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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 24 của kỳ 53.  

 

Cha sở mỉm cười nói với ông chủ nhà: 

- Cô Bảy hào phóng quá! Tiễn tôi về nhà bằng bữa cơm nhà giàu với xe lôi máy bảnh 

bao đưa rước. 

Cô con dâu ông chủ nhà nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà, đi đến chỗ chiếc xe lôi thùng 

gắn máy, loại xe đò cha sở và hai phụ nữ đã từ An Biên đi đến đây; nhưng chiếc xe này 

trang bị trông sang trọng lạ thường. 

Sau một lúc nói chuyện với người lái xe, cô con dâu ông chủ nhà quay về thưa với cha 

sở và cha chồng của cô: 

 - Thưa ông cố! Thưa cha! Ông tài xế nói có người bảo ông ta chạy xe đến đây chờ để 

chở một ông cha đạo già về An Biên, lại còn nói là “bao luôn trọn chuyến” (1) và đã trả 

tiền đâu đó xong xuôi và sòng phẳng. 

Do nghe lóm cha sở nói với cha chồng của mình: “Cô Bảy hào phóng quá! Tiễn tôi 

bằng bữa cơm nhà giàu với xe lôi máy bảnh bao đưa rước”, cho nên cô con dâu ông chủ 

nhà kể thêm một chi tiết nữa: 

- Thưa ông cố! Con nghĩ có lẽ mọi việc đều do bàn tay cô Bảy sắp đặt! Ông lái xe lôi 

thùng gắn máy ngoài kia cho biết, đứng ra thuê xe và trả tiền là một người đàn bà Miên, 

tuổi cỡ từ bốn mươi đến năm mươi, miệng nhai trầu bõm bẽm không ngớt… Có thể cũng 

chính là bà đã bưng mâm đồ ăn ngon đến đãi ông cố, vì bà này cũng là người đàn bà 

Miên, tuổi cỡ từ bốn đến năm mươi, nhai trầu nhiều đến nỗi miệng đỏ… choét.  

Cô con dâu đề nghị: 

- Hay là… để con thử đi kiếm bà ta… hỏi cho ra lẽ?! 

Cha sở cười khoác tay: 

- Không cần! Việc cần bây giờ là cha và cha của con ăn cơm để lấy sức mà tính 

tiếp… Con cũng ngồi vào đây ăn chung luôn một thể! 

Cô con dâu ông chủ nhà trợn mắt: 

- Ý! Không được đâu! 

Ý của cô con dâu ông chủ nhà là cô ta không được phép ngồi ăn chung với cha sở và 

cha chồng. Tuy nhiên cô cũng nói luôn ý khác: 

- Ăn những đồ này có bị làm sao không vì lỡ cô Bảy tẩm thuốc độc… như đã làm với 



em ruột là cô Sáu?  

Ông chủ nhà trả lời thay cho cha sở: 

- Sời! Ăn nhằm gì! Rắn hổ mây núi lớn như cột nhà… mà ông cố còn trừ được… 

Nói với cha sở: 

- Thưa… ông cố cứ để mặc nó ăn ở trong bếp! Vì “con nhỏ” còn phải lo cho má nó 

mâm cơm khác để ăn... vì bả hất đổ hết rồi! –quay sang con dâu- Phải không con? 

Trước khi lui vào bếp, cô con dâu của ông chủ nhà nhắc lại sự kiện mà cô cho là 

“không thể tưởng tượng nổi”, “trong đời cô chưa từng chứng kiến v.v…” cô khen ngợi 

cha sở không tiếc lời và kể về sự bàng hoàng tột độ và ngưỡng mộ tột đỉnh của mọi người 

dân địa phương, ngưỡng mộ đến nỗi họ muốn lập bàn thờ để thờ cha sở Luca. 

Nãy giờ bà chủ nhà cố tình im lặng để lắng nghe ba người trao đổi với nhau, hễ cô 

con dâu ông chủ nhà nói lời gì khen ngợi cha sở vừa dứt câu là bà ta chêm vô những lời 

mắng nhiếc hàm ý bác bỏ, phủ nhận, ghen tức, giận dữ… ngược lại với những lời khen 

ngợi nức nở của người dân dành cho cha sở Luca, những lời ấy đại khái như:  

- Tầm phào! Xạo ke! 

- Lãng nhách! Lãng xẹt! 

- Láo! Nói dóc! 

- Tầm bậy!  

V.v… 

Một lúc, khi đã hết chịu nổi, bà chủ nhà hét lớn như bị rắn cắn: 

- Thô…. i…! Ăn đi! Già mồm! 

Bà chủ nhà hạ giọng nói thêm: 

- Ăn đi! Không ai đánh bả (2) ông đâu! Ăn đi rồi ra xe thẳng về nhà cho lẹ.  

Tự nãy giờ cha sở cứ cười, nghe vậy cha cười thành tiếng rồi trả lời: 

- Ăn chớ! Ăn chớ!  

Nói xong cha kính cẩn làm dấu thánh giá trên mâm cơm rồi thản nhiên giải thích cho 

ông chủ nhà: 

- Không gì nằm ngoài quyền năng của Chúa. Nghĩa là không thể có sự việc gì là 

không do Chúa an bài định đoạt. Làm dấu thánh giá trên thức ăn nghĩa là ta dâng thức 

ăn lên Chúa. Dâng lên Chúa xong chúng ta được phép dùng như những đứa con ngoan 

ăn uống trước mặt và dưới sự che chở đầy yêu thương của Cha trên trời.  

Bà chủ nhà im lặng lắng nghe có vẻ như không bỏ sót một lời nào của cha sở. Cha sở 

biết rõ điều đó cho nên cha mím môi giấu nụ cười rồi nói tiếp với ông chủ nhà và cố ý 

cho cô con dâu của ông ta cùng nghe: 

- Ba dĩa thức ăn này không thể do cô Bảy hoặc ai “dựng nên” mà có, nhưng đều do 

Chúa làm ra và ban cho chúng ta! Cô Bảy chỉ là người mang tới cho chúng ta mà thôi. 

Nghe vậy, bà chủ nhà hét như bị phỏng lửa: 

- Lẻo mép!  

Ông chủ nhà và cô con dâu của ông bị bất ngờ khi nghe bà chủ nhà nói gọn lỏn, còn 

cha sở Luca thì mím môi giấu nụ cười. Do vậy mà bầu không khí bớt căng thẳng, và nặng 

nề bởi sự thù nghịch. Ông chủ thấy tự nãy giờ cha sở không coi việc gì là quan trọng, trái 

lại, cứ vui vẻ, hồn nhiên có chút khôi hài… cho nên ông cắm cúi ăn trưa với cha sở mà 

lòng không quá lo âu sợ hãi nữa. Cô con dâu cũng thấy vui vui nên bớt bồn chồn, lo lắng 



để trở lại công việc của mình. 

Có lẽ nhờ cô con dâu giải thích thế nào đó, nhờ thấy chiếc xe lôi thùng gắn máy chờ 

chực sẵn bên ngoài… cho nên những người dân từ đám đông buổi sáng còn nán lại vì 

không nén nổi tính hiếu kỳ, tụ tập từ lâu, giờ đã dần dần tản ra và đi về nhà gần hết.      

Bà chủ nhà vẫn chưa chịu ăn trưa dù cô con dâu của bà cần mẫn dọn mâm cơm mới 

và năn nỉ bà dùng bữa trưa.  

Dù ngồi sâu bên trong buồng kín nhưng lạ là hễ cha sở làm gì, bà chủ nhà cũng biết. 

Khi thấy cha sở vừa ăn xong buông đũa, bà ta nói ngay: 

- Ăn xong rồi thì ra xe về đi! 

Không thể giấu nổi sự buồn cười bị đè nén mãi ở trong lòng, cha sở bỗng cười xòa 

một lúc rồi trả lời: 

- Không đâu!... Về sao được mà về hổng biết!... “Ăn cơm chúa, phải múa tối ngày” 

(3) Ăn xong bữa ăn Chúa ban, giờ tôi phải làm việc cho Chúa chớ sao lại bỏ về? 

Ông chủ nhà nghe cha sở đối đáp như thế liền nghĩ bụng: Cô Bảy chắc tức điên lên, vì 

rõ ràng cô Bảy sai người mang thức ăn đến đãi đằng ông cố, thế nhưng ông cố chỉ cần 

làm phép (dấu thánh giá) một cái đã biến thành thức ăn của Chúa ban cho… cô Bảy lại 

thua kế nữa rồi… Hình như cái gốc của mọi vấn đề là chỗ đó. 

Cũng phải! Chứng kiến lời nói và cách cư xử của cha sở, ông chủ nhà không hiểu “mô 

tê” (4) gì! Ông suy nghĩ cứ… nát cả óc ra. Hiện giờ qua thần thái và phong cách của cha 

sở… ai đó nói rằng cha sở sợ hãi cô Bảy thì thật là không đúng; ai đó bảo cha sở rời sân 

nhà cô Sáu là thối lui hay tháo chạy càng không đúng; hay là ai cho rằng cha sở chịu thua 

tà pháp của cô Bảy càng quá sai; ai nghĩ cha sở thiếu ý tứ hoặc muốn cầu hòa mà ăn 

những gì cô Bảy dọn ra thì người ấy lầm chết được; ai quả quyết rằng cha sở không dám 

đối đầu với cô Bảy nữa, tránh né mụ ta, bỏ rơi cô Sáu và đào thoát khỏi nhiệm vụ của 

mình v.v… cũng không đúng chút nào. Do đó, ông chủ nhà đoán có thể tất cả đều là mưu 

lược chiến đấu, đường lối chính trị, kế sách đối đầu theo kiểu “lấy hư làm thực, lấy thực 

làm hư”, “dụng vô đãi hữu” (dùng cái hư không đối địch với cái thật có), chiến thuật này 

có tên là “Dẫn Tiến Lạc Không” (5)  

Càng ngẫm nghĩ, ông chủ nhà càng thấy rối rắm. Nhưng duy có một điều ông không 

thấy rối rắm, đó là cha sở hiện đang rất mạnh.  

Tại sao? - Vì giữa “chiến trận” ác liệt như thế này, ai “chiến đấu” kiểu như giỡn chơi, 

thì người ấy là kẻ khinh nhờn địch thủ, kẻ khinh nhờn địch thủ ắt phải là kẻ mạnh hơn 

địch thủ gấp nhiều lần. 

Bà chủ nhà tức điên nói như hét: 

- Thua thì phải chạy! Ở lại làm gì? Muốn bị tiêu diệt hay sao? Về đi! Đừng mong gặp 

được Cô Sáu vì Cổ thuộc về Chúng ta.  

Cha sở Luca định nói thêm, nhưng nghĩ sao… ngài lại thôi. 

Cha sở xin ông chủ nhà một ly nước mát. Cầm ly nước mát, cha đi ra ngoài sân đứng 

dưới các tán cây rậm rạp đầy bóng mát. Ông chủ nhà đi ra theo và hỏi cha sở: 

- Ông cố có định đi về hay là không? 

Cha sở Luca gật đầu.  

Một lúc sau, cha hỏi ông: 

- Ông đã thật tin Chúa chưa? 



(còn tiếp) 

 

(1) “Bao luôn nguyên chuyến” là trả tiền hết chuyến xe đầy người để không đón 

thêm khách dọc đường. Trong trường hợp này, chiếc xe lôi thùng gắn máy có thể chở 6 

người, nhưng thường họ tham lam nhồi nhét, cho nên có thể chở nguyên chuyến là 9 - 10 

người. Như vậy cha sở Luca cùng hai phụ nữ tổng cộng chỉ có 3 người, nhưng bác tài 

được trả tiền cho 10 người đi xe. 

(2) “Đánh bả”: bỏ thuốc độc vào thức ăn để hại thú vật. 

(3) Nguồn gốc câu “Ăn cơm chúa múa tối ngày” có từ xa xưa để nói về nghệ ca kỹ 

của các đội ca múa ở cung vua, phủ chúa; vì những nghệ nhân ấy được vua hay chúa 

tuyển dụng, nuôi ăn, nuôi ở và trả công… đương nhiên các đội ca múa ấy phải đàn ca 

múa hát không ngừng để giúp vui cho vua, chúa. Cha sở Luca cũng ví mình như phận ca 

kỹ đối với Thiên Chúa. 

(4) “Không hiểu mô tê gì” có nghĩa là Không hiểu gì. 1) Mô có nghĩa là ở đâu? 

VD người thứ nhất nói rằng “Con bé nớ đẹp chưa tề” (Con bé ấy đẹp chưa kìa). Người 

thứ hai hỏi lại: “Ở mô?” (ở đâu?). Tê có nghĩa là ở kia. VD sau khi người thứ hai hỏi “Ở 

mô”, người thứ nhất chỉ tay về phía cô bé và trả lời: ”Ở tê” (ở kia) hoặc “Ở tê tề” (ở kia 

kìa). Nói chung từ “mô, tê, răng, rứa” là từ địa phương miền Trung rất đa nghĩa và tuỳ 

vào từng ngữ cảnh để hiểu. Cho nên câu thành ngữ “Không hiểu mô tê gì” có nghĩa là 

chẳng hiểu đầu đuôi chút gì. 

(5) Trong những kỳ trước của tiểu thuyết Công giáo Quỷ xưng tội này, tác giả Ma 

Văn Liêu đã từng đề cập và giải thích chiến thuật “Dẫn, Tiến, Lạc, Không” trong võ 

công đạo gia Thái Cực quyền; nay xin giải thích lại vì e có độc giả chưa đọc hoặc đã đọc 

mà quên nội dung của bí kíp này (có thể áp dụng trong mọi lãnh vực của đời sống để đi 

đến thành công). Dẫn: dẫn dắt đối thủ, Tiến: tạo cho đối thủ tiến tới, Lạc: đưa đối thủ đi 

lạc, Không: khiến đối thủ không còn lực mà chiến đấu. Ví dụ anh công kích tôi trước đám 

đông, để đối phó với anh, tôi Dẫn: nhịn thua, Tiến: vì tôi nhịn thua mà anh tự tin tiến 

thêm để thắng thêm, Lạc: tôi còn khơi ra nhiều lỗi khác của mình khiến anh lạc bước 

thêm, Không: đến lúc một lúc anh quá đà và mắc nhiều sai phạm. Các thánh nhân đều 

dùng kế này để thu phục nhân tâm thiên hạ. Chúa dạy: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: 

Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái 

lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để 

lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một 

dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng 

ngoảnh mặt đi” (Mt 5,38-42) đều tương tự bí kíp “Dẫn, Tiến, Lạc, Không”. 


