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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 41 của kỳ 53.  

 

Tôn giả thứ mười một La Hầu La hỏi: 

- Nếu Thiên Chúa an bài cả sự tự do của con người chúng ta, thì sự tự do ấy còn có ý nghĩa 

gì? 

Cha sở: 

- Thật dễ hiểu! Ví dụ một người cha nọ cho đứa con trai nhỏ của mình 100 đồng để tự do 

tiêu xài; vì biết rõ khả năng của cậu bé chỉ có thể làm chủ được bấy nhiêu, biết rõ tính tốt lẫn 

tật xấu của nó, biết rõ sở thích và cách nó sẽ dùng số tiền ấy để làm gì, cho nên người cha đã 

kín đáo dặn dò lối xóm hỗ trợ và chăm sóc nó. Thế là tuy ở nhà, nhưng người cha biết con trai 

thế nào rồi cũng đến những hàng bánh trái nó ưa thích, cũng ghé vào gian hàng bán đồ chơi, 

cũng chơi ném lỗ ăn tiền và buổi chiều khi về nhà thế nào rồi cũng mua một cái bánh gì đó cho 

mẹ và vài viên kẹo sữa cho em gái của nó. Và người cha đã tính đúng. Thiên Chúa đối với con 

người cũng vậy, nhưng Người hơn cả “tính đúng”, mà là vừa tính đúng, sắp xếp trước và thấy 

rõ hơn người cha kia tất cả sự tự do của chúng ta. Cho nên mới nói Thiên Chúa an bài mọi sự 

thậm chí cả sự tự do của chúng ta. 

“Huỵch!”…  

Cô Bảy đang ngồi trên ghế thình lình bật ngã và văng xuống sàn nhà một cú thật mạnh rồi 

nằm sõng soài giống như có ai cố sát quăng quật hất ngã Cô; sau đó Cô giãy đành đạch như con 

cá lóc bị đập đầu đánh vảy, hai chân lẫn hai tay dang rộng ra và đập bành bạch xuống mặt sàn 

liên hồi. 

Cô Sáu, hai phụ nữ và ông Tám Ria hốt hoảng nhảy bổ tới đỡ cô Bảy lên; tuy nhiên, hầu 

như không thể, vì cô Bảy bỗng trở nên nặng trịch như khối đá, người như dính chặt xuống sàn 

nhà, không ai dịch chuyển nổi dù chỉ là đỡ cho cô ngồi lên mà thôi. Đôi mắt cô Bảy trợn trừng, 

miệng ngậm kín, hai hàm răng như nghiến chặt. Thương em qúa không biết làm sao, cô Sáu 

thất thanh kêu cha sở:  

-  Cha ơi làm sao bây giờ? 

Cha sở cũng quá bất ngờ vì ngài đang còn mải tập trung cho những ý tưởng đang cố trình 

bày cho Thập bát La hán. Suy nghĩ thật nhanh, cha sở nói: 

-  Tránh xa cô Bảy ra! Cổ không hề hấn gì đâu! Vì đây có thể là “mưu ma chước quỷ”. Đã 

từng đi theo ma quỷ thì nhất định không thể muốn bỏ là bỏ.   

Cô Sáu nghe vậy cảm thấy hơi yên tâm nên liền cùng hai phụ nữ và ông Tám Ria đứng lên 

và lùi ra. 

Chuyện đột ngột và đáng lo đến sốt vó… thế mà, Thập bát La hán ngồi tỉnh rụi, dường như 

phớt lờ bằng dáng vẻ không quan tâm, thậm chí có vị còn không thèm liếc mắt xem thử coi cô 

Bảy đang như thế nào. Âu đó cũng là một bằng chứng cho thấy có thể cha sở nói “mưu ma 

chước quỷ” là đúng thật. 



Quả nhiên! Sau khoảng chừng 5 phút co giật và đau đớn như người bị động kinh, cô Bảy co 

giật yếu dần… rồi nằm yên. Nằm yên giây lát cô Bảy cựa mình và từ từ ngồi dậy, vừa ngồi dậy 

vừa đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào mọi người làm cho cô Sáu, hai phụ nữ và ông 

Tám Ria kinh sợ lui càng xa khỏi cô Bảy, xích càng gần về phía sau lưng cha sở; cha sở vẫn 

ngồi yên bình tĩnh quan sát cô Bảy và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.  

Đúng như lời cha sở nói, cô Bảy không hề hấn gì thật vì chẳng phải cô mắc bệnh. Cô Bảy 

ngồi xếp bằng theo tư thế Kiết già của các thiền sư bên Phật giáo, rồi bắt đầu nhìn chằm chằm 

vào riêng cha sở, nói với cha bằng một giọng như rít qua kẽ răng vẻ căm giận:  

-  Ông già! Giữa ông và Chúng ta nợ nần gì với nhau mà sao ông cứ phá hỏng việc Chúng 

ta hoài vậy? 

Cha sở nghĩ ngay đến những ngày vừa qua ngài đã hóa giải hết các trò yêu ma của cô Bảy 

tung ra để ngăn chận ngài đến nhà cô Sáu… nên cha yên lặng. Cô Bảy nói tiếp với giọng đanh 

thép: 

-  Ông cứ ở yên trong họ đạo của ông đi, sao lại phải lên “địa phận” của Chúng ta để phá 

khuấy Chúng ta? 

Nghe vậy cha sở hỏi: 

-  Ông là ông Lực lượng đó à? Tôi nghe được đúng cái cách xưng hô và trò chuyện mà ông 

từng nói với tôi cách đây 5, 6 năm về trước. Tôi chỉ làm việc bổn phận của tôi thôi. Các Ông 

thừa biết mà!  

Cha sở nói thêm: 

-  Các Ông cũng phá tôi chứ không à? Theo yêu cầu của cô Sáu, tôi đến đây, thế mà Các 

Ông dùng hết đòn này đến phép nọ, từ những đòn nhẹ cho đến những phù phép kinh hoàng tàn 

độc để cản phá và để giết hại tôi, trong khi tôi đã có làm gì Các Ông? 

Ông Lực lượng gắt gỏng: 

-  Ông già! Ông đừng giả nai. Ông đã làm phép rửa cho Tám Ria; còn bây giờ muốn rửa 

cho con Sáu thì rửa, muốn làm gì với các ông La hán vớ vẩn này thì cứ làm… riêng đừng động 

đến con Bảy, hãy để nó cho Chúng ta, vì nó là của Chúng ta. 

Cha sở phân bua: 

-  Tôi đã động gì đến cô Bảy? Tự Cổ được Chúa dắt đi… 

Cha sở nói như thế với ý đồ thăm dò xem ma quỷ có thấy cô Bảy đã được dắt đi xuống hỏa 

ngục và luyện ngục hay không, ngài cũng sẵn tiện thăm dò luôn để biết Bóng Sáng là Đấng 

nào. 

Ông Lực lượng dư khôn ngoan để nhận biết, cho nên Ông lẩn tránh bằng cách quát lên: 

-  Đừng nói nhiều nữa! Con Bảy là của Chúng ta. Động đến nó, Chúng ta quyết sẽ không 

tha cho ông đâu! 

Cha sở rất mưu lược: 

-  Không động đến à! Cô Bảy đã thuộc về Chúa Giêsu Kitô, vì Người đã đến để dắt Cổ đi 

xem qua thế giới của Các Ông một lượt, để Cổ biết sợ mà rời Các Ông và quy phục Người. Thế 

là Người đã chọn Cổ rồi. Các Ông tranh giành thế nào được mà tranh giành? 

Ông Lực lượng không trả lời được, chỉ biết tru tréo lên và tự cấu xé. 

Có lẽ vì thế mà Ông Lực lượng bỏ đi, cô Bảy sau đó ngã vật ra sàn nhà rồi nằm ngay đơ và 

bất động như xác chết. 

Chờ một lúc, biết ông Lực lượng đã rút đi thật, cha sở nói với cô Sáu: 

-  Đúng Bóng Sáng là Chúa Giêsu Kitô Đấng Cô phải tin và phải theo. Đúng mà cô Bảy đã 

được Người thương chọn. 

Dừng một vài giây, cha sở nói tiếp: 

-  Cả Cô cũng được Người chọn nữa… 



Ông Tám Ria có vẻ hãnh diện: 

-  Con cũng đã được Người chọn nữa phải không? 

Cha sở gật đầu.  

Chị Hải lên tiếng: 

-  Người có chọn con không hả ông cố? Nhưng… dù Người không chọn thì từ nay con cũng 

sẽ xin theo Người. 

Cha sở nghe vậy rất cảm động, mỉm cười: 

-  Hừ! Người cũng đã chọn Cô từ lâu nên Cô mới đi với chúng tôi đến tận nơi đây và chịu 

bao gian khổ trong mấy ngày qua. Chúa Giêsu Kitô thật khoan dung, chỉ cần ai hơi… tin 

Người thôi là Người không bỏ qua. Bằng chứng vừa đây thôi! –cha sở chỉ cô Sáu và cô Bảy- 

chỉ là người cha của hai Cổ quyết chí theo Người, rồi mong ước cho 2 cô con gái cũng đi theo 

Người, thế là Người không bỏ qua. Tại sao? Vì Thiên Chúa chỉ muốn cứu chúng ta chớ không 

muốn phạt. Hãy tin và tin mạnh mẽ như thế! Bây giờ mọi người hãy giục lòng tin Chúa Giêsu 

Kitô Ngôi Thứ Hai là Con Thiên Chúa đi! 

Cha sở, miệng nói tay làm, lấy ra từ ngực áo cây thánh giá, cha giơ lên hướng về tất cả  

mọi người một lượt, sau đó đến đặt trên ngực cô Bảy đang nằm bất động. Khi cây thánh giá 

hướng đến các vị La hán, các vị chẳng ai bảo ai, đều tự dưng cúi rạp xuống. 

… 

Sau một lúc khá lâu, Thập bát La hán tham khảo cha sở tiếp tục. Vị La hán thứ 11 hỏi tiếp:     

-  Tóm lại, Thiên Chúa an bài tuyệt đối trên vạn vật, an bài cả sự tự do mà Người ban cho 

loài người (1)? 

Cha sở tiếp lời: 

-  Vì chúng ta không yêu Chúa cho nên mới nhắc hoài đến: nào là an bài, nào là tự do (2) 

trong khi ở đời, nếu yêu nhau, người ta không còn tính toán đến sự an bài và sự tự do, vì “đối 

với các nô lệ, sự tự do là lớn nhất, là tất cả”, đối với những người yêu nhau, họ chẳng coi sự tự 

do là gì, trái lại họ còn hiến mình làm nô lệ và mất tự do cho nhau. Vậy sự tự do là bong bóng 

xà phòng, là bọt nước, đừng nhắc đến nó nữa nếu ta yêu mến Chúa (3).   

Vừa nghe xong, tất cả Thập bát La hán đồng loạt nhất tề cùng đứng phắt lên và vỗ tay biểu 

lộ sự sung sướng vì đã được hiểu ra một chân lý tuyệt vời. Sau khi vỗ tay, Các Ông huyên náo 

trao đổi với nhau xem ra rất hào hứng. 

Sau một lúc phấn khích bàn tán, Thập bát La hán ngồi xuống và từ từ yên lặng. La hán thứ 

mười hai (4) đứng lên tự giới thiệu và đặt câu hỏi: 

-  Kính thưa thầy cả Luca, tôi là tôn giả Na Già Tê, tôi xin phép được nêu thắc mắc để 

được học hỏi: Tại sao Thiên Chúa dựng nên không ai giống ai? 

Cha sở Luca đợi cho tôn giả Na Già Tê ngồi xuống xong, ngài mới trả lời: 

- Tôi thật sự không bao giờ dám nghĩ mình có ngày lâm vào cảnh bị Các Ngài chất vấn như 

thế này. Nếu thay vì tôi, là một vị giám mục hay giáo xứ uyên bác may ra mới có thể được Các 

Ngài chất vấn, tôi chỉ là một linh mục tầm thường, vì linh mục chúng tôi đều học rất ít, tu đức 

cũng chẳng là chi… Vậy từ trưa đến bây giờ tôi đã cả gan trả lời thì bây giờ tôi cũng bạo 

miệng trả lời những gì Các Ngài tin tôi mà hỏi. Mong Các Ngài tha thứ nếu tôi có sai lầm điều 

chi. 

Các La hán đều lên tiếng ủng hộ. La hán đứng đầu đứng lên nói: 

-  Chúng tôi không tìm ở thầy cả sự uyên bác, mà tìm sự thánh thiện. 

Nói xong La hán đứng đầu ngồi xuống. Cha sở như đã được tiếp sức, liền từ tốn trả lời: 

-  Thánh ý của Thiên Chúa rất cao vời, cao vời đến nỗi chúng ta không thể nào đoán biết 

được. Nếu may mắn biết được thì cũng chỉ biết được chút ít rằng: Loài người một khi sản xuất 

số nhiều thì phải sản xuất cách máy móc, hàng loạt và rập khuôn, nhưng Thiên Chúa tạo dựng 



số nhiều thì không máy móc, hàng loạt và rập khuôn. Thật vậy! Mỗi con người là một sản 

phẩm riêng biệt không ai giống ai dù có là song sinh. Ấy là để chúng ta nhận biết và xác tín 

rằng Thiên Chúa là Đấng yêu thương trân quý từng người và như thế có phải là chứng tỏ 

Người có quyền phải là an bài tuyệt đối mọi sự không? 

Thập bát La hán lại đứng lên vỗ tay. 

(còn tiếp) 

 

(1) Những sự tự do là những đặc quyền “muốn làm gì thì làm” trong giới hạn được ban 

mà thôi. Những sự tự do ấy vừa tầm thường vừa có hạn (Chúa dùng hình ảnh nén bạc), trong 

lúc người tin Chúa (tin phải được hiểu là thực thi Lời Chúa tức sống trong nhà Chúa) hưởng 

sự tự do cao quý tuyệt đối và vô giới hạn, đó là tình yêu, như câu Chúa phán qua miệng người 

cha trong dụ ngôn Con trai hoang đàng: “Mọi sự của cha đều là của con”.   

(2) Khi nói đến an bài là nói đến tự do. 2 thực thể an bài và tự do luôn liên hệ lẫn nhau. 

Chỉ người nào có tâm trạng của kẻ nô lệ mới quan tâm, vì người nô lệ, người bị tù đầy, kẻ làm 

thuê… luôn có não trạng muốn tự do, muốn được số phận tốt v.v…  

(3) Kitô hữu nào tin Chúa thì thực thi Lời Chúa; mà thực thi Lời Chúa tất yêu mọi người 

như mình; yêu mọi người như mình tất nhiên là yêu Chúa. Đã yêu Chúa thì ở bên Chúa (không 

phải đi tu là ở bên Chúa hay ở trong nhà Chúa… như ta vẫn đơn sơ nghĩ); khi đã ở bên Chúa 

hay ở trong nhà Chúa thì “mọi sự của cha đều là của con”; ấy là sự tự do tuyệt đối cao quý. 

Kẻ đạt đến mức độ đó thì còn cần gì phải tìm hiểu an bài, tự do, tiền định, số mệnh v.v… gì 

nữa! 

(4) Tôn giả Na Già Tê 

 
Được mệnh danh là Oạt Nhĩ La Hán. 

Ông vốn là một nhà lý luận. Vì luận “nhĩ căn” mà nổi tiếng thế nhân. Cái gọi là “nhĩ căn” 

chính là một trong số lục căn bao gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lục căn là khí quan chủ yếu 

để chúng ta nhận thức thế giới. Muốn thành Phật, lục căn phải thanh tịnh. Trong lục căn thì 

nhĩ căn sinh ra nhận thức. Cho nên nhĩ căn thanh tịnh là quan trọng nhất. Bởi vì vị La hán này 

có nhĩ căn thanh tịnh nhất nên khi tạc tượng trong Phật giáo thường đắp hình dáng của ông 

thành hình nhĩ căn. Vì vậy, người đời gọi ông là “Oạt Nhĩ La Hán”. 
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