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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 42 của kỳ 53.  

 

Tôn giả Na Già Tê tức vị La hán thứ 12 trong số 18 (Thập bát) La hán kêu lên: 

-  Ôi!... Qua an bài, chúng ta biết được tình yêu vô lượng, quyền phép vô song và còn nhiều 

bản tính tuyệt đối khác nữa của Thiên Chúa. Ôi!... Tôi như đứa bé ngây ngô từ xưa đến nay, 

bây giờ mới được mở con mắt “huệ nhãn” (1) ra hiểu biết về Thiên Chúa. Tạ ơn thầy cả Luca! 

Tạ ơn! Tạ ơn lắm thay!   

Vừa nói, tôn giả Na Già Tê vừa đứng lên chắp hai tay xá cha sở. Hầu hết các vị La hán 

khác, kẻ đứng người ngồi, đều chắp tay xá theo. 

Cha sở Luca chắp tay xá ngược lại các La hán và tỏ vẻ không dám nhận, ngài vừa lắc đầu 

vừa nói: 

-  Điều gì tôi biết được đều bởi Đức Chúa Thánh Thần Ngôi Thứ Ba Đấng an ủi, dạy dỗ, 

hoán cải và soi sáng, Người thương chỉ bảo cho tôi. Không phải tôi tự biết. Vì đối với Chư vị 

đây, tôi còn chưa xứng đáng là học trò về sự uyên bác và công phu tu luyện. 

Thình lình cha sở hỏi ngược lại Thập bát La hán: 

-  Nhưng tại sao lúc nãy Chư vị không giúp đỡ cô Bảy, thậm chí còn tỏ ra không chút quan 

tâm đến việc cô Bảy bị quỷ nhập? Lòng từ bi hỉ xả của Chư vị để đâu? 

Cùng với các La hán khác bỗng bị bất ngờ, Tôn giả Na Già Tê hơi lúng túng một lúc rồi 

thay mặt cho 17 vị còn lại, hơi ấp úng trả lời: 

-  Chúng tôi chỉ được phép Thiên Chúa cho trở về nhân gian để học hỏi về Thiên Chúa 

thôi; được như thế bởi Người thấy Chúng tôi chân thành từ thuở còn sống. Bởi vì Người cho 

Chúng tôi về đây chỉ với mục đích ấy, cho nên Chúng tôi không dám làm gì khác hơn. Vả lại, 

Chúng tôi thấy Thầy cả vượt trên ma quỷ, đủ sức khống chế Hắn, vì hễ tâm hồn ai quang sáng, 

thì người ấy hùng mạnh khiến cả quỷ ma cũng phải khiếp sợ. Có câu: “Đức trọng quỷ thần 

kinh” (2). 

Nhân cơ hội quý giá, cha sở Luca hỏi tiếp: 

-  Nhưng đã chết tức là đã an nghỉ, đã về cõi Niết bàn tức là đã an hưởng, đã nên thần hiền 

và theo giáo lý Phật giáo Chư vị đã thoát khỏi vòng luân hồi tức không phải đầu thai… tại sao 

Chư vị còn phải học? Ở bên ấy không phải tự nhiên được mở “huệ nhãn” để hiểu hết mọi sự 

hay sao? 

Tôn giả Na Già Tê trả lời: 

-  Dù ở cõi Niết bàn chúng tôi sáng hơn sao Bắc đẩu, nhưng vì chúng tôi không được 

hưởng ơn cứu độ, cho nên chúng tôi cũng vẫn chỉ là ánh sáng leo lét so với những ai được 

hưởng ơn cứu độ và được ở thiên đàng. Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho ai, vào lúc nào 

và bằng cách nào là tùy thánh ý Người. 

Cha sở hỏi: 



-  Đức Phật Thích ca có được ban ơn cứu độ hay không, nếu có thì vào lúc nào và bằng 

cách nào? 

Tôn giả Na Già Tê đáp: 

-  Chuyện ấy chúng tôi hoàn toàn không được rõ. Chúng tôi chỉ biết một điều: Khi còn 

sống, chúng tôi theo Đức Phật Thích Ca để học sự tự giải nghiệp và tu luyện để siêu thoát, 

nhưng không được học để biết Ông Trời. Nhưng chúng tôi dù tu luyện đã siêu thoát, vẫn không 

biết rõ Ông Trời. Ở nơi siêu thoát dù cực lạc, nhưng chúng tôi vẫn thấy chưa đủ, niềm hạnh 

phúc chưa đến mức tuyệt đối, chúng tôi không biết làm sao. May mắn thay! Ông Trời thương 

cho chúng tôi biết Người là Thiên Chúa, sau đó soi cho chúng tôi biết rằng nếu muốn hiểu rõ 

Người phải nhờ đến Ngôi Hai là Đức Chúa Giêsu Kitô. Tiếp theo sau đó, Ông Trời Thiên Chúa 

lại cho phép chúng tôi trở lại trần gian để học hỏi ở Thầy cả về Ngôi Hai Đức Chúa Giêsu Kitô 

Đấng sẽ giúp chúng tôi đến với Thiên Chúa và được lãnh ơn cứu độ. Về phần Đức Phật Thích 

Ca, Thiên Chúa an bài như thế nào thì chúng tôi hoàn toàn không biết. 

Đột nhiên cô Bảy lên tiếng: 

-  Chúng ta chẳng cần ơn cứu độ… 

La hán Na Già Tê chỉ cô Bảy và nói: 

-  Hắn (3) trở lại đó! 

Cha sở Luca cười: 

-  Phải! Riết rồi tôi cũng quen với cái kiểu nói của Ông ta mỗi khi Ông ta xuất hiện (4).  

Các vị La hán ừ à. Cha sở hỏi tiếp: 

-  Chư vị trở về đây học xong thì làm gì tiếp theo? Tại sao chọn tôi để học? Trong khi tôi 

ngu đần, thô kệch và rất hạn chế? 

La hán Na Già Tê trả lời: 

-  Chúng tôi không biết học xong rồi sẽ ra sao để nhận lãnh được ơn cứu độ. Chúng tôi 

cũng không biết tại sao phải trở về để học với chính thầy cả; nhưng chúng tôi biết chắc một 

điều, đó là: sự thánh thiện mới là kiến thức tối ưu và đích thực (5). 

Cô Bảy lại chen vào xỉa xói:  

-  Khôn ngoan gì! Thánh thiện gì cái lão già này! Chúng ta còn chưa kể đủ thứ tội của lão 

ra cho mọi người biết ấy chớ!…  -cô Bảy cười khanh khách nghe đến rợn cả sống lưng- Chúng 

ta biết hết các tội của lão từ khi lão còn niên thiếu. 

Cha sở quá bất ngờ. Ngài im lặng và nghĩ rằng, thật không ngờ ông Lực lượng lại tung ra 

ngón đòn hèn hạ đến như vậy với ngài; nhưng ngài nghĩ thêm, đã là ma quỷ thì nể nang gì ai, 

nhân nhượng gì ai, tế nhị và tôn trọng gì ai!  

Sự im lặng bao trùm gian phòng khách trong khoảnh khắc độ chùng một phút, La hán Na 

già Tê lên tiếng bênh vực cha sở: 

- Thưa Thầy cả Luca, khui tội người khác ra trước mặt mọi người chỉ có ma quỷ! Tố giác 

người công chính chỉ có bọn ác nhân thuộc hệ của ma quỷ! Thiên Chúa và những người thuộc 

về Thiên Chúa không bao giờ kể tội ai ra; trái lại, Thiên Chúa và những người theo Chúa rất 

khoan dung, tế nhị, tôn trọng và yêu thương người khác. Vì quy luật là: ngoại trừ Thiên Chúa 

ra, con người không ai mà không mắc tội (6). 

Thập bát La hán phẫn nộ đứng hết lên ồn ào chỉ thẳng vào mặt cô Bảy mà la mắng không 

tiếc lời. 

(còn tiếp) 

 



(1)  Huệ nhãn hay còn gọi “con mắt thứ ba”, “con mắt thần”, “con mắt tri thức”. Từ xa 

xưa, người phương Đông cổ đại thường cho rằng, năng lượng được phát ra từ một bộ phận 

trung tâm của con người và vùng trung tâm đó chính là "con mắt thứ ba". Hình ảnh con mắt 

thứ ba được thể hiện trên trán củacác vị thần trong các tác phẩm điêu khắc cổ 

đạiở đền chùaPhật giáo. Người ta tin rằng, con mắt nhìn thấu mọi điều đã được Thượng 

đế ban tặng cho các vị thần để họ có những năng lực siêu phàm nhìn thấu những vật vô hình. 

Theo đạo Cao Đài, người tu hành khi đạt được Pháp sẽ có thêm con mắt thứ ba và con mắt này 

được gọi là Huệ nhãn, sẽ thấy được cõi vô hình. Trong Yoga, việc luyện tập Marantha để có 

được một vài năng lực tâm linh thần bí như khai sáng được "con mắt thứ ba" mà người khác 

không có. Người Ấn Độ thường chấm một điểm trên trán giữa hai con mắt để diễn tả con mắt 

thứ ba, chính là thần nhãn, để thấy được những gì mà hai con mắt trần vẫn nhìn mà không thể 

thấy được. Nhiều giả thuyết khác lại cho rằng, do từ thời xa xưa, Adam và Eva đã phạm luật 

thiên đàng nên hạch tuyến Pituitary và Pineal nằm ở khoảng giữa hai con mắt đã dần bị hạn 

chế khả năng nhìn nhận ánh sáng. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của một số nhà khoa học thì 

thông thường mỗi sinh vật có một con mắt thứ ba nằm ở trung tâm não có tên là tuyến tùng. Nó 

cảm nhận giống như một con mắt vì tuyến tùng phản ứng lại với những thay đổi của ánh sáng. 

Một khám phá gần đây cho thấy mắt thường cũng có thể sản xuất được chất melatonin, làm 

cho vai trò của tuyến tùng trong con người càng ít quan trọng hơn nữa. Lobsang Rampa, một 

tăng sĩ nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng đã có viết một quyển sách "Tây Tạng huyền bí" (The 

Third Eye), trong đó miêu tả chi tiết về cách khai mở con mắt thứ ba, là con mắt trí tuệ, giúp 

cho hành giả thấy rõ được quá khứ và vị lai. Vị trí của con mắt thứ ba theo cách gọi của tử 

vi Trung Hoa, được gọi là nơi Ấn đường. 

(2) Tâm hồn quang sáng: Với phương pháp sống lương thiện, ăn chay, diệt dục và tham 

thiền, các thiền sư đạo Phật, Hindu, Bà La Môn…  lên núi tu luyện để có được chân tâm quang 

sáng. Trong khi người Công giáo chỉ cần thực thi Lời Chúa yêu thương hết mọi người lập tức 

có ngay chân tâm quang sáng. Khi chân tâm quang sáng, ma quỷ cũng phải khiếp sợ không 

dám đến gần như Thánh nữ Tiến sĩ Têrêxa Hài Đồng Giêsu từng cho biết. 

(3) Hắn là ông Lực lượng, là quỷ, kẻ từng “xưng tội” với cha sở Luca hồi 6 năm về trước ở 

phòng thánh của nhà thờ họ đạo An Biên. 

(4)  Thánh Jean Vianney ngày xưa  quen với hình dáng tên quỷ thường xuyên đến quấy 

nhiễu ngài có khuôn mặt khoằm như mỏ neo, nên ngài đặt tên hắn là “thằng mỏ neo”. 

(5) “Kiến thức tối ưu và đích thực” có bởi lòng thánh thiện; thánh thiện có bởi lòng kính 

sợ Thiên Chúa. ”Kính sợ THIÊN CHÚA đem lại vinh quang và tự hào, hân hoan và phấn khởi. 

Kính sợ THIÊN CHÚA khiến tâm hồn sung sướng, cho con người được hoan hỷ mừng vui và 

an khang trường thọ. Ai kính sợ THIÊN CHÚA sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp, ngày lâm 

chung họ sẽ được hưởng phúc lành. Bước đầu của khôn ngoan là kính sợ THIÊN CHÚA, ngay 

từ lúc thành hình trong lòng mẹ, các tín hữu đã được ơn khôn ngoan. Giữa nhân gian, khôn 

ngoan xây tổ làm nền móng vĩnh cửu, và tin tưởng vào con cái loài người. Sự viên mãn của 

khôn ngoan là kính sợ THIÊN CHÚA” (Sách Huấn Ca 1,11-16).  

(6) Khi thấy ai khai tội người khác ra, người khôn ngoan biết ngay kẻ đó là ma quỷ hay là 

thuộc hạ của ma quỷ. Vì ngay cả người phụ nữ ngoại tình bịđám đông tố giác, mà Chúa Kitô 

còn không màng nghe –qua cái cách Người ngồi viết trên đất. Kẻ thánh thiện, người thuộc về 

Thiên Chúa… không bao giờ kể tội của ai ra cho người khác nghe. 
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