
Xin thân tặng Đội Đua Xe Đạp Cư Xá Kokusai.  
Những tay đua của đội xe nầy phải đi làm và đi học cực khổ nhưng mỗi 
đêm đều cố gắng tập luyện đua xe. Có tay đua đạp suốt đêm cho đến 
sáng rồi đi vào trường thi toán không cần ngủ. Có tay đua thề bỏ nghề 
nhưng tối đến chạy đi tìm tay đua khác rủ chạy khốc liệt. 
Xin chúc đại gia đình Exryu và đặc biệt là hội viên của Đội Xe Đạp 
Cư Xá Kokusai một năm mới khoẻ mạnh, an khang và đầy hạnh phúc. 
Xin mời đọc! Doozoo! 

Dân Việt Nam chúng ta rất thích chơi bài bạc trong dịp Tết. Già trẻ, nam nữ, giàu nghèo, học 
thức hay lao động,…, không nhiều thì ít, ai cũng muốn thử vận đầu năm. Họ chơi trên vĩa hè, 
trong công viên, sân đình, trước cổng chùa, ngoài chợ,…Nơi nào có người là có cờ bạc. Nơi 
nào có sòng bạc là có người. Họ chơi công khai không dấu diếm. Tết nhất nhà cầm quyền cũng 
làm ngơ dễ dãi.


Mừng Tết, dân Việt chơi đủ loại bài bạc không thể nào biết hết. Bài viết nầy chỉ ghi lại những trò 
bài bạc đen đỏ tương đối phổ thông và trong tầm thức hiểu biết yếu kém của người viết. Dầu 
vậy, cũng xin mời quí độc giả thưởng thức trong dịp Xuân về.


Trước hết là trò bài bạc trẻ em chơi. Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, lúc biết toán cộng từ 1 đến 10, tôi 
đem tiền lì xì đi đổ Xí Ngầu. Lúc đầu thì một hột xí ngầu. Có khi lên 2 hột với tối đa là 3. Cộng 
điểm lại sau khi đổ. Ai được cao điểm thì ăn. Trước đó, thì chơi Bầu Cua Cá Cọp. Trò nầy không 
cần phải biết làm toán. Chỉ cần nhìn hình. Con thú vật nào mình đặt hiện ra sau khi đổ thì mình 
được chung 1X tiền đặt. Lớn lên chút thì chơi Bài Cào 3 Lá. Học chữ thì khó nhưng học chơi bài 
thì rất nhanh. 


Bài Bạc Mừng Xuân 
Đặng Hữu Thạnh - Exryu 1971



 

Trò chơi Bầu Cua Cá Cọp có lẽ vựa vào trò chơi Hoo Hey How của Trung Quốc. Trò nầy cũng 
giống như trò “Crown và Anchor” ở các quốc gia thuộc địa Anh Quốc và trò “Chuck-A-Luck” của 
Mỹ


Bàn Bầu Cua Cá Cọp và Hột Bầu Cua 
Con cọp nhiều khi được thay bởi con nai. Con nào cũng được miễn tiền vô là vui rồi.                  

Trước khi nói về những trò chơi bài bạc người lớn chơi trong những ngày Tết, chúng ta nên tìm tòi 
một chút về lịch sử của những lá bài. 


Theo lịch sử, lá bài nguyên gốc là từ vùng Trung Á, tức là vùng bao quanh Nam Nga Sô, Tây Trung 
Quốc và, Bắc Ba Tư và Thổ Nhỉ Kỳ . Mỗi lá bài có giá trị phản ảnh giai cấp, quyền lực và sự giàu có 
trong xã hội đương thời. Từ vùng Trung Á, lá bài được mang lan tràn sang toàn Á Châu và Âu Châu. 


Vào cuối thế kỷ thứ 15, người Pháp chuyển đổi lá bài nguyên gốc theo thể cấp vua chúa họ. Bộ bài 
mới nầy gồm 52 lá biểu tượng 52 tuần trong năm. 52 lá bài được chia ra thành 4 bộ biểu tượng giai 
cấp trong xã hội gồm có: Cơ cho tôn giáo, Rô cho thương gia, Chuồng cho nông dân và Bích cho 
thế quyền lực. Mỗi lá bài trong bộ được cho giá trị từ A đến 10. Trên 10 là hoàng tộc gồm Bồi (Thái 
Giám) , Đầm (Hoàng Hậu) và Già (Vua). Trong 52 lá bài nầy, bạn có biết lá bài nào là có giá trị cao quí 
nhất không? Thưa đó là Thằng Ách (A=Ace, Ách). Lá  Ách  là Thượng Đế.



 

Trong đời, Thượng Đế là tất cả. Thượng Đế có thể là một người nghèo nhất trong xã hội giá trị 1 
hay là một người cao hơn vua với giá trị 11. 

Bộ Bài 52 Lá Ngày Nay4 Bộ Trong Bài 52 Lá Ngày Nay

Người Trung Quốc có rất nhiều kiểu mẩu khác nhau cho lá bài. Tổng quát, lá bài Trung Quốc 
biểu hiện đội hình chiến đấu gồm có vị tướng, cận vệ, voi, ngựa, pháo binh, quân xa. Bộ binh 
là biểu hiện giai cấp nhỏ ít giá trị nhất trong bộ bài của Trung Quốc. Bộ bài Tứ Sắc là một trong 
những bộ bài phổ thông của Trung Quốc. Lá bài Trung Quốc, dĩ nhiên, dùng chữ Hán. Khi đến 
Nhật, tôi lúc nào cũng khoe khoan có biết Kanji trước khi sang Nhật. Chưa vào trường Nhật 
Ngữ mà tôi đã biết … Tướng Sĩ Tượng Sa Pháo Mả và Binh. 

Lá Bài Trung Quốc Ngày Xưa
Bộ Bài Tứ Sắc 

Màu của lá bài là màu cờ của 
đội quân. Đội vàng, đỏ, trắng và 
xanh lá cây. Xanh dương đôi khi 

dùng thay xanh lá cây

Bộ bài 52 lá từ phương tây phổ biến rộng rãi toàn cầu. Nó được dùng trong nhiều trò bài bạc 
như Đánh Phé, Xì Dách, Cách Tê, v.v.. Ngay cả người Trung Quốc chế tạo trò chơi riêng của họ  
dùng bộ bài 52 lá phương tây 


Trò chơi bài bạc phổ biến ở Việt Nam trong Tết là Bài Cào 3 Lá. Ít lá nên có nhiều tay chơi. Luật 
lệ giản dị. Không cần tính toán. Chỉ cần biết làm toán cộng đơn giản. Nhiều tay chơi và không 
tốn thì giờ nên thu vào hay chi ra nhanh. Người lớn lẩn trẻ em thích chơi Bài Cào mừng Tết. 


Xì Dách Việt Nam cũng giống như Mỹ nhưng không có chia thẻ (split), hay tăng tiền cá độ 
(double down)  hay mua bảo hiểm.


Hai trò chơi thông hành trong giới Exryu chúng ta là Phé và Cách Tê. Bài Phé cần đấu trí mạnh 
mẽ. Tiền đánh không hạn chế nên thua thắng thật to. Chỉ có Exryu nhà nghề và có tiền mới chơi 
Phé. Mỗi tối, sòng bài Phé được tổ chức trong phòng ăn cư xá Kokusai. Có nhiều sinh viên 
Đông Nam Á tham dự suốt đêm. 




Exryu Kokusai thích chơi bài Cách Tê hơn. Bài Cách Tê cũng cần phải đấu trí. Tiền đánh có 
hạn chế nên không ăn thua nhiều. Có may mắn thì cũng thắng vừa đủ cho một chầu nhậu 
yakitori hay thịt nướng Đại Hàn rosu. Mật mã cho đánh bài Cách Tê là “ĐUA XE ĐẠP”. Sau mỗi 
cơm tối là anh em rủ nhau đua xe đạp vang trời. Ai mà đến trễ, phải ngồi ngoài nhìn, hoặc hùn 
vốn hay đợi người chơi nghỉ chơi nhảy vào thay thế.


Đại khái, anh em Exryu Kokusai dùng những từ ngữ như sau:


	 Đánh Cách Tê 	 	 = 	 Đua Xe Đạp

	 Nhóm Đánh Bài Cách Tê 	 = 	 Đội Đua Xe Đạp Kokusai

	 Thua bài 	 	 	 = 	 Bể vỏ xe

	 Thua nặng 	 	 	 = 	 Bể nhiều vỏ xe

	 Cho mượn tiền 	 	 = 	 Vá bánh xe

	 Vốn nhiều 	 	 	 = 	 Nhiều bánh sơ cua

	 Đánh dùm 	 	 	 = 	 Đua tiếp sức

	 Thắng bài	 	 	 =	 Đoạt Áo Vàng

	 v.v. và v.v.


Đội Đua Xe Đạp Kokusai chạy quanh năm suốt tháng. Ngày Tết thì chạy mạnh và cần nhiều vỏ 
xe hơn. Đội Đua Xe Đạp Kokusai mang đến nhiều kỷ niệm đẹp sinh viên. Tôi nhớ có một bạn 
cua rơ đua tới sáng xong nhảy lên xe điện đi gần 2 tiếng đến trường thi toán. Tối về đua tiếp. 
Hơn 24 tiếng không ngủ. Một bạn cua rơ khác vận không may bể nhiều vỏ xe, đổ quạo đuổi 
mọi người ra khỏi sân đua và thề bỏ nghiệp. Chiều tối ngày sau, cười hề hề mời mọi người trở 
lại chạy đua. Ôi! Những kỷ niệm thời sinh viên khó quên!

  

Việt Nam là xứ láng viềng của đại quốc Trung Quốc nên bài bạc Việt Nam cũng có nhiều ảnh 
hưởng từ Trung Quốc. Ngoài bài Tứ Sắc, Việt Nam cũng có nhập cảng bài Ngầu Hầm và Xập 
Xám (Chướng) dùng bộ bài 52 lá phương tây. Sắp sếp bài gọi là “binh”.


Mỗi tay Ngầu Hầm có 5 lá. Nhiệm vụ tay chơi là phải binh bài bằng cách chia 5 lá thành 2 
nhóm. Nhóm chính với 3 lá phải có tổng cộng bằng bội số của 10 (bù, ngầu). Tổng cộng điểm 
của 2 lá còn lại sẽ dùng để quyết định ăn thua. Điểm cao nhất là 5 tây (5 là tây). Sau đó là bội 
số 10 (ngầu hầm), ngầu 9, 8, …,1. Ngầu 0 hay ngầu xỉn hay không có ngầu là nhỏ nhất. Xác 
suất thua cao. May lắm là huề với nhà cái. Bài Ngầu Hầm không thịnh hành trong ngày Tết 
như Bài Cào 3 Lá vì tốn nhiều thì giờ và cần phải biết binh nhưng nhà cái khó ăn gian chia bài 
rút đít. 

Ngầu 3 Ngầu Xỉn Hết Tiền

Như là tên bài, một tay bài Xập Xám có 13 lá chia thành 3 nhóm. Nhóm 1 có 3 lá, nhóm 2 và 
3 mỗi nhóm có 5 lá. Binh bài Xập Xám là sắp mỗi nhóm theo thứ tự như Phé Poker. Nhóm 1 
với 3 lá phải có giá trị nhỏ nhất. Sau đó là nhóm 2. Nhóm 3 phải có giá trị cao nhất trong 3 
nhóm. Sau đó mỗi nhóm sẽ được so sánh với tay chơi khác. Tay chơi nào có ít nhất 2 nhóm 
có giá trị cao sẽ thắng.


Với  52 lá, Bài 52 Lá chỉ có đủ cho 4 tay chơi. Binh bài Xập Xám phải cần thì giờ suy nghĩ. 
Chỉ có người lớn tuổi mới thích chơi bài nầy. Ngày Xuân, quí bà ưa binh bài Xập Xám hay 
đánh Tứ Sắc trong khi canh chừng lò nấu bánh Tét. Vừa giải trí vừa nấu nướng thật tiện!



 

Binh Bài Xập Xám Đầu Xuân 
Cùng 13 lá bài có nhiều cách binh tuỳ 

theo chiến thuật của tay chơi

Sau cùng là những trò chơi bài rất thịnh hành cho ngày Tết ở miền Trung Việt. Những trò 
chơi nầy là sự kết họp giữa bài bạc, ca hò đối đạp và chơi nhạc cụ. Người trong làng 
tham dự đông đảo. Sân chơi thường được dựng trên khoản đất rộng với cờ trống trang 
hoàng khắp nơi. Mục đích chính không phải là để xát phạt ăn thua tiền bạc mà là để mừng 
ngày đại lễ và chia sẽ niềm vui đầu Xuân với mọi người trong làng. 


Trò bài chính gọi là Bài Tới. Bài Tới gồm có 30 cặp quân bài mang nguồn gốc Trung Quốc.  
Người chơi mua một tụ (hay nhiều tụ nếu muốn) gồm có 3 thẻ. Người kêu bài sẽ rút thẻ 
trong ống và ca hò đối đạp vựa vào thẻ bài rút ra. Tay chơi nào có 3 thẻ được kêu sẽ cho 
nhà cái hay là họ đã tới. Do đó bài nầy gọi là Bài Tới.


Một Số Thẻ Bài Tới 

Bài Chòi rất được ưa chuộng bởi dân chúng từ Thừa Thiên vào Bình Định. Bài Chòi là 
Bài Tới nhưng người chơi ngồi chơi trong những nhà chòi. Chòi cho ban tổ chức (nhà 
cái) gọi là Chòi Mẹ.



Năm 2017, “Nghệ Thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam” đã được UNESCO ghi danh trong danh sách 
“Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Đại Diện của Nhân Loại”.


Bài Ghế cũng như Bài Chòi  nhưng thay vì dùng nhà chòi, người chơi ngồi trên ghế. Bài Ghế thường 
chơi theo đội. Mỗi đội gồm có 5 tay chơi.


Bài Thai ít rộn rã hơn bài chòi. Thường dành cho một nhóm nhỏ và chơi ở vĩa hè gốc phố. Nhà cái hò 
thơ theo điệu hò Thai. Tay chơi phải đoán thẻ bài và đặt tiền. Nếu đoán trúng sẽ thắng 8X tiền đặt. Bài 
Thai đòi hỏi sự hiểu biết văn thơ của tay chơi và người kêu thẻ.


Ngoài ra, người miền Trung còn có nhiều trò bài khác như Bài Nọc, Bài Đôi, Bài Phu, v.v. Nói hết 
không đủ giấy để viết.


Một lần nữa, xin thân chúc gia đình Exryu một năm mới an khang, khoẻ mạnh và hạnh phúc. Nếu quí 
bạn đi đua xe đạp mừng Xuân, quí bạn sẽ được thắng nhiều Áo Vàng. Cẩn thận đừng để bể vỏ xe !!!


Thẻ Bài Chòi Ngày Nay  

The Winner of “Tour 
de Kokusai”

is ………………. !!!


