
 
 

 
 

 
 
 
 

 



Maøu saéc vaø söï ñoàng nhaát 

Kenny Troiano – Gamefowl Breeder’s Manual and Cocker’s Guide 

 
Hình lông quan trọng đến mức nào? Điều khôi hài mà tôi luôn nghe các sư kê nói, rằng màu sắc 
chẳng là gì cả! Cũng những người này cho rằng gan lỳ và bản lãnh mới là đáng kể. Tuy nói vậy 
cũng đúng, nhưng chỉ đúng phần nào. Thử nghĩ mà xem, tất cả chúng ta đều tuyển chọn gà dựa 
vào màu sắc và cấu trúc của cơ thể. Trên thực tế, chúng ta luôn ưa chuộng một số màu nhất 
định. Dẫu bạn có đồng ý hay không, hầu hết mọi người đều có sở thích riêng về màu sắc. 



Có lẽ những màu được ưa chuộng nhất ở gà chọi là điều, điều lọ, chuối trắng và chuối vàng. Kế 
đến là những màu như khét (brown-red), bông, xám (blue), nhạn, ô và cũng đừng quên màu 
bướm. Dù mỗi người một ý, theo tôi dường như những con có tông màu sẫm thường đá hay 
hơn những con có tông màu nhạt, và hầu hết các sư kê mà tôi biết đều nghĩ vậy. Như vậy, màu 
sắc cũng đóng một vai trò nào đó chớ không phải hoàn toàn vô nghĩa. 
 
Trong bài viết này, tôi hy vọng sẽ cho bạn thấy tầm quan trọng của việc lai tạo theo màu như 
vẫn xảy ra trên thực tế. Nhưng đừng hiểu sai ý tôi khi cho rằng màu sắc là tất cả, dĩ nhiên gan lỳ 
và lối đá vẫn quan trọng nhất. Tôi cũng hiểu điều này như bất kỳ ai. Màu sắc và sự đồng nhất 
chỉ có thể hữu ích khi và chỉ khi gà của bạn vốn đã hay sẵn. Chúng phải có cấu trúc phù hợp để 
đá một cách hiệu quả, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ và gan lỳ đến chết. Với những đặc 
điểm thiết yếu này, màu sắc là gì không quan trọng. 
 
Cũng vì những nguyên nhân tương tự mà một số người không thể trở thành cao thủ. Những 
nhà lai tạo này cản gà đồng nhất cả về màu sắc lẫn cấu trúc, nhưng lại không đủ hay để chiến 
thắng. Đấy là những người bị mắc kẹt vào hình lông của con gà và lạc lối chẳng còn biết đâu mới 
là điều thực sự quan trọng, và trước tiên họ nên cản gà để thắng trận mới đúng. 
 
Hiện nay, tôi chắc mọi người đều biết có dòng gà mà hình lông tuyệt đối hoàn hảo nhưng đá 
chả ra gì. Tôi không nói quá đâu! Không chỉ vậy, chúng còn bị lai cận huyết sâu đến mức có đem 
pha cũng té ra toàn đồ bỏ. Thậm chí chỉ một chút máu này đem ghép vào một dòng xuất sắc 
cũng đủ biến nó thành thứ hàng tầm thường. 
 
Cần nhiều thời gian, sự kiên nhẫn cũng như kỹ năng mới lai tạo được một dòng gà chọi ưng ý. 
Tôi ghét phải nói điều này nhưng tôi không thấy nhiều nhà lai tạo thành công. Đa phần đều 
không đủ kiên nhẫn hoặc ngay từ đầu đã chẳng biết phải làm gì. Hy vọng những bài viết như thế 
này có thể giúp ích cho những ai thực sự yêu thích việc phát triển và duy trì một dòng gà chọi 
trong tương lai. Dù họ tiếp nối công việc của nhà lai tạo khác hay khởi đầu một dự án của riêng 
mình. 
 
Tôi hết sức khâm phục những nhà lai tạo có khả năng duy trì một dòng gà chọi trong nhiều năm 
trời. Những người như Tony Saville, Bruce Barnett, Harold Brown và dĩ nhiên cả Col. Givens 
nữa. Với tôi, ngài đại tá Givens là nhà lai tạo đích thực với bầy gà chọi đồng nhất. Ông không chỉ 
có khả năng duy trì dòng gà trong một thời gian dài mà còn cải thiện dòng Hatch sẵn có. Trong 
nhiều năm trời, ông bảo tồn và nâng cấp bầy gà này, và nhờ sự kiên định cũng như kiến thức lai 
tạo uyên bác của mình, mà bầy Hatch hiện giờ trở thành một công trình đúng nghĩa. Sự đồng 
nhất đáng kinh ngạc, cả về hình lông lẫn lối đá, và chúng dường như cũng cải thiện bất cứ dòng 
nào mà chúng được pha vào. Chúng rất hung dữ và gan lỳ đến tận xương tủy, với lối đâm siêu 



đẳng đến mức độc địa. Chúng có lối đá riêng. Ngài đại tá lai tạo ra dòng gà chọi đồng nhất và 
đáng tin cậy nhất mà tôi từng thấy. 
 
Đừng e ngại việc lai tạo theo màu: Tôi chắc mọi người đều đồng ý, khi tôi nói rằng gà chọi luôn 
được khen ngợi nhờ bản lãnh và sự gan lỳ đến chết. Đó là loại gà chọi luôn được tôn trọng và 
khâm phục. Nhưng sắc lông đẹp đẽ mới thực sự khiến bạn yêu chuộng, và thật ngạc nhiên khi 
không mấy người hiểu rõ về nghệ thuật và khoa học lai tạo, cản gà không chỉ theo cấu trúc và 
bản lãnh, mà theo cả màu sắc nữa. Đã bao nhiêu lần tôi nhấn mạnh với các bạn điều này, hợp 
cách về màu sắc (matching)? Không chỉ màu lông mà còn màu mắt, mỏ, cán và ngón nữa. Tôi 
cảm thấy đây là những đặc điểm rất quan trọng cần tìm kiếm và duy trì, nhưng cũng có những 
gã khờ khi nói rằng “hồi xưa” những thứ như vậy không cần thiết. Tôi muốn chỉ cho họ thấy 
rằng trong lịch sử của bộ môn này, những dòng gà nhất định thuộc về nhà lai tạo ít nhiều có 
tiếng tăm đều được nhận diện qua màu sắc. Tôi nhận thấy việc lai tạo theo xu hướng đồng nhất 
không chỉ về màu lông mà còn ở từng đặc điểm liên quan, là cách thức tốt nhất. Bất cứ ai nói 
rằng màu sắc không đóng vai trò gì trong tổng thể dòng gà thì tôi nghĩ cần phải học hỏi thêm. 
Ông cha chúng ta, những người “yêu chuộng gà chọi”, quan tâm rất nhiều đến màu sắc và lối 
đá, nhất là những sư kê hàng đầu. 
 
Theo những gì mà tôi thấy ngoài trường đấu cũng như triển lãm gà cảnh ngày nay, dường như 
không mấy ai theo đuổi nghệ thuật lai tạo theo màu sắc, dù là lông, cán hay ngón. Chẳng hạn 
như dòng “điều Derby”, các nhà lai tạo ngày nay bỏ qua những nguyên tắc được vị “bá tước 
Derby” áp dụng đến nỗi dòng gà cổ xưa này mất đi toàn bộ bản sắc của gà điều, và dần lẫn vào 
máu bông (spangle) và bông tóe (tức một dạng bướm), cán và ngón thường không hợp cách. 
Đấy là vì sự thiếu hiểu biết, không chỉ ở cách ghép giống để lai dòng thuần, mà còn vì pha với 
dòng khác quá thường xuyên. 
 
Lợi ích của việc lai tạo theo màu: Những màu sắc và hoa văn của các giống gà như chúng ta 
thấy ngày nay là một trong những ví dụ tốt nhất về cách mà con người cải tạo tự nhiên. Lai tạo 
chúng theo các tiêu chuẩn nhất định dường như điều cần thiết. Vì ở gà rừng vốn là tổ tiên của 
gà nhà, tự nhiên rất bảo thủ về hình thức nhằm giúp gà ngụy trang. Bạn sẽ thấy rằng, ngụy 
trang là mục đích duy nhất của bộ lông. Ở gà nhà, các nhà lai tạo phát triển đủ loại màu sắc và 
đạt được sự đồng nhất về màu sắc và hoa văn, không chỉ ở từng vùng đơn lẻ mà trên toàn bộ 
lông. Có lẽ sự đồng nhất về màu sắc và hoa văn này khiến cho nhiều giống gà đặc biệt xinh đẹp. 
 
Dẫu vậy, nhiều người cho rằng màu sắc là thứ yếu so với những thông số khác chẳng hạn như 
cấu trúc và sự gan lỳ, tuy nhiên không nên quá xem nhẹ nó. Tôi cho rằng khi bạn cản thuần màu 
thì đó là dấu hiệu của thuần huyết. Nó chứng tỏ những yêu cầu quan trọng được duy trì ở mức 
độ mà bầy gà đồng nhất về hình dạng và màu sắc. 



Bằng chứng của việc cản theo màu có thể thấy qua khảo sát một trio gà giống. Chúng phải hợp 
cách đến mức những con mái trông giống hệt nhau, màu của gà mái phải tương thích với màu 
của gà trống. Chẳng hạn, nếu là gà điều đỏ, mái hợp cách phải có màu nâu sậm (partridge) với 
ngực đỏ như thịt cá hồi. Mái vàng hay da bò không tương thích với trống điều sẫm màu. 
 
Tôi chắc bạn đã nghe những lời truyền khẩu đại loại màu sắc chẳng là gì hoặc gà hay chẳng thể 
coi là xấu. Ở mức độ nào đó, tôi cho rằng lối suy nghĩ này là sai lầm. Tuyển chọn theo màu sắc 
có thể đóng một vai trò quan trọng trong quá trình lai tạo gà chọi, và tôi sẽ giải thích ngay sau 
đây. Gà hay với màu sắc xấu xí thỉnh thoảng vẫn thắng trận nhưng điều đó không có nghĩa lời 
truyền khẩu là đúng. Dù sao đi nữa, một trống hay là không đủ thể thắng giải derby và nhiều 
khả năng bạn sẽ không kiếm đủ số lượng trống hay trong một bầy mà màu sắc xấu xí. 
 
Tôi chắc rằng quan điểm như thế nào là màu xấu hay màu đẹp cũng khác nhau, nhưng dẫu chọn 
màu nào, hãy xem gà của bạn có đồng nhất hay không. Nếu chúng xuất phát từ cùng một dòng, 
thì nhiều khả năng chúng có thể chất và lối đá tương tự. Trong khi chiến kê với đủ loại màu sắc 
sẽ khác biệt về những yếu tố cơ bản. Cấu trúc cơ thể và sự gan lỳ rất quan trọng trong việc 
tuyển chọn gà chọi, nhưng việc cản theo màu lông cho thấy sự cẩn trọng cũng như tinh tế của 
chương trình lai tạo, và bạn cũng sẽ thành công hơn ngoài trường đấu. Khi gà của bạn có đủ loại 
màu sắc, điều đó chứng tỏ việc lai tạo thiếu cẩn trọng. Và với đủ loại màu sắc thì chất lượng 
cũng phập phù theo. Dĩ nhiên, cũng không nên quá khắt khe bởi mỗi dòng gà đều có vài biến 
thể màu vào lúc này lúc nọ, chẳng hạn ít nhiều có vảy ngực, khác biệt về tông màu bờm, lưng, 
chân và thậm chí cả mắt, nhưng chừng nào mà những đặc điểm chung của dòng còn được duy 
trì thì bạn vẫn ổn. Nên nhớ, không phải màu sắc là điều mà tôi quan ngại, mà chính là sự đồng 
nhất (uniformity) của dòng gà. 
 
Tôi từng thấy nhiều dòng gà hay và đáng tin cậy thỉnh thoảng vẫn té ra màu lạ, và chúng có thể 
vẫn đá hay, nhưng dù gì đi nữa bạn cũng không nên cản chúng bởi việc này sẽ phá vỡ sự đồng 
nhất của dòng gà. Một lúc nào đó bạn phải pha khác màu, và có thể trở thành hàng đỉnh (nick), 
nhưng bằng việc cẩn trọng cản về màu cũ, màu lông hay chất lượng gốc vẫn được duy trì. Tuy 
nhiên, chúng vẫn có xu hướng té ra màu lạ. Không vấn đề gì miễn là bạn thanh lọc và không sử 
dụng chúng để lai tạo. Nhưng nếu bạn thấy không còn cách nào khác và bắt buộc phải cản 
chúng, bạn sẽ thấy dòng gà không chỉ xuất hiện đủ loại màu sắc, mà chất lượng cũng phập phù 
theo. Đừng hiểu sai ý tôi, pha đôi khi là hướng đi cần thiết, nhưng mỗi khi pha, bạn cần đặc biệt 
cẩn trọng. Nói cách khác, bạn cẩn trọng cách mấy cũng chẳng thừa. Nếu bạn không đồng ý, thì 
để tôi nhắc bạn nhớ rằng mỗi dòng gà thành công trong thời gian qua luôn thuần màu. 
 
Lai tạo màu của riêng bạn: Khi dòng gà của bạn về cơ bản đã định hình thì bạn cần cải thiện 



màu sắc. Hay dễ hơn nếu bạn bắt đầu bằng màu mà mình thích rồi cải thiện chất lượng bằng lai 
tuyển chọn, với hy vọng không cần phải đưa máu mới vào. 
 
Nhưng thay vì cản một màu hiếm té ra từ bầy pha hú họa, tốt hơn bạn nên bắt đầu với màu 
lông phù hợp. Chẳng hạn những dòng như điều lọ (black breasted black-red), xám (blue) hay 
chuối có thể bị xáo trộn trong nhiều thế hệ nếu đưa máu lạ vào. Trên thực tế, màu sắc mà bạn 
chuộng có thể bị mất đi vĩnh viễn. Điều này chắc chắn xảy ra khi cản màu điều bình thường với 
điều lọ. Chúng sẽ mất toàn bộ hắc tố kể cả đặc điểm mặt lọ (gypsy-face). 
 
Nếu mục tiêu của bạn là cải thiện một bầy gà vốn đã định hình màu sắc, cách tiếp cận tốt nhất 
là thông qua việc tuyển chọn gà giống một cách cẩn trọng. Dẫu vậy, yêu cầu về màu sắc ở trống 
và mái có khác nhau. Chẳng hạn, mái nâu “partridge” không nên nhiễm đỏ (rusty) trên cánh, 
nhưng đó là màu rất đỏ mà nó tạo ra những con điều nhạt. Bởi vì tôi là người theo chủ nghĩa 
“dòng thuần”, theo tôi trong trường hợp này nên bỏ qua màu sắc của gà trống. Trên thực tế, có 
thể thu được kết quả tốt nhờ việc sử dụng mái nâu sậm và đều. Khi bạn thấy màu đỏ xuất hiện 
trên cánh của gà chuối trắng hoặc vàng, thì màu lông bờm và mã sẽ không được sạch. Chỉ bằng 
cách cản mái màu sạch đẹp và đều, vốn không nhiễm đỏ hay bất kỳ màu nào khác, bạn có thể 
chuẩn hóa màu của gà trống. Đây là điều rất quan trọng cần ghi nhớ. 
 
Nhiều sư kê bằng hữu hỏi tôi rằng “Khi nào cần pha màu khác vào dòng gà của mình?”. Vâng tôi 
thường không khuyến khích ý tưởng này, nhưng có lúc việc này là cần thiết vì một lẽ nào đó. 
Chẳng hạn: thứ nhất, pha máu mới khi màu gốc không thể phục hồi; thứ nhì, để gia tăng kích 
thước và sinh khí; thứ ba, cải thiện màu gốc vốn bị phôi phai hoặc lông yếu. Điều này thường 
xảy ra ở gà bướm, tuy nhiên nhờ pha với điều đỏ bổn nâu (partridge-bred) mà gà bướm được 
cải thiện, màu đậm lên và lông cứng hơn. Nhưng lý do mà tôi không khuyến khích việc này, bởi 
vì khi bạn cản theo màu mà lại đưa máu ngoài vào bầy gà, những con vốn đã chứng tỏ bản lãnh 
ngoài trường đấu, là điều cực kỳ nguy hiểm. Trong quá trình cải thiện màu sắc, chúng có thể 
mất đi những phẩm chất cần thiết ngoài trường đấu, hoặc tệ hơn mất luôn sự gan lỳ! 
 
Rồi vấn đề nào cũng có mặt trái, chẳng hạn bạn cố duy trì màu gốc nhưng lại muốn cải thiện cả 
hình dáng lẫn những đặc điểm khác. Những màu nhất định được phát triển tốt, trong khi những 
màu khác tiềm ẩn lỗi tật. Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là việc phục hồi 
những màu vốn đã bị mất. Gà điều lọ, ô lửa (furnace), xám tro (blue), đồng thiếc (bronze) và ô 
ngày nay rất hiếm, nếu không nói là tuyệt dòng. Vài trong số những màu này có thể được phục 
hồi thông qua các sư kê vốn yêu chuộng các dòng gà xưa và bảo tồn chúng, nhờ áp dụng một 
chương trình lai tạo kiên định và đúng đắn. 
 
Những màu nhất định có thể được tạo ra bằng cách pha trộn màu này với màu nọ. Chẳng hạn 



xám (blue) cản với điều tạo ra xám son (blue-red) hay xám dun (blue dun). Trong một số trường 
hợp, việc tuyển chọn một cách cẩn trọng có thể tạo ra màu mới. Gà bướm thường cản ra gà úa 
gần như trắng tinh, và từ đó, bằng việc cản tiếp “màu lỗi” này trong vài năm trời, có thể tạo ra 
màu nhạn. Hoặc bạn có thể phục hồi màu cũ bằng việc dùng gà giống vốn có máu nhạn và điều, 
cản chúng sẽ cho ra gà bướm. 
 
Màu nhạn ở gà chọi: Một vấn đề phổ biến đó là khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước và thức ăn 
có thể gây ra những biến đổi về màu sắc ở gà chọi. Dẫu vậy, theo tôi thì màu nào cũng được 
miễn là gà còn đá tốt và nghe nói có bằng chứng cho thấy màu sắc cũng liên quan đến sinh khí 
của dòng gà. 
 
Ngày xưa, một khi được biệt dưỡng và luyện tập, dòng gà nhạn không thể thực hiện một cách 
gắt gao như những màu khác, bởi gà nhạn có lông và thịt mềm hơn. 
 
Có rất nhiều dòng gà chọi màu khác thành công. Qua thống kê các giải luân lưu và derby trong 
một thời gian dài, đa phần những con thắng giải là gà điều đỏ, cũng như các màu khác như ô, 
khét, ngay sau là gà chuối. Không hề có gà rừng trắng, trừ trường hợp bị bạch tạng. Trong số 
các loài gà rừng tổ tiên của gà nhà và gà chọi, đa số đều có nhiều tông đỏ và một con màu xám. 
 
Bạn nên hiểu rằng “trắng” không phải là một màu, mà là sự khiếm khuyết màu tức không thể 
tạo ra sắc tố. Đó là khi các cơ chế tự nhiên bị khiếm khuyết hay lệch lạc. Dù có ảnh hưởng đến 
sinh khí hay không, nhưng tôi cảm thấy gà nhạn không được cứng cáp và mạnh khỏe bằng 
những màu khác. Trong hầu hết trường hợp, màu này chỉ té ra ở gà nhà, khi mà việc đấu tranh 
sinh tồn không gay gắt như gà rừng. Nhưng nói chung, có bằng chứng cho thấy rằng màu nhạn 
không mạnh mẽ bằng những màu khác. 
 
Rồi cũng có màu “điều”, đối tượng mà chúng tôi nói đến ở đây là dòng “Derby” điều nhạt. Vốn 
bắt nguồn từ gà bướm và điều lọ, chúng được lai tạo và tuyển chọn cho đến khi màu-nền-đen 
biến mất và bị thay bằng màu trắng. Đó là dòng gà mà ngày nay chúng ta gọi là “Whitehackle”. 
Như đã nói, đám gà “điều nhạn” này cũng bị mất màu, một số chỗ bị mất hoàn toàn, trong khi ở 
chỗ khác màu trắng đóng vai trò chủ đạo. Nhưng điều lạ lùng ở chỗ dẫu màu trắng bị cho là yếu 
ớt, nhưng không yếu tố nào từ sức khỏe, thể lực, sinh khí cho đến sự gan lỳ của dòng gà này bị 
ảnh hưởng. Nghe nói không có dòng gà xưa nào mà không bị nhiễm trắng. 
 
Trong một số trường hợp, màu trắng ở dòng điều Derby phát triển quá mạnh biến nó thành gà 
nhạn nhiễm đỏ, tím và đen. Đây được coi là gà “bông tóe” (white splashed) và thường bị nhầm 
với gà bông (spangle). Gà bông có lông trắng hoặc đen ở đuôi hay lông bay sơ và lông bay thứ. 
Gà bông thực ra là điều đỏ mà lông có chóp trắng, đấy là định nghĩa đúng về gà bông. 



Màu tự nhiên của gà chọi: Một hiện tượng phổ biến trong tự nhiên rằng động vật hoang dã, 
nhất là chim, có màu sắc khác biệt tùy vào nguồn thức ăn và địa bàn mà chúng sinh sống. Chúng 
có thể đỏ hơn ở nơi này nhưng xám hơn ở nơi khác. Điều này được chứng minh qua nghiên cứu 
một cách kỹ lưỡng và quan sát cũng như so sánh giữa những khu vực địa lý khác nhau. Dẫu vậy, 
cả thú và chim vì, một lẽ nào đó hiện vẫn chưa biết, có xu hướng chịu tác động bởi hiện tượng 
gọi là “biến dị tự nhiên”. Có một số động vật màu xám trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên, đi 
theo bầy, ăn cùng loại thức ăn trong cùng môi trường, và thỉnh thoảng bạn vẫn thấy té ra con 
màu đen, xanh hay thậm chí màu trắng. 
 
Tôi thấy rằng quan điểm của hầu hết các sư kê về màu gà chọi tự nhiên hay màu gốc đều không 
giống nhau. Tuy nhiên, hầu hết các sách xưa về gà chọi đều thể hiện màu điều như là màu gốc 
tương tự như gà rừng đỏ. Dù đúng hay sai, màu này thường xuyên được dùng để duy trì các 
màu khác. Bất kỳ màu nào cũng có thể được cải thiện bằng màu điều. Theo tôi thì màu nào 
cũng bắt nguồn từ màu điều. 
 
Trước hết chúng ta cần hiểu rằng tất cả các biến thể màu ngày nay được phát triển qua hàng 
trăm hoặc thậm chí cả ngàn năm. Bởi vậy, chúng ta cần cẩn trọng khi pha giữa các dòng gà chọi 
với hy vọng tạo ra một màu đặc biệt. Bạn có thể không bao giờ tìm được thứ mình muốn, hoặc 
muốn vậy phải mất nhiều năm trời. Bạn có thời gian không? 
 
Màu sắc và việc tuyển chọn gà chọi: Dù đồng ý hay không, việc tuyển chọn gà chọi liên quan rất 
nhiều đến màu sắc. Tuy nhiên, mọi người thường không hiểu làm thế nào mà màu sắc ảnh 
hưởng đến việc lai tạo cũng như giữ dòng. Nhưng một khi bạn đã hiểu tường tận một màu 
chính thì những màu còn lại sẽ dễ hiểu hơn. Trước tiên bạn cần biết rằng, không hề có cái gọi là 
“màu lý tưởng”, đặc biệt khi đề cập đến một biến thể màu nhất định. Chẳng hạn, chúng ta nói 
“màu điều” như thể đó là một màu duy nhất. Trên thực tế, có nhiều biến thể điều khác nhau 
như là điều lọ (black breasted black-red), điều bổn nâu (partridge bred black-red), điều bổn 
vàng (wheaten bred black-red), điều sét (clay bred) và màu điều gốc như màu của gà rừng. 
Cũng có sự khác biệt ở màu điều lọ chẳng hạn như mức độ đậm nhạt và đột biến màu ở những 
bộ phận nhất định. Một trống điều có thể được lai tạo từ mái nâu gà gô (grouse), bằng không 
đuôi gà mái có thể nhiễm xám (blue) hoặc chóp trắng, đại loại là vậy. 
 
Nhiều người trong các bạn có lẽ tự hỏi “Làm thế nào mà các màu sắc và biến thể như chúng ta 
thấy ngày nay xuất hiện?”. Vâng, có nhiều màu sắc ở gà, chẳng hạn như ô, nhạn, xám (blue), da 
bò (buff), đỏ và vàng ở nhiều cấp độ khác nhau, và kết hợp với nhau tạo ra đủ loại hoa văn và 
tông màu. 
 
Như đã nói ở trên, màu tự nhiên nhất của gà chọi là màu điều, mà nó được thừa hưởng từ gà 



rừng đỏ. Nó có ngực và đuôi đen, bờm, vai, lưng và mã đỏ. Tuy có nhiều loài gà rừng khác nhau, 
nhưng gà rừng đỏ (Gallus gallus) được coi là tổ tiên trực hệ của tất cả các giống gà mà chúng ta 
thấy ngày nay. Nghiên cứu DNA trong những năm gần đây cũng chỉ ra gà rừng đỏ. Nó là tổ tiên 
trực hệ của gà chọi. 
 
Khi chúng ta nhìn vào những giống gà như Malay, Cochin và thậm chí là Barred Plymouth Rock, 
chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt rất lớn. Có vẻ như một loài gà rừng đã tuyệt chủng nào đó, đại 
loại như “Gallus giganteus” mới là tổ tiên của chúng. Nhưng chẳng ai biết có loài nào như vậy. 
Tuy nhiên, dường như có một nhánh thất lạc nào đó tạo ra những khác biệt này. Tóm lại, theo 
cảm nhận của tôi, dẫu gà rừng đỏ đóng vai trò chủ đạo, thì cũng còn những tổ tiên khác nữa. 
 
Nên nhớ rằng gà rừng đã xuất hiện từ hàng triệu năm trước. Chúng ta không thể khẳng định 
chắc chắn về quá trình phát triển cũng như nguồn gốc của gà nhà. Tuy nhiên, tương quan giữa 
gà chọi Anh và gà chọi Mỹ với gà rừng đỏ là khá rõ rệt, bởi chúng giống gà rừng đỏ hơn bất kỳ 
giống gà nào khác. Khi nhìn vào các màu sắc ngày nay, bạn sẽ thấy rằng trống điều với mái nâu, 
là biến thể trội so với những màu khác. 
 
Dưới đây là một số màu sắc mà chúng ta có thể áp 
dụng vào việc lai tạo các biến thể màu ở gà chọi. 
Bởi vì chúng ta đã biết rằng màu gốc của gà chọi là 
màu của gà rừng đỏ “Gallus gallus”. Và tôi tin là mỗi 
biến thể gà chọi đều chứa một tỷ lệ huyết thống 
nhất định của gà điều, chúng ta sẽ dùng nó như là 
màu cơ bản. 
 
Danh sách màu sắc mà tôi sắp sửa đề cập, vốn được 
coi là những “màu tự nhiên”, sẽ giúp bạn hiểu về sự 
hình thành của tất cả các biến thể màu khác ở gà 
chọi ngày nay. Nhưng nó chỉ có tác dụng một khi 
việc tuyển chọn cũng như pha ghép giữa các dòng 
gà khác nhau là phù hợp. Những “màu tự nhiên” ở 
gà chọi bao gồm ô, xám (blue), da bò (buff) và nhạn 
(hay bạch tạng). Tôi sẽ chứng tỏ cho bạn thấy việc 
pha ghép giữa các màu này sẽ tạo ra đủ loại màu sắc mà chúng ta thấy ngày nay. Chẳng hạn, khi 
pha ô với nhạn chúng ta sẽ thu được chuối trắng, bướm, ô bông, tóe và dĩ nhiên cả xám (blue), 
vốn là sản phẩm phổ biến nhất của lối pha này. Tất cả những màu này đều xuất hiện, nhưng chỉ 
từ những con ô và nhạn thuần. Các nhà lai tạo lão thành xem chúng là những “màu tự nhiên” 
tức đột biến tự nhiên. 



 
Để tôi cho bạn một ví dụ khác, chẳng hạn như cản ô với da bò (buff). Bầy này sẽ có nhiều biến 
thể màu như chuối vàng, khét chuối, chuối cánh thau (brassy-winged) .v.v. Bạn có thể nhận 
thấy sắc đỏ không hiện diện. Đến giờ, tôi chỉ nói đến việc pha trộn giữa các màu tự nhiên mà 
hoàn toàn không đề cập đến màu điều. Tôi muốn cho bạn thấy chúng ta sẽ thu được gì từ các 
màu tự nhiên, vốn rất đa dạng trong môi trường thuần dưỡng. 
 
Ô cản với điều sẽ tạo ra điều lọ hay gà đen thui, chẳng hạn như đồng thiếc (bronze). Những 
biến thể màu này rất hấp dẫn, nhưng không phải là màu chuẩn. Một trong số những màu đẹp 
nhất là đốm sung (fig-pudding). Màu thân đỏ ửng vàng, đốm đỏ nhạt và đen; ở cánh, lông bay 
sơ và đuôi ngoài ba màu kể trên còn có các vạch trắng. Nhưng các đốm trên ngực trông thực sự 
giống trái sung. “Đốm sung” là sự kết hợp của tất cả các màu từ điều, ô, da bò lẫn nhạn và trông 
rất hấp dẫn. 
 
Cản điều với nhạn cũng tạo ra rất nhiều biến thể. Bạn có thể có bướm, điều, bông tóe, nhạn ô, 
điều bông, màu bờm từ cam nhạt cho đến vàng chanh (lemon). Tuy nhiên, khi tìm hiểu về từng 
màu có thể thấy những quy luật di truyền riêng. 
 
Đầu tiên, màu nhạn có nhiều loại, chúng có thể mang máu xám (blue) hay cú. 
 
Thứ nhì, cú là một màu đơn (self-color), giống như ô chẳng hạn, mà các sọc hoa văn xuất hiện 
toàn thân. Tôi chắc bạn sẽ hỏi “Tại sao lại gọi là màu đơn? Màu đơn là gì?”. Trong khi một số 
con có màu ngực và phần thân còn lại khác nhau, chẳng hạn như gà điều, ngực đen, phần còn 
lại màu đỏ. Một số con không phân biệt như vậy, chẳng hạn như gà xám (blue) với toàn thân 
màu xám, tương tự, chúng ta có màu ô, nhạn và gừng (ginger). Chúng được gọi là màu đơn. 
Nhưng cũng có những màu dựa trên đặc điểm riêng của gà, chẳng hạn như: chuối (duckwing), 
bướm (pyle) và bông (spangle). 
 
Thứ ba, màu xám (blue) không phải là một màu thực sự (tức chẳng hề tồn tại cái gọi là “gien 
xám”), đấy là lý do bạn không thể cản được bầy 100% gà xám. Hai màu thuần tạo ra xám là đen 
và trắng. 
 
Thứ tư, ô là một màu thuần tức khi lai ô với ô sẽ thu được toàn gà ô. Tuy nhiên, theo kinh 
nghiệm của tôi thì rất khó để gà ô không nhiễm trắng ở chóp đuôi. Tôi phát hiện ra đấy là vì gà 
ô bị nhiễm máu xám (blue). 
 
Thứ năm, những biến thể như bông (spangle), vảy (lacing) hay cú (barring) là những yếu tố đặc 
biệt xét theo từng trường hợp. 



 
Từ tất cả những màu sắc và hoa văn này, việc kết hợp sẽ cho ra đủ loại biến thể mà chúng ta 
thấy ở gà chọi. Khi pha qua pha lại bạn sẽ thấy đủ mọi biến thể vượt ra ngoài khả năng diễn tả 

của chúng ta, chúng có thể tập trung ở mặt lông 
hay lan ra đến mỏ, cán và các ngón. Đây là bằng 
chứng cho thấy sự đa dạng của tự nhiên và quá 
trình tuyển chọn cẩn trọng trong môi trường nuôi 
dưỡng để tạo dòng. 
 
Bạn nên hiểu rằng những gì tôi mô tả ở đây chỉ là 
xu hướng. Thực tế không nhất định phải diễn ra 
đúng như vậy. Bạn sẽ thấy vài đời đầu tiên màu 
sắc sẽ không được như ý. Khi cản theo màu bạn 
cần kiên nhẫn. Cũng vậy, tôi không khuyên bạn 
dồn toàn lực cản “màu lỗi” (off-color). Nhà lai tạo 
nên chọn những màu có khả năng tái tạo một cách 
ổn định. Nếu nhà lai tạo không đi theo lối này thì 
khả năng thành công là rất thấp. 

 
Lưu ý đặc biệt về màu của gà con: Màu của gà con vài ngày tuổi đôi khi được dùng để đoán 
màu gà khi trưởng thành, nhưng thậm chí một sư kê giàu kinh nghiệm cũng không thể đoán 
chắc một khi gà chưa trưởng thành. 
 
Một số gà con chẳng hạn như dòng khét có màu gà rừng. Đó là hai sọc sẫm màu từ đầu kéo 
xuống lưng, chen giữa là một dải sáng hơn. Toàn thân màu nâu nhạt hay kem. 
 
Những dòng gà nhất định như điều lọ, khét và chuối lọ nở ra gà con “đen thui” nhưng sẽ trổ mã 
một khi trưởng thành. 
 
Tầm quan trọng của tên dòng gà: Tôi nghe nói nhiều về tên của dòng gà và màu sắc mà chúng 
phải có. Bởi vậy tôi xin nói đôi chút về chủ đề này. Bạn có thể nói về “tên dòng gà” cả ngày lẫn 
đêm, nhưng điều quan trọng là chúng có đang thắng những giải đấu lớn hay không? Nếu không 
thì cả tên gọi lẫn màu sắc đều chả nghĩa lý gì! 
 
Chúng ta thường nghe nói rằng “tên của nhà lai tạo quan trọng hơn tên của dòng gà”. Tôi hoàn 
toàn đồng ý. Tôi nghĩ tên dòng ngày nay chỉ được dùng với mục đích nhận dạng. Đa số mọi 
người không chịu mua gà trừ phi có một cái tên gắn liền với chúng. Một ngày nọ, tôi có cuộc 
thảo luận dài với Mr. Allen Fisher “Tar Heel” (cựa hắc ín) về chủ đề này. Dẫu chúng tôi đều đồng 



ý rằng nhiều dòng gà được phát triển từ các cựu sư kê, nhưng chúng ta vẫn giữ lại tên cũ dẫu 
họ đã quy ẩn từ lâu lắm rồi. Chẳng hạn Hatch, Lacy và Sweater là một vài trong số đó. Có một số 
sư kê vẫn tin rằng họ đang nắm giữ hậu duệ trực hệ của những chiến kê lấy từ các cựu sư kê 
này. Tôi chẳng tin tí nào, nhưng ai mà biết được? 
 
Do đó, nếu bạn đặt nặng việc mua những con gà gắn liền với một cái tên nổi tiếng, thì hãy đảm 
bảo rằng đặc điểm của chúng phải đạt yêu cầu của dòng. Hầu hết các dòng gà trong quá khứ 
đều mang những tính trạng đặc trưng khiến chúng khác với những dòng còn lại. Chẳng hạn: 
một con Roundhead điển hình phải có mồng dâu, chân trắng hay vàng. Tuy nhiên, nếu bạn mua 
Lacy Roundhead, bạn sẽ mong đợi chân trắng hay ngà. Nếu bạn mua Allen hay Boston 
Roundhead, bạn có lẽ sẽ muốn chân vàng. Quan điểm của tôi là, nếu bạn mua gà theo thương 
hiệu thì cần phải đảm bảo những đặc điểm riêng của dòng gà. 
 
Khi người ta hỏi tôi đâu là dòng gà yêu thích thì tôi 
luôn nói rằng đó là dòng Hatch (nhánh Col. 
Givens). Tôi chưa hề thấy dòng gà nào hoàn hảo 
hơn Col. Givens. Tôi luôn thấy chúng là dòng gà 
xuất sắc nhất. Thực tế, khi lần đầu tiên tiếp xúc, tôi 
đã thấy chúng có màu sắc, cấu trúc và hình dáng 
đẹp nhất so với những gì tôi từng thấy. Chúng 
vượt trội so với những dòng gà khác, và theo tôi 
biết thì bây giờ vẫn vậy. Vì chúng có lối đá riêng. 
Chúng luôn di chuyển thật nhanh và có chủ đích. 
Chúng có sức khỏe, hình lông và sinh khí tốt nhất 
so với bất kỳ biến thể nào khác mà chỉ những ai 
hiểu biết và cẩn trọng mới có thể tạo ra. 
 
Chúng có ba màu khác biệt: đa số có màu điều đỏ. 
Màu này xuất phát từ bầy Leiper Hatch gốc. Chúng 
cũng có màu điều nhạt hay vàng chanh mà đó là 
đặc điểm lại tổ của McLean Hatch và đôi khi té ra cả điều bông. Chúng có cấu trúc cơ thể tốt và 
dáng trung bình/cao với chân xanh lục sẫm. Chúng có mồng dâu nhỏ gọn với mắt màu đỏ ruby 
sẫm. Chúng cũng có quầng đen xung quanh mắt, vốn là đặc điểm rất hấp dẫn của dòng gà. 
Chúng có lối đá xuất sắc cũng như nhiều lực. Chúng đá mạnh từ đầu đến cuối trận. Nhưng điều 
khiến mọi người kinh ngạc nhất là lối đâm và tốc độ chớp nhoáng. Chúng nạp tốt và không để 
đối phương gác chân. Chúng rất gan lỳ và hung dữ nhưng tính khí lại thuần hậu. Tôi có thể đi sát 
lồng và bồng chúng lên. Không có chuyện mổ hoặc đá người. Và nhờ điều này, việc biệt dưỡng 
rất thuận tiện. Trọng lượng của chúng từ 5 (2.26 kg) đến 5-4 (2.38 kg). Tôi từng thấy những con 



lọt chạng, chẳng hạn dưới 4-12 (2.15) kg hay trên 5-6 (2.44 kg). Tuy nhiên từ 5 đến 5-4 là tầm 
trung bình. 
 
Di sản của gà chọi Anh và Mỹ (cùng sự thoái hóa gan lỳ và chức năng đá trường): Như tôi đã 
nói từ đầu, chúng ta cần tham gia triển lãm gà chọi nhiều hơn. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng đừng 
biến đổi dòng gà quá nhiều chỉ với mục đích đoạt giải. Cần phải duy trì các chức năng đá 
trường! Ông cha chúng ta đã bỏ cả đời để phát triển chúng thành các dòng gà như ngày nay, và 
việc lai tạo theo các tính trạng đơn thuần triển lãm, về lâu dài sẽ hủy hoại dòng gà. Hãy tin tôi, 
điều này đã từng xảy ra. Sau đây, tôi sẽ giải thích cặn kẽ hơn. 
 
Ở nước Anh, vào năm 1849 nghị viện ban hành một điều luật cấm chọi gà. Không phải vì lý do 
bảo vệ động vật mà vì họ nghĩ rằng trò chọi gà thu hút đám lưu manh. Tuy nhiên, vì các cuộc 
triển lãm gia cầm ngày càng phổ biến hơn, nhiều nhà lai tạo gà chọi cũng triển lãm gà. Nếu tôi 
nhớ không lầm, triển lãm gia cầm đầu tiên được tổ chức vào cuối thập kỷ 1840, và ngày càng 
phát triển mạnh hơn. Mọi người đều muốn triển lãm gà và các nhà lai tạo gà chọi cũng không 
phải là ngoại lệ. Nhờ có triển lãm mà ngày nay, có hơn 30 biến thể gà chọi Anh và Mỹ được 
công nhận bởi Câu lạc bộ Gia cầm Anh và Hiệp hội Gia cầm Mỹ. 
 
Triển lãm gia cầm khuyến khích việc nhập khẩu và lai tạo những biến thể mới, tuy nhiên với bộ 
môn gà chọi, điều này lợi bất cập hại, bởi một khi sư kê chỉ lai tạo với mục đích triển lãm thì họ 
bắt đầu hủy hoại những giá trị quý báu nhất của dòng gà. Hãy nhìn vào giống gà Modern Game 
chẳng hạn. Nó đại diện cho con gà chọi mà chẳng có giá trị đá đấm gì cả. Modern Game được 
lai tạo bằng cách pha giữa gà chọi Anh với gà đòn Malay. Dáng cực cao cùng với cái đuôi nhỏ, 
thẳng là ảnh hưởng của gà Malay. Ngay sau đó, gà chọi Ấn được pha vào để cải thiện thân hình. 
Tôi chắc là có nhiều người chuộng giống gà này, nhưng hầu hết các sư kê, những người hiểu gà 
chọi đích thực là gì, đều chẳng coi chúng vào đâu. Nếu bạn là một sư kê muốn đem gà đi triển 
lãm, hãy coi đây là lời cảnh báo. 
 
Tony Saville luôn nói rằng “Đừng cố đưa vào gà chọi những đặc điểm thừa thãi mà chúng không 
cần đến”. Ông cảm thấy trong một số trường hợp, sai lầm thường bắt nguồn từ phía các trọng 
tài hơn là nhà lai tạo bởi chính trọng tài là người quyết định con thắng giải. Để chiều theo ý họ, 
nhà lai tạo buộc phải lai tạo theo một hướng nhất định nếu muốn đoạt giải. 
 
Lời cảnh báo cho tất cả chúng ta, các sư kê đá trường, nhà triển lãm và cả trọng tài nữa, rằng 
giống gà chọi gan lỳ nhất tức gà chọi Anh đã hoàn toàn bị biến đổi trong vòng hai chục năm trở 
lại đây bởi việc lai tạo đơn thuần vì mục đích triển lãm, cũng như ảnh hưởng bất cẩn của trọng 
tài thúc đẩy việc lai tạo theo những đặc điểm sai lạc. Ngày nay, chúng trở nên vô dụng, đến mức 



chả đá đấm gì được nữa. Chúng bị hủy hoại cả về cấu trúc lẫn hình dạng, và biến giống gà được 
lai tạo và tuyển chọn một cách cẩn trọng qua nhiều thế kỷ để đá trường thành ra vô dụng! 
 

 
 
Một khi gà chọi được lai tạo vì mục đích triển lãm đơn thuần, số phận của chúng coi như đã an 
bài. Dòng gà chọi cổ xưa nhất có thể bị hủy hoại chỉ trong vòng một thế hệ vì lối hành xử bất 
cẩn như thế này. Chúng biến tướng thành ra đồ vô dụng, chả dùng vào việc gì ngoài triển lãm, 
giống như đám họ hàng xa, gà Modern Game. Tôi nghĩ gà chọi phải ra dáng gà chọi, mà không 
được có gì thừa thãi. 



 
Một trọng tài không được phép ưu tiên bất kỳ dòng gà hay màu sắc nhất định nào, chừng nào 
mà màu sắc còn hợp cách với mắt, mỏ và chân tương thích với những phần còn lại. Sức mạnh, 
sự lanh lợi, tính khí, sự khôn ngoan và độ thuần của màu lông phải là những yếu tố quan trọng 
nhất khi triển lãm gà chọi. Theo chỗ tôi biết thì các sư kê lão thành vốn đã lai tạo gà chọi với 
hình lông hoàn hảo mà ngày nay chúng ta chẳng cần phải cải thiện gì thêm. 
 
Hãy thử nghĩ về Modern Game, với tất cả những đặc điểm quan trọng bị biến đổi, gà chọi bắt 
đầu bị xuống cấp. Người tham dự cũng ít quan tâm đến chúng hơn. Vào cuối thế kỷ 19, triển 
lãm phát triển cực thịnh, nhưng bỗng các nhà lai tạo thời đó thay đổi quan điểm về gà chọi đến 
mức chúng không còn là gà chọi nữa. Sau này giống gà được đặt tên là Modern Game thay vì gà 
chọi Anh. Đó là những con gà lóng ngóng, khờ khạo đến mức vô dụng. 
 
Ở nửa sau của thế kỷ 19, khoảng năm 1882 công chúng bắt đầu tin rằng gà chọi đích thực đã 
trở thành quá khứ và không còn tồn tại. Nhưng nhờ những sư kê thực sự, những người vẫn đá 
gà trong vòng bí mật, mà gà chọi đích thực mới được lưu giữ. Nhiều trong số những sư kê này 
lưu giữ dòng gà qua nhiều thế hệ, và không bán ra dù chỉ một cọng lông. Những sư kê này 
không quan tâm đến việc triển lãm cũng như bán gà. Nhu cầu của họ siêu đơn giản: dòng thuần, 
gan lỳ, nhạy cựa, thể lực, hình lông tốt và dĩ nhiên là gan lỳ! Khoảng một năm sau đó, một nhóm 
gà chọi Anh đích thực được đưa đến triển lãm. 
 
Ở nước Anh khoảng 1885, một người có tên Herbert Atkinson thành lập Câu lạc bộ Gà chọi Anh 
Oxford. Atkinson có lẽ đóng góp vào vấn đề lai tạo nhiều hơn bất cứ ai khác trong lịch sử. 
Những bức vẽ về gà chọi của ông được xuất bản trên toàn thế giới, cũng như các tác phẩm bắt 
nguồn từ kinh nghiệm thực tế cũng như quan điểm riêng dưới góc độ một sư kê, mà tôi cho là 
vượt xa những người còn lại. Dẫu vậy, câu lạc bộ này bị giải tán không lâu sau đó, rồi lại được 
thành lập vào hai năm sau. Lần này, việc thành lập có nhiều thuận lợi hơn. Câu lạc bộ có khả 
năng trao nhiều phần thưởng giá trị cho giống gà, vốn được mang đến từ khắp nơi. Bằng việc 
thành lập và tập hợp thành viên trong câu lạc bộ này, họ lại đưa gà chọi Anh ra trước công 
chúng và nhanh chóng mở đường cho gà chọi Mỹ. 
 
Ngày nay nếu để ý bạn sẽ thấy gà chọi Anh và gà chọi Mỹ đang trở thành một phần quan trọng 
trong các cuộc triển lãm gia cầm. Trên thực tế, từng có lúc chúng ta thu hút mọi sự chú ý. Khi 
việc triển lãm trở nên phổ biến, tôi hết sức hy vọng rằng gà chọi sẽ không bao giờ bị biến đổi 
thành những thứ đại loại như Modern Game. Tôi cảm thấy điều này rất quan trọng. Chúng ta 
phải chấp nhận gà chọi như nó vốn dĩ trong hơn hai thế kỷ qua. Vào lúc này, gà chọi Anh và gà 
chọi Mỹ đang đẩy chúng ra khỏi các cuộc triển lãm. Vị trí của chúng trong các cuộc triển lãm của 
chúng ta là rất eo hẹp, thậm chí người ta còn loại bỏ luôn, tôi khẳng định điều này. 



 
Thuật ngữ “hợp cách” trong bài được hiểu là thuận tông màu, “tông-sẹc-tông”, không phải hợp 
cách màu mạng. Ví như gà ô thì chân và mỏ phải sẫm màu, cho thuận với màu lông. “Gà ô chân 
trắng mỏ ngà” là hợp cách màu mạng, tức “kim sinh thủy”. Nhưng theo quan niệm của các sư 
kê phương Tây, chân trắng đi với lông đen là “chỏi”, không hợp cách. Muốn hợp cách thì chân 
và mỏ phải màu chì, hoặc xanh. Ngày nay, các chị em cũng chưng diện theo lối này, ví như có bộ 
đầm đỏ thì dày dép, bóp, phụ kiện v.v cũng đỏ luôn. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 



Bản Tiêu chuẩn và nguyên tắc cơ bản về màu sắc: Như bạn đã biết, có rất nhiều dạng màu 
(color pattern) ở gà chọi. Những dạng màu này đã được chuẩn hóa trên hai trăm năm qua. Việc 
tìm hiểu chúng sẽ giúp bạn am hiểu bản Tiêu chuẩn hơn. Không may, dạng màu là sự kết hợp 
màu sắc, vốn rất dễ nhầm lẫn. Nhiều vấn đề nảy sinh khi mô tả những màu sắc khác nhau và 
cách diễn giải những mô tả đó, nhất là khi gà bị “xuống màu”. Quan niệm chung đó là màu sắc 
không quan trọng. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng tỏ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc lai 
tạo “thuần” màu, mà nó được coi là dấu hiệu thực sự của thuần huyết. 
 
Tôi thấy một trong những khó khăn mà người mới chơi phải đối mặt, đó là khả năng nhận diện 
những màu sắc ở gà chọi ngày nay. Bởi trong những ngày huy hoàng của bộ môn chọi gà, có đủ 
loại màu sắc mà ngày nay không còn tồn tại nữa. Nếu một số vẫn còn sót lại, thì có lẽ cũng liên 
quan rất ít hoặc chẳng có gì chung dù chỉ một cọng lông với những dòng gà trước đây. 
 
Bước đầu tiên trong việc nhận diện màu sắc ở gà chọi Anh và gà chọi Mỹ là so sánh cá thể với 
mô tả màu sắc trong bản Tiêu chuẩn. Ngày xưa, màu ngực là màu chủ đạo của gà trống, và màu 
gà mái được mô tả riêng bởi vì khi lai tạo, nó sẽ ảnh hưởng đến màu của trống con. Do vậy, khi 
nói về màu ngực của gà trống, chẳng hạn như “đen-đỏ” tức gà trống ngực đen nhưng bờm và 
mã đỏ. Gà “đen-đỏ” (tức gà điều, tía) có thể bao gồm điều bổn nâu (partridge), điều bổn vàng 
(wheaten) và điều lọ (true black-red) vốn rất sẫm màu, màu trên cánh không có sự tách biệt và 
vì vậy, chúng còn được gọi là “cánh quạ” (crow winged). Đó là khi cánh đệm (wing bar) và cánh 
chỏm (wing bay) đều đen thui. 
 
Như thể làm rối trí người mới chơi, còn một số vấn đề khác nữa. Một số dạng màu hoàn toàn 
không dựa trên mô tả màu ngực. Ví dụ: màu chuối (duckwing) được phân thành nhiều biến thể 
khác nhau, chẳng hạn như chuối trắng (silver duckwing), chuối vàng (golden duckwing), chuối lọ 
(dark grey) và một loạt những màu liên quan khác. Ngực của những biến thể này màu đen, 
nhưng chúng có những vạch xanh ánh kim ngang cánh, tức cánh đệm. Bạn sẽ thấy nó giống với 
cánh vịt trời (mallard), do vậy mà gà chuối được gọi là “duckwing” (cánh vịt). Ngày nay, để đơn 
giản hóa, nhiều người chỉ gọi chúng một cách ngắn gọn là “grey”. 
 
Có một số dạng màu không phân biệt giữa màu ngực với phần thân còn lại, chẳng hạn như xám 
tro (self-blue), không những ngực và đuôi màu xám tro (tông xanh), mà bờm và mã cũng xám; 
tương tự, còn có nhiều màu khác như ô (black), khét gừng (ginger) và nhạn (white). Đấy là 
những màu đơn (self-color). 
 
Màu nào cũng vậy, có nhiều tông hay cấp độ đậm nhạt khác nhau. Dẫu vậy, ở gà trống, màu 
bờm, vai hay những phần phía sau có xu hướng tươi hơn, trong khi gà mái thường có màu sắc 
riêng, chẳng hạn như màu nâu gà gô (partridge). Ngực gà mái có màu thịt cá hồi (salmon) 



chuyển dần sang tông xám/vàng nâu (fawn) giữa hai chân. Rồi có cả mái vàng (wheaten) mà 
đuôi luôn sẫm màu, nhưng trong trường hợp “màu lỗi” (off-color), mái vàng (wheaten) đôi khi 
có đuôi xám tro vì lẫn máu gà xám. 
 
Ngày xưa, tên gà đi kèm với tên nhà lai tạo, chẳng hạn như “Derby Red” tức gà điều của “Lord 
Derby”. Hay địa danh nơi nhà lai tạo sinh sống, chẳng hạn như Cheshire Pyle (gà bướm vùng 
Cheshire), hay đặc điểm riêng khiến nó khác với số còn lại, chẳng hạn như lối đá “The Butcher” 
(đồ tể), hay bất kỳ đặc điểm nào khác của dòng gà, chẳng hạn như “Tassel” (mào) hay “Muff” 
(râu).  
 
Các biến thể màu ở gà chọi: Cùng với sự phát triển của trò chọi gà ở Anh, có lúc người ta cảm 
thấy rằng gà chọi đã đạt đến cấp độ hoàn hảo nhất. Chúng dần phát triển thành những dòng gà 
mà ngày nay, chúng ta gọi là gà chọi Anh. Hầu hết sư kê đều công nhận rằng, vào thời điểm cao 
trào, những dòng gà được lai tạo ở Anh vượt xa so gà chọi ở những nơi khác trên thế giới. Ngày 
nay, gà chọi Mỹ chiếm lĩnh vị thế này. Chúng ta có những dòng gà chọi tốt nhất thế giới. 
 
Cả gà chọi Anh lẫn gà chọi Mỹ đều có nhiều biến thể màu sắc khác nhau. Những biến thể phổ 
biến bao gồm khét (brown-red) và chuối (grey), cùng với nhạn, bông (spangle) và xám. Nhưng 
có lẽ biến thể gà chọi phổ biến nhất luôn là điều đỏ. Đó là biến thể mà Lord Derby lai tạo và đá 
một cách thành công vào thế kỷ 19. Những con gà điều này được biết đến rộng rãi dưới tên 
“dòng Knowsley” và là những cá thể rất đẹp. 
 
Nhiều sử gia về gà chọi đã phát biểu về dòng điều Derby như sau: “Khi sạch sẽ, nó trông cực kỳ 
ấn tượng, với bộ lông dày nhưng bóng mượt, thâm trầm nhưng đa sắc cùng sự hài hòa giữa 
nhiều tông màu khác nhau“. Màu của gà mái biến thiên từ vàng rơm (straw) cho đến màu nâu-
gà gô. Thêm nữa, họ nói về dòng Derby như sau: “Mức độ gan lỳ của dòng Knowsley không có 
gì phải bàn, còn kỹ năng thì không gì sánh nổi”. Một trống này có thể hạ hai hoặc ba đối thủ, và 
theo các tài liệu ghi nhận lại, có thể thắng đến 7 độ mỗi tối. 
 
Luôn có tranh cãi trong làng gà về tác động của màu sắc lên lối đá và sự gan lỳ. Tuy nhiên, John 
Harris, sư kê nổi tiếng vùng Cornwall, người hết sức uy tín, cho rằng ở một bầy gà cứng cáp và 
ổn định, chính những con nhạt màu hơn nảy sinh những khiếm khuyết về lối đá và lối đâm. Ông 
cũng cảm thấy rằng một bầy hay có thể hình thành bằng cách pha giữa hai bầy khác nhau. 
Chẳng hạn, chính dòng “Lord Derby” cũng bắt nguồn từ việc pha giữa một dòng điều sẫm với 
một dòng điều nhạt. Nhưng dẫu bạn chọn màu nào, bất kể màu bờm, mã, ngực hay đuôi, chúng 
phải góp phần vào vẻ đẹp và hài hòa chung cũng như sự kiêu hãnh của gà chọi. 
 



Trước khi đi vào từng biến thể màu sắc ở gà chọi, hãy thảo luận về những bộ phận khác ở gà 
vốn cũng quan trọng như màu lông, bởi nếu chúng không hợp cách thì gà sẽ không đẹp. 
 
Màu mặt: Nhiều nhà lai tạo đã sai lầm khi cho rằng mặt càng đỏ thì gà càng sung, điều này dẫu 
đúng nhưng chỉ trong một số trường hợp nhất định. Dĩ nhiên, mồng gà trống phải đỏ tươi mà 
không có dấu hiệu tím tái nào. Tuy nhiên, vẫn có những dòng hay biến thể mặt đen hay tím đi 
đôi với mắt đen, còn gọi là “mặt lọ” (gypsy face). Chẳng hạn: các bầy điều lọ, khét, ô (chỉ khi 
không nhiễm máu xám-blue) và cũng đừng quên một số bầy gà chuối. Những dòng này đều có 
gà mặt lọ, một đặc điểm rất được ưa chuộng, nhất là ở những bầy cánh quạ (khi cánh chậu và 
cánh đệm đều đen thui). Kiểu mặt lọ thích hợp là màu lọ phải lan lên cả mồng, nhưng mồng vẫn 
phải đỏ tươi. 
 
Màu mắt: Mắt tốt phải thật lanh lợi! Dẫu vậy, vẫn có những màu được ưa chuộng, chẳng hạn 
như mắt đen ở gà sẫm màu (mắt đen tuyền rất hiếm) hay mắt đỏ ở gà điều. Tuy nhiên, bạn 
không nên loại bỏ một màu mắt nhất định trừ phi nó không hài hòa với màu lông. Gà sẫm màu 
nên có mắt sẫm màu. Mắt nhạt không được chấp nhận, nhất là mắt trắng (pearl) hay vàng bởi 
đó là dấu hiệu pha với các giống gà châu Á như Asil hay Malay. 
 
Bạn nên tự hỏi xem màu mắt có phù hợp với phần thân còn lại hay không. Nên nhớ trống và 
mái phải oai phong và dạn dĩ. Mắt nhạt ở những con thật sẫm màu không tạo ra ấn tượng đó. Ở 
những dòng như điều và khét, mặt và vùng xung quanh mắt phải có màu như tôi nói ở trên: 
màu lọ. 
 
Màu chân: Một lần nữa, ngoại trừ những gì được liệt kê trong bản Tiêu chuẩn, không có quy 
định khắt khe về màu chân. Tuy nhiên, một số màu nhất định hoàn toàn không hợp cách với 
màu thân. Có nhiều trường hợp. Bạn cần nghiên cứu màu chân của gà điều để thấy rằng hầu 
hết màu chân đều được chấp nhận! 
 
Dẫu vậy, một số màu lông đòi hỏi màu chân phải hợp cách. Chẳng hạn như điều lọ hay khét 
nâu, bạn sẽ thấy màu chân phải thật sẫm mới được. 
 
Tầm quan trọng của chân trắng? Vào một thời điểm nào đó đầu thế kỷ 20, khi gà chọi Anh bắt 
đầu được triển lãm, chỉ màu chân trắng mới được chấp nhận. Chủ yếu là vì màu chân trắng hồi 
đó được coi là dấu hiệu của gà thuần. Những màu khác, chẳng hạn như chân vàng, chân đen 
không được chấp nhận, bởi vì chúng bị coi là pha tạp. Vào năm 1900, P. Proud nói rằng “tôi rất 
sốc khi biết rằng một số gà điều nhạt ngày nay có nhiễm máu gà lơ-go nâu”. Tôi không rõ việc 
này đúng đến đâu, nhưng nghe nói người ta pha để cải thiện màu sắc. Kết quả là, màu lông 
sáng hơn. P. Proud cũng nói rằng “thay vì gà chọi Anh phải có lông cứng, chắc, nếu bồng chúng 



bạn sẽ thấy mềm và nhão như một cục bơ”. Chỉ vì lý do này, Hiệp hội Gia cầm Mỹ cho rằng chân 
trắng hợp cách hơn chân vàng và xanh, bởi gà lơ-go nâu là nguyên nhân mà chúng ta thấy màu 
chân vàng xuất hiện ở gà chọi ngày nay. Tôi không khẳng định điều này đúng hay sai, chỉ nêu lên 
để biết nguyên nhân. 
 
Một danh sách đặc biệt, bao gồm tất cả những biến thể màu của gà chọi mà tôi dự định viết 
trong phần sau. Một số có chân trắng, trong khi số khác có chân vàng, xanh lục, xanh liễu 
(willow), vảy chép (carp) và xanh dương. Chân trắng thường là gà bướm, chuối và nhạn. Bạn có 
thể thấy với những màu mà tôi vừa nêu, gà chân trắng không phổ biến lắm. 
 
Liên quan đến chân trắng, có những dòng gà tưởng như bình thường mà thực ra chúng rất lâu 
đời. Mái có màu nâu hay đỏ. Dòng gà nổi tiếng “Lord Derby” có màu này nhưng mắt trắng (daw 
eyes); chúng bắt nguồn từ dòng West County rồi được đem tới Knowsley bởi ông nội của vị bá 
tước nổi tiếng đá gà và đua ngựa, Lord Strange ở Devonshire. Ông cũng đá và cản dòng Lord 
Lowther với trống điều chân vàng và mái nâu. 
 
Tuy nhiên, chính những con chân sẫm màu như điều lọ, chuối lọ (dark-grey) và khét mới thắng 
hầu hết các giải lớn ở Anh thời đó. Nếu bạn nhìn vào hình ảnh của những chiến kê lừng danh 
những năm 1800 thì bạn sẽ thấy nhiều tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng như Ben Marshall, 
Henry Alken, Herbert Atkinson, Harrison Weir, J.W. Ludlow và những người khác thời đó, vốn 
có rất ít gà chân trắng. Hầu hết đều chân vàng hoặc sẫm màu. Trên thực tế, gà rừng (Gallus 
gallus) có chân sẫm màu. Tất cả đều nhằm chứng tỏ một điều rằng màu sắc không mang lại 
chiến thắng. Huyết thống, chế độ chăm sóc và cấu trúc cơ thể luôn là nền tảng của mọi thắng 
lợi. 
 
Bởi vì mỗi người đều có sở thích riêng, nhất là về màu chân và màu lông, người mới chơi nên 
hiểu rằng không giống gà nào lại có nhiều màu sắc và biến thể như gà chọi Anh và gà chọi Mỹ. 
Người mới chơi chưa cần quan tâm đến màu sắc. Miễn kiếm được một dòng gà và tuyển chọn 
một cách kỹ càng, là bạn có thể tự tin vào khả năng cản ra gà hay. Khi đem gà đi dự triển lãm 
mà trọng tài hiểu rõ về chúng, dẫu màu lông và chân là gì, thì cơ hội vẫn là như nhau. Nên nhớ 
những gì tôi đã nói, rằng gà chọi nếu chỉ cản để triển lãm mà không qua chiến trận thì rồi sẽ mất 
dần chất chiến binh, và sẽ chịu chung số phận với những giống gà chọi khác như vài thập kỷ 
thăng trầm vừa qua. Vậy hãy cảnh giác với điều này! 
 
Màu điều và dòng “Lord Derby”: Theo ý kiến của hầu hết các sư kê xưa và nay, rất ít dòng gà 
chọi Anh và Mỹ có danh tiếng ngoài trường đấu như dòng gà điều, hoặc bạo dạn, sinh động và 
giàu sức sống bằng với chúng. Gà điều luôn thể hiện dáng vẻ dạn dĩ và khoa trương hơn các 



dòng gà chọi khác. Tuy nhiên, những con mà tôi nói đến thuộc dòng “Lord Derby”, một trong 
những dòng gà chọi hay nhất xưa nay. 
 
Một số gà điều mà chúng ta thấy ngày nay có thể mang chút máu “Lord Derby”, tuy nhiên ở Mỹ, 
dòng điều nhạn “Whitehackle” mới chứa máu này nhiều nhất. Nhưng chúng không phải là Lord 
Derby thuần. Một trong những lý do bởi vì gà điều mà chúng ta thấy ngày nay luôn có mắt đỏ, 
có lẽ vì mắt đỏ là điều bắt buộc trong các triển lãm gia cầm, trong khi đặc điểm đặc trưng của 
Lord Derby là mắt trắng. Một điểm khác nữa là chúng có cánh và đuôi lau. Màu trắng ở gà điều 
bị coi là lỗi, nhưng dòng này vốn dĩ luôn như vậy, và thời đó không có dòng gà nào hay hơn 
chúng ngoài trường đấu. 
 
Bờm của Lord Derby có màu đỏ tươi ở mặt trên và màu trắng ở mặt dưới, khi đá bờm xù lên lộ 
ra màu trắng nên được gọi là “Whitehackle” (“bờm trắng”), sau trở thành tên của dòng gà điều 
nhạn này. 
 
Tôi chắc có một vài trọng tài không chấp nhận màu trắng ở cánh và đuôi. Dẫu vậy, điều này 
không ảnh hưởng đến độ thuần của dòng gà, một chiến kê với quá nhiều màu trắng ở đuôi và 
cánh đôi khi không được chuộng. Một số trọng tài giỏi nhất ngày nay thông cảm đặc điểm này 
và dường như không quá khắt khe với nó. Họ biết rằng những chiến kê tốt nhất thường dính 
lau. Chừng nào mà những đặc điểm khác vẫn ổn, lỗi này không bị trừ quá 1 hay 2 điểm. Trên 
thực tế, lông trắng thường xuất hiện ở những biến thể điều nhạt vốn là đặc điểm lại tổ của gà 
bướm, mà Lord Derby đã pha ghép từ xa xưa. Các nhà lai tạo có lẽ đều biết rằng, hiện tượng lại 
tổ (throw-back) có thể xuất hiện rất nhiều năm sau khi pha ghép. 
 
Gà mái dòng này hầu hết đều có màu nâu (partridge). Những màu này cũng nổi bật và bóng bẩy 
như gà trống. Trong một bài viết về dòng này, Harrison Weir nói rằng “tôi không biết có dòng 
nào mà mình chuộng hơn, bởi chúng luôn ở trong tình trạng xuất sắc, dáng chuẩn, thân hình 
duyên dáng, màu đẹp, xương nhỏ và luôn sục sạo kiếm ăn xa và rộng”. Khi Harrison Weir viếng 
thăm Knowsley ngay sau khi vị bá tước mất, ông thấy cả mái nâu lẫn mái vàng (wheaten). Các 
nhà lai tạo ngày nay thường dùng mái vàng. Chúng đẻ tốt nhưng cho ra màu sáng mà chúng ta 
gọi là điều nhạt (light-red) hay điều chanh (lemon). Như tôi đã nói ở trên, mái vàng khi cản với 
điều nhạt sẽ cho ra mái vàng và trống nhạt hơn nữa. Nhưng nếu bạn muốn có mái nâu thì phải 
dùng mái nâu để cản, và bầy con sẽ có màu sắc đồng đều hơn. Dẫu trống hơi sậm màu hơn 
nhưng màu sắc cũng đạt hơn. Trong khi nếu sử dụng mái vàng quá nhiều thì màu ngực trống 
con sẽ nhanh chóng bị phai (tức chuyển sang màu da bò hay đỏ, với đốm nhạt màu). Nhiều 
chiến kê ngày nay có bờm nhạt và phai thay vì màu cam tươi như lẽ ra chúng phải có. Và tôi 
nghĩ nguyên nhân bắt nguồn từ việc lai tạo. 



Với thể loại gà chọi Anh, chân phải trắng với tông tím hai bên. Tuy nhiên, ở thể loại gà chọi Mỹ, 
chân trắng, vàng hay xanh đều được chấp nhận. Lưu ý thêm, ở gà chọi Anh, móng trắng và bàn 
chân đen là lỗi, mỏ phải trắng hay có sọc màu sừng (horn). 
 
Dòng điều Derby nổi tiếng về kích thước và sải cánh và đuôi dỏng cao với màu đen, ánh xanh 
lục. Một đặc điểm chung của dòng Derby xưa là chúng có rất nhiều màu trắng ở cánh và đuôi. 
Đuôi luôn to và rậm. Túm bông (downy tuft) ở gốc đuôi phải to và trắng. Khi chưa tỉa, mồng, 
tích, tai và mặt màu đỏ tươi. Mắt có màu trắng, còn gọi là “mắt quạ” (daw eye), vốn thể hiện 
đặc điểm dòng thuần. Nhưng qua thời gian được tuyển chọn một cách cẩn trọng, chúng chuyển 
sang màu đỏ hoặc cam tươi, dù gì trong các triển lãm, màu đỏ được chuộng hơn và chúng cần 
phải sáng và sắc sảo. Lông bờm cũng như lông bao đuôi phải đỏ tươi, đặc biệt là vùng xung 
quanh đầu, như đã nói mặt dưới bờm có màu trắng tương tự như dòng Whitehackle ngày nay. 
Lưng đỏ sẫm pha đỏ son. Cánh chậu và lông bao cánh màu đỏ sậm. Cánh đệm, đùi và ngực màu 
đen ánh tím và rất bóng. Cán, ngón, móng và mỏ màu ngà (ivory) và không nhiễm bất kỳ màu 
nào khác. Tuy nhiên, những bộ phận này ở gà chọi Mỹ có thể hơi sẫm màu hơn và như vậy cũng 
được chấp nhận. 
 
Lông bờm của mái Derby có màu đỏ vàng tươi, sọc đen. Thân màu nâu gà gô, với phần trước 
ngực hanh đỏ hay thịt cá hồi. Gà mái phải nở nang và đuôi phải đen và xòe như quạt. Về sau 
này ở dòng Derby, một số gà mái có màu “vàng lúa mì” (wheaten). Dẫu vậy, khi tham dự triển 
lãm, mái nâu đi với trống sẫm màu được chuộng hơn, nhưng mái vàng đi với trống nhạt màu 
cũng được chấp nhận. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng mái nâu đi với trống sẫm màu là hợp cách, 
và việc lai tạo mái vàng sẽ hủy hoại màu sắc của gà trống và tạo ra những con bờm nhạt và 
nhiễm màu rồi dần dẫn nhiễm đỏ ở cả ngực và đùi nữa. 
 
Tôi luôn cảm thấy rằng gà điều với chân xanh lục sẫm hay ô-liu có lẽ là đẹp nhất. Tuy nhiên, 
chân xanh lục sáng và nhạt ngày nay cũng phổ biến và là kết quả pha với chân vàng. Tôi coi đây 
là lỗi và không lai tạo theo hướng này bởi chắc chắn chúng sẽ hủy hoại màu sắc dòng gà của 
bạn! 
 
Màu điều lọ (true black-red): Đây được coi là những con đẹp nhất cả về màu sắc lẫn hình dạng. 
Vị bá tước thứ 12 của Derby từng nói rằng “Chiến kê màu này, một khi trưởng thành, đạt đến 
đỉnh điểm của sức khỏe và ngoại hình là một trong những hình ảnh đẹp đẽ nhất trên đời”. 
 
Gà rừng trên thực tế là màu điều lọ. Màu điều lọ hoàn toàn khác với màu điều bình thường. 
Nếu gà điều có lẫn màu nào khác ngoài đỏ và đen thì đó không phải là gà điều lọ! Chúng cần 
phải đen ở khắp nơi ngoại trừ lông bờm, lưng, vai và cánh chậu phải màu đỏ. Ở điều lọ đi đôi 



với “cánh quạ”, ngực không được lẫn màu nào khác, bằng không nó cũng không được coi là 
điều lọ! 

 
Nói về gà điều, như tôi đã nói ở trên, có nhiều biến thể từ đỏ sẫm cho đến tông cam sáng hơn, 
nhưng với gà điều lọ thì chỉ có duy nhất hai màu: đỏ và đen. Điều lọ phải có lông bờm, mã và 
bao cánh màu đỏ sẫm, không lẫn sắc đen. Trong khi ngực, đùi, bụng, đuôi, lông bay sơ và lông 
bay thứ màu đen tuyền. Nhưng điều quan trọng nhất đó là chúng cũng phải đen từ chân lông. 
Màu này rất được ưa chuộng. 
 
Mái điều lọ: mái giống của dòng này phải có màu nâu sẫm, gần như đen, với lông bờm mặt trên 
đỏ tươi và mặt dưới đen. Ngực phải có màu nâu-hanh đỏ hay gạch sẫm, ngả về tông đen. Đuôi 
và lông cánh sơ phải đen. 



 
Điều lọ bắt nguồn từ gà ô, với mặt đen. Vì vậy mà mặt, mồng, tai và tích có tông tím, còn gọi là 
“mặt lọ”. Chúng cũng có quầng đen xung quanh mắt. Mắt, như tất cả gà chọi, phải to, đầy và 
lanh lợi. Mỏ, cán, chân và ngón phải đen. Móng cũng phải đen hết mức có thể. 
 
Đây được xem là dòng gà chọi thuần nhất cho đến nay. Ngoài dòng điều Derby, không dòng gà 
nào khác ngoài trường đấu có danh tiếng bằng với điều lọ. Không may, chúng trở nên rất hiếm. 
Ngày nay, điều lọ hầu như khó thấy, và tệ hại nhất đó là tất cả đều bị đánh đồng là “gà điều”. 
Điều lọ là dòng gà chọi riêng biệt, cổ xưa và hiếm nhất. Những ai có cơ hội chứng kiến dòng gà 
đẹp đẽ và kiêu hãnh này, sẽ không chỉ hâm mộ mà còn nhớ về chúng như là những chiến kê cổ 
xưa và được săn đón nhất. 
 
Tôi hy vọng có ngày dòng gà sẽ được phục hồi trước khi quá trễ bởi thật đáng tiếc khi để mất 
dòng gà như thế này. 
 
“Điều mật” là con điều đỏ “bổn nâu” (tức mẹ nâu) mà tông màu rất tối và kém tương phản, có 
lẽ các sư kê Mỹ gọi là “điều vang” (burgundy red). “Whitehackle” thực chất là gà điều nhạn, mà 
chóp lông cánh, đuôi, bờm và mã bị nhiễm trắng. Đây là lỗi nếu xét theo chuẩn màu điều (black 
breasted - red), nhưng về phương diện chinh chiến, đó lại là thương hiệu. Whitehackle sẽ 
không còn là Whitehackle nữa nếu thiếu “bông lau”. Các trọng tài giỏi, tức trọng tài – sư kê, sẽ 
châm chước mà trừ điểm chiếu lệ thôi. 
 
Giới thiệu về các biến thể màu chuối: Có rất nhiều biến thể trong cái gọi là màu chuối. Trong số 
đó có thể kể chuối trắng (silver duckwing), chuối vàng (birchen), chuối lọ (dark grey) và dĩ nhiên 
cả xám chuối (blue duckwing) nữa. Gà chuối luôn có lông bờm và mã sáng trong khi chuối lọ 
ngược lại. Tôi hy vọng có thể giải thích về các biến thể màu chuối bởi nếu cản đúng cách sẽ là 
một trong những màu hấp dẫn nhất. 
 
Chuối lọ (dark grey): Tương tự như điều lọ, ngoại trừ màu chuối thay cho màu đỏ. Bờm, mã và 
vai có màu chuối-xám sẫm. Đôi khi chúng có các vạch đen ở bờm. 
 
Mái dòng này hầu như đen, với những vệt xám trên lông bờm. Hầu hết sư kê ngày này đều 
không biết rằng đây là màu rất cổ xưa. 
 
Ở cả trống và mái, lông tơ phải đen. Mỏ, mắt và chân cũng đen. Mặt tím hay lọ. Xin lưu ý: khác 
biệt chính giữa chuối bùn với chuối ở chỗ, phần cánh gần lông bay sơ màu đen tuyền. Trong khi 
màu chuối thường có các vạch màu xanh ánh kim. Các vạch xanh ngang cánh này tương tự như 
vịt trời (mallard) chính là nguồn gốc của cái tên “duckwing” (“cánh vịt” tức gà chuối). 



Chuối trắng (silver duckwing): Từng có thời khi màu này được lai tạo với mắt trắng hoặc nhạt, 
tương tự như dòng điều Derby, nhưng ngày nay hầu hết các sư kê đều chuộng mắt đỏ. Màu 
đen tương tự như ở gà điều. Gà chuối có màu đen bóng ở ngực, đùi, bụng, lông bay sơ và đuôi. 
Phần còn lại bao gồm bờm, vai, mã và lông bay sơ có màu trắng tinh, ngoại trừ những vạch 
xanh ánh kim chéo cánh, mà nhờ đó nó có tên “duckwing”. 
 
Gà mái màu xám bạc, 
điểm viền sẫm, với ngực 
ửng đỏ cá hồi. Cánh 
không được nhiễm đỏ 
(rusty). Lông bay sơ và 
đuôi hầu như đen tuyền. 
Lông bờm trắng bạc, 
điểm xuyết những vạch 
đen. 
 
Chân và mỏ màu trắng 
với thể loại gà chọi Anh, 
trong khi chân vàng và 
xanh được chấp nhận ở 
thể loại gà chọi Mỹ. Ở cả 
trống lẫn mái, lông tơ 
phải có màu xám nhạt. Mặt đỏ. Với mắt trắng, chân và mỏ nhất định phải trắng! Trong khi mắt 
đỏ, chân có thể trắng, vàng hay bất kỳ tông màu xanh lục nào. 
 
Theo kinh nghiệm của tôi thì không có mấy dòng gà thuần màu như dòng này. Đây có lẽ là dòng 
dễ lai tạo và duy trì nhất. 
 
Chuối vàng (golden duckwing): Đây là màu rất đẹp. Gà trống có bờm sạch, màu vàng rơm và 
không lẫn vạch tối. Lông mã phải có màu vàng sậm hơn lông bờm và vai. Giống như màu chuối, 
cánh phải có các vạch xanh ánh kim, và tam giác ở cánh chỏm phải trắng tinh. Ngực, đùi, bụng, 
đuôi, lông bay sơ và chóp của lông bay thứ màu đen. Chân vàng hay xanh liễu (willow). Màu 
nào cũng được. 
 
Gà mái chuối vàng tương tự như màu chuối, ngoại trừ màu sắc chung không trắng bằng và ngực 
sẫm màu hơn. Thân phải hơi nâu hơn mái chuối. Lông bờm màu trắng xen lẫn vạch đen. Đuôi 
đen, và cánh không được nhiễm đỏ (rusty). Chuối vàng thường được cản từ trống điều nhạt với 
mái chuối trắng. Sau này, khi đã có mái thuần thì có thể cản với trống chuối trắng. Ở cả trống 



lẫn mái chuối vàng, lông tơ 
phải xám nhạt, mặt đỏ. 
Chân có thể vàng, xanh liễu 
hoặc đôi khi sẫm màu hơn. 
 
Khét vàng (yellow 
birchen): Đây là gà khét 
(nâu) với bờm, mã và vai 
vàng, kèm vảy ngực (lacing) 
và chóp đuôi đen/sẫm. Nó 
rất giống với gà chuối. Trên 
thực tế, có một biến thể 
gọi là “birchen duckwing” 
cũng tương tự ngoại trừ 
phần vai có màu đỏ vang 
(burgundy) sẫm và màu 
đen thế chỗ màu khét. 
Khét vàng thực ra là “màu 

lỗi” bởi có lẽ được pha giữa chuối vàng với điều. Herbert Atkinson luôn tin rằng chúng xuất phát 
từ trống điều với mái chuối hay chuối vàng. 
 
Khét vàng có ngực nâu, hanh đỏ; trong khi bờm và mã màu vàng rơm, kèm sọc nâu; vai màu 
vàng hay nâu; cánh đệm và lông bay thứ nâu. Đuôi nâu hay đen-đồng. 
 
Gà mái màu này phải có màu nâu hanh vàng, bờm xám và ngực hanh đỏ. Ở cả trống lẫn mái, 
lông tơ phải xám nhạt. Mỏ, chân và mắt vàng. 
 
Theo các hình vẽ và thông tin trên mạng về gà chọi Anh (OEG) thì “chuối vàng” (golden 
duckwing) và “birchen duckwing” hầu như không có gì khác biệt. Có lẽ tùy giai đoạn, vùng miền 
hay tác giả mà người ta dùng tên gọi khác nhau. Chuối bùn (birchen) cũng là gà chuối trắng 
hoặc vàng bình thường nhưng hắc tố phát triển mạnh nên xuất hiện các vệt đen, dơ (như lấm 
bùn) trên bờm và mã. Chuối lọ (dark grey) tương tự chuối bùn nhưng hắc tố phát triển mạnh 
hơn nữa, lên đến mặt. Mặt lọ thường đi đôi với cánh quạ. 



 
Bướm (pyle): Vào thời kỳ mà bộ môn chọi gà còn thịnh hành, những con gà này thường xuyên 
thắng độ ngoài trường, và luôn được các sư kê ưa chuộng. Màu sắc của chúng cực kỳ hấp dẫn, 
và nghe nói vua Charles II, người sở hữu những con gà bướm lừng danh, có lẽ là người đầu tiên 
giới thiệu biến thể này ra làng gà. Chúng đá rất nghiệt, nhưng lại không gan lỳ bằng những dòng 
khác. Chúng cực kỳ nhanh nhẹn và nguy hiểm. 

 
Gà bướm, cũng như những dòng khác, được hoàn thiện thông qua lai cận huyết. Thậm chí, 
những biến thể đậm và nhạt màu của dòng Cheshire Pyle cũng được giữ và cản trong nội bầy, 
và khi được pha với gà bướm ở dòng khác, chúng thường bị suy đến mức vô dụng. 
 
Gà bướm rất giống với điều nhạt, chẳng hạn bướm trắng cánh đỏ (smock-breasted blood-wing 
pyle) tương tự như điều nhạt, ngoại trừ màu ánh kim ở cánh đệm và màu đen được thay thế 



bằng màu trắng-kem. Ở bướm đỏ (red pyle) ngực có các vạch đỏ. Bướm đỏ cũng có màu sắc 
đặc trưng riêng; chúng có một mảng đỏ ở cánh chậu. Phần thân còn lại và cánh màu trắng hoặc 
trắng hanh đỏ (úa) hoặc xám nhạt (light blue). Ở bướm đỏ, lông bờm và lông mã thường đỏ. 
 
Gà mái có cổ và đầu vàng, ngực màu đỏ cá hồi, và màu ở lưng và cánh là trắng kem. Vai thường 
có màu đỏ nhạt. 
 
Biến thể đặc biệt này, nếu cẩn trọng, có thể lai thuần. Thỉnh thoảng, có thể pha với gà điều nếu 
cần. Miễn là đừng pha quá nhiều. Cản trống điều và mái bướm thường cho ra trống bướm, 
trong khi mái bướm hợp cách đôi khi được cản từ trống bướm với mái xuất phát từ bầy cha 
bướm-mẹ điều. Điều thú vị là khi cản trống nhạn với mái điều cũng té ra bướm. 
 
Ở cả trống lẫn mái dòng này, mặt và mắt phải đỏ, trong khi chân có thể trắng, vàng hay xanh 
liễu, nhưng không bao giờ được sẫm màu hay vảy chép (carp). Lưu ý: có những biến thể bướm 
khác mà ngực hanh đỏ (robin), chanh nhạt hay bánh trứng (custard), hay Dun Pyle với màu xám 
tro (blue) nhạt thế chỗ màu đỏ. Tất cả gà bướm đều có lông tơ màu trắng. 
 
Xám tro và dun: Bất kỳ con gà chọi nào thể hiện chút tông xanh đều được coi là gà xám (blue). 
Không mấy dòng gà được tìm hiểu cặn kẽ hơn là gà xám (blue) hay dun (biến thể màu từ nâu 
nhạt cho đến xám sẫm). Gà xám có thể là xám son (blue-red) hay xám bướm. Hay thậm chí là 
xám chuối (blue-grey) tương tự như gà chuối. Với ngực và đuôi màu xám tro (blue) thay vì đen, 
lông bờm và vai màu chuối. Phần trên của ngực có thể có vảy xám-bạc. 
 
Bạn cần hiểu rằng xám (blue) là khiếm khuyết của ô bằng cách này hay cách kia. Yếu tố đầu tiên 
được gọi là “lavender” không chỉ biến ô thành xám (blue) mà còn biến đỏ thành da bò (buff). 
Yếu tố thứ hai có vẻ bao gồm hai cấp độ, một cấp độ biến ô thành xám (blue) trong khi cấp độ 
xa hơn biến xám (blue) thành tóe (splash). Kết quả là, khi cản tóe với ô sẽ cho ra toàn xám tro 
(blue). 
 
Bạn cũng cần hiểu rằng, dẫu cản gà xám kiểu gì thì vẫn luôn có những màu “không đạt” xuất 
hiện, chẳng hạn ô và tóe. Đấy là vì xám (blue) là kết hợp của ô và tóe chứ tự thân không phải là 
một màu thuần. Xám (blue) cản với xám (blue) sẽ cho ra khoảng 50% xám (blue). Số còn lại là ô, 
nhạn và tóe. Nếu cản tiếp nhạn với nhạn thì sẽ thu được nhiều nhạn hơn. Cũng vậy, nếu cản ô 
với ô thì sẽ thu được nhiều ô hơn. Tuy nhiên, nếu lấy nhạn cản với ô thì sẽ thu được xám (blue). 
Những công thức ở đây khá rắc rối nhưng hữu ích, và có thể giải thích tại sao việc lai tạo màu 
xám (blue) lại khó khăn. 



 
Nếu nhà lai tạo chuộng một tông màu xám (blue) nhất định thì ông phải bỏ ra nhiều thời gian 
để cản trước khi đạt kết quả như ý, thậm chí dù có thu được kết quả cũng rất khó để duy trì. 
 
Điều gì sẽ xảy ra khi pha xám (blue) với điều và chuối? Trước hết theo kinh nghiệm của tôi, bạn 
sẽ thu được một số cá thể cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, vì xám (blue) là một “màu tạp phổ biến”, 
nghĩa là, một khi đã pha vào thì bạn khó mà loại bỏ được nó. Kết quả là, chúng ta thu được mái 
vàng đuôi xám (blue-tail wheaten) và xám-chanh (lemon-blue) từ lối pha này. Vì vậy, hãy cẩn 
trọng khi quyết định pha với màu xám (blue) và quan trọng hơn là nắm vững cách pha xám 
(blue) với những màu khác. 
 
Tôi để ý thấy có nhiều biến thể và tông màu xám (blue), và chúng luôn được ưa chuộng. Nhưng 
những con nhạt màu nhất luôn có giá trị nhất. Có nhiều biến thể màu xám (blue) mà liệt kê ra 
hết sẽ tốn nhiều thời gian, nên ở đây chúng ta chỉ nói về màu xám đơn sắc (self-blue). Khi mà 
bờm, vai, mã và lông bay sơ có tông xám sẫm hơn (dark blue). Các phần còn lại như ngực, bụng, 
đùi và lông bay sơ có tông xám nhạt hơn (grayish-blue), đôi khi ngực có vảy xám sẫm (dark 
bluish) trên viền của mỗi sợi lông. 



 
Gà mái phải có màu dun hay xám nhạt và lông bờm đậm hơn phần còn lại, tương tự như gà 
trống. Đôi khi cũng có vảy xám sẫm. Những con gà có vảy này, nếu ở tình trạng tốt, trông cực kỳ 
đẹp. 
 
Ở cả trống lẫn mái, lông tơ phải xám nhạt (slate blue). Mắt và chân phải sẫm màu. Chúng cũng 
phải có mặt lọ như các dòng gà tôi đã nói ở trên. 
 
Có vài dích dắc về tên gọi xin được giải thích thêm. Gà xám còn gọi là xám tro, xám khô (trong 
câu “xám khô, ô ướt”) là màu xám tông xanh, trong tiếng Anh gọi là “blue”. Không dám dịch là 
“xanh” bởi mọi người sẽ không hiểu đó chính là “xám tro” hoặc có người sẽ liên tưởng đến màu 
ánh kim “ướt át” ở cánh và đuôi của gà điều, gà ô. Đôi khi con gà “xanh” chẳng qua là con gà 
điều chân xanh với cánh và đuôi màu ánh kim “ướt át” mà thôi. Rắc rối hơn, trong tiếng Anh 
con gà chuối được gọi là “grey” tức là “xám”. Đây là màu bờm và mã: trắng pha chút đen, 
không lẫn tông xanh. Những mô tả về gà chuối đề cập nhiều đến màu xám này. Bởi vậy trong 
bài, xám tro luôn đi kèm với “blue” để phân biệt với xám-grey. 
 
Ô (black): Hầu hết mọi người đều nói rằng gà ô là con đen tuyền, không nhiễm trắng hay bất kỳ 
màu nào khác. Sketchley thậm chí còn mô tả về màu ô như sau “đen tuyền, trông duyên dáng 
đối với một chiến kê cơ bắp, lối đá kiêu hãnh, lông ốp và đẹp”. Theo tôi, ngoài vẻ đẹp, cần mô tả 
thêm chút nữa về gà ô. Lý do là vì, màu ô trong làng gà ngày xưa được xem là một trong số 
những dòng xuất sắc và gan lỳ nhất. Chúng được nhiều người hâm mộ. Chúng có dáng cao, 
nhưng mạnh mẽ. Ánh mắt sắc sảo, với con ngươi to, tròn, đen, sáng, mặt lọ. Gà ô gốc phải có 
mỏ, cẳng, bàn chân và móng đen sẫm, trong khi bộ lông màu đen với ánh đỏ, tím, xanh dương 
và lục, điều khiến chúng trông rất mạnh khỏe và sống động. 
 
Ô lửa (black breasted - furnace): Bạn không thể nói về gà ô mà bỏ qua ô lửa, với cánh vai màu 
vàng ở nhiều cấp độ khác nhau. Chúng giống như “lò lửa” (furnace) với ngọn lửa bốc lên từ 
than đá. Ngực và thân màu đen, với bờm, mã và cánh vàng rực. 
 
Một số mái có màu vàng trên cánh vai. Những chỗ khác đen tuyền. Đôi khi có con được cản với 
màu chân vàng nhạt. 
 
Ô điều (black breasted - polecast): Rồi cũng có ô điều. Đây là những con gà ô mà tông đỏ nhiều 
hơn tông vàng và sáng hơn. Ô điều có những vệt xám sẫm trên bờm và mã. 
 
Gà mái đen hay sẫm màu, lông bờm tương tự gà trống và đôi khi chân vàng, vẫn được chấp 
nhận. 



 
Bạn sẽ thấy rằng, dù thuộc dòng gà nào, khi ra ngoài đấu trường chúng luôn được các sư kê gọi 
là “gà ô”. Điều tương tự cũng xảy ra với gà nhạn. 
 
Đây là cách phân loại của gà chọi Anh hoặc gà tre Anh. Bên đó triển lãm gà lâu đời nên phân 
biệt màu chi li, nào là furnace/furness, brassy back, polecast, birchen .v.v. Những con này có 
một điểm chung, đó là hắc tố phát triển mạnh lên đến bờm và mã, trường hợp: đen lẫn trắng 
(birchen), đen lẫn vàng (furnace/furness), đen lẫn đồng (brassy back), đen lẫn đỏ (polecast). Có 
lẽ hắc tố khiến các màu trắng, vàng, đồng và đỏ trông đậm và cường điệu hơn. Cánh thường là 
cánh quạ (crow wing) với cánh đệm và cánh chỏm đen tuyền. Với sư kê Việt thì tất cả đều là “gà 
chuối” tuốt luốt, nhưng vì trông dơ dơ nên tạm gọi là “chuối bùn”. 
 
Nhạn (white): Còn gọi là màu “áo” (smock). Gà nhạn gốc có hai dạng: trắng trội và trắng lặn. 
Trắng trội mang một yếu tố ức chế sự hình thành sắc tố. Nhưng nó tác động thành công lên 
màu đen hơn là màu đỏ. Trên thực tế, màu đỏ vẫn sót lại trong khi màu đen biến mất hoàn 
toàn. Đây là yếu tố biến gà điều thành gà bướm và đó là lý do nhà lai tạo phải cản ngược về gà 
điều để duy trì màu đỏ ở gà bướm. 
 
Trắng lặn là một dạng đột biến bạch tạng mà gà không thể tạo ra sắc tố lông. Hầu hết những 
dòng gà nhạn đều mang gien này và tạo ra gà trắng từ gà bình thường. 
 
Dòng nhạn thuần nhất được cho là có chân và mỏ trắng, và mắt trắng. Nhiều gà nhạn mà chúng 
ta thấy ngày nay có chân vàng và mắt đỏ, chúng vẫn được chấp nhận, nhất là trong các thể loại 
gà chọi Mỹ. 
 
Gà nhạn thường nhỏ con và nhất là lông và thịt mềm hơn các biến thể khác, dẫu vậy việc lai tạo 
một cách cẩn trọng kết hợp với tuyển chọn phù hợp có lẽ cải thiện được nhược điểm này. 
 
Trống và mái dòng này không được nhiễm bất kỳ màu nào khác. Lông tơ phải trắng tinh. Mặt 
phải đỏ. Chân vàng phải có mắt đỏ và mỏ vàng, trong khi chân trắng phải có mỏ trắng và mắt 
đỏ hay trắng. 
 
Gien trắng trội ở đây chính là gà bướm. Gà “nhạn úa” hay gà “úa” chính là một biến thể của gà 
bướm, với màu đỏ gần như biến mất, chỉ còn phảng phất trên mặt lông. Hiệu ứng này được gọi 
là “úa”. Gà này có lai mãn đời cũng không thể trắng tinh như gà nhạn thông thường. 
 
Bông (spangle): Khi gà có nhiều lông mà chóp màu trắng thì nó được coi là gà bông. Trống và 
mái bông không chỉ có chóp lông trắng trên thân mà còn trên bờm và mã nữa. Chóp lông càng 



trắng và phân bố càng đều thì bông 
càng rõ. Màu nền của gà bông là điều 
gốc nâu (partridge), ngày nay không 
còn mấy biến thể bông điều nhạt (gốc 
vàng) nữa. 
 
Bông có quan hệ gần với điều, tuy 
nhiên, có thêm gien tạo màu đỏ vang 
(burgundy) cũng như bông (spangle), 
tức chóp lông trắng. Bông phải phân 
bố đều, với hai hàng tách biệt trên 
mỗi cánh đệm. Màu trắng được chấp 
nhận nhưng không được quá nhiều. 
Lông tơ dưới bụng phải trắng, mắt và 
mặt đỏ. Chân của gà bông có màu bất 
kỳ, hoặc có đốm để phù hợp với màu 
lông. 
 
Có rất nhiều tên gọi khác nhau (speckled, splashed hay motted) để chỉ gà bông (spangle). Tên 
gọi đúng của nó phải là gà điều bông trắng (white-spangled black breasted red)! Gà bông gốc 
phải như tôi nói ở trên, chóp lông trắng trên nền đen, đỏ và nâu. Màu lau trắng trên lông cánh 
và đuôi thay vì chóp trắng bị coi là lỗi. Nó không được coi là gà bông mà là "bông tóe" (white 
splashed). 
 
Khét nâu (brown breasted brown-red): Cùng với thời gian, biến thể này được các sư kê yêu 
chuộng nhất. Bạn có thể nói rằng, sau gà điều thì đây là biến thể phổ biến nhất. Qua tìm hiểu 
của tôi thì gà khét nâu từng có thời là khét nâu ngực đồng (bronze breasted brown-red) rồi trở 
thành ngực đen với vệt hay vảy cá nâu. Ngày nay, nó dường như có nhiều vảy ngực hơn mà vẫn 
giữ lại cái tên khét nâu. Đây thực sự là màu hấp dẫn. Nó dường như xuất phát từ gà điều nên 
trông rất giống với dòng gà này. 
 
Theo tôi, nó phải giống với gà điều cả về ngực lẫn phân bố màu sắc trên đó. Trống phải có ngực, 
đùi, bụng và cánh màu nâu gụ. 
 
Khét điều (brown breasted dark-red) có bờm đỏ. Đôi khi bờm màu cam đậm, vạch đen, nhưng 
vai và mã phải có màu nâu đỏ. Nếu vai màu cam sẫm; thì được gọi là khét cam (brown breasted 
orange-red).  
 



Có nhiều biến thể khét, một số ngực màu đồng, số khác có vạch hay vảy cá, nhưng tất cả đều 
không phải là khét nâu gốc (brown breasted brown-red). 
 
Gà mái phải nâu sậm hay hanh đen toàn thân, ngoại trừ lông bờm, mà nó phải vàng sẫm với 
những vạch đen. 
 
Mặt phải đỏ tươi, tím hay lọ, hoặc đỏ sẫm với quầng đen xung quanh mắt. Chúng phải có cẳng, 
bàn chân và móng sẫm màu. Mắt và mỏ phải đen. Ở cả trống lẫn mái, lông tơ đều phải đen. 

 
Cú (dom): Gà này có màu bất kỳ, miễn phải có một đặc điểm thực sự khác biệt, đó là những sọc 
ngang tương tự như ở giống gà Barred Plymouth Rock. Đôi khi sọc ngang rất rõ, và chỉ có trên 
bờm và mã, nhưng trường hợp phát triển mạnh, gà cú có sọc toàn thân như Barred Plymouth 



Rock. Một cặp gà cú có thể cản ra đủ mọi tông màu ở bầy con bao gồm từ đỏ, xám tro (blue), 
trắng, bông, đen và thậm chí có khi cả xám son (blue-pyle). Nếu bạn muốn ngạc nhiên thì hãy 
cản gà cú, vì kết quả hoàn toàn không thể đoán trước được. 
 
Gà cú được biết dưới nhiều tên gọi khác nhau, chẳng hạn như cuckoo breasted cuckoo, creel 
(crele), creol (creole), circh, mackerel hay dom tức viết tắt của Dominique. Gà cú gốc có sọc 
ngang màu xám-xanh, đậm hoặc nhạt xen kẽ. Chúng phải có mắt đỏ và chân trắng hoặc vàng. 
Rồi cũng có cú vàng (yellow cuckoo) mà bộ lông pha trộn giữa vàng và đỏ, trông cực kỳ hấp dẫn. 
 
Gà mái, dĩ nhiên phải tương tự gà trống về màu sắc và hoa văn. Các sọc phải phân bố đều toàn 
thân càng tốt. Màu sắc biến thiên tùy cá thể, có con màu nền gần như trắng, có con xám-xanh. 
Các đốm cũng biến thiên từ xám-xanh cho đến đen. Mặt và mắt đỏ. Lông tơ trắng. 

 
Mái lại (henny/hencock): Mặc dù được 
gọi bằng nhiều tên khác nhau, những 
tên thông dụng nhất là “henny” hoặc 
“hencock”, những chiến kê này lập 
nhiều thành tích vang dội ngoài đấu 
trường. Danh tiếng của chúng mang lại 
sự kính trọng trong làng gà. Bạn sẽ thấy 
tính cách của chúng hoàn toàn khác với 
dáng vẻ nữ tính bề ngoài. Chúng chiến 
đấu đến cùng, một đối thủ nguy hiểm 
với bất cứ con gà nào, dẫu đôi khi lớn 
gấp đôi chúng. Đối phương thường bị 
mất tập trung bởi vẻ bề ngoài nữ tính 
của chúng. Trước khi nhận ra đó là 
chiến kê mạnh mẽ và nguy hiểm, thì 
đối phương đã bị chúng tung đòn hạ 
thủ.  
 
Bộ lông trông rất giống với gà mái, mà 
chúng thiếu các lông phụng, bờm và 

mã. Điều ngạc nhiên nhất, đây là một đặc điểm di truyền. Về màu sắc, trống mái lại có màu lông 
tương tự gà mái. Chẳng hạn điều mái lại (black breasted red henny) phải có màu nâu (partridge) 
hay vàng (wheaten) của gà mái. Không hề có bờm hay mã đỏ. Kiểu lông ở gà trống phải tương 
tự như lông gà mái, nghĩa là chúng phải tròn, không nhọn, bằng không đó không phải là gà mái 
lại. Bộ lông cũng phải ốp như gà mái. 



 
Quan điểm chung cho rằng gà mái lại đá tùy hứng, giống như gà mái và như vậy kém gan lỳ! 
Đấy là lý do tại sao gà mái lại đá cực hay hoặc cực dở! 
 
Chúng ta thường nghe nói đến gà “ó mái lại” hoặc “ó mã lại”, có lẽ đó là gà mái lại, bổn nâu 
(partridge) như tác giả đề cập ở trên. Màu ó là màu nâu sẫm, có người nhầm với màu cú. Kê 
kinh cũng đề cập đến các màu ó và vàng, và xếp chung hành thổ. 
 
Râu và mào: Gà râu (muff) có đủ loại màu sắc, điểm chung là lớp lông rậm mọc dưới cổ ở cả 
trống lẫn mái. Chúng có tầm hoạt động rộng và thường có thể chất tốt. Chúng cũng có xương 
nặng và nhiều lông hơn những dòng khác. Như đã nói, chúng có nhiều biến thể màu nhưng 
những dòng hay nhất là điều đỏ (partridge) và điều nhạt (wheaten), chuối, ô, xám tro (blue) và 
nhạn. 
 

 
 
Một trong số những dòng gà hay nhất có cả Tassel hay Topies theo cách các sư kê thường gọi, 
bởi vì chúng có một búi lông (tuft) hay mào (tassel) trên đỉnh đầu hay sau mồng. Ở gà trống, 
mào biến thiên từ vài cọng lông nhô khỏi đầu cho đến cả một búi nhỏ. 
 
Gà mái có mào rõ hơn, đôi khi to như một quả óc chó (walnut), và có hình tròn với các cọng 
lông dựng lên nhưng ngả về phía sau trông rất cường điệu. Một tác giả xưa về gà chọi Anh, ngài 
Herbert Atkinson, người mà hầu hết các tác giả hiện đại đều trích dẫn, nói rằng “Gà mái lại hay 
nhất là mái lại mào. Chúng có xương cứng, đá hay và gan lỳ; tất cả gà mào ngoài trường đấu 
ngày nay đều hung dữ và trả cheo một khi bị dính đòn”. Những dòng nổi tiếng nhất là ô và khét 
mào với chân, mắt và mỏ sẫm màu. Cũng có dòng bướm mào gọi là “Switcher”. 



 
Kết luận: Gà chọi là giống gà cao quý, mạnh mẽ, dạn dĩ và luôn cảnh giác. Nó có bộ lông đẹp đẽ, 
thân hình duyên dáng và oai hơn những giống gà khác. Gà mái là người mẹ điển hình, cả về 
phương diện ấp nở lẫn chăm sóc gà con, luôn sẵn sàng hy sinh tánh mạng để bảo vệ con trước 
mọi hiểm nguy. Gà con cũng rất dễ nuôi, và một lần nữa đây là một ưu điểm. Dẫu nuôi gà chọi 
để triển lãm hay đá trường, chúng luôn đem lại cho chúng ta niềm vui và sự thỏa mãn. Trên 
thực tế, dẫu chúng ta nhìn nhận như thế nào thì gà chọi Mỹ vẫn nổi bật so với những giống gà 
khác. Chúng là chiến kê hàng đỉnh. 
 
Vâng, đây là đoạn kết của chương “Màu sắc gà chọi Mỹ”. Hy vọng bạn thích chủ đề này. Nếu tôi 
làm tốt nhiệm vụ của mình, và hy vọng là vậy, thì tôi có thể trả lời hầu hết những thắc mắc của 
các bạn về chủ đề này. Khi mới bắt đầu viết, tôi không nghĩ nó quá rộng như thế này. Có nhiều 
thứ liên quan đến màu sắc hơn bất kỳ những gì mà bạn từng biết. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



================================================== ===== 
 
 
 
Họa sĩ vẽ tranh gà chọi Mỹ nổi tiếng nhất là Diane Jacky với trên 30 năm kinh 
nghiệm minh họa gà, bồ câu và động vật. Bà từng hoàn thành hàng trăm bức vẽ 
trong bản Tiêu chuẩn của Hiệp hội Gia cầm Mỹ. Bà cũng là người minh họa cho sách 
gà của Kenny Troiano. 
 
 
 
Danh mục tranh gà chọi Mỹ của Diane Jacky 
 
Black breasted black-red (điều lọ) 
Black breasted black-red 2 (điều lọ) 
Black breasted black-red 3 (điều lọ) 
Black breasted black-red 4 (điều lọ) 
 
Black breasted dark-red (điều đỏ, bổn mái nâu) 
Black breasted dark-red (điều đỏ, bổn mái nâu) 
Black breasted wheaten-red (điều nhạt, bổn mái vàng) 
Black breasted wheaten-red 2 (điều nhạt, bổn mái vàng) 
Black breasted head (đầu gà điều) 
 
Ginger red (khét gừng) 
Ginger red 2 (khét gừng) 
 
Silver duckwing (chuối trắng) 
Silver duckwing 2 (chuối trắng) 
Silver duckwing 3 (chuối trắng) 
Golden duckwing (chuối vàng) 
Golden duckwing 2 (chuối vàng) 
Golden duckwing 3 (chuối vàng) 
 
Self-blue (xám tro) 
Blue duckwing (xám chuối) 
Blue red (xám son) 
Blue red 2 (xám son) 
Blue red 3 (xám son) 
 
Dom (cú) 
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================================================== ===== 
 
 
 
Danh mục tranh gà chọi Anh của Diane Jacky 
 
Black (ô) 
 
Black breasted red (điều đỏ, bổn mái nâu) 
Black breasted brown-red (điều nâu) 
Wheaten red (điều nhạt, bổn mái vàng) 
Ginger red (khét gừng) 
 
Birchen (chuối lọ) 
Silver duckwing (chuối trắng) 
Golden duckwing (chuối vàng) 
 
Blue (xám tro) 
Splash (tóe) 
 
Pyle (bướm) 
White (nhạn) 
 
Spangled (bông) 
 
Crele (cú màu) 
Cuckoo (cú vằn) 
 
 
 
================================================== ===== 
 
 
 
Danh mục tranh gà chọi Anh của Herbert Atkinson (1863-
1936) 
 
Tham khảo hình ảnh và bài viết về Herbert Atkinson: tại đây 
 
Jungle fowl (gà rừng: tổ tiên của gà chọi, tiền cảnh là gà rừng đỏ Gallus gallus, hậu 
cảnh là gà rừng xám Gallus sonneratti và gà rừng Sri Lanca Gallus lafayetti) 
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Black-breasted black-red (điều lọ) 
Black-breasted light-red (trống điều với mái nâu và mái vàng) 
Black-breasted light-red 2 (trống điều với mái nâu và mái vàng) 
Black-breasted red cock (trống điều đoạt giải nhất Triển lãm Oxford) 
Black-breasted red pair (một cặp gà điều) 
 
Black-breasted dark-grey (chuối lọ) 
Black-breasted silver-duckwing (chuối trắng) 
Black-breasted golden-duckwing (chuối vàng) 
Black-breasted golden-duckwing 2 (trống chuối vàng) 
Black-breasted birchen-duckwing (chuối vàng) 
 
Ginger-breasted ginger-red (khét gừng) 
Brown-breasted yellow-birchen (trống khét vàng với mái đốm-sung) 
 
Dun-breasted blue-dun (xám dun) 
 
Pyle cock (trống bướm) 
Pyle hen (mái bướm, lai tạo bởi H.B. Turner, Malverleys, 1925 – giải nhất Old 
English Game Fair Club Show, Oxford 1925, giải 3 - 1926 và giải nhất tại 
Shrewsbury) 
Smock-breasted blood-wing pile (bướm khói – cánh đỏ) 
 
Streaky-breasted orange-red (điều cam – ngực vảy cá) 
Streaky-breasted red-dun (xám son – ngực vảy cá) 
 
Crele (cú) 
 
Muff (điều râu) 
 
Battlecock (chiến kê đá trường – tỉa lông) 
Battlecock 2 (chiến kê đá trường – tỉa lông) 
Battlecock 3 (chiến kê đá trường – tỉa lông) 
Battlecock 4 (trống Whitehackle của B. H. “Bengy” Jones, 1916) 
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Mục đích ban đầu của việc dịch thuật và tra cứu bài viết này là đọc chơi cho biết và xem 
hình. Tuy nhiên, như các bạn đã thấy, bài này hóa ra lại liên quan khá nhiều đến khía cạnh 
lai tạo. Các sư kê Mỹ rất coi trọng màu sắc bởi khi khóa gien, họ khóa luôn cả màu lông, 
màu mắt và màu chân, gọi nôm na là “hợp cách”. Ý nghĩa của hành động này là gì? Một khi 
dòng gà đã hình thành thì việc duy trì và theo dõi các tính trạng di truyền có thể thực hiện 
một cách gián tiếp thông qua những đặc điểm ngoại hình này. Tác giả nêu ví dụ: Lacy 
Roundhead mồng dâu, chân trắng là hợp cách, Allen Roundhead mồng dâu, chân vàng là 
hợp cách. Nếu như dòng gà té ra một con không hợp cách thì rất nhiều khả năng nó mất 
luôn các tính trạng vốn đã được tích hợp vào dòng gà. 
 
Trong bài có nhiều thuật ngữ mới mẻ. Chúng tôi xin liệt kê dưới đây để các bạn tiện theo 
dõi: 

 
 



*Cánh vịt (duckwing): cánh đệm màu ánh kim, cánh chỏm trắng giống như cánh vịt trời 
(mallard). Đây là con gà chuối. 
 
*Cánh quạ (crow-winged): cánh đệm và cánh chỏm đen thui như quạ. 
 
*Mắt trắng hay mắt quạ (pearl/daw eye): trắng dã như mắt gà nòi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*Tóe (splash): nếu bạn cản xám với xám thì sẽ thu được gà xám, gà ô và gà tóe. Gà tóe có 
bộ lông dơ dơ, có bạn chơi gà kiểng gọi là “xám bùn”, các sư kê Việt có lẽ gọi đổ đồng là gà 
xám luôn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



*Bông tóe (white splashed): màu này vốn bắt nguồn từ màu bướm. Màu bướm vốn không 
tồn tại ở gà nòi Việt trước đây, chúng chỉ xuất hiện từ khi pha với gà chọi Mỹ, điển hình là 
dòng Whitehackle. Gà lai điều-bướm có chân lông trắng tinh, ở một số cá thể màu trắng 
phát triển mạnh khiến cho bờm và cánh loang lổ. Đấy là lý do mọi người gọi là “gà bông”. 
Cách gọi này đã trở nên phổ biến trong giới gà nòi lông đá cựa sắt nên ở đây xin tạm dịch là 
“bông tóe” (bướm) để phân biệt với màu bông truyền thống (như đề cập trong Kê kinh) là 
chóp trắng trên đầu cọng lông. Dĩ nhiên, hai màu này khác nhau về mặt di truyền. Tuy 
nhiên, nhiều cá thể “bông tóe” trên thực tế có pha cả máu bông (điều-bướm-bông) thể hiện 
rõ ở vùng ngực. Bởi vậy gọi gà bông cũng đúng, nhưng nhất định không phải vì màu bông 
tóe (bướm) trên bờm và cánh. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


