƣơi là con khỉ nhỏ mà dám nói lơn lối! 

 

Tôn Hành Giả nổi giận hét lớn rằng: 

 

- Chúng bây là lũ yêu quái ăn vụng dầu, đừng có nói bậy. Mau trả lại thầy cho ta . 

 

 

Nói rồi huơi thiết bảng đập đại. Ba chúa yêu đƣa khí giái ra đở; đánh một trăm năm chục hiệp, mặt 

trời gần lặn, mà chƣa thấy hơn thua. 
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Khi ấy Tịch Trần đại vƣơng cầm gậy mây nhảy trái rung cờ, lũ Ngƣu tinh thấy rung cờ, đồng hè xốc 

tới vây Hành Giả bịt bùng, đứa cầm giáo mà đâm, đứa vác hèo mà đập.  

Tôn Hành Giả nhắm thế không lại, hú một tiếng nhảy lên mây mà chạy. Chúa yêu không đuổi theo, 

liền thâu binh về động. 

 

Còn Tôn Hành Giả về chùa Từ Vân, thuật chuyện với Sa Tăng, Bát Giới.  

Bát Giới nói: 

- Chắc chỗ ấy là thành Phong đô . 

 

Bát Giới cƣời rằng: 

 

- Ðại ca nói binh nó là quỷ Ngƣu đầu, nên ta biết đó là Ðịa ngục . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Không phải đâu, ta coi bộ con yêu ấy chắc là con tây thành tinh . 

 

Bát Giới nói: 

 

- Nếu quả nó là con tây thành tinh, thì mình bắt nó cƣa lấy u mà bán, cũng đặng bạc ít chục . 

 

 

Ba anh em đƣơng nói chuyện, kế các sải dọn cơm chiều, ăn uống xong xả.  

Tôn Hành Giả nói: 

- Thôi, sửa soạn đi ngủ cho khỏe, để sáng chúng ta đồng đi đánh lũ yêu mà cứu sƣ phụ . 

 

Sa Tăng nói: 

 

- Anh ôi! Lời tục thƣờng nói rằng: 

 

- Ðể trể thì sanh chuyện. Nếu đem nay lũ yêu không ngủ, nó ăn thịt sƣ phụ, thì mới làm sao? Chi 

bằng đi bây giờ, thì chúng ta trở tay không kịp, chắc cứu thầy mới đặng. Nếu chậm trễ thì khó lòng . 

 

Bát Giới nghe rõ chuyển lực nói rằng: 
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- Sƣ đệ nói phải lắm. Vậy thì chúng ta thừa dịp sáng trăng đi đánh yêu quái . 

 

Tôn Hành Giả nói:  

- Vậy thì mấy thầy giữ gói đồ và coi giùm con ngựa, đặng chúng tôi đi bắt yêu đem về nộp cho quan, 

cắt nghĩa rõ: Yêu giả phật mà thâu dầu, thì cứu dân khỏi sự tổn phí . 

 

Các sải đều khen phải và vƣng lời, rồi ba anh em đồng bay riết.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 95  

Hành Giả biết yêu, trừ Ngọc Thố 

Thiên Bồng nhớ tật, níu Hằng Nga 

Tôn Hành Giả thấy thầy có nết nhƣ vậy, thì khen thầm rằng: 

- Ðáng ông hòa thƣợng lắm, tuy tai phàm mắt thịt mà thấy sắc không mê, chẳng mến giàu sang 

không tham lợi lộc! Ta phải ráng cứu kẻo tội nghiệp thầy . 

 

Xảy thấy Hoàng Hậu dắt Công Chúa lại gần, lạy chúc vạn tuế.  

Tam Tạng run cằm cặp hồn vía lên mây!  

Tôn Hành Giả coi rõ trên đầu Công Chúa có một điểm khí yêu, song không dữ cho lắm. Liền bay lại 

nói nhỏ bên tai Tam Tạng rằng: 

 

- Thầy ôi! Công Chúa giả . 

 

Tam Tạng nói nhỏ lại rằng: 

 

- Biết là giả, làm sao cho nó hiện hình . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ðể tôi hiện hình bắt nó? 
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Tam Tạng nói: 

 

- Không đặng, không đặng, chẳng nên kinh giá, để Hoàng đế và Hoàng Hậu lui ra rồi sẽ hay . 

 

Tôn Hành Giả tánh nóng nảy đợi không đặng, hiện nguyên hình nhảy lại chụp Công Chúa và hét lớn 

rằng: 

 

- Nghiệt súc, ngƣơi cả gan lộng giả thành chơn còn chƣa vừa ý, lại muốn hại tới thầy ta . 

 

 

Khi ấy vua Thiên Trúc thất kinh chết đứng.  

Hoàng Hậu về bò càng, cung nga thế nữ chạy mất hết! 

Còn Tam Tạng vừa run vừa ôm vua Thiên Trúc mà tâu rằng: 

- Xin Bệ Hạ đừng kinh hãi. Ấy là đệ tử tôi hiện hình, mà bắt Công Chúa giả. 

Khi ấy con tinh biết lậu sự rồi, nó vùng khỏi Hành Giả liền cởi áo và bỏ đồ nữ trang chạy ra miếu 

Thổ Ðịa lấy cái chày đâm thuốc nhƣ đoản côn . 

Tôn Hành Giả đuổi theo, náo quay lại đánh một chày.  

Tôn Hành Giả giựt thiết bảng ra đở.  

Hai ngƣời đánh tại vƣờn hoa. 

 

Giây phút nó nhảy lên nữa lừng.  

Tôn Hành Giả liền nhảy theo đánh.  

Bá tánh xem thấy vở mật, nội trào coi cũng hết hồn, Tam Tạng kêu và nói lớn rằng: 

- Ai nấy đừng hãi kinh, ấy là yêu tinh giả hình Công Chúa, để học trò tôi bắt nó, thì biết cội rễ rõ 

ràng . 

 

 

 

Còn mấy bà Quý Phi lấy trâm nĩa áo dƣới đất đƣa cho Hoàng Hậu xem rồi phán rằng:  

- Thiệt y phục của con ta. Song nó đã để mình trần mà đánh với hào thƣợng trên mây, chắc là loài 

yêu quái mới đằng vân đặng . 

 

Vua Thiên Trúc nói phải, quan quân xét lại mới tỉnh hồi, đồng coi hai ngƣời hổn chiến trên mây, hơn 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

nữa ngày không phân thắng bại, ai nấy đều lấy đầu! 

 

Còn Tôn Hành Giả giận quá, quăng thiết bảng lên, bảo: 

- Biến biến . 

Thiết bảng liền biến ra cả trăm cái, đánh đập tứ bề, con tinh hóa gió lên mây.  

Tôn Hành Giả bay lên đuổi mãi, đu thét tới Tây Thiên Môn, thấy cờ xí phất phơ, Tôn Hành Giả kêu 

lớn nói rằng: 

 

- Mấy ngƣời giữ Tây Thiên Môn phải đón yêu tinh lại, đừng để nó chạy qua! . 

 

 

 

Khi ấy Hộ Quốc Thiên Vƣơng nghe kêu, liền dẫn tứ Nguơn soái, đem binh cản lại. Con tinh đi tới 

không đặng, tức mình trở lại đánh liều mạng với Hành Giả.  

Tôn Hành Giả coi lại thấy đoản côn của con yêu, một đầu lớn, một đầu nhỏ, coi nhƣ cái chày đâm 

thuốc, liền nực cƣời hỏi rằng: 

- Nghiệt súc, ngƣơi cả gan dám lấy chày mà cự với thiết bảng của Lão Tôn! 

Con tinh nghiến răng trẹo trẹo mà nói rằng: 

 

- Ngƣơi không biết binh khí của ta, hãy nghe cho rõ, vốn nó bằng ngọc, ở tại thiềm cung, quết thuốc 

trƣờng sanh; không biết mấy ngàn trăm mà kể, có sợ chỉ thiết bảng của ngƣơi, đánh nhằm một chày 

thì hồn về chín suối. 

Tôn Hành Giả nghe nói cƣời rằng: 

 

- Nghiệt súc ôi! Ngƣơi đã ở Cung Thiềm, thì biết danh Lão Tôn lắm, sao còn dám cực địch với ta . 

Mau mau hiện nguyên hình ta dung tánh mạng . 

 

Con yêu nói: 

 

- Ta cũng biết ngƣơi là Bật mả ôn, năm trăm năm trƣớc phá tới Thiên cung, đáng lẽ nhịn ngƣơi mới 

phải. Ngặt vì ngƣơi phá việc vợ chồng, cũng nhƣ là cứu cha mẹ, nên tức lòng ta lắm, quyết một đòn 

một mất với ngƣơi . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói tới Bật mả ôn, liền nổi hành hung hổn chiến.  
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Nói vừa đánh vừa chạy cửa Nam thiên, đánh ráng ít hiệp rồi nó hóa ra hào quang sáng giới, bay 

xuống hƣớng Nam, Tôn Hành Giả theo đuổi tới hòn núi kia, hào quang nhập vào núi, Tôn Hành Giả 

kiếm không đặng sợ nó trở về hại thầy nên nhìn hòn núi cho nhớ, rồi liền bay trở lại. 

 

 

Lúc ấy nhằm giờ thân, vua Thiên Trúc và Hoàng Hậu đƣơng nghi ngại, xảy thấy Tôn Hành Giả ở 

trên mây nhảy xuống kêu rằng: 

- Thầy ôi! Tôi đã về đây. 

Tam Tạng nói:  

- Ngộ Không đứng lại vững vàng, chẳng nên làm kinh giá. Ta hỏi ngƣơi: Vậy chớ chuyện công chúa 

giả ra thể nào? 

 

Tôn Hành Giả chắp tay đứng ngoài cung Chi Thƣớc thƣa rằng: 

 

- Ðệ tử đánh nữa ngày nó đã đại tẩu tôi đuổi theo tới núi hƣớng nam, kiếm hoài không đặng nó. Nên 

tôi sợ nó biến hóa về cung mà hại thầy, phải trở lại xem thử . 

 

Vua Thiên Trúc nghe nói, liền níu Tam Tạng mà hỏi rằng: 

 

- Nhƣ giả Công Chúa là yêu, chớ chơn công chúa ở đâu, xin cắt nghĩa cho rõ. 

Tôn Hành Giả nói hớt rằng: 

 

- Ðợi Lão Tôn bắt gả công chúa xong, tự nhiên có chơn công chúa . 

 

 

Khi ấy Hoàng Hậu nghe nói rất mừng, hết lòng nghi sợ, liền bƣớc tới lạy Hành Giả mà nói rằng: 

- Xin thánh đặng cứu chơn công chúa về đây, tôi sẽ đền ơn trọng thể. 

Tôn Hành Giả nói rằng: 

 

- Chốn nầy là cung cấm, tôi chẳng lẽ nói chuyện lâu, xin nƣơng nƣơng an lòng về cung. Còn Bệ Hạ 

và thầy tôi ra đền, tôi sẽ nói chuyện lâu mới đặng. 

Hoàng Hậu y lời về cung. 

 

Còn vua Thiên Trúc đi với TamTạng và Hành Giả ra đến truyền chỉ dọn tiệc thiết đãi. Tôn Hành Giả 
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nói: 

- Xin mời hai vị sƣ đệ tôi đến đây bảo hộ thầy tôi, phòng khi yêu nó hiện về làm hại, thì tôi mới vững 

bụng đi bắt yêu tinh. 

Vua Thiên Trúc y lời thỉnh Sa Tăng, Bát Giới tới, Tôn Hành Giả thuật chuyện lại. Rồi dặn rằng: 

 

- Hai em phải rán sức giữ gìn thầy cho lắm, đặng ta đi bắt yêu tinh đem về, sẽ lo tìm công chúa thiệt. 

Dặn rồi nhảy thót qua núi nam, kiếm một hồi không thấy cửa động!  

Tôn Hành Giả nổi nóng, bắt ấn niệm chú thâu Sơn thần, Thổ Ðịa đến hỏi rằng: 

 

- Núi nầy tên chi, có bao nhiêu yêu quái, phải khai thiệt, kẻo ta đập chết bây giờ? 

 

Sơn thần, Thổ Ðịa quỳ thƣa rằng: 

 

- Núi nầy tên là Mao Ðỉnh, trong núi có ba cái hang nhỏ chớ không có yêu quái, từ xƣa đến nay gọi 

là Phƣớc Ðịa, nếu đại thánh muốn kiếm yêu quái, xin đi theo ngỏ lên Tây Phƣơng, chớ đây thiệt 

không có yêu quái. 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ta mới đuổi một con yêu đến núi nầy, không biết nó chốn ngỏ nào, kiếm hoài không đặng! Thổ 

Ðịa, Sơn Thần nghe nói hồ nghi yêu tinh chung xuống hang thỏ mà trốn, nên dẫn Hành Giả đến ba 

cái hang thỏ mà kiếm, mới tới hai cái hang dƣới chơn núi, thỏ thất kinh chạy vở cả bày, coi lại là 

hang trống không có chi hết. 

 

Ðoạn dẫn lên chót núi tới hang thỏ lớn đã thầy lấp rồi, coi lại tấm đá lớn đậy miệng hang.  

Thổ Ðịa nói: 

- Chắc yêu tinh bị đuổi nột, nên chun xuống hang nầy. 

Tôn Hành Giả lấy thiết bàng xeo tấm đá lên, con yêu ở dƣới hang hú một tiếng nhảy lên mắng rằng: 

 

- Ai bảo Sơn Thần làm khôn, Thổ Ðịa mách miệng, đem cừu nhơn tới ổ kiếm ta? 

 

Vừa mắng Thổ Ðịa, Sơn Thần, vừa đánh với Hành Giả. Thổ Ðịa, Sơn Thần rút lui. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả ráng sức bình sanh, đánh con yêu ấy trở tay không kịp, nó và đánh và rút lui cho 
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tới trời tối.  

Tôn Hành Giả ráng sức đuổi theo, con yêu ấy chắc mƣời phần phải chết, vì đã đuối sức rồi.  

Xảy nghe trên mây có tiếng kêu lớn rằng: 

- Ðại Thánh khoan đánh đã . 

 

Tôn Hành Giả ngó ngoái lên, thấy Thái Âm Tinh Quân đi với Hằng Nga tiên nữ, đã bay xuống trƣớc 

mặt Tôn Hành Giả giựt mình không dám đánh nữa, liền bái mà hỏi rằng: 

 

- Chẳng hay bà giáng hạ có chuyện chi? 

 

Thái Âm Tinh Quân nói: 

 

- Con yêu đánh với ngƣơi đó, là con Ngọc Thố của ta, nó thuở nay ở tại cung Quảng Hàn đâm thuốc 

huyền sƣơng là trƣờng sanh dƣợc. Bởi nó ăn cắp chìa khóa mở cửa cung mà trốn, dã một năm nay. 

Ta đánh tay biết bữa nay nó bị nạn mà chết, nên xuống đây mà cứu nó. Xin Ðại Thánh vị mặt ta, tha 

nó làm ơn . 

 

Tôn Hành Giả nói rằng: 

 

- Hèn chi nó đánh với Lão Tôn bằng cái chày đâm thuốc! Bởi bà không rõ, ngở nó là hiền, chớ nó 

xuống phàm bắt công chúa nƣớc Thiên Trúc mà hƣởng phú quý, nay nó gieo cầu nhằm thầy tôi, 

quyết chăm làm Phò Mã, thiệt là hai, ba án không lẽ thứ tay . 

 

Quan Âm Tinh Quân nói: 

 

- Ðại Thánh không rõ, chớ Công chúa không phải ngƣời phàm, nguyên trƣớc là Tố Nga ở tại cung 

Quảng Hàn, cách hai mƣơi năm có đánh Ngọc Thố một vã. Sau lại sanh tâm muốn việc trần tục, mới 

lén xuống đầu thai mà làm công chúa nƣớc Thiên Trúc. Còn Ngọc Thố oán Tố Nga vã nóp một cái, 

nên sau lén xuống báo cứu, mới bắt Tố Nga quăng ra ngoài đồng cho bỏ ghét, rồi hiện hình ở thế 

trong cung, tội ấy đáng giết. Song sanh sự chấm Bần Tăng làm Phò Mã, tôi ấy không dung. Tuy vậy 

mà chƣa động phạm tới Ðƣờng Tăng, xin Ðại Thánh vị tình mà tha tội cho nó, ta sẽ đem nó về cung 

Quảng Hàn . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

 

- Nhƣ vậy thì sự nhơn quả một vay một trả cũng vừa, Lão Tôn cũng oán cứu chi mà nghịch ý chỉ. 

Song còn một điều nầy bất tiện lắm: Nếu bà thâu Ngọc Thố về cung, chắc Lão Tôn thuật chuyện lại 

vua Thiên Trúc không tin, vì chẳng có bằng cớ! Vậy thì xin bà chịu phiền đi với Lão Tôn đem Ngọc 

Thố tới đền vua Thiên Trúc mà làm chứng cho tôi. Một là rõ thần thông của Lão Tôn, hai là cắt 

nghĩa cho rõ sự nhơn quả của công chúa . 

 

 

Thái Âm Tinh Quân nghe nói liền chỉ con yêu mà nạt rằng: 

 

- Sao ngƣơi chƣa hiện nguyên hình, còn đợi chừng nào nữa? 

 

 

Con yêu ấy liền nhào xuống, hiện nguyên hình là con thỏ ngọc, lông trắng nhƣ sƣơng.  

Thái Âm Tinh Quân lấy dây cột cổ nó mà dắt đi, truyền Hằng Nga đằng vân theo mình đi qua đền 

vua Thiên Trúc với Hành Giả. 

 

 

Lúc ấy đã chạng vạng, trăng mọc tỏ rõ.  

Vua Thiên Trúc, Tam Tạng đƣơng ngồi ngắm đền, xảy thấy hƣớng nam có một vừng mây đỏ sáng 

chói nhƣ ban ngày, bay lần tới trƣớc điện.  

Lại nghe Tôn Hành Giả kêu lớn rằng: 

- Bệ Hạ nghe cho rõ: Hãy mời Hoàng Hậu ra đây mà xem . 

 

Vua Thiên Trúc y lời, vợ chồng và các Quý Phi đồng ra ngoài đền mà làm lễ. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả và cắt nghĩa rằng: 

- Bà đây là Nguyệt Cung Hoàng Hậu Thái Âm Tinh Quân, còn cô nầy là Hằng Nga trong cung 

Nguyệt, còn con thỏ mầy là Ngọc Thố nó giả làm công chúa trót năm . 

 

 

Vua Thiên Trúc và Hoàng Hậu với các Quý Phi đồng thắp hƣơng quì lạy. Tam Tạng, Sa Tăng, Bát 

Giới và bá văn võ cũng lạy mừng.  

Có thiên hạ cũng đặt bàn hƣơng án; lạy và niệm phật. 
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Khi ấy Bát Giới thấy Hằng Nga đứng sau lƣng Thái Âm Tinh Quân, trực nghĩ nhớ chuyện cũ, Bát 

Giới nhảy bổ lên nửa lừng, nắm tay áo Hằng Nga mà cƣời rằng:  

- Nàng ôi, ta với nàng là tình cũ nghĩa xƣa, cũng vì nàng mà ta phải đọa ra thân ông chản, xin nàng 

xét chuyện cũ mà thƣơng tình ở chơi một lát với tôi kẻo tội nghiệp!  

 

Tôn Hành Giả thấy gay con mắt, liền bƣớc lại xách tay Bát Giới, vã miệng vài cái và mắng rằng: 

- Ngƣơi còn thói rừng, không biết lễ nghĩa. Chỗ nầy không phải chỗ chơi mà dám trêu hoa ghẹo 

nguyệt? 

 

Bát Giới nói: 

 

- Giữa chốn nầy ta làm chi đặng mà ngại, bất quá giả ngộ cho vui kẻo buồn . 

 

 

 

Khi ấy Thái Âm Tinh Quân và Hằng Nga đồng bay về cung Nguyệt.  

Còn Tôn Hành Giả kéo cổ Bát Giới xuống.  

Vua Thiên Trúc mời Hành giả vào đền, hỏi thăm rằng: 

- Trẫm nhờ ơn Ðại Thánh trổ tài hoa phép trừ đặng yêu tinh, song không biết công chúa thiệt ở đâu, 

xin cắt nghĩa cho rõ? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Chơn công chúa không phải cốt phàm. Vốn thiệt Tố Nga trong cung Nguyệt, bởi hai mƣơi lăm 

trƣớc Tố Nga bạt tai Ngọc Thố một cái, rồi sanh tâm muốn xuống phàm trần, mới lên đầu thai vào 

Hoàng Hậu. Còn Ngọc Thố nhờ tiền cứu, năm ngoái trốn xuống bắt Tố Nga bỏ lại đồng hoang, rồi 

biến hình công chúa vào cung mà ở. Sự nhơn quả ấy là Thái Âm Tinh Quân cắt nghĩa rõ ràng nhƣ 

vậy. Nay Thái Âm Tinh Quân đã thâu Ngọc Thố về cung Thiềm, mai Bệ Hạ giàng giá đi tìm công 

chúa . 
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Vua Thiên Trúc nghe rõ, rơi lụy than rằng: 

 

- Con ôi! Từ khi trẫm lên ngôi đến nay, không đi ra khỏi cửa thành, nay biết con ở đâu mà kiếm cho 

đặng! 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Bệ Hạ đừng phiền não làm chi, chơn công chúa bây giờ ở tại chùa Bố Kim, bữa nay đã tối, hãy nghỉ 

ngơi, mai Lão Tôn sẽ đem công chúa lại . 

 

 

Khi ấy bá quan nghe nói, đồng quì tâu rằng: 

- Xin Bệ Hạ hãy an lòng, chớ phiền muộn mà kém hao vóc ngọc. Thần tăng biết việc đằng vân giá vụ 

thì càng thông quá khứ vị lai. Mai Bệ Hạ cậy thần tăng dẫn đƣờng, thì tìm ra công chúa . 

 

Vua Thiên Trúc y tấu, lau nƣớc mắt phán rằng: 

 

- Ðiển Thiện quan, dọn yến tại Lƣu xuân đình đãi bốn vị thánh tăng cho xứng đáng . 

 

 

 

Khi ấy quan Ðiển Thiện vƣng chỉ, dọn yến rồi, mời bồn thầy trò ăn uống xong xả, liền dọn phòng 

nghỉ ngơi. 

 

 

Còn đêm ấy Vua Thiên Trúc và Hoàng Hậu, mảng nhớ con nên vợ chồng than khóc, không ngủ đặng 

chút nào. Tuy vậy mặc lòng mà yêu tinh đi rồi, nên Vua Thiên Trúc và Hoàng Hậu đều tiêu hết hơi 

đen trên mặt, tinh thần mạnh mẽ, trí hóa minh mẫn nhƣ xƣa. 

 

 

Rạng ngày Vua Thiên Trúc lâm triều, bá quan văn võ chầu chực chúc tụng xong xả. Vua Thiên Trúc 

cho mời bốn thầy trò vào đền, truyền nhắc bốn cái túi đôn mời ngồi tử tế.  

Vua Thiên Trúc bƣớc xuống ngai phán rằng: 
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- Hồi hôm Ðại Thánh nói rằng: Chơn công chúa bây giờ ở tại Bố Kim tự, Hòa Thƣợng thuật chuyện 

rằng: Năm ngoái đƣơng tham thiền trong lúc ban đêm, nghe tiếng khóc văng vẳng ngoài cửa sau, 

bƣớc ra nền Kỳ Viên, ngó thấy một ngƣời quốc sắc, ngồi một mình than khóc. Lão Hòa Thƣợng nghi 

là yêu quái, mới hỏi căn do: Nàng ấy nói mình là công chúa nƣớc Thiên Trúc đi ngoạn kiểng bị gió 

lớn thổi bay tới đây.  

Lão Hòa Thƣợng lập thế mà nuôi, vì sợ ác tăng khuấy phá, nên lấy xiềng mà xiềng nàng ấy trong 

phòng rồi đóng cửa chắc chắn, đục một lỗ đúc chén cơm, nói gạt các sải rằng: 

 

- Mới bắt đặng yêu tinh xiềng tại phòng ấy, sợ xuống hại lê dân, song cứ mỗi ngày đem cơm nƣớc 

cho nó ăn mà làm phƣớc. Các sải cũng tin, và nàng ấy cũng biết ý, nên ban ngày giả điên nói xàm, 

con ban đêm kêu cha mẹ mà khóc! Lão Hòa Thƣợng muốn dƣng cho Bệ hạ, song chẳng nghe tin mất 

công chúa, nên chẳng dám dƣng vì sợ có tội. Khi Bần tăng đến chùa ban đêm nghe tiếng khóc, mới 

hỏi thăm Lão Hòa Thƣợng có thiệt nhƣ vậy, cũng hồ nghi yêu tinh giả hình công chúa mà ở trong 

cung, mới ân cần dặn Bần Tăng, đến đổi điệp thì dò tin cho rõ, nếu quả có mất công chúa gieo sầu, 

mới bị vấn vƣơng mất bữa! 

VuaThiên Trúc nghe rõ liền cất tiếng khóc vang. 

 

 

Khi ấy Tam cung lục viện nghe vua khóc lớn, thất kinh đồng chạy đến hỏi thăm. 

Nghe thuật chuyện lại vân vân, ai nấy cũng động lòng rơi lụy. 

 

Giây phút vua Thiên Trúc bớt khóc, liền hỏi thăm rằng: 

- Chẳng hay chùa Bố Kim cách bao nhiêu dặm? 

 

Tam Tạng tâu rằng: 

 

- Cách đến chừng hơn sáu chục dặm . 

 

VuaThiên Trúc phán rằng: 

 

- Vậy thì thái sƣ coi thế việc Triều đình cho trẫm, đặng cho trẫm với chánh cung Hoàng Hậu dẫn bá 

quan theo Ðại Thánh đến chùa Bố Kim mà rƣớc công chúa . 

 

Bá quan vƣng chỉ giàng giá theo phó.  
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Tam Tạng và Sa Tăng, Bát Giới dẫn lộ. 

 

Tôn Hành Giả dùn mình một cái đã tới chùa Bố Kim.  

Các sải thấy Tôn Hành Giả ở nữa lừng sa xuống? 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Ta lên trời cũng đặng, hạ xuống nữa lừng! Chẳng hay có lão sƣ ở trong chùa hay chăng? Bảo ra đặt 

bàn hƣơng án tiếp giá. Vì VuaThiên Trúc và Hoàng Hậu bá quan đi với thầy ta gần tới cửa núi. Các 

sải nghe nói kinh hãi, không hiểu cớ gì! Liền vào bạch với thầy nhƣ vậy nhƣ vậy. 

 

Khi ấy lão Hòa Thƣợng ra mắt Tôn Hành Giả, rồi quỳ lạy rằng: 

- Lão gia gia ôi! Chuyện công chúa ra thể nào? 

 

Tôn Hành Giả thuật hết các việc.Lão Hòa Thƣợng lạy tạ ơn.  

Tôn Hành Giả hối rằng: 

 

- Dọn bàn hƣơng án, mà tiếp giá cho mau! 

Các sải nghe rõ đầu đuôi, mới biết nàng ấy là công chúa, không phải yêu tinh, ai nấy nữa mừng nữa 

sợ.  

Liền mặc áo cá sa, đặt bàn hƣơng án, dộng chuông đánh trống vang tai! 

 

Giây phút vua Thiên Trúc ngự đến cửa núi, các sải đồng quỳ lạy tiếp giá.  

Vua Thiên Trúc thấy Hành giả đứng trong chùa!  

Vua Thiên Trúc phán hỏi rằng: 

- Ðại Thánh tới đây hồi nào vậy? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Lão Tôn vung vai một cái, đã tới cửa chùa, sao ai nấy đi quá lâu, sao bây giờ mới tới? Nhắm chừng 

cũng có nữa ngày! . 

 

 

Khi ấy Tam Tạng thỉnh vua vào chùa, đến sau liêu, nghe công chúa còn giả điên, nói xàm inh ỏi!  

Tam Tạng chỉ và nói rằng: 
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- Công Chúa ở trong phòng đó . 

 

 

Lịnh truyền mở khóa phá cửa, Hoàng Hậu bƣớc vào, liền ôm con mà khóc!  

VuaThiên Trúc cũng tiếp theo! Sáu tròng đều ôm lụy khóc một hồi, rồi truyền hâm nƣớc cho công 

chúa tắm rửa thay y phục nhƣ xƣa, liền đỡ lên kiệu, khiêng về cung lập tức. 

 

Còn Tôn Hành Giả chắp tay bái vua Thiên Trúc mà tâu rằng: 

- Xin Bệ Hạ y tâu? 

 

VuaThiên Trúc đáp lễ hỏi rằng: 

 

- Ðại Thánh muốn bảo chuyện chi, trẫm cũng vƣng lời cả thảy . 

 

Tôn Hành Giả tâu rằng: 

 

- Tên núi nầy là Bá Cƣớc, bởi Bá Cƣớc là trăm cẳng nên nhiều loài rít thành tinh, đón bộ hành mà 

cắn, xin Bệ Hạ truyền chỉ cho một ngàn con gà cồ, thả vào trong núi, cho nó ăn những ngò công, thì 

mới tuyệt loài ấy, và sửa tên núi lại cho tốt. Còn chùa nầy có ơn nuôi công chúa, cũng nên sùng tu 

lại, và phong tặng cho thầy cả mà đền ơn . 

 

VuaThiên Trúc phán rằng: 

 

- Phải lắm phải lắm . 

 

Liền cải tên núi ấy lại là Bửu Hoa Sơn, ban chỉ tuyển gà trừ rít, và truyền chỉ quan công bộ cất chùa 

lại, phong lại là: 

 

- Sắc kiến Bửu Hoa Sơn Cấp Cô Bố Kim Tự . 

 

 

Phong lão Hòa Thƣợng làm chức Báo Quốc Tăng Quan, cứ mỗi tháng cấp lƣơng ba mƣơi sáu thạch 

gạo trắng, tiền Bảo Quốc Tăng Quan có tạ thế, cũng chọn một vị đệ tử làm chứa ấy ăn lộc luôn luôn, 

mấy đời cũng vậy, các sải mừng rở tạ ơn; rồi đƣa vua về nƣớc. 
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Ðoạn Vua Thiên Trúc về đền, dọn tiệc đoàn viên đãi rất trọng thể, công chúa tạ ơn bốn thầy trò, thờ 

tại Trấn Hoa các, Tam Tạng từ giả đi thỉnh kinh, VuaThiên Trúc cầm hoài, đãi tiệc luôn tám bữa.  

Tam Tạng vào đền tạ từ nữa, VuaThiên Trúc biết cầm lâu không đặng, truyền đem bạcvàng hai trăm 

đính, châu báu một mâm mà tạ ơn.  

Bốn thầy trò không chịu lãnh. Vua Thiên Trúc truyền dọn bốn cổ xe, đƣa bốn thầy trò cách trọng thể 

chúa tôi ngồi kiệu đi đƣa.  

Còn các sải chùa Bố Kim cũng muốn qua Tây Phƣơng nên đi theo mãi. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả sợ các sải theo báo hại, trể nải ngày giờ, nên làm phèp hóa một trận dông, các 

sải sợ cát vô con mắt đều nhắm lại!  

Bốn thầy trò đi mới đặng xa, lặng giông các sải mở mắt ra, không thấy dạng bốn vị, bơ ngơ ngáo 

ngát phải trở về chùa.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 96  

Khấu Viên ngoại ƣa đãi thầy tu 

Ðƣờng Trƣởng lão chẳng màn của cúng 

Nói về bốn thầy trò, từ khi Tôn Hành Giả hóa gió cho các sải trở về đi đặng thong thả.  

Lúc nầy hết Xuân qua Hè, đi đặng nữa tháng, tuy là không gặp yêu tinh, khỏi mắc tai nạn, song ăn 

sƣơng nằm tuyết lại lên ải xuống đèo ngƣời ngựa cũng mỏi mệt. 

 

 

Ngày kia thành trì trƣớc mặt, Tam Tạng hỏi rằng: 

- Chỗ nào đó vậy? 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Không biết không biết . 
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Bát Giới cƣời rằng: 

 

- Anh là ngƣời dạo khắp bầu trời, đi cùng trái đất, lẽ nào lại không biết? Chắc là cố ý mà khuấy 

chúng tôi chăng? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Thằng khùng không biết xét lẽ, ta tuy qua lại đƣờng nầy cũng nhiều lần, bất quá bay theo mây gió, 

chẳng hề bƣớc chơn xuống đất, không hỏi thăm là xứ gì! Bởi cớ ấy nên không biết thiệt tình, nào cố 

tình nói mật . 

 

 

 

Lúc đến thành Tam Tạng xuống ngựa, dắt qua khỏi thành, thấy hai ông già ngồi dựa hàng ba nói 

chuyện.  

Tam Tạng nói: 

- Ðồ đệ hãy đứng ngoài đƣờng mà đợi, để ta bƣớc vào mái hiên, hỏi thăm một chút. 

Dặn rồi liền bƣớc lại chắp tay thƣa rằng: 

 

- Bần Tăng kính chào hai vị thí chủ . 

 

 

Khi ấy hai ông đang ngồi đàm đạo, nói sách nói chuyện lăng xăng: 

- Nghĩ thƣơng anh hùng đời xƣa, bây giờ cũng ra tro ta đất. 

Xảy thấy Tam Tạng chắp tay chào hỏi.  

Hai ông đáp lễ hỏi rằng: 

 

- Trƣởng lão ở đâu tới đây? 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Bần Tăng ở phƣơng xa, đi thỉnh kinh Tây Phƣơng đem về Ðông Ðộ. Nay đến dây không biết quý 

sứ tên chi? Và chẳng hay có nhà nào lòng nhân từ, đến hóa trai một bủa? Xin hai ông làm ơn dạy chỉ 
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giùm. 

Ông già kia nói rằng: 

 

- Ðây là phủ Ðông Ðài, sau phủ có một huyện gọi là huyện Ðịa Linh. Còn trƣởng lão đừng đi hoa trai 

làm chi, cứ đi thẳng theo dãy nầy, có cái nhà lầu trở cửa qua hƣớng đông, trƣớc cửa có tƣợng hình 

bạch hổ, ấy là Khấu Viên Ngoại, trƣớc cửa có treo tấm bảng, đề rằng: Vạn Tăng bất trở, chẳng hề bỏ 

sót sải nào. Nếu thấy thầy ở phƣơng xa tìm tới, chắc là hậu đãi mƣời phần, thôi đi đi đừng làm cắt 

đức chuyện của chúng tôi, tội lắm! 

Tam Tạng tạ tử trở lại thuật chuyện với Hành Giả, bốn thầy trò đi lần tới chợ, thiên hạ lấy làm lạ, và 

coi và nói nhỏ với nhau.  

Tam Tạng dặn ba trò đừng sanh sự.  

Ba anh em nghe lời cúi mặt mà đi một cách nhu mì. 

 

Giây phút tới chợ, thấy một tòa lầu lớn, trƣớc có treo tấm bảng bốn chử: Vạn tăng bất trở.  

Tam Tạng khen rằng: 

- Cảnh Tây Phƣơng thiệt là đất phật! 

Bát Giới muốn đi vô.  

Tôn Hành Giả cản rằng: 

 

- Khoan đã, khoan đã! Ðể coi có ai ra đây hỏi tới rồi sẽ đi vào . 

 

 

Kế có một đứa gia đình bƣớc ra, tay cầm một cái cân, tay xách một cái giỏ, đi tới ngó thấy ba ngƣời 

đi tƣớng, thất kinh liệng cân quăng giỏ, chạy vào nhà báo rằng: 

- Ông ôi! Có bốn sải dị hình, đứng ngoài cửa ngỏ. 

Khấu Viên Ngoại dƣơng chống gậy đứng tại nhà cầu và niệm phật.  

Xảy nghe gia đình vào báo. 

Khấu Viên Ngoại bƣớc ra mời vào, nói rằng: 

 

- Các nhà lớn nầy là chỗ tiếp đãi cao tăng; còn cái nhà nhỏ kia chỗ tôi ở. 

Tam Tạng thấy từng trên có thờ Phật, liền khen ngợi nhiều lời. Rồi mặc áo cà sa, bƣớc lên lạy Phật, 

rồi trở xuống cởi áo cà sa, đàm đạo với Viên Ngoại.  

Tam Tạng nói: 
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- Thế chủ thờ phƣợng nghiêm trang lắm! 

Khấu Viên Ngoại hỏi: 

 

- Chẳng hay trƣởng lão ở đâu đến đây? 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Bần Tăng ở nƣớc Ðại Ðƣờng vƣng lịnh Thiên Tử, qua Tây Phƣơng lạy Phật thỉnh kinh. Nghe đồn 

Viên Ngoại háo thiện trai tăng, nên thầy trò tôi vào nhờ một bữa rồi đi Linh Sơn kẻo trể.  

Khấu Viên Ngoại hối gia tƣớng coi dọn cơm mà đãi bốn thầy, và đem ngựa ra sau cho ăn cỏ mà lúa. 

Rồi mời bốn thầy trò ngồi trà nƣớc.  

Tam Tạng hỏi thăm việc nhà.  

Khấu Viên Ngoại nói: 

 

- Ðệ tử họ Khấu tên Hồng, tự là Ðại Khoan, năm nay sáu mƣơi bốn tuổi, đến nay mới đây hai mƣơi 

bốn năm mà đãi mới đặng chín ngàn chín trăm mƣời sáu thầy, nay còn thiếu bốn vị nữa mới là viên 

mản, nay trời khiến bốn vị đến, thì đủ số rồi, xin bốn thầy cho biết hiệu đặng đem vào sớ viên mãn, 

và xin nán lại chừng một tháng, đợi làm hội viên mản xong rồi, để tử sắm sửa kiệu và ngựa, đƣa bốn 

vị đến núi Linh Sơn . Vì tại đây đến núi ấy không lấy làm xa, cách chừng tám trăm dặm. 

Tam Tạng nghe nói gần tới Lôi Âm thì mừng lắm. 

 

Lúc ấy gia đình hối dọn cơm om sòm.  

Bà Viên Ngoại nghe mới hỏi rằng: 

- Vậy chớ sải ở đâu mới tới, mà các ngƣơi lo dọn cơm chay? 

 

Gia đình thƣa rằng: 

 

- Nghe bốn thầy ấy nói ở nƣớc Ðại Ðƣờng vƣng thánh chỉ qua Tây Phƣơng thỉnh kinh. Gia Gia nói 

với chúng tôi, chắc bốn thầy đó ở trên trời xa xuống, không lẽ ngƣời phàm mà đi đặng tới xứ mình, 

nên Gia Gia hối dọn cơm chay mà đãi . 

 

 

Bà Viện Ngoại nghe nói cũng mừng, truyền a huờn lấy áo rộng mặc vào, sẽ ra xem bốn sải cho biết.  

Gia đình thƣa rằng: 
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- Có một thầy tử tế dễ xem, còn ba sải dữ tợn xấu xa thiệt có coi lắm . 

 

Bà Viên Ngoại nói: 

 

- Nhứt là tốt ngƣời, nhì là dị tƣớng, đều không phải là bực tầm thƣờng đâu? Chúng bây hãy ra thƣa 

cho ông hay trƣớc rằng bà sẽ ra mắt cao tăng, cho biết ngƣời Trung Hoa . 

 

 

 

Khi ấy gia đinh vâng lời bƣớc ra thƣa lại. Khấu Viên Ngoại gật đầu, Tam Tạng nghe nói, liền đứng 

dậy bƣớc xuống.  

Bà Viên Ngoại đã tới nơi, ngó thấy Tam Tạng xinh tốt, coi lại ba ngƣời đệ tử dữ dằn!  

Bà Viên Ngoại biết không phải là ngƣời phàm, bền cúi đầu làm lễ.  

Tam Tạng đáp lễ nói rằng: 

- Cám ơn nữ Bồ Tát kính lâm . 

Bà Viên Ngoại hỏi chồng rằng: 

 

- Sao bốn vị sƣ phụ không ngồi chung? 

 

Khấu Viên Ngoại không kịp trả lời.  

Bát Giới cúi mặt nói lớn rằng: 

 

- Ba anh em tôi là đệ tử . 

 

Tiếng nói ồ ề nhƣ cọp rền, bà ấy nghe mọc ốc. 

 

 

Xảy có hai ngƣời Tú tài nhỏ, bƣớc tới lạy Tam Tạng. 

Tam Tạng vội vã xuống đáp lễ, Khấu Viên Ngoại kéo Tam Tạng lại mà nói rằng: 

- Hai đứa ấy là con của tôi, đứa lớn là Khấu Lƣơng, đứa nhỏ là Khấu Ðống. Hai đứa nó đọc sách 

trong thơ phòng, mới ăn cơm trƣa, hay Lão gia đến đây, nên chúng nó ra mắt . 

 

Tam Tạng khen rằng: 
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- Hay lắm. Phải lắm! Lời cổ ngữ có nói: Con cháu muốn nên, cho đọc sách, cửa nhà đặng phƣớc, bởi 

làm lành. Lời ấy thiệt không lầm, con nên tại cha mẹ khéo dạy, cho học thì chúng nó biết nhơn nghĩa 

lễ trí tín luôn luôn . 

 

 

 

Khi ấy hai Tú tài nhỏ hỏi Khấu Viên Ngoại rằng: 

- Thƣa cha, chẳng hay lão gia ở đâu mới đến đây? 

 

Khấu Viên Ngoại cƣời rằng: 

 

- Ở xa lắm, tại Nam Thiện bộ châu, vƣng chỉ Ðại Ðƣờng hoàng đế đến Linh Sơn cầu Phật Tổ mà 

thỉnh kinh . 

 

Hai tú tài nói: 

 

- Chúng tôi có coi sách Sự Tâm quản ký, thứ sách ấy có nói, xứ nầy là Tây Ngƣu hạ châu. Nhằm 

chừng Nam Thiện bộ châu đến đây, đi cũng nhiều năm lắm? 

 

Tam Tạng cƣời rằng: 

 

- Bần tăng bị trễ nải lắm, thiệt đi không đặng sóng, trăm đắng ngàn cay, gặp mƣu mắc nạn, tính đi 

mƣời bốn năm tới đây, thiệt một năm đi chừng bốn tháng! 

Khấu Lƣơng, Khấu Ðồng khen rằng: 

 

- Thiệt là sải thần, rõ là thầy thánh! 

Kế gia đinh dọn tiệc chay xong xả, Khấu Viên Ngoại bảo vợ con vào phòng, còn mình ngồi ăn cầm 

khách, ép Tam Tạng xới cơm, còn ba ngƣời học trò khỏi nài nỉ, nhứt là Bát Giới cứ và một chén một 

miếng, chúng đơm cơm xớt đà không kịp.  

Rồi đồ ăn cũng liền vô!  

Bát Giới làm nhƣ con trốt hốt đồ, cồng cộc nuốt cá. 

 

 

Ðoạn tiệc rồi, Tam Tạng đứng dậy, từ tạ xin lui.  
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Khấu Viên Ngoại can rằng: 

- Xin sƣ phụ ở rán ít ngày, lời tục rằng: Ban đầu con dễ, lâu ngày càng khó. Xin thầy nán lại đợi làm 

xong hội viên mãn, tôi sẽ đƣa thầy ngoài mƣời dặm mới an . 

Tam Tạng thấy Viên Ngoại có lòng, nên phải vì tình nán lại. 

 

 

Cách bảy ngày, Khấu Viên Ngoại thỉnh các sải ở sở tại cọng hai mƣơi bốn thầy đặng lo làm đám 

viên mãn. 

Các sải ấy viết sớ và sửa soạn cuộc tiệc, ba bốn bữa mới xong.  

Rồi coi ngày lành, vào đám viên mãn, tụng kinh ba ngày ba đêm mới xong đám ấy. Khấu Viên Ngoại 

công đức an bài rồi. 

 

 

 

 

Còn Tam Tạng nóng việc đi Lôi Âm, nên giả từ Khấu Viên Ngoại. 

Khấu Viên Ngoại nói: 

- Mấy bữa rày tôi mắc lo đám viên mãn, nên thất lễ cúng thầy, nên thầy không bằng lòng ở lâu, mới 

vội đi nhƣ vậy chăng? 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Bần Tăng đàng việc hậu đãi, trả ơn không đặng, có chuyện chi mà chẳng bằng lòng. Song tôi nóng 

việc đi thỉnh kinh lắm, vì khi trƣớc tôi mới từ giã, Thiên Tử đƣa khỏi thành, phán hỏi rằng: 

 

- Ngự đệ đi Tây Phƣơng, khoảng chừng nào về tới? Bần Tăng ngỡ là đi ngựa cũng mau, nên tâu 

rằng: Khoảng chừng ba năm. Chẳng ngờ đƣờng xá gập ghình, yêu tinh ngăn trở, đến nay mƣời bốn 

năm trời, chƣa thấy mặt Phật, không biết thỉnh đặng kinh hay chăng? May mà thỉnh đặng kinh, trở về 

cũng có mƣời hai mƣời ba năm nữa! Tội khi quân vì chí nặng biết chừng nào? Vậy xin Viên Ngoại 

cho Bần tăng đi thỉnh kinh xong, rồi sẽ trở lại ghé thăm ít bữa . 

 

 

 

Khi ấy Bát Giới sợ mất món ăn, liền nói lớn rằng: 
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- Sƣ phụ không biết vị tình, Viên Ngoại đã có lòng thành cầm ở, là có ý trai tăng, bởi Viên Ngoại 

không phải túng rối chi, nay đã làm viên mãn rồi, không còn lo đãi ai nữa mà sợ, dẫu một năm cũng 

vô can, một hai cũng đi vội làm cho. Ðây sẳn trai tăng lại không dùng, để đi xin chổ khác! Có ông bà 

thân thiết ở đàng trƣớc hay sao, nên mới nóng lòng nhƣ vậy? 

Tam Tạng nổi giận mắng rằng: 

 

- Ngƣơi là đứa thô tục, cứ biết một việc ăn, chắc cốt trƣớc ngƣơi là một vật chi của ngƣời ta nuôi, 

nên quên tánh nhƣ vậy? Thôi thôi ngƣơi muốn ở lại thì cứ ở, mai ta sẽ lên đƣờng, đi thỉnh kinh kẻo 

trể . 

 

 

 

Còn Tôn Hành Giả thuở nay thấy thầy cƣng Bát Giới, nên mình không dám động đến, bây giờ thấy 

Tam Tạng trở mặt . 

Tôn Hành Giả cũng hùa gió bẻ măng, đè cổ Bát Giới xuống đánh một hồi và mắng rằng: 

- Một mình ngƣơi ham ăn mà chọc thầy giận, cũng tại tiếng nói bất thông, rằng ông bà thân thiết ở 

đàng trƣớc, ngƣơi nói ông bà ai đó, làm cho sƣ phụ nổi giận mắng chung với chúng ta, ấy là một 

ngƣời làm xấu cả bọn mang nhơ, nếu ta không nói ra thì thầy cũng nghi ta ý nhƣ vậy . 

 

Bát Giới tức mình đứng dậy thở dốc, không dám trả lời cứ ngó thầy mãi. 

 

 

Khi ấy Khấu Viên Ngoại thất thầy trò giận hờn, biết Tam Tạng không chịu ở, liền cƣời mà nói rằng: 

- Xin sƣ phụ đừng nóng, hãy ở nán một bửa, đặng tôi mời ít ngƣời thân quyến, sắm sửa cờ trống, mai 

sẽ đƣa thầy đi . 

 

 

Xảy thấy bà Ngoại Viên bƣớc ra nói rằng: 

- Chẳng hay lão sƣ phụ đến nhà tôi đã đặng mấy ngày Tam Tạng nói: 

 

- Ðã đƣợc nữa trăng rồi . 

 

Bà Viên Ngoại nói: 
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- Nữa tháng nay thuộc về phần viên ngoại tôi, tôi xin ra công nữa tháng may y phục cho bốn thầy bận 

. 

 

Kế Khấu Lƣơng, Khấu Ðồng bƣớc tới thƣa rằng: 

 

- Gia phụ trai tăng hơn hai mƣơi năm mà chƣa gặp cao tăng. Nay viên mãn thời may trời xuôi bốn vị 

giáng hạ, cha con tôi có phƣớc vô cùng. Song anh em tôi còn thơ ngây, chƣa biết nhơn quả, có nghe 

lóm câu kinh nhƣ vầy: Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, bất tu bất đắc. Chắc là nghĩa nói rằng: Ông tu 

ông đặng phƣớc riêng, bà tu bà đặng phƣớc riêng, ai chẳng tu thì nấy chẳng phƣớc.Tiểu sanh từ lúc 

vào khoa, nhờ ơn tổ tiên, cám đức cha mẹ, đổ đặng phú tài, từ ấy đến nay mà dạy học mà học thêm, 

thiệt là giáo giả học chi báu, nên học trò đi qua thúc tu chút đỉnh, anh em tôi xin lấy ấy trai tăng nữa 

trăng, thiệt tình bắt chƣớc cha mẹ tôi, xin thầy nhậm lễ . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Lịnh đƣờng hậu đãi, chúng tôi có chẳng dám hứa thay! Tuy quý vị hậu tình thì cám ơn, chớ không 

dám chịu, vì sợ trể khâm hạn thì mắc tội với quân vƣơng nên nhứt định ngày mai sẽ rời gót . 

 

 

Ba anh em thấy Tam Tạng nói gắt nhƣ vậy, cũng phát rầu, hết thể ép uổng dắt nhau lui nghĩ. 

 

 

Còn Khấu Viên Ngoại thấy chuyện nhƣ vậy, cũng chẳng dám cầm, liền viết thiệp cho bà con hay, 

định ngày mai đến đƣa Tam Tạng; lại hối hầu bếp dọn tiệc, và sắm cờ mƣớn nhạc lăng xăng. Lại 

thỉnh đạo sĩ với thầy chùa, định ngày mai đến đƣa cho rậm đám.  

Kế dó đãi đằng xong xả, trời đã tối rồi. 

 

 

Rạng ngày sửa soạn cuộc tiệc cho tới giờ tị mới xong, dọn tiệc tiến hành trọng thể, trên thì đãi tiệc, 

dƣới thì xƣớng hát, đờn ca, ai nấy đều vui lòng hết thảy. 

 

Ðến mãn tiệc bốn thầy trò tạ ơn xong xả, đồng đi ra khỏi cửa.  

Khấu Viên Ngoại theo đƣa, có kẻ cầm sờ đi trƣớc, dạ nhạc theo sau, hai bên đƣờng là Hòa Thƣợng 

với đạo sĩ đƣa ra khỏi cửa thành cách mƣời dặm tới trƣờng đình thấy có dọn tiệc sẳn tại đó.  
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Khấu Viên Ngoại rƣng rƣng nƣớc mắt, bƣng chén rƣợu rồi nói rằng:  

- Sƣ phụ thỉnh kinh về, xin ghé tôi ít ngày, kẻo tấm lòng ao ƣớc . 

Tam Tạng tạ ơn nói rằng: 

 

- Nếu Bần tăng đến Lôi Âm, thì trƣớc tỏ việc đức hạnh Viên Ngoại, chừng trở về sao cũng ghé thăm 

. 

 

 

 

Khi ấy Khấu Viên Ngoại theo đƣa rán hơn ba dặm nữa.  

Tam Tạng từ mãi, Khấu Viên Ngoại mới chịu từ biệt lui về.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 97  

Tam Tạng bị vụ ăn cƣớp 

Ngộ Không cãi tử hồi sinh 

Nói về mấy thầy trò đi đặng bốn chục dặm đƣờng, thì trời đã tối.  

Tam Tạng nói: "Trời tối rồi, biết ghé vào đâu mà tá túc? 

Bát Giới vinh mặt nói rằng: 

 

- Sẳn nhà tốt không ở, sẳn cơm ngon chẳng ăn, một hai đòi đi cho đặng, bây giờ trời tối mà không có 

chỗ ngủ, lại thêm đói nữa, nên trời mƣa lớn thì mới tính làm sao? 

 

Tam Tạng mắmg rằng: 

 

- Nghiệt súc mắng ta phải chăng? Lời xƣa có nói: Tuy trƣờng an cảnh tốt, không phải là chốn nhà ta. 

Lẽ nào ở già đời tại nhà chúng? Nhƣ vậy thì là du thực chớ không phải thỉnh kinh về Ðông Ðộ, ta sẽ 

tâu với Thiên Tử, giao ngự trù cho ngƣơi ăn nứt ruột cho rãnh, sẽ thành báo quỷ cô hồn . 

 

Bát Giới nghe nói cúi đầu cƣời ha hả!  

Tôn Hành Giả ngó thấy xa xa một cái nhà tại bên đƣờng, liền hối thầy đến đó mà nghĩ.  
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Khi đến nhà ấy coi lại thì miễu hƣ, thấy trên biểng có đề bốn chữ rằng: 

 

- Hoa Quang Hành Viện . 

 

Tam Tạng xuống ngựa nói rằng: 

 

- Hoa Quang Bồ Tát là đệ tử Hỏa Diệm Ngủ Quang Phật, bởi trừ Ðộc Hỏa quỷ vƣớng mới giáng 

chức làm Ngủ Tiên linh quang, nay cũng nên vào miếu ngài mà tá túc . 

 

 

Bốn thầy trò bƣớc vào, kiếm không thấy đạo sĩ giữ miễu.  

Bởi miễu hoang nên không có ông từ.  

Coi lại thềm xiêu vách ngã, phía sau cây cỏ rậm rì!  

Thầy trò sợ có yêu quái liền tháo trở ra.  

Rủi bị trời mƣa nên trở vào mà đụt. Sợ yêu tà có biết, không dám dỉ hơi cùng nhau kẻ đứng ngƣời 

ngồi, trọn đêm không nhắm mắt. 

 

 

Nói về phủ Ðông Ðài, huyện Ðịa linh, có một đảng ăn cƣớp, chúng nó bàn luận với nhau rằng: 

- Tính coi nhà nào khá mà đi đánh . 

 

Lâu la nói: 

- Tôi nhắm Khấu Viên Ngoại giàu lắm, chi bắng trời đêm nay trời mƣa, nhà nào cũng ngủ, quân lýnh 

không tuần, áp tới làm hổn thì no lắm, vì trời mƣa lớn, chi bằng thừa đêm nay trời mƣa lớn, có la 

làng xóm cũng không nghe . 

 

Ðứa lâu la khác thƣa rằng: 

 

- Không nên đâu! Hết chi nhà giàu bất nhơn, mà đánh nà lƣơng thiện, ăn không đặng của mà mắc 

họa to! 

Chánh đảng nói: 

 

- Ðã ăn cƣớp là chết chƣa chôn, sợ mắc hạo sao đặng. Nếu lựa nhà mà đánh thì chết đói còn gì? Lấy 

chi mà nuôi chúng bây cho đủ . 
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Nói rồi truyền kéo tới, động cửa Khấu Viên Ngoại rồi ao vô!  

Khấu Viên Ngoại trốn lại cửa sau, vợ Viên Ngoại chạy chun xuống dƣới sân.  

Còn Khấu Lƣơng, Khấu Ðồng và các gia đình đều chạy trốn tứ tán. 

 

 

Khi ấy lũ ăn cƣớp bƣng đèn vào, đào soái hết thảy, ăn hành nổi no nê mới chịu buồm!  

Khấu Viên Ngoại tiếc của quá và chạy theo nói lớn rằng: 

- Các cha ôi! Các cha lấy nữ trang vàng bạc chẳng nói làm chi, xin cho gói quần áo lại, . Vợ chồng 

tôi dƣỡng già . 

 

 

Nói về dứt lời, ăn cƣớp chạy lại đá một cái, mà nó đá nhằm chổ nhƣợc!  

Khấu Viên Ngoại ngã xuống nằm ngay!. 

 

Lũ ăn cƣớp thấy tài gia ngã xuống, cũng nó dầm mƣa nhắm hƣớng Tây mà đổ. 

 

 

Ðoạn gia tƣớng thấy ăn cƣớp chạy xa, mới ra ngoài đỡ chủ dậy, coi lại đã chết rồi! Liền ré lên, và 

khóc và nói rằng: 

- Trời ôi! Ăn cƣớp đánh chủ tôi chết rồi! 

Ai nấy chạy ra khóc ngất. 

 

Còn bà Viên Ngoại nghĩ thầm rằng: 

- Bởi Tam Tạng không chịu ở lại nửa tháng cho mình trai tăng, muốn đi vội nên phải đƣa cách trọng 

thể, lũ ăn cƣớp thấy vậy, biết mình nhiều của mới có chuyện nầy! Chi bằng nói xáng xả mà hại bốn 

thầy trò cho bỏ ghét . 

Nghĩ rồi lại đỡ Khấu Lƣơng dậy mà nói rằng: 

 

- Con ôi, đừng khóc than làm chi! Tại cha con hay trai tăng nên viên mãn gặp sải tống mạng? 

 

Khấu Lƣơng nói rằng: 
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- Vì cớ nào cha mẹ gọi rằng gặp sải tống mạng? 

 

Bà Viên Ngoại nói: 

 

- Ăn cƣớp kéo vào đông lắm, mẹ sợ núp dƣới sân. Thấy ngƣời bƣng đèn là Tam Tạng, ngƣời cầm 

dao là Bát Giới, Sa Tăng gánh tài vật, Tôn Hành Giả trở lại đánh cha mi chết. Ấy là mẹ thấy rõ ràng . 

 

Khấu Lƣơng, Khấu Ðồng ngỡ thiệt, nổi giận nói rằng: 

 

- Mẹ thấy quả nhƣ vậy thì phải lắm.Bởi bốn sải ấy ở trong nhà mình đã nữa trăng nên thuộc đƣờng 

vô ngỏ ra, thấy nhiều của thì động lòng tham, thừa dịp mƣa đêm mà ăn cƣớp, đã lấy của lại giết cha 

tôi, thiệt ngƣời độc quá! Ðể sáng chúng tôi sẽ vào đơn đi cáo chỉ danh bốn sải ấy cho quan chủ tập nã 

mà trị tội ăn cƣớp ác nhơn . 

 

Khấu Ðồng nói: 

 

- Anh đặt cáo trạng ra thể nào? Xin nói sơ lƣợc nghe thử? 

 

Khấu Lƣơng nói: 

 

- Cũng cứ nghe theo lời mẹ mà khai rằng: 

 

- Tam Tạng bƣng đèn, Bát Giới cầm mác, Sa Tăng gánh tang vật, Hành Giả giết tài gia . 

 

 

Rạng đông bà Viên ngoại và gia tƣớng lo mau quan tài ẩn liệm Khấu Viên Ngoại, còn anh em Khấu 

Lƣơng vào phủ quì đơn.  

Quan Thứ sử phủ Ðổng đài tánh ở thanh liêm, việc làm công chánh, mới ra khách, thấy anh em quì 

dựng cáo và khóc và bẩm rằng: 

- Chúng tôi cáo về sự cƣờng đạo sát nhơn, xin quan lớn thẩm xét tập nã! 

Quan Thứ Sử xem trạng liền hỏi Khẩu cung.  

Anh em Khấu Lƣơng cũng y nhƣ cáo trạng, vì trong cáo trạng nói rõ mọi điều.  

Quan Thứ Sử sai lính khoái thủ lớp đi ngựa, lớp đi bộ, và điểm thêm dân tráng, hiệp cộng một trăm 

năm chục ngƣời, cầm khí giái và dây roi theo ngỏ Tây môn tập nã. 
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Nói về bốn thầy trò ở trong Miễu Hoa Quang tới sáng ra đi cũng bình an, đặng hai chục dặm đƣờng, 

gặp lũ ăn cƣớp chia của tang tại kẹt núi. 

 

Khi ấy lâu la đƣơng chia của tang, ngó thấy bốn thầy trò đi gần tới, thì bàn luận với nhau rằng: 

- Lũ thầy chùa nầy là Khấu Hồng đƣa đón hôm qua! 

Lâu la rộ lên rằng: 

- Phải phải . 

 

Chánh đảng cƣời rằng: 

 

- Hay lắm, hay lắm! Chúng ta làm nghề nầy không kể trời đất. Còn sá gì thầy chùa, lũ sải nầy ở nhà 

Khấu Hồng đã lâu, rất đổi giàng gía mà đƣa bề ngoài còn trọng thể, lẽ nào không đƣa bạc vàng phí lộ 

hay sao? Chi bằng mình đón nó mà giựt lại, và lấy đồ hành lý, bắt con ngựa cũng đáng tiền, sẽ thêm 

với nhau mới đủ . 

 

 

Ba chục lâu la vâng lời, đồng lấy khí giái ra đón đƣờng, hét lớn rằng: 

 

- Hòa Thƣợng đi đâu, mau nạp tiền mãi lộ? Bằng không thì chẳng còn đầu . 

 

Tam Tạng hãi kinh ngồi run trên ngựa!  

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Sƣ phụ đừng sợ, để Lão Tôn hỏi cho rành . 

 

Nói rồi lại tới chắp tay hỏi rằng: 

- Các ông làm gì vậy . 

Lâu la nạt rằng: 

 

- Ngƣơi không có mắt, chẳng biết đại vƣơng ta hay sao, nạp tiền mãi lộ thì chúng ta cho đi, bằng 

không thì chẳng tồn tánh mạng . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói cƣời rằng: 
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- Nói vậy thì chúng bây ăn cƣớp cạn! 

Lâu la đồng hét rằng: 

 

- Hòa Thƣợng nầy vô lễ lắm, đập chết nó đi! 

Tôn Hành Giả làm bộ sợ nói rằng: 

 

- Ðại vƣơng ôi, tôi là sải nhà quê, ăn nói chƣa sạch sẽ, xin tha tánh mạng cám ơn. Nếu Ðại vƣơng 

muốn thâu tiền mãi lộ, thì cứ tôi đây, bởi tôi giữ bạc tiền hết thảy, chớ ba thầy kia lƣng túc, không có 

vật chi. Ngƣời cỡi ngựa là thầy tôi, biết niệm phật và tụng kinh, chớ không có tiền bạc; còn ngƣời 

mặt đen là kẻ chăn ngựa cũng không có chi, còn ngƣời mỏ dài là kẻ đi gánh đồ mƣớn cho tôi, không 

có bạcvàng mà hỏi. Vậy thì mở vòng binh cho ba ngƣời ấy đi qua, tôi tình nguyện đƣa hết tài vật. 

 

 

Khi ấy lũ cƣớp khen rằng: 

- Hòa Thƣợng nầy ăn nói thiệt thà, vậy thì ba ngƣời ấy để đồ xuống mà đi! 

Tôn Hành Giả nháy Sa Tăng, Bát Giới để gánh đồ lại, rồi đi theo Tam Tạng.  

Tôn Hành Giả làm bộ mở gói đồ liền hốt cát vãi lên, làm phép định thân.  

Lũ ăn cƣớp đứng trơ trơ, cựa quậy không đặng.  

Tôn Hành Giả kêu lớn rằng:  

- Sƣ phụ trở lại đây cho mau! 

Tam Tạng quay ngựa lại, hỏi chuyện chi?  

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Ðố ai xô lũ ăn cƣớp cho ngã . 

 

Bát Giới làm phách lại xô, thằng nào cũng cứng ngắt hết thảy! Liền hỏi rằng: 

 

- Cƣờng đạo! Sao chúng bây chết cứng cả bầy? 

 

 

Hỏi hồi không nghe nói lại! 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả thấy Bát Giới không hiểu, liền cắt nghĩa rằng: 

- Ta làm phép định thân chúng nó . 

Bát Giới: 
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- Nếu anh không nói thì tôi tƣởng chúng nó mang bịnh sĩ cả bầy! 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Vậy rhì thầy ngồi xuống đó, để Lão Tôn xử cái vụ nầy. Lời tục nói: Thà bắt lầm chẳng thà thả bậy, 

nên tôi phải tra vấn chúng nó một hồi . 

 

 

Nói rồi nhổ lông hóa ra hơn ba chục sợi dây, bảo Sa Tăng, Bát Giới trói lâu la vào chánh đãng. 

 

 

Khi Sa Tăng, Bát Giới trói mèo lũ ăn cƣớp rồi.  

Tôn Hành Giả niệm chú giải phép định thân, chúng nó mới tỉnh hồn lại.  

Tôn Hành Giả mời thầy ngồi giữa, ba anh em cầm binh trƣợng đứng hai bên.  

Tôn Hành Giả hỏi rằng: 

- Ðặng bây mấy đứa? Làm nghề nầy đã đặng bao lâu? Ðánh đặng mấy đám rồi? Sát nhơn mấy 

mạng? Bây giờ là sơ phàm hay là tích tặc? Phải cứ thiệt khai ngay. Nếu nói dối thì nát sọ . 

Chánh đãng nói: 

 

- Chúng tôi thuở nay làm ăn không biết nghề nghiệp nầy, bởi chúng tôi xài phí lớn lắm, bán hết 

ruộng đất của ông bà, túng tiền chịu cực không đặng phải nhập đãng đón chúng mà giựt đồ, nghe tin 

rõ Khấu Viên Ngoại là nhà giàu, nên thừa đêm trời mƣa, vào làm oai lấy của. Nay lại gặp lão gia, 

biết là sải có tiền bạc, nhứt là thấy gáng đồ nặng nề, tƣởng có tài vật, nên tíng kiếm thêm chút đỉnh 

mà chia cho đủ phần. Không dè lão gia thần thông, xin lấy lòng từ bi dung chúng tôi toàn nạng, 

chúng tôi tình nguyện dâng hết của tang . 

 

 

Tam Tạng nghe nói kinh hãi, đứng dậy than rằng: 

- Ngộ Không ôi! Khấu Viên Ngoại nhơn đức hiền lành, sao lại mắc họa lớn? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Tại dùng lể vật trọng mà đƣa chúng ta, nên lũ ăn cƣớp thấy nhiều mới sang sự ấy. Thôi may mình 

gặp mà thâu lại, thiệt số không mất đồ . 
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Tam Tạng nói: 

 

- Chúng ta cám ơn Viên Ngoại hậu đãi không biết lấy chi mà đền đáp. Vậy thì đem của nầy về trả lại 

đền ơn, và tha lũ Lâu la làm phƣơc . 

 

 

Tôn Hành Giả y lời. Truyền Sa Tăng, Bát Giới lấy quần áo gát lên lƣng ngựa.  

Còn vàng ngọc bạc tiền và nữ trang giao cho Bát Giới gánh.  

Còn Sa Tăng gánh đồ hành lý của mình.  

Ý muốn đập chết lũ ăn cƣớp, sợ thầy nói mình sát sanh, nên dùn mình thâu lông lại. Lũ ăn cƣớp khỏi 

trói, dậy chạy bon bon, còn mấy thầy trò trở lại. 

 

Mấy thầy trở lại, không đặng hai dặm đƣờng, thấy xa xa có ngƣời cấm khí giới kéo tới!  

Tam Tạng kinh hãi hỏi rằng: 

- Ðồ đệ binh đao trƣớc mặt, chẳng biết điềm dữ hay lành? 

 

Bát Giới: 

- Không xong, không xong, mắc họa, ấy là lũ ăn cƣớp mình thả đi nên nó đón báo cứu đó! 

Sa Tăng nói: 

- Không phải ăn cƣớp, đại ca coi lại cho rõ . 

 

Tôn Hành Giả nói nhỏ với Sa Tăng rằng: 

 

- Sƣ phụ chƣa hết tai nạn, chắc mắc họa rồi, ấy là quan binh bộ đạo . 

 

 

Nói chƣa dứt tiếng quân lính chạy tới phủ vây bốn thầy trò mà nói lớn rằng: 

 

- Hòa Thƣợng tử tế lắm, đi ăn cƣớp của ngƣời ta, còn mặc sắc phục ấy mà! Không biết mắc cỡ . 

 

Nói rồi kéo Tam Tạng xuống ngựa trói mèo lại.  

Rồi bắt Tôn Hành Giả và Sa Tăng, Bát Giới cũng trói hết thảy xỏ đòn vào mà khiêng.  

Kẻ thì gánh đồ tang vật, kẻ thì dắt ngựa điệu về thƣơng hại Tam Tạng và run và khóc, Bát Giới cứ 

nhăn mặt cắn nhằn. 
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Sa Tăng cũng buồn hiu dứt bần.  

Tôn Hành Giả cứ cƣời hoài. 

 

 

 

 

 

Giây phút quân dân khiêng bốn thầy trò, và tang vật đến cửa phủ.  

Quân vào báo rằng: 

- Bẩm lão gia! Chúng tôi theo vây bắt đặng cƣờng đạo bốn tên, và thâu tài vật về đó . 

 

 

Quan Thứ Sử thƣởng quân và dân tráng xong rồi, truyền Khấu Lƣơng, Khấu Ðồng nhận của đem về.  

Rồi bảo quân dẫn bốn tên cƣời đạo vào mà hỏi rằng:  

- Ngƣơi xƣng là Hòa Thƣợng ở Ðông Ðộ đi thỉnh kinh, té ra lũ ăn cƣớp . 

 

Tam Tạng bẩm rằng: 

 

- Xin đại nhơn cho bẩm rõ căn do. Bần tăng chẳng phải là ăn cƣớp, có điệp thông quan làm bằng 

chứng. Bởi Khấu Viên Ngoại đãi chúng tôi hết nữa tháng rất hậu tình nên tôi gặp ăn cƣớp lấy của 

ngƣời, mới lấy lại đem trả cho Viên Ngoại, có ý đền ơn không dè bị quân lýnh bắt lại vu oan là ăn 

cƣớp; xin đại nhơn xét lẽ kẻo oan . 

 

Quan Thứ Sử nói: 

 

- Chúng bây bị bắt, nên kiếm cớ chửa mình, nêu gặp ăn cƣớp sao không bắt chúng nó mà nạo cho 

quan? Té ra ăn cƣớp đâu không thấy, có bốn ngƣời cầm của tang mà chối sao cho đặng! Vã lại cáo 

trạng của Khấu Lƣơng cáo đây thì là chỉ tên bốn ngƣời không phải nói trổng, hãy coi cho rành . 

 

Nói rồi đƣa cáo trạng cho Tam Tạng coi, Tam Tạng ngó thấy tọa danh thất kinh hồn vía, ngó Hành 

Giả mà hỏi rằng: 

 

- Ngƣời ta khai xả cho mình, sao không kêu nài để mà chịu làm oan, ức lắm! 

Tôn Hành Giả nói: 
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- Tang tích sờ sờ, kêu nài làm cho vô ích . 

 

Quan Thứ Sử nói: 

 

- Phải lắm! Quả tang, chánh án, mà còn chối cãi nổi gì? Quân, đem nỏ ra đây, đóng nỏ nó rồi sẽ tra 

khảo . 

 

Tôn Hành Giả nghĩ rằng: 

 

- Tuy là thầy ta mắc nạn mặc lòng, song chẳng nên để hành hạ khổ sở . 

 

Xảy thấy lính đem nỏ ra, Tôn Hành Giả nói hớt rằng: 

 

- Quan lớn đừng đóng nò hòa thƣợng ấy. Hồi hôm ăn cƣớp đánh nhà Khấu Viên Ngoại là tôi hết 

thảy: Tôi bƣng đèn, tôi cầm mác, tôi lấy của, tôi giết ngƣời, đầu đảng là tôi, đánh khảo bao nhiêu 

cũng chịu hết, chớ ba ngƣời kia vô can, vô cớ, đừng đánh ức đánh oan. Cầm một mình tôi cũng đủ . 

 

Quan Thứ Sử nghe nói, bảo đóng nỏ ngƣời đó trƣớc.  

Quân lính vâng lịnh tròng nỏ vào đầu Hành Giả, rán sức kẹp lại một cái bốp, coi lại đã đứt dây, cột 

dây kẹp nữa, đứt nữa, ba bốn bận nhƣ vậy, mà đầu không thấy lằn dấu chi hết . 

 

Xảy nghe quân báo rằng: 

- Bẩm lão gia có Trần Thiếu Bảo ở kinh đô mới đến, xin lão gia tiếp nghinh . 

 

Quan Thứ Sử truỵền quân giam lại, giữ gìn cho nghiêm, đợi nghinh tiếp Thƣợng ti, rồi sẽ tra khảo.  

Quân lính vâng lịnh. Ðem bốn thầy trò giam vào khám, Sa Tăng, Bát Giới gánh hành lý theo.  

Tam Tạng nói: 

 

- Ðồ đệ ôi, chịu sao cho nổi? 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Xin thầy hãy vào đây. Trong nầy không chó sủa ngầy ngà, mặc sức chơi giỡn . 
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Thƣơng hại quân lính đè bốn thầy trò xuống gƣờng cột tay chƣn mà đánh!  

Tam Tạng chịu không nổi hỏi: 

 

- Ngộ Không tính làm sao? Chúng nó cứ lấy roi đánh xối! 

Tôn Hành Giả nói: 

- Họ đánh cho té tiền đó? Lời tục nói: Chuyện khổ phải nhờ tiền. Bây giờ phải chịu tiền mới đặng . 

Tam Tạng nói: 

Tiền mình ở đâu có? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Nếu không tiền, thế y phục cũng vậy, đƣa áo cà sa cho rồi . 

 

Tam Tạng chịu đòn không nổi túng phải nói rằng: 

- Ngộ Không ôi! Tự ý ngƣời muốn tính làm sao thì tính . 

 

Tôn Hành Giả nói rằng: 

 

- Các cậu đừng đánh khảo làm chi, trong hai gói của tôi, có áo cà sa giá đáng ngàn vàng, tôi xin dƣng 

cho các cậu. Hãy mở ra mà lấy cho rồi . 

 

 

Quân lính nghe nói, liền mở hai gói ra thấy có mấy cái áo vải, chẳng đáng bao nhiêu tiền, ngó thấy 

có một cái gói giấy dầu, mở ra nhiều lớp mới tới áo cà sa, hào quang sáng giới!  

Mấy ngƣời áp lại dành coi, trầm trồ khen ngợi. 

 

 

Khi ấy chúa ngục nghe rầy rà bƣớc vào nạt lớn rằng: 

- Các ngƣơi làm giống gì đây? 

 

Quan lýnh quì bẩm rằng: 

 

- Bẩm ông, bốn sải ăn cƣớp bị tra hồi nãy, chúng tôi mới đánh nó ít roi, nó chịu cho chúng tôi cái áo 
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nầy, nếu xé manh mà chia cho nhau thì lấy làm uổng! Không phép một ngƣời lấy trọn, mất lẽ công 

bình! May có ông đến đây xin xử lẽ nào cho rõ? 

 

 

Chúa ngục coi rõ là cái áo cà sa.  

Lại mở túi lấy điệp thông quan mà xem, thấy có ấn vua các nƣớc.  

Chúa ngục nói rằng:  

- May là ta thấy sớm, nên không thì các ngƣơi đã khuấy rối rồi! Hòa Thƣợng nầy không phải là 

cƣờng đạo, đừng có động áo nầy mà khốn giờ? Ðợi ngày mai quan lớn xét lại, mới rõ đầu đuôi . 

 

 

Quân lính nghe nói, liền gói áo lại nhƣ xƣa, giao cho chúa ngục cất. 

 

 

Tới canh một, quân canh đi tuần, tới canh tƣ chúng nó mới ngủ hết.  

Tôn Hành Giả nghĩ thầm rằng: 

- Thầy phải mắc nạn, bị cầm ngục một đêm, bởi cớ ấy nên Lão Tôn chẳng nói, và không làm phép. 

Nay đã quá canh tƣ, gần hết tai nạn, ta phải sửa soạn, sáng ra cho khỏi đề lao . 

 

 

Nói rồi biến hóa mình nhỏ, chun ra khỏi gƣờng, liền biến ra cào cào nhỏ, chun theo kẹt ngói mà bay 

ra, ngó thấy sao tỏ trắng rạng, liền nhắm chừng nhà Khấu Viên Ngoại, ngó thấy nhà phía Tây, đèn 

đuối sáng lòa, bay đến mà xem, là nhà nấu đậu hủ, có một ông già chụm lửa, bà già kia xách nƣớc.  

Ông già ấy nói: 

 

- Bà ôi! Khấu đại quan có hào tử và hào tài, ngặt hào thọ nguơn không mấy lớn! Tôi với Khấu đại 

quan thuở nhỏ đi học một trƣờng, tôi lớn hơn năm tuổi. Ông già Khấu đại quan là Khấu Minh, khi 

trƣớc ruộng đất không tới một ngàn mẫu, cho chúng mƣớn ruộng thâu không đặng lúa. Ðến Khấu đại 

quan hai mƣơi tuổi, thì Khấu Minh đã thác. Khấu đại quan coi việc nhà cửa, vừa gặp vận đỏ rồi cƣới 

con gái ông Trƣơng Vƣợng gọi là nàng Xuyên Châm, từ ấy sắp sau, làm ruộng trúng mùa, cho vay 

sanh lợi, buôn may bán đắt, vốn một lời đôi, nên nay giàu có mƣời muôn sự nghiệp rân rát.Từ Khấu 

dại quan bốn mƣơi tuổi, thỉnh lòng niệm Phật, nguyện trai vạn tăng; hai ngƣời con trai đều đổ tú tài 

cả thảy; nay sáu mƣơi tuổi, lúc nầy hƣởng phƣớc về già, nào hay đêm hôm qua bị ăn cƣớp đá mà 

chết! Nghĩ lại làm lành mà chết không lành, thiệt là tội nghiệp quá! 
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Khi Tôn Hành Giả nghe rõ mọi điều, thì đã đầu canh năm, liền chạy vào nhà Khấu Viên Ngoại, thấy 

quan tài quàng chính giữa, đèn chong hƣơng đốt trên đầu săn. Bà Viên Ngoại ngồi bên mà khóc! Hai 

đứa con, hai nàng dâu vợ thì bƣng cơm mà cúng, chồng thì quỳ lạy khóc than. 

Tôn Hành Giả đậu trên đầu săn, tằng hắng một tiếng.  

Hai nàng dâu kinh hãi và bò và lết ra ngoài. 

 

Hai anh em Khấu Lƣơng mọp dài không dám ngó; đồng nói rằng: 

- Xin cha đừng ngầy đừng quở, thứ tội cho các con! 

Bà Viên Ngoại làm gan, vỗ săn nói lớn rằng: 

 

- Ông sống lại hay sao mà tằng hăng đó? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ta chẳng hề sống lại . 

 

Hai ngƣời con nghe nói hoảng hồn.  

Bà Viên Ngoại làm gan hỏi rằng: 

 

- Ông không sống lại, sao mà nói đặng nhƣ thƣờng? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Diêm vƣơng sai quỷ xứ dẫn hồn ta về mà nói chuyện cho Xuyên Châm rõ, sao ngƣơi độc miệng, 

nói vu oan giá họa cho ngƣời lành? 

 

Bà Viên Ngoại nghe kêu tên tộc, hãi kinh quỳ lạy nói rằng:  

- Ông ôi! Tôi tuổi tác chừng nầy, ông còn kêu xách khóe, tôi nào nói vu oan giá họa cho ai! 

Tôn Hành Giả nạt rằng: 

 

- Vậy chớ ai bày đặt rằng: Tam Tạng cầm đèn, Bát Giới phá nhà, Sa Tăng lấy đồ, Hành Giả giết tài 

chủ. Bởi ngƣời nói vu oan nhƣ vậy, làm cho bốn vị lão sƣ phụ bị giam cầm đánh khảo nhiều phen! 
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Rỏ ràng bốn vị sƣ phụ gặp ăn cƣớp dọc đƣờng, đánh đuổi nó mà thâu của đem trả, lòng tốt biết 

chừng nào! Ngƣơi bày đặt cho con kiện thƣa đến đổi thầy trò bị hành phạt. Thành Hoàng Thổ Ðịa 

báo đến Diêm Vƣơng, nên Diêm Vƣơng sai quỷ sứ dẫn hồn ta về, bảo vợ con phải xin cho bốn sải; 

nếu không thì ta phải ở lại một tháng phá nhà cửa tan hoang, giết hết nội nhà không chừa một con gà 

con chó . 

 

 

Khi ấy Khấu Lƣơng, Khấu Ðồng quỳ lạy vái rằng: 

- Xin cha về quê cho tiêu diêu khoái lạc, đừng làm hại vợ con! Ðể sáng mai chúng con tới phủ dƣng 

giải trạng, xin quan tha bốn sải đi thỉnh kinh, thì kẻ con ngƣời mất đều an cả . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Thôi, đốt giấy cho ta đi? 

 

Vợ con mừng rỡ đốt giấy.  

Tôn Hành Giả bay về thì trời đã hừng đông, thấy Quan Thứ Sử mới dậy rữa mắt. 

Tôn Hành Giả thấy trên gƣờng thờ có treo một bức tƣợng: Vẽ ông quan cỡi ngựa, có quân lính xách 

ghế và che tàn, song chẳng biết hình ai đó.  

Tôn Hành Giả thấy Quan Thứ Sử đứng khom lƣng rửa mặt.  

Tôn Hành Giả bay lên gƣờng thờ, tằng hắng một tiếng!  

Quan Thứ Sử ngó lại không thấy ai, thất kinh vào phòng mặc áo lớn, ra thắp hƣơng quỳ lạy vái rằng: 

- Bá Khảo Khƣơng Công Càng Nhứt, xin chứng chiếu cho hiếu điệt là Khƣơng Khôn Tam, cháu nhờ 

ơn phù hộ thi đổ thủ khoa nay đặng làm Thứ Sử, nên ngày đêm hƣơng khói thờ phƣợng đền ơn. 

Chẳng hay vì cớ nào bữa nay lại ứng thinh tằng hắng! Xin đừng làm lộng mà nhát ngƣời nhà! 

Tôn Hành Giả cƣời thầm rằng:  

- Nhƣ vậy hình ông quan nầy là bác của Thứ Sử . 

 

Liền rán cổ kêu lớn rằng: 

 

- Khôn Tam hiền điệt, cháu trƣớc nhờ âm đức mà đặng làm quan, sau lại thanh liêm chánh trực. Sao 

hôm qua làm việc lôi thôi, bắt thánh tăng gọi là cƣờng đạo? Không biết xét lẽ phải quấy, truyền giam 

tại ngục hình, khiến cho sải thánh chịu hàm oan, cảm động tới Thành Hoàng Thổ Ðịa phí báo với 

Diêm Vƣơng. Diêm Vƣơng truyền quỷ sứ dẫn hồn bác về mà nói chuyện cho cháu rõ: Bảo cháu phải 
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tha bốn vị thánh tăng lập tức, bằng không bắt hồn cháu xuống Âm phủ mà hầu tra.Thứ Sử nghe nói 

thất sắc vái rằng: Xin đại gia đi về, để tiêu điệt ra khách sẽ tha bốn thánh tăng lập tức . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Thôi, cháu đốt giấy, đặng bác về tâu lại với Diêm Vƣơng . 

 

Khƣơng Thứ Sử vâng lời đốt bạc vàng kạy tạ xong rồi, Tôn Hành Giả bay ra ngoài, thấy trời đã rực 

sáng. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả bay tới cửa huyện Ðịa Linh, thì thấy quan huyện và các quan lại đã ra khách, 

đặng nghị luận vụ ăn cƣớp sát nhơn tại huyện mình. 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nghĩ rằng: 

- Trời đã sáng rồi, nếu để hình bồ cào mà nói giọng eo éo, thì chúng nó ngó thấy lậu sự khó lòng, chỉ 

bằng làm việc quỷ thần mới xong việc . 

 

Nghĩ rồi liền hóa ra một ông thần mặt mày dữ tợn cao lớn dị thƣờng; ở nữa lừng thòng một cái chơn 

đã chật sân, hét lớn nhƣ sấm rằng: 

 

- Các quan nghe cho rõ? Ta là Lãnh đảng du thần, vƣng chỉ thƣợng đế, xuống truyền lại cho các 

ngƣơi hay, tại quan phủ của các ngƣơi bắt bốn vị thánh tăng, nên náo động tới cõi trên, mới sai ta 

xuống bảo tha lập tức, nếu nghịch thánh chỉ, thì ta đập chết hết huyện nầy . 

 

Các quan kinh hãi quỳ lạy thƣa rằng: 

 

- Xin Tôn thần lui về, chúng tôi không dám nghịch thánh chỉ, tức thời vào phủ bẩm lại, cho rõ sự 

hàm oan của bốn sải, lập tức phải tha. Xin Tôn thần miễn chấp . 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả biến ra bồ cào nhỏ bay về ngục, chun theo kẹt ngói mà vào, cũng nằm y chổ 

cũ.  

Còn Khƣơng Thứ Sử ra khách, anh em Khấu Lƣơng vào dƣng giải trạng.  
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Khƣơng Thứ Sử xem qua nổi giận quở rằng: 

- Hôm qua các ngƣơi dƣng cáo trạng, bổn phủ đã sai bắt ăn cƣớp, các ngƣơi lãnh tang vật về rồi, sao 

nay lại dƣng giải trạng, phải là đáng tội hay chăng? 

 

Khấu Lƣơng, Khấu Ðồng túng phải quì bẩm thiệt sự cha hiện hồn về nói vân vân, rồi bẩm rằng: 

 

- Bởi cớ ấy nên chúng tôi rõ bốn vị thánh tăng mắc hàm oan, nên vào dƣng giải trạng, xin quan lớn 

mở lƣợng biển, dung tội cho chúng tôi, tha bốn vị thánh tăng kẻo tội nghiệp . 

 

Khƣơng Thứ Sử nghe nói nghĩ thầm rằng: 

 

- Cha chúng nó chết còn quang, hiện hồn về là phải, chớ Tiên bá phủ ta mất đã sáu năm, sao cũng 

hiện hồn về mách bảo! Thiệt chuyện nầy có bàn. Song xét lại: Nếu Hòa Thƣợng ấy ăn cƣớp thì trốn 

đi, hoặc chạy ra khỏi thành mới phải. Lẽ nào lại gánh tang vật mà đi trở lại thành, chắc là oan lắm . 

 

 

Mãng còn nghĩ ngợi, xảy thấy các quan tại huyện Ðịa Linh chạy đến bẩm rằng: 

- Lão đại nhơn ôi! Không xong rồi! Thƣợng Ðế mới sai Lãnh đảng du thần giáng hạ, chƣn thần 

xuống chật sân, nói Hòa Thƣợng ấy là bốn sải thỉnh kinh, không phải là ăn cƣớp, bảo tha ra cho mau, 

nếu để trễ thì đạp huyện nầy và phủ nầy ra tro hết thảy!  

 

Khƣơng Thứ Sử hãi kinh thất sắc, truyền thơ lại viết bài, bảo quân đem bốn thầy trò ra mắt. 

 

Khi mới mở cửa ngục, Bát Giới nhăn mặt than rằng: 

- Không biết bữa nay đánh đòn hay là đóng nỏ khảo kẹp! 

Tôn Hành Giả cƣời và nói nhỏ rằng: 

 

- Không khi nào nó dám đánh một roi nữa, Lão Tôn đã lo lắng sắp đặt xong rồi. Nhứt là trƣớc phủ, 

đừng ai quì hết. Ðể ta làm nhục nó lại cho ngƣơi coi? 

 

 

Nói chƣa dứt lời, quân vào dắt ra tới trƣớc phủ, các quan lớn nhỏ đều bƣớc xuống tiếp nghinh, và nói 

rằng: 
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- Thánh tăng đến hôm qua, thấy quả tang không kịp hỏi cho kỹ, và thƣợng đế ty đến nên cầm đỡ một 

đêm . 

 

Tam Tạng chắp tay khai rõ tự sự.  

Các quan đều khen phải mà phải chịu lỗi chịu lầm.  

Tôn Hành Giả bƣớc tới, trợn con mắt giộc hét lớn rằng: 

 

- Trả ngựa và hành lý cho ta, bữa nay ta mới vấn tội các ngƣơi sao làm quan mập mờ, bắt ngƣời lành 

vu oan là ăn cƣớp? 

 

 

Các quan thấy Hành Giả làm bộ dữ, ai nấy đều sợ run, liền hối đem hành lý và ngựa ra, trả lại minh 

bạch.  

Ba anh em đều hung hăng, các quan đều đổ thừa cho Khấu Lƣơng, Khấu Ðồng. Tam Tạng khuyên 

giải rằng: 

 

- Ðồ đệ ôi! Tuy vậy chứ chƣa lấy làm rõ ràng, chúng ta phải qua nhà họ Khấu, một là đi biếu, hai là 

đôi chối cho rõ ràng hỏi thử ngƣời nào thấy chúng ta ăn cƣớp? 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Nói nhƣ vậy cũng phải. Ðể Lão Tôn kêu Khấu Viên Ngoại dậy hỏi ai đánh chết cho rõ ràng . 

 

 

Khi ấy Sa Tăng đỡ thầy lên yên, bốn thầy trò đồng đến nhà Viên Ngoại, các quan và phủ huyện cũng 

đi theo.  

Khấu Lƣơng, Khấu Ðồng hãi kinh, quỳ lạy nghinh tiếp.  

Tôn Hành Giả thấy bà Viên Ngoại đƣơng ngồi khóc dựa vào quan tài, Tôn Hành Giả nổi giận hét lớn 

rằng: 

- Bà là ngƣời nói vu oan đừng làm bộ than khóc, để Lão Tôn kêu Khấu Viên Ngoại dậy mà hỏi, ai 

đánh chết cho rành? Thấy té láo cho mắc cỡ . 

 

 

Các quan tƣởng là lời nói giã ngộ, Tôn Hành Giả nói: 
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- Các ông ngồi với thầy ta cho có bạn.  

Bát Giới, Sa Tăng hãy bảo hộ sƣ phụ, ta đi một chút rồi trở lại bây giờ . 

 

 

Nói rồi ra ngoài cửa, nhảy nhót lên mây, ai nấy mới biết là thánh tăng đằng vân giá vỏ, đều thắp 

hƣơng quỳ lạy thinh không. 

 

 

Còn Tôn Hành Giả lên mây cho chúng thấy, rồi nhảy xuống cỏi U minh, xông vào Sum la.  

Minh Vƣơng vòng tay nghinh tiếp, phán quan quỷ sứ cúi đầu.  

Vua Minh Vƣơng rƣớc vào hỏi rằng: 

- Ðại Thánh đến có chuyện chi? 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Hồn Khấu Hồng huyện Ðại Linh, thuộc về phủ Ðông Ðài, bị quỷ nào bắt hồn ông trai tăng ấy, thì 

đem ra mà trả cho ta! 

Nhứt điện Tần Quảng vƣơng phán rằng: 

 

- Khấu Hồng là ngƣời lƣơng thiện, trẫm chẳng hề sai quỷ bắt, hồn tự nhiên đi xuống, xảy gặp Kim y 

đồng tử dẫn về ra mắt Ðịa Tạng Vƣơng, Ðịa Tạng Vƣơng dạy lẽ nào không rõ . 

 

Tôn Hành Giả nghe nói, từ biệt qua cung Túy vân. 

 

 

Nói về Ðịa Tạng Vƣơng ngự tại Túy vân cung, thấy Tôn Hành Giả vào ra mắt và thuật chuyện vân 

vân, Ðịa Tạng Vƣơng mừng rở phán rằng: 

- Số Khấu Hồng có sáu mƣơi tuổi mà thôi, không đau đớn chi cho đến đổi liệt nhƣợc. Bởi ngƣời có 

đức, nên ta phong làm Phán quan coi về bộ lành.Nay Ðại Thánh đến đây, ta cho Ðại Thánh rƣớc về 

dƣơng gian một kỹ, rồi sẽ thâu về làm chức án trƣởng. Kim y đồng tử vào mời Khấu An Trƣởng ra 

đây . 
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Ðoạn hồn Khấu Viên Ngoại ra mắt, Tôn Hành Giả nói: 

- Ông đã bị ăn cƣớp đá mà chết, nay đặng làm việc với Ðịa Tạng Vƣơng, Lão Tôn có một chuyện 

hàm oan, nên mƣợn ông về mà đôi chối. Nhờ ơn Ðịa Tạng Vƣơng bồ tát, cho sống lại hơn hai mƣơi 

năm, rồi sẽ xuống làm việc lại, không mất chức đi đâu . 

 

 

Hồn Khấu Viên Ngoại tạ ơn Hành Giả, và bái biệt Ðịa Tạng Vƣơng.  

Tôn Hành Giả thổi một hơi, thâu hồn bỏ vào tay áo, rồi từ giã về thế gian. 

 

 

Giây phút Tôn Hành Giả về đến bảo Bát Giới cạy nắp hòm giở ra; Tôn Hành Giả phủ tay áo trên thây 

cho hồn vía nhập về bổn xác. 

 

 

Không bao lâu Khấu Viên Ngoại bắt hơi thở đặng, nội nhà mừng rở vô cùng. Khấu Viên Ngoại mở 

con mắt ngồi dậy bƣớc ra ngoài, lạy bốn thầy trò mà nói rằng:  

- Tôi tới số chết không kịp trối, nhờ sƣ phụ đến Âm phủ xin thêm mƣời hai tuổi, thiệt là ơn cứu tử 

huờn sanh . 

Nói rồi quay lại các quan mà bẩm rằng: 

 

- Liệt vị lão gia đến tôi có chuyện chi.  

Khấu Viên Ngoại quì xuống thƣa rằng: 

 

- Thiệt là vu oan cho bốn vị thánh tăng, hôm kia hơn ba mƣơi ăn cƣớp đến đánh lấy đồ tôi, lại đá tôi 

chết! 

Nói rồi quay lại rầy vợ con rằng: 

 

- Sao chúng bây dám đặt chuyện mà cáo gian, hãy ra đây mà chịu tội! 

Ba mẹ con đồng lạy mà xin lỗi. 

Tam Tạng nói:  

- Thôi miễn là biết cho chúng tôi là ngƣời ngay, thiệt chẳng hề chấp nhứt . 

 

 

Khƣơng Thứ Sử thấy nói xuôi nhƣ vậy, cũng bỏ qua . 
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Khấu Viên Ngoại truyền dọn tiệc thiết đãi rất trọng. 

 

 

Sáng ngày treo bảng trai tăng, cầm bốn thầy trò ở nán.  

Tam Tạng nhứt định không ở một ngày. 

Khấu Viên Ngoại cũng sắm lễ tiễn hành nhƣ khi trƣớc.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 98  

Ðộc Mộc kiều, Tiếp Dẫn đƣa đò 

Lăng Văn Ðộ, Ðƣờng Tăng bỏ xác 

Nói về bốn thầy trò giã từ Khấu Viên Ngoại, liền đi thẳng một đƣờng, thiệt phong cảnh rất vui, hoa 

càng tƣơi tốt, nhiều nhà lƣơng thiện, hiếm chốn trai tăng.  

 

Mấy thầy trò đi sáu bảy ngày, ngó thấy lầu cao chơn chở, không biết mấy từng.  

Tam Tạng chỉ mà nói rằng: 

- Ngộ Không, thiệt lâu đài cao quá trăm thƣớc! 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Thầy gặp cảnh giả thì lạy hoài, nay đến cảnh thiệt thì không xuống ngựa! 

 

Tam Tạng hoảng kinh nhảy xuống đi tới trƣớc cửa lầu, thấy một vị đạo đồng, đứng dựa cửa núi kêu 

mà nói rằng: 

 

- Phải là thầy ở Ðông Ðộ đi thỉnh kinh đó chăng? 

 

Tam Tạng ngó thấy đạo đồng mình mặc áo gấm, tay cầm phất chủ, xinh tốt khác thƣờng.  

Tôn Hành Giả ngắt nhỏ thầy mà nói rằng: 

 

- Ông nầy là Kim Ðăng đại tiên ở lại chơn núi Linh San, quân Ngọc Chơn, đón rƣớc thầy . 
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Tam Tạng ban đầu thấy còn nhỏ ngờ là đạo đồng, nay nghe Hành Giả nói, mới nghĩ ra là trƣờng sanh 

bất lão không phải là đạo đồng, liền bƣớc lại làm lễ.  

Kim Ðặng Ðại Tiên cƣời rằng: 

 

- Cha chả là trể! Năm nay thánh tăng mới tới đây! Tôi bị Quan Âm Bồ Tát nói gạt vì cách mƣời bốn 

năm trƣớc, Quan Âm ghé đây dặn tôi rằng: 

 

- Chừng ba năm thánh tăng sẽ đến đây, bảo tôi tiếp đãi tử tế. Báo tôi từ năm thứ ba đến năm nay, 

ngày nào cũng ngó mông hoài, không thấy chi hết, đến năm nay mới gặp thánh tăng! 

 

T am Tạng chắp tay bạch rằng: 

 

- Cám ơn đại tiên có tăng! 

 

Tam Tạng chắp tay bạch rằng: 

 

- Cám ơn đại tiên có tình trông đợi . 

 

Kim Ðăng đại tiên mời bốn thầy trò vào đãi trà.  

Rồi truyền đệ tử hâm nƣớc cho bốn thầy trò lắm gội. 

 

Lúc ấy thầy trò tắm gội xong rồi, thì trời đã tối.  

Ngủ tới sáng liền dậy, chống gậy tích trƣợng lên lầu từ giã đại tiên.  

Kim Ðăng Ðại Tiên cƣời rằng: 

- Hôm qua ăn mặc lam lụ, bữa nay coi nhƣ Phật tử! Tôi kính mừng cho! 

Tam Tạng từ biệt. Kim Ðăng nói: 

 

- Ðể tôi đƣa đi . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

- Thôi thôi đừng đƣa đón mất công, đƣờng đi Lôi Âm Lão Tôn thuộc nhàm . 

 

Kim Ðăng Ðại Tiên nói: 
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- Ðại Thánh biết đƣờng mây, song Thánh Tăng đằng vân chẳng đặng, tôi không đƣa đi chắc lạc 

đƣờng . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Phải phải, Lão Tôn đi thuộc đƣờng không biết mấy thứ, thiệt là cân dẫu vân, chớ chƣa từng đi bộ, 

Ðại Tiên biết rõ xin đƣa giùm, chớ thầy tôi nóng việc thỉnh kinh, chẳng nên trể nải . 

 

Kim Ðặng Ðại Tiên dắt ra cửa sau, chỉ hào quang ra trên nửa lừng mà nói rằng: 

 

- Ði ngỏ trƣớc không đặng, cứ ngỏ nầy đi ngay chổ hào quang là núi Linh tựu, chùa Ðại Lôi Âm tại 

đó . 

 

Tam Tạng nghe nói, liền lạy ngay theo núi Linh san.  

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Thầy tánh nóng nảy quá, chƣa đi tới chỗ đã lạy lần! Lời tục nói: Tuy thấy núi ở gần, chạy cũng mòn 

vó ngựa. Tuy thấy đó chứ còn xa lắm, nếu mà lạy mà đi cho tới đỉnh núi, thì cũng sói đầu! 

 

Kim Ðăng Ðại Tiên nói: 

 

- Thánh Tăng với Ðại Thánh, Thiên Bồng, Quyện Liêm đồng thấy cảnh Phật rồi, không còn gặp yêu 

tinh nữa.Tôi xin kiếu trở về . 

 

Tam Tạng từ tạ, bốn thầy trò đi đặng sáu dặm đƣờng, xảy thấy trƣớc mặt có một cái sông dài, bề 

ngang chín dặm, không thấy nhà cửa ai ở mé cũng không thấy dấu ngƣời đi, mà cái sông ấy nhƣ 

biển, sóng dậy ba đào!  

Tam Tạng kinh hãi nói rằng: 

 

- Ngộ Không ôi, hay là đại tiên chỉ sai đƣờng chăng, chớ biển rộng mênh mông không có thuyền đò, 

qua làm sao cho đặng . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

 

- Không sai đâu, cái cầu đằng kia, qua đặng mới thành chánh quả . 

 

Tam Tạng ngục ngựa tới thấy dựa cầu có dựng một tấm biển rằng: 

 

- Lăng Văn Ðộ, coi lại cầu ấy là độc mộc kiều. Cầu nhỏ bắt vòng qua biển nhƣ cái mống.  

Tam Tạng thất sắc nói rằng: 

 

- Cầu nầy Tiên Phật đi,chớ phàm tục đi qua sao đặng, kiếm ngỏ khác cho xong . 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Có ngỏ khác ở đâu mà kiếm, bề nào cũng phải qua cái cầu nầy . 

 

Bát Giới nói: 

 

- Ðố ai dám đi cầu mống ấy, đã nhỏ lại cong vòng! Dầu bằng phẳng đi cũng không dặng, huống chi 

lên dốc xuống dốc, chắc là đi xuống sông . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Thôi ai nấy ở đó, Lão Tôn đi thử cho mà coi! 

 

Nói rồi nhảy lên cầu chạy riết một hơi tới mé, liền kêu lớn rằng: 

 

- Ðã qua cho mau . 

 

Tam Tạng cứ đƣa tay khoát mãi và lắc đầu hoài. Bát Giới, Sa Tăng cũng nói đi không đặng! Khi ấy 

Tôn Hành Giả nhảy lên cầu chạy về, bảo Bát Giới đi theo.  

Bát Giới nói: 

 

- Cầu bƣớc không đủ bàn chân đi làm sao cho đặng, bàn chân anh nhỏ nên dễ đi, nếu tôi bƣớc đi chắc 

là trƣợt xuống! 

 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Tôn Hành Giả bƣớc lại nắm tay Bát Giới dắt đi.  

Bát Giới nằm xuống đất la lớn rằng: 

- Trơn lắm anh ôi! Tôi đi không đặng xin anh làm ơn tha cho tôi, để tôi đằng vân cho chắc ý! 

 

Tôn Hành Giả đề cổ Bát Giới nói rằng: 

- Chỗ nầy là chỗ gì, mà dám đằng vân giá vụ? Phải đi qua cầu nầy mới thành Phật . 

 

Bát Giới nói: 

 

- Anh ôi, tôi thành Phật không đặng rồi, tại cái cầu nhỏ mà cao lắm . 

 

Hai ngƣời cãi lẩy, xảy thấy chiếc đò chèo đến rao lớn rằng: 

 

- Ai có qua sông thì xuống đò . 

 

Tam Tạng mừng quá nói lớn rằng: 

 

- Ðồ đệ đừng ngầy ngà, có đò đến rƣớc . 

 

 

Ba anh em bƣớc lại xem thử, là chiếc thuyền không đáy. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nhƣớng con mắt coi lại, biết ngƣời độ phu ấy là ông Tiếp Dẩn tổ sƣ, hiệu là 

Bửu Tràng Quang Vƣơng Phật. Song không dám nói lậu ra, cứ kêu đò ghé lại. 

 

 

Giây phút Tam Tạng đi tới mé, ngó thấy thất sắc nói rằng: 

- Thuyền không đáy đƣa ngƣời sao đặng . 

 

Ðộ phu nói: 

 

- Chuyến thuyền nầy chẳng phải tầm thƣờng, hãy nghe cho rõ . 
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Nói liền ngâm rằng:  

 

Thuyền nầy đã có lúc trời sanh, 

 

Ðƣa rƣớc xƣa nay những kẻ lành. 

 

Tuy là không đáy mà an vững, 

Sóng gió không sao, chẳng tợ thành. 

 

 

Tôn Hành Giả chắp tay nói rằng: 

- Xin làm ơn đƣa cho tới mé. Sƣ phụ ôi! Tuy chiếc đò không lƣờn mà nó vững lắm, dầu giông sóng 

cũng chẳng chìm, thầy hãy xuống đò cho sớm: 

 

- Tam Tạng dục dặc, bị Tôn Hành Giả xô nhủi xuống thuyền, Tam Tạng vừa té vừa khoan, nhờ có độ 

phu kéo lại!  

Tam Tạng thất kinh hồn vía, xăn áo đứng trên bê ghe mà cằn nhằn Tôn Hành Giả. 

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả dẫn Sa Tăng, Bát Giới dắt ngựa gánh hành lý đồng nhảy xuống thuyền, kẻ 

đứng giữa khoan, ngƣời ở trƣớc mũi.  

Ðộ phu chống đò ra, ngó thấy một cái thây trôi dƣới dòng nƣớc!  

Tam Tạng xem thấy thất kinh, Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Xác của thầy chớ của ai mà sợ? 

 

Bát Giới nói: 

 

- Quả thiệt xác thầy trôi đó! 

 

Sa Tăng vỗ tay nói: 

 

- Phải phải . 

 

Ðộ phu nói: 
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- Phải đó, phải đó, mừng cho . 

 

 

Ba ngƣời đệ tử đều mừng cho thầy cổi đặng xác phàm.  

Ðộ phu cheo khỏi bến Lăng Vân đã qua tới mé.  

Tam Tạng mừng nhẹ nhƣ bông, bƣớc lên cõi Phật. 

 

Té ra là Tam Tạng chết khôn hay, ngỡ có Ðộ phu cứu. 

 

 

Khi ấy bốn thầy trò đồng nhảy lên bờ, ngó lại Ðộ phu và chiếc đò đâu mất!  

Tôn Hành Giả nói thiệt rằng: 

- Ấy là ông Tiếp Dẫn tổ sƣ, hiện hình Ðộ phu mà rƣớc thầy đó . 

 

 

Tam Tạng nghĩ lại mới hay, liền lạy tạ ba ngƣời đệ tử!  

Tôn Hành Giả đỡ dậy thƣa rằng: 

 

- Thầy cứu chúng tôi khỏi nạn, tu hành mới đặng thành chánh quả. Còn chúng tôi bảo hộ thầy cho 

đến bỏ xác phàm tthành hình phật, ấy là chuyện vần công, có ơn chi mà tạ. Sƣ phụ xem thử phong 

cảnh mà coi, những là hoa kiểng tong tre, phụng loan nai hạc, có giống nhƣ cảnh yêu biến hóa ở đâu? 

 

Tam Tạng nói phải. Lúc ấy nhẹ mình nên đi thấm thoát, đồng lên núi Linh san. 

 

 

Bốn thầy trò lên núi, phong cảnh xinh tốt muôn phần, khác phàm tục xa lắm!  

Xảy gặp các sải, các vãi, Tam Tạng hòa nam.  

Các sải vác vãi đáp lễ nói rằng: 

- Thánh Tăng đừng hòa nam, đợi ra mắt Nhƣ Lai rồi sẽ đàm đạo . 

 

 

Bốn thầy trò đi đến cửa núi, gặp hai ông Kim Cang đón mà hỏi rằng: 
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- Thánh Tăng mới đến đây hay sao? 

 

Tam Tạng bái và bạch rằng : 

- Ðệ tử là Huyền Trang mới tới . 

 

Nói rồi muốn bƣớc vào cửa.  

Kim Cang nói: 

 

- Thánh Tăng nán một chút, đợi tôi bạch lại rồi hãy vào . 

 

Nói rồi vào báo cho Kim Cang cửa thứ nhì hay, hai ông Kim Cang cửa thứ nhì vào báo lại cho các vị 

ở cửa thứ ba hay.  

Các vị ấy vào điện Ðại hùng, bạch với Phật Tổ rằng: 

 

- Sải Ðại Ðƣờng đã đến thỉnh kinh . 

 

 

Phật Tổ mừng rỡ liền với tám vị Bồ Tát, bốn ông Kim Cang, năm trăm ông La Hán, ba ngàn ông Yết 

đế, mƣời ông Ðại diện, mƣời tám vị Dạ lam; đồng quì hai hàng hết thảy.  

Phật Tổ truyền sắc đòi Tam Tạng vào chùa. 

 

 

Khi ấy bốn thầy trò vƣng chỉ, gánh hành lý và dắt ngựa vào tới Ðại hùng bửu điện, bốn thầy trò đồng 

quì lạy.  

Lạy rồi lạy hai bên tạ hữu, lạy nhƣ vậy ba lần.  

Rồi quì xuống dƣng điệp thông quan.  

Phật Tổ xem rồi đƣa lại, Tam Tạng lạy rồi bạch rằng: 

- Ðệ tử là Huyền Trang vƣng chỉ Ðại Ðƣờng hoàng đế, đến non báu cầu thỉnh chơn kinh mà cứu độ 

chúng sanh. Xin Phật Tổ ban ơn, cho chúng tôi thỉnh kinh về nƣớc . 

 

 

Phật Tổ dạy rằng: 

- Ðông Ðộ là đất Nam Thiên bộ châu, bởi trời cao đất dày nên ngƣời động vật thạnh, hay giết hay 

tham, hay đâm hay dối, chẳng noi dạo phật không chịu làm lành. Chẳng kính tam quan, chẳng trọng 
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ngủ cốc, chẳng ngay, chẳng thảo, không nghĩa, không nhơn, ỷ thế hiếp ngƣời, lƣơng thăng tráo đấu, 

sát sanh hại mạng quá nhiều, phải đọa địa ngục vô số, bị cƣa, xẻ, xay, giã, hành hình nhiều cách dữ 

dằn, rồi đầu thai làm cầm thú mang lông đội sừng cho ngƣời ta ăn thịt; lớp thì cầm dƣới địa ngục 

không đặng đầu thai. Tuy có Khổng Tử là thánh nhơn, dọn ngủ kinh, dạy cang thƣờng, các vị đế 

vƣơng chế hình phạt mà trị dân. Ngặt nhiều kẻ dân ngu không biết sợ phép, bị đày bị chám không 

biết bao nhiêu! Nay đã có đặt ba tạng kinh,đã độ sanh lại độ tử. Thứ nhứt Pháp tạng nói phép trời; 

thứ nhì Luận tạng; luận chuyện đất; thứ ba Kinh tạng độ cô hồn, mỗi tạng 5.048 cuốn, ba tạng hiệp 

cộng15.144 cuốn. Ấy là dạy việc hiền lành, mở đƣờng siêu độ, những việc thiên văn, địa lý, nhơn 

vật, thảo mộc, cầm thú đều giảng đủ lẽ. Nay các ngƣơi ở phƣơng xa đến đây, ta cũng muốn cho thỉnh 

hết, song Ðông Ðộ ít ngƣời tin đạo phật, hay biếm nhẽ chê bai, nên hai ngƣời dắt bốn thầy trò xuống 

lầu mà đãi cơm nƣớc, rồi chọn một hiệu ít cuốn cho đủ thứ, giao về Ðông Ðộ khuyên đời . 

 

 

Hai vị Tôn giả vâng lịnh, đem bốn thầy trò đến lầu đãi cơm, bốn thầy trò tuy hƣởng nhiều mỷ vị, 

song không rõ là món chi, vì thế giam ít có, chuyến nấy Bát Giới chở khẩm hơn hết.  

Tiệc rồi hai vị Tôn giả đem bốn thầy trò đến tủ kính, thấy hào quang chiếu sáng. Ngoài tủ có dán 

giấy đỏ đề danh mục các thứ kinh nhƣ vậy:  

1. Niết bàn kinh, một bộ 748 cuốn,  

2. Bồ Tát kinh, một bộ 1.021 cuốn 

3. Hƣ không tạng kinh, một bộ 400 cuốn 

4. Thủ lăng nghiêm kinh, một bộ 45 cuốn 

5. Ân ý kinh đại tập, một bộ 50 cuốn 

6. Quyết định kinh, một bộ 140 cuốn 

7. Bửu trạng kinh, một bộ 45 cuốn 

8. Hoa nghiêm kinh, một bộ 500 cuốn 

9. Lể chơn nhƣ kinh, một bộ 90 cuốn 

10. Ðại bác nhả kinh, một bộ 916 cuốn 

11. Ðại quang minh kinh, một bộ 300. 

12. Vị tăng bửu kinh, một bộ 1.110 cuốn 

13. Duy ma kinh, một bộ 170 cuốn 

14. Tam luật biệt kinh, một bộ 270 cuốn 

15. Kim cang kinh, một bộ 100 cuốn 

16. Chánh pháp luật kinh, một bộ 120 cuốn 

17. Phật bổn hạnh kinh, một bộ 800 cuốn 
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18. Ngủ long kinh, một bộ 32 cuốn 

19. Bồ Tát giới kính, một bộ 116 cuốn 

20. Ðại quả kinh, một bộ 130 cuốn 

21. Ma yết kinh, một bộ 350 cuốn 

22. Pháp hoa kinh, một bộ 100 cuốn 

23. Di đà kinh, một bộ 100 cuốn 

24. Bửu thƣờng kinh, một bộ 260 cuốn 

25. Tây thiên luận kinh, một bộ 130 cuốn 

26. Tăng kỳ kinh, một bộ 156 cuốn 

27. Phật quốc tạp kinh, một bộ 1.950 cuốn 

28. Khởi tín luật kinh, một bộ 1000 cuốn 

29. Ðại trí độ kinh, một bộ 1.081 cuốn 

30. Bử hoai kinh, một bộ 1280 cuốn 

31. Bổn cát kinh, một bộ 850 cuốn 

32. Chánh luận văn kinh, một bộ 200 cuốn 

33. Ðại khổng tƣớc kinh, một bộ 220 cuốn 

34. Duy thức luận kinh, một bộ 100 cuốn 

35. Bối xá luận kinh, một bộ 200 cuốn 

 

 

Khi ấy Ác Nang, Ca Diếp nói với Tam Tạng rằng: 

- Thánh Tăng ở Ðông Ðộ đến đây thỉnh kinh, có lễ chi chăng thì đƣa ra đặng ta phát kinh cho sớm! 

 

Tam Tạng bạch rằng: 

 

- Ðệ tử xa xuôi không có sắp sửa . 

 

Hai ông Tôn giả cƣời rằng: 

- Hay thiệt nếu đi tay không mà thỉnh kinh về lƣu truyền làm sao siêu rổi đặng! 

 

Tôn Hành Giả thấy dàng cấn không chịu phát kinh, nín không đặng, liền nói rằng: 

 

- Thầy ôi, để ra bạch lại với Phật Tổ, xin ngài đi phát cho Lão Tôn . 

 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

Ác Nang nói: 

- Ðừng có làm rầy, chỗ nầy không phải chổ chơi, mà ngƣơi nhiều chuyện! Ði lại đây mà lãnh kinh . 

 

Bát Giới, Sa Tăng giải hòa, Tôn Hành Giả mới chịu trở lại mà lãnh kinh, đặng cuốn nào gói cuốn nấy 

gát lên lƣng ngựa, lại gói làm hai gánh cho Bát Giới, Sa Tăng. 

 

 

Ðoạn xong rồi, bốn thầy trò ra lạy tạ Nhƣ Lai, rồi tạ từ chƣ Phật mà về, Tam Tạng trở ra đến cửa núi, 

gặp vị phật nào cũng lạy hai lạy. 

 

 

 

 

 

Nói về ông Nhiên Ðăng cổ phật, biết Ác Nang, Ca Diếp phát kinh vô tự, thì cƣời thầm mà nói rằng: 

- Ngƣời Ðông Ðộ coi sao ra kinh vô tự, uổng công thánh tăng thỉnh về . 

 

Nói rồi kêu Bạch Hùng tôn giả mà bảo rằng: 

 

- Ngƣơi hãy theo Tam Tạng lấy kinh vô tự lại, và bảo bốn thầy trò trở vào thỉnh kinh hữu tự . 

 

Bạch Hùng vâng lịnh đằng vân bay theo. 

 

 

Khi ấy Tam Tạng đƣơng đi với ba ngƣời đệ tử, khỏi cửa núi xa xa, ngó thấy hào quang chiếu sáng 

ngở là hào quang Phật Tổ nháng ra, chẳng ngờ trận gió thơm bay tới, thấy một cánh tay ở thinh 

không thòng xuống xách gói đồ trên lƣn ngựa, Tam Tạng kinh hãi dậm chân đấm ngực nói rằng: 

- Ngộ Không ôi! Ai lấy kinh đâu mất! 

 

Tôn Hành Giả đuổi theo.  

Bạch Hùng tôn giả thấy Tôn Hành Giả sách thiết bảng đuổi nột, sợ tánh ngƣời nóng nảy, đập đại khó 

lòng nên chẳng kịp nói chi, buông gói kinh mà chạy, Tôn Hành Giả nhảy theo gói kinh, thì kinh đã 

đổ cả đống, gió bay lật ra, Sa Tăng, Bát Giới áp lại lấy kinh đem cho thầy.Tam Tạng lau nƣớc mắt 

than rằng: 
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- Ðồ đệ ôi! Không dè cảnh phật còn có yêu ma!  

Sa Tăng sấp kinh gói lại, sửa mấy cuốn bị gió lật, thì thấy giấy trắng mà thôi, giở ra cuốn nào cũng 

vậy!  

Bát Giới giở từ cuốn mà coi cũng giấy trăng!  

Tam Tạng bảo mở gói dở hết ra, cũng không có một chữ chi hết!  

Tam Tạng than rằng: 

 

- Ðông Ðộ vô phƣớc lắm! Mình đem kinh không chữ về dƣng, chắc là mắc tội! 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Sƣ phụ đừng than thở làm chi, tôi đã biết rồi, tại không có nhơn tính nên Ác Nang, Ca Diếp phát 

kinh vô tự! Thầy trò hãy trở vô mà bạch qua Nhƣ Lai đặng làm tội kẻ tham tài, và xin đổi kinh hữu 

tự . 

 

Bát Giới nói: 

 

- Phải phải . 

 

Bốn thầy trò trở lại cửa núi, mấy không Kim Cang cƣời mà hỏi rằng: 

 

- Thánh tăng trở lại giở kinh phải không? 

 

Tam Tạng gật đầu, thầy trò đồng vào điện Ðại hùng lạy phật.  

Tôn Hành Giả bạch rằng: 

 

- Thầy trò tôi trăm cay ngàn đắng, chấy tháng lâu năm, đi mới đến đây. Nhờ ơn Nhƣ Lai truyền phát 

kinh, mà Ác Nang, Ca Diếp đòi tiền hối lộ không có, nên cố ý phát kinh giấy trắng chƣa có một chữ, 

chúng tôi đem giấy trắng về làm chi? Xin Phật Tổ trị tội hai ngƣời tác tệ, và đổi kinh có chữ cho 

chúng tôi? 

 

Phật Tổ cƣời rằng: 
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- Chuyện ấy ta đã hay rồi, hai ngƣời phát kinh không lỗi. Bởi kinh rất quý, lẽ nào thỉnh không mà 

đặng phƣớc hay sao? Khi trƣớc các sải mới tu đại đây, có đem kinh xuống nƣớc Xá vệ mà tụng cầu 

siêu cho Triệu Trƣởng Giả. Triệu Trƣởng Giả huờn công ba đấu ba thăng gạo trắng, và bạc vàng chút 

đỉnh, ta còn nói Triệu Trƣởng Giả bỏn sẻn lắm, chắc sau con cháu phải nghèo nàn. Nay ngƣơi đến 

tay không mà thỉnh bấy nhiêu kinh, còn than thở gì nữa. Kinh giấy trắng chẳng phải là vô dụng đâu, 

ấy là kinh vô tự, quý hơn kinh hữu tự, ngặt chúng sanh coi không ra, nên phải đổi . 

 

Nói rồi truyền Ác Nang Ca Diếp đổi kinh hữu tự cho đúng hiệu.  

Ác Nang Ca Diếp vâng lịnh đem bốn thầy trò đến tủ kinh, cũng hỏi lễ nhƣ trƣớc. Tam Tạng bảo Sa 

Tăng mở gói lấy bình bát, hai tay dƣng lên bạch rằng:  

- Ðệ tử đƣờng xa và nghèo khổ, không có vật chi, cái bình bát nầy của vua Ðƣờng ban cho đệ tử để 

hóa trai dọc đàng, nay xin dƣng lấy thảo, nhờ ơn tôn giả phát kinh có chữ, về dƣng cho Hoàng đế 

cứu độ chúng sinh . 

 

Ác Nang mỉm cƣời cầm bình bát.  

Mấy ngƣời lực sĩ ở tại nhà trù Hƣơng tích ngó thấy đồng chạy đến, kẻ đấm lƣng, ngƣời nắm gò má 

Ác Nang mà cƣời rằng: 

 

- Không biết mắc cỡ, đi thâu bình bát của kẻ thỉnh kinh? 

 

Ắc Nang cứ ôm bình bát mà làm tỉnh. 

 

Còn Ca Diếp mở cửa tủ phát kinh cho bốn thầy trò, Tam Tạng nói: 

- Các trò phải coi từng cuốn cho kỹ càng, đừng lôi thôi nhƣ khi trƣớc. Nếu cuốn nào không chữ thì 

đổi lại luôn luôn . 

 

 

Giây phút lãnh kinh gói lại, tính đủ một tạng: Năm ngàn bốn mƣơi tám cuốn, lớp thì để trên lƣng 

ngựa, còn dƣ một gánh giao cho Bát Giới.  

Còn Sa Tăng gánh hành lý, Tôn Hành Giả dắt ngựa.  

Bốn thầy trò đến điện Ðại Hùng. 

 

 

Khi ấy Phật Tổ ngồi trên hoa sen, sai Hàng Long la hán và Phục Hổ la hán, đánh chuông gióng 
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khánh, làm hội truyền kinh thỉnh hết các vị Phật lớn nhỏ, mấy vị lớn thì ngồi, các vị nhỏ thì đứng hầu 

hai bên.  

Giây phút hào quang muôn đạo, hơi ấm ngàn trùng, nghe tiếng nhạc vang tai, mùi hƣơng ngát mũi. 

Các vị Phật ra mắt Nhƣ Lai xong xả.  

Thích Ca Nhƣ Lai hỏi: 

- Ác Nang Cá Diếp truyền hết thảy bao nhiêu kinh, những hiệu chi, mấy cuốn? 

 

 

Ác Nang Cá Diếp dƣng sổ phát kinh nhƣ vầy:  

 

1. Niết bàn kinh, một bộ 400 cuốn 

 

2. Bồ Tát kinh, một bộ 360 cuốn 

3. Hƣ không tạng kinh, một bộ 20 cuốn 

4. Thủ lăng nghiêm kinh, một bộ 30 cuốn 

5. Ân ý đại tập, một bộ 40 cuốn 

6. Quyết định kinh, một bộ 40 cuốn 

7. Bửu tạng kinh, một bộ 20 cuốn 

8. Hoa nghiêm kinh, một bộ 81 cuốn 

9. Lễ chơn nhƣ kinh, một bộ 31 cuốn 

10. Ðại bát nhã kinh, một bộ 600 cuốn 

11. Ðại quang minh kinh, một bộ 50 cuốn 

12. Vị tăng bửu kinh, một bộ 530 cuốn 

13. Duy ma kinh, một bộ 30 cuốn 

14. Tam luật biệt kinh, một bộ 42 cuốn 

15. Kim cang kinh, một bộ 1 cuốn 

16. Chánh pháp luận kinh, một bộ 20 cuốn 

17. Phật bổn hạnh kinh, một bộ 116 cuốn 

18. Ngũ long kinh, một bộ 20 cuốn 

19. Bồ cát giới kinh, một bộ 60 cuốn 

20. Ðại quả kinh, một bộ 30 cuốn 

21. Ma yết kinh, một bộ 140 cuốn 

22. Pháp hoa kinh, một bộ 10 cuốn 

23. Di đà kinh, một bộ 30 cuốn 
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24. Bữu trạng kinh, một bộ 170 cuốn 

25. Tây thiên luận kinh, một bộ30 cuốn 

26. Tăng kỳ kinh, một bộ 110 cuốn 

27. Phật quốc tạp kinh, một bộ 1.638 cuốn 

28. Khởi tín luận kinh, một bộ 50 cuốn 

29. Ðại trí độ kinh, một bộ 90 cuốn 

30. Bửu hoài kinh, một bộ 159 cuốn 

31. Bổn cát kinh, một bộ 56 cuốn 

32. Chánh luận văn kinh, một bộ 10 cuốn 

33. Ðại khổng tƣớc kinh, một bộ 14 cuốn 

34. Duy thức luận kinh, một bộ 10 cuốn 

35. Bối xá luận kinh, một bộ 10 cuốn 

 

 

Hai vị Tôn Giả bạch rằng: 

- Trong ba mƣơi năm bộ ấy rút ra một tạng cộng 5.048 cuốn mà phát cho Ðƣờng Tăng rồi . 

 

Kế bốn thầy trò đến lạy tạ ơn, Thích Ca Nhƣ Lai nói: 

 

- Kinh ấy công đức lớn lắm, dặn chúng sanh chẳng khá dễ ngƣơi? Nếu không ăn chay và tắm gội, 

chẳng nên giở kinh ấy ra, phải kính trọng nhƣ vậy mới đặng. Bởi vì noi theo đó thì khỏi tội đặng 

phƣớc, tu theo đó thì thành Phật thành Tiên . 

 

Tam Tạng tạ ơn giáp vòng ba bận, thầy trò lãnh kinh mà đi.  

(Quên bạch sự con vít! Chớ chuyện Khấu Viên Ngoại đã bỏ rồi, quên bạch cũng phải). 

 

 

Khi ấy bốn thầy trò đi, Phật Tổ truyền bãi hội truyền kinh.  

Quan Âm Bồ Tát bạch rằng: 

- Ðệ tử năm trƣớc vƣng kim chỉ xuống Ðông Ðộ tìm kẻ thỉnh kinh, nay đã thành công rồi, là mƣời 

bốn năm, cộng 5.040 ngày, còn thiếu tám ngày thì đủ số tạng! Xin Phật Tổ cho đƣa bốn thầy trò về 

kịp nội tám ngày cho đủ số một tạng . 

 

Thích Ca Nhƣ Lai mừng rỡ nói rằng: 
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- Nói nhƣ vậy phải lắm . 

 

Liền kêu tám ông Kim cang mà dặn rằng: 

 

- Các ngƣơi đƣa thánh tăng đem kinh về Ðông Ðộ, rồi trở lại cũng nội tám ngày, cho đủ số một tạng . 

 

 

Khi ấy tám vị Kim cang vƣng lịnh, đằng vân theo Tam Tạng kêu lớn rằng: 

- Các vị thỉnh kinh đi theo ta . 

 

Nói rồi bay trƣớc dẫn Tam Tạng theo sau . 

Tam Tạng nhẹ mình bay thấm thoát.  

Tôn Hành Giả, Sa Tăng, Bát Giới và Long Mã cũng bay theo sau. 

 

 

Mƣời mấy năm trời qua Cực lạc, 

Tám ngày phép Phật tới Trƣờng An. 

 

 

Nói về Ngủ Phƣơng Yết Ðế, Tứ Bộ Công Tào, Lục Ðinh, Lục Giáp. Hộ Pháp Dạ Lam, đồng đến 

bạch với Quan Âm rằng: 

- Các đệ tử bấy lâu vƣng pháp chỉ Bồ Tát. Nay đã xong rồi, chúng tôi xin bạch lại! 

 

Quan Âm mừng rỡ hỏi rằng: 

 

- Bốn thầy trò Tam Tạng đi đƣờng tâm tánh ra thể nào? 

 

Các vị thần đồng bái và bạch rằng: 

 

- Sự bốn thầy trò lòng thành, Bồ Tát đã rõ. Còn các việc Tam Tạng khổ sở, kể không xiết, hể mắc 

nạn tại đâu, chúng tôi đều ghi vào sổ.Vậy xin dƣng sổ tai nạn của Tam Tạng cho Bồ Tát xem . 

 

Nói rồi dƣng sổ, Quan Âm xem thấy đề tám chục khoảng nhƣ vầy:  
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Nạn thứ nhứt: Phải đọa đầu thai 

Nạn thứ hai: Mới lọt lòng, gần bị giết 

Nạn thứ ba: Bị thả trôi sông 

Nạn thứ tƣ: Tìm mẹ trả thù cha 

Nạn thứ năm: Mới ra khỏi thành gặp cọp 

Nạn thứ sáu: Sa hầm, chết kẻ theo 

Nạn thứ bảy: Qua núi Song xa 

Nạn thứ tám: Tại núi Lƣởng giái 

Nạn thứ chín: Bị rồng nuốt ngựa 

Nạn thứ mƣời: Bị thiêu ban đêm 

Nạn thứ mƣời một: Mất áo cà sa 

Nạn thứ mƣời hai: Bắt đặng Bát Giới, 

Nạn thứ mƣời ba: Bị quái Hùynh Phong 

Nạn thứ mƣời bốn: Ði cầu ông Linh Kiết 

Nạn thứ mƣời lăm: Khó qua sông Lƣu Sa 

Nạn thứ mƣời sáu: Thâu đặng Sa Tăng 

Nạn thứ mƣời bảy: Bốn thánh giả gái tốt 

Nạn thứ mƣời tám: Bị quán Ngủ trang 

Nạn thứ mƣời chín: Khó cứu cây nhơn sâm 

Nạn thứ hai mƣơi: Ðuổi Tôn Hành Giả 

Nạn thứ hai mƣơi mốt:Bị tại núi Hắc tòng 

Nạn thứ hai mƣơi hai: Ðem thơ nƣớc Bữu tƣợng 

Nạn thứ hai mƣơi ba: Hóa ra hình cọp 

Nạn thứ hai mƣơi bốn: Gặp yêu núi Bình đảnh 

Nạn thứ hai mƣơi lăm: Bị treo tại ông Liên Hoa 

Nạn thứ hai mƣơi sáu: Cứu vua nƣớc Ô Kê 

Nạn thứ hai mƣơi bảy:Bị yêu giả hình 

Nạn thứ hai mƣơi tám: Gặp yêu núi Hiệu sơn 

Nạn thứ hai mƣơi chín: Bị yêu bắt về động 

Nạn thứ ba mƣơi: Tôn Hành Giả bị đốt 

Nạn thứ ba mƣơi mốt: Thình Phật bắt yêu 

Nạn thứ ba mƣơi hai: Chìm sông Bắc hà 

Nạn thứ ba mƣơi ba: Tới nƣớc Xa Trì 
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Nạn thứ ba mƣơi bốn: Ðàng cuộc với yêu quái 

Nạn thứ ba mƣơi lăm: Cứu vớt thầy chùa 

Nạn thứ ba mƣơi sáu: Ði gặp sông lớn 

Nạn thứ ba mƣơ bảy: Té xuống sông Thông thiên 

Nạn thứ ba mƣơi tám: Quan Âm hiện hình ngƣ lâm 

Nạn thứ ba mƣơi chín: Gặp yêu núi Kim đâu 

Nạn thứ bốn mƣơi: Các thiên thần khó cứu 

Nạn thứ bốn mƣơi mốt: Di Lạc trói yêu 

Nạn thứ bốn mƣơi hai:Uống nƣớc lớn bụng 

Nạn thứ bốn mƣơi ba: Bị nữ vƣơng bắt 

Nạn thứ bốn mƣơi bốn: Bị bắt về động Tì bà 

Nạn thứ bốn mƣơi lăm: Ðuổi Hành Giả lần thứ nhì 

Nạn thứ bốn mƣơi sáu: Bị Lục nhỉ hầu 

Nạn thứ bốn mƣơi bảy: Gặp Hỏa diệm sơn 

Nạn thứ bốn mƣơi tám: Cầu mƣợn quạt ba tiêu 

Nạn thứ bốn mƣơi chín: Trói Ngƣu ma vƣơng 

Nạn thứ năm mƣơi: Quét tháp trƣớc Tế Thái 

Nạn thứ năm mƣơi mốt:Lấy báu cứu thầy chùa 

Nạn thứ năm mƣơi hai:Bị mộc tiên bắt 

Nạn thứ năm mƣơi ba: Bị nạn Tiểu Lôi Âm 

Nạn thứ năm mƣơi bốn: Các thiên thần bị khối 

Nạn thứ năm mƣơi lăm: Bị đƣờng truông núi Thất Yệt 

Nạn thứ năm mƣơi sáu: Cứu xóm Ðà la. 

Nạn thứ năm mƣơi bảy: Làm thuốc cứu vua Chung Tử 

Nạn thứ năm mƣơi tám: Ðánh yêu cứu Kim Thác Cung 

Nạn thứ năm mƣơi chín: Bị bảy con tinh gái 

Nạn thứ sáu mƣơi: Bị đạo sĩ Ngô Công Thuốc 

Nạn thứ sáu mƣơi mốt: Bị núi Sƣ đà 

Nạn thứ sáu mƣơi hai: Ba yêu dụng kế 

Nạn thứ sáu mƣơi ba: Bị giam cầm trong thành 

Nạn thứ sáu mƣơi bốn: Thỉnh Phật Tổ bắt đại bàng 

Nạn thứ sáu mƣơi lăm: Cứu trẻ nhỏ nƣớc Tì Khƣu 

Nạn thứ sáu mƣơi sáu: Quốc Trƣợng mổ tim 

Nạn thứ sáu mƣơi bảy: Cứu con gái rừng tòng 
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Nạn thứ sáu mƣơi tám: Bịnh nặng tại chùa 

Nạn thứ sáu mƣơi chín: Bị bắt về động Vô để 

Nạn thứ bảy mƣơi: Khó qua nƣớc Diệt pháp 

Nạn thứ bảy mƣơi mốt: Gặp yêu núi Ẩn vụ 

Nạn thứ bảy mƣơi hai: Ðào võ quận Phụng Tiên 

Nạn thứ bảy mƣơi ba: Bị mất binh khí 

Nạn thứ bảy mƣơi bốn: Yêu làm hội Ðinh ba 

Nạn thứ bảy mƣơi lăm: Mắc nạn núi Trƣớc tiết 

Nạn thứ bảy mƣơi sáu: Bị khổ động Huyền Anh 

Nạn thứ bảy mƣơi bảy: Bắt lũ trâu nƣớc 

Nạn thứ bảy mƣơi tám: Vua Thiên Trúc kén Phò Mã 

Nạn thứ bảy mƣơi chín: Giam cầm tại phủ Ðồng Ðài 

Nạn thứ tám mƣơi: Bỏ xác tại bến đò Lăng vân.  

 

 

Khi ấy Quân Âm xem sổ tai nạn rồi, liền nói rằng: 

- Trong cảnh Phật có chín thứ tòa sen, mỗi thứ chín sắc, cộng tám mƣơi mốt cái tòa sen, thánh tăng 

chịu tám mƣơi nạn, còn thiếu một nạn nữa mới đủ số cửu cửu . 

 

 

Tức thì truyền các vị thần đằng vân theo Kim Cang mà dặn nhƣ vầy thì sanh thêm một nạn nữa.  

Các vị thần vng lịnh bay theo một ngày đêm, mới kịp Kim Cang, nói nhỏ nhƣ vậy . 

Mấy vị Kim Cang nghe chỉ Quan Âm Bồ Tát dặn, nên không dám cãi, liền ngừng gió lại, bốn thầy 

trò và con ngựa đều sà xuống đất một lƣợt!  

Khi ấy Tam Tạng bị rớt xuống đất, lông lại lo sợ!  

Bát Giới cƣời ha hả nói rằng: 

 

- Hay hay, thiệt là muốn mau hóa chậm . 

 

Sa Tăng nói: 

 

- Chắc là chúng ta đi mau, nên ngài nghỉ . 

 

Tôn Hành Giả nói: 
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- Lời tục rằng: Mƣời bữa ngồi hoài một chổ, một ngày đi chín khúc sông. Ngồi lâu chớ đi bao lâu mà 

lật đật? 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Ba đứa bây đừng nói chuyện vả! Nhìn thử chổ nầy là xứ nào? 

 

Tôn Hành Giả day lại ngó bốn phía rồi nói rằng:  

- Nói vậy là tới chổ ấy, thầy nghe sóng bủa hay không? 

 

Bát Giới nói với Sa Tăng rằng: 

 

- Sóng bủa lao xao, chắc là xứ sở của ngƣơi đó . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Xứ sở của Sa Tăng là sông Lƣu sa đây không phải là sông Lƣu sa, ấy là sông Thông thiên đó . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Ðồ đệ xem cho kỷ, coi mình ở phía nào?  

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy lên mây ngó bốn phía, rồi nhảy xuống nói rằng: 

- Thầy ôi, mình ở mé bên Tây . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Ta nhớ lại rồi, phía bên đông có xóm Trần Gia, năm trƣớc nhờ ngƣơi cứu con cái họ, nên Trần 

Thanh, Trần Trừng tính đóng thuyền lớn mà đƣa chúng ta;nay có Bạch Nguơn nổi lên, đƣa qua sông 

không nghiêng không lắc phía bên nầy không nhà cửa ai hết. Bây giờ biết tính làm sao mà qua sông? 

 

Bát Giới nói: 
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- Ngƣời phàm tác tệ đã xong, ai dè Phật Kim Cang cũng tác tệ, dã vƣng chỉ Phật đƣa về Ðông Ðộ, 

sao nữa chừng lại bỏ xuống, thiệt là không nổi tới lui, biết làm sao mà qua sông cho đặng? 

 

Sa Tăng nói: 

 

- Thầy đã hết tai phàm chắc không sa xuống nƣớc, xin anh làm phép, đƣa thầy qua sông . 

 

Tôn Hành Giả biết thầy còn mắc một nạn nầy mới dứt, nên không đặng nói ra, cứ cƣời và lắc đầu, 

nói: 

 

- Không nổi, không nổi! Sa Tăng không dám nói dai. 

 

Khi ấy bốn thầy trò đi tới mé sông Thổng thiên, không thấy nhà ai ở dựa sông, cũng không có thuyền 

đò chi hết.  

Xảy nghe có tiếng kêu văng vẳng rằng: 

- Ðƣờng Thánh Tăng đã tới đó sao? 

 

 

Bốn thầy trò ngó chừng theo tiếng kêu thấy con Bạch Nguơn ở phía bên kia, đƣơng nổi trên mặt 

nƣớc nghiển cổ mà nói rằng: 

 

- Tôi đợi sƣ phụ hơn mấy năm nay, bây giờ mới về đó!  

 

Giây phút Bạch Nguơn lội tới, Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Lão Nguơn năm trƣớc đƣa chúng ta, tới năm nay mới gặp mặt! 

 

Tam Tạng, Bát Giới và Sa Tăng đều mừng rỡ chào hỏi.  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Nhƣ Lão Nguơn có lòng tế độ, xin nhảy lên bờ! 

 

 

Bạch Nguơn y lời bò lên.  
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Tôn Hành Giả truyền dắt ngựa lên lƣng Bạch Nguơn, Bát Giới ngồi chồng hổm sau ngựa.  

Tam Tạng đứng trƣớc ngựa bên hữu.  

Tôn Hành Giả một chƣn đứng trƣớc về Bạch Nguơn, một chân đứng trên cổ Bạch Nguơn mà nói lớn 

rằng: 

- Rán mà lội cho vững nhé? 

 

Bạch Nguơn lội xuống sông thả êm ru nhƣ ở trên đất; chở bốn thầy trò và con ngựa, lội qua mé bờ 

bên đông. 

 

 

Khi gần đến mé, Bạch Nguơn hỏi rằng: 

- Năm trƣớc tôi cậy sƣ phụ đến Tây Phƣơng hỏi giùm Phật Tổ, coi tôi chừng nào mới hóa đặng hình 

ngƣời. Chẳng hay sƣ phụ có hỏi giùm chăng? 

 

Bởi Tam Tạng lo sự thỉnh kinh, quên hỏi thăm việc ấy, nên không biết làm sao mà trả lời, cũng 

chẳng dám đặt điều, số phạm vọng ngữ, túng phải làm thinh.  

Bạch Nguơn biết Tam Tạng không hỏi giùm nên tức mình lặn mất!  

Báo hại bốn thầy trò và con ngựa đồng chìm xuống sông, kinh kệ ƣớt hết!  

May là Tam Tạng thành Phật, đã cổi xác phàm, nếu không thì cũng bị chết đuối!  

Nói cho phải, Tôn Hành Giả ra sức đở Tam Tạng lên bờ.  

Còn Sa Tăng, Bát Giới lội nhƣ rái, đem kinh và hành lý lên đủ, con ngựa rồng chở kinh lên không 

mất một cuốn. 

 

 

Khi thầy trò lên bờ, đƣơng vắt quần áo, kế bị trận gió thổi tới nhƣ bảo, mƣa giông ấm sét ầm ầm, 

Tam Tạng đề kín gói kinh, Bát Giới giữ ngựa, Sa Tăng giữ gánh kinh, Tôn Hành Giả cầm thiết bảng 

đi giáp vòng bảo hộ, ấy là âm ma muốn đoạt kinh. 

 

 

 

 

Ðêm ấy thầy trò thức chịu trận mƣa giông, tới rạng đông mới tạnh!  

Tam Tạng run cằp cặp nói rằng: 

- Ngộ Không ôi! Bây giờ mới tính làm sao? 
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Tôn Hành Giả thở hào hên nói: 

 

- Chúng ta bảo hộ đặng kinh nầy, là cƣớp quyền của tạo hóa, nên quì thần ghen ghét, muốn đoạt đi! 

Một là nhờ có pháp thần của thầy đè xuống, hai là ƣớt nên nặng nề, ba là Lão Tôn bảo hộ; đến rựng 

sáng khi dƣơng thạnh rồi, âm ma tan hết, kinh mới còn nguyên . 

 

 

Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng nghe nói mới hiểu là âm ma làm giông mƣa ấy. 

 

 

Giây phút mặt trời mọc, mấy thầy trò đem kinh phơi trên bàn thạch, và phơi y phục vân vân.  

Xảy thấy mấy ngƣời đi câu bƣớc tới hỏi rằng: 

- Sƣ phụ đi thỉnh kinh đã về đó hay sao? 

 

Bát Giới nói: 

 

- Phải! Sao các ngƣơi biết chúng tôi? 

 

Nhƣ Nhơn nói: 

 

- Chúng tôi ở xóm Trần Gia . 

 

Bát Giới hỏi: 

 

- Trần Gia trang lối nào? Ði chừng mấy dặm tới? 

 

Ngƣ Nhơn nói: 

 

- Ði ngang qua phía bên kai chừng hai chục dặm thì đến Trần Gia Trang . 

 

Bát Giới nói: 

 

- Xin sƣ phụ đem kinh đến xóm Trần Gia Trang mà phơi, dã có chổ nghỉ, lại có cơm ăn, nhờ họ phơi 



Tây du ký Ngô thừa Ân 

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 

giùm kinh và thay đồ mà giặt luôn thể! 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Thôi ghé làm chi, ở đây đợi kinh khô, sẽ lo về Ðông Ðộ kẻo trễ . 

 

Ngƣ Nhơn đi một đổi, gặp Trần Trừng liền nói rằng: 

 

- Ông ôi! Mấy thầy năm trƣớc đi thỉnh kinh đã về đây, bởi kinh ƣớt đƣơng phơi khô đó! 

 

Trần Trừng liền kêu gia tƣớng, đồng chạy đến quỳ lạy thƣa rằng: 

 

- Lão gia thỉnh kinh đã về, sao không ghé xóm tôi mà nghỉ ? Tôn xin thỉnh về nhà! 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ðợi kinh khô rồi sẽ ghé . 

 

Trần Trừng hỏi: 

 

- Vì cớ nào mà ƣớt loi ngoi nhƣ vậy? 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Năm trƣớc nhờ Bạch Nguơn đƣa khỏi sông, có nhờ tôi rằng, nếu đến Tây Phƣơng xin hỏi giùm 

Phật Tổ: Chừng nào Bạch Nguơn thành hình ngƣời. Ðến nay Bạch Nguơn cũng đƣa đƣa về gần tới 

mé, liền hỏi thăm sự nhờ hôm trƣớc, bởi tôi quên hỏi nên không biết làm sao trả lời! Bạch Nguơn 

giận liền lặn mất, báo hại ƣớt hết kinh, chớ quản gì y phục . 

 

 

Trần Trừng năn nỉ mời vào nhà, nói hoài không biết mấy thứ.  

Tam Tạng cầm lòng không đậu, truyền gói kinh lại, chẳng ngờ mấy cuốn Phật bổn hạnh kinh ở dƣới 

hết, mấy tờ chớ dính trên mặt đá gở không ra! Nên bây giờ kinh Phật bổn hạnh mất tờ sau cuốn nào 

cũng vậy!  
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Mấy tấm đá phơi kinh bấy giờ hãy còn dấu chữ rành rành. 

 

 

Khi ấy Tam Tạng phàn nàn rằng: 

- Tệ quá! Ấy cũng bởi chúng ta vô ý, bộ kinh nầy mất hết chƣơng sau! 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Không phải vô ý đâu, trời đất còn có chổ thiếu mới hiệp với trời đất. Nghĩa là ý nhiệm cùng, nếu 

cùng thì không quý, ấy là số trời đã định trƣớc nhƣ vậy, há bởi ngƣời sao? 

 

 

Mấy thầy trò gói kinh gánh theo Trần Trừng, nội xóm hay tin, đồng ra nghinh tiếp, kẻ thắp đèn thắp 

hƣơng, ngƣời dọn bàn ghế, tốp thì đờn ca gióng trống nhƣ thỉnh sắc, giây phút rƣớc tới cửa xóm, 

Trần Thanh và nội nhà ra nghinh tiếp vào nhà, ai nấy đồng lạy tạ ơn. 

 

 

Rồi dọn tiệc chay thiết đãi.  

Tam Tạng hết xác phàm nên không đói nhƣ khi trƣớc, vì tình nhậm lễ chút đỉnh mà thôi.  

Tôn Hành Giả không ăn đồ nấu, dùng chút đỉnh trái cây.  

Sa Tăng cũng chấm chút!  

Bát Giới rán ăn một chén, rồi thì cầm đủa bái liền, Tôn Hành Giả hỏi: 

- Sao thôi sớm nhƣ vậy? 

 

Bát Giới nói: 

 

- Không biết thể làm sao tì vị yếu quá, chắc là no hơi. 

 

 

Ðoạn trà xong rồi, Trần Thanh, Trần Trừng hỏi thăm việc thỉnh kinh ra thể nào, Tam Tạng thuật 

chuyện lại và xin kiếu.  

Trần Thanh, Trần Trừng đồng nói: 

- Anh em tôi khi trƣớc nhờ ơn cứu mạng con cái, không biết lấy chi đền bồi; nên lập một cái chùa gọi 

là Cứu Sanh từ cốt bốn vị mà thờ, đèn hƣơng không ngớt . 
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Nói rồi kêuTrần Quang Bảo và Nhứt Xứng Kim Ðồng ra lạy tạ bốn thầy, Rồi thỉnh đến chùa Cứu 

Sanh, Tam Tạng thấy bốn hình thầy trò, lên cốt coi nhƣ sống, mừng rỡ khen rằng: 

 

- Nhƣ vậy thì tốt lắm, để bấn tăng đọc một vị kinh . 

 

Nói rồi lấy kinh bữu thƣờng tụng một cuốn.  

Tụng kinh rồi xuống lầu, Trần Thanh, Trần Trừng dọn tiệc thiết đãi, bốn thầy trò dùng chút vị tình.  

Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Con miễu Linh Cảm đại vƣơng ra thế nào? 

 

Trần Thanh, Trần Trừng đồng nói rằng: 

 

- Nội năm ấy xóm nầy phá miễu Cảm rồi lập chùa Cứu Sanh, từ ấy đến nay năm nào cũng nhƣ vậy . 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Tại các ông có lòng lành, nên trời thƣởng, chớ thầy trò tôi không giúp chút nào. Từ nầy sắp sau 

chúng tôi bảo hộ nội xóm bình an, yêu ma không dám xâm nhập, mƣa gió hòa thuận, ngƣời mạnh vật 

an, song phải bỏ nghề chài rở săn bắn, cứ thiệt nghề làm ăn thì chúng tôi mới dám bảo hộ . 

 

 

Ai nấy đồng lạy tạ ơn.  

Trần Thanh, Trần Trừng chịu báo cho vạn chài vạn săn làm ruộng cải nghề nghiệp sát sanh. 

 

Ðến xế Trần Thanh dọn tiệc, đãi bốn thầy trò xong xả.  

Chiều lại Trần Trừng dọn tiệc mời nữa, Bát Giới cƣời rằng: 

- Tôi vô phƣớc quá chừng, lúc ăn đặng không thấy ai mời, nay no hơi lại nhiều đám thỉnh . 

 

Nói rồi ngồi vào tiệc, ăn rán một hai miếng gọi là, khó làm thẳng nghỉnh nhƣ trƣớc. 

 

 

Ðến tối Tam Tạng thức giữ kinh cho tới canh ba, liền kêu Tôn Hành Giả mà nói nhỏ rằng: 
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- Ngộ Không, các ngƣời ấy biết chúng ta đã thành rồi, nên cầm cọng lắm! Lời xƣa nói: Phật Tiên 

không lộ hình, nếu vị tình ở lâu thì trể đại sự . 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Sƣ phụ nói phải lắm, chi bằng thừa lúc nầy nội gia ngủ hết, thầy trò đi lén cho xong! 

 

Tam Tạng nói phải, Tôn Hành Giả liền kêu Bát Giới, Sa Tăngdạy mà nói nhỏ.  

Bát Giới cƣời rằng: 

- Ăn uống gì đặng mà ở lâu? 

 

 

Nói rồi lén mở cửa chùa Cứu Sanh, gánh kinh và hành lý dắt ngựa đi êm, chó không hay mà sủa. 

Thầy trò mới đi một đổi, nghe trên mây có tiếng kêu rằng: 

 

- Mấy thằng trốn đó, đi theo tám anh em tôi . 

 

 

Khi ấy mùi hƣơng thơm ngát, Tam Tạng lại là tám vị Kim cang làm phép đƣa bốn thầy trò và con 

ngựa bay nửa lừng, mau hơn tận trƣớc. 

 

 

Còn Trần Gia Trang, rạng ngày ai nấy thức dậy nấu nƣớc và dọn đồ chay lên cúng chùa Cứu Sanh, 

thấy cửa chùa mở hé, không còn ông nào ở lại! Ai nấy đồng than thở rằng: 

- Gặp Phật rõ ràng mà cầm không đặng, uổng biết chừng nào . 

 

 

Không biết làm sao, túng phải dọn đồ phẩm thực lên bàn cúng tế.  

Từ nay sắp sau mỗi năm cúng bốn lần trọng thể, và cứ mỗi tháng cúng hai kỳ. Nhiều ngƣời có bịnh 

đến cầu khẩn cũng lành, cầu an cũng đặng nhƣ lời, nên nhiều ngƣời van vái lắm, không giờ nào ngày 

nào cho hết hƣơng lửa. 

 

 

Nói về Bát Ðại Kim Cang dùng trận gió thứ nhì, đƣa bốn thầy trò đi thấm thoát, không bao lâu gần 
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tới Trƣờng An. 

 

 

Còn Vua Ðƣờng Thế Dân, từ niên hiệu Trịnh Quang năm thứ mƣời ba, trƣớc rằm ba bữa, đƣa Tam 

Tạng ra khỏi thành. 

Qua năm thứ mƣời sáu, liền sai ông Công Bộ cắt Vọng Kinh lâu tại ngoài ải Tây An, để phỏng rƣớc 

kinh đến lầu ấy mà ngó chừng, trông hoài mấy năm không thấy chi hết.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 99  

Mƣời mấy năm trời qua Cực lạc 

Tám ngày phép Phật tới Trƣờng An 

Nói về Ngủ Phƣơng Yết Ðế, Tứ Bộ Công Tào, Lục Ðinh, Lục Giáp , Hộ Pháp Dạ Lam, đồng đến 

bạch với Quan Âm rằng: 

- Các đệ tử bấy lâu vƣng pháp chỉ Bồ Tát. Nay đã xong rồi, chúng tôi xin bạch lại! 

 

Quan Âm mừng rỡ hỏi rằng: 

 

- Bốn thầy trò Tam Tạng đi đƣờng tâm tánh ra thể nào? 

 

Các vị thần đồng bái và bạch rằng: 

 

- Sự bốn thầy trò lòng thành, Bồ Tát đã rõ.  

Còn các việc Tam Tạng khổ sở, kể không xiết, hể mắc nạn tại đâu, chúng tôi đều ghi vào sổ.Vậy xin 

dƣng sổ tai nạn của Tam Tạng cho Bồ Tát xem . 

 

Nói rồi dƣng sổ, Quan Âm xem thấy đề tám chục khoảng nhƣ vầy:  

 

Nạn thứ nhứt: Phải đọa đầu thai 

Nạn thứ hai: Mới lọt lòng, gần bị giết 

Nạn thứ ba: Bị thả trôi sông 
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Nạn thứ tƣ: Tìm mẹ trả thù cha 

Nạn thứ năm: Mới ra khỏi thành gặp cọp 

Nạn thứ sáu: Sa hầm, chết kẻ theo 

Nạn thứ bảy: Qua núi Song xa 

Nạn thứ tám: Tại núi Lƣởng giái 

Nạn thứ chín: Bị rồng nuốt ngựa 

Nạn thứ mƣời: Bị thiêu ban đêm 

Nạn thứ mƣời một: Mất áo cà sa 

Nạn thứ mƣời hai: Bắt đặng Bát Giới, 

Nạn thứ mƣời ba: Bị quái Hùynh Phong 

Nạn thứ mƣời bốn: Ði cầu ông Linh Kiết 

Nạn thứ mƣời lăm: Khó qua sông Lƣu Sa 

Nạn thứ mƣời sáu: Thâu đặng Sa Tăng 

Nạn thứ mƣời bảy: Bốn thánh giả gái tốt 

Nạn thứ mƣời tám: Bị quán Ngủ trang 

Nạn thứ mƣời chín: Khó cứu cây nhơn sâm 

Nạn thứ hai mƣơi: Ðuổi Tôn Hành Giả 

Nạn thứ hai mƣơi mốt:Bị tại núi Hắc tòng 

Nạn thứ hai mƣơi hai: Ðem thơ nƣớc Bữu tƣợng 

Nạn thứ hai mƣơi ba: Hóa ra hình cọp 

Nạn thứ hai mƣơi bốn: Gặp yêu núi Bình đảnh 

Nạn thứ hai mƣơi lăm: Bị treo tại ông Liên Hoa 

Nạn thứ hai mƣơi sáu: Cứu vua nƣớc Ô Kê 

Nạn thứ hai mƣơi bảy:Bị yêu giả hình 

Nạn thứ hai mƣơi tám: Gặp yêu núi Hiệu sơn 

Nạn thứ hai mƣơi chín: Bị yêu bắt về động 

Nạn thứ ba mƣơi: Tôn Hành Giả bị đốt 

Nạn thứ ba mƣơi mốt: Thình Phật bắt yêu 

Nạn thứ ba mƣơi hai: Chìm sông Bắc hà 

Nạn thứ ba mƣơi ba: Tới nƣớc Xa Trì 

Nạn thứ ba mƣơi bốn: Ðàng cuộc với yêu quái 

Nạn thứ ba mƣơi lăm: Cứu vớt thầy chùa 

Nạn thứ ba mƣơi sáu: Ði gặp sông lớn 

Nạn thứ ba mƣơ bảy: Té xuống sông Thông thiên 
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Nạn thứ ba mƣơi tám: Quan Âm hiện hình ngƣ lâm 

Nạn thứ ba mƣơi chín: Gặp yêu núi Kim đâu 

Nạn thứ bốn mƣơi: Các thiên thần khó cứu 

Nạn thứ bốn mƣơi mốt: Di Lạc trói yêu 

Nạn thứ bốn mƣơi hai:Uống nƣớc lớn bụng 

Nạn thứ bốn mƣơi ba: Bị nữ vƣơng bắt 

Nạn thứ bốn mƣơi bốn: Bị bắt về động Tì bà 

Nạn thứ bốn mƣơi lăm: Ðuổi Hành Giả lần thứ nhì 

Nạn thứ bốn mƣơi sáu: Bị Lục nhỉ hầu 

Nạn thứ bốn mƣơi bảy: Gặp Hỏa diệm sơn 

Nạn thứ bốn mƣơi tám: Cầu mƣợn quạt ba tiêu 

Nạn thứ bốn mƣơi chín: Trói Nguƣ ma vƣơng 

Nạn thứ năm mƣơi: Quét tháp trƣớc Tế Thái 

Nạn thứ năm mƣơi mốt:Lấy báu cứu thầy chùa 

Nạn thứ năm mƣơi hai:Bị mộc tiên bắt 

Nạn thứ năm mƣơi ba: Bị nạn Tiểu Lôi Âm 

Nạn thứ năm mƣơi bốn: Các thiên thần bị khối 

Nạn thứ năm mƣơi lăm: Bị đƣờng truông núi Thất Yệt 

Nạn thứ năm mƣơi sáu: Cứu xóm Ðà la. 

Nạn thứ năm mƣơi bảy: Làm thuốc cứu vua Chung Tử 

Nạn thứ năm mƣơi tám: Ðánh yêu cứu Kim Thác Cung 

Nạn thứ năm mƣơi chín: Bị bảy con tinh gái 

Nạn thứ sáu mƣơi: Bị đạo sĩ Ngô Công Thuốc 

Nạn thứ sáu mƣơi mốt: Bị núi Sƣ đà 

Nạn thứ sáu mƣơi hai: Ba yêu dụng kế 

Nạn thứ sáu mƣơi ba: Bị giam cầm trong thành 

Nạn thứ sáu mƣơi bốn: Thỉnh Phật Tổ bắt đại bàng 

Nạn thứ sáu mƣơi lăm: Cứu trẻ nhỏ nƣớc Tì Khƣu 

Nạn thứ sáu mƣơi sáu: Quốc Trƣợng mổ tim 

Nạn thứ sáu mƣơi bảy: Cứu con gái rừng tòng 

Nạn thứ sáu mƣơi tám: Bịnh nặng tại chùa 

Nạn thứ sáu mƣơi chín: Bị bắt về động Vô để 

Nạn thứ bảy mƣơi: Khó qua nƣớc Diệt pháp 

Nạn thứ bảy mƣơi mốt: Gặp yêu núi Aån vụ 
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Nạn thứ bảy mƣơi hai: Ðào võ quận Phụng Tiên 

Nạn thứ bảy mƣơi ba: Bị mất binh khí 

Nạn thứ bảy mƣơi bốn: Yêu làm hội Ðinh ba 

Nạn thứ bảy mƣơi lăm: Mắc nạn núi Trƣớc tiết 

Nạn thứ bảy mƣơi sáu: Bị khổ động Huyền Anh 

Nạn thứ bảy mƣơi bảy: Bắt lũ trâu nƣớc 

Nạn thứ bảy mƣơi tám: Vua Thiên Trúc kén Phò Mã 

Nạn thứ bảy mƣơi chín: Giam cầm tại phủ Ðồng Ðài 

Nạn thứ tám mƣơi: Bỏ xác tại bến đò Lăng vân.  

 

 

Khi ấy Quân Âm xem sổ tai nạn rồi, liền nói rằng: 

- Trong cảnh Phật có chín thứ tòa sen, mỗi thứ chín sắc, cộng tám mƣơi mốt cái tòa sen, thánh tăng 

chịu tám mƣơi nạn, còn thiếu một nạn nữa mới đủ số cửu cửu . 

 

 

Tức thì truyền các vị thần đằng vân theo Kim Cang mà dặn nhƣ vầy&t hì sanh thêm một nạn nữa. 

Các vị thần vƣng lịnh bay theo một ngày đêm, mới kịp Kim Cang, nói nhỏ nhƣ vậy . 

Mấy vị Kim Cang nghe chỉ Quan Âm Bồ Tát dặn, nên không dám cãi, liền ngừng gió lại, bốn thầy 

trò và con ngựa đều sà xuống đất một lƣợt!  

Khi ấy Tam Tạng bị rớt xuống đất, lòng lại lo sợ!  

Bát Giới cƣời ha hả nói rằng: 

 

- Hay hay, thiệt là muốn mau hóa chậm . 

 

Sa Tăng nói: 

 

- Chắc là chúng ta đi mau, nên ngài nghỉ . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Lời tục rằng: Mƣời bữa ngồi hoài một chổ, một ngày đi chín khúc sông. Ngồi lâu chớ đi bao lâu mà 

lật đật? 
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Tam Tạng nói: 

 

- Ba đứa bây đừng nói chuyện vả! Nhìn thử chổ nầy là xứ nào? 

 

Tôn Hành Giả day lại ngó bốn phía rồi nói rằng:  

- Nói vậy là tới chổ ấy, thầy nghe sóng bủa hay không? 

 

Bát Giới nói với Sa Tăng rằng: 

 

- Sóng bủa lao xao, chắc là xứ sở của ngƣơi đó . 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Xứ sở của Sa Tăng là sông Lƣu sa đây không phải là sông Lƣu sa, ấy là sông Thông thiên đó . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Ðồ đệ xem cho kỷ, coi mình ở phía nào?  

 

 

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy lên mây ngó bốn phía, rồi nhảy xuống nói rằng: 

- Thầy ôi, mình ở mé bên Tây . 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Ta nhớ lại rồi, phía bên đông có xóm Trần Gia, năm trƣớc nhờ ngƣơi cứu con cái họ, nên Trần 

Thanh, Trần Trừng tính đóng thuyền lớn mà đƣa chúng ta;nay có Bạch Nguơn nổi lên, đƣa qua sông 

không nghiêng không lắc phía bên nầy không nhà cửa ai hết. Bây giờ biết tính làm sao mà qua sông? 

 

Bát Giới nói: 

 

- Ngƣời phàm tác tệ đã xong, ai dè Phật Kim Cang cũng tác tệ, dã vƣng chỉ Phật đƣa về Ðông Ðộ, 

sao nữa chừng lại bỏ xuống, thiệt là không nổi tới lui, biết làm sao mà qua sông cho đặng? 
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Sa Tăng nói: 

 

- Thầy đã hết tai phàm chắc không sa xuống nƣớc, xin anh làm phép, đƣa thầy qua sông . 

 

Tôn Hành Giả biết thầy còn mắc một nạn nầy mới dứt, nên không đặng nói ra, cứ cƣời và lắc đầu, 

nói: 

 

- Không nổi, không nổi! Sa Tăng không dám nói dai. 

 

Khi ấy bốn thầy trò đi tới mé sông Thông thiên, không thấy nhà ai ở dựa sông, cũng không có thuyền 

đò chi hết.  

Xảy nghe có tiếng kêu văng vẳng rằng: 

- Ðƣờng Thánh Tăng đã tới đó sao? 

 

Bốn thầy trò ngó chừng theo tiếng kêu thấy con Bạch Nguơn ở phía bên kia, đƣơng nổi trên mặt 

nƣớc nghiển cổ mà nói rằng: 

 

- Tôi đợi sƣ phụ hơn mấy năm nay, bây giờ mới về đó!  

 

 

Giây phút Bạch Nguơn lội tới, Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

- Lão Nguơn năm trƣớc đƣa chúng ta, tới năm nay mới gặp mặt! 

 

Tam Tạng, Bát Giới và Sa Tăng đều mừng rỡ chào hỏi.  

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Nhƣ Lão Nguơn có lòng tế độ, xin nhảy lên bờ! 

 

Bạch Nguơn y lời bò lên. Tôn Hành Giả truyền dắt ngựa lên lƣng Bạch Nguơn, Bát Giới ngồi chồng 

hổm sau ngựa.  

Tam Tạng đứng trƣớc ngựa bên hữu.  

Tôn Hành Giả một chƣn đứng trƣớc về Bạch Nguơn, một chân đứng trên cổ Bạch Nguơn mà nói lớn 

rằng: 

- Rán mà lội cho vững nhé? 
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Bạch Nguơn lội xuống sông thả êm ru nhƣ ở trên đất; chở bốn thầy trò và con ngựa, lội qua mé bờ 

bên đông. 

 

Khi gần đến mé, Bạch Nguơn hỏi rằng: 

- Năm trƣớc tôi cậy sƣ phụ đến Tây Phƣơng hỏi giùm Phật Tổ, coi tôi chừng nào mới hóa đặng hình 

ngƣời. Chẳng hay sƣ phụ có hỏi giùm chăng? 

 

Bởi Tam Tạng lo sự thỉnh kinh, quên hỏi thăm việc ấy, nên không biết làm sao mà trả lời, cũng 

chẳng dám đặt điều, số phạm vọng ngữ, túng phải làm thinh.  

Bạch Nguơn biết Tam Tạng không hỏi giùm nên tức mình lặn mất!  

Báo hại bốn thầy trò và con ngựa đồng chìm xuống sông, kinh kệ ƣớt hết!  

May là Tam Tạng thành Phật, đã cổi xác phàm, nếu không thì cũng bị chết đuối! Nói cho phải, Tôn 

Hành Giả ra sức đở Tam Tạng lên bờ.  

Còn Sa Tăng, Bát Giới lội nhƣ rái, đem kinh và hành lý lên đủ, con ngựa rồng chở kinh lên không 

mất một cuốn. 

 

Khi thầy trò lên bờ, đƣơng vắt quần áo, kế bị trận gió thổi tới nhƣ bảo, mƣa giông ấm sét ầm ầm, 

Tam Tạng đề kín gói kinh, Bát Giới giữ ngựa, Sa Tăng giữ gánh kinh, Tôn Hành Giả cầm thiết bảng 

đi giáp vòng bảo hộ, ấy là âm ma muốn đoạt kinh. 

 

Ðêm ấy thầy trò thức chịu trận mƣa giông, tới rạng đông mới tạnh!  

Tam Tạng run cằp cặp nói rằng: 

- Ngộ Không ôi! Bây giờ mới tính làm sao? 

 

Tôn Hành Giả thở hào hên nói: 

 

- Chúng ta bảo hộ đặng kinh nầy, là cƣớp quyền của tạo hóa, nên quì thần ghen ghét, muốn đoạt đi! 

Một là nhờ có pháp thần của thầy đè xuống, hai là ƣớt nên nặng nề, ba là Lão Tôn bảo hộ; đến rựng 

sáng khi dƣơng thạnh rồi, âm ma tan hết, kinh mới còn nguyên . 

 

Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng nghe nói mới hiểu là âm ma làm giông mƣa ấy. 
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Giây phút mặt trời mọc, mấy thầy trò đem kinh phơi trên bàn thạch, và phơi y phục vân vân.  

Xảy thấy mấy ngƣời đi câu bƣớc tới hỏi rằng: 

- Sƣ phụ đi thỉnh kinh đã về đó hay sao? 

 

Bát Giới nói: 

 

- Phải! Sao các ngƣơi biết chúng tôi? 

 

Nhƣ Nhơn nói: 

 

- Chúng tôi ở xóm Trần Gia . 

 

Bát Giới hỏi: 

 

- Trần Gia trang lối nào? Ði chừng mấy dặm tới? 

 

Ngƣ Nhơn nói: 

 

- Ði ngang qua phía bên kai chừng hai chục dặm thì đến Trần Gia Trang . 

 

Bát Giới nói: 

 

- Xin sƣ phụ đem kinh đến xóm Trần Gia Trang mà phơi, dã có chổ nghỉ, lại có cơm ăn, nhờ họ phơi 

giùm kinh và thay đồ mà giặt luôn thể! 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Thôi ghé làm chi, ở đây đợi kinh khô, sẽ lo về Ðông Ðộ kẻo trễ . 

 

Ngƣ Nhơn đi một đổi, gặp Trần Trừng liền nói rằng: 

 

- Ông ôi! Mấy thầy năm trƣớc đi thỉnh kinh đã về đây, bởi kinh ƣớt đƣơng phơi khô đó! 

 

Trần Trừng liền kêu gia tƣớng, đồng chạy đến quỳ lạy thƣa rằng: 
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- Lão gia thỉnh kinh đã về, sao không ghé xóm tôi mà nghỉ? Tôn xin thỉnh về nhà! 

 

Tôn Hành Giả nói: 

 

- Ðợi kinh khô rồi sẽ ghé . 

 

Trần Trừng hỏi: 

 

- Vì cớ nào mà ƣớt loi ngoi nhƣ vậy? 

 

Tam Tạng nói: 

 

- Năm trƣớc nhờ Bạch Nguơn đƣa khỏi sông, có nhờ tôi rằng, nếu đến Tây Phƣơng xin hỏi giùm 

Phật Tổ: Chừng nào Bạch Nguơn thành hình ngƣời. Ðến nay Bạch Nguơn cũng đƣa đƣa về gần tới 

mé, liền hỏi thăm sự nhờ hôm trƣớc, bởi tôi quên hỏi nên không biết làm sao trả lời! Bạch Nguơn 

giận liền lặn mất, báo hại ƣớt hết kinh, chớ quản gì y phục . 

 

Trần Trừng năn nỉ mời vào nhà, nói hoài không biết mấy thứ. Tam Tạng cầm lòng không đậu, truyền 

gói kinh lại, chẳng ngờ mấy cuốn Phật bổn hạnh kinh ở dƣới hết, mấy tờ chớ dính trên mặt đá gở 

không ra! Nên bây giờ kinh Phật bổn hạnh mất tờ sau cuốn nào cũng vậy! Mấy tấm đá phơi kinh bấy 

giờ hãy còn dấu chữ rành rành. 

 

Khi ấy Tam Tạng phàn nàn rằng: 

- Tệ quá! Ấy cũng bởi chúng ta vô ý, bộ kinh nầy mất hết chƣơng sau! 

 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Không phải vô ý đâu, trời đất còn có chổ thiếu mới hiệp với trời đất. Nghĩa là ý nhiệm cùng, nếu 

cùng thì không quý, ấy là số trời đã định trƣớc nhƣ vậy, há bởi ngƣời sao? 

 

Mấy thầy trò gói kinh gánh theo Trần Trừng, nội xóm hay tin, đồng ra nghinh tiếp, kẻ thắp đèn thắp 

hƣơng, ngƣời dọn bàn ghế, tốp thì đờn ca gióng trống nhƣ thỉnh sắc, giây phút rƣớc tới cửa xóm, 

Trần Thanh và nội nhà ra nghinh tiếp vào nhà, ai nấy đồng lạy tạ ơn. 
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Rồi dọn tiệc chay thiết đãi.  

Tam Tạng hết xác phàm nên không đói nhƣ khi trƣớc, vì tình nhậm lễ chút đỉnh mà thôi.  

Tôn Hành Giả không ăn đồ nấu, dùng chút đỉnh trái cây.  

Sa Tăng cũng chấm chút!  

Bát Giới rán ăn một chén, rồi thì cầm đủa bái liền, Tôn Hành Giả hỏi: 

- Sao thôi sớm nhƣ vậy? 

 

Bát Giới nói: 

 

- Không biết thể làm sao tì vị yếu quá, chắc là no hơi. 

 

Ðoạn trà xong rồi, Trần Thanh, Trần Trừng hỏi thăm việc thỉnh kinh ra thể nào, Tam Tạng thuật 

chuyện lại và xin kiếu. Trần Thanh, Trần Trừng đồng nói: 

- Anh em tôi khi trƣớc nhờ ơn cứu mạng con cái, không biết lấy chi đền bồi; nên lập một cái chùa gọi 

là Cứu Sanh từ cốt bốn vị mà thờ, đèn hƣơng không ngớt . 

 

Nói rồi kêuTrần Quang Bảo và Nhứt Xứng Kim Ðồng ra lạy tạ bốn thầy, Rồi thỉnh đến chùa Cứu 

Sanh, Tam Tạng thấy bốn hình thầy trò, lên cốt coi nhƣ sống, mừng rỡ khen rằng: 

 

- Nhƣ vậy thì tốt lắm, để bấn tăng đọc một vị kinh . 

 

Nói rồi lấy kinh bữu thƣờng tụng một cuốn. Tụng kinh rồi xuống lầu, Trần Thanh, Trần Trừng dọn 

tiệc thiết đãi, bốn thầy trò dùng chút vị tình. Tôn Hành Giả hỏi: 

 

- Con miễu Linh Cảm đại vƣơng ra thế nào? 

 

Trần Thanh, Trần Trừng đồng nói rằng: 

 

- Nội năm ấy xóm nầy phá miễu Cảm rồi lập chùa Cứu Sanh, từ ấy đến nay năm nào cũng nhƣ vậy . 

Tôn Hành Giả cƣời rằng: 

 

- Tại các ông có lòng lành, nên trời thƣởng, chớ thầy trò tôi không giúp chút nào. Từ nầy sắp sau 

chúng tôi bảo hộ nội xóm bình an, yêu ma không dám xâm nhập, mƣa gió hòa thuận, ngƣời mạnh vật 
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an, song phải bỏ nghề chài rở săn bắn, cứ thiệt nghề làm ăn thì chúng tôi mới dám bảo hộ . 

 

Ai nấy đồng lạy tạ ơn. Trần Thanh, Trần Trừng chịu báo cho vạn chài vạn săn làm ruộng cải nghề 

nghiệp sát sanh. 

 

 

Ðến xế Trần Thanh dọn tiệc, đãi bốn thầy trò xong xả.  

Chiều lại Trần Trừng dọn tiệc mời nữa, Bát Giới cƣời rằng: 

- Tôi vô phƣớc quá chừng, lúc ăn đặng không thấy ai mời, nay no hơi lại nhiều đám thỉnh . 

 

Nói rồi ngồi vào tiệc, ăn rán một hai miếng gọi là, khó làm thẳng nghỉnh nhƣ trƣớc. 

 

 

Ðến tối Tam Tạng thức giữ kinh cho tới canh ba, liền kêu Tôn Hành Giả mà nói nhỏ rằng: 

- Ngộ Không, các ngƣời ấy biết chúng ta đã thành rồi, nên cầm cọng lắm! Lời xƣa nói: 

 

- Phật Tiên không lộ hình, nếu vị tình ở lâu thì trể đại sự . 

 

Tôn Hành Giả thƣa rằng: 

 

- Sƣ phụ nói phải lắm, chi bằng thừa lúc nầy nội gia ngủ hết, thầy trò đi lén cho xong! 

 

Tam Tạng nói phải, Tôn Hành Giả liền kêu Bát Giới, Sa Tăngdạy mà nói nhỏ.  

Bát Giới cƣời rằng: 

- Ăn uống gì đặng mà ở lâu? 

 

Nói rồi lén mở cửa chùa Cứu Sanh, gánh kinh và hành lý dắt ngựa đi êm, chó không hay mà sủa. 

Thầy trò mới đi một đổi, nghe trên mây có tiếng kêu rằng: 

 

- Mấy thằng trốn đó, đi theo tám anh em tôi . 

 

 

Khi ấy mùi hƣơng thơm ngát, Tam Tạng lại là tám vị Kim cang làm phép đƣa bốn thầy trò và con 

ngựa bay nửa lừng, mau hơn tận trƣớc. 
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Còn Trần Gia Trang, rạng ngày ai nấy thức dậy nấu nƣớc và dọn đồ chay lên cúng chùa Cứu Sanh, 

thấy cửa chùa mở hé, không còn ông nào ở lại! Ai nấy đồng than thở rằng: 

- Gặp Phật rõ ràng mà cầm không đặng, uổng biết chừng nào . 

 

 

Không biết làm sao, túng phải dọn đồ phẩm thực lên bàn cúng tế. Từ nay sắp sau mỗi năm cúng bốn 

lần trọng thể, và cứ mỗi tháng cúng hai kỳ. Nhiều ngƣời có bịnh đến cầu khẩn cũng lành, cầu an 

cũng đặng nhƣ lời, nên nhiều ngƣời van vái lắm, không giờ nào ngày nào cho hết hƣơng lửa. 

 

 

Nói về Bát Ðại Kim Cang dùng trận gió thứ nhì, đƣa bốn thầy trò đi thấm thoát, không bao lâu gần 

tới Trƣờng An. 

 

 

Còn Vua Ðƣờng Thế Dân, từ niên hiệu Trịnh Quang năm thứ mƣời ba, trƣớc rằm ba bữa, đƣa Tam 

Tạng ra khỏi thành.  

Qua năm thứ mƣời sáu, liền sai ông Công Bộ cắt Vọng Kinh lâu tại ngoài ải Tây An, để phỏng rƣớc 

kinh đến lầu ấy mà ngó chừng, trông hoài mấy năm không thấy chi hết.  

 

Ngô thừa Ân  

Tây du ký 

Hồi 100  

Tam Tạng thỉnh kinh về Ðông Ðộ 

Năm thánh hƣởng phƣớc tại Tây Phƣơng 

Ngày kia ngự giá đến vọng kinh lâu, Thiên Tử lên lầu ngó qua hƣớng Tây thấy hào quang sáng giới, 

gió thơm nhƣ mùi hƣơng! 

 

Khi ấy Bát Ðại Kim Cang ở trên mây nói với Hành Giả rằng:  

- Ðại Thánh ôi! Ðây là đến thành Trƣờng An, chúng ta chẳng dám đi xuống, vì dân Trƣờng An lanh 

lợi quỷ quyệt, nếu nó thấy mặt, chắc là họa hình! Vậy thì Ðại Thánh và Quyện Liêm tƣớng quân, 
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Thiên Bồng Nguyên Soái, đừng xuống làm chi. Ðể một mình thánh tăng dƣng kinh cho Ðƣờng Thiên 

Tử rồi trở lên cho mau, chớ ta đợi lâu không đặng .  

Tôn Hành Giả nói:  

- Tuy các ông nói cũng phải, song một mình thầy tôi gánh sao nổi kinh, dắt sao đặng ngựa? Chúng 

tôi phải đƣa mới xong, các ông chịu phiền rán đợi, bề nào cũng phải trể đâu .  

Bát Ðại Kim Cang nói:  

- Ngày trƣớc Quan Âm đã bạch với Nhƣ Lai, định nội tám ngày cho đủ số một tạng, nay đã năm 

ngày rƣỡi, sợ Bát Giới tham yến tiệc chắc trể nải ngày giờ .  

Bát Giới cƣời rằng:  

- Sƣ phụ thành phật, tôi cũng muốn thành phật lẽ nào mà còn mê yến tiệc sao? Vã lại tôi ăn một bữa 

cơm tại chùa Ðại Lôi Âm, tới bây giờ còn đặc ruột, lẽ nào mê yến tiệc phàm trần. Xin các ông rán 

đợi tới giao kinh rồi thì tôi trở lại .  

Sa Tăng dắt ngựa, Tôn Hành Giả đỡ Tam Tạng, đều ở trên mây sa xuống lầu Vọng Kinh. 

 

 

Khi ấy vua Ðƣờng Thái Tôn và các quan ngó thấy đều đến trƣớc nghinh tiếp nói rằng:  

- Ngự đệ đã về đây! 

Tam Tạng liền cúi lạy.  

Vua Ðƣờng Thái Tôn đỡ dậy, phán rằng:  

- Ba ngƣời nầy là ai?  

Tam Tạng tâu rằng:  

- Ba ngƣời đệ tử tôi thâu tại dọc đƣờng .  

Vua Ðƣờng Thái Tôn mừng quá, truyền quan nội thị thắng xe ngựa của vua cho ngự đệ đi vào trào, 

Tam Tạng tạ ơn, rồi lên ngự mã, Tôn Hành Giả huơi thiết bảng theo hầu.  

Sa Tăng gánh kinh, Bát Giới dắt ngựa, đồng đi theo Trƣờng An. 

 

 

Khi ấy bốn thầy trò về trào theo vua, nội thành ai nấy đều hay Tam Tạng thỉnh kinh về, đồng theo coi 

đông nức.  

Nguyên trƣớc Tam Tạng ở trú tại chùa Hồng phƣớc. Nay các sải chùa ấy chƣa hay tin Tam Tạng về.  

Rạng ngày ngó thấy mấy cây tòng trƣớc cửa chùa cây nào cũng ngã ngọn về hƣớng Ðông hết thảy.  

Các sải kinh nói rằng:  

- Thiệt là quái sự lắm! Hồi hôm không có giông tố, sao cây tòng ngã ngọn về Ðông? 

Một ngƣời học trò cũ của Tam Tạng nói rằng:  
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- Mau lấy y phục ra đây, đặng mặc vào mà nghinh tiếp, vì sƣ phụ thỉnh kinh đã về .  

Các sải hỏi rằng sao mà ông biết? 

Ngƣời học trò cũ đáp rằng:  

- Năm trƣớc thầy đi có dặn rằng: "Ta đi không biết chừng nào trở lại, hoặc năm ba năm, hoặc sáu bảy 

năm, hễ ngó thấy cây tòng trƣớc cửa ngã ngọn qua hƣớng Ðông, thì ta đã về tới." Bởi thầy có lời nói 

trƣớc rỏ ràng, nên tôi mới biết . 

 

Các sải đồng mặc áo dài bƣớc ra, mới tới ngã ba nghe ngƣời nói chuyện rằng:  

- Thầy thỉnh kinh về mới tới. Hoàng đế rƣớc vào thành .  

Các sải nghe nói mừng rỡ chạy theo, gặp ngự giá đi trƣớc, các sải không dám lại gần , đi theo sau 

đến Ngọ môn. 

 

 

Khi ấy Tam Tạng xuống ngựa, đi với các đệ tử vào đền.  

Tam Tạng đứng trƣớc sân chầu với các đệ tử.  

Vua Thái Tôn truyền chỉ, đòi Ðƣờng ngự đệ lên dựa ngai vàng; mời ngồi ghế tú đôn.  

Tam Tạng tạ ơn rồi ngồi xuống, bảo đệ tử khiêng kinh lên.  

Tôn Hành Giả lấy mấy gói kinh, đƣa chuyển cho quan nội thị, quan nội thị dâng lên. 

Vua Ðƣờng Thái Tôn phán hỏi rằng: 

- Ngự đệ làm sao mà thỉnh kinh đặng? Số kinh ấy bao nhiêu? 

Tam Tạng tâu rằng: 

- Tôi Nam mô Từ lực vƣơng phật. 

- Quảng Trang Nghiêm Phật 

- Tài Quang Minh Phật 

- Thế Tịnh Quang Phật 

- Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật 

- Diệu Âm Thinh Phật 

- Quan Thế Ðăng Phật 

- Tu Di Quang Phật 

- Kim Hải Quang Phật 

- Tài Quang Phật 

- Ðấu Chiến Thắng Phật 

- Ðại Thế Chí Bồ Tát 

- Phổ Hiền Bồ Tát 
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- Tịnh Ðàng Sứ Giả Bồ Tát 

- Bát Bửu Kim Thân La Hán Bồ Tát 

- Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát 

 

Các vị ấy niệm phật rồi đồng lui ra ngoài, đồng hƣởng phƣớc thanh nhàn tự lại.  

Ấy là truyện Tây Du sự tích bao nhiêu đó là hết. 

 

Hết  
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