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Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư. Phần 
15 của kỳ 53.  

 
Mọi người đổ xô nhau vội chạy về hướng phát ra tiếng kêu lớn “Cô 

Sáu đây nè!”.  
Vì khi đã vào được ngôi biệt thự của cô Sáu vốn “kín cổng cao 

tường”, ai nấy đều hăm hở -khi thấy mình được tự do- rảo khắp nơi trong 
nhà mà mặc sức sục sạo… kẻ thì sục sạo tìm cho ra cô Sáu, người thì 
sục sạo kiếm cho được người đàn ông bí ẩn và hung tợn theo lời kể của 
hai phụ nữ, người khác lại sục sạo để quan sát cho thỏa trí tò mò muốn 
biết sự việc xảy ra trong nhà cô Sáu hiện như thế nào, nhưng cũng có kẻ 
sục sạo chỉ vì muốn ngắm xem… bên trong ngôi biệt thự sang trọng và 
tách biệt hẳn giữa xóm nghèo của một Bà Cô quý phái thuộc hoàng tộc 
Campuchia (1) như thế nào v.v… tất cả tạo thành một đám người hiếu 
kỳ; thế là khi có tiếng kêu to của một giọng phụ nữ phát ra ở phía sau 
thuộc khu vực nhà bếp “Cô Sáu đây nè!” thì cả một đám đông ồn ào 
chạy bổ xuống bếp; xuống bếp xong, họ đổ xô ra nơi phát ra tiếng kêu; 
nơi ấy là phía sau nữa tách biệt khỏi khu nhà bếp, trong một nhà kho đối 
diện với bức tường rào có chiều cao độ 3 mét, sừng sững bao bọc phía 
sau ngôi biệt thự. 

Mọi người đến xem ai cũng giật mình “tá hỏa” khi nhìn thấy cô Sáu 
đang bị nhốt trong nhà kho vuông vức khoảng 4 mét, còn ngổn ngang đồ 
đạc không dùng đến vây chung quanh; cô Sáu đang trong tình trạng bị 
đặt ngồi trên chiếc ghế gỗ to kềnh cũ kỹ có lưng dựa và cả hai thanh gỗ 
gác tay, mỗi tay của Cô bị cột bằng khăn vải dính chặt vào một thanh gỗ 
gác tay của chiếc ghế, miệng bị bịt kín bằng một chiếc khăn khác, thân 
mình và hai chân cô Sáu còn bị buộc ghì vào chiếc ghế cũng bằng những 
chiếc khăn vải mà không phải bằng dây nhợ, căn phòng nhốt cô Sáu được 
đóng lại bằng cánh cửa gỗ, cánh cửa này không cứng chắc mà cũng 
chẳng có chốt gài, cho nên chị phụ nữ –người đầu tiên phát hiện- mới có 
thể dùng tay giật mạnh mở ra được. Nhìn chung, người nào đó, bắt trói 



và nhốt cô Sáu, dường như không muốn làm hại cô Sáu, cũng không 
muốn làm cho cô Sáu đau, không hành hạ gì thể xác cũng như không 
làm gì bất nhã hay vô lễ, có vẻ ý người ấy chỉ là muốn cô Sáu không thể 
ra ngoài và không thể tiếp xúc được với người bên ngoài mà thôi. 

Chị Hải và chị Hương cũng có mặt ngay lập tức tại chỗ ấy; hai cô 
hoảng hốt một lúc nhưng trấn tỉnh lại ngay và hối hả cùng mọi người mở 
trói cho cô Sáu rồi cùng với những phụ nữ khác đưa cô Sáu vào nhà. Tuy 
nhiên, hình như cô Sáu đang trong tình trạng hôn mê nhận thức, không 
biết gì, không biết ai và cũng không biết người ta đang làm gì cho mình, 
Cô mở mắt thao láo nhưng không nhận ra ai, không nói năng gì, ánh mắt 
vô hồn mở ra, tay chân cử động, nhưng mọi hành vi lẫn cử chỉ đều vô 
thức, lờ đờ, một kiểu lờ đờ không khác gì một Zombi (2) 

… 
Trong lúc đó, cha sở Luca vẫn ở xa tận ngoài cổng; cha không vào 

nhà, đã vậy cha còn cẩn thận rời xa khỏi chiếc võng lẫn lều trại để đề 
phòng cô Bảy và đồng bọn “thua keo này bày keo khác” hãm hại theo 
cái cách của hạng người “tiểu nhân” thường thua kế hóa làm liều. Trời 
bắt đầu nhá nhem tối, cha đứng xa ở tận bên kia đường cùng với vài 
người đàn ông cao tuổi vận xà-rông, đứng đắn và trầm lặng… tất cả vô 
tình không ai bảo ai mà cùng chọn đứng đúng một góc khuất khá kín đáo 
để quan sát và nghe ngóng mọi việc đang diễn tiến ở bên trong ngôi biệt 
thự. Cũng phải! Cha sở có ý ẩn mình bằng cách trà trộn vào những người 
dân địa phương, để mặc cho hai phụ nữ -bản tính tự nhiên- bị cuốn theo 
mọi người xông xáo vào nhà ngay khi cổng vừa được phá mở toang 
hoang… Nhờ có sự tính toán và tiên liệu kỹ càng, nhờ có dự đoán chính 
xác và cân nhắc chi ly, cho nên ngay từ đầu cha sở đã căn dặn hai phụ 
nữ rằng từ lúc này trở đi, ngài và hai phụ nữ phải tách nhau ra, nghĩa là 
các cô cứ đi cùng đám đông vào với cô Sáu khi cổng mở, còn cha, cứ để 
mặc cha, cha sẽ vào nhà gặp cô Sáu vào lúc nào cha cảm thấy thuận 
tiện… làm như vậy mới đối phó được với cô Bảy và đồng bọn. Ở đây ta 
diễn giải ra cho rõ là vậy, kỳ thực cha sở Luca không dám nói nhiều, chỉ 
nói ít lời với hai phụ nữ để tránh cô Bảy và đồng bọn nghe lén mà đọc 
được kế hoạch của cha.   

Chung quy tất cả mọi sự sắp diễn ra đều nằm trong kế hoạch của cha 
sở. Cha nhất quyết phải giữ thế chủ động tạo nên thế trận mà không để 
cho cô Bảy và đồng bọn tạo nên thế trận rồi bắt cha phải theo; cha kiên 
quyết mình phải ở trong bóng tối, đẩy cô Bảy và đồng bọn bước ra ngoài 
vùng sáng qua việc dẫn dắt người dân địa phương đi từ tò mò đến xem, 
cho đến gây cho người dân bực tức khó chịu, cho đến gợi cho người dân 
ấm ức nhờ đến nhà chức trách can thiệp, và cho đến… cuối cùng khiến 



mọi người xông vào nhà đem cô Sáu ra khỏi vòng âm mưu ngăn chận 
của cô Bảy và đồng bọn, tức cha sở Luca mượn tay người dân địa phương 
để đưa cha đến gặp cô Sáu mà cô Bảy và đồng bọn không thể làm gì 
được, thật đúng kế “tá đao sát nhân” (mượn dao giết người) trong Tam 
thập lục kế… đã vậy cha còn hoán đổi vị trí: lôi họ lộ mặt ra ngoài ánh 
sáng để cha lui vào bóng tối; cha sở tính toán như một nhà chiến lược và 
mọi việc nhất nhất đều diễn ra đúng như ngài hoạch định. 

Giờ đây khi cha sở Luca thắng thế trong cuộc đấu trí, cô Bảy và đồng 
bọn thua đậm; thua đậm tất phải cay cú ôm hận và tìm cách trả thù, vậy 
nên cha Luca không thể non nớt “thừa thắng xông lên” theo thói thường; 
cha tự nghĩ lúc này mà được đà làm tới sẽ dễ “hở sườn hở lưng” tạo dịp 
cho kẻ địch phản công trả đũa; tốt nhất nên rút lui đúng lúc, rút lui ngay 
vào bóng tối, không động tĩnh cho đối phương không thể hiểu nổi đồng 
thời sẵn tiện chờ xem đối phương phản ứng ra sao. Thế mới nói “cuộc 
đối đầu không khoan nhượng” (3) 

Việc cha sở để cho hai phụ nữ vào nhà cô Sáu kèm theo lời dặn ngắn 
gọn “Hai cô cứ vào nhà theo người ta, phần cha, cứ để cha liệu”. Cha 
sở chỉ nói ngắn gọn có thế cốt giữ bí mật cho kế hoạch của mình, không 
để cho ngay cả hai phụ nữ, biết ngài toan tính ra sao (4) vì nếu biết, có 
thể hai cô không khéo, sẽ vô tình làm hư chuyện. 

… 
Trong khi mọi người săn sóc cho cô Sáu, ông trưởng ấp tính vốn nóng 

nảy với cái miệng bô bô quát mắng bằng những tràng chửi tục và tiểu 
đội lính dân vệ lăng xăng đi bố ráp khắp căn nhà… thì cha sở được một 
người đàn ông khá thân thiện ân cần mời ngài về nhà của ông ở gần đó 
để tắm rửa, nghỉ ngơi và ăn cơm tối với ông ta, nhân dịp cũng để chờ 
nhà chức trách thu xếp xong mọi việc rồi gặp cô Sáu cũng không muộn. 

Nhận được lời mời một cách không ngờ đến, cha sở suy nghĩ thật 
nhanh.  

Chợt thấy đây cũng là dịp tốt nên cha gật đầu cám ơn rồi nhận lời đi 
theo người đàn ông cao tuổi đáng tin cậy ấy về nhà ông ta ở cách nhà cô 
Sáu khoảng vài trăm mét.  

Sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi và còn được ăn cơm tối với chủ nhà, cha 
sở thay đổi y phục đang mặc bằng một bộ đồ trây-di (5) do ông chủ nhà 
tặng, để lại bộ y phục đã mặc mấy ngày qua cho con dâu của ông giặt 
giũ. Tất cả mọi chuyện đều là ý của ông chủ nhà, ý ấy phát xuất từ niềm 
hãnh diện đã mời được một “ông cha đạo Chúa” về nhà mình. Không 
lạ! Bởi theo truyền thống, người Miên rất quý trọng bậc tu hành –vì họ 
vốn có nề nếp: nhà nào có con trai, đều phải cho vào chùa tu từ tuổi khôn 
cho đến tuổi thành niên mới được, hoặc tu tiếp trở thành sư sãi, hoặc trở 



về nhà lập gia đình- thì việc mời được cha sở Luca về nhà để đãi đằng là 
bổn phận và vinh dự của cả xóm.       

Lúc này ở trong nhà cô Sáu, chị Hải chị Hương cùng các phụ nữ địa 
phương giúp chăm sóc cô Sáu. Sau khi cởi trói cho cô Sáu, họ cùng nhau 
dìu cô Sáu vào phòng. Tuy mở mắt, nhưng gương mặt lẫn ánh mắt của 
cô Sáu có vẻ như vô hồn, không nhận thức qua cách Cô cứ để mặc cho 
ai muốn làm gì mình thì làm, không phản đối cũng không ưng thuận; 
nhìn thấy thế, mọi người tin rằng cô Sáu đang còn ở trong trạng thái hôn 
mê nhẹ hay là nửa tỉnh nửa mê; Cô chưa thể nhận ra ai và cũng chưa thể 
nói được gì với ai, không khác gì một người bị mộng du. Một phụ nữ 
người Việt có vẻ sành sỏi nói thẳng tuột mối nghi ngờ của mình: 

 - Bảo đảm thằng cha đó –ám chỉ người đàn ông hung dữ và bí ẩn- là 
người Khờ-me (tức người Miên hay Campuchia). Đây nè! Cứ coi cách 
thằng chả đánh thuốc mê cô Sáu là biết liền. Chém chết tôi cũng cho 
rằng chỉ có người Khờ-me mới có lối đánh thuốc cho nửa mê nửa tỉnh 
như vầy… (chửi tục). Đánh thuốc kiểu này là để hại đời con gái người 
ta chứ còn gì nữa… (6) 

Hiện mọi người chỉ còn biết đổ hết tội lỗi lên đầu người đàn ông hung 
tợn và bí ẩn. Ngặt nỗi! Không tìm thấy bóng dáng người đàn ông ấy ở 
đâu, một dấu vết nhỏ ông ta cũng không để lại. 

Nghe chị phụ nữ kia nói thế, các phụ nữ đang có mặt ở đó ai cũng tỉ 
mỉ quan sát và khéo léo kiểm tra khắp người cô Sáu; một lúc sau mọi 
người đều nhận định kẻ đánh thuốc mê cô Sáu không có dụng ý đồi bại… 
Biết vậy rồi, nhưng chẳng ai hiểu được dụng ý nào khác, nghĩa là nếu 
không có dụng ý đồi bại, nếu không có dụng ý hãm hại như đả thương, 
giết hại, nếu không dụng ý bắt cóc hay cướp của… thì đánh thuốc mê cô 
Sáu kiểu đó để làm gì? Ai cũng lắc đầu không hiểu nổi, chỉ còn biết chờ 
xem nhà chức trách -lúc này nhà chức trách là ông trưởng ấp già chỉ giỏi 
cái bẳn tính, khoái nhậu và tiểu đội lính dân vệ lúc nào cũng ngơ ngác 
(7)- điều tra xem như thế nào.  

Sau khi đặt cô Sáu nằm lên giường trong phòng riêng của Cô, chị Hải 
và chị Hương vội vàng, người thì lau rửa cho cô Sáu, người thì chạy 
xuống bếp nấu ngay cho cô Sáu một nồi cháo đậu xanh để cho cô Sáu ăn 
vừa lấy lại sức, vừa giã thuốc mê. Mọi phụ nữ còn lại người thì xoa bóp, 
người thì cạo gió, người khác thì chốc chốc lại cho cô Sáu ngửi dầu; 
không ai chịu ra về vì muốn nán lại để biết kết quả điều tra của nhà chức 
trách xem sao. 

…  
Sau một hồi lâu sực sạo khắp cả từ nhà trên xuống nhà dưới, từ trong 

nhà ra ngoài sân… không bỏ sót một ngóc ngách nào, ông trưởng ấp thở 



phì phò và tiểu đội lính dân vệ vẫn còn chạy tới chạy lui mà vẫn chưa 
tìm thấy người đàn ông, cũng không tìm ra một chút manh mối nhỏ nào 
và cũng chẳng tìm thấy dù chỉ là dấu vết nhỏ khả nghi để có thể suy đoán 
sự có mặt của người đàn ông hung tợn và bí ẩn ấy là ai, từ đâu đến, để 
làm gì và bây giờ thì không cánh mà bay được ra sao, ai đánh thuốc mê 
và bắt nhốt cô Sáu, bắt nhốt để làm gì… tất cả những nghi vấn ấy cứ 
chồng đống lên nhau và vượt ngoài khả năng của nhà chức trách đương 
cục là ông trưởng ấp và đội lính dân vệ, vì cứ xem ông trưởng ấp lúc nào 
mặt cũng đỏ gay và tiểu đội lính dân về lúc nào cũng lýnh qua lýnh quýnh 
đã bỏ ra rất nhiều công sức và thời giờ cũng vẫn chưa biết được điều gì 
hơn các phụ nữ chỉ ngồi yên tại chỗ trong phòng.  

Có lẽ bắt đầu thấy hơi quê, ông trưởng ấp liền ra lệnh tập họp tiểu đội 
lính dân vệ lại và quát lớn: 

-  Tao có công điện khẩn phải về gấp để lo liệu. Tụi bây ở lại điều tra 
tiếp. (chửi tục). Ai lạng quạng bắn bỏ! 

Quăng thêm vài câu chửi thề nữa cho bọn lính láo nháo, ông trưởng 
ấp quay lưng nện gót giày đi thẳng ra cổng rồi mất dạng. 

(còn tiếp) 
 
(1) Thực ra cô Sáu chỉ là cháu gái của một phụ nữ dạy múa cổ truyền 

trong hoàng cung Campuchia mà thôi, nhưng người dân hiểu lầm Cô là 
người của hoàng tộc. 

(2)  Zombi: (tiếng Haiti: zonbi; tiếng Bắc Mbundu: nzumbe), tạm dịch 
là thây ma hoặc xác sống, là một xác chết được hồi sinh bằng những 
phương pháp bí ẩn, ví dụ như bằng ma thuật. Từ này thường được dùng 
theo nghĩa bóng để chỉ người bị thôi miên mất hết cả nhận thức và sự tự 
nhận thức nhưng vẫn có thể đi lại và phản ứng với các kích thích xung 
quanh. Từ cuối thế kỷ 19, zombie đã mang tính phổ biến đặc biệt, nhất 
là trong văn hóa dân gian của Bắc Mỹ và Châu Âu. Trong điện ảnh 
Hollywood, zombie phần lớn là những xác chết hoặc những người tuy 
còn sống nhưng bị nhiễm bệnh hoặc virus mà bị biến đổi thành. 

(3) Nói về việc này, cha sở Luca có lần dạy hễ đối đầu (chiến đấu) 
với ma quỷ thì chỉ có một nước là phải chiến đấu không khoan nhượng, 
vì nhượng là thua. Hai chúng tôi bảo nhau: Một linh mục có tiếng là 
hiền khờ, hay bị các linh mục khác trong giáo phận xem thường, ngờ 
đâu bên trong ngài là cả một bản lãnh kiên cường; đụng chuyện đi thì 
biết! 

(4) Ở bất cứ lãnh vực nào, thủ lãnh từng trải không tin bất kỳ ai kể cả 
chính bản thân mình, vì thâm hiểu con người ai cũng bản tính vốn rất dễ 
thay đổi, dễ phản bội, do đó, lúc lâm trận chiến đấu, các thủ lãnh ấy tạm 



xem “bạn rất có thể là thù” nên không tiết lộ mưu tính của mình, phòng 
ngừa bị phản bội (phản bội có khi không phải vì tráo trở, mà chỉ vì sợ, 
vì lợi, vì hớ hênh sơ hở, vì khờ khạo, dễ tin, bất cẩn v.v…); bởi lòng dạ 
con người bất định đến khó ngờ, khó tin, khởi từ thân phận loài người 
dễ thất tín. Lịch sử cho thấy rất nhiều sự phản bội từ bên trong, từ chồng 
hay vợ, con, hoặc từ bạn hữu, đệ tử tâm phúc… ví dụ truyện Mỵ Châu - 
Trọng Thủy và chiếc nỏ thần, truyện tên Nhẫn vì vài đồng rượu mà bán 
đứng Thánh linh mục Philippe Phan Văn Minh… thậm chí –tuy là kế 
hoạch của Chúa, nhưng phải chăng Người muốn dạy chúng ta bài học 
ấy- 72 môn đệ theo Chúa ở vòng ngoài, nhóm 12 môn đệ là nhóm ưu 
tuyển ở vòng trong, đã vào đến vòng này mà vẫn có một Juda phản bội; 
đau lòng hơn, 3 môn đệ được chắc lọc kể như “ưu ưu tuyển” ở vòng 
trong cùng, thế mà trong số 3 môn đệ “đồng sinh đồng tử với Thầy” 
cũng vẫn còn có một Phêrô uy tín ngất Trời, giờ chót lại phản bội Thầy 
một cách xác quyết (3 lần “tuyên tín” rằng mình không hề biết Thầy). 

(5) Ngày ấy, lính tráng được cấp rất nhiều quân trang quân dụng; 
nhưng vì không dùng hết, nên họ đem bán ra ngoài cho người dân; vì lý 
do đó, người dân vẫn thường mặc những bộ quân phục dày, bền, chắc, 
ít dơ và rất tiện dụng ấy trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Những bộ quân 
phục ấy được gọi là đồ trây-di (treilli). 

(6) Chúa ban đều chia đủ sự thông minh cho mọi dân tộc. Đừng tưởng 
chỉ có dân tộc văn minh mới có những hiểu biết, sáng kiến, hay khám 
phá kỳ diệu, nhưng mỗi dân tộc đều được Chúa ban nhiều hiểu biết, sáng 
kiến, khám phá lạ lùng, cụ thể lối đánh thuốc mê cô Sáu là một kỹ thuật 
vô cùng kỳ bí, kỳ bí đến nỗi nếu phương pháp này rơi vào tay kẻ xấu thì 
nguy hiểm khôn lường cho người lương thiện. 

(7) Thanh niên gia nhập binh chủng lính dân vệ thường là những 
thanh niên tới tuổi quy định, không chịu nhập ngũ vào các binh chủng 
chính quy, do họ thuộc thành phần những thanh niên nhát gan, sợ gian 
khổ, sợ chết, những thanh niên lười nhác thiếu khí phách hoặc họ là 
những thanh niên thuộc thành phần “con ông cháu cha” (thời này người 
ta gọi là “cái đám COCC hàm ý khinh miệt) được cha mẹ đút lót (chạy) 
để được tuyển vào lính dân vệ khỏi phải ra chiến trường… Vì thế lính 
dân vệ thường bị khinh rẻ là binh chủng của thanh niên trốn quân dịch, 
binh chủng không được huấn luyện, nhếch nhác và chỉ “đuổi gà cho vợ”. 
 


