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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 20 của kỳ 53.  

 

Chẳng bủa câu quăng lưới mà cha sở Luca “đánh bắt” được một mẻ “cá” nữa, mẻ 

“cá” này tệ gì cũng đưa được 4 người về với Chúa: vợ chồng ông chủ nhà và vợ chồng 

đứa con trai. Để họ có thể nhiệt tình thêm nữa trong việc đến với Chúa, cha sở Luca vui 

vẻ chấp nhận đi đến nhà cô Sáu trễ hơn dự tính một chút để ở nán lại giải đáp những thắc 

mắc về lẽ đạo (giáo lý và đức tin) mà ông chủ nhà nóng lòng muốn tìm hiểu (1). Thật ra 

cha sở Luca cũng thoáng nghĩ: nếu không lúc này thì lúc nào mới giúp giảng giải cho ông 

ấy được? Vì một khi đã trở về họ đạo An Biên của mình, cha sở khó trở lại đây được, và 

như vậy có nghĩa là để lại ông ấy trơ trọi với đức tin còn non nớt; nghĩ đến đây, cha cảm 

thấy chạnh lòng. 

Sau một lúc giải đáp những thắc mắc căn bản về lẽ đạo, thấy ông chủ nhà đã tạm 

thông hiểu, cha sở thong thả đứng lên để đi sang nhà cô Sáu; ông chủ nhà liền xin đi theo, 

ý chừng ông muốn được “mục sở thị” (2) Công giáo thực tế như thế nào, “ông cha đạo” 

Công giáo có bản lãnh đến đâu trước bọn yêu tinh ma quái để ông có thể tin thêm… 

Đoán được tâm lý đó nên cha sở Luca vui vẻ mời ông chủ nhà đi cùng, dù cha còn chưa 

biết điều gì sẽ xảy ra khi đến gặp cô Sáu, nhất là khi đến đó cô Bảy dùng ma quỷ để thử 

thách cha.  

Đi được một đoạn đường ngắn, ông chủ nhà thình lình hỏi: 

- Nếu đến đó gặp cô Bảy, ông cố tính sao? 

Cha sở hồn nhiên cười cợt: 

- A! Nếu gặp cô Bảy, tôi sẽ “rủ” Cổ “vô đạo” (3) luôn một thể với cô Sáu.  

Nghe cha sở trả lời, ông chủ nhà như muốn té xỉu: 

- Trời thần đất quỷ!... Ông cố nói giỡn hoài! –ông chủ nhà bỗng đổi ra giọng thì thào 

nho nhỏ- Con mẹ Bảy đó là pháp sư thứ thiệt! Ở đất nước Khmer chúng tôi thử hỏi có 

được mấy tay cỡ đó! Con mẹ đó chính gốc phù thủy! Cổ nghe thì chẳng tốt đâu! 

Cha sở giả bộ sợ: 

- Ừm! Thôi thì tôi chỉ năn nỉ Cổ để cho cô Sáu tự do vô đạo. 

Ông chủ nhà tự thấy mình hơi lố, nên giả lả: 

- Đó là sự tự do của cô Sáu, cô Bảy có quyền gì mà ngăn cản! 

Cha sở đáp: 

- Phải! Nhưng ma quỷ, kẻ “bật mí” cho loài người biết rằng loài người có tự do (4) 

Nhưng sau khi loài người sử dụng tự do thì ma quỷ lại căm ghét sự tự do ấy –cha sở nói 

như hỏi ông chủ nhà- Nhưng nếu ma quỷ tôn trọng sự tự do của loài người, hóa ra ma 

quỷ không còn xấu hay sao? 



Cha sở nhìn ông chủ nhà giây lát rồi buông một câu: 

- Nói cho cùng, chính vì điều ấy mà tôi mới có mặt và có việc ở đây. 

Ông chủ nhà chợt bồn chồn lo lắng hỏi: 

- Nếu tôi và cả nhà theo đạo Chúa, liệu chúng tôi có bị ma quỷ quấy phá hay không? 

Cha sở biết, tuy chưa thật theo Chúa, nhưng ông chủ nhà đã sớm chao đảo, cho nên 

ngài vừa trấn an vừa dạy dỗ: 

- Khi người nào đó theo ông, hết lòng tin ông trong mọi hoàn cảnh, ông có bỏ người 

đó không? 

Ông chủ nhà im lặng một lúc rồi gật đầu: 

- Tôi hiểu rồi! Ông cố!  

… 

Nhờ trời sáng dần, mọi cảnh vật mới được phơi bày rõ ra. Cảnh vật được phơi bày 

trước tiên ở nhà cô Sáu là cảnh đám lính dân vệ bị vị “tướng soái” của họ là ông trưởng 

ấp “đem con bỏ chợ” để mặc họ nằm la liệt, lổn ngổn, lăn lóc nằm phơi bụng trên khắp 

sân nhà cô Sáu. Mặc dù mặt trời đã lên cao, nhưng không “chú lính” nào chịu mở mắt 

thức dậy, ngay cả “chú lính” dân vệ có trách nhiệm gác đêm ngồi gần cổng cũng tỳ cằm 

ngủ như chết trên cây súng chống ngược. Tất cả bày nên một cảnh quan bê bối và nhếch 

nhác trông thôi đã rất tức cười.  

Bên trong biệt thự, các phụ nữ đang có mặt cạnh cô Sáu chẳng ai dám bước ra ngoài 

để đánh thức bọn lính vô tích sự kia một tiếng để thức dậy mà ra về, vì ngay cả họ, trừ cô 

con dâu ông chủ nhà dám bước ra ngoài để đi về nhà, còn lại chẳng bà chị nào dám ló 

mặt ra để phải đối diện với cô Bảy.  

… 

Kể lại thời gian lúc 3g sáng, đang khi cô Bảy, ở gian bên ngoài, lúc thì niệm thần chú, 

lúc lại tụng kinh, thỉnh thoảng rú lên bằng một thứ tiếng gì đó nghe rợn người… thì phía 

bên trong nơi có phòng riêng của cô Sáu, cô Sáu với chị Hương và chị Hải ngồi một góc 

tâm sự, hai phụ nữ thay nhau thuật lại từng chi tiết những gian nan vất vả trong 3 ngày 

qua mà cha sở và hai chị phải chịu đựng; các phụ nữ khác ngồi gần đó tròn mắt nhìn, giảo 

tai nghe với nỗi kinh ngạc không thể tả. Tâm sự độ hơn một giờ thì mọi người vì mệt 

mỏi, nên lim dim rồi từng người lần lượt chìm dần vào giấc ngủ ở thời khắc không thể 

cưỡng lại được. 

Cả tòa biệt thự yên tĩnh chẳng có lấy một tiếng động trừ tiếng tụng niệm chen lẫn 

những tràng rú nghe một lúc thì cũng quen tai… của cô Bảy. Có lẽ Cô chuẩn bị cật lực và 

ráo riết cho cuộc gặp cha sở Luca vào sáng mai nên không có giờ ngủ? Có lẽ mải mê 

“luyện phép” mà Cô quên chợp mắt đi một tý? Hoặc cũng có thể vì cứ hết giao tiếp đến 

chuyện trò với ma quỷ, yêu tinh, âm binh thần tướng lẫn các vong hồn để hùa hập nhau 

bày mưu tính kế hãm hại cha sở mà quên mệt mỏi? Hay cũng có thể qua Họ, cô Bảy biết 

được mình sắp phải chạm trán với một tay “kỳ phùng địch thủ” rất đáng gờm khiến Cô lo 

lắng đến mất ăn mất ngủ? 

… 

Khi cha sở Luca đi sang nhà cô Sáu với ông chủ nhà đi kè kè theo một bên, đến cổng 

nhà cô Sáu, cha và ông chủ nhà mới giật mình phát hiện từ lâu, đám đông những người 

dân trong xóm đã tụ tập đầy đủ ở đây chờ cha sở Luca đến. Thấy cha sở đến, họ dạt sang 

một bên tránh đường miệng vừa xì xào bàn tán chuyện lớn sắp xảy ra; nghe loáng thoáng 

cha sở kinh ngạc vì không hiểu sao người dân có thể biết rõ cuộc gặp giữa ngài và cô Bảy 



pháp sư kèm với nhiều tình tiết phỏng định mà chính cha còn chưa nghĩ ra, vì mục đích 

của cha là tới gặp cô Sáu, chỉ gặp cô Sáu mà thôi.   

Thực ra không có gì là lạ! Bởi miền Tây Nam bộ vừa là vùng đất khẩn hoang, vừa là 

vùng đất giáp với đất nước Khmer nổi tiếng với nhiều huyền thoại, cho nên miền Tây 

Nam bộ có rất nhiều tôn giáo cũ mới thi nhau phổ biến và phát triển. Người dân ở đây nói 

chung, bản tính rất sùng đạo, nhất là sùng thứ đạo nào do chính cha ông của họ truyền lại 

cho họ, từ đó nảy sinh tâm lý rất hay so sánh, đánh giá, thử thách nhau dẫn đến khen chê, 

bài bác lẫn nhau giữa tín đồ của tôn giáo này và tín đồ của tôn giáo khác; ngay cả một số 

người Công giáo cũng không thoát khỏi cái tâm lý thiếu lành mạnh ấy thể hiện qua những 

câu khích bác, chế giễu các tôn giáo bạn, thí dụ một số trẻ em Công giáo, ở một vài nơi 

truyền miệng nhau đọc những câu vè mang tính kỳ thị thô thiển: “Đạo Thiên Chúa có lúa 

ăn hoài, đạo Cao Đài ăn hoài hết gạo, đạo Hòa Hảo xách quảo đi xin…” (quảo hay rổ 

quảo là cái rổ dày, đan bằng cật tre già). Trở lại chuyện hôm nay, dân trong xóm tụ tập và 

háo hức chờ xem ông cha đạo Công giáo sẽ “đấu phép” thế nào với nữ pháp sư người 

Miên… đó là chuyện do sự vịn cớ rồi bịa đặt… rất thường hay xảy ra ở vùng đất này; nếu 

tin đồn bịa đặt này kéo dài thêm vài buổi nữa, nó có thể lan rộng, rồi lôi cuốn không phải 

chỉ dân trong ấp, mà dân của cả thị trấn Xà Tón ùn ùn kéo đến đây không ai có thể ngăn 

nổi. 

Khi cha sở đã đến và đứng trước cổng thì nắng sáng đã lên khá cao, đồng hồ chỉ 8g10. 

Ông chủ nhà vừa dùng tay khi thì đập, khi thì lắc mạnh cánh cổng gọi: 

- Cô Sáu ơi!... Cô Sáu ơi!... 

Những người dân tụ tập quanh đó có người cũng hùa theo. Gọi đến năm bảy lượt thì 

phía bên trong cánh cổng có tiếng động, thấp thoáng xuất hiện một bóng người, bóng 

người đàn ông, bóng người đàn ông ấy không rõ mặt mũi do các thanh sắt của cánh cổng 

quá to và đan nhau quá dày; tuy nhiên vẫn có thể nhận ra bóng người đàn ông ấy mặc áo 

cư sĩ màu xanh nhạt, ông ta tiến ra đứng giữa sân và trả lời bằng một giọng cau có gắt 

gỏng gần như nạt nộ: 

- Ai đó!... Mới sáng sớm đã phá làng phá xóm phải không… Ai đó?    

Những người tụ tập vừa nghe nói như thế thì nổi giận phản ứng ngay không chờ cha 

sở và ông chủ nhà có ý kiến: 

- Người thân của cô Sáu đến gặp cô Sáu được không? 

- Người thân của cô Sáu đến gặp cô Sáu đây chứ phá làng phá xóm cái gì! 

Một số người nóng máu nói lớn với nhau: 

- Á à! Cái thằng cha hôm qua đó mà!… Nghe nói chả trốn như chó lủi…  

- Bây giờ lộ mặt rồi hả “cha nội”? 

- “Cha” là gì của cô Sáu mà làm phách dữ vậy?  

- Lính đâu hết rồi? Gô nó lại giải đến trưởng ấp đi! Thằng chó chết! 

- Ông trưởng ấp ơi! Nó đây rồi! 

…  

Đám đông ồn ào một lúc rồi thì cũng im lặng dần. Bằng một giọng nói bất lịch sự, đầy 

ác cảm chẳng coi đám đông ra gì, người đàn ông không hề hạ giọng, đã vậy còn quát lớn 

hơn: 

- Cô Sáu đi vắng rồi!  

Đám đông lại rân lên và có người nói: “Thằng cha này là người của cô Bảy nên mới 

hách xì xằng như thế!”. 



Ông chủ nhà nói với cha sở: 

- Lạ quá! Con dâu của tôi vừa từ bên cô Sáu về chẳng hề nói cô Sáu đi vắng. Sao bây 

giờ thằng cha này lại nói “cô Sáu đi vắng”?... Hoặc là cô Bảy không muốn cho ông cố 

vào nhà? 

Cha sở từ đầu đến giờ vẫn im lặng đứng quan sát và lắng nghe tất cả; ngài chợt nghĩ: 

đích thị đây là giọng nói và chính là người đàn ông hôm qua với cách ăn mặc và phong 

cách thù địch; nếu căn cứ theo lời của cô con dâu ông chủ nhà tối hôm qua thuật lại 

“Thằng cha ấy trốn đi đâu biệt tích đến nỗi ông trưởng ấp cùng cả một tiểu đội lính dân 

vệ lùng sục, bới tung, cày nát cả ngôi biệt thự cũng vẫn không tìm ra dù một dấu vết nhỏ 

của hắn” vậy thì chắc chắn người đàn ông này không thể là người cõi dương; tiểu đội 

lính dân vệ ở trước sân nhà cô Sáu giờ này vẫn còn ngủ, chắc hẳn họ không thể ngồi dậy 

vì cô Bảy đã làm gì với họ rồi; suy nghĩ thêm vài mươi giây nữa cha sở quyết định chính 

ngài phải ra tay.  

Cha đến trước cổng và tự mình mở cổng.   

Khi đã đến sát cổng, tình cờ qua khe cổng, cha bỗng thấy thật rõ người đàn ông. Rất 

kỳ lạ! Cha thấy rõ người đàn ông không có gương mặt, nghĩa là trên gương mặt của ông 

ta, hoàn toàn phẳng lì và nhẵn thín trông kỳ dị vì chẳng có mắt, chẳng có mũi, cũng 

chẳng có miệng… Tuy nhiên, trong nháy mắt, có lẽ biết cha sở nhìn thấy nên người đàn 

ông vội quay mặt vào trong ngôi biệt thự. 

Cho rằng có thể mình quáng gà trong phút chốc mà nhìn “gà hóa quốc” nên cha 

không quan tâm chuyện ấy nữa... thực tế cũng bởi vì cùng lúc ấy, cha giơ tay chạm cổng, 

hai cánh cổng bỗng tự động mở toang ra trong khi tự nãy giờ, ông chủ nhà lay, lắc, đẩy 

mạnh bằng sự phụ giúp của vài người đàn ông khác mà cánh cổng vẫn trơ trơ đóng chặt. 

Cha sở hơi ngạc nhiên nhưng ngài cũng chẳng để ý lắm vì nghĩ rằng có thể đó là chuyện 

ngẫu nhiên của cái chốt cổng.  

Cổng bị mở khiến cho đám đông kêu “Ồ” lên mừng rỡ. Cha sở tiến vào.  

Cha định đi nhanh theo để bắt kịp người đàn ông không có gương mặt đang ở cách 

ngài không xa, nhưng có vẻ như thấy cha sở bước vào sân và xăm xạm đi vào nhà, người 

đàn ông đi thật nhanh vào nhà rồi biến mất khi chưa vào hẳn trong nhà. Cha sở dụi mắt 

và lại tự cho rằng mình bị nhìn lầm do ánh sáng chói chang của nắng gắt mùa hè. 

(còn tiếp) 

 

(1) Cho đến hiện nay, lúc nào cũng vẫn còn vô số vấn nạn về giáo lý, thần học, tu đức… 

mà tân tòng lẫn giáo dân kỳ cựu không biết hỏi ai nên đành sống đạo kiểu: “nuốt xuống 

bụng” hay cứ “ngậm” thắc mắc mà tin Chúa.        

(2) “Mục sở thị”: nghĩa là tận mắt chứng kiến.  

(3) “Vô đạo”: Ngày xưa Công giáo vừa rời khỏi các cố Tây, lúc ấy chưa có nhiều từ 

vựng thích đáng, cho nên từ ngữ “vô đạo” có nghĩa là tin Chúa... thịnh hành trong giới 

bình dân.  

(4) Ở vườn địa đàng, ma quỷ tiết lộ cho Hai Ông Bà Nguyên tổ rằng loài người có tự 

do, tự do theo Chúa hay tự do không theo Chúa. Do đó, trái cấm vườn địa đàng thực ra 

là “ý thức tự do”. 
 


