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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 38 của kỳ 53.  

 

Cô Sáu cũng rất mừng khi nghe tin về mẹ; Cô tin rằng, với cách sống lương thiện và 

lòng đầy tình yêu của mẹ, chắc chắn mẹ không bị vào hỏa ngục. Tuy có mừng, nhưng Cô 

vẫn có chút băn khoăn không biết nếu vậy thì mẹ hiện đang ở nơi nào và có được hạnh 

phúc hay không. Cô Sáu tiếp:  

“Cũng giống như lúc đầu không được nhìn thấy cha có mặt ở âm ty (tiếng cô Bảy 

dùng để chỉ luyện ngục), con Bảy mong ước được nhìn thấy cha thì một lúc sau nó được 

Bóng Sáng cho nhìn thấy cha, bây giờ đến lượt con Bảy lại mong được nhìn thấy mẹ và 

mong được biết mẹ mình cũng được ở trong âm ty… thì nó cũng được Bóng Sáng chiều ý, 

cho nhìn thấy, không phải thấy mẹ, mà thấy còn có nhiều cõi giới xa xăm khác ngoài địa 

ngục và âm ty (1); những cõi giới xa xăm khác cũng rất rộng lớn bao la, trí của nó không 

biết sao cứ tin chắc mẹ mình đang ở một trong những thế giới xa xăm đó. Trong khi nó 

còn đang tần ngần mong ước được đến thăm mẹ thì Bóng Sáng soi trí khôn cho nó biết 

những cõi giới ấy dành cho những người không theo đạo Chúa. Con Bảy bỗng ngộ ra và 

thấy tiếc cho mẹ mình tuy sống tốt lành cả một đời, chỉ vì không được vào đạo Chúa mà 

không ở âm ty (luyện ngục) để mai mốt cũng được bay về thiên đàng giống như cha; 

nhưng biết làm sao được! Đó là số phận đã được an bài”. 

Cha sở Luca, về sau, giải thích: Một khi Đức Chúa Cha gửi Đức Chúa Con là Ngôi 

Hai Thiên Chúa xuống trần để đem ơn tha thứ còn gọi là ơn cứu độ của Đức Chúa Cha, 

xuống cho nhân loại thì chuyện ấy không phải nhỏ, không phải đơn giản. Thế mà mọi 

người, ngay cả những người đã được rửa tội để diễm phúc lãnh được ơn tha thứ, để được 

làm con của Chúa Cha… cứ coi thường, cho đến khi chết xong mới nhận thấy là chuyện 

ấy to tầy đình thì đã muộn. Từ đó, những ai được rửa tội, được biết, nghe và tin Đức 

Chúa Con tức Đức Chúa Giêsu Kitô, được làm con và gọi Chúa Cha là “cha”, được 

hưởng quyền thừa kế, đều là những người diễm phúc vô cùng bởi đã được tuyển chọn đặc 

biệt. Cha sở Luca cũng giải thích thêm: từ tạo thiên lập địa, mọi tổ phụ, tiên tri, cho đến 

những người theo đạo Môisê sống tốt lành, chết xong đều xuống “lâm bô” (2), gọi là 

“ngục tổ tông” để chờ đến lúc Chúa Kitô trút hơi thở cuối cùng trên thánh giá, Người 

xuống lâm bô đưa họ lên thiên đàng, tức là cũng rửa tội cho họ hay gọi là cứu rỗi “chậm”, 

vì họ cũng đã tin vào Chúa Kitô qua lời hứa của Thiên Chúa; thì ngày nay, những người 

thuộc các tôn giáo khác, những người không tín ngưỡng hoặc thậm chí một số ít ỏi người 

vô thần sống lương thiện, cũng phải ở một nơi riêng biệt, nếu thanh luyện xong, họ cũng 

về một nơi cực lạc riêng biệt, vì họ không biết, không nghe và không tin Chúa Kitô, tức 



không biết đến Thiên Chúa (3). 

Cô Sáu kể tiếp: 

“Con Bảy thuật lại rằng, tuy âm ty (luyện ngục) khác hẳn địa ngục, nhưng cũng rất 

nóng, cũng tối tăm mù mịt và ngột ngạt gần giống như địa ngục và đau khổ nhất chính là 

hồi tưởng và nhận biết mọi tội lỗi mình đã phạm khi còn sống với tâm trạng dày vò vì hối 

hận tiếc xót; nói chung, âm ty (luyện ngục) không phải là nơi hạnh phúc vì đó là nơi đau 

khổ vì hối hận”. 

“Điều được an ủi rất lớn cho người ở âm ty (luyện ngục) là không có bóng dáng ma 

quỷ, người ở âm ty (luyện ngục) không thuộc quyền của ma quỷ, không bị chúng sai 

khiến, không bị chúng lợi dụng để trở về quấy phá hoặc gây lầm lạc người đang sống ở 

trần gian; người ở âm ty (luyện ngục) hoàn toàn thuộc quyền của Chúa, Chúa cho phép 

người nào trở về đều luôn với ý tốt, nếu với ý xấu (hù nhát, gây sợ hãi, vô căn vô cớ hoặc 

để nhập hồn, cầu cơ, đồng bóng, bùa chú v.v…) thì đều do ma quỷ mượn hình mà thôi 

(4). Bởi vì tuy ở âm ty (luyện ngục), nhưng người ở đây vẫn còn là con riêng của Chúa, 

cho nên kèm theo tiếng rên rỉ ai oán vì đau đớn, người ta vẫn kêu lên rằng mình quá sức 

may mắn vì không thuộc quyền ma quỷ”. 

Cô Sáu thuật lại lời của cô Bảy: 

“Ở địa ngục, con Bảy sợ chết khiếp và muốn rời đi cho mau, nhưng ở âm ty (luyện 

ngục), nó nấn ná muốn lưu lại thêm vì chưa biết thiên đàng ra sao, nhưng mới chỉ ở cõi 

này, nơi hy vọng, nơi tuy có hối hận thì cũng chỉ hối hận vì tình yêu… nó cảm thấy rất tò 

mò vì nơi đây còn được ấp ủ mộng thiên đàng”. 

Cô Sáu kể tiếp: 

“Nhưng rồi, con Bảy cũng phải rời đi. Nó được Bóng Sáng đưa đi đến những cõi 

khác; đi đến cõi nào, nó cũng được Bóng Sáng soi trí cho biết về cõi ấy chút ít: có cõi thì 

hạnh phúc, có cõi thì không hạnh phúc; nhưng khi nó đi đến một cõi hạnh phúc kia, tâm 

trí nó bỗng tự nhiên tin rằng có mẹ đang được ở trong ấy (5). Theo nó hiểu, kẻ lòng 

không còn chút tình yêu bất luận Công giáo hay ngoài Công giáo, đều ở địa ngục sống 

cùng ma quỷ; kẻ lòng còn tình yêu nhưng ít, hư hao hay sứt mẻ thì ở riêng tùy theo họ là 

người Công giáo hay ngoài Công giáo đều được vào nơi thanh luyện nào đó; kẻ lòng đầy 

tràn tình yêu thì nếu là người Công giáo sẽ ở thiên đàng, người ngoài Công giáo thì ở 

Niết Bàn v.v…  

Cô Sáu kể: 

“Cuối cùng, điều con Bảy mơ ước đã đến: nó được đưa lên thiên đàng. Nhưng khi 

Bóng Sáng đưa nó gần đến thiên đàng thì dừng lại; nói là gần, nhưng nó có cảm giác 

mình còn đang ở rất xa; tuy nhiên, dù còn ở rất xa, nhưng ngũ quan: tai, mắt, mũi, 

miệng, tứ chi của nó đều bủn rủn một cảm giác sung sướng đến tê dại”. 

“Con Bảy không được đến gần thiên đàng hơn nữa, mà chỉ ở tận xa xăm, vậy mà đã 

nếm, một cách phảng phất mùi vị thiên đàng. Mới có thế mà lòng nó bỗng ngơ ngẩn ngờ 

nghệch, đơ ra đến thộn thẫn như kẻ mất hồn. Khi còn đang mơ màng như đang ở giữa cõi 

hư và thật thì Bóng Sáng đưa nó trở về với cái xác nhơ bẩn, chật hẹp, tù túng, thô kệch, 

nặng nề như cái lồng, cái chuồng, cái cũi sắt cứng đơ rất khó chịu của nó. Thế là con 

Bảy tỉnh dậy”. 

Cô Sáu tóm kết cuộc “phiên dịch” cho cha sở, Thập bát La hán, ông Tám Ria, chị Hải 

và chị Hương bằng nhận định:  



“Tuy chỉ trong vòng chưa đầy một giờ nằm bất tỉnh, nhưng con Bảy cảm thấy nó đã 

đi được nhiều nơi lẽ ra phải mất hàng bao nhiêu tháng, vì nó được đưa vào nơi không có 

thời gian lẫn không gian”.     

Trong khi cô Sáu “phiên dịch” những lời kể của cô Bảy, không ai dám nói gì kể cả 

Thập bát La hán.  

 (còn tiếp)         

 

(1)  Vì cô Bảy gọi luyện ngục là âm ty, cho nên khi nói về những cõi khác, Cô không 

biết gọi là gì. Cha sở Luca nghe kể thì cho rằng, những cõi xa xăm ấy có thể là Niết bàn 

dành cho các Đấng như: Phật, Tiên, Thánh (La hán) và những người chân thiện thuộc 

các đạo khác không được rửa tội, có thể là nơi dành cho trẻ em bị phá thai của cả người 

Công giáo lẫn người không Công giáo, hoặc người lớn lương thiện không được rửa tội, 

có thể là âm ty đúng nghĩa dành cho những người thuộc các đạo khác còn cần phải chịu 

thanh luyện (như luyện ngục dành cho người Công giáo). 

(2)  Xin chép lại nguyên văn  của  

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_b%C3%B4: “Limbo (tiếng Latin) trong thần 

học của Giáo hội Công giáo phiên âm là lâm bô (tiếng Việt) đề cập đến một khái niệm 

trên bờ vực gần kề với địa ngục… là một ý tưởng sơ khai về tình trạng thế giới bên 

kia của những người chết, hay chỉ về một chốn lao tù, nơi mà mọi thứ đang ở vào một 

tình trạng nào đó dang dở, trạng thái lấp lửng, bị lãng quên. Limbo (lâm bô) không phải 

là một học thuyết chính thống của Giáo hội Công giáo hay các giáo phái thuộc Kitô giáo. 

Các nhà thần học thời Trung cổ ở Tây Âu mô tả về nó như thế giới ngầm ("hell", 

"hades", "infernum") và chia chúng ra thành 4 phần: Hell of the Damned (còn gọi là Hỏa 

ngục), Purgatory (Luyện ngục), Limbo của tổ tiên, và Limbo của trẻ con. Theo truyền 

thống của Giáo hội Công giáo Rôma từ xa xưa, người ta tin rằng, có một tình trạng hay 

nơi chốn dành cho những linh hồn những người mà, trước khi chết họ chưa được lãnh 

nhận Bí Tích Rửa tội, tức là chưa được lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa Giêsu qua phép 

Rửa tội, để được giải thoát khỏi tội nguyên tổ của thủy tổ đầu tiên là ông Adam và bà 

Evà (Vì tội ăn trái cấm chống lại Thiên Chúa, bị phạt và bị đuổi ra khỏi vườn địa 

đàng...). Vì theo lời Thánh Kinh, Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô rằng: "... ai không 

được sinh ra bởi nước và Thánh Thần, thì không thể vào được nước Thiên Chúa" (Ga 

3,5). Hơn thế nữa, truyền thống này cũng dạy rằng, khi thiếu vắng bí tích Rửa tội, thì linh 

hồn ấy chưa được nâng lên đến đời sống siêu nhiên, cũng như chưa có mối tương quan 

trọn vẹn với Thiên Chúa. Theo Công Đồng Trentô thì thành phần của những người (hay 

linh hồn) ở trong tình trạng lâm bô bao gồm: 

• Những người thuộc thời Cựu Ước, nghĩa là những người ở vào thời trước khi Chúa 

Giêsu chịu chết và cứu độ thế giới. Họ không có diễm phúc lãnh nhận được ơn cứu độ 

của Chúa Giêsu để giải thoát họ khỏi tội nguyên tổ. 

• Những trẻ em, mà vì những lý do khác nhau, phải lìa đời khi chưa được lãnh nhận 

Bí Tích Rửa tội. (thường là do sẩy thai, hoặc bị phá thai...). 

Ngoài ra, nếu cứ theo nguyên tắc đã nêu trên, thì tất cả những ai khi chết, mà chưa 

được lãnh bí tích Rửa tội, thì cũng phải đi vào nơi chưa có sự giải thoát. Riêng với các 

trẻ thơ, thì Lâm bô được hiểu là nơi không có đau khổ, vì các trẻ chỉ mang tội nguyên tổ 

mà không mắc tội lỗi do cá nhân gây ra. Theo Thánh Tiến sĩ Thomas, thì các trẻ thơ vẫn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_ng%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_b%C3%AAn_kia&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_b%C3%AAn_kia&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_ng%E1%BA%A7m&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hades
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hell&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Fa_ng%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Fa_ng%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Purgatory&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_b%C3%B4#Limbo_of_the_Patriarchs
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_b%C3%B4#Limbo_of_Infants


hân hoan vì được chia sẻ sự tốt lành của Thiên Chúa, cách tự nhiên. Còn theo Thánh 

Bernardus, thì các linh hồn trẻ thơ, vẫn khao khát hướng đến hạnh phúc trọn vẹn, nhờ sự 

khao khát của cha mẹ thì các em có thể đạt đến hạnh phúc. 

(3)  Cô Sáu và cô Bảy –về sau này- nêu thắc mắc với cha sở Luca: “tại sao vì không 

biết mà lại chịu Thiên Chúa đối xử có vẻ như phân biệt như thế?”. Cha sở Luca giải 

thích: Được biết Chúa là một ơn do Chúa ban. Nếu người nào đó ban phát ân huệ vì lý 

do riêng mà cho người này, không cho người khác, thì Chúa cũng có lý do riêng của 

Người khi chỉ cho số người này được biết Chúa, không cho số còn lại được biết Người, 

chúng ta không thể hiểu lý do ấy bằng trí khôn con người; tiếp đến, chúng ta đòi phải 

hiểu cho được giống như các người thợ làm vườn nho trong dụ ngôn Chúa dùng để giải 

thích: "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm 

việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, 

ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những 

người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi 

vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, 

rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra 

và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt 

ngày không làm gì hết?”. Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các 

anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh 

gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người 

vào làm trước nhất." Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh 

được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng 

sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa 

lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại 

coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại 

còn bị nắng nôi thiêu đốt." Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi 

đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm 

lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được 

bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? 

Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? "Thế là những kẻ đứng chót sẽ được 

lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”.  (Mt 20,1-16a).  

(4)  Thuộc quyền của Chúa gồm những ai ở thiên đàng hoặc luyện ngục.   

(5)  Những người sống lương thiện thuộc mọi tôn giáo khác cũng được hưởng phúc. 

Tuy nhiên vì họ không được rửa tội (không được biết, nghe và tin Chúa Kitô) tức không 

nhận được ơn cứu độ (nhưng cũng tùy từng trường hợp: nghe Chúa Kitô mà không tin, 

không nghe biết gì về Chúa Kitô, nghe biết nhưng chống báng…) thì được vào nơi hạnh 

phúc riêng (không nghe cô Bảy nói gì về việc đầu thai). Nói tóm lại, được rửa tội tức 

được ơn cứu độ do tin vào Chúa Kitô, là được những ơn cao trọng này: a/ Được ơn tha 

tội (tức được ơn trở lại vườn Địa đàng: nghe, hiểu Tin mừng). b/ Được làm con của 

Thiên Chúa (tức được phục hồi ơn làm con của Thiên Chúa mà ông bà nguyên tổ đã 

đánh mất). c/ Được hoàn lại nguyên vẹn quyền thừa kế Nước Trời (một gia sản vĩ đại). d/ 

Nếu ai thực thi Lời Chúa (theo Lời dạy của Chúa Kitô) có ngay cơ hội được làm bạn tâm 

giao chí thiết với Thiên Chúa (chẳng phải được hưởng Nước Trời không mà thôi ).    
 


