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                                           Bs Phan Thượng Hải biên soạn 
 
 

 
 
Phong trào Đá Gà ở Nam Kỳ rất được ưa chuộng và người "tạo" ra là Tổng trấn Gia Định Thành 
Tả Quân Lê Văn Duyệt.  Tương truyền là ngài Tả Quân rất mê đá gà cũng như mê hát bội! 
Đá Gà trở thành một đặc điểm văn hóa Nam Kỳ từ đầu thế kỷ 19 cho đến thời Việt Nam Cộng 
Hòa ở Miền Nam.  Nhiều trường gà có ở khắp 6 tỉnh Nam Kỳ. 
 
Triết lý của Đá Gà được thể hiện qua bài thơ của thi sĩ Dị Nhơn ở Nam Kỳ: 
 
ĐÁ GÀ 
Bấy lâu thóc nước chịu ơn nhà 
Một trận đua gan biết sức gà 
Trước cuộc chém đâm chi nháy mắt 
Giữa đường sanh tử chẳng dung gia 
Đương Dương nào kém người thao sáu (*) 
Địch khái đâu nhường kẻ lược ba (*) 
Tài đức quyết đem đền nợ chủ 
Ngàn năm để rạng tiết danh ta. 
(Dị Nhơn) 
 
(*) Chú thích: Trận Đương Dương thời Tam Quốc.  Thao sáu lược ba = Lục thao Tam lược là 
sách binh thư của Khương Tử Nha (Thái công Vọng, Lã Vọng) có Lục thao (6 kế mưu) và Tam 
lược (3 kế hoạch) dùng cho quân sự. 
 
Ông Đỗ Văn Y và ông Trương Duy Toản là 2 nhà cách mạng trong Nam theo Cường Để.  Bị bắt 
ở bên Pháp, ở tù trong ngục La Santé (như Phan Châu Trinh) rồi bị giải về an trí ở Nam Kỳ.   



Cũng như những nam nhi khác ở Nam Kỳ, ông Đỗ Văn Y làm bài thơ dùng con Gà trống "đá" để 
tỏ chí khí nam nhi của mình.  
 
GÀ TRỐNG 
Đêm khuya thức giấc tối đen mò 
Cất tiếng kêu người gáy ó o! 
Rơi máu trường nhưng lòng chẳng gớm 
Xàu mình chiến hậu tiếng không ô 
Giống nòi quyết giữ thân tròn vẹn 
Cựa sắc nào phai phận quả cô 
Một độ ăn thua trời đất biết 
Ân đền nghĩa trả cái công phu. 
(Đỗ Văn Y) 
 
Chú thích: 
 Trường: là trường gả (nơi tổ chức thi đá gà) 
 Xàu = héo úa; buồn rầu 
 
Chi tiết về Đá Gà được thi sĩ tiền phong Lê Quang Chiểu của Nam Kỳ mô tả như sau: 
 
ĐÁ GÀ 
Cũng là đồng loại khéo kình gan 
Đá chọi làm chi chẳng ngỡ ngàng 
Ô cậy thế cao, đâm là vít 
Tía toan lòn thấp chém như tan 
Vỉa vai cũng nghĩ vài thao nước 
Mé sỏ chẳng vì ít tấc nhang 
Trong thép hãy còn khua lỗ miệng 
Ngoài vòng bạc xỉa giữa bàng quan. 
(Lê Quang Chiểu) 
 
Chú thích: 
 Gà Ô = gà có lông đen.  Gà Tía = gà có lông màu đỏ sậm 
 Vỉa vai = cắn vào vai đối phương mà đá (1 thế đá của con gà) 
 Mé sỏ = cắn vào mép hay cắn vào mồng gà đối phương mà đá (1 thế đá khác của con gà) 
 Theo Hán ngữ: Bàng = bên cạnh.  Quan = (ông) quan  
 Theo tiếng Nôm: Bàng quan = làm ngơ, đứng ngoài cuộc.   
 Hai câu cuối là tác giả chơi chữ từ câu: "Miệng nhà quan có gang có thép, đồ nhà khó 
vừa nhọ vừa thâm". 
 
Ông Lê Quang Chiểu (1852-1925) sanh ở Cái Răng, Cần Thơ (nay là quận Châu Thành, Cần 
Thơ) là học trò của ông Phan Văn Trị.  Ông cũng sống ở Phong Điền như ông Phan Văn Trị và 
có một thời gian ngắn ông làm Cai Tổng Phong Điền nên còn được gọi là Cai Tổng Chiểu (hay 
Tổng Chiểu).  Ông thường bị lộn với ông Nguyễn Đình Chiểu.   
Là con nhà giàu ông không chịu làm quan lâu, chỉ ở nhà làm thơ.  Ông là người đầu tiên xuất bản 
tập thơ viết bằng chữ Quốc Ngữ ở Sài Gòn vào đầu thế kỷ 20.  Tập thơ “Quốc Âm thi hợp vịnh” 



nầy của ông Lê Quang Chiểu là tập thơ viết bằng chữ Quốc Ngữ đầu tiên của Việt Nam.  Tập thơ 
nầy tổng hợp thơ Đường Luật của các Thi sĩ Nam kỳ (Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Đình Chiểu, 
Phan Văn Trị, Tôn Thọ Tường, Thủ Khoa Nghĩa... luôn cả thơ của ông).   
Cháu của ông Lê Quang Chiểu là Bác sĩ nhãn khoa Lê Văn Hoạch ở Cần Thơ có 2 lần làm Thủ 
tướng chính phủ Nam Kỳ Quốc vào thập niên 1940s. 
 
 
Trong các trường gà ở Nam Kỳ, gà Cao Lãnh nổi tiếng là đá hay nhất như 2 câu Ca dao thường 
được nhắc tới: 
 Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh  
 Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân  
 
Còn có 4 câu Ca dao khác nói về gà Cao Lãnh: 
 Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh 
 Gái nào bảnh bằng gái Cần Thơ 
 Làm chi nay đợi mai chờ 
 Linh đinh Phong Mỹ dật dờ Hòa An (*) 
(*) Chú thích: Hai xã nầy ngày nay thuộc Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
 
Người ta nói gà Cao Lãnh là gà lai nên có 2 đặc tính: vừa mạnh và vừa dai! (cho nên đá hay?).   
Thi sĩ Lãng Ba Phan Văn Bộ (1908-1966) là người sinh trưởng ở Cao Lãnh, ông cũng có những 
bài thơ vảo thập niên 1940s và 1950s, thời thịnh hành của "Đá Gà". 
Qua thơ của Lãng Ba, chúng ta có những cái nhìn khác về Đá Gà. 
 
ĐÁ GÀ 
Điều, ô, bông, chuối, xám, xanh, vàng 
Hội lại quanh trường túc gáy vang 
Cáp chạn, đắn đo xương, vảy, cựa 
Cá tiền, liệu lượng bắt, quăng, dằn 
Tới lui xạ đá, lông văng túa 
Xoay trở cắn đâm, máy chảy tràn 
Thắng bại, chẳng vong âu cũng phế 
Tương tàn đồng loại, nghĩ nào đang? 
(Lãng Ba Phan Văn Bộ)  
22-8-1948  
 
Chú thích: 
 Các màu lông của con gà:  Điều = màu đỏ.  Bông = lông có nhiều màu.  Chuối = màu 
như màu lá chuối (xanh lục).  Một con gà mà lông có nhiều màu gọi là gà bông. 
 Bắt, Quăng, Dằn: những cách thức đánh cá đá gà (ở trường gà) 
 Xạ = bắn, đá lẹ và thẳng như (súng) bắn.  Từ ngữ dùng để tả (gà) đá. 
 
GÀ RÓT 
Cũng điều cũng xám cũng ô nè 
Quanh quẩn sau hè gáy lấy le 
Lúa sẵn no nê mồng đỏ lói 
Nghệ vô đầy đủ cẳng vàng khè 



Nắng che mưa chở năng bồng bế 
Gió giữ sương gìn mãi vuốt ve 
Những tưởng ra trường đền nợ chủ 
Mới vừa giao nạp chạy te te… 
(Lãng Ba Phan Văn Bộ)  
30-1-1953  
 
GÀ MÁI ĐÁ GÀ TRỐNG 
Á Ngộ! Mái tơ đá trống cồ 
Nóng xem, ai chẳng lấn chen vô? 
Xạ mau, nhảy lẹ, bao trò diễn 
Đâm nặng, cắn đau, lắm điệu phô 
Kẻ tưởng thua tài lo khuyến khích 
Người tin lấn sức cứ trầm trồ 
Té ra chỉ “cụi” trong giây lát 
Túc gáy cùng nhau lại cặp bồ. 
(Lãng Ba Phan Văn Bộ)  
16-10-1948 
 
Năm 1972, tôi được anh Tư, con bác Sáu của tôi, dẫn đi coi Đá Gà ở 1 trường gà tại Châu Đốc.  
Thật là một kỷ niệm khó quên, nó làm tôi hiểu và mến phục những Thi sĩ  (Lê Quang Chiểu và 
Lãng Ba) đã làm những bài thơ hay và đúng thực tế về Gà và Đá Gà.  Những ông nài gà thì giỏi 
lắm: cầm máu, may vá ... đều rất khéo léo như Giải Phẫu gia thứ thiệt. 
 
 
Khi đọc lại lịch sử, Đá Gà đã có từ lâu ở Miền Bắc, ít nhất là từ đời nhà Trần.  Trong Hịch 
Tướng Sĩ (năm 1284), Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn có viết: 
 Nay các ngươi trông thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc sỉ mà không biết 
thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến ngụy sứ mà không 
biết căm; hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển, hoặc vui thú 
về làm ruộng, hoặc quyến luyến về vợ con, hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc nước, hoặc ham 
về săn bắn mà quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. 
 Nếu có giặc đến, thì cựa gà trống làm sao đâm thủng được áo giáp, mẹo cờ bạc làm 
sao dùng nỗi được quân mưu, dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều thân ấy nghìn vàng không chuộc; 
vả lại vợ bìu con díu... 
 
 
Tại Miền Trung đã có một thi nhân ở Huế dùng chuyện Đá Gà để làm thơ như thơ của Hồ Xuân 
Hương: 
 
ĐÁ GÀ 
Vui xuân nhằm tiết mồng ba 
Ông bà cao hứng bắt gà đá chơi 
Gà ông ngỏng cổ gáy hơi 
Gà bà thủ bộ đợi thời gà ông 
Gà ông chém trúng cạnh mồng 
Gà bà nổi giận gặm cần gà ông 



Đá nhau một chặp ướt lông 
Gà bà trúng cựa, gà ông gục cần! 
(Vô Danh Thị) 
 
 
Bs PHAN THƯỢNG HẢI biên soạn và giữ bản quyền 
 
Bài nầy đăng lần đầu trong phanthuonghai.com mục Thơ Văn phần Đọc Thơ (Kim Văn). 
  
Tài liệu tham khảo: 
 1) Thơ Lãng Ba (Bs Phan Thượng Hải) - phanthuonghai.com 
 2) Thơ và Sử Việt - Thời kỳ Pháp Thuộc (Bs Phan Thượng Hải) - phanthuonghai.com 
 3) Nam Kỳ Lục Tỉnh (Hứa Hoành) 
 4) Việt Nam Sử Lược (Trần Trọng Kim) 
 5) Tinh Thần Trào Phúng Trong Thi Ca Xứ Huế (Hoàng Trọng Thược) 
 
 
Bs PHAN THƯỢNG HẢI biên soạn và giữ bản quyền 
 
 
 


