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Tr�nh H)o Tâm 
 

 
heo ��nh ngh�a có tính cách giáo khoa th� thì 
kh. là lo�i ��ng v(t có b�n chân, �uôi dài và 

��!c xem là thông minh nh�t trong các loài v(t. Các 
nhà khoa h
c kh�o cu v� loài v(t cho r�ng kh. là 
thu--t& loài ng��i và lý thuy�t C�ng-S�n v�n �� 
cao lao-��ng nên thêm r�ng: “ Loài ng��i xu�t thân 
t� loài kh. qua quá trình lao ��ng” . Nhà v�n v(t 
ng��i Anh có tên là Charles Darwin (1809-1882) là 
ng��i ��u tiên �� x��ng ch� thuy�t n�y và th�i �ó 
ông b� r�t nhi�u ng��i ch�ng ��i. T� lý thuy�t trên, 
kh., dã-nhân (apes) và c� loài ng��i ��!c x�p vào 
lo�i linh-tr� ng (primates) lo�i “ cao c�p”  nh�t trong 
loài ��ng v(t có vú. 

 
H$ HÀNG NHÀ KH< 
 
Kh. hi�n di�n trên m�t �i� c�u n�y mu�n màng 

h�n h�t trong muôn loài, cách nay kho�ng vài ba 
tri�u n�m và ch. tr��c loài ng��i mà thôi. Kh. sinh 
s�ng   mi�n có khí h(u nhi�t ��i, thu�c Nam bán 
c�u và có m�t   h�u h�t các châu l�c ngo�i tr� châu 
Úc là không có bóng dáng loài kh.. Kh. có g�n 200 
lo�i khác nhau, con nh� nh�t có tên là Pygmy 
Marmoset, có thân hình nh� m�t con chu�t   Nam 
M', thân dài ch. có 6 inches và cân n�ng kho�ng 2 
ounce. Gi�ng kh. l�n nh�t là gi�ng Mandrill   Phi-
Châu, m�t tr	ng  và sóng m�i có l�n �� mà ngày 
tr��c   Th�o C�m Viên Sài-Gòn �ã t�ng có, cao 
��n 32  inches không k� �uôi. 

 
Các nhà v�n-v(t x�p kh. vào hai nhóm chính : 

Kh. tân th� gi�i (New World Monkeys) và kh. c*u 
th� gi�i (Old World Monkeys). Kh. tân th� gi�i 
s�ng   Trung và Nam M', còn kh. c*u th�-gi�i thì 
s�ng   Âu và Phi châu. Hai nhóm n�y có nhi�u 
�i�m khác bi�t, thí d� nh� v� kho�ng cách gi�a 
mi�ng và m�i (Nostrils) kh. tân th� gi�i xa h�n  còn 
kh. c*u th� gi�i thì mi�ng và m�i n�m c(n nhau. "a 

s� kh. tân th� gi�i có 36 cái r�ng, còn kh. c*u th� 
gi�i có 32 cái r�ng gi�ng nh� loài ng��i. Kh. tân 
th� gi�i còn có kh� n�ng dùng �uôi �� c�m �� v(t, 
còn kh. c*u th� gi�i thì không. 

 
Nhi�u ng��i t� ng r�ng loài dã-nhân (Apes) 

nh� Chimpanzees, Gibbons, Gorillas và Orangutans 
c�ng thu�c loài kh., nh�ng kh. và dã-nhân có nhi�u 
�i�m khác nhau nh� dã nhân có thân mình to l�n 
h�n, thông minh h�n và không có �uôi. Dã nhân có 
th� �i b�ng hai chân nh� loài ng��i và vì có thân 
hình n�ng n� nên ch. có th� leo trèo trên cây ch� 
không th� nh�y nhót và chuy�n t� cành n
 qua cành 
kia nh� kh., ngo�i tr� con Gibbons. 

 
�=C TÍNH NHÀ KH< 
 
V� ph��ng di�n c� th�, b� x��ng cu� kh. gi�ng 

nh� b� x��ng ng��i nh�ng thân th� có nhi�u lông 
dài và r(m r�p, trong khi thân ng��i thì nhMn nh�i 
và n�u có lông thì con ng��i lông ng	n và m�n h�n. 
Lông giúp cho kh. �m áp khi tr�i rét, khô ráo khi 
tr�i m�a. Kh. ��!c t�o hoá ban cho có m�t thân 
hình r�t thích h!p v�i ��i s�ng leo trèo, bay nh�y 
c�a nó nh� thân mình nh# nhàng, tay và chân dài. 
C� bàn tay l)n bàn chân ��u có th� c�m n	m m
i 
v(t và có lo�i còn dùng �uôi dài �� gi� th�ng b�ng 
hay treo thân mình l� l,ng trên cây hay chuy�n t� 
cành n�y sang cành khác m�t cách tho�n th	t, thi�n 
ngh� mà không khi nào r�i té. Do �ó, ng�n ng�  ta 
có câu “ Rung cây nhát kh.”  nh�m ám ch. m�t vi�c 
làm th�a thãi, vô ích, không hù do� ��!c ai. "�c 
tính gi�i leo trèo cu� kh. giúp cho chúng tìm thc 
�n và thoát thân, t* v� �� sinh t�n khi g�p m
i nguy 
hi�m. 

 
Nh�ng loài thú khác th��ng có thính giác và 

khu giác bén nh�y, còn th� giác thì r�t y�u kém, 
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nhìn th�y c�nh v(t xung quanh b�ng m�t hình �nh 
ph3ng và ch. có hai màu �en tr	ng. Trái l�i kh. có 
c�p m	t r�t t�t, nên th��ng dùng c�p m	t c�a mình 
�� quan sát các bi�n ��ng xung quanh h�n là dùng 
tai nghe ngóng và m�i �� �ánh h�i nh� các loài thú 
khác. Th� giác c�a kh. gi�ng nh� loài ng��i, chúng 
có th� nhìn ��!c chi�u sâu và phân bi�t ��!c màu 
s	c nên chúng ��c l�!ng ��!c kho�ng cách, nh(n 
��nh ��!c hình dáng và kích th��c m
i v(t và bi�t 
��!c trái cây �ã chín hay còn s�ng. Kh. có th� phát 
âm thành ti�ng �� di%n t� nh�ng xúc c�m c�a 
chúng. 

 
H�u h�t các gi�ng kh. ��u thu�c lo�i thú �n t�p, 

nghiã là �n t�t c� nh�ng gì mà chúng tìm th�y nh� 
hoa qu�, lá cây, rau c�, khoai c�, cho ��n côn trùng, 
cóc nhái, th�n l�n, r	n m�i, trng chim v.v…  Có 
m�t vài lo�i kh. nh� Baboons còn s�n th�t c� thú v(t 
nh� nai, m�n �� �n. Có nh�ng gi�ng kh. ch. �n hoàn 
toàn th*c v(t thì r�ng hàm cu� chúng nh
n �� xé lá 
cây. "�ng th�i chúng có các h�ch n��c mi�ng r�t 
l�n và bao t, c�ng r�ng và có hai ng�n. Gi�ng kh. 
c*u th� gi�i thì ��c bi�t hai bên gò má có hai túi 
cha thc �n (cheek pouches) t�m cha thc �n 
trong ch�c lát mà ng��i ta th��ng g
i là “��n kh. ” . 
Gi�ng kh. �n toàn lá cây thì không có hai túi ��n 
n�y. 

 
��I S�NG SINH HO�T 
 
V� ��i s�ng thì h�u h�t 

quãng ��i c�a kh. là   trên cây, 
�ôi lúc c�ng xu�ng ��t �� tìm 
n��c u�ng hay tìm nh�ng thc 
�n khác l�. Kh. không thích cu�c 
s�ng ��n ��c mà thích không 
khí sinh ho�t t(p th� cho nên 
chúng s�ng thành t�ng �àn. M0i 
�àn c�a kh. tân th� gi�i thì �� 20 
thành viên, còn kh.  c*u th� gi�i 
thì có ��n g�n 100 “ members” . 
Có �àn thì các thành viên ��u là 
ng��i trong m�t gia �ình nh� 
kh. m# và các con cái. Có �àn 
thì thì theo ch� �� �a phu, �a s� 
là kh. �*c, m�t s� kh. cái và các 
kh. con cu� chúng. Có �àn thì 
theo ch� �� �a thê, ��u �àn là 

m�t con kh. �*c, vài kh. cái và các kh. con. M0i 
�àn ��u có m�t k- lu(t riêng nào �ó nh�ng ng��i ta 
nh(n th�y r�ng các gi�ng kh. s�ng d��i ��t có k- 
lu(t ch�t ch+ h�n các gi�ng s�ng   trên cây, có l+ 
tu$ thu�c vào mc �� an ninh. Càng ch�m trán 
nhi�u nguy hi�m, k- lu(t càng ch�t ch+. Gi�ng kh. 
s�ng   r�ng ch�i n�i 2n n�p an toàn ch. là b�i r(m 
mà không có cây cao �� kh. thoát thân thì chúng 
sinh ho�t r�t có k- lu(t và ch�u d��i quy�n lãnh ��o 
cu� kh. ��u �àn. Gi�ng kh. “ b�-binh”  này khi ch�m 
trán v�i k� thù, chi�n thu(t th��ng �em ra áp d�ng 
là �e do� làm cho k� thù khi�p s! ph�i b� �i n�i 
khác. Nh� tr��ng h!p ch�m trán v�i m�t con báo 
hay con c
p, c� �àn kh. vây quanh ��ch th�, nhe 
r�ng nh
n và kêu lên ti�ng “ kh#t kh#t”  �e do�. 
Nh�ng n�u b� t�n công, kh. c�ng ch�ng tr� mãnh 
li�t và v� khí cu� chúng là dùng r�ng �� c	n ��ch 
th�. Gi�ng kh. trên cây thì k- lu(t r�t l�ng l�o nh� 
kh. cái trong �àn mà ��u �àn là m�t kh. �*c, có khi 
lén lút ngo�i tình v�i nhi�u kh. �*c khác. Thành 
viên trong �àn lúc gia nh(p, lúc r�i b� r�t tu$ ti�n 
mà không có m�t k- lu(t nào ��!c áp d�ng.. K� thù 
nguy hi�m nht c�a loài kh. s�ng trên cây là gi�ng 
chim ó và ��i bàng. Lo�i ó này sát h�i kh. b�ng 
nh�ng móng nh
n có sc m�nh nh� v� b�o. 

 
"�i s�ng tình d�c cu� kh. c�ng l	m �i�u ��c 

bi�t. Kh. cái kho�ng b�n tu&i thì t�i tu�n “ c(p kê” , 
d(y thì và có kinh nguy�t nh� loài ng��i và có chu 

k$ là 3 tu�n l%. = m�t vài 
gi�ng, kh. cái khi t�i th�i 
k$ “ ��ng c4n”  r�o r*c 
tình xuân, thì b� ph(n 
sinh d�c c�a chúng �� lên 
mà ng��i ta g
i là “ kh. �� 
�ít”  �� h�p d2n kh. �*c. 
Kh. �*c khá m�nh v� tình 
d�c, m0i ngày có th� làm 
tình g�n ch�c l�n mà 
không bi�t m�i m�t. 
L�!ng thì nhi�u mà ph2m 
ch�t không ��!c bao 
nhiêu vì m0i l�n “ lâm 
tr(n”  ch. kho�ng 10 giây 
là cùng! V� t� th� làm 
công tác truy�n gi�ng thì 
c�ng gi�ng các loài thú 
b�n chân khác, ngh�a là t� 
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sau t�n công t�i, nh�ng ��i v�i loài dã-nhân, chúng 
l�i dùng t� th� “ m�t giáp m�t”  nh� loài ng��i.. = s  
thú, khi c�p dã nhân b� ng�n cách b�ng nh�ng song 
s	t, �� “ v�!t khó kh�n, kh	c ph�c hoàn c�nh”  
chúng bi�t �&i t� th� �� “ gi�i quy�t v�n ��” . Vi�c 
làm tình cu� loài kh. có m�c �ích “ xã giao”  h�n là 
truy�n gi�ng. = th� gi�i loài kh. ng��i ta còn phát 
hi�n ra hi�n t�!ng ��ng tính luy�n ái ( homosexual) 
r�t nhi�u, nh�t là   kh. cái. Chúng dùng b� ph(n 
sinh d�c �� c� vào nhau. V� ��ng tính luy�n ái �*c 
ch. x�y ra   kh. con khi chúng ch�i gi4n, nô �ùa. 

 
Ng��i ta không rõ chính xác th�i gian mang 

thai c�a loài kh. là bao lâu nh�ng trong m�t vài 
gi�ng t� 4 tháng r�4i ��n 8 tháng. M0i la kh. ch. 
�� m�t con. Nh�ng m�t vài gi�ng nh� Marmosets 
và Tamarins th.nh tho�ng sanh �ôi và sanh ba n�a. 
Khi sinh ra kh. m  m	t nh� loài ng��i. Kh. con 
hoàn toàn tu$ thu�c vào kh. m# trong vi�c �n u�ng 
và b�o v� an toàn. Tu$ theo gi�ng, th�i gian bú s�a 
m# t� vài tu�n cho ��n m�t n�m. Kh. m# mang theo 
con mình trong su�t th�i gian kh. con còn th� �u 
cho ��n khi nào kh. con có th� t* mình di chuy�n 
m�t cách an toàn. Th�i gian m�i sanh thì kh. con 
b�u vào lòng m#   phiá tr��c ng*c và sau �ó khi 
kh. con l�n thêm d�n kh. m# cõng con trên l�ng 
mình. Trong 3 gi�ng Douroucoulis, Marmosets và 
Titis thu�c kh. tân th� gi�i, kh. cha l�i mang kh. con 
  trên l�ng và ch. giao cho kh. m# lúc nào cho bú 
mà thôi. 

"�i s�ng cu� kh. ban ngày thì �i ki�m �n, ban 
�êm trèo lên cây �� ng� cho ��!c an toàn. Lúc r�nh 
r&i, chúng r�t thích b	t ch�y r(n l)n cho nhau. M0i 

ngày chúng ng�i h�ng gi� ch�m chú v�ch lông tìm 
ch�y r(n. M0i khi b	t ��!c ch�y, chúng b� vào 
mi�ng và nhai có v� ngon lành. B�n tánh kh. th��ng 
hi�u ��ng, l�c l
i phá phách và hay b	t ch��c loài 
ng��i. = Vi�t-Nam, kh. nuôi nhà khi x&ng dây có 
th� l�y l,a trong b�p ��t nhà hay phá phách �� �n 
thc u�ng. Do �ó Vi�t Nam ta có câu “ Kh. nh�y 
bàn ��c”  có ngh�a nh�  “ V	ng ch� nhà gà m
c �uôi 
tôm”  nh�m ám ch. hành ��ng qu(y phá “ múa g(y 
v��n hoang” , b�t ch�p th� phi, ti�ng ��i xua ��ng! 
B�n tánh phá phách cu� loài kh. còn ��!c nói t�i 
trong truy�n Tây Du Ký, k� l�i vi�c Th�y Tam T�ng 
�i th.nh kinh n�i  x Tây-Trúc . M�t trong nh�ng �� 
t,  theo h� t�ng th�y là con kh. có tên là Tôn Ng� 
Không, b�n tánh hay phá phách nên b� Ph(t Bà cho 
��i ni�n Kim Cô. T� ngày ��i ni�n này, m0i khi 
mu�n qu(y phá ai, kh. T�-Thiên b� nhc ��u �au 
��n. Sau giúp Th�y Tam T�ng th.nh ��!c kinh, kh. 
T� Thiên ��!c Ph(t-Bà gi�i �n Kim Cô và phong 
cho chc ��i-thánh  nên m�i có tên là T�-Thiên 
"�i-Thánh. 

 
Kh. s�ng trong vùng r�ng núi, nh�ng m�t vài 

n�i kh. tràn ra c� làng m�c, th� thành s�ng l)n l�n 
v�i loài ng��i, nh�   mi�n B	c Nn-"�, c� �àn kh. 
h�ng ch�c con ch(n khách b�-hành �� xin �n là 
c�nh r�t th��ng th�y. Vùng r�ng núi Vi�t-Nam có 
hai gi�ng kh. sinh s�ng, gi�ng Langurs và gi�ng 
Macaques. Vùng núi Tiên-Sa k� c(n "à-N3ng có 
gi�ng Douc Langurs, tên khoa h
c là Pygathrix 
Nemaues. Namaues là gi�ng kh. hi�m quý cao t�i 
32 inches ( 81 cm). Kh. này có râu quai nón màu 
tr	ng nh� ông già Noel và ng��i ta còn tìm th�y 
chúng sinh s�ng   Lào và ��o H�i-Nam. Trong 
phim �nh, các nhà quay phim Hong-Kong l�y 
khuôn m�t c�a kh. này �� hoá trang cho kh. T�-
Thiên. 

 
N�u không k� loài ng��i và dã-nhân thì kh. là 

loài thú s�ng lâu h�n h�t trong l�p ��ng v(t có vú. 
Kh. Macaques   Vi�t-Nam s�ng ��n 30 n�m và có 
nhi�u lo�i kh. s�ng ��n 40 n�m. Con t��ng c(n v�i 
kh. là nh�ng con thu�c lo�i dã nhân (Apes) g�m có: 

 
Gorillas : Có thân hình to l�n g�n b�ng loài 

ng��i, lông và da màu �en, s�ng   vùng Tây Phi 
Châu. B�n tánh chúng hi�n lành ch không d� d�n 
nh� nhi�u ng��i l�m t� ng. Chúng s�ng trên m�t 
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��t.,   hang ��ng, �n lá và hoa qu�. Vì môi tr��ng 
sinh s�ng b� loài ng��i tàn phá nên hi�n nay chúng 
ch. còn �� 5 ngàn con. 

 
Chimpanzees : Lông và da màu xám nh�t, s�ng 

trên cây c�ng nh� d��i ��t,   r�ng b�ng ph3ng Tây 
Phi Châu, chúng �n th*c v(t l)n ��ng v(t. 

 
Orangutans : Lông và da có màu vàng nâu. 

Thân hình to l�n nh� Gorillas, s�ng   vùng Mã-Lai 
và Bornéo. hi�n nay chúng ch. còn vài ngàn con. 
Chúng r�t thông minh th��ng di%n trò trong gánh 
xi�c hay TV, màn �nh. 

 
Gibbons : Da h�i tr	ng nh�ng lông màu �en, 

��c bi�t cánh tay dài, di chuy�n r�t nhanh nh#n và 
d% dàng. Có l+ gi�ng dã nhân n�y chúng ta g
i là 
con v�!n . C�ng s�ng   vùng Mã-Lai và Bornéo. 

 
Dã nhân khác v�i kh. là không có �uôi, thân to 

h�n kh., có th� �i b�ng hai chân nh�  loài ng��i 
nh�ng th��ng �i b�ng c� b�n chân v�i hai chân 
tr��c dài h�n hai chân sau. 

 
CÔNG LAO C>A LOÀI KH< 
 
Thuy�t c�a Darwin cho r�ng �� tr  thành con 

ng��i nh� ngày nay, nhân lo�i �ã ph�i tr�i qua th�i 
k$ sinh s�ng nh� dã-nhân. Dã-nhân xu�t hi�n tr��c 
loài ng��i nh�ng loài ng��i ch. m�i phát hi�n ra 
dã-nhân cách nay ch. vài tr�m n�m mà thôi, vì 
chúng r�t hi�m và   n�i r�ng sâu h�o lánh  mà lúc 
�y ph��ng ti�n giao thông hãy còn khó kh�n ch�a 
thu(n ti�n nh� ngày nay. Ng��i ta ch. bi�t ��n dã-
nhân k� t� n�m 1641. N�m �y ng��i ta b	t ��!c 
con Chimpanzees còn nh�   Angola và ch  v� Âu 
Châu t�ng cho Hoàng-T, Frederick Henry �ang cai 
tr� x Hoà-Lan vì ông n�y có m�t s  thú riêng. N�m 
m��i n�m sau, m�t con Orangutans b	t ��!c t� 
Indonesia c�ng ��!c t�ng cho s  thú n�y.  

 
Dã nhân là m�t loài thú thông minh nh�t trong 

các loài thú, h�n h3n chó là �� nh�t thú v(t nhà. "� 
chúng trong m�t c�n phòng có cha nhi�u thùng g0 
và trên tr�n treo m�t n�i chu�i. Sau m�t h�i loay 
quay, chúng bi�t ch�ng nh�ng thùng g& lên nhau �� 
�ng lên trên �ó l�y n�i chu�i. Lúc ��u chúng 
ch�ng không �úng cách nên thùng �&. L�n l�n 

chúng bi�t làm cho �úng, ngh�a là chúng bi�t h
c 
h�i, bi�t rút kinh nghi�m. L�n sau c�ng l�i thã 
chúng trong c�n phòng t��ng t! nh� v(y, l(p tc 
chúng bi�t ngay là ph�i ch�ng nh�ng thùng g0 lên 
nhau �� chúng �ng lên. Ngh�a là chúng có trí nh�. 

 
Vì có c� th� g�n gi�ng nh� loài ng��i nên kh.  

và dã nhân là nh�ng k� ti�n phong trong các thí 
nghi�m khoa h
c. Tr��c khi ��a ng��i lên không 
gian ng��i ta ��a dã nhân lên tr��c. Kh. còn ph�i 
dùng nh�ng lo�i thu�c m�i phát minh tr��c khi 
��!c ch�p thu(n bào ch� cho loài ng��i. Ngoài vi�c 
�óng góp vào khoa h
c, kh. còn ��!c dùng trong 
lao ��ng s�n xu�t nh� hái d�a   Phi Lu(t Tân. 

V� ph��ng di�n v�n ngh�, gi�i trí, kh. và dã-
nhân bi�u di�n ho�c ch
c c��i trong các gánh xi�c, 
các �oàn s�n �ông mãi v�, trên màn b�c, truy�n 
hình. Du khách t�i Los Angeles là ph�i xu�ng phim 
tr��ng Universal Studio   Hollywood, mà ��n �ó 
thì th� nào c�ng ph�i coi cho b�ng ��!c b� m�t c�a 
kh. King Kong. "óng góp cho nhân lo�i nhi�u nh� 
v(y mà ngày nay vì loài ng��i ham vui, thích c�a l� 
nên mang b�nh li�t kháng (AIDS) l�i �& th�a cho 
kh. chính là th� ph�m �em b�nh �y ��n cho loài 
ng��i. Kh. còn b� bà T� Hy Thái H(u cho làm món 
“ Óc Kh.”  �� thi�t �ãi các quan chc ng��i da tr	ng! 
Th, h�i kh. có bu�n không? 

 
Ng��i ta tu&i H�i, tu&i Mùi 
Còn em vô ph� c bùi ngùi tu&i Thân!    � 


