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• 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 31 của kỳ 53.  

 

Cha sở đối đáp trôi chảy, trả lời các câu hỏi một cách phân minh, tuy nhiên cũng do Thập 

bát La hán đều là những cao nhân thông tuệ và dĩnh ngộ, lại được trải nghiệm cõi niết bàn, sự 

thông tuệ càng cao thâm… cho nên cha sở nói đến đâu, họ hiểu đến đó, coi như đây là cuộc 

trao đổi giữa các bậc thánh hiền, hoàn toàn không còn là cuộc thách đấu để chận chẹt nhau như 

ban đầu dự tưởng. Cô Sáu dõi theo từng lời với sự đón nhận sáng suốt và đầy thiện tâm thiện 

chí, chỉ tội cho hai phụ nữ và ông Tám Ria phải vất vả lắm mới hiểu nhưng là hiểu lõm bõm 

những điều cao trọng trong cuộc trao đổi hy hữu này. 

 

Tác giả (MVL) tuy lòng lúc nào cũng cảm phục cha sở Luca, nhưng lắm lúc cũng thắc mắc, 

đặc biệt trong vụ ngài tiếp xúc với Thập bát La hán; tại sao? – Vì lúc nào tác giả, vào thời đó, 

cũng nghe văng vẳng bên tai trong giới giáo sĩ, tu sĩ ở giáo phận, những tiếng chế nhạo cha 

sở, nào là chế nhạo ngài khờ, dốt, “siêu” (đểnh đoảng), quê mùa, nghèo khó… nhưng nếu ở 

gần ngài, tác giả lại thấy khác hẳn, vậy hỏi sao mà không hoài nghi ngài cho được? Sau này 

ngày càng nghiệm ra rằng: nhờ sống thực thi Lời Chúa, cha sở Luca trở nên một con người lạ 

lùng thế đó, một con người như thỏi than đen xì, xấu xí… trước mặt người đời, nhưng lại là 

thỏi than hừng hực cháy đỏ rực, tỏa sức nóng, sức đốt và sức sáng của sự thông tuệ và dĩnh 

ngộ trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người nào có tâm có đức. Càng về sau tôi càng thâm 

hiểu, ai thực thi Lời Chúa đều như vậy cả. 

  

Sau khi La hán thứ 3 hài lòng, rất hài lòng là đàng khác… với câu trả lời của cha sở Luca 

xuyên qua cái cách ông ta rón rén ngồi xuống trong thinh lặng, suy tư nhưng hoan hỉ, La hán 

thứ 4 đứng lên xưng danh: 

- Tôi là Tôn giả Tô Tần Đà xin hỏi: Thiên Chúa ở đâu? Nơi nào là nơi Ngài ngự? 

Cha sở trả lời một cách rất dứt khoát: 

- Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. 

Tôn giả Tô Tần Đà hỏi ngay: 

- Tại sao Người là Nhất thể (1) lại có thể cùng một lúc ở nhiều nơi, ở khắp mọi nơi… 

được? 

Cha sở cũng đáp không chần chừ: 

 - Vì Thiên Chúa không phải “Nhất thể” theo kiểu chúng ta nghĩ. Nếu Người đúng như 

chúng ta nghĩ, thì Người không còn là Thiên Chúa nữa. 

La hán thứ 4 tức Tôn giả Tô Tần Đà nài nỉ: 

-  Xin thầy cả rộng tình chỉ dạy thêm! 

Cha sở nhẹ nhàng: 

- Các ông có thấy được hình dáng của tình yêu ra sao hay không? Thế mà ngay như một 
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đứa trẻ được cha mẹ yêu thương, đi đâu trong nhà nó cũng thấy được tình yêu thương ấy của 

cha mẹ. Thiên Chúa là tình yêu, có câu: “Tình yêu Chúa chan hòa khắp vũ trụ”. Vậy Thiên 

Chúa là tình yêu cho nên Người ở khắp mọi nơi. 

Hình như chưa thấy thỏa mãn, tôn giả Tô Tần Đà còn nhăn nhúm vầng trán dưới chiếc mũ 

hòa thượng uy nghi đang đội trên đầu, thấy vậy cha sở kiên nhẫn giải thích thêm: 

- Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu là siêu vật thể, tức cao siêu hơn vật chất; vì không phải 

là vật chất cho nên tình yêu không có hình dạng, mùi vị, màu sắc, kích cỡ, trọng lượng, nơi 

chốn… vậy mà chúng ta khi được ai yêu, chúng ta đều cảm nhận được có tình yêu, tình yêu ấy 

có hình dạng hẳn hoi, có mùi vị tỏ tường, có màu sắc minh bạch, có kích cỡ, có trọng lượng và 

có nơi chốn đường hoàng như mọi vật thể hữu hình; kỳ diệu là chỗ ấy. Thiên Chúa dựng nên 

vạn hữu, Người yêu hết mọi vạn hữu, cho nên tình yêu của Người ở khắp vạn hữu, thế là 

Người ở khắp mọi nơi. 

La hán thứ tư Tôn giả Tô Tần Đà có vẻ hiểu ra, ông phát biểu: 

- Thế nên ở cõi niết bàn, tôi vẫn thấy dù rất hoan lạc, nhưng vẫn còn thiếu vắng. 

Cha sở nói ngay: 

- Phải! Vì các tôn giáo khác không dạy tín đồ về tình yêu, không dạy yêu, không dạy cách 

yêu và không dạy người mình phải yêu v.v… chỉ dạy chân lý từ bi, không chấp v.v… 

Đến đây bỗng ngoài đường có tiếng ồn ào của đám đông. Khi mọi người chưa ai hiểu 

chuyện gì thì cánh cổng to đùng và sù sì đen trũi xịch mở. Cô Bảy xuất hiện. 

Tuy chưa nhìn thấy cô Bảy lần nào, nhưng cha sở Luca đoán ra ngay người đàn bà gầy gò 

đen đủi, dáng cao cao với điệu bộ nhanh nhẹn, lại ngang nhiên mở cổng đi vào nhà cách hiên 

ngang… ấy chính là cô Bảy; cùng lúc, ông Tám Ria và hai phụ nữ đồng loạt thốt: 

- Cô Bảy! 

Sau lưng cô Bảy, đám đông ùa theo vào cổng; điều ấy chứng tỏ từ nãy giờ, trông thấy đoàn 

Thập bát La hán vào nhà cô Sáu, người dân kháo nhau rồi cùng tò mò đến xem trong trật tự, 

bây giờ lại thấy cô Bảy đến, họ càng tò mò đến không kiềm chế nổi sự háo hức, thế là phản xạ 

ùa đại vào theo sau lưng cô Bảy; nhưng cô Bảy dừng chân lại, nói gì với họ đôi ba câu rồi đuổi 

họ ra, đóng cổng lại. Cô Bảy tiến thẳng vào nhà. 

Lạ một điều, từ nãy giờ, các vị La hán không ai tỏ ra ngạc nhiên; nói đúng hơn, chẳng ông 

nào tỏ ra chú ý đến cô Bảy và việc Cô đang đi vào nhà; có vẻ như các La hán không liên quan 

gì với cô Bảy. Điều này gây cho cha sở Luca thắc mắc: so với ban đầu, ngài nghe không lầm 

rằng đoàn Thập bát La hán từ cõi vô hình trở về do hiện tượng lên đồng tập thể, tức Thập bát 

La hán mượn xác người sống để trở về theo thuật gọi hồn của cô Bảy… nhưng tại sao bây giờ 

các La hán lại tỏ ra không liên can gì đến cô Bảy. Nghĩ như thế nhưng cha sở Luca vẫn còn 

một niềm tin, niềm tin ấy là qua những câu hỏi tìm hiểu về Thiên Chúa, thì sự việc xảy ra 

không thể là của ma quỷ, và những trao đổi nãy giờ thực ra rất nghiêm túc, không thể là trò 

đùa của bất kỳ thế lực nào.  

Nghĩ như thế rồi, cha sở Luca bình tĩnh chờ xem việc gì xảy ra. 

Vị La hán thứ 5 mình trần nhưng phía dưới có quấn xà-rông đứng lên tự giới thiệu và hỏi: 

- Tôn giả Nặc Cự La, tôi xin mạo vấn thầy cả: Thiên Chúa là tình yêu. Rất tuyệt! Không 

còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng phải có hình hài. Hình hài ấy như thế nào? 

Cha sở Luca trả lời: 

- Hình hài ấy là Thiên Chúa Nhất thể Tam vị, tức Một Chúa Ba Ngôi… 

La hán Nặc Cự La từ đầu đã tỏ ra nóng tính, ngồi không yên, bây giờ lại ngắt lời cha sở… 

thật là tính khí xứng với nhân dạng, nhân dạng là mập to, cởi trần trùng trục không biết ngại; 

ông ta khoác tay ra vẻ không muốn nghe tiếp mà chận lời cha sở: 

- Đó! Đó! Đó! Đó!... Tại sao Nhất thể mà lại có thể Tam vị? Một Đấng sao lại có tới Ba 
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vị? 

Cha sở Luca vẫn cứ một mực điềm tĩnh và nhã nhặn, cha lại còn cười khì trước vẻ thô cục 

của tôn giả Nặc Cự La: 

 - Điều đó thật ra rất dễ hiểu!... Như không gian là nhất thể, nhưng luôn có tam vị: cao thì 

ở phía trên, thấp thì ở phía dưới, trung thì ở giữa. Không gian không thể có một vị trí cao, 

không thể có một vị trí thấp, cũng không thể có một vị trí trung. Phải có ba vị trí hợp lại mới 

thành không gian… Như quang cảnh cũng một mà ba: sáng, tối, mờ. Như trọng lượng cũng 

một mà ba: nặng, nhẹ, vừa…  

Tôn giả Nặc Cự La lại nóng nảy ngắt lời cha sở: 

- Chà! Chà! Chà! Chà!... Phải! Phải!... Hữu thể (cái Có) nào cũng như thế! Đúng! 

Đúng!... Một kích cỡ nhưng ba dạng diện: Lớn, nhỏ, vừa; một thể trạng nhưng ba hình dáng: 

đặc, lỏng, sệt; một sắc nhưng 3 màu: trắng, đen, xám… Tất cả hữu thể hữu hình lẫn vô hình 

đều nhật thể tam vị như Thiên Chúa. 

Có ai đó nói: 

-  Vì đều là do Thiên Chúa sinh ra.   

Cha sở khen: 

- Đúng rồi! “Qualis pater, talis filius”, cha nào con nấy! 

Tôn giả Nặc Cự La thích quá múa tay múa chân làm tuột cả khố xuống dưới chân, ông nói 

như hét: 

 - Nhất thể tam vị! Thiên Chúa nhất thể tam vị, Thế giới nhất thể tam vị! Tất cả vạn hữu 

đều nhất thế tam vị! Ơi sao xưa nay ta ngu quá chẳng hiểu gì cả! Vậy mà đòi làm La hán! 

Múa tay múa chân và nói như la như hét xong bỗng Tôn giả Nặc Cự La quỳ sụp xuống lạy 

Chúa: 

 - Lạy Thiên Chúa! Lạy Thiên Chúa tôi ơi! Tôi đã hiểu. Cám ơn Ngài đã cho tôi về lại trần 

gian để học biết Ngài. Cám ơn Ngài Thiên Chúa tôi ơi!... 

Một mình Tôn giả Nặc Cự La mà làm cho Thập bát La hán náo động cuồng nhiệt cả lên, có 

nhiều ông bắt chước Tôn giả Nặc Cự La, cũng quỳ sụp xuống lạy Chúa như tế sao. 

Thình lình có một tiếng hét to, sắc, mạnh… vang lên: 

-  Thôi đi!      

Mọi người đều giật mình và nhìn ra sân nơi phát ra tiếng hét mới hay cô Bảy đang đứng 

chần vần ở bên dưới các bậc thang dẫn lên phòng khách; không ngờ từ ngoài cổng cô Bảy vào 

đến nhà nhanh đến thế.. 

Cô Bảy hét thêm: 

- Tôi thỉnh Các Ông trở về đây để  làm gì vậy? 

Cô Bảy nhẹ giọng hơn, nhưng vẫn với vẻ tức giận: 

-  Để Các Ông ủng hộ lão già này hả?  

Tất cả đều im lặng. 

Ông Tám Ria nhận ra tiếng cô Bảy từng nói qua vợ mình. Ông ghé tai cha sở và lắp bắp 

nói với cha sở: 

- Thưa ông cố! Chính là “con mẻ” (con mẹ nầy – tức cô Bảy)! Con mẻ đã từng nói chuyện 

với ông cố ở nhà tôi. 

Cha sở gật đầu xác nhận.   

(còn tiếp) 

 

(1) Vị La Hán thứ 4: Tôn giả Tô Tần Đà 
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Thác Tháp La Hán (Ảnh: Internet) 

Ông là vị đệ tử cuối cùng của Phật Đà. Bởi vì tháp là tượng trưng cho Phật, vì tưởng niệm đã 

đi theo Phật Tổ nên ông tự đặc chế ra một cái tháp và mang theo bên mình. Vì vậy, người đời 

sau này gọi ông là Thác Tháp La Hán. 

(2)  Vị La Hán thứ 5: Tôn giả Nặc Cự La 

 
Tĩnh Tọa La Hán (Ảnh: Internet) 

Vị La Hán này vốn là một võ sĩ. Sau khi xuất gia, Sư phụ vì muốn ông vứt bỏ tính cách lỗ 

mãng khi xưa nên bắt ông ngồi tĩnh tọa. Khi ông ngồi tĩnh tọa liền hiện ra thể trạng đại lực sĩ, 

đây là lý do người đời sau gọi ông là “Tĩnh Tọa La Hán”. 


