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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 35 của kỳ 53.  

 

Hoàng hôn xuống dần. Ngoài sân, cô Bảy đang nằm co quắp bất động bỗng hơi 

thoáng lay động.  

Một lúc lâu sau, Cô ta hơi khẽ động đậy. 

Khoảng vài phút sau nữa Cô ta máy động mạnh hơn, rồi từ từ toàn thân nhấc nhấc… 

như muốn thay đổi tư thế; sau đó dần dần cử động mạnh thêm lên… chứng tỏ cô Bảy vừa 

trải qua một cơn hôn mê rất sâu và hiện bây giờ đang hồi tỉnh dần... Tất cả là kết quả của 

một sự chấn động cực mạnh nơi thân xác lẫn nơi tâm hồn qua cú bị va đập và quăng ném 

khủng khiếp không rõ tác nhân là ai, nhưng rõ một điều: không phải tác nhân là Thập bát 

La hán. (1)   

Năm bảy phút sau cô Bảy trở mình qua lại nhiều lần, miệng rên rỉ nho nhỏ trong lúc 

mắt từ từ hé mở, rồi mở ra hẳn.  

Cô Bảy lại nhắm mắt nằm im thêm một lúc mới mở hẳn mắt ra lại và từ từ gắng 

gượng tìm cách chống tay ngồi dậy. 

Trong nhà chẳng ai màng để ý đến cô Bảy.  

Thêm một lúc nữa chừng mười phút, cô Bảy chống hai tay ngồi hẳn dậy….  

Nhưng không hiểu sao, khi vừa ngồi hẳn dậy, tỉnh táo nhìn vào nhà, bất thần cô Bảy 

bỗng quay mặt đi với vẻ vô cùng sợ hãi. 

…  

Khoảng vài phút sau, Cô bỗng hướng về các La hán, quỳ mọp úp mặt xuống đất. Các 

La hán không nhìn ra sân cho nên không hay biết những gì đang xảy ra…  

La hán thứ chín, Tôn giả Tuất Bác Già, lắc đầu tiếc rẻ: 

-  Ôi! Giá tôi được sống vào thời và vào nơi Thiên Chúa Ngôi Thứ Hai xuống thế 

giảng dạy…!   

Các La hán khác cũng đều lên tiếng than van tiếc rẻ giống như thế. Nghe vậy, cha sở 

Luca định an ủi, nhưng ngài chưa kịp nói gì thì La hán thứ chín hỏi: 

-  Nhưng mà… tại sao chỉ có một phần rất nhỏ của nhân loại được Thiên Chúa Ngôi 

Thứ Hai dủ thương dạy dỗ? Chẳng lẽ đa số còn lại không được Người dủ thương? Tại 

sao Người còn chọn ra: xưa thì dân Do Thái, nay thì Hội thánh Công giáo gồm các 

Kitô… hữu… làm Dân riêng? Chẳng lẽ đa số còn lại không là con cái của Người? Tại 

sao Người chỉ cứu số ít trong số Kitô hữu được gọi? (2) Chẳng lẽ các Kitô hữu còn lại, 



mọi người còn lại, không đáng được Người cứu rỗi? Trong khi Người là Đấng đại công 

bình, đại từ bi… 

Trái ngược hẳn với vóc dáng Phật Di Lặc (3): mập mạp, to tròn, bụng phệ, thoải mái, 

vui vẻ với nụ cười tươi như hoa nở… La hán thứ chín tuy bề ngoài trông giống hệt vị 

Phật tổ ấy như tạc, nhưng tinh thần lại khác hẳn: lúc nào cũng đầy vẻ suy tư, giằng co và 

“tâm trạng”, ông tỏ ra rất băn khoăn, cảm xúc khi dồn dập đặt nhiều câu hóc búa hỏi cha 

sở. Các La hán khác dường như cũng đồng tình với từng thắc mắc của La hán thứ chín, 

Họ “ừ, à…” rần lên theo từng lời của Ông như ủng hộ, bởi Họ có chung cùng những thao 

thức, vọng vấn, mong mỏi mà chưa nói ra được. Cha sở chờ một lúc để cho Họ thật lắng 

dịu và yên tĩnh, mới trả lời: 

-  Phải! Dường như Thiên Chúa không công bằng, dường như Thiên Chúa không từ 

bi, dường như Thiên Chúa thiên vị trong việc cứu độ hay sao đó?... –cha sở nhìn hết một 

lượt Thấp bát La hán… nhìn xong cha chậm rãi nói tiếp- Nhưng không! Ta không thể biết 

được chương trình vĩ đại, quy mô, cơ mầu của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ biết Người yêu 

thương tha thiết hết tất cả; và một khi Người hành động vì yêu thương thì không hề có 

thiên vị, không hề sai lệch một chút công bình lẫn từ bi nhân hậu. 

Nhác thấy các La hán chưa hài lòng với câu trả lời của mình, cha sở nói ngay: 

-  Khi đã bước vào lãnh địa của tình yêu, hãy cởi bỏ lý trí và hãy để mọi thứ lý lẽ ở 

bên ngoài. Vậy Thiên Chúa là Tình yêu, liệu chúng ta còn đòi hỏi phải hiểu biết bằng lý 

này, lẽ nọ được nữa hay không? (4) 

Các La hán đều vò đầu bức tai nhìn nhau, thấy vậy cha sở Luca nói thêm: 

-  Chúng ta không thể biết được Thánh Ý Người. Nhưng chúng ta có thể hiểu sự 

không đồng đều ấy qua quy luật này: Thiên Chúa là Tình yêu, tình yêu của Người nơi 

mỗi hữu thể hay nơi mỗi người mỗi khác. Chúa tạo dựng cách chi ly tận tình từng hữu 

thể bằng tình thương yêu vô cùng chan chứa thì Người cũng chăm sóc chi ly tận tình 

bằng tình yêu thương như thế chứa chan. Chính vì chăm sóc cách riêng, cách chi ly tận 

tình bằng tình yêu chan chứa cho nên không đồng đều, tức không rập khuông, không 

hàng loạt, không chung chung như đúc sẵn… thế là Người chăm sóc “không ai giống 

ai”, không vật nào giống vật nào. Rất công bình trong yêu thương, mà cũng rất thiên vị 

trong yêu thương. Đó là quy luật của tình yêu. 

Các La hán đồng thanh kêu “Ồ” lên với vẻ quá sức thích thú. 

Một vài vị La hán không kiềm chế được xúc cảm, đứng hẳn dậy hô to: 

-  Thầy cả đúng là sư phụ của chúng tôi! Thầy cả là thầy của chúng tôi! 

Cha sở Luca nghiêm sắc mặt lắc đầu từ chối: 

-  Không! Không đời nào! Tôi cũng chỉ vừa mới được dạy bởi Thiên Chúa Ngôi Thứ 

Ba, Đức Chúa Thánh Thần; vì trước khi nói những điều ấy, tôi chưa hề biết trước. Tất cả 

chúng ta đều được vị Thầy Tối Cao là Đức Chúa Thánh Thần, ngoài ra chẳng ai là thầy 

ai cả!. 

… 

Ngoài sân trong bóng tối mờ mờ của thời khắc chạng vạng tối, mọi người nhìn ra 

bỗng thấy cô Bảy quỳ gối, mặt hướng về các La hán và lạy như tế sao mà chẳng ai hiểu vì 

sao. 

Cho là cô Bảy lạy mình, các La hán chẳng ai bảo ai, chạy dạt ra hai bên, lùi sát vào 2 



bên tường, kéo ngã đổ bàn ghế gây cảnh tượng bừa bộn. Vị La hán đứng đầu, Bạt La 

Đọa, nói lớn tiếng vọng ra sân: 

-  Sao ngươi lại làm thế? Chúng ta đây không nhận đâu! 

Vì Thập bát La hán tránh nhận những cú vái lạy không rõ đầu đuôi mà chạy dạt ra hai 

bên để lộ cha sở Luca và ông Tám Ria đứng hầu trơ trọi ở chính giữa phòng khách như 

“chịu trận lãnh đủ”; không biết làm sao tránh khỏi bị cô Bảy vái lạy liên tu bất tận, cha sở 

không đi đâu, mà ngoắc một cái, xoay người hướng mặt vào bàn thờ; trên bàn thờ lúc này 

có một cây thánh giá nhỏ xíu loại đeo ngực do chị Hương đặt lên vào lúc trước cho cô 

Sáu. Ông Tám Ria tinh ý, đến bên bàn thờ dựng đứng cây thánh giá lên, để tựa vào lư 

hương với ý để cho cô Bảy vái lạy cây thánh giá. 

Lẽ ra, với một pháp sư, việc vái lạy cây thánh giá là điều tối kỵ, vì làm thế có nghĩa là 

phản lại nghề, từ bỏ quỷ ma, vong linh lẫn các âm binh thần tướng, cô Bảy sẽ chẳng bao 

giờ làm mà sẽ lồng lộn lên… nhưng giờ đây, chẳng biết sao Cô ta chẳng nói chẳng rằng, 

cứ vái cứ lạy liên hồi kỳ trận dường như không sao ngừng được. 

Lúc này Thập bát La hán mới nhận ra cô Bảy không lạy Họ, chẳng lạy cha sở hay lạy 

ai, mà lạy chính Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá thì lục tục trở lại chỗ cũ, cha 

sở cũng xoay mặt ra và chờ xem cô Bảy làm gì nữa. 

La hán Bạt La Đọa, vị đứng đầu Thập bát La hán, hỏi cô Bảy:     

-  Lạy chừng ấy cũng đủ biết lòng thành. Ngưng lại nghe ta hỏi. 

Cô Bảy riu ríu vâng lời dừng vái lạy nhưng vẫn quỳ gối. La hán Bạt La Đọa hỏi: 

-  Người đã “thấy” gì rồi phải không? 

Ngoài sân nói vọng vào, cô Bảy bỗng ăn nói lễ phép khác thường, không ngang tàng 

hống hách như mới vừa lúc nãy, thưa: 

-  Tôi đã thấy Chúa… 

La hán Bạt La Đọa: 

-  Thấy Chúa?... Thấy Chúa như thế nào? 

Cô Bảy: 

-  Chúa cứu tôi! 

La hán Bạt La Đọa: 

-  Người hãy thuật lại hết cho thầy cả Luca và Chúng ta cùng mọi người ở đây cùng 

nghe!  

Cô Bảy không còn là cô Bảy lúc trước nữa, rùng mình một cái thật mạnh rồi trả lời La 

hán Bạt La Đọa, giọng ấp úng, hơi thở đứt quãng như còn đang rất bàng hoàng khiếp sợ: 

-  Tôi thấy…  

Phải một lúc thật lâu, Thập bát La hán, cha sở Luca, cô Sáu và 3 người còn lại mới 

khâu ráp tất cả những lời cô Bảy kể lại với nhau và mới hiểu hết toàn bộ những gì cô Bảy 

hụt hửi nói.  

Dưới dây là tóm lược nội dung do cô Sáu -về sau này- vừa kể lại mọi tường thuật của 

cô Bảy (do là chị gái ruột liền kề nên cô Sáu nghe rõ từng lời lẽ và hiểu rõ từng ý nghĩa 

em gái của mình nói) cô Sáu vừa mô tả thêm chi tiết kèm theo nhiều nhận xét riêng… để 

chúng ta được hiểu mọi chuyện xảy ra cho cô Bảy.  

Cô Sáu kể:  



“Vào lúc cô Bảy tay bắt ấn, miệng niệm thần chú (5) để triệu tập toàn thể các âm 

binh thần tướng dưới trướng Nó (cô Bảy) tụ về với mục đích trục xuất Chư vị Thập bát 

La hán trở về cõi âm. Âm binh thần tướng gồm những vong hồn từ xấu cho đến cực xấu; 

những vong hồn từ xấu cho đến cực xấu ấy là những người ác chết sa hỏa ngục; tất cả họ 

đều nằm trong quyền lực thống trị (hành hạ và sai khiến) của quỷ dữ; tùy vào đẳng cấp 

xấu (gian tà, thù hận, độc dữ…) đến đâu, các linh hồn hư mất này, kẻ làm tướng, làm tá, 

kẻ làm “trùm”, làm “đầu gấu”… để điều khiển lại các linh hồn hư mất còn lại thuộc 

đẳng cấp thấp gọi chung các vong hồn cấp thấp là âm binh “thường dân”, âm binh 

“thường dân” phải chịu sự sai vặt đời đời muôn kiếp. Con số âm binh thần tướng lẫn âm 

binh “thường dân” dưới trướng cô Bảy, lúc cô Bảy gọi về, lên đến hàng chục triệu; sở 

hữu được nhiều âm binh thần tướng và âm binh “thường dân” cỡ đó là do tài nghệ pháp 

thuật của cô Bảy; tài nghệ pháp thuật của cô Bảy rất cao thâm, cao thâm đến nỗi ở khắp 

đất nước Campuchia lẫn Việt Nam cũng không thể có pháp sư thứ hai có quyền lực 

ngang hàng với cô Bảy”. 

Cô Sáu kể tiếp:  

“Nhưng vì, Chư vị Thập bát La hán là chư tiên chư phật, Nó (cô Bảy) động vào Chư 

vị ấy, chẳng khác nào một đứa trẻ quắt queo nhỏ xíu và yếu ớt, lại dám xông vào hòng 

đấm đá xô đẩy một vị hổ tướng (tướng lãnh cao cường như con mãnh hổ) cao to sừng 

sững mình đồng da sắt lại còn giáp trụ đầy mình; vị hổ tướng ấy không cần phải động 

thủ, cứ đứng yên vậy mà đứa trẻ tự động văng ra té ngã do một thứ “phản lực” (6): càng 

xô đẩy mạnh vào thì kẻ xô đẩy càng bị văng ra xa. Thế là huy động toàn bộ hàng chục 

triệu âm binh thần tướng để cố “ỷ số đông”, “lấy thịt đè người” nhất quyết chà cho bẹp 

dúm bẹp dó Chư vị Thập bát La hán thì thôi. Nào ngờ lại phải chuốc lấy thảm bại ê chề, 

vì chư tiên chư phật có sức mạnh khủng khiếp, sức mạnh của ánh sáng (7) do Thiên Chúa 

là Nguồn Ánh sáng ban cho, Thập bát La hán lúc ấy chẳng cần làm gì, ông nào ông nấy 

cứ ngồi thản nhiên và phì cười, vậy mà hàng chục triệu âm binh thần tướng bị văng xa te 

tua đến nỗi gần như không còn thứ gì ra thứ gì nữa. Khi hàng chục triệu âm binh thần 

tướng bị văng xa tung tóe như một món đồ chơi thì chính là lúc “con Bảy” (cô Bảy) cũng 

bị từ trong nhà bốc lên rồi bị quăng ra ngoài sân cùng với bọn lâu la của Nó”. 

Cô Sáu kể tiếp:  

“Văng ra sân nằm sóng soài và bất động, “con Bảy” còn bị đám âm binh thần tướng  

quay trở ngược lại để trả thù cho mối ô nhục bởi vì Nó đã sai khiến họ làm một việc quấy 

quá không thể tưởng –vì họ đã chịu tùng phục dưới quyền sai khiến thì phải sai khiến họ 

cho ra trò, không ra ôn thì pháp sư cỡ nào cũng phải chịu sự trả thù dữ dội khác chi 

quân đội quay súng lại đảo chính ông tổng thống bất tài đã sai họ đi vào một cuộc chiến 

phi lý tổn binh hại tướng vậy-  Khi âm binh thần tướng cả hàng chục triệu mà dốc sức trả 

thù thì “con Bảy” chỉ có nước chết thảm! Chúng quay lại xúm nhau túm lấy “con Bảy” 

định bắt linh hồn Nó đem ngay về hỏa ngục”. 

Cô Sáu kể: 

“Nhưng chưa kịp hành động thì bỗng một ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời từ đâu 

bay tới phủ chụp lên người Nó (cô Bảy), khiến hàng chục triệu âm binh thần tướng phải 

tháo chạy tán loạn và lủi trốn cho thật nhanh chỉ trong tích tắc”.  

Cô Sáu kể: 



Trong luồng sáng rực rỡ chói chang ấy, một bóng trắng sáng dịu êm không thể tả, 

nắm tay “Con Bảy” bay đi”.        

(còn tiếp) 

 

(1) Chơi với vong, ma hay quỷ… lúc không vừa ý họ, phản đòn tự đến mà chẳng phải 

do vong, ma hay quỷ đánh đập, bởi trong thế giới của Bóng tối, đầy dãy sự phản bội, bất 

tín, vong ân, thù ghét… thì làm gì có sự trả ơn, bảo bọc, che chở, đoàn kết hay giúp đỡ 

lẫn nhau. Nếu cùng ác với Họ thì ở với Họ, nếu sai thì bị tự văng ra. Sự Dữ không có tình 

nghĩa. 

(2)  Không phải ai được rửa tội, trở thành Kitô hữu cũng đều được cứu, được vào 

Nước Trời. Chỉ có Kitô hữu nào thực thi Lời Chúa mới được cứu và được vào Nước Trời, 

vì những Kitô ấy mới thật sự tin Chúa Kitô. Thật đúng câu Chúa dạy: “Vì kẻ được gọi thì 

nhiều, mà người được chọn thì ít". (Mt 22,1-14) 

(3)  Phật Di Lặc 
 

(4)  “Le cœur a ses raisons que la Raison ne connaît point” (Pascal – Con tim có 

những lý lẽ riêng mà lý trí không tài nào biết được chút gì). Đừng hỏi tại sao có những 

bậc cha mẹ thương con đến mức làm cho con mình ra hư hỏng. Nói chung, tình yêu còn 

luận chứng hay lý giải được… hẳn không phải là tình yêu. 

(5)  Thần chú là những công thức dùng để giao tiếp với vong linh. 

(6)  Một thứ lực phản lại lực tung ra. Nhờ vào nguyên lý này người ta chế ra máy 

bay phản lực, và đặc biệt chế ra Thái cực quyền đạo gia, mượn sức của đối phương để 

quật ngã đối phương, còn bản thân lại chẳng tốn một chút hơi sức . 

(7)  Bóng tối không xua đuổi được ánh sáng trừ khi nào không có ánh sáng. Bởi vậy 

Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu cho biết ma quỷ rất sợ trẻ em nhất là rất sợ và lẩn trốn 

các tâm hồn thánh thiện trừ khi Chúa ban phép . (Một tâm hồn) 
 


