
Ma Xuất Hiện Khi Nào?  
 
Ma: Theo quan niệm của người xưa thì ma sẽ xuất hiện ở nhà khi có người sắp chết 
(thường thì ngưởi gần chết sẽ thấy được ma), ma sẽ ngồi kế bên an ủi và dỗ dành 
những người này (thường thì những con ma này là ông bà đã wa đời)... Theo phong tục 
thì người chết sẽ để ở nhà trong 3 ngày (cái này thì đến giờ vẫn vậy)... Hồn của người 
chết sẽ được phép đi quanh quẩn trong nhà và chỉ có người ma muốn gặp thì mới thấy 
được ma (lúc này thì các vật dụng làm = kính trong nhà phải được che lại hoặc đánh dấu 
X bằng  son để tránh linh hồn của người chết có chỗ ẩn nấp)... 
Sau 3 ngày thì hồn ma phải ra đi và đêm cuối sẽ là đêm mà cả nhà có nguy cơ gặp lại 
người thân lần cuối ... buổi sáng khi xe đưa tang đến mang thi thể của người chết đi thì 
phải có người rải những mảnh giấy dọc đường đi để buổi tối linh hồn sẽ lần theo đó để 
về "nhà mới" của mình. Nếu để ý (12h tối-1h ) thì sẽ thấy có 1 bóng mờ lần theo những 

mãnh giấy vung vãi buổi sáng... Kết thúc những ngày ma ở trên trần thế... Vì vậy mà bạn sẽ cảm giác có ma 
trên đường vào buổi tối (lúc đó là có ma thật nhưng bạn không thấy được, cảm giác lạnh gáy và tim đập 
nhanh) 
 
Quỷ: Quỷ là một dạng của ma nhưng thường là có khả năng cao hơn ma (nếu xem các phim về ma thì bạn sẽ 
thấy quỷ có nhiệm vụ bắt các linh hồn đem về) Con người không bao giờ gặp quỷ. Lý do là vì quỷ không giao 
tiếp & không thích đùa ... nhiệm vụ chính của nó là đi tìm những hồn ma đem về mà thôi. Ma rất sợ quỷ và 
luôn tìm cách lẫn trốn (đó là lý do bạn hay thấy ma dưới gầm giường hay những chỗ khuất ... bạn sẽ nghe 
thấy tiếng ma khóc (ý nghĩa giống như van xin 1 chỗ ẩn nấp để không bị quỷ phát hiện) chứ không bao giờ 
bạn nghe được ma cười...trừ đêm 15 trăng tròn.  
 
Đêm 15 (còn gọi là đêm trăng tròn mỗi tháng) là đêm duy nhất mà quỷ không được lộng hành trên trần gian 
nên các bạn dễ thấy được ma (hoặc nghe được tiếng chúng cười) thường thì trên những khoảng đất trống 
hay những cái cây có tán rộng như cây cổ thụ, cây bàng ... Trong đêm này thì thường ở những nơi vắng 
người ta rất ngại ra đường vì sợ sẽ bị "hỏi thăm". "hỏi thăm" ở đây là có nghĩa bạn sẽ gặp những người đứng 
trên đường hỏi thăm bạn về đường xá nhưng sau khi chỉ cho họ... bạn tiếp tục đi nhưng đừng quay đầu lại ... 
có thể người đó đã biến mất hoặc cứ đứng nhìn bạn trừng trừng ... 
 
Vào những đêm này, tốt nhất là đừng đi vào những con đường thường xảy ra tai nạn ... bạn dễ bị tai nạn và 
đôi khi đang đi bạn thấy 1 nhóm người ngồi tụ tập ở 1 ngã tư nói chuyện và khi thấy bạn, họ nhìn bạn và cười 
nhưng quay qua quay lại thì chúng biến mất rồi. Đó là những hồn ma của những người chết trên đoạn đường 
này và thường thì chúng rất muốn kéo bạn theo cùng vì chằng bao giờ mà chúng tìm được đường về nơi của 
chúng ... Chúng tụ tập lại thành nhóm nhưng chỉ hỏi nhau những câu hỏi ,ví dụ: tại sao không ai tới đón tao?, 
tại sao tao chết?, mày biết nhà tao ở đâu không?... và khi thấy bạn thì chúng tìm cách bắt bạn lại để trả lời 
những câu hỏi đó (bằng cách nào thì chắc bạn đoán được rùi hen).... 
 
Những khu chợ thường là nơi tụ tập của bọn ma đói... có người thấy một đám nhóc tụ tập trong 1 góc chợ 
nhốn nháo nhưng không nói tiếng nào (chúng đang ăn ngấu nghiến vì cả tháng chỉ có 1 ngày mà chúng có thể 

tự do ăn uống)... Sẽ rất là phiền phức nếu bạn lại gần... bạn có thể sẽ bị chúng bắt đem đi 
giấu và đồng thời bị nhét vào miệng những thứ mà chúng coi là thức ăn như bùn, sình, 
rác, xác các con côn trùng và thậm chí là phân, thường thì buổi sáng thức dậy bạn mới 
nhận ra là mình đang ở 1 nơi xa lạ và trong miệng có tùm lum thứ kinh tỏm...(chắc mọi 
người cũng biết chuyện này nhỉ) 
 
Nguy hiểm nhất vào đêm trăng tròn là ma nữ ( những con ma nổi tiếng là thích phá phách 
những người đi đường )...nghe sau lưng có tiếng cười hay thấy mấy cô nữ sinh ăn mặt lạ 
thường (trời tối mặc đồ đi học hay những loại áo xưa và tất cả đều màu trắng) trên đường 
buổi tối thì tốt nhất là đừng đụng chạm... Chúng có thể hù dọa bạn bằng nhiều cách như 
là không có gương mặt, chỉ có miệng hoặc chúng chạy xe đạp nhưng nhanh bằng xe máy 
của bạn nhưng nhìn lại thì không có chân)...chúng không giết bạn nhưng bạn có thể bị 

đau tim mà chết... 
 
Bóng đè: Bóng đè là lúc đang ngủ bạn cảm giác cơ thể khó chịu và rất là bức rức... Bạn tỉnh dậy nhưng 



dường như cơ thể hoàn toàn không hoạt động... tuy bạn thấy được xung quanh nhưng không làm gì 
được...cảm giác như có ai đó đang đè lên mình...khó thở và không nói ra tiếng (giống bị bóp cổ) 
 
Giải thích khoa học: Bóng đè là do khi cơ thể hoạt động quá sức vào ban nga sáng và bị mệt mỏi nên khi ngủ 
những kí ức đó vẫn ở trong bạn và sự kích thích của công việc buổi sáng vẫn còn làm đầu óc bạn tỉnh táo 
nhưng cơ thể vẫn không hoạt động được... Do đó những người bị bóng đè lúc tỉnh dậy rất tỉnh táo... thấy tất 
cả xung quanh nhưng tay chân thì như bị khóa lại...( giải thích của khoa học nói chung vẫn nghe có lý nhưng 
không suông sẻ cho lắm...vì nhiều người vẫn không đồng tình với giả thuyết này... kể cả mình ) 
 
Giải thích Tâm linh: Bóng đè là do những hồn của những người quá cố nằm đè lên mình... (hay còn gọi là vô 
tình bị nhập nhưng hiện tượng này không nặng bằng bị ma cố tình nhập vào) 
Hiện tượng nhận biết: bạn đang mơ...trong giấc mơ bạn thấy những điều rất là xa lạ với mình… giống như là 
những điều mà không phải do bạn trải qua (đây được xem là một phần kí ức của người chết được thể hiện lại 
trong ý thức của bạn)...và cuối cùng...bạn thấy một điều rất kinh khủng nào đó và một bóng đen ập xuống (lúc 
này là lúc người kia bị chết)...bạn tỉnh dậy nhưng thật sự linh hồn của người chết vẫn chưa trục xuất ra hoàn 
toàn và cơ thể không hoạt động được... Đó là lúc bạn có thể thấy được linh hồn của người chết xung quanh 
bạn (có thể gọi con mắt bạn lúc đó là con mắt của cõi âm)... sau một thời gian ngắn khi linh hồn đã thoát ra 
hết...bạn trở lại bình thường... (Giải thích này nghe có vẻ hợp lý hơn) 
 


