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MA VĂN LIÊU 

 
Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 29 của kỳ 53.  

 

Gần tới bậc thèm nhà, để dẹp lối vào và dọn chỗ ngồi cho cha sở, cô Sáu tiến lên trước, đi 

nhanh và vào trước trong nhà… tuy nhiên khi Cô và hai phụ nữ đã vào trong, Thập bát La 

hán ùa ra bậc thềm lấy cớ chào đón cha sở, nhưng thực ra họ cố tình làm vậy để chận cha sở 

lại khi ngài con đứng dưới sân. La hán đứng đầu gằn giọng chào:    

-  Xin chào thầy cả Luca. 

Các La hán còn lại cũng ồn ào cất tiếng chào theo, rồi họ đứng yên không tránh lối cho 

cha sở vào. Trong phút chốc, họ tạo thành một bức tường rào dày đặc và kiên cố ngăn cách 

cô Sáu và cha sở có ông Tám Ria đi cùng. Ở phía bên trong nhà, cô Sáu cũng bất ngờ khi 

đang tìm một chỗ cho cha sở vào nhà ngồi nghỉ, nhìn lại thì thấy có hai La hán to sầm đứng 

sát bên như muốn khống chế không cho cô Sáu đi đâu và làm gì nữa. Nhìn ra ngoài cô Sáu 

thấy cha sở bị chận lại ở ngoài sân. Cô Sáu hỏi:   

-  Các ông đang làm gì vậy? 

Ngoài sân, ông Tám Ria cũng lớn tiếng: 

-  Các La hán, các ông định làm gì vậy? Tránh đường cho ông cố vào nhà!  

La hán đứng đầu nói với vẻ nhã nhặn hơn một chút: 

-  Thưa thầy cả Luca, chúng tôi được lệnh không để cho thầy cả vào nhà “làm lễ” cho cô 

Sáu… 

Sau một lúc La hán đứng đầu nói tiếp thêm: 

-  …nếu thầy cả chưa trả lời được những câu hỏi của chúng tôi. 

Không bối rối, cha sở Luca lên tiếng: 

-  Điều kiện chỉ có vậy thôi sao? Vậy các ông muốn hỏi gì? 

La hán đứng đầu gật đầu đáp: 

-  Phải! Nhưng chúng tôi có 18 người, xin đặt ra 18 câu hỏi, nếu thầy cả trả lời suông sẻ 

hết 18 câu hỏi ấy, chúng tôi rời đi ngay khỏi đây và tuyệt đối không xen vào việc của thầy cả. 

La hán đứng nói tiếp: 

-  Thầy cả hứa đi! Không “làm lễ” gì trước khi trả lời xong 18 câu hỏi của chúng tôi. 

Cha sở hơi do dự vài giây, nhưng chợt nhớ ra Lời Chúa Giêsu phán: “…các con đừng lo 

nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy Thánh Thần sẽ cho các con biết phải nói gì: 

vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các 

con”(1). Cha sở mỉm cười gật đầu: 

-  Việc ấy không khó! Tôi sẽ trả lời những gì các ông muốn biết, miễn là tất cả đều nằm 

trong tầm hiểu biết của tôi. 

-  Vậy thì mời thầy cả Luca vào nhà! 

La hán đứng đầu nói xong thì tránh sang một bên nhường lối cho cha sở và ông Tám Ria 



bước vào nhà, các La hán khác cũng dạt ra hai bên tránh đường. 

Vào nhà, cha sở được các La hán mời ngồi trên một chiếc ghế đặt giữa nhà, lưng ghế tựa 

vào tủ thờ, mặt quay ra ngoài sân có ông Tám Ria đứng sau lưng như “quân hầu”. Nhìn sang 

góc trái phòng nơi gần cửa thông với gian bếp, cha sở thấy cô Sáu bị hai La hán cao to đứng 

hai bên canh giữ, hai phụ nữ cũng bị một La hán đứng cạnh; không lâu sau, họ cũng lấy ghế 

cho ba phụ nữ ngồi như mọi người vì biết câu chuyện giữa Thập bát La hán và cha sở sẽ diễn 

ra lâu dài. 

La hán đứng đầu tự giới thiệu: 

- Tôi là Tôn giả Bạt La Đọa (2), tôi hỏi thầy cả 2 câu: Câu thứ nhất. Sau khi nhập Niết 

bàn, tôi mới mở mắt ngộ ra, Chúa là Thiên Chúa đứng trên tất cả, dựng nên tất cả và làm 

chủ tất cả. Nhưng tôi vẫn chưa được biết Thiên Chúa ra sao? 

Qua câu hỏi, cha sở Luca bỗng thấy mình vô tình mà được biết thêm: Chúa chỉ tỏ mình ra 

cho ai Người muốn, dù người nào có hoàn hảo đến đâu, nếu Chúa không muốn, Người vẫn 

che giấu họ. Kitô hữu thật diễm phúc! Không phải chỉ được Chúa tỏ mình ra mà còn được 

Chúa dạy về Người bằng đủ mọi cách. Cha trả lời:  

- Chắc chắn Thiên Chúa không là con người, vì nếu Người là con người tất Người không 

thể dựng nên con người. Thiên Chúa cũng không là vật, là sự, là việc, là cái hay là thể… vì 

nếu Người đã là vật, sự, việc, cái, thể… thì Người không thể dựng nên những gì giống Người. 

Trái lại, Thiên Chúa phải là gì đó khác hẳn, ở ngoài, ở trên người, vật, việc, cái, thể… Thiên 

Chúa là Đấng ở bên ngoài và bên trên vạn vật, ở bên ngoài và bên trên ngay cả những gì 

chúng ta nghe, thấy, biết, nghĩ, nói được... 

La hán Bạt La Đọa vặn vẹo: 

-  Vậy Thiên Chúa là gì? 

Cha sở Luca không trả lời ngay: 

- Vậy các ông là ai và các ông từ đâu đến? 

La hán Bạt La Đọa trả lời: 

- Chúng tôi là những La hán, đệ tử của Đức Phật; chúng tôi từ cõi Niết bàn mượn xác 

người sống để đến đây. 

Trong khi cô Sáu, hai phụ nữ và ông Tám Ria rùng mình sợ hãi, thì cha sở Luca vốn đã 

quá quen giao tiếp với quỷ và vong hồn, cho nên cha bình thản hỏi: 

 - Niết bàn cũng là thiên đàng, nhưng là thiên đàng của những người thiện hảo không 

được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô. Lẽ ra ở đó, các ông phải thông quán mọi sư.  

La hán Bạt La Đọa thừa nhận: 

- Đúng! Nhưng vì chúng tôi không được an bài để học biết Đức Thiên Chúa Giêsu Kitô, 

Ngôi Hai. 

Cha sở Luca mím môi cười và gật gù khi nhớ lại Lời Chúa phán: “không ai biết Chúa 

Cha là ai, trừ Người Con, và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho." (3). Quay mặt qua bên 

phải nhìn cô Sáu ở góc phòng, cha sở nói với Cô: 

- Trước khi Cô được rửa tội, nhân cơ hội này, Cô sẽ được học giáo lý về Chúa cùng với 

Thập bát La hán... 

Cô Sáu “Dạ” với vẻ rất vui. La hán Bạt La Đọa gật đầu nói theo: 

- Chúng tôi được mời về để ngăn không cho cô Sáu gia nhập đạo Chúa, nhưng ngờ đâu! 

Chúng tôi được phép Chúa cho được học biết Chúa. (4) 

Sau khi đã an tâm về lai lịch của Thập bát La hán, cha sở trả lời: 

- Thiên Chúa là Tình yêu. Vì Tình yêu đứng ngoài tất cả, cao siêu trổi vượt trên tất cả và 

bao trùm tất cả. Có câu: “Tình yêu dựng nên thế giới”. (5)   



La hán Bạt La Đọa và 17 La hán còn lại nhất loạt cùng thốt lên: “Ồ!” với tất cả sự ngạc 

nhiên sửng sốt và sung sướng không thể tả. Các chân nhân khi hiểu ra được một chân lý nào 

đó thì thường họ mừng rỡ hân hoan như người bắt được vàng. Cha sở còn giải thích thêm tại 

sao “Thiên Chúa là Tình yêu” (6). Thập bát La hán trao đổi với nhau rất lâu bằng ánh mắt, có 

nghĩa là họ nói chuyện với nhau bằng trí não. Sau giây phút này, họ thay đổi hẳn thái độ đối 

với cha sở, kể cả đối với cô Sáu và 3 người kia, không còn xa cách và lạnh lùng như trước. 

Sau khi đoán Thập bát La hán không còn nói chuyện với nhau bằng tư tưởng nữa, cha sở 

nhắc Tôn giả Bạt La Đọa xem đến lượt ai hỏi tiếp, La hán Bạt La Đọa hỏi: 

-  Làm sao để nhìn thấy được Thiên Chúa? 

Cha sở Luca vặn hỏi Tôn giả Bạt La Đọa: 

-  Ở Niết bàn, ông đã thấy được những gì? 

Cha sở Luca nhất quyết cứ hễ muốn được nghe ngài giải đáp điều gì, thì Thập bát La hán 

phải cho ngài biết một điều khác để đánh đổi. La hán Bạt La Đọa có lẽ cũng đọc được điều 

đó, nhưng không phiền lòng mà trả lời với thành ý: 

-  Chúng tôi chỉ nhìn thấy được cảnh giới tuyệt vời, thỉnh thoảng được nhìn thấy Thiên 

Chúa như một vầng cực sáng như mặt trời từ xa. 

Cha sở buột miệng: 

-  Vậy thì chói chang, sao có thể nhìn rõ được Dung Nghi Thiên Chúa! 

Tôn giả Bạt La Đọa gật đầu ngay: 

-  Tuy nhiên như thế cũng đã là mãn nguyện lắm rồi! Vì tâm hồn nghe êm dịu và thỏa mãn 

không thể tưởng! 

 

Truyện đến đây tác giả MVL (Ma Văn Liêu) xin quý độc giả không vội phê phán, đánh 

giá, nhưng xin hãy kiên nhẫn chờ cái kết cục. Lý do ngày đó, MVL nghe kể, cũng bán tín bán 

nghi. Nhưng thái độ của người muốn tìm kiếm chân lý thường là bình tĩnh lắng nghe, sau đó 

mới tự mình “gạn đục khơi trong”, “đãi cát tìm vàng”… khác với thái độ kẻ hóng chuyện tìm 

vui.  

 

Cha sở Luca nhớ lại lời của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ở thiên đàng, ai cũng đều 

được thỏa dạ theo phận mình, tâm (hay tầm) mỗi người ví như đồ đựng; đồ đựng lớn bé khác 

nhau tùy Chúa ban, nhưng đồ đựng của ai cũng đầy tràn, khiến chẳng ai phân bì với ai. Cha 

sở trả lời cho Tôn giả Bạt La Đọa câu thứ hai:    

-  Để nhìn thấy được Thiên Chúa, ông phải thấy được Đức Chúa Giêsu Kitô, vì Người 

phán: "Ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy" (7). Để thấy được Đức Chúa Giêsu Kitô, ông phải tin 

Người. (8) 

Tất cả các La hán lại “Ồ!” lên. Tôn giả Bạt La Đọa hỏi: 

-  Chúng tôi hiện còn có thể tin Đức Chúa Giêsu Kitô được sao? 

Cha sở đáp: 

-  Còn có thể. 

Không để vị La hán đứng đầu các La hán hỏi thêm, cha sở giải thích liền: 

-  Vì các ông là những tâm hồn chân thiện tức trong trắng, lại vì Chúa đã cho phép các 

ông được quay trở về đây tức là Chúa còn cho các ông cơ hội để tin vào Đức Chúa Giêsu 

Kitô để được cứu rỗi và rời niết bàn bước thẳng vào thiên đàng. 

Mặt ông La hán nào cũng ngẩn ra vì hớn hở sung sướng sau khi nghe cha sở nói như thế. 

(còn tiếp) 

 



(1) Mt 10,17-22   

(2) La Hán thứ nhất – Tôn giả Bạt La Đọa 

Tọa 

Lộc La Hán (Ảnh: Internet) 

Ông vốn là một đại thần danh tiếng của vua Ưu Đà. Sau khi xuất gia, ông thường cưỡi hươu 

về cung khuyên bảo quốc vương xuất gia. Sau này quốc vương thoái vị nhường ngôi cho Thái 

tử và đi tu. Vì vậy, ông được người đời gọi tên là “Tọa Lộc La Hán”. 

(3) Lc 10,22   

(4) Mới thấy Kitô hữu được biết Chúa Kitô, được rửa tội và được học hỏi giáo lý về 

Thiên Chúa là cả một ân điển vô cùng diễm phúc. Lại nữa, mọi người chết lành, thánh đều 

thuộc về Chúa, họ đi đâu cũng có phép của Chúa. Còn mọi kẻ chết dữ, không lành thánh, đều 

thuộc quyền ma quỷ, những kẻ này đi đâu đều bởi phép của ma quỷ.  

(5) Ngạn ngữ Latin có câu: “Amor mundum fecit” (tình yêu dựng nên thế giới). 

(6) “Deus caritas est” (1Ga 4,16). Người viết (MVL) chỉ  ghi chép lời kể của cha sở, 

được bổ túc bởi cô Sáu, hai phụ nữ và ông Tám Ria. Vì khả năng hạn hẹp, cho nên không thể 

tránh khỏi có nhiều bất cập và thiếu sót. 

(7) Ga 14,6-14. 

(8)  Kitô hữu cứ ngỡ tin Chúa Giêsu Kitô qua việc đọc kinh, đi lễ, lãnh các bí tích v.v…  

là đủ, là xong tất cả. Chưa hẳn! Phải hằng ngày thực thi Lời Chúa dạy; nếu chỉ đọc kinh đi 

lễ… chúng ta dễ rơi vào chỗ: “Dân này thờ kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa 

Ta“ (Mc 7,13) và không nhìn thấy được Chúa Giêsu Kitô.  Tin Chúa mới thực thi Lời Chúa. 

Thực thi Lời Chúa mới nhìn thấy Chúa Kitô, nhìn thấy Chúa Kitô là nhìn thấy Chúa Cha và 

Chúa Thánh Thần. Vậy tin Chúa ắt nhìn thấy Chúa. 

 


