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MA VĂN LIÊU 
 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 10 kỳ 53. 
Khi thấy hai phụ nữ bắt kịp, cha sở Luca cũng đi chậm lại và bảo: 
- Chuyện ra sao rồi cha sẽ nói cho hai cô nghe vào lúc thuận tiện; bây giờ chúng ta 

cùng nhau đi nhanh về chợ để tìm cho ra lối về kênh Cạn đến nhà cô Sáu. 
Đi chưa được bao xa, có tiếng chân vừa chạy vừa kêu lớn của một phụ nữ từ xa ở phía 

sau lưng vọng tới: 
- Ông cố ơi! Ông cố ơi! Đừng bỏ con ông cố! Đừng bỏ con ông cố ơi!...  
Cũng giọng phụ nữ ấy: 
- Hai chị ơi đừng bỏ em hai chị ơi! Hai chị ơi… Trở lại với em hai chị ơi! Xin đừng 

bỏ em tội nghiệp!... 
Nhìn lại sau lưng, cha sở và hai phụ nữ thấy thiếu phụ vợ thượng sĩ quân y, một tay 

nách con thơ, một tay dắt theo bé gái lếch thếch từ xa rượt đuổi theo; vì tự biết không thể 
nào theo kịp, cho nên thiếu phụ kêu lớn với giọng như gào như thét. Cha sở và hai phụ nữ 
dừng chân trước cảnh tượng trông gây động lòng ấy; hai phụ nữ thấy cảnh bé gái 2 tuổi 
gần như bị mẹ lôi đi nên xót xa liền đi ngược trở lại với thiếu phụ để ôm đứa bé lên và 
cùng nhau đi đến với cha sở đang đứng đợi với vẻ rất ngạc nhiên muốn xem coi chuyện 
gì sẽ xảy ra nữa. 

Khi đã đến được còn cách cha sở khoảng năm bảy mét, thiếu phụ vội trao con nhỏ 
đang ẵm trên tay cho chị Hải, rồi bỗng dưng quỳ sụp xuống đường lạy cha sở như tế sao, 
miệng van vỉ không ngớt: 

- Ông cố ơi xin đừng bỏ con tội nghiệp! Rồi con xin sẽ thú thật hết mọi chuyện… Tất 
cả là tội của con. Tất cả là tội của con, chồng và hai con không có tội tình gì hết… 

Cha sở tiến lại đỡ thiếu phụ đứng lên và hỏi: 
- Nhưng cô đã làm gì với tôi đâu mà xin tôi tha cho cô? 
Thiếu phụ nghe cha sở nói thế, lại còn được cha dùng hai tay dịu dàng đỡ chị đứng 

lên, liền ôm chầm lấy cha như đứa con gái ôm chặt lấy cha mình. 
Trong phút chốc, cha sở từ tâm trạng ngờ vực muốn tránh xa, chuyển dần sang tâm 

trạng động lòng thương cảm, dù tu hành chẳng dám dính bén với thói tục, nhưng không 
tránh khỏi cảm xúc của một người đàn ông được một người đàn bà xinh đẹp, mây mẩy, 
ấm áp, mềm mại và thơm tho… ôm ấp và quấn chặt. Hai phụ nữ không nghe rõ thiếu phụ 
thì thầm gì bên tai cha sở khi chị vừa ôm xiết lấy cha, gục đầu vào vai cha, úp mặt trên cổ 
cha vừa thỏ thẻ điều gì đó… khá lâu, chỉ thấy cha sở gật đầu, rồi gật đầu thêm vài lần 
nữa. 



Không ngoài dự cảm và tiên đoán của hai phụ nữ, cha sở đồng ý quay trở lại nhà của 
thiếu phụ vợ viên thượng sĩ quân y. Cả bốn người, hai phụ nữ đi trước, mỗi người bồng 
bế ấp yêu một cháu bé, thiếu phụ và cha sở đi sau, vừa đi, thiếu phụ vừa nũng nịu ôm 
cánh tay cha sở sát vào ngực mình, tất cả đi về nhà với tâm trạng vui vẻ không khác gì 
cảnh tượng một gia đình chia ly nay đang được đoàn tụ đầm ấm trong yêu thương. 

Vô đến nhà, thiếu phụ vẫn để hai phụ nữ vốn lúc nào cũng nhớ con, thèm em bé… 
giúp giữ hai đứa nhỏ, vội xuống bếp bưng thau nước mát rượi lên cùng với chiếc khăn 
bông thơm phức lau mặt, lau tay và chăm sóc vết thương ở chân cho cha sở trong lúc ngài 
nằm duỗi dài trên chiếc ghế phô tơi từng ngã lưng lúc nãy.…  

Cứ để mặc cho thiếu phụ làm gì thì làm, cha sở nằm im với dáng vẻ thanh thản nghỉ 
ngơi; quả thật, ngài cũng còn mệt lắm và nếu không được thiếu phụ chăm sóc thì đúng là 
ngài cũng chưa muốn đi đâu vào lúc này. Hai phụ nữ cũng không khỏe hơn cha sở, nhưng 
vừa chẳng hiểu những việc cha sở làm, lại vừa rất tin cậy và phó thác cho cha sở liệu định 
mọi việc, cứ răm rắp vâng nghe lời ngài, hễ ngài bảo đi thì đi, bảo nghỉ thì nghỉ… cho 
nên hai người gần như những đứa trẻ vô tư và hồn nhiên bên người cha từng trải và 
cương nghị (1). 

Thiếu phụ chăm sóc rất tỉ mỉ, chu đáo và khéo léo với thái độ giống như để tạ tội. 
Thấy cha sở lim dim đôi mắt, chị càng nhẹ nhàng và mơn trớn hơn để cho cha được hài 
lòng; có lúc chị còn lén hôn tay cha, lúc khác lại còn kề mặt mình sát vào mặt cha… việc 
lau rửa đơn giản thôi, nhưng thiếu phụ cứ nấn ná không muốn rời đi, cứ kiếm cớ làm này 
làm nọ… thế là sau khi lau mặt và tay, cánh tay, chân, cẳng chân… của cha sở, chị lại 
bóp tay nắn chân, xoa vai chà cổ… cho cha sở (2). 

Trong khi thiếu phụ, không rõ vô tình hay cố ý, làm đủ mọi cách để cha sở Luca được 
sảng khoái nhất, thì cha sở rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan” (tiến tới hay lùi lại, rất khó 
quyết định chọn đường nào trong 2 đường): dừng, không để thiếu phụ xoa bóp nữa hay 
cứ để vậy, nghĩa là ngài không biết nên cho phép mình được hưởng thụ sự thư giãn vô 
cùng sung sướng có nguy cơ dẫn đến tình trạng mê đắm, hay nên lập tức chấm dứt để tâm 
trí được tỉnh táo mà suy xét và phán đoán xem tình thế hiện giờ đang xấu hay tốt, đang đi 
theo hướng nào. Thật quá khó! 

Nhưng, với kinh nghiệm, cha sở cố để cho trí óc làm việc cật lực bằng cách suy xét và 
giả định ra đủ thứ tình huống có thể xảy ra rồi tìm cho ra từng cách ứng phó trước mỗi 
tình huống đó v.v…(3) Thật! Khi trí óc làm việc căng thẳng thì thể xác không đòi hỏi gì 
nữa, thế là cha sở phán đoán được ngay rằng, cô Bảy và đồng bọn đang dùng mỹ nhân kế 
với mình, mỹ nhân hiện giờ là một thiếu phụ mỹ miều đã từng trải chuyện vợ chồng, tất 
có đủ khả năng hạ gục bất cứ đàn ông nào, và như vậy có nghĩa là cái bẫy này ngọt ngào 
mà ác liệt hơn những cái bẫy vừa qua. Cha sở nhíu mày suy nghĩ: cuộc đối đầu ngày càng 
tăng thêm độ ác liệt, không thể xem thường được. 

Cha sở mở hé đôi mắt hỏi thiếu phụ: 
- Cô bảo sẽ thú thật với tôi điều gì đó, sao nãy giờ cô không thú thật đi!  
Thiếu phụ ấp úng một lúc mới khẽ khàng nhưng mơn trớn thưa: 
- Con sợ… 
Cha sở thoáng nao lòng. Nhưng ngài kịp trấn tỉnh, cố không đếm xỉa gì tới tính “yểu 

điệu thục nữ” luôn xô ngã đàn ông; ngài hất nhẹ tay thiếu phụ ra khỏi thân mình rồi từ từ 



ngồi bật dậy hỏi tiếp:         
- Cô định thú thật rằng những điều cô nói lúc nãy trước khi tôi chào biệt là dối gạt; 

hay là cô định thú thật… -cha sở bỏ lửng câu nói cứng cỏi, đổi sang giọng ngọt dịu- 
Nhưng cô nói dối một người già cả lại tu hành như tôi để làm gì? 

Thiếu phụ ấp úng trả lời: 
- Để ông cố… Để ông cố nán lại với gia đình chúng con… 
Cha sở thử dò ý: 
- Gia đình cô là gia đình người lương, không hề có bất kỳ một mối liên hệ nào với 

chúng tôi; vả lại, có cần gì đến khách lữ hành xa lạ lỡ đường như chúng tôi… chúng tôi 
có nán lại cũng đâu có thể làm được việc gì có ích cho hai vợ chồng cô chú đâu?   

Thiếu phụ trả lời: 
- Thưa ông cố, để ông cố nghe mà tha tội cho chúng con. 
Cha sở im lặng vài giây bỗng thình lình ngài nói như “bắt mạch”: 
- Nhưng nếu thú tội ra với chúng tôi, cô Bảy sẽ nổi giận và bắt tội vợ chồng cô chú. 

Cô chú không sợ à? 
Đúng mạch! Không sai! Thiếu phụ giật nẩy mình nhưng chỉ biết thinh lặng và giương 

đôi mắt to tròn đen láy nhìn trân trân cha sở Luca. 
Cha sở giả bộ tự nhiên như không có vấn đề gì quan trọng. Một lúc, thiếu phụ thỏ thẻ 

hỏi: 
- Ông cố… Ông cố… biết… biết hết mọi chuyện rồi… sao? 
Cha sở Luca không trả lời ngay câu hỏi mà thẳng thừng: 
- Vợ chồng cô chú bị cưỡng bức và bị sắp đặt để làm tay sai cho cô Bảy hầu hãm hại 

chúng tôi. Nhưng cô chú không muốn. Rồi do bị hăm dọa, cô chú phải làm. Thoạt đầu khi 
mới bước vào nhà, theo thói quen, tôi cầu xin Tổng lãnh Thiên thần Micae và các Thiên 
thần bản mệnh, thế là các ngài bảo vệ chúng tôi và tôi tin chắc, các ngài cũng đang tìm 
cách cứu cô chú khỏi tay cô Bảy và đồng bọn vì cô chú là những người lương thiện. (4). 

Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đôi mắt của thiếu phụ vốn đã to, tròn, đen lay 
láy bây giờ lại càng lúc càng to, tròn, đen, lay láy còn hơn nổi bật trên gương mặt trắng 
nõn, nhìn cha sở chăm chăm; bỗng trên đôi mắt đẹp ấy ứa ra hai giòng nước mắt trong 
veo chảy dài trên khuôn trăng trắng ngà. Thiếu phụ ngồi sụp xuống bên chân cha sở và 
thuật lại đầu đuôi tự sự, hai phụ nữ tuy không ngồi bên, nhưng đứng xa xa chăm chú lắng 
nghe câu chuyện mà không sót một chi tiết; càng kể thiếu phụ càng khóc rấm rứt.  

Chị kể hôm qua đang ngủ trưa trên võng với hai con nhỏ, bỗng nghe có tiếng ai đó nói 
vào tai chị tưởng chừng như trong giấc mơ; tiếng ấy không rõ nam hay nữ, cứ thì thào 
bảo: “Sắp có một nam hai nữ đến trước nhà, phải mời họ vào, đừng để họ biết; cô giữ họ 
lại cho được bằng mọi cách”; tiếng nói ấy nhắc lại một vài lần nữa… Khi chồng đi làm 
về, chị sợ hãi kể lại, nhưng chồng không tin… cho đến hôm nay khi vừa gặp ông cố và 
hai chị thì chồng chị cũng sợ và dặn chị cố tránh đừng can dự vào chuyện lạ này, hãy để 
ông cố và hai chị đi… lúc nãy khi ông cố và hai chị sắp rời đi thì tiếng nói ấy hăm dọa 
nếu không làm theo lời họ bảo thì tính mạng chồng và hai con của chị sẽ bị nguy khốn, 
thế là lúc nãy chị nhất nhất làm theo những gì tiếng nói ấy ra lệnh ở trong đầu… 

Cha sở hỏi: 



- Nhưng đã vâng nghe họ, sao cô bỗng nổi xung thiên lên chống lại? Cô không sợ họ 
hay sao? 
Thiếu phụ nói thật: 
- Thưa… vì lúc ấy bỗng cảm thấy bức bách đến chịu không nổi nữa, cho nên con 

chửi, rồi muốn ra sao thì ra. 
Cha sở hỏi: 
- Nhưng sao cô lại đổi ý và chạy theo kêu chúng tôi trở lại? 
Thiếu phụ đáp: 
- Vì con biết rằng con đã làm mất lòng họ, con muốn nhờ đến ông cố. Nghe nói… 

nghe nói… bên đạo Chúa, mấy ông cha trừ được quỷ, nhốt được ma vào phòng thánh…  
Cha sở bật cười. Ngài nghiêm sắc mặt lại ngay và hỏi tiếp: 
- Nhưng khi tôi trở lại, cô lại giở trò ma mỵ với tôi? Sao vậy? 
Chưa kịp nghe thiếu phụ trả lời, cha sở hỏi thêm một câu hỏi nữa, câu hỏi mà ngài 

thấy cần phải được nghe trả lời để hiểu rõ hơn tình thế: 
- Tại sao cô biết tiếng nói trong đầu là tiếng nói của cô Bảy? 
Thiếu phụ ngây thơ: 
- Vì khi hăm dọa, tiếng nói ấy xưng tên là cô Bảy… 
Cha sở nghĩ: thì ra ngay cả đến ma quỷ mà cũng còn phải bị sự đơn sơ hồn hậu của 

một phụ nữ quê mùa chất phác đốn ngã. Hèn gì Chúa dạy: “Hãy trở nên như trẻ thơ”. 
Cha sở tuy buồn cười đến nôn cả ruột, nhưng ngài quyết không để cho cô Bảy và 

đồng bọn bắt tẩy; đồng thời thấu hiểu nỗi lừng khừng bất nhất không biết theo bên nào 
của thiếu phụ, cho nên ngài bất ngờ hỏi một câu sắc gọn để thiếu phụ không kịp phản ứng 
mà trả lời thật nhất.   

- Cô Bảy là ai? 
Thiếu phụ trả lời: 
- Con không biết. Vừa rồi tiếng nói ấy vui vẻ khen ngợi con đã giữ ông cố ở lại và 

hứa cô Bảy sẽ cho vợ chồng con nhiều vốn đề làm ăn. 
Cha sở đứng lên hỏi: 
- Vậy bây giờ cô theo phe nào? Tôi hay cô Bảy?      
 (còn tiếp) 
 
 
(1) Khác với trước đây, tác giả Ma Văn Liêu hiện đang kể chuyện rất tỉ mỉ từng chi 

tiết, không bỏ sót bất kỳ một diễn tiến cho dù nhỏ nhặt nào. Điều này có thể khiến ai quen 
đọc truyện, tiểu thuyết… với tốc độ nhanh sẽ cảm thấy khó chịu. Thật ra không thể khác! 
Vì chuyện cha sở Luca đối đầu với thế lực ma mỵ tà gian là cuộc đối đầu đầy kịch tính về 
mặt cân não, nhiều lúc như lúc này, cha sở phải nhìn nhận cho ra… không thể bỏ sót để 
phân tích từng động thái, suy đoán gần như đến nát óc để không sập từng chiếc bẫy nhỏ. 
Bởi bọn họ (cô Bảy) thì cả bầy cả lũ lại giấu mặt (ở trong bóng tối), còn cha sở thì đơn 
độc một thân một mình lại ở cái thế “khơi khơi” lộ liễu (ở ngoài sáng) rất bất lợi, vì 
“nhất cử nhất động” của cha sở bọn họ đều thấy rõ. 



(2) Ngày xưa chưa phổ biến nghệ thuật xoa bóp (massage), cho nên mọi kiểu xoa bóp 
đều được hiểu theo hướng tốt như cạo gió, tẩm quất, phục hồi sức khỏe v.v... cho nên cha 
sở Luca cũng đang nghĩ đúng như vậy khi được thiếu phụ xoa nắn tỉ mỉ khắp thân mình.  

(3) Cha sở Luca cũng dạy cho hai chúng tôi (thầy Thời và tác giả) bài học đầu tiên 
Chúa dạy ta trong sách Cựu ước là bài học về trái cấm. Khi loài người qua hai Ông Bà 
Nguyên tổ, hái và ăn trái cấm. Trái ấm là “ý thức sự tư do nơi mình” (ví dụ con chó nuôi 
trong nhà có sự tự do muốn bỏ chủ nhà mà đi đâu thì đi, nhưng vì nó không ý thức sự tự 
do đó của nó cho nên cứ đeo theo chủ ở lại nhà dù chủ có đánh đập…), liền phải gánh 
luôn trách nhiệm về mọi hành vi của mình (công hay tội). Từ sau Trái cấm ấy, việc gì 
cũng đều diễn ra như trái cấm: hễ nhận thì phải chịu. Ví dụ: ai nhận được trí khôn hơn 
người, kẻ ấy chịu sự thử thách lớn và gánh chịu trách nhiệm nặng hơn; ai nhận được sự 
giàu có, quyền lực, danh giá… nhiều, kẻ ấy phải chịu thử thách và gánh chịu rất nhiều 
trách nhiệm; ai đẹp, ai khôn, ai thành đạt, ai nhận được sự may lành… kẻ ấy phải chịu 
nhiều thử thách và gánh nhiều trách nhiệm hơn; ai biết internet và thành thạo công nghệ 
thông tin, kẻ ấy chịu thử thách trước phim sex, trăm mưu nghìn chước cám dỗ cực tinh vi 
và cực nguy hiểm v.v… dân gian tóm trong câu: “Vợ đẹp chỉ tổ đau lưng, trà ngon tức 
bụng điếu thông quyện đàm”, “cây cao càng bị gió lay, càng cao danh vọng càng đầy 
gian nan”, “lớn thuyền lớn sóng”. Cha sở Luca bảo khi được thiếu phụ chăm sóc kiểu ấy 
thì tính ham muốn nấp sẵn trong mỗi người đàn ông tất phải trỗi dậy; vậy nếu cha hưởng 
“trái cấm” nhục dục ấy ắt cha sẽ phải rơi vào bẫy của cô Bảy và đồng bọn. Cho nên 
trước những gì là may mắn, nhận lãnh, hưởng thụ… trên trần đời, ta nên đều tự hỏi thử 
thách và trách nhiệm của những thứ đó sẽ là gì sau đó. Đừng hồn nhiên lúc nào cũng 
mong muốn nhận được hồng ân, may mắn, lợi ích, bồi nhuận, hưởng thụ, trúng số độc 
đắc, thuận lợi, an lành…    

(4) Cha sở Luca cũng truyền cho chúng tôi lòng đặc biệt tôn kính, thường xuyên 
nguyện xin và trò chuyện cùng Tổng lãnh Thiên thần Micae và quý Thiên thần hộ thủ. 
Cha sở bảo có những lần trong chuyến đi, cha được các ngài bảo vệ nhãn tiền.             
 


