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Không ai ở Đà Lạt mà lại không biết đến cái bàn biết nghe tiếng người ấy. Những du khách đến Đà Lạt, nếu 
hỏi thăm dân địa phương về những danh lam thắng cảnh và chỗ nào đáng nên đi xem thì người ta sẽ chỉ 
đường đến căn nhà có cái bàn lạ lùng ấy. Gia đình chúng tôi và gia đình người bạn, vì tò mò, cũng tìm đến 
xem hư thực thế nào, hay đó chỉ là tin đồn, rồi câu chuyện kể từ người này qua người khác, lại thêm thắt 
những tình tiết ly kỳ làm cho câu chuyện hấp dẫn thêm. 
 
Căn nhà ở gần vườn hoa Đà Lạt. Chủ nhân chiếc bàn chỉ thuê khoảng sân nhỏ trước hiên, căng tấm bạt lên 
làm chỗ che mưa nắng. Trong sân có cái bàn và mấy chiếc ghế nhựa để rải rác chung quanh cho khách ngồi. 
Chủ nhân là người đàn ông tuổi trạc ngũ tuần, người Bắc, giới thiệu cho chúng tôi biết về lịch sử của cái bàn 
này. Đó là 1 cái bàn hình tròn bằng gỗ, trông bình thường như bất kỳ những cái bàn ăn khác, không có gì là 
đặc biệt. Cái bàn được lưu truyền từ mấy đời trong gia đình chủ nhân, nhưng mãi đến đời trước, do 1 sự tình 
cờ, người trong gia đình mới khám phá ra cái bàn biết nghe tiếng người và có thề quay theo lời người điều 
khiển nó. Nó hiểu được tất cả mọi ngôn ngữ trên thế giới, và có thể quay nhanh, chậm, quay ngưọc lại, hay 
ngừng hẳn. Chủ nhân không giới hạn thời gian, ai muốn thử nó bao lâu tùy ý, tiền bạc thì tùy lòng hảo tâm của 
mọi người, muốn cho bao nhiêu cũng được.  
 
Hai vợ chồng tôi và anh bạn đều làm việc về khoa học kỹ thuật nên không tin những chuyện hoang đường, 
sau khi xin phép chủ nhân, 2 anh này ra sức xem xét cách cấu tạo của cái bàn thật kỹ, coi có máy móc gì 
được kín đáo dấu trong đó không. Mặt bàn được đặt trên cái chân bàn ở giữa, có thể lấy ra dễ dàng. Chân 
bàn là 1 cái trụ hình tròn, phía dưới lớn hơn phía trên. Dưới chân bàn có 4 thanh gỗ nằm ngang để giữ chân 
bàn cho chắc chắn. Tuyệt nhiên không hề có dấu vết về máy móc hay động cơ gì. Sau đó, chúng tôi 7 người, 
gồm cả người lớn và trẻ con, thay phiên nhau thử cái bàn. Thật lạ lùng, chỉ cần chạm nhẹ bàn tay lên mặt bàn, 
chúng tôi có thể nói bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Mễ, tiếng Pháp, tiếng Tàu để điều khiển cái bàn quay 
nhanh, chậm, quay ngược lại hay là ngừng hẳn. Điều lạ lùng hơn nữa là dù chồng tôi đang ra lệnh cho cái bàn 
quay nhanh, quay nhanh hơn, quay thật nhanh, rồi đột ngột bảo nó ngừng lại, cái bàn bỗng ngừng lại ngay lập 
tức, chứ không quay tiếp vì còn đà (momentum) rồi mới từ từ ngừng lại. Dù chúng tôi để ngửa bàn tay lên 
bàn, hoặc chỉ cần chạm những ngón tay lên mặt bàn, cái bàn cũng vẫn quay theo lời người đó. Trong lúc đó, 
tôi kín đáo quan sát chủ nhân, xem ông có bấm nút điều khiển tự động không (remote control), nhưng chỉ thấy 
ông bình thản ngồi trên chiếc ghế nhựa, 2 tay để trên đùi. Sau khi lần lượt từng người đã thử đủ cách, chủ 
nhân mới biểu diễn màn cuối cùng làm chúng tôi vô cùng kinh ngạc. 
 
Ông lấy mặt bàn ra, lật ngửa lại và đặt lên lên cái ghế đẩu thấp bằng nhựa, loại ghế chúng ta thường thấy 
nhan nhản trên những hàng quán lề đường dùng cho thực khách ngồi. Như vậy thì ma sát (friction) giữa mặt 
bàn và cái ghế rất nhiều, vì diện tích tiếp giáp giữa cái ghế với mặt bàn không phải là nhỏ như khi mặt bàn đặt 
lên cái chân bàn nữa. Mặt bàn, đường kính khoảng 5 feet, bằng gỗ đặc nên rất nặng, có lẽ phải vài chục 
pounds Ông bảo con gái nhỏ của tôi, lúc đó đã 7 tuổi, nặng 50 pounds, lên bàn ngồi, rồi kêu chồng tôi và anh 
bạn để tay lên bàn và bảo nó quay. Thật lạ lùng, trước những con mắt kinh ngạc của mọi người, cái bàn vẫn 
quay theo lời người điều khiển nó ! 
 
Chủ nhân kể cho chúng tôi nghe có nhiều người ngoại quốc thấy cái bàn kỳ lạ nên có ý định mua lại với giá 10 
ngàn đô la (năm 2003 thì đó là món tiền khá lớn ở VN), nhưng ông từ chối. Ông nghĩ cái bàn chỉ còn công 
dụng đó nếu còn trong gia tộc của ông, có thể nó sẽ không còn làm gì được nữa nếu mang ra nước ngoài. 
 
Chúng tôi chào ông rồi ra về. Tôi tuy rất nhát gan và sợ những chuyện về tâm linh, nhưng từ khi đến cho tới 
khi ra về, tôi không hề mảy may có cảm giác rờn rợn hay sợ hãi vu vơ. Nếu không được chứng kiến tận mắt, 
chúng tôi không bao giờ tin những chuyện kỳ lạ ấy mà không ai giải thích được. 
 
Video:  Kì Lạ Về Bàn Gỗ Tự Xoay Ở Đà Lạt - Lâm Đồng 

https://www.youtube.com/watch?v=tq7s7ZcQlII

