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Trong một xứ mà dân tộc mê tín, thì 
cũng như một gia đình mắt nhặm, ai 
muốn dắt dẫn bảo sao nghe vậy và cứ 
nhắm mắt làm theo, thì còn gì là sự 

tự chủ và tiến hóa, láng giềng kẻ khác ai mà lại 
chẳng xỏ mũi cười khinh.

Thật vậy, thà là làm kẻ ngang ngạnh, còn hơn là 
người tà kiến. Cũng như thuở xưa, bên Tàu giặc 
mọi Mông Cổ chiếm đoạt xứ Tàu, quan Mông Cổ 
da đen cai trị khắp nơi, hà lạm, khắc phạt, vơ vét 
của, tiền thiên hạ, vì vậy dân tình thán oán, kêu 
là ông Táo. Chữ “táo” là bệnh bón nhiệt, rít róng, 
có ăn thâu vô, mà chẳng có bố thí cho ra, bởi có 
bệnh táo, người ta mới nấu trái táo, lấy nước mát 
mà uống; trái táo là trái nấu uống mát, trừ bịnh 
táo. Bởi có bịnh táo nên mới đặt tên trái táo. Nhà 
vua Mông Cổ thâu thập của dân, nên người ta 
hủy mạ đặt tên là Táo quân. Các quan võ của vua 
ấy người ta ố ngạo là Thần Táo, các quan văn của 
Mãn Châu, người Trung Hoa sỉ mạ là Thiên Táo. 
Hồi thuở Tôn Văn cách mạng, lập Trung Hoa Dân 
quốc, lật đổ Mãn Thanh, người Tàu phỉ báng gọi 
người Mãn Châu là thổ táo; người ta gọi ba cục 
đất đội nồi là ông Táo, Thổ Táo, Táo Công, là nói 
sự tham lam vơ vét, đội nồi cơm, ơ cá của dân 
là kẻ văn võ quan vua nhà mọi, họ tham, sân si, 
dốt nát, ngồi trơ như cục đất, chỉ có tài hả miệng 
phun lửa, ăn lửa, đội chảo nồi. Trước kia xứ Tàu, 
dân tình rất kính trọng quan vua, vì vua phải là 
bậc thánh minh, và quan phải là bậc hiền sáng, 
chơn chánh, thanh liêm, xem dân như em ruột, 
vì vậy mà mỗi nhà dọc hai bên đường đều có đặt 
bàn nghi án, gọi là bàn Thiên quan tứ phước để 
tiếp nghinh sự huấn dạy. Mỗi khi vua hay quan 
đến, người ta tiếp rước, và khi đi về thì người ta 
tiễn đưa, thật là long trọng. Nhiều vị quan, khi 
cuối năm, về triều chúc thọ vua, và đem sổ bộ 
về dâng nạp, bởi ở xa nên ngày 23 – 24 đã khởi 
hành. Dân chúng tiếc mến ơn đức khóc lóc lạy 
đưa, và cầu xin cho có ngày trở lại. Cũng vì thế 
mà đối với quan Mông Cổ họ bị ép buộc rước 
đưa, quan lại còn đòi ngựa ô, xe phụng, lễ vật, lộ 
phí, đủ thứ …

Vậy nên dân chúng bất bình, nổi loạn, họ cho 
đó là cách đưa ông Táo về Trời (Trời đây là Thiên 
Tử, vua Mãn Thanh). Họ bày ra lễ cúng trước mặt 
quan, nào là cắt ngựa giấy, cắt bạc giấy để đưa 
ông Táo, nào là may áo, sắm mão, cắt hia, giấy, 
đưa ông Táo, nào là chè, xôi, muối, gạo đưa ông 
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Chánh kiến là sự thấy rõ lẽ chánh, để 
thực hành theo, khỏi phải mê tín. Vì 
mê tín là một việc xấu xa, bị người chê 
ngạo cho những cái việc làm xu hướng, 
mà không hiểu nghĩa lý của việc ấy, 
khác thể như người đau mắt, chẳng 
thấy đường, lần mò đi đêm vậy.
(trích Chơn Lý Chánh Kiến)

CHƠN LÝ
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Xuân   Tân Mão

Táo, lo lót cầu xin, lão Táo về vua 
Trời đừng tâu thêm bớt, hãm hại 
dân, vì lẽ năm này họ nghèo quá, 
không còn tiền của chi mà hối lộ, 
họ lấy giấy phết sơn màu vàng 
bạc, mà đốt tống đưa đi. Việc làm 
ấy ai hỏi, thì họ gọi là ngày cúng 
đưa ông Táo, bởi ông Táo linh 
thiêng lắm. Họ làm như vậy, là để 
khêu gợi tức khí của người nghĩa 
hiệp có tâm huyết ra tay cứu gỡ 
ách nạn cho dân tình, hoặc để 
cho hả hơi hờn oán của họ, hơn 
nữa là để ghi sâu một vết tích cho 
dân Tàu, đừng quên mối hận thù 
chung. Việc hồi xưa, bên Tàu, thế 
mà ngày nay người ta cũng cúng 
lạy rước đưa ông Táo.

Cho đến trong một hai nhà chùa, 
lại cũng đưa ông Táo hối lộ nữa, 
và từ ngày ấy đến tiết xuân, là 
không đánh chuông trống, bắt 
chước như các nha môn quan 
lại, đóng cửa bãi hầu, trong ngày 
quan về triều vắng mặt, tệ cho 
đến nỗi, tối đêm ba mươi, cư gia 
mới thỉnh rước ông bà cha mẹ, 
lên cao chính giữa, cho con cháu 
lạy chúc thọ. Trong chùa ấy các 
sư không biết rước thỉnh ai, thôi 
thì rước ông Táo, hay là rước chư 
Thiên, vì có lẽ người tu xuất gia, 
là cha mẹ đã được siêu thăng lên 
thiên đường rồi.

Tiết xuân là mùa bông hoa cây trái 
thọ tình. Mùa xuân như mới sanh, 
mùa hạ như người nhỏ, mùa thu 
như người lớn, mùa đông như 
ông già. Mới sang xuân như sanh 
lại một lần, như đã trải qua một 
thời kỳ đau khổ. Mà lòng của 
người lại mong ước sự vui tươi 
cười đẹp như hoa mai cổ thọ. Sự 
chúc thọ của người tính tuổi theo 
xây, y như thế, mà ngày nay xứ 
nầy người ta còn gọi là Tết, chữ 
Tết là giọng nói trại của người Tàu, 
và người ta quên lửng rằng đó là 
tiết xuân của loài cây, cũng vì sự 

không chịu hiểu đó, mà các ông 
già xưa lại gọi ngược là ăn chết, 
nghĩa là ăn để chết, câu nói 
ấy rầy con cháu, và cũng là lời 
nói mỉa mai, ám chỉ sự ham ăn 
uống, nô đùa của một hai ông 
già mất hạnh. 

Mà thật ra đúng như vậy, ngày tiết 
xuân là ngày chết của nhân loại, lo 
chết mất trí, mất tâm, và họ chết 
lăn đùng ra cả vừa thân mạng. 
Thuở xưa xứ Tàu dân chúng phân 
chia ranh tộc, mỗi họ mỗi thôn 
trang, có cổng rào tường lũy. Và 
ăn cướp xứ Tàu, ở non núi muôn 
ngàn, thường hay bắt người ăn 
thịt, đốt phá thôn trang châu 
quận, thừa những lúc dân dã say 
sưa, canh phòng bỏ xuội, trong 
ngày xuân nhựt, mà dễ bề cướp 
phá, đốt pháo hiệu nổ vang trời, 
làm cho dân Tàu tán loạn, mà thừa 
cơ đột nhập.

Người ta gọi chúng nó là quỷ 
sơn pháo! Muốn ngăn ngừa trộm 
cướp, các ông già bày ra mỗi nhà 
cắm một cây tre cao trước cửa, 
cột treo lồng đèn để soi rọi ánh 

sáng khắp nơi, vài trái cau khô, 
là ý nghĩa cao xa của các ông già, 
và một tấm giấy đỏ, vẽ tứ tung, 
ngũ hoành, thành ra cái hàng rào, 
là nhắc nhở phải ngăn rào trộm 
cướp, trong lúc vui chơi. Người 
ta gọi đó là lá bùa Thái Tượng Lão 
Quân (Lão Tử) vì người xứ Tàu tin 
sợ Lão Tử lắm, họ gọi như thế là để 
cho trẻ nhỏ biết kính trọng việc 
làm ấy. Người ta còn bày đặt sự 
đốt pháo, mỗi nhà đều có pháo, 
pháo lớn, pháo nhỏ, khi thấy 
có trộm cướp đến, người ta đốt 
pháo hiệu báo tin, nối chuyền với 
nhau vang dậy, vừa là để cho dân 
chúng hết sự say mê, và là thị oai 
với trộm cướp. Bởi trong sự đánh 
nhau, hễ ai phòng thủ trước, đốt 
pháo ra tay trước là sẽ thắng trận, 
thứ pháo thăng thiên, tức là đèn 
rọi chỉ hướng báo tin, trong đêm 
trời tối rất công hiệu.

Mùa xuân trong nhà vua chúa, tối 
ba mươi các quan tựu hội, xem 
hát chờ giờ, 11 giờ khuya vào làm 
lễ chúc thọ vua, và nhà vua đãi 
tiệc khen thưởng các quan 3 bữa! 
Ngày mùng bốn đã tất, nghĩa là 
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hết. Các quan tại triều thì lo làm 
việc xem xét sổ bộ, các quan ở xa 
thì đi về thăm bà con ba bữa; còn 
bá tánh thì vui chơi bảy ngày, thắp 
đèn chưng bông giắt lá, lập vườn 
huê giả nơi thành thị, che khuất 
cửa nhà, ban đêm ánh sáng như 
ban ngày, để dạo cảnh vui chơi, 
cho kẻ cần lao giải trí, hầu xóa 
quên những ngày khổ nhọc. Họ 
vui chào mừng cỏ cây hoa trái, để 
ôn lại cảnh rừng xưa, dưới bầu sao 
trăng, của cổ nhân, sống chung 
cùng thú, cỏ cây tinh thần tươi 
đượm, ấy là sự tinh khiết trong 
sạch, cao thượng đáng kính; mà 
ngày nay con cháu lặn hụp lấm 
lem trong trần, mảng mãi đua bơi, 
không thời giờ nhắc lại.

Mãn 7 ngày, mừng xuân chấm 
dứt, hạ nêu bãi cuộc, phận sự bắt 
buộc ai nấy phải lo làm trở lại, 
và các quan ở xa lần hồi đi trấn 
nhậm, cho kịp ngày Rằm nha môn 
mở cửa. Ngày Rằm, quan ra khách 
thăng đường, đọc chiếu chỉ vấn 
an trăm họ, và bá tánh thỉnh chúc 
thiên quan, tiếp nghinh sứ mạng 
đặt bàn hương án. Ngày Rằm 
tháng Giêng ấy, là ngày Thượng 
nguơn, thiên quan ra mặt, dân 
chúng chào mừng các quan, và 
đi viếng thần tế miễu, nhắc nhở 
người quan xưa trước. 

Chuyện thuở hồi xưa, mà đời 
nay xứ nầy lại đi cúng lạy. Những 
chuyện đã khác xa, không còn 
dùng được cho mỗi lúc, không 
biết rõ đuôi đầu, mà người ta chỉ 
đua nhau lo cúng lạy.
Ngày Rằm tháng 7 xưa tại Ấn Độ 
là ngày Tăng tự tứ, của các nhà sư, 
còn các cư gia thì lo cúng dường 
nghe pháp. Tại xứ Tàu ngày ấy 
kẻ nông dân khởi hành ra đồng 
ruộng, họ đãi tiệc từ giã gia đình, 
để đi vào rừng núi, họ cúng vái 
quỉ thần, tế lễ Thần nông ấy là 
phần việc của người làm ruộng, 
chớ không phải của tất cả, nên 

kêu gọi là ngày địa quan Trung 
nguơn! Ngày Rằm tháng Mười, 
kêu là Hạ nguơn thủy quan, thuộc 
về phần việc của người chài lưới, 
cùng kẻ buôn bán thương thuyền, 
đến mùa nước lớn lui ghe ra biển 
cả, họ đãi tiệc từ giã thân nhơn, 
và cúng kiến quỉ thần, để một 
phen đi ra, dữ ít lành nhiều. Đời 
sau người ta ít tu tạo nhiều nhơn 
nghiệp vì quả báo nạn tai hãi sợ, 
mà tham cầu cúng vái, sự mê tín 
đến đỗi mỗi ngày trùng tháng, 
người ta cũng cho là linh thiêng 
mà cúng nữa. Ngày mùng năm là 
ngày tiết xuân mãn, họ cũng cúng 
kiến rất long trọng. Người ta vì 
chưa hiểu đạo, chưa biết rõ công 
lý, luật nhơn quả của võ trụ, nên 
người ta rất ỷ lại thần quyền, đức 
tin rất mạnh, vì tin tưởng mà quên 
mình chết sống, vì mờ quáng mà 
không phân ác thiện, khó mà giác 
ngộ. Kẻ mê tín mà được thiện là 
rất ít dầu họ có thiện đi nữa, thì 
đời nay, không thể giác ngộ thành 
Phật được, vì kẻ mê tín thì hay 
chấp khư một việc, không thể đắc 
trí phương tiện của nhơn duyên, 
và không tự chủ. 

Đành rằng sự tế lễ là tốt lắm, 
nhưng vì lòng tham, tập tánh 
tham cầu vái riêng mình, là tập 
tâm ích kỷ, điều ấy đâu phải thiện 
thì phước báo đâu có nơi sự làm 
ác. Cúng tế thánh hiền, là sự biết 
kỉnh đạo, kỉnh bậc tiền bối, trọng 
kỉnh trí đức là phép để trau tâm, 
phước quý lắm, nhắc nhở tiền 
nhân để đem lại hậu sự của mình, 
là tốt quý vô cùng, còn hiền thánh 
thì lại vô tư, ta cầu vái buộc tội cho 
các Ngài làm chi.

Cúng tế để biết khiêm nhường 
kẻ chết, đặng không ngang bạo 
giết hại người sống, mang ơn mến 
đức mà thờ, nghe dạy là lạy, biết 
kỷ niệm lịch sử mà giữ mình, có 
như thế mới tập tánh nên người 
minh đức. Vậy nên sự cúng tế là 

tốt cho tâm tu, trí học, mà nên 
cúng tế thánh hiền, chớ đừng vái 
cầu ma quỷ, và phải hiểu kỹ lịch sử, 
lý nghĩa, sẽ nên thờ, còn việc nào 
nhảm nhí không rành, thì cũng 
nên bỏ luôn đi cho rảnh nhẹ. 

Ví như ngày mùng 1 tháng Giêng, 
người ta nói là ngày kỷ niệm đức 
Di Lặc, mà đức Di Lặc thì chưa 
thành Phật, chưa ra đời, không ai 
biết lịch sử ngày giờ chỗ ở, thế mà 
lòng vọng tưởng trông mong của 
người tin tưởng, là để dành ngày 
mùng một đầu năm cho Ngài, vì 
Ngài sẽ thành Phật sau Phật Thích 
Ca, mà không biết sẽ ở về thế giới 
nào sau nầy, thế mà ráp nhau cúng 
vái, cầu xin phò hộ, nếu thử có ai 
hỏi lịch sử, kỷ niệm chi của ông ấy 
để lại cho người tôn kính đó, chắc 
là không có. 

Cũng như nghe nói 9 phương Trời, 
10 phương Phật thế là ngày mùng 
9 tháng Giêng là vía đức Ngọc 
Hoàng, và ngày mùng 10 là ngày 
vía chư Phật chung, thật vô lý quá, 
không có dấu vết kỷ niệm gì cả. 
Người ta cầu vái rồi ngồi ngó mặt 
nhau xẻn lẻn lặng thinh, nếu thử 
ai hỏi lịch sử, thì nói không biết, 
thật lếu cho người làm cái việc mà 
mình không biết, thì có ích lợi gì 
cho ai.

Cũng như ngày Trung thu thưởng 
nguyệt, mà người ta cũng cúng 
tế vua Đường Minh Hoàng, là 
ông vua dâm dục nữa. Nói gì đến 
những ngày vía. Vía nghĩa là gì? 
Vía là phách, phách là tình, là cái 
ý tưởng mê muội theo thất tình: 
buồn, vui, mừng, giận, thương, 
ghét, muốn, mà các vị Phật Thánh, 
lại còn có vía dại là ý tưởng phách 
tình hay sao, mà cầu vái? Nào 
là giáo lý chi, các vị ấy để lại cho 
ích sáng cho đời, và ai đời nay mà 
biết được việc trên trời chức phận 
danh từ ngày tháng của các vị ấy, 
và các vị ấy hằng ở một bực không 
có biến đổi sao?

CHƠN LÝ
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