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Nhân-quả luân-hồi đã chứng minh 
Đọc bao sách-vở ở quanh mình 
Mấy ngàn năm trước Phật truyền đạo 
Suy-ngẫm việc đời thấy phải tin. 
  
Quả-báo nhãn-tiền đã thấy rồi (1) 
Còn chưa thức tỉnh hỡi ai ơi! 
Đam-mê vật-chất gây nhân ác 
Trả quả kiếp sau đau khổ thôi! 
  
Thần-đồng quá trẻ ở đâu ra? 
Kiếp trước nhân tài nổi tiếng mà! 
Tài-trí thông minh thật xuất-chúng 
Kiếp này hưởng quả thật tài-hoa. 
  
Đứa trẻ kể đời sống kiếp trước (2) 
Dẫn cha mẹ đến tận quê xưa. 
Nhớ từng kỷ-niệm người yêu mến 
Bí-ẩn nầy bằng-chứng thấy chưa? 
  
Người sanh ra ở quê-hương nầy 
Nằm ngủ say nhưng nói tiếng Tây..(3) 
Kể rõ nơi sanh ra kiếp trước 
Luân-hồi sanh trở lại nơi đây. 
  
Đức Đạt-Lai Lạt-Ma mười ba 
Tái sanh lại Lạt-Ma mười bốn(4) 
Chứng minh qua những điều ghi nhân 
Bí-ẩn này mầu-nhiệm sâu-sa! 
  
Đức Lạt-Ma xứ xa Tây-Tạng (5) 
Trở lại tái sanh tại Hoa-Kỳ. 
Xin nguyện về tu nơi xứ cũ  
Truyện nầy xem thấy thật ly-kỳ! 
  
Nhân-quả luân-hồi là đúng thật 
Không gì tiêu-mất ở đời nầy. 
Sống sao từ-giả không ân-hận 
Thăng tiến tâm-linh quý lắm thay! 
  
Dòng sống không bao giờ bị mất 
Luân-hồi qua kiếp khác mà thôi! 
Hay siêu-thăng đến cõi an lạc 
Vĩnh-viễn không còn phải tái sinh.  
  
Minh Lương Trương Minh Sung 
Cali. ngày 06 / 01 / 2011 
  
(1) Vụ  không-tặc khủng-bố ngày 9/11/2001 tại Hoa-Kỳ...Sau đó tổ chức khủng bố 
nầy đã bị Hoa Kỳ tiêu diệt..! 

tel:06%20/%2001%20/%202011
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(2) Có nhiều truyện thật ở VN và nước khác... 
(3) Chuyện thật ở Mỹ - bị thôi miên khi ngủ và nói tiếng Tây , tiếng Đức...kể lại kiếp 
trước sống nơi đây! 
(4) Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thứ13 đã tái-sanh và trở thành Đức Đạt-Lai Lạt-Ma 
thứ14 ngày nay. 
(5) Đức Lạt-Ma viện-tịch tại Tây-Tạng - tái sanh tại Hoa Kỳ trong một gia đình người 
Việt - cậu bé Donald Phạm nguyện xin sang tu học tại Tây Tạng  là vị Tỳ Kheo vào 
lúc 21 tuổi . 

  
 
 

LUÂN  HỒI 
  

 Câu chuyện tái sinh của Jenny 
 
http://www.youtube.com/watch?v=M6yl75kfhqM&feature=player_embedded 
 

Tâm Diệu chuyển ngữ 
 
Vào mùa xuân năm 1993, một bà mẹ người Anh 40 tuổi, tên là Jenny, đang 
sinh sống với chồng và hai con ở thành phố Northamptonshire Anh quốc, đã 
đoàn tụ với năm người con của bà trong đời sống trước, tại Malahide, một thị 
trấn nhỏ ở miền bắc nước Aí Nhĩ Lan. 
 
Mùa xuân năm nay 1994, Bob Brown và nhóm phóng viên truyền hình của 
chương trình 20/20 ABC, Hoa Kỳ, đã đến tận nơi đây làm phóng sự về câu 
chuyện tái sinh của bà mẹ này, cùng hội họp với những người con trong kiếp 
sống trước của bà. Ðây là câu chuyện tái sinh có thực, đã xảy ra vào cuối thế 
kỷ thứ hai mươi này, một câu chuyện cảm động về một người mẹ đi tìm con 
vượt biên cương, trở về kiếp quá khứ.  
 
Ngay từ nhỏ, cô Jenny luôn luôn nhớ ra rằng mình đã có một đời sống ở kiếp 
trước, nơi một ngôi làng nhỏ bên bờ biển xứ Ái Nhĩ Lan, với tên là Mary. 
Mary, một người đàn bà trẻ, tầm vóc trung bình, đã từ trần 21 năm trước khi 
Jenny được sinh ra ở Anh Cát Lợi.  

 
Jenny Cockell 

http://www.youtube.com/watch?v=M6yl75kfhqM&feature=player_embedded
https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html?ui=2&ik=0ed7c4e6d8&view=att&th=1441cf1d6ba15fc5&attid=0.1&disp=emb&zw&atsh=1
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Một trong những giấc mơ luôn luôn hiện lên trong trí nhớ của Jenny là giây 
phút lìa đời của Mary, trong nỗi đơn độc đau khổ của mình, và lo âu về tương 
lai đầy bơ vơ của các con, mà đứa lớn nhất mới có 13 tuổi. Nỗi lo âu và đau 
khổ này đã ám ảnh, hiển hiện thường trực trong tâm trí nàng từ lúc còn nhỏ.  
 
Ngay từ khi mới bắt đầu cầm được cây bút, Jenny đã vẽ bản đồ làng, với 
những con đường dẫn đến một căn nhà mái tranh nơi Mary ở, đến nhà thờ, 
ga xe lửa, các cửa hàng bách hóa... và sau này so sánh với bản đồ Ái Nhĩ Lan 
của nhà trường, Jenny đã khám phá ra rằng, bản đồ mà nàng đã vẽ từ trí nhớ, 
và trong những giấc mơ tiền kiếp, đã thật giống với bản đồ một làng nhỏ nằm 
ở phía bắc thành phố Dublin Ái Nhĩ Lan, có tên gọi là Malahide.  

 
Mary Sutton và con 

 
Theo năm tháng, Jenny lớn dần cùng với hình ảnh căn nhà mái tranh, với 
từng căn phòng, góc bếp, với hình ảnh nhà thờ quán chợ, nơi thị trấn hiền 
hòa Malahide càng lúc càng rõ rệt. Trong tâm tưởng, nàng vẫn cảm thấy có lỗi 
với các con, khi bỏ chúng lại bơ vơ nơi cõi trần, nên nàng quyết định đi tìm 
con.  
 
Jenny sắp đặt kế hoạch, nhưng lại không đủ khả năng tài chánh cho chuyến 
đi qua xứ Ái Nhĩ Lan, nên đành hoãn lại và tình nguyện làm một người thôi 
miên, cho một thôi miên gia chuyên môn tìm hiểu quá khứ. Qua thôi miên 
Jenny đã mô tả chi tiết căn nhà, từng bức hình treo trên tường, kể cả một tấm 
hình của Mary. Jenny cũng mô tả và vẽ ra hình nhà thờ.  
 
Cuối cùng Jenny đã để dành đủ tiền, để thực hiện một chuyến du hành qua Ái 
Nhĩ Lan, đi tìm những dấu tích của căn nhà mái tranh, của những đường xưa 
lối cũ. Ðến Malahide, nàng đã đứng lặng trước một căn nhà, mà bên kia là 
ngã ba đường, dẫn về thành phố. Nàng thấy hình ảnh này sao mà quen thuộc 
quá, giống như trong trí tưởng, giống như bản đồ nàng đã vẽ.  
 
Sau chuyến đi, Jenny trở về Anh quốc và bắt đầu thực hiện kế hoạch tìm con. 

https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html?ui=2&ik=0ed7c4e6d8&view=att&th=1441cf1d6ba15fc5&attid=0.2&disp=emb&zw&atsh=1
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Nàng viết thư cho tất cả các báo ở Ái Nhĩ Lan, các tổ chức sử học, các văn 
phòng hộ tịch, các chủ phố, và dân làng Malahide để yêu cầu giúp đỡ về tin 
tức của một người đàn bà tên Mary, chết vào năm 1930, cùng với tin tức về 
những người con của bà này. 
 
Một thời gian lâu sau đó, Jenny nhận được thư của một chủ đất ở Malahide 
cho biết ở đó trước đây có một gia đình mà người mẹ tên là Mary đã chết sau 
khi sinh đẻ một thời gian ngắn, để lại sáu đứa con còn sống. Last name của 
người đàn bà bất hạnh đó là Sutton, và sau khi bà Sutton qua đời, những đứa 
con đã được gửi vào các cô nhi viện.  

 
Nhà thương Rotundra Hospital nơi Mary qua đời 

 
Ðúng như trong trí tưởng, và trong các giấc mơ về nỗi lo âu của Mary khi lìa 
đời, các con của bà đã thực sự bơ vơ đi vào các trại mồ côi. Jenny đau khổ 
gửi thư cho tất cả các viện mồ côi ở Ái Nhĩ Lan, để dò hỏi tin tức và cuối cùng 
một vị giáo sĩ của một nhà thờ thành phố Dublin đã hồi âm. Sau khi thư từ qua 
lại với các cơ sở họ đạo và bộ giáo dục Ái Nhĩ Lan, vị giáo sĩ này cho biết tên 
của tất cả sáu người con bà Mary, và nói rằng sáu đứa trẻ này đã trở thành Ki 
Tô hữu tại nhà thờ Thiên Chúa Giáo Saint Sylvester tại Malahide. Lá thư của 
vị giáo sĩ không dài lắm, nhưng đã mang lại niềm tin và hy vọng lớn lao cho 
Jenny.  
 
Sau đó, qua niên giám điện thoại, Jenny đã gửi thư đến tất cả những ai mang 
họ Sutton tại Aí Nhĩ Lan. Nàng cũng nhận được một bản sao giấy khai tử của 
Mary, và hai bản sao giấy khai sinh của hai người con, nhưng vẫn không tìm 
ra tung tích. Một lần nữa Jenny lại gửi thư cho tất cả các báo ở Dublin, và thư 
cho giáo sư Tiến sĩ Stevenson, một chuyên gia nghiên cứu về các hiện tượng 
của đời sống quá khứ để nhờ giúp đỡ. Stevenson giới thiệu Jenny với Gitti 
Coast, một nhà nghiên cứu thuộc cơ quan truyền thông Anh quốc BBC.  
 
Một thời gian khá lâu sau đó, Jenny nhận được điện thoại từ người con thứ 
hai ở Ái Nhĩ Lan. Cuộc nói chuyện hết sức khó khăn, với nhiều tình cảm lẫn 
lộn, nhưng nói chung có những dấu hiệu tốt đẹp. Jenny hứa sẽ gửi toàn bộ hồ 
sơ lưu trữ từ nhiều năm qua. Tư tưởng của nàng lúc này cũng lộn xộn. Mặc 
dầu biết là các con của Mary bây giờ đều đã ở vào lứa tuổi 50 và 60, nhưng 
Jenny vẫn có cảm giác mạnh mẽ về tình mẫu tử, vẫn có cảm giác mình là mẹ 
của họ. 
 
Giai đoạn cuối của công cuộc tìm kiếm đã tới. Nàng thông báo đầy đủ diễn 
tiến mới cho Gitti Coast của đài BBC. Câu chuyện kỳ lạ của nàng đã khiến cho 

https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html?ui=2&ik=0ed7c4e6d8&view=att&th=1441cf1d6ba15fc5&attid=0.3&disp=emb&zw&atsh=1


6 
 

đài BBC muốn dự án tìm con của Jenny, trở thành một tài liệu sống của ban 
nghiên cứu, nên đã thương lượng với Jenny. Phần Jenny, nàng chỉ yêu cầu 
có một điều duy nhất, là đặt sự phúc lợi và niềm an bình hạnh phúc của gia 
đình lên trên hết.  
 
Chờ mãi không thấy thư của người con thứ hai, mà Jenny đã nói chuyện qua 
điện thoại, nàng quyết định liên lạc với Sonny, hiện đang ở thành phố Leeds 
Anh quốc. 

 
Sonny Sutton và Jenny 

 
Sonny là người con đầu của Mary Sutton, khi Mary qua đời cậu mới 11 tuổi, 
và vào ngày Thứ Ba 15 tháng 5 năm 1990 sắp tới, Sonny đã 71 tuổi. Qua 
cuộc điện đàm, Jenny mô tả cho Sonny biết về quá khứ của cậu, về hình ảnh 
căn nhà mái tranh, về tính nết của cậu, về những lời nói hay câu mắng của 
Mary với cậu hồi đó. Ði từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, và khó có thể 
ngờ được người đầu dây bên kia lại chính là mẹ mình. Sonny ngỏ ý muốn 
được gặp Jenny ngay.  
 
Như đã thỏa hiệp với đài BBC, Jenny thông báo những biến chuyển mới cho 
họ biết. Ðài BBC muốn phỏng vấn Sonny trước, và trong thời gian này hai 
người không được liên lạc với nhau. Họ muốn nghiên cứu tường tận về 
Sonny, rồi phân tích và so sánh với những dữ kiện mà họ đã có về Jenny. 
Cũng trong thời gian này, họ đã phỏng vấn thêm Jenny về những điểm chưa 
sáng tỏ.  
 
Cuộc điều tra của đài BBC kéo dài 4 tháng, và cuối cùng Jenny đã đích thân 
lái xe đưa cả gia đình của nàng đến thành phố Leeds hội ngộ cùng Sonny. 
Cuộc đoàn tụ đã diễn ra thật cảm động; Giấc mơ đi tìm con của Jenny đã trở 
thành sự thực, hai mẹ con, mẹ trẻ con già, đã ôm nhau với những dòng nước 
mắt tuôn trào.  
 
Sonny cũng như Jenny đều đã nhận được bảng phân tích và so sánh dữ kiện 
của đài BBC trước đó. Các chuyên gia đài BBC đều không thể ngờ được rằng 
những sự kiện hiện ra trong tâm trí lại có thể đúng một cách chính xác với 
thực tế như vậy, và chuyện có một đời sống sau khi chết đang hiển hiện rõ 
ràng.  
 
Năm 1993, với sự giúp đỡ của Sonny, Jenny đã hội ngộ với tất cả 5 người 
con còn sống. Hơn 60 năm từ khi mẹ họ qua đời, anh em mới được đoàn tụ 
với nhau, và đặc biệt hơn cả là đoàn tụ với người mẹ đã tái sinh, trẻ trung 
trong kiếp sống này, để đi tìm họ. 

https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html?ui=2&ik=0ed7c4e6d8&view=att&th=1441cf1d6ba15fc5&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1
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Gia đình Sutton 

 
Năm 1994, Bob Brown và nhóm phóng viên truyền hình chương trình 20/20 
đài ABC Hoa Kỳ, đã một lần nữa mang Jenny và 5 người con trở về thị trấn 
Malahide đoàn tụ với nhau, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 75 của Sonny.  
 
Trong dịp này, Jenny đã được người con cả, nay đã 75 tuổi, dẫn đến thăm mộ 
phần của nàng kiếp trước. Đứng trước phần mộ và ống kính thu hình, nàng 
đã nói rằng: 
 
"Không có ai trong mộ này. Cái còn lại trong đó chỉ là những mảnh xương khô, 
thực sự không là gì cả, phần năng lực tinh thần hiện nay đang ở trong tôi." 

Tâm Diệu 
Theo tài liệu của chương trình 20/20, đài ABC, 
phát hình vào lúc 10 giờ đêm Thứ Sáu ngày 10 tháng 6 năm 1994 
 
  

Bé James Leininger   
(Sinh ngày 10/4/1998) 
 

 
Cậu bé James Leininger cùng mẹ Andrea và bố Bruce Leininger 

 
Cha của James là Bruce C. Leininger, một thạc sỹ chuyên ngành khoa học xã 
hội. Mẹ Andrea của cậu là một phụ nữ đa tài, giỏi về hội họa, múa, và văn 
học. Cô từng theo học ba lê tại New York và San Francisco. Sau khi tốt 

https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html?ui=2&ik=0ed7c4e6d8&view=att&th=1441cf1d6ba15fc5&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
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nghiệp trường trung học cô là một vũ công ba lê chuyên nghiệp suốt 10 năm 
trước khi quyết định nghỉ ngơi để chăm sóc gia đình. 

 

 
 
Cậu bé James từ khi còn rất nhỏ đã không chơi với thứ gì khác ngoại trừ máy 
bay, cha mẹ cậu kể lại. Nhưng khi cậu bé lên 2 tuổi, những chiếc máy bay mà 
cậu yêu thích lại thường xuất hiện trong những cơn ác mộng lặp đi lặp lại tới 4 
lần một tuần, làm James la hét và quẫy đạp dữ dội. Dường như bé đang chiến 
đấu với một cái gì đó hoặc là đang bị nhốt trong lồng, và cố gắng thoát ra 
ngoài. Cách duy nhất để bé thoát khỏi ác mộng là cha mẹ phải lay bé dậy. 
Trong giấc mơ, cậu bé thường la lớn: “Máy bay rơi bốc cháy, người đàn ông 
trẻ không thoát ra được”. 
 
Andrea kể mẹ cô là người đầu tiên nghĩ rằng có thể James đang nhớ lại kiếp 
trước của mình. 
 
Ban đầu, Andrea nói, cô rất hoài nghi. Cha mẹ James cho biết cậu bé chỉ xem 
các chương trình truyền hình thiếu nhi mà thôi, còn họ thì không hề xem các 
phim tài liệu thời Thế chiến thứ II hay bàn luận gì về chiến tranh cả. Trong một 
cuốn băng video thu vào năm James 3 tuổi, người ta thấy cậu bé xem xét kỹ 
lưỡng một chiếc máy bay như thể viên phi công đang kiểm tra trước khi bay 
vậy. 
 
Một lần khác, Andrea mua cho cậu bé một chiếc máy bay đồ chơi và chỉ cho 
cậu xem một thứ trông như một trái bom bên dưới. James đã chỉnh cô ngay, 
bảo rằng đó là một drop tank (thùng chứa xăng phụ phía dưới thân máy bay, 
có thể thả rơi xuống nếu cần thiết). “Tôi chưa từng nghe nói về drop tank. Tôi 
còn không biết đó là cái gì nữa”. 
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Tiến sỹ Carol Bowman 

 

Rồi những cơn ác mộng của cậu bé ngày càng tệ hơn. Mẹ của Andrea bảo cô 
nên đến gặp tiến sỹ Carol Bowman, một bác sỹ chuyên khoa trong lĩnh vực 
nghiên cứu luân hồi tái sinh. Bowman còn là tác giả của cuốn sách “Tiền kiếp 
của những đứa trẻ: Ký ức tiền kiếp ảnh hưởng đến con bạn như thế nào”, viết 
sau khi chính con trai của bà gặp phải những cơn ác mộng và những hồi 
tưởng lạ lùng tương tự như thế. 
 
Andrea đã gọi điện cho bà tiến sỹ ngay lập tức. Với sự hướng dẫn của 
Bowman, Andrea bắt đầu khuyến khích James chia sẻ những kí ức của bé 
ngay sau cơn ác mộng. Kết quả là, những cơn ác mộng đã giảm hẳn. James 
cũng diễn đạt rõ ràng hơn về quá khứ của mình, Andrea kể lại. 

 

 
 
Tiến sỹ Bowman cho biết James đang ở một lứa tuổi có thể dễ nhớ lại về kiếp 
trước nhất. Bà nói: “Chúng chưa gặp những tác động văn hóa, chưa bị những 
kinh nghiệm sống của kiếp này lấn át, nên ký ức có thể trào dâng dễ dàng 
hơn... Việc trẻ nhỏ mơ về tiền kiếp không phải là chuyện hiếm gặp. Chúng ta 
thường chú ý tới ác mộng bởi vì chúng quấy phá giấc ngủ, và thường là 
những câu chuyện xúc động và rất thực, giống như trường hợp của James 
vậy. Ác mộng thường tái diễn luôn, khi đứa trẻ hồi tưởng lại những sự kiện 
đầy kịch tính ấy mãi. Ở một mức độ nào đó, chúng đang tìm cách giải quyết 
cho những ký ức nhiễu loạn ấy. Khi Andrea đã biết được sự việc mà James 
nhớ lại trong giấc mơ – là chiếc máy bay rơi – điều đó đã giúp cậu bé vượt 
qua được chấn thương tinh thần”. 
 



10 
 

Nhưng tác dụng phụ của điều đó – đúng như tiến sỹ Bowman đã dự đoán 
trước – những hồi ức của James về chiếc máy bay rơi và về người đàn ông 
mà đã không thể thoát ra trở nên chi tiết hơn, thực tại hơn. James bắt đầu hồi 
tưởng lại trong khi tỉnh, một cách rõ ràng, về việc máy bay của cậu cất cánh 
khỏi mặt nước và quân Nhật đã bắn rơi nó như thế nào. James kể với cha là 
cậu từng lái một chiếc máy bay hiệu Corsair. Cậu bé còn nói cậu đã phục vụ 
trên chiếc hàng không mẫu hạm có tên là USS Natoma Bay trong cuộc chiến 
với Nhật Bản. Những chi tiết rõ ràng và kỳ lạ này đã buộc Bruce tiến hành một 
cuộc điều tra nghiên cứu với sự giúp đỡ của vợ để chứng minh tất cả chuyện 
này không phải là sự thật. Cả 2 vợ chồng hoài nghi và không muốn tin vào 
điều đó. 
 

 
James M. Huston  

 
 

 
Bên cạnh chiếc Corsair của mình 

 
Tuy nhiên cuộc nghiên cứu kéo dài suốt gần 5 năm trời với hàng ngàn tài liệu, 
những cuộc phỏng vấn cá nhân và các nguồn tin của quân đội, Bruce và 
Andrea cuối cùng đã phải chắc chắn một điều: con trai họ có mối liên hệ kỳ lạ 



11 
 

với một phi công Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh thế giới thứ II, có 
tên là James M. Huston con, đã hy sinh vào năm 1945 trong khi đang làm 
nhiệm vụ, trên vùng trời Iwo Jima, Nhật Bản. 
 
Những điều lạ lùng khi mới 20 tháng tuổi 
 
Bruce và Andera kể rằng họ bắt đầu thấy những dấu hiệu lạ thường ngay từ 
khi James hơn 1 tuổi rưỡi. Andrea kể cậu bé cứ luôn luôn quấn quít bên 
những chiếc máy bay: Cậu chơi với máy bay đồ chơi suốt nhiều tiếng đồng hồ 
không biết chán và reo lên mỗi khi trông thấy một chiếc máy bay nào đó băng 
qua bầu trời. 
 
Khi chuyển nhà từ Richardson, Texas, tới Lafayette vào tháng 2 năm 2000, 
Bruce đã dẫn James tới Bảo tàng Máy bay Cavanaugh tại Addison, Texas. 
Cậu con trai ông như bị thôi miên bởi những chiếc máy bay tại Viện bảo tàng 
ấy. Chú bé cứ thơ thẩn quanh quẩn khu vực Thế chiến II của Bảo tàng. Khi 
ông cố gắng đưa James trở về nhà sau gần 3 tiếng ở đó, James gào khóc. Để 
thỏa mãn sự tò mò và vỗ về cậu, Bruce đã mua cho cậu một băng video trình 
diễn máy bay Thiên thần Xanh Hải quân (Navy Blue Angels) tại Bảo tàng. 
James đã xem nó nhiều đến nỗi cuộn băng gần như nát cả ra. 
 
Vào tháng 4 năm 2000, sau khi đã ổn định nơi ở mới tại Lafayette, những cơn 
ác mộng của James bắt đầu xuất hiện. Bruce và Andrea cho rằng ác mộng là 
do James chưa quen với ngôi nhà mới. Nhưng khi ác mộng diễn ra triền miên, 
thì cha mẹ cậu bé đã phải quan tâm đặc biệt đến con mình. 
 
Trong lúc đó, thì những đồ dùng trong nhà đã phải hứng chịu bộ sưu tập máy 
bay của James. Cậu bé thả những chiếc máy bay đồ chơi của mình rơi đâm 
thẳng xuống mặt bàn và ghế. Andrea nhớ lại, vừa đưa tay chỉ vô số những vết 
trầy xước trên mặt bàn phòng khách. Chiếc bàn đã là bãi đáp cho máy bay 
của cậu bé. Máy bay đâm xuống mặt đất đã là một nỗi ám ảnh dai dẳng đối 
với James, đến nỗi khi bất kỳ ai đề cập đến bay lượn, thì James lập tức buột 
miệng kêu “Máy bay rơi cháy rồi”. Điều đó khiến Andrea rất lo lắng. 
 
Từ tháng 7 cho tới tháng 9 năm 2000, James đã bắt đầu kể với cha mẹ rằng 
chiếc máy bay trong những ác mộng ấy đã bị quân Nhật bắn rơi sau khi cất 
cánh từ một con tàu trên mặt biển. Khi James được hỏi liệu cậu có biết viên 
phi công ấy là ai không, cậu chỉ đáp gọn “James”. 
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USS Natoma Bay 

 
 
Andrea hỏi James loại máy bay mà cậu đã lái trong những giấc mơ, và cậu 
nói nó là một chiếc “Corsair”. Vậy là, sau nhiều lần cố lấy thêm thông tin sau 
những ác mộng ấy, Bruce và Andrea đã nghe James nói “Natoma”. Bất chợt 
nảy ý thử tìm hiểu thực hư, Bruce đã tìm kiếm trên mạng với từ khóa 
“Natoma”. Kết quả là: có tồn tại một tàu sân bay mang tên USS Natoma Bay, 
đóng tại Thái Bình Dương trong Thế chiến II. Bruce đã nghĩ rằng đó chỉ là một 
trùng hợp ngẫu nhiên thôi. 
 

 
 
 
Vào tháng 10 năm 2000, lại thêm một mảnh câu đố đã được làm sáng tỏ. Sau 
một cơn ác mộng khác, James đã nói với cha mẹ cái tên Jack Larsen, và cậu 
bảo đó là Larsen mà cùng bay với James. Tháng sau, James lại có thêm một 
chút thông tin nữa làm kinh hoàng người cha vốn luôn nghi ngờ. Bruce lướt 
xem một quyển sách tựa đề “Trận chiến giành Iwo Jima” của tác giả Derrick 
Wright mà ông vừa nhận được từ một Câu lạc bộ sách lịch sử. Trong khi 
Bruce đọc, James đã nhảy vào lòng bố để xem tranh vẽ. Khi chờ xem tranh thì 
James ngồi im nhìn vào trang sách. Thình lình, James chỉ vào một bức tranh 
của Iwo Jima gần Chichi Jima và nói, “Bố, đó là nơi máy bay của con bị bắn 
rơi”. Bruce choáng váng. 
 



13 
 

Vài tuần sau, với những cuộc tìm kiếm nhờ mạng Internet, Bruce đã tới một 
trang web đề cập đến Hội Natoma Bay. Ông đã liên lạc với Leo Pyatt, người 
về sau nhận mình đã từng là nhân viên điện đài trên một máy bay chiến đấu 
Avenger thuộc phi đội VC-81. Bruce không thể cầm lòng, và hỏi Pyatt liệu có 
chiếc phi cơ Corsair nào đã bay trên Vịnh Natoma không. Pyatt bảo không – 
chỉ có những chiếc máy bay Avenger và Wildcat thôi. Rồi Bruce hỏi Pyatt có 
người nào ở đó tên Jack Larsen không. Pyatt bảo ông biết Jack Larsen, 
nhưng không biết điều gì đã xảy ra với ông ta cả. 
 
Sau khi nhận ra nhiều chi tiết từ đứa con trai 2 tuổi của mình không hiểu vì 
sao lại hiện thực như vậy, Bruce bị ám ảnh, ông cố gắng bác bỏ bởi vì muốn 
tin rằng đó chỉ là những “trùng hợp ngẫu nhiên”. Ông bắt đầu lần tìm được 
những hồ sơ của quân đội từ khắp nước Mỹ. Mục tiêu cuối cùng của ông là để 
chứng minh việc này không phải là sự thật. Do đó, ông phải tìm Jack Larsen. 
 
Những mảnh câu đố ghép nối thành bức tranh hoàn chỉnh 
 
Bruce không thể tìm được điều gì về Jack Larsen trong các hồ sơ quân đội 
sau khi con trai họ đề cập đến cái tên ấy. Ông đã tìm kiếm từ mọi danh sách 
mà ông có thể tìm được từ các Hồ sơ lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ về những 
người đã chết trong khi phục vụ cho USS Natoma Bay và tất cả các tàu sân 
bay khác trong suốt Thế chiến II. Có nhiều Larsen và Larson đã hy sinh, 
nhưng không có Larsen nào ở USS Natoma Bay. Ông đã tìm kiếm hơn một 
năm, nhưng không có kết quả. Ông suýt nữa đã bỏ cuộc. 

 

 
James và Jack Larsen 

 
Vấn đề là ở chỗ: Bruce đang tìm kiếm một người đã chết. Sau khi dự Cuộc 
sum họp Vịnh Natoma vào tháng 9 năm 2002, Bruce mới khám phá ra rằng 
Jack Larsen vẫn còn sống khỏe mạnh tại Springdale, Ark. Sau khi nói chuyện 
với những cựu quân nhân của chiếc tàu sân bay USS Natoma Bay và gia đình 
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họ, Bruce được biết là có 21 người đã tử trận khi phục vụ cho USS Natoma 
Bay. 
 
Một trong số những người đó là trung úy James McCready Huston con, thuộc 
phi đội máy bay chiến đấu VC-81, bị bắn rơi khi mới 21 tuổi trong một nhiệm 
vụ tấn công đặc biệt vào tàu vận chuyển tại bến cảng Futami Ko ở Chichi 
Jima, theo như các báo cáo đã được giải mật. Huston đã tình nguyện tham 
gia vào nhiệm vụ này. Anh là phi công duy nhất của tàu USS Natoma Bay bị 
bắn rơi tại Chichi Jima. 

 

 

 

 
 
 
Đôi vợ chồng nhà Leininger còn nhận ra rằng James đã ký tên mình là “James 
3″ trên những bức vẽ chì màu về các máy bay trong Thế chiến II. Cậu thậm 
chí còn nói mình là “James 3″ – nhiều tháng trước cuộc đoàn tụ ấy – ngụ ý 
rằng James Huston đã theo tên cha là James, và James Leininger là 
James thứ 3. 
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Tới thời điểm đó, Bruce nói ông trở nên nản chí bởi vì nỗ lực chứng minh rằng 
cậu con trai mình không có tiền kiếp nào cả đang đi nhầm hướng. “Tất cả 
những bức vẽ của nó đều là máy bay đang chiến đấu, và nó biết chủng loại 
của những chiếc máy bay. Thậm chí nó còn vẽ cả lá cờ mặt trời đỏ của quân 
Nhật”, Bruce nói. “Nhưng sau khi nó vẽ “James 3″ lần đầu tiên, tôi mới hỏi nó 
tại sao lại thế. James nói “Con là thứ 3.Con là James thứ 3″. Nó đã tự gọi 
mình như thế khi chỉ mới có 3 tuổi. Tôi nghĩ nó đang vật lộn với chuyện gì đó 
chưa được giải quyết, nếu không thì đã không vẽ mãi những bức tranh ấy…”. 
 
Kiên quyết tìm cho ra ngọn nguồn, Bruce đã tới thăm Larsen ở Akansas vào 
tháng 9 năm 2002 và hỏi ông về James Huston. Larsen không rõ điều gì đã 
xảy ra với Huston, nhưng ông chắc chắn là máy bay của Huston đã bị trúng 
đạn vào ngày 3/3/1945 – cái ngày mà Huston đã không trở về sau nhiệm vụ 
và vì vậy không rõ là Huston đã chết hay là bị quân địch bắt. Larsen đã là phi 
công yểm trợ cho Huston trong cái ngày tiến về Chichi Jima ấy. 
 
Sau khi cố gắng kiểm tra các hồ sơ của phi đội VC-81, ông khám phá ra là 
Huston đã bị bắn rơi trong một chiếc máy bay chiến đấu hiệu FM2 Wildcat chứ 
không phải là một chiếc Corsair, và không có ai trong Cuộc sum họp đó đề 
cập gì tới những chiếc máy bay Corsair cất cánh từ USS Natoma Bay. Bruce 
nói điểm không chính xác đó đã giúp ông nuôi hy vọng rằng tất cả chuyện này 
chỉ là một chuỗi trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. 

 

 
James 3 và bà Anne Huston Baron, chị ruột của James Huston 

 
Hoài nghi tan biến 
 
Để cho chắc, Bruce cố gắng tìm những thành viên của gia đình Huston. Vào 
tháng 2/2003 ông đã liên lạc với Anne Huston Baron, là chị của Huston, hiện 
đang sống tại Los Gatos, California. Qua nhiều cuộc điện đàm, nhà Leininger 
và bà Barron đã trở thành bạn, và bà đồng ý gửi cho Bruce những hình ảnh 
của người em trai khi trong quân ngũ. Những gói ảnh đã đến được tay Bruce 
vào tháng 2 và tháng 3 năm 2003. 
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Trong một gói ảnh có một bức hình của Huston đang đứng trước một chiếc 
máy bay chiến đấu Corsair – đúng loại mà James nhắc đi nhắc lại mãi. Theo 
Bruce, các cuộc phỏng vấn với những thợ bảo dưỡng máy bay và các hồ sơ 
quân đội đã giải mật, thì trước khi Huston gia nhập USS Natoma Bay và VC-
81, anh đã là thành viên của một phi đội ưu tú đặc biệt, là phi đội VF-301 
Devil’s Disciples, từ tháng 1 tới tháng 8 năm 1944. Phi đội ưu tú này đã bay 
thử những chiếc Corsair dùng cho tàu sân bay, và chỉ có 20 phi công được 
tuyển chọn cho trách nhiệm này. Tuy nhiên, phi đội VF-301 đã bị giải tán sau 
8 tháng và Huston được gửi về phi đội VC-81 vào mùng 8/10/1944. 
 
Khi biết được việc này, Bruce nói, tất cả những hoài nghi trong ông đã tan 
biến. “Tôi không có câu trả lời nào cho việc này, nên tôi cũng không thể giải 
thích gì cả”, Bruce nói. “Tất cả những giấc mơ có thể là ngẫu nhiên, nhưng có 
những nhân tố kỳ dị mà bạn buộc phải tính đến. Sét có thể đánh trúng một 
lần, nhưng khi sét đánh 8 9 lần thì bạn không thể bảo đó là ngẫu nhiên được”. 
 
Bruce đã không kể cho bà Barron về câu chuyện siêu nhiên của đứa con trai 
cho đến tận tháng 10 năm 2003. Khi cuối cùng ông kể với bà rằng cậu em trai 
của bà có thể là James, bà nói rằng bà đã choáng. Sau đó, vào ngày 
15/10/2003, Bruce và Andrea nhận được một lá thư của bà Barron, cùng với 
một số đồ đạc cá nhân của Huston. Trong thư bà nói rằng không những là bà 
cảm thấy James gần gũi, mà còn thực sự tin câu chuyện này. 
 
“Cậu bé không thể biết được những việc này – bé đơn giản là không thể – cho 
nên tôi tin cậu bé là một phần của em trai tôi”, bà Barron nói. Giờ đây bà gọi 
cậu bé 6 tuổi là James 3. Và đến lượt mình, cậu cũng xem người phụ nữ 86 
tuổi ấy là chị của mình. 

 
 
 
 
Khi Bruce khám phá thêm những thông tin về Huston, vợ chồng nhà Leininger 
đã tìm thấy những mối liên hệ kỳ lạ khác nữa giữa Huston và con trai của họ. 
James có 3 búp bê lính Mỹ và đặt tên chúng là Leon, Walter và Billie – đúng 
tên của 3 phi công bạn của Huston. Theo hồ sơ của Hạm đội Thái Bình 
Dương Hoa Kỳ, Trung úy Leon Stevens Conner, Thiếu úy Walter John Devlin 
và Thiếu úy Billie Rufus Peeler nằm trong số 21 người tử trận của USS 
Natoma Bay. Họ cùng là các thành viên của phi đội máy bay VC-81 với 
Huston. Bruce hỏi tại sao cậu lại đặt tên cho búp bê như vậy. Cậu bé trả lời: 
“Bởi vì họ đã chào đón con khi con đến thiên đường”. 
 
Sau khi nghe James nói, Bruce chỉ còn biết rời khỏi phòng trong im lặng sững 
sờ. 
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James cũng giải thích cho cha mình rằng máy bay hiệu Corsair thường có lốp 
phẳng và có xu hướng luôn nghiêng sang trái như thế nào. Sau khi kiểm tra 
với các nhà sử học quân sự tại Viện bảo tàng Lone Star Flight ở Galveston, 
Texas, Hoa Kỳ, lời cậu nói đã được xác minh là đúng sự thật. Andrea nhớ lại 
lần đầu tiên khi cô làm món bánh mì thịt cho James ăn, James đã nói với cô 
rằng cậu đã không ăn món bánh mì thịt kể từ khi ở Natoma Bay. Vì vậy, Bruce 
và Andrea liên lạc với một số cựu chiến binh của tàu sân bay USS Natoma 
Bay, và họ biết được rằng bánh mì thịt là một món ăn chính của phi đoàn. 
 
Ngày máy bay của James Huston bị bắn rơi 
 
Sau khi phát hiện chi tiết về chiếc máy bay Corsair là thật, vẫn còn một điểm 
cần phải được xác minh: máy bay của Huston bị bắn rơi như thế nào. Có 
đúng là nó bị hỏa lực phòng không của quân Nhật bắn trúng động cơ, trên 
vùng trời Iwo Jima như lời James nói hay không? 
 
Tuy nhiên, không ai trong số các phi công yểm trợ của Huston, gồm Jack 
Larsen, Bob Greenwalt hoặc William Mathson Jr. thuộc phi đội VC-81 đã nhìn 
thấy máy bay của anh bị bắn rơi vào ngày 03 tháng 3 năm 1945. 
 
Vào tháng 6 năm 2003, một cựu chiến binh khác đã giúp Bruce. Đó là Jack 
Durham, thành viên của phi đội ném bom và phóng ngư lôi VC-83 của tàu 
USS Sargent Bay mà đã bay song song với phi đội của Huston vào ngày định 
mệnh đó. Theo lời Durham, ông đã thấy máy bay của Huston bị bắn hạ bởi 
hỏa lực phòng không của Nhật. Hơn thế nữa, điều này cũng được xác nhận 
bởi các báo cáo của phi đội VC-83. 
 
Sau khi nghiên cứu thêm nhiều hồ sơ của phi đội VC-83 và đọc các nhật ký 
chiến tranh của họ, Bruce đã liên lạc với các thành viên của phi đội VC-83 là 
Richardson, Bob Skelton và Ralph Clarbour. Tất cả họ đều khẳng định rằng 
không những máy bay của Huston bị bắn hạ, mà họ còn thấy nó bị trúng đạn 
ở động cơ, gây ra một tiếng nổ. Clarbour cho biết máy bay của ông đã bay 
ngay sau chiếc máy bay của James M. Huston Jr. trong cuộc đột kích gần Iwo 
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Jima vào ngày 3/3/1945: “Tôi có thể nói rằng, anh ấy đã bị bắn ngay vào chính 
giữa động cơ”. Sau đó máy bay của Huston đâm xuống bến cảng Futami Ko, 
đúng nơi James đã chỉ ra trong cuốn sách lịch sử mà 2 cha con xem vào 
tháng 11 năm 2000. 
 
Thế là mọi chi tiết các giấc mơ của James đều đã được xác minh là sự thật, 
và vợ chồng nhà Leininger đã toại nguyện. Thông qua nhiều nhân chứng, 
nhiều cuộc phỏng vấn cá nhân và các hồ sơ quân đội, Bruce và Andrea tin 
chắc con trai mình chính là James Huston. Không chỉ có họ, mà nhiều người 
từng là thân nhân và bạn bè của Huston khi tiếp xúc với James đều đi đến kết 
luận: James 3 là James Huston đầu thai trở lại. 

 
Câu chuyện về cậu bé đã được viết thành sách, mang tựa đề “Linh hồn sống sót” 

 
James tiếp tục nhớ lại những kỷ niệm cuộc đời quá khứ của mình, thậm chí 
tới tận ngày hôm nay, nhưng tiến sỹ Bowman cho biết trẻ em thường bị mất 
khả năng nhớ những kỷ niệm về tiền kiếp kể từ năm lên 7. Khi được hỏi tình 
cảm 2 vợ chồng dành cho đứa con trai có bị ảnh hưởng hay không khi biết nó 
có thể là một người khác, Bruce trả lời: “Không có gì thay đổi cả. Tôi không 
nhìn con mình và tự hỏi: “Có phải con trai mình đây không?” Đó là con trai của 
tôi”. 

Minh Trí 

(theo dailymail.co.uk 

 

Chuyển đến: Nguyễn Thanh Bình 

Ngày 20/1/4893 – Giáp Ngọ  (19/2/2014) 

www.vietnamvanhien.net 

http://dailymail.co.uk/

