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MA VĂN LIÊU 

 
Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 27 của kỳ 53.  

 

Cha sở Luca vào trong nhà và nói với ông chủ nhà: 

- Bây giờ tôi đến nhà cô Sáu để rửa tội cho Cổ. Anh có muốn đi với tôi hay không? 

Ông chủ nhà mau mắn: 

- Thưa muốn! Nhưng có nghĩa là cô Sáu chưa được rửa tội à? Thưa ông cố!  

Cha sở: 

- Chưa! Ghé bên đó xong, tôi sẽ trở về An Biên ngay trong chiều nay. –Cha sở Luca 

hơi ngập ngừng một chút, rồi nói- Cám ơn về mọi sự giúp đỡ của anh suốt trong hai ngày 

qua. Cho tôi gửi lời cũng cám ơn cô con dâu của anh nữa. 

Ông chủ nhà đáp lại bằng vài câu tỏ ý rất chân tình. Cha sở Luca đi ra khỏi nhà cùng 

với ông. Bà chủ nhà nói với theo một câu có vẻ hăm dọa: 

- Ừ! Qua đó đi rồi biết…  

Ông chủ nhà hỏi cha sở: 

- Thưa ông cố! Vong linh trong người của vợ con nói như vậy có nghĩa là “biết” cái 

gì?  

Cha sở trả lời sau một vài giây do dự: 

- Không lạ! Vì chúng ta đang còn ở trong trận chiến với cô Bảy và các vong linh đồng 

bọn, cho nên “biết” sức mạnh của họ thì phải!  

Cha sở cố ý nói lớn đủ cho bà chủ nhà nghe: 

- Ôizzz… Họ luôn bày mưu tính kế để đối phó với chúng ta đang khi chúng ta chẳng 

có gì để phải “biết”, để phải đối phó, vì chúng ta có Chúa lo liệu hết cả. Sợ gì chớ! 

Bà chủ nhà gầm gừ trong khi cả hai người cùng đi nhanh ra khỏi nhà để thẳng sang 

biệt thự của cô Sáu. 

Ra đường, cha sở thấy chiếc xe lôi thùng gắn máy được trang hoàng cách “đỏm dáng” 

vẫn còn đang đậu bên đường để chờ chở cha sở đi; thấy bóng cha, người đàn ông trung 

niêm lái xe đứng thẳng người lên với vẻ mừng rỡ vì ngỡ rằng cha sở sẽ lên xe để đi; anh 

ta vội vàng lột khăn quấn đầu ra để chào đón và đon đả chuẩn bị cho chuyến đi. Thấy thế 

cha sở bảo: 

- Chưa đi bây giờ đâu chú Hai! Khoảng nửa giờ nữa, tôi sẽ ra và chúng ta cùng đi về 

An Biên. 

Đi thêm được mươi bước, bỗng xa xa từ phía nhà cô Sáu, cô con dâu của ông chủ nhà 

lúp xúp chạy trở ngược lại, hướng về cha sở và cha chồng đang đi, với vẻ mặt hớt hơ hớt 

hải vừa nói vừa thở hổn hển khi còn ở đằng xa: 



- Ông cố ơi! Cha ơi! Ông cố và cha đi đâu? Có phải qua nhà cô Sáu hay không? 

Nhưng thầy sãi (1), ông địa gì… ở đâu ra mà nhiều dữ lắm… cả đám đang kéo vô chật 

nhà của cô Sáu kìa! 

Ông chủ nhà ngạc nhiên: 

- Ủa! Ai?... Ai?... Bộ (2) họ hiện giờ đang ở trong nhà cô Sáu á?  

Cô con dâu của ông trả lời: 

- Dạ phải! Con không biết họ là ai! Nhưng con nghĩ, chắc họ là những người do cô 

Bảy kêu đến để làm hại ông cố một lần nữa! Tất cả họ đã vô và đang ở hết trong nhà cô 

Sáu rồi cha à!  

Vài người đàn bà trong xóm theo đuôi cô con dâu của ông chủ nhà cũng chạy tới, một 

phụ nữ góp chuyện với vẻ mặt nghiêm trọng: 

- Con đếm có tới mười tám, mười chín hoặc hai mươi ông. Không biết họ là ai mà 

dáng dấp và ăn mặc kỳ dị quá ông cố ơi! 

Một phụ nữ khác cãi lại: 

- Kỳ dị gì! Có sãi cả, hòa thượng trong đó mà! Không chừng đó là mười tám ông La 

hán (3) thời xưa sống lại… 

Ông chủ nhà gượng cười: 

- Trời đất! Làm gì có chuyện mười tám vị La hán sống lại! 

Năm bảy người cãi nhau um xùm quên cả sự có mặt của cha sở. 

Trong lúc ông chủ nhà, cô con dâu và các phụ nữ còn đang ỏm tỏi như cãi nhau thì 

cha sở Luca lặng im đứng nghe; cha nghĩ, vì muốn thuật lại cho cha nghe biết mà họ cãi 

nhau, nhưng cãi nhau chứng tỏ đoàn người vừa đến nhà cô Sáu, tuy cha không biết gì về 

các vị La hán, nhưng chắc hẳn cha đang sắp phải cùng với cô Bảy quyết đấu một trận thư 

hùng, một trận sống mái, một trận phân định kẻ thắng người thua chứ không phải chờn 

vờn như những ngày qua.    

… 

Trước đó, ở nhà cô Sáu vào khoảng gần 2 giờ trưa, cô Sáu và hai phụ nữ vừa ăn trưa 

vừa bàn tán sôi nổi với nhau về những gì nghe được ở người dân địa phương khi họ hết 

lời ca ngợi cha sở Luca đã trừ khử yêu tinh, hóa giải sạch mọi “ngón nghề” cô Bảy đem 

ra hòng ngăn cản cha sở. Ăn xong, cả ba cùng rửa chén và quét dọn nhà bếp; tuy mừng và 

hãnh diện về tài năng và đức độ của cha sở Luca, nhưng cả ba vẫn phập phồng lo lắng tự 

hỏi không biết “đòn phép” mới của cô Bảy sắp tung ra tiếp theo là gì. 

Đột nhiên cả ba người giật mình nghe ở ngoài xa xa trước nhà, có tiếng cánh cổng to 

đùng khua đập như có người xô mạnh đến mở toang, cả ba người không ai bảo ai, đồng 

loạt nhìn ra và cùng thấy 2 cánh của chiếc cổng bị mở bung va đập rất mạnh vào tường, 

để lộ cả một đoàn rất đông các vị vừa giống sãi cả (4), vừa giống dân thường, vừa giống 

các nhân vật trong tuồng cổ… tất cả hợp thành một đoàn người trông rất ô hợp và luộm 

thuộm, từ ngoài đường đi vào nhà cô Sáu. Cả ba phụ nữ đều quá đỗi ngạc nhiên, liền tò 

mò bước lại gần cửa nhà bếp trông ra sân trước, để nhìn cho rõ cảnh tượng đoàn người 

quái dị đi vào. Chị Hải vừa nhìn vừa buột miệng: 

- Ủa! Đoàn sư sãi tăng ni nào vậy? Nhưng mà… sư sãi không ra sư sãi, dân thường 

không ra dân thường là sao? Lại đi đâu mà xăm xăm vô nhà người ta thế này? 

Chị Hải quay sang hỏi cô Sáu: 



- Có phải đoàn người do Cô mời đến không, thưa cô Sáu? 

Cô Sáu lắc đầu nguầy nguậy: 

- Ý! Không phải! Chị không hề mời ai đến nhà. Chị có quen với ai như vậy đâu? 

Đoàn người sắp hàng đôi, trang nghiêm và lặng lẽ cứ thế tiếp tục đi vào sân. Chị Hải 

lại kêu lên với vẻ thất vọng:  

 - Kỳ lạ! Mong cha sở đến mỏi cổ thì cha không đến, không mong sư thầy thì sư thầy 

lại kéo đến… mà lại còn đông như cả một gánh hát Bội thế này!… Thưa cô Sáu! Cô Sáu 

có hiểu việc này là thế nào không? 

Cô Sáu lắc đầu trong lúc mắt vẫn tròn xoe vì ngơ ngác dõi theo đoàn người lạ thường, 

lạ đến khôi hài: 

- Chị không hiểu gì và cũng không biết là chuyện gì. Con Bảy bày ra vụ gì đây... Chị 

tin là vậy và chị chỉ biết có vậy! 

Lòng cô Sáu đột ngột cảm thấy bớt lo sợ chút ít, vì Cô nghĩ, đoàn người tuy trông 

thấy vậy, nhưng chẳng lẽ các sư sãi, những người toàn là cao tuổi như thế lại đến để gây 

hấn với Cô, với cha sở sao!? 

Khi các vị sãi cả và dị nhân đi vào gần hơn, nhìn họ, cô Sáu bỗng chợt nhận ra họ 

giông giống các vị cao tăng và kỳ nhân trong các bức tranh vẽ treo tường ở các ngôi chùa 

ngày xưa Cô đã từng nhìn qua khi có dịp vào các ngôi cổ tự đó ở Campuchia, hoặc ở 

trong sách vở Phật học xưa. Cô Sáu ngập ngừng và thận trọng nói với chị Hải chị Hương: 

- Hai em ơi! Chị nghĩ, chẳng lẽ… đây là… Thập bát (18) La hán mà chị từng xem 

trong tranh ảnh xưa… Hai em đếm xem có đúng là 18 người như chị đã đếm không? 

Chị Hải và chị Hương cũng đã tự động đếm ngay từ khi đoàn người lần lượt đi vào 

cổng, bây giờ cả hai cùng nhau đếm lại một lần nữa... Vì các sãi cả và dị nhân xếp hàng 

hai, lại bước đi chậm gần như đi hành hương kiểu “tam bộ nhất bái” (cứ bước đi 3 bước 

lại quỳ ngã sấp mặt lạy một lạy), các vị lại còn từ cổng đi hàng thẳng nhắm cửa biệt thự 

của cô Sáu mà đi vào, vị này đi cách vị kia khoảng 5, 7 bước chân, đã vậy y phục lại khác 

biệt hẳn nhau… cho nên hai phụ nữ đếm số người rất dễ dàng. Đếm đi đếm lại vài lần 

cho chắc chắn, hai phụ nữ cùng báo lại cho cô Sáu đúng là có tất cả 18 vị sãi cả lẫn dị 

nhân, người thì áo vàng, người thì áo trắng ngả nâu, người mặc áo nhiều tầng nhiều lớp 

mỗi lớp một màu, có người mặc phong phanh chỉ một lớp áo, trong khi có người chỉ 

khoác hờ lên mình một tấm vải sô, vài ông cởi trần trùng trục khoe cái “bụng phệ ông 

địa” trong các đoàn múa Lân hay trông giống đức Phật Di Lặc nụ cười thường trực nở rộ 

trên môi… vài ông cao to lực lưỡng da ngăm đen như đức Hộ Pháp đi liền sau lưng một 

ông dáng nhỏ thó đi đứng lấc ca lấc cấc như chú nhóc con, có một ông gầy trơ xương, 

phần lớn các ông đều đầu trọc lóc nhẵn thín đến bóng loáng dưới ánh nắng trưa, chỉ vài 

ông râu tóc mọc xồm xoàm hoặc để chảy dài xuống như các ông tiên, đặc biệc có một 

ông lông mày trắng toát, dài thậm thượt rủ xuống cả hai bên má; hầu hết tay ông nào 

cũng có cầm pháp khí, nào là quyền trượng, nào là phất trần, có ông cầm hồ lô hay chuỗi 

bồ đề hột to gần nửa nắm tay hoặc có ông còn nắm cả bánh xe Mani (kinh luân) lúc nào 

quay tít thò lò…  

Vừa đếm vừa ngắm nhìn đoàn sãi ca và kỳ nhân dị khách, bất giác chị Hải chị Hương 

đều tự hỏi: mấy ông này là người thiện hay kẻ ác (?), chánh hay tà (?) rồi đây sẽ gây khó 

khăn gì cho cha sở Luca (?), bởi vì trông vào những ông cao to hầm hố với “râu hùm, 



hàm én, mày ngài” như Từ Hải trong truyện Kiều, như Lữ Bố trong tuồng Điêu Thuyền 

Đổng trác, như các hổ tướng thời Tam Quốc Chí hay nho nhã như văn quan triều đình 

trong tích cổ tuy có vẻ đáng sợ thật, nhưng sao tất cả họ, nhìn chung, vẫn toát lên vẻ gì đó 

hiền hiền đáng tin… chứ không độc dữ hay hùng hổ. 

Cô Sáu nghe hai phụ nữ “báo cáo” số người kèm theo nhiều nhận xét riêng, Cô tin 

“mười phần hết chín” đây là đoàn Thập bát La hán, vì Cô Sáu từng xem thấy họ trong các 

bích họa xưa như đã nói, phần nữa vì cô Bảy, em gái của Cô, ưa giao du và giao du với 

người cõi âm (người đã chết) còn nhiều hơn với người cõi dương (người đang sống), 

đồng thời Cô ta cũng thường làm những chuyện “hô phong hoán vũ” với sự bang trợ của 

giới vong linh, yêu tinh, chúa sứ… nhất nữa là giao du với các vong hồn thời danh một 

thuở lúc đương thời; điều này (nếu đoàn người là đích thật Thập bát La hán) sẽ làm cho 

cô Sáu cảm thấy an tâm do Cô còn nghĩ, dù sao đây cũng là các bậc chân nhân, hiền giả 

với tâm địa sáng ngời chính khí, chắc không làm hại cha sở hay gây khó cho việc cha sở 

rửa tội cho Cô…   

Mới chỉ suy luận bấy nhiêu, đã hơi tin, nhưng cô Sáu –được hấp thụ nền giáo dục Tây 

phương, hễ biết gì thì biết cho tới nơi- muốn phải kiểm chứng bằng cách nào đó để biết rõ 

đoàn người có thật là các vong hồn của Thập bát La hán hay không thì mới tin hoàn toàn. 

(còn tiếp) 

 

(1) Thầy sãi là cách thời xưa người ta gọi các vị sư, ví dụ: “Con vua thì được làm 

vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa” (ca dao VN). Đối lại, bà vãi là cách thời xưa người ta 

gọi các ni cô, ví dụ: “Im ỉm như bà vãi đái gốc dâu” (tục ngữ VN).  Ông địa chỉ những 

người béo mập phốp pháp ở trần trùi trụi phơi cả bụng phệ ra với nụ cười vui vẻ. 

(2) “Bộ” có nghĩa là “có phải hay không?”, “hình như vậy phải không”; kiểu nói 

của người miền Tây Nam bộ thời xưa, ví dụ “Bộ mày muốn chết hả?” có nghĩa là “Có 

phải mày muốn chết hả?  “Bộ mày tưởng tao sợ hả?” còn nghĩa là “Hình như mày tưởng 

tao sợ”. 

(3) La hán tức A-la-hán (Chữ Hán phồn thể, dịch nghĩa Sát Tặc, là "người xứng 

đáng" hoặc là "người hoàn hảo" theo Phật giáo. Nguyên thủy, đã đạt tới Niết-bàn, thoát 

khỏi hoàn toàn Luân hồi., là những bậc chân nhân gần với các thánh trong Công giáo 

Tuy nhiên theo các giáo phái khác trong Phật giáo, thì thuật ngữ này để chỉ những người 

đã tiến rất sâu trên con đường giác ngộ, cũng thoát được sinh tử luân hồi nhưng chưa 

hoàn toàn viên mãn, nói cách khác là chưa đạt Phật quả. Một A-la-hán còn gọi là Hữu 

dư Niết-bàn. A-la-hán nào viên tịch thì gọi là nhập Vô dư Niết bàn. Thập bát La hán (chữ 

Hán: là danh xưng được dùng trong các giai thoại về các vị A-la-hán trong Phật 

giáo Đại thừa. Hình tượng 18 vị La hán là một chủ đề phổ biến trong nghệ thuật Phật 

giáo, ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc và Việt Nam. Dưới đây là hình vẽ Thập bát La 

hán được truyền tụng nhiều nhất trong dân gian: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n_ph%E1%BB%93n_th%E1%BB%83
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1t_T%E1%BA%B7c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_Nguy%C3%AAn_th%E1%BB%A7y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ni%E1%BA%BFt-b%C3%A0n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%A2n_h%E1%BB%93i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1c_ng%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%A2n_h%E1%BB%93i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ni%E1%BA%BFt-b%C3%A0n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi%C3%AAn_t%E1%BB%8Bch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ni%E1%BA%BFt_b%C3%A0n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_th%E1%BB%ABa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt_Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt_Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam


 

(4) Sãi cả: những vị sư thầy tu hành lâu năm, giữ chức vụ trụ trì ngôi chùa nào đó, 

hay hệ phái tu hành nào đó trong Phật pháp. 

 


