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MA VĂN LIÊU 
 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, 
phần 9 kỳ 53. 

 
Vào khoảng 2 giờ 15 trưa, cha sở Luca tỉnh giấc. Phản xạ đầu tiên ở 

cha là vẫn nằm yên nhắm mắt, nhưng dùng trí khôn để xác định xem 
hiện giờ mình đang ở đâu. Vì chỉ là mệt mỏi do ngủ vạ ngủ vật đêm qua 
và do đi đường vất vả mà thiếp ngủ vào buổi trưa, cho nên giấc ngủ của 
cha không đến nỗi mê mệt, nhờ vậy cha xác định được ngay mình đang 
ở trong căn nhà của hai vợ chồng lạ hoắc. Với hy vọng không phải rơi 
vào màn kịch ảo giác (1) của cô Bảy và đồng bọn một lần nữa, ngài 
không động đậy, mà cứ nằm yên tại chỗ mở he hé dần đôi mắt ra để 
quan sát xung quanh và nghe ngóng mọi động tĩnh. Sau khi biết chắc 
chắn rằng, mình vẫn còn thật sự đang an toàn ở trong căn nhà của vợ 
chồng anh thượng sĩ quân y, và cảm thấy chung quanh rất yên tĩnh, cha 
sở Luca mới mở hẳn đôi mắt ra và từ từ nhổm dậy để quan sát chung 
quanh. 

Bây giờ thì ngài mới nhìn thấy chị Hải ngồi gục trên bàn và ngủ thật 
say, cách đó vài mét, chị Hương nằm trên chiếc đi văng cũng ngủ say 
như chết. 

Suy nghĩ nhanh, cha sở Luca cứ để hai phụ nữ ngủ thêm, bởi vì nếu ra 
đi vào lúc này, suôn sẻ ra mà đến được nhà cô Sáu thì cũng khó trở về 
An Biên vào buổi chiều (2), thôi thà đành chịu mất thêm một ngày nữa 
mà hai phụ nữ yếu đuối được ngủ thêm một ít để lấy lại sức. Cha suy 
tính: đàng nào cũng dấn thân vào cuộc đi tìm kiếm để “đưa một linh hồn 
về cho Chúa” thì gặp nhiều bất trắc là điều đương nhiên, không nên sờn 
lòng thối lui mà cũng chẳng cần phải hối hả, phải “chậm mà chắc”, bình 
thản là phương sách tốt nhất để đối chọi mọi sự quấy nhiễu và phá hoại 
của ma quỷ.. 

Cũng như cha sở Luca, hai phụ nữ là những người sẽ thức, tức là dù 



ngủ có say thế nào đi nữa nhưng cũng rất tỉnh thức, cha sở còn đang 
ngồi thừ chưa biết nên làm gì trong lúc chờ đợi hai người thì bất ngờ chị 
Hương thức dậy… rồi đến chị Hải cũng thức dậy theo; khi vừa mở mắt 
ra, cả hai người đều có vẻ ngại ngùng khi thấy cha sở ngồi chờ. Đoán 
được cảm giác ngại ngùng của họ, cha sở Luca lên tiếng trấn an: 
-  Đó là do tôi cố tình để cho hai cô ngủ thêm một chút để lấy lại sức, 

không phải… gì đâu mà hai cô ngại…  
Chị Hải nhìn quanh có lẽ muốn tìm hiểu xem hai vợ chồng anh 

thượng sĩ hiện đang ở đâu trong căn nhà… cân nhắc một thoáng, chị rón 
rén xuống bếp một lúc rồi trở lên đến gần cửa ra vào nhìn ra sân, chị nói 
khe khẽ với cha sở cho cả chị Hương nghe: 
-  Thưa cha! Hình như anh thượng sĩ đã đi làm, còn chị vợ và hai con 

của anh ấy đang ngủ trên võng ở dưới bếp. 
Đã bị “trục trặc lãng xẹt và vô cớ” liên tiếp đến vài ba bận, cho nên 

hai phụ nữ bỗng cùng có tâm trạng cảnh giác giống như cha sở Luca.  
Nói xong chị Hải đến gần chiếc tủ đứng, đặt sát vách nhà thì thào nói 

tiếp với cha sở:  
- Thưa cha! Lúc dọn chén đũa ra bàn để ăn cơm, con phát hiện ra 

điều này. 
Chỉ tay vào chiếc tủ chị Hải nói nhanh: 
-  Có một bức ảnh Đức Chúa Mẹ giấu kín trong vách tủ… Như vậy 

nhà này theo đạo Chúa. 
Chị Hương mỉm cười khi chị Hải nói: “Đức Chúa Mẹ” nghe ngộ 

nghĩnh. Do là người ngoại đạo, chị Hải không biết cách gọi Đức Mẹ 
Maria thế nào cho đúng. Chị Hương cũng nhìn vào đáy tủ và cũng thì 
thào: 
-  Em cũng đã nhìn thấy từ sau cơm trưa, lúc dọn chén đũa đi rửa. 

Thưa cha, đó là bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bằng giấy rất cũ kỹ. 
Cha sở Luca ngạc nhiên kêu lên: 
-  Vậy à!  
Với giọng nói khẽ khàng nhưng rất vui, hai phụ nữ báo cho cha sở với 

vẻ rất lạc quan giống như đang ở chốn xa lạ gặp được người quen. 
Cha sở không biểu lộ cảm xúc gì, nói với vẻ suy nghĩ: 
-  Nhà không có bàn thờ Chúa, không có bàn thờ Phật, cũng không có 

bàn thờ Gia tiên…chỉ có bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đặt không 
đúng chỗ…hẳn gia đình này có điều cơ sự! 

Hai phụ nữ suy đoán mỗi người một kiểu. Cha sở Luca không xem 



thường, nhưng chăm chú lắng nghe từng ức đoán của họ.  
Nghe xong, cha sở đứng dậy rời khỏi ghế phô tơi giục:   
-  Chúng ta nên mau đi đến nhà cô Sáu là tốt nhất trong lúc này. Đi!...  
Hai phụ nữ sắp xếp một chút cho phòng khách của căn nhà trở lại 

hiện trạng cũ, rồi xuống bếp đánh thức thiếu phụ dậy để ba người từ biệt 
rồi lên đường. Nhưng hai phụ nữ chưa kịp xuống đến bếp thì thiếu phụ 
đã xuất hiện, tươi cười nói: 
-  Bây giờ bác và hai chị định đi sao? Và rồi đi đâu vậy? Đi tìm kênh 

Cạn phải hôn? Chồng con căn dặn rằng, ảnh phải đến đơn vị không thể 
trễ, cứ để bác và hai chị nghỉ trưa xong thì đưa tờ giấy chỉ đường này 
mong bác và hai chị đi đến nơi cần đến. 

Xem qua tờ giấy, chị Hải và chị Hương cùng thốt lên: 
-  Thưa…chúng con không đi sai đâu ạ? Nhìn đây! Từ mặt tiền khu 

chợ Xà Tón quẹo trái là đường dẫn đến nhà cô Sáu… Đơn giản thôi mà! 
Cha sở Luca nói: 
- Vậy thì bây giờ chúng ta trở về chợ, rồi bắt đầu lại. Đến đó chúng ta 

sẽ còn có thể hỏi thêm nhiều người trước khi xuất phát. 
Tuy nói vậy, nhưng cha sở Luca không chủ quan nữa, vì cô Bảy và 

đồng bọn rất có thể lại sẽ tìm cách đánh lạc hướng, làm lạc đường lần 
nữa… có khi đi hoài không tới nhà cô Sáu cũng nên.  

Hai phụ nữ biết ý cha sở Luca, cho nên thận trọng không nhắc đến 
anh thương phế binh tiếng nào, mặc dù vẫn còn rất tức giận anh ta. Hình 
như đến lúc này rồi… mà hai phụ nữ vẫn không nghĩ gì về chiến thuật 
quấy phá của cô Bảy và đồng bọn.   

Cả ba cám ơn và chào biệt thiếu phụ xong liền quày quả bước ra khỏi 
nhà. Ra gần đến cổng rào, chị Hải buộc miệng hỏi thiếu phụ một câu 
bâng quơ: 
-  Vợ chồng em theo đạo Chúa à? 
Đang tươi cười, thiếu phụ bỗng sa sầm nét mặt vài ba giây mới trả lời 

một cách khó khăn: 
-  Không đâu! Chúng em là người…không theo một thứ đạo nào hết… 

Tại sao chị hỏi vậy? 
Chị Hương vội đỡ lời chị Hải: 
-  À! Hai chị không có ý gì đâu em ạ! Chỉ là hai chị đều là người 

Công giáo, vô tình được nhìn thấy ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong 
đáy tủ nhà em nên tò mò hỏi qua vậy thôi. 

Thiếu phụ ngạc nhiên kêu lên: 



-  Ồ! Từ lâu lắm rồi em không gặp được một người Công giáo nào ở 
vùng đất quỷ ma này (3). Ở đây toàn là người lương và người Miên thờ 
thần Siva… 

Đến lượt hai phụ nữ ngạc nhiên kêu lên: 
-  Em nói… như thể em là người Công giáo vậy! 
-  Em là người Công giáo hay sao mà nói như vậy? 
Thật bất ngờ, thiếu phụ trả lời: 
-  Em là người Công giáo từ thuở nhỏ. Em…em đã không còn giữ đạo 

từ khi lập gia đình đến nay… 
Cả cha sở Luca đang đi cũng đứng lại nhìn sũng thiếu phụ khi nghe 

chị bất ngờ thổ lộ. Hai phụ nữ càng ngạc nhiên hơn. Cả hai cùng hỏi: 
-  Ủa! Có như vậy nữa sao! Chồng em có theo đạo Công giáo không? 
-  Và tại sao em lại… bỏ đạo?  
Thiếu phụ trả lời: 
-  Chồng em không có đạo. Chính chồng em là nguyên cớ khiến em 

không thể giữ đạo được nữa… 
Thiếu phụ chưa kể ra hết, nhưng cha sở Luca và hai phụ nữ đoán biết 

gia đình này đúng là “có điều cơ sự” thật, như cha sở vừa lúc nãy đoán 
biết, và có lẽ “điều cơ sự” ấy đang được thiếu phụ nói ra. 

Chị Hải mau miệng giới thiệu: 
-  Em sẽ giật mình cho coi khi chị giới thiệu với em: đây là cha sở 

Luca ở họ đạo An Biên, một họ đạo lớn và có danh tiếng ở vùng Châu 
Thành quận Hòa Thuận. 

Cha sở Luca biết rằng có giấu cũng không được với chị Hải, một phụ 
nữ vốn tính tình nhanh nhảu… cho nên cha nhìn thiếu phụ, khẽ gật đầu 
và nở nụ cười hiền hậu. Thiếu phụ quá đỗi ngỡ ngàng, ngỡ ngàng đến 
nỗi làm rơi chiếc khăn đang cầm trên tay. Chị ú ớ không nói nên lời. Đôi 
mắt của thiếu phụ đen láy mở thật to. Bỗng dưng chị bật khóc ngon lành. 
Có lẽ vì khóc nhiều nên thiếu phụ nghẹn ngào không nói nên lời nào; tuy 
nhiên gương mặt xinh xinh trắng nõn bỗng dưng tái nhợt dần; thấy có gì 
đó không ổn, hai phụ nữ vội đến đứng hai bên thiếu phụ như để cho kịp 
ứng phó; quả thật vài giây sau đó, thiếu phụ lảo đảo như không thể đứng 
vững, hai phụ nữ liền dìu thiếu phụ vào nhà. Cũng may! Hai đứa trẻ còn 
ngủ say trên võng ở sau bếp, cho nên thiếu phụ không vướng bận gì 
trong lúc này. 

Cha sở Luca và hai phụ nữ biết “điều cơ sự” có lẽ hơi nặng nên 
không ai hỏi gì thêm, cứ để thiếu phụ khóc, chỉ giúp đỡ cho thiếu phụ 



vượt qua cơn choáng váng. 
Khi đã dịu bớt xúc động, thiếu phụ khoanh tay cúi đầu kính cẩn chào 

cha sở, cha sở nở nụ cười hiền hậu và gật đầu rồi dịu dàng hỏi: 
-  Ừ!... Bây giờ thì cô đã nghe trong mình đỡ hơn được chút nào 

chưa? 
Thiếu phụ gật đầu đáp: 
-  Dạ con đã đỡ hơn rồi. Xin ông cố (4) ở lại đây với vợ chồng chúng 

con vài hôm.  
Cha sở Luca đắn đo và lượng định xem có bàn tay của cô Bảy nhúng 

vào vụ này hay không. Cha suy nghĩ, cô Bảy và đồng bọn không gài bẫy 
cho cả ba ngủ mê mệt đến tối thì thôi, chứ giăng bẫy chi trong tình 
huống này. Tuy nghĩ như vậy, nhưng cha sở vẫn không chủ quan, vì nói 
về mưu mánh xảo quyệt thì ma quỷ hơn loài người rất nhiều; vả lại ma 
quỷ thường xuyên đánh vào điểm yếu nhất của loài người, điểm yếu đó 
chính là sự ngây ngô cả tin. Cha sở đáp:       
-  Có lẽ để dịp khác vậy, vì hiện chúng tôi đang trên đường đến nhà 

một người cần gặp chúng tôi… Nhưng cô muốn chúng tôi ở lại vì lý do 
gì, vì tôi xét thấy ở lại chỉ làm phiền cho cô chú mà thôi chứ có ích gì! 

Thiếu phụ vẫn khoanh tay trước ngực lễ phép nói: 
-  Thưa ông cố! Không làm phiền và không vô ích đâu ạ! Mà để 

chúng con nhờ cậy ông cố giúp đỡ… 
Nhìn hai phụ nữ, thiếu phụ tỏ vẻ khó nói ra được ý nghĩ. Thấy vậy chị 

Hương nhanh trí nói giúp: 
-  Chắc là em muốn thổ lộ hoàn cảnh bỏ đạo của em và xin cha sở 

giúp gỡ rối phải vậy không? 
Thiếu phụ gật đầu rồi lại bật khóc thành tiếng. 
Cha sở Luca không lạ gì với những trường hợp như thế này, nhưng 

hiện bây giờ, ở trong hoàn cảnh này thì khác. Cha hỏi:    
-  Quê cô ở họ đạo nào? Cách thức cô bỏ đạo ra sao? 
Thiếu phụ thưa: 
-  Quê con ở họ đạo Bình An, Phú Quới. Cha con tiếp nối các bậc tiền 

bối nhiều đời làm Trùm họ đạo. Khi anh Thọ chồng con, do một lần theo 
đơn vị chuyển quân bỗng dừng chân ở ngay họ đạo Bình An, chúng con 
gặp nhau, yêu nhau và vì anh Thọ không theo đạo nào nên gia đình con 
kịch liệt phản đối, cho nên con bỏ nhà đi theo ảnh đến đây cho đến nay 
đã hơn 5 năm. 

Tai của cha sở Luca nghe, nhưng trí của cha thì làm việc. Cha sở hỏi: 



-  Vậy nay cô ao ước gì và cô thấy tôi có thể giúp được gì cho cô? 
Thiếu phụ rụt rè hỏi: 
-  Liệu con có thể làm gì? Con bỏ đạo nhưng không bỏ Chúa. Đêm 

nào con cũng lén chồng đọc kinh trước ảnh “Đức Mẹ Cứu Giúp”. Con 
suy nghĩ hoài: chẳng lẽ con cứ sống trong tình trạng rối rắm như thế 
này hoài cho đến chết… hay sao! 

Để tránh bị cô Bảy giăng bẫy, cha sở Luca nói: 
-  À! Cô muốn quay trở lại cùng Chúa… Điều này tôi có thể giúp cô 

được. 
Thiếu phụ gật đầu. Cha sở nói tiếp: 
-  Nhưng cô còn nhớ làm dấu thánh giá  không? Cô đã đọc kinh gì mà 

cô nói rằng cứ mỗi tối cô đọc trước ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp… Cô 
thử đọc cho tôi nghe xem! 

Nghe cha sở yêu cầu như thế, thiếu phụ nhìn cha sở trân trân một lúc 
lâu, rồi miễn cưỡng đưa tay lên mặt quờ quạng ra vẻ như làm dấu, nhưng 
không ra đâu vào với đâu. 

Im lặng một lúc, cha sở lại hỏi thêm: 
-  Dấu thánh giá thì cô đã làm được (5). Vậy cô đọc nửa đầu của kinh 

Kính mừng (6) để tôi xem tình trạng cô còn nhớ đạo được bao nhiêu rồi 
tôi tùy vào đó mà giúp cô. 

Thiếu phụ lúng túng ra mặt, hết nhìn cha sở lại quay nhìn hai phụ nữ. 
Thấy vậy chị Hương đọc vài chữ đầu của kinh Kính mừng với ý nhắc 
cũng như giúp lấy đà cho thiếu phụ đọc theo; nhưng thiếu phụ không 
đọc theo mà chỉ là nghe chị Hương đọc đến đâu thì lặp lại, nhưng những 
gì chị lặp lại nghe không rõ chữ, vì cách phát âm ngọng ngịu nghe như 
nhại như nhái. Cả hai người đọc được vài câu đầu của kinh Kính mừng, 
cha sở ra hiệu dừng lại rồi đề nghị:    
-  Cô Hương đã nhắc cho cô rồi đó! Bây giờ tôi chỉ cần cô: một mình, 

đọc lại, đọc một cách thật chậm, thật rõ, từng lời của nửa đầu kinh Kính 
mừng cho tôi xem! 

Thiếu phụ nhìn xuống chân, lặng thinh một lúc thật lâu… 
Đột nhiên chị đứng phắt dậy, dùng tay gạt mạnh hai phụ nữ sang hai 

bên, nhảy xổ ra sân đứng chống hai tay lên hông nhìn về hướng Tây, 
miệng hét lớn như sừng sộ với ai đang đứng gần đó: 
-  Tôi không làm theo lời mấy người nữa đâu! Đừng có ép tôi! Đừng 

có bắt tôi chứ! Tôi có tội tình gì!... Chồng tôi, con tôi có tội tình gì!...  
Thiếu phụ còn la hét với nhiều nội dung khó hiểu khác. 



Cha sở Luca đứng lên nói với hai phụ nữ: 
-  Chúng ta rời khỏi đây được rồi đó! 
Hai phụ nữ tròn xoe đôi mắt vì ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang 

xảy ra.  
Nói xong cha sở bước ra khỏi nhà, băng qua mặt thiếu phụ đang còn 

đứng la hét như đang cự tuyệt nổi đóa với ai đó mà người đó thì cha 
không nhìn thấy. Nhưng mặc kệ! Cha sở Luca xăm xăm đi ra cổng rào 
rồi băng băng rẽ phải đi về hướng chợ Xà Tón. Cha đi nhanh đến nỗi hai 
phụ nữ đi gần như chạy theo cha.    

 (còn tiếp) 
 
 
(1) Thời khẩn hoang lập ấp, ở miền Tây Nam bộ nơi nào cũng rừng 

rậm thâm u, đồng ruộng bãi bồi với sình lầy hoang vắng, người khai 
hoang mở cõi lúc nào cũng sống với nhiều nỗi sợ hãi: sợ thú dữ, sợ bệnh 
tật do chướng khí ngã nước, sợ sốt rét do muỗi mòng và nhiều loại côn 
trùng độc lạ, nhất là sợ ma sợ quỷ các oan hồn lẫn sợ những quyền lực 
thần bí từ những câu chuyện thêu dệt và đồn thổi từ nhiều phía… từ đó 
người ta tin rằng có hiện tượng “ma giấu”, ví dụ hồn ma hiện hình 
thành người thường rủ rê đi theo rồi giấu họ trong bụi rậm v.v… 

(2) Thời buổi chiến tranh không ai dám ra đường vào ban đêm. Cho 
nên không hề có xe khách chạy ban đêm. Ai đã từng sống qua thời xưa, 
mới cảm thấy thoải mái đi xe đêm như hiện nay. 

(3) Vùng đất sát biên giới này vào thời điểm ấy chỉ gồm toàn lính 
tráng, dân buôn lậu vội ghé vội đi, người Khmer lưu cư, gái điếm và con 
buôn người Hoa. Cho nên nơi đây khó nghe nói đến tôn giáo, lương tâm, 
Trời, Phật v.v…      

(4) Thời này, Kitô hữu ở miền Nam vẫn còn gọi linh mục là “ông cố”, 
chưa có danh xưng “cha” như ngày nay… thậm chí không có chức danh 
“linh mục”, chỉ có chức danh “thầy cả”. 

(5) Tại sao thiếu phụ không làm được dấu thánh giá, thế mà cha sở 
Luca lại nói rằng chị ta đã làm được? Kính mời quý độc giả xem tiếp 
phần 10 vào kỳ tới sẽ rõ. 

(6) Tại sao cha sở Luca yêu cầu chỉ đọc nửa đầu của kinh Kính 
mừng? Quý độc giả xem tiếp phần 10 vào kỳ tới sẽ rõ. 
 


