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MA VĂN LIÊU 
 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư. Phần 16 
của kỳ 53.  

 
“Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm” xưa nay vẫn đúng! Không có ông trưởng 

ấp hằm hét đe nẹt, đám lính dân vệ lập tức rã hàng ngũ, quăng súng sang một 
bên, lột nón quạt lia lịa trước khi ném “phạch” xuống sân, cởi nút áo phanh 
ngực, nới lỏng dây thắt lưng, có anh còn dám cởi phăng cả áo ra cho mát… 
tất cả không ai bảo ai, đều vừa tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái nhất 
miệng vừa nói oang oang như bắp rang trên bếp… inh ỏi cả ngoài sân vọng 
vào đến cả trong nhà, vì thực ra cái “thằng cha bí ẩn và hung tợn” nào đó với 
cô Sáu… chẳng ăn nhằm gì đối với đám lính dân vệ lơ ngơ láo ngáo này! 

Chứng kiến cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đàn bà đang có mặt trong 
phòng của cô Sáu đều tỏ ra “hết ý kiến”, khó chịu và ngán ngẩm vì họ đã sốt 
ruột đặt hết hy vọng ở “nhà chức trách đương cục” để cuối cùng “nhà chức 
trách” chẳng đưa ra được một tin tức gì giải tỏa uẩn khúc trong nhà của cô 
Sáu. Có vài người đàn bà mất kiên nhẫn, nóng máu đi ra sân hỏi đám lính dân 
vệ: 

-  Ê tụi bây! Có tìm ra thằng chả không? 
Đám lính vừa lắc đầu vừa lắc cổ tay. Trong số đó có anh chịu khó trả lời: 
-  Có thấy ai đâu! Chắc cha nội đó độn thổ (chui xuống đất) mất rồi! 
Chộp ngay ý tưởng “độn thổ” của anh lính vừa buông ra, đám lính còn lại 

mỗi người đùa giỡn một kiểu nghe rất tức cười. Một người đàn bà khác nổi 
xung thiên hỏi: 

-  Còn thằng cha trưởng ấp “ma đầu giáo chủ” của tụi bây đâu rồi?  
Với câu hỏi như “xoáy nòng” này thì không phải một anh lính mà hầu như 

tất cả đều trả lời rân lên: 
-  Đi về rồi! 
-  Đi về giải quyết công điện rồi! 



Đến lượt các bả đồng loạt kêu lên: 
-  Ôn hoàng dịch vật! “Công điện” cái con khỉ! Tới nhà vợ nhỏ của thằng 

chả chứ “công điện” gì cái thẳng cha rượu thịt và đàn bà… đó! 
Câu nói nghe rất là “động chạm”, động chạm đến vị thủ lãnh tôn quý của 

mình đến như thế nhưng vì “trúng phóch” nên đám lính chỉ trừng mắt nhìn 
nhau mà miệng vẫn nín khe, không anh nào dám hó hé bênh vực “chủ tướng” 
lấy một tiếng. 

Trong phòng, cô Sáu tỉnh dần sau khi ăn được vài chén cháo đậu xanh. 
Những người đàn bà ở thôn quê nhờ tích lũy nhiều kiến thức y học dân gian 
cổ truyền qua người đi trước truyền lại, cộng thêm luôn thực nghiệm thực 
hành những kiến thức hay kinh nghiệm ấy hoài cho nên họ rất giỏi, rất khéo 
và rất hiệu quả khi săn sóc cho người bệnh; chỉ cần một người trong số họ 
thôi cũng đã là quá tốt, đàng này gần cả chục người đàn bà đảm đang và kinh 
nghiệm cỡ đó xúm lại lo cho một người bệnh…cho nên cô Sáu có dấu hiệu 
hồi tỉnh trở lại trạng thái bình thường dần dần thông qua dấu hiện da dẻ ửng 
hồng, đôi mắt liếc nhìn khá nhanh nhẹn khiến có thần khí hơn, tay chân bớt 
quờ quạng, chuyển từ thế nằm ra thế ngồi với vẻ tự chủ hơn, đặc biệt thỉnh 
thoảng có người thử gọi tên thì cô Sáu biết lắng nghe, hỏi thì biết chăm chú 
nhìn… tuy nhiên miệng vẫn còn mấp máy chưa thể nói được. Thấy thế, mọi 
người vui mừng vừa ngồi vây quanh phía bên dưới chiếc giường của Cô vừa 
kháo chuyện để chờ đợi cho Cô tỉnh hẳn. Không chờ đợi được ở “nhà chức 
trách đương cục” thì chờ đợi ở cô Sáu để biết coi chuyện gì đã xảy ra. 

Đang lúc ấy, ở nhà người đàn ông Việt gốc Khmer tốt bụng, sau khi tắm 
rửa, nghỉ ngơi và ăn tối xong, cha sở Luca cùng ông chủ nhà ra sân ngồi cạnh 
vách sau của ngôi nhà lá, với một chiếc bàn gỗ nho nhỏ kê gần cửa buồng 
ngủ để uống trà và chuyện trò. Tuy được một gia đình với ông chủ nhà hào 
sảng đón tiếp và đãi đằng một cách hậu hĩ, nhưng cha sở vẫn không hề lơi 
cảnh giác; lý do vì cha sở đang phải đối đầu với cô Bảy và đồng bọn quỷ 
quyệt và tinh quái, cho nên từ khi bước chân vào nhà người đàn ông này cho 
đến giờ, cha sở không ngừng kín đáo quan sát và kín đáo giữ sự thận trọng 
tối đa với mỗi một chi tiết, với từng món đồ chủ nhà mang ra khoản đãi, đặc 
biệt, cha luôn âm thầm cầu nguyện. Phải! Vì cầu nguyện là phương thế tốt 
nhất của người Công giáo trước mọi cảnh ngộ của đời sống. Ngược lại, ông 
chủ nhà cởi mở hết lòng mình ra để đón tiếp cha sở; điều đặc biệt, tuy cởi 
mở, vui vẻ và xởi lởi… nhưng lúc nào ông cũng giữ một nhân cách rất cao 
quý thể hiện qua thái độ lịch sự, cứ coi từ đầu đến giờ mà ông vẫn không hề 
tỏ ra thắc mắc hay hỏi han cha sở câu gì về việc cha đến đây và về việc tại 
sao cha lại lâm vào cảnh ngộ không mấy thuận lợi như thế này v.v… thì biết. 



Ông chỉ làm một nhiệm vụ là thấy khách lỡ đường thì đón tiếp ân cần, chu 
đáo và nồng nhiệt với tất cả sự vui vẻ.  

Đang ngồi uống trà trong bóng tối với một chút ánh sáng hắt ra từ chiếc 
đèn dầu leo lét chỗ con dâu của ông chủ nhà đang lúi húi làm việc trong bếp, 
hai người bỗng giật mình khi đột ngột nghe một tiếng quát lớn bằng giọng nữ 
khàn đục mà dữ tợn: 

- Hả? Hả? Tại sao cứ theo đuổi người ta hoài vậy? Tại sao cứ đeo bám 
người ta hoài vậy chớ? Hả? Hả? 

Hai người, cha sở và ông chủ nhà, dù bị bất ngờ nhưng vẫn giữ được bình 
tĩnh, bình tĩnh chờ đợi để nghe thêm xem tiếng ai quát mắng ai và người ấy 
quát mắng với nội dung gì… Không lâu, giọng khàn đục mà dữ tợn của người 
phụ nữ nào đó lại cất lên với nội dung như cũ, nhưng lần này quát lớn hơn, 
hằn học và giận dữ hơn đến gần như tột cùng. Ông chủ nhà đứng phắt dậy 
tay vén bức màn vải ở cửa buồng ngủ thông ra sân sau hỏi: 

-  Bà nói cái gì vậy hở bà? (tiếng Việt lơ lớ do phát âm không chuẩn)  
Đúng vào lúc ông chủ nhà vén bức màn sang một bên, bất giác cha sở liếc 

mắt nhìn vào buồng ngủ thấy từ trên chiếc giường trong bóng tối mờ mờ hiện 
ra một gương mặt phụ nữ mà nếu là người khác chắc chắn sẽ hét toáng lên 
rồi đâm đầu bỏ chạy vì kinh hãi… gương mặt ấy trông hết sức dữ dằn với cái 
đầu bù xù tóc rối và đôi mắt sáng quắc mở to trừng trừng nhìn như muốn “ăn 
tươi nuốt sống” cha sở Luca. Không nhờ vào những câu đối thoại của ông 
chủ nhà để biết đó là vợ của ông, chắc cha sở sẽ tin rằng đó là một con quỷ 
cái hiện hình. Gương mặt của bà chủ nhà trông thật đáng sợ đến độ chồng bà 
cũng không thể ngờ (1)     

Bà chủ nhà không thèm trả lời câu hỏi của chồng. Ông chủ nhà quay lại 
phân bua với cha sở: 

-  Thưa ông cố! Xin cảm phiền! Đó là vợ tôi. Bà ấy đau (ốm) liệt giường 
đã mười (10) năm nay. Có lẽ bà ấy đang nằm mơ nói sảng… 

Ông chủ nhà vừa nói dứt lời thì bà chủ nhà “đốp chát” vẫn với giọng to và 
rõ mồn một không giống giọng một người đau ốm liệt gường lâu năm, cũng 
không nói với giọng lơ lớ đặc trưng người Khmer nói tiếng Việt: 

-  Không nằm mơ nói sảng đâu! Tui nói tỉnh táo đó! 
Ông chủ nhà bối rối liếc nhìn cha sở một vài giây rồi tỏ vẻ khó chịu hỏi 

vợ: 
- Nói tỉnh táo?… Vậy thì bà nói đến ai? Ai theo đuổi ai chớ? (2) 
Không thấy bà chủ nhà trả lời gì sau đó. 
Qua những gì vừa nghe ở vợ chồng ông chủ nhà, cha sở Luca sinh nghi; 

cha nghi ngờ rằng có thể mình là người mà bà chủ nhà đang nói tới. Cha im 



lặng nghe ông chủ nhà trấn an: “…người ốm đau lâu năm thường hay gắt 
gỏng, gắt gỏng vô cớ và gắt gỏng ngay với cả chồng con v,v…” Để cha sở 
yên lòng, ông kể sơ hoàn cảnh gia cảnh ông chỉ có một đứa con trai năm nay 
ngoài 30 tuổi, đang đi lính nghĩa quân và đồn trú ở biên giới Việt-Miên, để 
lại vợ mới cưới ở nhà để chăm sóc cho vợ chồng ông v.v… 

Ông chủ nhà còn đang nói thì bỗng, một tiếng đập “chát” nghe lớn đến 
đinh tai nhức óc phát ra từ chiếc giường vợ ông làm ông và cha sở giật nảy 
cã mình. Ông chủ nhà vội định đi vào buồng để xem chuyện gì xảy ra nữa… 
thì giọng bà vợ của ông oang oang quát lớn:   

-  Hả? Hả? Tại sao ông cứ đòi bắt linh hồn người ta cho được hả ông? 
Hả? Hả? 

Đến đây thì cha sở không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là bà chủ nhà đang 
nói với ngài chứ chẳng ai khác vào đây. Cha Luca nhanh trí hỏi dò: 

-  Chị nói đến linh hồn… cô Sáu chớ gì? 
Bà vợ ông chủ nhà nghiến răng nghe trèo trẹo: 
-  Hả? Hả? Theo Ông Chúa hay theo ai đó là quyền tự do của người ta, 

mắc gì ông cứ đòi phải bắt người ta theo Ông Chúa giống như ông chớ? Hả? 
Hả? 

Ông chủ nhà tỏ vẻ kinh ngạc không thể tả. Ông không định đi vào buồng 
nữa mà đứng chết trân nghe cha sở Luca đối thoại với vợ ông. Cha sở dịu 
dàng nói: 

-  Tôi đâu có ép có bắt chi cô Sáu theo Chúa Giêsu Kitô (3) Chính cô ấy 
nhờ người mời tôi đến. Đàng khác, Kitô hữu chúng tôi là muối, là đèn. Muối 
phải toát mặn, đèn phải giải sáng. 

Vợ ông chủ nhà im bặt.  
Khi ông chủ nhà ngồi xuống tỏ vẻ không thể hiểu nổi tại sao vợ ông từ… 

quê mùa thất học, ít nói và quanh năm suốt tháng cũng như ngày đêm chỉ biết 
hết nằm lại ngồi, hết ngồi lại nằm hoặc chỉ bò lết quết xảm quanh quẩn trong 
khuôn khổ hạn hạp của một chiếc giường rộng ba bốn mét vuông vì căn bệnh 
trầm kha quái ác… chuyển sang tỉnh táo, lại còn ăn nói như một người lành 
lặn và hiểu biết đủ thứ chuyện mà ông không biết.  

Vợ ông chủ nhà lại lên tiếng tiếp, giọng lúc nào cũng la lớn: 
-  Hả? Hả? Tất cả người Công giáo đâu đã tốt hết tất cả! Bảy mươi (70) 

phần trăm là giữ đạo vì sợ hỏa ngục, vì thói quen, chỉ giữ lấy lệ, xu thời… 
hai mươi (20) phần trăm là giữ đạo giả hình… chỉ mười (10) phần trăm là 
đúng Kitô hữu… sao không lo củng cố, uốn nắn, sửa sai nhau mà cứ đi vơ 
vét thêm chi cho “nặng bụng”? Hả? Hả? 

Cha sở Luca cười lớn tiếng: 



-  Đó là những con số của ma quỷ các người. Thiên Chúa qua Chúa Giêsu 
Kitô của chúng ta không hề tính toán như các người. 

Tiếng bà chủ nhà cười lanh lảnh như dao nhọn thọc xoáy vào tai, nghe thôi 
cũng đã đủ rợn người, hỏi: 

-  Hả? Hả? Vậy thì “Ổng” tính toán như thế nào? Chúng tôi có thể biết 
được không? Hả? Hả? 

Cha sở Luca đã quá quen đối đáp trực tiếp với ông Lực Lượng, cho nên 
đối với âm binh thần tướng của cô Bảy cha coi như trò trẻ con. Cha trả lời: 

-  Các người muốn biết cách tính toán khôn ngoan đến nhiệm mầu của 
Thiên Chúa (4) ư? Nhưng biết để làm gì? Liệu sự hiểu biết này có thay đổi 
gì được số phận của các người hay không? 

Không có tiếng trả lời.  
Năm phút trôi qua cũng vẫn không có tiếng bà vợ ông chủ nhà nói thêm, 

cha sở Luca nói với ông chủ nhà một câu tóm tắt đủ để ông hiểu tất cả tình 
hình tự nãy giờ: 

- Cô Bảy và âm binh thần tướng mượn xác chị nhà để đuổi tôi rời khỏi 
đây. Xin anh đừng lo lắng!  

(còn tiếp) 
 
(1) Latin ngạn ngữ có câu: “Ira furor brevis est” (nóng giận là một cơn 

điên ngắn) Cơn điên làm cho gương mặt người nóng giận luôn trở nên hung 
ác dữ tợn; nét hung ác và dữ tợn lộ trên gương mặt người nóng giận phản 
chiếu phần nào nét hung ác và dữ tợn của ma quỷ. Chính vì vậy, trong đời 
nên cố gắng hết sức để tránh bớt những cơn nóng giận của mình đối với 
người khác bao nhiêu hay bấy nhiêu dù là rất khó. 

(2) Vì là người Khmer định cư tại Việt Nam, cho nên những người Khmer 
lớn tuổi nói chuyện pha nhiều tiếng Khmer. Xin miễn ghi lại những lời thoại 
tiếng Việt pha trộn tiếng Khmer để độc giả tiện theo dõi. 

(3) Trong những khi đối đáp với người bị ma quỷ nhập, cha sở thường nêu 
danh thánh Chúa cách này hay cách khác một cách trang trọng, làm thế để 
trừ quỷ luôn một thể. 

(4) Cách tính toán của Thiên Chúa, theo cha sở Luca sau này giải thích 
cho chúng tôi –thầy Thời và Ma Văn Liêu- dựa trên tình yêu. Thánh nữ Tiến 
sĩ Têrêxa Hài Đồng Giêsu nói: “Không có tình yêu, các hành vi, dù sáng chói 
nhất, cũng không đáng kể gì”. 
 


