
 

HÌNH TƯỢNG CON CHÓ TRONG CÁC NỀN VĂN HÓA 

Nguyễn Thanh Lợi (*) 

1. Con chó trong văn hóa các nước 

Huyền thoại ở nhiều nước trên thế giới đều liên kết với con chó: Anubis, T’ien 

K’uan (Thiên khuyển), Cerbère, Xolotl, Garm…với Thần Chết, với âm phủ, với hạ 

giới, với những vương quốc vô hình do các thần âm ty hay thái âm điều khiển. Biểu 

tượng rất phức tạp của con vật này ngay từ đầu đã gắn bó với bộ ba nguyên tố đất 

(thổ) - nước (thủy) - trăng (nguyệt), mà ý nghĩa huyền bí ta đều biết ở chúng, mang ý 

nghĩa âm tính, đồng thời là giá trị sinh trưởng, tính dục, bói toán, nền tảng, tất cả rất 

thích hợp với khái niềm về cái vô thức cũng như cái tiềm thức. 

Chức năng huyền thoại đầu tiên của chó, được ghi nhận khắp nơi trên thế giới là 

chức năng dẫn hồn, dẫn dắt con người trong bóng đêm của cõi chết. Từ Anubis, 

Cerbère cho đến Thot, Hécate, Hermès, tất cả những nhân vật lớn dẫn dắt linh hồn, ở 

mọi giai đoạn lịch sử văn hóa phương Tây đều mượn bộ mặt của chó. 

Trong tranh tượng Ai Cập, có rất nhiều những con khỉ đầu chó, được giao sứ 

mệnh giam giữ hoặc thủ tiêu những kẻ thù của ánh sáng và gác cổng các thánh địa, 

thánh thất. 

Ở các bộ tộc Đức cổ, có một con chó khủng khiếp tên là Garm, chuyên gác lối 

vào Niflheim, vương quốc của những người chết, xứ sở của băng giá và bóng tối. 

Người Mêhicô cổ nuôi những con chó chuyên để làm bạn đồng hành và dẫn 

đường cho những người chết sang thế giới bên kia. Người ta chôn cùng người chết 

một con chó màu sư tử (màu lửa) để hộ vệ người quá cố cũng như Xolotl, chó thần đã 

từng hộ vệ Mặt Trời trong cuộc du hành dưới lòng đất. Hoặc là con chó được hiến 

sinh trên mộ chủ của nó, để giúp chủ sau cuộc hành trình dài vượt qua được 9 con 

sông lớn, ngăn lối lên Chocomenmictlan, bầu trời thứ chín, chốn ở vĩnh hằng của 

những người quá cố. 
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Tại Goatêmala, những người da đỏ Lacandon vẫn đặt ở bốn góc mộ của họ bốn 

tượng chó nhỏ bằng lá cọ. 

Chòm sao thứ 13 và là cuối cùng trong chòm sao Hoàng đạo Mêhicô là chòm sao 

Chó, nó dẫn dắt đến những ý niệm về sự chết, sự cáo chung, về thế giới dưới đất 

nhưng đồng thời cũng về sự khởi đầu, sự đổi mới. 

Ở Xibia (Nga), người Gold bao giờ cũng chôn người chết cùng với con chó của 

người ấy. Trong một số dân tộc cưỡi ngựa, con ngựa của người chết bị hiến sinh và 

thịt của nó được phân chia cho chó và chim là những con vật dẫn đường người quá cố 

vào những vương quốc âm phủ và thiên đường. 

Tại Iran và Bactriane, người ta phó mặc chó cho những người chết, người già và 

những người mắc bệnh. Ở Bombay (Ấn Độ), những người Parsi đặt một chó bên cạnh 

những người sắp chết, để cho người và chó nhìn vào mắt nhau. Khi một người đàn bà 

ở cữ chết, người ta đưa ra không phải một mà là hai con chó, bởi vì phải bảo đảm cho 

cuộc du hành của hai linh hồn. 

Con chó còn đóng vai trò kẻ can thiệp giữa thế giới bên này với thế giới bên kia, 

phát ngôn cho những người sống để hỏi những người đã chết và các thần linh dưới đất 

về xứ sở của họ. Người Bantous ở Kasai (vùng trũng Conggo) có thuật bói toán bằng 

thôi miên, theo thuật này người khách của thầy bói, nối với thầy bằng sợi dây, được 

thả xuống một cái hố, để từ đó bắt liên lạc với các thần, nhờ sự có mặt ở hai bên anh 

ta, trong khi anh ta rơi vào trạng thái thôi miên, một con chó và một con gà mái. 

Những tập tục ở Xibia lặp lại tập tục châu Phi. Trong các đám tang, người ta cho 

chó ăn cái phần của người quá cố với lời khấn: 

               Khi người ta còn sống, người tự ăn uống, 

              Bây giờ, khi người đã mất, anh linh người thụ lộc! 

Con chó cũng được gán cho cả năng lực bói toán thể hiện qua y phục của thầy 

pháp Shaman làm bằng da chó thuộc. Khu vực Tây Phi cũng tìm thấy tín niệm này. 

Để tăng cường năng lực bói toán cho chuỗi hạt, họ đã chôn nó trong bụng một con 

chó được hiến tế suốt mấy ngày. 



Đối với người Iroquois, chó là sứ giả can thiệp giúp người. Hàng năm vào những 

ngày Tết năm mới, theo truyền thống người ta hiến tế một con chó trắng. Sự hiến sinh 

này là tiết mục trung tâm của lễ hội. Con chó được xem như một sứ giả lập tức mang 

lên trời những lời cầu nguyện của con người. 

Nếu chó xuống âm phủ thì thường nó canh gác chốn ấy hoặc là cho các chủ nhân 

cõi âm vay mượn bộ mặt của mình. Trong thần thoại Hy Lạp, Hécate, nữ thần của 

bóng tối có thể mang hình dạng một con ngựa cái hoặc một con chó hay lui tới các 

ngã tư cùng với bay chó săn hung dữ theo sau. Những thầy pháp ở Altai khi xuống âm 

phủ đều phải đối phó với những con chó gác nơi ở của chủ nhân âm phủ. Ngày thứ 

mười trong lịch bói toán của gười Aztèque là ngày Chó. Người chủ phù hộ ngày này 

là thần âm phủ và bầu trời thứ mười là nơi ngự của các thần linh đêm. 

Là con vật dẫn hồn, cũng như Hermès, chó nếu gặp cơ hội, còn biểu hiện những 

khả năng chữa bệnh. Trong thần thoại Hy Lạp, nó có mặt trong số các biểu hiện của 

Asclépios (Esculape của người Latinh), một anh hùng và vị thần của y học. 

Sự hiểu biết của nó về cõi bên kia cũng như bên này của cuộc sống con người 

làm cho con chó hay được hình dung như một anh hùng khai phá hay phổ biến hơn là 

người chủ đã chiếm lĩnh được lửa, đồng thời như một thủy tổ huyền thoại. Điều này 

đã đưa thêm vào biểu tượng chó một ý nghĩa tính dục. 

Người Bambara ví nó với dương vật. Theo lối uyển ngữ, người ta thậm chí dùng 

từ chó để chỉ bộ phận ấy. Liên tưởng này có thể xuất phát từ phép so sánh giữa sự 

giận dữ - sự cứng lên - của dương vật trước âm hộ với tiếng chó sủa trước người lạ 

mặt. Nó cũng có thể xuất phát từ quan niệm về sự ham muốn nhục dục của con người, 

mà tính tham lam của nó trong lĩnh vực này chỉ có thể tương đương với tính háu đói 

của chó. 

Nhiều huyền thoại của người Tuyếc-Mông kể về những người phụ nữ thụ thai 

bởi ánh sáng. Thường các chuyện ấy có một chi tiết là sau khi đã nhập vào người đàn 

bà, ánh sáng rời bỏ người ấy dưới dạng một con chó vàng. Điều này gợi cho ta nhớ 

đến con chó màu sư tử, màu mặt trời tuyệt vời của người Aztèque (Nam Mỹ). 



Mặt khác, chó và chó sói được xem là những con vật khởi thủy cho nhiều dòng 

họ Tuyếc- Mông, như nhiều huyền thoại của người Mỹ da đỏ đã chứng minh. Người 

Dené ở Bắc Mỹ cho rằng nguồn gốc loài người là từ những quan hệ bí mật của một 

người phụ nữ với một con chó đực. Truyền thuyết Aztèque kể rằng Xololt, chó thần 

đã đánh cắp từ âm phủ những hài cốt để từ đó các thần linh tạo ra giống người mới. 

Là thủy tổ huyền thoại của con người, chó cũng có vai trò khá nổi trội trong 

những công việc của mặt trăng. Vì thế mà cũng giống như con vật “nguyệt tính” khác 

như thỏ, cáo… nó hay được xem như một thủy tổ hoặc một anh hùng hơi dâm dục. Ở 

Mélanésie nó là thủy tổ của một trong bốn gia cấp xã hội đã được Malinowski nghiên 

cứu. Con chó cái Romus gợi sự liên tưởng đến muôn vàn những họ chó khác được tôn 

là những anh hùng khai hóa, liên quan tới sự thiết lập chu kỳ nông nghiệp. 

Trong truyền thống văn hóa đó, con chó thường xuất hiện như là một anh hùng 

sinh ra lửa, như tia lửa có trước tia lửa của sự sống hay nhiều khi trùng hợp với nó. 

Người Chilouk ở vùng Nil Trắng và toàn bộ vùng thượng lưu sông Nil tin rằng con 

chó đã đánh cắp lửa ở con rắn nằm trên cầu vồng, ở các thần linh trên trời hoặc ở 

chính vị Thần Tối Thượng để mang xuống cõi trần gian, giấu tia lửa trong lông đuôi 

của mình. Trên đường chạy về nhà cái đuôi của nó bị bốc lửa và gào rú vì đau đớn, nó 

đã truyền lửa cho cây cỏ trong rừng rậm. Từ đó loài người có được lửa. Người Fali ở 

bắc Cameroon liên kết nó với con khỉ đen, hóa thân của người thợ rèn đã đánh cắp 

lửa. Còn đối với bộ tộc Prodovko láng giềng của họ, thì chó đã đem lại cho con người 

hai cái quý nhất: lửa và cây kê. Người Ibo, Ijo và các sắc tộc khác vùng Biafra cũng 

tin rằng chó đã đánh cắp lửa trên trời mang xuống cho con người. 

Ở Nam Mỹ, con chó già (Canis vetulus) không chiếm lửa mà là chủ sở hữu đầu 

tiên của lửa. Hai anh hùng sinh đôi dưới dạng sên và cá đã đánh cắp lửa cho y. Tại 

Bắc Mỹ, phép so sánh - liên tưởng giữa lửa với hành vị tính giao được xác nhận trong 

nhiều huyền thoại khác nhau, biểu dương con chó như một anh hùng sinh ra lửa. Đối 

với người Sia và Navajo ở Mêhicô mới, người Kaok, người Gallinomero, người 

Achomawi, người Maidu ở Californie; chó sói - anh hùng vĩ đại của thảo nguyên - đã 

sáng chế ra lửa bằng sự cọ sát hoặc đã đánh cắp lửa, giấu vào trong tai mang về cho 



con người. Nó còn tổ chức cuộc chạy đua tiếp sức, mà qua đó con người đã suy tôn nó 

như một thần linh. 

Các huyền thoại ở châu Đại Dương nhấn mạnh nhiều hơn ý nghĩa tính dục trong 

biểu tượng chó, tuy nhiên vẫn luôn gắn chặt với hành động chiếm lửa. Tại Nouvelle-

Guinée, nhiều bộ tộc cho rằng con chó đã đánh cắp lửa của chủ nhân đầu tiên là con 

chuột, tất nhiên là lửa của âm ty. Người Motu và người Ozokaiva ở Papouasie tin 

chắc rằng chó là chủ của lửa vì nó luôn ngủ gần lửa và gầm gừ khi bị đuổi đi chỗ 

khác. Nhưng một huyền thoại ở Nouvelle-Bretagne cho ta thấy rỗ mối liên hệ chó - 

lửa - tính dục. Một hôm, những thành viên của một hội bí mật của nam giới đã tập 

hợp để tìm hiểu bí quyết lấy lửa từ sự cọ sát. Một con chó đã quan sát họ và đã báo lại 

cho những người phụ nữ điều đó. Con chó nhuộm đuôi mình theo đúng màu của hội 

đàn ông kia rồi bắt đầu cọ cái đuôi ấy vào một miếng gỗ mà trước đó người đàn bà đã 

ngồi trên nay, cho đến khi bật ra lửa. Lúc ấy, người đàn bà bật khóc và nói với con 

chó: Mày đã làm ô danh tao, bay giờ mày phải lấy tao. 

Đối với người Murut ở bắc Bornéo, chó vừa là tổ phụ huyền thoại vừa là anh 

hùng khai hóa, là đứa con đầu lòng của quan hệ loạn luân giữa một người đàn ông với 

em gái duy nhất của mình sống sót sau một cuộc đại hồng thủy. Nó đã dạy cho loài 

người mới tất cả các kỹ nghệ mới trong đó có phép lấy lửa. Như vậy, nguồn gốc chu 

kỳ nông nghiệp một lần nữa được giải thích. 

Người Dayak láng giềng của người Murut thì cho rằng sau trận đại hồng thủy, 

con chó đã tiết lộ cho một người phụ nữ bí mật của lửa bằng cách cọ xát đuôi mình 

vào một dây leo. Trong một huyền thoại trên quần đảo Carolines, lửa đã được đem lại 

cho một người phụ nữ bởi thần Sấm hiện hình trước nàng dưới dạng một con chó. Đối 

với người Maya, chó dẫn đường cho mặt trời trong cuộc hành trình dưới đất và vì thế 

nó biểu trưng cho mặt trời đen; còn theo người Aztèque thì nó là sự tổng hợp, là đích 

thị biểu tượng của lửa. 

Trong thế giới người Celtes, chó gợi sự liên tưởng với giới quân nhân. Trái 

ngược với thế giới Hy - La, người Celtes coi con chó là khách thể của những so sánh 

và những ẩn dụ có tính ngợi ca. Người anh hùng vĩ đại nhất của họ - Cùchulainn - con 



chó của Culann. Tất cả những người Celtes ở hải đảo cũng như ở châu lục đều huấn 

luyện chó để chiến đấu và đi săn. Chó ác tâm chỉ có trong folklore, có thể do bị ảnh 

hưởng của đạo Kitô. Ở Bretagne, con chó đen trên núi Arée biểu thị cho những người 

bị nguyền rủa. Người anh hùng Ailen Cùchulainn có một kiêng kỵ chính trong ăn 

uống là thịt chó. Và để buột chàng phải chết, những mụ phù thủy mà chàng bắt gặp 

trên đường ra trận đã đem thịt chó đến cho chàng và bắt chàng phải ăn. 

Đạo Hồi biến con chó thành hình ảnh của tất cả những gì xấu xa đê tiện nhất 

trong thế gian. Theo Shabestari, quyến luyến với cõi trần thế, tức là tự đồng hóa mình 

với con chó ăn xác chết. Chó là biểu tượng của của sự tham lam, sự phàm ăn; sự cùng 

tồn tại của chó và thiên thần là không thể có được. Tuy nhiên, theo các truyền thuyết 

đạo Hồi, con chó có đến 52 thuộc tính, trong đó một nửa là thánh thiện, một nửa là 

quái ác. Chẳng hạn, nó thức tỉnh, nó kiên nhẫn, nó không cắn chủ hay sủa chống lại 

bọn thư lại… Tính trung thành của nó được ca ngợi: Khi không có anh em, chó là đứa 

em của người ấy. Trái tim chó đập hòa nhịp với trái tim chủ nó. 

Chó cũng được xem như loài vật nhơ bẩn. Các thần Jnun thường xuất hiện dưới 

dạng những con chó đen. Tiếng chó sủa cạnh nhà là điềm báo trước cái chết. Thịt nó 

được dùng như một thứ thuốc (chữa vô sinh, chống lại vận xấu…). Ở Tanger, thịt chó 

con hoặc mèo con được ăn như một thứ thuốc giải độc chống lại phép phù thủy. 

Người Hồi giáo ở Syrie tin rằng các thiên thần không bao giờ vào nhà nào có chó. 

Theo một truyền thuyết về Mohammad, ông này đã tuyên cáo rằng cái bình nào bị chó 

uống thì phải rửa 7 lần, lần thứ nhất rửa với đất. Tục truyền ông cũng cấm giết chó, 

trừ những con chó mực có hai đốm trắng trên mắt, giống chó ấy được coi là ma quỷ. 

Giết chó là làm ô uế bản thân mình. Người ta nói giết một con chó xấu như giết 7 

người, người ta tin con chó có 7 kiếp sống. Con chó canh gác 7 Người Ngủ trong 

hang (Coran) hay được nhắc đến trên các bùa. 

Ở Viễn Đông, con chó mang ý nghĩa biểu tượng hai mặt đối nghịch nhau về bản 

chất. Lành bởi vì nó là bạn gần gũi của con người và canh gác nhà cửa cho con người. 

Dữ bởi vì nó có họ hàng với chó sói và chó núi, được xem như một con vật bẩn thỉu 

và đáng khinh. Tại Tây Tạng (Trung Quốc), chó là biểu hiện của sự phóng dục, sự 



đam mê nhục dục và đồng thời cảu tính cả ghen. Ai sống như chó, Đức Phật dạy thì 

khi thân xác tan rữa, sau khi người ấy chết đi sẽ đi với chó. 

Trên đất nước Nhật Bản, chó rất được cảm tình, là bạn trung thành của người, 

bảo hộ cho trẻ em và giảm nhẹ sự nhọc nhằn, đau đớn cho các sản phụ. Ơ Trung Hoa, 

chó là bạn đồng hành không kém phần trung thành của các vị tu Tiên, cho đến tận khi 

họ đắc đạo. Đấng Đại Tôn xuất hiện trên núi Thái Tôn dưới triều hoàng đế Vũ Hán, 

dắt theo mình một con chó vàng, con chó của Han-tseu đã đổi màu thành màu đỏ như 

con chó trời, đã mọc cánh và trở thành bất tử. Nhà luyện đan Wei Po-yang đã bay lên 

trời cùng với con chó của mình. Chó là tổ phụ và biểu trưng của một số bộ tộc, có thể 

của chính người Hoa, bởi vì Bàn Cổ (P’an-Kou) có thể trước đó là một con chó. 

Chó đá ở nông thôn Trung Hoa có chức năng canh giữ yêu quái vào làng, có làng 

mang tên làng Chó Đá. Tuy chó đá không có vai vế như thần Thổ Địa, không thấy 

thắp nhang, trẻ con có thể tùy tiện cưỡi lên lưng nó. Nhưng chó đá cũng chiếm một vị 

trí đặc biệt trong tâm thức dân làng. 

Khu vực Trung Á đã cung cấp những huyền thoại có thể được xem là trung gian, 

những missing linhks (khâu thiếu hụt) mà qua đó có thể hiểu được vì sao con chó dần 

dần trở thành một con vật ô trọc, bị nguyền rủa, mang một vết nhơ không thể tẩy xóa 

được. 

Một bộ phận người Tatar cho rằng, thượng đế khi sáng thế đã giao cho chó canh 

gác loài người, ngăn chặn không cho quỷ dữ đến gần con người. Nhưng chó đã để cho 

kẻ thù mua chuộc và vì thế đã trở thành kẻ chịu trách nhiệm về sự sa ngã của con 

người. 

2. Con chó trong văn hóa Việt Nam 

Trong tín ngưỡng của người Cơ Tu, con chó chính là vật tổ của họ. Huyền thoại 

kể rằng, thưở xưa có một trận đại hồng thủy tiêu diệt muôn loài. Chỉ có một cô gái và 

một con chó sống sót nhờ trốn vào một chiếc trống. Cô gái sống cùng với con chó như 

vợ chồng, sinh ra hai người con, một trai, một gái. Lớn lên, người con trai xuống đồng 

bằng, người con gái ở lại miền núi. Cuối cùng hai người lại gặp lại và lấy nhau, sinh 



ra một quả bầu. Từ quả bầu đó, người Cơ Tu, người Bru, người Tà Ôi, người Việt… 

ra đời. 

Truyền thuyết về ông tổ chó cũng còn thấy ở nhiều dân tộc khác ở Việt Nam như 

Xê Đăng, Stiêng, Giẻ Triêng, Chăm, Dao, Lô Lô… Tuy nhiên, các truyền thuyết và 

phong tục gắn với ông tổ chó ở người Dao là rõ rệt và đặc sắc nhất. 

Thưở xưa, một vị hoàng đế Trung Hoa đã hứa gã con gái mình cho ai có thể 

mang về cho ông ta cái đầu của kẻ thù mình, thủ lĩnh của người Tây Tạng có ông tổ là 

chó. Một con chó thần có tên là Bàn Hồ đã thực hiện được yêu cầu đó. Vị vua ngần 

ngại nhưng cuối cùng cũng phải thực hiện lời hứa của mình. Con chó đưa công chúa 

về một hang núi ở phía nam. Nàng đẻ ra 6 người con trai và 6 người con gái, về sau 

trở thành tổ tiên của người Dao và các tộc người khác ở phía Nam. 

Một truyền thuyết khác của người Dao kể lại, từ thời lâu lắm rồi có hai ông vua 

muốn tranh giành đất đai của nhau, đã gây nên chiến tranh thảm khốc. Đất nước của 

Bình Vương nơi có người Dao ở đã chống lại sự xâm lược của Cao Vương. Họ đánh 

nhau ròng rã chưa phân thắng bại. Đất nước của Bình Vương ngày càng kiệt quệ, xơ 

xác. Bình Vương ra chiếu chỉ nhà vua sẵn sàng cung cấp quân lương cho ai có thể 

đánh thắng được Cao Vương, sẽ ban thưởng và gã cô công chúa xinh đẹp. Có chàng 

trai tên Bàn Hộ có sức mạnh phi thường xung phong đi giết giặc. Bàn Hộ dùng phép 

thuật biến mình thành một con chó, rồi cuối cùng chàng cũng giết được Cao Vương. 

Bình Vương gã con gái cho Bàn Hộ (lúc này vẫn hóa thân là chó). Bàn Hộ mang vợ 

tới núi Nam Sơn ở trong hang đá. Hai người sinh được 6 người con trai và 6 người 

con gái. Họ sống tách biệt nhau, không tiếp xúc với mọi người, nên sau này anh chị 

em lấy nhau và sinh ra 12 dòng họ người Dao. Từ đó, người Dao xem chó là tổ tiên 

của mình và không bao giờ ăn thịt. 

Ngày nay người Dao vẫn coi mình là con cháu của Bàn Hồ. Do đó họ có tục thờ 

chó, trang phục mô phỏng chó hay trang trí hình chó và để tóc kiểu chó. Người Dao 

đỏ trong ngày cưới còn đội một chiếc mũ hình đầu chó, mặc váy có hình đuôi chó… 

Trên trang phục người Dao ta còn bắt gặp hình ảnh đôi chó ngộ nghĩnh quay lưng lại 

nhau. 



Trong một truyền thuyết Trung Hoa, hai huyền thoại khởi nguyên về quả bầu mẹ 

và ông tổ chó của người Dao lại đan xen nhau. Một bà già đã tự chữa bệnh tai cho 

mình bằng cách lấy một con sâu ra khỏi đầu. Bà để con sâu vào quả bầu, trên đặt một 

tấm ván. Con sâu hóa thành con chó, có tên là Pan Hu (Bàn Hồ). Trong đó Hồ (quả 

bầu) biểu tượng cho bầu trời, còn Bàn (tấm ván), biểu tượng cho cho mặt đất bằng 

phẳng (Sự tích Bánh chưng bánh dầy của Việt Nam cũng mang biểu trưng tương tự). 

Chúng tương ứng với hình hang đá có mái tròn và phẳng, nơi con chó và công chúa 

đã sống và đẻ ra 12 người con. 

Trong quan niệm của người Mường, Gà và Chó đóng vai biểu tượng của Sống 

(sáng) và Chết (tối) ở hai thế giới đối nghịch nhau trong không gian, đại diện cho các 

loài sống dưới thấp, trên mặt đất. Đối lập là cặp Chim và Vọ là những loài sống trên 

cao. Con chó ngao đứng canh gác bên kia cầu Nại hà (con sông to như cái vạc) mà 

dòng chảy bọc lấy điện cuối cùng trong Thập điện họp thành Âm ty. 

Ngày nay mặc dù không còn phổ biến nữa nhưng trước đây việc dùng chó để tế 

lễ là một tập quán quen thuộc của người Mường. Việc lựa chọn con chó và cách thức 

giết chó trước đây đã thay đổi và nay vẫn còn thay đổi từ làng này sanh làng khác. Ở 

Mãn Đức, con chó đầu tiên đầu tiên mà người ta nhìn thấy vào nhà sẽ bị xử tội, một 

người họ hàng với chủ nhà rình chó đến, tay cầm dao rừng; con vật phải bị đánh ở 

ngay bậc cửa và nếu nó chạy thoát vào bên trong nhà mà người ta không hay biết thì 

được tha. Ở vùng Mường Vang người ta ưa lựa chọn con chó đen. Con chó được quật 

chết bằng gậy rồi kéo lê đi theo suốt chiều dài cửa nhà và nền nhà, quăng mạnh ra sân 

để cạo lông, rửa sạch làm thịt. 

Chó đá Trong tiếng Tày - Nùng đọc là Ma hin. Ở phố Phai Món (phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn), một phố cổ của xứ Lạng, người Nùng Cháo ở đây có 

tục chọn ngày tốt để đặt con chó đá trước cửa nhằm trừ tà và giúp trông nom nhà cửa. 

Ngày 30 Tết, cúng ông Công, ông Táo lên trời và cả những ngày lễ trọng của gia đình 

như lễ cưới, lễ hỏi, cúng rằm con chó đá đều được quan tâm đặc biệt. Trong ngày Tết, 

chó đá được tắm bằng lá bưởi đun nóng, sau đó được gia chủ quàng trên cổ những 

vòng vải đỏ hoặc giấy hồng đều. Những ngày này, cho đá được cúng kẹo, cúng cơm. 



Khi chúc Tết, mọi người có thể có bao đỏ mừng tuổi cho chó đá để biết ơn nó đã giúp 

gia chủ và láng giềng một năm bình yên. Ngoài vấn đề tâm linh, nó còn là vật trang trí 

nhà cửa rất đẹp. Chó đá đặt trước nhà nặng từ 30 đến 35kg, nhưng cũng có gia đình 

đặt làm to hơn. Đá tạc chó là loại đá xanh lấy ở các hang sâu, tầng đất kín. Nhiều nhất 

là ở khe Phai Nghiều, bản Nà Khuất. Đá ở đây có rất nhiều màu, có màu ngả đỏ, có 

màu chuyển vàng nâu, màu đen… 

 

Thờ chó đá trước cửa nhà ở làng quê Bắc Bộ 

 

Ngoài ra ở Lạng Sơn nhiều nơi cũng có tục thờ chó đá như: Chi Lăng, Đồng Mỏ, 

Khòn Lèng, Thất Khê, Tràng Định, Đồng Đăng, Cao Lộc… 

Trong tộc người Cơ Tu, cho đến gần đây chỉ có người Pa Cô (một nhóm địa 

phương Tà Ôi) là còn giữ tục kiêng giết và ăn thịt chó như con vật tổ. Truyền thuyết 

của người Pa Cô kể lại rằng, bà tổ và ông tổ chó vẫn sống cùng nhau ở nơi đất liền với 

trời. Tại đó, bà dệt nên bầu trời như một cái chăn lớn, nhưng nếu bà dệt xong trời, trái 

đất lại bị một cơn hồng thủy khác huỷ diệt. Họ cũng tin rằng, đôi khi từ trên trời họ có 

thể nghe tiếng chó sủa. 

Người Cơ Tu giờ chỉ còn một số dòng họ như Zrâm Acho (chó), Alang là còn 

kiêng ăn thịt chó. Con chó có một vị trí đặc biệt trong đời sống người Cơ Tu, giúp họ 

đi săn, giữ nhà và làm bạn. Trên những con đường mòn ở vùng Cơ Tu, thường hay bắt 

gặp cảnh người chồng đi trước, người vợ và con chó đi đằng sau, gợi nhớ đến hình 

ảnh người chồng đi trước và người vợ cưỡi ngựa theo sau đi xuống các phiên chợ 

vùng cao của người Hmông. 



Trong các công trình dân tộc học của mình, Le Pichon cũng ghi nhận cách để tóc 

mái bằng trước trán mà người Pháp gọi là “theo kiểu chó” (à la chien) ở người Cơ Tu. 

Đó là kiểu để tóc mái bằng trước trán thường thấy ở một số nhóm Xê Đăng, Tà Ôi, 

Bru (các tộc cùng có truyền thuyết về ông tổ chó), hiện nay được gọi là kiểu mái tranh 

hay lá bài. Có lúc, người Cơ Tu ở Quảng Nam bị gọi là “mọi có đuôi” vì nam giới Cơ 

Tu thường để đuôi khố dài phía sau. Người Dao và một số tộc người khác ở Đông 

Nam Á cũng có kiểu trang phục tương tự. Điều này cho thấy có khả năng kiểu để khố 

có đuôi có liên quan đến quan niệm về ông tổ chó của người Cơ Tu. 

Theo Hickey, người Cơ Tu còn tin rằng thần chó đá có liên quan đến tục cúng 

máu của họ. Khi đi rừng, nếu ai nghe tiếng chó sủa thì phải tìm một hòn đá trắng có 

hình thù giống chó. Mọi người tin rằng hòn đá đó chính là hiện thân của thần chó đá 

rơi từ trên trời xuống. Người tìm thấy hoặc để lại hòn đá đó trong rừng hay mang nó 

về nhà sau khi cầu khấn rằng mình sẽ đi theo thần chó đá. Người đó sẽ được may mắn 

trong việc nương rẫy, đánh bắt. Quan hệ giữa người đó với thần chó đá sẽ truyền từ 

đời cha sang đời con cháu. Rồi một ngày, thần chó báo cho người mình bảo hộ rằng 

mình muốn uống máu người. Nếu người đó không cúng cho thần máu người, người 

đó sẽ gặp bất hạnh. 

Nhà gươl của người Cơ Tu, tại chân cột có khắc hình mặt trời hướng ra cửa được 

coi là thần chó, có chức năng bảo vệ nhà gươl. Trên các bộ phận khác nhau của nhà 

gươl, hình chó cũng được khắc với nhiều dạng: đôi chó giao cấu, đôi chó cắn vào đầu 

và đuôi một con trăn… Ở người Việt có phong tục đặt chó đá trước cổng nhà, đền 

miếu để đuổi ma quỷ. 

 



              Tượng chó giao phối                         Tượng chó trên đầu kèo nhà mồ 

(ảnh Trần Tấn Vịnh) 

Trên trống đồng Đông Sơn và một số đồ đồng khác, con chó được khắc ở nhiều 

tư thế và trạng thái khác nhau như: con đang đuổi theo con mồi (trên rìu Trung Màu, 

Việt Trì và một số rìu khác) hoặc cùng con người vượt qua muôn trùng sóng gió trên 

những con thuyền lớn (trên trống đồng Ngọc Lũ). Hình tượng loài chó được thể hiện 

một cách khá công phu qua các tượng và họa tiết, khắc họa một giống vật tinh khôn 

và gần gũi với loài người, được mô tả với nhiều dáng vẻ trong nhiều khung cảnh và 

trạng thái khác nhau: con thì mình tròn, thân ngắn, lông xù, đang theo dõi động tĩnh ở 

phía trước và có dáng dấp đang giữ nhà; con thì mình thon, mõm dài, cổ cao, nanh 

nhọn, dáng nhanh nhẹn, hai chân trước duỗi thẳng, chân sau co lại như đang lấy đà 

chuẩn bị lao vào địch thủ; con thì chân cao, mõm ngắn, đuôi cong, luôn luôn theo sát 

bên người trong những cuộc hành trình đầy mạo hiểm. Như vậy, con chó là con vật 

gần gũi, rất gắn bó với con người. Thậm chí, đến lúc chết người ta chôn theo cả tượng 

chó như muốn để cho chúng cùng người chết về thế giới bên kia. 

 

Chó trong văn hóa Đông Sơn (ảnh K.Kris Hirst) 

Ở người Việt, hình thức chó đá giữ vai trò canh gác là khá phổ biến ở nông thôn. 

Ngay cả ở Hà Nội sau năm 1954, người ta còn thấy chó đá ở mé nam ngã tư Trung 

Hiền, do đó nơi đây được gọi là cửa ô Chó Đá. Đền Hai Bà Trưng (Hát Môn, Hà Nội) 

hiện còn đôi chó đá canh giữ đền thờ. Trong Lịch triều hiến chương loại chí của Phan 

Huy Chú, phần Dư địa chí, khi ghi chép về trấn Thanh Hoa, có ghi rõ:”Cửa Nghi môn 

ở điện Lam Kinh có hai con chó đá rất thiêng”. 



 

Nơi thờ chó đá thôn Trung Đông (x. Phú Thượng, h. Phú Vang, Thừa Thiên Huế) 

Nơi thờ chó đá phường Thủy Dương (h. Hương Thủy,Thừa Thiên Huế) 

(ảnh Trần Nguyễn Khánh Phong) 

 

Các nhà khoa học bước đầu phát hiện ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) có hai nơi 

thờ phụng chó. Một bệ thờ chó đá ngoài vườn, trước cửa đình thôn Phù Trung, xã 

Thượng Mỗ. Một bệ thờ chó đá khác nằm cạnh quần thể di tích chùa Phúc Khánh và 

đình làng Địch Vĩ, xã Phương Đình. GS Kiều Thu Hoạch lại phát hiện thêm ở thôn 

Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) cũng thờ chó đá. Trẻ con và 

người già ở đây đều gọi chó đá là Cụ Thạch. 

Tại chùa Cầu (Hội An, Quảng Nam) hiện còn đôi chó khắc bằng gỗ ngồi chầu do 

các nghệ nhân làng mộc Kim Bồng tạo tác, là những tác phẩm tạo hình dân gian giàu 

tính độc đáo của cư dân Hội An. Có người cho rằng do chùa Cầu được xây dựng vào 

năm Tuất, nhưng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thực ra, con chó (cùng với con khỉ) 

theo quan niệm của người Nhật là linh vật có khả năng khống chế đối với thủy quái 

gây ra động đất ở Nhật Bản cũng như đảm bảo sự an toàn cho cảng thị Hội An. Theo 

truyền thuyết này, thì con thủy quái có tên gọi là Mamazu (Nhật) hay Câu Long (Hoa) 

hoặc con Cù (Việt) đầu của nó nằm ở dưới quần đảo Nhật Bản, đuôi ở Ấn Độ  Dương 

và lưng của nó ở dưới khe nước của chùa Cầu. 



 

Chó đá chùa Cầu (Hội An) (ảnh Võ Văn Hoàng) 

 

Hà Nội đã từng rộ lên cuộc tranh cãi về đền thờ Cẩu Nhi trên hồ Trúc Bạch khi 

Ủy ban nhân dân quận Ba Đình dự định tôn tạo ngôi đền này với kinh phí 3 tỷ đồng. 

Cuộc tranh luận ban đầu xoay quanh tính xác thực của sách Tây Hồ chí ghi chép sự 

tích đền thờ Chó gắn với việc định đô và xây dựng kinh thành Thăng Long của vua 

Lý Thái Tổ. Về sau, ý kiến tranh luận đã mở rộng đến việc xem xét người Việt có tục 

thờ chó hay không, lôi cuốn các nhà nghiên cứu Hán Nôm, lịch sử, dân tộc học, văn 

hóa dân gian vào cuộc. Hội thảo đã mở ra, ý kiến phản đối và đồng thuận cũng ngang 

nhau. Nhưng cuối cùng thì ngôi đền vẫn được tiến hành tôn tạo dù có nhiều ý kiến trái 

ngược. Xem ra, chung quanh tục thờ chó rất cần được nghiên cứu một cách nghiêm 

túc để có được những hiểu biết đầy đủ hơn về loại hình tín ngưỡng này nhằm có thái 

độ ứng xử phù hợp với những di sản truyền thống của cha ông. 
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