
 
• TIỂU THUYẾT CÔNG GIÁO  

QUỶ XƯNG TỘI 
Kỳ 53 

 

 
 

MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 23 của kỳ 53.  

 

Mọi chuyện vừa xảy ra giống như một giấc chiêm bao đối với cha sở Luca; có nghĩa 

cha không thể ngờ cô Bảy điều tà tướng khiển âm binh để làm những chuyện động trời 

như bởi không mà “dựng nên” hai con rắn khổng lồ và hung tợn… Để làm được như vậy, 

ắt Cô ta phải dùng đến bàn tay của ma quỷ; nếu đã nhờ được tà pháp của ma quỷ thì năng 

lực pháp sư của Cô ta chắc phải rất cao hoặc Cô ta đã biến thành quỷ rồi cũng nên. Nghĩ 

đến đây cha sở tự hỏi có phải mình đang đối đầu trực diện với chính ma quỷ hay chăng. 

Từ lâu, cha sở luôn giữ lập trường dứt khoát không đối đầu với ma quỷ qua ông Lực 

Lượng; lý do vì cha ý thức mình đã là loài người thì rất ngu dốt, mỏng dòn và yếu đuối, 

rất dễ sa vào muôn vàn cạm bẫy trùng trùng của họ, lại vì ma quỷ có tài phép ngất trời, 

chỉ thua một mình Thiên Chúa, cho nên “tránh voi không xấu mặt nào”, thôi thì cứ chịu 

thua và tránh cho xa khỏi phải đụng đầu với ma quỷ là giải pháp tốt nhất đối với cha. Cố 

tránh hết sức là thế, vậy mà có tránh được đâu! Hôm nay loay hoay thế nào mà để bị rơi 

ngay vào thế đối đầu trực diện với ma quỷ. 

Cha sở “chậc lưỡi” liên hồi và nói với ông chủ nhà:   

- Đừng vội mừng vì hai con rắn đã bỏ đi! Chúng ta đang bị đặt vào thế chiến trận. 

Sức nào để chúng ta đối mặt được với loài quỷ dữ đây? –vừa nói, cha sở vừa nhìn vào 

ngôi biệt thự đang vắng lặng và im ắng đến đáng sợ- Cha sở Luca nói tiếp: 

- Ta không nên háo danh đi tìm sự khen ngợi của đám đông ngoài kia, bởi vì đó là cái 

bẫy dành cho chúng ta, những con người yếu ớt như sợi bún, phàm hèn như rác rưởi, 

không có gì đáng tự hào. Nếu giờ này rút lui được, tôi sẽ rút lui ngay. Tôi chẳng thèm cái 

thắng thua nào ở đây hết! 

Còn ở cách xa ngôi biệt thự khoảng vài chục mét, cha sở đứng sững lại băn khoăn và 

cảm thấy không muốn đi vào; ngược lại, ông chủ nhà thấy cha sở đã dùng dấu thánh giá 

mà thắng được cô Bảy thì lòng hăng hái và háo thắng trỗi dậy, cứ muốn cha sở đi tiếp vào 

nhà để dẹp cô Bảy ngay… Với tâm trạng ấy, ông hoàn toàn không hiểu những suy nghĩ 

của cha sở. Ông nói với vẻ dò hỏi: 

- Chẳng phải ông cố đang có quyền phép của… Chúa trong tay hay sao! Sao không 

“làm tới” luôn đi? Vô đuổi con mẹ Bảy ra khỏi nhà đi để giúp cô Sáu! 

Cha sở đứng tần ngần suy nghĩ. Trong lúc đó, đám đông ngoài cổng cứ la ó và khoa 

tay múa chân càng lúc càng hăng bằng đủ mọi lời xúi bẩy như: 

- Vô đánh con mẹ ấy đi ông cha đạo ơi! 



- Vô dẹp con mẹ Bảy đi! 

- Đã mắt lắm! Tiếp đi ông cố! 

- Dẹp đi! Dẹp đi! Quất tới đi! 

… 

Cha sở nói với ông chủ nhà: 

- Phải chăng đây là sân khấu để tôi diễn tuồng? Phải chăng bà con đang biến tôi 

thành đào thương kép độc để diễn tuồng cho họ xem chơi? 

Cha sở lắc đầu ngao ngán nói thêm: 

- Không! Tôi là người tu hành. Tôi đang đến giúp cô Sáu trở về với Chúa theo lời yêu 

cầu của Cổ. 

Cha sở đã có quyết định trong đầu: 

- Không! Tôi không muốn hát tuồng diễn kịch! Đây là cái bẫy lớn ma quỷ đang gài 

tôi! Tôi không thể sập bẫy của Chúng. 

Nói xong, cha sở quày quả đi trở ngược ra cổng; đến với đám đông, cha nói với họ: 

- Ông bà cô bác mau về nhà đi! Ông bà cô bác đi về nhà đi! Hết chuyện rồi! Tôi 

không làm gì và cũng không còn gì để cho ông bà cô bác coi chơi nữa!   

Đám đông đang háo hức -như quả bong bóng đang được bơm căng phồng- căng mắt 

đón xem những sự lạ tiếp theo… bỗng thấy cha sở đi ra và nói với họ như vậy –không 

khác gì quả bong bóng đang căng quá mức thì bị đâm xẹp lép- thì quá sức hụt hẫng... họ 

ú ớ nói không thành lời vì không thể hiểu tại sao bỗng dưng cha sở lại rút lui cách “đại 

bại” như vậy. Sau một lúc ú ớ, có những tiếng kêu lên: 

- Ủa! Sao vậy? 

- Sao lạ vậy? 

- Ủa! Tại sao? Đang thắng… không thắng luôn đi! Sao lại chịu thua? 

- Trời đất! Sao kỳ vậy? 

… 

Nhiều câu nói còn khó nghe hơn nữa lẫn với nhiều câu nói khích bác nghe rất thô lỗ… 

Nhưng mặc kệ! Cha sở Luca không thèm đếm xỉa, cứ quyết không để cho bị động, bị lôi 

kéo làm trò hề, vì tất cả, cha tin chắc, đều là cạm bẫy vô cùng thâm độc của ma quỷ bày 

ra hết cả. Cha sở điềm tĩnh trả lời: 

- Tôi không từ xa bỏ nhiệm vụ để đến đây đấu đá, để đến đây dẹp cô Bảy hay để đến 

đây đánh nhau tìm sự thắng thua. Tôi chỉ là người tu hành được mời đến để giúp cô Sáu. 

Chuyện chỉ có thế! Tôi quyết chỉ làm có vậy. Cái gì khác, tôi không làm. 

Cánh đàn ông lớn tiếng nói: 

- Nhưng có con Mẻ cản đường ông, ông phải đánh dẹp chớ! 

- Bả là đồ ác, là mụ phù thủy, ông phải dẹp Bả đi để cứu cô Sáu… 

… 

Cha sở trả lời: 

- Tôi không có nhiệm vụ đó. Tôi chỉ làm việc lành, không ẩu đả. 

Do dự một lúc cha sở nói thẳng ý mình: 

- Nếu bà con còn tụ tập ở đây để coi chơi thì tôi về… 

Cha sở cương quyết hơn: 

- Bà con sẽ không được “coi chơi” thêm chuyện gì nữa đâu! Đừng lấy chuyện người 



ra làm trò giải trí cho mình. Dẫu sao cô Bảy cũng là con người, con người ai cũng có tự 

ái, tự trọng, tự do và mỗi người còn có cả một nhân phẩm riêng. 

Ông chủ nhà nãy giờ chứng kiến mà miệng cứ há hốc ra. Dù vậy, ông cũng thấy ra 

mọi điều cha sở nói là hoàn toàn đúng. Một số người lớn tuổi lẫn trong đám đông cũng tự 

thấy mình “trẻ nít”, nông nổi và tò mò lẫn háu chuyện người, dẫu tiếc rẻ, nhưng họ rục 

rịch đứng lên và lui ra khỏi đám đông để ra về. 

Đám đông tự chia rẽ, cãi nhau. Có nhiều người hăng máu và cố tìm vui thì nổi xung 

thiên cãi cọ với những người lành tính hơn. Cứ sự thật mà nói thì đã là con người, ai cũng 

có tính hời hợt, háu chuyện, thèm bàn tán chuyện người, ham tìm vui trên chuyện người! 

Để tỏ vẻ kiên quyết khi thấy số người còn quá đông nán lại ngồi lỳ không chịu ra về, 

cha sở Luca nói với ông chủ nhà: 

- Chúng ta về nhà thôi! Tôi nhất quyết không mua vui cho người nhất là không lấy 

chuyện hại người này để mua vui cho người khác.  

Cha sở Luca và ông chủ nhà rời khỏi khu vực ngôi biệt thự của cô Sáu với tiếng đám 

đông càu nhàu gần như muốn chửi sau lưng. 

… 

Đã về đến căn nhà nhỏ của ông chủ nhà là người đàn ông Miên cao tuổi đã cho cha sở 

Luca trú ngụ đêm vừa qua, cha sở vẫn nghe vọng lại từ xa tiếng của đám đông còn đang 

trách móc. Cho tới khi mặt trời đứng bóng, đám đông còn nhiều người ở lại vì tai cha sở 

vẫn nghe văng vẳng tiếng nói chuyện của họ. 

Khi đã an ổn trong ngôi nhà nho nhỏ nhưng mát rượi do nằm dưới tán lá dày rộng của 

nhiều loại cây to, ông chủ nhà hỏi cha sở: 

- Không có ai ở đây tôi mới dám hỏi thật, tại sao ông cố bỏ về đang lúc chúng ta có 

thể phăng phăng ngon lành đi vô nhà cô Sáu? 

Cha sở Luca trả lời: 

- Thì đã nói… tôi không muốn là người hát tuồng cho thiên hạ xem chơi…  

Thấy ông chủ nhà im im, mắt cụp xuống như chưa hiểu hết, cha sở cố giải thích thêm: 

- Tôi chỉ đến đây với mục đích gặp cô Sáu để đưa Cổ về với Chúa… Nhưng cô Bảy đã 

cố tình ngăn chặn tôi bằng đủ mọi tai ách gây thương tổn thân xác thậm chí muốn giết 

chết tôi; sau khi thất bại, giờ đây Cổ gây tai ách tâm hồn. Tai ách lớn nhất nơi tâm hồn 

là nhóm lên trong tôi lòng kiêu ngạo. Cổ làm một công đôi việc bằng đem thú dữ ra để 

nếu tôi sợ thì rút lui; nếu tôi trừ được yêu tinh lấy hình thú dữ thì tôi được tiếng khen. 

Tiếng khen của đám đông tâng bốc tôi khiến tôi không sớm thì muộn sẽ trở nên kiêu 

căng. Mà kiêu căng là tự tách mình ra xa Chúa, hễ bị Chúa lìa bỏ thì kể như… “tiêu 

đời”. 

Ông chủ nhà đã hiểu. Ông ướm thử: 

- Nhưng… ông cố đâu đã kiêu căng? Sẵn đà, ta tiến thẳng vô nhà… không được hay 

sao?  

Cha sở nói: 

- Nếu còn lưu lại thêm ở đó tôi sẽ kiêu căng thì sao? Trước tiếng khen nức nở và rầm 

rộ của thiên hạ, ai đứng vững được mà không kiêu căng? Hả? “Ta dại ta tìm nơi vắng 

vẻ, người khôn người đến chốn lao xao” (1). 

Cha sở nói thêm: 



- Khi cô Bảy cao tay ấn đến độ dùng cạm bẫy “tiếng khen của đám đông” để đẩy tôi 

lên cao hòng làm tôi kiêu ngạo để bị Chúa rời bỏ, tất Cổ còn nhiều chiêu trò và mánh lới 

cao sâu, thâm độc khác nữa để hại linh hồn tôi –cha sở lắc đầu nguầy nguậy và khoác tay 

lia lịa- Tiến thẳng vào nhà hả? Không dễ đâu nghen! 

Ông chủ nhà vẫn còn chút gì đó ấm ức: 

- Kiểu này thì ông cố thua… con mẹ đó rồi! –Vừa thốt ra ông chủ nhà biết mình lỡ lời, 

ông đổi giọng hỏi vớt- Sự thật là hiện giờ ông cố đang thắng hay đang thua? 

Nghe vậy, cha sở thấy “hết cách!” với ông chủ nhà vì đã trắng đen và cạn lời giải 

thích, cha sở vẫn không “xuyên thủng” được ông ta; nghĩ đến câu “Thiểu nhân nan dữ 

mưu đại sự” (người thấp trí khó tiếp nhận nổi việc lớn) cha sở Luca cười xòa thông cảm 

và sẵn lòng “chấp nhận con người với hiện trạng của họ”: 

- Đã nói tôi không nhằm vào sự thắng, sự thua –cha sở quyết nương theo tầm của một 

Kitô hữu non trẻ mà nói- Ừ thì… tôi thua. 

Chuyện vừa đến đó, cô con dâu ông chủ nhà từ trong bếp bước ra mời cha sở và cha 

chồng của cô vào trong dùng bữa trưa. Cha sở lấy trong người ra 20 đồng (2) đưa cho cô 

con dâu của ông chủ nhà và nói: 

- Đây là quà. Tôi thưởng cho cô (3) vì cô đã trợ giúp tôi trong công việc của tôi.  

Ông chủ nhà định ngăn, nhưng khi nghe cha sở dùng chữ ”quà”, chữ “thưởng”, ông 

ngưng ngay ý định. Cô con dâu cũng liếc qua cha chồng một cái rồi bẽn lẽn đưa hai tay 

kính cẩn đón nhận phần thưởng của cha sở Luca kèm theo lời cám ơn. 

Khi cha sở và ông chủ nhà vừa bưng chén cơm lên, đột nhiên từ trong buồng của bà 

chủ nhà có tiếng “choảng” của mâm ly chén dĩa… nghe như bị hất văng đổ bể tung tóe; 

tiếp theo tiếng “choảng” là tiếng của bà chủ la và hét.  

Lắng nghe năm ba câu la hét, cha sở và ông chủ nhà nhận ra bà chủ nhà lại bị vong 

nhập và đang nói lớn tiếng bằng một thứ giọng hung dữ đầy căm giận thù ghét.  

Ông chủ nhà buông đũa dợm bước vào buồng vợ, nhưng cha sở cản lại: 

- Khoan đã! Để xem cô Bảy định nói gì với tôi. 

Ông chủ nhà cũng vừa nhận ra, do cha sở Luca đột ngột bỏ ra về để tránh đối đầu với 

cô Bảy, cho nên Cô ta mới cho vong hồn nhập vào vợ mình mà nói chuyện với cha sở.  

Giọng nói của bà chủ nhà có phần rõ hơn lúc đầu do nói nhiều hơn hét: 

- Tại sao ông “lủi” đi? Hả? Tại sao ông không đi vào nhà? 

Cha sở im lặng. Bà chủ nhà hỏi tiếp: 

- Ông sợ Chúng ta rồi ư? 

Cha sở không nói gì. 

- Biết sợ thì đi về nhà thờ của ông luôn đi. Chúng ta đãi ông một bữa thiệt ngon để 

tẩm bổ… 

Nhìn lại mâm cơm, cha sở thấy đúng là có 3 dĩa thức ăn thật ngon, một đĩa thịt gà xé 

phay trộn gỏi bắp chuối, một đĩa sườn heo nướng và một đĩa cá lóc ran muối. 

Bà chủ nhà nói tiếp:   

- Ăn xong thì ra xe về. Chúng ta có cho xe chờ sẵn bên ngoài để đưa ông về tận An 

Biên.  

Nhìn ra đường, cha sở thấy có một chiếc xe lôi thùng gắn máy, trên có mui vải che 

nắng mưa, đang đậu gần đó. Sẵn đó cha sở cũng nhìn thấy nhiều người trong đám đông 



không chịu ra về, mà kéo đến đứng rải rác gần nhà của ông chủ nhà. 

Bà chủ nhà lải nhải: 

- Bổn đạo (4) của ông đang chờ ông về. Bốn năm ngày qua bổn đạo của ông người 

chết, người hấp hối, người dựng vợ gả chồng đang dài cổ ngóng ông về… Ông ở đây làm 

chi mà bỏ bổn đạo? Bổn đạo của ông đang trách móc ông dữ… lắm! 

Cha sở gọi cô con dâu ông chủ nhà hỏi: 

- Con nấu những món ngon này hả con? 

Cô con dâu lắc đầu thưa: 

- Dạ thưa, không phải con nấu, nhưng có người bưng lại nói để đãi cho ông cố ăn. 

Cha sở hỏi cô con dâu ông chủ nhà thêm: 

- Ai kêu xe sẵn cho tôi –cha sở chỉ tay ra đường- chiếc xe lôi thùng đang đậu dưới gốc 

cây kia? 

Cô con dâu ông chủ nhà ngơ ngác nhìn một lúc rồi trả lời rằng cô không kêu xe và cô 

cũng không biết ai đã kểu xe từ chợ Xà Tón chạy về đậu ở đây.   

(còn tiếp) 

 

(1) Một câu trong bài thờ “Cảnh nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chữ “dại” có ý 

châm biếm dư luận, vì dư luận thường nông nổi, hời hợt và non nớt hay chê là “dại” 

những người sống lành, hành thiện, lương tâm công chính, đức độ khiêm nhường, ham 

thích lối sống xa rời chốn ồn ào náo nhiệt để chăm chuyên tu hành.   

(2) Hai mươi (20) đồng lúc ấy gần bằng một tháng lương của một công nhân viên 

bậc thấp hiện giờ, có thể ước chừng 3 triệu đồng theo thời giá hiện nay. 

(3) Từ giai cấp trung lưu trở lên, giống với người Việt, người Miên cũng có văn 

hóa chỉ nhận tiền thưởng, không nhận tiền quà cho cách dưng không. 

(4) Bổn đạo: danh từ chỉ giáo dân, giáo hữu, tín hữu, Kitô hữu… ngày nay.     

 


