
Đã hơn một tháng, Anna Bray, 
một phụ nữ độc thân 30 tuổi, sống 
tại thành phố Manchester (Anh) 
nhận thấy có những dấu hiệu rất kỳ 
quặc trong giấc mơ của mình. Cô 
thấy trong mơ rằng có ai đó thỉnh 
thoảng lại thì thầm vào tai cô: “Dậy 
đi, dậy đi Anna”. Cô liền trở dậy, 
chân tay có vẻ chới với rất lạ.

*  *
*

 Giải mã tiếng gọi bí ẩn lúc tờ 
mờ sáng

 Tiếng gọi ấy rõ lắm. Anna không 
nghe nhầm và dường như tiếng thì 
thầm ấy phát ra từ phía tường bên 
trong chứ không phải là từ phía cửa 
sổ. Lẽ ra Anna không lưu tâm nhiều 
đến chuyện này nếu như khi tỉnh dậy 
không có gì xảy ra. Các nhà tâm lý 
đã chứng minh được rằng những 
người sống độc thân thường có ảo 
giác và nghe được những tiếng gọi 
tên mình như vậy trong mơ. Nhưng 
trường hợp của Anna có điều gì đấy 
rất kỳ quặc.

 Khi tỉnh dậy, cô lại thấy chăn 
màn đã được gấp lại gọn gàng; bình 
nước cá vàng trong vắt như có ai 
đó vừa thay nước; bộ quần áo công 
sở đã được là gọn gàng và treo trên 
mắc; cửa sổ thì mở toang ra... Đó 
là những công việc mà cô thường 
làm mỗi khi thức dậy. Điều này đã 
khiến Anna không khỏi lo âu. Phải 
chăng có ai đó đã lẻn vào phòng khi 
cô đang ngủ say và làm hết tất cả 
những công việc đó?

 Thật là một câu chuyện giống 
như chuyện cổ tích. Anna càng hãi 

hùng hơn khi nghĩ rằng đó là do cô 
bạn thân Brige trở về làm giúp cô 
những việc đó. Brige đã chết trong 
một tai nạn xe hơi từ lâu. Nỗi sợ này 
ngay lập tức ám ảnh vào giấc ngủ 
của Anna và cô nghe thấy chính 
Brige gọi mình. Cuối cùng Anna 
tìm đến các bác sĩ tâm lý.

 Người ta cho rằng Anna bị ấn 
tượng rất nặng nề về cái chết của 
Brige nên tâm lý bị rối loạn, trí nhớ 
cũng không bảo đảm. Những công 
việc đã hoàn tất khi Anna tỉnh dậy 
rất có thể là cô đã làm vào buổi tối. 
Anna quả quyết rằng, cô không bao 
giờ thay bình nước nuôi cá vàng vào 
buổi tối. Nhưng cô thú nhận là thỉnh 
thoảng mình cũng là quần áo trước 
khi đi ngủ để buổi sáng có thời gian 
ngủ được muộn hơn.

 Các bác sĩ giữ nguyên kết luận 
của mình rằng Anna đã bị rối loạn 
trí nhớ vì cái chết của bạn mình. 
Chính cô đã đi cùng Brige trên chiếc 

xe đó nhưng may mắn thoát chết. 
Để tránh những ám ảnh đó, các bác 
sĩ khuyên cô không nên ngủ một 
mình. Anna gọi điện cho một cô bạn 
gái đến ngủ cùng. Đêm đầu tiên, hai 
người bạn thức khuya nói chuyện. 
Hôm đó Anna chìm vào một giấc 
ngủ sâu và sáng dậy, cô thấy rất vui 
khi những công việc buổi sáng của 
mình vẫn còn nguyên, quần áo vẫn 
vắt trên đi văng, bình nước cá vàng 
vẫn đục ngầu...

 Nhưng mọi việc lại bắt đầu 
vào đêm thứ ba. Cô bạn vẫn ngủ 
cùng. Anna lại mơ thấy tiếng ai đó 
thì thầm gọi mình trong giấc ngủ 
và sáng hôm sau quần áo lại được 
“ai đó” là sẵn. Anna lại đến bác sĩ. 
Người ta khuyên cô cứ trở về ngủ 
bình thường, họ sẽ tìm cách chữa 
trị khác. Đêm hôm đó, các bác sĩ 
cử người bí mật đến theo dõi phòng 
ngủ của Anna.

Căn phòng chìm trong ánh sáng 

lờ mờ, hồng nhạt của ngọn đèn ngủ. 
Anna Bray và cô bạn vẫn đang ngủ 
say. Trên chiếc giường rộng có rất 
nhiều gối nhỏ. Cửa sổ mở hé. Bầu 
trời đêm yên tĩnh không có sao. Đã 
hơn ba giờ sáng, cửa sổ phòng Anna 
khẽ rung rinh. Không có gì hết. Nó 
chỉ là một ngọn gió buổi sáng khẽ 
lùa vào phòng. Đột nhiên Anna trở 
dậy. Cô khẽ khàng không động đến 
cô bạn đang ngủ say.

 Cô bật đèn lên, uể oải vươn vai 
rồi đẩy rộng cánh cửa sổ ra cô đi vào 
phòng tắm. Một lát sau, Anna trở lại 
phòng, cô lấy bàn là là quần áo công 
sở rồi vắt chúng lên mắc, sau đó đi 
thay nước bình cá vàng. Cuối cùng 
Anna xếp lại những chiếc gối còn 
thừa trên giường, tránh đụng đến cô 
bạn đang ngủ. Xong việc, Anna lại 
nằm xuống giường và ngủ tiếp. 

Anna trở dậy, mắt nhắm nghiền và 
làm chính xác mọi việc thường ngày. 
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 Phát hiện này khiến các bác sĩ 
rất kinh ngạc

 Họ quyết định bí mật cử nhiều 
người đến quan sát và tiếp cận gần 
hơn nữa căn phòng của Anna. Cuối 
cùng, sau khi đã báo cho cảnh sát 
biết, một bác sĩ đã tìm cách lọt được 
vào phòng ngủ của Anna và nấp ở 
đó chờ đợi. Anh ta nhận thấy rằng 
Anna trở dậy, mắt nhắm nghiền 
nhưng các cử động lại rất chính xác. 
Cô làm việc, đi lại không hề va vấp 
vào các đồ vật trong phòng. Thậm 
chí ngay cả khi từ phòng tắm bước 
ra, Anna cũng vẫn nhắm nghiền 
mắt.

 Trường hợp của Anna có những 
biểu hiện giống bệnh mộng du. 
Nhưng ở những người mộng du 
thường chỉ đứng dậy và đi đứng 
loanh quanh một hồi rồi lại nằm 
xuống chứ không thể đi rất lâu, làm 
nhiều việc, thậm chí làm cả những 
công việc tác động lên thân thể 
mình như việc tắm giặt nữa. Các 
bác sĩ tâm lý xác nhận rằng Anna 
không phải là trường hợp duy nhất 
có những hành động kỳ lạ như thế.

 Người ta đã phát hiện ở vùng 
nông thôn kề cạnh thủ đô London 
(Anh) có một người đàn bà tên là 
Merey, 34 tuổi và một người đàn bà 
khác tên là Dlune ở New York, Mỹ... 
Khoảng hơn chục người có những 
biểu hiện như Anna xuất hiện ở Mỹ 
và Anh. Điều lạ lùng là họ giống 
nhau ở đặc điểm: sống độc thân và 
từ ba mươi tuổi trở lên. Điều đặc 
biệt hơn nữa là mặc dù đã nhiều tuổi 
như vậy, lại sống trong một đời sống 
xã hội đầy những cám dỗ dục vọng, 
những người phụ nữ này lại vẫn giữ 
được cuộc sống của người thiếu nữ. 
Tất cả họ đều chưa bao giờ ngủ với 
người đàn ông nào cả.

 Mộng du hay khao khát tình 
yêu?

 Theo các nhà khoa học, những 
người mắc bệnh mộng du thường 
đột nhiên vùng dậy, vừa đi đi lại lại, 
vừa nhắm mắt và lảm nhảm thành 
lời những điều gì đó. Hiện tượng 
này là do một dây thần kinh thực 
vật nào đó bị kích động, thức dậy 
trước cả hệ thần kinh điều khiển ý 
thức của con người. Do vậy, chân 
tay con người có thể cử động được 

một cách hoàn toàn vô thức trong 
một thời gian ngắn.

 Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến 
trái ngược với nhận định này. Một 
số nhà tâm lý cho rằng trí nhớ của 
người bệnh quá linh hoạt và nhạy 
bén cho nên ghi nhớ quá mức bình 
thường các hành động sinh hoạt. 
Mặc dù vậy, mộng du vẫn là một 
hành vi bí ẩn, vô ý thức mà giới 
khoa học vẫn chưa giải thích được 
cặn kẽ rõ ràng...

 Cũng có những trường hợp 
người mộng du làm một vài việc 
gì đó rồi nằm xuống ngủ. Nhưng 
đa số các công việc đó đều có kết 
quả không tốt, hoặc nước đổ ra sàn 
hoặc quần áo bị là cháy. Khi nghiên 
cứu mộng du, người ta cho rằng có 
sự liên quan đến sự ngăn cản công 
năng não.

 Thường thường khi ngủ, cơ 
thể con người tạo ra một “khoảng 
trống” ngăn cản các tín hiệu từ não 
truyền xuống hệ thống cơ bắp, giúp 
chúng ta nằm yên. Nhưng nếu như 
cơ chế tạo “khoảng trống” này bị 
khủng khoảng, rối loạn thì sẽ tạo 
ra các hành động và con người bị 
mộng du.

 Đa số các bệnh nhân mộng du 
thường xuất hiện ở lứa tuổi dậy thì, 
và sau khi trưởng thành thì khỏi 
bệnh. Chính thế mà các nhà khoa 
học khó chuẩn định những bệnh 
nhân đã qua tuổi 30 như Anna. 
Người ta bắt đầu lập hồ sơ tâm lý 
về những người bệnh này và nhận 
ra một điều hết sức đặc biệt: họ chưa 
từng cảm thấy thích thật sự một 

người đàn ông nào đó trong cuộc 
đời mình.

Hơn nữa, xét nghiệm y tế cho 
thấy, họ hoàn toàn khỏe mạnh, 
không có các dị tật bẩm sinh. Thời 
gian ước định (sau đó được xác định 
bằng các quan sát từ bên ngoài) khi 
họ nghe tiếng gọi là vào khoảng hơn 
ba giờ sáng. Như vậy, thời gian đó 
là thời gian giấc ngủ sâu nhất, và 
“trạng thái ngủ” của cơ thể đạt được 
mức cao nhất của nó. Đây chính là 
chiếc chìa khoá bí ẩn để mở cánh 
cửa căn bệnh này. 

 Các nhà khoa học cho rằng, đối 
với những người chưa từng yêu, 
chưa từng có một khao khát thực 
sự với một người khác giới, thì 
trong họ luôn có một nỗi lo âu cô 
đơn thường trực. Những người này 
luôn làm việc mau mắn vì chỉ sợ hết 
thời gian. Và cũng bởi nỗi lo âu côi 
cút này mà tâm hồn họ sinh ra một 
thứ phản xạ rất đặc biệt; họ sợ đi đến 
cùng một sự việc hay một cảm giác 
nào đó. Tại sao lại như vậy?

 Ở những ngời bình thường, tình 
yêu làm cho họ có cảm giác can 
đảm và tự tin kỳ lạ. Sự tự tin này 
nằm ngay trong phản xạ sống của 
mỗi người. Hơn nữa, họ không ngần 
ngại khi phải quyết định “phiêu lưu” 
trong một cảm giác sống nào đó bởi 

Hình ảnh người bị mộng du .
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vì họ đã được “phụ thuộc” rõ ràng 
vào người tình của mình. Nhưng 
ở những người sống cô đơn, chưa 
từng yêu thì không có cảm giác 
đó.

 Anna nói rằng sau tiếng gọi, 
“Anna dậy đi, dậy đi”, chân tay cô 
cảm giác rất chới với. Cô không 
cảm thấy đi hay là bay mà chỉ cảm 
thấy người cứ mềm nhũn và xê 
dịch vô định vào một cái vòng tròn 
lớn. Thế rồi khi gần chạm vào cái 
vòng lớn đó thì cô giật mình, tỉnh 
dậy. Điều khiến các nhà khoa học 
kinh ngạc là các bệnh nhân mộng 
du thường không thể nhớ những gì 
diễn ra trong giấc ngủ. Đằng này, 
Anna lại có được cảm giác “chới 
với”. 

Người ta lý giải rằng, Anna và 
những người có biểu hiện như cô 
đã dồn tụ được cái phản xạ vô thức 
là không để mình “đi” đến cùng mọi 
cảm giác sống. Do vậy, cái phản 
xạ vô thức ấy vẫn “thức” ngay cả 
khi giấc ngủ kéo đến. Cái phản xạ 
đó như một “kẻ canh chừng” mọi 
hành vi sống của họ. Khi giấc ngủ 
tự nhiên chuyển dần về sáng, cơ 
thể con người “trôi” dần vào điểm 
“ngủ” viên mãn nhất. “Kẻ canh 
chừng” lập tức ngăn lại, không cho 
giấc ngủ viên mãn bằng cách tạo ra 
tiếng gọi. 

Khi giấc ngủ tự nhiên bị chặn lại 
khỏi đỉnh điểm viên mãn của mình, 
con người sẽ rơi vào trạng thái nửa 
thức nửa ngủ. Một bộ phận tín hiệu 
sẽ truyền xuống hệ thống cơ bắp. Và 
hệ thống ấy sẽ làm những công việc 
quen thuộc, đã lặp đi lặp lại trong 
một khoảng thời gian dài.

 Mặc dù chưa thống nhất được 
các nhận định trên, nhưng các nhà 
khoa học đều đồng ý rằng, những 
người bệnh chỉ có thể khỏi khi họ 
có một người đàn ông trong đời. 
Tình yêu hay sự sống chung với 
một người khác giới sẽ giúp cho 
con người có được những phản xạ 
sống tự tin hơn. Đây là một ý nghĩa 
rất “thực dụng” của tình yêu nhưng 
rất cần thiết mà những người sống 
độc thân nên biết. ♦
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