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     Nói đến Tết âm lịch, đặc biệt với người Trung Hoa và Việt Nam, thường nhắc đến 

mười hai con giáp: Tí, Sửu, Dần, Mẹo…đi kèm với thập can: Giáp, Ất, Bính, Đinh… 

Năm trước là năm Đinh Dậu, cầm tinh con gà, năm nay là năm Mậu Tuất, cầm tinh 

con chó; và từ thập can, địa chi ( thập nhị chi ) đã phát sinh ra nhiều màn, nhiều trò: 

bói toán, tướng số, tử vi...Theo ý nghĩ riêng của Hàn thì ba ngày Tết, tháng Tết, lúc 

trà dư, tửu hậu đem những chuyện nầy tán dốc cũng vui, cũng hay hay; nhưng nếu 

dùng nó để dụ người kiếm tiền thì quả là một trò bịp bợm! Vậy thì Xuân Mậu Tuất 

chúng ta sẽ tán gẫu về con chó cho vui, đặc biệt là con chó tại Việt Nam: Năm nay là 

năm đại kỵ vì là năm “mậu” Tuất. Nói theo ngôn ngữ dân đường phố và của dân 

“xòe” thì mậu là không có, không còn…thí dụ mậu lúi, mậu binh, mậu thầu mậu dĩ 

mậu ng…và mậu tuất là chó không có, không còn nữa?! Nhưng tại sao lại không còn 

thì phải hỏi dân nghèo, dân nhậu từ Bắc chí Nam mới rõ chuyện. Theo Hàn nghĩ nếu 

đầu năm gieo quẻ và bốc cho con chó ở Việt Nam một cái xăm thì có lẽ cái xăm đó sẽ 

ghi “sáng sủa-tối thui”. Nhiều bạn nghĩ nếu giải xăm thì chắc chắn thuộc loại đoán 

mò, huề vốn là: đời con chó có lúc sáng sủa, cũng có khi tối tăm. Nhưng thực chất 

không phải như vậy mà quẻ xăm nầy vô cùng chính xác là: số mệnh rất nhiều con chó 

ở VN sáng còn sủa om sòm ỏm tỏi, nhưng đến chiều tối đã bị cạo lông đem thui rồi ! 

Cho nên quẻ xăm “sáng sủa-tối thui” dành cho con chó VN là đúng nhất ! 

     Cũng từ cái món đặc sản “cầy tơ” hoặc “nai đồng quê” nầy mà thế giới, nói rõ hơn 

là dân các nước phát triển giàu có và có hội bảo vệ súc vật tại các nước nầy đã lên án 

tả tơi. Trước đây cũng có lúc Hàn thấy bực bội về sự lên án nầy, nhưng nhiều khi 

thấy cũng có lý. Và một lần đầu, sau mười năm ở Mỹ, Hàn về Việt Nam thăm thân 

nhân…Bạn bè mời đến một quán cầy tơ nổi tiếng để đổi món, nhưng sau lần đó Hàn 

thấy món “nai đồng quê” chẳng còn là món ngon ,đặc biệt hấp dẫn, như trước đây 

nữa. Lý do: lúc trước ở VN mình còn thiếu thốn đủ mọi thứ, bây giờ thịt thà, cá tôm, 

chất béo dùng hàng ngày đã quá dư thừa chẳng còn thèm khát gì nữa. Qua sự trãi 

nghiệm nầy Hàn ngộ ra một điều là đa số những người gọi là bảo vệ súc vật, lên án ăn 

thịt cầy v..v... chẳng phải vì lý do nhân đạo, nhân điếc gì cả mà chẳng qua là “phú 

quý sinh lễ nghĩa” thôi; Cứ đưa họ vào hoàn cảnh những người đói rách ở Châu Á, 

Châu Phi…thì đừng nói là thịt cầy mà thịt gì khác đi nữa, gặp lúc khốn cùng cũng 

phải ăn để sinh tồn. Tuy nhiên nếu một chế độ, một chính quyền có khả năng làm cho 

đất nước phát triển, dân chúng giàu mạnh trở nên phú quý để phát sinh lễ nghĩa là 

điều rất đáng hoan nghênh và mong ước lắm thay. 

     Bây giờ tán đến chuyện con chó và tuổi chó ở Mỹ. Trước hết con chó ở Mỹ là số 

một, có thể nói nó thuộc loại “công dân thượng đẳng”, đụng tới nó là vô cùng phiền 



phức, chẳng những là bị ở tù như chơi mà còn bị lên án, rủa sả từ nhiều phía ! Nó 

được đối xử như thế nào thì hầu như đa số mọi người sống ở Mỹ đều biết. Một thí dụ: 

nếu một người homeless đứng hoặc ngồi ở góc đường mà có con chó bên cạnh với cái 

bảng “my dog ’s hungry” thì chắc chắn sẽ được giúp đỡ  nhiều hơn. Như vậy khỏi 

cần bàn thêm về “cô, cậu chó” in USA. Bây giờ nói về người cầm tinh con chó ở xứ 

Cờ Hoa. Số người nầy nhiều lắm không sao kể xiết nên chỉ nói về một nhân vật đặc 

biệt: là một Đại Ca, đang nổi đình nổi đám nhất nước, có tuổi Bính Tuất (1946) , 

mệnh Thổ ( không ghi rỏ là thổ địa hay thổ tả ).Còn nổi đình nổi đám cũng có nghĩa 

là nổi tiếng mà tiếng nầy nó ồn ào, chát chúa quá đập vào lỗ tai liên tục khiến làm ù 

tai cho nên có thể tóm gọn lại ba từ là “nổi tai tiếng”. Nhưng tại sao nhân vật số một 

mà lại để xảy ra chuyện nầy? Nhân dịp ngày Tết phải xem lại tướng số một chút. 

Theo sách Tàu nói: Nếu nhìn diện mạo một người có tướng “Mi khớp thiên xương 

quyền khuynh thiên hạ-Khẩu khả nạp quyền uy trấn vạn nhân” thì người nầy phải là 

người có uy quyền bao trùm, mọi người nể sợ…Nhưng rủi thay tướng vị, diện mạo 

của vị Đại nhân tuổi Bính tuất- mệnh Thổ nầy thuộc loại mồm nhỏ, mỏ nhọn…Đây 

là tướng ngược lại với “Quân tử” nhưng Hàn quên mất danh từ gọi nó là gì rồi! Loại 

người có tướng nầy tự kiêu, tự đại, tự ái dỏm…nên rất ưa nịnh hót, bốc thơm, ăn nói 

bừa bãi, ngang bướng lại hay chấp nhất, để bụng và không bao giờ nhận lỗi hoặc có ý 

cầu tiến ! Nhưng như Hàn đã nói ở phần đầu: tử vi, tướng số chỉ đem ra tán dốc cho 

vui thôi chứ chưa chắc đã trúng, nếu may mắn trùng hợp thì cũng na ná được vài 

phần. Bởi vậy mà cậu Tuất gặp hên nên dù có nghịch tướng cũng nhảy phóc được lên 

bàn độc. Từ đó vênh váo tự cho mình là đệ nhất Quân Vương từ trước không ai bằng 

và về sau không ai kịp. 

Nhưng nói cho công bằng một chút, câu nầy cũng có phần đúng nếu đổi chữ đi một tí 

: Từ trước chưa ai giống, sau nầy không ai theo! Cũng vì cái bản chất tự mãn đó mà 

Ngài  đã làm mưa, làm gió,ăn nói lung tung; nói bậy rồi chối, chối đã mai mốt nói 

tiếp giống như trong một vỡ hài kịch có vai hề xuất hiện nhiều màn…Nhưng thế gian 

có nhiều chuyện lạ không thể giải thích nổi, thôi thì mỗi người một ý, nước sông 

không đụng nước giếng cho nó huề cả làng…Bởi vì một nhân vật như vậy mà cũng 

có một số Fan ta ủng hộ hết mình; với lý do : “không cần biết ông từ đâu, không cần 

biết ông là ai” chỉ vì ông là Cộng Hòa mà Cộng Hòa thì chống cộng …? Không cần 

nhắc lại những ông cộng hòa trước đây như Henry Kiss…hay Nixon chống cộng như 

thế nào mà quân dân miền Nam Việt Nam có ngày 30 tháng 4/75 thê thảm và Trung 

cộng được vỗ béo thành đại cường…nhưng ông Đại gia  Cộng Hòa hiện tại thì quả 

thực đã chống cộng một cách công khai, lộ liễu trước bàn dân thiên hạ và quốc tế, 

nhưng không phải chống đối, chống cự mà là “chống lưng” cho chính quyền CSVN. 

Điều nầy được chứng minh cụ thể rõ ràng qua bài phát biểu tại Hà Nội trong bửa tiệc 

khoản đãi của Chủ tịch nước và các quan chức chính phủ việt cộng. Bài phát biểu có 

đoạn : 

“…Tôi gởi lời chúc mừng đến các thành tựu xuất sắc của các bạn. Việt Nam thật sự 

đang trở thành một trong những điều kỳ diệu tuyệt vời của thế giới..” 



( I… congratulations on the job well done. Vietnam truly become one of the Great 

Miracles of the world…). Đúng là người tuổi Tuất, có mệnh Thổ nên khi đến Đất mới 

là chúi mũi đánh hơi rất lẹ và dùng ngay ngôn ngữ con buôn nghề nghiệp để tâng bốc 

đối tượng, lấy lòng chào hàng mời khách… 

Còn mọi chuyện khác không cần quan tâm. (cũng chính mục đích lấy lòng chào hàng 

nầy mà Steve Herman (VOA) đã dùng từ tout- Trump touts VN as “one of the Great 

Miracles of the World”). 

     Năm Mậu Tuất nói chuyện chó có vẽ lung tung, lan man quá; nhưng không sao, 

tán chuyện phiếm mà…Tuy nhiên Hàn không khỏi thắc mắc về những điều mâu 

thuẫn mà con người gán lên con vật nầy : 

   - Chó được xem là thú cưng được ưa chuộng nhất. Chó dễ thương, trung thành, 

thông minh, đem đến điều may mắn ( mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang ). 

   - Đồng thời chó cũng được xem là đối tượng bị khinh rẻ, coi thường…khi người ta 

thóa mạ nhau thường trút lên đầu nhau những câu chưởi: đồ chó chết, đồ chó đẻ, đồ 

chó má, đồ chó săn… 

     Thật không hiểu nổi ?! Cũng chỉ một danh từ, một con vật là Chó mà lúc thì được 

tôn vinh, tâng bốc lúc lại bị dè bỉu chà đạp. Trong phim ảnh hay tiểu thuyết thỉnh 

thoảng người ta có nói về một con người có hai tính cách, hai mặt: thiện và ác ( gọi là 

nhị trùng nhân cách hay nhị trùng bản ngã ). Vậy theo miệng lưỡi con người thì chó 

có nên được xem là loài vật “nhị trùng thú cách” hay “nhị trùng cẩu cách” chăng ? 

Nghe nó có vẻ hơi ngang ngang phải không? Vì chó phải đi đôi “nhị trùng riềng sã” 

hay “trùng phùng lá mơ” thì nghe xuôi tai hơn ?! 

    Còn một câu nữa của người Việt Nam mà Hàn cũng chưa hiểu rỏ là: “Chó chết hết 

chuyện”. Tại sao chó chết lại hết chuyện, trong thực tế thì nhiều khi chó chết lại sinh 

ra rất nhiều chuyện nhiêu khê, rắc rối, sinh ra cải vả, thưa kiện và có khi còn gây hận 

thù thanh toán lẩn nhau. Nhưng thôi, đầu năm ngày Tết mà nói đến chữ Chết thì xúi 

quẩy, không được hên; vậy thì mình nên nói cho nhẹ nhàng hơn một chút là: “Chó rớt 

thì bớt chuyện”. Cầu mong cho ba năm nữa, chó không nhảy lên được bàn độc một 

lần nữa mà rớt xuống sàn thì xứ Cờ Hoa cũng bớt chuyện. Nói vậy ai hiểu sao thì 

hiểu ! Còn không hiểu nổi thì nhân ngày Tết âm lịch đi tìm Thầy gieo quẻ hỏi thử 

xem ! 

Năm Mới chúc mọi điều thắc mắc được hanh thông và nhiều may mắn. 

 

       Florida, Tết Mậu Tuất 2018 

        Hàn sĩ Phan  


