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MA VĂN LIÊU 

 

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

 

“Cứ mỗi tầng địa ngục, con Bảy được Bóng Sáng cho lưu lại khoảng một phút, nhưng 

trong một phút ấy, nó chỉ dám liếc nhìn thoáng qua rồi úp mặt vào lòng 2 bàn tay, bởi vì nó 

quá kinh hãi; vả lại, không thể tránh nhìn bằng cách quay ra chỗ khác, vì khắp mọi nơi 

chung quanh nó, chỗ nào cũng như chỗ nấy, đều giống như nhau, cũng là một cảnh tượng hãi 

hùng đặc trưng như nhau của một tầng địa ngục dành cho một hạng tội đồ vì những tội phạm 

đặc trưng, đã bị vào địa ngục thì đều là bởi tội chống lại Chúa, chống lại Tình yêu, nhưng 

chống lại bằng cách này hay cách khác (1); nếu không bụm 2 tay che mặt, nó không thể nào 

tránh nhìn thấy sự ghê rợn có thể làm nó chết khiếp. Một phút lưu lại cũng đã là quá lâu đối 

với nó, vì ngoài hình phạt ghê sợ không dám nhìn, còn có vô vàn ma quỷ, yêu tinh, tà thần, 

chúa sứ… với dáng vẻ rất đáng sợ và lửa diêm sinh cháy đỏ rực với sức nóng có thể nung 

chảy cả sắt thép, nó có cảm giác thật không thể nào chịu đựng nổi, nó nghĩ, nếu không được 

ở bên Bóng Sáng, con Bảy ắt đã bị thiêu rụi tức khắc giống như một nhúm bông gòn (2) tẩm 

xăng. 

“Mỗi tầng càng sâu bên dưới càng tăng lên dần độ rùng rợn của hình phạt trong địa ngục 

đã đành, còn rùng rợn ở hình thù biến dạng của các tội nhân do hình phạt biến họ thành kỳ 

quái trí người không tài nào nghĩ ra... và nhất là tăng thêm độ cháy cùng sức nóng của biển 

lửa, tăng thêm độ ghê sợ của các loài yêu ma quỷ dữ, tăng thêm mùi hôi thối đến nghẹt thở. 

Thật không thể tả hết được sự ghê sợ”. 

Cô Sáu nhận xét rằng, với một pháp sư thâm độc, có thể xếp vào hạng “mình đồng da sắt” 

và lòng dạ lạnh lùng ví như thép nguội cỡ cô Bảy, việc chỉ nhìn –mới loáng qua một tý xíu, 

một góc độ cực nhỏ- hỏa ngục rồi trở về, bỗng thay đổi hoàn toàn cả một tâm tính chai lỳ, 

bỗng lòng dạ hóa ra mềm nhũn như trẻ con thì quả thực, hỏa ngục là nơi kinh khiếp đến mức 

nào; giả sử loài người ai cũng được thấy hỏa ngục qua một loáng, đảm bảo không còn ai cả 

gan phạm tội, ngược lại, tất cả sẽ trở nên thánh sống hết cả. Cô Sáu kể tiếp: 

“Con Bảy tiếp tục được đưa xuống tầng thứ ba, rồi tầng thứ tư… -nó không còn tỉnh táo 

để đếm có bao nhiêu tầng tất cả, chỉ mang máng ước tính có rất nhiều tầng- mỗi tầng một 

loại hình phạt khác hẳn, mỗi loại lửa nóng khác hẳn, mỗi loại khung cảnh và mỗi loại tội 

nhân đi cùng với chủng loại quỷ dữ lẫn yêu ma tà tinh khác hẳn; càng xuống tầng sâu bên 

dưới thì hình phạt càng nặng, lửa càng nóng, cảnh tượng càng ghê rợn dành cho tội nhân 

phạm những loại tội khác hẳn so với các tầng khác.  

“Bên cạnh con Bảy, Bóng Sáng lẳng lặng cầm tay dắt nó như người cha dắt con thơ; nó 

nhớ như in một điều rất lạ, đó là: bất cứ nơi nào Bóng Sáng đến, nơi đó vụt im lặng hẳn, 

bỗng dịu lại sức nóng, mọi tội nhân nơi đó đột nhiên như được giãn ra dễ chịu hẳn, nhìn ai 

cũng thấy tươi tỉnh hẳn lên, vì mỗi tầng có riêng loại quỷ dữ, yêu ma, chằn tinh, gấu ngựa… 

của tầng đó, chúng có riêng độ độc ác, hung hãn của tầng đó, khi Bóng Sáng vừa đến, bọn 

chúng vội xô nhau chạy trốn thật nhanh, đến khi Bóng Sáng bay qua, chúng liền trở lại hành 



hình tội nhân như cũ; con Bảy đoán có lẽ các tội nhân ai cũng trông mong Bóng Sáng đến 

thăm dù chỉ là phút chốc thoáng qua, nhưng họ được an ủi vô ngần; trí nó bỗng nghĩ ra, chắc 

hẳn Bóng Sáng, ngoài lần này đến thăm địa ngục, hẳn phải còn có nhiều lần khác đến thăm 

các tội nhân nữa chứ chẳng không, đến thăm thường xuyên là đằng khác; trí khôn vụt bắt nó 

liên tưởng: À phải rồi! Ở bên cạnh Bóng Sáng tự nãy đến giờ, nó nghe hình như có những lúc 

Bóng Sáng lộ vẻ thương cảm các tội nhân, nếu không lầm, đôi lúc Bóng Sáng còn nấc lên 

như khóc, khóc thương các tội nhân thì phải!”. 

Cô Sáu kể: càng về sau trong cuộc sống, cô Bảy càng tỏ cho cô Sáu biết về ngạc nhiên 

khôn tả khi cô Bảy được hiểu và được cảm một chân lý lớn lao, lạ lùng và cao siêu trong 

Công giáo, đó là chân lý “Chúa là Tình yêu”, Tình yêu của Chúa thật chan chứa, Tình yêu 

của Chúa thật bao la; chính nhờ cô Bảy mà cô Sáu cũng được hiểu và được cảm nhận thêm 

rất nhiều về tình yêu của Chúa. 

Cô Sáu kể tiếp: 

“Nó được đưa xuống thêm một tầng nữa; tầng nữa, rồi tầng nữa… nó cảm thấy dường 

như đã kiệt sức đến không thể chịu đựng nổi sự u uất buồn thảm; và tự nhiên nó cũng hét 

toáng lên như các tội nhân đang trong địa ngục la hét dữ dội, thậm chí nó hét còn to hơn 

tiếng hét của các tội nhân nữa” (3). 

Cô Sáu cho biết thêm một chi tiết rất quan trọng: Đó mới chỉ là thân xác loài người –của 

con Bảy- cảm nhận về hỏa ngục. Không! Không đúng! Vì hỏa ngục không để cho thân xác 

hữu hình của loài người cảm nhận, mà để cho linh hồn cảm nhận khi thụ hình chịu phạt, cho 

nên những gì cô Bảy kể ra, thật thì chưa là gì cả! Hỏa ngục kinh khiếp đến mức không thể chỉ 

dùng từ “kinh khiếp” mà xong, sự mô tả của thân xác là thô thiển vụng về.  

“Con Bảy gần như phải chịu sự tra tấn dữ dội bằng hình phạt “phải tận mắt chứng kiến” 

sự khủng khiếp và phải chịu ngất đi vài lần vì sợ hãi bởi quang cảnh hành hình kinh hãi 

không thể có trên trần gian hoặc không ai có thể nghĩ ra được (4). Nó thuật lại rằng, nó 

không muốn đi xuống tiếp nữa vì tự thấy sức đã cạn, nhưng Bóng Sáng muốn phạt nó bằng 

cách bắt nó phải đi tiếp để trông thấy tiếp”. 

“Ở các tầng trên, Bóng Sáng còn cho nó được lấy tay bụm mặt để tránh nhìn thấy hết sự 

hãi hùng của cảnh địa ngục, nhưng khi đến các tầng cuối cùng -tự trí khôn nó đoán định như 

thế- nó không còn có thể che mặt được nữa mà bị bắt buộc phải nhìn, phải thấy và phải 

chứng kiến, bởi vì nó cảm thấy như hai bàn tay của nó đã rụng mất đi tự hồi nào, không còn 

ở trên thân thể nó nữa; nó có cảm giác như bị cụt tay”.  

“Tầng cuối cùng nó đến, trước khi được quay trở lên, nằm sâu gần như ở tận đáy địa 

ngục, con Bảy –có cảm giác như được ban thêm sức để có thể chịu đựng nổi mà không chết 

vì phải xem và thấy- nó nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ làm nó phải kinh hồn bạt vía 

(5): các tội nhân ở tầng này đều đã hóa thành quái thú, ác thú, quái vật, sâu, bọ khổng lồ với 

đầy sừng gạc, nanh vây, móng vuốt, cựa vảy, lông lá, đuôi mòng… dù vậy, vẫn còn hằn lên 

gương mặt đặc trưng của riêng từng người lúc còn sống trên trần gian để con Bảy có thể 

nhận diện được con quái thú, con quái vật, con sâu, bọ khổng lồ… nào bởi người nào… bị 

biến thành”. 

“Con Bảy cho rằng, hình thù của những con quái thú, ác thú, quái vật, sâu, bọ khổng lồ… 

dị hợm, khiếp đảm đến nỗi chẳng có họa sĩ tài ba nào trên trần gian có thể nghĩ ra và vẽ ra 

được”. 

“Ngoài hình phạt biến dạng thành quái thú, ác thú hay quái vật hoặc loài sâu loài bọ 

khổng lồ…. các tội nhân ở đây còn phải chịu lửa diêm sinh cực nóng bao phủ quanh mình để 

thiêu đốt tận trong lòng, cho nên chúng luôn quẫy đạp và tru tréo, rống hú, gầm thét, rên la 



bằng những tiếng ai oán thảm thương hoặc những tiếng mang vẻ căm hận vì đau đớn; có con 

vì quá nhức nhối mà cựa mình, xù lông, dựng vảy, quẫy đạp, chạy tới chạy lui xồng xộc, 

phóng mình, lăn lộn liên tu bất tận không ngừng, có những con vì chịu không nổi mà quay ra 

cắn xé nhau v.v.. tất cả đều nằm dưới sự quản thúc ác nghiệt của bầy chằn tinh quỷ dữ, mọi 

quỷ dữ nhất địa ngục đều quy tụ hết ở đây; quả thật, không con quái thú, ác thú, quái vật, 

sâu, bọ khổng lồ nào ở đây đứng yên, con nào cũng kêu rống, nhảy chồm hoặc lồng lộn kêu 

la trông thật hỗn loạn đến cùng cực”. 

Cô Sáu kể đến đây lòng cũng chùng lại, giọng nói bỗng trầm hẳn lại như mang một tâm 

trạng gì đó khó đoán: 

“Đó chính là linh hồn của một số người thuở còn sống trên trần gian vì làm vua, làm 

chúa, ở ngôi hoàng đế, đại đế, đại vương, “thiên tử”, ngồi trên ngai vị bá chủ thiên hạ, hoặc 

cả những nữ vương, nữ hoàng, bà chúa, quận chúa, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử, công 

nương, quận công, hầu tước, công tước, bá tước, tử tước, các loại thủ lãnh, đầu đảng, các 

công hầu, khanh tướng, tể tướng, tổng thống, thủ tướng, quốc trưởng, tướng quân, danh 

tướng, hổ tướng, các bà hộ, điền chủ, trọc phú, tỷ phú, thương gia hoặc những người phát 

minh, bác học, bác sĩ lẫn các vĩ nhân, danh nhân nức tiếng… cho đến các tay đầu lãnh, ông 

trùm các băng đảng, chúa ngục, đao phủ, lý hình… nhưng lại ngu xuẩn, ỷ thế nắm quyền sinh 

sát thiên hạ mà trở thành bạo chúa, kẻ độc tài, kẻ cuồng dâm sát thủ giết chết, sát hại, tiêu 

diệt, đoạt mạng, tàn sát, thảm sát, diệt chủng hay hành hình, tra tấn, xử oan nhiều người vô 

tội, giết hại và bức tử trẻ thơ… bằng cách này cách khác, nói chung là giết người hàng loạt”. 

Cô Sáu phân biệt ngay: 

“Hỏa ngục là nơi dành cho người không có chút tình yêu trong lòng, hơn thế nữa, dành 

xử phạt những người vì không có tình yêu mà giết hại người khác, và còn hơn thế nữa, hỏa 

ngục là nơi biến những người không có trái tim, lòng dạ chỉ nuôi giữ thù ghét và căm hận… 

và hỏa ngục sẽ là nơi biến họ trở thành ác quỷ, “quỷ” còn hơn cả loài ác quỷ thật sự”. 

Cô Sáu kể rõ thêm: 

“Con Bảy được ơn hiểu rõ và phân biệt ngọn nguồn những người chịu hình phạt khủng 

khiếp nơi đây rằng: sở dĩ như vậy vì họ là những người không có trong lòng một chút tình 

yêu nào khi còn sống (6). Nhưng không phải chỉ những kẻ giết người về mặt thân xác bằng vũ 

khí hay hình cụ, mà cả những kẻ giết người về mặt tinh thần bằng sách vở, lời nói, hình ảnh 

(ngày nay ta nói là phim ảnh…) gương xấu, truyền bá rộng rãi chủ thuyết, lý thuyết, tư 

tưởng, sản phẩm trí tuệ xấu xa và nguy hiểm; cho nên cô Bảy nhìn thấy ở đây có cả những 

minh tinh, tài tử màn bạc, triết gia, văn sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ, giáo chủ, giáo sĩ, tu sĩ, 

giáo sư, những nhà lãnh đạo tôn giáo, những người từng lãnh đạo tinh thần, những bậc vị 

vọng, trưởng lão, người nổi tiếng v.v… nhưng đã gây tổn hại tinh thần của cả vài thế hệ nhân 

loại… xưa hoặc đến nay (vẫn còn trên dương gian) họ là kẻ đệ nhất thiên hạ, vậy mà giờ đây 

họ là những kẻ hạng bét và khốn nạn nhất thiên hạ”. 

“Trong khi trên dương thế người ta vẫn còn đang sùng bái, lưu danh, nhắc tên, ngưỡng 

mộ, dựng tượng đắp hình đặt ở công trường hay các chốn phồn hoa đô hội, lập đền lập miếu 

thờ lạy họ v.v… oái oăm thay! Mọi người không thể ngờ hiện giờ họ đang ở lút (tận cùng) 

đáy địa ngục, họ là những con quái vật, quái thú, ác thú, sâu, dòi, bọ to tướng… bị quỷ dữ 

tròng vào cổ những sợi cùm xiềng dây xích sợi to bằng bắp chân đàn ông hoặc bị đóng gông, 

xà xẻo bằng những hình cụ ghê rợn chưa thấy có trên đời; đã vậy còn bị ngọn lửa diêm sinh 

nóng ngàn độ thiêu đốt liên lỉ; nhiều tướng lãnh oai phong lừng lẫy với uy danh cao đến ngất 

trời được người người khắp nơi nể phục, nhắc tên không ngớt, viết bao nhiêu là sách để tán 

tụng, dựng những tấm bia đồ sộ lộng lẫy… có ngờ đâu! Dưới tầng cuối cùng của địa ngục 



thảm khốc, giữa biển lửa đỏ hừng hực, họ đang biến dạng thành thú vật, quái vật, sâu, bọ 

khổng lồ, bị quỷ ma yêu tinh khinh rẻ, nhạo báng, xỉ vả, chà đạp và đánh đập tàn nhẫn; nhiều 

thủ lãnh đầu mục trần gian thời danh đến không ai mà không thuộc làu tên tuổi, ngày nào 

còn “hét ra lửa”, hiện giờ đang khi người ta vẫn còn học đòi “gương tốt” của họ, bắt chước 

sống như họ, lấy những câu nói của họ làm danh ngôn bất hủ để sống… có biết đâu! Họ hiện 

đang biến hóa thành thú dữ với hình thù ai nhìn qua cũng chết ngất, từng giờ từng phút phải 

bị những loài ác quỷ dữ tợn nhất địa ngục hành hình không nương tay; nhiều lãnh đạo tôn 

giáo (8) uy nghiêm khắp thế giới, đang khi tượng đài nguy nga hiện còn đứng sừng sững 

trong các đền, đài thuộc nhiều tôn giáo trên dương thế (9) v.v… không ai có thể ngờ nổi! Họ 

đã rơi xuống tận cùng địa ngục mà hình hài linh hồn họ còn hóa thành những con sâu bọ 

khổng lồ và gớm ghiếc”.  

Cô Sáu nêu nhận xét: 

“Khi nghe con Bảy thuật lại mọi điều với tâm trạng hoảng sợ tột cùng, tôi rút ra một 

điều: Ôi trời đất thật lộn ngược hết cả! Ôi thế giới hữu hình và vô hình trái ngược nhau tất 

cả! Ôi những gì bên này trần gian nghĩ suy, sùng bái, tin tưởng, cho là thế này thế khác… 

bên kia thế giới ngược hẳn lại một cách đáng sợ! Tôi lại nghĩ: Loài người là lầm lạc (10), 

loài người là lầm tưởng, là dại dột là ngu si, là đần độn quá sức mà không hay biết! Cứ vênh 

váo nghĩ theo cách của họ và tự cho mình đúng, mình hay ho và văn minh (11)… Tôi chợt 

hiểu ra một điều căn bản mà lớn lao: Hễ ai không có tình yêu trong lòng đều phải xuống hỏa 

ngục sau khi chết, càng không có tình yêu, lòng chứa đầy những mối ghét ganh thù hận thì 

càng bị rơi vào tầng sâu hơn của hỏa ngục; những người xem nhẹ mạng sống người bằng 

cách này hay cách khác –vì mỗi người là một quý phẩm Chúa tạo dựng- đều sẽ phải trả giá ở 

hỏa ngục đời đời”. 

(còn tiếp)        

 

(1)  Chống lại tình yêu là chống Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, cho nên thiên 

đàng nơi Chúa ngự, là thế giới tình yêu, trong khi hỏa ngục (cô Bảy gọi hỏa ngục là địa 

ngục, 2 chữ có cùng một nghĩa) là nơi không có Chúa ngự cho nên là nơi không có tình yêu, 

là nơi dành cho ma quỷ và những người không biết yêu thương là gì và chống lại hay xâm 

hại tình yêu. Những tội: không có tình yêu, chống tình yêu và xâm hại tình yêu thì nhiều hạng 

mục vô kể. 

(2)  Như có lần đã nói, ở miền Tây Nam bộ, có loại cây cao to như cây cao su tên gọi là 

cây Gòn, cây Gòn cho quả hình bầu dục thuông dài to bằng bắp tay đàn ông, bên trong chứa 

đầy bông trắng, sợi mảnh hơn bông y tế, người dân dùng bông gòn này để làm mềm, gối… 

nằm ngồi rất êm. 

(3)  Về sau, khi thưa chuyện với cha sở Luca, cô Bảy nhận xét: So với hỏa ngục mà Bóng 

Sáng cho Cô nhìn thấy, thì địa ngục theo trí tưởng tượng của Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ 

giáo, hay các tôn giáo lớn nhỏ khác, sự tưởng tượng của họ quá là sơ sài, khái quát và nhẹ 

tênh, có vẻ như những loại hình địa ngục do trí tưởng tượng đó chỉ là những nơi nghỉ mát mà 

thôi.  

(4)  Bóng Sáng cho cô Bảy nhìn để khiếp sợ, và vì quá khiếp sợ, tinh thần của Cô sau này 

phải mất một thời gian rất lâu mới hoàn toàn hồi phục; ấy là một thứ hình phạt đã quá nặng. 

Nhưng nhờ thế, cô Bảy càng về sau càng ăn năn và nhận ra đó là cả một tấm lòng Thiên 

Chúa dành cho Cô và muốn cứu Cô. 

(5)  Kể từ khi tỉnh dậy cho đến chết vào tuổi tám mươi, cô Bảy sống trong nỗi sợ hãi 

thường trực và không nguôi; ai cũng biết rõ điều đó qua thái độ Cô ít nói đến gần như câm 



điếc, trừ một vài lần kể cho chị ruột mình là cô Sáu, và thuật hết cho cha sở Luca để nhờ cha 

dạy dỗ… qua thái độ hễ nghe hỏi hay nói đến hỏa ngục, Cô bật khóc ré lên như đứa trẻ rồi 

cứ thế mà rấm rứt rất lâu, chẳng ai có thể dỗ cho nín khóc; qua cách Cô hoàn toàn thay đổi 

tức bỏ hẳn nghề pháp sư, gia nhập cộng đồng Kitô hữu ngay không chần chờ… 

(6)  Lý do vì Thiên Chúa là Tình yêu, Người dựng nên loài người giống hình ảnh Người. 

Giống ở chỗ loài người cũng là tình yêu, giống ở chỗ loài người biết yêu, sống là để yêu. Do 

đó thiên đàng là nơi Tình yêu ngự trị. Vậy nên loài người ai không yêu, ắt hẳn không giống 

Thiên Chúa, không là hình ảnh Thiên Chúa; ở trần gian (khi còn sống) ta không thấy linh 

hồn của những kẻ không biết yêu biến dạng ra sao, nhưng khi chết xong, họ lộ rõ nguyên 

hình linh hồn bị biến dạng. Nếu nói linh hồn người lành và các thánh đẹp hơn các thiên thần 

–do sự phấn đấu yêu thương- thì phải nói linh hồn kẻ dữ người ác xấu xa hơn ác quỷ.

(7)  Cô Bảy kể tên một số nhân vật lừng danh ở  đất nước Campuchia mà Cô và cô Sáu 

từng nghe biết từ thuở nhỏ cho đến nay khiến cô Sáu hết sức bất ngờ; tuy họ đã biến thành 

quái thú rất kinh dị nhưng khuôn mặt vẫn còn nguyên để nhận diện. Cô Bảy còn đọc vanh 

vách tên các ông vua, hoàng đế, nữ hoàng, bà chúa, nữ vương, lãnh tụ, tướng lãnh, anh hùng 

thời danh… không thể ngờ họ bị rơi vào tầng đáy hỏa ngục này và hóa thành quái vật giữa 

bầy quỷ dữ. Lạ một điều, cô Bảy, với trình độ học vấn rất thấp, không thể nào biết những cái 

tên Cô vừa đọc, nhưng tại sao Cô lại thông thuộc đến như thế. Mới hay: địa vị càng cao càng 

dễ phạm tội. Người đời ai cũng tưởng vua, chúa… là những địa vị diễm phúc nhất trần đời, 

ngờ đâu đó lại là số phận bi thảm dễ “mất linh hồn” nhất. 

(8)  Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu bảo: Địa vị càng cao càng nguy hiểm cho linh hồn 

biết bao! Lý do, cùng là con người với thân phận mong manh dòn mỏng, sức có hạn, dễ sa 

ngã… nhưng những người giàu sang phú quý hoặc đầy quyền lực tựa như luôn bị một núi đá 

khổng lồ của danh vọng, quyền uy và tiền của đè lên thân phận, sao họ không gặp nguy hiểm 

cho phần linh hồn?   

(9)  Hủy diệt tinh thần bằng chủ thuyết, bằng giáo lý, bằng triết thuyết, bằng tư tưởng, 

chủ nghĩa hoặc tấm gương… xấu, ấy chính là giết chết tinh thần. Giết chết tinh thần không 

hề kém độc dữ và phi luân.  

(10) Ngạn ngữ Latin có câu: “Errare humanum est, persevere diabolicum”: Loài người 

bản tính vốn sai lầm, quỷ dữ bản tính vốn cố chấp. Thế nên mọi đánh giá của loài người 

đều sai bét. Thế mà cứ đánh giá nhau và cứ tin nhau đánh giá. 

(11)  Đâu còn ai có thể cảnh tỉnh được loài người , vì Chúa Kitô đã xuống thế để cảnh 

tỉnh:“Mù dắt mù, cả hai cùng rơi xuống hố” (Mt 15,14), “Vì tư tưởng Ta không phải 

là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, 

Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường 

lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy”. (Is 55,6-9). 

Loài người tưởng mình văn minh, thực ra họ mắc quá nhiều sai lầm, nhiều sự nhầm 

lẫn, đã vậy lầm lẫn nào cũng đều to tác, ví dụ: để đánh giá nhau là “anh hùng cái 

thế” đến đâu… loài người dựa vào con số sinh mạng người bị giết hại; trong một dữ 

liệu, người ta đưa ra thống kê nào là: “Alexandre Đại đế cả đời giết được 45.000 

người, Thành Cát Tư Hãn cả đời giết hơn 3 triệu người, trong đó có lần ông giết 

sạch cả một ngôi làng trên đường tiến quân sang chinh phạt Âu châu, Tần Thủy 

hoàng giết đến vài triệu ấy là mới chỉ tính những người bị vùi thây dưới chân Vạn 

Lý Trường Thành v.v…”. Còn vô số những hư hèn sai trái ngốc nghếch không thể 

ngờ và không thể kể hết. 


