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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 39 của kỳ 53.  

 

Cứ hễ cô Bảy nói xong một thôi dài khi thì bằng tiếng Việt khi thì bằng tiếng Khmer xong, 

thì cô Sáu thông dịch lại; thế là mọi người hiện diện ở gian phòng khách nhà cô Sáu, trong đó 

có Thập bát La hán, phải mất một khoảng gần độ nửa giờ quý giá để chăm chú lắng nghe; dù 

vậy, chẳng thấy ai phàn nàn hay trách cứ, bởi thật ra có quá nhiều điều hay do cô Bảy thuật lại. 

Thật vậy, cả Thập bát La hán 18 vị thế mà chẳng có vị nào tỏ ra nôn nóng hay sốt ruột, ngược 

lại,cả 18 ông đều thinh lặng trong chìm đắm lắng nghe vừa với vẻ đồng tình vừa với vẻ háo 

hức, điều ấy chứng tỏ những gì cô Bảy kể về bên kia thế giới là những điều có thật, tuy cách 

nhìn và cách kể có nhiều vẻ sơ lược, khái quát và thô vụng. 

Lúc này trông cô Bảy không còn là một cô Bảy trước nay, không còn là một pháp sư cao 

tay ấn đầy “quyền phép’, hung hãn và hống hách… mà trông Cô rất tội nghiệp; có vẻ như sau 

khi được tận mắt chứng kiến nhiều sự thật, sau khi đã “biết đá biết vàng”, đã biết “trời cao đất 

thấp” mọi lẽ, ngộ ra và biết thật sự mình là ai, chẳng là “cái thá” gì, đang làm cái trò gì lâu 

nay… tức khắc, thay đổi như lột da hóa kiếp, từ như một con hổ oai phong dữ tợn bỗng chốc 

trở thành như một con mèo ướt run rẩy, lom lom khép nép nhìn cha sở như tên tội đồ nhìn 

phán quan chờ quyết án (1). 

Tuy vậy, cha sở Luca lúc nào cũng như nhau: một mực khiêm tốn, điềm đạm và có vẻ mọi 

việc ở nơi cha đều… vừa phải, cha chẳng tỏ ra “xử án” ai cả, mà chỉ có duy một thái độ nhẹ 

nhàng, gần gũi với mọi người; cha mỉm cười nhỏ nhẹ nói với cô Bảy: 

- Thôi bây giờ Cô hãy ngồi vào ghế, rồi cùng trò chuyện với chúng tôi. 

Cô Bảy riu ríu tìm ghế ngồi với sự giúp đỡ của cô Sáu. Lúc này trông cô Sáu thật ngộ, cứ 

tủm tỉm cười, nụ cười tủm tỉm trên gương mặt sáng rỡ của Cô như hàm ý nói với cô Bảy 

“…Cho chừa! Chị đã hết lời khuyên nhủ hoài mà mày không nghe, giờ thì chịu nghe một nước 

rồi hà cái con em khờ khạo”. Nói chung, cô Sáu rất hạnh phúc vì em mình thay đổi bất ngờ và 

toàn diện. 

Cha sở mời chư vị La hán tiếp tục câu chuyện bị bỏ dở.   

Khoảng chừng 30 giây sau, vị La hán thứ mười đứng lên xướng danh: 

-  Kính thưa thầy cả Luca! Tôi là Tôn giả Bạn Nặc Già (2). Tôi xin thầy cả giải đáp giúp: 

Tại sao Thiên Chúa không tỏ hiện cho tất cả mọi người đều được biết Người, mà chỉ tỏ hiện 

cho chỉ một số rất, rất… ít người? 

Cha sở Luca trả lời: 

-  Hễ ai được sinh ra trên đời, đều được Thiên Chúa tỏ hiện bằng cách này hay bằng cách 

khác, thí dụ, người thì được Chúa hiện ra, người thì được Chúa trực tiếp dạy dỗ qua Đức 

Chúa Giêsu Kitô Ngôi Hai hay qua Đức Chúa Thánh Thần Ngôi Ba, người thì qua sự truyền 

thông của người khác, người thì qua trí khôn mẫn tiệp, kẻ thì được khai mở bằng biến cố, bằng 

trực giác, bằng khổ đau tai ách… cách tỏ hiện bình dị và phổ biến nhất cho số người còn lại là 

ban cho từng người một lương tâm; lương tâm mách bảo cho biết có Thiên Chúa, cho biết phải 

làm lành lánh dữ, cho biết phải yêu thương mọi người mà đừng ghét ganh thù hận ai… ban 



cho từng người cha mẹ, gia đình, môi sinh, xã hội, sự giáo dục, sự ảnh hưởng lây lan và liên 

đới có tính cộng đồng tức như bầy đàn v.v… 

Nói đến đây cha sở đoán biết ngay thế nào vị La hán thứ 10 cũng sẽ thắc mắc lý do của sự 

Thiên Chúa tỏ hiện cho mọi người nhưng không đồng bộ, không giống nhau, không bằng 

nhau… nên ngài nói luôn: 

-  Tuy nhiên vì quy luật giống nòi “Con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá 

đa” và nhiều quy luật khác nữa, cho nên mỗi người được an bài cho một ơn gọi (3) rất riêng, 

khiến mỗi người được biết Chúa cách khác nhau hay với cấp độ, tiến độ khác nhau mà không 

thể đồng đều rập khuôn như người ta sản xuất hàng loạt một sản phẩm ở nhà máy. Bởi lẽ con 

người là hình ảnh Thiên Chúa, quý giá và đáng trọng vọng vô cùng! 

La hán thứ mười Tôn giả Bạn Nặc Già hỏi tiếp: 

-  Kể cả tay pháp sư này –Tôn giảBạn Nặc Già vừa nói vừa liếc nhìn cô Bảy đang ngồi thu 

lu trong một góc tối- cũng được thiết kế một ơn gọi riêng mà lẽ ra, trong ơn gọi của ả, ả phải 

có hậu kết bị luận phạt trong hỏa ngục mới phải. Tại sao ơn gọi của ả được thiết kế cho ả 

được chứng kiến hình phạt thảm sầu để khiếp sợ mà hối cải, còn những người bất lương khác 

như ả thì không? 

Cha sở trả lời: 

-  Dưới con mắt của chúng ta, có những điều xem như không hợp lý đến khó hiểu, nhưng 

trong sự an bài của Thiên Chúa, mọi sự đều có nguyên khởi và hậu kết, có “dây mơ rễ má” hễ 

“bứt dây thì động rừng” tức hợp lý. Trong dụ ngôn: “Thợ làm vườn nho”, Chúa Giêsu bảo: 

“Hay là anh tức giận vì thấy tôi nhân lành?” (4). Trong sự thiết kế ơn gọi riêng cho từng 

người cách huyền diệu với nhiều mối “tơ vương” vừa kể, còn có một mối “tơ vương” lớn lao 

đó là tình yêu của Thiên Chúa trên từng con người; chúng ta dư biết, việc gì khó đến đâu hễ 

nhúng vào tình yêu đều trở nên dễ ợt, ngược lại, có những việc dễ mấy hễ có tình yêu dây vào 

lại hóa ra rắc rối. Thế là trí óc hạn hẹp của chúng ta không thể nào theo kịp Thánh Ý của 

Thiên Chúa.  

La hán thứ mười Tôn giả Bạn Nặc Già lại hỏi: 

-  Nếu vậy, có dung túng cho kẻ ác không? 

Cha sở lắc đầu: 

-  Thiên Chúa hùng mạnh, lại huyền cơ trí xảo, cho nên thông thoáng; tuy nhiên thông 

thoáng thì thông thoáng, mà “Thiên võng khôi khôi nhân sơ chi bất khả lậu” (5). Tuy cô Bảy 

được đối xử rất khoan thứ, nhưng Cô ấy đâu dễ lọt tội mà không phải trả “cho đến đồng xu 

cuối cùng” những gì Cô ấy làm. Thiên Chúa công bình bằng chính sự nhân ái và nhân ái bằng 

chính sự công bình. 

Tôn giả Bạn Nặc Già hỏi ngay: 

-  Đã công bình sao còn có thể nhân ái, đã nhân ái sao còn có thể công bình? 

Cha sở ôn tồn: 

-  Để thứ tha tức nhân ái, Chúa phải xét soi cho thấu tức công bình; vì xét soi cạn lẽ tức 

công bình, nên Chúa thứ tha tức nhân ái. 

Cha sở nói tiếp liền:  

-  Loài người không có tòa án nào có thể xét soi thấu đến tận cùng sự việc, vì thế không thể 

phân xử công bình; mà nếu không thể xét soi đến cạn lẽ thì tìm đâu ra được cớ để thứ tha?   

Tôn giả Bạn Nặc Già: 

-  Nhưng nếu như thế, kẻ ác sẽ khinh nhờn? 

Cha sở gọi cô Bảy, cô Bảy đứng lên vòng tay khoanh lại không khác gì một cô học trò trước 

thầy giáo. Cha hỏi:  



-  Nghe Cô kể, tôi đoán Bóng Sáng chính là Đức Chúa Giêsu, vì Đức Chúa Giêsu là Đấng 

hay cứu gỡ tội nhân. Cô đã được Người cứu gỡ. Vậy trong lòng Cô hiện giờ có cảm giác khinh 

nhờn vì tội của Cô được Đức Chúa Giêsu tìm cách để tha thứ hay không? 

Cô Bảy thưa:  

-  Thưa không có, cám ơn còn chưa hết… 

Cha sở Luca quay lại nói với Tôn giả Bạn Nặc Già: 

-  Loài người chúng ta đều như vậy. Chưa tha thứ đã vội nghi ngờ và lo sợ. Thiên Chúa 

hùng mạnh khác hẳn chúng ta. Bậc anh hùng trong nhân loại thường thu phục thành công bọn 

ác nhân, phường thảo khấu bằng lòng nhân ái, ấy là vì bậc anh hùng phản chiếu chút ít lòng 

nhân ái của Thiên Chúa, cho nên mới thu phục được nhân tâm. Lòng nhân ái là đức tính của 

kẻ hùng mạnh.  

Tôn giả Bạn Nặc Già: 

-  Nhưng những người lương thiện khác sẽ vấp phạm thì sao? 

Cha sở đáp: 

-  Đó lại là một lẽ khác. Lẽ ấy là sự tinh lọc của Nước Trời. Sự gạn lọc của Nước Trời rất 

nghiêm khắc. Lưới Trời lồng lộng tuy thưa mà không cho bất kỳ một kẻ gian ác nào chui lọt. 

Ngược lại, Nước Trời tuy nghiêm nhặt, nhưng kẻ tội lỗi nào ăn năn đều được tha thứ. 

Tôn giả Bạn Nặc Già lại hỏi: 

-  Nhưng tại sao Thiên Chúa bắt chúng tôi phải chịu cảnh lâm bô, tuy rằng đó là Niết bàn 

đầy hạnh phúc, nhưng không được chiêm ngưỡng Dung Nhan Thiên Chúa như người lành 

Công giáo? Lòng nhân ái của Thiên Chúa ở đâu? 

Cha sở Luca: 

-  Thưa Tôn giả, sao ông có thể biết được người lành Công giáo được chiêm ngưỡng Nhan 

Thánh Chúa hơn ông? Thưa Tôn giả, trong dụ ngôn: “Thợ làm vườn nho” người nào cũng 

được một đồng như nhau, nhưng vì lòng kẻ rộng người hẹp mà những “một đồng” ấy không 

bằng nhau… Hạnh phúc được chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa đều ngang bằng nhau, ai cũng 

thỏa thuê sung sướng hoàn hảo tùy theo tầm cỡ của tâm hồn mình. 

Cha sở Luca đột ngột đứng lên hỏi vặn lại: 

-  Người trên thiên đàng, Niết bàn đều trở nên người thánh, sao Tôn giả còn đố kỵ. Nếu vậy 

thì Các Ông là ai? La hán thật hay giả? Và… (6) 

La hán đứng đầu, Tôn giả Bạt La Đọa cũng đứng bật dậy nhanh như chiếc lò xo (ruột gà), 

các vị La hán khác cũng đứng dậy theo, mặt hướng về cha sở Luca với sự thành khẩn. Tôn giả 

đứng đầu, Bạt La Đọa, thưa:  

-  Xin Thầy Cả Luca bớt thịnh nộ và đừng nghi ngờ Chúng Tôi. Đó chỉ là câu hỏi với ý tìm 

hiểu mà thôi. Chúng Tôi đây là La hán thật mượn xác của chư tăng mà đối thoại, Tôn giả Bạn 

Nặc Già không hỏi với lòng đố kỵ ganh tuông, nhưng để thấu hiểu; Thiên Chúa cho phép 

Chúng tôi trở về đây không phải để bổ túc kiến thức cho Chúng Tôi, nhưng cho người trần thế 

còn đang sống. 

Cha sở Luca dường như đã chấp nhận lời trần tình của vị La hán đứng đầu, ngài vươn vai 

vặn mình cho đỡ nhức mỏi do ngồi quá lâu, rồi ngồi xuống mà không nói thêm lời nào. Các 

Tôn giả cũng lần lượt ngồi theo, nhưng sau vụ này, nét mặt của các ông có vẻ thành kính hơn. 

(còn tiếp) 

 

(1) Khi Chúa đã để mắt nhìn đến thì đá cứng cũng phải hóa ra bùn trong nháy mắt, gương 

một Saulô (thánh Phaolô) còn đó. Thế là chúng ta rút ra được một bài học, bài học ấy là 

không nên “ra cái điều”, hoặc ”ba hoa chích chòe”, hay ỉ thế chận chẹt người khác. 



(2) Vị La Hán thứ mười – Tôn giả Bạn Nặc Già 
        

Thám Thủ La Hán (Ảnh: Internet) 

Ông là người con được sinh ra ở ven đường. Ông là anh trai ruột của vị La Hán Khán Môn. 

Mỗi khi ngồi đả tọa xong, ông liền giơ hai tay lên đầu và thở dài một hơi, nên sau này được 

người đời gọi là “Thám Thủ La Hán”. 

(3)  Chúa tỉ mỉ thiết kế ơn gọi riêng cho từng người theo Thánh Ý huyền diệu cơ mầu của 

Người chúng ta không thể hiểu được. Từ đó, chúng ta cũng không thể hiểu nổi tại sao có người 

hạnh phúc từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, trong khi có người đau khổ từ khi mở mắt chào đời 

cho đến khi trở về với cát bụi, tại sao có người sống lâu trăm tuổi muốn chết cũng không chết 

được trong khi những thai nhi chưa kịp chào đời đã bị bức tử cách oan khốc và tức tửi v.v… 

Chúa thiết kế ơn gọi cách riêng rẽ, khác biệt không ai giống ai dù trần gian tự cổ chí kim 

người đã khuất lẫn người còn đang sống tính ra có đến hàng tỷ lần tỷ (1.000.000.000 x 

1.000.000.000)… con người. Điều này đã được Nữ thánh Tiến sĩ Têrêxa Hài Đồng Giêsu nói 

trong quyển sách Một tâm hồn của Người. Trong từng ơn gọi, Chúa sắp đặt khéo léo đến từng 

chi tiết theo quy luật “cha truyền con nối”, quy luật chủng tộc, quy luật môi sinh (không gian), 

quy luật thời đại (thời gian), quy luật tiến hóa, quy luật tương quan (người này mắc mướu nợ 

nần với người kia) và còn hàng ngàn quy luật khác nữa chúng ta không sao biết được.   

(4)  Xin xem Tin mừng Mt 20,1-16a. 

(5)  Lưới Trời tuy lồng lộng thoáng đãng tựa hồ dễ trót lọt, thế mà đố ai tránh thoát nhất là 

những kẻ gian ác. 

(6)  Theo Nữ Thánh Tiến sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trên thiên đàng, từ các thánh cho đến 

người lành, ai nấy đều thỏa thuê với hạnh phúc của mình, vì tâm hồn mỗi người đều được 

đong đầy tràn niềm hạnh phúc bất diệt, tùy theo sức chứa (dung tích) mình có; sức chứa của 

tâm hồn các thánh to lớn do tâm hồn các ngài to lớn thì các ngài nhiều hạnh phúc hơn, sức 

chứa của tâm hồn người lành nhỏ hơn vì tâm hồn người lành có sức chứa nhỏ hơn tâm hồn 

các thánh, nên hạnh phúc ít hơn; nhưng không ai phân bì đố kỵ so sánh hơn thua với ai, vì ai 

cũng đầy tràn, có thêm nữa cũng không được, ngoài lòng thỏa thuê về hạnh phúc bất diệt, mỗi 

người còn thỏa thuê vì mình được đong đến đầy tràn. Nói tóm lại, hạnh phúc thiên đàng như 

“một đồng” được phát đều nhau (trong dụ ngôn “Thợ làm vườn nho”), nhưng vì lòng đố kỵ 

v.v… mà nhìn ra khác.   
 


