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MA VĂN LIÊU 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 33 của kỳ 53.  

 

La hán thứ tám đứng lên: 

- Tôi là Tôn giả Phật Đà La xin hỏi…  

Tôn giả thứ tám, Phật Đà La mệnh danh là Tiểu sư La hán (1) dáng dấp rắn rỏi, tâm 

tính bộc trực và giọng nói rỗn rãng như lệnh vỡ, xét ra cung cách còn oai hùng hơn vị La 

hán thứ bảy đến mấy bậc; ông hỏi: 

- Thưa thầy cả! Tên của Thiên Chúa là gì? 

Các La hán nghe vậy liền kêu “Ồ” lên với cái ý Thiên Chúa tên là Thiên Chúa chứ 

còn tên gì nữa… câu hỏi quá thừa thãi. Nhưng cha sở Luca không giống như các La hán, 

cha trân trọng trả lời sau khi các La hán thinh lặng trở lại: 

-  Danh từ Thiên Chúa không phải là tên gọi, mà là danh xưng, tức là tiếng loài 

người dùng để kêu lên hay tấu, lạy… Người; còn là tiếng để chỉ, để phân biệt đẳng cấp 

của Người, một đẳng cấp khác hẳn, trổi vượt lên hẳn so với vô số đẳng cấp của vạn loài 

trong trời đất, và nhất là khác với loài người; đẳng cấp cao nhất; đẳng cấp một ông 

Trời, vua Trời. Thiên là trời, Chúa là vua. Vậy tên của Thiên Chúa là Vô Danh, là 

“Không Tên”, Người là Đấng “Bất Khả Danh” (2), vì Người “Có Một Không Hai”, nên 

không cần tên… Vả lại chẳng ai có thể đặt tên cho Người mà được, cũng chẳng có tên 

nào do loài người chúng ta nghĩ ra mà xứng đáng với Người. Người chỉ có mệnh danh 

mà thôi. 

La hán Phật Đà La hỏi: 

-  Ông Trời, Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa v.v… có phải đều là mệnh danh của Thiên 

Chúa không?   

Cha sở trả lời: 

-  Chưa phải là mệnh danh, mà mới chỉ là cách gọi để phân biệt đẳng cấp. Mệnh 

danh do chính Thiên Chúa dạy hay do Người soi sáng cho loài người nghĩ ra. Chúng ta 

được nói những mệnh danh ấy để kính cẩn kêu, van, nhắc, xưng, hô, cầu và nói về Người. 

Có nhiều mệnh danh: Cha, Cha Nhân lành, Vua Cả, Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng Toàn 

Năng, Đấng Hằng Hữu, Tình Yêu, Đấng Chí Thánh, Đấng Chí Tôn, Đấng Tuyệt Đối, Ánh 

Sáng, Chân Lý… và còn nữa. 

La hán thứ tám Tôn giả Phật Đà La hỏi: 

-  Thưa thầy cả! Tại sao Người không nói ra tên Người để chúng ta đừng bất lực và 

kêu tên Người cách lòng vòng như thế? 

Cha sở Luca trả lời ngay: 

-  Khi ông Môisen yết kiến Người trên núi ở bụi gai bốc lửa, Người xưng mệnh danh 



là Đấng Tự Hữu, tức Đấng Tự Mình Mà Có. 

Đến đây, hình như La hán Phật Đà La mới hỏi vào vấn đề chính: 

-  Người là Đấng Tự Có và với đủ mọi mệnh danh tốt lành, vậy tại sao Người tạo 

dựng quỷ dữ và ma vương yêu quái là những loài cực kỳ xấu xa và rất đáng kinh tởm? 

Cha sở bình thản trả lời: 

-  Người đặt ra luật Âm-Dương, Không-Có, Hư-Thật… để vận hành mọi Hữu thể vô 

hình lẫn hữu hình trong trời đất, kể cả những gì thuộc về Không và Có, cho nên vì không 

và có, nên cũng sẽ có Tối và Sáng, có Xấu và Tốt, có Dữ và Lành, có Quỷ Ma và Thần 

Thánh. 

-  Không thể chỉ có Thần Thánh thôi… không được hay sao? Cần chi phải có quỷ ma 

yêu quái? 

Cha sở trả lời: 

-  Không thể được! Nếu không có Tối thì sao biết Sáng! Cũng vậy, nếu không có Dơ 

thì làm sao biết Sạch? Hữu thể này làm rõ hữu thể kia đối nghịch. Luật Âm-Dương tức 

luật Một Mà Hai sinh vạn vật. 

La hán Phật Đà La hỏi: 

-  Loài người ở vị trí đối nghịch với lực lượng nào? 

Cha sở đáp: 

-  Với ma. Ma hoặc là vong, vong hồn, vong linh, âm hồn; cũng như quỷ đối nghịch 

với thiên thần, yêu tinh đối nghịch với các thánh. 

La hán Phật Đà La hỏi: 

-  Thiên Chúa tạo dựng rồi điều hành những gì Người tạo dựng từ mọi Hữu thể bằng 

quy luật đối nghịch hay sao? 

Cha sở trả lời: 

-  Phải! Chỉ có loài người chúng ta vì không biết, cho nên cứ đòi, cứ xin Người cho 

bằng được toàn là những cái tốt như ơn lành, ân huệ, sự may mắn, điều tốt đẹp, sự hanh 

thông… Tuy nhiên không biết là hễ xin một điều lành nào đó, chúng ta phải chuẩn bị sẵn 

để đón nhận điều dữ đối nghịch sẽ đi theo. Núi cao luôn kèm vực thẳm, phúc đức luôn 

kéo theo tai họa. Nếu muốn có ơn lành ta phải chấp nhận luôn cả tai họa mỗi khi xin với 

Thiên Chúa. Nếu không như vậy thì ta hãy phó thác trong sự an bài của Chúa là tốt nhất.  

Đột nhiên cô Bảy đứng phắt dậy với vẻ hằn học và hỗn xược: 

-  Lão già láo khoét! Vậy hễ tôi xin cha tôi cái bánh, lập tức cha tôi cũng cho tôi luôn 

thuốc độc hay sao? 

Hỏi xong, cô Bảy kênh mặt lên đầy vẻ thách thức cha sở Luca. 

Cả gian phòng rộng bỗng im bặt trong giây lát.   

Một La hán áo vàng đang ngồi ở góc trái phòng phía sân trước đứng lên chỉ thẳng mặt 

cô Bảy, mắng: 

-  Cái con tiện tỳ kia! Mày ngồi xuống hoặc là chuồn ra khỏi đây ngay! Mày tưởng 

mày là ai? Ta chưa nói đến chuyện mày là cái giống bám đít yêu tinh ma quỷ còn dám 

ngồi chung với Chúng tao… 

Nhiều tiếng nói giận dữ nữa phát ra ủng hộ vị La hán ở góc trái phòng. 

Cô Sáu mắng em gái: 



-  Đồ yêu tinh! Mày đi ra khỏi đây ngay đi! Tao không có thứ em như mày. 

 (còn tiếp) 

 
(1) Vị  La Hán thứ tám – Tôn giả Phật Đà La 

 
Tiếu Sư La Hán. (Ảnh: Internet) 

Ông nguyên là một thợ săn dũng mãnh, ngay cả hổ và sư tử cũng bị ông săn bắt. Sau khi 

xuất gia ông từ bỏ sát sinh nên khi được chứng quả La Hán, có hai con sư tử đi đến bên 

ông cảm kích ông đã buông bỏ dao kiếm. Sau khi thành đạo, ông đã đưa hai con sư tử 

bên mình nên mọi người gọi ông là “Tiếu Sư La Hán”. 

(2) “Đạo khả đạo phi thường đạo 

Danh khả danh phi thường danh”. Tạm dịch”. Đạo có thể coi là đạo thì không là đạo 

vĩnh viễn, tên có thể gọi là tên thì không là tên vĩnh viễn. “Đạo” của Lão tử là nguyên lý 

tối hậu, Sự Thật tối hậu, của vũ trụ–tương tự như “Không” của nhà Phật, hay Thượng đế 

của Thiên Chúa giáo. Đạo mà có thể nói rõ ra được Đạo là gì, thì Đạo không còn là Đạo 

nữa. Cũng như nếu ta có tả rõ được Thượng đế thế nào thì không còn là Thượng đế nữa, 

hoặc nói được Không là gì thì Không không là Không nữa. Nguyên lý vận hành vũ trụ là 

thế, cho nên mọi sự trên đời cũng đều là thế. Ví dụ “tên” Hằng. Hằng là một cô gái ai 

cũng biết. Nhưng hỏi mọi người biết Hằng, ghi xuống giấy Hằng thế nào, thì mỗi người 

sẽ có một danh sách các đặc tính của Hằng, và chẳng danh sách nào giống danh sách 

nào. Có những danh sách còn chõi nhau dữ dội nữa là khác—như là thiên thần một bên 

và bên kia là phù thủy. 

 

 


