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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 37 (TT) của kỳ 53.  

 

Cô Sáu kể tiếp: 

“Nếu không được ở kề bên Bóng Sáng, nếu không được Bóng Sáng ban ơn thêm sức, con Bảy đã 

chết vì kinh khiếp”. 

Cô Sáu thêm: 

“Con Bảy không thể kể hết những gì nó đã được nhìn thấy. Những gì nó được nhìn thấy thì nhiều 

gấp nhiều lần so với những gì nó ấp úng kể ra được, bởi vì chị em hiểu nhau từ nhỏ, tôi biết cái kiểu 

nó muốn nói nhiều nhưng không thể… bản chất của nó rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến ương ngạnh, lại 

thêm tính ít nói; nhưng một khi nó đã nói thì chuyện không nhỏ, và một khi muốn nói mà nói không 

được thì phải là có rất nhiều chuyện cần kể, thế là do không thể kể hết mọi chuyện lòng khao khát 

muốn kể, cho nên lắm lúc nó bật khóc, từ đó tôi mới biết chuyện lớn lao và khủng khiếp như thế 

nào”. 

“Sau khi nhìn thấy tầng đáy của địa ngục, con Bảy như hoàn hồn tỉnh giấc khi thấy mình được 

Bóng Sáng nắm tay đắt đi trở lên”. 

“Càng lên càng mát dịu dần và nó được Bóng Sáng cho đi lướt qua cõi âm ty” (1). 

“Nếu cõi địa ngục với mỗi tầng rộng lớn đến bao la bát ngát như một thế giới, thì cõi âm ty cũng 

rộng lớn không kém, tuy cũng là nơi giam cầm ngột ngạt khó thở, những người chết chưa được lên 

cõi thiên đàng, may mắn không bị rơi vào địa ngục… nhưng cũng là nơi người ta không nên nghĩ 

đến”. 

“Nếu linh hồn người ở địa ngục trụi lủi và tối đen, thì linh hồn của những người ở cõi âm ty lại 

khác, người nào cũng có hào quang bao quanh, tuy hào quang của mọi người không sáng, có những 

hào quang mờ đục, nhờ nhờ hay nhạt phếch hoặc loang lổ những vết đen, méo mó, xô lệch, không 

đều…” (2), nhưng ai cũng có hào quang quanh người”. 

“Âm ty cũng có nhiều tầng, càng ở tầng trên thì hào quang càng được lành lặn, sáng, dày, đầy 

đặn, sung mãn… hơn, có lẽ do đã được thanh luyện, tu bổ, sửa chữa bằng cách họ chịu đền tội đã 

gần mãn hạn”. 

“Nếu ở địa ngục, lửa diêm sinh nóng khủng khiếp, thì ở âm ty, lửa không cực nóng, mà dịu hơn. 

Người ở đây cũng khác, không biến dạng, không sứt mẻ hoặc hóa thành thú vật, không tức tối, căm 

thù, giày xéo lẫn nhau, nhưng ai nấy bình tĩnh và im lặng chịu đựng; không giống như ở địa ngục, 

nơi đó người ta không còn gì để mất nên hung hãn và trút hết thú tính trong người ra, còn ở âm ty, 

người ta chốc chốc lại nhìn lên với ánh mắt hy vọng và chờ đợi ngày được giải thoát; con Bảy bảo 

rằng, nhờ thấy âm ty, nó mới hiểu thêm địa ngục và biết thêm ở địa ngục không giống như người ta 

ở tù, mà là nơi mất hết mọi hy vọng, ý thức sự đời đời là một ý thức khủng khiếp không thể diễn tả 

đối với những ai chịu phạt trong địa ngục”. 

“Ở âm ty, con Bảy không cảm thấy sợ lắm như lúc ở địa ngục. Tuy người ta cũng ào ào rơi 



xuống như chim sa, nhưng cứ chốc chốc lại có người vụt bay lên thiên đàng khi hào quang bao 

quanh linh hồn họ rực sáng lên đủ mức ấn định; hễ một linh hồn được bay lên thoát nạn, được thiên 

thần rước đi, người ấy vui không thể tả, những người khác còn ở lại cũng vui lây. Nói chung, nơi 

này đầy hy vọng và nơi này cho dù ở tầng nào đi nữa cũng không tối tăm, mịt mù, khốn nạn… như ở 

địa ngục”. 

Cô Sáu cho biết cô Bảy bỗng tự có cảm giác cha của hai Cô đang ở luyện ngục, nhưng cô Bảy 

không được ghé thăm hoặc nhìn thấy hay được biết ông đang ở tầng nào… nhưng biết ông sẽ được 

lên thiên đàng, điều đó đã quá đủ cho cô Bảy vì Cô quá sợ hỏa ngục. Kể đến đây có vẻ như cô Sáu 

cũng vui vì có ngày cha và hai Cô sẽ được gặp lại. 

Cô Sáu kể tiếp: 

“Con Bảy được Bóng Sáng cho lướt qua âm ty chứ không bay đi vào hẳn bên trong để thăm 

viếng và để chứng kiến từng tầng âm ty như đã đến cõi địa ngục. Tuy nhiên có một điều làm nó rất 

ngạc nhiên khi được Bóng Sáng soi trí cho biết: ở địa ngục có cả người không biết Chúa lẫn người 

biết Chúa, nhưng ở âm ty, chỉ có người biết Chúa, tức người có đạo (3) vì làm mất hay làm hư hỏng, 

hao hụt hào quang bao quanh mình mà phải vào đây để thanh luyện và tu bổ lại, tuyệt nhiên không 

có người ở các tôn giáo khác hoặc người không tín ngưỡng lẫn người vô thần; nó chẳng hiểu lý do, 

nhưng không dám mà cũng chẳng còn tâm trí để thắc mắc, thời gian chỉ đủ để nó chứng kiến những 

gì Bóng Sáng cho thấy mà thôi”. 

Cha sở Luca, về sau này, giải thích: Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Thứ Hai, cũng là Con Thiên Chúa 

được sai đến trần gian để rao giảng và ban ơn tha thứ, ta còn gọi là ơn cứu rỗi, của Đức Chúa Cha 

gửi cho nhân loại; vì thế, ai nghe và tin Chúa Giêsu Kitô, thực thi Lời Người, kẻ ấy được cứu thoát, 

ta quen gọi là “được rỗi linh hồn”; ai không nghe, không được nghe, hoặc nghe mà không tin, lại 

còn đi theo hướng khác hoặc vô thần… thì tùy vào cách sống mà xuống hỏa ngục, vào nơi riêng nào 

đó hay có người còn được thưởng ở thiên đàng nữa. Nhưng vẫn có sự công bình nhất định, nghĩa là 

người đã được biết, nghe, tin Chúa Giêsu Kitô, nhưng không thi hành những gì Chúa giảng dạy, lại 

đi theo đường tội lỗi, tức đã được chọn mà bội phản, khi bị phạt, họ sẽ chịu nặng hơn gấp nhiều lần 

so với những người không được biết, nghe hay tin Chúa Giêsu Kitô. 

Cô Sáu kể tiếp:     

“Ở địa ngục, chỉ có Bóng Sáng họa hiếm mới đến thăm, còn ở âm ty, chẳng những Bóng Sáng 

thường đến thăm, mà Đức Thánh Mẫu –chúng ta đang nghe cô Bảy nói theo ngôn ngữ của Cô- 

thường ghé thăm, các thiên thần lui tới tấp nập và thường xuyên “như cơm bữa”, lại nữa, người đến 

thì tất nhiên là đông đúc đến ào ạt, nhưng người chịu thanh luyện xong rời ra đi về thiên đàng cũng 

đông ào ào không kém, kẻ nào rời đi thì rời đi trong trạng thái hân hoan không thể tả… tất cả đã 

khiến cho âm ty mang một bầu khí khác hẳn địa ngục, trong khi bầu khí của địa ngục là bầu khí 

tuyệt vọng, thì bầu khí của âm ty là bầu khí hy vọng”. 

“Vả lại, khi người nào đã mãn cực hình ở âm ty, hào quang quanh người họ rực sáng trở lại, thì 

sự rực sáng ấy tựa như ánh bình minh, làm cho âm ty sáng lây, thế là tạo nên quang đãng, lại nữa 

khi các thiên thần đến đón họ với tiếng đàn ca hát xướng, thì mọi người càng thêm rộn ràng, hưng 

phấn, nôn nao chờ ngày tới phiên mình”. 

Cô Sáu kể thêm: 

“Ở âm ty không có quỷ dữ. Đó là điều lớn nhất khiến cho âm ty khác địa ngục. Điều khác biệt to 

tác thứ hai là ở đây không có thù hận, đay nghiến và tức tối, người ở âm ty không trả thù, không 

hiếp đáp lẫn nhau… ngược lại, ở đây có tình yêu; hễ nơi nào có tình yêu là nơi đó có hạnh phúc. Ở 

đây hình phạt là tự mình dày vò. Người ta tự ân hận vì mình sống không tình yêu, hay nếu có chút 

tình yêu nào đó thì tình yêu ấy thuộc loại tình yêu máu huyết, nam nữ, vì đó là những thứ tình yêu 

ích kỷ”. 

Cô Sáu hơi ấp úng kể: 



“Cuối cùng, con Bảy vui mừng vô cùng khi bỗng nhìn thấy người cha thân yêu của mình đang có 

mặt trong âm ty; tuy ông ở một nơi rất xa, tức ở một tầng âm ty sâu bên dưới, nhưng điều ấy không 

hề gì đối với nó, miễn nó thấy được cha ở đây là nó an tâm rằng cha mình không rơi vào địa ngục 

khủng khiếp vô phương cứu thoát, vì cha cũng làm cái nghề quái quỷ như nó và còn truyền dạy lại 

cho nó nữa. Nhìn cái cách người cha tỏ ra đau đớn lắm, nhưng không có vẻ gì thảm hại. Con Bảy 

không hiểu tại sao cha mình không có đạo, mà lại được cứu và được vào nơi đây, trong khi ngó hoài 

vẫn không thấy mẹ. (4)  

Kể ra thì cô Sáu cũng rất mừng khi nghe tin này, nhưng Cô còn băn khoăn về người mẹ, không 

biết hiện giờ bà đang ở đâu. Tuy nhiên cô Sáu tin rằng, với cách sống lương thiện của mẹ, không thể 

nào mẹ ở nơi khủng khiếp được.  

(còn tiếp)         

 

(1)  Âm ty là từ của cô Bảy gọi, cha sở Luca nghĩ là: có lẽ Cô muốn nói đến Luyện ngục.  

(2)  Chúa dựng nên loài người giống hình ảnh Chúa (sách Giáo lý Công giáo). Bởi vì Chúa là 

Tình yêu, cho nên hình ảnh của Chúa cũng phải là tình yêu, bản sao tình yêu; bởi vì Chúa là Ánh 

sáng, cho nên hình ảnh của Chúa cũng phải là ánh sáng, bản sao ánh sáng; bởi vì Chúa là Chân lý 

tức Sự Thật, cho nên hình ảnh Chúa cũng phải là sự thật, bản sao của sự thật; bởi vì Chúa là Sự 

Sống, cho nên hình ảnh Chúa cũng phải là sự sống, bản sao của sự sống… Tổng hợp những hình 

ảnh ấy lại làm nên hào quang –mắt thường không thể thấy- bao quanh mỗi người khi họ vừa mới 

chào đời. Nhưng do loài người sinh ra trong trần gian, nơi ma quỷ được phép hoành hành –giá như 

còn ở vườn địa đàng, loài người sẽ không chịu ma quỷ tự tung tự tác đến thế này- chúng gắng sức 

ngày đêm quấy phá để làm hư hỏng những thứ hình ảnh ấy của Chúa; hễ hư hỏng thì mất dần đi 

hào quang bao quanh ấy; nếu ai biết phấn đấu gìn giữ, hào quang sẽ còn và nhờ phấn đấu mà được 

sáng thêm, nếu ai không phấn đấu, hào quang mất dần hoặc hư hỏng, tàn phế v.v… Nếu chẳng may 

đúng vào lúc ai đó chết, hào quang còn sáng mà sáng đủ mức độ nào đó thì kẻ đó được lên thiên 

đàng, nhưng giả sử chết đang lúc hào quang bị hao hụt ánh sáng –tuy vẫn còn- hoặc ánh sáng bị 

vàng vọt yếu ớt, thì người ấy phải xuống luyện ngục để thanh luyện lại hào quang; thế là ta hiểu 

ngay người nào đúng vào lúc chết mà không còn hào quang, tức người của họ trơ trụi tối đen, tất 

nhiên họ phải vào hỏa ngục. 

(3)  Người có đạo là người tin Chúa Kitô thuộc nhiều tôn giáo: Công giáo, Chính Thống giáo, 

Tin Lành giáo v.v… nói chung những người biết và tin Chúa Kitô thì cô Bảy gọi là “người có đạo”. 

Mới biết: Tin Chúa Kitô là một ân sủng lớn lao chứ nào phải chuyện thường như người ở thế gian 

tưởng. 

(4)  Thực tế chỉ có những ai được rửa tội, nhưng không thực thi Lời Chúa tức không tin đúng 

mức (đúng mức là thực thi Lời Chúa), mới vào luyện ngục –cô Bảy gọi là âm ty vì không biết cách 

nói của người Công giáo- Tuy nhiên, có đến 3 cách chịu phép rửa tội: a/ Rửa tội bằng Nước, b/ Rửa 

tội bằng Máu, c/ Rửa tội bằng Lửa. Có lẽ cha của cô Sáu và cô Bảy được rửa tội bằng Lửa ao ước; 

ta còn nhớ, lúc gần chết, ông nắm trên tay thật chặt cây thánh giá không rời; hẳn ông khao khát 

được rửa tội, lòng khao khát ấy chính là Lửa. Cha sở Luca còn bảo, bằng 2 cách rửa tội bằng Máu 

và rửa tội bằng Lửa, ở Luyện ngục, bảo đảm, đang có nhiều linh hồn những người ngoại đạo ta 

không thể ngờ, mà vì không ngờ nên biết đâu được có những vị cao tăng của các tôn giáo khác, và 

vì không thể ngờ cho nên có thể có linh hồn của những người chối Chúa bai bải rồi trong tích tắc 

trước giờ chết, họ hồi tâm sao đó… thế là được rửa tội không biết chừng.  

 
 


