NĂM TỴ, NÓI CHUYỆN RẮN.
Kha Lăng Đa (Sưu khảo)
Năm nay là năm Tỵ, tức Năm Con Rắn”. Tỵ là Con Giáp thứ 6 trong 12 Con Giáp,
kết hợp với Can thứ 10 của Thiên Can thành Năm Quý Tỵ. Nghe nói đến rắn, ai
cũng sợ nọc độc chết người của nó. Không biết Năm Con Rắn điều phúc hay hoạ
cho con người!?
VÀI NÉT SINH HỌC VỀ RẮN
•
•
•
•
•
•
•

Rắn thuộc giới động vật, ngành động vật có xương sống, lớp bò sát có răng nanh, máu lạnh, loại có
vảy, mắt không có mí, tai không có vành ngoài. Rắn có thể nuốt con mồi lớn hơn nó, nhờ xương quai
hàm có thể mở rộng hơn. Rắn bò được nhờ lớp vảy nằm ngang dưới bụng.
Có trên 2.900 loại rắn ở khắp các châu lục, rắn không ở trên cao độ 16.000 feet như ở dãy Hi-Mã-LapSơn và nhiều đảo ở Nam cực. Những đảo lớn như Ireland, Iceland, New Zealand cũng không có rắn.
Rắn có chiều dài từ10 cm (Thread snake) tới 8,7m (Reticulated Python). Người ta tìm thấy xương hoá
thạch của loài rắn Tilanoboa Cerrejonensis dài tới 15m. Người ta cho rằng nguồn gốc của rắn hoá thân
từ một loại thằn lằn đào hang ở “Thời Kỳ Phấn Trắng”(Cretaccous Period) rất xa xưa.
Rắn sử dụng cái lưỡi 2 nhánh của nó le ra để “ngửi” mùi, theo dõi con mồi và xác định được hướng, vị
trí con mồi nhờ cơ quan đặc biệt trong miệng nó. Thị giác của loại rắn sống trên cây tốt hơn thị giác
của loại rắn đào hang.
Rắn lột da để tăng trưởng. Sự lột da xuyên suốt cuộc đời rắn. Rắn lớn tuổi chỉ lột da mỗi năm 1,2 lần.
Rắn còn nhỏ mỗi năm lột da đến 4 lần. Khi lột da, nó tìm nơi an toàn để trú ẩn.
Hầu hết các loại rắn đều đẻ trứng và sau khi sanh sản thì bỏ đi. Một vài loài rắn như rắn hổ mang vua
thì xây tổ đàng hoàng và ấp trứng. Hầu hết các loại trăn đều quấn quanh trứng để ấp cho trứng nở.
Rắn ăn thịt thì ăn các động vật nhỏ như thằn lằn, rắn khác, các loại động vật nhỏ có vú, chim, trứng,
cá, ốc hoặc côn trùng..

NHỮNG LOẠI RẮN Ở VIỆT NAM
Ở Việt Nam, những loại rắn mà chúng ta thường thấy là rắn hổ, rắn nước, rắn ri cá, ri voi, rắn lục, rắn lực
cườm rắn mai gầm và loại rắn bông súng. Rắn hổ thì có nhiều loại như hổ mây rất to lớn, rắn hổ ngựa thân có
sọc đen hai bên hông, màu xanh lá cây hay xanh da trời. Nó phóng nhanh như ngựa phi nên gọi là rắn hổ
ngựa. Rắn hổ đất da nó đen xám, bóng láng, loại nầy dữ nhứt trong “họ” rắn hổ, nhưng ban ngày thì nó chậm
chạp. Đầu nó thường ngóc lên cao như đe doạ. Rắn hổ hành là loại rắn có mùi hành (Bơi vậy ban đêm, gà
nghe mùi hành là nằm im thin thít). Thức ăn chính yếu của rắn hổ là chuột.
Các loại rắn ăn thịt gồm có rắn nước, ắn hổ đất, hổ hành, ri cá, ri voi, rắn trun. Các loại rắn không ăn thịt thì có
rắn mai gầm, rắn hổ lửa, rắn lục. Có loại sống trên cạn, có loại sống dưới nước và cũng có loại sống cả trên
cạn và dưới nước. Ngoài ra dưới biển còn có loại rắn biển mà ngư phủ Việt Nam gọi là con “đẽn”. Rắn biển
cũng có nọc độc. Nạn nhân bị “đẽn” cắn sẽ hôn mê (như ngủ say) cho tới chết.
RẮN TRONG VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM
Trong văn chương bình dân Việt Nam, có nhiều thành ngữ, tục ngữ, ca dao đề cập, ví von tới rắn rất mộc
mạc, đơn sơ, nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Sau đây là một số thành ngữ về rắn:
• Xà trấp tồn thân: ý nói rắn ẩn mình cho được sinh tồn, nghĩa bóng nói người phải biết giữ mình khi
chưa tới thời cơ thuận lợi cho bản thân.
• Long đầu xà vĩ: đầu rồng, đuôi rắn, ý nói lúc đầu thì hưng thịnh, về sau thì suy tàn.
• Mình xà uốn khúc: tả dáng đi của phái nữ giống như rắn uốn mình. Tướng đi của giai nhân mà giống
như vậy thì quý vị đã biết cô nàng nầy..thế nào rồi!
• Như rắn mất đầu: ý nói đạo quân hay đoàn thể mất người chỉ huy.
• Bạnh như hổ mang: ý chỉ phong cách nói năng phùng mang, trợn mắt.
Môt số tục ngữ nói về lòng dạ của con người:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Khẩu Phật tâm xà: miệng nói hiền lành mà lòng dạ độc ác.
Khẩu xà tâm Phật: miệng nói hung dữ mà lòng thì hiền lương.
Cỏng rắn cắn gà nhà: rước kẻ thù về giết hại dân mình.
Nọc người hơn mười nọc rắn: lời nói, mưu mô gian manh, xảo quyệt hoặc sự vu khống của con
người nhằm ám hại, giết chết người khác còn độc hơn nọc rắn. Đó là thứ nọc độc vô hình, giết người
không gươm đao!
Rắn mai tại chỗ, rắn hổ về nhà: ý nói nếu bị rắn mai gầm cắn thì nạn nhân chết tại chỗ còn bị rắn hổ
cắn thì có thể về đến nhà mới chết.
Rắn đổ nọc cho lươn: ý nói đổ lỗi, đổ trách nhiệm cho người khác.
Len lét như rắn mùng năm: tục truyền Tết Đoan Ngọ nhằm ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch, người có
tục lệ lùng bắt rắn để làm thuốc khiến rắn kinh sợ, chạy trốn. Ý chỉ người sợ sệt sau khi phạm lỗi.
“Rắn lột da, người ta lột xác” hay là “Rắn già rắn lột, người già người cột vào săng”: Ý nói ai cũng
phải chết.
Rắn đến nhà không đánh cũng thành quen: Ý nói không nên dung dưỡng kẻ xấu.

Sau đây là một số câu ca dao ví von về rắn:
Tuổi Tỵ rắn ở ngọc cây,
Nằm khoanh trong bọng có hay việc gì.
Rắn có chân rắn biết,
Ngọc ẩn đá ngọc hay,
Anh cùng em mới gặp nhau đây,
Biết thì biết mặt, nào hay trong lòng
Đôi ta như rắn liu điu,
Nước chảy mặt nước, ta dìu lấy nhau.
Con rắn hổ đất nằm trên cây thục địa,
Con ngựa nhà trời ăn cỏ chỉ thiên,
Trách anh gian dối đảo điên,
Gạt em xuống chốn huỳnh tuyền bỏ em.
Con quạ đen, con cò trắng,
Con ếch ngắn, con rắn dài.
Em trông anh, trông mãi, trông hoài,
Trông cho thấy mặt, thấy mày mới yên.
Một bài cổ thi ngũ ngôn tứ tuyệt nói về lòng dạ nữ nhân:
Mãnh hổ khẩu trung kiếm,
Trường xà vĩ thượng châm,
Lưỡng ban do vị độc,
Tối độc phụ nhân tâm.
Có nghĩa là:
Giữa miệng cọp có lưỡi kiếm, ý nói miệng cọp sắn bén như gươm.
Trên đuôi rắn dài có một cây kim, (người xưa nghĩ rằng nọc độc nằm trên đuôi rắn), ý nói con rắn có
nọc độc.
Cả hai thứ ấy (miệng cọp và nọc rắn) còn chưa độc,
Cái độc tột cùng là lòng dạ đàn bà.
Chao ôi! nếu ngâm bài thơ nầy trong lúc trà dư tửu hậu thì làm mích lòng các bà, nhứt là bà xã của mình.
Chúng ta phải nghĩ rằng “Miá sâu có đốt, nhà dột có nơi” chớ đừng quơ đũa cả nắm như bài thơ nầy.

GIAI THOẠI VĂN CHƯƠNG.
Một hôm, Đoàn Doãn Luân muốn thử tài cô em gái của mình là Đoàn thị Điểm (1705), dịch giả của “Chinh Phụ
Ngâm Khúc” bèn ra một câu đối rất hốc búa, lấy câu chữ trong sử ký Tư Mã Thiên nói về Lưu Bang làm đề tài.
Câu xướng như sau:
Bạch xà đương đạo, Quý bạt kiếm nhi trảm chi.
(Con rắn trắng đón đường, ông Quý (Lưu Bang) liền rút gương ra chém
Bà Đoàn thị Diểm dùng một câu trong sử ký đời Nghiêu Thuấn nói về ông Vũ ( tức vua Hạ Vũ, sau nối ngôi
vua Thuấn) mà đối lại như sau:
Hoàng long phụ châu, Vũ ngưỡng thiên nhi thán viết.
(Con rồng vàng đội chiếc thuyền, ông Vũ nhìn trời mà than)
****
Lê Quý Đôn (1726-1784), thuở bé cứng đầu (rắn đầu) và biếng học Một hôm cha ông bắt ông phải làm một bài
thơ “Rắn đầu”, mỗi câu phải có tên một loại rắn để tạ lỗi. Đôn liền ứng khẩu đọc ngay:
Chẳng phải liu điu cũng giống nhà,
Rắn đầu biếng học chẳng ai tha.
Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ,
Nay thét mai gầm rát cổ cha.
Ráo mép chỉ quen tuồng nói dối,
Lằn lưng cam chịu vết roi da.
Từ nay Trâu Lỗ chăm nghề học,
Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia
( Điển cố Trâu Lỗ: nước Lỗ là quê hương của Khổng Tử và nước Trâu là quê hương của thầy Mạnh Tử. Có
mội câu xướng đã lâu rồi mà chưa có ai đối được:
Nước Lỗ Trâu chảy ra Khổng Mạnh.
Nghĩa là: Nước từ lỗ chân trâu chảy ra thì không có (khổng) mạnh.
OAN ÁN LỆ CHI VIÊN.
Một truyện có liên quan đến rắn trong lịch sử Việt Nam mà ai cũng biết là “Vụ án Lệ Chi Viên”:
Theo truyền thuyết, khi về khai phá vùng đất Côn Sơn, gia nhân của Nguyễn Trải đã giết chết một ổ rắn gồm
rắn mẹ và nhiều rắn con. Sau đó, rắn mẹ táì sinh, bò lên trần nhà, lúc Nguyễn Trải đang đọc sách, nó nhỏ
xuống một giọt máu ngay chử “Đại” thấm ba trang giấy. Đó là điềm chẳng lành cho Nguyễn Trải sau nầy sẽ bị
tru di 3 họ.
Môt hôm, Nguyễn Trải gặp một nàng con gái đi bán chiếu gon tên là Thị Lộ bèn xướng một bài thơ:
Ả ở đâu mà bán chiếu gon,
Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn?
Xuân Thu nay được bao nhiêu tuổi,
Đã có chồng chưa, được mấy con.?
Thị Lộ bèn hoạ lại rằng:
Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon,
Cớ chi ông hỏi hết hay còn?
Xuân Thu nay độ trăng tròn lẻ,
Chồng còn chưa có, có chi con!
Nguyễn Trải ái mộ tài văn chương của nàng nên đưa về làm hầu thiếp.

Năm 1442, vua Lê Thái Tông ( con của Lê Thái Tổ - người anh hùng áo vãi đất Lam Sơn là Lê Lợi) đi tuần du
phương Đông, ghé thăm Nguyễn Trải ( lúc ấy đã về hưu trí tại Côn Sơn, lập vườn trồng trái vãi), Nhà vua thấy
tỳ thiếp của Nguyễn Trải là Thị Lộ có nhan sắc và biệt tài văn chương nên phong cho chức Lễ Nghi Học Sĩ và
được hầu cận bên vua. Bất ngờ, nhà vua mắc bệnh mà chết. Triều thần buộc tội Thị Lộ thí chúa nên đem xử
tử. Trong triều có phe của võ quan Lê Sát ngày trước thấy vua Lê Thái Tổ trọng dụng Nguyễn Trải nên ganh
tỵ, liền vu cho Nguyễn Trải chủ mưu giết vua. Thế là quan Đại Thần Thừa Chi Nhập Nội Hành Khiển đã bị lãnh
án” Tru di tam tộc”!! Người ta cho rằng Thị Lộ chính là con rắn mẹ tái sinh để báo thù.
Mãi đến 22 năm sau, vua Lê Thánh Tông mới xét lại vụ án Lệ Chi Viên, nhận thấy rằng vị khai quốc công thần
Nguyễn Trải và gia tộc đã bị xử oan nên hủy bỏ án cũ, cấp điền thổ và cho con cháu của Nguyễn Trải được ra
làm quan.
CON RẮN TRONG THÁNH KINH
Sau khi tạo thành trời đất và muôn thú, Thiên Chúa lấy bùn đất nặn nên Adam ( tiếng Hi-pri có nghĩa là “người
đàn ông đầu tiên”) và đặt chàng vào vườn địa đàng (Eden). Chúa phán: “ Mọi cây trong vườn ngươi đều được
ăn. Nhưng cây “sự biết tốt xấu”, ngươi không được ăn vì chưng ngày nào ngươi ăn nó, tất ngươi sẽ chết.”
Thiên Chúa cho rằng : “Nam nhân nầy không tốt, nếu nó ở một mình” nên Người đã lấy một xương sườn của
Adam mà tạo thành Eva tức “người đàn bà đầu tiên”. Thiên Chúa dẫn Eva đến để kết hợp họ thành cặp vợ
chồng đầu tiên của loài người. Đôi lứa sống hạnh phúc trong vườn địa đàng đầy hoa thơm, cỏ lạ, suối reo,
chim hót và cả hai đều trần truồng, nhưng họ không biết mắc cở. Nhưng, con rắn là vật tinh ranh hơn mọi dã
thú mà Yavê đã làm ra, bỗng xuất hiện và cám dỗ Eva ăn trái cây ở trong vườn và nàng đã hái lấy quả mà ăn.
Eva lại trao trái cây cho chồng ăn. Nghe lời vợ, Adam đã ăn trái cây ấy. Vừa ăn xong, mắt hai đứa đã mở ra
và chúng biết là chúng trần truồng nên khâu lá làm khố che mình.
Thiên Chúa tản bộ trong vườn với gió hiu hiu thổi chiều hôm. Người nói với Eva: “Tại sao ngươi làm thế?”. Eva
thưa: “Rắn đã phỉnh tôi nên tôi đã ăn”. Thiên Chúa liền phán với con rắn: “Bởi ngươi đã làm thế, thì ngươi hãy
là đồ chúc dữ, giữa mọi thú vật, cùng dã thú hết thảy, ngươi hãi lê bụng mà ăn đất bụi mọi ngày đời ngươi! Ta
sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa giống dòng giống ngươi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ
đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp lại gót chân (Kn 3:14-15)
Con rắn tượng trưng cho Satan là địch thù của Thiên Chúa và loài người. Satan nguyên là thủ lãnh các thiên
thần nhưng vì phản nghịch, chống lại Thiên Chúa mà bị phạt thành quỉ.
Theo nôi dung của đoạn thánh kinh trên đây cho thấy sự chiến thắng của người đàn bà trên con rắn mà tượng
Đức Mẹ Ban Ơn đều vẽ , tạc, đấp bàn chân trần của Người đạp lên con rắn đang le lưỡi cắn lại Người.
BIỂU TƯỢNG CỦA NGÀNH Y HỌC.
Hình con rắn quấn quanh một chiếc gậy là biểu tượng của nhành y tế. Theo truyền thuyết của Hy Lạp thì
Esculape là con trai của thần Apolon, học được nghề thuốc của một kỳ nhân (con nhân mã), Esculape có tài
chữa bệnh cứu người mà còn có khả năng “cải tử hoàn sanh”. Tài năng ấy, khiến cho thần Zus là thống lĩnh
của các vị thần ganh tỵ, sai thiên lôi đánh chết Esculape.
Thời đó, con rắn đã có lợi ích trong việc chống bệnh dịch nên người đời sau xây tượng để tưởng nhớ công
đức của thần y Esculape và con rắn được để quấn quanh cây gậy làm bằng cây nguyệt quế của ông. Cũng
theo truyền thuyết, ở La Mã vào năm 290 trước Công Nguyên, bệnh dịch lan tràn, người ta đã dâng rượu
cúng thần Esculape để cầu nguyện cho qua nạn tai. Do đó, sau nầy, người ta vẽ thêm một cái ly bên cạnh
chiếc gậy có con rắn quấn quanh để làm biểu tượng cho ngành y.
RẮN VIỆT NAM BI TRUY LÙNG RÁO RIẾT.
Sau ngày Quốc Hận 30-4-1975, các loại thú rừng bị săn lùng khắp nơi để cung cấp cho quán ăn, nhà hàng
làm mồi nhậu, trong đó có rắn là món “mồi” đặc biệt, hấp dẫn đối với khách “làng say”. Người đua nhau bắt
rắn bằng cách đào hang, dùng chỉa để đâm. Họ dẫn cả chó đánh hơi, dùng cả lợp bắt cá để bẫy rắn..nên dòng
họ nhà rắn đang báo động nguy cơ diệt chủng!
Nhiều món nhậu thịt rắn được cung ứng cho những đồ đệ của Lưu Linh như món rắn hầm sả, rắn nướng trui,
rắn hầm đu đủ, rắn xào, cháo rắn..

Ngoài ra rắn hổ còn được cắt cổ lấy huyết pha rượu uống để bổ dương. Rắn hổ mang được ngâm rượu để
các tay nhậu tăng thêm sinh lực. Thực khách có thể chọn rắn sống, nhốt trong lồng kẽm để đầu bếp cắt cổ
pha rượu và làm thịt tại chỗ.
Nhà hàng rất cần rắn nên có nhiều người hành nghề thu mua rắn dạo. Họ xách lồng kẽm đi khắp nơi để đặt
mua rắn đem bán lại cho nhà hàng kiếm lời.
Dân Việt Nam đã khó sống trong chế độ độc tài của CSVN, bị kềm kẹp, không có nhân quyền, cho nên thời
cuộc đưa đẩy loài rắn cũng khó được sinh tồn.
TUỔI CON RẮN.
Tuổi Tỵ thì có tài ngoại giao. Tuổi nầy thường gặp may mắn về tiền bạc nên cuộc sống khá dư dã., dẫu không
đuổi theo mục tiêu tiền bạc vẫn có dư! Người tuổi Tỵ tính tình rộng rãi, phong cách duyên dáng nên thu hút
được người khác phái và rất khôn ngoan, khó bị chinh phục, có trực giác và cảm xúc bén nhạy khi làm một
việc gì.. Tuổi rắn không tin vào người khác mà chỉ tin vào mình, ăn nói hoạt bát, có tính ganh tỵ nên làm mất
lòng người thân, hay bốc thơm mình, khi bị thất bại thì tìm đủ mọi cách để phục hồi. Tuổi rắn luôn tìm đủ mọi
cách cho người khác chú ý tới mình, có khả năng làm một lúc 2 công việc mà vẫn chu toàn.
NHỮNG PHƯƠNG THUỐC CHỮA TRỊ NẠN NHÂN BỊ RẮN CẮN.
Theo sách “Nam Dược Thần Hiệu” của nhà sư Tuệ Tĩnh ( tức Nguyễn Bá Tĩnh, người làng Nghĩa Phú, Huyện
Cẩm Giang, Tỉnh Hải Dương, sinh vào thời vua Trần Duệ Tông 1372-1377) thì có nhiều phương thuốc trị nạn
nhân bị rắn cắn (mọi thứ rắn) như sau:
1. Cỏ ích mẫu giả nát, đấp vào vết rắn cắn, Rất hay!
2. Phân ngổng đấp dầy vào vết rắn cắn cũng rất hay.
3. Lá đậu ván giả nát, đấp vào vết rắn cắn cũng rất công hiệu.
4. Tỏi và chua me đất giả nát, 2 thứ trộn lại đấp vào vết rắn cắn (rất hay và đã qua kinh nghiệm)
5. Một con rết, đốt và tán nhuyễn, đấp vào vết cắn.
6. Lá đậu đen, giả nát, đấp vào vết cắn.
7. Giả tỏi, lấy nước uống, xác đấp vết cắn cũng rất hay.
8. Phân người đấp vào vết cắn.
9. Lấy nước tiểu trẻ em rữa sạch vết cắn rồi nhổ nước miếng vào.
10. Gừng sống giả nát đấp vào, khi khô thì thay củ khác.
11. Lấy ráy tai trâu mà đấp vết rắn cắn là khỏi.
12. Thuốc lào một cục, nhai và nuốt nước, xác đấp vết rắn cắn.
Theo kinh nghiệm của đồng bào Thượng thì nước nhờn trong âm đạo phụ nữ bôi vào vết rắn cắn sẽ trị tan
nọc độc. Vì thế nên đồng bào Thượng đi rừng thuờng dẫn theo đàn bà. ( Nghe qua thì..kỳ quá! Nhưng đây là
phương thuốc rất công hiệu).
Theo kinh nghiệm của ngư dân Việt Nam thì khi bị rắn biển ( đẽn) cắn thì nhanh chóng lái thuyền vào bờ biển:
!) Bắt con còng vó (loại còng đào hang, sống dọc theo bờ biển, chạy rất nhanh) giả lấy nước, pha một chút
muối uống, còn xác thì đấp vào vết đẽn cắn.
2) Nhổ một bụi rau muống biển (cả dây lẫn rể), giả nát, lấy nước uống, xác đấp vết thương.
KẾT:
Nhiều người cho rằng năm rắn sẽ đem sự may mắn đến cho nhân gian. Năm 2013 nầy mong rằng kinh tế
nước Mỹ và thế giới sớm được phục hồi(?) Riêng ở quê nhà, thì CSVN vẫn “hèn với giặc, ác với dân”, nhân
quyền ngày càng bị vi phạm trắng trợn, công khai, tôn giáo vẫn bị đàn áp bởi bọn “tư bản đỏ” vô thần. Các nhà
ái quốc vẫn bị kết án và cầm tù theo “luật rừng”. Không hy vọng gì năm con rắn sẽ mang điềm lành đến cho
nhân dân Viêt Nam đã chịu biết bao đau thương, thống khổ. CSVN đã khiếp nhược, “cỏng rắn về nhà”, giặc
Tàu ngang tàng, ngạo nghễ trên quê hương ta. Bọn Trung Cộng tham tàn, bạo ngược đã chiếm đảo Hoàng
Sa và Trường Sa của Việt Nam và xâm chiếm cả Biển Đông. Đảng CSVN đã âm mưu bán đứng giang san
của nòi giống Rồng Tiên cho Tàu Cộng. Chỉ mong thời cơ thuận tiện theo luồng gió mới của cao trào “Cách
Mạng Hoa Lài”, toàn dân nhứt trí đồng tâm vùng lên lật đổ bạo quyền để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, để kiến tạo
những mùa Xuân ấm no, hạnh phúc cho Dân Tộc trong chế độ Nhân Bản, Tự Do, Dân Chủ. Chủ nghĩa Cộng
Sản là con rắn độc, là khắc tinh của Thế Giới Tự Do. Nó đang lụn bại và tự triệt tiêu dần theo thời gian.
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