
 

 

Cọp Hú 

Năm nay là năm con cọp, mà không nói chuyện cọp hú, thì thấy chừng như có gì thiếu 
sót. Chẳng khác gì các cô sắm thức ăn Tết, mà quên món “bánh của dân tộc” là bánh 
tét vậy. 
 
Năm ấy, chúng tôi ở Côn Lôn, mà bị cấm cố, nghĩa là không được món quà gì hết, đến 
ra sân hưởng không khí cũng không được. Nhưng đã là người Việt Nam, mà gặp dịp 
Tết mà không ăn Tết, thì nghe đâu như mình đã hoá ra kẻ vong bản. Thế nên trong 
khám riêng của tôi, vài anh em ăn Tết với nhau… bằng tưởng tượng. 
 
Thay vì quà bánh, chúng tôi có lối riêng, là nhờ một anh kể ra một món ăn trân mỹ nào 
đó, từ lúc bắt con thịt, làm cách nào, xào nấu làm sao, gia vị cách nào và dọn theo kiểu 
nào. Nói nghe mà thèm nhểu nước miếng. Hay nhất là chỗ nầy, trong lúc nói, anh hứng 
quá, thành ra anh kể nhiều món tỉ mỉ, mà thật ra anh chưa từng thấy bao giờ, và có lẽ 
miệng anh nói, lỗ tai anh nghe cũng rất thú vị như những người khác. 
 
Mà ăn Tết, lại không có một số báo mùa xuân đọc giải trí, thì sao dám gọi là ăn Tết? 
Chúng tôi ở vào cảnh tù, thiếu thốn mọi bề, thì tấm lòng không khác nào trẻ con lên bốn 
lên năm. Nó không có con ngựa cỡi chơi à? Thì có khó gì? Nó cặp một khúc sậy vào 
giữa hai chân, tay cầm cương, tay quất phía sau, miệng hự hẹ om sòm, thì con ngựa 
cũng chạy vậy. Và cũng chưa chắc gì người cỡi ngựa thiệt được sung sướng hơn nó 
cỡi con ngựa tưởng tượng của nó đa, các ông các bà ạ! Còn chúng tôi không có một 
tập báo mùa xuân với những bài của những ngọn bút có tài, thì chúng tôi xuất bản 
miệng tờ báo xuân tưởng tượng. 
 
Nếu các món quà bánh có thể không ngon bằng các thứ ăn thiệt, thì độc giả nên tin 
rằng “tờ báo miệng” của chúng tôi hay lắm. Các bạn đồng nghiệp nếu không bằng lòng 
lời phê phán của tôi, rất khó mà chứng minh rằng họ có tài hơn bọn tù chúng tôi. Bởi họ 
viết thì cái nhảm nhí còn đó, mà tờ báo miệng của chúng tôi nghe qua rồi, bay mất chỉ 
để lại một kỷ niệm đẹp đẽ mà thôi. Và sau đây là bài “Cọp hú” của một anh bạn gốc ở 
Cà Mau. Độc giả chớ quên rằng vì là báo miệng nên thỉnh thoảng có kẻ xen vô cãi. 
 
* 
 
 
Mấy anh có biết cọp hú là cái gì không? Nếu không, thì về sau, có mở miệng mà thề, 
thà thề cái gì còn có cơ tránh được, chớ đừng thề cọp hú nhé! 
 
Hồi xưa có một người nọ tánh hay mèo chuột, nên khi đi ra Huế để thi, thì vợ gọi vào 
buồng nói thỏ thẻ rằng : 
 
"Tôi nghe đồn các cô gái Huế vừa đẹp vừa đa tình, đến đỗi ca dao có câu: 
 
 
Học trò ở Quảng ra thi, 



 

 

Thấy cô gái Huế ra đi không đành. 
 
 
Nay mình ra Huế, mình thề với tôi đi, thề rằng mình sẽ luôn luôn trung thành với vợ." 
 
Anh chàng nầy vốn biết tánh mình, nên chọn một lời thề, mà chàng cho là ít độc địa 
hơn hết, để thề cho vợ tin, hầu đi cho mau mà hưởng thú vị của sông Hương với bao 
nhiêu mỹ nữ gieo những giọng mê hồn trên mặt nước lờ đờ. Thế là anh ta thề: 
 
"Tôi mà không trung thành với mình thì cọp hú." 
 
Trong trí chàng ta tưởng rằng dầu cọp có hú, mình có nghe mà không đến, thì lại có hề 
hống gì mà sợ? Còn bà vợ gốc người Khánh Hoà, là nơi cọp nhiều có tiếng, nghe lời 
thề độc địa như vậy, nên vui lòng cho anh ra đi “lập chữ công danh”. Anh ấy cũng lập 
chữ công danh vậy. Nhưng là chuyện phụ thuộc, còn việc chánh là anh đã để bao 
nhiêu thì giờ, tiền bạc và tâm trí, để thí nghiệm xem câu ca dao mà vợ vừa nhắc đó có 
quả như vậy chăng? 
 
Trong mười lăm năm, hai vợ chồng anh ta sống ở các thành thị lớn, nên lời thề kia 
chưa có dịp ứng nghiệm được… 
 
Nói đến đây một thính giả xen vào cãi: 
 
"Mầy là duy vật, mà tin chuyện dị đoan nữa à?" 
 
Mấy bạn khác chặn lại: 
 
"Để nó nói hết cho mà nghe. Ai biểu mầy phải tin. Nghe cốt là tìm cái thú vị thôi, chớ nó 
có duy tâm hay duy vật gì trong câu chuyện hoang đường.” 
 
Người nọ yên lặng ngồi, để nghe kể tiếp. 
 
Một hôm kia, bà vợ về Khánh Hoà thăm quê nhà, rủi bị cọp bắt ăn đi, thì bữa sau, ứng 
mộng liền cho chồng mà nói rằng : 
 
“Hôm kia tôi mới bị cọp bắt ăn, thành cái cô hồn thứ chín mươi tám của con cọp đó. 
Nếu nó ăn được thêm hai mạng người nữa, thì nó thành con hùm xám, đã dữ dằn, lại 
hú được. Hồi đó mình có thề láo với tôi rằng khi ra Huế, mình sẽ trung thành với tôi, 
không thì bị cọp hú. Bấy lâu nay, tôi tưởng là mình giữ lời hứa, nào dè nghe bọn cô hồn 
ấy nói chuyện, tôi mới hay rằng mình mắc lời thề." 
 
Chàng ta nghe nói như vậy, sợ hãi hỏi: 
 
"Bọn cô hồn ấy nói cái gì?" 
 



 

 

"Khi hồn tôi vừa lìa khỏi xác, thì tôi thấy chín mươi bảy cái hồn khác đương nhảy múa 
reo mừng rằng: „Được một nữa rồi, còn thêm hai, thì cọp nầy thành hùm xám, rồi nó sẽ 
hú thằng cha gạt vợ cho mình coi chơi!‟ Tôi nghe lấy làm lạ hỏi chúng nó, thì bọn cô 
hồn ấy bảo: „Lời thề cọp hú độc địa lắm, nên không ai dám mở miệng mà thề: mà rủi có 
nói lỡ, thì lại rán giữ đừng cho mắc vào. Thành ra từ xưa tới giờ chưa có ai bị cọp hú 
lần nào cho biết. Lần nầy lại được xem thì thích lắm!‟” 
 
Dừng lại một chút, để nhìn chồng với vẻ mặt thương hại, bà vợ nói tiếp : 
 
"Ban đầu tôi giận mình lắm!" 
 
Anh chồng ngạc nhiên hỏi: 
 
"Làm gì mà giận?" 
 
"Tôi giận mình sao có lén tôi mà đi mèo chuột, đến nỗi mắc lời thề. Tôi muốn để mặc kệ 
cho cọp nó hú mình, tôi coi chơi cho đã nư." 
 
"Chuyện đã mười lăm mười bảy năm mà còn ghen nỗi gì?" 
 
"Mình không biết tánh của đàn bà sao? Chuyện bóng chuyện gió còn ghen được, 
huống chi là chuyện thiệt, dầu nó cũ mười mấy năm…" 
 
Anh chàng nghe nói buồn dàu dàu, thì vợ nói tiếp: 
 
"Nhưng tôi nghĩ lại. Người không bị cọp hú mà chỉ bị ăn suông, thì về sau còn khỏi cái 
kiếp bị cọp ăn. Chớ bây giờ mình bị cọp hú một lần rồi, thì sau đời đời kiếp kiếp, mình 
sẽ làm người bị cọp hú và ăn thịt." 
 
Nghe nói vậy chàng ta hoảng hốt, trách mình sao có quá ham vui mà mắc phải lời thề 
độc địa như vậy. Vợ lại nói thêm: 
 
"Mà khổ là mỗi lần bị cọp ăn như vậy, nào phải như người thường bị ăn đâu! Cọp nó hú 
lên, rồi mình làm cái trò gì lạ lùng cho đến đỗi, bao nhiêu cô hồn còn nán lại xem cho 
thoả con mắt một lần cho biết…” 
 
Nghe thuật chuyện đến đây, một người gọi nhỏ bạn ngồi kế bên nói: 
 
"Mầy cũng hảo ngọt đó, thấy chưa? Nhớ đừng thề với mấy lời thề cọp hú nghe!" 
 
"Chuyện dị đoan như Liêu trai chí dị, hơi đâu mà tin, mà sợ." 
 
Mấy người kia xì xịt: 
 
"Nín mà nghe có được không?" 
 



 

 

Người thuật nói tiếp: 
 
Nhưng mà hồn vợ anh nọ cũng lành, nên lần lần thương hại chồng và nói rằng: 
 
"Bây giờ tôi nghĩ có kế nầy, hoạ may cứu mình được. Việc thứ nhất là hai cha con mình 
dắt nhau đến Bình Định mà tìm ông Đào Duy Quân. Ông đó là cháu tám đời của ông 
Đào Duy Hiến, là thầy dạy nghề văn nghiệp võ cho Nguyễn Huệ thuở trước. Ông còn 
giữ lắm ngón bí truyền của tổ tiên. Hai cha con rán năn nỉ khóc lóc, để nhờ ông truyền 
chút ít nghề mà giữ mình. Mình già yếu rồi, đi đâu phải dắt con theo, rủi cọp có hú, thì 
vừa mình đỡ, vừa con chống cự, hoạ may cọp không làm gì được. Còn phần tôi, tôi sẽ 
chịu khổ, luôn luôn mách trước cho người ta hay; để cho con cọp đã ăn tôi, lại không 
thể ăn thịt hai mạng nữa. Thế là nó chưa ăn đủ số trăm mạng tức là chưa thành hùm 
xám, thì nó không thể hú mình được." 
 
Tỉnh giấc dậy, chàng ta nhớ lời vợ dặn, sợ quá. Và gọi con lại mà tính đi học nghề võ. 
Bởi con va là con gái; nên va giấu việc lời thề nọ, mà chỉ nói rằng vợ về mách rằng có 
huông cọp ăn nên phải đề phòng. Khi đến Bình Định, tìm phủ Tuy Viễn mà hỏi thăm thì 
quả có ông già tám mươi tuổi tên là Đào Duy Quân, làm nghề thầy thuốc, chớ không 
phải là thầy nghề võ. Tìm mãi chẳng có ai khác, mà không lẽ lời vợ ứng mộng lại không 
linh, anh ta mới dắt con tới ông già, khóc lóc, mà xin cứu mạng. Ông già động lòng hỏi 
có bịnh gì, thì hắn ta mới kể chuyện có huông cọp ăn, vợ ứng mộng bảo đến cầu học 
mà giữ mình. 
 
Ông thầy thuốc mới nói thiệt rằng tổ tiên mình đã truyền lắm ngón hay, nhưng căn dặn 
rằng: "Chớ dạy cho kẻ khác, họ dùng đó mà làm nghề ăn cướp. Cứ giữ ngón bí truyền 
của nhà, dành đó cho những vị anh hùng nào như Nguyễn Huệ mà dạy tận tình cho, 
hầu cứu dân giúp nước. Nếu không nghe lời mà truyền cho những kẻ không lương 
tâm, thì sẽ bị cọp hú." Hắn ta nghe nói khóc lóc năn nỉ rằng: 
 
"Tôi học đây, chỉ để giữ mình thôi. Nếu hai cha con tôi không giữ bí truyền của thầy, thì 
sẽ bị cọp hú nữa!" 
 
Ông già thấy thề độc địa như vậy, nên cũng dạy cho tất nhiên không hết nghề của 
mình, nhưng đủ sức một mình đánh nổi ba con cọp vậy. 
 
Mọi việc tưởng đã êm rồi, không dè đêm nọ hắn ta chiêm bao, thấy vợ về nữa, mà 
chuyến nấy có vẽ lo sợ, buồn thảm lắm. Hắn ta hỏi, thì bà vợ đáp: 
 
"Lâu nay, tôi lén bọn cô hồn mà đi báo trước cho người ta hay cọp đến để trốn. Không 
dè, sau bọn cô hồn chia nhau mà canh tôi, giữ tôi lại không cho làm như vậy nữa. 
Thành ra con cọp đã ăn được thêm hai mạng người. Nó đã thành hùm xám rồi. Chín 
mươi chín cô hồn kia giục nó bỏ rừng Khánh Hoà, mà đi tìm mình, để hú mình cho 
chúng nó xem chơi. Chúng nó lại biết rằng hai cha con mình học võ giỏi lắm, nên cứ 
bảo nhau: „Chuyến nầy vừa coi được một trận đấu võ tuyệt trần lại thêm được một cuộc 
cọp hú nữa!‟ Tôi lo quá, lén đến trước cho mình hay. Không thể nào trốn được việc cọp 
hú đâu, dầu là mình giỏi nghề võ. Trốn đi thì hơn." 



 

 

 
Giựt mình dậy, chàng ta đổ mồ hôi hột. Trốn đâu bây giờ? Từ Khánh Hoà thẳng tới bên 
Tàu, rừng núi liên tiếp, thì ở đâu con hùm xám cũng tới được. Nếu bây giờ xin đổi qua 
miền Hậu Giang, thì hoạ may nhờ sông Cửu Long rộng ba bốn ngàn thước nó ngăn 
cách, hùm xám đến không được chăng. Nghĩ vậy chàng ta xin phép đổi, và được đi Cà 
Mau; không dám đi đường bộ, chàng ta đi tàu vào Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn đi tàu thẳng 
tới sở. 
 
Hắn ta làm sở dây thép, ở tại sở chật hẹp. Vậy mà đứa con năm nay mười chín tuổi rồi, 
hắn chỉ bằng lòng gả ở mà thôi. Cô ấy không đến đỗi đẹp lắm, mà hắn ta không giàu gì, 
thì có cậu nào đến đỗi bằng lòng ở rể nơi nhà cửa chật hẹp của sở đâu! Hắn thấy cũng 
tội nghiệp con, nhưng an ủi rằng: 
 
"Thôi con rán giữ giùm cho cha đến già, chết cái chết tốt một chút." 
 
Một hôm hai cha con có việc đi Khánh An, thì trên đường vắng, nghe mùi tanh tanh ở 
đâu đưa lại. Cọp rồi! Bỗng nghe tiếng người ta nói ồn ào, như giữa chợ, nhưng chẳng 
có ai hết. Mà từ trong bụi, nhảy ra một con cọp to như con bò, lông lá xám hết. Hắn ta 
sợ hết hồn la lên: 
 
"Hùm xám!" 
 
Con cọp hự một cái, gật đầu, rồi bỏ bộ ngồi xuống, chậm rãi liếm râu, nhích mép như là 
cười mỉm chi, chứ không nhảy tới vồ. 
 
Đứa con gái lật đật kéo vạt áo dài mà quấn chung quanh lưng, nhét mối cẩn thận cho 
gọn để giữ chừng, rồi nói: 
 
"Cha tháo lui để cho con cản nó.” 
 
Hắn ta nghe lời lùi lần. Cọp thấy vậy nhảy phóng tới, đưa móng để chụp. Thì cô gái lẹ 
chân đá ngang hông cọp. Con cọp té nhào một bên không chụp được. Cọp vừa đau, 
vừa tức mình, con mắt đỏ như lửa, hự hẹ om sòm. Còn đàng kia hắn ta co giò chạy 
như bay, có mấy phút đã xa lắc. Bỗng từ đâu không biết, tiếng người ta nổi lên ồn ào, 
mà chẳng thấy một tâm dạng ai. Thì con hùm xám hình như nghe, cười hắt hắt lên, 
ngồi lại đàng hoàng, cất tiếng hú to nghe rùng mình. Chàng kia chạy đã xa rồi nghe 
tiếng hú, quay đầu lại cất tiếng cười dòn dã, rồi trở lại, bộ mặt hân hoan lắm. Đứa con 
gái hỏi: 
 
“Sao cha không chạy cho xa, còn lại đây làm chi nữa?” 
 
Hắn ta không đáp lại, cười khanh khách, chạy nhào đến chỗ cọp ngồi. Đứa con hoảng 
hồn, nhảy tới vận quyền mà thoi vào mặt cọp, để nó hoảng chạy đi mà đừng có thì giờ 
bắt cha nàng, thế là cọp và nàng ấy đấu nhau. Cọp đấu không lại, nhảy ra vòng ngoài. 
Thì nàng ấy lại kéo cha đi. Nhưng anh ta vừa lách vừa cười, cứ nhằm con cọp mà xốc 



 

 

tới. Nàng ấy cản lại không được, nên cứ phải rượt theo đánh đuổi con cọp. Cọp thua 
chạy, thì hắn ta cũng chạy theo, bộ tịch mừng rỡ lắm. Đứa con không biết làm sao. 
 
Có người xen vào hỏi: 
 
“Tại sao cô ấy không bắt cọp quách đi cho rồi?” 
 
Bộ cọp dễ bắt lắm sao chớ? Bởi vậy cứ giằng co như vậy mãi. Bỗng đâu tiếng ồn ào 
nổi lên nữa. Cọp liền hú nữa, thì hắn ta gật đầu, đắc chí lắm, dùng miếng lưỡng long 
quá hải mà thoi ngay vào mặt con gái mình hai quả đấm một lượt. Đứa con lật đật đỡ 
rồi chạy, không dám đánh lại cha. Bây giờ mới khổ cho cô ta. Vừa con hùm xám, vừa 
cha nàng xông đến mà cự với nàng. Đối với con hùm xám nàng thoi đá tưng bừng mà 
đối với cha, nàng chỉ có nước tránh đòn mà thôi. Lẽ tất nhiên nàng phải thua, nhảy ra 
ngoài mà thở. Thì cọp hú một tiếng nữa. Hắn ta ríu ríu nhảy vào lòng cọp, để cho cọp 
móc họng. 
 
Cứu cha không kịp, người con gái chỉ còn lại một nước là đánh đuổi con cọp để giành 
cái xác đem về. Nhưng lạ thay, con cọp cứ lẽo đẽo theo chực cướp lại. Và tuy hắn ta 
đã chết, song mỗi lần cọp hú, thì cười sặc sặc và có ý trì lại, không để cho con kéo đi. 
 
Rê một cái xác khó nết như vậy, mà còn phải cự với con hùm xám to tướng kia, thì cô 
ta xem chừng không kham. Nên cô ta cố sức đánh lui con cọp, rồi bứt dây rừng cột 
thúc ké ông già lại, treo tòn ten trên cây cao, khỏi mặt đất mấy chục thước cho cọp 
nhảy không tới. Rồi cô về xóm, gọi người lực lưỡng, hèo gậy đàng hoàng thật đông, để 
cự với cọp và đem xác cha về. Khi ra đến nơi, ai cũng lấy làm lạ mà thấy rằng dưới 
nầy, cọp đi qua đi lại, nhìn lên mà hú, thì ở trên lão ấy nhào qua lộn lại giữa không 
trung cười dòn dã, như muốn cỡi dây xuống giỡn với cọp mà không được… 
 
Khi đuổi con hùm xám đi rồi, ai nấy giúp sức đem cái xác kia về chôn cất tử tế. Thì tối 
lại nghe mùi hôi tanh của cọp và tiếng hú rùng rợn, tiếng cười dòn dã, tiếng reo hò như 
của hàng trăm người hoan nghinh một việc gì. Nhưng đêm tối chẳng ai dám ra. Riêng 
cô con gái nghi là hùm xám đến quật mồ của cha mình để ăn xác, nên đánh liều gọi 
người ta đốt đuốc sáng giúp cho. Và cô xông ra một mình. Nhưng trễ quá, cọp đã ăn 
hết thịt và đương gặm bộ xương. Cô xông tới đánh cọp, cọp thua chạy đi. Cô cướp 
được bộ xương đem vào. 
 
Hàng xóm sáng đến xem, thì không có dấu cọp moi. Hùm xám chỉ hú một cái, là hắn ta 
tung mồ lên nạp mạng. Có mấy ông già biết chuyện mới dạy: 
 
“Cha cô hồi trước chắc có thề cọp hú, mà không giữ, nên mới bị như vậy. Và có đầu 
thai mấy ngàn đời thì vẫn bị cọp hú. Tội nghiệp thì thôi! Tốt hơn là đừng cho ông ấy đầu 
thai nữa. Chớ đi đầu thai, mà mỗi lần đều bị cọp ăn như vậy thì thảm biết chừng nào!” 
 
Cô nọ mới hỏi: 
 
“Làm sao đừng cho hồn cha tôi đi đầu thai được?” 



 

 

 
Ông già đáp: 
 
“Bây giờ cô thiêu hết bộ xương nầy đựng vào cái lọ nhỏ, đem vào chùa nào có hoà 
thượng giỏi, dùng phép ngũ hành của Phật mà nhốt hồn lại. Tài biến hoá như Tôn Hành 
Giả mà thoát ra còn không được kia!” 
 
Cô ta nghe lời làm y theo. 
 
Từ ấy trong rừng có tiếng cọp hú, thì trong bình có tiếng cười dòn dã rồi cái bình lúc lắc 
như muốn đi. Ông hoà thượng phải lật đật tụng một phi kinh Kim Cang, mới êm được. 
 
Đó chuyện cọp hú vậy đó! 
 
Thuật xong thì anh chàng khi nãy nói: 
 
"Chuyện dị đoan mà, làm gì có!" 
 
Người kể chuyện đáp: 
 
"Nếu hiểu nghĩa đen, thì hẳn là không có. Nhưng nếu xem câu chuyện vừa kể đây là 
một bài văn tượng trưng thì trong đời thiếu chi kẻ bị cọp hú ríu ríu vâng lời kẻ thù 
nghịch mà thù nghịch lại dòng họ mình… Những kẻ nông nổi, những kẻ không biết văn 
chương là cái quái gì, mới dám nói tôi nói chuyện dị đoan…"  
 

 
[1]Bạn nào còn giữ Quả trứng thần, xin cho tác giả mượn (nguyên chú của Hồ Hữu 
Tường). 
 


