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MA VĂN LIÊU 

 
Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 32 của kỳ 53.  

 

Cô Bảy bước lên bậc thèm và nói qua hàm răng nghiến chặt vì tức giận: 

- Tôi thỉnh Các Ông về đây để ngăn lão già ấy hành đạo tại nhà tôi, tôi tưởng Các 

Ông sẽ dùng mọi Phật pháp, Phật lý cao siêu của Đức Phật tổ mà đè bẹp giáo lý của lão 

ta để lão ta câm mồm đi –cô Bảy nghiến răng nghe trèo trẹo- Sao ta ghét lão ấy và cái 

đạo của lão ấy đến thế! Cha ruột của ta cũng vì cái thứ đạo giáo của lão mà bị mê hoặc 

đến phải chết trong đau đớn. 

Ở trong một góc nhà, cô Sáu đứng phắt dậy định rời khỏi ghế, để ra sân mắng em gái 

hư hèn của mình, liền bị hai La hán ngồi hai bên Cô, ngăn giữ Cô lại. Một La hán nào đó 

không rõ mặt, đáp lời cô Bảy: 

-  Chúng tôi không thể làm điều đó! 

Ông khác nói: 

- Chúng tôi biết thầy cả Luca là ai và ông đang làm điều gì… 

Một vài La hán khác có vẻ bực tức kêu lên: 

-  Không thể được! 

- Chúng tôi không phải là những người làm việc xấu! 

- Chúng tôi về đây không để làm việc cho Cô. 

V.v… 

La hán đứng đầu các La hán, Tôn giả Bạt La Đọa, đứng lên dõng dạc tuyên bố với cô 

Bảy: 

- Chúng tôi không thuộc về quyền lực của Bóng tối. Chúng tôi cũng không thuộc về 

quyền lực của Bóng Mờ (1). Chúng tôi thuộc về quyền lực của Ánh Sáng. Cô là người 

chơi với Bóng Mờ, sao dám lộng ngôn nói rằng Cô thỉnh được Chúng tôi ở Ánh Sáng, để 

vâng nghe lệnh Cô mà về đây được? Chẳng qua vào thời điểm này, quyền lực của Ánh 

Sáng muốn Chúng tôi về để gặp thầy cả Luca, Chúng tôi mới về.  

Qua các câu trả lời của các La hán cho cô Bảy, cha sở Luca hiểu thêm rằng các La 

hán hoàn toàn không dính líu đến cô Bảy, cho nên cha sở rất yên tâm; cô Sáu, hai phụ nữ 

và ông Tám Ria cũng đỡ lo sợ.   

Cô Bảy đứng lặng im như bị “trời trồng”, đôi mắt lé sẹ của Cô như bị đứng tròng. 

Thấy thế, La hán Bạt La Đọa càng nghiêm giọng đến đanh thép truyền lệnh: 

- Mời Cô vào đây ngay! Ngồi và nghe mọi điều quý giá, quý giá đến cha của Cô nếu 



được sống dậy cũng không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, vì cha Cô cũng thuộc một đẳng La 

hán nhưng còn cao hơn cả chúng tôi nữa.   

Các La hán nhao nhao ủng hộ lệnh mời của La hán đứng đầu, Tôn giả Bạt La Đọa. 

Cô Bảy nao núng một lúc rồi bước vào nhà. 

Cô Bảy ngồi xuống một mép của chiếc đi-văng còn trống, cạnh các La hán khác, đôi 

mắt lé không ngừng nhìn trừng trừng vào cha sở Luca như muốn ăn tươi nuốt sống. 

Cha sở Luca nói với các La hán: 

- Phần tôi cũng vậy! Không tự mình đến đây, nhưng theo lời mời của chủ nhà là cô 

Sáu –cha chỉ tay về phía cô Sáu- Tôi chỉ rời đi khi chủ nhà đuổi tôi. Vậy mời Quý Vị tiếp 

tục tra vấn hay tìm hiểu Thiên Chúa như Các Ngài mong muốn.  

La hán thứ sáu, một người có dáng dấp khắc khổ đứng lên hỏi cha sở Luca với sự có 

mặt của cô Bảy: 

 - Tôi là Tôn giả Bạt Đà La (2), xin hỏi: Như thầy cả đã nói thì ngay trong bản thân, 

mỗi người đều là tam vị nhất thể, đúng không? 

Cha sở Luca đáp ngay: 

 - Rất đúng! Ở đâu cũng có tính tam vị nhất thể; ngay trong ta, có tính tam vị nhất thể 

gọi nôm na “ba mà một” hay “một mà ba”. Ví dụ người thiện nào cũng có lúc ác và lúc 

không thiện không ác; người ác nào cũng có lúc thiện và lúc không ác không thiện; thân 

xác ta có lúc khỏe lúc bệnh và lúc không khỏe không bệnh…. 

Tôn giả Bạt Đà La kêu lên: 

- Thế là nơi đâu cũng là Thiên Chúa Nhất thể Tam vị hay sao? 

Cha sở không vội, mỉm cười rất hiền với tôn giả Bạt Đà La rồi nói: 

- Chỉ có Thiên Chúa mới thực thụ là Tam vị Nhất thể: Ba Ngôi vị nhưng Một bản thể, 

còn vạn hữu, vạn hữu chỉ có tính tam vị nhất thể hay chỉ là hình bóng hoặc phản chiếu 

tính ấy mà thôi. Mặt trời chỉ có một, những gì dưới đất đều sáng lên và chỉ có giá trị khi 

ở dưới ánh mặt trời. 

Tôn giả Bạt Đà La có vẻ như chưa hài lòng, bắt bẻ: 

- Tại sao Thiên Chúa phải Tam vị Nhất thể… làm chi? 

Cha sở Luca trả lời cách ôn tồn: 

- Vật gì chỉ có một, (một mình duy nhất) thì không tồn tại; ví dụ chỉ có sáng; vì không 

có tối làm sao biết sáng là gì; hễ nói sáng lập tức phải hiểu có tối để so sánh. Theo đó hễ 

nói trắng phải hiểu có đen để so sánh, nói dài phải hiểu có ngắn để so sánh, nói trên phải 

hiểu có dưới để so sánh… Cái này làm ra nghĩa cho cái kia và ngược lại... Cho nên sự gì 

cũng phải có hai ngay khi ta vừa mở miệng nói ra hay trí vừa nghĩ ra, không thể có một.  

Cha sở đảo mắt nhìn qua mọi người một lượt rồi nói tiếp: 

- Nhưng… hễ đã có hai thì không dừng lại được, phải có ba; ví dụ sáng thì phải có 

tối; nhưng từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, không thể có lằn ranh dứt khoát –cha sở chỉ ánh 

sáng ở ngoài sân và bóng tối trong buồng phía sau lưng ngài- nhưng sáng và tối giao 

nhau bằng muôn vàn sắc độ mở, mờ mờ, từ mờ nhạt sang mờ đậm, rồi đậm hơn dần, ta 

gọi tắt là bóng mờ. 

Cha ngưng vài giây rồi tiếp: 

- Mờ là vị (3) thứ ba. Suy ra vạn hữu đều vậy hết cả. 

Ai nấy đều thinh lặng như muốn lắng nghe tiếp, thấy vậy cha sở tiếp:  



- Trong thế giới vô hình lẫn hữu hình, hễ có cái gì, cái ấy không thể có một; phải có 

hai; nhưng hễ có hai thì phải có ba; ba là ám chỉ “nhiều không thể đếm”. Số 3 là dấu chỉ 

sinh sôi hay số của vạn hữu triển nở ra vô số không ngừng, số của sự sinh sôi triển nở 

triền miên không ngừng. Ba Ngôi hay Tam vị Nhất thể nói lên sự tạo dựng muôn loài mãi 

mãi không ngừng nghỉ mà Thiên Chúa vẫn chỉ có Một. 

Tôn giả Bạt Đà La im lặng và ngồi xuống suy nghĩ, vì nếu ông không ngồi xuống, có 

thể không yên với vị La hán thứ bảy, người cởi trần và dường như rất nóng tính. Ông này 

đứng phắt dậy và chẳng rõ vì lý do gì mà ông khoác tay liên hồi ra hiệu cho La hán thứ 

sáu ngồi xuống. Ông xướng danh:  

- Thưa thầy cả! Tôi là Tôn giả Già Lực Già (5). Tôi xin hỏi: Nếu như vậy, thế giới vô 

hình và hữu hình sẽ sinh sôi, nảy nở và lớn rộng ra không ngừng và nhiều vô cùng. Vậy 

thế giới vô hình lẫn hữu hình rồi sẽ bung rộng ra cho tới bao giờ và đến đâu? 

Cha sở Luca cười: 

- Vì chúng ta không nhìn thấy bao quát thế giới vô hình và hữu hình để biết mỗi thế 

giới to lớn cỡ nào, cho nên hai thế giới đó có lớn thêm bao nhiêu chúng ta cũng không 

biết. 

- Thế thì căn cứ vào đâu để chúng ta biết hai thế giới sinh sôi nảy nở? 

Cha sở trả lời: 

- Căn cứ vào trí khôn của loài người chúng ta được Chúa tạo dựng giống hình ảnh 

Người. Căn cứ vào những giáo huấn của Chúa Giêsu, tức Ngôi Hai Con Thiên Chúa, căn 

cứ vào nhưng suy luận của chúng ta đã làm sáng tỏ nhiều điều khó hiểu. 

Cô Bảy với đôi mắt lé (lệch nhãn cầu) nhìn cha sở như nhìn ai khác, xen vào hỏi: 

 - Sao ông dám quả quyết những gì ông nói là đúng? 

Cha sở đáp: 

 - Tôi quả quyết những hiểu biết của tôi là hoàn toàn đúng nhờ ở một quyển sách, 

quyển sách đó ghi chép Lời dạy của Ngôi Hai Con Thiên Chúa, tức Thiên Chúa Ngôi vị 

thứ Hai. 

Cô Bảy im lặng suy nghĩ vài giây rồi hỏi tiếp bằng giọng hơi nhún nhường: 

-  Có quyển sách ấy sao? 

- Có! Quyển sách ấy được đặt tên là sách Phúc âm. Phúc là ân lành, âm là lời nói. 

Sách ghi chép những Lời nói đầy ân lành vì những Lời đó do chính miệng Thiên Chúa 

Ngôi Thứ Hai là Đức Chúa Giêsu, hiệu là Kitô nói ra. 

Cô Bảy im lặng và trầm tư. 

Tôn giả Già Lực Già hỏi tiếp: 

- Thầy cả thử chứng minh gì đó cho tôi tin xem! 

Cha sở Luca cười: 

- Thế giới vô hình gồm có 3 phần: Thiên Đàng, Luyện ngục và Hỏa ngục. Thập bát La 

hán Các Ông đang ở Thiên đàng. Nhưng vì không nhận biết Chúa Giêsu Kitô Ngôi Thứ 

Hai Thiên Chúa, Các Ông cũng không biết luôn Thiên Chúa Ngôi Thứ Nhất và Ngôi Thứ 

Ba, cho nên Các Ông chỉ hưởng phúc thiên đàng một phần nào đó mà thôi. 

Tôn giả Già Lực Già hoàn toàn bị thuyết phục, vì chính ông đang ở trong tình trạng 

tuy thỏa mãn với hạnh phúc thiên đàng đang hưởng, những vẫn biết phúc ấy còn lớn lao 

biết bao… ông giơ hai tay lên thể hiện sự thán phục và ngồi xuống không hỏi gì nữa.        



(còn tiếp) 

 

(1) Thiên Chúa là Ánh Sáng, Quỷ vương là Bóng Tối,  giữa Sáng và Tối hẳn thật 

phải có Mờ. Vậy Mờ là Ma. Chúng ta sẽ rõ dần Ma là ai. 

(2) Vị La Hán thứ 6: Tôn giả Bạt Đà La 

Quá Giang La Hán (Ảnh: Internet) 

Vị La Hán này vốn là một người bồi bàn của Phật Tổ, quản việc tắm rửa của Phật Tổ. 

Mẹ của ông sinh ông ở dưới gốc cây Bạt Đà La –một loài cây quý hiếm của Ấn Độ- nên 

đặt tên ông là Bạt Đà La. Sau này ông đi thuyền vượt sông vượt biển để truyền bá Phật 

giáo nên có tên là “Quá Giang La Hán”. 

(3) Chữ “vị” thực ra có nhiều nghĩa tùy vào cách sử dụng: Vị trong Tam Vị (Ba 

Ngôi) vị trong Quý vị, vị trong vị trí, vị trong địa vị...  

(4) Sáng – Mờ - Tối. Mờ có nhiều sắc độ không thể đếm nổi, ấy là vạn hữu, vạn vật 

hay vạn loài. Một thí dụ khác, loài người có Nam (đàn ông); nhưng nếu chỉ có Nam thì 

không thể tồn tại, phải có Nữ mới gọi là Nam; nhưng giữa Nam và Nữ liền có Á Nam hay 

Á Nữ; Á Nam và Á nữ có muôn vàn sắc độ, có thể tác giả (Ma Văn Liêu) đang có phần 

Nữ trong mình, công nương Diana, một hồng nhan lừng lẫy thuở nào có thể Nam tính 

trong mình v.v…  

(5) Vị La Hán thứ bảy – Tôn giả Già Lực Già 



 
Kỵ Tượng La Hán (Ảnh: Internet) 

Ông vốn là một vị thuần phục voi. Bởi vì năng lực và khả năng làm việc của voi đã lớn, 

lại có thể nhìn xa. Vì vậy, người đời gọi ông với cái tên là Kỵ Tượng (cỡi voi) La Hán. 

 


