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MA VĂN LIÊU 
 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư. Phần 14. Kỳ 53.  
 
Dẫu cho từ con đường cho tới cả khu vực nhà của cô Sáu có vắng vẻ đến mấy, thì có 

lúc cũng phải có người qua kẻ lại. Thật vậy, vào khoảng gần 4g chiều khi trời mát dịu 
dần, lác đác có vài người thay nhau qua lại; nhưng hễ có người nào đi ngang qua nhà cô 
Sáu thì y như rằng, ngưởi ấy tất phải chú ý vào một cảnh tượng lạ đời không thể hiểu nổi 
và cũng chưa từng xảy ra ở vùng thôn quê như thế này, tức là trước mắt họ, một nhóm 
người lều căng võng mắc, lúi húi bày biện… như ăn vạ ngay trước cổng nhà của người ta, 
nhà người ta ấy lại là nhà của cô Sáu, một Bà Cô người Việt gốc Miên lai lịch có đính 
dáng đến hoàng tộc Norodom Shianouk vương quốc Campuchia, trông rất quý phái, đoan 
trang tao nhã nhất vùng. 

Càng về chiều càng có thêm nhiều người lẫn trẻ em qua lại, lui tới, kẻ bạo dạn kẻ thập 
thò, không ai không tỏ ra quá sức tò mò và cực kỳ nhấp nhỏm muốn biết xem chuyện gì 
đang xảy ra; một số người lớn lẫn trẻ em khác không chịu nổi đành đứng hẳn lại ở đằng 
xa chỉ trỏ bàn ra tán vào để tìm hiểu; ban đầu họ còn ở xa xa lom lom, trừng trừng, ngó 
ngó… dần dần họ dạn dĩ hơn, mon men đến gần hơn, rồi từ từ lân la, rồi lên tiếng chào 
hỏi làm quen, tiếp đến họ bắt chuyện với hai phụ nữ để dò hỏi xem có chuyện gì mà phải 
đóng trại như thế này…  

Đoán biết tình hình sẽ phải diễn tiến đến đâu, cha sở Luca suy nghĩ kỹ rồi ”tương kế 
tựu kế”, tức là cô Bảy đã cấm cửa ngài và làm cho ngài phải lâm vào tình huống khó 
xử… vậy thì ngài sẽ dùng chính tình huống khó xử này để quật lại cô Bảy một đòn hiểm 
cho cô ta biết tay. Thế là cha sở Luca dặn dò hai phụ nữ chuẩn bị hễ bất cứ ai thắc mắc 
đại để như ba người làm gì ở đây v.v… thì cứ thống nhất một “công thức trả lời” rằng 
“…ba cha con chúng tôi từ xa đến cần gặp cô Sáu, nhưng bị một người đàn ông lạ mặt 
hung hãn đang ở trong nhà cô Sáu gây khó dễ”. 

Câu trả lời có công thức trên vừa giải tỏa được sự tò mò của người dân trong vùng đối 
với cha sở và hai phụ nữ, lại vừa xoay chiều đổi hướng sự chú ý và sự tò mò của người 
dân nơi đây vào nhà cô Sáu, vào người đàn ông lạ mặt hung hãn trấn giữ ngôi nhà với 
cung cách mờ ám. 

Không sai!  
Một số người lớn vừa nêu thắc mắc liền được hai phụ nữ vui vẻ, cởi mở và chân tình 

trả lời bằng “công thức trả lời” được cha sở Luca nghiên cứu và sắp sẵn; tuy nhiên, cứ 
mỗi lần trả lời cho một người dân nào đó, câu trả lời ấy lại còn được “thêm mắm dặm 
muối” cho thêm phong phú; phong phú đến nỗi tình hình ngày càng tăng thêm độ bí ẩn 



đầy kịch tính (1). Đúng thế! Ai nghe hai phụ nữ trả lời cũng đều gật gù thông cảm với 
cha sở và hai phụ nữ, nhưng lại tò mò, khó chịu với người đàn ông bí ẩn trong nhà cô 
Sáu. Sự tò mò, khó chịu khiến trong số họ có người đẩy mạnh cổng, lắc cổng, xô cổng, 
rồi tiếp tay với hai phụ nữ gọi lớn tiếng một cách hằn học. 

-  Cô Sáu ơi cô Sáu! Có bà con của Cô đến nè! 
-  Ai ở trong nhà ra mặt đi!  
-  Chú gì đó ra đây cho tụi tôi hỏi chuyện cho ra lẽ, đừng trốn biệt trong nhà chớ! 
- V.v… 
Trong lúc người lớn kêu cửa bằng đủ kiểu thì bọn trẻ, những đứa trẻ trạc tuổi mười 

đến mười lăm, ngứa ngáy tay chân, leo trèo lên tường rào, la hét… thấy không hiệu quả 
chúng liền chạy quanh nhà bằng những ngõ ngách chỉ có chúng mới biết được, sục sạo, 
ồn ào chỉ trỏ… giúp người lớn kêu réo, khua khoắn tìm cách tiếp cận cho bằng được 
người đàn ông lạ trong nhà cô Sáu.  

Càng về chiều số người dân trong khu vực tụ tập càng nhiều hơn, có tới hơn mười 
người lớn, gần mười trẻ em, tất cả đứng ngồi lố nhố ở cạnh lều cùng với hai phụ nữ lúc 
nào cũng vui vẻ, đon đả, thơm thảo mời họ uống nước, mời cả trẻ em ăn bánh ngậm 
kẹo… Với chiêu thức thu phục nhân tâm kiểu rất phụ nữ ấy (xem lại chú thích số 1), 
chẳng mấy chốc, hết người này đến người khác đều ở vào phe cha sở và hai phụ nữ và tỏ 
rõ thái độ bênh vực cho lẽ phải… thêm vào đó, có người cung cấp thêm thông tin này về 
nhà đất, về lai lịch lẫn cảnh sống của cô Sáu, có người cung cấp thêm thông tin kia về cô 
Bảy và lối hành nghề pháp sư của cô ta, kẻ khác kháo láo về những đồn đại đó đây về cô 
Sáu lẫn cô Bảy… khiến cha sở -ngồi trên võng gần đó cùng với những người đàn ông 
quây quần bên cạnh- và hai phụ nữ trong không bao lâu đã nắm được rất nhiều thông tin 
quý giá và cần thiết. Những người đàn ông lớn tuổi quấn xà-rông có vẻ là người Miên, 
nóng nảy, bồn chồn như xốn xang vì khó chịu về người đàn ông lạ mặt và hung dữ trong 
nhà cô Sáu, những người này cứ đặt ra hết nghi vấn này đến nghi vấn khác rồi tìm hướng 
giải quyết.  

Khi mối sơ giao giữa người dân trong vùng với cha sở và hai phụ nữ ngày càng trở 
nên thấm đậm tình thân thiết qua cách có vài người về nhà mang ra trái cây, cơm nóng và 
những món cần dùng v.v… thì sự tò mò lẫn lòng ác cảm với người đàn ông lạ mặt bí ẩn 
trong nhà cô Sáu càng dâng cao trong lòng họ. Không cần phải hai phụ nữ, mà chính họ 
thay nhau cố gọi cổng bằng mọi cách sao cho người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Gọi không 
hiệu quả thì họ đập mạnh cổng, đưa ra những lời đe dọa nào là chọi đá, nào là phá cổng, 
nào là sẽ báo cho nhà chức trách… 

Dù với những cách gì, người đàn ông trong nhà vẫn im hơi lặng tiếng không lộ mặt 
cũng không lên tiếng đáp trả. Có những câu khích khí, bôi bác, chọc giận nghe rất dễ gây 
tức tối, thế mà không làm cho người đàn ông tự ái để lên tiếng hay lộ mặt. 

Vài cô gái bắt đầu ném những viên đá to vào sân, nhưng người lớn can ngăn chưa nên 
làm như thế.    

Một vài người phụ nữ nóng nảy đi gọi dân vệ (2) 
Không lâu sau đó, ba anh dân vệ vác súng trường đến. 
Nghe mọi người “mét thót” một cách tỉ mỉ hết câu chuyện, ba anh dân vệ ra dáng 

“chính quyền” đứng ở cổng hướng vào nhà cô Sáu kêu to: 



-  Chủ nhà đâu? Ra mở cổng cho chính quyền thi hành phận sự.. 
Bằng nhiều lời kêu gọi khác nữa, nhưng vẫn không xong, một trong ba anh bắn súng 

chỉ thiên (chỉa súng lên trời mà bắn để đừng trúng ai) 
Lệnh truyền oai phong kèm theo tiếng súng nổ vang rền là thế, vậy mà trong nhà im 

như tờ, không có lấy một tiếng động nhỏ đáp trả. 
Để 2 anh ở lại với mọi người, một anh dân vệ quay về gọi ông trưởng ấp. 
Lúc này người dân tụ tập lên đến vài chục người, trẻ em càng đông hơn, tất cả nhốn 

nháo xôn xao chờ xem như chờ xem sự lạ. 
Khoảng 20 phút sau ông trưởng ấp đến, có thêm 5 anh dân vệ khác nữa đi hộ vệ ông. 

Ông trưởng ấp nghe lời kể của các nhân chứng là những người dân trong khu vực có mặt 
tại đó.  

Để cho tiện, chị Hải cũng tự nguyện giới thiệu cha sở Luca là “ông cha” (linh mục) ở 
nhà thờ An Biên v.v… 

Vừa nghe nói đến chữ “ông cha”, ông trưởng ấp lẹ làng lột ngay chiếc khăn rằn ri 
đang quấn trên đầu xuống, tỏ vẻ kính trọng, rồi cúi chào cha sở Luca (3); cha sở chào lại 
ông trưởng ấp và nói rõ lý do đến gặp cô Sáu là để lo phần đạo theo lời yêu cầu của Cô, 
cha xác nhận những gì người dân và hai phụ nữ vừa kể là đúng sự thật. 

Vì kính trọng cha sở, lại nghe cha nói đang đi làm bổn phận tôn giáo, ông khoác tay 
miễn xem giấy tờ tùy thân của hai phụ nữ luôn, chỉ vì họ đi cùng cha.     

Sau khi nắm rõ câu chuyện cùng mọi chi tiết cần thiết, ông trưởng ấp cho dân vệ kêu 
cửa 3 lần. 

Vẫn vô hiệu.  
Đến lượt ông dùng loa sắt cầm tay. Sau khi xưng danh: 
- Tôi là nhà chức trách sở tại, Trưởng ấp Vĩnh Hòa… 
Ông ra lệnh: 
- Yêu cầu bà Lý Lệ Lan (tên Việt Nam của cô Sáu) mở cửa để chính quyền sở tại xét 

Tờ khai Gia đình (4). 
Ông ra điều kiện: 
 Trong vòng 5 phút, không mở cửa, chúng tôi buộc lòng phải dùng vũ lực để hoàn 

thành chức trách. 
Quá 5 phút, trong nhà vẫn yên ắng không có lấy một tiếng động dù nhỏ.  
Dân vệ kêu thêm người làm thành một tiểu đội (12 người) súng ống khua ran cùng 

nhau phá cổng nhà cô Sáu. Cổng sắt to đùng và kiên cố, sau khi dùng xà-beng cậy đủ 
kiểu vẫn không được, ông trưởng ấp kê súng lục bắn 2 phát vào chốt cửa, chốt cửa bung 
ra văng long lóc và cánh cổng bật mở. 

Mọi người ùa vào theo sau lưng ông trưởng ấp và tiểu đội dân vệ trên tay lăm lăm 
chỉa những khẩu súng đã lên “quy lát” (đạn đã lên nòng) một cách dè chừng. 

Đi đến đâu cũng vẫn không gặp bất cứ sự kháng cự nào từ trong nhà, thậm chí chẳng 
có một tiếng động. 

Cả tiểu đội chia nhau lần lượt đi khắp các nơi trong nhà, rà sóat cả trên trần nhà 
nhưng cũng vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông lạ mặt bí ẩn và hung hãn ở đâu hay 
bất cứ một người nào khác. 

Nhà vắng tanh không một bóng người. 



Mọi người kêu lên: 
-  Thằng cha đó trốn rồi! 
-  Thằng cha này trốn đi đâu? Nhà không có cửa hậu lẫn vườn sau lại bít kín bằng 

tường cao thì chạy đâu cho thoát! 
-  Thằng chả dông mất ngã nào vậy ta?! 
Nhiều người giàu trí tưởng tượng kêu lên: 
-  Hay thằng chả là ma? 
- ??? 
Trời chiều mới chạng vạng tối, nhưng nghe nói tới ma, ai cũng thấy sờ sợ dù có ông 

trưởng ấp lăm lăn súng sáu (súng colt hay gọi là súng cò bắn được 6 viên thì mới phải 
thay băng đạn khác) và có cả một tiểu đội giương súng hầm hè. 

 Mọi người đi theo sau lưng ông trưởng ấp và lính dân vệ để lùng sục từ nhà trên 
xuống bếp, vào cả 2 căn buồng bên trong để tìm cho ra người đàn ông hay ai đó trong 
nhà.  

Cha sở không theo vào, vì ngài đang bận nghĩ xem cô Bảy đang tính sao, hành động 
gì, phản ứng thế nào trước tình hình này. 

… 
Bỗng có người kêu to thất thanh: 
-  Cô Sáu đây nè! 
(còn tiếp) 
 
 
(1) Chúa ban cho phụ nữ (đa phần) có khiếu vận dụng 36 mưu kế chính trị và quân sự  

mệnh danh là Tam thập lục kế, rất tài tình vào trong mọi cảnh huống đời thường ở gia 
đình, ở xã hội nói chung. Đàn ông chế ra Tam thập lục kế còn phụ nữ thì dùng. Dưới đây 
xin hãy xem những từ ngữ trong Tam thập lục kế có tính ước lệ, ví dụ “địch” là bất kỳ ai 
mà phụ nữ đối diện (muốn) tranh thủ, “đánh”, “tấn công” là tranh cãi, đấu trí, “giết” là 
làm cho đối tượng chịu khuất phụ v.v…    
 

TAM THẬP LỤC KẾ 
 

STT Mưu kế Giải nghĩa
1 Man thiên quá hải Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn

2 Vây Ngụy cứu Triệu 
Tránh nơi địch mạnh nhất, đánh vào hiểm yếu khiến 
địch phải rút về

3 Tá đao sát nhân 
Mượn dao giết người, mượn tay người khác để giết kẻ 
thù

4 Dĩ dật đãi lao Lấy nhàn để đối phó với mỏi mệt

5 Sấn hỏa đả kiếp 
Tranh thủ nhà cháy mà đánh cướp, lợi dụng lửa để 
hành động

6 Thanh Đông kích Tây 
Dương Đông kích Tây, vờ đánh một hướng nhưng 
thực chất là đánh hướng ngược lại 



7 Vô trung sinh hữu Không có mà làm thành có

8 Ám độ Trần Thương 
Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai 
nghĩ tới

9 Cách ngạn quan hỏa 
Đứng cách bờ để xem lửa cháy, để yên cho kẻ địch tự 
rối loạn

10 Tiếu lý tàng đao 
Cười nụ giấu dao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch 
biết

11 Lý đại đào cương 
Mận chết thay đào, đưa người khác ra thế thân gánh 
vác tai họa cho mình

12 Thuận thủ khiên dương 
Thuận tay bắt dê, phải tranh thủ nắm lấy cơ hội nằm 
trong tầm tay

15 Điệu hổ ly sơn 
Lừa cho hổ ra khỏi núi, khiến kẻ địch ra khỏi nơi ẩn 
nấp để dễ bề tấn công

16 Dục cầm cố túng Muốn bắt thì phải thả

17 Phao chuyên dẫn ngọc 
Ném gạch đưa ngọc đến, đưa miếng nhỏ ra để dụ địch 
nhằm đạt cái lợi lớn hơn

18 Cầm tặc cầm vương Bắt giặc bắt vua

19 Phủ để trừu tân 
Rút củi đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân 
địch dần phải thua

20 Hỗn thủy mạc ngư 
Đục nước bắt cá, lợi dụng tình thế để ra tay đạt mục 
đích

21 Kim thiền thoát xác 
Ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch 
bất ngờ trở tay không kịp

22 Quan môn tróc tặc 
Đóng cửa bắt giặc, dồn giặc vào thế bí không thể chạy 
thoát

23 Viễn giao cận công Xa thì giao thiệp, gần thì dùng vũ lực 
 

24 Giả đồ phạt Quắc 
Mượn đường diệt Quắc, lợi dụng hòa hoãn địch để rồi 
quay lại tấn công bằng lợi thế do chính địch tạo ra cho 
mình

25 Thâu lương hoán trụ Trộm rường thay cột, phá hủy cơ sở của địch 

26 Chỉ tang mạ hòe 
Chỉ cây dâu để mắng cây hòe, còn có biến thể khác là chỉ 
chó mắng mèo, tấn công gián tiếp kẻ địch thông qua một 
trung gian khác

27 Giả si bất điên 
Giả ngu chứ không điên, làm cho quân địch coi thường 
mình mà không đề phòng

28 Thượng ốc trừu thê 
Lên nhà rút thang, còn có biến thể khác là qua cầu rút ván 
(tức Quá giang trừu bản)

29 Thụ thượng khai hoa Trên cây hoa nở



30 Phản khách vi chủ 
Từ chỗ là khách biến thành vai chủ, lấn dần dần đất của 
địch để đến chỗ địch không còn chỗ đứng 

31 Mỹ nhân kế Dùng gái đẹp để làm rối loạn quân địch 

32 Không thành kế 
Trong hoàn cảnh thành không có quân lại bị quân địch uy 
hiếp thì phải dùng những hành động kì lạ, trầm tĩnh khiến 
quân địch khiếp sợ tưởng có mai phục mà bỏ đi 

33 Phản gián kế Lợi dụng kế của địch để biến thành kế của mình 
34 Khổ nhục kế Tự làm mình khổ nhục để đánh lừa quân địch 

35 Liên hoàn kế 
Sử dụng nhiều kế liên tiếp, muốn chiến thắng phải biết 
móc nối nhiều kế với nhau

36 Tẩu vi thượng sách 
Gặp kẻ địch mạnh thì kế chuồn là thích hợp hơn cả trong 
36 kế

 
(2) Dân vệ là tên gọi lực lượng có vũ trang súng ống thô sơ (súng trường: súng có 

nòng dài ngoằng, bắn từng viên một thường bị ngưới dân chế giễu là cây “quảnh tầm 
sào”) để giữ an ninh cho ấp, cho xã ngày xưa. Sau này Dân vệ được đổi tên thành Nhân 
dân Tự vệ và có lúc bị lẩn với binh chủng Địa phương quân. 

(3) Thời này xã hội và cả chính quyền (quân sự lẫn dân sự) đều trọng vọng giới linh 
mục. Không bao giờ họ dám hỏi (tra xét) giấy tờ tùy thân. 

(4) Tờ Khai Gia đình là sổ Hộ khẩu ngày nay.  
 


