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Năm Gà đi tìm  
Xóm Gà Sài Gòn 

 

 

ách Đại Nam nhất thống chí phần Lục tỉnh 

Nam Việt, đời vua Tự Đức 1882, cho biết: Tỉnh Gia 

Định năm đó có 3 phủ và 9 huyện. Phủ Tân Bình có 

huyện Bình Dương, có xã Bình Hòa. Xóm Gà thời 

xưa nằm trong xã Bình Hòa, nay thuộc quận Bình 

Thạnh. 

Cái tên Xóm Gà ngày nay còn được nhiều 

người nhớ và nhắc đến vì ngót thế kỷ trước, nơi đây 

đã “một thời vang bóng” vì có một số văn nhân tên 

tuổi của Nam - Trung - Bắc tới đây cư ngụ hoặc lui 

tới đây để sáng tác, bình văn. Vào những năm 1910 

đến 1933, các ông Tùng Lâm Lê Cương Phụng, Tế 

Xuyên Hoàng Văn Tiếp, Chương Dân Phan Khôi, 

Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Ngô Tất Tố... sau này có 

nhà báo Trần Tấn Quốc, Ngọa Long Nguyễn Kim 

Lượng... đã về đây cư ngụ cho tới nay. Những văn 

nhân, thi sĩ, nhà báo trên, nay đã quy tiên hết. 

Ngoài số văn nhân trên, Xóm Gà còn có các 

tay “anh chị” nghĩa khí hào hiệp như Nguyễn Hữu 

Nghĩa, Năm Tồn, Ba Giáp... 

S 
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Về những danh nhân ở Xóm Gà chúng tồi sẽ 

viết riêng, nay chỉ nhắc đến những tay “anh chị” 

Xóm Gà, xã Bình Hòa cùng xuất xứ của địa danh 

này. 

 
Tên gọi "Xóm Gà" còn sót lại trên một bảng hiệu  

ở đường Lê Quang Định (Ảnh chụp năm 2000) 

Xóm Gà không phải là một địa danh hành 

chánh ghi trong bản đồ. Cái sước danh “Xóm Gà” là 

do dân gian đặt cho. Xã Bình Hòa, đất rộng người 

thưa lại xa thành phố Sài Gòn hơn 10 câv số. Đất 

rộng bỏ hoang nhiều, nên người tứ xứ đã kéo nhau tới 

đây cư ngụ và làm ruộng, chăn nuôi gia súc bò, gà. Ở 

đây là đồng ruộng nên người ta nuôi gà nhiều để đem 

lên chợ ở thành phố bán sỉ. Từ tờ mờ sáng, họ đã 

quang gánh lũ lượt mang gà đi bán. Gà thịt, gà giò, gà 

trống thiến, gà kiểng, gà nòi, gà chọi đủ loại. Sau này 

những con buôn đã đích thân tới xóm này để lựa gà, 

mua gà cho tiện và rẻ hơn. Nơi đây trở thành một 
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xóm chuyên nuôi gà và bán gà nên được dân gian gọi 

là Xóm Gà. 

Ngoài việc cung cấp gà thịt, người dân ở đây 

có nuôi thêm giống gà tre, gà nòi để đá độ, ăn giải 

tượng trưng trong các dịp lễ hội, tết nhất. Sau này lại 

có những tay nuôi gà nòi, gà tre (loại gà đá nhỏ con) 

đem gà lại đây thách đá ăn tiền, ta gọi là đá độ. Thời 

đó Xóm Gà hay bị những tay du côn ở Hốc Môn, Bà 

Điểm, Bình Chánh... kéo nhau đến thách thức đá độ. 

Và ở Xóm Gà đã xuất hiện những tay anh chị chuyên 

đối đầu với dân chơi ở xa tới. Thời đó, những năm 

1910 đến năm 1945, phải kể đến những tay anh chị 

Xóm Gà như Năm Đồ, Năm Tồn, Ba Giáp... mà nay 

nhiều người tuổi trên bát tuần còn nhớ rõ. 

Ở Xóm Gà có hai ba hạng anh chị. Một loại 

hạng đúng là “du côn” đâm thuê chém mướn, những 

tay này cứ mở miệng ra là chửi thề “đụ cha, đụ mẹ” 

và hễ miệng nói là tay đấm, chân đá. Một hạng nữa 

được gọi là “đàn anh”, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm 

trang và đứng đắn, trọng nghĩa khinh tài, hễ gặp việc 

gì nguy hiểm thì sẵn sàng lăn xả vào bênh vực, dù kẻ 

địch có mạnh hơn cũng không chịu thua. Hạng người 

này có máu anh hùng mã thượng, không ai chịu thua 

ai và không sợ ai. Những đàn em trong Xóm Gà đã 

tặng cho những người này cái sước danh là “Đại ca”. 

Song muốn mang sước danh “Đại ca” không 

phải dễ. Phải là người có đầy đủ mưu, trí, dũng mới 

được tôn vinh là “Đại ca”. Vào khoảng những năm 

1910 - 1919, tại Bình Hòa có một người tên là 
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Nguyễn Hữu Nghĩa làm thông phán ở sở Tạo tác Gia 

Định. Tánh ông cương trực, lại có ngón võ cao 

cường. Những người dân cô thế bị bọn du côn cướp 

giật, vô cớ gây sự đánh lộn là ông Nghĩa sẵn sàng can 

thiệp giải vây, nếu chúng không nghe, ông Nghĩa ra 

tay đánh cho chúng những trận đòn sống chết để 

chúng ngán sợ, không lui tới Xóm Gà gây rối, phá 

phách. 

Cũng tại Xóm Gà còn có một người được coi 

là tay anh chị nhất vùng. Anh này tên là Năm Tồn, 

làm thợ ở xưởng Ba Son. Mỗi khi anh định ra tay 

đánh ai thì anh quyết hạ cho được, dầu người đó có 

thể lực như đội xếp (cảnh sát) mã tà hay biện Tây, 

anh cũng không lùi bước. Nhưng không phải vô cớ 

anh đánh người, chỉ những kẻ cậy khỏe mạnh, cậy 

quyền thế ức hiếp kẻ cô thế, thì anh Năm Tồn mới ra 

tay can thiệp. Vì vậy đàn em của Năm Tồn cũng khá 

đông để bảo vệ cho anh. 

Năm Tồn cư ngụ ở Xóm Gà từ khi mới sanh ra. 

Miếng đất của anh ở là hương hỏa của gia đình anh 

để lại. Nay anh đã chết nhưng tiếng tăm Năm Tồn 

vẫn còn được nhiều người ở vùng Gia Định nhắc lại. 

Chỗ nhà đất Năm Tồn ở khi xưa, nay là chợ Chồm 

Hổm ở ngã tư Bình Hòa (hay là ngã tư Thầy Sóc), 

cũng có người còn gọi là chợ Năm Tồn để ghi nhớ 

một tay anh chị địa phương đã một thời vang bóng. 

Kể thành tích giới giang hồ anh chị mà không 

nhắc đến Ba Giáp thì thiếu sót, vì Ba Giáp tuy thời 

trai trẻ là tay anh chị, nhưng đến năm 25 tuổi, Ba 
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Giáp đã tự xuống tóc vào chùa quy y, trở thành một 

nhà sư có tên tuổi. 

 

 

 

 

 

 

Di ảnh cố Hòa thượng Thiện 

Minh Nguyễn Văn Giáp 

Ba Giáp nguyên quán ở Quảng Bình, nhưng 

theo gia đình lưu lạc vào vùng Xóm Gà - Bà Chiểu 

sinh sống, Ba Giáp tướng người khôi ngô, mặt 

xương, mũi thẳng, mắt sáng lại võ nghệ cao cường, 

tính tình cương trực, dám nói dám làm, không bao 

giờ chịu lùi bước trước kẻ địch có quyền thế. Ba Giáp 

sống bằng nghề dạy võ, có nhiều môn sinh, và anh 

sống độc thân, không vợ con. Những tay du côn có 

tiếng ở vùng Chợ Lớn khi xưa như Tư Mắt, Năm 

Liễu hay Sáu Thắm, Tư Son ở vùng An Nhơn, Gò 

Vấp, nghe danh Ba Giáp đều bái phục và đặt cho Ba 

Giáp cái sước danh “Lý Ngươn Bá”. 

Bữa nọ, tại chùa Ông có đám làm chay, có một 

bọn du côn vùng Hốc Môn, Bà Điểm kéo đến giựt 

heo quay cúng trên tay em út Ba Giáp, và còn ra 

tuồng không sợ ai. Ba Giáp nghe tin, tới can thiệp 
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phân phải trái. Bọn du côn trên không coi ai ra gì, 

hơn 10 tên xông vào đánh Ba Giáp, nhưng một mình 

Ba Giáp đã đánh cho bọn chúng nhừ tử, đứa nào đứa 

nấy đều mang thương tích bỏ chạy ráo trọi. Kể từ đó 

về sau, không có đám du côn nào ở vùng xa dám bén 

mảng tới vùng Xóm Gà Bình Hòa nữa. 

Không vì những chiến thắng kia mà Ba Giáp 

sinh kiêu, trái lại Ba Giáp lại tỏ ra buồn và đổi tánh, 

trầm lặng. Đàn em thấy vậy hỏi: 

- Tại sao Đại ca lúc này lại tỏ ra buồn và trầm 

tư ? Có gì chúng em sẽ hết lòng hy sinh cho Đại ca. 

Ba Giáp trả lời: 

- Hiên tại các em thấy anh mạnh mẽ nhưng rồi 

anh sẽ lớn tuổi, sức sẽ yếu đi và lúc đó còn chống cự 

lại được ai ? Con người ai cũng có một thời thôi, mấy 

ai được viên mãn trọn đời. Anh muốn rửa tay gác 

kiếm đi tu để giải hết oan nghiệt và cầu Phật cho các 

em được nối chí anh. 

Vào đúng tuổi 25, Ba Giáp dứt phần đời, bỏ lại 

cái tên Ba Giáp vùng Xóm Gà, để vào tu tại chùa Sắc 

Tứ Tập Phước, và mang pháp danh Thiện Minh. Sau 

đó thầy Thiện Minh sang trụ trì chùa Hội Phước, lên 

tới chức Hòa thượng rồi viên tịch vào ngày 11 tháng 

11 Âm lịch, 1947... 
 

Phan Kim Thịnh - CVA59 

(Sưu tầm - biên tập) 


