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RÓng ã thâm nh-p vào mÍi
l)nh vñc cça vn hoá cÕ truyÁn Trung Hoa, và ã trß
thành biÃu t°ãng tinh th§n m¡nh m½ cho ng°Ýi Trung
QuÑc. RÓng có thñc sñ tÓn t¡i không? Các sách lËch
sí cça Trung QuÑc ã ghi chép nhiÁu tr°Ýng hãp t-n
m¯t chéng ki¿n sñ xu¥t hiÇn cça rÓng, iÁu ó
th-t h¥p d«n Ã kiÃm tra l¡i xem rÓng có thñc sñ
tÓn t¡i hay không.

Â

Ph§n t¡p ký cça Ký sñ
vÁ HuyÇn Ngh)a të triÁu ¡i nhà Thanh vi¿t nh°
sau: Vào nm 1503 sau Công Nguyên [TriÁu Minh, nm HÓng
Di thé 16], 5 con rÓng ã bay l°ãn trên không trung kho£ng
10 lý [3 d·m] phía b¯c cÕng thành cça huyÇn Ngh)a, tÉnh
Hà Nam. Sau mÙt lúc lâu ß trên cao, chúng r¡i xuÑng ¥t,
và không thÃ bay lên l¡i °ãc nïa.
Mây kéo ¿n §y trÝi
và biÃn b¯t §u nÕi sóng. MÙt vË Th§n trong trang
phåc màu xanh lá cây të trên trÝi áp xuÑng và ngay
l-p téc °ãc vây quanh bßi nhïng con rÓng ã rÛt
xuÑng. MÙt lúc sau, mây t£n h¿t và biÃn trß nên yên
t)nh. Nm con rÓng v«n ch°a thÃ bay i. B¥y giÝ, mÙt
vË th§n màu xanh lá cây khác h¡ xuÑng, và nhïng con
rÓng bò quanh ông ta. Ùt nhiên b§u trÝi trß nên tÑi
mËt. Nhïng ám mây lÛn và s°¡ng mù dày ·c xu¥t
hiÇn trß l¡i. CuÑi cùng khi b§u trÝi sáng trß l¡i,
các vË th§n và nm con rÓng ã bay i m¥t.
Ph§nÂ Nhïng
hiÇn t°ãng Kó l¡ và Hi¿m th¥yÂ trong
Ký sñ vÁ thiên triÁu Gia T)nh, cing kÃ mÙt câu
chuyÇn t°¡ng tñ: Vào tháng 9 nm 1588 sau Công nguyên,
mÙt con rÓng tr¯ng ã °ãc phát hiÇn trên hÓ Bình
thuÙc huyÇn Bình HÓ, tÉnh Tri¿t Giang. Nó ã bay l°ãn
trên m·t hÓ, chi¿u sáng mÙt nía b§u trÝi vÛi ánh
sáng Ï.
Ng°Ýi chéng ki¿n là
Shen Maoxiao, mÙt vË quan chép sí cho triÁu ình, ã
nhìn th¥y mÙt vË Th§n vÛi trang phåc màu tím và mÙt
v°¡ng miÇn b±ng vàng, cao h¡n 30 mét, éng giïa nhïng
cái sëng cça con rÓng. VË th§n này c§m mÙt v-t có
hình cây ki¿m. MÙt qu£ c§u ánh sáng to cá mÙt cái
¥u [mÙt dång cå o l°Ýng hình thang ß Trung QuÑc]
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xu¥t hiÇn bên d°Ûi §u cça con rÓng.
Ph§nÂ Nhïng
hiÇn t°ãng Kó l¡ và Hi¿m th¥yÂ trong
Ký sñ vÁ thiên triÁu TÑng Giang ã ghi chép mÙt
sñ viÇc °ãc chéng ki¿n x£y ra 20 nm sau sñ kiÇn
con rÓng tr¯ng °ãc trông th¥y ß huyÇn Bình HÓ. Vào
tháng 7 nm 1608 sau Công nguyên, mÙt con rÓng tr¯ng giÑng
nh° con rÓng xu¥t hiÇn trên hÓ Bình ã °ãc nhìn
th¥y trên sông Hoàng PhÑ ß huyÇn TÑng Giang, Th°ãng
H£i. Cing có môt vË Th§n éng trên §u con rÓng.
Ph§nÂ Ngi
HànhÂ trong
Ký sñ vÁ triÁu H-u Hán sau này °ãc trích d«n
trong ph§nÂ HiÇn
t°ãng Kó l¡Â cça
Ký sñ vÁ huyÇn L¡c D°¡ng, ã ghi chép mÙt
tr°Ýng hãp nhìn th¥y rÓng trong hoàng cung. L°u HÓng,
Hoàng ¿ cça triÁu ông Hán, có kinh thành n±m g§n
thành phÑ L¡c D°¡ng ngày nay thuÙc tÉnh Hà Nam; cung
iÇn Vn Minh có thÃ là n¡i ông ã c° ngå.
Vào ngày 1 tháng 7 nm 178 sau
Công nguyên, mÙt v-t en khÕng lÓ r¡i të trên trÝi
xuÑng sân phía ông cça cung iÇn Vn Minh. V-t thÃ
có hình tròn và giÑng nh° mái che cça xe ngña ngày x°a.
Nó dài 20 mét, và l°Ût i nhanh chóng, phát ra ánh sáng
nhiÁu màu s¯c. V-t thÃ này có mÙt cái §u, nh°ng
không có chân và uôi, Nó trông giÑng mÙt con rÓng,
nh°ng có thÃ là không ph£i.
Ph§nÂ Ngi
HànhÂ trong
Biên sí cça triÁu Nguyên vi¿t nh° sau: Vào tháng
7 nm Chí Nguyên thé 27 [tháng 8 nm 1290 sau Công nguyên],
có mÙt con rÓng xu¥t hiÇn g§n núi Long S¡n ß huyÇn
Lâm Tùng, tÉnh S¡n ông. Con rÓng có kh£ nng làm cho
mÙt t£ng á lÛn n·ng nía t¥n l¡ líng trên không
trung.
Vào nm Cát An thé 24 thuÙc
triÁu ông Hán (219 sau Công nguyên), mÙt con rÓng vàng
xu¥t hiÇn trên sông Trì Thçy thuÙc thành phÑ Vi D°¡ng,
và ß ó trong suÑt 9 ngày tr°Ûc khi rÝi i. MÙt Án
thÝ °ãc xây dñng và mÙt bia á °ãc dñng lên
trong Án thÝ Ã ghi danh sñ xu¥t hiÇn cça con rÓng.
Vào tháng 4, nm V)nh Hà thé
nh¥t, triÁu ông T¥n (345 sau Công nguyên), hai con rÓng,
mÙt tr¯ng và mÙt en, xu¥t hiÇn ß núi Long S¡n (dËch
theo ngh)a en là núi RÓng). MÙ Dung, Hoàng ¿ n°Ûc
Yên, ã d«n các quan trong triÁu lên ngÍn núi này và tÕ
chéc mÙt lÅ t¿ cách ch× hai con rÓng 200 th°Ûc.
Các sách lËch sí Ëa
ph°¡ng të triÁu Minh và triÁu Thanh cing có chép nhïng
tr°Ýng hãp nhìn th¥y rÓng. Theo Ký sñ vÁ thiên
triÁu Lâm An, nm Sùng Trinh thé 4 (1631 sau Công nguyên),
mÙt con rÓng lÛn ã °ãc nhìn th¥y trên hÓ Kó
Long (ngh)a là hÓ RÓng kó l¡), phía ông nam huyÇn
Th¡ch Bình, tÉnh Vân Nam.
B£n ghi chép ã vi¿t: Râu,
chân, và v£y cça con rÓng nÕi trên m·t n°Ûc, và con
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rÓng dài kho£ng vài chåc mét. Con rÓng này có thÃ
ã xu¥t hiÇn nhiÁu h¡n mÙt l§n ß núi Long S¡n (núi
RÓng) và hÓ Kó Long (hÓ RÓng kó l¡), do ó iÁu
này gi£i thích cho viÇc ·t tên cho nhïng Ëa danh
này.
Ký sñ bÕ sung cça triÁu
°Ýng ã ghi chép r±ng vào mÙt ngày trong nm trË
vì cuÑi cùng cça Hoàng ¿ Hàm Thông, mÙt con rÓng en
ã r¡i xuÑng m·t ¥t trong vùng lãnh thÕ cça huyÇn
Thông Thành, và ch¿t ß ó vì mÙt v¿t th°¡ng trên cÕ.
ChiÁu dài §y ç cça con rÓng o °ãc là 30 mét,
mÙt nía sÑ ó là uôi.
Cái uôi có hình ph³ng. V£y
cça nó nh° v£y cá. Trên §u có 2 cái sëng. Râu cça
nó mÍc bên c¡nh miÇng dài kho£ng 6m. Chân cça nó, mÍc
ra të d°Ûi bång, có mÙt lÛp màng màu Ï che phç.
Th¥t Kinh Th° cça Long
Anh chép r±ng vào mÙt ngày trong nm trË vì cuÑi cùng
cça hoàng ¿ Thành Hóa, triÁu Minh, mÙt con rÓng ã
r¡i xuÑng trên bãi biÃn huyÇn Tân Thçy, tÉnh Qu£ng
ông. Nó ã bË nhïng ng°Ýi dân chài Ëa ph°¡ng
ánh ch¿t. Con rÓng cao nh° mÙt ng°Ýi lÛn, và dài
hàng chåc mét. Nó trông r¥t giÑng con rÓng trong nhïng
béc tranh cÕ chÉ trë cái bång cça nó màu Ï.
MÙt con rÓng ã ch¿t °ãc
tìm th¥y bên bÝ hÓ Thái B¡ch vào nm Thi¿u H°ng thé
32, triÁu Nam TÑng (1162 sau Công nguyên). Nó có râu dài và
nhïng cái v£y r¥t lÛn. Cái l°ng màu en và cái bång
màu tr¯ng. Nhïng cái vây mÍc ra të l°ng, và hai cái
sëng thò ra të §u. Nó bÑc mùi xa hàng d·m.
Nhïng ng°Ýi Ëa ph°¡ng
ã phç nó l¡i b±ng mÙt t¥m chi¿u. Quan l¡i ã cho
ng°Ýi ¿n làm lÅ cúng t¿ t¡i ó. Tuy nhiên, sau mÙt
êm s¥m sét dï dÙi, con rÓng ã bi¿n m¥t. ChÉ còn
l¡i mÙt cái m°¡ng n¡i nó ã n±m.
Biên sí vÁ Thiên triÁu
V)nh Bình chép r±ng, vào mùa hè nm ¡o Quang thé 19
(1839 sau Công nguyên), mÙt con rÓng ã rÛt të trên trÝi
xuÑng vùng h¡ l°u sông Luân Hà, ß huyÇn Lao ình. Con
rÓng n±m quay ¡, ruÓi bÍ vây quanh. Ng°Ýi dân Ëa
ph°¡ng làm mÙt cái mái che Ã b£o vÇ nó khÏi n¯ng,
và phun n°Ûc lên ng°Ýi nó. Ba ngày sau, sau mÙt êm
giông bão, con rÓng ã bay i.
Nhïng tr°Ýng hãp
chéng ki¿n thÝi hiÇn ¡i
NhiÁu sñ kiÇn trong th¿ k÷
tr°Ûc cing °ãc cho là nhïng tr°Ýng hãp nhìn th¥y
rÓng.
Vào tháng 8 nm 1944, hàng
trm ng°Ýi të làng Chenjiayuanzi, huyÇn Phù Du, phía b¯c
cça sông Tùng Hòa Giang ã vây quanh mÙt con v-t màu en
n±m trên bÝ sông. Yen Dianyuan, mÙt nhân chéng, ã kÃ
r±ng con rÓng dài chëng 7 mét và trông giÑng mÙt con
th±n l±n. M·t cça nó giÑng hÇt nh° m·t cça con rÓng
°ãc v½ trong các béc tranh cÕ, vÛi b£y ho·c tám
cái râu dày và céng. Thân trên có °Ýng kính kho£ng
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mÙt ph§n ba mét. BÑn cái chân cça nó bË lún sâu vào
cát. LÛp v£y nh° v£y cá s¥u phç §y thân nó.
Vào mùa hè nm 1953, mÙt con
v-t ch°a °ãc xác Ënh ã rÛt të trên trÝi xuÑng
mÙt n¡i g§n phía nam tÉnh Hà Nam. Theo miêu t£ cça mÙt
sÑ nhân chéng, con v-t trông giÑng mÙt con cá m-p
khÕng lÓ. Mùi thÑi rïa cça nó thu hút vô sÑ ruÓi
nh·ng. N¿u nó là mÙt con cá m-p, nó ph£i sÑng d°Ûi
vùng biÃn sâu. T¡i sao nó l¡i rÛt të trên trÝi xuÑng?
Tr°Ýng hãp này có thÃ liên quan ¿n nhïng con rÓng
r¡i xuÑng të b§u trÝi °ãc ghi chép trong lËch sí.
Vào ngày 4 tháng 8 nm 2000,
mÙt tr-n m°a nh° trút n°Ûc xuÑng làng H¯c S¡n Tí,
Trung QuÑc, và sau ó ngôi làng °ãc bao phç bßi mÙt
làn h¡i n°Ûc nóng. Ùt nhiên, nhïng ám mây dày të
b§u trÝi sà xuÑng và cuÙn dÍc trên m·t ¥t. Ng°Ýi
dân trong làng vô cùng ho£ng sã, vì hÍ ch°a bao giÝ
th¥y mÙt lo¡i thÝi ti¿t nh° v-y tr°Ûc ó. HÍ ß
yên trong nhà và t¥t cía ra vào và cía sÕ Áu óng
kín.
Có mÙt chàng trai tr» ã
b°Ûc ra ngoài xem chuyÇn gì ang x£y ra. Ch³ng m¥y chÑc
anh ta ã ß ngoài rìa làng, và Ùt nhiên anh ta kinh ng¡c
vì nhìn th¥y c£nh t°ãng hai con v-t trông giÑng rÓng,
mÙt con màu en và mÙt con màu tr¯ng, n±m trên m·t ¥t
tr°Ûc m·t anh ta. Anh th¥y r±ng, nhïng cái sëng, nhïng
cái v£y, nhïng cái chân, và uôi cça hai con v-t giÑng
hÇt vÛi nhïng con rÓng trong các béc tranh truyÁn thÑng
ngo¡i trë râu cça nó ng¯n h¡n. Anh ta quay §u ch¡y
vÁ làng nhanh h¿t méc có thÃ, và la lên: i xem rÓng
bà con ¡i, i xem nhïng con rÓng të trên trÝi r¡i
xuÑng!
Tin téc nhanh chóng lan rÙng
kh¯p vùng. C£nh sát, các quan chéc, các vË hÍc gi£
Áu ¿n ngôi làng H¯c S¡n Tí Ã iÁu tra. C£nh
sát b¯t §u gi£i tán ám ông, Ã l¡i mÙt vài
ng°Ýi canh chëng hai con rÓng.
Sau ó, mÙt tr-n gió m¡nh
cuÑn nhïng ám mây en cuÙn lên cuÙn xuÑng. Khi nó i
qua, con rÓng màu tr¯ng ã bi¿n m¥t khÏi nhïng ôi
m¯t chm chú nhìn cça m¥y ng°Ýi b£o vÇ. Các quan
chéc không thÃ gi£i thích sñ bi¿n m¥t ó, và hÍ
Áu th¥y chán n£n vÁ con rÓng màu en v«n n±m ß
trên m·t ¥t.
MÙt nông dân nói: Tôi
tëng nghe iÁu t°¡ng tñ th¿ này ã x£y ra nhiÁu nm
tr°Ûc, và ng°Ýi ta t°Ûi n°Ûc cho con rÓng Ã cho nó
vÁ nhà. Ông ã sai mÙt vài ng°Ýi tr» tuÕi trong
làng l¥y chi¿u và dñng mÙt mái che cho con v-t ó. RÓi
hÍ chß n°Ûc b±ng xe cút kit, phun n°Ûc lên chi¿u Ã
n°Ûc có thÃ ch£y xuÑng l°ng nó. Cho ¿n tháng 12 nm
2000, con v-t v«n còn sÑng.
Khi trÝi b¯t §u tÑi vào
lúc 6 giÝ chiÁu ngày 18 tháng 9 nm 2000, ß thành phÑ Vå
Tùng, tÉnh Cát Lâm, mÙt chùm ánh sáng kó l¡ ã phóng
ra të vùng trÝi phía tây b¯c cça thành phÑ, và nó trß
nên sáng h¡n và nhiÁu màu s¯c. Sau ó, mÙt sinh v-t
trông giÑng rÓng ã xu¥t hiÇn. MiÇng, râu, chân, và
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v£y cça nó Áu có thÃ °ãc nhìn th¥y rõ ràng. Con
rÓng hiÇn hình kho£ng 20 phút. CuÑi cùng, ánh sáng mÝ
d§n thành Ï th«m tr°Ûc khi nó të të bi¿n m¥t.
RÓng có ph£i chÉ là nhïng
iÁu t°ßng t°ãng trong th¿ giÛi tâm linh, hay chúng
thñc sñ hiÇn hïu v-t ch¥t? ó v«n là mÙt iÁu
bí ©n Ñi vÛi chúng ta ngày nay.
DËch të :
http://www.clearharmony.net/articles/200404/19108.html
http://clearwisdom.net/emh/articles/2001/2/5/4799.html
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