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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 40 của kỳ 53.  

 

La hán thứ 11 đứng lên tự xướng danh: 

- Thưa Thầy cả Luca, tôi là Tôn giả thứ mười một trong số mười tám, tôi tên là La Hầu La (1), 

xin được phép hỏi: Có phải Thiên Chúa an bài tất cả mọi sự không? 

Cha sở Luca gật đầu khẳng định: 

- Đúng! Thiên Chúa an bài hay còn gọi là tiền định hoặc quan phòng… tất cả mọi sự trên trời, 

dưới đất lẫn trong hỏa ngục. 

Tôn giả La Hầu La hỏi: 

- Do đâu Thầy cả quả quyết như vậy? 

Cha sở Luca đáp: 

- Tôi có thể xác quyết như vậy vì Đức Chúa Giêsu xuống trần đã từng phán dạy "…mọi sợi tóc 

trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi" (2). Vả lại, Thiên Chúa tạo dựng được tất cả mọi sự, sao 

Người không thể an bài, tiền định, quan phòng hay sắp đặt tất cả theo Thánh Ý của Người? 

Tôn giả La Hầu La hỏi: 

- Thiên Chúa có an bài tất cả mọi sự: sự Có và sự Không trong thế giới hữu hình lẫn thế giới vô 

hình chăng? 

- An bài tất cả! Không sót thứ gì và không trừ nơi nào. Nói chung, Thiên Chúa an bài một cách 

tuyệt đối. 

Tôn giả La Hầu La: 

- Thiên Chúa an bài từng chi tiết nhỏ, nhỏ đến cực kỳ… hay sao? 

Cha sở: 

- Phải! Nếu không như vậy sao có thể gọi là an bài? Người an bài từ chốn cực đại đến tậncùng 

nơi cực tiểu, vật cực đại đến vật cực tiểu, từng chi tiết lớn đến từng chi tiết nhỏ, vũ trụ cực kỳ bao la 

trí người không sao tưởng tượng ra cho đến vũ trụ cực kỳ nhỏ bé đến mắt người không sao nhìn 

thấy… một cách tạm kêu là máy móc, máy móc đến tựa như lạnh lùng, cứng nhắc và nguyên tắc; 

lạnh lùng, cứng nhắc và nguyên tắc đến độ giống như tàn nhẫn. 

Tôn giả La Hầu La khẽ kêu lên: 

- Ôi! Đã an bài tất cả không trừ một thứ gì và nơi nào, an bài đến tuyệt đối, an bài đến cùng cực 

một cách máy móc kiểu như thế thì còn chi là linh hoạt và phóng khoáng của sáng tạo? 

Cha sở Luca: 

- Nơi Thiên Chúa, một khi cái Có nằm trong cái Không, cái Không lại chứa cái Có, cái lớn nhất 

nằm trong cái nhỏ nhất, công bình chứa nhân hậu, nhân hậu vẫn có công bình vân vân… thì máy 

móc và linh hoạt sáng tạo cũng có thể ở trong nhau. 

Tôn giả La Hầu La công nhận và hỏi tiếp: 

- Như vậy loài người đâu còn có tự do nữa nếu Thiên Chúa an bài, tiền định hay quan phòng sắp 

đặt tất cả? 



Cha sở Luca đáp: 

- Thiên Chúa là Đấng tạo dựng tất cả, Thiên Chúa đã tạo dựng được tất cả thì Người cũng an bài 

tất cả; đã tạo dựng và an bài tất cả thì Người là Đấng có quyền năng tuyệt đối trên tất cả; đã có 

quyền năng tuyệt đối trên tất cả tức là Người có tự do tuyệt đối. Kế tiếp, bởi vì dựng nên loài người 

giống hình ảnh Người cho nên loài người cũng có khả năng tạo dựng chút ít, an bài chút ít, quyền 

năng chút ít và tự do chút ít, nghĩa là những gì Thiên Chúa có, loài người cũng có như câu từ miệng 

Chúa phán ra: “…tất cả những gì của cha đều là của con…” (3), chỉ là có ít và có một cách giới 

hạn (4), có trong một chừng mực: thứ, hạng, loại… gì đó mà thôi (5), vì loài người ngay từ đầu đã 

tỏ ra hư hèn trong vườn địa đàng, cho nên họ chỉ được Thiên Chúa dè sẻn ban cho sự tự do giới hạn 

trong một số khoản gọi là các “nén bạc”: ví dụ khoản tự do có tên là “nén bạc tuổi tác”, khoản tự 

do có tên là “nén bạc không gian sống”, khoản tự do có tên là “nén bạc sức khỏe”, khoản tự do có 

tên “nén bạc tiền của”, “nén bạc tài năng”, “nén bạc trí khôn”, “nén bạc hiểu biết”, “nén bạc 

quyền lực” vân vân… Ở trong phạm vi rất giới hạn của mỗi khoản tự do vừa kể, mỗi người được tha 

hồ tự ý sử dụng, nhưng phải chịu trách nhiệm bảo tồn, sinh lợi, hậu quả y như 3 người đầy tớ trong 

dụ ngôn “các nén bạc”; tự do nhiều thì trách nhiệm nhiều; thí dụ trong khoản tự do có tên là “nén 

bạc tuổi tác”, Thiên Chúa ban cho ông A số tuổi đời là 70 năm, ông A chỉ có tự do trong thời gian 

70 năm sống mà thôi, và bởi vì sống nhiều năm tức nhiều tuổi) hơn ông B chỉ có 50 năm tuổi, cho 

nên ông A chịu trách nhiệm nhiều hơn ông B. 

Hai phụ nữ, ông Tám Ria, cô Sáu và cô Bảy, cả năm người đều chưa rõ hoặc không hề biết Kinh 

thánh là gì, chưa hề nghe trong Kinh thánh có sách Phúc âm và trong sách Phúc âm có chép những 

Lời Chúa và những dụ ngôn do Chúa đặt ra để dạy loài người… vì vào thời này, Kinh thánh hay 

Phúc âm nói riêng, vẫn còn là pho sách khan hiếm (6) chưa được phổ biến do ngành in ấn chưa phát 

triển, Kitô hữu sống đức tin chủ yếu giữ Mười điều răn của Chúa và các điều luật của Hội thánh. 

Vậy để giúp 5 người hiểu theo kịp với các La hán, cha sở Luca chốc chốc lại phải quay sang tóm tắt 

các dụ ngôn v.v… cho họ, hoặc cứ mỗi lần cha sở nhận thấy cần phải giải thích thêm gì đó cho 5 

người, ngài không ngần ngại giải nghĩa… thế là, rất mất giờ và nhọc mệt cho cha sở Luca. Suốt từ 

lúc hơn 1g trưa cho đến chiều tối, cha sở không được nghỉ ngơi, trừ lúc cô Bảy kể chuyện. Hiện cha 

sở lẫn mọi người ai cũng mệt và đói. 

Không thể bỏ đi nấu cơm trong lúc này; vả lại, nấu được cơm thì lấy gì để làm món mặn; cô Sáu 

và hai phụ nữ chưa biết xử trí ra sao thì: may mắn, người dân chung quanh đều là Phật tử, đều biết 

danh các La hán qua kinh sách, lại sẵn tính rất tò mò với những gì xảy ra trong những ngày vừa qua 

ở nhà cô Sáu, cho nên với lòng sùng mộ, hiếu khách, vị tha, chẳng ai bảo, họ tự động ngẫu nhiên 

mang đến trước cổng nhà cô Sáu nào bánh tét, bánh ú, bánh ít, bánh gói bằng lá dừa hay lá thốt lốt, 

chuối, khoai lang, khoai mì, nước dừa tươi, mía… với ý cúng các La hán và cha sở mà họ xem là 

những vị thánh. 

Sau khi giải thích một hơi dài về các dụ ngôn xong, cha sở xin phép các La hán tạm ngưng để ăn 

chiều, cô Sáu, hai phụ nữ và ông Tám Ria chạy ùa ra cổng để nhận các thức ăn của người dân, rồi 

cùng với họ mang vào sân, trước bậc tam cấp dẫn vô nhà để mọi người ăn uống. 

Thập bát La hán ăn uống như người bình thường, vì họ là các tăng ni còn sống hẳn hoi ở rải rác 

trong các ngôi chùa dọc từ bên Miên sang đến đất Việt Nam được Thập bát La hán chọn tìm mượn 

xác; vì vẫn là người đang sống cho nên họ cần ăn uống, nghỉ ngơi như mọi người bình thường. 

Khi thấy thức ăn nước uống của mình đã được Thập bát La hán và cha sở vui vẻ tiếp nhận, người 

dân bắt đầu mon men vào gần hơn để xem cho tỏ tường khuôn mặt và dáng dấp của từng La hán; 

hầu hết trong số họ đều há hốc mồm ngạc nhiên thú vị, họ hỏi han cô Sáu, ông Tám Ria và hai phụ 

nữ đủ điều về các La hán, có người còn quỳ lạy các La hán, nhưng các La hán không mở miệng nói 

gì, các ông không được phép phát ngôn gì ngoài giờ tham chiếu học hỏi với cha sở; nói đúng hơn, 

hình như các tăng ni được Thập bát La hán mượn xác đều không phải là người Việt, cho nên trừ lúc 



học tập, họ không thể nói cũng không nghe được tiếng Việt, người dân nói hoặc hỏi gì, họ cũng cứ 

thinh lặng tỉnh rụi, nhờ đó không xảy ra cảnh suồng sã quá trớn. 

Tổng cộng có tất cả là 24 người trong nhà cô Sáu, thế mà ăn và uống không thấm gì so với số 

thức ăn nước uống người dân trong ấp mang đến. Sau khi mọi người no nê và đã khát, sức khỏe 

được phục hồi, cô Sáu giải thích cặn kẽ cho người dân, thế là người dân từ từ rút lui ra bên ngoài 

cổng, để lại sự yên tĩnh như cũ và cuộc tham vấn lại tiếp tục. 

La hán thứ mười một hỏi tiếp theo: 

- Nhưng trong những khoản tự do ấy, Thiên Chúa có còn an bài không? 

Cha sở gật đầu: 

- Vẫn còn an bài và an bài từng chi tiết sự “tiêu pha” các nén bạc Người đã giao. 

Tôn giả La Hầu La kêu lên: 

- Như vậy con người chúng ta mất tự do rồi còn gì? 

Cha sở:  

- Thiên Chúa an bài luôn cả sự tự do của chúng ta vì có câu: “Cha các con biết rõ điều các con 

cần, ngay cả trước khi các con xin” (7) 

 (còn tiếp) 

 

 

(1) Vị La Hán thứ mười một – Tôn giả La Hầu La 
 

Trầm Tư La Hán (Ảnh: Internet) 

 

Ông là người con trai của Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo cha đi xuất gia làm một trong 10 đại đệ 

tử của Phật Đà. Ông được người đời gọi là “Trầm Tư La Hán”. 

(2) "Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị 

bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. 

Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ" (Lc 12,1-7). 

(3)"…Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy 

tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: 

'Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.' Người anh cả 

https://www.dkn.tv/van-hoa/cau-chuyen-cuoc-doi-phat-thich-ca-mau-ni-va-loi-tien-tri-cho-thoi-dai-chung-ta.html
http://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2015/12/942f1b1c8dccbba92cc886f9557f9818.jpg


liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã bao 

nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được 

một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của 

cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’. Nhưng người cha nói với 

anh ta: 'Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng 

ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy" 

(Lc 15,1-3.11-32). 

(4) Sách Sáng thế ghi rõ khi Chúa dựng nên Hai Ông Bà Nguyên tổ, ban cho họ tự do ăn mọi thứ 

trái cây trong vườn chỉ trừ một cây “biết lành biết dữ”… đó là một ẩn dụ loài người có những 

gì Thiên Chúa có, nhưng chỉ phản chiếu hay có một cách giới hạn… trong đó có sự tự do.     

(5) Dụ ngôn “nén bạc” sau đây nói lên điều đó: "…có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến 

mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa 

một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy 

đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được 

hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian 

lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến 

tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời 

được năm yến khác đây." Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! 

Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của 

chủ anh! "Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai 

yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây." Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi 

và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà 

hưởng niềm vui của chủ anh! "Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, 

tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem 

chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! "Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và 

biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc 

của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến 

bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư 

thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy 

quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng" (Mt 25,14-30). 
(6) Kinh thánh Cựu ước được gọi là Sấm truyền cũ, Kinh thánh Tân ước được gọi là Sấm truyền mới. Các 

họ đạo đều có phổ biến (qua dạy giáo lý, qua thánh lễ hay kinh sách v.v…) Sấm truyền cũ và Sấm truyền 

mới, nhưng những quyển sách ấy không phải là sách dịch, mà chỉ là những tóm lược dưới hình thức các 

truyện tích.  

(7)Mt 6,15 


