GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

Nhá»¯ng cÃ¢u chuyá»‡n nÃªn ká»ƒ cho bÃ© vá»• Táº¿t cá»• truyá»•n
Ä•Ã³ng gÃ³p cá»§a Thanh LÃª
22/02/2017

Nhïng câu chuyÇn nên kÃ
cho bé vÁ T¿t cÕ truyÁn
* Thanh Lê
Nhïng câu chuyÇn cÕ tích vëa dÅ ti¿p thu, vëa giúp
tr» hiÃu thêm giá trË ngày T¿t truyÁn thÑng cça ng°Ýi ViÇt Nam.
1. Sñ tích cây nêu
Ch¯c ch¯n nhiÁu em bé ß thành phÑ s½ r¥t ng¡c nhiên
khi nhìn th¥y cây nêu cao vút xu¥t hiÇn trong nhïng ngày T¿t cÕ truyÁn.
ã të lâu l¯m rÓi, khi ¥t n°Ûc còn n±m
trong tay Qçy cai qu£n, Ng°Ýi chÉ làm công thuê mà thôi. Qçy qu£n Ng°Ýi r¥t
nghiêm ng·t và Ùc ác. Chúng áp dång biÇn cho chúng ph£i 'n ngÍn cho gÑc' ¿n m×i
mùa vå, ng°Ýi làm ra °ãc bao nhiêu ¿n ph£i ¿n cúng nÙp cho Qu÷. Kh¯p n¡i
toàn Ng°Ýi ch¿t ói vì không còn l°¡ng thñc.

Th¥y c£nh khÕ au cça Ng°Ýi,
Ph-t ã giúp Ng°Ýi b±ng cách chÉ b£o ¿n mùa sau, Ng°Ýi gieoÂ khoai langÂ vun trÓng, chÛ có trÓng lúa nïa. Mùa
thu ho¡ch nm ¥y, bao nhiêu cç khoai lang to tròn, t°¡i ngon Õ h¿t vÁ nhà Ng°Ýi.
iÁu này khi¿n chúng vô cùng téc gi-n.

Sang ¿n mùa sau Qçy ra yêu c§u mÛi là
'n gÑc cho ngÍn'. Ph-t b£o Ng°Ýi l§n này chuyÃn sang trÓng lúa. Ng°Ýi °ãc n
c¡m no, áo ¥m vô cùng sung s°Ûg, còn Qçy thì téc iên lên quy¿t Ënh l§n tÛi s½
'n c£ gÑc l«n ngÍn'.
Cây nêu có ý ngh)a xua uÕi ma qu÷ và
nhïng iÁu không may m¯n
Ph-t trao cho Ng°Ýi h¡t giÑng ngô Ã trÓng
kh¯p n¡i. Nhà nào cça Ng°Ýi cing §y nhïng Ñng ngô ch¥t cao. Chính vì iÁu này
nên Qu÷ quy¿t tËch thu t¥t c£ ruÙng ¥t không cho Ng°Ýi làm thuê nïa.
Ph-t l¡i b£o Ng°Ýi nói chuyÇn vÛi Qçy Ã
mua l¡i mÙt mi¿ng ¥t chÉ b±ng bóng mÙt chi¿c áo cà sa. Ng°Ýi s½ treo chi¿c áo
cà sa lên ngÍn cây tre, bóng áo che ¿n âu thì ¥t cça Ng°Ýi ß ó. Qçy ngh) ch³ng
áng là bao nên nh-n lÝi.
Hai bên làm giao °Ûc r±ng: Trong bóng tre
là ¥t cça Ng°Ýi, ngoài bóng tre là ¥t cça Qu÷. Nh°ng Qçy không bi¿t r±ng, Ph-t
ã hóa phép khi¿n cho cây tre cao mãi, cao mãi lên ¿n t-n trÝi, bóng cça áo cà
sa ang che kín m·t ¥t, bóng áo i ¿n âu thì chúng ph£i bi¿n khÏi n¡i ¥y và
cuÑi cùng không còn ¥t ß nên ph£i ra biÃn ông.
Ti¿c vì m¥t i h¿t ¥t ai, Qçy
sai quân ¿n ánh nhau vÛi Ng°Ýi chi¿m l¡i ¥t. Chúng l¥yÂ hoa qu£, tréng luÙc, chuÑi, o£n Ã t¥n công
Ph-t. Chúng ném ra bao nhiêu thì Ph-t sai Ng°Ýi nh·t l¡i làm l°¡ng thñc, còn
Ng°Ýi thì ném vÁ phía Qçy lá déa, vôi bÙt, tÏi và máu chó khi¿n chúng ki¿p sã bÏ
ch¡y.
Tuy nhiên, vào ngày T¿t Nguyên án là
ngày Qçy quay trß l¡i Ã thm ¥t liên nên Ng°Ýi có ph£i treo cây nêu gÓm có
khánh ¥t, bó lá déa ho·c cành a Ã Qçy sã. Ngoài ra, ng°Ýi ta còn v½ hình h°Ûng
mii nhÍn vÁ phía ông và r¯c vôi bÙt vào nhïng ngày T¿t Ã uÕi Qu÷.
2. Sñ tích bánh ch°ng - bánh dày
Bánh ch°ng bánh dày là món n không
thÃ thi¿u ngày T¿t
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Vào Ýi vua Hùng thé 6, vua cha có ý muÑn
truyÁn ngôi cho con. Ngày §u nm mÛi, vua hÍp các hoàng tí và b£o: 'Ai tìm °ãc
théc n ngon Á bày c× sao cho ý ngh)a thì vua s½ truyÁn ngôi cho'.
Các hoàng tí tìm kh¯p n¡i cça ngon v-t l¡
dâng vua cha. Duy chÉ có hoàng tí Lang Liêu hiÁn lành, ¡o éc, m¹ ã m¥t nên
không có ng°Ýi h× trã.
MÙt hôm, hoàng tí ngç m¡ th¥y có vË tiên
mách r±ng: 'Trong TrÝi ¥t ch³ng gì quý b±ng g¡o, vì g¡o là nuôi sÑng con ng°Ýi.
Con hãy l¥y g¡o n¿p làm bánh hình tròn và hình vuông có ý ngh)a TrÝi và ¥t.
Hãy l¥y lá xanh bÍc ngoài, ·t nhân trong ruÙt bánh, Ã t°ãng hình Cha M¹ sinh
thành ra con cái'.
Sau khi tÉnh gi¥c, hoàng tí
vui mëng thñc hiÇn theo, bánh vuông chàng gÍi làÂ bánh Ch°ng, bánh tròn gÍi là bánh Dày.
Ngày h¹n ¿n, kh¯p n¡i Áu là s¡n hào h£i
vË bày trên mâm. Nhìn c·p bánh ¡n s¡ cça Lang Liêu, vua cha ng¡c nhiên n¿m thí,
th¥y bánh ngon và hÏi chuyÇn ã xúc Ùng vì ý ngh)a cça c·p bánh nên quy¿t Ënh
truyÁn ngôi cho Lang Liêu, hoàng tí thé 18.
Të ó, vào ngày T¿t, nhà nào cing làm
bánh ch°ng, bánh dày Ã cúng tÕ tiên, trÝi ¥t.
3. Sñ tích hoa ào ngày T¿t
Hoa ào báo hiÇu mùa xuân vÁ
Ngày x°a, ß ngÍn núi Sóc S¡n có mÙt cây
ào cÕ thå là n¡i ß cça 2 vË th§n vô cùng linh thiêng, nÕi ti¿ng. Hai vË th§n
giúp dân chúng làm n và ánh uÕi ma qu÷ nên kh¯p n¡i qu÷ Áu vô cùng sã hãi
hai Ngài và sã luôn c£ cây ào.
Ngày cuÑi nm, hai vË th§n ph£i i v¯ng Ã
lên thiên ình báo cáo NgÍc Hoàng, vì lo sã li ma qu÷ s½ qu¥y nhiÅu con ng°Ýi
nên các Ngài ngh) ra cách sai con ng°Ýi b» cành ào c¯m trong nhà ho·c l¥y gi¥y
hÓng v½ hình hai Ngài Ã xua uÕi ma qu÷.
VÁ sau, ng°Ýi ta cing quên i
ý ngh)a uÕi tà mà nh°ng theo giï phong tåc ci, vào dËp T¿t ¿n xuân vÁ, nhà
nào cing có cây ào trong nhà thÃ hiÇn sñ ¥m cúng,Â niÁm vui ón mëng nm mÛi.
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