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The buffalo standing still, sad and frightened to tears

     Theo tin được phổ biến bởi “Tin Tức Nhân Dân” (People’s News) của Trung 
Quốc thời có một chuyện bất ngờ xảy ra ở Hong Kong, nghe có vẻ khó tin nhưng 
lại có thật.
     Tờ “Tin Tức Thế Giới Hàng Tuần” (Weekly World News) tường thuật rằng có 
một nhóm nhân công dắt một con trâu vào trong một lò sát sinh để sửa soạn giết 
thịt làm bíp-tết và hầm ra-gu. Khi họ đi tới trước cửa lò thời con vật thình lình 
đứng khựng lại, không chịu tiến bước thêm nữa. Chú trâu qùy xuống bằng hai 
chân trước và tuôn rơi nước mắt. Tại sao trước khi vào lò sát sinh mà một con 
trâu lại có thể hay biết rằng nó sắp bị xẻ thịt. Điều này tỏ ra nó có vẻ nhậy cảm 
hơn nhiều con người.
     Tay đồ tể SHIU TAT-NIN kể lại chuyện đó một cách hoàn toàn súc động: “Khi 
tôi trông thấy một con vật dường như ngu đần mà lại biết khóc, cặp mắt của nó
còn lộ vẻ đầy hãi sợ và buồn khổ, tôi bỗng rùng mình!” Anh chàng kể tiếp: “Tôi 
vội vàng gọi mọi người tới coi và tất cả đều ngạc nhiên như tôi. Chúng tôi cùng 
xúm vào để người thì đẩy và người thì lôi kéo chú trâu đi nhưng nó không chịu 
nhúc nhích, nó chỉ ngồi đó và tiếp tục khóc!”
     Chủ lò sát sinh BILLY FONG nói: “Con người luôn nghĩ rằng những con vật 
này không giống người, đâu biết khóc, nhưng chú trâu này quả thật đã khóc như 
một đứa trẻ nít!”
     Vào lúc đó có ít nhất là cả chục con người khoẻ khoắn và vạm vỡ hiện diện 
nhưng tất cả đều mủi lòng khi thấy chú trâu khóc. Riêng những đồ tể thường có 
nhiệm vụ hàng ngày phải giết trâu bò trong lò sát sinh thời súc cảm hơn nữa, họ 
cũng nhỏ lệ.



水牛淚流不止。Buffalo weeping nonstop.

     Khi các tay đồ tể từ các lò sát sinh khác nghe thấy tin này họ cũng kéo nhau 
chạy tới xem. Tất cả đám đông đều rất ngạc nhiên vì những chuyện xảy ra trước 
mắt họ. Ba người đồ tể trong nhóm đó quá súc động đến nỗi họ tuyên bố rằng kể 
từ lúc này mỗi khi họ phải làm thịt các sinh vật khác họ cũng sẽ không thể quên 
hình ảnh nước mắt của chú trâu này. 
     Kết thúc sẽ giải quyết như thế nào? Thấy cả trâu lẫn người đều nhỏ lệ chúng 
ta biết rằng chú trâu sẽ không bị xẻ thịt nữa. Quả thật vậy, một số người bỏ tiền 
mặt ra mua chú trâu đó rồi gửi chú vào trong một ngôi chùa Phật giáo để nơi đó 
quý Tăng sẽ chăm sóc nó chu đáo hơn và chú trâu có thể an lành sống đến tận 
cuối đời!
     Một chuyện kỳ lạ khác lại xảy ra. Sau khi có quyết định trên chú trâu linh cảm 
rằng sinh mạng chú được bảo đảm, chú tự đứng dậy và đi theo họ. SHIU TAT-
NIN ngạc nhiên nói: “Tại sao một con trâu lại hiểu được những lời nói của con 
người? Dù bạn có tin hay không nhưng chuyện lạ lùng này quả có thật.”
     Hiển nhiên chú trâu này đã làm lay chuyển cuộc sống của những nhân công 
làm việc trong lò sát sinh!
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