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Trong quan niÇm cça ng°Ýi ViÇt
x°a, chó là con v-t trung thành và mang l¡i nhiÁu may m¯n. Chó bình th°Ýng chÉ
coi °ãc ph§n d°¡ng, muÑn canh giï ph§n âm thì ph£i nuôi chó á. Tåc thÝ chó °ãc
biÃu hiÇn d°Ûi nhiÁu hình théc. Ng°Ýi ViÇt th°Ýng chôn chó á tr°Ûc cÕng nh° mÙt
linh v-t vÛi ý ngh)a c§u phúc, trë tà ho·c ·t chó á trên bÇ thÝ và coi nh° mÙt
b-c th§n linh. Chó á trong nhà th°Ýng nhÏ, mang dáng v» hiÁn lành, không to lÛn
nh° chó á ß ình, Án, phç.

Trong khi nhiÁu công sß, di tích Án chùa sí dång linh
v-t ngo¡i lai Ã gác cía thì ß nhiÁu Ëa ph°¡ng ng°Ýi dân v«n giï tåc chôn chó
á tr°Ûc cía, th-m chí thÝ và kính c©n gÍi là cå Th¡ch, Th§n c©u, quan lÛn
Hoàng Th¡ch.Â

Trong quan niÇm cça ng°Ýi ViÇt x°a, chó là con v-t trung thành và mang l¡i nhiÁu
may m¯n. Chó bình th°Ýng chÉ coi °ãc ph§n d°¡ng, muÑn canh giï ph§n âm thì ph£i
''nuôi'' chó á. Tåc thÝ chó °ãc biÃu hiÇn d°Ûi nhiÁu hình théc. Ng°Ýi ViÇt
th°Ýng chôn chó á tr°Ûc cÕng nh° mÙt linh v-t vÛi ý ngh)a c§u phúc, trë tà ho·c
·t chó á trên bÇ thÝ và coi nh° mÙt b-c th§n linh. Chó á trong nhà th°Ýng nhÏ,
mang dáng v» hiÁn lành, không to lÛn nh° chó á ß ình, Án, phç.

Chó á canh tr°Ûc phç qu-n công NguyÅn NgÍc Trì (Hát Môn, Phúc ThÍ, Hà NÙi)Â
Phç thÝ qu-n công NguyÅn NgÍc Trì ß làng Hát Môn, xã Hát Môn (Phúc ThÍ, Hà NÙi)
có 4 con chó á, 2 con nghê á, toàn bÙ b±ng á xanh nguyên phi¿n. 4 con chó á
·t tr°Ûc và sau phç gÍi là th¡ch c©u, hai chân tr°Ûc éng, chân sau nh° s¯p nhÕm
lên sça. Tr°Ûc t°ãng chó á có bát h°¡ng Ã thÝ.
Ông NguyÅn NgÍc Toàn, con cháu hÍ NguyÅn NgÍc, cing là
ng°Ýi trông coi không bi¿t nhïng con chó á này có të bao giÝ, chÉ bi¿t th¡ch c©u
ngÓi ây có ý ngh)a Ã canh gác cho phç, giÑng nh° nhïng con chó bình th°Ýng
khác canh nhà cho ng°Ýi dân. "Chó á có të khi dñng phç này vào th¿ k÷ 18,
dòng hÍ NguyÅn NgÍc bao Ýi nay Áu thÝ cúng c©n th-n", ông Toàn cho hay.

Â Chó á ß làng Ëch V) (Ph°¡ng ình, an Ph°ãng)
°ãc ·t trên bÇ thÝ lÛn ß c¡nh ình
Dân làng Ëch V), xã Ph°¡ng ình (an Ph°ãng, Hà NÙi) thÝ chó á nh° mÙt vË th§n
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và gÍi là quan lÛn Hoàng Th¡ch. Con chó á cao 1,4 m, §u h°Ûng vÁ phía núi Ba
Vì, d°Ûi chân còn có mÙt àn chó nhÏ. Quan lÛn Hoàng Th¡ch ngñ ß giïa làng, bên
c¡nh ình và chùa Ëch V). Tr°Ûc ây, ng°Ýi dân thÝ chó á ß mô ¥t th¥p. Sau
này, hÍ xây bÇ thÝ và r°Ûc ngài lên, không xây cÕng, t°Ýng bao quanh Ã ngày lÅ,
§u tháng, ai cing có thÃ th¯p h°¡ng c§u bình yên, may m¯n.
Nhïng ng°Ýi cao tuÕi nh¥t trong làng nh° ông Ph¡m Vn
Toàn (84 tuÕi) không bi¿t con chó ß ó të bao giÝ. ChÉ bi¿t trong tâm théc cça
ng°Ýi Ëch V) bao Ýi, con chó á này chính là vË th§n che chß, mang ¿n bình
yên cho c£ làng. "Có ti¿ng chó sça thì ma qu÷ không dám bén m£ng tÛi nhà.
Nuôi chó cing chính là Ã ánh Ùng cho ng°Ýi làng bi¿t m×i khi có gi·c giã, trÙm
c°Ûp", ông Toàn cho hay.
Chó á ·t trong ình làng Phù Trung (Th°ãng M×, an
Ph°ãng) l¡i °ãc ng°Ýi dân gÍi là th§n c©u hay hoàng th¡ch c©u. Chó á °ãc ·t
lên bÇ thÝ ß bên ph£i, vëa Ã trông coi ình, vëa °ãc thÝ cúng nh° mÙt vË th§n.
Làng Phù Trung hình thành të vài trm nm nay, con chó á tr°Ûc °ãc thÝ ß gò ¥t
§u làng. Sau này gò bË phá, các cå cao niên r°Ûc chó á vÁ ·t trong ình.
Ông Hà Vn Gia (82 tuÕi), Tr°ßng ban di tích làng Phù
Trung cho bi¿t: "M×i khi làng có viÇc, các chç t¿ x°Ûng tên vË thành hoàng
làng rÓi sau ó là x°Ûng ¿n th§n c©u. NhiÁu Ýi nay, vË th§n c©u này cùng vÛi
các vË thành hoàng làng °ãc dân thÝ cúng c©n th-n, không dám l¡ là".
Hình théc thÝ chó á khá phÕ bi¿n ß nông thôn, các
vùng quanh Hà NÙi nh° Hà Tây (ci), B¯c Ninh, B¯c Giang, H°ng Yên& Sau nm 1954,
ß mé nam ngã t° Trung HiÁn (phÑ ¡i La ti¿p giáp vÛi Minh Khai (Hà NÙi) ngày
nay) có con chó á khá lÛn tr¥n giï nên n¡i ây còn °ãc gÍi là cía ô Chó á.
Qua thÝi gian, chó á không còn và tên cía ô này chÉ tÓn t¡i trong tâm trí r¥t
ít ng°Ýi sÑng g§n ó.
Þ m×i vùng, hình théc thÝ chó á cing khác nhau. Ng°Ýi
Tày, Nùng mÙt sÑ n¡i ß L¡ng S¡n có tåc chÍn ngày tÑt Ã ·t con chó á tr°Ûc cía
trông nhà và trë tà ma. VÛi ng°Ýi Dao, hình £nh con chó °ãc biÃu hiÇn trên
trang phåc. Ng°Ýi Pa Cô trong tÙc ng°Ýi C¡ Tu còn kiêng gi¿t thËt, coi con chó
nh° v-t tÕ truyÁn. Ngày nay, ng°Ýi ViÇt mÙt sÑ n¡i không chôn chó á ß tr°Ûc cía
nh°ng v«n mua chó gÑm vÁ Ã bày trong nhà, vëa xua uÕi tà ma, vëa làm v-t
trang trí.
Â NhiÁu tài liÇu lËch sí cing ghi chép viÇc thÝ
cúng chó á. CuÑn LËch triÁu hi¿n ch°¡ng lo¡i chí, Phan Huy Chú vi¿t "Nghi
môn ß iÇn Lam Kinh có hai con chó á r¥t thiêng" ß ph§n D° Ëa chí ghi
chép vÁ tr¥n Thanh Hoa. Trong cuÑn ViÇt Nam vn hóa sí c°¡ng, hÍc gi£ ào
Duy Anh tëng nh¯c: "X°a kia, cía ngõ th°Ýng không làm úng chính giïa nhà
và sân Ã cho ng°Ýi ngoài ëng nhìn th³ng vào trung tâm nhà. Ng°Ýi ta cing th°Ýng
kiêng không Ã cho có con °Ýng âm th³ng vào nhà, hay là có Án chùa ß tr°Ûc
nhà. N¿u b¥t ¯c d) không tránh °ãc nhïng iÁu kõ ¥y thì ng°Ýi ta chôn ß tr°Ûc
nhà mÙt con chó á hay là treo mÙt cái g°¡ng ß trên cía chính Ã yÃm tà
khí".
Giáo s° Ngô éc ThËnh, Giám Ñc Trung tâm Nghiên céu
và b£o tÓn vn hoá tín ng°áng ViÇt Nam, çy viên HÙi Óng Di s£n vn hóa quÑc
gia, cho bi¿t tåc thÝ chó á ã có të lâu. ThÝi vua Lý Công U©n ã cho dân l-p
Án thÝ C©u Nhi ß hÓ Trúc B¡ch (Tây HÓ, Hà NÙi). ây là phong tåc ¹p trong tín
ng°áng cça ng°Ýi ViÇt, nên °ãc gìn giï và mß rÙng.
Theo giáo s° ThËnh, chó á, nghê á là nhïng con v-t g§n
gii vÛi tâm linh ng°Ýi ViÇt, nên °ãc dùng Ã thay th¿ s° tí ngo¡i lai trong mÙt
sÑ ình, chùa hiÇn nay. "Chó canh cía là iÁu hãp vÛi thñc t¿ cuÙc sÑng,
cing là biÃu t°ãng cça iÁm lành. Ng°Ýi x°a quan niÇm chó ¿n nhà là tÑt nên
nhiÁu n¡i thÝ cúng không chÉ tr°Ûc ây mà còn ß giai o¡n c-n, hiÇn ¡i. S° tí
chç y¿u °ãc ng°Ýi Trung QuÑc dùng Ã canh lng mÙ. Mang s° tí vÁ tr°Ûc c¡
quan, ình, chùa là viÇc hÍc òi mà không hiÃu gì vÁ vn hóa", giáo s° ThËnh
phân tích.
(Theo VnExpress)Â
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