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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 36 của kỳ 53.  

 

Trong lúc thuật lại những gì cô Bảy hốt hoảng kể, cô Sáu vẫn cứ gọi em gái ruột liền 

kề của mình cách thân thương bằng cụm từ “con Bảy”. 

“Luồng sáng rực rỡ đến chói lòa nhưng lại nghe mát dịu ấy phát ra từ một bóng 

người, bóng người ấy mặc áo trắng, áo trắng thật trắng, trắng sáng mà tinh tuyền, trắng 

đến không thể tả, trắng đến sáng rực làm cho ai nhìn chắc đều có cảm tưởng như người 

ấy đang khoác chiếc áo ánh sáng; đồng thời màu trắng sáng ấy trông thật là đẹp, đẹp 

chưa từng thấy -từ đây, cô Bảy gọi người ấy bằng tên Bóng Sáng- Bóng Sáng dường như 

nắm lấy tay con Bảy, đưa nó bay vút theo cùng”. (1) 

Cô Sáu tiếp tục thuật lại lời kể của cô Bảy để mọi ngươi dễ hiểu, vì tâm trạng sợ hãi 

đến hốt hoảng khiến giọng nói hổn hển, đứt quãng, khó nghe, phần khác cô Bảy nói và 

phát âm tiếng Việt không rõ bằng cô Sáu.   

“Con Bảy thấy mình được lướt bay cực nhanh, nhanh như ánh chớp; thế mà dù cho 

nhanh đến thế nó vẫn không chóng mặt, thót tim hay ngợp thở, ngược lại nó còn cảm 

thấy nhẹ nhàng, êm ái trong trạng thái lâng lâng khoan khoái. Sở dĩ con Bảy biết mình 

được Bóng Sáng đưa đi nhanh như tia chớp chính vì nó liếc mắt nhìn sang hai bên thấy 

còn có rất nhiều người từ trần gian vừa chết xong –không biết sao tự nhiên nó nghĩ được 

như vậy- cũng bay đi cùng một đường và cùng một hướng như Bóng Sáng đang đưa nó 

bay, phải nói là rơi mới đúng, rơi thẳng đứng xuống, nhưng họ rơi không nhanh bằng 

Bóng Sáng và nó, mà bị Bóng Sáng và nó trong tích tắc, bỏ lại phía sau vụt một cái đã xa 

xăm vời vợi và thăm thẳm; nó còn ngạc nhiên hơn khi thấy hướng nó bay vù xuống là địa 

ngục –nó cũng tự nhận thức chớ chẳng ai nói cho mà biết- nó thừa biết địa ngục là nơi ở 

của Diêm vương, sa tăng, quỷ dữ, của các loài nào là yêu, tinh, ma, quái, nào là tà, thần 

lẫn chúa, sứ, chằn tinh… cùng các vong hồn của những người ác, người xấu, người gian, 

người hung, hiểm, độc, dữ… nói chung là tất cả những kẻ bất lương lúc còn sống trên 

trần gian; nhưng nó thật không thể hiểu tại sao người rơi xuống địa ngục lại nhiều đến 

ào ạt tựa lúa đổ vào bồ như thế! Nhiều người rơi xuống địa ngục đến độ tưởng chừng 

như toàn thể thế gian này đều rơi xuống đó”. (2) 

“Con Bảy được Bóng Sáng dẫn bay đi xuống… bay đi xuống chớ không phải rơi 

xuống, vì một là bay nhanh hơn độ rơi, hai là có những lúc Bóng Sáng hình như hơi 

khựng lại trong nháy mắt rồi bay tiếp, còn rơi xuống thì không thể tự làm chủ tốc độ như 

thế, không thể kiềm lại được như thế. Càng lúc nó càng được đưa xuống xa và sâu hơn, 

sâu hoắm tận đâu đâu; càng bay xuống xa và sâu, nó càng nhìn thấy cảnh quan càng tối 

tăm thêm, u ám, mù mịt thêm, âm khí càng nặng nề và mùi tanh tưởi hôi thối càng bốc lên 

nồng nặc thêm nhiều, nhiều đến nỗi gây cho nó một trạng thái nghèn nghẹt khó thở”. 

“Đến một lúc, con Bảy chỉ muốn hét lên vì sợ giống như nhiều người xung quanh 



đang rơi đều hét lên hết cả, còn nó thì không hét do có Bóng Sáng giúp nó vượt qua 

được”. (3) 

Kể đến đây cô Sáu bỗng nhếch mép với vẻ mỉa mai:  

“Tuy trong cảnh tối tăm, mù mịt, hỗn độn đầy tiếng la hét kinh hãi của nhiều người, 

con Bảy vẫn nhìn thấy tất cả một cách rõ ràng và chi tiết (4). Nó chợt giật mình khi nhìn 

thấy và nhận ra hàng chục triệu vong hồn đang là âm binh thần tướng, đang là lâu la, 

đang là tay sai, là thuộc hạ dưới quyền của nó, phục vụ dưới trướng của nó; những vong 

hồn vừa rồi định làm phản và tấn công nó… Trời ạ! Hóa ra tất cả bọn họ chỉ là vong hồn 

của những người xấu xa, bất lương, gian tà lúc còn sống trên trần gian, bây giờ mới hiện 

rõ nguyên hình trước mắt nó. Ôi! Hình hài bọn âm binh thần tướng thuộc hạ của nó 

trông xấu xa, dơ bẩn, gầy gò, đen đúa, thểu não, có vẻ như bị ghẻ lở, thương tật, xương 

xẩu lòi xỉa cả ra trông kinh tởm quá sức! Thì ra tất cả bọn hồn ma lâu la này là của 

những người sống vào những thời đại rất xa xưa cách nay có đến hàng ngàn năm bị giam 

cầm trong địa ngục… lại là người của nó; bọn họ khi vừa thấy con Bảy, tất cả đều uất ức 

kêu réo, giận dữ gào thét và tru tréo, có kẻ mắng nhiếc, chửi rất thô tục nhắm vào con 

Bảy, có kẻ giơ nắm đấm đe dọa, có kẻ đay nghiến, nguyền rủa tựa hồ quyết lấy mạng con 

Bảy mới xong… nói chung bọn họ tuy tùng phục con Bảy, nhưng đó là do phải tuân theo 

mệnh lệnh của quỷ dữ, giờ đây đều không giấu nỗi căm tức con Bảy đến tận xương tủy; 

khi được dịp là chúng giở trò ngay chứ nào có thần phục, nể trọng, thương mến… gì! 

Con Bảy hiểu ra rằng, nếu không có Bóng Sáng bên cạnh che chở, chắc chắn bọn họ sẽ 

nhất tề xông vào xé con Bảy ra làm trăm mảnh. Bọn âm binh thần tướng của nó ở chung 

với hằng hà sa số các vong hồn khác cũng đẳng cấp xấu xa, bẩn thỉu kinh khiếp, với lòng 

chỉ có ganh ghét, hận thù… qua cái cách họ đánh nhau, cấu xé nhau liên tục, làm nên 

một cảnh tượng bát nháo, ồn ào, xào xáo nghe đinh tai nhức óc; tất cả đều chịu sự cai 

quản của hằng hà sa số quỷ dữ, quỷ sai đi đâu thì đi đó, bảo làm gì thì phải làm; quỷ dữ 

nhốt và thả họ như nhốt, thả súc vật (5). Trong khi con Bảy còn đang ở đó, con số những 

vong hồn xấu loại này cứ liên tục không hề ngớt… tăng lên thêm, nghĩa là số người vừa 

chết rơi vào tầng địa ngục này tăng lên vùn vụt. Ấy là chưa kể các tầng khác. Thật đáng 

sợ! Bất giác con Bảy tự hỏi “rồi đây mình sẽ ra sao?”. 

Cô Sáu lắc đầu nhận định thêm rằng, người đời xuống địa ngục nhiều hơn được vào 

các nơi khác (6). Cô kể tiếp những gì cô Bảy, em của Cô, thuật lại: 

“Con Bảy chỉ được lưu lại nơi đó khoảng một phút rồi tiếp tục được bay theo Bóng 

Sáng xuống thêm một tầng nữa trong địa ngục. Bây giờ thì nó nghiệm ra địa ngục có 

nhiều tầng (7); nó thấy tầng thứ hai này gồm những người có hình thù giống như không 

còn nguyên vẹn, kẻ mất tay, kẻ cụt chân, người không có khuôn mặt, kẻ khác không còn 

ngay cả cái đầu nằm trên thân mình… Con Bảy hoảng quá nên không dám nhìn lâu”.   

(còn tiếp) 

 

(1)   Mọi người được nghe thuật lại đều nghĩ Bóng Sáng là Chúa Giêsu, nhưng cô 

Bảy lúc đầu không xác nhận, mãi về sau được nhìn vài tấm ảnh vẽ Chúa Giêsu, Cô mới 

xác nhận. 

(2)  Cô Bảy chỉ đích miệng kể ra một lần duy nhất trước mọi người khi vừa tỉnh dậy 

bị La hán đứng đầu, Bạt La Đọa, tra hỏi, sau này Cô không kể cho ai lần nào nữa do Cô 

quá  hoảng sợ. Mỗi khi có người muốn Cô kể lại lần nữa “chuyến viếng thăm hỏa 

ngục,”, lúc đó Cô không kể được, chỉ đáp lại bằng đôi mắt thất thần như đang còn trong 



cơn sợ hãi, có lúc vì sợ qúa Cô òa khóc…  Một pháp sư tài phép và sừng sỏ vào hàng bậc 

nhất vô nhị, chuyên chơi với ma, đùa với quỷ, khiển vong hồn… thế mà chỉ một lần nhìn 

thấy hỏa ngục bỗng hóa thành trẻ nhỏ yếu đuối và nhác sợ thì thật, hỏa ngục không thể 

là chuyện lấy ra để đùa để giỡn. 

(3)  Không ai nghĩ là số người xuống hỏa ngục, gọi là “chết phần linh hồn”, là “hư 

mất”… lại nhiều gấp ngàn, vạn, muôn, triệu… lần so với người được lên thiên đàng, vào 

luyện ngục tức “sống đời đời“, được “rỗi linh hồn”. Không có gì phải ngạc nhiên nếu ta 

nhìn lại dân số thế giới ngày nay đã lên đến gần chục tỷ người, vậy mà đa số là người 

ngoài Công giáo không biết Chúa, không được rửa tội, không được cứu độ, chỉ có 1/10 là 

Kitô hữu, tức người  được rửa tội và biết Chúa, đã thế, trong số  1/10 ít ỏi ấy, tức số Kitô 

hữu ấy, lại bị gạn lọc gắt gao thêm lần nữa, để còn lại rất ít người lên thiên đàng. Chính 

vì vậy, số người xuống hỏa ngục đông không thể đếm xuể. Tới đây nổi lên một vấn nạn: 

Tại sao Chúa dựng nên loài người làm chi mà lại để họ hư mất với một con số quá lớn 

như thế? – Thưa đó là vấn nạn thú vị, vấn nạn này rồi sẽ lần lượt được giải cởi dần ở 

những kỳ sau. 

(4)   Cha sở Luca đoán rằng, lúc đó Chúa cho cô Bảy nhìn thấy bằng mắt linh hồn, vì 

ở bên kia thế giới, mắt thể xác không dùng được nữa. 

(5)  Chính vì nằm trong tay quỷ dữ, các vong hồn này được quỷ sai phái đi rong, cho 

nên những hiện tượng lạ lùng và kỳ bí luôn xảy ra trên trần gian, gây cho không ít người  

mê tín nhầm lẫn, hoang mang lạc lối rất đáng thương. Nói chung, dùng các vong hồn xấu 

để phá rối nhân loại cũng là một chiến lược và  huyết sách của quỷ dữ.  

(6)  “Một hôm, Ðức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thuợng tế và kỳ mục trong 

dân rằng:  Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con 

mình.  Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc 

cưới, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy 

thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã 

hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!" . Nhưng quan khách không thèm đếm 

xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy 

tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn 

sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn 

sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các nẻo 

đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới". Ðầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất 

luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. "Bấy giờ nhà 

vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ 

cưới, mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?" 

Người ấy câm miệng không nói được gì. Bấy giờ, nhà vua bảo những người phục dịch: 

"Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc 

nghiến răng! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít" (Mt 22, 1-14).   

(7)  Thường nghe nói có đến chín tầng trời, vậy không lạ khi nói cũng có đến chín 

tầng địa ngục. Không chắc con số 9 đã là chính xác, nhưng chắc một điều là thiên đàng 

phải có nhiều tầng cũng như hỏa ngục cũng phải có rất nhiều tầng. Thực ra con số 9 ám 

chỉ nhiều không thể đếm theo quan niệm Đông phương. 
 


