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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 18 của kỳ 53.  

 

Chẳng những không đi ra khỏi nhà, cô Bảy còn bước lại bàn khách và ngồi xuống trên 

một chiếc ghế gần cửa ra vào, đôi môi mỏng dính vẫn mím chặt như không muốn nói lời 

nào.  

La mắng người lỳ lợm như vậy hoài cũng bắt chán, cô Sáu cũng ngồi xuống trên một 

chiếc ghế phía bên trong giữa gian chính căn nhà dùng làm phòng khách, Cô vừa ngồi 

vừa nhìn chòng chọc vào cô Bảy bằng ánh mắt vẫn còn rất giận dữ. Hai chị em chẳng ai 

nói gì với ai một lúc lâu.  

Gà bắt đầu cất tiếng gáy sáng lần thứ nhất. Nghe tiếng gà gáy, cô Bảy có vẻ sợ trời trở 

sáng nên mở miệng:  

    - Chị có biết nếu chị bỏ con đường của cha chúng ta, là chị làm hại tôi không? 

Cô Sáu bật nói ngay như đã chuẩn bị sẵn từ lâu: 

- Mày đi con đường xấu, đó không phải là con đường của cha ngày xưa. 

Cô Bảy bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng vặn hỏi: 

- Tôi đi con đường xấu! Thế nào là con đường xấu? 

Cô Sáu lắc đầu không muốn nói, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng mở miệng hỏi:  

- Tao nói nhiều lần mà mày vẫn chưa hiểu sao?   

Cô Bảy im lặng một lúc, hỏi tiếp: 

- Tôi đã… làm gì? 

Cô Sáu trả lời: 

- Phần nhiều kẻ có quyền lực trên người khác là những kẻ sống với nhiều mối nguy 

hiểm. Đã vậy, mọi kẻ có quyền lực trên người chết còn đối mặt với nhiều mối nguy hiểm 

hơn. 

Cô Bảy có vẻ hơi chột dạ: 

- Gì… kỳ vậy! 

Cô Sáu giải thích: 

- Có 2 mối nguy hiểm lớn: Một là ảo tưởng về mình, hai là dễ làm sai quấy trên người 

khác. Bởi vì, làm người thôi đã khó, làm người gánh thêm nhiều người khác trên 

vai chẳng phải là khó gấp vạn lần hay sao? (1) 

Gương mặt của cô Bảy như giãn ra. 

Thấy vậy, cô Sáu thẳng thừng đập: 

- Với mánh lới nuôi vong hồn để thu phục và sai khiến, mày đang đi vào “chỗ chết” 



đó Bảy à! (2) Tao nói con đường mày đang đi là con đường xấu… không đúng sao? 

Bằng đôi mắt lé (lệch nhãn cầu), cô Bảy trừng trừng nhìn cô Sáu mà nếu từ ngoài nhìn 

vào thì thấy như “muốn ăn tươi nuốt sống”, nhưng cô Sáu linh cảm em gái mình đang 

chăm chú lắng nghe sự thật. Cô Sáu không bỏ lỡ cơ hội, nói luôn:   

- Mày ham muốn thứ tà quyền hư ảo đó làm gì! Nếu nhiều kẻ có quyền lực trên người 

sống, tự cổ chí kim, đều có một kết thúc thảm hại như nhau sau khi chết, thì toàn bộ kẻ có 

quyền lực trên người chết đều bị hậu kết bi đát gấp nhiều lần. (3) 

Cô Bảy không thể trả lời hay nói lại được gì, vì thực ra, cô Sáu nói điều cô Bảy chưa 

hề biết tuy vậy cũng đáng tin vì cô Sáu cận kề bên người cha lúc ông sắp lìa đời. Cô Sáu 

vẫn cứ lẽ thật mà nói: 

- Mày hiểu sai về cha rồi! Cha chúng ta từng ở trên đỉnh cao chót vót của quyền lực 

khi sở hữu hàng chục triệu người sống là tăng ni Phật tử, hàng trăm triệu người chết là 

các vong hồn hay oan hồn; bỗng dưng cha bỏ hết để về sống kham khổ và hiu quạnh với 

mẹ. Ôi! Chắc phải nhận ra điều gì đó, cha mới làm như vậy.   

Cô Bảy mím chặt môi hơn. Cô Sáu nhấn mạnh:  

- Bỏ tất cả để làm một người thường, đó là con đường của cha. 

Cô Bảy bỗng nói: 

- Tôi cũng đã làm như cha. 

Cô Sáu ngạc nhiên:  

- Mày? Mày cũng đã làm như cha à?... 

Cô Sáu, không để cho cô Bảy kịp trả lời, nói ngay: 

- …Với ai tao không biết, nhưng với tao là chị ruột của mày, thì trong 3 ngày vừa qua 

mày sai vong hồn hành hạ tao bằng cách bỏ thuốc độc vào thức ăn, trói và nhốt tao vào 

nhà kho, bỏ tao đói khát mặc cho tao sống chết ra sao… -cô Sáu mỉa mai- Con đường 

của cha là vậy đó phải không? 

Các phụ nữ hàng xóm lẫn chị Hương chị Hải đang ngồi trong phòng riêng của cô Sáu 

–từ khi cô Bảy đến cho tới hiện giờ, ai nấy đều sợ nên mỗi người tự thu mình ngồi “im 

như thóc thối” ẩn mình sao cho thật kín- bất chợt nghe cô Sáu nói ra sự thật, sự thật mà 

họ rất đang nóng lòng muốn biết, thì chẳng ai giữ mồm giữ miệng cho được, tất cả đồng 

loạt kêu lên người thì: 

- Trời đất! 

Kẻ thì:  

- Thánh thiềng ơi! 

Người kêu: 

- Quỷ thần thiên địa ơi! 

Họ hồn nhiên kêu loạn xạ cả lên, quên cả “thân phận” núp lén của mình. Tiếng kêu 

đồng loạt ấy làm cô Sáu lẫn cô Bảy đều giật mình. 

Riêng hai chị, Hương và Hải, từ khi cô Bảy đến, hai chị sợ điếng người; hai chị đều 

nghĩ không có cha sở Luca ở đây thì biết phải làm gì, tình thế rồi sẽ ra sao… Cô Sáu, từ 

khi tỉnh dậy cho đến giờ, chưa hề biết sự có mặt của hai chị, đâu biết hai chị đã đến, đã 

đưa cả cha sở Luca cùng đến đúng như lời đã hứa… Tuy sợ, nhưng hai chị tin tưởng còn 

có cái phao để bám đó là cô Sáu, nên cơn sợ cũng bớt dần.  

Nghe tiếng ồn trong nhà của nhiều người, cô Bảy đột ngột xô mạnh ghế đứng lên 



trừng trừng trách cô Sáu: 

- Hay lắm! Chị nói cho cả làng cả xóm biết hết trơn rồi đó!  

Cô Bảy nhắm thẳng phòng cô Sáu, xăm xăm đi vào, vừa đi vừa nói:    

- Phải! Tôi nói luôn! Trong 3 ngày qua, Chính tôi đã dùng mọi cách để ngăn cản 

“ông cha đạo” đó đến bắt linh hồn chị. Vậy đó! 

Cô Bảy nói thêm: 

- Còn bây giờ, tôi phải cho bọn a dua này một mẻ biết tay… 

Cô Sáu quát:  

- Đứng lại! Mày không được động đến những người ơn người nghĩa đã giúp tao thoát 

khỏi tay mày. 

Cô Bảy nghe cô Sáu quát lớn đến nỗi gần như tiếng hét thì biết người chị gái của 

mình chưa từng tức giận đến như thế bao giờ, liền chùng bước ngay ở chiếc tủ đứng kê 

giữa chia đôi căn nhà nửa ngoài và nửa trong. Đôi mắt của cô Sáu long lên:  

- Đời của tao, tao lo. Đời của mày, mày tự lo đi! Đến nước này thì chúng ta không 

còn là chị em nữa. 

Đứng giữa nhà, cô Bảy nghiến răng nói: 

- Chị có tự do và ý thức tự do. Nhưng Chúng ta đây cũng có, giống như chị (4) 

Giọng nói của cô Bảy lúc này bỗng dưng mang một vẻ âm u, một âm hưởng dường 

như vọng lên từ… hỏa ngục: 

- Việc của Chúng ta là phá, phá không cho có thêm người theo Chúa. (5) 

Cô Sáu biết không phải là tiếng nói của đứa em gái mình nữa, nhưng có lẽ vì đã quen 

với trường hợp này nhiều lần, nên cô Sáu vẫn giữ được bình tĩnh để hỏi: 

- Việc tôi theo Chúa đã gây hại gì cho Các Ông chớ? 

Tiếng trả lời từ miệng cô Bảy: 

- Hại chớ! Hại chớ! Bóng tối và quyền lực bóng tối của Chúng ta bị thu hẹp –cô Bảy 

nghiến răng nghe “trèo trẹo” sau mỗi câu nói nghe đến rợn người- Thêm ánh sáng thì bớt 

bóng tối. Không hại sao? (6) 

Thói thường cô Sáu vẫn tránh né không nói chuyện hay tiếp xúc với cô Bảy mỗi khi 

cô Bảy bị “dựa” (7), bởi vì cô Sáu rất ghét chuyện đồng bóng, ám nhập, mượn hồn. Cho 

nên khi thấy rằng nói như thế đã đủ, cô Sáu không nói nữa, để mặc cô Bảy muốn nói gì 

thì nói. 

Cô Bảy đứng giữa nhà múa quyền vừa nói tiếng Miên (Khmer) một tràng dài, rồi nói 

tiếng Việt: 

- Chúng ta phải ở đây chờ cho đến sáng để đối đầu với ông cha Luca một phen… (nói 

tiếng Miên) Cái ông già lỳ lợm khó ưa ấy đã xen vào chuyện của Chúng ta. Phải cho ông 

ấy biết tay. (nói tiếng Miên)  

Hình như cô Sáu hiểu ra mọi chuyện. Cô Sáu đứng lặng khoảng vài phút, sau đó Cô 

quày quả đi nhanh xuống nhà bếp, vừa đi vừa gọi lớn tiếng: 

- Hai em ơi! Hai em ơi! Hai em Hương, Hải ơi! Hai em đến rồi hả? Hai em đang ở 

đâu vậy?         

Cô Sáu đi nhanh trở lên nhà trên, rồi đi vào phòng với vẻ mặt vui mừng: 

- Hai em ơi! Hai em ơi! Hai em Hương, Hải ơi! Hai em đến rồi hả? Hai em đang ở 

đâu vậy?         



 (còn tiếp) 

 

(1)  Đối với nhiều người, quyền lực dễ gây ảo tưởng mình là siêu nhân, mình là người 

vạn năng, mình là người tài giỏi, thông minh vượt trội... Quyền lực lại còn luôn tạo thêm 

nhiều kẻ xu nịnh “bu bám” khiến người có quyền không còn nhớ ra mình vẫn là con 

người bất toàn và yếu đuối như tất cả mọi người. Còn nói về khả năng dễ sa vào chỗ sai 

trái ta cứ lấy một hình ảnh này: “Với kẻ có quyền, chiếc lông mềm có thể biến thành tên 

nhọn” (tục ngữ Hy Lã); vì đối với vua, một cái gật đầu rất nhẹ có thể giết hàng ngàn 

nhân mạng, một con dấu (triện son) nhỏ có thể tiêu diệt hàng vạn sinh linh... là chuyện 

thường.  

(2) Người ta chịu sự sai khiến của ai nuôi họ (có khi chỉ là tạo cảm giác được nuôi mà 

thôi). Những mánh lới này rất mưu mô xảo quyệt trong giới pháp sư, phù thủy… Tuy 

nhiên, pháp sư nào cũng bị vong hồn phản trắc và mưu hại trở lại vào cuối đời nhất là ở 

đời sau. 

(3)  Kẻ càng có nhiều quyền lực, sau khi chết, kẻ ấy càng bị cô đơn, trơ trọi, bẽ bàng, 

mắc cỡ (quê) lẫn ân hận… vì lúc chết xong họ mới sáng mắt nhận ra mình cũng như mọi 

người, nào có hơn gì ai. Hơn thế nữa, kẻ có quyền lực trên các vong hồn, sau khi chết, sẽ 

bị các vong hồn trả thù không thể kể hết sự tàn độc. Cha sở Luca đã từng nói:“Không thể 

đùa với vong”. 

(4) Tự do là hồng ân lớn lao Chúa ban. Nhưng “ý thức mình có tự do” là hồng ân còn 

lớn lao hơn. Cho nên “ý thức mình có tự do” là trái cấm trên cây ở giữa vườn địa đàng. 

Thí dụ ta nuôi một con chó trong nhà, ta cho nó tự do (tức ta không buộc, không nhốt); 

đó là hồng ân lớn ta cho nó; nhưng nó không biết hay không có “ý thức rằng nó tự do” 

để tự quyết định ở lại hay rời bỏ chủ nhà. Ví nó không biết hay không có “ý thức mình tự 

do”  cho nên ta có đánh, đuổi, không cho ăn… nó vẫn trung thành ở lại với ta (vì ta chỉ 

cho nó tự do, chứ ta không thể cho nó “ý thức tự do” như Chúa cho ta). Vậy, có tự do 

còn phải có “ý thức mình được tự do” thì tự do mới có thật; nếu có tự do mà không có “ý 

thức mình được tự do”, sự tự do ấy vô nghĩa và vô dụng! Nhưng khốn nỗi! Hễ “có ý thức 

tự do”, lập tức kèm theo phải chịu trách nhiệm hành vi của mình (có công được thưởng, 

có tội bị phạt). Thế mới gọi “ý thức tự do” là trái cấm “biết lành biết dữ”.   

(5)  Ma quỷ luôn quấy phá rất dữ đối với những ai đang do dự nửa muốn theo Chúa, 

nửa không muốn. Nhưng không phá người theo chúng hoặc người đã theo Chúa hẳn. 

Ngày xưa rửa tội cho một người “chầu nhưng” (tân tòng) người ta vất vả vì phải giành 

giật người ấy với ma quỷ. 

(6) Mỗi người sinh ra là ánh sáng xuất ra từ Sự Sáng là Thiên Chúa. Tiếp đến, Kitô sáng 

hơn lương dân nhờ được lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô. 

(7) “Dựa” là bị vong hồn, tà ma, quỷ dữ… nhập hồn, mượn hồn, ám nhập.     
 


