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Trong dân gian mình có nh»ng huyŠn thoåi tÜÖng truyŠn vŠ Trâu, xin trích dÅn nhÜ sau:

Tåi sao Trâu æn cÕ?
Thuª xÜa, Ng†c Hoàng sai m¶t vÎ BÒ Tát xuÓng trÀn gian mang theo 1 bao håt giÓng lúa
và 1 bao cÕ Ç‹ ph° Ç¶ chúng sanh. TrÜ§c khi xuÓng trÀn, Ng†c Hoàng Çã tÌ mÌ cæn d¥n, Ç‰n
trÀn gian phäi gieo r¡c bao håt giÓng lúa trÜ§c Ç‹ dân có dÜ giä mà æn, còn bao cÕ thì gieo sau
Ç‹ nuôi thú vÆt. NhÜng khi vÎ BÒ Tát Ç‰n trÀn gian, thÃy phong cänh khác lå, nên mãi mê xem
mà quên l©i cæn d¥n cûa Ng†c Hoàng, Ç‹ rÒi gieo bao cÕ trÜ§c và bao håt giÓng lúa sau. TØ
Çó, cÕ không cÀn trÒng cÛng m†c tràn lan kh¡p m†i nÖi, các thú vÆt æn không bao gi© h‰t vì
quá dÜ thØa và không làm sao diŒt cÕ h‰t ÇÜ®c. Còn lúa phäi gieo trÒng rÃt c¿c kh° và khó
khæn m§i có æn, bªi vì bÎ cÕ m†c lÃn áp làm lúa phát tri‹n chÆm hÖn cÕ. Bªi l‡i Ãy cûa vÎ BÓ
Tát, làm cho ngÜ©i trÀn gian trÒng lúa rÃt khó nh†c m§i có æn và cÕ thì m†c t¿ nhiên quá
nhiŠu, cho nên Ng†c Hoàng m§i Çày vÎ BÒ Tát này xuÓng trÀn gian hóa thành con Trâu Ç‹
giúp ngÜ©i trÀn gian cày bØa trÒng lúa và æn cÕ, chØng nào h‰t cÕ së ÇÜ®c tha thÙ cùng phøc
hÒi ÇÎa vÎ cÛ, nhÜng æn hoài vÅn không bao gi© h‰t cÕ ÇÜ®c, nên Trâu chÜa thoát ki‰p. Do lš
do trên, nên Trâu thÜ©ng Çi cày bØa giúp nông gia và æn cÕ.
Trong dân gian xem Trâu là vÎ BÒ Tát, có tánh tình hiŠn, nên ít æn thÎt hÖn Bò là th‰.

Tåi sao Trâu chÌ có m¶t hàm ræng ?
CÛng tÜÖng truyŠn thuª xÜa r¢ng : Các loài thú vÆt bÓn c£ng nhÜ : Chó, Mèo, Trâu,
C†p ...v.v thì có ÇÜ®c hai hàm ræng, duy chÌ có con Ng¿a dù cÛng có 4 c£ng, nhÜng chÌ có
m¶t hàm ræng. Bºa n†, Ng¿a ÇÜ®c m©i Çi d¿ tiŒc, Ng¿a nghï r¢ng mình chÌ có m¶t hàm ræng
æn rÃt chÆm, nên Çi hÕi Chó, Mèo, C†p ... Ç‹ mÜ®n hàm ræng, thì Chó, Mèo, C†p ... cÛng ÇÜ®c
m©i æn tiŒc, chÌ còn Trâu cÛng ÇÜ®c m©i æn tiŒc, nhÜng không muÓn Çi vì lÜ©i, phÀn làm viŒc
c¿c nh†c nên thân th‹ ê Äm, nên không Çi d¿ tiŒc, cho nên Trâu ÇÜ®c Ng¿a Ç‰n næn nÌ và than
thân trách phÆn vì sÓ không có hai hàm ræng, rÒi hÙa chÌ mÜ®n tåm hàm ræng cûa Trâu Çi æn
tiŒc xong së trä låi liŠn, còn ÇŠn Ön Çáp nghïa cho Trâu. Trâu nghe bùi tai, Ç¶ng lòng nên g«
cho Ng¿a mÜ®n. Sau khi d¿ tiŒc xong, Ng¿a thÃy có hai hàm ræng æn rÃt mau và låi ngon
miŒng, nên Ç¶ng lòng tham, không gi» gìn l©i hÙa, bèn trÓn lánh Trâu Ç‹ gi¿t luôn hàm ræng.
M¶t hôm Trâu g¥p ÇÜ®c Ng¿a Çòi låi hàm ræng và m¡ng chºi Ng¿a thÆm tŒ, Ng¿a phóng
nÜ§c Çåi chåy trÓn mÃt dång, Trâu rÜ®t theo m¶t hÒi không b¡t kÎp Ng¿a, vì thân th‹ n¥ng nŠ
nên rÃt chÆm chåp. TØ Çó, Trâu dành nuÓt hÆn cho Ç‰n ngày nay, chÌ có m¶t hàm ræng, trong
khi Ng¿a låi có hai hàm ræng.

ñó là, nguyên do Trâu æn cÕ, chÌ có m¶t hàm ræng và cày bØa giúp nhà nông trÒng lúa.
ñây là m¶t trong nh»ng tÜÖng truyŠn trong dân gian Ç‹ ræng Ç©i Çáng quš !

Tåi sao Trâu không bi‰t nói ti‰ng ngÜ©i và có cái sËo nhÜ nÓt ruÒi
dÜ§i c° ?
Thuª xa xÜa, Trâu cùng nói ÇÜ®c ti‰ng v§i ngÜ©i, nh© vÆy ngÜ©i dùng l©i nói Ç‹ sai
khi‰n Trâu, cho nên b†n møc ÇÒng (cchæn Trâu) không th‹ dùng roi Ç‹ Çánh ÇÆp Trâu hay
không cho Trâu æn cÕ ÇÀy Çû, vì s® Trâu mét chû. Nh© vÆy, ngÜ©i cùng vÆt quÃn quít và
thÜÖng m‰n nhau. Có m¶t gia Çình nông dân n†, có nuôi m¶t con Trâu và mÜ§n m¶t cÆu bé Ç‹
chæn Trâu, th©i gian sau nó bÕ bê chæn Trâu, vì mê lo Çánh Çáo cùng b†n chæn Trâu khác,
nhÜng s® Trâu Çi æn lúa, nên nó c¶t Trâu låi m¶t ch‡ không cho æn uÓng, cho nên Trâu bÎ Çói,
bøng x‰p ve, Ç‹ qua m¡t chû, nó lÃy mo cau áp vào bøng Trâu rÒi trét bùn bên ngoài. CÙ th‰,
ngày ngày nó dÅn Trâu vŠ chuÒng, ngÜ©i chû thÃy bøng Trâu no tròn thì hài lòng và yên bøng
tÜªng r¢ng nó lo cho Trâu cÄn thÆn chu Çáo, có ng© Çâu Trâu thì bÎ Çói cä ngày, không nhÜ
các ngày vØa qua, chÌ bÕ Trâu Çói vài gi©, cho nên Trâu ÇÎnh mét chû, nhÜng Trâu bÎ nó khôn
ngoan, lanh l®i dùng l©i lÃn áp Trâu, không cho Trâu có dÎp nói v§i chû. Sáng h†m sau, ngÜ©i
chû v¡t Trâu Çi cày, Trâu Çi không n°i vì Çói, nên bÎ chû quát : "Mau lên ÇÒ lÜ©i". Trâu trä l©i
Ngày nào nó cÛng cho mÀy æn m¶t bøng no nê mà Çói n‡i
: "Không phäi lÜ©i vì Çói" Chû nói :N
gì?. Trâu thÓ l¶ : "Nó chÌ lo mê Çánh Çáo, rÒi nói láo cho tôi æn no, no gì mà no trong mo cau
ngoài ÇÃt sét". NgÜ©i chû v¶i vàng ki‹m chÙng thÃy s¿ thÆt, khi l¶t mo cau trét bùn dÜ§i bøng
Trâu và Çánh cÆu bé chæn Trâu m¶t trÆn nên thân. TØ Çó, ngày nào Trâu cÛng ÇÜ®c æn no và
t¡m rºa chu Çáo. Riêng cÆu bé chæn Trâu, ba bÓn ngày hôm sau ch‡ bÎ Çánh vÅn còn sÜng, cÆu
bé ngÒi khóc trên b© ru¶ng, b‡ng m¶t ông lão hiŒn ra hÕi han nguyên do bÎ Çánh, cÆu bé trình
bày s¿ thÆt và ông lão rút trong ngÜ©i ra m¶t nén nhang, rÒi ÇÓt lên dí vào c° con Trâu, làm
cho Trâu Çau Çi‰ng, kêu khan cä c°, ti‰ng nói dÀn dÀn bi‰n mÃt, sau cùng khi nào muÓn nói,
Trâu chÌ phát ra ÇÜ®c ti‰ng "nghé...†". Riêng ª ch° bÎ thÜÖng, sau Çó trª thành m¶t cái sËo
nhÜ nÓt ruÒi. TØ Çó, Trâu sanh ra ÇŠu không nói ÇÜ®c ti‰ng ngÜ©i và ÇŠu mang cái nÓt sËo ª
dÜ§i c°.

Trâu trong Tây Du Kš
Trong Tây Du Kš tác giä Ngô ThØa Ân nói vŠ NgÜu Ma VÜÖng Çánh v§i TŠ Thiên ñåi
Thánh cuÓi cùng nh© có Thái ThÜ®ng Lão Quân m§i thu phøc ÇÜ®c NgÜu Ma VÜÖng dËp bÕ
ÇÜ®c chÜ§ng ngåi trên ÇÜ©ng thÀy TrÀn HuyŠn Trang tÙc Tam Tång phøng chÌ vua ñÜ©ng
Thái Tôn sang nÜ§c Thiên Trúc Ç‹ thÌnh kinh PhÆt vŠ truyŠn bá trong dân gian. Ba b¶ kinh
cûa PhÆt Giáo là : Kinh Tång, LuÆt Tång và LuÆn Tång g†i chung là Tam Tång. Trên ÇÜ©ng
Çi xa xôi ngàn d¥m, hành trình gian nan, nguy hi‹m vì có nhiŠu yêu quái, nh© có ba h†c trò
giÕi theo phò nhÜ sau :
¾
thÙ nhÙt là Tôn Ng¶ Không tÙc Tôn Hành Giä, cÓt KhÌ tu hành lâu næm nên
thành ngÜ©i, có 72 phép bi‰n hóa thÀn thông, ÇÜ®c biŒt danh là TŠ Thiên ñåi Thánh.
¾
thÙ nhì là TrÜ Bát Gi§i, cÓt Heo tu hành lâu næm nên thành ngÜ©i, cÛng có
phép không vØa.
¾
thÙ ba là Sa tæng, m¶t con qu› hung t®n ÇÜ®c thÀy Tam Tång thuy‰t phøc và
thâu døng làm ÇŒ tº.
M¥c dù thÀy TrÀn HuyŠn Trang có ba ÇŒ tº tài næng phép luÆt cao cÜ©ng, nhÜng
khi Ç‰n Hoä DiŒm SÖn Çành phäi chùn bÜ§c, vì trª ngåi núi quá cao låi có phun lºa r¿c tr©i,
sÙc nóng mãnh liŒt. MuÓn vÜ®t qua phäi dÆp t¡t ng†n lºa này, nhÜng phäi có cây quåt Ba Tiêu

cûa NgÜu Ma VÜÖng tÙc chÒng cûa Bà La Sát n¡m gi». ñÜ®c bi‰t, NgÜu Ma VÜÖng vÓn là
con Trâu Çã tu luyŒn cä ngàn næm thành ngÜ©i, nên tài phép không thua gì TŠ Thiên ñåi
Thánh. ThÀy trò ñÜ©ng Tæng Tam Tång tìm Ç‰n mÜ®n quåt Ba Tiêu, thì NgÜu Ma VÜÖng
không cho mÜ®n, còn n¥ng l©i sÌ vä, cho nên Tôn Hành Giä hiŒp cùng TrÜ Bát Gi§i ÇÜ®c Th°
ñÎa tr® giúp vây Çánh NgÜu Ma VÜÖng suÓt ba ngày ba Çêm Ç‹ chi‰m Çoåt quåt Ba Tiêu,
nhÜng bÃt phân th¡ng båi. Sau cùng, nh© PhÆt T° cho bÓn Ông Kim Cang tÃn công bÓn hÜ§ng
nhÜ sau :
¬
Ông ñåi L¿c Kim Cang hÜ§ng ñông.
¬
Ông Vïnh Trø Kim Cang hÜ§ng Tây.
¬
Ông Th¡ng Chi Kim Cang hÜ§ng Nam.
¬
Ông Bát Pháp Kim Cang hÜ§ng B¡c.
Khi Çó, NgÜu Ma VÜÖng m§i cùng ÇÜ©ng chÓng Ç«, nên phäi chåy trÓn, nhäy lên cao
núp trong mây, nhÜng cÛng không thoát khÕi ÇÜ®c, vì có các sÙ thÀn cûa thÜ®ng Ç‰ là Na Tra
và Lš Thiên VÜÖng chÆn ÇÜ©ng vây b¡t. CuÓi cùng NgÜu Ma VÜÖng m§i chÎu ÇÀu hàng và
quy y ÇÀu PhÆt.
Nh»ng huyŠn thoåi vŠ Trâu còn nhiŠu, nào là : Trâu nhà, Trâu rØng, NgÜu Mân (T
Trâu
ngû)....
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