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Sự khác biệt về một số con vật 

trong 12 con giáp ở các quốc gia chịu 

ảnh hƣởng văn hóa và sử dụng lịch 

của Trung Quốc là do nhiều lý do mà 

ngày nay khó truy cứu đƣợc. 

Tuổi Tí là con chuột nhà/Bắt vịt, bắt 

gà, soi ngách đào hang/Tuổi Sửu con 

trâu kềnh càng/Cày chưa đúng buổi lại 

mang cày về/Tuổi Dần ông cọp chỉn 

ghê/Bắt người móc họng tha về non 

cao/Tuổi Mẹo là con mèo ngao/Hay 

quấu hay quào ăn vụng quá tinh/Tuổi 

Thìn rồng ở mây xanh/Làm mưa làm 

gió ẩn mình trong mây/Tuổi Tỵ rắn ở 

ngọn cây/Nằm khoanh trong bộng có 

hay việc gì/Tuổi Ngọ ngựa ô đen sì/Ỷ 

mình cứng vó ngại gì đường xa/Tuổi 

Mùi là con dê chà/Có sừng có gạc râu 

ria um tùm/Tuổi Thân con khỉ ở lùm/

Trèo qua trèo lại lọt ùm xuống sông/

Tuổi Dậu con gà vàng lông/Có mỏ có 

mồng sớm gáy o o/Tuổi Tuất là con chó 

cò/Nằm khoanh trong lò lỗ mũi lọ lem/

Tuổi Hợi con heo ăn hèm/Ăn dơ uống 

dáy thân lem lấm bùn/. 

1. Bài vè Mười hai con giáp phổ 

biến ở xứ ta, có lẽ chỉ là một bài đồng 

dao, bởi tính chất kể vật kể việc 

nhằm… lấy “vui làm chính”, chứ 

không đưa dữ liệu xác thực gì ngoài 

việc đồng nhất tính nết của người mang 

tuổi nào đó với đặc tính của con vật 

trong 12 con giáp tương ứng. 

Còn trong công việc tính toán thời 

gian nghiêm túc, chu kỳ luân chuyển 

của 12 năm được gọi là quá trình “sinh 

tiêu”, theo đó mỗi năm liên hệ đến một 

con vật. Mười hai con giáp, gọi đúng là 

“Thập nhị địa chi” được dùng để phối 

với 10 can, gọi là “Thập thiên can” tạo 

thành hệ thống đánh số chu kỳ thời 

gian được dùng ở Trung Quốc, Việt 

Nam, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản 

và một số quốc gia khác. Nó được áp 

dụng với tổ hợp chu kỳ 60 năm trong 

âm lịch để xác định tên gọi thời gian 

(giờ, ngày, tháng, năm) cũng dùng 12 

địa chi để xác định phương vị. Mặt 

khác, hệ thống can chi cũng được dùng 

trong chiêm tinh học.  

Việc đồng nhất chu kỳ “sinh tiêu” 

12 con giáp này với thuật ngữ “hoàng 

đạo” cho thấy nhiều điểm tương đồng 

của chúng với vòng hoàng đạo (zodiac) 

phương Tây: cả hai đều có những chu 

kỳ thời gian được chia làm 12 phần, 

mỗi tên gọi của phần lớn các phần này 

là tên các con vật và mỗi vật đó đều kết 

hợp rộng rãi với một nền văn hóa quy 

vào sự ảnh hưởng do mối quan hệ cá 

nhân với chu kỳ thời gian đó với tính 

cách và những biến cố may rủi của 

cuộc đời. Tuy nhiên, những khác biệt 

cơ bản: 1/Chu kỳ 12 con giáp của 

Trung Quốc tương ứng với năm hơn là 

tháng; 2/ Vòng hoàng đạo Trung Quốc 

được thể hiện bằng 12 con vật, trong 

khi đó các cung trong hoàng đạo 

phương Tây không là thú vật; 3/ Các 

con vật của hoàng đạo Trung Quốc 

không gắn kết gì đến những chòm sao 

mà từng con giáp được xòe ra phân bố 

thành sơ đồ hình vành khăn. 

2. Nói chung, cái mà người phương 

Tây gọi là “Hoàng đạo Trung Hoa”, 

được gọi là “Sinh tiêu”, có nghĩa chỉ 

việc thời gian được sinh ra và mất đi 

như bóng câu qua cửa theo quá trình 

tiêu tức (tăng giảm) của 2 khí âm 

dương. Sự sắp xếp hệ thống về hoạt 

động tương lai, liên quan đến từng 

năm, tháng, ngày, giờ theo từng con 

giáp và những thuộc tính được gán cho 

nó, theo chu kỳ thứ tự 12 năm. 

Về thứ tự trước sau của 12 con giáp 

trong thập nhị địa chi theo lời tục 

truyền là do Đại Nhiêu căn cứ vào tập 

tính “bản năng gốc” của loài vật mà 

định ra. Đại thể là Tí (23-1 giờ): Chuột 

hoạt động kiếm ăn mạnh; Sửu (1-3 

giờ): Trâu đang nhai lại một cách nhàn 

nhã thoải mái nhất; Dần (3-5 giờ): Hổ 

hung hãn nhất vào giờ này; Mão (5-7 

giờ): Thỏ (Việt Nam: Mèo): Lúc trăng 

(thỏ ngọc) còn chiếu sáng; Thìn (7-9 

giờ): Lúc đàn rồng làm mưa (quần long 

hành vũ); Tị (9-11 giờ): Lúc rắn không 

hại người (Dị bản: Lúc rắn đang rời 

hang); Ngọ (11-13 giờ): Ngựa có 

dương tính cao, lúc đúng ngọ này các 

loài vật đều nằm nghỉ, riêng ngựa vẫn 

đứng; Mùi (13-15 giờ): Lúc dê ăn cỏ và 

thường tiểu tiện; Thân (15-17 giờ): Lúc 

khỉ linh hoạt nhất; Dậu (17-19 giờ): 

Lúc gà ...Xem tiếp trang 8 

NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN 12 CON GIÁP 
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Lời của bài hát "Quà của bố" 

đƣợc các cháu hát đi hát lại nhiều 

lần với những câu chứa chan tình 

cảm: "Bố em là bộ đội/ Ở tận 

vùng đảo xa/ Chƣa lần nào về 

phép/ Mà luôn luôn có quà/ Bố 

gửi nghìn cái nhớ/ Gửi cả nghìn 

cái thƣơng/ Bố gửi nghìn lời chúc/ 

Gửi cả nghìn cái hôn/ Bố cho quà 

nhiều thế/ Vì biết em rất ngoan/ 

Vì em luôn giúp bố/ Tay súng 

thêm vững vàng". 

Những người vợ - hậu phương 

của người lính đang làm nhiệm vụ ở 

Trường Sa là những người rất thủy 

chung, đảm đang và bản lĩnh. 

Ở tổ dân phố Mỹ Ca, phường 

Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa, có rất nhiều gia 

đình là thân nhân của người lính 

Trường Sa.  

Ngày giáp Tết, vừa bước chân 

đến tổ dân phố này, chúng tôi đã 

được nghe tiếng hát của các cháu 

nhỏ là con những người lính đang 

làm nhiệm vụ ở Trường Sa.  

Lời của bài hát "Quà của bố" 

được các cháu hát đi hát lại nhiều 

lần với những câu chứa chan tình 

cảm: "Bố em là bộ đội/ Ở tận vùng 

đảo xa/ Chưa lần nào về phép/ Mà 

luôn luôn có quà/ Bố gửi nghìn cái 

nhớ/ Gửi cả nghìn cái thương/ Bố 

gửi nghìn lời chúc/ Gửi cả nghìn cái 

hôn/ Bố cho quà nhiều thế/ Vì biết 

em rất ngoan/ Vì em luôn giúp bố/ 

Tay súng thêm vững vàng." 

Các cháu nhỏ ở đây cứ Tết đến 

là lại tập hát. Cháu nào cũng muốn 

hát hay để đến Tết hát qua điện 

thoại tặng cho bố đang công tác ở 

Trường Sa - chị Nguyễn Thị Mùa 

cho biết. Chị Mùa là vợ của người 

lính đang công tác ở đảo Sinh Tồn 

thuộc huyện đảo Trường Sa.  

Tết này chồng chị Mùa cũng 

không về được nhưng ba mẹ con 

chị cũng đã quen với cái Tết thiếu 

vắng người chồng, người cha rồi. 

Tuy còn nhỏ nhưng các con của chị 

Mùa đều hiểu và rất tự hào về 

nhiệm vụ mà bố đang làm. 

Chồng làm nhiệm vụ, không về 

ăn Tết cùng gia đình nhưng chị 

Mùa vẫn lo cho hai con có cái Tết 

đầy đủ và ấm cúng, để chồng chị 

yên tâm công tác ở Trường Sa. Dù 

bận rộn, chị Mùa vẫn tự tay gói và 

nấu bánh chưng.  

Chị bảo gói bánh chưng có bận 

rộn nhưng chị muốn các con cảm 

nhận được hương vị ấm áp của 

ngày Tết cổ truyền. Chị đã mua 

quần áo mới, quà cho các con, lên 

kế hoạch đưa con đi thăm người 

thân trong những ngày Tết.  

Vợ chồng chị Mùa cưới nhau 

được 10 năm, khi chị mang thai đứa 

con đầu lòng được 6 tháng thì anh 

nhận nhiệm vụ đi Trường Sa công 

tác.  

Lần anh về nghỉ phép đầu tiên, 

con đã được một tuổi rưỡi. Tuy xa 

cách, nhưng vợ chồng chị Mùi luôn 

động viên nhau hoàn thành tốt công 

việc được giao.  

“Ba mẹ con chăm sóc nhau và 

làm tốt mọi việc để anh yên tâm 

công tác. Ngược lại, anh hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền 

biển, đảo của Tổ quốc, là tạo thêm 

niềm tin, động lực cho vợ con vươn 

lên” - chị Mùa tâm sự. 

Những người vợ của những 

người lính đang làm nhiệm vụ ở 

Trường Sa chuẩn bị đón Tết cho gia 

đình từ khá sớm. Bởi lẽ, mọi việc 

các chị đều làm thay chồng, từ sơn 

lại bức tường, cánh cửa cổng cho 

đến cắt, tỉa cây cảnh.  

Các chị vẫn thường nói vui với 

nhau, lấy chồng là người lính, làm 

nhiệm vụ ở Trường Sa, các chị 

bỗng... giỏi giang hơn. Các chị có 

thể làm mọi việc, từ sửa điện, máy 

bơm nước đến cả việc xây nhà. 

Trò chuyện với hậu phương của 

những người lính ở Trường Sa, 

chúng tôi lại nhớ dịp đi công tác ra 

Trường Sa và được gặp Thiếu tá Vũ 

Đức Hùng - người đã có 15 năm 

công tác ở đảo. Ngồi dưới gốc cây 

bàng vuông, anh Hùng đã tâm sự 

hồi mới ra Trường Sa, mỗi khi có 

tàu từ đất liền ra là mừng lắm.  

Trên chuyến tàu đó, mong nhất 

là lá thư của vợ. Có lần anh nhận 

được thư của vợ vào đúng dịp Tết, 

cầm lá thư đọc mà lòng chộn rộn.  

Trong thư, vợ anh kể tất cả 

những công việc chuẩn bị cho cái 

Tết, từ chăm lo cho các con đến 

thăm hỏi bố mẹ, anh em họ hàng.  

Tuy vậy, vợ anh Hùng tuyệt 

nhiên không nói đến sự vất vả mà 

luôn động viên để chồng vững tâm 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Người lính Trường Sa bản lĩnh, 

kiên cường nhưng cũng rất tình 

cảm. Các anh thấu hiểu sự hi sinh 

thầm lặng của người vợ nơi hậu 

phương để các anh vững vàng nơi 

đảo xa.  

Vì nhiệm vụ, nhiều người lính 

không về nhà đón Tết cùng người 

thân nhưng ở đất liền, hậu phương 

của các anh vẫn đón Tết trong niềm 

tự hào, tình yêu thương và sự chia 

sẻ.  

Sóng điện thoại đã giúp kết nối 

những chia sẻ của các anh với vợ 

con được thường xuyên hơn. Những 

món quà mang hương vị Tết do 

chính tay người vợ thân yêu của các 

anh làm đã được gửi theo những 

chuyến tàu ra Trường Sa, đong đầy 

tình cảm của gia đình, người thân 

gửi tới các anh.  

Năm nay, mẹ con chị Lê Thị 

Ngọc Thủy ở phường Cam Nghĩa, 

thành phố Cam Ranh được đón Tết 

trong ngôi nhà vừa xây xong. 

Chồng chị Thủy đang công tác ở 

Trường Sa. Chị Thủy nói: Biết vợ 

con được đón Tết trong căn nhà 

mới khang trang thế này, chồng chị 

vui lắm.  

Anh còn dặn, mua thêm mấy 

chậu hoa, đèn trang trí cho không 

khí Tết thêm rộn ràng. Nhớ lại cái 

Tết đầu tiên sau khi cưới, vợ chồng 

đã phải xa nhau, chị Thủy tâm sự 

nếu nói không tủi thân là không thật 

với lòng mình. Nhưng cảm giác đó 

cũng qua nhanh, bởi chồng chị luôn 

hiểu và thường xuyên động viên, an 

ủi chị. Quan trọng nhất là chị đã 

hiểu hơn về nhiệm vụ cao cả mà 

anh đang làm. 

ĐÓN TẾT VỚI HẬU PHƢƠNG CỦA NHỮNG NGƢỜI LÍNH TRƢỜNG SA 
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Tối ngày 5/2 tại Nhà hàng 

“Hồn Việt” ở Trung tâm Văn hóa 

– Thƣơng mại Hà Nội – Matxcova 

ở thủ đô Matxcova, LB Nga, Đại 

sứ quán Việt Nam mở tiệc chiêu 

đãi bạn bè Nga, mừng Năm mới 

Bính Thân 2016.  

Đông đảo đại biểu là các quan 

chức Bộ Ngoại giao LB Nga và 

nhiều bộ, ngành; đại diện các tổ 

chức, đoàn thể và các doanh nghiệp 

Nga có mối quan hệ làm ăn với Việt 

Nam, các nhà Việt Nam học, các 

cựu chiến binh Nga từng công tác 

tại Việt Nam... đã tới tham dự buổi 

chiêu đãi “Mừng Xuân Bính Thân 

2016”.  

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc 

mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB 

Nga Nguyễn Thanh Sơn một lần 

nữa khẳng định vai trò quan trọng 

của những người bạn Nga trong 

việc thúc đẩy phát triển và củng cố 

quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam 

- LB Nga và chúc một Năm mới 

đến sẽ mang lại nhiều may mắn, 

thuật lợi.  

Các đại biểu có mặt trong buổi 

chiêu đãi đã cùng nhau nâng cốc 

chúc mừng tình đoàn kết, hữu nghị 

và sự thịnh vượng chung của nhân 

dân hai nước Nga – Việt. 

Trước đó, ngày 4/2, Đại sứ đặc 

mệnh toàn quyền nước CHDCND 

Lào cùng đoàn đại biểu cán bộ, 

nhân viên Đại sứ quán Lào tại LB 

Nga cũng đã tới Đại sứ quán Việt 

Nam Chúc Tết Bình Thân của nhân 

dân Việt Nam./. 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LB NGA TỔ CHỨC CHIÊU ĐÃI "MỪNG XUÂN BÍNH THÂN" 

Tối 5/2, Tổng lãnh sự quán 

Việt Nam tại Ekaterinburg phối 

hợp với cộng đồng ngƣời Việt 

Nam tỉnh Sverdlov của Liên bang 

Nga, tổ chức Xuân Quê hƣơng 

2016. 

Tham dự sự kiện có gần 350 bà 

con kiều bào, lưu học sinh Việt 

Nam và toàn thể cán bộ nhân viên 

Tổng lãnh sự quán. 

Đến chia vui Tết với cộng đồng 

Việt Nam, còn có lãnh đạo Hội 

đồng tỉnh Sverdlovsk, Trưởng đại 

diện Ngoại giao Nga tại vùng Ural, 

quyền Thị trưởng thành phố Ekate-

rinburg, lãnh đạo Hội Hữu nghị 

Nga-Việt Nam tỉnh Sverdlov, lãnh 

đạo chi hội và các cựu chiến binh 

Nga-Việt Nam, đông đảo doanh 

nhân và bạn bè địa phương… 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh 

sự Việt Nam tại Ekaterinburg của 

Liên bang Nga Vũ Huy Mừng đã 

gửi lời chúc toàn thể bà con kiều 

bào một năm mới dồi dào sức khỏe, 

hạnh phúc, thành công. 

Tổng Lãnh sự thông báo với bà 

con về thành công và kết quả của 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, 

về tình hình phát triển kinh tế-xã 

hội của đất nước trong năm 2015 

cũng như những bước phát triển 

mới trong quan hệ Đối tác chiến 

lược toàn diện Việt Nam-Nga trong 

thời gian qua. 

Tổng Lãnh sự đánh giá cao sự 

nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn 

của bà con kiều bào. Dù năm 2015 

là một năm làm ăn rất khó khăn và 

vất vả trong cuộc sống, song với 

bản chất cần cù chịu khó, đoàn kết 

và hỗ trợ lẫn nhau, bà con kiều bào 

đã từng bước vượt qua khó khăn, 

thách thức, ổn định cuộc sống nỗ 

lực làm việc, tiếp tục hội nhập và 

đóng góp vào phát triển kinh tế của 

sở tại; đồng thời luôn kiên trì giữ 

gìn bản sắc văn hóa dân tộc và 

hướng về quê hương đất nước. 

Biểu dương một số cá nhân có 

những đóng góp thiết thực vào công 

tác cộng đồng, hỗ trợ Tổng Lãnh sự 

quán trong triển khai một số hoạt 

động văn hóa, đối ngoại trong thời 

gian qua, Tổng Lãnh sự Vũ Huy 

Mừng mong rằng trong năm 2016, 

bà con kiều bào tỉnh Sverdlovsk sẽ 

tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, 

tương thân tương ái, tuân thủ luật 

pháp nước Nga và hội nhập thành 

công hơn nữa vào sở tại. 

Trong phát biểu của mình, đại 

diện chính quyền địa phương, Bộ 

Ngoại giao Nga, các tổ chức hữu 

nghị Nga-Việt Nam… đều tỏ sự 

cảm kích và chúc mừng những 

thành tựu của nhân dân Việt Nam 

trong sự nghiệp Đổi mới và phát 

triển đất nước; khẳng định tầm quan 

trọng của tình hữu nghị và hợp tác 

truyền thống Việt Nam-Nga; bày tỏ 

sự thiện cảm và ghi nhận những 

đóng góp của cộng đồng Việt Nam 

đối với địa phương tỉnh Sverdlovsk. 

Đại diện bà con, doanh nhân 

kiều bào đều tỏ phấn khởi về thành 

công tốt đẹp của Đại hội XII cũng 

như quyết tâm đổi mới toàn diện 

mạnh mẽ hơn nữa của Đảng; khẳng 

định cộng đồng người Việt Nam tại 

tỉnh Sverdlovsk sẽ tiếp tục đoàn kết 

và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nỗ lực 

vượt qua các khó khăn thách thức 

hiện nay, xây dựng cộng đồng 

người Việt Nam có uy tín và vững 

mạnh tại địa phương; cám ơn sự 

quan tâm hỗ trợ tích cực và hiệu 

quả của Tổng Lãnh sự quán đối với 

cộng đồng người Việt Nam tỉnh 

Sverdlovsk. 

Xuân Quê hương lần này tại 

Ekaterinburg diễn ra trong không 

khí đầm ấm và sôi động với một 

chương trình văn nghệ rất phong 

phú do các ca sỹ, lưu học sinh Việt 

Nam và các nghệ sỹ Nga thuộc vũ 

đoàn Favorite thực hiện. 

СỘNG ĐỒNG NGƢỜI VIỆT NAM TỈNH SVERDLOV LB NGA TỔ CHỨC XUÂN QUÊ HƢƠNG 2016. 
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CỘNG ĐỒNG BÀ CON VIỆT NAM KHU NHÀ 14, MOSKVA, LB NGA VUI ĐÓN TẾT CỔ TRUYỀN 

Tòa nhà số 14 trên con phố 

nhỏ PereYaroslavskaya ở Đông 

bắc Thủ đô Moskva vẫn đƣợc bà 

con ngƣời Việt quen gọi là “Đôm 

14”, lúc đông nhất có tới khoảng 

200 hộ gia đình ngƣời Việt sinh 

sống và làm ăn, kinh doanh ở 

nhiều lĩnh vực khác nhau. Bởi 

vậy, đã thành truyền thống, 

những cuộc gặp gỡ, họp mặt vào 

những dịp lễ lớn của Đất nƣớc, 

Tết cổ truyền của dân tộc đƣợc tổ 

chức khá chu đáo và duy trì đều 

đặn nhiều năm trở lại đây 

Cuộc sống mưu sinh vất vả là 

thế, nhưng cứ vào dịp Tết đến, 

Xuân về nơi quê nhà…, thống nhất 

ngày tổ chức gặp mặt là bà con lại 

vui vẻ “xắn tay” vào chuẩn bị và ai 

ai cũng hồ hởi tham gia. Chính tinh 

thần ấy cũng mang lại sự phấn 

chấn, niềm lạc quan cho bà con về 

một tương lai tốt đẹp hơn trong một 

Năm Mới đến. Tết đã cận kề… 

quanh những chiếc bàn với đầy ắp 

thức ăn, có cả các món ăn cổ 

truyền… bà con lại có một buổi tối 

thật ấm cúng, gần gũi và vui vẻ. 

Cũng cần nói thêm là phần lớn 

các gia đình sinh sống ở đây đều có 

con cái học tập ở Nga và các cháu 

đều học rất khá. Nhiều cháu đã 

thoát ly gia đình đi du học ở quốc 

gia khác hoặc tiếp tục học cao học ở 

Nga và nhìn chung đều rất trưởng 

thành. Tuy nhiên, tình cảm gắn bó 

với quê hương, với ngôn ngữ mẹ đẻ 

là tiếng Việt vẫn luôn được duy trì 

cũng chính là nhờ những cuộc gặp 

gỡ, liên hoan kiểu này. 

Cách sống, cách ứng xử giữa 

những người Việt với nhau, giữa 

người Việt với người Nga ở khu 

nhà 14 đang góp phần tạo nên mối 

quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và 

đặc biệt càng làm cho hình ảnh đất 

nước, nhân dân Việt Nam trở nên 

thân thiện trong lòng những người 

bạn Nga./. 

Tết- thời gian sum họp gia 

đình. Nhƣng đối với du học sinh, 

không phải ai cũng có điều kiện 

để 28 Tết về với mái ấm của 

mình. Với số lƣợng hơn 200 sinh 

viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh Việt 

Nam đang học tập, nghiên cứu; 

hàng năm, chi đoàn RUDN luôn 

sát cánh cùng Ban chấp hành đơn 

vị tổ chức đón Tết cổ truyền. 

Với kinh nghiệm, sức trẻ và 

được sự giúp đỡ của bên chi Bộ các 

công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ 

lưỡng và chu đáo. Mong muốn 

mang hương vị Tết Việt sang Nga, 

các bạn sinh viên đã tự tay gói 

những chiếc bánh chưng, cùng nhau 

trông nồi bánh chín. 

Ngày 6/2/2016 (28 Tết), Chi 

đoàn kết hợp cùng Chi bộ, ban chấp 

hành đơn vị RUDN đã tổ chức 

thành công đêm hội ẩm thực- ca 

nhạc chào xuân Bính Thân “Tết yêu 

thương” tại nhà hàng Sen. 

Trong buổi tiệc đón xuân, Đ/c Bí 

thư chi bộ Nguyễn Mạnh Hùng đã 

gửi những lời chúc xuân ấm áp tới 

toàn thể đơn vị : “Một mùa xuân 

mới sắp về trên quê hương ta….tôi 

xin gửi lời chúc mừng nồng ấm 

nhất đến tất cả các bạn một năm 

mới dồi dào, sức khỏe, hạnh phúc, 

thành công”. 

Mọi người đã cùng nhau tổng 

kết lại các hoạt động của sinh viên 

Việt Nam tại RUDN trong một năm 

qua. Tiếng sâm banh nổ, giai điệu 

xuân,nụ cười vui rộn rã, lời chúc 

đầu xuân….tất cả đã tạo nên một 

không khí thật đầm ấm, vui vẻ. 

Bích Ngọc- sinh viên báo chí 

năm 3 chia sẻ: “Mình đã có một 

buổi tối thật ấm cúng và vui vẻ. 

Đây là cái Tết thứ 4 ở nước Nga, 

mỗi năm một cảm xúc. Cảm ơn các 

bạn, anh chị đã cùng nhau tạo nên 

bầu không khí tuyệt vời này”. 

Ngoài ra, chương trình đón “Tết 

yêu thương” không thể thiếu những 

hoạt động văn hóa- văn nghệ hào 

hứng. Với những tiết mục “cây nhà 

lá vườn”, các bạn sinh viên RUDN 

đã thể hiện cá tính, sự tự tin của bản 

thân. Các trò chơi sôi động được 

Ban tổ chức chuẩn bị: “Nhìn hình 

đoán chữ”, “Tôi muốn..” đã tạo nên 

bầu không khí thật hào hứng . 

Mong muốn cầu may đầu năm, 

trò chơi “Vé số may mắn” với 300 

vé số được bán bao gồm 4 giải 

thưởng (1 đặc biệt, 1 nhất, 2 nhì, 2 

ba) tổng giá trị hơn 4000 rúp đã lôi 

cuốn tất cả mọi người tham gia. 

Chương trình đón xuân Bính 

Thân 2016 "Tết yêu thương" của 

đơn vị RUDN đã khép lại thành 

công trong những điệu nhạc sôi 

động, cuồng nhiệt. 

 TẾT YÊU THƢƠNG TẠI RUDN 
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Tết Nguyên Đán đã đến rất 

gần, mọi khâu chuẩn bị để đón 

một cái tết vui vẻ và đầm ấm đã 

hoàn thiện… Sau những ngày 

tháng miệt mài tập luyện, vừa 

qua, chƣơng trình hài Tết “Thiên 

đình Tomsk” chào đón Xuân 

Bính Thân đã diễn ra thành công 

tại kí túc xá số 19. 

Được làm theo fomat “Táo 

quân” nổi tiếng, cứ ngỡ nội dung sẽ 

rất quen thuộc, nhưng khi tận mắt 

chứng kiến những điều xảy ra tại 

“thiên đình Tomsk”, mọi người đều 

bất ngờ khi mọi thứ thật lạ lẫm 

nhưng không kém phần thú vị. 

Theo suốt chương trình, các diễn 

viên đã đưa khán giả từ những lúc 

hồi hộp vì không thể đoán những 

diễn biến kế tiếp đến những tiếng 

cười vui vẻ, sảng khoái với những 

phát ngôn “té ghế”, những hành 

động đầy hài hước, lồng ghép với 

các trò chơi có thưởng, và có những 

giây phút ấm áp, sâu lắng khi được 

nghe những ca khúc về Tết truyền 

thống của quê hương. Tất cả đã tạo 

nên một mùa Táo quân đầy đặc sắc 

và ấn tượng. 

Bên cạnh đó, Chương trình xổ số 

mừng xuân cũng được nhiệt liệt 

hưởng ứng. Cả gian phòng tràn 

ngập trong những tiếng hò reo, 

những giây phút yên lặng khi chờ 

đợi kết quả và cả những cảm xúc vỡ 

òa khi có người trúng thưởng. Đặc 

biệt, bên cạnh các giải thưởng 

chính, chương trình còn có ba giải 

may mắn với những món quà đầy 

bất ngờ, thú vị dành cho mọi người. 

Kết thúc chương trình, ban tổ 

chức đã cùng gửi những lời chúc 

Tết đến tất cả mọi người, cùng nhau 

chụp những tấm ảnh kỉ niệm. Tất cả 

đã tạo nên sự thành công rực rỡ của 

chương trình chào Xuân. Và để làm 

nên thành công ấy không thể không 

kể đến sự hưởng ứng nhiệt tình từ 

khán giả. 

 CHƢƠNG TRÌNH TẾT “THIÊN ĐÌNH TOMSK”–CHÀO ĐÓN XUÂN BÍNH THÂN 2016. 

Vào ngày 5/2/2016 (27 Tết) vừa 

qua tại kí túc xá số 3, trƣờng ĐH 

SPQG Tula, LB Nga đã diễn ra 

buổi gặp mặt mừng đón Tết cổ 

truyền nhân dịp Xuân Bính Thân 

2016. Ngoài chủ nhà là ĐH SPQG 

Tula, còn có sự góp mặt đặc biệt 

của các cô giáo đại diện khoa 

Quốc tế trƣờng ĐH SPQG Tula, 

đại diện LCĐ ĐH THQG Tula và 

đại diện ĐH KTTH Bauman đến 

từ Moscow. Buổi gặp mặt đã diễn 

ra trong bầu không khí vô cùng 

ấm áp và tràn ngập sắc xuân. 

Đây là lần đầu tiên ĐH SPQG 

Tula đón tết cổ truyền dân tộc nên 

đã có sự đầu tư khá công phu và tỉ 

mỉ. Bắt đầu chương trình là Hội chợ 

xuân sôi động với 6 gian hàng đa 

dạng với nhiều loại sản phẩm, trong 

đó phần lớn là các gian hàng ẩm 

thực do chính các bạn sinh viên 

chuẩn bị như: nước giải khát, trà 

sữa trân châu, sữa chua nếp cẩm, 

chè trôi nước, bánh mì thịt nướng, 

mì xá xíu, hoành thánh chiên, cơm 

cháy… Bên cạnh đó gian hàng đan 

móc và gian hàng giải trí Bầu-Cua-

Tôm-Cá cũng thu hút được đông 

đảo người chơi với mong muốn 

nhận được may mắn và thành công. 

Song song với hội chợ là chương 

trình giao lưu văn nghệ múa hát và 

chơi trò chơi. Các giọng ca ngọt 

ngào đã làm cho chương trình thêm 

cuốn hút và thú vị. Trong phần trò 

chơi này, cặp đôi kết hợp giữa 

trường Tổng hợp Tula và Bauman 

đã xuất sắc giành giải nhất chung 

cuộc với sự ăn ý tuyệt vời dù các 

bạn chỉ mới lần đầu gặp mặt. 

Kết thúc chương trình là màn 

bắn pháo hoa đầy màu sắc, tiếng 

pháo tiếng cười hòa cùng như xua 

tan đi cái lạnh, xua tan đi nỗi cô 

đơn nơi đất khách quê người của 

các lưu học sinh tại LB Nga. Xin 

được gửi cảm ơn chân thành nhất 

tới đại diện của 2 trường: ĐH 

THQG Tula và ĐH KTTH Bauman 

đã góp phần không nhỏ vào thành 

công của buổi gặp mặt này. 

Tết đến xuân về, thay mặt cho 

LCĐ ĐH SPQG Tula, xin kính chúc 

toàn thể bà con cộng đồng, các bạn 

lưu học sinh tại LB Nga một cái tết 

may mắn, nhiều niềm vui mới và 

thành công mới trong học tập và 

cuộc sống. Cung chúc tân xuân!!! 

 TẾT CỔ TRUYỀN XUÂN BÍNH THÂN 2016 TẠI ĐHSP TULA 
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Đã thành truyền thống cứ mỗi 

dịp Tết đến, xuân về hòa cùng 

không khí cả nƣớc đón chào mùa 

xuân mới, tập thể những ngƣời 

con xa quê đang học tập và 

nghiên cứu tại trƣờng ĐH Bách 

Khoa hân hoan tổ chức buổi họp 

mặt đón giao thừa và tết tại nhà 

hàng của trƣờng ĐH Bách Khoa 

Saint-Petersburg Đại Đế vào ngày 

07/02/2016 tức 29 Tết. 

Đặc biệt là clip phỏng vấn cảm 

xúc của những sinh viên dự bị lần 

đầu tiên ăn Tết xa nhà và không khí 

vui tươi cùng nhau chuẩn bị các 

món ăn truyền thống của quê hương 

như “Giò thủ”, “Nem”, “Mứt”, 

Nộm”… của tập thể sinh viên đã 

tạo nên một không khí chuẩn bị Tết 

nhộn nhịp và vui tươi. 

Buổi họp mặt diễn ra trong 

không khí ấm cúng dưới tiết trời se 

lạnh của Saint-Petersburg. Trong 

buổi họp mặt, các bạn sinh viên 

đang học dự bị đã chuẩn bị tiết mục 

hài kịch rất hài hước và hấp dẫn đã 

mang lại tiếng cười sảng khoái cho 

buổi tiệc. 

Buổi tiệc chỉ diễn ra trong vài 

giờ đồng hồ nhưng đã mang lại cảm 

giác ấm áp, sum vầy của những 

người con xa quê tại Saint-

Petersburg xua tan đi nỗi nhớ nhà 

trong dịp Tết đến xuân về, cũng như 

gìn giữ nét đẹp văn hóa và ẩm thực 

Việt tuy ở xa quê nhưng tấm lòng 

vẫn luôn hướng về quê hương, tổ 

quốc. 

ĐH BÁCH KHOA XANH PETECBUA ĐÓN XUÂN 2016. 

Tết đến xuân về, hòa chung 

với không khí hân hoan của cả 

nƣớc cùng đón chào một năm mới 

Bính Thân 2016 , Đơn vị Lƣu học 

sinh, Liên Chi Đoàn trƣờng Đại 

học Giao thông đƣờng bộ 

Matxcova (MADI) tƣng bừng mở 

hội đón xuân. 

Chương trình với sự tham gia 

của những thầy cô giáo và các vị 

khách quý cùng đông đảo các bạn 

sinh viên, nghiên cứu sinh đang học 

tập và sinh hoạt tại trường Đại học 

giao thông đường bộ Matxcova 

(MADI) và những trường Đại học 

khác trên địa bàn thành phố 

Matxcova. 

Với sự chuẩn bị công phu nhiều 

tuần qua, chương trình đã được lên 

kế hoạch và triển khai với hai phần 

chính. Liên hoan ẩm thực là các 

món ăn truyền thống ngày Tết do 

chính bàn tay khéo léo của anh, chị, 

em MADI tranh thủ thời gian học 

tập làm với các nguyên liệu từ Việt 

Nam như bánh chưng, giò xào, nem 

rán, xôi gấc, nộm, dưa muối... rất 

ngon và đậm đà hương vị ngày Tết. 

Liên hoan văn nghệ là các tiết 

mục văn nghệ đặc sắc, dàn dựng 

công phu với các ca khúc ca ngợi 

quê hương, đất nước, ngày xuân 

mới. Và đã trở thành truyền thống, 

tiết mục mà mọi người mong đợi 

nhất là tiết mục Táo quân đã mang 

đến những tiếng cười, những suy 

nghĩ cho tất cả các bạn sinh viên về 

một năm 2015 đã qua. 

Trong không khí năm mới, sức 

khỏe mới, ban tổ chức đã gửi lời 

chúc tết, chúc sức khỏe, gia đình an 

khang, thịnh vượng tới toàn thể các 

vị khách quý, anh, chị em tham gia 

buổi liên hoan đón mừng xuân mới 

Bính Thân 2016. 

TẾT BÍNH THÂN CỦA DU HỌC SINH VIỆT TẠI MADI – LB NGA. 

27 tháng chạp - Tết Bính Thân 

đã đến rất gần với ngƣời dân Việt 

Nam trên khắp mọi miền Tổ 

quốc. Hòa chung trong không khí 

rộn rã nơi quê nhà, các du học 

sinh Việt tại thành phố Volgograd 

Nga cũng tất bật chuẩn bị chào 

đón năm mới theo cách riêng của 

mình.  

Theo thông lệ, năm nay, sinh 

viên Việt Nam tại thành phố 

Volgograd tiếp tục tổ chức “Gói 

bánh chưng”. Chương trình đã thu 

hút được sự tham gia đông đảo của 

các bạn sinh viên Việt Nam. Dù 

việc đặt mua nguyên liệu gặp nhiều 

khó khăn, nhưng sinh viên tại 

Volgograd vẫn duy trì hoạt động 

thường niên này, mang lại niềm vui, 

sự ấm áp và không khí tết đến xuân 

về giúp các bạn phần nào vơi đi nỗi 

nhớ quê hương, nhớ những ngày 

Tết quây quần bên gia đình, bè bạn. 

Mặt khác, dù sống nơi đất khách xa 

xôi này, nhưng những sinh viên ở 

đây vẫn luôn giữ gìn, phát huy và tự 

hào về truyền thống quý báu của 

dân tộc Việt Nam. 

 DU HOC SINH VIỆT TẠI THÀNH PHỐ VOLGOGRAD GÓI BÁNH CHƢNG ĐÓN TẾT. 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGUYÊN THỦ NGA - 

BAHRAIN TRAO ĐỔI QUÀ 

NGỰA CHIẾN VÀ KIẾM SẮC 

Tại cuộc hội đàm ở Sochi 

(Nga) ngày 8.2, vua Bahrain tặng 

Tổng thống Nga một thanh kiếm 

sắc làm bằng thép Damascus, và 

Tổng thống Nga tặng lại vua 

Bahrain một con chiến mã. 

Tặng quà cho khách quý là một 

phần không thể thiếu được trong 

các cuộc tiếp kiến lãnh đạo cấp nhà 

nước, và việc chọn lựa món quà 

như ý để khách hài lòng không phải 

là chuyện đơn giản, nhất là khi các 

vị nguyên thủ luôn tất bật trong các 

chuyến công du. 

Khi đến Sochi hội đàm với Tổng 

thống Nga Vladimir Putin, Vua 

Bahrain Hamad bin Isa Al-Khalifa 

đã mang theo món quà đặc biệt: 

thanh kiếm làm bằng thép 

Damascus và khảm kim loại quý. 

Các quốc gia vùng Vịnh nổi 

tiếng với đam mê trước tuấn mã, và 

vua Bahrain đặc biệt còn là người 

hết sức cuồng nhiệt trước những 

loài ngựa quý.  

Thế nên ông Putin không quá vất 

vả khi lựa chọn món quà như ý cho 

nhà lãnh đạo xứ Ả Rập. Món quà 

của Tổng thống Nga chính là con 

ngựa giống 4 tuổi tên Khadzhibekj, 

từng giành được 2 giải nòi ngựa tốt 

nhất. 

 

PHÁT HIỆN XƢỞNG MAY 

TRÁI PHÉP Ở NGOẠI Ô 

MOSKVA 

Cổng thông tin của Sở nội vụ 

tỉnh Moskva hôm 8/2 đƣa tin: 

trong đợt truy quét quy mô lớn 

vừa qua, cảnh sát  đã phát hiện 

10 xƣởng may lậu ở vùng 

Orekhovo-Zuyevo, ngoại ô 

Moskva, nơi có hai trăm ngƣời 

Việt lao động bất hợp pháp. 

Chiến dịch  đƣợc tiến hành bởi 

Cục Điều tra Bộ Nội vụ Nga, phối 

hợp với nhân viên an ninh FSB , 

cơ quan quản lý di trú,  Cục cảnh 

sát phòng chống tội phạm kinh tế,  

đội đặc nhiệm OMON và cảnh sát 

địa phƣơng. 

Các xưởng may này chuyên sản 

xuất hàng nhái mác các thương hiệu 

đồ thể thao nổi tiếng, bao gồm cả 

quần áo trẻ em, sản phẩm được tiêu 

thụ tại các trung tâm thương mại ở 

vùng Đông Nam Thành phố, cũng 

như qua một số trung gian bán sĩ tại 

các vùng miền khác. 

Cảnh sát tạm giữ hơn 200 người 

Việt lao động và cư trú bất hợp 

pháp tại đây, thu giữ 80 máy may 

các loại. Hiện đã khởi tố vụ án hình 

sự về tội danh "tổ chức nhập cư bất 

hợp pháp", cơ quan chức năng tiếp 

tục điều tra, tìm kiếm người tổ chức 

kênh đưa người lao động nhập cư 

bất hợp pháp. 

 

MOSKVA: THÁO DỠ NHIỀU 

CỬA HÀNG ĐƢỢC XÂY DỰNG 

TRÁI PHÉP 

Theo ông Sergei Shnurov, 

ngƣời đứng đầu cơ quan thanh 

tra nhà nƣớc về bất động sản, 

chính quyền buộc phải tháo dỡ 97 

toà nhà xây dựng trái phép ở 

Moskva. 700 chiếc xe ủi sẽ thực 

hiện công tác tháo dỡ trong 

khoảng thời gian dài, do một số  

tòa nhà có kết cấu khá phức tạp 

và kích thƣớc lớn, chƣơng trình 

truyền hình Vesti ngày 9/2 đƣa 

tin. 

Theo cơ quan thanh tra nhà 

nước, 90% các toà nhà bị tháo dỡ là 

cửa hàng bán hàng dân dụng, ngoài 

ra còn có các cửa hàng kinh doanh 

điện thoại di động, quán cà-phê. 

Vào đêm rạng sáng thứ Ba 9/2, 

chính quyền thành phố với sự hỗ trợ 

của nhân viên cơ quan  thi hành án 

và cảnh sát đã tiến hành tháo dỡ 

một phần  các toà nhà thương mại 

được  xây dựng và tồn tại trái phép 

trong suốt hai thập kỷ qua. 

Việc tháo dỡ được tiến hành tại 

các khu vực gần ga tàu điện ngầm 

"Чистые пруды", "Таганская", 

"Щелковская", "Партизанская", 

"Сокол", "Рижская"… và một số 

tuyến phố trung tâm. 

Đại diện chính quyền nhấn mạnh 

rằng sau khi tháo dỡ các công trình 

nêu trên, cảnh quan đô thị  sẽ được 

cải thiện đáng kể. 

 

TỔNG THỐNG PUTIN 

CHÚC MỪNG CHỦ TỊCH 

TRƢƠNG TẤN SANG NHÂN 

DỊP TẾT 

Ngày 8/2, ngày đầu tiên của 

năm mới Bính Thân theo âm lịch, 

tại thành phố Hồ Chí Minh đã 

diễn ra cuộc gặp của Đại sứ Nga 

tại Việt Nam K.V.Vnukov với 

Chủ tịch nƣớc Việt Nam Trƣơng 

Tấn Sang. 

Đại sứ đã trao cho nhà lãnh đạo 

Việt Nam bức thông điệp từ Tổng 

thống Nga Vladimir Putin với 

những lời chúc mừng nhân dịp Tết. 

Chủ tịch Việt Nam đã ngỏ lời cảm 

tạ nhà lãnh đạo Nga. 

Trong quá trình cuộc thảo luận 

không chính thức trao đổi quan 

điểm theo những đề án hợp tác song 

phương quan trọng hơn cả về 

thương mại-kinh tế, đầu tư, năng 

lượng, khoa học và công nghệ và 

các lĩnh vực khác, hai bên đã khẳng 

định quyết tâm mở rộng sự hiệp lực 

xây dựng cùng có lợi. 
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...lên chuồng; Tuất (19-21 giờ): Lúc 

chó tỉnh táo để trông nhà; Hợi (21-23 

giờ): Lúc lợn ngủ say nhất. 

Ngoài sự lý giải trên đây, trong dân 

gian có nhiều truyện suy nguyên lý thú 

giải thích lý do tại sao lại có trật tự 

trước sau của 12 con giáp trong “Thập 

nhị địa chi”. Có truyện kể rằng: Mèo và 

Chuột là hai loài bơi lội kém nhất trong 

muôn loài. Mặc dù vậy, Mèo và Chuột 

lại rất thông minh. Để đến dự hội do 

Ngọc hoàng triệu tập, muôn loài phải 

vượt qua một con sông. Ngọc hoàng 

ban lệnh con vật nào đến nơi trước sẽ 

được ưu tiên dự vào danh mục Thập 

nhị địa chi của niên lịch. Mèo và Chuột 

tính kế tốt nhất và nhanh nhất là nhờ 

Bò chở qua sông. Vốn tính thật thà và 

tốt bụng, Bò bằng lòng chở cả hai qua 

sông. Ra đến giữa sông, Chuột láu cá 

xô Mèo xuống nước. Rồi khi Bò đến 

gần bờ bên kia, Chuột liền phóng thẳng 

lên bờ. Thế là Chuột được thừa nhận và 

con vật đứng đầu cung Tí trong vòng 

hoàng đạo. 

Tiếp theo vị trí thứ hai là Bò. Sau 

Bò là Cọp. Kế đó là Thỏ. Thỏ vượt qua 

sông bằng cách nhảy từ hòn đá này đến 

hòn đá nọ rải rác dưới lòng sông, song 

được nửa đường thì bí lối. May đâu, có 

một khúc cây trôi ngang, Thỏ liền bám 

vào đó để giạt vào bờ. Thế là Thỏ được 

xếp vào hạng thứ tư. Rồng chiếm vị trí 

thứ năm. Sở dĩ, Rồng có tài đằng vân 

giá vũ mà lại chậm chạp như vậy là do 

rồng phải dừng lại ở nhiều nơi để làm 

mưa giải hạn cho dân và muôn loài. Lại 

nữa, khi gần đến đích, Rồng phát hiện 

Thỏ đang vô vọng bám trên khúc cây 

trôi giữa dòng nước nên dừng lại thổi 

một luồng khí xô khúc cây tấp vào bờ. 

Thỏ nhờ đó mà tiếp tục cuộc đua, giành 

được vị trí thứ tư. 

Sau Rồng là Ngựa. Rắn ẩn trong 

bờm Ngựa vội phóng ra khiến Ngựa hết 

hồn, lùi lại phía sau. Thế là Rắn chiếm 

vị trí thứ sáu và Ngựa phải nhận vị trí 

thứ bảy. Không lâu sau đó, Dê, Khỉ và 

Gà đến bờ. Gà kiếm được chiếc bè và 

cho Dê, Khỉ đi chung. Cả ba chèo 

chống, kéo đẩy và cuối cùng bè đã vào 

tới bờ. Bởi nỗ lực hợp tác này, Ngọc 

hoàng rất hài lòng và xếp Dê ở hạng 

tám, Khỉ ở hạng chín và Gà ở hạng 

mười. 

Con giáp thứ mười một là Chó và 

cuối cùng là Heo đứng thứ mười hai. 

Mèo đạt được thứ hạng mười ba và 

không được liệt vào Thập nhị chi. Từ lý 

do này mà Mèo thù Chuột, luôn rình 

bắt Chuột để ăn thịt. Mối thù truyền 

kiếp này khởi đầu từ đó kéo dài đến 

ngày nay. 

Một dị bản khác kể rằng, vào ngày 

đi dự cuộc đua, Chuột đã gặp Bò. 

Chuột nghĩ rằng “Bò là con vật khỏe 

nhất, nhanh nhất” nên liền nghĩ ra mưu 

đánh lừa Bò. Chuột hỏi Bò muốn nghe 

mình hát không. Bò khoái chí bảo rằng 

mình rất thích. Chuột há miệng nhưng 

chẳng hát hò gì, rồi hỏi Bò: “Nghe hay 

không?”. Bò thật thà đáp: “Xin lỗi anh 

Chuột, tôi chẳng nghe gì cả”. Chuột 

bảo Bò hãy cho mình leo lên lưng để 

hát, có vậy Bò mới nghe rõ lời ca. Bò 

đồng ý. Chẳng bao lâu, Bò đã đi đến 

gần đích và cũng chẳng để ý việc Chuột 

ngồi trên lưng. Đùng một cái, Chuột 

phóng đến đích trước và chiếm vị trí kẻ 

về nhất. Bò xếp hạng hai và tiếp đó là 

các con vật còn lại. 

3. Mười hai con giáp của hoàng đạo 

Trung Hoa đã phát khởi từ sơ kỳ của 

nền văn minh Trung Hoa. Trải qua một 

thời gian quá dài như vậy nên ngày nay 

khó truy cứu nguồn gốc đích thực của 

nó. Đa số các học giả cho rằng, sở dĩ 

Mèo không được xếp trong mười hai 

con giáp là bởi việc xác lập Thập nhị 

địa chi của hoàng đạo Trung Hoa diễn 

ra trước khi giống Mèo được du nhập 

cùng với đạo Phật từ Ấn Độ vào Trung 

Hoa. Cách lý giải này cắt nghĩa tại sao 

Mèo không có trong danh sách 12 con 

giáp, mà thay vào đó là Thỏ. 

Sự khác biệt về một số con vật 

trong 12 con giáp ở các quốc gia chịu 

ảnh hưởng văn hóa và sử dụng lịch của 

Trung Quốc là do nhiều lý do mà ngày 

nay khó truy cứu được. 

Thập nhị chi của Hàn Quốc đồng 

nhất với Thập nhị chi của Trung Quốc. 

Ở Việt Nam, Trâu thay cho Bò và con 

vật thứ tư là Mèo chứ không phải Thỏ. 

Ở Nhật Bản, Lợn Lòi thay cho Heo/

Lợn. Mười hai con giáp của Thái Lan, 

Naga thay chỗ cho Rồng và bắt đầu 

năm mới, không dựa vào lịch Trung 

Quốc, mà vào ngày mồng một tháng 

đầu tiên của âm lịch Thái, tức vào dịp 

lễ Songkran (hiện nay tổ chức nhằm 

ngày 13-15 tháng Tư dương lịch). 

Ở Kazakhstan, các con giáp giống 

12 con giáp Trung Hoa, nhưng Rồng 

được thay bằng Ốc Sên và Hổ thay 

thành Báo. 

Ở Mông Cổ, các con vật của 12 

năm cũng gồm: Chuột, Bò, Hổ, Thỏ, 

Rồng, Rắn, …, Chó, Lợn y hệt như 12 

con giáp của Trung Hoa. 

Sự tương đồng về 12 con giáp ở các 

quốc gia nêu trên thường được coi như 

sự ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa. Song 

giáo sư Chavanes đã tiến hành khảo 

cứu tỉ mỉ, chứng minh rằng các nhóm 

12 con giáp được vay mượn từ Thổ Nhĩ 

Kỳ vào thế kỷ đầu Công nguyên (xem 

T’oung Pao, Vol.VII, 1906). 

4. Ở xứ ta, hệ thống lịch Pháp và 12 

con giáp Trung Hoa đã du nhập và 

được công nhận từ lâu đời. Sự khác biệt 

12 con giáp ở đây là Bò được thay thế 

bằng Trâu và đặc biệt đáng chú ý là 

Thỏ được thay bằng Mèo. Cắt nghĩa sự 

thay Thỏ bằng Mèo có ý kiến cho là do 

địa chi Mão/Mẹo có âm tương cận với 

âm mèo. Hay xét về mặt ngữ âm, các 

nhà ngôn ngữ học xác định rằng 

nguyên âm e (của Mèo/Mẹo) cổ hơn 

nguyên âm a (của Mão) như hè/hạ, xe/

xa, mè/ma, chè/trà… Do đó người Việt 

gán con mèo cho địa chi Mão. Lại có 

người cho rằng, đối với người Việt, con 

mèo là con vật gần gũi và có ích (bắt 

chuột) hơn là con Thỏ - chỉ nuôi để ăn 

thịt, còn thỏ hoang lại phá hoại hoa 

màu, rau củ... Do được quý trọng và 

gần gũi với người, mèo được chọn đưa 

vào bộ 12 con giáp cũng như đưa vào 

thành ngữ, tục ngữ, ca dao nhiều hơn là 

thỏ. Lại có ý kiến biện giải khác: Thỏ là 

vật gặm nhấm. Trong 12 con giáp, loài 

gặm nhấm đã có chuột đại biểu nên đưa 

mèo thay thỏ để các loài vật trong 12 

con giáp bao gồm đủ các chủng loài 

khác nhau. 

Nói chung, sự khác biệt con vật này, 

con vật khác trong bộ 12 con giáp là 

chuyện khó truy cứu được nguồn gốc. 

Tuy vậy, dù có những tiểu dị, song tính 

chất đại đồng chiếm phần chủ đạo nên 

bộ 12 con giáp được vận dụng vào lịch 

Pháp, biểu hiện cụ thể quá trình sinh 

tiêu của thời gian. 
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