
 
 

• TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO  

QUỶ XƯNG TỘI 
Kỳ 53 

 
 
 

MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 19 của kỳ 53.  

 

Cô Sáu đi nhanh trở lên nhà trên, rồi đi vào phòng với vẻ mặt vui mừng, vừa đi Cô 

vừa đảo mắt tìm kiếm và lớn tiếng gọi chị Hải chị Hương: 

- Hai em ơi! Hai em ơi! Hai em Hương, Hải ơi! Hai em đến rồi hả? Hai em đang ở 

đâu?  

Hai chị Hương, Hải đều vui mừng đứng lên rời khỏi chỗ ẩn nấp chờ đón cô Sáu. Khi 

cô Sáu bước vào phòng, cả ba ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi đến không nói nên 

lời. Có vẻ như hai chị Hải, Hương thấm đòn vì đã trải qua quá nhiều gian khổ -con đường 

từ An Biên đến nhà cô Sáu mọi khi chỉ đi trong vài giờ là đến nơi, nay phải đi mất đến 3 

ngày với bao gian nan khổ cực, đến nơi cũng không thể vào nhà được, vào nhà rồi cũng 

vẫn chưa gặp được cô Sáu- hai chị ứa nước mắt vì khổ cực của mình cũng có, vì thương 

cô Sáu cũng phải chịu hoạn nạn cũng có. Có vẻ như cô Sáu cũng quá mòn mỏi vì mong 

gặp được cha sở Luca để được vào đạo Chúa, nhưng bị cô em gái và quỷ ma quấy phá 

thiếu chút nữa là thành kẻ mê muội suốt đời. Ba chị em ôm nhau khóc, các phụ nữ khác 

cũng vui lây đứng lên vây quanh ba chị em. Một lúc sau cô Sáu như giật mình tỉnh giấc 

hỏi dồn:    

-  Nhưng… ông cố đâu hở hai em? 

Hai chị trả lời: 

-  Đến cùng với chúng em nhưng ông cố còn ở ngoài đường, chưa tiện vào. 

Cô Sáu hốt hoảng nói: 

-  Không được! Không được! Hai em mau đưa chị ra rước ông cố vào nhà. Đi! Đi! 

Nhanh lên! Không thể vô lễ để ông cố đứng ngoài đường sương gió lạnh lẽo được!... 

Chị Hải nắm tay cô Sáu ngăn lại: 

-  Không được cô Sáu ơi! Ông cố có cách sắp xếp riêng của ông cố. Khi nào thấy 

được, ông cố sẽ tự vô nhà… Xin cô Sáu cứ an tâm! 

Chị Hương giải thích thêm: 

-  Ông cố có ý tứ đâu ra đó hết cô Sáu ạ! 

Cô Sáu ái ngại: 

- Mong sao có ai đó rước ông cố về nhà nghỉ tạm… 

Trong số phụ nữ vây quanh lắng tai trố mắt theo dõi cô Sáu trò chuyện, có cả cô con 

dâu của ông bà chủ nhà đang cho cha sở Luca trú lánh, nghe vậy cô này lên tiếng: 



-  Cha chồng của em đã mời cố đạo về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi, rồi chính tay em còn 

nấu cơm đãi ông ấy mới hồi đầu hôm… 

Cô Sáu vui mừng: 

-  Vậy à! Chị cám ơn cha má em và em nhiều lắm… đã tiếp đón ông cố giúp chị. 

Sau đó cô Sáu cầm tay từng người phụ nữ đang có mặt, với đôi mắt rưng rưng ngấn 

lệ, với đôi môi run run lắp bắp, Cô Sáu trịnh trọng nói: 

-  Cám ơn! Cám ơn!... tất cả bà con cô bác anh chị em… đã giải cứu tôi khỏi tay đứa 

em dại dột và ác nghiệt… 

- … 

Sau đó mọi người quên hết nỗi sợ hãi, vui vẻ nói cười tự nhiên trở lại.  

Tuy họ không còn sợ cô Bảy như lúc đầu, nhưng họ đều vẫn rất kiêng dè bằng chứng 

là họ vẫn nói chuyện cười vui trong sự rất chừng mực, nhẹ giọng và đặc biệt không ai 

dám rời khỏi phòng riêng của cô Sáu để đi ra ngoài; tận dụng cơ hội, người này hỏi cô 

Sáu vài câu, người kia nêu ra cho cô Sáu vài thắc mắc… để giải tỏa trí tò mò.  

Gà trong xóm gần xa thay nhau gáy rộ lên. Trời bắt đầu trở sáng. 

Trong khi cô Sáu cùng các phụ nữ quây quần trong phòng, thì cô Bảy vẫn còn như 

đang chuyện trò với những ai đó vô hình bằng tiếng Miên ở gian phòng khách phía ngoài; 

có lúc cô ta rú lên những tràng dài ma quái nghe ghê rợn đến nỗi người yếu bóng vía có 

thể sẽ phải nổi hết gai ốc lên vì sợ… không ai –kể cả những phụ nữ người Miên rặc giống 

nòi Khmer đang có mặt- có thể hiểu cô Bảy đang nói gì. Chị Hải hỏi thử vài phụ nữ gốc 

Miên có nước da ngăm đen ấy xem họ có hiểu cô Bảy đang nói gì hay không, nhưng ai 

cũng lắc đầu bảo cô Bảy không nói tiếng Miên của họ đang nói hôm nay, mà nói thứ 

tiếng Miên cổ xưa thời Đế Thiên Đế Thích hay gì gì đó… nên họ chẳng hiểu mô tê gì. Cô 

Sáu giải thích: 

-  Nó nói toàn là những câu thần chú của bọn pháp sư, những câu thần chú ấy dùng 

để liên lạc với thế giới người chết như vong hồn và tà ma, yêu tinh cùng quỷ, thần, chúa, 

sứ… 

Chị Hải nghe vậy chợt lo lắng nói với cô Sáu:  

-  Thưa Cô! Cô Bảy còn ở đây cho tới ngày mai, lận! Vậy ngày mai làm sao ông cố có 

thể đến giúp Cô cho được? 

Cô Sáu sực tỉnh ra:  

-  Phải! Nó nói rằng nó đến đây là để chờ gặp ông cố -đến lượt cô Sáu lo âu- 

Với đôi mắt lộ vẻ lo lắng, cô Sáu hỏi: 

-  …Nhưng hai em biết rõ hơn chị, liệu ông cố có ngại… gặp con Bảy -cô Sáu ngập 

ngừng vì không biết diễn tả ý nghĩ của mình như thế nào cho đúng- Hay… có kiêng… đối 

đầu với bọn tà ma yêu quỷ không? 

Dù cô Sáu nói ngập ngừng lúng túng, nhưng hai chị Hương, Hải hiểu ý cô Sáu muốn 

hỏi xem cha sở Luca có sợ ma quỷ hay không. Đã từng trải qua việc cha sở Luca trừ khử 

vong linh cho hai cô con gái nhà mình, chị Hương mạnh dạn và khẳng khái trả lời: 

-  Trời Đất!... Chẳng những cha sở không sợ, mà còn muốn đến để cho bọn họ biết 

tay nữa kia… thưa cô Sáu! 

Cô Sáu nghe vậy thì an tâm mà chị Hải nghe vậy cũng sực nhớ ra chuyện cũ. 

… 



Trời càng lúc càng sáng dần. 

… 

Đêm vừa qua, dù ở nhà ông hàng xóm tốt bụng, được ông nhường cho cả chiếc 

giường tre bóng lộn vì “lên nước” của ông cho cha ngủ, cha sở Luca ngủ rất ngon giấc, 

nhưng cha vẫn không thể “ngủ nướng” thêm được, cứ như thường lệ hễ vào lúc 4 giờ 

sáng là thức dậy mở mắt tỉnh rụi; cha thức dậy và cảm thấy tinh thần lẫn thể xác đều rất 

sung sức và phấn chấn. 

Nghe cha sở rục rịch thức dậy, ông chủ nhà cũng thức dậy theo; đúng ra giấc ngủ ban 

đêm của người cao tuổi nào cũng đều tự nhiên ngắn lại và thường không thể ngủ thêm 

khi trời đang trở sáng. Ông chủ nhà theo thói quen gọi con dâu một tiếng, nhưng vừa gọi 

xong là sực nhớ ngay cô con dâu đã xin phép ông sang giúp cô Sáu đêm qua… nên ông 

không gọi thêm tiếng nào nữa mà tự vào bếp lúi húi nấu nước pha trà. 

Ngồi với chén trà nóng, ông chủ nhà hỏi cha sở:    

-  Ông cố định mấy giờ thì sang nhà cô Sáu? 

Cha sở Luca trả lời: 

-  Người ở thôn quê mình thường dậy sớm và bắt đầu một ngày vào khoảng 7 giờ 

sáng. Vậy ông nghĩ tôi có nên sang gặp cô Sáu vào lúc 7 giờ trở đi hay không? 

Ông chủ nhà chưa kịp trả lời thì cô con dâu của ông từ nhà cô Sáu trở về bước vào 

nhà. Ông chủ nhà hỏi ngay: 

- Sao rồi con? Tình hình cô Sáu và bên nhà cô Sáu thế nào? 

Cô con dâu của ông chủ nhà vui vẻ và hồ hởi thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối 

không thiếu một chi tiết nào cho cha chồng và cha sở Luca nghe. Không ai hỏi, nhưng tự 

dưng cô con dâu của ông chủ nhà nói thêm: 

- Hiện giờ cô Bảy đang ngồi chờ ông cố. 

Qua lời kể tỉ mỉ của cô con dâu của ông chủ nhà, cha sở Luca biết tình hình sức khỏe 

tinh thần lẫn thể xác của cô Sáu đã khả quan, nhất là biết được cô Sáu vẫn còn giữ 

nguyên niềm khao khát -chính là niềm tin- được gặp cha sở để đến với Chúa; cha rất 

mừng, tự coi như trách nhiệm đã được đã xác định, tự coi lý do gặp cô Bảy và đối đầu 

với bọn tà ma đã được xác quyết, đồng thời cha cũng nắm được một sự thật, đó là cô Bảy 

nuốt lời khi vẫn cố gắng ngăn chặn chị mình đến với Chúa. 

Ông chủ nhà tỏ ra lo lắng hỏi cha sở: 

-  Ông cố không đối đầu với một mình cô Bảy, nhưng với cả bọn ma vương quỷ đế, 

âm binh thần tướng và các vong linh oan hồn hùa hập theo đuôi… thưa ông! Ông tính 

làm sao? Hay là thôi đi! Làm sao một mình ông có thể chống trả nổi với bầy lũ bọn 

“khuất mặt khuất mày” ấy cho được! Bỏ đi! Mặc cho chị em nhà họ làm gì thì làm… 

Cha sở Luca nhấp miếng trà rồi chậm rãi trả lời: 

-  Đã lặn lội chịu bao gian khó để đến đây và đã đến được đây rồi, tôi không định bỏ 

về “ngang xương” vậy đâu ông chủ! Vả lại, mỗi người Công giáo chúng tôi đều có trách 

nhiệm nắm lấy cơ hội đưa người ngoài vào đạo chính đạo thật. 

Đang nói, cha sở nghe tiếng động trong buồng nơi bà chủ nhà đang ngủ, nghĩ bụng 

chắc vong hồn lại mò về nhập vào bà để nói gì nữa với mình, nên cha sở ngừng nói, im 

lặng lắng tai chờ đón. Một vài phút im lặng trôi qua, nhưng không thấy bà chủ nhà nói gì, 

cha sở nói tiếp với ông chủ nhà: 



- Thật ra không phải tôi đối đầu với Họ, vì bản thân tôi làm gì có đủ khả năng hay 

sức lực để làm việc đó! Tôi không chống đối ai, chỉ vì cô Sáu mời tôi đến để làm thủ tục 

đưa Cô vào đạo Công giáo. Làm thủ tục thôi mà! Bởi vì khi lòng Cô muốn vào đạo, muốn 

theo Chúa, thì Chúa đã ưng nhậm lòng và thế là Cô đã trở thành người Công giáo từ lâu 

rồi. Ai? Quyền lực nào?… mạnh đến đâu để có thể ngăn nổi hay làm gì khác hơn được? 

Đạo của chúng tôi, Chúa của chúng tôi là vậy! Luôn dễ dàng và rộng mở. Vả lại, ông 

cũng thường thường nghe nói “Đạo tại tâm”. Cô Bảy không cho thì cô Sáu cũng đã trở 

thành người Công giáo tại tâm “từ khuya” rồi. Ước muốn được đạo chính là Đạo đó! (1) 

Ông chủ nhà thừ người ra vì bỡ ngỡ trước những lời cha sở Luca vừa nói. Phải! Sự 

thật lúc nào cũng tạo bỡ ngỡ. Mất một lúc khá lâu ông chủ nhà mới hỏi: 

-  Tại sao cô Sáu muốn vào đạo Công giáo? Tại sao cô Bảy ngăn cản? Và vào đạo 

Công giáo thì được gì? Người ta nói: “đạo nào cũng tốt” thì cần gì phải vào đạo Công 

giáo mới được? 

Cha sở phì cười với ý nghĩ: đối đầu với ma vương quỷ tướng… chưa thấy đâu, đã 

thấy phải đối đầu với ông chủ nhà người Miên lương thiện! Xét kỹ, đối đầu với người 

hiền lương gay go hơn đối đầu với bọn tà ma quỷ dữ nhiều, do vậy mà dân gian có câu: 

“Nói với người khôn không lại, cãi với người dại không cùng”. Cha sở lại cười trong khi 

ông chủ nhà thì bồn chồn nôn nóng muốn nghe cha sở trả lời xem ra sao. Cha sở đánh 

một đòn tâm lý: 

-  Nhưng nếu tôi nói ra, ông cũng xin vào đạo Công giáo thì có phải là “lôi thôi” ra 

cho gia đình ông hay không? –Nói xong cha sở lại cười, vừa cười vừa nhìn vào buồng bà 

chủ vợ của ông. 

Ông chủ nhà bị trúng kế, lẹ làng khẳng khái bộc bạch: 

-  Mẹ ơi! Nếu Công giáo là đạo tốt nhất, chẳng những tôi, mà tôi còn lôi cả nhà vào 

đạo. Chẳng gì! Xem cái cách ông cố nói chuyện “chẳng coi “ai” ra gì” vào buổi tối hôm 

qua, suốt đêm nay, tôi trằn trọc không yên vì nghĩ đạo Công giáo có lẽ mạnh thật… 

Trong khi chúng tôi sợ Họ hơn sợ hùm beo gấu hạm… 

Ông chủ nhà không thể nói tiếp được hết mọi ý nghĩ của mình đành bỏ lửng. 

Cha sở không cười nữa. Cha nghĩ, nếu “cất một mẻ lưới” này hôm nay tại đây, cùng 

với “mẻ lưới” đã cất xong tại nhà anh thượng sị quân y hôm qua… bấy nhiêu thì thật là 

đã quá đủ so với công sức và gian nan 3 ngày nếm trải. Cha sở vừa cầu nguyện với Chúa 

vừa trả lời từng câu hỏi của ông chủ nhà một cách ngắn gọn để dễ xác quyết: 

-  Đây tôi xin trả lời 4 câu hỏi ông vừa nêu: Một, cô Sáu muốn vào đạo Công giáo là 

vì Chúa gọi cô Sáu. Hai, cô Bảy ngăn chặn chị mình vào đạo Công giáo là vì Chúa cũng 

sẽ gọi cả cô Bảy (2) Ba, vào đạo Công giáo ông sẽ được sống vĩnh cửu ở đời sau. Bốn, 

đúng là “đạo nào cũng tốt” thật! Vì đạo nào cũng chiếu ánh sáng từ trời Chúa ban cho 

loài người, nhưng đạo Công giáo được ví như ánh sáng từ chính mặt trời chiếu ra, các 

đạo khác cũng là ánh sáng nhưng như ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng hay tinh tú; nếu 

đạo Công giáo được ví như ánh sáng nóng-cháy-sáng lúc chính ngọ (3) thì các đạo khác 

đạo này được ví như  ánh sáng ban mai nhẹ nhàng, đạo kia được ví như ánh sáng lúc 9 

giờ ấm áp, đạo nọ được ví như ánh sáng lúc xế chiều yếu ớt, đạo khác ví như ánh sáng 

lúc hoàng hôn có pha trộn bóng tối v.v… Sở dĩ đạo Công giáo nổi trội là vì đạo Công 

giáo là đạo do chính Chúa từ trời xuống thiết lập, các đạo khác chỉ do loài người lập ra. 



Im lặng một lúc, bất ngờ ông chủ nhà hỏi: 

-  Tôi vào đạo Công giáo được không? 

Cha sở trả lời: 

-  Quá đương nhiên! 

Ông chủ nhà vặn: 

-  Sao lại đương nhiên? 

Cha sở không do dự: 

-  Vì Công giáo lập ra để cho mọi người vào. 

(còn tiếp) 

(1)  Giáo lý Công giáo liệt kê có 3 cách rửa tội để người lương được trở thành người 

Kitô hữu: thứ nhất là rửa tội bằng nước (đây là cách rửa tội thông thường khi người ta 

thong dong và có điều kiện), thứ hai là rửa tội bằng lửa (khi người ta hết lòng ao ước mà 

không thong dong và không có điều kiện), thứ ba là rửa tội bằng máu (khi người ta đã 

chẳng thong dong, đã chẳng có điều kiện mà còn bị bắt bớ và tử đạo tức chết cho đạo 

Chúa đang khi chưa phải là người Công giáo). Cho nên mới nói người mong muốn theo 

đạo thì lòng mong muốn ấy đã là một cách giữ Đạo rồi (Hiến chương Nước Trời (Tám 

Mối Phúc thật) có điều IV: “Thứ bốn: ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì 

chưng sẽ được no đủ vậy”. 

(2) Cha sở Luca được hai chị Hải, Hương thuật lại mọi lời cô Sáu kể về người cha ruột 

của mình; xuyên qua câu chuyện đó, cha sở tin rằng, người cha của cô Sáu được Chúa 

chọn và ở trên thiên đàng, hiện ông đang cật lực cầu cùng Chúa cũng chọn cả hai cô con 

gái của mình; cha sở Luca hy vọng rằng, hai cô con gái của ông cũng sẽ được Chúa để 

mắt dù cô Bảy có đang làm gì đi nữa. Việc gì mà Chúa lại không làm được khi Người đã 

chọn ai đó!     

(3) Chính ngọ: Đúng giờ Ngọ tức 12 giờ trưa. Đông phương chỉ có 12 giờ, mỗi giờ bằng 

2 giờ Tây phương trên đồng hồ gộp lại: 

CỨ 1 GIỜ  

ĐÔNG PHƯƠNG 

BẰNG 2 GIỜ  

TÂY PHƯƠNG GỘP LẠI 

Tý 23 -    1 

Sửu 1 -    3 

Dần 3 –   5 

Mẹo 5 –   7 

Thìn 7 -    9 

Tỵ 9 – 11 

Ngọ 11 – 13 

Mùi 13 – 15 

Thân 15 – 17 

Dâu 17 -  19 

Tuất 19 – 21 

Hợi 21 – 23 


