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 Nói đến chó thì có lẽ ai cũng biết, nó là một loại gia súc thân thương 
nhất của mọi người trên thế giới và ở đâu cũng có, tuỳ theo từng giống 
khác nhau như chó phốc, chó xù, chó bẹc dê của Đức, chó Nhật, chó 
tuyết, chó biển, v…v... Ngoài ra còn có những loại chưa thuần thục, rất 
hung dữ như chó rừng, chó sói và đặc biệt tiểu bang Tasmania-Úc 
Châu, có một loại chó rất dữ, có bộ lông vằn như cọp được gọi là 
Tasmania Tiger. 
 
Muốn biết, từ khi nào chó trở thành gia súc, chúng ta phải đi tìm nguồn 

gốc của nó. Theo nhiều nghiên cứu cho biết, đầu tiên chó bắt nguồn từ Trung Đông cách đây cả mấy ngàn 
năm. Thời ấy các bộ tộc thuộc Egypt và Irag họ đã biết dùng cho để săn mồi. Nhưng thực sự chó trở thành gia 
súc thân thương trong gia đình mọi người thì phải nói đến các nước thuộc khối Âu Châu vào khoảng 5 hay 6 
trăm năm trở lại đây. 
 
Chó trở thành gia súc 
 
Có nhiều sách vở viết rằng, loại chó được coi là gia súc thân thương trong các gia đình VN, đã bắt nguồn từ 
khi các cố đạo và các thủy thủ Âu Châu đến Việt Nam và Trung Hoa vào khoảng thế kỷ thứ 17 (Thời Trịnh 
Nguyễn phân tranh). Tuy vậy, Việt Nam lúc ấy đa số còn nghèo nên cũng không mấy tha thiết với loại gia súc 
này. Hơn nữa theo văn hoá Khổng Mạnh, việc nuôi chó trong nhà không thích hợp cho lắm. Bởi nếu khách 
vào nhà mà bị chó chồm lên sủa như doạ người khách thì hoá ra lại muốn đuổi khách, đây là một điều đại thất 
lễ, khó mà chấp nhận. Vì vậy, cho mãi đến hậu bán thế kỷ thứ 19, khi người Pháp vào đô hộ Việt Nam thì lúc 
ấy phong trào nuôi chó giữ nhà mới bắt đầu tại các thành phố lớn. Sau đó lan dần đến thôn quê.  
 
Đặc tính của chó 
 
Cũng theo sách vở lưu truyền, chó là một loại thông minh nhất trong các loài vật, một khi được nuôi dưỡng và 
huấn luyện kỹ chó có rất nhiều khả năng giúp ích trong đời sống loài người. Với khả năng nhận định nhanh, 
đánh hơi xa và một trí nhớ đặc biệt, chó còn là một loại rất tình cảm và trung thành nhất trong các loài vật, bởi 
vậy Việt nam ta thường có câu "khuyển mã tri tình" là vậy. 
Nói đến khả năng nhớ lâu và sự trung thành có lẽ ai cũng biết, có 
nhiều câu chuyện kể lại, một con chó đã từng sống nhiều năm với 
chủ, đến lúc chủ có việc phải đi xa một vài năm, khi trở về chó vẫn 
nhận ra chủ mình và tỏ ra rất quyến luyến. Cũng có trường hợp khi 
người chủ chết, con chó cũng buồn bã ngồi canh mồ rồi cũng chết 
theo vì đói... Ngoài ra, do tính thông minh và khả năng đánh hơi, 
người ta còn dùng chó để tìm địch trong chiến tranh và ngay bây giờ 
chúng ta cũng thấy chó đã giúp lực lượng cảnh sát thế giới tìm ra 
những kẻ buôn lậu ma tuý hay trong những công việc trinh sát tìm tội 
phạm. Hiện nay chó còn được huấn luyện để giúp người mù và 
những người già trong một số sinh hoạt hàng ngày, chó cũng được 
dùng vào việc làm xiếc hoặc chạy đua như đua ngựa. Theo tin y học, 
chó có còn có khả năng đặc biệt có thể biết trước thời gian xảy ra kinh phong của người bệnh. Vì vậy, một vài 
nơi đã huấn luyện chó trong việc này để tránh những sự thiệt hại đáng tiếc xẩy ra cho người bệnh. 
 
Nói đến những lợi ích và đặc tính của chó, chúng ta cũng nên nhớ lại thời chiến tranh Việt Nam, ngoài những 
kẻ ăn trộm, VC là loài sợ chó nhất. Tại những miền quê, chó đã làm cho VC thất bại rất nhiều trong công việc 
lén lút giết hại dân lành hoăc ăn trộm lương thực và gia súc của dân. Nghe nói đâu vào thời gian trước năm 
1954 khi chưa có phong trào di cư , có nhiều nơi VC chiếm đóng, chúng đã ra lệnh cho dân không được nuôi 
chó, vì sợ chó phát giác những hành vi xấu của "Bác". Có lẽ chính vì vậy mà món thịt chó đã thịnh hành tại 
miền bắc từ đó. 



Các món ăn về chó  
 
 Nói về món thịt chó thì nhiều người cho rằng, nó đã được xuất phát từ Trung Hoa từ lâu, cũng giống như các 
món máu rắn, tay gấu, óc khỉ ,v,v. Như vậy, món thịt chó cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nó bắt đầu phổ biến 
và được thịnh hành có lẽ vào đầu thế kỷ 20. Dựa theo lịch sử , sau cách mạng Tân Hợi (1911) tình hình dân 
Trung Hoa rất đói khổ vì nạn những sứ quân hoành hành bóc lột. Với bản năng sinh tồn, thịt chó trở thành 
thông dụng. Hơn nữa, đặc tính người Trung Hoa rất giỏi về nấu ăn, bất cứ con gì có thể ăn được là họ có thể 
chế biến thành loại đặc biệt ngay. Và có lẽ từ đó, món thịt chó lan tràn qua miền Bắc Việt Nam chúng ta. 
 
Nói về thịt chó ở Việt nam, nhiều người cho biết trước đây cũng ít 
thịnh hành. Họ cho biết vào khoảng thập niên 30, tại miền Bắc VN chỉ 
có khoảng ba, bốn quán bán thịt chó, nhưng cũng không được đông 
khách cho lắm. Nhưng trong miền Nam thì tuyệt nhiên không thấy 
bóng dáng món ăn này tại bất cứ nơi đâu. Sau khi đất nước bị chia 
đôi, món thịt chó đã theo đồng bào miền Bắc trốn chạy CS, di cư vào 
Nam, cũng từ đó món này được phát triển trở thành thịnh hành, nhất 
là đối với dân nhậu. Tuy nhiên, nhờ sự kết hợp dân tộc Nam-Bắc mà 
món thịt chó không còn hạn chế trong cách nấu nướng như dân Bắc 
lúc mới vào, mà nó đã phát triển tới mười mấy món như chúng ta thường thấy quảng cáo tại Saigon trước 
năm 1975 và kéo dài cho đến bây giờ.  
 

 Theo những tay nhậu chuyên nghiệp thì thịt chó ngon hay không ngoài 
cách nấu nướng nó còn lệ thuộc và loại chó nữa như câu "nhất bạch, 
nhì vàng, tam khoang, tứ đốm". Hơn nữa, trong các món về chó hình 
như chỉ có món dồi là độc đáo nhất thì phải. Bởi vậy mới có câu: "Sống 
trên đời ăn miếng dồi chó. Chết xuống ân phủ biết có hay không". 
 
Một điều đăc biệt là các tên quán hàng bán thịt chó tại miền Nam VN 
trước năm 1975 đều kỵ chữ "chó". Họ dùng những tên như Quán lá Mơ, 
Hạ cờ tây, Cây còn, Mộc tồn, Củ Riềng, Sống trên đời ,v… v,... Có lẽ 
đây là đặc tính văn hóa của người Việt Nam, họ không muốn dùng 

những danh từ kém văn hóa và cũng như để an ủi loài vật thông minh này. Sau khi VC cưỡng chiếm toàn đất 
nước, xã hội VN đi vào đói rách cùng cực, từ đó chó không còn "được phép" giữ nhà mà đã trở thành món ăn 
thông dụng. Theo tin tức trong nước, ngày nay dưới chế độ CS, nghề ăn trộm chó tại VN rất thịnh hành. Hơn 
nữa trong hoàn cảnh đói rách, rất nhiều người trở nên táng tâm lương tâm, họ phải xử dụng nhiều thủ đoạn 
bất chính để sống còn. Những tay bán thịt chó thì còn tệ hơn nữa, họ không chừa một loại nào, kể cả chó 
chết, chó già , chó bệnh. Thậm chí chúng còn đem những con chó chết bệnh, chích thuốc cho tươi đem bán ra 
thị trường. Hành động này không những là một sự tồi bại mất nhân tính mà còm gây ra rất nhiều bệnh cho loài 
người. Đây có lẽ cũng là tác phẩm đặc biệt của "Đỉnh Cao trí Tuệ" CSVN tạo ra. 
 
Chó trong ngôn ngữ Việt nam 
 
Thường thì người ta dùng chữ chó để chỉ những sự kiện, hành động không được tốt đẹp như: 

 Ám chỉ những kẻ đểu cáng người ta thường dùng những chữ "đồ chó má, cho chết, chó đểu, chó phản 
chủ, …".  

 Đôi khi để diễn tả một kẻ chỉ biết nịnh bợ cầu tài mà không màng đến hai chữ liêm sỉ, người ta ví "như 
một có chó chỉ biết vẫy đuôi dưới chân chủ". Điển hình là sự khiếp nhược của CSVN đối với Trung 
Cộng trong việc cắt đất, nhượng biển và hành xử nhục nhã trong sự kiện trung Cộng vi phạm lãnh hải 
bắt, giết ngư dân Việt Nam trên Vịnh Bắc Bộ vào những ngày cận tết Ất Dậu vừa qua.  

 Khi cần diễn tả một người làm việc bừa bãi, người ta xử dụng câu "làm ăn như chó ỉa".  

 Khi diễn tả một kẻ chuyên đi soi bói kẻ khác để tâng công kiếm lợi người ta dùng chữ "chó săn".  

 Muốn ám chỉ những kẻ ăn nói không ra răng, lúng ta, lúng túng, người ta ví như "chó ăn vụng bột" như 
hiện tượng Thủ Tướng VC đi xin ăn tại các nước tiền tiến phương Tây.  

 Để diễn tả những kẻ run rẩy khiếp nhược, rên rỉ thì được ví như "chó phải khí".  

 Nhiều lúc cũng thấy người ta dùng câu "lang thang như chó dái" để chỉ những người vô dụng chỉ biết 
suốt ngày lang thang ngoài đường, ăn tục nói phét.  



 Khi cần nói đến một kẻ dâm đãng ra mặt thì dùng câu "sốn xang như chó tháng bẩy", bởi theo các cụ 
cho biết tháng bẩy là muà chó cái rượng đực.  

 Trong dị đoan, mê tín, dân gian thường tin loại chó mực có thể trừ ma quái và chó trắng thì lại cõng ma 
về nhà, nên ca dao có câu: "Nhà này ắt có tà ma. Có con chó mực sủa ra sủa vào". 

 Đối với một người con gái nói năng không được dịu dàng, lúc nào cũng gắm ga, gắm gẳn người ta 
dùng câu "nói năng như chó cắn ma", ....  

 Trong tục ngữ VN cũng có nhiều câu dùng chữ chó. Thí dụ như hoàn cảnh của dân Việt ta dưới chế độ 
VC, đã nghèo đói, không tự do, mất nhân quyền mà còn bị lũ đầu trâu, mặt ngựa cán bộ sách nhiễu 
bóc lột, người ta dùng câu "chó cắn áo rách".  

 Để chỉ những phường gian trá bịp bợm chuyên nói một đàng lại làm nột nẻo như bọn Thanh lâu Bắc 
Bộ Phủ, người ta thường dùng câu "Treo đầu Dê, bán Thịt Chó".  

 Khi tranh chấp người ta thường khuy ê n cáo kẻ thắng phải biết dừng đúng lúc, thì dùng câu "đừng đẩy 
chó vào chân tường" tất nó sẽ vì bản năng sinh tồn liều mình cắn lại.  

 Một khi nói đến kẻ bất tài nhưng vì một cơ may nào đó được ngồi một điạ vị hay chức vụ không xứng 
đáng, người ta dùng câu "chó ngáp phải ruồi" hay "chó nhẩy bàn độc".  

 Để diễn tả một hành động lưu manh, thường lừa người khác vào nơi nguy hiểm làm vật thế thân, 
người ta dùng câu "xô chó vào bụi rậm". Câu này thường áp dụng cho một số đảng phái chính trị bất 
chánh như đảng CSVN chẳng hạn.  

 Khi diễn tả một người thất thế bị một lũ vô tài bất tướng coi thường, chà đạp, người ta dùng câu "Dậu 
đổ, bìm leo, chó ỉa dập". Hoặc diễn tả thái độ của một người nào đó bằng hành động vùng vằng khiếm 
nhã, thì dùng câu "đánh chó, chửi mèo". Để diễn tả một kẻ làm bậy bị mọi người tẩy chay, đi đâu cũng 
lủi thủi cúi mặt chẳng dám nhìn ai, người ta dùng câu "Chó nhà tang", v...v...  
 

 
Nói về chó trong xã hội Âu Mỹ 
 
Trong đời sống Tỵ Nạn trên xứ người, thiết nghĩ cũng nên nói sơ qua về loài chó trong xã hội Âu Mỹ. Đối với 
xã hội Âu Mỹ ăn thịt chó là một điều đại kỵ. Họ lý luận, chó là một loại thú thông minh, tình cảm, trung thành, 
sống sát với con người và chúng là loại gia súc giúp đỡ người nhiều nhất. Vì vậy, ăn thịt chó là kém văn minh, 
phi tình nghĩa. Do đó, nuôi chó ở những nơi này rất phức tạp, phải có giấy khai sinh và được chăm sóc giống 
hệt như con người. Tuy vậy, chó vẫn là chó, không thể nào giá trị có thể ngang hàng với loài người. Bằng 
chứng bên Mỹ có một vài người Việt bị kiện vế tội ăn thịt chó. Nhưng cuối cùng quan toà chỉ phạt vạ sơ sài về 
tội giết chó bất hợp pháp và hành hạ súc vật mà thôi, chứ không kết tội ăn thịt chó. 
 
Trong hoàn cảnh ly hương, nhiều người nói rằng "nhập gia tuỳ tục" nên người Việt mình cũng không nên vì 
một món thị chó mà tạo nên rắc rối trong tình cảm với người bản xứ và chính quyền sở tại. Hơn nữa hành 
động ăn thịt chó cũng không phải là một nét đặc thù trong văn hóa dân tộc cần phải bảo tồn. Theo quy luật 
chung của xã hội, một hành vi không được đại đa số chấp nhận thì chúng ta cũng không nên làm, huống chi 
chỉ một món ăn... 
 
Hiên nay, món thịt chó thịnh hành và quy mô nhất là tại Hàn Quốc. Họ nuôi chó làm thịt cũng quy mô như nuôi 
heo, gà , bò vậy. Một điều thắc mắc là không hiểu tại sao loài chó rất thông minh, chí tình với con người như 
vậy mà vẫn bị coi rẻ, người ta thường chửi nhau là "đồ chó, ăn ở như giống chó " mới là lạ. Có lẽ đây là một 
thói quen trong ngôn ngữ cũng nên. Tuy nhiên, theo thiển nghĩ của người viết, cái lối chửi này không nên dùng 
vì quá bất công cho loài chó, mà phải chửi là "đồ Vẹm, ăn ở như loài Vẹm" mới đúng. Bởi loài Vẹm là một 
loại vô tình, vô nghĩa, vô thủy, vô chung và tàn nhẫn hơn tất cả những loài thú trên thế gian. Hầu như tất cả 
những đặc tính dã man tệ hại nhất trên thế gian thì loài Vẹm đã gom đủ để tạo thành chữ Vẹm trong dân gian. 
Nhiều người cho rằng, Vẹm vốn dĩ là vậy nhưng không hiểu sao ông trời lại sinh ra một loại người còn 
tệ hơn Vẹm nữa, đó là loại Việt Gian. Loại này đã từng được sống, học hỏi nên người nhờ xương máu 
của chiến sĩ và đồng bào tự do miền Nam, nhưng chỉ vì chút lợi trong cái bả của Vẹm mà phải bóp nát 
lương tâm để đoạn nghĩa, vong tình với quê Hương và dân tộc. Nếu đem so sánh với loài chó thì thật 
bất công và làm ô uế cả "danh dự" của loài chó trên thế gian. 
 
Trước khi kết thúc, người viết cũng xin thành thật khai báo, bài viết này có tính cách sưu tầm, lượm lặt và pha 
chế thêm một chút phiếm cho vui vẻ trong dịp xuân về, cho nên sự chính xác của dữ kiện có rất nhiều sơ xót 
xin độc giả niệm tình thứ lỗi. Sau cùng, xin kính chúc độc giả một năm mới vui tươi, an khang và thịnh vượng. 


