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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 34 của kỳ 53.  

 

Nhiều La hán khác cũng lên tiếng phản đối cô Bảy với đại ý không chấp nhận thái độ 

lẫn lời nói xúc phạm cha sở Luca của Cô ta; trong khi đó, một vài La hán thắc mắc ai cho 

phép cô Bảy được ngồi chung với các La hán; vài La hán khác còn tranh cãi với nhau 

cách tống khứ cô Bảy ra khỏi chỗ các vị đang ngồi tham vấn về đạo lý. 

Cha sở Luca vẫn giữ thái độ bình tĩnh, im lặng và chờ xem các La hán xử sự ra sao 

trong tình huống này để cha được học hỏi thêm, vì cha sở rất kính trọng các La hán, luôn 

coi các La hán là những bậc chân nhân, hiền nhân, quân tử… dù cho các vị chưa biết 

Chúa, chưa tin vào Chúa Kitô, một sự bất hạnh rất lớn, nhưng lúc sinh thời, các vị đã 

sống một đời sống thánh thiện như các thánh của Công giáo; nhân dịp này, cha sở cố tìm 

học nơi các La hán những điều hay đẹp. 

Cô Bảy to tiếng:   

-  Tôi không thỉnh Các Ông về đây để a dua, chạy theo lão già này, nhưng để trừ tiệt 

lão. Các Ông không làm được thì đi đi! 

Nói xong cô Bảy đọc to những câu thần chú. Các La hán kêu lên: 

-  Ôi trời! Đuổi Chúng ta hả? Đọc thần chú gọi âm binh thần tướng đến để trấn áp 

Chúng ta à? 

Các La hán đồng loạt nhìn ra sân. Lúc này trời đã râm mát sắp vào hoàng hôn, tuy cha 

sở, cô Sáu, hai phụ nữ và ông Tám Ria không nhìn thấy gì ờ ngoài sân, nhưng theo cách 

nhìn, chỉ trỏ và nói năng của Thập bát La hán thì hình như ngoài sân đang đông nghịt âm 

binh thần tướng do cô Bảy gọi về. Các La hán đều lắc đầu kêu lên: 

- Qúa đáng! 

- Thật quá đáng! 

- Không còn coi ai ra gì nữa rồi! 

… 

La hán đứng đầu, Tôn giả Bạt La Đọa, đứng lên, nhìn lướt ra sân, tức giận nói với cô 

Bảy: 

-  Sức mạnh của Cô còn là gì nữa mau mang hết ra đây đi để Chúng ta thanh toán 

luôn một thể! 

Cha sở, cô Sáu và ba người chẳng nhìn thấy gì ngoài sân, nhưng hiểu cô Bảy đang gọi 

âm binh thần tướng về để đối đầu và đuổi Thập bát La hán; còn hiểu rằng sắp có một trận 

kịch chiến xảy ra qua dáng vẻ hung hăng nóng nảy và hiếu chiến của cô Bảy trước lời 



thách thức của La hán đứng đầu… tất cả đều hơi lo sợ nhưng La hán đứng đầu nói thêm 

với cô Bảy:   

-  Nhưng không cần thiết lắm đâu! Bởi vì khi nào và nơi nào Chúng ta muốn đến thì 

đến, muốn đi là đi. Cô không khiến Chúng ta được đâu! 

Trong lúc La hán Tôn giả đứng đầu nói thì cô Bảy vẫn hai tay bắt ấn, miệng đọc to 

thần chú với đôi mắt lé giờ đang trở nên đỏ ngầu. Tất cả các La hán đều bình thản, chẳng 

ai có vẻ gì giao động, ngược lại có một số ông còn phì cười, coi cô Bảy như trẻ nít ra oai. 

Cô Sáu bực tức không giữ nổi sự im lặng, thét lên: 

-  Trời ơi! Mầy đúng là đứa to gan! Lâu nay tao cứ tưởng bản lãnh của mầy không tệ, 

hóa ra vì theo đuôi Bóng Tối (1) mà mầy ra ngu si đần độn. Làm sao Bóng tối xua được 

Ánh sáng? (2) Làm sao hồn ma thắng được chư tiên bổn thánh? Mầy theo Bóng Tối riết 

đã thành tối tăm như chúng nó rồi…  

Tôn giả Bạt La Đọa tức La hán đứng đầu muốn chấm dứt mọi chuyện cho nhanh để 

còn  thanh thản thỉnh giáo ở cha sở để hiểu về Thiên Chúa, ông quát như ra lệnh: 

-  Thôi ngay đi và ra khỏi đây! Nếu không ta sẽ chẳng nương tay thì đừng trách. 

Đã không thuận nghe, cô Bảy còn vẫy tay làm phép… Tuy nhiên không biết bằng 

cách nào mà từ giữa gian phòng khách, cô Bảy bị bốc lên như bay, văng ra ngoài sân 

nhanh đến mức cha sở, cô Sáu, hai phụ nữ và ông Tám Ria không tài nào nhìn thấy, chỉ 

biết Cô ta như một nùi giẻ rách văng ra sân rồi nằm một đống bất động cách thềm nhà 

khoảng gần chục mét. La hán đứng đầu, tức Tôn giả Bạt La Đọa nói:   

-  Ánh sáng xua tan bóng tối chớ đâu bóng tối đuổi được ánh sáng bao giờ! 

Trước khi ngồi xuống, ông thưa với cha sở: 

-  Thưa thầy cả! Bây giờ thì xin thầy cả đừng để ý nữa, nhưng xin yên tâm mà chỉ 

giáo tiếp, giúp Chúng tôi. 

Sau lời nói của La hán đứng đầu một lúc, vị La hán thứ chín (3) đứng lên xưng danh: 

-  Tôi là La hán Tôn giả Tuất Bác Già. Tôi xin nêu câu hỏi: Làm thế nào chúng ta biết 

được Thiên Chúa khi Người vô danh tính, vô hình tượng? 

Cha sở Luca trả lời: 

-  Nhờ cái Có, ta biết cái Không Có. Nhờ biết cái Có và cái Không Có, ta biết được 

Đấng sinh dựng và cầm quyền trên mọi sự. 

Vị La hán thứ chín có vóc dáng không khác gì Phật Di Lạc, cũng cởi trần khoe bụng 

phệ và tâm tính rất vui vẻ sảng khoái. Tôn giả Tuất Bác Già kêu lên: 

-  Không thể hình dung được! –ông lắc đầu nguầy nguậy- Không thể hình dung được! 

Cha sở trấn an: 

-  Phải! Nếu hình dung ra được thì Người đâu còn là Thiên Chúa. Mỗi khi nghĩ đến 

điều đó, chúng ta hãy thờ lạy và tôn vinh Người. Và Người là Đấng để chúng ta chỉ phải 

thờ lạy và tôn vinh chứ không để chúng ta mạo muội tìm tòi. 

-  Nhưng “vô tri bất mộ” (4) 

Cha sở không do dự: 

-  Thiên Chúa tạo dựng nên trí khôn của chúng ta không phải để chúng ta hiểu biết 

mà thôi, còn để chúng ta không thể hiểu biết để nhìn nhận mình có giới hạn. Khi nhìn 

nhận mình có giới hạn thì kính sợ và mộ mến Đấng không Có Giới Hạn. 



Tôn giả Tuất Bác Già ngỡ ngàng nói: 

-  Ô! Thế mà từ lâu chúng ta chỉ chú mục vào cái Biết Được, không để ý gì đến những 

cái Không Biết Được! 

Cha sở Luca gật đầu xác nhận: 

-  Phải! Trong khi những cái Không Biết Được thì nhiều đến vô cùng... Và chúng ta 

kiêu hãnh với những cái Biết Được nhỏ nhoi, tầm thường và chật hẹp đến thô thiển. 

Không vị La hán nào đứng lên hỏi tiếp, vì các vị còn mải trầm mặc suy tư…  

Ngoài sân, trừ cô Bảy nằm bất động như một đống giẻ rách, còn lại chỉ là vắng lặng 

khác hẳn lúc nãy khi âm binh thần tướng tụ tập về, sự vắng lặng tạo một cảm giác khác 

lạ.  

La hán thứ chín, Tôn giả Tuất Bác Già hỏi tiếp sau một lúc trầm ngâm thật lâu: 

-  Khi nào và ai là người tỏ cho nhân loại chúng ta biết Thiên Chúa, Đấng tạo nên cái 

Có cái Không Có, Đấng cầm quyền những cái loài người Biết Được và những cái loài 

người Không Biết Được? 

Cha sở:  

-  Chính Người: Ngôi Thứ Nhất Thiên Chúa Cha đã trực tiếp tỏ ra cho nhân loại dần 

biết kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu gọi là thời Cựu ước; rồi cũng chính 

Người: Ngôi Thứ Hai Thiên Chúa Con, thiên danh là Giêsu, thiên hiệu là Kitô, giáng thế 

hạ trần trực tiếp chỉ dạy cho nhân loại dần biết thêm nữa kéo dài trong một khoảng thời 

gian gọi là thời Tân ước; rồi cũng chính Người: Ngôi Thứ Ba Thiên Chúa Thánh Thần 

hiện đang thầm lặng giáo hóa nhân loại dần biết thêm nhiều nữa kéo dài trong một 

khoảng thời gian gọi là thời Cánh chung hôm nay, tức là từ khi Chúa Con về trời cho đến 

tận thế. 

Các La hán đều rất chăm chú đón nhận từng lời của cha sở Luca. Cha sở lại rất từ tốn, 

ngài nói tiếp: 

-  Tất thảy đều do Thiên Chúa trực tiếp lẫn gián tiếp đứng ra chỉ dạy và bảo ban 

nhân loại chúng ta biết Người chứ ai làm được điều đó? Dù tiên tri hay các vị tông đồ… 

rao giảng chi thì tất cả cũng chỉ là dụng cụ “phát ngôn”  Thiên Chúa dùng để nhắc trước 

ôn sau trong một phạm vi nhỏ hẹp mà thôi (5) 

Ngưng một lúc, cha sở thêm: 

-  Để lời dạy được thụ nhận có hiệu quả, Thiên Chúa chọn ra giữa nhân loại một Dân 

riêng, thời Cựu ước Dân riêng ấy là dân Do Thái, thời Tân ước và thời Cánh chung hôm 

nay Dân riêng ấy là Giáo hội Công giáo, gồm tất cả những Kitô hữu, tức những người tin 

và thực thi Lời Chúa Kitô qua việc lãnh phép Rửa tội.     

 (còn tiếp) 

 
(1) Tà ma và vong hồn xấu. 

(2) Hiện tại nơi nhà cô Sáu lúc bấy giờ, các La hán hiện thân cho Ánh sáng, ánh 

sáng của chân thiện cõi thiên đàng.  

(3) Vị La Hán thứ chín – Tôn giả Tuất Bác Già 



Khai Tâm La Hán (Ảnh: Internet) 

Ông vốn là Thái tử Trung Thiên Trúc. Khi người em của ông muốn tranh đoạt ngôi vua 

với ông, ông nói: “Trong tâm ta chỉ có Phật, chứ không có Vương vị.”.  Hơn nữa, ông 

còn mở lồng ngực của mình ra, người em nhìn thấy quả nhiên trong tim ông có một vị 

Phật nên không làm loạn nữa. Cũng vì thế mà người đời gọi ông là “Khai Tâm La Hán”. 

(4)  “Vô tri bất mộ” nghĩa là không biết (vô tri) thì không thể mến yêu và ngưỡng mộ 

(bất mộ). 

(5)  “Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh 

sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ 

nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà 

không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại 

không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ 

đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám 

tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công 

cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-

bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng 

đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên 

trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh 

đạo, là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 

Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”. (Mt 23,1-12) 
 


