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MA VĂN LIÊU 

 
Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 28 của kỳ 53.  

 

Cô Sáu tập trung tinh thần để bình tĩnh trở lại. Khi đã thật bình tĩnh, cô Sáu nói với 

hai phụ nữ: 

-  Hai em ơi! Dù gì chị cũng là chủ nhà. Đã là chủ nhà, chị phải đón tiếp nếu người 

đến là khách, hoặc phải xua đuổi nếu người đến không phải là khách đến thăm. Vậy nên 

hai em theo chị lên nhà trên để đón tiếp nếu như 18 người này là khách, xua đuổi nếu 

bọn họ là kẻ quấy phá. 

Hai phụ nữ hơi e ngại, nhưng vì cả hai nghĩ rằng không thể bỏ mặc cô Sáu nên cùng 

theo cô Sáu đi lên nhà trên. Khi cả ba người lên gian nhà giữa thì đoàn “Thập bát La hán” 

thực hư chưa rõ, mới đi vào đến hơn nửa sân. Cô Sáu tiến ra đứng trước hiên trên thềm 

nhà chờ đón với thái độ thận trọng, hai phụ nữ đứng gần đó ở phía sau. 

Nhìn đoàn “Thập bát La hán” càng đi gần vào nhà, cô Sáu càng nhận ra họ giống với 

Thập bát La hán mà Cô đã từng thấy qua trong các tranh, tượng và hình vẽ trong các cổ 

thư; thoạt nhìn, họ giống Thập bát La hán thật ở lối ăn vận lạ thường, lối ăn vận này 

không tìm thấy được ở người thời nay dù là trong các chùa chiền miếu mạo Việt Nam lẫn 

Khmer; tiếp theo, họ giống Thập bát La hán thật ở những pháp khí cầm tay, các pháp khí 

này đều là những món giáo cụ ngày nay hiếm thấy; nhìn kỹ hơn, họ giống Thập bát La 

hán thật ở dáng người, dáng người của 18 ông này đều thuộc hàng dị nhân quái khách 

(1); càng nhìn kỹ hơn nữa càng thấy, họ giống Thập bát La hán thật ở cách đi đứng lạ 

lùng, cách im lặng định thần quán tưởng không nói nửa lời mà vẫn toát lên vẻ phi phàm 

không thể có ở người tầm thường. Bằng trực giác và linh tính, cô Sáu quyết định không 

xua đuổi đoàn người, dù cho có chưa chắc trăm phần trăm họ là Thập bát La hán thật, 

nhưng cứ đón tiếp họ như những vị khách đã, để coi mọi chuyện rồi sẽ ra sao. 

Khi đoàn người vào gần đến bậc thềm nơi cô Sáu và hai phụ nữ đang đứng thì dừng 

lại. Chờ cho họ đứng yên đâu đó, cô Sáu lên tiếng trước, giọng cởi mở: 

-  Xin chào quý ông. Xin hỏi quý ông là ai? Đi đâu? Và tìm ai? 

Một khoảnh khắc im lặng vừa đủ, sau đó, người đi đầu có dáng dấp của một người 

sang trọng, mặc áo sọc ngang, đầu đội nón đen, bước lên một bước và dõng dạc trả lời 

đúng từng câu cô Sáu hỏi: 

-  Chúng tôi là Thập bát La hán. Chúng tôi đến nhà cô Sáu em cô Bảy. Chúng tôi 

muốn tìm thầy cả (2) Luca. 

Dù đã có chuẩn bị, nhưng cô Sáu vẫn bị bất ngờ vì đoàn người tự xưng đích danh là 

Thập bát La hán, là Thập bát La hán thật chứ không phải giả. Cảm giác hơi sợ chạy rần 



dọc sống lưng, cô Sáu lùi lại vài bước, hỏi gặn lại đôi ba lần, nhưng lần nào thì người 

đứng đầu cũng vẫn cứ gật đầu xác nhận, không mạnh mẽ, nhưng đủ xác quyết. Cô Sáu 

chợt nghĩ, “nếu vậy họ là ma rồi còn gì!”.  

Cô Sáu nói với giọng run run vì sợ: 

-  Quý ông nói sao chớ… Thập bát La hán có cách đây đã vài ngàn năm... 

Vì là người theo đạo Phật, chị Hải cũng có học biết chút ít về Thập bát La hán, cho 

nên chị Hải bước lại gần cô Sáu nói lớn: 

-  Cô Sáu ơi! Chắc là Thập bát La hán tái thế! 

Người đứng đầu gật đầu xác nhận: 

-  Cô Sáu đừng sợ! Chúng tôi thường mượn xác người sống để tái thế. 

Như đọc được ý nghĩ của cô Sáu, người đứng đầu trấn an: 

-  Chúng tôi không phải là ma, vì ma là vong hồn hiện về dưới dạng những bóng mờ 

giống như ảo ảnh… họ hiện về phá phách hay không phá phách cốt để kêu gọi sự tưởng 

nhớ và giúp đỡ. Còn chúng tôi, chúng tôi tái thế qua người thật bằng xương bằng thịt.  

Như đã nói hết ý, người đứng đầu cùng đoàn người im lặng. Cô Sáu và hai phụ nữ 

nghe nói vậy thì lòng cảm thấy bớt sợ, Chị Hải bạo dạn hỏi:  

-  Thập bát La hán nói được tiếng Việt sao?  
     Người đi đầu giải thích: 

-  Phải! Chúng tôi nhờ phép lên đồng, mượn xác người sống và nói ngôn ngữ của 

người sống. 

Cô Sáu hỏi: 

-  Vậy hóa ra quý ngài là chư tiên, chư phật hiện về dưới lốt những người sống. 

Nhưng ai là người triệu được hồn quý ngài tái thế? 

Cô Sáu cảm thấy khó nói ra được ý nghĩ.   

-  Ý của tôi là chắc chắn không phải cô Bảy em tôi, vì hồn của tiên, phật… đều ở cõi 

Niết bàn, em gái tôi sức gì mà có thể triệu hồi chư vị về đây được? 

Thập bát La hán im lặng, chẳng ai trả lời.  

Cô Sáu biết ngay mình không nên hỏi thêm gì nữa, liền mời Thập bát La hán vào nhà.    

 

Trước khi đọc tiếp, tác giả Ma Văn Liêu xin nói thêm: những gì vừa mới do tác giả 

viết ra đều từ hai phụ nữ thuật lại, vì lúc đó, cha sở Luca còn đang ở nhà của ông chủ 

nhà. Câu chuyện có những chi tiết rất lạ đối với chúng ta thời nay, nhưng thực ra, đối với 

người thời đó, thuật lên đồng, mượn xác, cầu cơ, quỷ ám, giao tiếp với ma, đánh nhau 

với ma v.v… là chuyện thường đến nỗi không ai thắc mắc. Về việc này, chúng ta sẽ còn 

được rõ thêm khi theo dõi tiếp câu chuyện. (MVL)   

  

Cô Sáu mời Thập bát La hán vào nhà. 

Vào phòng khách, nghe lời cô Sáu mời, họ chia nhau ngồi trên 2 đi-văng (divan: một 

thứ sạp gỗ rộng như chiếc giường lớn) kê hai bên sát tường phòng khách, chỉ để riêng La 

hán đi đầu ngồi ở bộ bàn ghế kê ở giữa nhà. 

Tuyệt nhiên họ không nói chuyện gì với nhau, chỉ im lặng ngồi chờ cha sở Luca.  

… 

Lúc này cha sở Luca nghe cô con dâu ông chủ nhà và những người đàn bà sôi nổi bàn 

tán về đoàn người đang ở trong nhà cô Sáu; cha định đi vào nhà cô Sáu ngay, nhưng 

nhiều người dân khác có cả đàn ông kéo đến vây quanh cha sở Luca, họ nhìn ngắm cha, 



chạm tay vào người cha, chỉ trỏ và kháo láo với nhau về chuyện vừa xảy ra buổi sáng. 

Cha sở và ông chủ nhà không thể rời đi, dù nhà cô Sáu chỉ còn cách đó khoảng chừng 

một trăm mét. Để đáp lại lòng ngưỡng mộ của người dân –lúc này số người đã lên tới 

trên 50- cha sở ôn tồn trả lời những câu hỏi tò mò của họ, cha giải thích theo chiều hướng 

đưa cho họ biết và đưa họ về với Chúa. Nhiều người trong số họ xin theo đạo Công giáo 

ngay, cha sở giới thiệu ông chủ nhà cho họ, và bảo họ ai muốn “theo đạo Chúa” cứ đến 

với ông chủ nhà, tên gọi theo tiếng Miên của ông là Sam Priêng, và từ lâu ở đây họ gọi 

trại tên ông ra là ông Tám Ria thay vì Tám Sam Riêng, vì ông cũng có để ria khá dày trên 

mép. Họ đạo lẻ Xà Tón bỗng trong một lúc mà được tăng dân số dần đang khi cha sở 

Luca còn chưa ra về; đối với cha, chuyến đi này tuy chưa hoàn thành mục tiêu rửa tội cho 

cô Sáu, nhưng đã thu hoạch nhiều kết quả mỹ mãn bất ngờ, xứng đáng với công lao khó 

nhọc cha bỏ ra; nghĩ thế, cha sở Luca yên tâm và phấn chấn quyết giữ đúng lời hứa, cha 

mạnh mẽ tiến bước vào nhà cô Sáu sau khi cố tìm mọi cách để thoát ra khỏi đám đông. 

Rất khó để rứt ra khỏi những người dân mộ mến cha sở. Nhờ ông Tám Ria, cha sở rồi 

cũng rứt đi được với lời hứa cha sẽ còn đến với họ nhiều lần nữa trong tương lai. 

Cha sở và ông Tám Ria –tức ông chủ nhà- đi về phía cổng để vào nhà cô Sáu; cổng 

mở toang, hai người băng băng tiến bước mà không gặp một trở ngại nào. Nhưng ông 

Tám Ria vẫn lo ngại, ông thưa với cha sở: 

-  Thưa ông cố, chẳng lẽ hồi sáng chúng ta bị ngăn chận dữ dội, giờ đây lại dễ dàng 

đi vào nhà như thế này sao? Coi chừng chúng ta bị sập bẫy của con mẻ (con mẹ ấy tức cô 

Bảy). 

Cha sở cười: 

-  Nếu có bẫy, thì cái bẫy ấy nằm trong lòng ta kia! 

Nhìn vào nhà cha sở giải thích: 

-  Đúng ra bẫy đang đặt trong nhà cô Sáu chứ không phải ngoài sân này như hồi 

sáng, vì cuộc chiến “thể lý” đã xong, giờ đây cô Bảy đưa cuộc chiến, cuộc chiến “tinh 

thần”, vào trong nhà. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu; phần anh, anh hãy âm thầm cầu nguyện 

cho tôi. 

-  Cầu nguyện làm sao, thưa ông cố? 

-  Là anh hãy liên lỉ thầm thĩ kêu: “Lạy Chúa xin giúp chúng con!” 

Cha sở và ông Tám Ria càng tiến vào sân càng nhìn thấy rõ hơn hiện trong nhà cô 

Sáu, lố nhố nhiều bóng người đang ở trong gian giữa ngôi biệt thự. Cha sở hỏi ông Tám 

Ria: 

-  Anh có biết chút gì về 18 ông La hán không? 

Ông Tám Ria thưa: 

-  Thưa ông cố, 18 La hán chỉ có trong truyền thuyết, trong trí tưởng tượng của dân 

gian thôi. Theo tôi nghĩ, không chừng đây là ma quỷ. Dùng yêu tinh không xong, con mẹ 

Bảy dùng đến ma quỷ. 

Cha sở nắm cánh tay ông Tám Ria để hai người tạm dừng chân cho cha giải thích: 

-  Thế giới bên kia cũng có nhiều tầng nhiều lớp. Tính từ những người không tin 

Chúa, không được lãnh phép rửa tội trở xuống, gồm có Phật, thần, thánh, tiên, hiền, 

người thiện, người nửa thiện nửa ác, người ác, chúa sứ, yêu, tinh, ma, quỷ. 

Ông Tám Ria bỡ ngỡ hỏi: 

-  Thưa ông cố! Vậy… 18 ông La hán này thuộc tầng lớp nào? 

Cha sở Luca: 



-  Bất luận tầng lớp nào, nhưng nếu đi đi về về, thoắt ẩn thoắt hiện vô căn vô cớ giữa 

xã hội loài người, tầng lớp ấy là tầng lớp không tốt. 

Ông Tám Ria thấp thỏm: 

-  Vậy thì làm sao biết 18 La hán đây thuộc tầng lớp nào để ta còn biết cách đối phó? 

-  Không cần và cũng không nên đối phó với ai hết. Cứ luôn tin Chúa với một lòng 

thẳng ngay thì cho dù ma quỷ cũng phải sợ ta mà lảng tránh. 

Những người dân đi theo đuôi cha sở và ông Tám Ria khi tới cổng liền bị chận lại bởi 

cánh cổng tự động đóng sầm lại trước mặt họ một cách như có ai đó cố tình và ác ý ngăn 

cản họ; thực ra mà nói, có mở toang ra mời, họ cũng chẳng dám vào vì họ đã quá kinh hãi 

với thú dữ vừa xảy ra hồi sáng. Họ bám vào những thanh sắt to sần sùi của chiếc cổng để 

xuyên qua các khe hở, nhìn vào theo dõi cha sở và ông Tám Ria. 

… 

Đứng sâu trong góc phòng khách của biệt thự, chị Hải và chị Hương cùng lúc phát 

hiện bóng cha sở đi vào sân, cả hai mừng quýnh báo cho cô Sáu: 

-  Á! Cha sở đến… 

-  Cô Sáu ơi kìa cha sở đang đến! 

Nhìn ra cổng, cô Sáu thấy bóng 2 người đàn ông, một người quấn xà rông là ông Tám 

Sam Priêng tức Tám ria Cô đã quen biết, người còn lại dáng cao to vững chắc, bước đi 

với phong thái đĩnh đạc oai vệ như một ông lớn. Bất giác cô Sáu chảy nước mắt vui 

mừng và cảm động một cách khó tả. 

Nghe tiếng hai phụ nữ reo vui, hầu hết số người của Thập bát La hán quay đầu nhìn ra 

sân.  

Ba phụ nữ chẳng ai bảo ai, bỏ Thập bát La hán, chạy ra đón cha sở. 

Ba phụ nữ chạy ra đến giữa sân thì cha sở cũng vào đến giữa sân với họ. 

Trong lúc chị Hải và chị Hương từ trong nhà vừa đi nhanh ra vừa mừng rỡ tíu tít chào 

đón, thì cô Sáu thong thả vừa đi vừa quan sát cha sở; quan sát đến đâu cô Sáu thầm phục 

đến đó: đúng như hai phụ nữ mô tả và người dân đồn đãi ngưỡng mộ! Từ dáng dấp điềm 

đạm cho đến cách ăn vận đơn giản nhưng trang nhã xứng tầm một người đàn ông tuổi lục 

tuần, học thức cao, bản lãnh nhưng vẫn toát lên vẻ đạo đức của một bậc tu hành. Quả là 

“Y phục xứng kỳ đức, tướng cách xứng kỳ nhân” (3) 

Khi cô Sáu đang tiến đến gần, hai phụ nữ giới thiệu cô Sáu cho cha sở. Cô Sáu kính 

cẩn chào cha sở. Cha sở chào lại, ngài cười rộ và nói: 

-  Tất cả đều là Thánh Ý Chúa! Chúa muốn là được hả cô Sáu! 

Cô Sáu tóm tắt tình hình hiện tại với lai lịch của Thập bát La hán thật ngày xưa để cha 

sở hiểu qua về họ trước khi tiếp xúc. 

Trên đường đi vào nhà, cô Sáu cũng tóm tắt lai lịch và tính nết của cô Bảy để cha sở 

biết đường mà liệu cách. 

(còn tiếp) 

 

(1) Người đời thường bảo: “Dị tướng tất dị tài”: những người có tướng mạo kỳ dị thì 

y như rằng, họ cũng có tài năng hay khả năng đặc biệt.   

(2) Thầy cả: danh từ ngày xưa dùng để chỉ linh mục.   

(3)  “Y phục xứng kỳ đức, tướng cách xứng kỳ nhân”: nghĩa là cách ăn mặc phản 

ảnh đức độ, cái tướng mạo phản ảnh nhân cách của một người. 


