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MA VĂN LIÊU 
 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 11 kỳ 53. 
 

Cha sở đột ngột hỏi: 
- 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 nhiều vốn để làm ăn”. 
Cha sở đứng lên hỏi: 
- Vậy bây giờ cô theo phe nào? Tôi hay cô Bảy? 
Thiếu phụ im lặng và bối rối ra mặt.  
Cha sở đoán biết vợ viên thượng sĩ quân y, thậm chí giờ này, ngay cả anh ta nếu có 

mặt ở đây, không thể trả lời được cho dứt khoát, vì nói đúng ra, ai trên đời này cũng sợ 
quyền lực của tà ma, ác qủy (1) 

Cha sở vừa thuyết phục thiếu phụ theo “phe” ngài vừa cố tình nói để cho bọn cô Bảy 
nghe: 

- Hỏi là hỏi vậy thôi chứ tôi biết cô chú chẳng hề theo phe cô Bảy, vì phe này gồm 
toàn ác quỷ, tà ma và các vong hồn xấu xa hiểm độc; ngặt một nỗi do cô chú chẳng biết 
đặt niềm tin vào Đấng nào nên đâm ra lưỡng lự. Đây tôi cho cô chú một nơi để đặt niềm 
tin. 

Cha sở Luca đến đứng trước tủ quần áo của hai vợ chồng, ngài chỉ vào bức ảnh Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp bằng giấy cũ kỹ, nhỏ bằng lòng bàn tay, được dán chặt vào tấm vách 
đáy tủ… cha nói:    

- Mang bức ảnh này ra dán nơi cao trọng nhất tức trên vách giữa nhà, rồi luôn miệng 
cầu cứu với Đức Mẹ. Tôi bảo đảm với cô chú, Đức Mẹ sẽ sai thiên binh vạn mã các thiên 
thần đến giúp cô chú thoát ngay khỏi bẫy hiểm nguy. 

Thêm một lần nữa ngạc nhiên, bởi thiếu phụ thắc mắc trong trí không biết sao cha sở 
biết cô ta có bức ảnh mà cô cố tình giấu ở nơi kín đáo. Thiếu phụ ngập ngừng do dự. 
Thấy vậy hai phụ nữ cổ vũ: 

- Em làm theo lời cha sở đi! Tốt cho chồng và con cái của em chứ không vô ích đâu! 
- Làm đi em! Nghe lời cha sở đỉ! 
Nhờ hai phụ nữ thúc giục, thiếu phụ mở cửa tủ, vừa gỡ bức ảnh ra cầm trên tay vừa 

nói với cha sở: 
- Đây là bức ảnh người bạn gái tặng con trong ngày vu quy. Bỏ thì sợ cô ấy buồn, 



nên con dán vào tủ mà chẳng biết phải làm gì… 
Chị Hải mau mắn giúp thiếu phụ chọn chỗ xứng đáng nhất trên bức vách giữa nhà, 

dán bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhỏ thó lên trên một tờ giấy trắng tinh cho bức ảnh 
có thêm sự trang trọng, sau đó mới dán lên bức vách… 

Cha sở kêu thiếu phụ đứng trước ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, rồi cùng hai phụ nữ 
ẵm hai đứa trẻ đứng sau lưng, cả 6 người cùng tề chỉnh nghiêm trang và thành kính. Cha 
sở làm phép ảnh tượng rồi bắt kinh Kính Mừng để mọi người đọc chậm rãi dâng lên Đức 
Mẹ. Cha sở long trọng dâng gia đình của vợ chồng viên thượng sĩ quân y cho Đức Mẹ. 

Nhưng khi cha sở vừa dứt tiếng dâng gia đình viên thượng sĩ quân y cho Đức Mẹ 
xong, thì “Rầm” một tiếng… Mọi người đều giật nảy cả mình vì bỗng nghe một tiếng đổ 
sập nhà rất lớn ở phía sau, dưới bếp, tiếng “rầm” của cả một gian nhà thình lình đổ sập. 

Qúa hoảng hốt, không ai bảo ai, tất cả mọi người đều cùng chạy ngay xuống bếp.  
Tuy nhiên lạ lùng thay! Tất cả gian nhà bếp cùng mọi vật dụng bên trong đều vẫn an 

toàn và yên tĩnh đâu vẫn vào đó, không hề thấy có một chút dấu vết gì của sự thay đổi 
hay bị xáo trộn hay chí ít cũng có cái gì đó vừa mới xảy ra. Mọi người ngạc nhiên không 
thể tưởng liền nói với nhau là rõ ràng ai cũng nghe như nhau tiếng đổ sập của cả một căn 
nhà hay gian nhà chứ không phải ít… ở ngay phía dưới gian nhà bếp này thì sao lại có thể 
nói là nhầm lẫn được! Nhưng không hiểu sao tất cả lại vẫn y nguyên, chẳng có gì xảy ra 
(2).  

Có lẽ vì quá sợ hãi trước hiện tượng lạ kỳ không thể lý giải nổi, thiếu phụ bỗng dưng 
bật khóc; cô khóc mếu máo như đứa trẻ sợ đòn. Thấy mẹ khóc, bé gái 2 tuổi cũng òa 
khóc theo. 

Cha sở Luca động lòng cảm thương liền giang tay ôm chầm lấy thiếu phụ và dìu cô 
lên nhà trên, đặt ngồi xuống ghế và an ủi, xoa dịu nỗi sợ hãi của thiếu phụ. Cha nói: 

- Không có gì là lạ! Bọn cô Bảy thất bại nên tức tối và vùng vằng bỏ đi đó mà! Hãy 
mừng mới phải vì chúng đã bỏ đi hết rồi. Bình an trở lại cho nhà này, cho cô chú và các 
cháu rồi, không còn gì phải lo nữa vì Đức Mẹ đã khứng ưng nhận làm chủ gia đình này 
rồi! 

Cha sở giải thích thêm: 
- Bất kỳ… khi ai chạy đến cầu cứu với Đức Mẹ thì Đức Mẹ không bao giờ từ chối 

hoặc bỏ rơi. Nhất là ai dâng mình cho Đức Mẹ (3) thì Đức Mẹ nhậm lời ngay tức khắc và 
choàng tay ôm lấy mà che chở người đó. 

Chị Hải hỏi cha sở: 
- Thưa cha! Vậy thì tiếng lạ vừa rồi là tiếng gì? 
Cha sở giải thích: 
- Đó là một thứ tiếng động bỏ đi của ma quỷ và các vong hồn xấu, chúng bỏ đi với tất 

cả sự tức giận (3). 
Thiếu phụ nghe nói vậy thì bớt dần sợ hãi và nhìn lên ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

chằm chằm với đôi mắt long lanh ngấn lệ. 
Ôm lấy hai đứa con, thiếu phụ nài nỉ cha sở và hai phụ nữ ở lại đừng vội đi để chị 

được an tâm hẳn. 
Suy nghĩ giây lát, cha sở Luca thấy trời đã xế chiều, có đi cũng không đến đâu; vả lại, 

cha sở đánh giá nhanh rằng: nơi đây cũng là nơi cần thiết và quan trọng đối với ngài 



không thua kém gì ở nơi cô Sáu… cho nên ngài vui vẻ gật đầu ưng thuận. Lòng cha sở 
Luca bỗng cảm thấy rộn vui khi đưa được thiếu phụ đến với Đức Mẹ. Cha còn hy vọng 
lưu lại để đưa cả chồng của thiếu phụ cũng đến với Đức Mẹ luôn thể, lưu lại để củng cố 
niềm tin cho họ rồi hẵn ra đi.     

… 
Vừa nấu cơm chiều, chị Hương vừa dạy thiếu phụ làm dấu thánh giá và đọc những lời 

khấn xin Đức Mẹ v.v… dạy chán, hai phụ nữ kể cho thiếu phụ nghe nhiều lẽ đạo. 
… 
Anh thượng sĩ quân y tan sở trở về nhà.  
Bước vào nhà, anh rất ngạc nhiên khi thấy cha sở Luca và hai phụ nữ vẫn còn lưu lại 

trong nhà mình; dù vậy, anh đã không khó chịu mà còn xởi lởi nói với cha sở: 
- Dạ phải rồi! Đang bị thương ở chân, bác không nên đi vội làm chi! Ở lại nghỉ ngơi 

với tụi con cho vết thương tạm ổn rồi đi không muộn… 
… 
Để những phần cuối của việc cơm nước cho hai phụ nữ lo giúp, thiếu phụ nắm tay 

chồng kéo vào buồng riêng để kể hết sự tình… 
… 
Năm mười phút sau, viên thượng sĩ từ buồng bước ra, anh đến bên cha sở van xin y 

như vợ: 
- Ông cố ơi! Có thể nào ông cố và hai chị nán lại nhà chúng con “vài bữa nửa tháng” 

được không… kẻo vợ chồng chúng con sợ lắm.. 
Cha sở Luca chưa thể nói được lời nào thì viên thượng sĩ van nài tiếp: 
- Dù gì vợ chồng chúng con cũng theo phe ông cố rồi thì xin ráng nán lại dạy chúng 

con thêm cần phải làm những gì tiếp theo…  
Cha sở Luca nhớ tới dụ ngôn Chúa dạy về “uế thần trở lại”… ngài bỗng cảm thấy 

thương cảm. Tuy nhiên chưa biết trả lời ra sao cho ổn thỏa, cha sở đành bảo: 
-Tôi có việc phải đi và khi xong việc, tôi còn phải trở về với nhiệm sở của mình, 

không thể bỏ họ đạo lâu được… 
Suy nghĩ nát óc một lúc, cha sở nói thêm: 
- Thôi thì tôi tính như thế này: Ngày mai tôi đi lo công việc. Lo xong, tôi sẽ quay trở 

lại đây với cô chú, rồi lúc ấy chúng ta sẽ tính tiếp. 
Thấy mình đã suy xét kỹ, cha sở gật gù nói thêm: 
- Phải! Phải lắm! Phải quay trở lại đây để giúp cô chú mới được! Vì hễ ai theo con 

đường thiện hảo đều phải gặp ác quấy; ai được Chúa đến ở cùng thì lập tức sẽ có ma quỷ 
ẩn nấp kề bên (4) 

… 
Ngay đêm đó, cha sở dạy hai vợ chồng rất nhiều lẽ đạo. Ngài bất ngờ khi thấy hai vợ 

chồng sẵn sàng đón nghe Chúa Kitô và đạo của Chúa với cả thiện tâm thành ý. 
Sáng sớm hôm sau, trước khi tạm chia tay, cha sở dặn dò viên thượng sĩ và vợ: 
- Nếu muốn thoát khỏi sự sợ hãi, hãy vững tin Chúa. Nếu muốn vững tin Chúa, hãy 

siêng cầu cùng Đức Mẹ. 
Cha sở Luca dạy hai vợ chồng dọn một bàn thờ ở giữa nhà sao cho thật tươm tất và 

cha không ngần ngại tặng luôn cho hai vợ chồng cây thánh giá mà ngài hằng mang theo 



trong mình. 
 (còn tiếp) 
 
 
(1) Có biết bao nhiêu giáo dân (ngay cả một số tu sĩ lẫn giáo sĩ) sợ ma quỷ, vong 

linh… hơn cả sợ Chúa. Vì tin Chúa bằng đức tin hình thức –đọc kinh, đi lễ, giữ luật Hội 
thánh- cho nên không sao tránh khỏi sợ ma quỷ hơn sợ Chúa; tin Chúa bằng đức tin 
hành động –là quyết tâm thực thi Lời Chúa qua bỏ mình, vác thập giá, theo Chúa, được 
Chúa yêu thương và được Chúa ở cùng- sẽ không sợ tà quyền và bóng tối. Nói đúng ra, 
cuộc sống là thách đố, và là thách đố liên tục. Kitô hữu lại là những người bị thách đố 
hơn gấp nhiều lần so với những người không tin Chúa; thánh Phêrô diễn tả: “Anh em 
hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo 
quanh tìm mồi cắn xé”(1 Pr 5.8). Vậy để đừng sợ hãi, hãy tin Chúa bằng đức tin hành 
động. 

(2) Sau này cha sở Luca khi kể chuyện cho chúng tôi, ngài thử đặt ra giả thuyết: Thế 
giới ngày càng tiến bộ về khoa học, khoa học là một thứ ánh sáng; ánh sáng khoa học 
xua bớt đi bóng tối vật chất lẫn tâm linh nên những hiện tượng ma mỵ bớt dần. Ngược lại 
ngày xưa xảy ra nhiều hiện tượng rất khó giải thích. 

(3) Phần lớn đau khổ loài người phát xuất từ tình trạng nửa vời, lừng khừng, do dự, 
lưỡng lự, không dứt khoát… Nhiều Kitô hữu đau khổ do theo Chúa không dứt khoát. Ví 
dụ vừa tin thờ Chúa vừa đam mê tiền của, chẳng bên nào đi đến đâu nên dằn vặt đau 
khổ. Nhưng Lời Chúa dạy:“cầm cày đừng ngoái lại sau lưng”, “hãy để kẻ chết chôn kẻ 
chết”, “hãy về bán hết gia tài phân phát cho kẻ nghèo rồi đến theo Ta”… đều hàm ý phải 
có thái độ dứt khoát. Ngưới có thái độ dứt khoát là người hạnh phúc, bảo sao các nhà 
cách mạng biết rõ hậu vận “được làm vua thua làm giặc” nhưng vẫn không sợ hãi! -Sau 
đây là ý kiến của người viết- Có lẽ trong lòng của thiếu phụ có sự dứt khoát mãnh liệt, 
cho nên ma quỷ mới bỏ đi hết như thế. 

(4) Theo âm dương lý, chỗ nào có dương chỗ đó có âm, chỗ nào dương càng nhiều 
thì âm càng lớn. Vì âm dương theo nhau như hình với bóng, kề cận không rời; giống như 
“phúc họa tương liên” vậy. Thế nên, bất kỳ hễ ở đâu có sự thiện, người thiện, kẻ hành 
thiện… ở đó liền có ngay sự ác, kẻ ác, người làm ác; thiện càng cao ác càng dữ. Từ đó 
suy ra, tập thể nào thánh thiện cao, tập thể đó có sự ác nấp sẵn ngay bên trong để chực 
chờ tác oai tác quái; có ca đoàn kia chuyên hát Lời Chúa với lòng vô vị lợi, liền có một 
kẻ cờ bạc cướp của “chui” vào giả làm ca xướng viên với bộ mặt giả nhân giả nghĩa, giả 
đạo đức thánh thiện rồi bày mưu cướp tài sản của các ca xướng viên khác một cách tàn 
ác. Không có gì mà Chúa không dạy. Chúa dạy dụ ngôn cỏ lùng (Mt 13,24-43) có lúa là 
có ngay cỏ lùng chen lẫn bên cạnh… và dụ ngôn uế thần trở lại (Mt 12,43) căn nhà dọn 
càng sạch càng bài trí gọn gàng càng có nhiều qủy (tới 7 uế thần) xâm nhập (còn nặng 
hơn trước kia khi chưa dọn dẹp tươm tất).  


