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MA VĂN LIÊU 
Chuyện “Hai cô gái bị vong” phần 1 kỳ 52 
Chỗ ở của người không có tình yêu trong lòng là hỏa ngục; lý do thứ nhất vì thiên đàng là nơi 

Chúa ngự, mà Chúa là tình yêu, thiên đàng là nơi đầy tràn tình yêu dành cho những người lòng 
đầy ắp tình yêu (1) ở với Chúa Tình yêu, cho nên những kẻ không có tình yêu trong lòng không 
thể ở thiên đàng được, giống như người không mặc áo cưới không thể ở giữa nhũng người mặc 
áo cưới nghiêm chỉnh trong dụ ngôn tiệc cưới (vua cha đãi tiệc cưới cho con hoàng tử Mt 22,1-
14); lý do thứ hai vì hỏa ngục là nơi không có tình yêu; theo quy luật “đồng thanh tương ứng 
đồng khí tương cầu” (cùng tiếng thì ứng đáp, cùng khí chất thì tìm nhau, ví dụ dễ thấy: kẻ ham 
ăn nhậu ngồi bàn nhậu với những tay nhậu nhẹt, nghệ sĩ ở sân khấu biểu diễn cùng các nghệ sĩ 
khác… không thể ngược lại) kẻ không có tình yêu phải ở hỏa ngục là nơi không có chút tình yêu 
tình cảm.  

Vậy ai có tình yêu người đó có Chúa ngự trong lòng; đã có Chúa ngự trong lòng tất không 
thể vào hỏa ngục, bởi chẳng lẽ họ mang theo Chúa vào đó được hay sao! 

Nói về tình yêu, căn cứ vào câu “Ubi caritas et amor, Deus ibi est” (ở đâu có bác ái và tình 
yêu, ở đó có Thiên Chúa) thì thấy rằng bác ái (caritas) là tình yêu của ta đối với người dưng và 
kẻ thù, đó là thứ tình yêu cao quý nhất, cao quý hơn tình yêu thông thường (amor) gồm tình yêu 
cha me đối với con cái, anh chị đối với em, thầy đối với trò, bạn đối với bạn, trai gái đối với 
nhau, chồng vợ đối với nhau v.,v… vì bác ái là tình yêu siêu bản năng, tình yêu này hoàn toàn do 
ơn Chúa và sự phấn đấu của bản thân: phấn đấu từ bỏ bản năng để phấn đấu vâng nghe và đi theo 
(thực hành) Lời Chúa gọi; còn tình yêu thông thường là tình yêu bản năng (lòng tự thấy yêu) ai 
đó –thậm chí thú vât- cũng yêu được mà chẳng cần phấn đấu bỏ mình, phấn đấu vâng nghe Lời 
Chúa, vì Chúa từng phán như sau: “Các con có nghe lời dạy: Hãy thương người láng giềng và 
ghét kẻ thù địch. Nhưng ta bảo các con: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để 
các con trở nên con cái của Cha các con trên Trời, vì Ngài cho mặt trời soi trên kẻ ác cũng như 
người thiện và ban mưa cho người công chánh cũng như kẻ bất chánh" (Mt 5,43-45) và ”Nếu 
các con chỉ thương người thương mình thì các con có gì đáng thương đâu, ngay cả người thu 
thuế cũng chẳng làm như vậy hay sao? Nếu các con chỉ chào đón anh em mình thôi thì có gì hơn 
ai đâu, những người ngoại đạo cũng đã chẳng làm như thế sao?” (Mt 5.46-47)    

… 
Người ta sống trên đời hễ làm hay nói bất cứ điều gì cũng đều phải gánh chịu hậu quả, thậm 

chí chỉ là nói thêm nói thừa cho người, mắng chửi người, khinh miệt hay chỉ ăn hiếp, đàn áp, lất 
át hay từ mưu hại nhẹ cho đến giết chết người khác nhất nhất đều phải gánh chịu hậu quả nhiều ít 
nào đó, không thể rửa tay như quan tổng trấn Pilatus thời xưa trước án lệnh oan nghiệt dành cho 
Chúa Kitô là xong, vì lời nói và hành vi khi ta còn sống ở đời đều ví như gieo cỏ, trồng cây; gieo 
cỏ gặt cỏ, trồng cây hái quả, không có chuyện vô tư vô vạ hoặc vô tội vô tình như phần lớn 
người trong nhân loại nghĩ giản đơn rồi xem thường.    

… 
Sau khi đọc xong lược thuật quyển tiểu thuyết Người tình vể từ hỏa ngục, tôi hỏi thầy Thời: 
- Độ tin cậy của quyển tiểu thuyết này bao nhiêu? 



Thầy Thời trả lời: 
- Một trăm trên một trăm. 
- Căn cứ vào đâu mà ông xác quyết mạnh mẽ như thế? 
Những tưởng phải suy nghĩ hay phải khó khăn để trả lời, đàng này anh ta trả lời câu hỏi ngon 

và lẹ như ăn gỏi: 
- Vào tính chất câu chuyện.  
Tôi không chịu. Vì không ai lại lấy mình làm chứng cho chính mình, trả lời như thế khác nào 

trả lời vòng vo… vì ai cũng có thể dựng lên một câu chuyện không có thật để minh họa cho một 
chân lý là điều có thật. 

Thế là chúng tôi cãi nhau ì xèo ở một góc vườn trên sân thượng của đại chủng viện đến bất 
phân thắng bại. Không ai giải quyết nổi, chúng tôi hẹn nhau cùng về miền Tây gặp cha Luca để 
xin ý kiến. Thật may! Cũng sắp đến kỳ nghỉ Tết nên cũng đỡ sốt ruột chờ đợi. 

… 
Vừa lãnh được phép nghỉ Tết 2 tuần, tôi và thầy Thời đón taxi ra ngay bến xe đò lục tỉnh, 

chọn một chuyến xe về vùng có giáo xứ An Biên của cha Luca. 
…  
Cơm tối xong, hai đứa chúng tôi lược tóm câu chuyện Người tình về từ hỏa ngục cho cha 

Luca nghe. Cha Luca hỏi vài câu về tác giả, xuất xứ, thời gian… của câu chuyện. Không để cha 
suy nghĩ, tôi hỏi: 

- Thưa cha, chuyện có đáng tin hay không? 
Cha Luca suy nghĩ giây lát rồi trả lời: 
- Tôi cũng có nghe qua chuyện này đã lâu, vào thời gian nào không nhớ rõ. Lúc ấy tôi còn 

nghe nói khúc gỗ có dấu tay cô gái được cưa ra từ trụ cổng nhà xứ và gửi về giữ làm bằng 
chứng ở tòa giám mục. Tôi nghĩ không ai bịa đặt cả một câu chuyện dài như thế mà không dựa 
trên một cốt chuyện có thật… 

Thầy Thời hỏi: 
- Thưa cha! Hình hài bị đốt cháy mà cha Lực và ông Già Sáu thấy, là linh hồn hay thể xác 

của cô gái? Vì con nghĩ: Làm gì cô gái còn thân xác để bị thiêu đốt khi chết đã lâu? Còn linh 
hồn vì là thiêng liêng sao có thể bị lửa thường mắt thấy thiêu đốt cho được? 

Cha Luca trả lời: 
- Trong suốt 3 năm rao giảng, Chúa Kitô “mở miệng ra là nói dụ ngôn”; tất nhiên làm mọi 

điều cũng đều có tính ẩn dụ hay ước lệ (2)… làm thế cốt hạ những điều cao siêu huyền nhiệm 
xuống thấp cho vừa với trí hiểu hạn hẹp của con cái loài người. Cũng vậy “lửa hỏa ngục” Chúa 
nói trong Phúc âm cũng là ẩn dụ hay ước lệ; ngay cả chúng ta hiện vẫn còn đang nói ẩn dụ và 
ước lệ kiểu đó ví dụ: “bồn chồn như lửa đốt”, “tính nóng như lửa”, “ông Năm Lửa”, “nóng 
lòng như ngồi trên đống lửa”, “giận đổ lửa”, “hối hận lòng như lửa cháy”, “cơn ghen đã thiêu 
cháy…” v.v… Chúa cho cô gái hiện về dưới hình ảnh bị lửa đốt cũng là ẩn dụ và ước lệ hình 
phạt và cảnh giới hỏa ngục, nơi nóng nảy sự tức giận, căm hận, ganh tương, thù ghét, cố chấp…  

- Thưa cha! Thế nghĩa là cô gái bị lửa đốt chỉ là hình bóng…? –Thầy Thời hỏi thêm- 
- Ừ đúng! -Cha Luca nói tiếp- Khúc gỗ in dấu tay cũng chỉ được lưu giữ một thời gian rồi 

bỏ, vì các đấng bản quyền đều cho rằng chỉ nên lưu giữ những gì cần thiết cho đức tin, không 
cần lưu giữ những gì gây sợ hãi và ám ảnh, trong khi đức tin thể hiện qua yêu thương mới là 
quan trọng vì đạo Chúa là đạo Yêu thương, đạo Yêu thương không cần sự đe nẹt, sự đe nẹt nếu 
có chỉ dành cho vài trường hợp riêng lẻ. 

Tôi buột miệng hỏi ngay: 
- Còn hình ảnh cô gái như bó đuốc chẳng phải là sự đe nẹt hay sao thưa cha? Trường hợp 



nào Chúa mới cho thấy những điều lạ như vậy? 
Cha Luca ôn tồn giải thích: 
- Đối với những ai tin Chúa qua lối sống bác ái yêu thương, họ thấy mọi sự tỏ bày của 

Chúa đều là những dấu hiệu của lòng yêu thương. Đối với những ai tin Chúa qua lối sống sợ sệt 
hình phạt thì mọi sự tỏ bày của Chúa họ đều thấy đó là những dấu hiệu của sự cảnh báo, răn đe, 
đe nẹt, hù dọa… Còn trường hợp nào Chúa tỏ bày thì chúng ta không thể suy đoán được. 

Cha Luca minh chứng bằng một câu chuyện. 
Dưới đây là câu chuyện do cha Luca kể, tôi (Ma Văn Liêu) mạn phép đặt tựa “Hai cô gái bị 

vong” (3): 
 
Trong họ đạo này từng có gia đình kia có 2 cô con gái “sinh  năm một”. Năm xảy ra câu 

chuyện sắp kể cô chị 16 cô em 15 tuổi. Vì cô chị kém phát triển ngay từ nhỏ nên 2 chị em trông 
như hai chị em sinh đôi do lớn bằng nhau và giống nhau như đúc; giống từ nhan sắc đến vóc 
dáng, giống từ tính tình đến thói quen và sở thích; chỉ duy người mẹ sinh ra mới thấy các con 
khác nhau một điểm, đó là cô chị tên Ngọc nóng tính và dữ dằn, cô em tên Ngà trầm tĩnh và hiền 
lành. Cả hai cùng được đi học trung học ở chợ Mỹ Lý nằm bên kia sông -cha Luca chỉ tay về 
hướng có thị trấn Mỹ Ly nằm bên dòng sông rộng lớn-. 

Gần trường trung học nơi hai cô gái theo học có một ngôi chùa nằm ẩn trong rặng cây xanh 
sầm uất, nơi đây liên miên tổ chức những lễ cầu siêu cho các chiến sĩ trận vong và những người 
qua đời vô thừa nhận vì chiến tranh… hai cô gái xinh đẹp ngày ngày cứ hễ học xong buổi sáng 
lại ghé chùa trú nắng ăn trưa bằng cơm mẹ gói mang theo hay hứng chí ăn luôn cơm chay của 
nhà chùa rồi sẵn tiện chợp mắt dưới những tán cây to rợp bóng chuẩn bị cho buổi học chiều. 

Một hôm sắp tới giờ đầu của buổi học chiều, Ngọc và Ngà trở về trường; đường làng quê dẫu 
là thị trần nhưng vào thời này cũng rất vắng vẽ nhất là vào buổi trưa nóng bức; vừa đi hai chị em 
bỗng đều vừa có chung cảm giác có một bóng người lầm lũi và lẽo đẽo theo sau họ; đó là bóng 
của một thanh niên cao ráo khỏe mạnh. Vì phụ nữ nhất là các thiếu nữ thời xưa rất hay e thẹn do 
có nề nếp, nên Ngọc lẫn Ngà đều không dám ngoái cổ lại chỉ lựa thế mà liếc nhanh xem chàng 
trai ấy là ai… khi đến gần cổng trường chàng trai ấy lanh lẹ biến mất trong hàng cây sao đá bên 
vệ đường. 

Ngọc và Ngà không về “méc” mẹ vì con gái bị “làm đuôi” là chuyện thường tình; nhưng rồi, 
không “méc” không được, vì chàng trai ấy ngày một tỏ ra dạn dĩ hơn khi có hôm đi theo các cô 
vào đến tận bên trong trường học, có hôm còn bén mảng ở chân cầu thang, liều lĩnh hơn, có vài 
hôm lên tận lầu một, đến tận lớp học, lãng vãng ngoài lớp một lúc lâu mới chịu ra đi… lạ một 
nỗi, khéo đi khéo đứng làm sao mà qua mặt được cả ông thầy giám thị khó tính với cặp mắt lúc 
nào cũng sáng quắc và cái mồm quang quát… luôn có mặt 24/24 giờ trên khắp mọi hành lang 
lớp học. 

Nghe các con thuật lại, ban đầu chị Hương -bà mẹ trẻ một mình nuôi 2 con- chỉ hơi lo cho 
các con khó tập trung rồi sao nhãng việc học; tâm sự với hàng xóm, chị Hương được khuyên nên 
sớm có biện pháp ngăn ngừa ngay từ đầu v.v… chị Hương lén nấp ở chùa để theo dõi từng bước 
chân 2 con… nhiều lần như vậy nhưng tuyệt nhiên chị không hề thấy ai theo đuôi hai con của 
mình dù sau những lần theo dõi ấy, chiều về hai con đều quả quyết vẫn bị chàng trai đeo bám.  

Vâng lời mẹ, Ngọc và Ngà không đến chùa nữa. cuối giờ học buổi sáng xong thì ở lại trường 
dùng bữa và nghỉ trưa. Tưởng như thế là ổn, vậy mà vẫn cứ thấy bóng chàng trai kia thấp thoáng 
khi ẩn khi hiện khi xa khi gần bên họ nhất là những khi họ ở một mình không có bạn bè ở cùng. 

Đã bao nhiêu lần, Ngọc Ngà định sẽ nói chuyện với chàng trai một lần, nhưng chưa bao giờ 
họ thực hiện được ý định đó, bởi vì chàng ta cứ xa xa gần gần, không cho họ có cơ hội tiếp xúc 



để phản đối sự đeo đuổi. Có những lần vì tức giận, Ngọc lớn tiếng mắng; nhưng hễ mắng thì 
chàng trai kia lủi mất. Còn có lúc Ngọc lấy gạch đá ném thay cho lời phản đối, nhưng cũng 
không mang lại hiệu quả gì; đã vậy một hôm, còn phát hiện chàng trai theo họ xuống tận chiết 
trẹc (phà nhỏ) để sang sông về nhà… Thật là, đến lúc này không thể nhịn được nữa.  

Quá tức, chị Hương thuật lại cho một người hàng xóm bên lương nghe để tìm cách giúp hai 
con giải quyết. Nghe xong, người hàng xóm im lặng không nói gì nhưng ngày hôm sau chị bạn 
ấy xách nón lá đến rủ chị Hương sang chùa Mỹ Lý, ngôi chùa hai con của chị thường trú nắng 
buổi trưa. 

Hôm ấy chùa vắng khách, hai chị gặp một vị sư già tuổi trên 60, hỏi chuyện. Chị bạn hỏi: 
- Thưa thầy! Nghe đồn những sư thầy cao tuổi như thầy từng chứng kiến nhiểu việc lạ mà 

người thường không thể thấy… có phải vậy không? 
Vị sư già trả lời: 
-  Nam-mô A-di-đà Phật! Bần tăng không phải là người như vậy… 
Với vẻ cởi mở và vui vẻ, vi sư già cúi đầu thật thấp trước mặt hai chị, rồi hóm hĩnh nói tiếp: 
- Hai tín nữ nhìn đỉnh đầu của thầy đi! Xương chỏm bình thường mà! Những cao tăng nào 

có xương chỏm đầu nhô cao dị biệt, ấy là những cao tăng quán thông thiên lý, chính những vị ấy 
mới chứng kiến nhiều việc hy hữu… 

Vị sư già nói vậy thì nói, nhưng hai chị nhất là chị Hương vẫn thấy rõ ràng xương chỏm vị sư 
già này nhô cao thấy rõ. Chị bạn hỏi ngay: 

- Thưa thầy, mặc dù thầy nói vậy, nhưng chúng con muốn nhờ thầy giải thích một chuyện lạ 
đang xảy ra cho những đứa con của chị Hương đây… 

Chị bạn kể với sự thêm thắt của chị Hương qua lời hai cô con gái thuật lại. Nghe xon vị sư 
già trầm ngâm một lúc rồi hỏi chị bạn đi theo: 

- Tín nữ định hỏi bần tăng rằng, chàng trai ấy không phải là người thật mà là một vong linh 
đúng không? 

Chị bạn đi theo gật đầu. Vị sư già cũng gật đầu nói: 
- Đích thị là vong linh, vong hồn hay âm hồn, gọi tắt là vong hay hồn… tên gọi này chỉ cho 

tất cả người chết không được an hưởng siêu phúc cõi Phật… 
Chị Hương lạnh toát cả sống lưng, chưa định thần thì vĩ sư già nói thêm: 
- Nếu từ đâu đi đâu bần tăng không biết, nhưng từ ngôi chùa này mà đi ra, mỗi người đều có 

vong bám theo… vì chùa này là nơi tụ hội nhiều nhất các vong. Nơi nào có xác chết thì ruồi bu, 
nơi nào thương nuôi vong thì vong đến ở. Mắt các tín nữ không thấy mà mắt ta thì thấy. 

Như đoán biết chị Hương lo sợ hoảng hốt, vị sư già nói: 
- Nhưng để chắc chắn rằng chàng trai đó là vong, phải làm một phép thử. Phép thử ấy là 

đọc một kinh gì đó bên Công giáo cầu cho chàng ta, chàng ta sẽ biến mất ngay một thời gian.       
(còn tiếp) 

           
  

(1) Những người lòng đầy ắp tình yêu là các bậc thánh nhân và các người lành. Tuy nhiên từng 
bậc đều có nhiều đẳng cấp; bậc hay đẳng cấp được xếp hạng dựa trên nhiều hay ít tình yêu. Nói 
cách khác, lòng ai càng đầy ắp tình yêu càng ở gần Chúa hơn, vì đời sau là một sự trở về cội 
nguồn.  
(2) Ước lệ: quy ước trong biểu hiện nghệ thuật. 
(3) Vong: là hồn người chết đang bị luyện hình không có lối thoát. Người chết là Kitô hữu vì 
được chịu phép rửa, được lãnh các bí tích tức được hưởng ơn cứu độ lúc đang sống, được thánh 
lễ và nhiều lời cầu nguyện “vì công nghiệp Chúa Kitô” sau khi chết, nên họ ở yêu một chỗ để 



tịnh tâm mà vượt lên cao dần cho đến lúc được về đến bên Chúa. Ngược lại, người chết không 
phải Kitô hữu, không được hưởng ơn cứu độ trong lúc còn sống và cả sau khi chết, tuy chịu 
luyện hình, nhưng họ không có lối thoát, thế là họ đi đó đây khắp chốn, tìm sự ủi an tưởng nhớ. 
Đúng ra ngoài Công giáo cũng có ơn cứu độ, nhưng đó là những trương hợp hiếm hoi của 
những bậc chân nhân, hiền nhân, thiền sư, ẩn sĩ… những người biết tin vào Chúa Kitô cách nào 
đó. Chuyện vong được chứng thực qua 2 mẫu chuyện: chuyện về một tu sĩ dòng Thánh Gia ở Ba 
Nam (Campuchia) vào thập niên 1945-1955 và chuyện về một tu sĩ hội Giảng viên Giáo lý tên 
Mậu thuộc giáo phận Long Xuyên vào thập niên 1970-1980, vì cả hai quên bẵng không cầu 
nguyện cho cha ruột mình nên đã bị những người cha ruột quá cố ấy trở vể nhắc nhở bằng bạo 
hành bạo lực.       
 
 


