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Lịch pháp của người Trung Hoa, Việt Nam dựa theo 12 sinh tiêu, tức 12 con thú theo thứ tự từ Tý, Sửu, Dần, 
Mão, Thìn, Tỵ…Tuất, Hợi… Năm 2006 là năm Bính Tuất, người xưa còn gọi là năm Liệp khuyển (chó săn) 
hoặc Hoả khuyển (chó lửa). 
 
Loại động vật được thuần hóa sớm nhất từ chó sói 
 

Chó thuộc loài động vật ăn thịt có thính giác và khứu giác rất 
phát triển. Theo phân tích AND, thời gian chó sói tiến hóa thành 
chó nhà từ hơn 13 vạn năm trước và đã gắn bó rất thân thiết với 
cuộc sống con người. Nhưng quan điểm chung lại cho rằng, chó 
trở thành bạn thân thiết của con người cách đây mới hơn 1 vạn 
năm. Cho đến nay chó cũng được "phân ngành" theo các lĩnh 
vực hoạt động của con người, như: chó săn, chó giữ nhà, chó 
chăn cừu ( đây là sản phẩm của người Anh ), chó làm xiếc, chó 
dẫn đường, chó kéo xe, chó nghiệp vụ, chó làm thí nghiệm, chó 
cảnh... Chó kéo xe là loài chó rất khoẻ, dẻo dai, có lông và da 

dày , có thể sống ở nhiệt độ -70 độ và được dùng cả trong những công việc mạo hiểm như thám hiểm Bắc 
Cực. Cho đến nay có khoảng hơn 300 loài chó. 
 
Người bạn tận trung nhất 
 
Chó là bạn thân thiết và trung thành của người nên người xưa còn gọi chó là nghĩa khuyển và có nhiều truyền 
thuyết về chúng. Sách Sưu thần ký của Can Bảo đời Tấn (0265 - 0420 ) có viết rằng : thời Tam Quốc, dưới 
thời Ngô Tôn Quyền, ở Tương Dương có người tên Lý Tín Thuần nuôi con chó có tên là Hắc Phong. Một hôm 
Lý ra ngoài thành uống rượu say, trên đường về nhà nằm ngủ ngay dưới bãi cỏ. Gặp lúc quan thái thú đi săn 
đốt bãi cỏ để đuổi thú, khiến quần áo Lý bén lửa cháy. Hắc Long thấy vậy đến kéo chủ dậy nhưng chủ không 
dậy. Chó bèn đến ngòi nước cách đó 35 bước, dầm mình cho ướt để về dập lửa cho chủ. Cứ như vậy chó 
chạy đi chạy lại nhiều lần, cuối cùng chó mệt quá nằm chết ngay bên cạnh chủ. Khi Lý tỉnh dậy thấy chó chết 
vì cứu mình thì báo cho quan thái thú biết. Quan thái thú nói: Đúng là sự báo ân của loài chó còn hơn sự báo 
ân của con người. Con người không biết suy nghĩ thì sao bằng được loài chó. Sau đó, quan thái thú đã cử 
hành đám tang cho Hắc Long rất long trọng và tôn làm nghĩa khuyển. 
 
Hình tượng chó trong thành ngữ  
 
Hình tượng chó cũng có trong thành ngữ dân gian Trung Hoa, Việt Nam. Sách Kim lâu tư,. Lập ngôn thượng 
của Lương Nguyên Đế thời Nam Triều, có câu: Không có chó thì không có kẻ canh nhà, không có gà thì 
không có kẻ báo thức vào buổi sớm. Câu này ám chỉ những người chỉ trọng hình thức mà không trọng nội 
dung, không có thực tế. Còn có nhiều câu thành ngữ lấy hình tượng chó chỉ tính cách của con người như: cẩu 
bất giảo bái niên đích, quan bất đả tống tiền đích (chó không cắn người đến chúc tết, quan không đánh người 
đưa tiền, ý chỉ người dẻo mồm, người đưa hoặc cho tiền đều được đón tiếp tử tế); cẩu cẩu đăng dinh (tìm mọi 
cách để trục lợi, ý chỉ xấu xa như chó); cẩu bì cao dược (thuốc cao bôi lên da chó, ý chỉ hàng giả, hàng bịp 
bợm); cẩu nhục bất thượng trác (thịt chó không để trên bàn tiệc, ý chỉ người không đủ tư cách); cẩu giảo nhân 
hữu dược y, nhân giảo nhân một dược trị (chó cắn người còn có thuốc chữa, người cắn người thì không có 
thuốc chữa, bị người khác bôi nhọ thì rất lâu mới lấy lại được danh dự)... 
 
Một trong 8 món ăn ngon của cung đình 
 
 
Trong văn hoá ẩm thực của người Việt Nam và Trung Hoa có món thịt chó. Trong di chỉ tầng văn hoá thời Tiên 
Tần ở Bán Pha Tây An Trung Quốc, đã từng đào được rất nhiều xương chó. Điều đó chứng tỏ đương thời chó 
không chỉ phục vụ săn bắn, chăn dê mà còn là món ăn khoái khẩu của con người. Thời Xuân Thu Chiến 
Quốc, thịt chó quý hơn thịt lợn. Sách Quốc ngữ. Việt ngữ thượng viết : Việt Vương Câu Tiễn để đẩy mạnh 



chính sách giáo dân , ai sinh được con trai thì thưởng 2 vò rượu, một 
con chó, ai sinh được con gái thì được thưởng 2 vò rượu với 1 con lợn. 
Sách Mạnh Tử. Lương Huệ Vương thượng có viết: trong ba loại thịt : 
gà, chó, lợn thời Tiên Tần thì thịt chó thuộc loại quý hiếm nhất. Thời 
nhà Chu (cách đây hơn 2.800 năm), bậc thiên tử thích ăn thịt chó vào 3 
tháng mùa thu. Thịt chó là một trong 8 món ăn ngon trong cung đình. 
Đến đời Hán đã có nhiều món ăn được chế biến từ thịt chó. Cho đến 
nay thịt chó vẫn là món ăn ngon, nhất là vào mùa thu đông. Nhưng nhà 
y học Lý Thời Trân lại khuyên không nên ăn thịt chó vào tháng 9, vì nếu 
ăn vào tháng này thì thần thái sẽ bị tổn thương. 
 

Đặt chó trấn cửa thế nào cho đúng? 
 
Trong phong thuỷ học, chó cũng là vật để hóa giải sát khí trong nhà, để 
cầu mong sự tốt lành, tránh điều dữ, nhưng không để hình chó ở cửa 
chính mà để ở cửa ngách; vì trấn thủ ở cửa lớn thông thường người ta 
dùng tượng sư tử. Nhưng nhiều nhà không có cửa ngách, cửa sau nên 
cũng có người dùng chó để trấn cửa lớn. Việc đặt tượng chó ở nơi gần 
cửa là thích hợp nhất, đầu chó phải hướng ra cửa, nhưng có một điều 
phải chú ý, không nên đặt nó ở phương Đông Nam, về số lượng chỉ 1 
đến 2 con là lợi nhất.  
 
Phong thuỷ học cũng nêu ra cần đặt chó theo phương vị và màu sắc. 
Nếu đặt ở phương Bắc phải là chó đen, nếu ở phương Tây nên là chó trắng, phương Nam nên là chó màu 
vàng sẫm. Những người sinh tiêu Thìn không nên đặt tượng chó trong nhà vì Thìn Tuất xung nhau, tránh 
được thì tránh, đặc biệt không nên đặt trong phòng ngủ của mình. Đối với người sinh tiêu Dần, Ngọ, Mão đặt 
chó trong nhà rất thích hợp. 
 
Người tuổi Tuất đón năm Tuất thế nào? 
 
Trong văn hoá sinh tiêu truyền thống Trung Hoa cổ xưa, năm Tuất là năm khởi đại vận cuối cùng của người 
tuổi Tuất, còn gọi là năm Thái Tuế của họ nên có nhiều đổi mới trong thoái vận, nhưng cũng ẩn chứa sức 
mạnh và tiềm năng mới. Trong năm này nên vạch ra nhiều kế hoạch cho tương lai. Vì là năm đại vận của 
người sinh tiêu Tuất, nên năm nay có những điều không như ý nhưng không cần phải bận tâm. Tuy vậy tài lộc 
và khả năng thuyết phục vẫn tăng lên, đại lợi về quyền uy và tiêu thụ. Lưu ý cần có sách lược " lấy tĩnh chế 
động ", tránh tham gia các hoạt động nguy hiểm hay đi du lịch, đọc nhiều sách, chú ý đến cuộc sống gia đình. 
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