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Sau khi næm Giáp Thân chÃm dÙt, thì 
Ç‰n næm ƒt DÆu ÇÜ®c bàn giao tØ gi© 
giao thØa b¡t ÇÀu ngày thÙ tÜ, 09-02-
2005 Ç‹ cÀm tinh Ç‰n 24 gi© ngày 28-
01-2006. Næm ƒt DÆu này thu¶c hành 
Thûy và mång TuyŠn Trung Thûy tÙc 
nÜ§c dÜ§i suÓi, giÓng næm Giáp Thân, 
nhÜng  thu¶c Âm trong khi næm Giáp 
Thân thu¶c dÜÖng, cho nên næm ƒt DÆu 
này xem nhÜ Âm thÎnh DÜÖng suy,  có 
can ƒt ÇÙng thÙ nhì ThÆp Thiên Can 
thu¶c M¶c và có chi DÆu thu¶c Kim. Cæn 
cÙ theo luÆt thuÆn håp hay kh¡c kœ cûa 
NgÛ Hành,  thì  næm  này "Chi  kh¡c  
Can " tÙc  ñÃt  kh¡c Tr©i. Bªi vì : "Mång 
Kim kh¡c mång M¶c". Do vÆy, næm này 
cÛng giÓng y chang nhÜ næm : Tân Tœ 
(2001), Quš Mùi (2003) và Giáp Thân 
(2004) vØa  qua, m¥c  dù  có Can và Chi 
khác nhau. ñÜ®c bi‰t næm DÆu vØa qua 
là næm Quš DÆu thu¶c hành Kim, nh¢m 
ngày thÙ bäy, 23-01-1993 Ç‰n 09-02-
1994.  

Cæn cÙ theo Niên 
LÎch C° TruyŠn Á 
ñông xuÃt hiŒn 
ÇÜ®c minh ÇÎnh 
quäng bá tØ næm 
thÙ 61 cûa Ç©i 
Hoàng ñ‰ bên Tàu, 
b¡t ÇÀu næm 2637 
trÜ§c Công Nguyên, 
cho nên chúng ta 
lÃy 2637 + 2005 = 
4642, rÒi Çem chia 
cho 60 thì có k‰t 
quä VÆn Niên Løc 
Giáp thÙ 78 b¡t ÇÀu 
tØ næm 1984 cho 
Ç‰n næm 2043. Do 
vÆy, næm ƒt DÆu 
2005 này là næm 

thÙ 22 cûa VÆn Niên Løc Giáp 78 và 
næm DÆu k‰ ti‰p së là næm ñinh DÆu 
thu¶c hành HÕa, nh¢m ngày thÙ bäy 
tính tØ 28-01-2017 Ç‰n 15-02-2018.  
Næm DÆu tÙc Gà cÛng là Kê, cho nên 
trong bàn dân thiên hå cÛng thÜ©ng 
nh¡c nhª luôn trong sinh hoåt xã h¶i 
h¢ng ngày, tØ Çó m§i có nh»ng tØ ng» 
liên quan, xin trích dÅn nhÜ sau : 
DÆu là con Gà ÇÙng hång thÙ 10 cûa 12 
con vÆt trong ThÆp NhÎ ñÎa Chi. Gà là 
loài gia súc thÜ©ng ÇÜ®c nuôi trong nhà 
nhÜ : Gà, VÎt, Heo, Chó, Mèo.v.v. NhÜng 
Gà có cái Ç¥c biŒt là có 2 chân cùng v§i 
VÎt, trong khi các gia súc khác là Heo, 
Chó, Mèo .v.v thì có 4 chân. 
Gà là loài lông vÛ giÓng nhÜ loài Công, 
ÇÈ trÙng, nhÜng Gà và Công có vÎ trí 
cách biŒt nhau hèn sang, bªi vÆy, trong 
thành ng» chúng ta có câu: 
 "Gà muÓn áo Công" 
HÖn n»a, thÎt hay trÙng Gà Ç‹ cho m†i 
ngÜ©i thÜ©ng dân æn, trong khi thÎt hay 
trÙng Công rÃt trân quí và hi‰m có, cho 
nên Bà TØ Hi Thái HÆu m§i làm món 
TrÙng Công Ç‹ khoän Çãi phái Çoàn sÙ 
thÀn các quÓc gia Tây PhÜÖng vào T‰t 
nguyên Çán næm Canh Tš 1874, xin trích 
dÅn nhÜ sau : 
Trong dân gian thÜ©ng nói : "Nem Công, 
Chä phøng" Ç‹ chÌ hai món æn thu¶c 
hàng trân vÎ. Loài công trÜ§c kia không 
phäi là gia súc, cho nên muÓn tìm công 
phäi vào rØng núi xa xôi may ra tìm ÇÜ®c. 
Nem Công dù hi‰m quí nhÜng vÅn còn 

tÜÖng ÇÓi dÍ ki‰m, dÍ làm so v§i trÙng 
công, bªi thÙ nhÙt loài công làm t° ª 
nh»ng nÖi xa xôi hÈo lánh, trên cành cao 
hay vách Çá cheo leo khó tìm ra ÇÜ®c. 
ThÙ hai là dù có tìm ra ÇÜ®c ch‡ công 
Çang Ãp trÙng thì cÛng không dÍ gì Ç‰n 
gÀn °, vì công rÃt hung d», chÓng c¿ kÎch 
liŒt và cuÓi cùng n‰u thÃy không bäo vŒ 
ÇÜ®c ° trÙng, thì chúng ÇÆp b‹ nát h‰t 
chÙ không Ç‹ l†t vào tay ai.  

Bà Tây Thi Thái Hæu  sai ngÜ©i Çi lÃy 
trÙng công, nhÜng ch£ng ai làm ÇÜ®c, 
bà rÃt phiŠn mu¶n. May thay, có m¶t vÎ 
tÜ§ng quân  trÈ tu°i xin vào ra m¡t và 
tâu r¢ng: Ông có ngÜ©i anh bà con ª TÙ 
Xuyên nuôi ÇÜ®c bÀy KhÌ 100 con, 
thông minh lanh l®i, ÇÜ®c huÃn luyŒn 
thuÀn phøc, nghe ÇÜ®c ti‰ng ngÜ©i, 
chuyên Çi hái trà cùng tìm các ÇÜ®c 
thäo hi‰m hoi quí giá ª vùng rØng núi xa 
xôi hÈo lánh hi‹m trª. Ông tin r¢ng n‰u 
tÆp luyŒn cho lÛ KhÌ chúng nó có th‹ lÃy 
ÇÜ®c trÙng công. Bà Tây Thi Thái HÆu 
nghe xong trong lòng hoan hÌ, rÒi truyŠn 
Çem 1000 lång vàng ròng cùng v§i 100 
tÃm gÃm vóc Båch CÀu thÜ®ng hång 
ban cho viên tÜ§ng n† làm l¶ phí Çi TÙ 
Xuyên lo viŒc ki‰m trÙng công, n‰u 
xong viŒc së tÜªng thÜªng thêm, m‡i 
trÙng 10 lång vàng ròng n»a. Viên 
tÜ§ng n† lãnh lÎnh ra Çi ngay cùng ngÜ©i 
anh bà con huÃn luyŒn Çoàn KhÌ. H† 
thành công, lÃy ÇÜ®c 500 trÙng công, 
nhÜng thiŒt håi khá l§n bÀy KhÌ, bªi vì bÎ 
công m° ch‰t h‰t m¶t phÀn ba. Tuy 
nhiên, Bà Tây Thi Thái HÆu có trÙng 
công Ç‹ khoän Çãi khách quí.    
ThÆt Çúng v§i câu : "Có tiŠn mua tiên 
cÛng ÇÜ®c" là th‰ Çó. (tài liŒu này do M†t 
Sách  sÜu tÀm và tÜ©ng thuÆt). 

Trª låi giÓng Gà ª ViŒt-Nam, chúng ta 
thÜ©ng thÃy các loåi nhÜ sau : 

Gà Nhà tÙc Gia Kê : là loåi thÜ©ng nuôi 
gÀn nhà, sáng thä ra  nuôi trong vÜ©n, 
chiŠu tÓi chúng nó trª vŠ ngû trong 
chuÒng, ngày chÌ cho æn hai lÀn. Các 
loåi gà nhà thÜ©ng thÃy là : Gà trÓng, gà 
mái, gà tÖ tÙc gà giò, gà tre, gà ác, gà 
tàu, gà nòi (ch†i) tÙc Gà Ç‹ Çá nhau, gà 
lôi tÙc Gà Tây.v.v. nh© nuôi nhÜ th‰, 
nên thÎt chúng nó rÃt  thÖm ngon hÖn 
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các Gà nuôi nhÓt trong chuÒng Ç‹ bán 
thÎt hay trÙng. ñó là, Gà k› nghŒ. 

Gà rØng tÙc SÖn Kê : là loåi sÓng trong 
rØng, nhÕ con, bay giÕi và rÃt hung d» 
låi hi‰u chi‰n. 

Gà nÜ§c  : là loåi sÓng ngoài ÇÒng 
ru¶ng, hình dáng giÓng Gà, nhÜng bay 
rÃt giÕi nhÜ loài chim. 

Gà gô tÙc loài chim ña Ça thÜ©ng sÓng 
ÇÒi núi  có cây thÜa. 

Gà cÒ hay Gà trÓng tÙc Hùng Kê có 
thân hình l§n con, có mÒng ÇÕ chót rÃt 
oai vŒ. 

Gà mái không có mÒng ÇÕ và không 
oai vŒ nhÜ gà trÓng, cho nên ngÜ©i nào 
có gÜÖng m¥t tái mét, thì thÜ©ng bÎ thiên 
hå nói có b¶ m¥t nhÜ gà mái. 

Gà giò tÙc Gà tÖ thÜ©ng Ç‹ æn thÎt. 

Gà ác thÜ©ng có b¶ lông màu tr¡ng, thÎt 
màu Çen, chân Çen xì, nhÕ con, rÃt hiŠn 
không hung d» nhÜ Gà nòi (ch†i) 
thÜ©ng Çá nhau. Loåi gà này, là loåi Gà 
nhà,  trong dân gian rÃt thích thÎt nó Ç‹ 
hÀm v§i thuÓc B¡c nhÜ : Sâm, Nhãn 
Nhøc,  Thøc ñÎa .v.v. æn rÃt bÒi b° cho 
cÖ th‹. ñó là, ích l®i con Gà ác, nhÜng 
không bi‰t tåi sao nó mang tên Gà ác? 

Gà so là Gà m§i ÇÈ trÙng lÙa ÇÀu. Các 
trÙng ÇÈ ÇÀu ÇÜ®c g†i là trÙng Gà so. 

Gà Tre là loåi Gà nhÕ con, còn Gà trÓng 

tre thì có màu s¡c s¥c s«, låi thích Çá 
nhau, không khác Gà trÓng nòi, nó 
cÛng có c¿a n»a. 

Gà tàu có b¶ lông hÖi nâu, da vàng, thÎt 
æn rÃt ngon låi mŠm và dai n‰u nuôi thä 
trong vÜ©n. 

Khi nói Ç‰n Gà nòi Ç‹ Çá nhau, thÜ©ng 
thÃy có các b¶ lông nhÜ sau : 

Gà ñiŠu  có b¶ lông màu ÇÕ. 
Gà nhån  có b¶ lông nhÜ loài Nhån. 
Gà BÜ§m  có b¶ lông có lÓm ÇÓm nhÜ 
loài BÜ§m. 
Gà ChuÓi  có b¶ lông nhiŠu màu nhÜ: 
tr¡ng, ÇÕ, vàng, nâu, xám lÓm ÇÓm nhÜ 
thân cây chuÓi. 
Gà Xám  có b¶ lông màu xám. 
Gà Ô  có b¶ lông Çen tuyŠn. 

Khi vi‰t Ç‰n Çây, tôi låi nh§ tØ ng» ViŒt-
Nam mình rÃt phong phú, m¥c dù cùng 
màu Çen, nhÜng låi dùng khác nhau, tØ 
con vÆt  Ç‰n vÆt døng, ví nhÜ : Gà Ô 
(Gà Çen)  - Mèo Mun (Mèo ñen)  - M¿c 
Tàu (M¿c Çen)  - DÀu H¡c (DÀu Çen)  - 
M¡t huyŠn (M¡t Çen)  v.v. 

Gà ¹ có lông hay m¡t giÓng nhÜ chim 
¹... 
 Ngoài ra, trong Ca dao, Tøc Ng», Thành 
Ng» cÛng nhÜ truyŠn khÄu trong dân 
gian cÛng có rÃt nhiŠu, nói vŠ Gà, xin 
trích dÅn nhÜ sau : 

Gà låc bÀy Gà kêu chiu chít, 
Phøng lìa Loan, Phøng låi bi‰ng bay 
Xa em tØ mÃy bºa rày,  
CÖm æn  không Ç¥ng áo gài hª bâu. 
 
Gà nào hay b¢ng Gà Cao Länh, 
Gái nào bänh b¢ng gái Nha Mân. 
 
Con Gà cøc tác lá chanh,   
Con L®n øt Ît mua hành cho tôi. 
Con Chó khóc ÇÙng khóc ngÒi, 
MË Öi! Çi ch® mua tôi ÇÒng riŠng. 
 
Gà tÖ xào v§i mÜ§p già, 
V® hai mÜÖi mÓt, chÒng Çã sáu mÜÖi. 
Ra ÇÜ©ng chÎ giÍu em cÜ©i, 
R¢ng hai ông cháu k‰t Çôi v® chÒng; 
ñêm n¢m tÜªng cái gÓi bông, 
GiÆt mình gÓi phäi râu chÒng n¢m 
bên. 
 

Tu°i Thân  con KhÌ  Ö lùm, 
ChuyŠn qua chuyŠn låi, té ùm xuÓng 
sông. 
Tu°i DÆu con Gà vàng bông, 
Có mÕ có mÒng, sáng gáy ó o ... 
 
Nuôi Gà phäi ch†n giÓng Gà, 
Gà ri giÓng bé nhÜng mà ÇÈ sai. 
 
Máu Gà låi tÄm xÜÖng Gà, 
Máu ngÜ©i Çem tÄm xÜÖng ta bao 
gi©. 
 
ChÎ kia b§i tóc Çuôi Gà, 
N¡m Çuôi chÎ låi hÕi nhà chÎ Çâu ...? 
 
MË Gà con VÎt  chít chiu, 
MÃy Ç©i dì ghÈ mà thÜÖngcon 
chÒng.v.v.(ca dao) 

 
VŠ Tøc Ng» xin trích dÅn nhÜ sau : 
 

Ch§p Çông nhay nháy, Gà gáy thì 
mÜa. 
TrÈ tr¶m Gà, già tr¶m Bà. 
Gà c¿a dài thì r¡n, c¿a ng¡n thì 
mŠm. 
Gà cùng m¶t mË, ch§ hoài Çá nhau. 
Gà Çen, chân tr¡ng mË m¡ng cÛng 
mua. 
Gà tr¡ng, chân chì mua chi giÓng Ãy.  
Gà béo thì bán bên ngô, Gà khô bán 
láng giŠng. 
Gà chê thóc ch£ng b§i thì ngÜ©i m§i 
chê tiŠn. 
Gà ngÜ©i gáy, Gà nhà ta sáng. 
Gà què æn quÄn cÓi xay. 
Con Gà tÙc nhau ti‰ng gáy .v.v. (tøc 
ng»). 

 
Còn thành ng» thì : 
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QuËt mÕ nhÜ Gà. 
S® n‡i da Gà. 
Thóc Çâu no Gà, cÖm Çâu no Chó. 
M¥t tái nhÜ Gà c¡t ti‰t. 
Tóc Çuôi Gà, mày lá liÍu. 
T¶i Gà vå VÎt. 
TrÃu trong nhà Ç‹ Gà ai b§i. 
Trông Gà hoá QuÓc. 
V¡ng chû nhà, Gà m†c Çuôi tôm. 
RÓi nhÜ Gà m¡c ÇÈ. 
RÛ nhÜ Gà c¡t ti‰t. 
Gà trÓng nuôi con. 
Gà què bÎ Chó Çu°i. 
Gà muÓn áo Công. 
Gà nhà låi b§i b‰p nhà. 
M¶t tiŠn Gà, ba tiŠn thóc. 
Gà mái Çá Gà cÒ. 
Nºa Çêm Gà gáy. 
Gà ÇÈ Gà cøc tác. 
Gà mái gáy gª .v.v.(thành ng») 

 
Vi‰t Ç‰n thành ng» : "Gà mái gáy gª". 
ñó là, m¶t viŒc làm hay m¶t ÇiŠm bÃt 
thÜ©ng, bªi vì thói Ç©i thÜ©ng con Gà 
trÓng m§i gáy, con Gà mái thÜ©ng không 
gáy, chÌ khi nào nó ÇÈ xong thì cøc tác 
mà thôi, cho nên viŒc con Gà mái gáy là 
viŒc bÃt thÜ©ng và trong xóm làng nào 
nghe ÇÜ®c ti‰ng Gà mái gáy, thì cho là 
ÇiŠm gª tÙc bÃt thÜ©ng, không  khác cô  
hay  bà  nào Çó  trong  xóm làng có hành 
Ç¶ng bÃt thÜ©ng hay quá qu¡c ho¥c Çôi 
khi làm ô-nhøc gia phong... Nhân Çây, 
xin trích dÅn truyŒn cûa Bà Võ T¡c Thiên 
nhÜ sau :  

Vào Ç©i nhà ñÜ©ng ª bên Tàu, vua 
ñÜ©ng Thái Tôn tuy‹n Võ ThÎ vào cung 
làm Tài Nhân. Khi vua Thái Tôn lâm 
tr†ng bÎnh, thì Võ ThÎ cÓ ve vãn Thái Tº. 
Lúc vua cha ch‰t, Thái Tº ñÜ©ng Cao 
Tôn lên ngôi, thì Võ ThÎ ra tay chi‰m ngôi 
Hoàng HÆu, Ç‹ trª thành Võ HÆu. TØ Çó, 
Võ HÆu lÃn quyŠn vua và rÃt Ç¶c Çoán. 
BÜ§c ÇÀu, Võ HÆu t¿ tay ph‰ Thái Tº Lš 
Trung (con l§n), Ç‹ lÆp con thÙ là Lš 
Ho¢ng. Sau thÃy Lš Ho¢ng khó dåy bäo, 
Võ HÆu liŠn gi‰t Lš Ho¢ng rÒi lÆp Lš 
HiŠn, k‰ Ç‰n Võ HÆu truÃt bÕ Lš HiŠn và 
cho Lš Tri‰t lên làm Thái Tº. Khi vua 
Cao Tôn mÃt, Lš Tri‰t lên ngôi lÃy hiŒu là 
Trung Tôn, nhÜng quyŠn bính ÇŠu n¢m 
trong tay cûa mË làVõ HÆu. ñÜ®c m¶t 

næm, thì Trung Tôn låi bÎ mË truÃt ph‰ 
xuÓng gi» chÙc LÜ Læng VÜÖng, Ç‹ 
ngÜ©i em là Lš ñän lên ngôi. Sau cùng 
bà låi truÃt ph‰ luôn Lš ñän, rÒi t¿ xÜng là 
Võ T¡c Thiên Hoàng ñ‰ Ç°i quÓc hiŒu là 
Chu. Còn nh»ng thân vÜÖng nhà ñÜ©ng, 
ai có š chÓng låi ÇŠu bÎ Bà tru diŒt såch 
h‰t.  

TØ Çó, Bà Võ ThÎ trª thành Bà Võ T¡c 
Thiên Hoàng ñ‰, xem viŒc nÜ§c nhÜ 
viŒc nhà cûa Bà. ñó là, s¿ bÃt thÜ©ng, 
không khác " Gà mái gáy gª " vÆy. 

Không nh»ng trong các : Ca Dao, Tøc 
Ng» và Thành Ng» nói Ç‰n Gà,  mà 
trong các câu hò cÛng nói Ç‰n Gà, ví 
nhÜ sau : 

Gió ÇÜa cành trúc là Çà, 
Ti‰ng chuông Thiên Mø, canh Gà th† 
XÜÖng. 
Khi nói vŠ các giai thoåi và nguÒn gÓc vŠ 
Gà cÛng nhÜ phÜÖng pháp Çá Gà hay 
dùng Gà Ç‹ nÃu các thÙc æn thì rÃt 
nhiŠu. Bªi vì, Gà là m¶t trong nh»ng gia 
súc xem nhÜ rÃt ÇÜ®c m†i ngÜ©i bi‰t 
Ç‰n, n‰u k‹ ra h‰t thì së tÓn nhiŠu th©i 
gi© vô ích, xin tåm chÃm dÙt ÇŠ tài này. 
Nhân Çây, xin trích dÅn m¶t sÓ tiêu ÇŠ 
vŠ: VŠ giai thoåi vŠ Gà sau Çây :  

- Con Gà nÖi thành C° Loa. 
- Tä Quân Lê Væn DuyŒt và Thú ch†i 
Gà. 
- Con Gà cûa Trång Quÿnh. 
- MÃt ngôi vì Gà. 
- Häi Ninh QuÆn Công ch‰t vì Gà. ...v.v. 

Trª låi bàn vŠ tu°i DÆu tÙc con Gà, 
chúng ta Çã bi‰t nó có hai chân nhÜ con 
VÎt, nhÜng nó ÇÜ®c vào hång thÙ 10 
trong ThÆp NhÎ ñÎa Chi, trong khi con VÎt 
ÇÙng ngoài lŠ. Dù r¢ng có hai chân, 
nhÜng nó rÃt tài ba hÖn hai con vÆt có 4 
chân là : TuÃt (Chó) -H®i (Heo) ÇÜ®c vào 
trong ThÆp NhÎ ñÎa Chi.  

Gi© DÆu = là gi©  tØ 17 gi© chiŠu  Ç‰n  
Çúng  19gi© tÓi. 
Tháng DÆu = là tháng tám cûa næm âm 
lÎch. 

Khi vi‰t næm nay là næm ƒt DÆu, tôi låi 
nh§ næm ƒt DÆu thu¶c hành Thûy (13-
02-1945 Ç‰n 01-02-1946),  ª MiŠn B¡c 

bÎ th¿c-dân Pháp cÃu k‰t v§i quân- phiŒt 
Nh¿t làm cho 2 triŒu ÇÒng bào ru¶t thÎt 
ch‰t vì Çói m¶t cách oan u°ng và tàn 
nhÅn (n‰u cÀn xin xem låi quy‹n thÜ®ng 
tØ trang 385 Ç‰n 394). 
 
Tu°i DÆu ÇÜ®c Tam Håp là : Tœ, DÆu và 
Sºu. Bªi vì, theo luÆt thuÆn håp hay kh¡c 
kœ cûa NgÛ Hành thì : Tœ có hành HÕa, 
DÆu có hành Kim và Sºu có hành Th°, 
cho nên chúng ta phân tách tØng c¥p 
tu°i chÌ thÃy tu°i Sºu ÇÜ®c tÜÖng sanh 
v§i tu°i Tœ và tu°i DÆu nhÜ sau : 

☯  c¥p Sºu và DÆu có :  
Hành Th° (Sºu) sanh hành Kim(DÆu), 
cho nên ÇÜ®c tÜÖng sanh. Bªi vì, hành 
Th° bÎ sanh xuÃt và hành Kim  ÇÜ®c 
sanh nhÆp. 

☯  c¥p Tœ và Sºu có : 
Hành HÕa (Tœ) sanh hành Th° (Sºu), 
cho nên ÇÜ®c tÜÖng sanh. Bªi vì, hành 
HÕa  bÎ sanh xuÃt hành Th° ÇÜ®c sanh 
nhÆp. Trong khi, hành HÕa(Tœ) kh¡c 
hành Kim (DÆu) cho nên  bÎ tÜÖng kh¡c. 
Bªi vì, hành HÕa ÇÜ®c kh¡c xuÃt và Kim 
bÎ kh¡c nhÆp. Do vÆy, c¥p tu°i Tœ và DÆu 
xem nhÜ Không  ñÜ®c  TÜÖng  Håp, chÌ 
có tu°i  Sºu  ÇÜ®c TÐ÷NG H�P cä tu°i 
DÆu và tu°i Tœ mà thôi hay nói khác Çi, 
tu°i Sºu ÇÜ®c NhÎ Håp cä tu°i DÆu và 
tu°i Tœ. 

Trái låi, tu°i DÆu thu¶c nhóm TÙ TuyŒt  là 
: 
Tš, Ng†, Mão và DÆu. TrÜ©ng h®p này 
giÓng nhÜ tÙ m¶. hay tÙ xung. N‰u 
chúng ta chÎu khó Ç‹ š và phân tách së 
thÃy nhóm này, có tØng c¥p kh¡c kœ 
nhau mà thôi, ví nhÜ:  

☯  C¥p Tš Ng† bÎ tÜÖng kh¡c, bªi vì : Tš 
có hành Thûy và Ng† có hành HÕa. Cæn 
cÙ theo luÆt thuÆn håp hay Kh¡c Kœ cûa 
NgÛ Hành thì "hành Thûy (Tš)  kh¡c 
hành HÕa (Ng†)". 

☯  C¥p Mão DÆu bÎ tÜÖng kh¡c, bªi vì : 
Mão có hành M¶c và DÆu có hành Kim. 
Cæn cÙ theo luÆt thuÆn håp hay Kh¡c Kœ 
cûa NgÛ Hành thì "hành Kim (DÆu)  kh¡c 
hành M¶c (Mão)". 
☯  C¥p Ng† DÆu bÎ tÜÖng kh¡c, bªi vì : 
Ng† có hành HÕa và DÆu có hành Kim. 
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Cæn cÙ theo luÆt thuÆn håp hay Kh¡c Kœ 
cûa NgÛ Hành thì "hành HÕa (Ng†) kh¡c 
hành Kim (DÆu)". 

☯  Trong khi Çó, c¥p DÆu Tš thì ÇÜ®c 
tÜÖng sanh, bªi vì : DÆu có hành Kim và 
Ng† có hành HÕa Cæn cÙ theo luÆt thuÆn 
håp hay Kh¡c Kœ cûa NgÛ Hành thì 
"hành Kim (DÆu) sanh hành HÕa (Ng†)". 

Ngoài ra, tu°i DÆu thu¶c chi âm, k‰t h®p 
v§i 5 can âm, có hành gì ? xin trích dÅn 
nhÜ sau : 
 
 

TrÜ§c khi tåm k‰t thúc bài này, tôi xin 
trích dÅn th©i gian 10 næm nh»ng næm 
con Gà vØa qua và s¡p t§i có Hành nhÜ 
th‰ nào? Ç‹ cÓng hi‰n quš bà con ÇÒng 
hÜÖng xem mình có phäi sanh Çúng 
næm DÆu hay không nhÜ dÜ§i Çây  : 
Và xin trích dÅn thêm vŠ nh»ng cây cÕ 
mang tên Gà nhÜ sau : 
 

• Cây mÒng (mào) Gà tr¡ng  
• Cây mÒng (mào) Gà ÇÕ  

 hai cây này cÛng có tên là Dã Kê Quan. 
• Cây Ru¶t Gà. 
• Cây seo (theo) Gà tÙc là PhÜ®ng 

vï Thäo 
• Cây keo DÆu tÙc là cây BÒ K‰t. 
• Cây Kê huy‰t ñ¢ng. 

• Cây Kê NiŒu Thäo tÙc là 
câyThÜ©ng SÖn. 

• CÕ trói Gà tÙc là cÕ tÏ Gà. 
• CÕ ti‰t Gà   ...v.v. 

ñó là nh»ng cây cÕ có th‹ bi‰n ch‰ Ç‹ trÎ 
bÎnh thông thÜ©ng, xem nhÜ dÜ®c thäo. 

Nhân dÎp bÜ§c sang næm ƒt DÆu kính 
chúc tÃt cä quš bà con ÇÒng hÜÖng 
ÇÜ®c Bình An và m†i nhà ÇÜ®c Hånh 
Phúc và Vån S¿ NhÜ Ý Çúng nhÜ các 
câu nhÜ sau : 

...Canh khuya Gà gáy máu Çào 
m§i ngÜng. 

ho¥c là : 

...T§i Gà vŠ ° dân mình bình an. 
Mong l¡m thay! n‰u ÇÜ®c nhÜ vÆy, thì 
ÇÃt nÜ§c mình së càng ngày càng phÒn 
vinh, sung túc và giàu ÇËp trong tÜÖng 
lai. 

 

 
Hàn Lâm NguyÍn-Phú-ThÙ 

 
 
 
 
 

Mai nôû tröôùc saân chuøa 
(tieáp trang 23 vaø heát) 

 

Sư nói: “Hai phía chẳng phải động, 
động ở phía nhà ngươi. Mùa xuân đã 
về, hoa mai còn đang nở trước sân, mọi 
người rộn rịp lo chuẩn bị đón xuân. Xin 
mượn lời tụng sau đây để kết luận cho 
bài:  

“Con trùn chặt đứt làm hai, 
Bên nào cũng động mấy ai tỏ mà. 
Hỏi chi tánh Phật đâu là, 
Uổng công mổ ruột lòi ra sáu rùa.” 

Sách tham khảo: 

-Văn học đời Lý-Trần của Ngô Tất Tố 
-Tư tưởng Phật giáo trong thời Lý của 
Nguyễn Vĩnh Thượng  
-Văn học P-G thời Lý-Trần của Nguyễn 
Công Lý. 

Tên Næm Th©i Gian Hành Gì? 
K› DÆu 22-01-1909 Ç‰n 09-02-1910 Th° 
Tân DÆu 08-02-1921 Ç‰n 27-01-1922 M¶c 
Quš DÆu 26-01-1933 Ç‰n 13-02-1934 Kim 
ƒt DÆu 13-02-1945 Ç‰n 01-02-1946 Thûy 

ñinh DÆu  31-01-1957 Ç‰n 17-02-1958 HÕa 
K› DÆu 17-02-1969 Ç‰n 05-02-1970 Th° 
Tân DÆu 05-02-1981 Ç‰n 24-01-1982 M¶c 
Quš DÆu 23-01-1993 Ç‰n 09-02-1994 Kim 
ƒt DÆu 09-02-2005 Ç‰n 28-01-2006 Thûy 

ñinh DÆu 28-01-2017 Ç‰n 15-02-2018 HÕa 
 

 
Các tu°i DÆu Thu¶c hành gì? 

ƒt DÆu Thûy 
ñinh DÆu HÕa 
K› DÆu Th° 
Tân DÆu M¶c 
Quš DÆu Kim 

 


