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MA VĂN LIÊU 

 
Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 30 của kỳ 53.  

 

La hán thứ 2 đứng lên tự giới thiệu: 

- Tôi là Tôn giả Già Phạt Tha (1), tôi hỏi thầy cả một câu: Sau khi nhập niết bàn, tôi 

mới mở mắt ngộ ra Ông Trời là Thiên Chúa. Vậy Thiên Chúa đã được bao nhiêu đạo (tôn 

giáo) (2), bao nhiêu người ở cõi dương này biết đến? Và tại sao chúng tôi không được 

biết Thiên Chúa lúc chúng tôi còn đang sống tại thế? Tại sao Thiên Chúa không cho tất 

cả nhân loại, bất kỳ ai, được biết Người? 

Cha sở Luca đáp:  

- Trên dương thế này mọi người đều biết Thiên Chúa bằng cách này hay cách khác, tệ 

nhất cũng biết qua lương tâm rằng: có một Đấng trên cao nhất… chỉ là mỗi người gọi 

Người bằng danh xưng khác nhau mà thôi; ví dụ người thì đọc tên Người là Thiên Chúa, 

người thì đọc tên Người là Thượng Đế, người thì đọc tên Người là Ông Trời, nơi thì đọc 

tên Người là Đấng Tạo Hóa, Đấng Hóa Công, Đấng Chí Tôn, Đấng Allah, Đức Giêhôwa 

v.v… Tôn giáo nào, người nào cũng đều biết Thiên Chúa, nhưng giáo chủ của nhiều tôn 

giáo đã che khuất Thiên Chúa, đã làm cho Thiên Chúa bị lu mờ, không được tôn vinh và 

không thể đến với Người. Duy có Công giáo là tôn giáo do vị Giáo chủ Giêsu Kitô, 

Người chính là Thiên Chúa, từ trời xuống lập đạo dạy về Thiên Chúa, dạy tôn xưng 

Thiên Chúa là Cha, rồi Người tận tình dẫn dắt tín đồ đến với Thiên Chúa. Cho nên tín đồ 

Công giáo nhận biết Thiên Chúa, thờ lạy, tôn vinh, phụng sự và đến với Thiên Chúa như 

con cái đến với người cha ngay khi còn sống trên đời…   

 

Cha Luca còn nói thêm nhiều, đến độ bốn người: cô Sáu, ông Tám Ria, chị Hương và 

chị Hải không thể ghi nhớ hết (MVL) 

 

Các La hán cũng kêu “Ồ” lên với tất cả sự ngạc nhiên. Cha sở nói tiếp: 

- Còn tại sao Thiên Chúa không cho mọi người đều biết rõ Người? Xin thưa: Đó là 

quyền của Thiên Chúa, nói tắt, đó là Thánh Ý của Người. Cũng giống như chúng ta cũng 

có thiển ý riêng của mỗi người khi chúng ta muốn chơi (giao tiếp) với ai thì chơi, trong 

số những người chúng ta chơi, chúng ta muốn chơi thân thiết với ai thì chơi thân thiết.  

La hán thứ ba đứng lên tự giới thiệu: 

- Tôi là Tôn giả Nặc Già Bạt Lý Đà (3). Tôi xin hỏi thầy cả: Trước khi tôi hỏi câu thứ 



3, thầy cả có thể nói rõ thêm chút nữa về Thánh Ý của Thiên Chúa với người này thì cho 

biết rõ, với người khác như chúng tôi đây thì không cho biết rõ về Người…? 

Cha Luca kiên nhẫn đáp: 

- Thiên Chúa an bài tất cả mọi sự một cách chi li đến nhiệm nhặt và tuyệt đối. Nhưng 

vì tình yêu, Người ban cho chúng ta có những khoản tự do để chúng ta được sinh sôi, 

phát triển và tiến hóa không ngừng. Ma quỷ lợi dụng và tấn công vào những khoản tự do 

ấy để quấy phá làm cho loài người dùng chính tự do ấy mà phản bội Thiên Chúa… Từ 

đó, dòng giống loài người có những lỗ hổng hư hao, hỏng hóc; hỏng hóc này lại sinh 

hỏng hóc khác kiểu dây chuyền kiểu như “đời cha ăn mặn đời con khát nước”, ’”ác giả 

ác báo”, “con sãi ở chùa thì quét lá đa” v.v… Thế là có những người bỗng dưng không 

phải do mình mà lại không được biết Thiên Chúa. Trong khi đó, Thiên Chúa không thể 

nhúng tay vào bộ máy an bài đã thiết lập.     

Ông La hán thứ ba, Tôn giả Nặc Già Bạt Lý Đà, vốn dĩ là một hòa thượng cao thâm, 

cho nên dễ dàng hiểu hết những gì cha sở nói, ông quay lại giải thích bằng ánh mắt cho 

các vị La hán khác.  

Trong lúc đó, nghe theo lời cô Sáu bảo, ông Tám Ria đi lấy cho cha sở Luca một ly 

nước mát từ bình lọc nước đặt ở góc phòng khách. Ông cũng tìm cho mình một chiếc ghế 

để ngồi sau lưng cha sở, vì biết cuộc trao đổi này sẽ còn kéo dài, có khi cho đến chiều tối 

cũng nên. 

Sau khi Tôn giả Nặc Già Bạt Lý Đà giải thích bằng thần trí cho các La hán khác xong, 

ông quay lại hỏi: 

 - Thưa thầy cả! Bây giờ mới là câu hỏi thứ 3, và là câu hỏi của tôi: Thiên Chúa do 

đâu mà có? 

Cha sở đáp ngay: 

- Thiên Chúa tự hữu, tức tự có. Vì nếu do đâu, thì cái “đâu” ấy có trước và ở trên 

Thiên Chúa sao?… Cho nên, Thiên Chúa nhất thiết phải là Đấng tự hữu tức tự mình mà 

có. 

Tôn giả Nặc Già Bạt Lý Đà hỏi ngay: 

- Theo nguyên lý nào? Chúng tôi có thể biết nguyên lý ấy không? 

Cha sở vui vẻ gật đầu: 

- Được! Thiên Chúa bởi không mà có. Triết thuyết về nguồn gốc của Thiên Chúa đặt 

trên chữ “không”… 

  

MVL vốn rất nặng nề chậm hiểu những gì thuộc về triết lý, cho nên dưới đây xin ghi 

lại đúng những gì cha sở -về sau này- đọc cho MVL chép để ai quan tâm thì được hiểu 

thêm. Nguyên văn những gì cha sở trả lời cho La hán thứ 3 như sau: “Ngược giòng thời 

gian trở về quá khứ, tính từ thời chúng ta đây, thời chúng ta được tạm gọi là thời CÓ (kể 

cả ta đang hiện hữu và những gì hiện hữu quanh ta đều gọi tóm là thời kỳ tên là CÓ). 

Trước đó là thời KHÔNG CÓ (không có con người lẫn chẳng có thứ gì). Trước đó nữa là 

thời KHÔNG CÓ CÁI CÓ, CŨNG KHÔNG CÓ CÁI  KHÔNG CÓ (thí dụ: không có tiền 

cũng chẳng có khái niệm, ý thức hay ý nghĩ gì về tiền do chẳng có sự mua bán nên chẳng 

nghĩ ra khái niệm “tiền bạc” - các nhà triết học Đông phương gọi là thời KHÔNG 

HOÀN TOÀN KHÔNG). Trước đó thêm nữa là thời KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG 



CỰC (trí óc chúng ta không thể về đến đó, mặc dù chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa 

về trí tuệ, nhưng vì trí khôn chúng ta chỉ là hình ảnh của trí khôn Thiên Chúa thôi, cho 

nên đến thời này, khi vừa thốt ra, trí khôn chúng ta nghe như “lùng bùng”, thấy như 

“đóng băng”, không còn có thể nghĩ ra được gì; các nhà triết học Đông phương diễn tả 

là cho dù trí khôn chúng ta có “bà con” với trí khôn của Thiên Chúa, nhưng chúng ta chỉ 

về được đến đó trên con đường ngược giòng thời gian trở về quá khứ. Nhưng may sao có 

định luật “Âm dương”; định luật “Âm dương” như chiếc thuyền chở chúng ta đi tiếp về 

đến đích câu hỏi: “Thiên Chúa bởi đâu mà có?” Theo định luật “Âm dương” thì “cùng 

tắc biến, biến tắc thông” (nghĩa là hễ cùng đường thì biến hóa, hễ biến hóa lại trở nên 

thông thoáng). Theo đó, “âm cùng tắc biến”, tức là khi đã tận cùng cõi âm thì phát sinh 

cõi dương, “KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG CỰC” liền biến thành DƯƠNG, DƯƠNG 

chính là CÓ, CÓ  chính là Thiên Chúa tự hữu.  con đường “thánh giá Chúa Kitô dẫn đến 

vinh quang” minh chứng cho định luật “Âm dương” này” (4)      

(còn tiếp) 

 

(1) Vị La Hán thứ 2 – Tôn giả Già Phạt Tha (tên các vị La hán được phiên âm từ 

tiếng Phạn, hay tiếng Ấn độ, Tây Tạng  v.v…) 

 
Hỉ Khánh La Hán (Ảnh: Internet) 

Ông nguyên là một nhà hùng biện của Ấn Độ cổ đại. Có người từng hỏi ông: “Thế nào là 

vui?” Ông giải thích rằng: “Từ thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác, khứu giác mà cảm 

nhận được vị của niềm vui.” Người ta lại hỏi ông: “Thế nào là khánh (mừng)?” Ông trả 

lời rằng: “Không do tai mắt mũi miệng tay mà cảm thấy vui thì đó là khánh, ví dụ như 



thành tâm hướng Phật, tâm cảm nhận thấy Phật thì vui.” Cho nên, người đời gọi ông là 

Hỉ Khánh La Hán. 

(2)  Ngoài những đoạn ngắn nằm tách riêng ra với câu chuyện, còn có những chữ 

trong ngoặc đơn… tất cả đều do MVL (tác giả) thêm vào để độc giả mọi trình độ đều có 

thể đọc và hiểu. 

(3)  Vị La Hán thứ 3 – Tôn giả Nặc Già Bạt Lý Đà 

Cử 

Bát La Hán (Ảnh: Internet) 

Ông là một vị hòa thượng hóa duyên. Phương pháp hóa duyên của ông không giống 

người khác mà là ông giơ bát lên cao để hướng về người xin ăn. Sau này thế nhân gọi 

ông là Cử Bát La Hán. 

(4)  Lấy cái KHÔNG CÓ để chứng minh cái CÓ. Thí dụ nhìn thấy xác thủy quái nằm 

chết phơi thây ở bờ biển, người ta xác định có thủy quái đó và nhiều loài thủy quái khác 

đang lẩn khuất nữa.  Thấy có cái chết (cái không) liền biết được có cái sống (cái có), đau 

thương, thánh giá (cái không) chứng minh có hạnh phúc (cái có)… Nói chung, đó là cách 

lấy cái KHÔNG chứng minh cái CÓ. 


