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LỜI GIÓI THIỆU

H ộ i  Văn nghệ dân gian Việt Nam (VNDGVN) là một lố 
chức chính trị xã hội nghề nghiệp, nằm trong khối Licn hiệp 
các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Quyết dịnh số 82/NV, ngày 01/03/1967 của Bộ Nội vụ 
thay mặt Chính phù dã cho phép Hội Văn nghệ dân gian thành 
lập và hoạt dộng trên phạm vi toàn quốc và có mối licn hộ nghề 
nghiệp với các tô chức khác ở trong nước và nước ngoài.

Tôn chỉ mục đích của Hội là “Sưu tầm, nghiên cứu, phổ 
biến và truyền dạy vốn văn hóa - văn nghệ dãn gian các tộc 
nguòì Việt Nam ”. Trên cơ sở ihành quả của các công việc trcn, 
Hội là một trong những đội quân chủ lực góp phần bào tồn và 
phát huy những giá trị văn hóa - văn nghệ mang dậm bản sắc 
dân tộc đã được ông cha ta sáng tạo và giữ gìn trong suốt mấy 
nghìn năm của lịch sử dân tộc.

Những giá trị sáng tạo đó thể hiện mối quan hệ của các 
tộc người Việt Nam với thiên nhiên thông qua các tri thức sản 
xuất nông nghiộp; với xã hội thông qua phong tục tập quán, 
hội xuân; với nhân sinh quan thông qua các nghi lê vòng dời 
người; với vũ trụ và thế giới tự nhiên đã được siêu nhiên hóa 
thông qua các loại hình tín ngưỡng tôn giáo; với lý tưởng 
thẩm mỹ thông qua các sáng tạo văn học nghệ thuật, ở  mỗĩ 
tộc người Việt Nam, những lĩnh vực và hình thái vãn hóa



văn nghệ này lại được thể hiện trong một sắc thái riêng. Chính 
kho tàng văn hóa đa dạng đó là nội dung, là đối tượng hoạt 
động cùa hội viên Hội VNDGVN.

Sau hơn bổn mươi năm hoạt dộng, được sự lãnh đạo của 
Đàng và sự chăm sóc của Nhà nước, Hội VNDGVN dã lớn 
mạnh với gần 1.200 hội viên, số  công trình do hội vicn của 
Hội đã hoàn thành lên đến gần 5.000 công trinh, hiện đang 
được lưu trữ và bảo vệ tại Văn phòng Hội.

Nay, được sự quan tâm của Ban Bí thư và Thủ tướng 
Chính phù, Dự án “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa -văn 
nghệ dãn gian cảc dãn tộc Việt Nam” dă được phê duyệt. 
Trong thời gian 10 năm, Dự án sẽ chọn lọc khoảng 2000  ̂công 
trình trong số bàn thảo Hội lưu trữ của hội vicn và xuât bản 
dưới dạng các cuốn sách nghiên cứu, sưu tầm. Trước mắt 
trong giai đoạn đầu (2008 - 2012), chúng tôi dự định sẽ chọn 
xuất bân 1.000 công trình.

Hy vọng, các xuất bản phẩm của Dự án sẽ cung cấp cho bạn 
đọc trong và ngoài nước một bộ sách mang tính chât bách khoa 
thư về các sắc màu văn hóa của các tộc người Việt Nam, phục vụ 
thiết thực vào việc tra cứu, mở rộng hiểu biết của bạn đọc về 
truyền thống vãn hóa giàu có và độc đáo đó; góp phần xây dựng 
nền “Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bàn sắc dân tộc”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Dự án mong nhận 
được ý kiến chỉ bảo kịp thời của bạn đọc gần xa.

Xin chân thành càm ơn !

Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dự án 
GS.TSKH. TỒ NGỌC THANH



TẾT CẢ

Ở đây, nói về tết cổ truyền người Việt là muốn giới thiệu về 
tết Nguyên Đản. Tet Nguyên đản là tết mở đầu năm mới. Dân ta 
gọi là TÉT CA. Chỉ cỏ gọi như thế mới nói hết tầm vóc và chiểu 
sâu tâm hồn của nếp nghĩ, nếp sống truyền thống. Đây là lúc mở 
đầu vòng quay mới cùa vũ trụ sau bổn mùa chu chuyển. Thực ra, 
ngày xưa là qua một vòng trồng cấy, vì một năm có một vụ sản 
xuất. Sống bằng nghề nông, người Việt cổ gan bó với mùa màng, 
hòa nhập với môi trường (Trời - Đất) thành một khối thống nhất, 
hòa hợp nhau (T'rời - Đất - Người). Vì vậy, chỉ đến TÉT CA mới 
thay toàn thể cộng đồng cầu chúc nhau toàn diện. Với nông dân: 
cầu phong dâng, hòa cốc: với thợ (thù công): mở mang trăm 
nghề; với nho sinh: đố đạt, hiển vinh; với thương nhân: một vốn 
bốn lời... Cũng đà ấy, với người già: bách niên giai lão; với trẻ 
nhỏ: hay ăn chỏng lởn; với tuổi xuân: hạnh phúc lứa đôi; với vợ 
chồng: gia đình đầm ẩm; với người hiếm: có con; với người 
nghèo: đủ ăn, đù mặc; với người yếu: khỏe mạnh; với mọi 
người, lời chung nhất: sức khỏe và bình yên. Cũng vào dịp này, 
đạo lý làm người được nhắc lại để in sâu trong mối quan hệ xã 
hội nhiều chiều, trọn vẹn: cháu con và ông bà, cha mẹ; trò và 
thầy; bệnh nhân và thầy thuốc; vợ chồng; anh em; họ hàng thân 
quyến, đồng nghiệp, bạn bè, trẻ, già... thật là một lối sống tràn 
đầy nhân ái, chu đảo, một loi ứng xử văn minh.



¿07 chục biêu hiện niềm hy vọng sâu xa, rằng mọi điều tốt 
lanh sẽ đên với tất củ, không loại trừ ai.

Muôn thê. phủi cỏ những động tác khởi động biểu trưng cùa 
toan thê. Vì đây lả sự vận hành cùa vũ trụ, cùa xã hội. Mà lại 
phùì khởi động đúng lức. TÉT CA đến vào khoành khác 2 núm 
cũ - mỏ7 gặp nhau vờ ly biệt. GIAO TỈIỪA chinh là điểm hội tụ 
và phân ly ây. Đủng nừa đêm, phút cuối cùng cùa năm cũ, phút 
mở đầu của nôm mới, mọi sự như cỏ đột biến, đối thay lạ kỳ, 
hoặc được quan niệm như vậy. Bầu trời đang triền miên trong 
đêm tối mịt mùng và câm lặng, như nín thờ, chợt một tiêng 
chuông chùa ngân nga...thé lò những tia sảng ỉỏe lên, pháo nô 
reim ran, ở mọi nhe), đòng thời trên mọi miền đất nước. Đó là 
thời điếm thiêng liêng nhất cùa một năm, đủng lúc chuyến đổi từ 
mùa đông băng giá khô cằn - biểu tượng của hùy diệt, chết chóc, 
sang mùa xuân ám áp. nay mầm - biểu tượng cùa tien trien, sinh 
sôi. Đủng lúc giao thừa ẩy, người xưa có nhiều hành động dục 
thù để như biến lời chúc thành hiện thực, chứ không chì là hy 
vọng. Chẳng hạn như đoàn trẻ con nghèo hát “súc sac súc sẻ ” 
chúc mừng mọi gia đình; tục “gọi gạo lệ $igiừ lừa qua đêm 
giao thừa tức giữ sự sống từ năm cũ sang năm mới; lễ tràm tự 
(chêm chừ) để truyền nghề võ cho trai đinh cùa các dòng họ 
trong làng...

*

Với tiến trình TẾT CẢ như sẽ thấy từ mồng 1 tới mồng 3 (hóa 
vàng), hoặc tới mỏng 7 (lễ khai hạ, hết Tết), ai cũng hiếu ngay 
rằng Tết Cả chính là lễ hội truyền thống lởn nhất, tập trung 
nhất, tiêu biểu nhất cùa nhăn dân ta nhiều đời đã qua. Và cũng 
chỉnh Tết Cà - Lễ hội toàn dân này đã mở màn cho hệ thống lễ



hội (Hội làng) mùa xuân rộn ràng íổỉ mùa thu trên mọi miền đắt 
nước, thuở xưa...

Ờ đó - trong dịp TÉT CA, con người sống trong lễ thức tổn 
nghiêm cùng đạo đức cộng đồng; rồi ngay sau đó, mọi người 
chan hòa vào các cuộc vui, trò chơi, hội thi tài...vừa để giủi 
tỏa và quên đi mọi nỗi nhọc nhằn của cuộc sống năm qua, vừa 
đẻ cầu mong tổ tiên và các vị thần linh âm phù, để con cháu đi 
vào năm mới với ý  nghĩ chân thành rằng năm nay phen tót đẹp, 
may mắn, hạnh phúc hơn nhiều lần năm ngoái. Lễ hay hội 
trong Tel Cà bao hàm nhiều mỹ tục. Nội dung cùa mỹ tục 
thường chỉ giàn dị let bộc lộ lòng nhân ải với đồng loại cùng 
đạo lý " Uống nước nhớ nguồn ” được khơi dậy cùng tinh thần 
cộng dồng sâu sắc, đă là mối dây liên kết bến vừng giữa mỗi 
gia đình ve) kỳ cương xã hội.

TÉT lei doi mới, nên trong những ngày ncty người ta đã chọn 
giờ, chọn ngèiy đế lạo một động tác - một hành dộng biểu trưng - 
mờ đầu cho mọi vi ộc của năm mới tăng tiến, khá già, tốt đẹp hơn 
năm vừa di qua, bằng hành vi riêng lẻ, hoặc bằng nghi thức tập 

I thể, dế lừng ngành, từng nghề, từng giới cùng mở đầu hành 
động chung sao cho chu dew và dồng bộ.

Lễ Dộng thổ hay KHAI CANH cho nhà nông (mồng 3-4 hoặc 
6 thảng Giêng). Nho s ĩ (vãn nghệ sĩ. trí thức) tự leim LỄ KHAI 
BÚT (mồng 1-3 tét) viết cent vàn, làm bài thơ dent tiên. Thợ rừng 
hay người kiểm lâm setn làm LẺ KHAI SƠN (còn gọi lễ mớ cưa 
rừng). LẺ CẢU NGƯ cùa dân chài miền biển (mòng l lởi mồng 
5), đi kiểm mẻ cú đềiu tiên lấy may và mở đầu cho một neun chài 
lưới thịnh vượng. Quan lại hoặc xã trường bắt đầu mở ẩn (con 
dâu) xeĩc nhộn giấy tờ công văn dầu năm, gọi là “LÊ KHAI AN”.



Nghề í hù công có "LẺ KHAI NGHIỆP” hẳi đầu sản xuất, hoặc 
nghề đúc có "LỄ KHAI L Ò ” (nhỏm lừa đúc đồng, gang...). Ờ  
Huế. dân chèo thuyền dọc sông Hương, còn ngược dòng nước 
lèn thượng nguồn Hương Điển, làm "LỄ KHAI NGUỒN” với ý  
cầu mong thủy than (ở đầu nguồn nước) không gây tai nan giao 
thông đường thủy. Mồng 7, tất cà hoặc hầu như tất cả làm "LỄ 
KHAI HẠ " là nghi lễ  kết thúc tết, mọi người trờ lại công việc 
bình thường cùa bàn thán. Người ta gọỉ tất cà là "LỄ KHAI 
XUẨN”, lễ mờ đầu mùa xuân hoạt động của từng ngcinh nghề, 
cầu may mắn cho cà năm.

Tuy nhiên, là một scm pham lịch sừ, dù nhiều mỹ tục, Tết Cct 
cũng mang trong nỏ những nhược diêm cùa thời đại cũ, khó hòa 
nhập với hôm nay. Trước hết đỏ là sự tồn phỉ thời gian (trước và 
sau tết) VCỈ con người đỗ cùa cùng sức khỏe vào dịp này quả 
nhiều, quá lớn.

Cộng đỏng người Việt mới đang hưởng tới một xã hội công 
nghiệp, văn minh. Việc hường thụ trong dịp tết can tỉnh toán sao 
cho giàn dị hơn, và sau tết con người phen dồn sức lao động với 
tổc độ nhanh hơn cũng với ỷ  nghĩa truyền thống là mở màn cho 
một phong cách làm ăn cùa nãm mới. Nghĩa là cần phải to chức 
lại sao cho TÉT CA vẫn mang đầy đù ỷ  nghĩa tinh thần, đù nghi 
thức cần thiết, song không câu nệ về hình thức và vật chất. Vói 
phương hưởng như vậy, hy vọng rằng TÉT CA sẽ ngciy một vân 
minh, hợp thời đại hơn.

PGS. LÊ TRUNG v ủ



Phần một

T É T  L À N G  Q U Ê

I. NHỮNG NGÀY TRƯ ỚC TÉT
1. Tâm trạng tết, những việc đầu tiên

Vào cữ cuối Iháng Một, đầu tháng Chạp ta, trước và sau 
tiết đại hàn chút ít, bao giờ cũng* vậy và không biết tự bao 
giờ, khắp làng quê Bắc Bộ - lại nhớ làng quê Bắc Bộ, nơi 
vẫn sống theo lệ làng ngày xưa, nơi còn tích đọng biết bao 
lề thói cũ - dân chúng ở đây, như hiện tượng dồng thanh 
tương ứng; chẳng ai bảo ai, rồi ai cũng nói, rồi ai cũng nghe 
mấy câu mà ai cũng biết: “Lại sắp tết rồi”. “Chạp đến, tết 
duổi sau lưng!”, “Năm hết tết đến, ngày tháng thoi dưa”... 
Người nói, người nghe, nhiều khi không rõ cái tin vừa cũ 
vừa mới ấy dem lại niềm vui hay nỗi buồn? Hân hoan hay 
ưu tư? Thờ ơ hay háo hức? “Năm nay nhà mình “ăn tết” 
hay “không ăn tết”. Tất cả những “niềm”, những “nỗi ” 
cùng lời tự thoại ấy phụ thuộc từng người, từng gia cảnh. 
Gặp nhau vào lúc này, thường chỉ nói câu ấy thôi. Vì ai 
cũng quan tâm tới tét. Cái tết sắp đến, cái tết cứ “lừng 
iưng” den gần từng ngày một. Nó mang điều gì tới đề mở



đâu năm mới cho lừng nhà, từng người? Sau 12 tháng làm 
lụng cật lực, ai cũng muốn nghỉ ngơi chút ít, tĩnh tâm lại. 
nghĩ vc công việc làm ăn năm qua, suy tính về công việc 
năm tới. Tết là cái cớ chính đáng nhất, là dịp tốt nhất thực 
hiện những ý nghĩ quẩn quanh trên. Tct như một ẩn số, mà 
cũng không hẳn như vậy.

Mặc dầu thế nào, nói tới tết, nghĩ về tết cũng thấy lòng 
nao nao xúc động.

Tốt. cái mốc thời £Ìan đánh dấu hoặc như quyết định sự 

đổi thay cũ - mới. Đứng thế, người ta nehĩ tới cái mốc, 
chứna kiến sự vận động, chuyển đổi. Phải có sự biến dổi dù 

to nhỏ, dù dột xuất hay tuần tự, sau một chặng dường dài 

dều dặn rủi may - may rủi nối tiếp nhau vận động. Người ta 

có nhu cầu naừne. nghỉ - dù chốc lát (vài ngày) dể bình tâm 

tự đánh aiá, tự dịnh hướns cho một chặng dường mới trong 

cuộc sons với dơn vị thời gian là năm - từng nám, với đơn 

'ị kliôns gian cố hữu là nhà, xóm, làng, trong cuộc sống cả 

ìời của từng người.

Hơn thế, chi có tết. gia đình hai dời, ba đời mới có 

dịp doàn tụ, sập mặt, thăm hỏi nhau. “Ve quê ăn tết” ấy là ý 

nghĩ và câu nói của người xa quê hoặc di làm ăn, hoặc tha 

phươns cầu thực, chỉ tết mới có cớ trờ về với người thân, 

họ hàng, làng xóm. Còn người ờ làng, thường là những bậc 

già cả: ông bà, cha mẹ - cái tuổi ít đi xa và không thích di





xa nừa chỉ có tết đến thì mới hy vọng gặp mặt con cháu đi 
làm ăn xa trờ về. Cả năm, có khi dăm ba năm xa vắng, chỉ 
dịp tết con cháu mới trở về quần tụ với gia đỉnh, gia tộc 
trước bàn thờ tổ tiên. Biết bao niềm thương nỗi nhớ... 
Người ờ làng thấy người đi xa về trong dịp tết mới thấy hợp 
lý, bình thường và đúng lú c ...

Cuối năm là cuối mùa đông, mùa giá lạnh cằn cỗi, người 
ta nghĩ tới đầu năm, tới mùa xuân, mùa ấm áp tràn trề sức 
sống xanh tươi. Một năm mới sẽ đến. Tct đến xuân sang, 
đem theo cái mới đến. Cái mới này bao giờ cũng dược hiểu 
là tốt lành hơn, may mắn hơn cái năm vừa qua, đang qua 
trước hét và ít nhất là trong ý nghĩ. Ai cung đợi chờ kỳ 
vọng ở năm mới, nên rồi ai cũng cố gắng đón tết một cách 
trang trọng nhất, lo tết một cách dầy đủ với sức lo của 
mình. Đó vừa là dạo lý, vừa là thói quen nếp sống của cả 
dân tộc, quần thể lớn mà mỗi người hằng sống trong đó, 
thỏi quen được coi là mỹ tục. Dường như ai cũng nghĩ 
“thiên hạ ăn tết, đón xuân, nhà mình công phải thế chứ ?” 
Những nhà non tiền, ít thóc cũng nghĩ “Thôi thì người ta 
mười, mình có kém cũng phải dăm b a ...”

Rồi từng nhà bắt đầu lo toan, tính toán từng việc.
Người nông dân sống nhờ hạt thóc, vườn rau, con lợn, 

con gà. Tiêu pha, mua sắm từ việc lớn như làm nhà, dựng 
vợ gả chồng cho con hay ma chay cho mẹ già cha héo, cho 
chí hạt muối ăn hàng ngày, giọt dầu tháp từng dêm, tấc vải 
hoa cho con tré hay chiếc áo ấm cho ông bà, nhất nhất đều 
nhìn vào bồ thóc, trông vào con lợn. Tất cả chi phí dều quy 
ra thóc để định liệu.



Lo cho cái tết cũng thế. Nào là ăn uống, may mặc, sửa 
sang bàn thờ, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, nợ nần, vay 
trả, biếu xén, giỗ chạp, cỗ bàn...Biết bao việc phải làm, vừa 
để đón tết trước mắt vừa để trang trải cho những chuyện 
còn lưu ĩại trong năm đã qua, mà chỉ nhân dịp tết mới tính 
đến một thể. Lại còn, phải chi tiêu thế nào để cho sang 
giêng, hai rồi tháng ba ngày tám, trong bồ vẫn phải còn ít 
thóc mà ăn đợi mùa lên; không được vung tay bây giờ để 
rồi cơ nhỡ...Lúc ấy vừa quẫn bách mà có khi còn bị cười 
chê là sống nay chẳng biết lo m ai...

Trước hết là nghĩ tới nồi bánh chưng. Gạo nếp và thịt lợn. 
Số mấy sào ruộng ít ỏi của gia đình để trồng lúa, thường 
trích ra vài miếng cấy nếp, nià phải loại nếp hoa vàng, nếp 
cái thơm ngon hạt sóng đều thì gói bánh bánh mới mềm, 
luộc mới rền, đồ xôi cúng mới thơm ngon. Thịt gói bánh thì 
đã có con lợn vỗ từ tháng bảy, tháng tám, hoặc có nhà lo xa, 
thả lợn tết ngay từ vụ lúa chiêm mới kịp béo cân tạ.

Lại có nơi, nhà bận việc buôn bán, chạy chợ, hay đi làm 
thợ quanh năm, không có sức, có người chăm chút con lợn, 
cây lúa, thì 5-7 gia đỉnh cùng cung cách làm ăn họp nhau lập 
“Hội bánh chưng”, “Hội giò”. Những nhà nàycùng nhau góp 
tiền (tùy theo lượng thịt, lượng gạo cần thiết của từng người) 
cử ra chủ hộ thu tiền, tiền ấy chủ hộ lo nuôi lợn, lo cấy lúa 
hay đong gạo thỉ tùy, cử biết đến tết là nhà nào nhà nấy “hội 
viên” đều có đủ gạo lợn gói bánh, giã giò là được. Lợn phải 
đẫy tạ, thịt phải dầy mỡ mới béo, đủ làm nhân bánh, gói gỉò 
mà vẫn dôi ra ít mỡ dùng cho sang giêng. Đỗ xanh, lá dong,



một hội viên khác lo liệu*. Khoảng ngoài 20 tháng chạp, hội 
giò, hội bánh gọi nhau mổ lợn, chia thịt, nhận gạo, nhận lá, 
đô xanh. Xong đâu đấy, còn bộ lòng luộc lên, cả hội đánh 
chén với nhau một bữa, ấy là hết hội. Hội biểu lộ rõ tinh thần 
tương thân tương ái trong xóm làng vốn từ xưa đã thế, như 
câu nói “Tối lừa tắt đèn có nhau”(1).

Từ đầu tháng chạp, nhà nào cũng lo muối một vại dưa 
hành. Hành củ, dưa cây ăn với thịt mỡ, bánh chưng cho 
đúng với câu hát cổ:

Thịt mỡ, dưa hành, cân đối đỏ

Nêu cao, tràng pháo, bánh chưng xanh

Câu hát ngắn gói ghém đủ một hình ảnh, một khung 
cảnh tiêu biểu, với chuẩn mực tối thiểu về cái tết phải có ở 
làng quê xưa. Trồng trọt, chăn nuôi, phong tục, triết lý, tôn 
giáo văn hóa, thẩm m ỹ...dù cả trong ấy. Thật cũng dễ xúc 
động khi xắn miếng bánh chưng gói đẹp, luộc rền, ãn dủ 
chất béo ngậy, nghĩ tới một thủa vua Hùng, lòng hiếu thào 
của Lang Liêu, Hoàng tử dâng vua cha sản phẩm do chính 
mình làm ra, tự chế biến, nhân ngày đầu xuân, để rồi ngày 
sau trờ thành món ăn truyền thống tiêu biổu của ngày hội

(l) “Họ ăn tết”: về chốn quê thôn, thường có họ bánh chưng, họ thịt 
bò, thịt lợn, họ gạo. Người cầm cái mỗi tháng đi thu mỗi người chơi họ 
độ một vài hào, tiền ấy đem ra sinh lợi. rồi cuối năm thì bồ hết tiền ấy 
ra để hàng hội tậu bò. mua lợn, đong gạo làm bánh, phân phát cho môi 
người một phần đề ăn tết. Cách này là mỗi người bỏ dần ra ít tiền từ 
trước đề đến tết đờ khỏi phải lo”.
Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục. Phong trào văn hóa xuất bản, Sài 
Gòn, 6/1972 . Trang 163.



tiêu biểu nhất của cả nước, vào thời điểm tiêu biểu nhất của 
vòng quay thời gian - vũ trụ, của vùng cư trú cộng đông: 
Tết Nguyên đán - Tết đầu năm. Hình chiếc bánh lại được 
coi là hỉnh mặt đất - đất vuông - một triết lý nhập.nội (“Trời 
tròn, đất vuông”, bánh dầy, bánh chưng) muộn, nhưng được 
thừa nhận. Mặt đất lại được quan niệm cụ thể: Đất mẹ sản 
sinh ra lúa, gạo, hành, dậu... Lúa, gạo, rau, đậu lại nuôi gia 
súc, cho người thịt, rồi thịt, rau, đậu làm nhân bánh... Chiếc 
bánh chưng là như thế, ấp ủ nhân bánh như đất ấp ủ mầm 
sống vậy. Câu chuyện cũng thiên về đạo lý, nhưng cái lõi 
lại phản ánh nền kinh tế nông nghiệp, 'định canh và tài chế 
biến sản phẩm của cư dân trồng lúa và chăn nuôi.

Tết, thông thường nhà nào cũng lo nồi bánh chưng, 3 
cân, 5 cân hay yến gạo tùy sức và tùy nhân khẩu của nhà. 
Một vại dưa hành, một nồi thịt mỡ nấu đông, hay một nồi 
cá kho quấn rơm ủ trấu hoặc cả thịt đông lẫn cá kho. Khá 
hơn thi gói giò. Giò có giò hoa (thịt nạc trộn mỡ thái hạt 
lựu), giò thủ (thịt thủ xào với mộc nhĩ, cuốn gói, ép), giò 
lụa (thịt thăn) luộc chín tới, xắt ra mượt mà như lụa, thơm 
ngọt mùi thịt nạc đượm hương vị nước mắm chắt. Lại phải 
có một chủ gà giò (trống hoa,' chưa biết đạp mái) nhốt sẵn 
trong chuồng cho thật yên tâm để cúng giao thừa. Nhà 
phong lưu thì trữ thêm con gà trống thiến vỗ từ tháng 9 
tháng 10 trong năm, lúc này đã béo quay, dùng trong cỗ tết 
đãi khách quí.

CHỢ TÉT: Ấy là xong một vài việc quan trọng đầu tiên, 
vẫn còn nhiều việc quan trọng khác, làm dần, lo tiếp, mà 
phải đi chợ mới xong được. Tháng chạp, chẳng đâu vui



băng chợ, chẳng dâu đông bằng chợ. Trăm ngả đường đổ về 
.nôi chợ: Đường làng, đường đê, đường sông, đường đồng... 
Mạng lưới chợ quê thật nhiều vẻ, nhiều loại: chợ hôm, chợ 
làng, chợ đình, chợ chùa, chợ giếng, chợ bến, chợ tổng, chợ 
huyện... lúc này thật nhộn nhịp, sầm uất, tất bật. Người có 
hàng đi bán. hàng. Hàng của nhà trồng, nhà nuôi (con gà, 
con lợn, con cá, lá rau, gánh quả, bó hoa), hàng đi cất, đi 
buôn. Gánh đôi thúng, đôi bồ kĩu kịt trên vai, nặng mà vui. 
Người mua vội vàng như chỉ lo chợ tết hết thứ ngon, thứ tốt 
mình .cần, thứ rẻ vừa túi tiền mình cỏ. Chợ tháng chạp như 
mới hơn, to rộng hơn. Người ta kê thêm quầy mới, dựng 
những lều mới, bán lan tràn cả ra đường đi. Nhiều mặt hàng 
chỉ tết mới có, lại nhiều gấp bội. Sức tiêu thụ sẽ vô cùng to 
lớn, vì cả làng ăn tết, cả tổng ăn tết, cả nước ăn tết.

ĂN TẾT, câu cửa miệng như vậy, nhưng ai cũng hiểu 
không chỉ là ăn, uống trong dịp tết mà chính là một nêp 
sống về tết theo phong tục đã thành truyền thống, đã là một 
Quốc phong như có người nói. Đó, chẳng hạn như: thức ăn, 
thức dùng, cách mặc, cách nói - ứng xử trong mọi quan hệ, 
gia đình, dòng họ trên dưới theo thứ bậc, trên dưới theo lứa 
tuổi, trên dưới theo thầy trò, fren dưới theo chủ tớ; và rồi 
láng giềng, ngõ, xóm, hàng giáp, hàng phường, hàng h ộ i... 
Cách chơi (trò chơi) chỉ đến tết mới thực hiện như vậy, ứng 
với mùa màng thời tiết (cây trồng, vật nu ôi)...

ĂN TẾT, ấy là cầu cho mọi sự đều thay đổi, đổi mới tốt 
hơn. Tết phải khác ngày thường, với mọi điều kiêng cữ, để 
đạt những hiệu quả tốt hơn ngày thường, năm mới tốt hơn 
năm cũ. Con người, gia đình, dòng họ, làng nước giàu có,



thịnh vượng lên mãi. Cái mới mang cốt cách cái cũ, nhưng 
mỗi năm mỗi tân tiến hơn. Nếp sống này mờ đường cho một 
năm mới con người hạnh phúc, đầy đủ hơn, đời sống được 
hoàn thiện hơn, mọi người tin như vậy và làm như vậy.

Ở chợ tháng Chạp, các loại hàng đều gia tăng số lượng, 
trình bày nhiều màu sắc tươi sáng, rực rỡ, đầy sức cuôn hút. 
Cách bày biện hàng cũng hấp dẫn, đầy vẻ chào mời, nhắc 
nhờ khách, làm cho người đi chơi hay mua sắm đều trông 
thấy ngay không bỏ qua được, vì nó lồ lộ ngay bên lối đi, 
ngắm không chán mắt, dễ xem, dễ chọn. Cái không khí tét 
bao trùm khắp chợ.

Nhưng vẫn là cứ phải đợi đến phiên chợ tết mới thật vui, 
thật lạ.

Vào khoảng từ 23 đến 27 tháng Chạp thì chợ nào cũng 
gọi là CHỢ TÉT được rồi. Còn ngày 28, 29 hay 29, 30 
người ta gọi là phiên áp tết. Vui như chợ tết. Đông như chợ 
tét. Đẹp như chợ tết. Đắt như chợ tết. Nhưng cũng tùy năm, 
tùy thứ hàng, có lúc áp tết lại rẻ hơn lúc sắm tết rộ nhất - 
khoảng 1 5 - 2 3  tháng chạp. Dù thế nào cũng phải mua, phải 
sắm cho đủ như dự tính, như quan niệm chung của làng và 
hoàn cảnh riêng của từng nhà, vừa túi tiền và trinh độ nhận 
thức. Chẳng ai quy định mà chính là phong tục từ ngàn xưa 
cha ông truyền lại. Người đến chợ không chỉ là người bán, 
người mua mà người đi chơi, đi “thường thức” chợ cũng 
không ít. Mà lạ thật, đến dịp này, ai cũng thích đi chợ. 
Không mua sắm thỉ đi nhìn, đi ngắm, kháo nhau, bình 
phẩm. Các cụ bà lo mua trầu, vỏ, cau, vôi, hương hoa, quả



trai, vang mã và cũng là thăm chợ, thãm giá chợ. Chỉ để mà 
biet thôi. Các cụ ông thường chững chạc-trong bộ áo dài, I
quân ông sở trắng hồ lơ, khăn xếp, chân đi dép Gia Định. "ị
Các cụ tìm mua đôi liễn mới, mua them chai rượu nếp cái * 
của chủ rượu quen, thơm ngon, một gói chè hương ướp sen •'
thơm mát và đôi cây mía đủ ngọn làm “gậy ông vải”, dựng Ị
hai bên bàn thờ. Lớp trung niên lo mua sắm thức ăn, vật 
dụng ngày tết, một vài dụng cụ gia đinh dùng vào việc nấu 
nướng. Đây là lớp chủ gia dinh hoặc con dâu trường, con 
trai cả trong nhà chịu trách nhiộm lo toan về tết. Lớp thanh 
niên nam nữ thì vui vẻ, hơn hớn tuổi xuân, mặc đẹp, cười 
tươi, chen vai thích cánh vào đủ mọi quầy hàng mà thường 
lại chi là đi chơi, ngắm người, ngắm nhau, nhất là thanh 
nam. Các cô gái kín đáo chú ỷ tới những sạp hàng tạp hóa.
Các cô để mắt tới cái gương, cái lược, chiếc khăn tay hay 
hàng vải lụa làm khăn vẩn, thắt lưng... hoặc nữa, một sợi 
dây xà tích bạc... và không bao giờ quên mua bó lá thơm 
về gội đầu. Ồn ào nhất là lũ trẻ con. Con trai con gái cười 
nói, chỉ trỏ. Đi với ông bà chúng chỉ thứ này, đòi mua thứ 
:ia, toàn là quà bánh hay đồ chơi. Một con tò he bằng bột 
Jhuộm có đoạn sậy lưỡi gà thổi kêu “tò he, tò he” chán thi 

cho vào mồm nhai luôn lúc nào chẳng biết. Hoặc chúng lôi 
bà, lôi mẹ ra hàng đồ chơi bằng sành: cái nồi, cái niêu, cái 
bếp lò, con rùa, ông phỗng... Chen giữa đám đông lác đác 
vài người đỏng bộ nâu sồng từ đầu tới chân, yên lặng, 
khiêm nhường, cũng có mặt trong buổi chợ. Đó là các nhà 
sư quen sống thầm lặng, có phần nhút nhát, đi mua sắm vài



thứ cho đời sống chay lịnh, thuộc cả phần đạo lẫn phần đời 
của nhà chùa: vàng hương, oản đường, gạo nếp, lạc vừng, 
rau củ, dầu m uối... Một số người khác, không nhiều, thanh 
niên và trung niên, có cả một vài cụ già nữa, thái độ nghiêm 
trang, quần chùng áo dài, không hăm hở nhưng chăm chú, 
đứng trước hàng tạp hóa mua ít giấy bản tốt, giấy hoa tiên 
hay hồng diều... chọn cái bút lông và mua thỏi mực tàu... 
Đấy là các nho sinh, thầy dồ di mua giấy bút mực mới về 
viết câu đối hoặc sửa soạn cho việc “khai bút” đầu xuân 
bằng một bài thơ tức cảnh tứ tuyệt, vừa mừng xuân vừa 
hứng khởi cho việc học hành hay dạy dỗ cả năm mới, nằm 
trong chặng đường dài “dùi mài kinh sử” hoặc lui tới cửa 
Khổng sân Trình.

Hàng họ hôm nay thực sự là bộn bề, nhiều vô kể, đáp 
ứng đủ mọi nhu cầu sinh hoạt nghi lễ, cũng như phong tục 
và chiều theo mọi ý thích.

Từ dầu chợ đã gặp ngay hàng lá dong xanh mướt chiếm 
một khoảng dất rộng kéo dài theo dường đi. Rồi đến hàng 
gạo. Cơ man nào là gạo, nhất là gạo nếp cái, nếp cái hoa 
vàng. Người ta đổ xô vào nếp cái hoa vàng hạt mẩy, sóng 
đều. Hàng nếp con chẳng ai hỏi tới. Gạo tè cũng nhiều 
không kem, xay giã dần sàng cẩn thận: gạo mùa, tám thơm, 
dự, dự hương... đủ cả. Đúng là “trên trời, dưới gạo”. Gạo 
ăm áp một quán chợ. Cạnh đó là đủ loại đậu, nhiều nhất là 
đậu xanh. Đậu xanh xáy vỡ đôi; đậu xanh nguyên hạt, từng 
mủng, từng thúng đầy. Đậu nành, đậu đỏ, đậu trắng, vừng, 
lạc, ngô, kê, thức gỉ công sẵn cho người, cho gia súc, gia



cam. Thật là cảnh chợ của năm phong đăng hòa cốc Ngô  
cồc được mùa thì chăn nuôi phát đạt. Những phản thịt lợn 
dăng dăng nối tiếp nhau. Thịt nạc, thịt mờ, dọi mông vai 
thủ, chân dò, mỡ lá, mỡ phần từng món, từng tảng pha 
riêng, thật hấp dẫn chào mời. Người mua chen nhau, người 
bán hối hả, vui vẻ. Thịt chợ tết không rẻ. “Đắt” nhưng “xắt 
ra miếng” là thế. Ai cũng muốn mua, ai cũng cần mua 
nhanh còn phải sắm bao thứ khác. Người bán cũng nhanh 
tay pha thịt, nâng cân, trao hàng, nhận tiền. Liền dăy hàng 

' thịt là hàng gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu. Nhiều  
nhất là gà. Cần nhất cũng là gà, vì không thể thiếu con gà 
trên mâm cúng. Ngan, ngỗng nhiều thịt, béo mầm, hầm với 
nồi măng thay chân giò cũng được, để con cháu kéo tới ăn 
đại trà cũng tiện. Còn bồ câu giống quỷ, thường chỉ để sêu 
tết, biếu xén. Học trò mua lễ tết thầy học, con bệnh biêu 
thầy lang, chàng rể biếu bố vợ, con nợ biếu chủ nợ... Tết là 
dịp nhớ tới nhau, là dịp trả om, đền nghĩa giữa họ hàng, bạn 
bè người xa, người gần, người dưới, người trên. Dân ta 
quen sống bàng ân nghĩa, xưa sao nay vậy, không thể đổi 
thay. Lại hàng cá, tôm, cua, ốc đù cả. Ngon béo thơm thịt 
vẫn là cá chép, cá quả. Ngày 22, 23 cá chép đắt như tôm  
tươi. Ai cùng mua một con cúng ông Táo. Cá chép là ngựa 
để ông Táo cưỡi về chầu trời. Ngoài ra, người giàu mua cá 
chép to cốt làm sao nồi cá kho hoặc cá rán để mâm cỗ ngày 
tết thêm đủ vị sang trọng. Cá quả dùng vào món cháo ám 
khoảng mồng 4 mồng 5 tét thì tuyệt.

Các bà nội trợ vội vã tìm mua tiếp những thức nấu, rau



củ và đồ khô. Mùa rét, xứ Bắc này cỏ biết bao loại rau xanh 
ngon bổ: su hào, cải bắp, su su, sup lơ, xà lách, dưa, cải củ, 
cà rốt, cà chua, khoai tây, hành, kiệu, tỏi, ớt, nghệ cùng các 
loại rau gia vị, thơm, mùi, tía tô, kinh giới, húng... xanh 
một góc chợ màu xanh nhiệt đới. Các loại rau củ này rất dễ 
nấu thành thức ăn ngon miệng, làm gia vị cho bao thức ăn 
béo ngậy. Những quả gấc màu da cam bỗng nổi lên giữa 
rừng rau xanh ngan ngát ấy, gợi nhớ những đĩa xôi gấc làm 
tôn vẻ đẹp, vẻ sang của mâm cỗ cúng cũng như mâm cơm 
đãi khách. Hàng khô cũng được bày miên man, nhiều 
không kể xiết, nhưng sẵn nhất là măng: măng trúc, măng 
mai, măng tre, nhưng ngon và cao giá là măng lưỡi lợn. 
Còn bóng, những miếng bóng dày, có màu vàng rộm trông 
thật ngon mat, dầy các sọt hàng. Rồi mộc nhĩ, nấm hương, 
xâu sẵn từng xâu, lại hạt tiêu, miến, bánh đa sống, bánh đa 
thái, bánh đa nem ...

Bây giờ mới tới đồ bày, lễ vật. Hương, hoa, oản, quả, 
trầu, cau, mía, rượu, m ứt... cứ gọi là có đủ. Hương có 
hương vàng, hương đen, hương vòng, hương sào, trầm, nến. 
Vàng giấy, vàng hộp trang kim, đồ mã đủ loại. Rồi cam, 
quýt, quất, hoa tươi chen lẫn vào đó ít chậu cảnh, hòn non 
bộ, chờ những khách hàng tao nhã, hào hoa, biết chơi, chịu 
chơi. Đỏ, hoặc là những nhà nho ưa ngâm thơ phú, sống 
thanh bần, hoặc những gia đình có của ăn của để mà ít 
nhiều biết lối sống kẻ chợ, thị thành. Những nải chuối xanh, 
những sọt bưởi vàng, những quả phật thủ mập mạp đang 
xòe tay như muốn đỡ hoa quả tươi, quả ngọt làm thành



ĩĩìâm ngũ quả đẹp mắt, thơm nhà. Những bó mía cả cây 
nguyên ngọt cũng đứng xếp hàng ngay ngán bên hàng 
hương hoa lúc này được xếp vào hàng lễ vật. Những hũ 
rượu quê, rượu trắng, rượu cẩm, những chai rượu mùi đủ 
màu: vàng chanh, vàng cam, tím mận, đứng chen lẫn bên 
nhau... Còn hàng bánh, mứt, kẹo cũng khoe màu hộp 
vuông, hộp tròn, lục lăng, chữ nhật. Lại cả mứt bán cân để 
trần: khế, cà chua, quất, sen, dừa... Kế bên là chè: chè tầu, 
chè mạn bán lạng, chè ướp hương, chè mộc, chè gói, chè 
hộp mà quý nhất là chè lọ sứ Phúc Thái trông sang trọng. 
Hàng pháo cũng lôi kéo người đi chợ không thể bỏ qua. 
Không có pháo không ra ngày tết. Đốt pháo dã thành cổ 
tục. Ai cũng phải dừng lại trước hàng pháo. Nhưng đông 
nhất vẫn là nam giới, từ trẻ em tới người già. Trè em mc 
pháo dây, pháo xiết, pháo ném, pháo tép, những quả pháo 
nhỏ rời. Người lớn dùng pháo bánh, pháo cối, mỗi bánh 
pháo có thể gài thêm dăm quả pháo đùng. Pháo Thượng 
Hồng tuy có đắt chút ít nhưng nổ đều, giòn tan, nổ hết “tan 
như xác pháo”. Nhà bình thường phải cố có pháo đốt, theo 
phong tục. Nhà trung lưu thì ít nhất phải mua hai bánh. Một 
bánh đốt lúc giao thừa, một bánh dốt vào sáng mồng một. 
Nhà thượng lưu thi đón khách xông nhà cũng phải một 
bánh, buổi hỏa vàng một bánh, tới hôm khai hạ, hạ cây nêu 
đốt một bánh để “hét tết”.

Tiếp, là hàng tranh. Thôi thì đủ loại tranh: tranh thờ, 
tranh chơi, tranh cầu lộc, tranh người lớn, tranh trẻ em. 
Tranh Hàng Trống (Hà Nội) là loại tranh thờ: Bạch hổ, Ngũ



hổ tuyệt đẹp. Tranh Đông Hồ (Bắc Ninh) đề tài mờ rộng: 
đứa trẻ trai đùa nghịch, đấu vật, hứng dừa, thầy đồ cóc, dám 
cưới chuột, gà trống, gà mẹ gà con, lợn đàn, lợn ỉn ... hay 
tranh bộ tứ bình, nhị bình... đều là cảnh quen thuộc chốn 
nông thôn, vui vẻ, hóm hỉnh, phù hợp với lòng cầu ước 
thông thường của người tiểu nông xưa. Ngoài ra còn 'cỏ 
những bức tranh như: “Ngô Quyền đánh quân Nam Hán”, 
“Hai Bà Trưng cưỡi voi ra trận”, “Hộ pháp mặt đỏ”, “Hộ 
Pháp mặt đen” trấn cửa trừ tà; tranh: “Tiến tài”, “Tiến 
lộc” ... phản ánh lòng hâm mộ anh hùng, lòng sùng kính tôn 
giáo vốn nằm trong truyền thống tư duy của tổ tiên ta.

Cạnh hàng tranh là một hàng được coi là khác biệt, các 
bà các chị ít lui tới. Ấy là mấy cụ ông râu tóc bạc phơ, đôi 
mắt sáng láng sau dôi kính trắng, mặc áo the đen, quần 
hồng, khăn nhiễu tím, tề chỉnh ngồi trên chiếu, trước mặt là 
nghicn mực nho đen nhánh. Cụ xoài người, tay cầm bút 
lông chăm chú viết hàng câu đối liễn hồng, khách đặt mua. 
Chữ cụ đồ dẹp, viết kiểu nào cung thạo: chân, thảo, triện,, 
lệ, tùy theo ý muốn của khách hàng. Các cụ ông đi chợ, các 
nho sinh không thổ không dừng chân, cụ dồ viết, ngắm mấy 
đại tự trên bức tranh hoành phi giấy, phẩm bỉnh đôi câu và 
chủ yếu là thường thức cái hay của ý câu dối. Một dôi câu 
dối treo ờ hai cột bcn bàn thờ. Một nếp sống văn minh hay 
mỹ tục? Vừa là nếp sống văn minh, vừa là mỹ tục và hơn 
thế nữa, một lời ước thiêng licng thông qua chữ thánh hiền 
như muốn quyện lấy khói hương gửi về tổ tiên âm phù cho 
con cháu ngày nay. Lại cũng như lời cầu nhắc nhờ cuộc



sông trước mắt một phần lý tưởng gửi vào đôi câu đối 
mừng năm mới. Đôi câu đối đỏng khuôn khu vực thờ củng 
giừa nhà, làm rạng vẻ tư gia, làm vuỉ lòng chủ khách, và là 
môi giao lưu giữa ông cha - quá khứ và con cháu - hiện tại 
mỗi mùa xuân tới.

Chợ vẫn chưa hết mặt hàng. Tết đến, lòng bà mẹ nào 
cũng có nỗi niềm băn khoăn như nhau. Một tấm áo mới, 
một manh quần hoa cho con trẻ. Tết đến, đứa trẻ nào chẳng 
háo hức tấm quần, manh áo mới. Hàng vải nhiều loại vải 
hoa, vải màu. Nhưng hàng quần áo may sẵn được chú ý 
hơn. Vì nó tiện lợi. Chỉ một vài ngày nữa là hết năm. Đứa 
con theo mẹ, mắt sáng lên, trước hàng quần áo mới. Cái nào 
đối với nó cũng thích. Nhưng người mẹ phải bấm bụng tính 
tiền. Bà chọn hàng này, hàng kia, hoa này, hoa kia, để cuối 
cùng “ngã giá” với con - đửa con gật đầu - ngã giá với nhà 
hàng, bà mới lần hàu bao rút túi tiền, đếm di dếm lại cẩn 
thận, chi trả, lấy hàng. Đứa con thì vui sướng ra mặt, người 
mẹ hài lòng vì chiều được con trẻ. Người mẹ nghèo luôn 
luôn phải biết “liệu cơm gắp mắm”, sắm sao cho đủ mọi 
thứ, trước một cái Tết gia đinh.

Đi chợ mà không ăn quà là “một sự mất mát”! Chợ ngày 
thường dã lắm quà. Chợ lết các hàng quà-lại càng rôm rả, 
quyến rũ hơn. Bánh tẻ, bánh nếp, bánh giò, bánh ú, bánh dầy 
đỗ xanh, bánh dầy giò chả, bánh dầy đường, chè lam, bánh 
bỏng, kẹo vừng, kẹo lạc, kẹo bột, kẹo kéo ... Bún ốc, bún 
riêu cua, bún sườn, bún bung, bún xáo thôi thỉ đủ cả. Biết 
bao hương vị và sắc màu đổng nội ngọt ngào điều hoà và 
sáng tươi dôi mắt.



Nghĩ về chợ tết, cũng có nhiều chợ lạ. Tết xưa, có Thừa 
Thiên Huế, huyện Vĩnh Lộc có làng Mỹ Lợi, cứ mỗi dịp tết 
đến là phiên chợ chuyên bán thịt heo, gọi là “chợ thịt heo 
Mỹ Lợi”. Từ ngày 20 tháng chạp, dân làng đã tìm tre dựng 
những cái chòi cao xinh xắn ờ đầu chợ của làng. Đó sẽ là 
những chòi bán thịt heo phiên chợ tết. Ai muốn bán thịt heo 
ở chòi thỉ phải xin làng trước và đóng thuế. Làng cho dựng 
đủ chòi khớp với số người dã ghi tên. Thường chỉ khoảng 
trên dưới 30 chủ heo. Chợ thịt heo ngày tết ở Mỹ Lợi họp 
vào hai ngày cuối năm, bán dồn dập,'mua tới tấp. Heo bán 
chợ này là heo chọn, lớn nhất, phải là heo tạ (trên dưới 1 
tạ). Mỗi chòi bán đủ một con heo béo núc, làm lòng cạo 
lông rồi, da trắng phau. Những ngày này dân tứ xứ cũng 
kéo đến vừa xem, vừa mua. Chợ dông nhộn nhịp khác 
thường. Nhà nào muốn ăn thịt heo ngon, lá mờ béo đều đợi 
phiên chợ này. Nhà nghèo túng thiếu xoay tiền chậm, cũng 
đến hôm ấy mới tới chợ mua thịt heo ăn tết. Người la cứ tin 
thịt heo mua ở chợ này làm bánh ngon hơn, mỡ heo mua ở 
chợ này rán ra nhiều nước hơn. Nhưng cái thú đi chợ thịt 
heo là dược nghe những lời mời chào ngọt ngào của người 
bán hàng. Lời chào mời làm khách thấy êm tai dễ chịu như 
lời cầu chúc điềm lành, diềm may vào nãm mới sắp tới. 
Nên ai cũng muốn mua chút ít: nửa cân, cả cân, 2-3 cân... 
Vậy là chỉ quá trưa sang chiều, chợ nào cũng hết thịt. 
Người bán vui, người mua cũng vui, như một sự mua bán 
may mắn. Chợ được giữ như một phong tục đã có từ lâu 
đời. Những chòi này chưa dỡ đi, để lại sau tết, nhân dịp



xuân sang, người các làng lại rủ nhau ra dây chơi bài chòi. 
Đây là loại cờ bạc vui xuân. Mỗi người một cửa, ngồi trong 
một chòi. Có một chòi chính làm trung tâm. Lối đánh bài 
chòi xuất phát từ tỉnh Bình Định gần giống như lối chơi tổ 
tôm điếm ngoài Bắc. Bài chòi xuân là một lối giải trí của 
những người thuộc lứa tuổi trung niên, không có mục đích 
ăn tiền, sát phạt nhau. Xuân qua di, người ta cũng dờ chòi 
và trờ lại cuộc sống bình thường.

Còn ở làng Yên Đổ thuộc huyện Bình Lục, Nam Hà, quê 
cụ Tam nguyên Nguyễn Khuyến giữ một phong tục cổ 
truyền khác. Lệ định là cứ vào ngày 24 tháng chạp, làng 
họp một phiên chợ ở cánh đồng làng để nhớ ơn tiên tổ. Vì 
đây là đất văn vật, quê hương của nhiều danh nho, mà cụ 
Nguyễn Khuyến là vị tiêu biểu. Hàng năm, vào ngày 23 
tháng chạp là các lều quán dã dựng xong trcn cánh đồng 
khô ráo rìa làng. Ngày 24, từ mờ sáng, các vị thân hào, 
chức sẳc, bô lão cùng mọi tầng lớp dân làng đều kéo tới chợ 
với mục đích khác nhau. Những người buôn di phiên chợ  
này ihườna mang theo một thứ hàng không cần nhiều, cốt 
bán được hết chứ không cần bán giá cao, như với dụng ý 
bán cái rủi ro. cái dại của năm cũ đ i...! (Cung như vậy, 
người ta còn kể ở Nghệ - Tĩnh, ờ Thừa Thicn - Huế đến 
phiên chợ tết cỏ lệ đem một thứ dồ vật gi đó đi bán và rao 
“Có ai mua dại ra mua!”. Rao vậy ai mua hay không mặc 
lòng. Ý nghĩa của việc làm, lời rao có lẽ dân ta nhân năm 
cũ, muốn trút bỏ cái xấu, cái rủi, cái dại trong thân mình; 
trong gia dinh mình: trong tâm trí minh để cầu lấy cái may,



cái tốt cho năm mới!). Những người bạn, dù thuộc lứa tuổi 
nào, giới nào, gặp nhau vào dịp này thường mời nhau vào 
hàng quán ăn chút quà bánh ngon, uống rượu, thăm hỏi gia 
cảnh, nói chuyện xa gần, giãi bày tâm sự, như để giữ gìn 
tình bạn ngày thêm sâu nặng hơn. Nhưng nội dung của 
phiên chợ “Tết Đồng làng” là cuộc thi thơ và nếm rượu ở 
Tường Đền, tại ngôi dinh gần chợ. Các thầy đồ, nho sinh 
cùng các vị khoa bảng quanh vùng đều nô nức kéo đến chợ, 
hầu như dủ mặt. Vì dến dây dường như đều suy nghĩ về thơ, 
dự đoán đề thi, tìm sẵn những tứ thơ và trong lòng thấy 
phấn chấn về buổi họp mặt kỳ thú này.

Các vị khoa bảng của làng được mời vào Ban Giám 
khảo. Cuộc thi mờ rộng cho tất cả mọi người. Trong không 
khí phicn chợ Tet mà lại có thú vui tao nhã bàng cuộc thi 
thơ tự nhicn tạo cho mọi người một lối sống thanh cao. 
Cuộc thi như là cái cớ dể các tao nhân mặc khách tim dến 
nhau và nhân dấy khơi gợi tinh thần khuyến học cho lớp 
trẻ, mỗi năm mỗi tiến tới, nhân dịp đón xuân mới. Khoảng 
cuối giờ thin (9 giờ sáng), ba tiếng trống dõng dạc từ đinh 
vang lên báo hiệu cuộc thi sắp bát đầu. Sau khi dã báo cáo 
Thánh, ông Chánh chủ khảo dứng ờ thềm đình tuyên đọc đề 
thi. Các thí sinh - sĩ tử tự nguyện làm bài và nộp quyển tại 
chỗ. Ban Giám khảo làm việc trong đinh, nhận bài bình xét 
và công bố ngay những bài hay. Người trúng giải được 
thưởng một khăn diều, một gỏi chè hương. Giải không lớn, 
nhưng niềm vinh dự lớn hơn là bài thơ được ban tố chức 
mời người đọc hoặc ngâm ngay trước công chứng. Thế là



người trúng giải dược tổng biết tới, được cả khách di chợ 
chào đón hoan nghênh. Chén rượu thưởng kèm miếng trầu 
ngon làm cho đương sự thêm cảm động. Những người trúng 
giải được mời vào chiếu trong dinh, cùng với các cụ và đặc 
biệt mời nếm rượu đc chọn rượu thơm ngon nhất dùng 
trong việc tế lễ vào dịp Hội xuân. Cho ncn tục thi thơ ở chợ 
Đồng làng Yên Đổ lại kèm theo tục “nếm rượu tại Tường 
Đền” được coi là rất vui và dộc dáo là như vậy.

Tuy nhiên, cùng với sự suy vi của Hán học, sự tàn phá 
của chính sách ngu dân của chế độ thực dân tàn bạo, phiên 
chợ Đồng làng Yên Đổ với những; mỹ tục thi thơ cũng mỗi 
năm. mỗi kém. Trước cảnh ấy, cụ Tam nguyên không khòi 
xúc động, tức cành về phiên chợ của quê hương mình:

Tháng chạp, hai mươi bốn chợ Đông 
Năm nay chợ họp có đông không 
Gió trời, mưa bụi, còn hồi rét 
Nem rượu Tường Đen được mấy ông 
Hàng quán người về nghe xáo xác 
N ợ nần nãm hết hòi lung tung 
Dăm ba ngày nữa tin xuân tới 
Pháo trúc(I) nhà ai một tiếng đùng(2)

Với các lấm? quê Bắc Bộ, những ngày 29-3Ơ tháng Chạp

(1) Pháo trác: Thế kỷ VII phát minh thuốc súng thì sau đó pháo đốt 
chơi c ũ n g  xuất hiện. Người ta nhồi diêm sinh cùng than xoan vào 
nhìrng ổng tre rồi bịt kín, lèn lên chặt 2 đầu rồi đốt ngòi gây nô. Pháo 
ấy gọi lả bộc trúc. Pháo trúc ở dây với nghĩa như vậy.
(2) Dần theo Niiuệ Giang, Yên Đổ Tùng thư, 5-1967.



gọi là ngày áp tết. Những ngày ấy chợ làng vẫn họp, người 
ta vẫn đi, và người ta gọi đó là phiên chợ áp tết. Phiên chợ 
áp tết vẫn còn cái hối hả của người đi sám tết, song không 
hừng hực sôi động như những buổi trước đó. Những người 
lo toan dã sắm hầu như xong mọi thứ cho tết. Neu như hôm 
nay có di chợ, người ta cũng cứ đi như đi chơi, đi thăm chợ, 
như một thú vui nông thôn. Còn những người bán con gà, 
mớ rau, quả trứng, ít hoa tươi của nhà nuôi, nhà trồng thỉ 
vẫn cố bán dể thu vén thêm cho số tiền chi vào tết dã quá 
tốn. Những người vốn buôn bán nhò thì vẫn là buôn bản 
cho dến tận cùng của năm.

Song, dù cho thế nào, chợ áp tết thường phải kết thúc tự 
nhiên vào quãng quả trưa, đầu chiều. Khoảng cuối giờ ngọ, 
đầu giờ mùi (13-14 giờ) là chợ bắt đầu vãn. Vì buổi chiều 
30 tháng chạp, những giờ còn lại của năm cũ ngắn ngủi này 
mỗi nhà có biết bao việc phải làm, người ta sấp ngửa về nhà 
làm cho xong. Chỉ còn chiều nay, đến nửa đêm nay, mọi 
viộc cũ phải xong, phải dón năm mới sao cho sang trọng, 
chu dáo nhất.

Dù chợ tết, chợ áp tết có dông vui, quan trọng bao nhiêu 
cũng là để chuẩn bị cho cái tết từng gia đình hoàn hảo bấy 
nhiêu mà thôi.

2. Tết đến từng nhà
Hàng tết ờ chợ càng vơi di bao nhiêu thi cái tét từng nhà 

càng sung túc và công việc sửa soạn trong mỗi gia đình 
càng bận rộn bấy nhiêu.

Từ rằm tháng Chạp, người ta bất đầu dọn dẹp nhà cửa,



Ị
trang trí nội thất. Dân ta lấy tín ngưỡng thờ tổ tiên làm dạo ì 
gôc nên bàn thờ gia tiên được chú ý trước hết. Bàn thờ gia ị 
tiên (hay bàn thờ tổ tiên) bao giờ cũng dược kê ờ gian giữa, ■] 
nơi trang trọng, thanh cao nhất của ngôi nhà. ị

Bàn thờ gia tiên: Với gia đình sung túc, bàn thở gia tiên il 
chia làm 2 phần: phần trong và phần ngoài. ị

Phân trong sát ngay tường hậu gian giừa, kê chiếc sập 
sơn son thếp vàng trên dôi mễ cao khoảng lm . Sát tường là I 
thần chủ (hoặc bài vị) dựng trong khám, đặt trôn một bệ. ị 
Nếu không để Thần chủ thỉ thay bàng một cỗ ỷ hoặc cỗ 
ngai(1) tượng trưng ngôi vị tổ tiên. I

Trước cỗ ỷ là hai chiếc mâm có chân, hình chữ nhật, I 
chiếc trong nhò, trên dặt chiếc tam sơn. Tam sơn là một thử I 
đồ thờ bằng gỗ chia ba phần bàng nhau như ba bệ liền thân: I 
bệ giữa nhô cao, hai bộ 2 bcn thấp ngang nhau. Tam sơn ị  
dùng dể lễ vật: rượu, nước. Còn chiếc mâm thứ hai to hơn I 
(ước 80 cm X 60 cm), dùng để cỗ mặn trong ngày cúng giỗ, I 
lễ tiêt. Lớp trong này ngăn cách với lớp ngoài bãng chicc y I 
môn (màn thờ) màu đỏ bằng the hoặc vải tuỳ ý. :■

Lớp naoài bắt dầu từ y môn ra. sát y mồn là một hương ị 
án cao, sơn son thếp vàng. Chính giữa hương án là một bình 
hươns bằng sử dể cấm hương. Sát sau bình hương là cái kỷ 
nhỏ trên có ba dài gỗ có nắp dặt ba chén rượu. Hai cây dèn : 
đối xứng nhau ờ hai bên binh hương. Nhà cầu kỳ lại sắm

[

(l) Ỳ cune như ngai. Khác nhau là: 2 tay ỷ mình trúc (chạm gỗ thành 
đốt như thân trúc) và đầu ỷ khònẹ chạm đầu rồng. Nhà dân thường 
dùng ỷ - ngai: đầu tav ngai là dầu rồng. Nhà quan mới dược dùng ngai. 
Ngai thường thờ thần, thờ vua.



thêm hai con hạc (gỗ hoặc đồng) trên miệng cũng loe lá sen 
để đặt đĩa đèn (xưa, đòn thắp bằng dầu lạc, bấc dể trong 
đĩa) hoặc nén. Cạnh mỗi đĩa dcn là một ống hương chân 
tiện, miệng hơi loe, dùng để dựng hương. Lại có thể có 
thêm hai lọ độc binh, đặt hai ben, sau con hạc. Ở giữa, 
trước bình hương là mâm bồng sơn son chân tiện đế đựng 
ngũ quả. Nhà dược triều dinh sắc phong phẩm trật thì bày 
thcm hòm sấc. Nhà có người làm quan văn, hoặc đỗ đạt thì 
có cờ, biển, chiêng, trống. Nhà có người làm quan võ lập 
dược công thì bày dủ bộ “Bát bửu” (dùi đồng, phủ việt, đại 
côn, mâu kích ...) bằng gỗ sơn son thếp vàng hoặc bàng 
dồng. Phía trcn dàng trước treo bức “Hoành phi” hoặc “Đại 
tự” tron Hoành phi thường viết 3-4 chữ thật tốt, khắc chìm, 
ca ngợi công đức chung chung như “Đức duy hinh” (đức 
giữ tiếng thơm); “Đức lưu quang” (đức giữ sự sáng láng); 
“Mộc hưu bản” (cây có gốc). Ngoài Hoành phi, bên trên 
còn cuốn thư cũng rất dẹp. Hai bên bàn thờ thường là mấy 
dôi cột gỗ vừa là kiến trúc nhà gỗ cổ, vừa làm cho khu vực 
thờ thêm thiêng, kín, vuông vức. Trên những cột ấy, người 
ta treo câu dối, mà nội dung, ý nghĩa thường là ca ngợi 
chung các gia cảnh, hoặc ý ứng riêng cho từng nhà.

Tổ tông công dức thiên niên thịnh 
Tử hiếu tôn hiền vạn dại xương 
(Công đức tô tiên cường thịnh ngàn năm 
Con chán hiếu thảo tốt đẹp muôn đời)

Những dồ thờ trên làm bằng 3 loại chất liệu: gỗ, đồng, 
sứ (hoặc sành). Những gia đình dân dã sắm đủ như trên 
cũng đã là khó khăn nên chỉ bằng gỗ mít (ít mọt, mùi



thơm), hơn tí chút thì sơn son thếp vàng. Song ờ nhừng nhà 
gia thê hoặc buôn bán khá già thì tự khí dều bằng dồng và 
sử, thậm chí sứ Giang Tây chính gốc. Là đồ dồng thì lại 
hợp thành bộ: tam sự, ngũ sự, thất sự. Trong bộ tam sự thì 
chiêc dỉnh đồng dể dốt trầm thay bình hương, và hai bên là 
hai con hạc đồng dứng trôn con rùa, mò ngậm cuống lá sen, 
lá sen xoè phía trên dể hoặc dặt đĩa dầu, hoặc cắm nến dều 
dược. Bộ ngũ sự thì có them hai ổng hương, bộ thất sự thì 
có thêm dôi đèn nữa. Phía trước y môn thường treo một 
chiếc dèn gọi là tự dăng. Xưa, tự đăng là chiếc đèn lồng ờ" 
trong là dĩa dầu thắp bấc, sau thay bàng đèn dầu hoả 3 dây: 
sau nữa, ờ đô thị thường là ngọn đèn diện. Vào dịp tết, tự 
đăng dược thắp suốt dêm ngày, vì con cháu nghĩ rằng dịp 
này hương hồn tổ tiên lúc nào cũng hiện diện trốn bàn thờ 
nên phải có ánh sáng cho hương hồn người dã khuất.

Khoảng từ 16 đến 20 tháng Chạp bàn thờ phải dược 
sang sửa dọn dẹp, dồ thờ dược dem ra đánh bóng (đồ đông) 
hoặc lau chùi tỉ mỉ, cẩn thận, đẹp như mới. Một năm vài ba 
lần hoặc dón xuân, hoặc giỗ chạp, gia chủ phải nhất nhất tỏ 
lòng hiếu kính. Bởi vì “sự lử như sự sinh, sự vong như sự 
tồn” (Thi sống thế nào, khi chết cũng thế), người xưa phải 
thờ cúng người qua đời bằng những tự khí dẹp dã đành, về 
lễ vật cũng vậy. Phải dâng cúng người qua đời bằng dồ ăn 
thức uống như lúc còn sống. Nhừng lễ vật sấm dần, lới dâu 
bày luôn tớ đó. Trước hết là vàng, hương (vàng, giấy, vàng 
thoi, hương sào, hương nén, hương vòng) trầm, nến, hoa 
giấy. Các vách được quét lòp vôi tráng mới, sáng nhà, 
phong quang khác hẳn.



3. Ông Táo và tết ông Táo
Không khí tết rõ nhất là ngày 23 tháng Chạp, ngày Táo 

quân triều thiên, hay là ông Táo chầu trời. Nhà ai cung phải 
sửa lễ tiễn ông Táo lcn trời.

Nhưng, ông Táo là ai, và được quan niộm như thế nào?

Người ta còn gọi ông Táo là “ông đầu rau” hay “Ba ông 
đầu rau” hay còn gọi là “ông Núc Bép”. Có cách gọi trân 
trọng hơn: “Vua bếp” hoặc, nói chữ nghĩa, người ta gọi là 
táo quân hay Táo công (người dân gọi tắt là ông Công). 
“Đất có Thổ công, sông có Hà bá”. Như vậy, Thổ công là 
thần trông coi mọi việc trong nhà của từng gia đinh. Ông là 
vị thần quan trọng nhất, được suy tôn là “Đệ nhất gia chi 
chủ”. Không những ông là vị thần dịnh doạt may rủi, phúc 
họa, mà còn ngăn cấm ma quỷ nơi khác tới, giữ binh ycn 
cho mọi người trong nhà.

Vậy là người cùng với tín ngưỡng thờ tổ tiên, người Việt 
còn tôn thờ Thổ công như một vị thần tại gia. Tín ngưỡng 
Thổ công nhuốm màu Đạo giáo và dã tôn thờ thì đều có bàn 
thờ. Thông thường, bàn thời Thổ công dặt ngay bên bàn thờ 
Tổ tiên, nhưng nhỏ hơn, giản dị hơn. Trên án hương có 
mâm nhỏ, ba dài rượu và bài vị, bình hương, dôi nến. Thay 
bài vị hoặc cùng với bài vị có cỗ mũ mã ba chiếc: 1 mũ đàn 
bà, màu vàng dể giữa; 2 mũ đàn ông, màu đen, hai bên, 
tượng trưng “hai ông một bà”(1). Có nơi chỉ đặt 1 mũ nam

(1) Sự tích: “Xưa có hai vợ chồng Trọng Cao, Thị Nhi, không có con, 
buồn phiền thường cãi nhau. Một hôm, Trọng Cao giận quá, đánh vợ,



cùng 1 đôi hia. Mũ nam có cánh chuông vút lên hai bên. c ỗ  
mũ đặt trên chiếc bệ bằng mã. Mỗi mũ lại kèm theo 1 áo và 
một đôi hia để trên bệ giấy. Dưới mỗi mũ để 100 vàng thoi. 
Thực ra 1TÌŨ áo này thay đổi hàng năm, màu sẳc phụ thuộc 
vào màu sắc của ngũ hành(1). Vì vậy, ở bài vị bàn thờ Thổ 
công người ta ghi cả ba danh hiệu của ba vị thần (Thổ công, 
Thố địa, Thổ kỳ) và đề ra sau:

“Đông trừ tư mệnh, Táo phủ thản quân 
Thổ địa long mạch tôn thần 
Ngũ phương ngữ tho phúc đức chính than ”

Thị Nhi bò di, gặp Phạm Lang liền thành vợ chồng. Trọng Cao hối hận 
đi tìm vợ. hết tiền ăn dường, phải hành khất độ nhật. Buổi ấy Trọng 
Cao vào nhà kia xin ăn. Bà chủ mang cơm CỈ10, nhận ra Trọng Cao. 
Trọng Cao cũng chợt nhận ra bà chù chính là Thị Nhi. Thị Nhi hậu dãi 
chồng CÖ, nhưng sợ chồng mới ngờ vực, liền bào Trọng Cao ẩn trong 
dống rơm, Phạm Lang đi vắng về, chợt nhớ phải có tro bón ruộng, liên 
’ốt đống rơm lấy tro. Trọng Cao bị dốt chết. Xót xa nghĩa cũ tình xưa, 
'hị Nhi cũng nhảy vào lửa chết theo. Phạm Lang và cả người dầy tớ 

xông vào lửa cứu cũng bị thiêu nốt, Ngọc Hoàng cảm kích, cho 3 
người làm Táo quân, giao cho môi người một việc: Phạm Lang là Thô 
công, trông nom việc bếp núc. Trọng Cao là Thồ địa trông coi việc 
trong nhà. Thị Nhi là Thổ k$' trông nom việc chợ búa và rau màu ở 
vườn nhà.
+ “Ông đầu rau” là 3 hòn dất nung để kê nồi lên nấu nướng. Người 
miền Trung gọi là ông Núc. Người miền Bắc gọi hòn đất giữa là “dầu 
rau cái” 2 hòn 2 bên là “đâu rau đực”, ơ  giữa hòn dât nung có dê 1 
hòn dá, đó là tượng trưng người đầy tớ.
+ Xem thêm “Sựtích ông đầu raun ở phần PHỤ LỤC
(1) Năm hành Kim thì mũ màu VÀNG. Năm hành Mộc, mũ màu 
TRẤNG. Năm hành Thùy, mũ màu XANH. Năm hành Hỏa, mũ màu 
ĐÒ. Năm hành Thổ, mù màu ĐEN.



Có nơi bài vị này thu gọn là: “Định phúc Táo quân” 
(Ông Vua Táo quy định phúc đức từng nhà). Phúc đức này 
do gia chủ và người trong nhà tạo ra trong từng năm, tức là 
ăn ờ, cư xử xấu hay tốt trong một năm. Mỗi lần sửa lễ cúng 
ông Công, người ta dều dốt bài vị cũ, thay bài vị mới.

Bàn thờ Táo quân, cũng được định vị khác nhau, tùy địa 
phương. Có nơi dặt bệ thờ Táo quân ngay trên khuôn bếp. 
Trên tường bếp treo bức tranh Táo quân, áo mũ tề chính 
như vị quan triều đinh, mặt đen. Có nơi, như ờ Hà Tiên, 
không thờ tại bếp, cũng không hề kê bàn thờ Tổ tiên mà thờ 
ông Táo công ờ vách giữa phía sau nhà. Ở chỗ này, người 
ta không đặt bệ thờ mà chỉ treo tấm ván hình chữ nhật dài 
lm 50 - 2m, rộng 50 cm - 60 cm. Tấm ván chính là bàn thờ, 
bàn thờ treo. Lễ vật thường là hương, hoa, quả trầu, rượu, 
dĩa xôi, con gà hay miếng thịt heo. Với nơi sùng tín, người 
ta cúng Thổ công mỗi cháng 2 lần vào dịp sóc vọng (mồng 
một, ngày ram) như ờ xã Thiệu Trung, huyện Đông Sơn, 
Thanh Hóa chẳng hạn. Lễ cúng này đơn giản, thường là 
hương hoa, trầu rượu. Cũng có nơi cúng đồ mặn (xôi gà 
hoặc chân giò). Hoặc dịp giỗ, gia đình cúng tổ tiên, đồng 
thời cũng cúng Thổ công. Còn lễ cúng Thổ công quan trọng 
nhất hàng năm là ngày Tết ông Táo 23 tháng Chạp như đã 
trình bày. Ngày này ông Táo sẽ lên trình báo với Ngọc 
Hoàng mọi việc tai nghe mắt thấy ờ trần gian trong năm 
qua dể định phúc “ họa cho từng gia đình. Do niềm tin mà 
người xưa tự nhắc nhủ phải sống sao cho hợp đạo lý, hòa 
hợp với nhân tinh thế thái để cả nhà được bình yên, hưởng





phúc lành. Đồng thời lễ cúng ông Công chầu trời dược cử 
hành chu dáo, kính cẩn và lễ vật là mâm cỗ mặn(1).

Sau khi lễ xong thì hóa vàng, hóa luôn cả cỗ mũ năm 
trước. Mỗi gia chủ mua con cá chép còn sống, thả ở chậu 
nước, dể tặng ông Công. Cá này được phóng sinh ở ao, 
chuôm hoặc sông, cá sẽ hóa rồng để ồng Công cưỡi lên 
chầu trời. Ở các làng quê Bắc Bộ là như vậy. Còn miền 
Trung, ông Táo lại cưỡi con ngựa dồ mã đủ yên cươns 
chững chạc. Và ở miền Nam, ông Táo dược dâng cặp giò, 
tức cặp hia - mã.

Từ ngày 23 tháng Chạp ông Táo lên thiên dinh.

Ngày 30 tháng Chạp ông trở về nhân gian, bát đầu công 
việc của năm mới, mà Tốt Nguyên đán là ngày mở đầu 
thiêng liêng và long trọng.

“v ề  triết lý, cái bộ ba một thần linh tính nữ hai thần 
linh tính nam trong toàn miền Nam Á là biểu tượng của tổ 
tien, dù là tổ tiên tô tem giáo, anh hùng văn hóa, tổ tiên 
huyền thoại hay tổ tiên thực sự theo quan hệ quyến thuộc 
•của ngày sau. Dân tộc học cho chúng ta biết ờ người Khơ 
Mú (Tây Bắc) ba đầu bếp được gọi là “tại gia”nghĩa là ông 
bà, tổ tiên. Dù sau này dã có kiềng sắt thi người Mường 
vẫn dể một hòn đá cạnh kiềng làm biểu tượng ông Núc tổ

(ỉ) Ở Hà Tiên, ông Táo còn có chức năng bảo hộ sinh mệnh con nhỏ 
của gia chủ. Nếu đứa trẻ yếu đuối, oặt oẹo luôn, gia chủ sẽ làm lễ bán 
khoán con cho ông Táo. Tới 10 tuổi trẻ dã khoè mạnh bình thường, bô 
mẹ trẻ làm lễ xin chuộc con và tạ ơn Thần (tức Vua Bếp).



tiên. Và chủ nhân văn hóa Hòa Binh trước đây một vạn 
năm rõ ràng làm ba đầu rau bàng ba tảng đá cuội. Các di 
tích dầu-thời dại sát Việt Nam (2300 năm cách ngày nay) 
như Đường Mây (Hà Nội), Nội cầm  (Bấc N inh)... đă tìm 
thấy những dầu rau bếp bằng dất nung không khác gì ngày 
nay. Tục thờ dá chuyển hóa thành tục thờ ông Táo, rõ ràng 
là cỏ sự can thiệp của dạo giáo’?(,).

Nói tới ông Táo, Vua Bếp cũng là nói tới lửa.

v ề  mặt xã hội, loài người từ khi biết dùng lửa dã chuyển 
mình sang bước ngoặt mới, tiến bộ về mặt kỹ thuật và lối 
sống. Người ta quý lửa, giữ lửa và tôn lửa thành thần. Thần 
lửa, kinh Vệ dà (Védas) cho biết, 4000 năm trước Công 
ìguyên, những tù trường Lạt Ma (Rama) ở phía Bac Tây 
Tạng (Tibet) dã thờ thần lửa và gọi là A - chi - ni (Agni)1 (2). 

Thần lửa sống ở Bốp. Xã hội tiến triển, gia dinh là tồ chức 
hạt nhân của xă hội thì Bếp lửa là biểu tượng của một gia 
đình, một hộ, một tổ ấm(3). Thần Lửa thành Vua Bếp, là 
Vua Bếp của từng nhà. Cho nên vào mỗi dịp tuần tiết, gô 
chạp hàng năm, người ta phải cúng Thần Bếp (Táo quân) 
vốn là vang bóng của tục thờ lửa ngày xưa.

v ề  thời cổ, Lửa cũng như Nước, là phương tiện tẩy

(1) Trần Quốc Vượng, Lê Văn Hảo, Dưomg Tất Từ, Mùa.xuân và phong 
tục Việt Nam... NXB Văn hóa, II. 1976, tr. 59,60
(2) Vân Thạch, Tết Tảo quân, Tri Tân số 33, năm 1942, Tr. 20.
(3) Tiếng Pháp là FOYER với 3 nghĩa: Bếp lừa, gia đình, trung tâm.



sạch, Ihanh khiết hóa. Một bà, hai ông đâm đầu vào lửa là 
hình ảnh dầu ticn của “nghi lễ thanh khiết”(1).

Ngoài ra cũng theo quan niệm và tín ngưỡng cổ, dân ta 
tin rằng có lẽ ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc - ngoài 
các vị thần hữu danh và vô danh, còn có các thần thời gian 
nữa, £ỌÌ là “Đại vương hành khiển”. Có 12 Đại vương hành 
khiến ứng với thập nhi chi, tính theo lịch âm. Mỗi vị có 
trách nhiệm trông coi nhân gian một năm. Có ý kiến cho* 
ràng ngày các vị cũ ra di và các vị mới xuống nhân gian 
trùng với ngày ông Táo lén trời (23/12) và trờ về mặt đất 
(30/12). Mỗi vị hành khiển có 1 vị phán quan giúp việc(2).

NĂM TÝ: Chu vương hành khiển, thiền ôn hành binh 
chi thần. Lý Tào phán quan.

NĂM SỬU: Triệu vương hành khiển, tam thập lục 
phương hành binh chi thần. Khúc Tào phán quan.

NĂM DẢN: Ngụy vương hành khicn. Mộc tinh chi 
thần. Tiêu Tào phán quan.

Mùa xuân VCI phong tục Việt Nam... Sdd, Tr. 60.
(2) “Tục ta tin rằng mỗi năm có một ông hành khicn, coi việc nhân 
gian, hết nãm thì thần nọ bàn giao cho thần kia, cho nên cúng tế dể 
tiễn dưa chân ông cù mà dón ỏng mới”. Việt Nam phong tục. Phan Kế 
Bính, Sdd.

Mỗi vị hành khiển dcu có 1 phán quan phụ tá. Đại vương hành 
khiển lo thi hành mệnh lệnh của Ngọc Hoàng Thượng dế và trình lên 
Ngọc Hoàng nhưng việc dà xảy ra. Vị phán quan lo ghi chcp công tội 
cùa mọi người, việc phải trái mọi nhà, các thôn làng, trong cả nước. 
Tính cách các vị hành khiển, cùng khác nhau: hoặc nhân dức, hoặc 
khắc nghiệt. Khi có nạn đao binh, thủy tai, hòa hoạn, người ta nghĩ 
ràng đó ỉà do các vị hành khiển trừng phạt nhân gian...



NĂM MÃO: Trịnh vương hành khiển, Thạch tinh chi 
thân. Kièu Tào phán quan.

NĂM  THÌN: Sở vương hành khiển, Hỏa tinh chi thần. 
Biểu Tào phán quan

NĂM TỴ: Ngô vương hành khiển, Thiên hải chi thần. 
Hứa Tào phán quan

NĂM NGỌ: Tân vương hành khiển, Thiên hao chi thần. 
Nhân Tào phán quan

NĂM MÙI: Tống vương hành khiển, Ngũ đạo chi thần. 
Lâm Tào phán quan

NẢM THÂN: Tc vương hành khiển, Ngũ miếu chi thần. 
Tống Tào phán quan

NĂM DẬU: Lỗ vương hành khiển, Ngũ nhạc chi thần. 
lự Tào phán quan

NĂM TUẤT: Viột vương hành khiển, Thicn bá chi thần. 
Thành Tào phán quan

NĂM HỢI: Lưu vương hành khiển, Ngũ ôn chi thần. 
Nguyễn Tào phán quan.

(Dần theo Toan Ánh, Tín ngưỡng Việt Nam, 
Thượng, Sài gòn 1967, Tr. 139 -192).

LÉ TIẺN ÔNG VẢI: Có nhà, từ rằm tháng Chạp đã bát 
đầu lo mọi viộc cho tết. Có nhà, từ ngày 23 tháng Chạp, sau 
lễ cúng ông Công mới thật sự bắt tay vào lo tết. Vì chỉ từ 
lúc này nó mới cần đến những chuyện như thế. Ví như lễ 
tiễn ông Vải. Làm sớm quá e mang tiếng với các bậc gia 
tiên. Vì gia tiên có khi vẫn ngự ờ nơi thờ tự được gọi chung



là ông Vải, hoặc ồng Bà, ông Vải. Người xưa nghĩ rằng, 
ông Vài về cuối năm cũng muốn “đi đây đó” ít bừa, cho con 
cháu dọn dẹp, ihu xếp, bày biện lại bàn thờ cho sạch, cho 
mới, mình về ngự thì sc tốt, sẽ tiện cho con cháu hơn. Mà 
con cháu cũng thấy khi lau chùi, dọn dẹp bày biộn lại bàn 
thò nó vốn là là việc tạp, ông Vải không cần chứng kiến. 
Trong việc dọn dẹp bàn thờ, người ta muốn bỏ nhưng chân 
nhang cũ di, dổ thay bát nhang mới trong dịp chào đón năm 
mới. Nhữna chân nhang. này phải bỏ hết dem dốt nơi thanh 
sạch hoặc dem dồ xuống sông, xuống hồ, kể cả tro. Sau khi 
lau sạch bát nhang, người ta thay tro mới. Lễ này thường 
làm vào ngày 25 tháng chạp.

LẺ TẠ TRƯỜNG: Cũng ngày 25 này, các nho sinh làm 
lễ tạ trường, sửa tuần hương, gói chè. chai rượu, tề tựu dong 
dủ nhà thầy, xin phcp thầy cho bày lễ vật, thắF hương, lễ 
gia tien nhà thầy, rồi chân thành chúc sức klioẻ thầy vui vẻ 
truyền giảng cho chữ nghĩa thánh hiền...Thầy cũng đáp lại 
lễ nghĩa cùa trò, dế cả buổi học cuối năm kể nhưng câu 
chuyện hay vè cửa Khổng sân Trinh với ngụ ý khuyên rán 
kẻ hậu sinh cần tu chí mới ncn người.

B1ÉU THÀY LANG: Những gia dinh trong năm có 
người ốm mà tai qua nạn khói, nhừng ngày cuối nãm này 
phái nhớ tới thầy lang. Nhờ thầy, mình mới được cùng gia 
dinh, tổ tien dón mừng năm mới. ơ n  chừa lành bộnh đã to, 
ơn cứu sổng càng lớn bội phần. Một đôi chim câu, hay đôi 
gà trống thiến hay yến gạo nếp... đều dược cả vi không thể 
lấy gi so sánh vớí sức khoè con người dược. Vả lại, dân ta



quen sông bằng ân nghĩa. Có ơn phải nhớ, có nghĩa phải 
đên, các cụ dạy thế.

ĐI TÊT (con nợ và chủ nợ):
Chỉ có nhà nghèo là lúng túng quẩn quanh. Tiền sắm tết 

còn chẳng có lấy gì dể trang trải nợ nần? Thế nào rồi chủ 
nợ cũng đến. Không chủ nợ nào muốn dể nợ lưu nicn. Vả 
lại, Tết, ai chẳng cần tiền. Biết bao nhiêu cho đủ. Con nợ 
thường lo mất ăn mất ngủ. Xưa, các cụ nói, không trả được 
nợ thì phải trả lễ. Mang lễ dến biếu chủ nợ vào dịp tết, gọi 
là “đi tết”. Gọi thế, nhưng dó như một khoản trả nợ, mà 
không dược tính đến. “Đi tết” là cốt xin khất thêm với chủ 
nợ một hạn nữa. Muốn thế, lễ vật phải hậu, chuyện mới 
xong, mới có thế ăn tết yên lành được. Ý nghĩ của người 
nghèo trước tết thường là ý nghĩ xỏt xa:

Ai sinh cái tết làm chi
Để cho kẻ khó vậy thì khổ thêm!

Đã nghèo lại dône con càng khổ. Tết là ăn, chơi. Tet 
cũng là may mặc. Cái thời “kinh tế”(l) các cụ cho biết một 
gánh thóc (2) bán di thường chỉ mua nổi một bộ quần áo vải 
thồ xấu. Cho nên, người ta lại viết cảu dối mỉa mai:

Năm ngoái Tếtỉ Năm nay Tết! Tết mai!
Đứa lớn thầy! Đứa nhò thầy! Thầy đây!

(,) Đúng ra là thời kỳ “khùng hoàng kinh tế” ờ Dông Dương. Giá thóc 
gạo hạ quá mức, nông thôn đói kém vì thóc không bán được (khoảng 
1929- 1932).
(2) Một gánh thóc tương đương 40kg.



GỬI TẾT: Tết đến, trung tâm quy tụ của gia đình về 
không gian là bàn thờ tổ tiên, trung tâm quy tụ thời gian 
là bữa ăn - mâm cỗ ngày tết. Riêng chuyện bàn thờ và lễ 
vật dâng cúng luôn luôn là việc phải coi trọng hàng đầu. 
Con cái trong gia đình đã lớn ra ờ riêng hết thì tết đều 
phải quy tụ về nhà anh cả - con trường. Ồng cả (con 
trường) phải chịu trách nhiệm cúng vái tổ tiên thay mặt 
cả nhà. Vì vậy có tục lệ là ngành thử, từ con thứ trờ 
xuống, là tết phải gửi lễ hoặc gửi cỗ cúng tới nhà anh cả 
để cùng tường niệm tổ tiên.

Đã là lễ nghĩa thì phải lo đủ những thứ đă định: gà, hoa 
quả, vàng hương. Nhất là vàng. Ngành trực thống gửi vàng 
hoa, ngành khác gửi vàng hồ, vàng lá. Vàng hoa là loại 
vàng thoi làm bàng toàn giấy màu vàng, tượng trưng cho 
vàng thoi. Gọi nghìn vàng tức là 1000 thoi nhỏ có dán hoa 
và giấy kính. Vàng hồ là vàng của làng Hồ (Bấc Ninh) làm 
ra: 1/3 những thoi vàng bàng giấy bồi vàng, còn 2/3 lớp 
dưới là những thoi bạc làm bàng giấy bồi trắng cũng đính 
mặt kính trang kim. Làm như thế, một phần chứng tỏ con 
nhà gia giáo, một phần cũng là góp lễ giúp anh trường (ông 
Cả) đỡ nặng nề tốn phí, tức là cũng nhận rõ trách nhiệm đạo 
lý với tổ tiên.

BIÉU TẾT: “Gửi tết” rồi lại lo “biếu tết”. Biết bao 
người chúng ta quan hệ trong năm, giờ ngồi nhớ lại, điểm 
lại: nhừng bạn bè thân thích, những người quen biết giúp đỡ 
mình việc này việc khác, do lòng tốt của người ta mà mình 
dược việc. Nay nhân tết đến xuân sang, cũng phải lo “tri 
ân” gọi là có chút quà tết để tỏ là “vẫn nhớ tới nhau”,



chuyện tốt đối xử với nhau là không quen được. Dù chỉ là 
gói chè hay hộp mứt đơn giản mà cũng dễ làm xúc động 
lòng nhau, mà cái lõi vẫn là muốn “giữ bền phong tục”

VỀ QUÊ ĂN TẾT: Lại còn người xa quê, xa nhà xa 
cửa, âu cũng là một tâm trạng khó giãi bày. He cứ tết dến 
là mọi nẻo đường về làng xóm vùng đồng bằng và trung 
du Bấc Bộ, người ta có thể thấy từne tốp, từng tốp người, 
tay sách nách mang nào tủi, nào bị, nào vali, làn, giỏ, gói 
đủ thứ to nhỏ, có khi cả gia dinh vợ chồng con cái lếch 
thếch kéo về quê ăn tết. Mệt mỏi và tốn kém biết mấy, lên 
tàu, xuống xe, đi bộ vượt mấy con dê, vượt mấy cánh dồng 
cũng lần cho bằng được về tới làng mình, vào tới nhà mình 
để nhìn lại cây cau, bụi chuối, ngôi nhà và bao nét mặt, 
tiếng nói người thân, máu mủ ruột rà. Hàng năm trời, cả 
người ở xa quê - người ở nhà dều ngong ngóng tin nhau. 
Lại còn phải ra sửa mộ, thắp một nén hươne, cho người 
dưới mộ, thắp nén hương trên bàn thờ, để có ít phút nhớ tổ 
tiên xưa, những lớp người để lại cho con cháu cơ ngơi 
hôm nay. Lại họ hàng, làng xóm biết bao chuyện cũ hay 
dở, ân tỉnh đều dược hồi tưởng để gần gũi nhau thêm, v ề

(ỉ; Tục biếu quà nhau ngày tết: “Vào đầu năm tại đây - miền Nam - 
người ta có tục biếu quà nhau. Người ta thường đem biếu lợn, gà, 
trứng, cam, các loại bánh kẹo. Thưòng là người dưới biếu người trên; 
quan lại biêu nhà chúa; lính biêu người chỉ huy; người ôm têt thây 
thuốc; giáo dân tết các cha đạo; học trò tét thầy; đầy tớ tết chủ. (“72/ 
đàng trong ’ - Jean Kofiler (Tu sĩ) viết, vào thể kỷ XV11ỉ (1740 - 
1755). Theo “Mùa xuân và phong tục Việt Nam“. Sđd , tr. 53-54.



quê ăn tết, tức là tìm về nguồn cội, về niềm hy vọng bất 
diệt của họ hàng, dòng giống minh, là cùng chan hoà niềm 
vui và tinh thương yêu, nhắc nhở và như ca ngợi những kỷ 
niệm êm dẹp về đời sống hạnh phúc ngày xưa để cùng 
nhau xây dựng hạnh phúc ngày nay vậy ...

SỬA SOẠN BÀN THỜ: 27, rồi 28 tết. Tối hôm nay thì 
phải bày xong bàn thờ, trang hoàng xong nhà cửa. Mâm 
ngũ quả tươi tắn đủ màu: đỏ của hồng, xanh của chuối, 
vàng của bưởi, vàng đậm của cam quýt, xanh tươi của 
táo,... tất cả chen nhau đầy tròn trên mâm bồng thật vui, 
thật dẹp mắt, giữa bàn thờ. Hương trầm, hoa giấy, pháo 
vàng, nến dă có dủ. Hai cây mía tím, để dài cả ngọn dựng 2 
bên cạnh bàn thờ. Mấy đĩa đèn đã đổ dầu đặt bấc. Ngọn tự 
đăng treo lơ lửng phía trôn đã lau sạch bóng, đổ đầy phao 
dầu. Mọi dồ tự khí đêu như mới, trong sáng, thanh tịnh.

CÂU ĐỔI TẾT: Nhà trung lưu thuở xưa làm bằng gỗ, 
nhiều cột. Hai bên bàn thờ là hai hàng cột. Phía trên bàn thờ 
là hoành phi, cuốn thư, còn hai hàng cột phải treo câu đối 
hoặc liễn. Có câu đối gỗ sơn son thiếp vàng để vĩnh cửu. Có 
câu đối giấy bồi - gọi là liễn - thay đổi từng năm cho mới, 
cho phù họp với gia cảnh từng năm. Những đôi câu đối treo 
trên cột làm cho không gian thờ cúng thành vuông vức, như 
có khuôn phép, tạo cho không khí quanh bàn thờ thêm long 
trọng linh thiêng.

Treo câu đối là một tục chơi của văn nhân nho nhã. Dù 
bàn thờ đặt dầy đủ lễ vật, hương đăng nghi ngút, sáng trưng



nhưng thiếu đôi câu đối đó, vẫn như là thiếu một cái gì 
trong không khí tết.

Ngày thường câu đối chỉ treo hai bên bàn thờ. Còn ngày 
tểt thi khác hằn. Người ham mê và muốn giữ tục cũ thì chơi 
câu đối giấy và dán từ cổng vào đến trong nhà. Có câu đối 
nó cũng thêm vui mắt như thêm hoa, chậu cảnh, tranh tết 
vậy. Ở cổng ngõ, câu đối dán hai bên trụ:

Môn đa khách đáo thiên tài đáo 
Gia hữu nhân lai vạn vật lai 
(Cửa nhiều khách đến, nhiều tiền đến 
Nhà có ngirời vào, lắm vật vào)

Nhà mong cỏ khách để được tiếp đãi, thoả lòng hiếu 
khách. Tài vật ờ đây như biểu trưng cho sự thịnh vượng, vì 
người ra vào tấp nập gây không khí vui tươi cùng với mùa 
xuân đang đổi mới. Qua sân, đến hiên nhà, hàng cột hiên 

'cũng dán một đôi:

Sơn thuỷ thanh cao xuân bất tận 
Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh 
(Phong cánh thanh cao xuân mãi mãi 
Thần tiên vui thủ cảnh đời đời)

Rồi vào trong nhà, nội dung câu đối càng thiết thực, gần 
gũi hơn, tuy vẫn hướng về những điều chung, Ịĩiọi nhặ.đều 
có thể treo:

Thiên tăng tuế nguyệt, niên tăng thọ 
Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường 
(Trời thêm năm thảng, tuổi thêm thọ 
Xuân khắp đất trời, phúc khắp nhà)





Hoặc:

Tồ tông công đức thiên niên thịnh 
Tử hiêu tôn hiền vạn đại vương 
(Công đức tố tiên nghìn năm thịnh 
Hiếu hiền con cháu vạn đời ngay)

Hoặc cỏ những câu nói lên những điều ước ao bình dị, ai 
thấy cũng hợp lẽ:

Tân niên hạnh phúc bình an tiến 
Xuân nhật vinh hoa, phú quý lai 
(Năm mới, hạnh phúc bình an đến 
Ngày xuân vinh hoa, phú quý về)

Treo câu đối, “chơi” câu đối là một lối sống có văn hoá, 
một lối chơi văn hóa của tao nhân mặc khách xưa. Thường 
nội dung câu đối biểu hiện một ý niệm triết lý nhân sinh, 
hoặc là ca ngợi tiên hiền, hoặc đề cao đạo lý, hay nói lên lý 
tường cuộc sống binh dị của con người thương tình; cầu 
mong phúc, lộc, thọ, khang, ninh; hoặc nói lên chí khí, ước 
vọng thanh cao của con người đối với nhân quần thế thái, 
đất nước non sông...

Câu đối trong đời thường hàng ngày là một lối chơi chữ 
thông minh của người xưa; lối chơi giải trí có tính chất trí tuệ 
(trong những cuộc ra vế đối thách đối; hỏặc thử tài nhau).

Nhưng ngày tết cứ phải là treo câu đối đỏ, màu đỏ vốn  
là màu tươi sáng đã đành, theo quan niệm dân gian, màu đỏ 
là biểu hiện của sức sống (máu, lửa), đem lại sức sống mới 
trong mùa xuân tớ i... và phải là câu đối ĐỎ thì mới dậy 
màu bánh chưng X A N H ...



TRANH TÉT: Bàn thờ đã bày biện xong, câu đối đă 
treo, dán đủ từ cổng vào nhà. Nhà cửa sáng ra dã sạch sẽ 
bụi bặm, mạng nhện và đặc biệt bởi lớp vôi mới, trắng toát 
ba phía vách gian giữa nhà giữa. Song trang hoàng nhà cửa 
vẫn còn thiếu thứ không thể thiếu được, đổ là tranh tết. Nói 
đến tranh tết không chỉ là nói đến thú chơi tranh mà chính 
là những quan niệm về tranh tết của người nông dân thuở 
xưa. Tết mà không có tranh, gian nhà như trơ trẽn, trổng 
rỗng, thiếu sự hoà hợp sắc màu, và đặc biệt thiếu sự hỗ trợ, 
hưởng ứng tinh thần. Có loại tranh hợp với trẻ en., có loại 
hợp với người lớn.

Những nhà có học ít chữ thành hiền thích loại tranh bộ 
như Nhị bình (bộ 2 bức), như Chim công múa - Cá chép 
trông trăng; Tứ bình (bộ 4 bức) như mai, lan, cúc, trúc 
tượng trưng 4 mùa, hay 4 tố nữ chơi đàn, thổi sáo, gõ phách 
và ca hát... Hoặc có khi lại thích các tranh Trung Quốc vẽ 
các cảnh trong các bộ truyện nổi tiếng: Chinh dông - Chinh 
tây, Tam quốc... Nhưng phần lớn các gia đình nông dân 
thích treo những bức tranh dân gian cổ truyền thuộc nhiều 
loại dề tài, thoả mãn nhiều nhu cầu dồng thời. Ngay ngoài 
cổng, bên cạnh đôi câu đối, có nhà dán hai bên cột hai bức 
vẽ một bên là ông Tiến tài, một bên là ông Tiến lộc để cầu 
mong năm mới tiền của vào nhà mình nhiều như nước. 
Tranh miêu tả hai vị thần mũ áo triều phục văn quan, mặt 
đỏ, hiền từ, mỗi vị mang một biển (Tiến tài, Tiến lộc). Tục 
cho rằng hai vị này sẽ mang thịnh vượng tới cho gia đình. 
Ngược lại, có nhà thay vì hai bức trên lại dán hai bức tranh





Vũ Đinh, Thiên Ắt. Hai vị thần này mặc võ phục, mỗi vị 
cầm ở tay thanh long đao, mặt hồng, mắt xếch trông thật uy 
nghi. Tục truyền rằng hai bức tranh này dán ngoài cổng ma 
quỷ sẽ không dám vào nhà quấy nhiễu. Tranh dán trong nhà 
trông hiền lành, vui mắt horn, vẫ n  là những tranh mộc bản 
in màu, nội dung tranh ở đây tuy hồn nhiên, nhưng gia chủ 
dán len cũng đều có dụng ý. Tranh “Gà trống” đẹp, uy nghi 
tượng trưng cho ngũ quý (năm đức tính quý báu): Văn (đẹp, 
mào gà); Vũ (cựa gà, võ khí, con nhà “võ”); Nhân (biết 
thương yêu đồng loại, có thức ăn ngon là gọi bầy đàn); 
Dũng (gặp kẻ thù là lao vào chiến đấu dũng mãnh, bảo vệ 
bầy dàn); Tín (gáy báo canh hàng ngày rất đúng, nông dân 
làm ăn có quy củ, giữ chữ Tín, từ sinh hoạt bình thường 
nhất). Tranh “ Đàn gà, mẹ con” cũng như bức “ Đàn lợn, 
mẹ con” như muốn giới thiệu cảnh sinh hoạt thông thường 

’ờ nông thôn dân dẩ, cùng ước vọng “con đàn cháu đống” 
mà thuận hoà. Tranh “Đánh ghen” hài hước và nghịch cảnh 
hàm ý chê bai ông chồng “tham lam”, nhiều vợ, đang cố 
dàn hoà mối mâu thuẫn trong nhà, lại dùng thêm cái triết lý 
ích kỷ:

“Thôi thôi, nuốt giận làm lành,
Chi điều sinh sự nhục mình nhục ta ”

Tranh “Hứng dừa” còn hóm hỉnh hơn nữa. Người phụ 
nữ chất phác và mê mải dơ váy lên hứng quả dừa, mà quên 
đứt khi làm như vậy là dễ để cả “cơ đồ” ra. Quả dừa lợi 
nhỏ, hở “cơ đồ” là hại lớn. Còn biết bao tranh hài ước thú 
vị như vậy (“Đám cưới chuột’, “Thầy đồ cóc dạy học” ...)



đem lại cái vui nhè nhẹ, biểu hiện trí thông minh cùa 
người xưa, thật (láng thưởng thức trong ngày xuân mới dầy 
hy vọng nàv. Ngoải ra còn có một loại đề tài khác ca ngợi 
các anh hùng dàn tộc đã đem lại vinh quang cho Tổ quôc 
như “ Bả Trưng Trắc”, “N gô Quyền đánh quân Nam Hán” 
hay “Vua Đinh Tiên Hoàng” nhắc thời nhò tuổi Đinh Bộ 
Lĩnh dà chơi trò cờ lau tập trận... Những tranh sinh hoạt 
và lịch sử như vậy đã tôn thêm vẻ rực rỡ sáng láng cho 
gian nhà, dã tạo ra không khí ấm cúng tươi vui trong tâm 
lý người dân ngày tết đến, xuân sang. Còn trẻ con thì say  
mê với chính hình ảnh của mình trên tranh như bức “Phú 
quý” vẽ hình em bé để trái đào đang giữ con vịt, hay bức 
“Vinh hoa” cũng vẽ em bé như vậy nhưng không giữ vịt 
mà là giữ con gà trống. Hoặc như các bức “Thất dông”: 7 
em bé hồn nhiên dang hái quả, hoặc bức “Tử tôn vạn dại” 
(con cháu đời đời) là hình ảnh 4 em để trái đào dang vui 
chơi với những dây bầu trĩu quả...

Chơi tranh tết quả là thú vui, là sự thưởng thức, nhưng 
đồng thời cũng là “cầu mong” cho bản thân từng người hay 
cho cà gia đình sang năm mới con người sống hạnh phúc và 
nhân ải hơn. Lại nữa, những bức tranh như Vũ Đinh, Thiên 
Ất đều ít nhiều hàm nghĩa ma thuật, làm cho con người đón 
và hưởng cái tết trong không khí và tâm trạng vui tươi, yên 
bình hơn.

4. Gói bánh, giã giò

. Tuỳ hoàn cảnh, tuỳ ý thích, có nhà gói bành từ 26-27 tết, 
có nhà tới vài ba ngày sát tết mới làm. Đi trên đường làng



hay ngõ xóm trong vài ba ngày cuối năm thường thây người 
ta mang lá dong ra ao, chuôm rửa lá, lau lá, và trong một số 
sân nhà, tiếng cối giã giò đan chen vào nhau văng vẳng, náo 
nức báo tét đã dến gần lắm rồi. Luộc bánh ngày 28 thì 29 
vớt, luộc ngày 29 thì 30 vớt. Có nhà đêm giao thừa, sang 
canh rồi, nồi bánh chưng vẫn “sùng sục” sôi.

5. Cây nêu và tục trồng nêu

Một cảnh sắc đặc biệt tết của nông thôn Việt Nam xưa 
là trong sân mỗi nhà và trên sân đình, sân chùa làng đều 
trồng một cây tre để cả ngọn, gọi là cây nêu. Nhiều năm 
trôi qua, nhiều đời trôi qua như thế, trồng nêu đã thành 
phong tục.

Theo Phật thoại, cây nêu là dấu tích, hiện vật, bằng 
chứng của cuộc giành giật đất đai - đất ở - đất trồng trọt 
giữa người và quỷ. Người đã thắng(l). Đe khẳng định phạm 
vi, ranh giới đất dai, con người treo chiếc áo cà sa lên ngọn 
nêu. Bóng áo toả trùm tới dâu thì quỷ phải lùi tới đó. Áo 
cà sa treo lên, được gió, toả rộng trùm kín mặt đất. Quỷ 
phải ra biển Đông ở. Trên ngọn nêu thường treo túm lá dứa, 
túm Ịông gà, lá thiên tuế hoặc những chiếc bánh bằng đất 
nung, những con cá đất nung, cùng một tán tròn bằng tre, 
nứa dán giấy đỏ. Hoặc có nơi còn treo những chiếc đèn 
lồng, đèn xép nhỏ hoặc xếp tiền m ã... và được giải thích 
bằng nhiều cách. Ở mặt đất, cạnh cây nêu, người ta rắc vôi bột 
hình cung tên, mũi tên hướng ra phía cổng để xua đuổi quỷ.

(í) Xem truyện “Sự ỉ ích cây nêu ” ở phần Phụ lục.





Người Mường, người Thái, người Ba Na, Gia Rai cũng đều 
có tục trồng nêu tương tự. Những vật treo đều là tượng 
trưng cho nội dung hướng về sự bảo vệ con người và cầu 
mong hạnh phúc cho con người. V í như lá dứa dể doạ ma 
quỷ (không cho chúng vào quấy phá nhà) vì quỷ sợ gai. Cáỉ 
khánh đồng âm với khánh có nghĩa là phúc, năm mới sẽ 
đem lại phúc cho gia đình, cũng như tiền mã là cầu tài (tiền 
của về nhiều), lông gà là biểu tượng chim thần, một sức 
mạnh thiên nhiên giúp người.

Thực ra, cây neu là biểu tượng cây vũ trụ, nối liền đất 
với trời. Vòng tròn đỏ là tượng trưng mặt trời. Cây vũ trụ là 
nơi dậu của mặt trời và chim thần - mặt trời. Cuối năm - 
cuối mùa đông - mới trồng nêu, là với dụng ý ngọn nêu 
vươn lên đón mùa xuân, đón ánh mặt trời mùa xuân, khí 
Dương, và cũng dể biểu hiện thế đối ứng áp đảo với Quỷ, 
biển Đông, biểu tượng của Âm vậy.

Mùa xuân khí dương thịnh, mặt trời lóe sáng, toả nẩng 
xuân ấm áp, dem lại sự sống dộng cho muôn loài. Ngoài ra. 
XUÂN theo sách “Thích danh” cũng là XUẢN tức là “cựa 
động”, muôn vật đến mùa ấy thì “cựa động mà sống dậy”. 
Còn sách Từ Nguyên lại cho biết XUẨN là “trai gái vừa 
lòng nhau”. Xuân là cựa dộng, băng giá tan hết, muôn vật 
cứ dến XUẨN - mùa xuân - là cựa động mà hoạt động, mà 
sống lại(l).

Quan sát một số vùng quê, những vật treo trên cây nêu

n' Dan theo Vũ Bằng, Tỉncơng nhở nnrờỉ hai, Nxb Văn học, 1989, tr. 
234, 249.



có biên đối theo quan niệm của người địa phương, đem l ạ ^  
một sự phong phú cho tực trồng ncu.

ở  xã Phù Đức, huyện Phù Ninh có làng cây nêu chỉ dơr* 
giản là một cây tre hoặc một nhánh tre và cũng không treo  
gì cả. Nhưng có làng cây nêu là cây tre đù ngọn, cao ngất, 
trông trước sân, treo trên một cành đa và vài chiếc lá dứa. 
Và được hiểu rằng, đất trồng nêu là đất lành, đất tốt. Cành đa  
tượng trưng diều lành và tuổi thọ (đa là cổ thụ), là lời chúc  
những diều may mán. Còn lá dứa là tượng trưng những  
thanh gươm trừ tà ma, cái xấu, cái ác. Ở xã Chu Phan (huyện  
Mê Linh, Vĩnh Phú) trên cây nêu người ta treo chiếc chổi xể, 
với ý nghĩa quét sạch những diều rủi ro đi. Ở xã Tứ X ã  
(Phong Châu, Vĩnh Phú), trôn cây nêu treo vỏ ốc tượng trưng 
cho sự sinh nờ đề đa “đông đàn dài lũ”, con cháu nhiều như 
vỏ ốc ... làm con chó giấy ở cổng với ý xua duổi tà ma cùng 
rủi ro đi. Còn cây nêu ờ Kẻ Rị, Kẻ Chè (xã Thiệu Trung, 
huyện Đông Sơn, Thanh Hoá), người ta dựng nêu chiều 30 
tết và rắc vôi bột hình cung ten (bán quỷ) và hình cầy bừa 
trước cửa (tượng trưng sự làm ãn của nhà nông).

A - lêch - xăng - đờ - rốt (Alaxandre de Rhodes) trong 
“Lịch sử vương quốc dàng ngoài (chương XXIX (năm 
1951) còn cho biết, ờ Bắc K ỳ... “tục trồng cây nêu vào cuối 
năm, trồng bên cạnh nhà, một cột nêu cao hơn nóc nhà, trên 
ngọn buộc một cái thúng hay một cái hộp nhỏ đục nhiều lỗ, 
bên trong dựne thoi vàng giấy, bạc giấy dể cho cha mẹ quá 
cố, vào cuối năm có thể trả nợ khi cần thiết”.

Giăng Kôpplơ (Jean Koffler), người Tiệp Khắc trong 
“Những năm ở Nam ” ghi: “Trước cửa phủ chúa và các nhà



dân khác đều dựng cây nêu lớn, trên ngọn buộc một chùm 
cành lá xanh (cành Thiên Tuế)...hoặc trên các ngọn nêu 
còn buộc một ít vàng và bạc giấy, một số rơm con và một 
lãng hoa trong để mấy đồng tiền... Những người theo đạo 
Cơ Đốc cũng được cha đạo cho phép trồng nêu nhưng 
không được “buộc những thứ kể trên”.

Theo Trịnh Hoài Đức trong “Gia Định thành thông chí”, 
thì vào nửa đầu thế kỷ XIX ờ Gia Định vào ngày trừ tịch, 
nhà nào cũng trồng một cột tre trước cửa, trên dầu cột buộc 
một cái giò tre trong dựng trầu cau và vôi, bên cạnh treo 
giấy vàng, giấy bạc, gọi là Dựng nêu(,).

Cùng là diều kỳ thú khi được biết rằng ở xã Xuân Hội 
(huyộn Nghi Xuân, Hà Tĩnh), dân vạn chài - làng chài, sống 
trên thuyền tết dến cũng cắm nêu trên mũi thuyền gọi là 
“Cây nêu thuyền”, nhưng lại là cây CÂY LAU, dài khoảng 
trcn một sải tay (ước lmóO), dể 1 lá, treo trên 2 nén vàng và 
2-3 lá vàng mã. Còn dân làng ven biển (cùng xã này), tết 
trồng ncu tre. Nhưng trên neọn tre buộc cây lau, trên treo 
bộ đồ mã gồm 1 lá vàng, 1 nón bạc và 1 áo.

Tại sao cây nẽu lại làm bàng cây lau? Phải chăng đây lả 
tàn dư của Tết THU (thu có bông lau) cổ, nay chuyển sang 
Xuân. Tết XUÂN nhưng vẫn là NÊU LAU như là vang 
bỏng một thời. Tct Thu dược coi là tết dầu năm cổ truyền 
của dân tộc(l) (2)?

(l) Theo Mùa xuân và phong tục Việt Nam, Sdd. Tr. 50-55.
(2 Uản theo Lê Thị Nhâm Tuyết, Tạp chí Văn hóa dân gian 1-1984: 
Người Việt không biết tết, không biết năm (theo lịch Trung Hoa) cứ



Tết đẻn, cả ba miền Bắc. Trung, Nam dều trồng ncu. và 
thường dựng ncu vảo ngàv 30 tháng Cliạp. Có tài liệu cho 
biêt thêm miền Bẳc dựng ncu vào buối trưa, miền Trung 
vào buổi chiều, và miền Nam. vào khoảng chạng vạng, 
chiều tối. Phài chãng. dâv là biểu hiện khác về tính thống 
nhất của vãn hoá Viột Nam?

6. ’Ngay 30 tháng chạp
Ngày cuối cùng của tháng cuối cíing trong nãm da dến. 

Chỉ còn hôm nav thôi, moi viêc dù to dù nhỏ. dù xa dù gần, 
dù quan trọng dến mấy cung phai làm cho xong hoặc tạm 
chấm dứt dể sửa soạn dỏi) giờ phút thiêng liêng, liền nãm 
cù. đón năm mới.

Trước hết phải xcm. soát lại bàn thờ: Hương hoa. dòn 
nén. trầu rượu, oán mứt. bánh pháo, cây mía thờ. mâm 
ngũ qua... Dèn tự dãng sáng suốt ngàv dêm nay và kéo 
dài 3 ngày lết. lới khi hoa vàng. Nhất là sau khi dà làm 
"le rước các cụ“ - Mời tô tiên vẻ. lức là lúc nào tỏ licn 
cùng sè hiện diện (V bàn thờ thì hương khỏi phái nghi ngút 
toả thơm licn tục.
• Muốh thẻ. người la dùng hương vòng hoặc hương sào. 

ỉ lương vòng là cuộn hương tháp dược suốt dem tới sáng 
mới hết. Hương sào là cày hương lo. dà dốt cùng loá lurơng 
thâu dcm. Một không khí thiêng liêng. sùng kính toá lan 
khắp nhả.

lấy nsiàv Sửu tháng 8 lãm lìiiày hội. già trỏ di chúc tụng nhau, coi dỏ là 
ngày dầu nãm (Thái Binh hoàn vù ký).



'riếp theo là xem lại nhà cửa, dọn dẹp trang hoàng.cho 
sạch sẽ. sána sủa. vui mal. Phải làm sao cho không khí tết 
sẽ là:

"Đì ổẹỉ ngoài sân tràng pháo chuột 
Om xồm trên vách hức tranh gà "

Nhà phon« lưu thì dặt hòn non bộ trước hiên và bày 
cành dào. chậu quất tron ỉ: nhà. Một sỏ nsười cho rãna chơi 
dào. quât cùn« là một cách chơi theo phonả lục. Truyền 
rang, dưới íiốc càv dào núi Độ Sóc có hai vị thần là Thần 
Trà và Uâl Luv cai quàn dàn quv. Quỷ nào lảm hại naười 
thì bị trìrn« phạt naay. Vậv là. cành dào Tốt khôna chỉ là 
màu hôim rực tràn dây sinh khí mùa xuân, mà cành dào tết 
cỏn là bien lượn« cua Thần, từn« trị ma quỷ, aiúp cho 
murừi. Còn quàl sai quá, mọn« chín câng vàn« là lượna 
trưn« cho lộc. iiia dinh sè dỏna con cháu.

Tronti bếp. các bà. các chị dan« lất bạt lo mâm cỗ cún« 
«ia liên. I.C vật phái thơm nạon. dẹp mat. tịnh khiết, dây dặn.

Bận nhấl là «ia chủ. ôn«  plìài quán xuyến mọi việc, nhất 
là việc hộ trọn lì lien quan tới lố liên, nhìrn« naưừi dà khuất. 
Vì tỏi là cơ hội «iao lưu «iừa con cháu với lổ liên, «iừa hai 
thế «iới thực tại và áo huyền, nhưng the «iới ảo huyền dược 
hiếu là rất gằn aìii. có the linh cảm dược. Tổ lien dang sống 
lại tron« tâm tườn 11 của con cháu. Con cháu nhờ cậy. hy 
vọn« ở sự âm phù của lố liên. Cho nên bàn thờ aia tiên phải 
mọi bề chu lầt rồi mới làm lề Rước các cụ về dự hưởng Tct 
cùn« con cháu dón mùn« xuân mới.



Tuỳ từng nơi. người la có hai cách: hoặc là Rước các cụ 
nhưng không ra mộ, mà bày cỗ lên bàn thờ, đèn hương dâng 
củng vào trưa 30, rồi khấn vái, cầu mời các cụ về dự hường.

Vào khoảng giờ ngọ (12 giờ trưa) mâm cỗ cúng trịnh 
trọng dâng lên, bày vào bàn thờ. Con cháu trong nhà dã có 
mặt đầy đủ, gia chủ quần áo chỉnh tề, thắp nén hương mới, 
nghiêm trang đứng trước bàn thờ, khấn:

“Nước Việt Nam... năm (Đinh Mùi, Ât Mão...), thứ... 
tiết đông, ngày 30 tháng Chạp

Nay con giữ việc phụng thờ tên là..., quán tại xã... 
huyện..., tinh đồng gia quyến cúi đầu trâm bái.

. Kính cẩn có hương đèn, vàng bạc, hoa quả, cỗ bàn, 
ượu nước, trầu cau cùng mọi phẩm vật dâng lên.

Kính mời các cụ họ..., kỵ, cụ, ông bà, cha mẹ, chú bác, 
'ih em, cô dì, chị em củng về chứng giám.

Dám mong
Tiên tổ bảo hộ gia đình, từ già đến trẻ, hạnh phúc an 

khang, vạn sự hanh thông, người tâng vật vượng. 
Thượng hưởng(ì) ”

Khấn xong, gia trưởng lui ra, toàn thể người nhà, quần 
áo chỉnh tề, lần lượt theo thứ bậc tới trước bàn thờ làm lễ.

Cách thứ hai, như làng Đáp cầu  (thị xã Bắc Ninh), lệ 
làng quy định, chiều 30 tháng Chạp các gia đình làm lễ 
Rước tổ tiên về thờ. Gia trưởng cùng một vài người con và

<I} Theo Toan Ánh, Tín ngirỡng Việt Nam quyển hạ. Nam Chí Tùng 
Thư, Sải Gòn, 1968.



cháu mang cuốc xẻng cùng vàng hương ra mộ. Tới nơi, lấy 
cuốc dọn sạch cỏ dại, dể rễ cỏ không đâm xuống áo quan, 
xâm phạm hài cốt. Rồi vun đất, dắp lại nấm mộ cho cao, 
gọn, đốt hương, cắm cả bó trên mộ. Rồi, khấn mời tổ tiên 
về nhà cùng con cháu dón xuân mới.

Cùng lúc với việc cúng gia tiên, gia chủ sai người dào 
hố chôn cột nêu ngay sân trước nhà, dưới chân nêu rắc vôi 
bột, hình cây cung và mũi tên, hướng ra phía cồng như ý 
đuổi ma quỷ không cho vào nhà.

Sau khi rước các cụ tới nhà rồi, đợi cháy hết tuần hương, 
cỗ cúng dược hạ xuống, cả nhà quần tụ xung quanh mâm 
cơm “tất niên” vui vẻ trịnh trọng này. Đây là bữa cơm sang 
trọng đã đành, nhưng điều quan trọng hàng dầu là, tất cả 
mọi thành viên trong nhà, kổ cả những người di xa, đều đã 
có mặt, chỉ dịp này mới dầy đủ, dự bữa cơm ấm cúng, tình 
nghĩa, đúng phong tục cổ truyền, để hàn huycn mọi chuyện 
vui buồn, mà cả năm, vì sinh kế và mọi cớ này cớ khác, 
không sao cỏ mặt cùng lúc quanh mâm cơm như lúc này 
được. Vì vậy bữa cơm này rất vui, chuyện nở như ngô rang, 
với nhiều thái độ: an ủi người không may, thất tài, thất lộc 
hay ốm yếu; khuyến khích người thành đạt, dù nhỏ, chúc 
mừng người gặp may và sức khoẻ tăng tiến. Hoặc nữa, bàn 
bạc, mách kế cho nhau, bàn’ cách giúp đỡ nhau, qua câu trò 
chuyện về việc làm ăn trong năm m ới... Mỗi diều tâm sự 
đều làm cho tình máu mủ thêm gắn bó, thương quý nhau, 
yên tâm về nhau hơn... Bữa cơm cuối năm ngày xưa, với



những gia đình nền nếp, là không thể thiếu được. Người ta 
nói “phải giữ nếp nhà” là như vậy.

Cũng đến lúc này các gia đình mới bộc lộ rõ tình cảnh 
của mình: hạnh phúc hay bất hoà, nền nếp hay phóng túng, 
giàu hay nghèo. Các cụ xưa nói:

Khôn ngoan đến cửa quan mới biết 

Giàu có ba mươi Tết mới hay

Tối hôm nay, thời điểm tối quan trọng như thế này, mọi 
người phải bộc lộ rõ thành tâm của mỉnh trước bàn thờ tổ 
tiên, trong việc tranơ trí nội thất, trong sự vui hoà nội bộ 
trong nhà - tinh vợ chồng, bố mẹ - con cái, anh chị em, chú 
bác cô dì... Nếu tới lúc này bàn thờ vẫn hương lạnh khói 
Ịàn, tường vách không sáng sủa, không tranh tết, cúng 
không câu đối mới, trong nhà ngoài ngõ không nghe thấy 
tiếng cười, bánh chưng không thấy treo trên sàn nhà 
ngang... Mọi người trong nhà âm thầm di lại như cái 
bóng... Ắy là sự suy thoái của một cảnh ngộ không cần 
phải bàn luận gì nữa. Một cảnh ngộ như vậy thì có khi, chỉ 
một vài tiếng nữa, thế nào cũng có người khách nào đó tìm 
đến, mà người đó thường là chủ nợ. Người chủ nợ đúng 
mực thỉ có thể tiếng bấc, tiếng chỉ, còn thường là cảnh tai 
quái sẽ diễn ra. Chủ nợ rỉa rói, hạch sách con nợ để cuối 
cùng là những tiếng chát chúa rẻo bới tổ tiên, làm cho con 
nợ chỉ còn van lạy, hứa hẹn, cầu x in ... Cho nên, vào lúc 
này - chiều 30 cuối năm những con nợ thường lẩn trốn,



không ở nhà. Và để rồi, đến tối 30, người ta vẫn thấy, trên 
đường làng, bóng dáng một người đàn bà béo tốt, xách cây 
đèn chai - đòn dầu hoả, bóng là cái thân chai cưa trôn, 
chống gậy (dể xua chó) đi vào trong đêm đề đòi nợ. Đòi nợ 
đêm 30 ở nông thôn xưa cũng trở thành một nếp mà người 
dân đã quen. Vì người túng thiếu thường nhiều hơn người 
no đủ, và nhất là người ta rất kiêng để nợ sang năm mới, nó 
thành nợ cũ, chuyện CÜ, không nhắc ngay được. Vì đầu năm 
mà đòi nợ cỏ khi con nợ còn mắng chủ nợ, vu cho là làm 
“xúi quẩy” mình.

Đường làng, xóm ngõ vẫn còn có người đi lại cho tới lúc 
xẩm tố i... Mỗi nhà dều lần lượt đóng cổng, vì “tối như đêm 
30”, cái dem trừ tịch này vẫn có thể xảy ra những điều 
không may. “Chú chích” có thể lợi dụng lúc này đi 
“khoẩng” để kiếm chác. Chí ít cũng được mấy đồng bánh 
chưng, cỏ khi cả cây giò, nhiều và may mắn hơn, biết đâu 
chẳng vớ được túi tiền của gia chủ... cũng như cả tháng 
chạp, người ta cũng gọi là tháng “củ mật” (tháng nhiều 
trộm cướp, người lương thiện phải luôn đề phòng).

Nhưng rồi trên đường làng, xóm ngõ, chợt có tiếng nói 
cười con trẻ. Một số trẻ em nghèo họp lại rủ nhau đi các 
nhà chúc tét, mặc dù lúc này chưa tới Tết. Mỗi bọn trẻ có 
một ống tre đựng tiền. Xưa tiền trinh, tiền xu đều bằng 
đồng. Tới trước cửa mỗi nhà, các em đồng thanh hát và lắc 

ống tiền.
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Xúc xắc xúc xẻ
Nhà nào còn đèn còn lửa
Mở cửa cho anh em chúng tôi vào
Bước lên giường cao

/ ^ *n r » f  Ả  «J • Ả  ẢThây đôi rông âp 
Bước xuống giường thấp 
Thấy đôỉ rồng chầu 
Bước ra đằng sau 
Thấy nhà ngói lợp 
Voi ông còn buộc 
Ngựa ông còn nằm 
Ông sống một trâm 
Lỉnh năm tuổi lè 
Vợ ông sinh đè 
Những con tốt lành 
Những con như tranh 
Những con như rối 
Tôi ngồi xó tối 
Tôi đổi một câu 
Đối rằng:
Thịt mỡ dưa hành câu đổi đỏ 
Nêu cao, pháo nỏ, bánh chưng xanh 

Nhà chủ vẫn lắng nghe những lời chúc trong trẻo, hồn 
nhicn đầy lòng nhân hậu và đã quá quen thuộc hàng năm 
ấy. Bài ca vừa dứt, cánh cửa mở rộng. Người ta tặng các em 
ít tiền xu. Các em cho vào ống. Có nhà còn đem ít mứt và



tâm bánh chưng nữa. Các em vui vẻ nhận quà, chào chù 
nhà, đi tiếp sang nhà khác. Không ai từ chối các em, vì đó 
là con trẻ nhà nghèo và người ta nghĩ con trẻ vô tư, lời chúc 
của các em là thành tâm, sẽ linh nghiệm, gia đinh sẽ hạnh 
phúc trong năm tới. Còn các em, vào dịp này cũng có bánh, 
có mứt ăn tết, lại có cả tiền mua pháo tết mừng xuân...

Sự hòa họp giữa lời chúc - tiếng hát chào mừng và sự 
hường ứng - đón nhận - biểu lộ không phân biệt lứa tuổi - 
các thế hệ; không phân biệt hoàn cảnh giàu - nghèo...; 
không phân biệt vai trò chủ thể - khách thể; người lạ - người 
quen, mà lại tạo nên tinh thần hòa đồng mang tính truyên 
thống sâu sắc, tự nhiên của phong tục, một phong tục đẹp, 
như muốn hỗ trợ cho việc đón năm mới, đón mùa sinh sôi, 
)hát triển một cách đồng bộ, nhất quán của người Việt Nam.

Các em đi rồi, bầu trời đêm trờ lại yên tĩnh. Nhưng 
trong mỗi nhà, không khí sửa soạn đón giao thừa mỗi lúc 
mỗi gấp gáp, trong tâm trạng hồi hộp của mọi thành viên, 
nhất là gia chủ.

Bàn thờ gia tiên vẫn sáng, lúc này như sáng hơn. Vì 
ngoài đèn “Tự đăng” lại có nến, đèn đĩa, đèn của nhà 
thường dùng. Nén hương sào cũng đã đốt, hương vòng cũng 
nghi ngút khói bay. Hương thơm thoang thoảng lan khắp 
gian nhà. Mọi nhà sửa soạn lễ trừ tịch, tức là giây phút cuối 
của năm cũ. Giữa sân, người ta đã thiết lập xong hương án 
cúng lễ quan Hành khiển. Lễ vật gồm bánh chưng, trầu rượu, 
vàng hương, xôi gà. Nghi lễ tiến hành đúng giao thừa, giữa



đất trời cao rộng, nhưng đúng giữa đêm, vào phút giao hòa 
cũ - mới, vậy nôn huyền ảo - trang nghiêm khác thường. Đó 
là lễ Tống cựu nghênh tân (Tiễn cũ, đón mới). Cựu vương 
hành khiển bàn giao công việc cho tân vương Hành khiển, 
thừa lệnh và thay mặt N gọc Hoàng Thượng đế coi sóc trần 
gian từ lúc này tới thời điểm giao thừa năm tới. Do ý nghĩa 
sâu sắc của nội dung lễ (Tiễn năm cũ ra đi với mọi cái cũ, 
cái rủi. Đón năm mới vừa đến với nhiều điều mới, điều 
may) nên nghi thức rất trịnh trọng từ mỗi nhà cũng như tại 
công quán (điếm sở mỗi xóm), đình, chùa làng.

Ở những nơi công cộng cũng giống như các nhà dân, 
phẩm vật trong lễ giao thừa là đồ mặn. Ở đình ông tiên chỉ 
hoặc cụ thủ từ làm chù lễ. Ở các xóm, người ta cúng ngay 
tại điếm canh do vị cao niên hoặc chức sắc cao nhất xóm 
chủ trì. Bàn thờ lập giữa trời. Đó là chiếc hương án trên có 
đỉnh đốt trầm hoặc bát hương lớn khói tỏa nghi ngút, hai 
ngọn nến tỏa sáng hai bên. Trên mâm lễ vật là chiếc thủ lợn 
luộc hoặc con gà luộc mỏ ngậm bông hồng, bánh chưng, 
mứt kẹo, hoa quả, rượu nước, trầu cau, vàng mã, cỗ mũ mã 
của Đại vương.

Tại đinh, cùng với lễ cúng ngoài trời này, lễ cúng Thành 
hoàng cũng được tiến hành song song nơi hương án cố định. 
Tại chùa, nhà chùa cũng dâng hương, đèn nến sáng trưng 
•khắp chốn cúng Phật, đồng thời cũng cúng Đức Ồng hoặc 
cúng Mầu (nếu có điện thờ) luôn. Lễ phẩm là đồ chay.



Tất cả mọi sự sửa soạn như vậy trong lúc này đều h c M  
sức khẩn trương, chu đáo, để khi có chuông chùa nổi lên ^ »  
tức là tín hiệu thiêng liêng báo phút giao hòa cũ mới đã tớ im  
thì pháo nổ cùng với những nghi thức được tiến hành—  
nghiêm trang chào đón nãm mới bằng lời vần khấn như:

“Mrớc Việt Nam ... thứ... năm... ngày mồng 1 tháng 
Giêng, xuân tiết. Đệ tử là ...

Kính cần có hương đèn, vàng bạc, hoa quả, trầu rượu, 
trà nước thêm một phẩm vật được dâng lên.

Vọng bái:
Trước bệ ngọc đức Tổng vương Hành khiển, ngũ đạo chí 

đức tôn thần: Lâm Tào phán quan tại vị ở trước
Đức Thổ địa nơi đây tại vị ở trước
Đức Thành hoàng bản cành tại vị ở trước
Cầu chư vị chủng giám.
Cúi đầu kêu xin:
Chư vị phù hộ cho bản xã chúng tôi, từ già chí trẻ, 

quanh năm tăng phúc, tăng thọ, người yên, vật thịnh, vạn 
sự hanh thông.

“Cần cáo"1 "■
Lệ định ràng, sau khi cúng giao thừa xong, các nhà cũng 

không được quên Thổ công vị thần “đệ nhất gia chi chủ” 
cai quản nhà mình. Lễ vật tương tự như lễ cúng giao thừa. 
Lễ Thổ công cũng phải khấn vái bài văn như sau:

(ỉ) Theo Tin ngườììg Việt Nam, Quyền hạ, Sđd.



“Nước Việt Nam... thử... năm... ngày mồng 1 tháng 
Giêng, xuân tiết. Đệ tử là...

Nay tín chù là... quê xã..., huyện..., tinh
Kỉnh cần dâng trầu rượu, trà nước, vàng bạc, đèn 

nhang, hoa quả cùng mọi pham vật.
Cúng mời:
Đức bản gia Thồ công tại vị ở trước
Đức Thổ địa thần kỳ tại vị ở trước.
Xin Chư thần giáng làm chứng cho lòng thành, phù hộ 

cho cả nhà gia chủ, từ trẻ đến trẻ, từ đầu nam tới cuối năm, 
được hưởng phúc bình an, không tai, không nạn, không 
ách, đắc tài sai lộc,, vạn sự hanh thông.

“Thượng hưởng ”<l)'
Như vậy, ngày 30 tháng Chạp, còn gọi là ngày 30 tết, là 

ngày cao điểm chót cùng của nãm, ngày bản lề chuyển tiếp 
của hai năm cũ - mới, dang chuyển dộng từ năm cũ sang 
năm mới, biết bao xốn xang trong tâm linh người nông dân 
Việt Nam xưa k ia...N ội tâm sâu kín ấy được biểu hiện ra 
nhiều hành động, đặc biệt mang tính chất tín ngưởng tôn 
giáo, đã trờ thành phong tục cố hữu mà mỗi làng, mỗi vùng, 
mỗi miền dường như mang một vè riêng, tuy vẫn có tính 
nhất quán trong toàn cục, mà việc ghi chép, tập hợp đòi hỏi 
công phu lâu dài.

Chẳng hạn như, vừa mới sáng ra, đình làng Phong 1

(1) Theo Tín ngicỡỉìg Việt Nam, Quyển hạ, Sđd.



Doanh (xã Bình Dương, huyện Tam Đảo), đã nổi trống, 
thanh la gọi tất cả mọi người, tùy sức, đổ ra đường làng rồi 
lập thành đoàn chạy ra “Mô nhà chòi”(?) để ăn cỗ.

Đây là kỷ niệm công cuộc đánh thắng giặc Ân vào đời 
Vua Hùng thứ 6 của dân ta. Người làng gọi là tục “Chạy 
chòi”.

Ở Kẻ Rị, Kẻ Chè (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) phải 
dựng xong cây nêu rồi mới được đi đón ông Vải. Còn tối ấy 
- 30 Tét - ờ đây cũng như ở xã Định Tường, huyện Triệu 
Yên, Thanh Hóa, có tục giữ lửa ờ bếp và thắp đèn thâu đêm  
(Giữ bền ngọn lửa năm cũ nốỉ sang năm mới).

Dân làng Phù Lễ (xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, Bắc 
Ninh) có tục gọi gạo vào đêm 30 Tết. Đêm dó, trai đinh 
trong làng vác gậy gộc, giáo mác, dưới sự chỉ huy của ông  
tộc trưởng ra nằm ngoài cánh đồng. Nửa đêm, ông tộc 
trường cho nổ hai phát súng lệnh rồi kéo quân đi. Trống 
mõ nổi lên, tù và rúc inh ỏi. Đoàn trai đỉnh kéo vào làng, 
đến ngõ đầu tiên thỉ dừng lại. ồ n g  tộc trưởng gọi chõ vào  
trong nhà:

“Gợơ ơi, gạo ơi, gạo ờiỉ
Nắm cơm, bát nước, nấu xôi, gạo à! ”

Dứt câu gọi của ông, đoàn quân reo à à. Trống mõ, tù và 
nổi lên. Trong nhà cỏ người mở cổng và cho đoàn một bát 
gạo nếp trắng thơm. Ông tộc trưởng đỡ lấy gạo đổ vào 
thùng cho đoàn quân đi đến nhà thứ 2, thứ 3 ... Qua mỗi 
nhà, đoàn quân đều dừng lại, ông tộc trường đều gọi như 
thế, chủ nhà lại cho gạo như thế.



Đi đến nhà cuối cùng thì trời vừa sáng. Cả đoàn lại 
kéo nhau ra cánh rừng ngoài làng nghỉ ngơi. Các cụ bà từ 
trong làng ra nấu xôi, đơm ra thành từng phần vào lá 
chuối cho mỗi người một suất. Mọi người ăn xôi chấm 
muối trắng. X ong, ai về nhà nấy để đón ngày mồng 1 tết 
ờ gia đình mình” (1).

Ỏ làng Đồng Kỵ (xã Đồng Quang, Bắc Ninh) vào đúng 
giao thừa, tại đình làng, trong khói hương nghi ngút, trên 
hương án, 4 cụ già đại diện cho 4 giáp, xồng ra tranh nhau 
ôm chiếc cột đình to nhất dể thi khỏe. Tục truyền đây là 
cuộc tuyển quân của Thicn Cương đế, hưởng ứng cuộc giải 
phóng dất nước của Thánh Gióng chống giặc Ân tàn bạo.

Lễ trăm tự (Chém chữ) ờ làng Liễu Đôi (xã Liêm Túc, 
huyện Thanh Liêm, Nam Hà) diễn ra rất độc đáo.

Đem trừ tịch, tại chùa Ba Chạ, các trưởng tộc đeo gưcỊ 
quỳ trước bàn thờ làm lễ. Khi chuông chùa điểm, báo g 
Tý - 12 giờ hoặc 0 giờ, GIAO THỪA dã dến, đèn nến bỗng 
tắt hết. Mỗi vị trường tộc liền rút gươm ra - gươm báu của 
từng dòng họ - chém một nhát vào băng giấy dỏ. Khi dèn 
sáng trờ lại, các vị cầm đoạn băng giấy mình vừa chém 
được len xem. Đó là chữ dầu câu của từng chương, mục 
trong cuốn sách THIÊNG, vốn là tập binh thư mật tuyệt của 
làng, vẫn cất kỹ trong hậu cung Đồn ông Thánh họ Đoàn. 
Đó là tập “Võ trận huyết lệ quyết thư” (Sách về các trận

I

(l) Địa chí Hà Bắc. Ty Văn hóa thông tin - Thư viện tinh Hà Bấc, 
1982, tr. 538.



đánh giặc qua máu và nước mẳt). Ai chém được đoạn nào 
thì đem về, truyền đoạn ấy cho con cháu trong họ bằng cách 
luyện ròn võ thuật - võ trận của cha ông, chứ không phải 
học võ trên sách, bàng sách.

Chắc chắn còn nhiều tục lạ và nhiều hành động “khỏ 
hiểu” hoặc kỳ thú khác ờ các làng, các nơi vào lúc này, 
chính lúc này trên mọi miền đất nước.

Nhưng với vài dẫn chứng đơn lẻ trên, cũng dễ nhận ra 
một điều, chi vào thời điểm ấy, thời điểm dược xác dịnh 
chung cho toàn quốc - không gian phổ quát; cho toàn dân 
tộc ngày nay vồn là cộng dồng ngày trước và trong suốt bao 
thế ký qua - thời gian dặng dặc - vẫn giữ bền trong một quy 
ước ấy, một phong tục ấy.

Vậy GIAO THỪA đúng là thời diểm cần được quan sát 
cn bình diộn lổng thể trước nó và sau nó dể có nó là đỉnh 

jiểm rồi để cuối cùng dịnh hướng cho sự suy nghĩ dầy đủ 
hơn vè Tết cổ truyền Viột Nam.

7. Đón giao thừa - pháo và tục đốt pháo
Giao thừa là diểm hội tụ của hai quan niộm thời gian, 

phút chỏt hết của năm cũ, phút mờ đầu của năm mới. Dơn 
vị thời gian dể có và lại có giao thừa là một năm, vừa một 
vòng quay 4 mùa thời tịct trong vu trụ. Vậy là cả một năm 
vận dộng và một sự vận động tổng thể: thời gian vận động, 
con người vận dộng, vạn vật vận động, thời tiết - khí hậu - 
mùa vận dộng, đổi thay. Hai thời gian này - năm CÖ và năm 
mới - nối nhau liền mạch mà rồi vẫn là khác biệt, vụt biến 
cũ thành mới.





Để dáp ứng, chào mừng, tôn cao, dánh dấu cái thời điểm  
đầy xúc động, thiêng liêng ấy, người ta đã cử hành hàng 
loạt nghi thức cúng lễ, dâng mời trong nhà cũng như chốn 
trung, chùa miếu của cả làng. Một vị thần được dâng mời 
không xa lạ; ông Công đi chầu trời hôm 23 tháng Chạp, nay 
trở về hạ giới.

23 tháng Chạp: ngày Táo quân chầu trời để trình N gọc  
Hoàng Thượng đế mọi việc ở trần gian năm qua. Cuộc lên 
đường được biểu hiện bằng một lễ thức quan trọng, phổ 
biến. Nhà nào cũng mua cá chóp làm ngựa trong hành trình 
triều thiên của ông Táo. Bộ ba Thổ công, Thổ địa, Thồ kỳ 
này vắng mặt trần gian cũng dược hiểu là công việc của 
năm cũ tới đây tạm ngừng, không xem xét nữa. Hạ giới ở  
trong trạng thái ngừng nghỉ - như sự chết tạm thời - âm 
tính, trong quan niệm âm - dương vận hành licn tục trong 
vũ trụ của triết lý phương Đông.

Tương ứng lịch tiết thì thời đoạn này là tàn đông, lạnh 
lẽo, cỏ cây úa héo, đất đai - vườn, ruộng cũng nghỉ ngơi, 
bất dộng.

Tương ứng dời thực xã hội thì từ ngày 23 tháng Chạp 
được coi là thời doạn nằm trong phạm trù TÊT. Con người 
lo mọi việc đón tết, mọi hành động tập trung vào dón xuân, 
dón cái năm mới, năm mới - như đã biết: song song với 
việc dó là tới ngừng nghỉ các hoạt động xã hội - kinh tế. Hệ 
thống hành chính nhà nước, triều đình tới xã, có lễ kháp ấn, 
tức là phong con dấu, triện, không xác nhận văn bản gì



nữa(l). Các nho sinh đang theo đuổi sách đèn có “lễ tạ 
trường”, có nơi thợ sơn tràng cũng làm lễ “đóng cửa rừng” 
(không vào khai thác g ỗ )...

Giao thừa, thời điểm thiêng liêng mà đất trời giao cảm, 
âm dương hòa quyện ấy dẫ chấm dứt sự lặng yên. bất động 
tạm thời của vạn vật để bùng ra sức sống mãnh liệt, mới 
mẻ, song song với sự chuyển vận của thời gian từ năm cù 
sang năm mới. Sự chấm dứt, phải được đánh dấu bàng tín 
hiệu dặc biột, dồng loạt, truyền lan nhanh chóng, mạnh mẽ 
dủ sức khởi dộng cho cuộc vận hành mới của muôn loài 
trong vũ trụ.

Pháo nổ cùng tục dốt pháo dã hình thành, với nhiều ý 
nghĩa, mục dích. Trước hết, pháo nổ nghe sảng khoái, vui 
tai như một lời chào mừng của con người trước thiên nhiên, 
rằng, năm mới dã tới, sự dổi mới dầy hy vọng dã tới! Ngườ; 
xưa còn suy tư thcm - sự suy tư mang tính lịch sử - tiếng * 
âm vang, râm ran giữa trời đêm tĩnh mịch, u minh dầy bí 
này cũng sẽ xua duổi tà ma, diều xấu, diều rủi di(2).

Nhưng âm thanh dón chào mùa xuân mới này còn man,

(1) Cỏ lài liệu nói là từ 23/12, có tài liệu ghi 25/12. Ọuan niệm chung là 
trong khoảng thời gian từ 23/12 trở di con người cùng tạm ngừng mọi 
hoạt dộng xă hội bình thường.
(2) Ngày xưa, chỉ dốt pháo tép, và mỗi nhà dùng 1-2 bánh nhỏ, theo 
phong tục, ít gây tai nạn. Ngày nay, pháo trở thành thời thượng và là 
thử chơi, thử khoe cùa người giâu. Đôt quá nhicu, gây tai nạn lớn cho 
xã hội: sinh mạng người và tốn tài sản xã hội. Nên nhà nước câm pháo 
là dúng.



thêm ý nghĩa sàu sác. không kém phần thiết thực: một lễ 
nghi nông nghiệp. Người Việt, cư dân làm ruộng nước này 
thấy rõ hơn ai hết, mùa dông càn cỗi, dất ngủ, trời ycn. Mùa 
xuân - mùa cựa dộng - mùa gieo vài, cấy trồng cây lúa. 
người ta đánh thức dất dậy - như tục gọi gạo, đánh thức lúa 
và gọi sám về. Vì chỉ có sấm vang rồi mưa dông mới tới. 
Mà cây trồng lại rất cần mưa dông, theo kinh nglìiộm là 
kích thích cây lúa lên nhanh như nìở cờ: "Lúa chiêm nép ở 
đầu bờ/He nghe tiêng sắm phắt cờ mà ỉên”. Và theo khoa 
học, thì mưa dông chuyển vận, dố xuống nhiều chất axit 
nitric và amoniac làm cho dất thêm phân bỏn, lúa lên rất 
nhanh và mạnh. Ngưòâ ta còn biết rằng, một thời xa hơn, 
con người đà giă cối, gõ mõ, rồi đánh cồng, chiêng, trống 
giả là tiếng sấm dầu xuân, cầu sấm về, gọi mua tới cho 
mùa xuân trồng cây.

Trở lại với tiếng pháo chào mừng năm mới. Vậy là việc 
đón liếp ông Tảo mới dà xong. Người ta thay bộ ba dầu rau 
mới (bàng dất sét) vào bẻp. Từ lúc này, vị “dộ nhất gia chi 
chủ” lại có mặt với danh nghĩa người chủ tinh thẩn dà dược 
thiêng hóa, trong từng nhà.

Sau phút giao thừa, sau khi pháo nổ, người ta làm cuộc 
“du xuân”, càu cúng tìm may. Chọn dược hướng xuất hành 
tốt, người ta dến dền, chùa làng làm lỗ. Khi ra về có tục 
ngắt một cành hoa hoặc một nhánh nhỏ cây cối mang về, 
gọi là hái lộc. Cành hoa, nhánh cây là cành lộc.

Song tục hái lộc không dơn giản thế.







Mỗi gia đinh cử một người cao tuổi nhất xuất hành đầu 
năm đi ỉỗ chùa và hái lộc. Được cụ bà là tốt nhất. Trước khi 
ra khỏi nhà là chọn giờ, chọn hướng, xem tuổi. Người ta 
thường hái lộc ở cây đa đầu làng hoặc nếu đi chùa lễ Phật 
thỉ xin lộc ở cây cổ thụ già nhất trong vườn chùa nhưng tôt 
nhất vẫn là hái lộc đa. Vỉ đa là giống cây sống lâu, tượng 
trưng tuổi thọ, đa còn nghĩa là nhiều, hái lộc đa sẽ nhiều 
con, hoặc nhiều tiền bạc... Nhưng hái lộc đa cũng phải có 
ý: chọn cành cây hướng về phương đông, lá sạch, không 
sâu, cành đẹp, lá lành cỏ búp mới thật tốt. Khi đi, cụ già 
thường dắt theo cháu đi theo, vì trẻ - già, hai thế hệ hợp Lj 
là tiêu biểu cho hạnh phúc gia đình. Trước khi hái lộc p ì ' 
đếm số là trên cành. Nếu số lá chẵn thì đi buôn không ti I 
nhưng nếu di hỏi vợ thì lại tốt, vì chẵn là đủ đôi! Nếu mon^ 
đẻ con thì số chẵn sẽ không dẻ nữa. Nếu búp lá nở, người ta 
đoán là sinh con gái. Đem lá, xem lá xong thì niệm chú “xin 
lộc lấy may! Xin lộc lấy may!” rồi mới ngắt. Nhất thiết 
không dược cho lộc. Cho lộc sẽ mất lộc. v ề  nhà phải dắt 
lộc dưới mái tranh ngay gian giữa cửa chính và gìn giữ trọn 
một năm mới bỏ di.

Tục hái lộc sinh ra từ truyền thuyết, rằng, ngày xưa, Vua 
Hùng nhân chuyến đi chơi mùa xuân, hái cành lộc đem về 
cho con với mục đích truyền điều may điều tốt cho dòng 
dồi nhà mình. Dân chúng biết chuyện, làm theo và hái lộc 
đầu xuân trở thành phong tục.

Lại có người, đàu năm di lễ chùa, không hái cành lộc mà 
lại xin “hương lộc”. Sau khi đặt lễ, dâng hoa, người ta đốt 
một nén hương sào hoặc hương nhỏ, rồi cứ cầm hương



khan vái Irưỏc bàn ibớ. Xong inang hương đó vồ cám ờ bàn 
‘-hơ tô tiên nhà mình, hoặc bàn thờ Thổ công. Xin hương 
iòc, người ta nghĩ tới ngọn iửa, màu dỏ, sự sống và hạnh 
phúc, lại ìấy íửa từ nơi thờ tự về tức là xin lộc của Phật, của 
Tuầiìh thì chắc chấn Phật. Thánh thế nào củng âm phù cho.

iỉ- VÀO TÉT (Từ mồng 1 đến mồng 7 tháng Giêng)

Sau lễ giao thừa, những tràng pháo đua nhau nổ tràn lan 
nhà nọ lởi nhà kia, xóm này sang xóm khác. Rồi cả làng âm 
vang tiốiiíi pháo chào ngày Nguyên dán - dầu năm dã đôn.

Dù màn dem buông tòa nhưng không khí của ngày xuân 
mới da về. Trong giây phúí thicng licng ấy, thiên hạ dua 
nhau ở tràng pháo nổ dòn vi họ nghĩ: Pháo se xua đuổi 
cược ma ỉà ác khí; pháo tống tiễn nhưng xúi quẩy của năm 
qua; phau nổ cảng dòn thi càng may mắn cho sự nghiệp cả 
•iáíú. Vi vậy mà mỗi khi têt đỗn hầu như nhà nào cũng có 
pháo vù viẹe dốt pháo đâu năm đã trở thành một nghi lễ, 
phong tục.

ở  những iàng tự làm được pháo như Binh Đà (Hà Nội) 
Qồn« Ky (Bấc Ninh) v .v ... inì nghi lễ nảy lại càng phong 
phú. Pháo to, pháo nhỏ, phao lép, pháo vịt, pháo cây, pháo 
thăng thiên, pháo cối v .v ... deu dua nhau khoe mau, đọ 
tiếng. Đồng bào Nghệ - YT.ih không chi đốí pháo mà còn 
đốt “lỏi” gay nên tiếng nô dữ dội làm cho một số vật nuôi 
sợ hài bò nhà ra di dến sau tổí; mới về hèn ơ dây mới có câu 
ví “chạy như CỈ1Ó phải lỏi”.

Tiếng pháo dòn dà tượng trưng cho khí thế rnạnli mẽ



đàu năm, là biểu Urợng đặc sắc của ngày tết cùng với cây 
neu, thịt mờ, ciua hành, câu dối, bánh chưng mà mọi người 
không quen nhắc nhở khi xuân về, tết den.

4'77//7 mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Nêu cao, pháo nổ, bảnh chưng xanh ”

Sáng ngây mồn2 một tết, pháo lại nổ ran. không kém 
giao thừa. Có khác chăng chỉ là: giao thừa phải nổ pháo đều 
vì dó là thời diem thồng nhất, chuyển tiềp của năm cũ và 
năm mới, còn lúc này, mỗi nhà đốt pháo, tùy theo ý thích, 
mặc dầu vẫn với ý nghĩa chào mừng ngày mới, năm mới 
Ngoài sân pháo nồ, trong nhà bày mâm cỗ dể cúng ông b 
ông vài tại bàn thờ gia tiên gọi là lễ chính đán. Lễ phẩn, 
gồm tất cả những thử dã chuẩn bị từ trong tết như bánh 
chưng, bánh dày (ờ Miền Nam thì bánh tét), cỗ mặn, cỗ 
ngọt, hoa quả, rượu trà, hương dăng, trầu cau. Dù không 
bày len cồ nhưng hầu như nhà nào cũng có một cây mía dê 
nguycn cả ngọn dựng bôn bàn thờ gọi là “gậy cùa ông vái”. 
“Chính dán” là lễ cúng long trọng nhất mờ dầu cho cả một 
năm cỗ tươm tất không những có ý nghĩa biểu hiện lòng 
hiếu thảo, tôn kính của con cháu đối với tổ tiên mà còn là 
dịp trình diện với xóm làng về khả năng lo liệu tết nhất của 
mình nừa.

Cũng trong buổi sáng ấy, nhiều nhà mang lễ vật ra chùa, 
dền, dinh, miếu, nhà thờ dể tháp hương cúng bái cho dù 
những nơi thờ tự công cộng ấy đã có người đại diện cộng 
dồng dảm nhiệm, lo toan. Khác với đinh miếu, lễ phẩm cúng 
ở chùa chỉ là oản, chuối, hương hoa chứ không bày cỗ mặn.
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Những người con thứ nếu chưa gửi cỗ trước tết thì sáng nay 
cũng mang cỗ đến nhà trường cúng luôn.

ở  nông thôn Nam Bộ thì việc cúng đơm ngày tết hơi 
khác một tý. Sáng mồng một tét, tất cả chức.sẳc cùng với 
dân đinh của làng phải ra lạy Thần ở đình rồi sau đó mới về 
lạy tổ tiên bcn nội, bên ngoại và tổ tiên bạn hữu.

Trong dịp tết, người ta củng cơm một ngày 3 bận vì họ 
quan niệm vào những ngày dó, tổ tiên luôn luôn có mặt trên 
bàn thờ.

Trong ý nghĩ của dân chúng, mồng một Tết là ngày 
thiêng liêng nhất của một năm, hay nói dứng hơn là “khởi 
đâu của mọi sự khời dầu”. Sự nghiệp của con người trong 
năm đó thành bại, tốt xấu một phần quan trọng là do thời 
điểm thiêng liêng này quyết định, nghĩa là nó có khả năng 
ticn nghiệm cho mình. Vỉ vậy mà vào ngày này mọi người 
đều phải thận trọng, phải tuân theo những tục lệ phiền toái, 
có khi kỳ dị, lắm luc khồng giải thích nổi, không hề thấy ờ 
ngày thường. Xin kế ra dây một số ví dụ:

1. Tục xông đất
Sau lễ đưa ông Táo lên chầu trời (23 tháng Chạp), người 

ta kiêng dào bới dất ít nhất là đến ngày hạ nêu (có nơi kéo 
dài đến cả tháng Giêng như Nam Bộ). Cho nên những ngày 
này dất đang nghỉ, đất cũng trở nên linh thiêng và con 
người không được hành động tùy tiện nơi mảnh đất mà 
mình đang ờ. Cho nên ngày mồng một tết mới có tục xông 
đất thật là quan trọng. Trừ những người ở chung một nhà, 
còn bất cứ ai đạp chân trên dất vườn nhà mình đầu tiên vào



ngày mồng một tết thì người ấy dược xem là khách “xông 
đất” (có nơi gọi là dạp đất xông nhà). Người ta cho ràng 
việc xông dat có ảnh hườn a sâu sãc den vận mệnh của eia 
chủ tron a cà năm. Neu dược người xông dat tot thỉ làm ăn 
nên nổi, mọi chuyện tốt lành. Neu gặp người xông dất xấu 
thì se tậm tịt. khó khan. Tốt và xấu ờ đây được dánh giá là 
“đuvên” Víà “vía”. Thực ra “duyên”, “vía” này cùng lien 
quan tới cả linh, dạo dire từng người. Kinh nghiệm cho hay 
rằng: Những ai xởi lởi, thật thà, hồn nhiên, làm ăn phát d vạl, 

con cái dông đúc (có trai, cỏ gái), mặt mũi sáng sủa, than 
hình dầy dặn, không cỏ tang thi sẽ là người tốt duyen, tôt 
vía. Còn những ai vốn lòng nham hiểm, bien lận. tính keo 
kiệt, con cái hiếm hoi, gia dinh lùng củng, kinh tê sa sút thì 
phần lớn nhũng người ấy là xấu duycn, xấu vía. Nêu chang 
mav mà họ xông dắt cho mình thì thật là dáng loi Cho nen 
có nhừng gia dinh dã cấn thận, lo xa bàng cách ngầm ngỏ ý 
chào mời trước với một ngưòi nào đó dược xem là tốt vía 
dể sáng mồng một họ den xông dất, xông nhà minh cho thật 
sớm. Nhưng ỉại có một diều hơi oái oăm là neu mời nhau 
trước thì sẽ mất ý nghĩa, nó phải ià sự tình cờ. ngẫu nhiên 
mới cỏ giá trị, coi như trời xui den, tròi dịnlì sẵn sự tốt xâu 
cho từng nhà trong năm ấy chứ không thể theo nguyện 
vọng cá nhân cùa một ai.

Mặc dầu vậy, con người vẫn muốn tự lạo ra nhừng dieu 
tổt đẹp cho mình (ít nhất là về mặt tâm lý) nen họ vẫn cố 
tránh diều dữ, tránh những kẻ xấu vía dầu nãm.

Hiểu vậy nên cũng chẳng ai dại gi den nhà nhau sáng



sớm mồng một lết để rồi nhỡ gia đình làm ăn không khấm 
khá thì họ SC Irách oán quanh nãm. Còn nhông người dă 
được thể nghiộm, đa dược xcm là lốt duyên, tốt vía trong 
những năm trước thì cung không thể chủ quan vì cái vía ây, 
cái duyên ấy cỏ thồ hợp với nhà này mà không hợp với nhà 
nọ; tôt ở nãm Tý mà xấu ở năm M ão.v.v... Cho ncn dù biết 
“xông dât” ỉà một công việc quan trọng, vinh dự nhưng ai 
cũng có ý e ngại. Thân thiết lắm, nể nang lắm họ mới dến 
với nhau và khi den cũng phải chuẩn bị dẩy đủ “thủ tục” 
của một vị “xông dất chính thống” chứ không phải dến như 
con người thường. Phải có một chai rượu hay một cơi trầu 
cùng với những lời !õ tốt lành dổ chúc mừng gia chủ trong 
không khí thicng licng mà ấm cúng ấy. Khi dặt chân lcn đất 
người ta, dộng tác dầu lien của người xông đất là châm lửa 
dôt pháo. Sau transí phao nổ giòn khách mới vào nhà chào 
hòi, chúc lụng và bien ^uà.

Gia chủ tiếp don ngtròi xông dất như một vị khách quý, 
chúc tụng lại và mừng tuồi một món quà gọi “lộc xuân” rồi 
mời khách cùng ăn tết với gia dinh qua bữa tiệc dầu năm 
khá trịnh trọng.

Trân trọng vậy, sung sướng vậy nhưng khi tạm biệt gia 
chủ, người xông dất vẫn ít nhiều suy nghĩ vì không hiểu cái 
“duyẽn”, cái “vía” của minh ra sao? Việc dó phải chờ đến 
cuôi năm mứi trả lời dược.

Lỗ cũ, nếu làm ăn phát dạt thì thế nào trong buổi tất niên 
năm ấy gia chủ cũng sỗ mời người xông đất đến dự và lúc 
bấy giờ mới nói được cái câu “cảm ơn” một cách vững



vàng, khẳng định. Cũng đến đây, Irách nhiệm của n g ư ờ i 
xông đất coi như hoàn thành.

Nhà nào đã có người xông đất rồi thì việc tiếp khách  
trong ngày mồng một lết không có ảnh hưởng gì đến g ia  
chủ kê cả người tốt vía lẫn người xấu vía.

Mồng một tết là ngày linh thiêng như trên đă nói nên m ọi 
người đêu có ý thức giữ gìn, tô điêm cho nó thêm đẹp. N eu  
xẩy ra việc gi không lành thì ai cũng nghĩ là nó SC thành “cái 
dớp” đáng lo cho cả 360 ngày tiếp theo. Do vậy mà:

- Người ta kiêng quét nhà vì sợ Thần Của theo rác rưởi 
đi mất không còn phù trợ cho gia dinh trong việc làm ăn.

- Kiêng chửi mắng, dánh dập con cái để mong cả năm  
được yên ổn, thuận hòa.

- Kiêng dòi nợ vì nếu dầu năm phải trao của cho người 
khác thì bản thân mình sẽ mất mát, thua thiệt quanh năm.

- Kiêng cho lửa, xin lửa vì lửa lượng trưng cho “cái dỏ”, 
“cái may”của mồi nhà. Cho lửa tức là cho “mất dỏ”, chỉ còn  
lại phần đen cho mình phải gánh chịu.

- Kiêng cho mượn đồ vật dụng vì dấy cũng là một hỉnh 
thức “trao của” như việc giả nợ.

- Kiêng làm vỡ bát, đĩa, ấm chén.v.v... để tránh sự dổ 
vỡ trong cả năm.

- Kiêng nói những câu “mất mát”, “chết chóc” dể cuộc  
sống khỏi diễn theo như thế.

- Kiêng ngồi ngang giữa cửa vì cửa là biểu hiện của sự 
trôi chảy, thông thương. Ngồi giừa cửa tức là cản trở sự trôi 
chảy, trót lọt của gia đinh trong mọi hoạt động.



- Kiêng vỗ vào vai nhau làm cho nhau xúi quẩy, kém 
duycn.

- Kicng dể dèn hết dầu rồi tự tắt trcn bàn thờ vì như thế 
chẳng khác nào cuộc đời hết sức sống.

- Kicng khóc than, rầu rĩ dù trong nhà có người chết để 
tránh sự ảm đạm cả năm.

- Nhừng người có tang không được dến nhà người khác 
vì như thế sẽ làm giam lòng hiếu thảo đối với người đã 
khuất và làm cho người khác buồn lây nỗi buồn của mình.

- Kiông đi vào giờ xấu. Phải chọn hướng tốt, chọn giờ 
“hoàng dạo” mà “xuất hành”.

Nói chung mồng một tết là riìột ngày vui, ngày đẹp 
nhưng cũng có thể nói là một ngày của kicng kỵ, giữ minh 
cho cẩn thận về nhiều mặt: ăn, mặc, nói năne;, di lại. Trong 
cái không khí tôn nghiêm ấy, mọi người phải xử sự tốt dẹp 
với nhau. Dù ngày thường có giận dỗi hôm nay cũng phải 
cời 1Ĩ1Ở chan hòa, bằng không thì cũng phải “nén” nó lại 
chứ không ncn cãi vã, độc khẩu làm ảnh hường dến niềm 
vui chung của mọi người, như tục ngữ:

“Giận đến chết, tới Têt cũng thôi”
Mồng một tết còn có tục mừng tuổi và chúc thọ. Bô nụ  

ông bà mừng tuổi cho con cháu; con cháu chúc thọ bồ mẹ, 
ông bà, anh chị em, bạn bè, những người thân thiết mừng 
tuổi cho nhau. Có thể là mừng bàng tiền hoặc bảng quà 
nhưng phải chú trọng dến mặt hình thức vì ngày tết ai cũng 
thích đẹp, cái gì cũng phải dẹp. Ngày thường, những người



trong gia đinh cọ thể xuề xòa, nhưng hôm nay thí khác, 
người già phải khăn áo chình tề, ngồi trang trọng trcn 
giường, trên ghê dể con cháu tới mừng thọ “thêm một tuổi, 
thcm mạnh khỏe’', “sống lâu” v .v ... Ngược lại, con cháu 
cũng nhận dược ở bề trên một sự âu yếm, tòn trọng, những 
lời khuyên bảo ân cần hữu ích trong cuộc sống cùng một 
phong bao màu hồng, trong có dồng liền mới.

Mừng tuồi là một dịp dể những người thân thiết quan 
tâm đến nhau về quyền lợi vật chất dược thông qua tình 
cảm ncn rất có ý nghĩa. Chẳng cần lính ngày sinh tháng đỏ, 
người ta cứ cho rang: Thêm một tết là thcm một tuổi, thêm 
một là thêm một diều dáng mừng. Người trẻ thì lớn khôn, 
người già thcm tuổi thọ. v .v ... Đó là lý do chính dáng de họ 
mừng, biểu nhau mà không ai nờ chối từ vi dây là “khước” 
là “lộc” dầu nãm.

Cùng với hình thức mừng tuồi này, mọi người có thể 
dền ơn, trả nghĩa cho nhau một cách te nhị. Học trò câm tạ 
công lao dạy dỗ của thay giáo, bẹnh nhân cảm tạ lòng tốt 
của lương y, nhưng người có quan hẹ “dặc biệt” cảm tạ lẫn 
nhau bằng những món quà quý...

Đẻ càu lộc, cầu tài, vào sủng mồng một còn có tục “gánh 
nước dầu năm để nhất bản vạn lợi”. Một số người nghèo di 
gánh nước tại giếng làng về cho các nhà. Nhưng họ rất có ý 
chí, chỉ vào nhà nào dã có người xông dẩt rồi. Gánh nước 
này được các gia chủ niềm nở tiếp nhận bởi người ta tin 
rằng: dầu năm có người gánh nước tới thì quanh năm, tiền 
của sẽ dổ vào nhà như nước. Gia chủ sẽ thường cho người



gánh nước mở hàng ấy một sổ tiền gấp 10 lẩn những gánh 
nước thường và người sánh nước cìins chúc tụns gia chủ 
những lời chúc tốt dẹp nhất.

Lại có người cầu kỳ, hôm 30 tết dă di hẹn người gánh 
nước hay dua gánh nước dầu den nhà mình de cái lộc ấy 
chưa kịp san sẻ ra nhà khác.

Cùng ý nghĩa như vậv, ớ nhiều làng có nhừns nsười dàn 
ông khăn áo chỉnh le. mans, theo nhữne mành giấv dỏ viết 
sẵn 4 chừ: "Nhất bản vạn lợi" (Một vốn vạn lãi) den chúc tết 
từng gia dinh, trao mảnh giấy dỏ cho gia chù cùng với nhưng 
lài chúc tụng tốt lành. Gia chủ niềm nở nhạn giấy, cảm ơn 
người dà chúc mỉrns rồi Ịậns lại mội món quà hay ít tiền.

Từ các hiện tượns ke tren, chúng ta có the nói: Những 
lê nghi Irons nsày m ồns một tết hâu như chỉ dien ra ờ 
phạm vi gia dinh. Đó là sự cầu chúc (diều may mấn), cầu 
lộc (lien bạc, con cái), câu thọ (sức khỏe, tuổi sià) cho 
người trons nhà.

Têt là dịp s i a o  |ưu tinh cám, hòa hợp eiừa con nsuời với 
dỏng loại. Dons loại hay con nsười, được hiểu là cá người 
dang sons và nsười đã qua dời. Dân ta theo tín ns.ườns thờ 
tô tien như dă thay, nsười xa que, díi bất cứ le gỉ, cử mỗi lần 
dông tàn, xuân tới, bảng mọi cách, khàn gói tìm về quê 
hương, noi chốn rau cắt rốn, nơi có ông bà tồ tien yen nghỉ, 
dể dược gạp mặt, doàn tụ với người thân; còn dể dược thắp 
nén hương cúng viếng gia tien. Tình nhà, tình quê cùa người 
Viột Nam thật sâu nặng, tình họ hàng càng phải gắn bó.



Tết là dịp đi chơi, thăm hỏi, chúc mừng, dộng viên nhau, 
nhưng cũng đă có “lịch” cho những nghi lễ, giao tiếp đó: 

Mồng một thì ở nhà cha,
Mồng hai nhà mẹ. mồng ba nhà thầy.

Nhà cha, ấy là họ hàng bcn nội, họ của bố. Mồng 2 nhà 
mẹ, họ hàng bên ngoại, họ của mẹ, dồng thời họ của vợ  
minh (nếu là người dã cỏ vợ). Mồng 3 di lễ tết thầy. Thầy ở 
dây là thầy học. Nhưng nếu là con bệnh thỉ tết thầy lang 
cũng đúng. Sau một năm làm ăn cặm cụi, chỉ những ngày 
này, bố mẹ, anh em, con cháu, họ hàng mới có diều kiện 
tiếp nhau, trò chuyện thoải mái bên chén rượu xuân, bên ấm 
trà hương ấm áp.

Theo tục lệ ấy, cô dâu ờ lại nhà chồng cả ngày mồng 1 
để lo mâm cỗ cúng và ngày ấy các con thứ cũng dem cỗ, 
hương hoa đi cúng ở nhà thờ họ hay nhà tộc trưởng. Sang 
ngày mồng 2, cô dâu cùng chú rể về chúc tết bố mẹ v ợ ...

Đối với trẻ em và với người dân thông thường thì cũng
X) lịch đi chơi và chỗ chơi:

Mồng 1 chơi nhà 
Mồng 2 chơi ngõ 
Mong 3 chơi đình...

“Chơi ngồ” là ra khỏi nhà, dánh đinh dánh dáo. “Chơi 
đinh” là ra dinh xem hội hoặc dự các trò chơi công cộng, 
lên đu, chọi gà. Vì xưa kia hội làng mùa xuân thường mờ 
ngay trong dịp tết.

Với quan niệm “âm dương dị dồng nhất lý” nên dã có 
mời thì phải có “dưa”mới dúng lẽ. Nếu như lễ cúng vào



sáng mồng một tết với ý nghĩa là để mời tổ tiên ông bà ông 
vải về ăn tết với con cháu thi lễ cúng vào ngày mồng 3 là đê 
tiễn đưa ông bà, tổ tiên về lại thế giới bcn kia. Lễ phẩm 
cũng chỉ là những thứ đã từng bày biện trong ba ngày tết, 
có nhà thêm đĩa xôi, con gà, hương hoa, trầu, cau đều thay 
mới trong lời khấn gia chủ hướng về 3 ý:

- Cảm tạ tổ tiên đã về với con cháu.

- Nay tiễn tổ liên đi, mong tổ tiên phù hộ cho con cháu 
“tứ thời vô tai dịch chi xâm, bát tiết hương trinh tường chi 
khánh”.

- Trong ba ngày tết, con cháu có gì khiếm khuyết thì Xì 

tổ tiên tha thứ cho.

Sau “cúng đưa” là lễ “hóa vàng, mã”. Vàng, mà lài 
bằng giấy, tượng trưng cho dồ dùng của neười đã khuất h' 
sinh thời như áo, quần, giầy, mũ, các thứ trang sức, V.V 

Nhân ngày tết, dể biểu hiện lòng hiếu thảo của mình, Ị 

cháu đă mua sắn những thứ đó dể tổ tiên dùng. Nhiều 
hoặc dẹp, xấu là do khả năng vì dù có “lễ bạc” nhưng “tam 
thành” là dược. Khi đưa tiễn tổ tiên, con cháu muốn gửi 
theo cùng nhừng thứ dó bàng cách đốt nó thành tro gọi là 
“hóa vàng”.

Người ta hóa vàng ở giữa sân hoặc chọn một góc vườn 
sạch sẽ, quét dọn tươm tất, đưa vàng mã ra đó, thắp hương 
biện lễ rồi châm lửa đốt cho đến lúc tất cả đều cháy hết là 
xong. Đổi với những người có tính cẩn thận thỉ họ mời thầy 
cúng dén làm lễ đàng hoàng trước lúc hóa. Thầy làm đủ 
phép tắc, và khi vàng mã đang bốc cháy rừng rực thì thầy sẽ



het lên mây tiêng như một cách giao cảm với thân linh, điêu 
quan trọng mà người trần không thể biết được!

“Hóa vàng” xong, việc đơm cúng ngày tết trong các gia 
đỉnh coi như tạm ồn. Gia chủ có thổ rời khỏi bàn thờ gia 
tiên để thực hiện những nghi lỗ chung của cộng đồng như 
“khai canh”, “khai sơn”, “cầu xuân” và tham gia hội hè 
đình dám của làng. Tuy nhicn, nếu ai có diều kiện thi vẫn 
cứ tiếp tục thờ phụng trong nhà. (Trong thực tế, nhiều nhà 
kéo dài tết dến lễ khai hạ (mồng 7 tháng Giêng). Trong thời 
gian ấy, tại đình, chùa làng các nghi lễ mừng xuân dược cử 
hành nghiêm túc.

Sau lễ giao thừa, các vị chức sắc cùng các bô lão về nghỉ 
chảng mấy chốc dà khăn áo tề chỉnh ra dinh đón năm mói 
gọi là tục chủc tết tại đình.

Ông Tiên chỉ dâm trách việc lỗ Đức Thành hoàng bang 
bài văn chúc. Giữa dèn nển sáng trưng, sau hồi chiêng trống 
uy nghiêm, ông cao giọng dọc bài văn chúc tct:

“Năm cũ đã qua 
Năm mới đã đến 
Bước vào đình í rong 
Tôi xin kính chúc:

Trước tôi chúc Thảnh cung vụn luc, thượng dương 
dương, bảo quốc họ dân, lưu án tích phúc.

Tôi lại chúc kỳ lão sổng tám chín mươi, thọ tâng thêm thọ.
Tôi lại chúc quan viên trùm lão, niên tăng phú quỷ, nhật 

hương vinh hoa.



Tôi lại chúc quan lại binh viên, ta đột pháo xông lên, 
công thành danh toại.

Tôi lợi chúc đồng trang thượng tạ, già sức khỏe, trẻ 
bình yên, nhờ đức vua, nhà no người đủ, các xưởng Thiên 
thu vạn tuếl ”(l);

Đọc văn xong, ông tiên chỉ lể trước bàn thở lui ra để các 
chức sác, quan viên cùng bô lăo lần lượt vào lễ. Một tràng 
pháo nồ mừng xuân mới.

Sau đó mọi người ra chiếu ờ gian bên đình an tọa, chúc 
tct ông ticn chỉ và chúc tét lẫn nhau trong tiệc trầu cau và trà 
hương thơm ngát, cùng khói thuốc lào tỏa lan như mây...

Nhai giập bã trầu, uống hết tuần trà, mọi người ra về 
thôn xóm, dự cuộc chúc tết hàng thôn, hàng xóm, cùng các 
phường nghề, phường buôn. Các phường viên cùng chúc tết 
ông Trùm, tại diếm sở của thôn, xóm ...

Ở dây, một người vào tuổi trung niên, mau mồm miộng, 
ra dôt ncn hương cắm vào bát hương tại bàn thờ, rồi quay 
nhìn ông Trùm chúc tết:

“77w u quang đãng dật 
Thực khí nhân luân 
Ngũ lão ban đồng kiên lão 
Tam đa chúc hiệp hoa phong 
Tam đạt tôn chữ xỉ làm đầu(2)‘

' * Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao, lập II, Nxb Minh Đức, H. 
1957, Tr. 125.
( * “Thời gian thong thả



Ai cung mừng ông Trùm tuổi thọ 
Sách có chữ rằng:
"Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ 
Nhân kiêm ngũ phúc thọ vi tiên,,(ỉ)
Mừng ông Trùm đầy phúc lộc kiêm tuyền 
Lại gồm clìừ "Hương Trung thượng thọ ”

Tước lộc thế mà danh lợỉ thế 
Dầu nghìn năm còn tiếng thơm dài 
Thảnh tlĩơỉ thọ vực xuân đò ỉ 
Đâu đâu cũng hoan hài ca vũ,f(2{

Nghe nhữna lời chúc tốt dẹp trên, ông Thủ chỉ sung 
sướng, cảm dộng, cầm cơi trầu mời mọi người và cũng cỏ 
lời chúc bà con mọi diều như ý muốn vào năm mới này.

Liền dó ông Trùm lại mời mọi người uống chcn rượu 
thườns xuân và mừng lẫn nhau và một bánh pháo nổ ran, 
mừng cuộc gặp mặt năm mới thật vui vẻ, tốt đẹp.

Sau giờ phút dó, mọi người trờ về nhà lo cái tết cho gia 
đình minh.

Cũng trong thời gian này, người làng thỉnh thoảng nghe 
tiếng pháo nổ, xcn lẫn tiếng chuông chùa. * (I)

Cỏ cây người người lươi thắm
Tuồi già được đầy đủ 5 điểu Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh
Tam đa chúc nhau thêm phong phú
Ba điều đạt (Phúc, Lộc, Thọ) tlìì Xỉ (Thọ) đứng dầu”

(I) Bôn mùa, Xuân ở trước; Người ta có 5 phúc, Thọ hàng đầu.
{2> Tục ngữphoìtg dao, Sđd, tr. 164.



Sớm mồng một, các vị sư cũng tất bật, bận rộn đèn 
nhang khắp các bệ thờ trong chùa. Đẻ chào mừng năm mới, 
chùa cũng đốt bánh pháo mừng xuân. Rồi sư cụ bắt đâu 
thỉnh kinh, gõ mõ, làm lễ trước Chư Phật nhân ngày mới 
năm mới đã tớ i... các bà vãi, các cụ bà lũ lượt kéo nhau tới 
chùa dâng hương và cúng lễ. Ngày xưa, có cả việc xóc thẻ, 
bói điềm may rủi dầu năm ...

Chùa mỗi lúc mỗi đông, không ồn ào, nhưng lại vui, cái 
vui nhẹ nhàng, thành kính...

2, Lễ đụng thổ - lễ hạ điền

Như trên dă nói, nhiều nhà hóa vàng vào chiều mồng 3, 
tiễn các cụ “đi” là hết tết. Còn làng thì thường mở hội xuân 
mới vào tết. Mọi người vẫn vui tết thường xuân, dự hội 
song nhiều nhà dã nghĩ tới công việc dồng áng, vườn tược 
tuy vậy, không thể íàm viộc gi chạm tới đất, nếu chưa làr 
lễ động thổ.

Động thổ là động chạm tới đất. Lễ động thổ là lễ cún¿ 
thân Đất (Thổ thần) xin thần cho con người được dộng tới 
đât - cuốc xới, cày bừa, trồng trọt cho năm mới sau những 
ngày người nghỉ, dất nghỉ từ năm cũ.

Vỉ vậy, thường sau ngày mồng 3 tết, làng làm lễ động 
thổ để dân làng bắt đầu lo việc làm ăn cho năm mới. Các 
bậc kỳ lão, chức sắc được cử lo mọi việc. Cụ Từ mờ cửa 
đình lo việc đèn nhang, lễ vật gồm hoa, hương, trầu, 
rượu. Bắt dầu vào cuộc, ông chủ tế trong trang phục ngày 
lễ, đứng trước hương án cầu khẩn, xin phép Thổ thần. Rồi 
giữ nguyên áo thụng xanh, ông di ra thửa ruộng bên đình



cuốc mấy nhát xuống đất. lấy một cục đất dặt lên bàn thờ, 
cáo thần

Le dộng thổ cũng coi là lễ hạ điền, hoặc là lỗ khai canh, 
tức là mờ dầu công việc cày cấy.

Chỉ sau buổi lễ dộng thổ này, dân làng mới dược lo viộc 
nông tang. Trước dó, ai tự do cuốc xới sẽ bị bắí vạ. Thậm 
chí, trong 3 ngày tết, nếu nhà nào rủi có người qua dời, tang 
gia cũng phải chờ làng làm lễ dộng thổ mới được dào huyệt, 
cử hành tang lễ.

Là một nước nông nghiệp, việc làm ruộng vẫn luôn 
dược quan tâm, khuyến khích. Thời Hùng Vương dã có  
nhiều truyền thuyết kể chuvện Vua Hùng di cày. Thời Đinh 
- Lê sử sách cũng dã từng ghi lại hình ảnh cảm dộng là vua 
Lè Đại Hành mở lễ Tịch diền. Các triều dại sau cũng dã duy 
trì ý nghĩa tốt dẹp ấy qua nghi thức “lễ Tịch điền” dầu xuân 
cùng tục “té Xuan Ngưu” vào dịp Tết hàng năm (sẽ nói kỹ 
trong mục “tết cổ truyền qua các thời dại” ờ phần sau). Có 
nơi lễ hạ điền dược tiến hành trcn thửa ruộng ờ cạnh sân 
dinh. Ồng ticn chỉ khăn áo chỉnh tề vào dinh thấp hương 
khấn cầu rồi xắn quần bước xuống ruộng cầm cày di một 
dường thẳng táp mang ý nghĩa tượng trưng. Theo sau tiên 
chi là một người dàn bà gánh mạ (do đàn ông đóng) quăng 
từng bó mạ xuống ruộng rồi cấy dăm ba cây. Trên bờ 
ruộng, dân làng kéo ra dông nghịt. Tiếng reo hồ ầm ĩ  hòa 
với tiếng trống rộn ràng nghe thật vui, thật khí thế. Cày 
được một vòng quanh ruộng thì ông tiên chỉ lên bờ, dõng



. dạc nói to: “Làng đă khai canh, mọi người dược phép cày 
cấy, cầu mong cho mùa màng năm nay tốt tươi”.

Nhiều nơi người ta làm lễ tượng trưng trong hội xuân và 
cày bằng “trâu giả”. Trâu được bện bàng rơm hoặc đan 
bằng nan tre to như thật, ngoài có dán giấy xanh, giấy dỏ, ở 
trong có người diều khiển, hoạt dộng rất uyển chuyển, nhịp 
nhàng không khác gì trâu thật. Lễ khai canh làm theo kiểu 
ấy dã biến thành một trò diễn vui nhộn, thu hút được nhiều 
người xem, rất có ý nghĩa trong ngày tết ờ những vùng cư 
dân trồng lúa. Tết là thời điểm mới, dổi mới, mọi việc đều 
phải dược mở dầu một cách tốt lành dể cả năm đều tốt.

Nghề nông có khai canh thỉ mọi nghề khác cũng như 
vậy. Naười di rừng, thợ sơn tràng có lễ khai sơn; nhà nho 
làm lễ khai bút; quan chức làm lễ khai ấn; nhà buôn, 
phường thợ làm lỗ cúng tổ sư - thánh sư; người dân miền 
biển làm lễ cầu ngư.

3. Lễ khaỉ son

Lễ khai sơn phổ biến cho dân miền trung du bán sơn đ 
và miền núi, dặc biệt là những người làm nghề sơn tràng, ở  
Nghệ - Tĩnh, ngày 25 tháng Chạp là ngày “đóng cửa rừng” 
không ai dược chặt đẵn cây cối nừa. VI vậy sang năm mới 
cần phải “khai”, phải “mở” để dân chủng được vào rừng 
làm ăn. Lễ khai sơn không nhất thiết phải do làng đứng ra 
tổ chức mà có thể là một nhóm, một phường nào đó cũng 
dược. Khoảng mồng 4 hay mồng 6 tết, người ta biện lễ đưa



vào miếu “sơn thần” ở cửa rừng (hoặc là một hang đá, g ố c  
cây cô thụ nào đây, thắp hương cúng bái càu cho “rừng yên, 
cho việc làm ăn trót lọt, trôi chảy”. Lễ phẩm ngoài những 
thứ thông thường còn phải có thêm một món thịt sống vì 
đấy là thức ăn không thể thiếu của thần Rừng. Cúng xong  
họ mang rìu, rựa vào rừng đẵn một vài cây “lấy lệ” khai 
trương cho công việc của cả một năm. Cũng sau lễ khai sơn 
này, mọi người mới được tự ý vào rừng làm lụng, còn trước 
đó (kể từ ngày 25 tháng Chạp trờ đi như ở Hương Sơn) là 
phải để cho Sơn Thần ăn tết, không được động rừng.

Làng Phú Lộc (huyện Phong Châu) vào đêm mồng 6 tết 
làm lễ mờ cửa rừng với phong tục lạ:

Tối hôm đó, trai gái trong làng mang cung, tên lcn 
miếu thờ ờ rừng Trám làm lễ “cúng cung tên”. Sau tuần 
hương và lời thinh cầu của vị chủ tế, con trai được nhận 
cung tên từ trên bàn thờ rồi bán vào cặp gà trống mái trói 
sẵn ở cạnh miếu. Máu của đôi gà hòa quyện vào nhau 
thành lễ vật dâng Thần. Sau đó diệu múa săn bắn được 
diễn ra thành từng cặp mà gái là “con m ồi”, trai là “người 
săn bán”. Những người múa cất tiếng hú khẽ (nam hú 
trước, nữ hủ sau) rồi từng cặp tỉm chỗ để thực hiện yêu 
cầu bắt buộc của nghi lễ gọi !à “gà phủ”.

4. Lễ cầu ngư

Cũng đầu năm mới, dân miền biển có lễ “cầu ngư”. Làng 
cử những người đại diện mang lễ phẩm đến miếu thờ cá Ông 
(cá Voi) hay các đền Đông Hải đại vương, Nam Hải Thủy



thần thắp hương cầu nguyện cho “Trời yên biển lặng”, 
“Thuyền tại ngư đa” rồi cho một chiếc thuyền ra khơi bủa 
lưới. Mẻ cá đầu tiên ấy, người ta sẽ chọn con to nhất để cúng 
thần và thả một con khác xuống nước với ý  nghĩa:

“Buông chim thả cá 
Tội vợ mặc trờ i”.

5. Lễ khaỉ bút

Các nhà nho, thầy đồ, xem lịch, chọn ngày giờ tốt, thắp 
nến hương thành kính và khấn vái trước bàn thờ, rồi lấy ra 
tờ giấy hoa tiên đã dành sẵn mua từ phiên chợ tết cuối 
năm, mài thoi mực mới, khai bút đầu xuân. Trước án thư 
hương trầm thơm ngát, các ông làm bài thơ tức cảnh tự 
vịnh hay vô đề hoặc làm đôi câu đối. Thơ này, câu đối này 
sau khi đã viết ra rồi, các thầy tự ngâm, tự thường thức 
trước rồi cho vào tráp, dợi khách văn tới là chủ nhà thế 
nào trong khi nhắp chén trà xuân cũng dọc cho khách 
nghe, rồi cùng bình luận.

Các nho sinh nhân ngày tét, xem lịch rồi cũng chọn giờ 
hoàng dạo khai bút để cầu học hành tấn tới, thi kỳ nào đạt 
kỳ ấy cho bõ công dùi mài kinh sử.

6. Lễ khai ấn

Từ triều đỉnh (quan ờ Bộ Lễ) đến chức sắc làng xã (Lý 
trường) từ trong năm làm lễ sắp ấn (cất ấn) triện (của làng), 
không dùng, tạm ngừng công việc hành chính đê ăn têt, vào 
ngày 25 tháng Chạp. Nay, đầu năm mới, chọn ngày lành, 
giờ tốt, quan Bộ Lễ làm lễ khai ấn, (Lý trưởng trong làng



làm le mờ triện), dónẹ vào văn bản hành chính dầu năm, 
thường chọn là bân văn tốt lành.

Xưa, người ta có tháp hươne, khấn cúne vị thần giữ ấn 
tín trone dịp này.

Các công viẹc hành chính từ từ ngày mai ấn này lại 
được vận hành dều dặn trone năm mới.

7. Lễ cầu xuân
Mùa xuân là mùa tươi tốt. là mùa khởi sấc của vạn vật. 

Cầu xuân là cầu sự tươi tốt ấy cho mọi hoạt dộng của con 
người trong cả một năm cầu "nhân khana, vật thịnh”; cầu 
“phong dăng hòa cốc”.v .v ...

Vào nhữn£ ngày dầu lết, người ta tổ chức cầu xuân dể 
:hỉnh nguyện nhữne mong muốn của dân làng với thân linh, 
nhờ thần linh phù hộ. done, thời diễn lại một số trò tục lái 
hiện cuộc sống xa xưa và tạo nôn không khí vui vè của cộng 
đồi!2 trons ba ngày tết. Le dược tiến hành ở nơi dinh, miếu 
hay một chỗ nào dó ngoài trời dược xcm là linh thicng.

Vùng dất tổ Phú Thọ là nơi có lễ cầu xuân dậm dặc nhất 
cả nước. Phải chăng vì đấy là mảnh dất còn giừ dược nhiều 
dấu tích ở nơi dinh, nhiều phong tục của người Việt c ổ  
trong buổi dầu dựng nước.

Xin dẫn ra dây một vài địa điểm mà xưa kia, ỉỗ dó rất 
thịnh hành:

- Xã Gia Thanh (huyện Phong Châu) cỏ lễ vào ngày 
mồng 3 tết, chủ yếu là để cầu dinh. Lễ phẩm gồm 12 chiêc 
bánh chưng, 12 chiếc bánh dày, một cỗ xôi, một con gà



cùng với hương dãng, trầu rượu. Chủ tế cáo thần linh rồi di 
ra cửa miếu nói to: “Năm mới cầu cho làng ta dinh da, gia 
thịnh, đỉnh tài, hương vượng”.

- Trong lễ càu xuân này, có trò “rước lợn” và trò “cướp 
dò” rất vui.

+ Lợn do trưởng giáp nuôi đổ thờ thần. Tất cả nam giới 
kéo den nhà trưởng giáp để tắm rửa sạch sẽ cho lợn rồi đưa 
lợn lên kiệu có mui rước đi gọi là “rước òng cầu về miếu 
Trò”. Sau dó cùng nhau mố lợn bày cỗ.

+ Dò là thanh tre dài khoáng 13 em (tượng trưng sinh 
khí nam) cắm vào dây dò (cây tre, chôn ờ sân miếu). Tế lễ 
xong, chicng trống nổi len rồi mọi người ùa dến hai cây dò 
bôn sân miếu tranh cướp dò thật mê say vi ai cũng muốn 
cho nhà mình “dinh da, gia thịnh” nhất là dối với những gia 
đình hiếm hoi.

Thôn Lương Đà», xà Bồ Sao (Vĩnh Lạc) có lễ vào ngà 
6 và 7 tháng Giông cũng với nội dung là để cầu đinh nhưm 
dưới hình thức khác.

Sáng mồng 6 tết, tất cả gia dinh sinh con trai trong năm 
qua dều phải biện lễ ra trình làng, tế thần cầu mong cho 
làng dông dân, nhiều đinh.

- Xã Dị Nậu (huyện Tam Thanh) có lễ vào ngày mồng 4 
tét mang ý nghĩa cầu dinh, phồn thực qua tục “cướp kèn”. 
Từ sáng tinh mơ các giáp dã mang cỗ ra dinh thờ cúng. 
Khoảng 8 giờ sáng thi dân làng tụ tập đông dủ tại sân đình. 
Bô lão, chức sấc cũng có mặt ở đình và đảm nhiệm việc tế 
lễ thay làng. Đúng trưa thì xong lễ, vị chủ tế bước ra thềm



đinh dõng dạc đọc bài “giáo kén” dài, xong thì chiêng trống 
nôi lên và mọi người ùa ra “cướp kén” (kén treo trên hai 
cây tre trồng giừa sân đình, mỗi cây treo 36 bộ kén, mỗi bộ 
gồm một chiếc mo can rạch ở giữa gọi là “mo đài” và xỏ 
một cái chày ngắn bằng gỗ vông gọi là “chày kinh”). Mọi 
người đẩy, chen lấn nhau thật vui vẻ, quyét liệt vì ai cũng 
mong cướp được bộ kén cầu may cho cả năm.

- ở  Vi Cương và Triệu Phú (huyộn Phong Châu) có lễ 
vào mồng 6 tháng Giêng nhằm cầu khấn “thóc lúa dề da, 
mùa màng tốt đẹp”. Trong lễ có trò múa “Hú tùng dí” rất 
ngộ nghĩnh: Mỗi làng chọn ba chàng trai biểu diễn, người 
nào cũng cầm một chiếc dòn gánh sơn son thiếp vàng, đầu 
đòn buộc hai bó lúa nhỏ và hai nắm xôi gói lá done. Họ 
mặc áo quần, chít khăn rất dẹp chạy vòng quanh sân đình 
một vòng, vừa chạy vừa reo: “Hú tùng dí”, “Hú tùng dí”. 
Dân làng cùng hú theo. Sau đó họ vào đình, dàn thành hàng 
ngang ở hai ben nhà tiền tế mặt quay vào bàn thờ Thánh và 
múa đòn gánh theo nhịp chiêng trống. Họ vừa múa vừa reo 
“Hú tùng dí! Hủ tùng dí”. Mọi người cùng múa theo. Múa 
xong 3 lần thì ông chúa trò tung lúa và xôi cho mọi người 
cướp lấy may v .v ...

- Nói chung Phú Thọ là nơi có nhiều “lễ cầu xuân” đáng 
chú ý. N ó vừa phản ánh những nghi lễ cổ truyền trong ba 
ngày tết của cộng đồng, lại vừa tạo nên không khí vui tươi 
cho làng xã lúc xuân den.

Ngày tết gắn liền với thuần phong mỹ tục. Đó là một dịp 
để con người ôn lại những truyền thống tốt đẹp của tổ tiên



trong lao động xử thế. Tục “Chúc thọ”, “Trọng lão” thể 
hiện sâu sắc tinh tlìàn đạo đức đối với người già cả. Với ý 
thức “triều đình trọng tước, hương đang trọng xi”, khoảng 
từ mồng 3 đến mồng 7 lết, nhiều làng tổ chức lễ “lên lão” 
hay “chúc thọ”, “yến lăo” cho những người cao tuổi.

- Ổ Lương Đài (huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Yên) vào 
ngày mồng 6 và mồng 7 tháng Giông.

- Ở Phượng Lâu (Việt Trì - Phú Thọ) vào ngày mồng 3, 
tháng Giêng.

- ơ  Liễu Đôi (Thanh L icm - Nam Hà) vào ngày mồng 7 
tháng Giêng.

- Ở Hương Sơn (Hà lìn h ) vào ngày mồng 6 thán 
Giêng.v.v

Thông thường thi 60 tuổi mới được lẽn lâo, mới đượ« 
miễn trừ những đóng góp xã hội. Trường hợp ở những làng 
hiếm người tuồi cao thì 50 tuổi cũng có thể được làng cho 
lên lão rồi. Theo ngày đã quy định, đương sự phải biện lễ 
đưa ra đình trình làng, cúng Thần để ghi danh sách vào sổ 
lào. Hôm dó sẽ có mặt dầv dĨ! bô lão và các vị chức sắc của 
làng chứng kiến, chung vui, chúc mừng nhau bài thơ, đoạn 
phú. Con cháu cùa người được lên lâo cũng tham dự vừa 
chung vui, vừa phục dịch đám dinh vì sau lễ “lên lăo” 
thường là có bữa khao của “lão mới”.

Lễ chúc thọ cũng được tiến hành tại đình. Làng mời tất 
cả các bô lăo đến dự. Các chức sắc cùa làng cùng cỏ mặt. 
Sau những lời thăm hỏi, chúc tụng của vị đại diện, thế nào 
cung có món quà “mừng thọ” biếu các cụ tùy theo tuổi tác



và hoàn cảnh dịa phương. Có thể là quả bưởi ngon, nải 
chuối chín như làng c ổ  Tích (Phong Châu - Phú Thọ); có  
thể là một mảnh ruộng dể các cụ thu hoạch hoa lợi như Mai 
Tùng (Thanh Hòa - Phú Thọ) hoặc là chiếc áo dỏ, mũ nỉ tím  
đối với các cụ 80 tuổi như làng Sơn Vi (Phú Thọ). Lại có  
nơi như Hương Sơn (Hà Tĩnh) thì quy dịnh thứ bậc khá 
chặt chẽ, căn cứ vào tuổi mà thưởng: từ 60 - 70 tuổi gọi là 
“Hương trung kỳ lão” dược làng dâng rượu. Từ 71 tuổi trờ 
lcn gọi là “Hương thượng kỳ lão” ngoài viộc dâng rượu còn 
dược làng tặng áo lụa dỏ (gọi là áo dường lão). Trcn 90 tuổi 
gọi là “Thượng thượng thọ” ngoài rượu, áo còn có câu dối 
viết trên giấy hay trôn vải tùy theo danh phận. Trên 100 tuổi 
thỉ gọi là “Bách tuế thọ dân” và vào ngày mồng một tết, 
nhất thiết lý trường phải thay mặt toàn làng mang trầu rượu 
dến mừng thọ. Đặc biệt ờ Liễu Đôi, lệ chúc thọ dược tổ 
chức tại “dinh thọ lăo” nghĩa là vào ngày mồng 7 tết, làng 
làm ricng một cái dinh dành cho việc chúc thọ các cụ. Đỉnh 
làm bằng tre, lợp gianh, thưng cót. Sàn dinh có nhiều có 
nhiều bậc, có chiếu trải tươm tất. Cụ nào cao tuổi nhất thì 
dược ngồi ở bậc trên cùng, được ăn riêng một cỗ (nếu ăn 
không hết thì mang về). Thứ tự tiếp theo căn cứ vào tuổi 
tác. Các vị chức sắc của làng có mặt dầy dủ, chia nhau tiếp 
các cụ suốt buổi với thái độ niềm nớ, tôn kính. Làng còn tổ 
chức các trò giải trí cho các cụ trong buổi gặp gờ đầu năm. 
Những việc làm trên đã có tác dụng dộng viên, an ủi người 
già cả một cách hừu hiệu xuất phát trên tinh thần "Kính lão 
dắc thọ" - Kính già già dể tuổi cho.



Cùng với ý nghĩa nhân đạo, íổi mồng 3 Tốt có tục "đổ lá 
bánh ờ ngã ba đường". Dân gian cho ràng: có những cô hồn 
vô chủ không dược ai cúng, không dược ai mời về ăn trong 
3 ngày tết. Vì vậy bà con bảo nhau giành lá bánh từ mồng 1 
lại, đến tối mồng 3 thì đưa ra dổ ở ngã ba đường cho chúng 
nhặt nhạnh kiếm sống. Có nhà còn bỏ thêm vào một phần 
chiếc bánh chưng dể dãi các cô hồn ăn Tết khá hơn.

8. Tục săn cuốc

Vào ngày mồng 3 hoặc mồng 5 tháng Giêng, nhân vụ 
cấy dã xong, làng Yên Đô (huyện Ý Yen, Nam Hà) có lệ 
săn chim cuốc. Làng vốn lớn gồm 10 thôn, dất rộng, ruộng 
nhiều, thường bị chim cuốc den quấv phá cánh dồng lúa 
dang mơn mởn thì con gái. Nôn làng phái tô chức bắt, trừ 
giông ăn hại lúa ấy đi.

Ngày ấy, từ sáng sớm, dân làng kéo nhau ra đình dự 
cuộc sàn bắt cuốc, chỉ trừ trỏ em và phụ nữ ở lại trông nhà. 
Chiêng trống làng vừa nổi len thì lập tức tiếng hò reo toàn 
dân đáp lại. Cả làng biến thành doàn người hùng dũng tiến 
ra dồng. Trai tràng di dầu và cuối, các vị bô lăo di giữa dám 
dông. Người ta dánh cồng, khua lệnh, gõ trống lớn nhỏ, hò 
la làm náo dộng cả một vùng, làm cho loài cuôc kinh 
hoàng, chạy tứ tung, dâm vào các bụi tre, bờ cỏ ẩn tránh. 
Nhưng chúng không sao thoát khỏi tay những tráng đinh, 
lực dien.

Người nào bắt dược bao nhiêu con thì dược thưởng bấy 
nhiêu tiền hoặc dồ vật như đã quy dịnh.

Tục săn cuốc này phổ biến ờ những nơi có nhiều cuốc



tới quấy phá như ở Phú Thọ hoặc Thanh Hoá (xã Định 
Tường, huyện Yên Định) chẳng hạn.

Tóm lại, tết là dịp người ta biểu lộ sâu sắc tinh đồng 
loại, tinh thần nhân văn với những ngữời đang sống, từ gia 
đình đến họ hàng quyến thuộc, từ bạn bò gần xa dến người 
làna trên xóm dưới, lại với những người đã qua dời, từ tổ 
tiên gồm (cha mẹ, ông bà) tới gia tiên 4-5 đời và cả với 
những linh hồn xa lạ, những cô hồn bơ vơ...

Tốt là dịp dổ cấy trồng, trong vườn ngoài ruộng trong lễ 
ạ điền.

Và tết lại còn là dịp dề con người nhớ tới bầy gia súc dă 
cùng vất và một nắng hai sương trồng cấy, hoặc giúp dỡ mình 
trong sinh hoạt như chỏ (trông nhà), mèo (trừ chuột, bọ) lợn 
(cái ống dựng tiền); thậm chí cả những đồ gia dụng nữa.

Những hành động trôn dã thành nếp sống, trở thành 
phong tục Tết từ lâu dời.

Vào sáng mồng một tết, sau khi gia dinh ăn bữa cơm  
dầu nãm, người ta cho cái chổi (có công làm sạch nhà sạch 
cửa); cái cổng (có công giữ nhà an toàn) "ăn tết" bằng cách 
quệt tí bánh chưng vào cuống chổi và cột cổng. Rồi lại cho 
bát, đĩa, nồi, nicu ăn tết bằng cách để thừa chút ít thức ăn, 
cơm, bánh ngay trong nồi hoặc dính ở bát đĩa. Và khi dọn 
mâm rồi, những thứ ấy dể tới trưa mới rửa.

Với dồ gia dụng khác như chày giã gạo, cối xay lúa, 
người ta chọn ngày tốt trong khoảng mồng 1, mồng 3 : bỏ 1



nắm thóc vào cối xay, xay 3 vòng, để đó,* lại bỏ 1 nám gạo 
vào cối giã, giã 3 chày, rồi gạo để đó, chống chày lên. Thê 
là chày giă, cối xay đang thưởng thức món ăn Tet.

Ở xã Đông Thanh, huyện Đông Thịnh và một số làng 
thuộc huyện Quảng Xương (Thanh Hoá), vào trưa ngày tiên 
ông Vải (mùng 3 hoặc mùng 4) có tục ông Dàm, được coi 
là thần bảo vệ trâu bò (1). Mâm cúng gồm bánh, trái, hương, 
vàng. Hương cắm vào đọn thân cây chuối. Lễ vật bày vào 
nong để giữa sân. Gia chủ khấn vái trước mâm cúng rồi 
đem phẩm vật chia cho già súc. Phần của trâu, bò (1 góc 
bánh chưng...) thi cuốn lẫn với nắm cỏ khô ngon. Gia chủ 
đích thân đặt vào mõm từng con vật. Cho mỗi giống vật ăn, 
chủ nhà đều nói giọng hiền từ như nói với người thân. 
Chẳng hạn như "Công mày cày bừa năm qua tốt rồi, năm 
nay hãy tốt hơn nữa" (với trâu, bò). "Đây là công giữ nhà" 
(với chó); "còn đây là công bắt chuột, bọ..." (với mèo).

Những việc làm trên chứng tỏ lối sống thuần hậu của 
người Việt là luôn luôn nhớ ơn những ai, những gì đã đem 
lại sự no đù, yên vui cho dời sống trước mát cũng như lâu 
dài. Mặt khác, diều ấy phản ánh quan niệm về tín ngưỡng 
vật linh ở cư dân nông nghiệp này còn rất chậm.

Từ ngày mùng 4 thì lệ tục cứ nới dần ra. Ai muốn đi 
chơi đâu thì đi. Đến bạn bè di dự hội hoặc nằm nhà, tuỳ 
thích. Nhưng tết nằm nhà sao cứ không yên dạ. Đi chơi vừa 
là giải trí vừa là để thực hiện nghĩa vụ tình cảm mà hàng 
năm mới có một lần.
---------------------------------------  G .
(,) CÓ người cho biết ông Dàm là cái then chuồng trâu, bò.



Những người không phải “đi chơi nghĩa vụ” theo kiểu 
trên đây thì họ vãn cảnh chùa chiền, đền miếu hoặc nơi có  
di tích, danh lam. Cũng là chốn quen thuộc trên quê hương 
mình nhưng khi vào tết thì hình như nó gợi cảm hơn, rạo 
rực hơn, khiến người ta quan tâm hơn.

Đ ối với người Việt, đến nhà nhau chúc tết cũng là một lễ 
tục. Gặp gỡ nhau lúc đầu tháng, đầu năm, ai cũng tỏ ra hồ 
hởi “tay bắt, mặt mừng” và không quên chúc nhau những 
điều tốt lành. “Chúc năm mới”, “Chúc mạnh khỏe”, “Chúc 
phát tài”,v.v ...là  giai điệu được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần 
trong một ngày nhưng không ai cảm thấy “sáo”, thừa mà 
chỉ muốn nghe thêm.

Sau mồng 5 tết, người ta có tục mời nhau bữa tiệc đầu 
xuân. Việc mời này là có chủ định chứ không phải “tự 
nhiên” như kiểu đến chúc tết qua một vài ngày trước đó. Ý  
nghĩa của bữa ăn là ở chỗ tỉnh cảm,là tôn ti trật tự, là quan 
hệ xóm làng. Qua chén rượu đầu xuân ấy, họ hiểu được ý 
định của nhau trong cả một năm rồi tạo điều kiện giúp nhau 
thực hiện những điều mong muốn. Mâm cỗ khá thịnh soạn 
nhưng chủ yếu cũng là các thức ăn ngày tết đang còn: nhà 
nào khá giả thì sắm thức ăn mới cho lạ miệng vì ai cũng đã 
ngấy “thịt mỡ, dưa hành” qua mấy ngày thả cửa ấy rồi. Tuy 
không quy định nhưng dường như là một sự luân phiên 
trong việc mời này. Cứ nhà này xong thì đến nhà khác, kéo 
dài đến rằm tháng giêng mới kết thúc.

Tết là để ăn uống và vui chơi. Ngoài cách chơi cá nhân 
như trên đã nói còn có những trò chơi cộng đồng hết sức



hấp dẫn trong các hội làng. Rất nhiều làng đã mở hội đúng 
vào dịp Tết cho dân chúng giải trí tinh thần. Hội Liễu Đôi 
(Nam Hà) mở vào mồng 5 tết với các trò vật võ, múa kiếm, 
như quyến rũ người tứ xứ về nơi chiêm trũng đọ tài, đua 
sức. Những hội này kco dài hàng tuần nên ai cũng được 
chung vui thỏa chí qua các trò chơi phù hợp với lứa tuổi của 
minh. Trẻ em thì đáo ấp, đáo tường; cụ già thì tổ tôm; thanh 
niên thì đấu vật, cướp cầu; phụ nữ thì hát ca v .v ...

Cây đu ngày tét là chỗ tập trung đông người hơn đâu 
hết. Trai, gái làng quê hiểu biết nhau thêm qua thú chơi 
này. Vi vậy, mà dã có những làng trồng một lúc hai, ba cây 
đu từ trong tháng Chạp.

Chọi gà, cờ tướng, cờ người cũng là nơi thu hút lắm 
khách du xuân. Cá biệt đă có những giai thoại về chuyện 
cha, con cãi nhau giữa làng trong ngày tết vì quá say mê 
đánh cờ hoặc là mời khách đến ăn cỗ nhưng rồi đánh cờ 
quên cả ãn và khi thua cờ thì tức tối đuổi khách ra khỏi nh 
mỉnh dù đấy là khách quý!

Nói chung, vui chơi trong ngày tết là nhu càu rất lớn * 
hội làng cũng đã đáp ứng được nhu cầu đó bằng hàng loạ. 
trò chơi sinh động của mình.

Tết Nguyên đán được kết thúc chính thức bằng lễ Khai 
hạ (cũng đồng thời làm lễ hạ nêu). Lễ Khai hạ được cử 
hành vào ngày mồng 7 tết trong từng gia đình. Có nhà tổ 
chức lễ này khá to như ca dao xưa đã nói:

“Cá năm được một rằm tháng 7 
Cả thảy được một mồng 7 thảng Giêng”



Nhưng tại sao lễ Khai hạ lại vào mồng 7 tết?
Tại sao trong lễ* này lại hạ cây nêu và mờ tiệc ăn mừng?
Sách “Chiêm tuế sư thư” và “Kinh Sờ tuế thời kỳ” chép: 

Tháng đầu năm 

Mồng 1‘: ngày con gà 

Mồng 2: ngày con chó 

Mồng 3: ngày con lợn 

Mồng 4: ngày con dê 

Mồng 5: ngày con trâu 

Mồng 6: ngày con ngựa 

Mồng 7: ngày con người 
Mồng 8: ngày của lúa(1).
Đây vốn là một lối bói. Nghiệm dầu tháng Giêng 8 

ngày ấy hễ ngày nào trời tạnh ráo, sáng rõ thì giống thuộc 
về ngày ấy cả năm được tốt. Cho nôn đến ngày mồng 7 thấy 
trời sáng sủa, không mưa, gió thì người ta tin rằng con 
n^ười cả năm được mạnh khỏe, do đó mờ tiộc ăn mừng, gọi 
là Khai hạ.

Rồi sau cứ mồng 7 dù mưa vẫn mờ tiệc ăn mừng như 
thường (2)'

Phẩm vật dâng cúng trong ngày lễ là cỗ mặn với dầy dủ 
các món thường có như giò, nem, ninh, mọc. v .v ...

Có thể nói đây là bữa ăn cuối cùng kết thúc ngày tết nên con 
cháu tụ tập đông đủ, không khí bữa ăn thật dầm ấm vui vầy.

(1). (2) Ị)gn theo xuân phong tục Việt Nam, Sđd, Tr. 63.



9. Tục ăn tết lại

Có một số nơi tổ chức ăn tct lần hai gọi là ăn tết lại.
Ản tết lại xuất phát tír một sự tích nào đó rồi được lặp đi 

lặp lại năm này qua nãm khác biến thành tục lộ.
- Xà Mỹ Thọ (Bình Lục, Nam Hà) có tục ăn tết lại vào 

ngày mồng 8 thán° Giêng gọi là tết “Cây xanh”.
Xưa kia có một vị tướng dẫn quân tới dây vào đêm 30 

tháng Chạp. Dừng lại một đêm, ông trồng một cây xanh và 
nói “Trồng cây xanh cầu may đi dánh giặc, trở về nếu cây 
sống thi sẽ khao dân làng”. Đcn lúc thắng trận ông trở lại 
dây dúng vào ngày mồng 8 tháng Giêng. Giữ lời hứa, ông 
mờ tiệc khao dân. Từ dỏ thành tục ăn tết lại đúng như vị 
tướng kia đâ làm (Lấy một bát hương to đặt ờ gốc cây. Sau 
dỏ rải xôi, thịt trên lá rồi cùng nhau ngồi ăn chứ không cần 
bát đĩa, không cần bàn tiệc). Sờ dĩ có kiểu ăn vậy là dể nhớ 
lại thời chinh chiến mà tướng quân ông đã trài.

- Xã Đông Thanh (Đông Thiệu, Thanh Hóa), ăn tết lại 
vào ngày mồng 10 tháng Giêng. Quận công Nguyễn Khải c 
lần hẹn dân về quê ăn tết. Dân đợi đến mồng 3 vẫn khôi 
thấy về. Sang mồng 4, họ ăn tết lần 2 (ăn thêm 1 ngày). Đt 
ngày 9 tết Quận công mới về. Mồng 10, dân tổ chức ăn tếi 
lại để chung vui cùng Quận Công mà mình kính phục.

- Ở kinh thành Thăng Long ăn tét lại vào mồng 5 tháng 
Giêng. Đầu năm Kỷ Dậu (1789), giặc Thanh cướp phá, dân 
tức giận bỏ chạy và vứt hết bánh chưng xuống ao, xuống 
giếng không cho giặc ăn. Sáng mồng 5 tết, vua Quang 
Trung đánh thắng quân Thanh. Giặc bỏ chạy dân trờ về vớt



bánh lên ăn tết lại (Bánh mùa rét, ngâm nước không bị 
hỏng). Từ đấy sinh ra tục ăn tết lại vào ngày mồng 5 để kỷ 
niệm Quang Trung đại thắng quân Thanh. Và cũng đúng lời 
ước hẹn của Vua Quang Trung trước ba quân khi xuất trận 
từ Phú Xuân (Huế) là sẽ quét sạch quân xâm lược, và ăn tết 
ở Thăng Long.

- Xã Đại Bái (Gia Lương - Bắc Ninh) ăn tét lại vào 30  
tháng Giêng, ô n g  Nguyễn Công Hiệp có công lớn với làng 
(như việc hưng công trùng tu đình Đại Bái, miễn thuế nông  
cho dân, chuyển đá xanh về làm cầu cống, khuyến khích 
nghề gò đồng). Năm Mậu Tuất (1648), ông bận việc quân 
không về ăn tết kịp. Mãi tớỉ 28 tháng Giêng ông mới tớỉ 
nhà. Ống liền tặng người làng từ 18 tuổi trở lên mỗi người 3 
tiền để “cùng ăn tết muộn” cho vui vẻ vào ngày 30 tháng 
Giêng. Từ đó biến thành tục “30 tết cùng”, ồ n g  vào Nam  
rối mất ở trong ấy. Dân làng thương nhớ lập đền thờ và biển 
việc ăn tết muộn ấy thành tục của làng để tường niệm ông.

Tục ăn tét lại ngày nay rất ít thấy trong thực tế. Hình 
như nó chỉ còn lại trong tâm tưởng người đời và mỗi khi 
nhắc lại, người ta cảm động, bâng khuâng vì đấy là một tục 
đẹp, vừa vui, vừa sâu nặng nghĩa tình.



Phần hai

TẾT THỊ THÀNH

I. TÉT HÀ NỘI

Hà Nội là đất nghìn năm văn hiến, nơi tập trung tinh hoa 
của cả nước. Bởi vậy ngày tết ờ đây cũng có những nét độc 
đáo riêng biệt. Tết Hà Nội đa dạng do con người sống ờ đây 
từ nhiều nơi tụ hội. Hơn thế, Hà Nội có “36 phố phường” 
và chợ đông vui sầm uất, thường xuyên hoạt động không kể 
ngày giờ. Khu vực buôn bán lớn nhất tập trung vào ba mươi 
sáu phố phường của kinh thành xưa. Khu vực này nằm ở 
phía bắc Hồ Gươm nơi có nhiều cửa hàng và phường nghề 
thủ công nổi tiếng. Sản vật nhiều, kỹ thuật tinh xảo, cách 
chế biến phong phú tạo nên một nếp sinh hoạt riêng cho 
con người thành thị. Tất cả những nét đặc trưng của các địa 
phương được tập trung, chất lọc. Qua thời gian, cái hay cái 
đẹp được giữ lại và phát triển theo cấp sinh hoạt thị thành, 
tạo nên một lối sống phong lưircủa những con người lịch 
thiệp tinh tế về mọi mặt.

Người Hà Nội cũng có tiếng là khéo léo và lịch lãm 
trong việc chế biến và thưởng thức các món ăn. Đến ngày 
tết, sự khéo léo và lịch lãm ấy càng có dịp phát triển.

Hà Nội còn có một khu vực tập trung nhiều người Hoa,



phần lớn làm nghề bán hàng ăn. Bời vậy, một số  món ăn Hà 
Nội lâu dần cũng có ảnh hưởng phong vị Trung Quốc. 
Những ngày cuối năm, khi Hà Nội đang chìm trong giá lạnh 
của những đợt gió mùa Đông Bắc thì ngoài đường phố lại 
bừng lên các màu sắc cổ truyền của Tết Nguyên đán. Màu 
xanh của cây cối, lá dong. Mầu đỏ của hoa đào, của pháo, 
cùa câu đối và màu vàng của bưởi, quất, phật thủ... Tât cả 
của ngon vật lạ ờ từng miền theo mọi nẻo đường qua năm 
cửa ô tràn vào các cửa hàng, các gian chợ, sẵn sàng phục vụ 
cho cái tết của người Hà Nội.

Ngay từ tháng mười một, các bà nội trợ đã bắt đầu 
\uấn bị tết. Gạo nếp, đậu xanh gói bánh, nấu chè là cái

pc tiên phải lo tới. Sau đến các loại dồ khô khác cũng 
' JC chú ý mua ngay như măng khô, miến tàu, bóng bì,

I >ng cá, long tu, nấm hương, mộc nhĩ, hạnh nhân, hồ tiêu, 
Ị c . . .  Nhà nào có điều kiộn nuôi gà thì trước Tet bốn, năm 
tháng đã mua về vài con gà trống hoa mới biết gáy để thiên 
và vỗ béo.

Đầu tháng Chạp người ta bắt đầu lo đến vại dưa hành, ít 
lạp xường và hô trứng muối. Sang trọng thì làm thêm món 
ăn cầu kỳ đắt tiền: Chè mạn ngon đun lấy nước, độ đậm đặc 
như nước trà khi pha uống. Dùng nước trà ấy để tôi vôi, cho 
thêm vào đấy ít đinh hương, hoa hồi, qué chi. Sau đó thả 
từng quả trứng vào nước vôi đang sôi. Để trứng trong nước 
vôi độ vài giây rồi lần lượt vớt ra. xép trứng vào hũ, đậy 
kín để bên cạnh bếp, mỗi ngày xoay hũ hai, ba lần cho hơi 
nóng thấm đều qua thành hũ. Độ hai mươi hôm sau thì ằn



được, khi cát ra, quả trứng có màu nâu đen sẫm. Trứng đen 
là món ăn quý trong ngày tết vì chất bùi ngậy của trứng, vị 
thơm lạ lùng của chè và gia vị, mùi nồng đậm của vôi. 
Chính chất vôi ngấm trong trứng làm cho người ăn chóng 
tiêu, tạo cảm giác ngon miệng, đỡ ngấy vì lượng thịt mỡ 
quá cao trong những bữa ăn ngày Tết.

Trước đây Hà Nội cỏ hai loại bóng bì: Bóng bì rán và 
bóng bì nướng. Bóng bì nướng còn gọi là bóng Sài Gòn vi 
bóng có nguồn gốc từ Sài Gòn. Gần tết, người ta thường 
gánh những đôi bồ dầy đầy bóng Sài Gòn đến ngồi bán ở 
vỉa hè Hàng Ngang, Hàng Đường. Bỏng bì rán thơm ngon 
và mềm hơn bóng Sài Gòn. Những miếng bóng rán to, cuốn 
cong, được xâu vào dây treo trong các hiệu bán hàng khô ở 
phố Hàng Cân, Hàng Đường. Những hiệu dồ khô này bán 
các loại hàng ngon và sang hơn hàng khô trong chợ. Nhí 
phong lưu chỉ mua bóng bì rán để nấu cỗ ngày tết. Ngoài ra. 
nhà nào cũng mua một quả gấc chín trong trên giàn bếp, 
đến hôm ba mươi thổi xôi cúng tất niên và thắp hương sáng 
mùng 1. Ngày tết, bất kể giàu nghèo nhà nào cũng đồ xôi 
gấc vì gấc dỏ, mầu đỏ tươi sáng ưa nhìn được coi là mầu 
may mẩn đem lại điều tốt đẹp. Đen giữa tháng Chạp, các 
chợ bán đầy lá dong, lá được bó thành từng bó, mua về 
dựng vào góc sân râm mát để gói bánh chưng và giò.

Người ta còn mua các loại vàng hương, nhà khá giả thì 
có thêm cây vàng để bàn thờ. Cây vàng làm bằng giấy màu 
vàng, dưới có đế để dựng cho vững, trên là hoa giấy điểm 
trang kim ở giữa. Sau mấy ngày tét, cây vàng được đem hoá



cùng các đỗ mã khác. Có một món mang hương vị đặc biệt 
têt, đó là mứt. Công việc làm mứt này thường dành cho các 
cô gái trong gia dinh. Trừ những ai bận buôn bán, hoặc 
những người sát tết mới lo được tiền, còn rất nhiều gia đình 
đều thích nấu mứt để ăn và thết khách trong những ngày tết. 
Mứt có nhiều loại: mứt sen, mứt lạc, mứt gừng, mứt phật 
thủ, mứt quất, mứt dừa, mứt dứa, mứt cà rốt, mứt b í... 
Ngoài mứt còn có các loại bánh: Bánh chè lam, bánh Vẽ, 
bánh Huê cầu  làm bằng gạo nếp. Bánh Vẽ to bằng quả 
trứng gả, nở phồng, bên trong rỗng xốp, ăn dòn và ngọt 
thanh, là đặc sản của làng Vẽ. Còn bánh Huê cầu  vuông 
bằng 2 ngón tay mỏng như giấy, nhuộm dủ các màu do làng 
Xuân Cầu làm. Khi ăn rán trong chảo mỡ dang sôi bánh sẽ 
nờ xoè như bông hoa rất đẹp. Người ta cho rằng sáng mồng 
một tết rán bánh, nếu bánh nở to và đẹp thì cả nhà sẽ gặp 
nhiều may mẳn. Khoảng những năm 1930, bắt đầu phổ biến 
các loại bánh chế bằng bột mì như bánh quy bơ, sămpa, 
bánh quạt kẹo đường, và các loại kẹo gói giấy. Hạt dưa là 
món “tí tách” không thể thiếu trong ngày tết. Đĩa hạt dưa 
nhuộm đỏ rang thơm nổi bật giữa các đĩa bánh kẹo trông 
thật hấp dẫn. Món này dược mọi người, nhất là phụ nữ và 
trẻ con ưa thích. Đây là sản phẩm của người Nam Bộ nhưng 
nay đã là của chung cả nước. Từ năm 1955, hai miền Nam - 
Bắc tạm thời chia cắt, không có hạt dưa, người Hà Nội đã 
dùng thay bằng hạt bí. Khi nước nhà thống nhất, hai loại hạt 
này song song tồn tại trong các quầy hàng tét. Càng gần tết, 
đường phố và các chợ càng tấp nập đông vui, trong chợ tràn 
ngập hàng hoá, các cửa hiệu ngoài phố cũng đầy ắp sản vật.



Có những nơi chuycn bán từng loại hàng. Hàng Đào bán 
nhung, dạ, vải vóc, tơ lụa. Ai muốn quần áo mới, phải đên 
đây mua vải và đưa hiệu may từ tháng một mới kịp có quân 
áo mặc tết. Hàng Ngang bán các loại chè: chè mạn, chè ướp 
sen, ướp hoa thuỷ tiên, chè Sinh Thái, Ninh Thái, Thiết 
Quan Âm đựng trong bao thiếc và lọ sành tráng men. 
Những loại này tuy đắt nhưng cả năm chỉ có ba ngày tết, ai 
cũng muốn mua để thưởng thức và thiết khách cho lịch sự. 
Phố Hàng Bồ bán dầy tranh dân gian, câu đối tết. Tranh và 
câu đối được bày lên chiếu trải lên hè, đủ các loại tranh: 
Tranh gà lợn, Phúc - Lộc - Thọ, Thất đông, Trần Hưng 
Đạo, Đám cưới chuột, Cờ lau tập trận, Tranh thờ Ngũ hổ... 
của các dòng tranh dân gian nổi tiếng của làng Hồ (Thuận 
Thành - Bắc Ninh), Kim Hoàng (Hoài Đức) và Hàng Trống 
(Hà N ội), tranh dân gian thể hiện những ước mơ về cuộc 
sống thái binh sung túc. Ngày tết nhà nào cũng phải mua 
mấy cái tranh, vài đôi câu đối tết về dán ờ cửa hoặc treo 
trong nhà, thiếu thứ này thì dù cỗ bàn có sang trọng đến dâu 
cũng chưa đủ không khí tết. Câu đối viết bằng mực tầu trên 
giấy hồng điều hoặc giấy đỏ có dát nhũ vàng. Cạnh hàng 
bán câu đối còn có các ông đồ nho trải chiếu nằm phục vụ 

. viết câu đối và chữ Hán theo nội dung khách hàng đặt. 
Cảnh viết câu đối ngày tết trước năm 1945 đã được nhà thơ 
Vũ Đình Liên miêu tả thật thành công trong bài thơ “ồ n g  
Đ ồ”, sáng tác vào những năm 1930. Mỗi năm một lần, khi 
hoa đào bắt đầu khoe sắc là ông đồ lại đem giẫy đỏ mực tầu 
ra hè phố dể bán chữ cho những người biết thường thức loại 
chữ tượng hình này.



Thời kỳ đỏ ở Việt Nam nho học còn được hâm mộ. Ồng 
dô viel câu đôi ngày tết dược "Bao nhiêu người thuê viêt, 
tam tap ngợi khen tài. Hoa tay thảo những nét, như phượng 
múa rồng bay". Tuy nhiên, sau dó, khi chữ Hán không còn 
thông dùng nữ thì cánh ông Đồ ngày tết viết chừ thuê trở 
nên ít dần và gần như mất hản.

Hàng Bồ còn bcán pháo, pháo bày Irên những cái bàn 
con, có dủ các loại: pháo tép. pháo dây, pháo dùng, phcáo 
cối. pháo dạp, pháo hoa cà hoa cả i... Hàng Dường san sát 
hiệu mứt vả hàng khô. Các thấu mứt dầy, dủ các mầu sãc 
nằm san sát trên giá gỗ. Người mua ngắm nghía lựa chọn, 
người bán luôn tay gói hàng thu tiền, vừa làm vừa mời chào 
don dả.

Tren các quày hàng ở phố Hàng Mà bày dầy các loại dồ 
dùng bằng giấy như ngựa, áo quần, mu nón. giầy dcp mù 
người la vẫn gọi là dồ mã, các loại vàng và tiền âm phủ: 
Vàng hoà, vàng hồ, vàng giấy, vàng dinh, cạnh dó là tiên 
giấy và tiền chinh in trên giấy. Ngày let mọi người mua 
tiền, qua tét làm lễ hoá vàng biếu các cụ "bên ấy" liêu dùng. 
Cửa chợ Đồng Xuan bán dủ loại hương: hương vòng, 
hương trầm, hương thẻ, hương den...

Tét đến, trên bàn thờ mọi nhà dến các dinh chùa, dền 
miếu chỗ nào cung nghi ngút khói hương làm cho ngày têt 
càng ấm cúng và thêm hương thêm sác.

Ngã tư chợ Đồng Xuân - Hàng Khoai tràn sang phố 
Hàng Lược là cả một vườn hoa di động. Đỏ là chợ hoa của 
Hà Nội. Ven Hồ Tây, phía dông bẳc thành phố có những



làng chuyên nghề trồng hoa như Ngọc Hà, Nhật Tân. Nghi 
Tàm. Yên Phụ... trong dó làng có lịch sử trồng hoa lâu dời 
nhất là Nghi Tàm. Trước dây chợ hoa họp trong chợ cầu  
Đông tức là một góc chợ Đồng Xuân và dầu Hàng Đường 
ngày nay. Sau dó chuyến thành chợ hoa kéo qua cổng Hàng 
Cháo. Hàng Lược dến dầu Hàng Cót. Chợ họp từ sáng ngày 
Tốt ông Công (23/12) cho dén dem giao thừa. Ngày nào 
cung suốt lừ sáng dốn tối. nườm nượp người. Người dủ mọi 
lửa tuổi, lại cỏ cả khách nước ngoài chen nhau bán hoa. 
mua hoa, chọn hoa... Nhừng người di chợ hoa dều ăn mặc 
dẹp vì người ta di chợ không chỉ dể mua hoa. ngắm hoa mà 
còn dồ ngắm người. Thôi thì dủ mọi hương sắc hình vé. dáp 
ứng dù mọi thú chơi hoa: Quất, cúc. dào. mai. thuỷ liên, 
hồng nhung, dỗ quyên, mầu dơn. ihược dược... Nhưng mấy 
loại hoa dược người Hà Nội ưa chuộng nhất trong ngày let 
là dào. quai, cúc và nhà phong lưu hơn thì chọn thẽm giò 
ihuý licn.

Dào. cúc. quất là những thứ hoa nhà nào cùng có trong 
dịp lối. Dào có nhiêu loại: Hồng dào. bích dào. bạch dào... 
Cành dào ihường dược uốn lỉa thành tán tròn. Người 
thướng thức hoa phái bicl chọn cành dẹp, nụ “ân” de hoa 
nở nhiều dứng vào ngàv dầu xuân năm mới. Người thành 
thạo lại phái biết thúc nụ. hàm hoa cho hoa nở dúng lúc 
mong muốn. Cho nen cành dào mua về thường dược dốt 
gỏc rôi mới cắm vào lọ dộc binh, bày vào nơi dẹp nhâl của 
phòng khách.

Hoa dào mầu hồng như ánh mặt trời, luỳ theo dộ dạm



nhạt mà gọi là đào thắm hay đào phai. Ai mua đào cũng 
thích chọn cành nhiều nụ để chơi được đến rằm tháng Giêng.

Quất và cúc trồng trong chậu. Cây quất có tán tròn hoặc 
được tỉa thành hai, ba tầng dưới to trên nhỏ dần. Quý và 
hiếm nhất là những cây quất nhỏ nhưng quả nhiều hơn lá. 
Quất là cây biểu tượng “lài lộc” của người kinh kỳ nên 
những nhà buôn bán thích mua. Tct nào mua được cây quất 
đẹp, quả nhiều và sai là hy vọng năm đó nhiều tài, nhiều lộc.

Cúc có nhiều loại: Cúc vàng, cúc tráng, cúc mốc, cúc 
long trảo, cúc bách mi, đại hoá... cúc là loại cây dễ trồng 
lạỉ lâu tàn. Cúc có vẻ đẹp độc đáo cả về sẳc, hương lẫn 
dáng vẻ. Cúc tượng trưng cho nếp sống khiêm tốn, giản dị, 
kín dáo như cuộc đời thanh bạch của người hàn sĩ, vỉ thế 
cúc được các bậc tủc nho ưa thích.

Thuỷ tiên vốn từ Trung Quốc sang. Ngay từ đầu tháng 
Chạp đã có hàng sọt củ thuỷ tiên bán ở phố Hàng Buồm. 
Những người thích chơi và biết tỉa gọt thuỷ tiên mua củ vể 
nuôi thành những giò hoa trắng ngần có cả lá, rễ và hoa. Củ 
hoa dược ngâm trong bình pha lê trong suốt, củ có cả một 
chùm rễ dài tráng muốt. Hoa thuỷ tiên cũng trắng, nở thành 
chùm có hương thơm nhẹ nhàng êm dịu. Trước đây, trong 
dịp Tét Hà Nội có tổ chức thi hoa thuỷ tiên tại nhà Đấu 
Xảo. Tiêu chuẩn hoa thi rất cao, đòi hỏi người dự thi nhiều 
công phu và sự hiểu biết về loại hoa này. Bình nào có củ và 
hoa dạt tiêu chuẩn dề ra trong cuộc thi sẽ được chấm giải. 
Hoa dự thi nhất thiết phải có  5 giò (nhánh) thật đều nhau và 
đén đúng ngày giờ quy định phải “hoa tề hàm vị tiếu” nghĩa



là hoa đều cùng hé nở. Chọn dược củ hoa có 5 nhánh đều 
nhau là chuyện khó, hoa cùng hé nở vào 1 giờ quy định lại 
càng khó hơn, đòi hỏi người chơi hoa phải có những bí 
quyết về nghệ thuật ngâm hãm, tỉa gọt. Bỉnh hoa trúng giải 
nhất được đặt lên long đình rước về tận nhà chủ. Chủ nhà 
rât hãnh diện với bà con chung quanh và tin chắc năm đó sẽ 
ăn nên làm ra. Nếu không nuôi tỉa được, gần tết người ta ra 
chợ hoa mua một bình hoa thuỷ tiên về chơi tết. Người bán 
phải ngâm hãm sao cho hoa nở đúng vào ngày mồng một 
mới hay.

Ngoài bốn loại cây nói trôn, hoa mẫu đơn cũng được 
nhiêu người chuộng vỉ vẻ đẹp vương giả viên mãn của nó. 
Hoa đỗ quyên đỏ chói, hoa hồng nhung, hồng bạch hợp với 
những căn buồng nhỏ, tạo sự cân đối và cảm giác ấm cúng 
cho con người. Nhiều nhà còn cầu kỳ thích chơi lan chân 
cua ghép vào cây xương rồng trồng trong chậu cảnh. Lá lan 
chân cua rất giống hình con của bể, gần tết cây nở hoa đỏ 
rực và tươi mãi cho dến hết Giêng.

N gười đi chơi chợ, xem hoa trong giỏ lạnh và mưa 
bay. Có người đi cả buổi mà không tìm được cây quí' 
hay cành đào ưng ý, đành về để hôm sau lại đi tìm cl 
được cây hoa đẹp.

Ngày 23 tháng Chạp mọi nhà làm lễ tiễn ông Công k  
chầu trời. Ông cưỡi cá chép lên báo cáo mọi hành vi tốt xấu 
của gia chủ với Ngọc Hoàng Thượng đế. Bởi vậy hôm đó 
phải cúng cho ông một con cá chép và một cỗ ba cái mũ 
™3.: cái mầu vàng là mũ bà còn hai cái đen là mũ hai ông. 
Từ sáng tinh mơ hôm ấy, trên đường phố đã réo rắt tiếng



rao: “Ai m ua...cá ông Công...ra... mua”. Cá ông Công là 
cá chép to khoảng bàng bàn tay, bơi trong hai cái thúng sơn 
đây nước. Mua về, thả cá vào liễn đề lên bàn thờ. Cúng 
xong đem cá ra sồng Hồng hoặc hồ Hoàn Kiếm phóng sinh.

Qua lễ ông Công, người Hà Nội náo nức lo tết từng 
ngày. Mọi nhà đều tính việc hàng ngày cho kịp đón mừng 
năm mới. Biết bao chuyện bề bộn: gói bánh chưng, gói giò, 
làm mứt, dọn dẹp bàn thờ, trang hoàng nhà cửa... Đặc biệt 
các con nợ phải lo trả nợ. Ai không trả được phải sửa một 
",ái lễ nhỏ đến biếu chủ nợ xin khất dến “ra Gicng ngày 

'\ng tháng dài”. Ngày ’tết thường xuất hiện một loại người 
a xấc láo, vừa táo tợn gọi là “nặc nô”, chuyên đi dòi nợ 

uê. Chúng thường đến tận nhà con nợ réo chửi dổ đòi cho 
)ẳng được.

Mỗi gia dinh còn phải lo các thứ lễ cho chu tất, tuỳ theo 
thứ bậc của mình trong họ hàng, ngoài xã hội. Con thứ đưa 
lễ đến nhà con trường, chi thứ đcm lễ đến nhà trường họ. 
Con biếu quà cha mẹ, con rể lễ tết bố mẹ vợ. Học trò lễ tết 
thầy học, những người chịu ơn biếu quà cho ân nhân. Đồ lễ 
tct thường là gà trống thiến, gạo nếp cái, hoa quả, chè tầu, 
vàng hương. Xong chuyện đó, mới có thể yên tâm lo đến 
nồi bánh ch.ưnR và những việc còn lại.

Ngày 27 tết mọi nhà ngâm dỗ, rửa và lau lá dong. Sáng 
28 dãi dỗ, vo gạo, thái thịt gói bánh. Người Hà N ội gói 
bánh chưng sớm hơn thôn quê. Sáng 30, bánh đã được vớt, 
nén xong xuôi, sẵn lá dong, người ta xào thịt thủ hoặc thịt 
chân giò trộn mộc nhĩ, gói thêm cái giò xào.



Còn một món nữa các bà nội trợ đảm đang không quên 
đó là nồi cá kho riềng. Đẻ một lớp riềng thái mỏng ờ dưới 
đáy nồi rồi xếp những khúc cá chép to dã rán qua lên trên. 
Có nhà còn cho them sườn lợn vào giữa cá và riềng để cá 
thêm ngọt thêm béo. Cá kho phải khô và nhừ cả xương. 
M iếng cá kho riềng thơm ngọt, rắn thịt, vị béo, đậm đà ăn 
với bánh chưng thật lạ miệng, mang dậm hương vị tét. 
N gày 29-30 tết chợ càng dông. Người ta đi chợ mua su hào, 
cà rốt, súp lơ, rau sống, thơm m ùi... để dùng trong 3 ngày 
tết. Những nhà nghèo lúc này mới lo được tiền ra chợ mua 
miếng thịt, dấu gạo, thẻ hương, gói hoa về làm mâm cơm 
đạm bạc gọi là để cúng gia tiên.

Đi chợ Tết ai cũng nhớ mua mấy cục vôi vì trước đí 
nhà nào cung có người ăn trầu. Vôi mua về dùng đủ đến 
Giêng bởi mọi người quan niệm “bạc như vôi”, mua \  
vào dầu năm sẽ xúi quẩy, đầu năm chỉ mua muối cho đậr 
đà may mắn. Câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi 
ngụ ý dó. Người di chợ vào những ngày giáp tết còn nĥ  
mua vài bó mùi già và nắm rễ hương bài để tắm gội tấ 
niên. Re hương bài gội đầu còn lá mùi già thì tắm và rửa 
mặt. Hai loại cây này khi nấu lên đều toả hương thơm thật 
dễ chịu, đậm đà hương vị dân gian chỉ có trong ngày tết. 
Bước sang năm mới ai cũng mong muốn mọi thứ đều đẹp 
đẽ và tinh khiết. Thế là không chỉ có áo quần đẹp, nét mặt 
vuị tươi, lời nói cử chỉ khoan hoà mà da dẻ cũng thơm tho, 
sao cho cả con người và tâm hồn đều hoà đồng trong sự 
sảng khoái hoàn toàn để đón mừng xuân mới.



Sáng 30 tết nhà cửa trang hoàng khác hẳn ngày thường. 
Bàn thờ được lau chùi cẩn thận. Đỉnh đồng, lư hương, chân 
nên, dèn dâu Nan Thái, nồi, mâm được đánh bằng tro rồi 
bôi thuốc đánh đồng cho thật sáng bóng. Màn cửa bàn thờ 
cũng được thay giặt, hai cái đèn lục lăng treo hai bên, mọi 
thứ được bày biện đâu ra đấy. Mâm ngũ quả đặt ở giữa, gọi 
là ngũ quả nhưng không phải trên mâm chĩ có năm thứ. 
Nếu bày ờ mâm bồng thì chủng loại quà sẽ nhiều hơn bày 
trên đĩa. Mâm ngũ quả trước hết phải có nải chuối tiêu xanh 
đẹp dáng, những quả chuối như những ngón tay vươn ra ôm  
lấy quả phật thủ vàng ươm hoặc quả bưởi to. Thêm vào đó 
là cam, lê, nho, táo, quất, hồng xiêm, hồng mòng. Nhiều 
nhà còn bày cà chua, ớt cho thêm phần rực rỡ. Cách bày 
ngũ quả thể hiện trình dộ thẩm mỹ và sự hiểu biết của chủ 
nhà. Mâm ngũ quả trang hoàng cho bàn thờ đồng thời cũng 
là nguồn hoa quả tươi dể ăn sau mấy ngày tết. Khi mọi 
người đang có cảm giác ngấy về thịt và mỡ trong những 
bữa ăn liên miên thì một múi bười, một miếng lê, vài quả 
nho mọng nước sẽ cung cấp một lượng sinh tố cần thiết, 
làm nhẹ người, mát ruột biết bao. Hai ben bàn thờ còn dựng 
hai cây mía to đã phạt hết lá, để ngọn. Đó là “gậy ông Vải” 
cho ông bà tổ tiên dùng làm gậy về ăn tết với con cháu.

Hai lọ lục bình fren bàn thờ được cắm mỗi lọ một chục 
huệ hoặc mấy bông hoa giấy. Mâm ngũ quả, hai lọ hoa, cơi 
trầu, nậm rượu và mấy xếp vàng trên bàn thờ đã thể hiện rõ 
phong vị tết. Từ lúc này, suốt ngày đêm trên bàn thờ luôn 
có ngọn đèn nhỏ, khói hương bay toả thơm khắp nhà.



Đàn bà con gái đang tập trung dưới bếp làm gà, thái su 
hào, quấy chè, nấu nướng làm cỗ cúng. Bánh chưng nén 
xong treo từng chùm trên cái lao màn cạnh cây giò mỡ nẹp 
tre. Phong lưu thỉ thêm cây giò lụa, giò hoa đặt mua ở hàng 
giò chả. Giò lụa chế biến bằng thịt lợn nạc. Thịt để giã giò, 
phải là thịt mờ pha còn ấm tay và giã bằng hai chày liên tục 
thật dều nhịp. Khi thịt đã dẻo mịn, gia muối, hồ tiêu vừa đủ 
rồi gói bàng lá chuối đem luộc. Giò hoa cũng gói bằng thịt, 
như giò lụa nhưng cỏ diểm thêm mỡ phần luộc chín thái hạt 
lựu. Giò có thể dể hàng tuần không sợ hỏng. Đây là món ăn 
sang trọng truyền thống của người Việt Nam.

Chiều 30, nhà nào cũng làm cỗ cúng tất niên tiễn năm c 
và khấn mời ông bà cha mẹ đă khuất núi về hường hươTí 
hoa cỗ bàn đón nãm mới cùng con cháu. Mâm cỗ tết khá. 
hẳn ngày dưng. Những nhà bình thường cũng gắng sao 
không thua kém người. Trước đây, món ăn Hà Nội thường 
ngon và dược nấu dúng cách, c ỗ  bàn phải đủ lệ đủ món. 
Mâm cỗ tết thường có 4 bát, sáu đĩa, phong lưu thì 8 bát, 8 
đĩa. Như thế mới gọi là sang, biết thường thức.

Bát bóng nấu với chân tẩy, thịt lợn nạc, và nước dùng 
gà. Chân tẩy là các loại củ như su hào, cà rốt, củ đậu được 
thái mỏng theo hình hoa lá nấu kèm vào các món cho ngon, 
cho đẹp mát. Bát ca ri khoai tăy hầm đầu, cổ, cánh gà. Bát 
miến nấu lòng gà. Bát măng khô ninh chân giò điểm vài củ 
hành hoa để cả lá.

Đĩa thì có các món: Thịt gà luộc, thịt đông, gỉò xào, cá ' 
kho riềng, thịt bò kho khô, thêm đĩa nộm xu hào với lạc



rang giã đập và đĩa dưa hành ăn làm nền cho đỡ ngấy vì 
lượng thịt và mỡ quá cao trong mâm cỗ.

Nhà phong lưu sang trọng thì phải có tám đến mười bát. 
Ngoài bóng, miến, khoai, măng còn có bát long tu, măng 
tây, vây, bóng thủ, nấm thả, chim hầm. Long tu là râu rồng, 
nhưng tường tượng ra để gọi thế cho sang chứ dây chính là 
ruột của một loài cá biển phơi khô. Sợi long tu dài và mỏng, 
chiều ngang bằng ngón tay trỏ người lớn. Phải ngâm, rửa 
sạch bằng rượu rồi mới thái nấu với chân tẩy và thịt gà. 
Những miếng long tu nở xoè như những bông hoa mầu 
trắng. Măng tây có hai loại, loại tươi và loại đóng hộp từ 
Pháp đem sang. Măng tây được cắt ra từng miếng nấu với 
thịt và nước dùng gà, thêm tí bột đao cho sánh nước. Trên 
mặt bát là thịt gà xé, thịt cua bể, gạch cua hấp trứng thái 
miếng, điểm thêm vài cái rau mùi len trên cho dẹp.

Vẫy nấu thịt thăn, hành tây, nấm hương thái chỉ, thịt cua 
bể gỡ, gạch cua hấp trứng thái chỉ và thịt gà xé. Món này 
phải ăn khi còn thật nóng. Đây là vây của một loài cá biển. 
Có hai loại vây: vây miếng và vây sợi. Món ăn quý và hiếm  
này ngày nay không còn được bán phổ biến nữa (hoặc bóng 
dưa) là bong bóng cá thủ, cá dưa. Bóng được cắt ra nhồi thịt 
băm, lẫn giò sống và nấm hương thái nhỏ, hấp cách thuỷ 
cho chín rồi nấu với thịt gà, hành tây. Nấm thả nấu bằng 
nấm hương ngâm nở cất cuống, đắp giò sống vào lòng nấm, 
hấp cách thuỷ, nấu với thịt lợn nạc cho thêm loáng thoáng ít 
chân tẩy. Món này rất ngon, khi múc lên bát, chưa ăn đã 
thấy thơm ngát vị nấm hương. Chim hầm để cả con, phải là



chim bồ câu ra ràng, nhồi thịt nạc băm trộn hạt sen, mộc 
nhĩ, cốm. Hầm cho thật nhừ nhưng vẫn giữ nguyên hình 
dáng con chim. Trước khi bắc ra cho thêm ít sợi miến và 
vài củ hành tươi, lúc múc rải miến và hành lên mình chim 
cho đẹp.

Đó là các món nấu, còn những món bày đĩa thì không 
hạn ché: Thịt gà luộc, thịt gà rán, thịt kho tầu, thịt xá xíu, 
hạnh nhân xào, giò lụa, giò hoa, lạp xường, trứng muối, 
trứng đen, củ cải dầm, đĩa nộm bằng rau câu hoặc sứa trộn 
lẫn thịt ba chỉ áp chảo thái nhỏ và lạc rang giã, đĩa dưa hành 
chua ăn kòm thêm cho ngon miệng, kéo dài bữa tiệc tất 
niên. Người Hà Nội vốn chuộng hình thức nên mâm cỗ 
ngày Tết cần bày biện đẹp mắt. Đĩa xôi gấc đỏ tươi đơm 
cho tròn dầy trên đĩa sứ Giang Tây trắng tinh. Các món nấu 
có chân tẩy, khi múc phải bày fren mặt bát mấy miếng cà 
rốt đỏ tỉa hoa xen lẫn những quả dậu Hà Lan xanh mát. Đĩa 
nộm cũng có mầu sắc hài hoà giữa rau mùi xanh, ớt đỏ, lạc 
rang vàng và su hào trắng chỉ nhìn cũng đã thấy ngon.

Khoảng 5 giờ chiều mâm cỗ được trịnh trọng bưng lên. 
Chủ nhân mặc áo dài, đội khăn nghiêm chỉnh đến trước bàn 
thờ khấn thần linh, thổ địa xin phép các ngài cho tổ tiên 
minh được vào nhà hưởng cỗ tết, sau đó mới khấn mời gia 
tiên. Phải xin phép như vậy vì từ xưa đến nay người ta vẫn 
tin rằng mỗi ngôi nhà đều có.một vị thần trấn giữ. Linh hồn 
nào muốn vào nhà phải được vị thần đó cho phép. Trong 
nhà hương bay thơm ngát, trên bàn thờ cỗ bàn thịnh soạn, 
không khí thật ấm cúng vui vẻ. Lúc này người chết như



được sông lại trong ý nghĩ mọi người. Ai cũng tin ngày tết 
linh hồn những người đã khuất đều về tụ hội để chứng kiến 
lòng thành của con cháu, anh em. Tàn tuần hương, cỗ bàn 
được bưng xuống, mọi người cùng ngồi uống rượu ăn cỗ kể 
chuyện, ôn CÖ bàn mới trong không khí gia đình êm ấm.

Sau bữa ăn cỗ tất niên, người nhàn rỗi rủ nhau sửa soạn 
đi chơi giao thừa. Hồ Gươm là nơi đông nhất. Đi chơi xuân, 
hái lộc rồi vào lễ đền N gọc Sơn. Lúc về người ta mang theo 
cả lộc cành lẫn lộc thánh. Nhiều tết, cây cối quanh bờ hồ bị 
vặt xơ xác. Mọi người cho rằng hái được cành lộc đẹp vê 
cắm ờ nhà thì cả năm sẽ có nhiều may mắn. Gần 12 giờ  
đêm. Mọi nhà chuẩn bị cúng giao thừa. Trong nhà cúng 
thần linh, gia tiên, ngoài sân cúng các quan Hành khiển coi 
việc năm cũ và năm mới. Củng gia tiên thường dâng cỗ 
Igọt: chè kho, bánh mửt. c ỗ  củng quan Hành khiển phải là 

gà trống hoa mới gáy tròn tiếng, luộc chín để cả con trên 
đĩa, cổ nghếch lên, mỏ ngậm bông hồng. Người ta quan 
niệm gà trống gáy đón mừng một năm mới nên phải là gà 
trổng non trong sáng, mới mẻ. Cúng gà mái hoặc gà trống 
cưỡng là không chay tịnh, phải tội với các ngài. Trước giao 
thừa phố nào cũng có các đoàn trẻ gồm những em từ 12 đến 
15 tuổi, đứa đi đầu tay cầm ống bương đựng tiền trinh, tiền 
xu đồng, vừa đi vừa lắc ống, đến cửa từng nhà chúng đồng 
thanh hát bài xúc xắc xúc xẻ để chúc tết gia chủ.

Sau bài hát chúc tết tốt lành, chủ nhà mở cửa đưa cho 
em đi đầu tiền mừng tuổi, cả bọn lại hát và đi tiếp sang nhà 
khác. Đây thường là trẻ con nhà nghèo từ ngoại thành vào



kiếm tiền ăn lết. Đi đâu chúc tết các em cũng dược chủ nhà 
mừng tuổi một cách hể hả vui vẻ. Có nhà còn hậu hĩ tiễn 
thêm đôi bánh chưng.

Lúc này lễ vật đã bày xong, một tràng pháo được treo 
sẵn trước cửa. Mọi người hồi hộp chờ đợi thời điểm chuyển 
từ năm cũ sang năm mới, cái. cũ sang cái mới. Mọi người 
đều đi nhẹ nói khẽ. Không nhà nào có tiếng ồn ào. Tất cả 
đều lắng xuống. Cả thành phố chìm trong bóng đêm yên 
lặng. Tiếng “pháo một” của trẻ em đốt chơi trong sân, ngoài 
đường cũng dã hét. Không gian êm ả, đợi chờ giây phút 
quan trọng nhất sắp đến gần. Mùi hương trầm bay thoang 
thoảng tạo nên một không khí đặc biệt tết. Mọi hoạt động 
đểu như ngừng lại để chờ đón giờ phút thiêng liêng sắp tới.

Chỉ vài phút nữa là hết năm cũ. Mọi nhà bắt đầu thắp 
nén hương cúng. Người có kinh nghiệm phải tính sao cho 
cây hương cháy khoảng một phần ba là pháo đón giao thừa 
nổ ran. Cây hương chính là cái cầu bắc từ năm cũ sang năm 
mới. Thời gian cháy hết cây hương là thời gian các quan cũ, 
năm mới bàn giao, tiếp nhận công việc với nhau và chứng 
dám lòng thành của con người. Lúc đó, chủ nhà cung kính 
đứng trước bàn thờ xuýt xoa khấn vái “con lạy quan đương 
niên Hành khiển năm ... đã qua, lạy quan đương niên Hành 
khiển năm ... đã tới. Tên con là M ỗ ...” và tiếp dó đến 
những điều cầu xin sức khỏe, tài lộc cùng mọi sự tốt lành 
cho một năm mới.

Bỗng xa xa văng vẳng tiếng chuông chùa. Giao thừa đã 
đến, phút thiêng liêng đã đến. Pháo nổ ran âm vang đường



phô. Nhà nào cũng đốt tràng pháo dài tiễn năm cũ và đón 
năm mới. Tiếng pháo nổ nhất loạt như đánh thức cả một 
vùng đất trời đang mơ màng, tĩnh lặng. Pháo nhà ai nổ 
đanh dòn, không tắt giữa chừng là điềm tốt. Xác pháo 
hông tươi, đỏ rực giữa sân nhà, hè phố như hoa đào rực rỡ 
đón xuân. Cúng giao thừa xong, mọi người quây quần 
uống trà ăn mứt. Trẻ con, trừ những đứa trẻ bé quá không 
cưỡng được cơn buồn ngủ. Tất cả đều thức để đợi giao 
thừa, ăn chè, ăn mửt, đánh với nhau vài ván tam cúc rồi 
mới đi ngủ. Đêm giao thừa người ta thức rất khuya thường 
đến 2-3 giờ sáng bời hôm sau dậy muộn cũng chẳng sao. 
Năm mới không ai dám đi dâu sớm cả. Mồng một tết, Trời 
đã sáng từ lâu mà cửa nhà nào cũng đóng vì sợ chạm vía 
xấu. Xác pháo hồng tươi như hoa đào rắc đầy cửa từng 
nhà. Các bà các chị lo việc bếp núc thức dậy dầu tiên. Trẻ 
con cũng dậy theo, nhanh nhẩu rửa mặt chải đầu rồi giục 
mẹ cho thay quần áo mới.

Bàn thờ được thắp thêm hương, đốt thêm trầm. Mọi 
người từ già đến trẻ đều quần áo chinh tề. Con cháu lần lượt 
đến chúc thọ ông bà, cha mẹ và sau đỏ người lớn mừng tuổi 
cho trẻ những phong bao đỏ trong đó có đồng hào hoặc tờ 
bạc mới tinh. Người lớn cũng .răn trẻ con phải ngoan, đừng 
để bị mắng mà dông suốt năm. Cả nhà đang trong trạng thái 
vui vẻ nhưng đều giữ gìn ý tứ, đi lại nhẹ nhàng, tránh va 
chạm đổ vỡ. Ngoài đường đã lác đác có người qua kẻ lại. 
Trẻ con sốt ruột mong người đến xông nhà để chúng được 
ra đường đốt pháo và khoe quần áo mới. Khách xông nhà



thường là những người “nhẹ vía” đã được chủ nhà dặn 
trước. Nhà nào được người vui vẻ dễ tính xông đất nhà ây 
sẽ gặp may mắn cả năm. Phải người “vía xấu” cả nhà sẽ 
chịu nhiều rủi ro, xúi quẩy. Có người cẩn thận tự xông đât 
lấy, nghĩa là cúng giao thừa xong chủ nhà mở cửa ra ngoài 
đường đi một đoạn ngắn rồi quay về. Khi có khách xông 
đất, gia đình thường đốt một bánh pháo mừng rồi hai bên 
cùng chúc tết lẫn nhau. Sau đó khách uống một chén rượu 
cúc do chủ nhà tự tay rót mời, nhà sang thì có rượu Sâm 
banh hoặc Mai Quế lộ. Ngày tết, đến đâu khách cũng được 
mời uống rượu, ăn trầu, uống trà, ăn hạt dưa và bánh mứt. 
Đã được mời thỉ dù không thích cũng phải ăn một chút cho 
chủ nhà bàng lòng. Có khách xông đất rồi, chủ nhà mở rộng 
cửa ra vào. Khách đến sau thấy cửa mờ biết là đã có người 
xông đất nên cứ vào chơi chúc tết gia đình không ngần ngại 
nữa. Ở Hà Nội, ngày trước còn có tục gánh nước đầu năm. 
Hồi ấy ít nhà có máy nước riêng thường phải dùng nưór 
máy ờ công cộng. Những người làm nghề gánh nước thu 
thấy nhà chủ nào dã mở cửa là cứ việc gánh nước và< 
miệng chúc chủ nhà: sang năm mới tiền vào như nước nh 
non, chân bước đến vại đổ nước, dù vại đầy rồi cũng vẫn ơ 
nước cho tràn ra ngoài. Đồ xong nước chủ nhà vui vẻ chí 
lại và đưa cho người gánh nước một số tiền bàng 4-5 lần g. 
tiền một gánh nước ngày thường. Người ta quan niệm sán, 
mồng một tết nước non tràn trề là điềm năm đỏ chủ nhà 
nhiều tiền nhiều của.

Nhà nào cũng làm cơm cúng Nguyên đán, đón buổi sáng



đâu tiên của năm mới bằng thịt gà trống thiến. Gà làm sẵn 
từ hôm 30 vì ngày đầu năm kiêng sát sinh. Những bữa sau 
chi cân cúng bánh chưng, giò, mứt. Thức ăn trong mấy 
ngày Tết là những món dã nấu sẵn. Tết Hà Nội rét lạnh nên 
thịt đông là món ăn ngon chỉ có ở miền Bắc. Các thức khác 
đê hai ba ngày không sợ thiu. Món nào cần nóng thì khi ăn 
chỉ việc đun lại.

Mâm cơm cúng bưng lên, chủ nhà thắp hương khấn dầu 
tiên rồi lần lượt những người trong nhà ra trước bàn thờ vái 
mấy vái để tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên. Cơm nước 
xong xuôi, ai là người đầu tiên đi chơi phải xem chỉ dẫn 
trong cuốn Vạn sự, tim hướng tốt mà xuất hành.

Định đi đâu, người ta đã tính sẵn. Thường là ngày mồng 
một dành cho những nơi quan trọng. Người dưới đến thăm 
và chúc tết người trên, chi thứ đến thắp hương ờ bàn thờ 
nhà chi trưởng. Con cái đến thăm bố mẹ, học trò chúc tết 
thầy. Nhưng ngày mồng một chủ yếu chúc tết bên họ nội 
(bên cha) như dân gian đã có câu:

Mồng một chúc Tết nhà cha 
Mồng hai nhà mẹ, mồng ba nhà thầy.

Các bà, các chị thì đến chùa lễ bái, xin thẻ xem việc  
cát hung cả năm. Đông nhất là mấy nơi ờ trung tâm thành 
phố: Chùa Quán sứ, Đền N gọc Sơn, Chùa Bà Đá, đền 
Hàng Trống, đền Quan Thánh... Suốt mấy ngày tết và 
cho đến tận rằm tháng Giêng các nơi này không lúc nào 
vắng người. Hương thơm ngát lan tòa cả một vùng không 
gian rộng lớn. Trong điện ngoài sân đều thấy các tà áo đủ



màu tha thướt. Ngày tết, ai cũng mặc những bộ quần áo 
đẹp nhất. Thời xưa đàn ông thường hay mặc áo cấp hoặc 
áo vóc mai thọ, quần trắng, chít khăn xếp đi giầy hạ. Đàn 
bà mặc áo vóc lê lựu, quần lĩnh hoa rút rế, vấn khăn lượt 
hoặc khăn nhiễu, tóc bỏ đuôi gà, chân đi dép cong. Từ 
năm 1910 trở về trước, nói chung quần áo ìt biến động, 
đơn giản cả về màu sắc lẫn kiểu cách. Từ những năm 
1920, sau đại chiến thế giới thứ nhất (1914 - 1918), nhiều 
người V iệt Nam đi lính và du học ở Pháp về mang theo 
lối sống Châu Au, quần áo vì thế có nhiều thay đổi. Ngày  
Tết đã có người mặc âu phục, phụ nữ không đi dép cong 
nữa mà đi giầy nhung thêu. Khoảng giữa những năm 
1930 lại thêm phong trào “vui vẻ trẻ trung” nên trong 
trang phục có sự cài cách. Quần áo giữa lớp già và lớp trẻ 
khác nhau rõ rệt. Các cụ già vẫn mặc áo dài, khăn chụp 
giầy Tây. Lớp trẻ hầu hết mặc âu phục, đội mũ phớt, d 
giày da một mầu hoặc hai mầu. Các bà trung niên trở lêi. 
mặc áo dài, áo bông dài bằng gấm hoặc nhung may rộng, 
vai ngắn, ngoài mặc thêm chiếc áo cánh bông, vấn khăn 
nhung. Phụ nữ trẻ mặc áo dài Lơmuya bằng nhung hoặc 
len mỏng, vạt dài gần đến mắt cá chân,'lưng thắt eo. 
Lơmuya, tiếng Pháp là “Cái tường” (Le mur), ở đây chỉ 
kiểu áo dài do hiệu may Cát Tường sáng tạo. Bên ngoài 
khoác áo vét xòe, đi giầy mũi bịt cao gót bằng nhung 
hoặc Pô đơ đanh(ỉ), tóc vấn trần hay búi. c ổ  đeo kiềng, 
tay đeo xuyến vàng. Dù có những thay đổi trong mốt áo 1

(1) Peau de daim - da con đanh (họ hươu).



quần, phụ nữ Hà N ội vẫn giữ được nét đẹp nền nã lịch sự 
của đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến. Trẻ em ngày xưa, tết 
cũng mặc áo dài như người lớn. Sau này các bậc cha mẹ 
cũng cho con mặc lối Tây theo thời thế. Đối với trẻ em, 
ngày tết thật là tuyệt diệu vì các em dang tuổi vô tư, 
không phải lo lắng gì cho cái tết nên càng mong tết chóng  
đến. Các em mong tết không chỉ được ăn cỗ, được dốt 
pháo, được tiền mừng tuổi mà đối với các em ngày tết cái 
gì cũng đẹp cũng mới. Thiêng liêng hơn cả là cứ đến tết 
mỗi em đều được “thêm một tuổi”. Tâm lý trẻ con đều 
mong cho mình chóng trờ thành người lớn. Mỗi lần tết 
đến là một lần “lớn thêm”để tiến dần dến cái dich người 
lớn. Điều này làm các em phân biệt rõ cái vui của tết 
Nguyên đán với cái vui của tết Trung thu.

Ngày mồng ba mọi nhà thường ăn món cuốn chấm nước 
nắm cà cuống hoặc bún thang. Cuốn là món ăn nguội có 
rau diếp ta, thơm, mùi, hành tươi luộc cuốn với bún, thịt ba 
chỉ luộc, tôm rang nhạt, dấm cái chưng đường và lạc rang. 
Còn thang thỉ lại cần ăn nóng, bún trần nước nóng đơm ra 
bát, bày trứng tráng mỏng và giò lụa thái chỉ, thịt gà xé, 
nấm hương, ruốc tôm he, nửa cái lòng dỏ trứng muối, hành 
răm thái nhỏ, bỏ thêm chút mắm tôm, một giọt nước cà 
cuống cho dậy mùi rồi chan nước dùng nóng rẫy. Khi ăn 
thang và cuốn người ta thường điểm vài ba miếng củ cải 
thái nhỏ phơi tái, dầm nước mắm cho thêm phần đậm đà 
ngon miệng. Có nhà lại thích ăn món hẩu lốn. Nghĩa là cho 
tất cả các món luộc, nấu, xào còn lại qua ba ngày tết vào



một cái nồi to đun sôi iên, thêm nước và mắm muối cho 
vừa. Trước khi bắc ra cho rau cần, cải xanh, cải cúc vào đảo 
đều chín tái, bắc ra ăn nóng. Hẩu lốn có mùi thơm riêng 
biệt và vị ngọt của các món ăn ngon lành hòa hợp lại. Các 
thứ rau làm mất đi cái béo, nước dùng trong nồi trở nên rất 
ngọt, rất thanh và ngon. Sau mấy ngày tết ăn nhiều Ihịt mỡ 
ai cung thèm rau tươi, món cuốn, bún thang hay hẩu lốn 
làm cho ai cũng thấy ngon miệng.

Mồng ba hoặc mồng bổn, mọi nhà làm cỗ cúng hóa vàng 
tiên tổ tiên, dốt tiền vàng biếu các cụ về cõi âm tiêu dùng. 
Sau đó nhà nào bán hàng thì xem lịch chọn ngày tốt, thắp 
hương cúng tiên sư rồi dốt pháo, mở hàng bán lấy may. 
Người làm nghề thủ công cúng tổ nghề, bắt tay làm lấy 
ngày. Học trò khai bút làm thơ, viết chữ để việc học hành 
tấn tới thi cử dỗ đạt.

Trong ba ngày tết người ta kiêng không hót rác, sợ thần 
tài di mất. Neu quét nhà phải dấp vào xó cửa để hót sau. 
Mọi người luôn giữ thái độ vui vẻ, nói những lời tốt dẹp với 
mong muốn sẽ có một nãm mới tốt lành. Từ mồng bốn, dân 
chúng nô nức rủ nhau đi chơi hội. Đông nhất là ngày giỊ 
trận ở gò Đống Đa gần ấp Thái Hà vào sáng mồng 5. Cá̂  
làng ngoại thành cũng thi nhau mờ hội xuân, trong hội có 
nhiều trò vui cổ truyền như chọi gà, cờ người, cờ thẻ, đánh 
đu, thi nấu cơm, dột vải, thả chim câu... Đen rằm tháng 
Giêng (còn gọi là ngày Thượng nguyên), ngày rằm đầu tiên 
C"» nãm mới. Mọi người đi lễ chùa đông như hội. Các cụ 
già đi lễ dể cầu thọ, cầu phúc. Người đã cỏ gia đình đi lễ để



cầu tài lộc, cầu con; còn nam nữ thanh niên thì cầu duyên. 
Từ sáng đến tối trong điện ngoài sân khói hương nghi ngút 
đến ngạt thở bời “lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng 
Giêng”. Qua ngày rằm, nếp sinh hoạt của người Hà N ội dần 
trờ lại với công việc làm ăn buôn bán ngày thường.

II. TÉT HƯÉ
Huế vốn là đất cố đô. Năm 1687 chúa Nguyễn Phúc 

Trăn đã rời thủ phủ từ Kim Long về Phú Xuân, dốn nAm 
1788 nơi đây được vua Quang Trung chọn làm kinh đô cho 
đất Đại Việt. Năm 1802, khi Gia Long lên ngôi, Phú Xuân 
vẫn dược giữ làm kinh đô của cả nước. Sau khi thực dân 
Pháp chiếm Phú Xuân, Phú Xuân được đổi tên thành Thuận 
Hỏa, Huế. Trải qua 300 năm là nơi phủ chúa, kinh đô nên 
Huế cũng là chỗ tập trung tinh hoa, tài năng lẫn của ngon 
vật lạ một thời. Ca ngợi nét đẹp của Huế chính là ca ngợi 
cái hay cái đẹp của một miền tiêu biểu của cả nước.

Là một thành phố lớn nằm ở miền Trung, giữa Hà Nội 
và Sài Gòn, Huế không chỉ nổi tiếng về cảnh đẹp thơ mộng 
của sông Hương núi Ngự mà ở đây còn cả một khu kiên 
trúc cung đình với đàn Nam Giao để tế đất trời, khu Hổ 
Quyền là nơi diễn trò voi hổ đánh nhau mua vui cho vua 
chúa, Văn thánh miếu thờ Khổng Tử và ghi tên tiến sĩ các 
đời cùng nhiều lăng tẩm và dền chùa miếu mạo nổi tiêng.

Thành phố Huế trải dài trên hai bờ sông Hương, nổi 
nhau bằng những chiếc cầu, trong đó lớn nhất là cầu Tràng 
Tiền. Bờ bắc là thành và các phường buốn bán cũ còn bờ 
Nam là các phố kiổu mới, phát triển sau.



Qua mấy trăm năm là nơi vua chúa ờ, Huế có một số 
đông hoàng thân quốc thích và gia đình quý tộc. Năm tháng 
trôi qua, nếp sống cung đình và bình dân đã ảnh hưởng lẫn 
nhau tạo nên một nét riêng cho con người xứ Huế: đàn ông 
thâm trầm, giỏi thơ phú, đàn bà dịu dàng, khéo nữ công. 
Huế là nơi dạo Phật phát triển, 80% dân số Huế theo Phật 
giáo nên bản chất con người Huế cũng nhân hậu, hiền lành. 
Địa thế ở Huế hẹp nhưng phong cảnh nên thơ với những 
ngôi nhà xinh xắn, những khu vườn kín đáo hữu tình được 
xây dựng theo một kiến trúc nhà ở riêng của Huế, đó là kiến 
trúc nhà vườn. Nhà vườn là một tổng thể kiến trúc dân 
dụng, phong cảnh, vườn hoa, vườn cây đem lại cho Huế nét 
đặc sắc rất ricng so với những thành phố khác.

Dân Huế phần lớn là người gốc Bắc. Năm 1858, trưÓỊ 
thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh, một số dân đã thel 
Nguyễn Hoàng từ miền Bấc vào đây khai khẩn dất đai sinh 
cơ lập nghiệp. Vì thế tuy sinh sống ờ đây đã lâu, tiếp thu 
văn hóa miền Nam nhưng trong nhân dân vẫn còn giữ được 
nhiều phong tục cổ truyền đất Bắc. Ngày Tết Nguyên đán 
cũng được người Huế quan niệm là lúc “tống cựu nghênh 
tân”, là thời điểm bắt đầu một chu kỳ tiếp theo của đời 
người ncn dù giàu hay nghèo mồi nhà đều giữ cổ lệ: cúng 
tất niên và giao thừa vào ngày ba mươi, cúng nguyên đán 
vào sáng mồng một, cúng đưa ông bà tổ tiên vào ngày ba 
hoặc bốn tết. Trước tết hàng tháng, người dân Huế đã lo 

dần các thứ dùng trong ngày tết, dành tiền mua lễ vật 
và gần tết lo chạp mả rước các cụ về ăn tết.



Nhà cửa được sửa sang, quét vôi sạch sẽ. Hàng rào bao 
quanh nhà nào cũng được xén tỉa gọn gàng, công phu. Nhà  
ờ Huê thường được xây theo lối nhà vườn. Mỗi ngôi nhà 
đều có một mảnh vườn để trồng rau và trồng hoa. Khu 
vườn vừa có giá trị về kinh tế vừa đem lại thẩm mỹ cho con 
người. Vườn được bố trí tùy theo mức sống thực tế của gia 
đinh. Nhà nào sang, vườn tược trang trí cầu kỳ, cây cảnh 
được tỉa theo hình hươu nai, chim phượng. Nhà nghèo thì 
vườn chi trồng mấy luống hoa và cây ăn quả. Vì ờ giữa hai 
miền Nam - Bẳc nên Huế có ưu thế là trồng được những 
loại cây của cả hai phía: măng cụt, chôm chôm, sầu riêng... 
của miền Nam; hồng, vải, nhãn, táo... của miền Bắc. Bất kể 
giàu nghèo thường mỗi nhà có một hòn non bộ trước sân, 
trên đó có bố trí hang động, chùa chiền và những cây si 
khóm trúc nhỏ xíu. Đây là hình ảnh thu nhỏ về núi non 
hùng vĩ, sông nước hữu tình mà người dân Huế rất ưa. N gôi 
nhà vườn cổ truyền như vậy là một nét riêng biệt của người 
xứ Huế. Trong vườn cũng được trồng nhiều loại hoa. Hoa 
dào, hoa mai, mẫu đơn, tường vi, phong lan, cúc, quất... Do  
dặc điểm thời tiết nên đào ở Huế hoa thưa chứ không đẹp 
như đào nsoài Bấc, quất xấu cây, quả nhỏ hơn quất Nghi 
Tàm, Yên Phụ. Các cây hoa, chậu cảnh trong vườn được 
chủ nhân chăm sóc kỹ càng, tùy thời tiết mà trảy lá bấm nụ 
sao cho hoa nở vào đúng dịp tết. Ngày 30, hoa trong vườn 
được dưa vào cúng và trang điểm trong nhà, nhà nào không 
có điều kiện trồng hoa, ngày tét ra chợ Đông Ba đến dẫy 
hàng hoa tìm mua cho được những thứ hoa vừa ý về cắm 
chơi trong ba ngày tét.



Đến 23 tháng Chạp, không khí tết đã tràn ngập khắp nơi. 
Cây nêu được dựng lên trong sân nhà, sân chùa. Tục trồng 
neu vốn có từ miền Bắc theo dân vào đây và vẫn được duy 
trì. Nêu là dấu hiệu báo cho quỷ biết đâu địa phận của 
người, quỷ không dược đén quấy nhiễu. Mỗi gia đình cũng 
lo mang hương hoa ra chạp mộ, dọn dẹp cho mồ mả tổ tiên 
phong quang sạch sẽ. Sau đó tháp hương khấn mời các cụ 
ngày tết về ăn chung vui với con cháu.

Hai ba tháng Chạp cũng là ngày cúng tiễn ông táo lên 
chầu trời. Lễ tiễn ông Táo được làm khá trang trọng. Vật 
cúng gồm một nải chuối, một bộ đồ mã, một gói hoa cùng 
tiên, vàng và trầm trà hương nén. Người ta mua ba ông Táo 
bằng đất nhỏ khoảng bằng ba lóng tay đặt tượng trưng trên 
bếp. Khi đã cúng xong là lễ rước ông Táo mới và dưa ôn' 
Táo cu ra dặt ờ các am miếu gần dó. Ba ông Táo CÛ đưc 
đặt trôn một cái khay, trên khay có lót vàng mã, một ci 
đèn nhỏ và một bó hương dang cháy. Chủ nhà ăn mặc tv 
chỉnh bưng khay den am miếu nào gần nhất khấn thần linh 
thổ dịa rồi đặt ông Táo vào một gốc cây hoặc góc miếu, 
cắm hương ben cạnh, vái ba vái và ra về. Ngày nay tục 
thay và rước ông Táo chỉ còn lại ờ những nơi vẫn dùng 
bếp củi, bếp rơm. Trong những ngày này, ở mỗi gia đỉnh 
việc nấu nướng, chuẩn bị cho món ăn ngày tết cũng đang 
được các bà mẹ lo toan. Trước nhất là lo các loại mứt. Mứt 
ở Huế cũng có nhiều thứ: mứt sen, mứt gừng, mứt thơm, 
mứt bí, mứt khoai, mứt kim quất, mứt me, mứt táo... Mỗi 
khi tết đến, các bà mẹ lại có dịp dạy bảo, truyền cho con gái



nghệ thuật gia chánh. Các cô gái cũng nhân dịp này trổ tài 
làm bánh, nấu mứt hoặc những món ăn đồ nhắm dể ăn và 
thết khách.

An là một biểu hiện văn hóa, đòi hỏi kỹ thuật nấu nướng 
điêu luyện. Người nội trợ Huế dă tô ra thật khéo léo khi làm 
các món ăn ngày tết. Dù ở hoàn cảnh nào, người Huế cũng 
cố sao cho mâm cổ tết vừa ngon lành vừa giản dị, thể hiện 
được tài chế biến của người phụ nữ.

Độ 27, 28 tết, mọi nhà lo gói bánh chưng và các loại 
bánh khác. Bánh chưng chỉ gói dộ hai đôi dể bày bàn thờ 
cho đẹp còn phần lớn là bánh tét. Bánh tét được gói bàng lá 
chuối với những những nguyên liệu như bánh chưng nhưng 
gói thành dòn như bỏ giò. Khi ăn bóc lá, cắt khoanh. 
Khoanh bánh bằng miệng cái bát ăn cơm, mỗi khoanh dều 
có một lòng nhân tròn dỗ xanh thịt mỡ ở giữa. Ngoài bánh 
chưng, bánh tét, người Huế còn thích ăn một số món khác 
như bánh phu thê (su sê), bánh hỏi, bánh sen chấy, bánh 
măng, bánh dừa mận.

Bánh phu thê làm bàng bột sắn nhân dậu xanh ngào 
đường dừa hoặc nhân tôm chấy. Tôm chấy là tôm tươi dược 
rang xát nhò tơi, bánh được gói lá dứa hấp cách thủy.

Bánh sen chấy làm bàng hạt sen nấu chín, ngào nhuyễn 
với đường, láng mỏng nướng lên cuộn tròn lại dể vào thau 
đậy kín ăn dần.

Bánh dừa mận dùng xôi nếp giã nhuyễn nhào với dừa và 
nước đường. Sau đó cán mỏng, cắt miếng vuông, ngoài bao 
vừng rang gói giấy bóng để ăn trong mấy ngày tết.



Bánh măng làm bằng măng tươi thái chỉ rim kỹ với 
đường, nấu lẫn với bột nếp. Sau đó cắt miếng phủ bột 
hoàng tinh, gói bàng giấy bóng.

Các món ăn mặn cũng được chuẩn bị dần. Mâm cỗ tết 
của người Huế nói chung dơn giản hơn mâm cỗ tết của 
người Hà Nội. Người Huế đặc biệt thích đạm thực vật hơn 
đạm động vật, thích các món chua nhẹ dễ tiêu và các món 
ăn hỗn hợp nhiều thứ. Ví dụ: món gỏi (nộm) ở Huế gồm tất 
cả hơn 10 thứ: du đủ xanh giã sống, vừng, lạc, thịt ba chỉ, 
tôm, da bò rán trộn với dấm, đường, tỏi, ớt, ngò (rau mùi), 
om (rau ngổ). Món xà lách gân bò gồm: gân bò hầm nhừ 
thái mỏng trộn dấm với cà rốt, củ cải, khoai tây luộc, tôm 
luộc lột vỏ, hành ngâm dấm, ớt, muối tiêu, xà lách, cà chua 
chín và sau cùng là trứng gà luộc thái mỏng bày lên mặt. 
Chỉ riêng món rau sổng cũng có đủ xà lách, thơm (dứa) 
khc, vả, chuối xanh, ngò, om ... Trong các món ăn, dưa mór 
là thứ không thể thiếu được trong mâm cỗ tết của ngưỜA 
Huế. Dưa món gồm dứa và củ cải thái miếng phơi săn trộn 
với ớt chín, cà muối, đu dủ, cà rốt, tỏi, nước mấm, đường. 
Món này muối trước tết dộ 5, 7 ngày cho ngấm.

Những món được ưa thích khác như hành dầm dấm, xà 
lách gân bò, chả tré, chà tôm, nem bò lụi, chả thủ, chả da, 
chả lụa đều được các bà nội trợ chuẩn bị chu đáo treng ba 
ngày tết.

Hành dầm dấm dược phơi nắng muối với đường trước 
Tết vài ngày, lúc ăn trộn thêm tỏi và ớt. Chả tré làm bằng



thịt bò và thịt ba dọi rán vàng thái chỉ, trộn với riềng, tỏi, 
ớt, muối, đường, thính. Món này ăn với bánh tráng mè (da 
vừng) và rau ngò. Muốn ân tré chua người ta gói chặt tré 
thành từng gói nhỏ bằnc lá chuối, bên trong lót lá ổi. Đe vài 
ba ngày tré sẽ có vị chua gần giống nem chua ngoài Băc.

Chả tôm làm bằng tôm tươi lột vỏ giã nhuyễn trộn mờ 
phần, hàn the, lòng trang trứng. Dàn tôm lẽn lá chuối hâp 
chín ăn với dưa món và nước chấm. Muốn ăn chả tôm 
chiên (rán) thì sau khi hấp đem rán chả lên ăn với rau 
sống, nước chấm.

Nem bò lụi dùng thịt bò nạc thật tươi già nhuyễn trộn 
hàn the, bì lợn, thính. Viên thành viên, nướng vàng. Khi ăn 
'ùng bánh tráng (bánh da nem) cuộn nem, rau thơm, xà

:h, khế, chuối xanh, chấm nước lèo. Nước lòo là một thứ
rớc chấm hỗn hợp gồm tương ngọt, nước mắm, nước 

I mg, gan lợn giă, hành phi dun nấu lẫn hành tỏi. Trước khi 
an rắc thêm lạc rang giã nhỏ. Nem bò lụi cuna là món ăn 
hôn hợp của gân 20 thứ với nhau. Món ăn ngày tôt của Huê 
phần lớn là nhữna món nhắm hoặc ăn vã, ăn chơi. Có thê 
chia món ăn Huế ra làm ba loại: chay, bình dan, và ngự 
thiện. Ngự thiện lã những của ngon vật lạ dành riêng cho 
vua chúa trong cung dinh. Sau này một số món ăn ngự thiện 
ảnh hưởng lẫn món ăn bình dân không còn ranh giới rõ rệt 
như chả giò, tré nộm, nem ... Món chay là những món ăn cỏ  
tôn gọi giống như cỗ mặn như vịt tiềm, vi (vây) cá, măng 
tây nấu cua, thịt bò xào xả, ca ri gà, nem nướng, bì cuốn, 
hạnh nhân xào. Món ăn chay được chế biến từ nhừng thực



vật tươi hoặc khô hay đã lên men. Món chay ăn ngon và dễ 
tiêu được những người theo đạo Phật ưa thích.

Rượu ở Huế phổ biến là rượu nếp và rượu thuốc đã được 
hạ thổ lâu ngày cho ngấm men, và tăng vị ngọt êm giọng 
người uống.

Người xứ Huế rất thích uống trà, nhiều loại hoa dược 
ướp trà dể dùng ngày tết như hoa nhàỉ, hoa mộc, hoa sen, 
hoa só i... Hoa được ướp trong trà bằng một nghệ thuật cầu 
kỳ và cẩn thận. Người ta thường ướp lấy trà để uống và thết 
khách. Các loại trà Tầu đất tiền như Tam hỷ, Ô long được 
các gia dinh phong lưu ưa chuộng, thường mua để uống 
trong dịp tết. Gần đến tết các chợ ờ Huế thật dông vui. sầm  
uất nhất là chợ Đông Ba. Người ta đi chơi chợ, mua hương 
hoa, bánh mứt, thịt thà, dồ nấu. Phụ nữ Huế đi chợ tết còn 
để gội dầu. Dây là một tục lệ đẹp ít nơi có. Chợ Đông Ba Cí 

những cửa hàng chuyên nấu nước hương bài dể phục vụ c/; 
bà, các cô dến gội đầu cho thơm tóc. Đàn bà xứ Huế ri 
chăm chút cho bộ tóc của mình, họ thường ướp thơm mái 
tóc bằng những nguyên liệu tự nhiên của hoa cỏ như hương 
bài, hoa bưởi, hoa chanh.

Trên dường phố không khí vui chơi ngày tết đã tưng 
bừng nhộn nhịp. Trò chơi đá gà (chọi gà), trò xăm hường 
tính điểm và ca bài chòi, đố chữ lôi cuốn rất nhiều người.

Sáng ba mươi tết, không khí rộn ràng ở tất cả mọi nơi. 
Bàn thờ trong nhà dã được sửa soạn đâu ra dấy. Hương,



hoa, trầm, trà, trầu cau, nậm rượu đã bày đủ. Ảnh thờ được 
lau sạch, các tấm vải phủ ảnh đã giặt giũ cẩn thận. Mârh 
ngũ quả có một nải chuối thật đẹp, trên đó phật thủ, cam, 
bưởi, quýt, quất, táo, nho, xếp thành ngọn rất cân đối và đẹp 
mắt. Góc bàn thờ nhà nào cũng có một đĩa con, trong đó để 
hai đồng xu cổ. Khi cúng, khấn xong gia chủ sẽ tung hai 
đồng xu trong đĩa để xin âm dương, nếu một đồng sấp, một 
đồng ngửa thì coi như điều cầu xin đó sẽ dược thực hiện. 
Bàn thờ Phật bày tượng Phật, đèn, nến, trầm, trà, hoa, nước 

và dồ chay.

Trưa 30, mọi nhà đều cúng tất niên. Gia đinh nhà nào 
bán hàng hoặc làm nghề thủ công đều cúng tổ sư nghề 
nghiệp. Ngày tết, người ta khấn vái tổ tiên dồng thời cũng 
nhớ đến công ơn của tổ nghề. Đây cũng là một tục dẹp của 
người xứ Huế.

Lễ cúng tất niên dược tiến hành vào buổi trưa hoặc buổi 
chiều ngày cuối năm. Bữa cơm tất niên cung là buổi họp 
mặt của cả người sống lẫn người đã khuất. Con cái đã lây 
chồng lấy vợ ờ riêng cũng về xum họp với cha mẹ anh em. 
Không khí ấm cúng đoàn viên sau một thời gian xa cách vì 
công việc và hoàn cảnh sống lúc này thật có ý nghĩa với 
từng thành viên trong đại gia đinh, v ố n  bản chất nhân hậu, 
chiều 30 và cả trong ba ngày tết, chủ nhà bao giờ cũng nhớ 
thắp mấy nén nhang rải rác trong vườn ngoài ngõ để cho 
những vong hồn lang thang được hưởng chút hương thơm 
ngày tết. Sau buổi hàn huyên quanh bữa cơm mọi người bắt



tay vào làm nốt những việc còn lại và chuẩn bị lễ vật cúng 
giao thừa. Bàn cúng giao thừa được bày ngoài trời. Lễ vật 
dâng cúng thường là cháo thánh (cháo hoa), gạo, muối, 
trầm, trà, hoa quả, xôi chò, khoai đậu, bánh chưng, bánh tét.

Bàn thờ dã bày xong, gia chủ ăn mặc chỉnh tề chờ phút 
giao thừa. Đây là giâỵ phút thiêng liêng nhất để kết thúc 
năm cũ, bước sang năm mới. Trong không gian, hương bay 
thơm ngát. Đâu đó văng vẳng tiếng chuông chùa, hết hồi nọ 
lại tiếp hồi kia, vì ở Huế .có nhiều chùa. Lác đác đã có 
những tràng pháo nổ gần xa. Đúng giao thừạ, tiếng pháo 
rộn lên, chuông chùa dổ hồi dồn dập. Chủ nhân bắt đầu làm 
lễ, khấn vái. Nhiều nhà cẩn thận còn sửa thêm lễ vật, làm sớ 
để cúng giải hạn cho gia dinh mình trong năm mới thoát 
khỏi mọi tai ương. Cúng xong cả nhà còn ngồi sum họp 
chuyện trò một lúc lâu. Đêm 30 tết không ai muồn đi ngủ, 
người nào cũng muốn thức để chứng kiến bước chuyể 
minh của thiên nhiên trong phút đầu năm mới.

Sáng mồng một tết.

Người Huế theo dạo Phật nhiều nên cỗ cúng Nguyên 
đán là cỗ chay. Đơn giản thì cúng bánh trái hoa quả, cầu kỳ 
hơn thì làm một mâm cỗ chay.

Nấu cỗ chay là một nghệ thuật lâu đời có truyền thống ở 
Huế. Với tài sáng tạo và bàn tay khéo léo phụ nữ Huế đã 
chế biến các loại thực vật bình thường như hoa chuối, nấm 
rơm, hạt sen, đậu phộng, tầu hủ ký (phần màng mỏng trong 
ruột của một loại tre), đậu phụ, củ đậu, nước dừa... thành



nhiều món ăn thơm ngon lạ miệng để cúng buổi sáng đầu 
năm. N gày mùng hai lại cúng đồ mặn như thường. Suốt 
mấy hôm tết, mỗi bữa ăn nhà nào cũng sửa một mâm cơm  
để khấn mời gia tiên về hưởng hương hoa với con cháu. 
Bàn thờ suốt mấy ngày tết không lúc nào hết hương. Một 
cây đèn nhỏ luôn thắp sáng ngày đêm đổ gây cảm giác ấm 
cúng trong nhà. Sau khi cúng nguyên đán, mọi người mặc 
những bộ quần áo đẹp nhất dành cho ngày tết dể chúc tết 
ông bà cha mẹ. Người dược chúc cũng khăn áo chỉnh tề 
ngồi trên sập hoặc ghế để con cháu dến chúc tết. Chúc tết 
xong người lớn lì xì (mừng tuổi) cho trẻ con. Tiền đựng 
trong phong bao mầu dỏ, dể con cháu chơi bài, mua pháo 
đốt chơi. Ba ngày tết, người Huế rất thận trọng trong lời ăn 
tiếng nói và cử chỉ hành dộng. Những lời nói không đẹp, 
như câu chửi, tiếng gắt đều không ai dùng. Mọi người giữ 
thái độ vui vẻ với cả những người hàng ngày mình vốn  
không ưa. Người ta còn kiêng cầm kim may vá sợ vất vả 
quanh năm, kiêng quét nhà sợ thần tài ra khỏi cửa, kiêng 
nhất là khách đến nhà dể quên lại khăn tay, như vậy chủ 
nhà sẽ phải gánh nhiều khó khăn trong năm mới.

Sáng mồng một người khách đến chơi đầu tiên được gọi 
là "đạp đất” giống như từ "xồng đất” ở miền Bắc.'Tất cả 
may rủi trong năm của gia chủ dều nhờ lộc của người khách 
này. Bởi vậy trước tết rnỗi nhà đều chọn một người dễ tính, 
hoàn cảnh thuận lợi, để dặn trước nhờ họ đến "đạp đất” cho 
minh. Nhiều nhà lại thích nhờ trẻ con vì quan niệm trẻ con  
tình tỉnh hồn nhiên vui vẻ.



Sáng mồng một, lần dầu tiên ra khỏi nhà người ta đều 
chọn giờ dể xuất hành. Mọi người đi chúc tết người trên, 
thăm họ hàng nội ngoại và đi lễ chùa. Đi lễ chùa ngày têt là 
nhu cầu phải có của người Huế. Huế có hơn 80 ngôi chùa 
cổ, trong dó có những ngôi chùa đẹp nổi tiếng như chùa 
Thiên Mụ, Từ Đàm, Diệu Đế... Ngày tết, các chùa này và 
các chùa Hoa Nghiêm, Hiếu Quang, Báo Quốc, Bảo Lâm, 
Diệu Hỷ... lúc nào cùng đông nghịt người. Các tín đồ tấp 
nập mang lễ vật den chùa với một tâm trạng vui vẻ và thành 
kính. Con trai con gái cung đưa nhau den chùa để ngẩm 
cảnh và cầu duycn. Đi lễ chùa, vãn cảnh chùa cũng là dịp 
con người thoát khôi cảnh sống ồn ào để giao tiếp với thiên 
nhiên cho thư thái đàu óc. Suốt trong thời gian trước và sau 
tét các trò chơi cờ bạc ăn tiền và trò vui giải trí dược tổ 
chức ờ khắp nơi trân đường phố. Các loại bài sát phạt nha* 
như bài tây, bài vụ, các loại vui chơi giải trí như bài ửìỉ 
bài chòi dều tạo nên một không khí rộn rã vui tươi tron 
những ngày xuân sang tết đến.

Ngoài việc di chúc tết, lễ chùa mọi người còn nô nức rủ 
nhau đi chợ Gia Lạc mua hoa, xem hội và dự trò chơi. Chợ 
Gia Lạc do một ông hoàng đời Nguyễn tên là Đinh Viễn lập 
ra từ năm 1826. Lúc dầu chỉ để cho bà con thân thích và 
dân chúng vùng này tụ họp vui chơi mua bán, sau quen lệ 
chợ thành trung tâm giải trí của cả vùng. Ngày tết người từ 
mọi nơi kéo nhau về như nêm cối. Gia Lạc có nghĩa là thêm 
vui. Chợ chỉ họp mỗi năm một lần trong ba ngày tết ở 
quãng đất trống bên sông Nam Phổ. Địa điểm rất tiện cho



dân từ thành phố dến, từ núi xuống và từ biển lên. Chợ 
không có lều quán gì, người bán hàng tiện đâu ngồi dấy, rải 
rác trên bãi cỏ, bên cạnh cống chùa, dưới bóng mát cây 
côi... Kéo dài suốt hai bên dường den tận bén dò Dinh sát 
bờ sông Hương. Hàng bày nhiều nhất là trầm hương, hoa 
quả, bánh trái, thịt cá, hàng quà... Đầu thế kỷ XX, chợ Gia 
Lạc nổi tiếng về món thịt bò tái, người đi chợ ai cũng muốn 
nếm thử món ăn ngon hiếm có này. Đặc biệt chợ có bán 
những gói muối nhỏ bọc giấy hồng điều dể người đi chơi 
chợ mua lấy khước dầu năm vì muối đậm dà, mua muối đầu 
năm sẽ gặp nhiều điều may mắn. Chợ còn có một món hàng 
vừa rẻ vừa đẹp không dâu bàng, dó là áo trẻ con trai. Người 
ta kể rằng ông Hoàng Đình Viễn không có con trai nôn bỏ 
tiền ra mua vải lụa chuyên may áo con trai bán rẻ dể lấy 
khước, mong các bà vợ của ông ta sẽ sinh dược con trai. 
Những người đi chợ Gia Lạc dều tỏ ra dễ tính trong khi 
mua bán, họ nói năng thân mật, nhẹ nhàng. Riêng ở hàng 
hoa quả, mọi người dùng chữ biếu và tặng chứ không nói 
mua và bán. Ví dụ : Tặng bác bó hoa. Biếu bà tiền về mua 
quà cho cháu.

Vui nhất là sáng mồng một tết, từ bến đò chợ Dinh đã 
nghe thấy tiếng hô bài chòi, tiếng trống, tiếng nhạc và tiếng 
pháo nổ ran ờ những chòi thắng cuộc. Khône chỉ có dân 
thành Huế đi chơi chợ mà còn có người từ Thuận An, 
Dương Nỗ, Bao Vinh và các miền xa kéo đến. Ba ngày tết, 
những người dân từ thành phố và các làng họp mặt tại đây. 
với những bộ quần áo dẹp đủ kiểu, đủ mầu trong không khí



đầu xuân vui vỏ. Chợ Gia Lạc.đã tồn tại hơn 150 năm, thời 
kỳ đầu giải phóng chợ vẫn được tổ chức họp mặt. Tuỳ theo 
từng thời kỳ mà chợ mang nhiều phong tục khác nhau 
nhưng riêng phong cách lịch sự, chan hoà của những người 
đi chợ là không bao giờ thay dổi.

Một thú vui ngày tết nữa của người Huế là tục "bói 
tuồng". Khoảng đầu thế kỷ XX hát bội là một hình thức 
nghệ thuật chiếm vị trí độc tôn ờ Huế. Ngày tết các rạp hát 
tuồng đều chuẩn bị những vờ hay nhất để trình diễn phục 
vụ dân chúng và các ông hoàng và chúa. Người ta di xem  
hát bội dầu năm cốt dể "bói". Đây là một tục lệ đặc biệt chỉ 
phát triển trong dân chúng ờ Huế vào dịp tết. Người xem  
hát dể bói không vào ngay từ dầu buổi diễn mà chọn ngày 
giờ tuỳ thích mới den rạp. Cảnh đầu tiên trông thấy trên sân 
khấu là sự báo hiệu cho số phận của bản thân và gia đình 
trong năm tới. Một số nghệ nhân lớn tuổi thuộc lòng và 
hiểu biết các tích tuồng, ăn mặc nghiêm chỉnh, trải chiếi 
thắp một bát hương ngay gần cửa rạp để giải thích ý ngh' 
doạn tuồng và đoán vận số cho những người đến nhờ. Sa 
khi đoán họ dược khách trả cho một ’số tiền tuỳ theo sự cao 
hứng của khách. Những ngày đầu năm rạp hát nào cũng tấp 
nập người ra vào. Mỗi rạp phải diễn ngày ba buổi để đáp 
ứng yêu cầu của người xem. Ba ngày tết đã trôi qua, chiều 
mồng Ba hoặc mồng Bốn, mọi nhà sửa lễ làm cỗ để cúng 
đưa, tiễn ông bà tổ tiên về mọ. Sau đó chọn ngày chọn giờ 
mở hàng buôn bán lấy may hoặc bắt tay làm lấy ngày để 
mở dầu công việc của một năm mới tốt đẹp.



Sau ba ngày tết, dân chúng thành Huế còn cùng nhau đi 
vê nhiêu vùng lân cận xem hội, trong hội có các trò chơi 
truyền thống như hội đấu vật ở làng Sình (Lại Ân), hội bơi 
trải ở Thái Dương Hạ (Thuận An), chơi đu, xem hát trò ờ 
Phò Trạch. Những người hiếm con còn đến Phò Trạch mua 
bánh hòn dể cầu con. Bánh hòn là một loại bánh làm bằng 
bột và đường, hình tròn nhỏ và mỏng không có nhân. 
Tương truyền ai cầu con, ãn bánh hòn ở hội làng này sẽ 
được như nguyện ước. Đây là một tục lệ mang tính chất 
phồn thực còn được duy tri trong hội làng ở Huế.

Ngày mồng bảy mọi nhà làm lễ hạ cây nêu dế kết thúc 
Tết Nguyên đán. Nhưng cũng phải sau khi lên chùa lễ Phật 
và thắp hương tại nhà dón ngày răm dầu ticn của năm mới 
người dân thành Huế mới thực sự bước vào công viộc làm 
ăn buôn bán và mọi sinh hoạt bắt dầu trờ lại nếp cũ.

III. TẾT SÀI SÒN(,)
Sài Gòn là một vùng dất mới. Đầu thế kỷ XVII, người 

Việt tị nạn trong cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn dă kéo 
về đây khai hoang lập nghiệp. Sức lao dộng của những 
người dân cần cù cộng với hoàn cảnh địa lý thuận lợi đã 
biến nơi đây thành một vùng đông vui, trù phú. Với hệ 
thống sông rạch khá dày, đến cuối thế kỷ XVHĨ Sài Gòn - 
Gia Định trở thành một thương cảng lớn. Khách thương 
Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều nước phương Tây 
đã kéo về đây buôn bán trao đổi hàng hóa. Nhờ giao thông

(ỉ) Chúng tôi dùng tên gọi cũ vì giới hạn thời gian là trước năm 1945.



phát triển, nền kinh tế Gài Sòn ngày càng được mở mang. 
Trung tâm buôn bán tập trung ở chợ Ben Thành, chợ sỏ i 
(chợ Cầu ông Lãnh ngày nay) và chợ Sài Gòn (Chợ Lớn), 
trong đó khu vực chợ Lớn là nơi có nhiều người Hoa sinh 
song bằng nghề buôn bán. Tính dến nay, thành phố Sài 
Gòn đà có lịch sự 300 năm.

Dân cư Sài Gòn từ nhiều vùng tụ họp nên tập trung 
nhiều nét khác nhau. Qua thời gian chung sống, họ đã tạo 
cho Sài Gòn một nếp sổng riêng mang phong cách chung 
cúa những con người chốn đô thành thịnh vượng về thương 
nghiệp và nhộn nhịp về sinh hoạt.

Người Sài Gòn ăn tết không cầu kỳ như người Hà Nội, 
tuy vậy mọi chi liôu ngày tết cung tốn kém không ít. Món ăn 
ngày tết dơn giàn, nhưng người Sài Gòn lại thích uống rượu 
lai rai. Rượu uống lai rai thi những món nhám phải nhiều. 
Bởi vậy, nhiều nhà thường mua trữ những loại dồ khô như: 
khô cá, khô tôm, khô thịt dã được chế biến dể ngày tết mỗi 
khi cần là nướng lôn uống rượu cho đờ lích kích.

Nghi lỗ tết ờ Sài Gòn tuy hình thức có những điểm khác 
nhau, nhưne nói chung cũng theo nếp ngoài Bắc bởi dân ờ 
đây có nhiều người gốc Bắc. Ngày tết cung được người ta 
quan niệm là thời diểm bắt dầu một năm mới. Đây cũng là 
cơ hội đoàn tụ gia dinh dể tường nhớ ông bà tổ liên và thăm 
hỏi bà con, họ hàng. Mọi người đều mong một năm mới tốt 
lành ncn tất cả của ngon vật lạ, từ bộ quần áo dẹp, đến chai 
rượu quý, gỏi chè ngon đều được dành cho ngày tết.

Không khí tết bắt dầu rõ từ nhừng phiên chợ tết đầu



tháng Chạp cho đến tận tối giao thừa. Mềại thứ hàng hóa 
theo các ngả đường về thành phố mang theo hương vị tết 
làm náo nức lòng người. Mọi nhà đều có kế hoạch riêng 
dành cho ngày tết.

Gần tết, Sài Gòn cũng eó chợ hoa nhưng chợ hoa họp rải 
rác thành những điểm nhỏ chứ không tập trung như chợ hoa 
Hà N ội. Hoa được đưa từ Đà Lạt vào, Bà Điểm, Hóc Môn 
tới. Hoa Sài Gòn cũng có nhiều loại, phồ biến nhất là hoa 
mai và vạn thọ. Hoa mai vàng tiêu biểu nhất trong các loại 
hoa ngày tết Miền Nam, cũng như hoa Đào tượng trưng cho 
sắc xuân Hà Nội. Hoa mai cũng có 5 cánh nhưng chỉ có một 
lớp cánh chứ không nhiều lớp như hoa dào. Hoa được treo 
từng chùm thưa thớt, không dày và mọc sát cành như hoa 
đào. Cánh hoa vàng nuột mịn màng như lụa. Nhiều người 
nói rằng: nhìn cành hoa mai, ta có cảm giác như dứng trước 
một đàn bướm dang bay. Mai không chỉ dẹp ờ hoa mà còn 
đẹp ở dáng cành. Cành mai có mầu nâu sẫm, ngắm cánh 
hoa ta thấy toát lên vẻ mảnh đẻ, mềm mại, dồng thời cũng 
có những nét cứng cáp, gân guốc. Chính vì dáng vẻ dặc biệt 
này mà từ xưa đến nay, hoa mai đã trở thành dề tài sáng tác 
cho nhiều thi nhân, danh họa. Mai được bán cành hoặc 
được bán trồng trong chậu. Có những chậu mai to, người 
mua phải để lên ô tô hoặc thuê xích lô chờ về. Tuy Miền 
Nam có nhiều hoa mai nhưng mai được trồng trong rừng 
hoặc tỉnh xa, về đến Sài Gòn thì giá thành một chậu mai lên 
rất cao, nhà nghèo nếu không tự trồng được thì khó có cành



mai bày trong dịp tết. Bởi vậy, những gia đình nghèo tát 
đến thường mua hoa vạn thọ.

Hoa vạn thọ cũng là một loại hoa phổ biến ở phương 
Nam, bông vạn thọ to bàng cái bát ăn cơm, có nhiều màu 
rực rỡ. Người ta mua vạn thọ bày bàn thờ, cúng ông bà và 
trang hoàng ngày tết. Chợ hoa còn bày bán lay ơn, thược 
dược, hồng, cúc, dào, quất... dào và quất dược trồng ở Đà 
Lạt vì không khí ở dó mát và lạnh quanh năm, chứ không 
nóng như những nơi khác ở Miền Nam. So với đào, quất ở 
Hà Nội thi đào, quất Đà Lạt không dẹp bằng. Đào Đà Lạt 
cánh thưa, màu nhạt, còn quất (còn được gọi là tắc hoặc 
hạnh) thi quà màu vàng da chanh thưa thớt không vàng 
mọng và sai quả như quất Hà Nội.

Để bù lại diều này, thiên nhiên dã ưu dãi cho miền Nam 
nhiều thứ quả ngọt mà miền Bắc không có. Đặc biệt ngày 
tết, Sài Gòn có nhiều dưa hấu, loại quả chỉ trong những 
ngày hè nóng bức mới thấy ở Hà Nội. Dưa được chờ từ các 
tỉnh về Sài Gòn bàng ô tô, ghe và xc ngựa. Dưa dược ch. 
dong trong các chợ, trên các vỉa hè. Ngáy tết, từng dống 
dưa chất cao như núi dể phục vụ mọi gia đình Sài Gòn ăn 
tết. Dưa hấu có nhiều loại: loại quả tròn, loại quả dài, loại 
ruột đỏ tươi lại có loại ruột vàng như nghệ. Nổi tiếng nhất 
là dưa ở Trảng Bàng, Cao Lãnh, Trà Vinh. Chợ dưa họp 
thành khu riêng, nhiều nhất ờ chợ cầu  Ông Lãnh và chợ 
Bổn Thành. Người trong thành phố kéo đến đây mua dưa 
đem về bày bàn thờ, ăn và mời khách trong ngày tết. Mỗi



nhà thường mua hàng chục quả. Có những quả dưa to bằng 
con lợn tháu, người yếu chưa chắc đă vác nổi.

Người Sài Gòn có tục bói dưa ngày tết. Sáng ngày 
mồng một quả dưa bổ ra thấy ruột đỏ tươi là chủ nhà rất 
phấn khởi và tin ràng năm dó mình sẽ gặp vận dỏ. Chợ Sài 
Gòn còn bán rất nhiều hạt dưa. Ở các tỉnh miền Trung 
Nam Bộ, nhất là tỉnh Bình Thuận, người ta trồng dưa cốt 
dể lấy hạt. Mùa dưa chín, người ta bổ dưa bóp nát ruột rồi 
đãi lấy hạt. Hạt được phơi khô và dưa về các tỉnh, các 
thành phố. Người buôn mua hạt dưa nhuộm đỏ, lại bán cho 
người tiêu dùng.

Cũng giống như miền bắc, ngoài bánh mứt ngày tết nhà 
nào cũng có dĩa hạt dưa dể cắn chơi và tiếp khách.

Trờ lại với chợ tết Sài Gòn, ta thấy những khu vực khác 
trong chợ đông vui không kém. Các sạp hàng san sát với đủ 
mọi thứ hàng hóa. Vui nhất là ngày 27 tết dến lận giao thừa 
vi chợ họp suốt ngày dêm.

Khoảng 20 tháng Chạp, người ta quây lá làm thêm một 
số quầy ờ chợ, den ngày 23 thì các quầy hàng bắt dầu hoạt 
động. Hàng bày bán la liệt, dãy bán rượu, bán pháo, chỗ 
bán hoa quả tươi, quầy bán toàn mứt kẹo, hạt dưa. Cung có 
nơi bán câu đối, phần lớn ở đây bán các đại tự mang nội 
dung cầu Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh, Phú, Quý. Cũng có 
những ông đồ ngồi viết chữ cho khách theo yêu cầu.

Dãy bán hàng ăn là nơi thu hút nhiều khách đi chợ tết. 
Ngày tết, người ta đi chợ để mua sẳm, xem cảnh chợ ngày 
cuối năm, nhưng cũng có người đi chợ chỉ để ăn uống,



thưởng thức miếng ngon trong không khí chợ tết. Sài Gòn 
lại là xứ nóng, không mấy ai di chợ mà không phải ghé 
vào quán uống cốc nước giải khát, ăn một ly kem mát 
lạnh, sau dó mới có sức mà đi ngắm nghía, tiép tục chọn 
hàng. Những hôm chợ họp dêm, đông nhất là từ buổi 
chiều, trời bắt dầu mát, mọi người cỏ dịp mặc những bộ 
quân áo đẹp, cùng bạn bò đi chợ. Mệt quá thì ghé vào hảng 
quán ăn uống, nghỉ ngơi rồi lại di tiếp, nhiều khi đến tận 
sáng mới về.

Sài Gòn, ngày 23 tháng Chạp cũng là ngày cúng ông 
Táo lên trời. Ngày này, nhà nào cũng làm lễ. Vật cúng tiễn 
là một dĩa xôi, một miếng thịt lợn luộc, một lọ hoa, một 
đôi hia mã. Ở chợ còn bán sẵn ba nén nhang (hương) bọc 
trong một tờ °iẩy vẽ ông Táo cưỡi ngựa. Khi cúng, hương 
cháy gần tàn thì chủ nhà đốt luôn ngựa và đôi hia để ông 
Táo lên dường. Nhiều nhà còn đốt luôn một tràng pháo dể 
tiễn Táo Quân.

Ngày 23 cũng là ngày chạp mả, nghĩa là đi tảo mộ và 
khấn mời ông bà về ăn tết. Lễ chạp mả ờ miền Nam được 
làm vào cuối năm chứ không để đến tháng 3 như Miền Bắc. 
Có sự khác nhau như vậy vì thời tiết tháng ba ở Miền Nam 
rất nóng nực, cây khô cỏ cháy không tiện cho việc đi xa tảo 
mộ. Vì thế, bà con Miền Nam làm lễ chạp mả vào ngày tết. 
Lúc này dất dai vừa qua một mùa mưa, cỏ và cây dại mọc 
um tùm trên các ngôi mộ. Đi chạp mả, cuốc cỏ, nhổ bớt cây 
dại đế rễ cây không mọc sâu xuống làm hỏng quan tài dưới 
mộ. Lễ chạp mả ờ Miền Nam được làm cầu kỳ hơn ngoàỉ



Bắc. N hiều nhà tập trung cả gia đinh hoặc nhiều gia đình 
trong họ. Lễ vật mang theo gồm vàng, hương, hoa quả, đĩa 
xôi, con gà, to hơn thỉ mâm xôi và cả một con lợn quay. 
Dọn dẹp cây leo cỏ dại, cúng lễ xong mọi người ngả cỗ ra 
ăn ngay tại mộ. Sau đó chủ nhà mới yên tâm trở về lo tết.

v ề  hình thức, ngày tết mọi nhà dều chú ý quét dọn, trang 
hoàng nhà cửa. Bàn thờ được bày biện sạch sẽ công phu. 
Câu đối được dán trong nhà ngoài ngõ. Phụ nữ đang lo 
chuẩn bị các món ăn và làm mứt. Mứt Sài Gòn phong phú 
hơn mứt Hà Nội bởi hoa quả nhiều, sầu riêng, sêri, chùm 
ruột... bình dân nhất là mứt dừa. Miền Nam xứ sở của dừa, 
nên mứt dừa ở Sài Gòn nhiều lại ngon hơn các nơi khác.

Sài Gòn ăn tét bàng bánh tét. Nhiều nhà cầu kỳ trộn 
thêm tôm khô, lạp xường và gạo nếp để gói bánh. Mâm cỗ 
tét Sài Gòn bao giờ cũng có bánh tét, thịt kho, dưa giá, kiệu 
muối và nem bì.

Dưa giá được muối chung với măng luộc thái rối. củ 
kiệu thái lát, ớt chín và cà rốt thái nhỏ.

Nem bì làm bằng bì lợn luộc và thịt ba chỉ rán vàng thái 
chỉ, sau đó trộn thính và gia vị. Cuốn bánh đa nem (bánh 
tráng) ra ngoài rau sống và nem bì, chấm nước mắm ớt, 
dấm, tỏi, ăn kèm kiệu chua.

Thịt kho phải chọn chỗ nửa nạc nửa mỡ, thái miếng to 
bằng nắm tay kho hơi nhạt với đường và nước dừa, miếng 
thịt chín dừ, mỡ trong mà không nát, ăn thấy mát và như 
tự nó tan trong miệng. Nhiều nhà còn cho thêm chục trứng 
vịt luộc vào cùng kho. Thịt kho ăn kèm với dưa giá và



kiệu vừa ngon vừa chua làm người ăn ngon miệng mà 
không ngấy.

N gày tết ở Hà Nội thường có mưa phùn và gió lanh, như 
vậy mới có hương vị tết, bánh chưng vì thế mới không thiu 
và thịt đông mới rắn, mới ngon. Còn Sài Gòn lúc này trời 
năng rực rỡ. Năm nào lạnh lắm cũng chỉ như mùa thu Hà 
Nội. Ngày tết ờ Sài Gòn, hoa vông vang đỏ rực, én bay đầy 
trời, chim tu hú kêu ran và tiếng cu gáy trầm trầm đều nhịp. 
Người Nam Bộ nghe cu gáy kêu thì biết là tét đã đến. Dân 
gian có câu:

Củ kêu ba tiếng cú kêu
Cho mau đến Tết dựng nêu ăn chè

Vùng ven đô (ngoại thành) cũng trồng nêu nhưng thường 
trồng vào ngày 30 tết.

Sáng 30, nhà nào nhà nấy trang hoàng bày biện đã xong. 
Hai quả dưa hấu bày hai bên bàn thờ. Trên mỗi quả dưa dán 
một tờ giấy hồng diều gần bằng bàn tay cho đẹp. Giữa bàn 
thờ là mâm ngũ quả. Miền Nam nhiều hoa quả nên ngày tết, 
ngũ quả không chỉ được bày trên bàn thờ mà còn được bày 
ờ phòng khách, là một thứ trang điểm ngày tết. Mâm ngũ 
quả bao giờ cũng có quả đu đủ, chùm sung để cầu mong 
quanh năm đủ ăn, sung túc. Rồi cam mật Cái Bè, vú sữa 
Cần Thơ, quýt đường Vĩnh Long, bưởi ngọt Biên Hòa, mận 
(roi) Mỹ Tho (còn gọi là mận hồng đào), lê ki ma (quả 
trứng gà), sầu riêng, măng cụt, xa bô chê (hồng xiêm), 
bòng, có c ... Nhà nào khá giả còn tim mua cho được chục



xoài từ Cao Lãnh (Sa Đéc). Xoài Cao Lãnh nổi tiếng là 
ngon và có sớm:

Xoài nào ngon bang xoài Cao Lanh 
Vũ sữa nào ngon bằng vú sữa cần Thơ

Có nhà lại bày mâm ngũ quả Ihco mono ước cầu  vừa đủ’ 
xài: mâm ngũ quả phải có đủ 4 loại quả: CÀU (măng cầu). 
VỪA (Quả dừa) - tiếng Miền Nam phát âm thành dừa DỦ 
(du đủ), SÀI (quả xoài). Nếu không dủ tiền mua xoài thì 
cũng phải kiếm cho dược một túm lả xoài dể bày trôn bàn 
thờ lẩy mav với hy vọng trong năm lúc nào trong nhà cung 
đủ tiền dể tiêu xài.

Trưa 30 mọi người làm cỗ cúng tất niên, dón ông bà về 
ăn tết. Món ăn ngày tết Sài Gòn don giản hon Mù Nội và 
thường là dồ nguội, chỉ có hai bát nấu là bát chân giò hầm 
với m ấyỵ ị thuốc Bắc (món này dùng dể ăn vã) và món 
mướp dắng khoét ruột nhồi thịt, hầm dừ.

Đêm 30, mọi nhà cũng cúng giao thừa và cũng dón năm 
mói. Tuỹ nhiên mọi thù tục không cầu kỳ và chặt chõ. Lễ 
vật củng giao thừa không bắt buộc, có nhà cúng một con gà 
trống hoa luộc mò ngậm quà ớt chín được chỏ nhỏ ra thành 
nhiều cánh như bông hoa. Nhưng cũng cỏ nhiều nhà không 
cúng gà, chỉ cúng don giản một dĩa bánh tót, dĩa mứt và 
chén nước trà.

Pháo đốt giao thừa và trong mấy ngày tét ở Sài Gòn 
thường dài tính thước, dòng từ trên gác hoặc buộc vào dầu 
sào để ngay phía sau cửa ra vào. Giao thừa ờ Gài Gòn nhộn 
nhịp vui vẻ chứ không tĩnh lặng thiêng licng như ờ Hà Nội.



Ai cúng cứ cúng, ai đi chơi cứ đi chơi. Nhiều nhà mở cửa 
bán hàng ăn uống giải khát cho tới sáng. Người ta dến nhà 
nhau xông dất ngay sau giao thừa. Nhiều người dâ được 
chủ nhà dặn trước, di chơi hoặc đi lễ xong là dến thẳng nhà 
chủ xông dất hộ. Chủ khách hể hả chúc tết nhau, nâng cốc 
mừng nhau chén rượu thơm rồi chia tay.

Sáng mồng một tết, mọi người cúng đón năm mới, khấn 
gia tiên và thần tài xin các vị phù hộ độ trì. Trẻ con mặc 
quần áo mới den chúc tết ông bà cha mẹ để được “lì x ỉ” 
(mừng tuổi) phong bao tiền mới. Sau bưa ăn cơm sáng, mọi 
người mặc dẹp dể di chúc tết họ hàng nội ngoại, đi lễ hoặc 
di chơi phổ xem trò. Phụ nữ mặc áo dài, vạt áo chỉ quá đầu 
gôi một chút. Sài Gòn ngay tết nóng nên mọi người chỉ mặc 
dô mỏng, người già mặc áo dài màu thẫm, trẻ mặc màu 
nhạt, tươi. Mái lóc các bà các cô thường dược chải ngược 
lên rồi búi gọn sau gáy. Búi tóc gán thêm chiếc trâm vàng 
hoặc chiếc lông nhím cho khỏi tuột. Người có cùa thì quấn 
một chuỗi hạt vàng nhiều quanh cổ và thả vài vòng trễ 
xuống ngực. Có người lại đeo dâv chuyền nách (đó là loạ 
dây bang vàng deo vòng qua cổ luồn chéo xuống nách). 
Quần áo của dàn ông đơn giản hơn: người già mặc áo dài 
trẳng bôn trong, áo dài đen bên ngoài, cổ áo dựng đứng 
vuông góc, đầu dội khăn đen hoặc quấn khăn lượt, chân đi 
giày da láng hoặc giày Gia Định. Lớp trẻ mặc quần áo Tây 
đi giày đen hoặc giày hai màu.

Ngày mồng một, ngoài phố vẫn có nhiều nhà bán hàng, 
chủ yếu là hàng ăn uống. Trời nóng, đi chơi một lúc khát,



mọi người kéo nhau vào quán uống ly nước chanh cho mát, 
đói thì ăn hủ tiếu. Ngày tết, chợ cũng hoật động nhưng 
không đông và chĩ bán một lúc buổi sáng. Giá hàng bán 
ừong ngày này nhất định phải đắt hơn ngày thường, khách 
mua hàng, nhà hàng nói bao nhiêu trả bấy nhiêu không so 
kè mặc cả.

Ngày tết Sài Gòn cũng lấm trò chơi, phổ biến nhất là đá 
gà và múa lân. Đá gà là sở thích của người Sài Gòn. Gà ở 
các tỉnh nổi tiếng như Hóc Môn, Bà Điểm, Cao Lãnh dược 
đem về nuôi dưỡng và tập luyện cho cuộc vui ngày tết. 
Trường đá gà là những nơi rất rộng chứa được ba bốn trăm 
người... chỗ ngồi làm thành bậc từ thấp đến cao như sân 
vận động ngoài trời. Từ những năm 1950, trò chơi dân 
gian rất được ưu thích này bị mai một và đến nay hầu như 
mất hẳn(1).

Múa lân ngày Tết nguyên đán ờ Sài Gòn cũng nhiều như 
múa sư tử ngày rằm tháng Tám ở Hà Nội. Khu phố nào 
cũng có một hội lân do những người có thế lực bảo trợ. Đẹp 
và quý nhất là loại lân râu bạc rồi mới đến râu đỏ, xanh, đen 
và các màu khác. Mỗi con lân chiếm cứ một vùng, không 
đội nào được lấn chiếm sang một vùng đất khác để tránh 
đụng độ với nhau. Mỗi đội lân đều có những võ sĩ trang bị 
đại đao mã tấu làm đạo cụ. Những nhà buôn bán giàu có 
thường treo giải thường nhiều khi là một món tiền lớn. 
Muốn lấy được giải, người trong đội phải đứng lên vai nhau

(,) Xem thêm Huỳnh Ngọc Trảng (sưu tầm, biên soạn), Thủ đả gà. Nxb 
TP. Hồ Chí Minh. 1990.



làm thang cho lân tròo. Có đội trang bị một cái cột tre thật 
cao để lân vừa múa vừa leo trong tiếng pháo nổ giòn. 
Người múa lân phải dũng cảm và tài nghệ, dù giải treo cao 
và khó dến đâu lân cũng Ịấy dược bằng những thủ thuật 
riêng. Giải lấy được rồi, tiếng trống thúc rộ lên, người ngoài 
đứng xem mới biết.

Ngày tết Sài Gòn cũng có những tục kiêng. Người có tên 
xấu, sáng mồng một tránh không đến nhà ai. Thấy người 
khác đánh rơi hoặc bỏ quên khăn tay thì đừng nhặt để khỏi 
mang khó vào thân. Không nói những chuyện buồn vì sợ 
xúi quẩy. Người Sài Gòn không kiêng vịt như miền Bắc vì 
họ quan niệm vịt không phải là con vật mang lại điềm xấu, 
hãm tài nhưng lại không ăn món ăn canh chua vì theo dân 
gian món ăn này ma quỷ rất thích. Vùng ngoại thành cũng 
có tục gánh nước đổ đầy chum vại để năm mới của cải sung 
túc. Quần áo may cho trẻ mặc tết phải rộng rãi để trẻ hay ăn 
chóng lớn.

Trong ba ngày tết, mỗi bữa mọi nhà đều sửa cơm cúng 
ông bà, trước cúng sau ăn để tỏ lòng thành kính. Trên bàr 
thờ liên tục thắp hương và đốt đôi ngọn nến (đèn cày) 
Ngày nay, người ta dùng đèn dầu hỏa cho đỡ tốn.

Người Sài Gòn ăn thịt gà không chặt mà thích xé phay. 
Gà luộc lên xé miếng, trộn dấm kèm hoa chuối hoặc bắp cải 
tươi thái mỏng, thêm rau răm, lá chanh và các loại gia vị 
thơm ngon.

Ngày tét trong mâm cơm còn có món chả giò. Chả giò là 
món ăn giống như nem rán ngoài Bắc nhưng mỗi cái ở đây



chỉ nhỏ bằne ngón tay cái, khi ăn không phải cắt. Nhiều nhà 
làm nhân chả bằng thịt gà băm thay cho thịt lợn.

Theo tục cổ, naày mồng 4 cúng đưa ông bà. Người 
phụ nữ trong gia đinh phải gánh quà bánh theo tiễn ông 
bà vế tận mộ để thắp hương dốt mã. Tục lệ này nay 
không còn nữa.

Trong hai ngày mồng 3 và mồng 4, mọi nhà thường ăn 
món cháo cá nấu ám. Cá nấu ám là cá lóc (cá quả) để cả 
con, ngoài cá còn có một miếng thịt lợn ba chi luộc cùng. 
Khi ăn, cá và thịt được gỡ và thái ra bày lên đĩa có trang trí 
thêm cành thìa là, ớt cho dẹp. Cháo cá ăn nóng lẫn với rau 
cần, cải cúc rất thơm ngon; cũng có nhà nấu cháo gà ăn 
kèm hoa chuối thái đổ đổi vị.

Sau ngày mồng bốn coi như hết tết. Không khí tết Sài 
Gòn không kéo dài hết tháng Giêng vì những ngày hội liên 
miên như ờ Miền Bắc.



Phần ba

TẾT NGUYÊN ĐÁN TRONG CUNG ĐÌNH  
QUA CÁC TRIỀU ĐẠI TRƯỚC0»

Tết là của toàn dân, là ngày hội của mọi người. Ai cũng 
trông mong chờ đợi và chăm chút lo toan. Không ricng gì 
ngoài dân dã mà ngay cả trong cung đình, nhà vua cũng cho 
chuẩn bị hết sức chu dáo. Những lễ nghi bình dị vốn có ờ 
cái tết đời thường đã dược triều đình "long trọng hoá" đến 
mức hoàn thiện. Điều đó lại một lần nữa khẳng định thêm 
sức sống mãnh liệt của phong tục dân gian trong tâm hồn 
người Việt.

Xin giới thiộu vài cái tết tiêu biểu của các triều đại đã qua 
mà sử sách còn ghi lại được ít nhiều để bạn đọc tham khảo.

I. TÉT NGUYÊN DÁN TRONG CUNG ĐÒÌ TRẦN
Các vua'Trần tổ chức ngày Tết rất vui, rất dài, yên lễ 

trong cung từ lập xuân đến hét tháng Hai mới kết thúc. Lịch 
tết diễn ra theo một trình tự :

Viết theo tài liệu của Bửu Kế, Phan Khoang, Tôn Thât Bình, Đô 
Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huế. Tập san Sừ Địa Sài Gòn 1967; Nlĩững đại 
lễ và vũ khúc cùa vua chúa Việt Nam; Đợi Việt sừ kỷ Toàn thư.



- Vào ngày lập xuân, các quan văn võ, trang phục chỉnh 
tề, cài hoa lên đầu vào Đại nội dự yến.

- Ngày 28 tháng Chạp, vua ngự xe; các quan mặc triều phục 
đi tiễn dạo ra tế lễ ở đền Đế Thích ngoài thành Thăng Long.

- N gày 30 Tết, vua ngự trên Đoan Cung; trăm quan làm 
lễ rồi xem ca nhi múa hát. Buổi chiều, vua sang cung Động 
Nhân bái yết Thái Thượng Hoàng. Đêm ấy, chư tăng vào 
Đại nội tụng kinh và làm lễ "khu na" (lễ đuổi ma quỷ).

- Ngày mồng một tết khoảng canh 5, vua ngự ra điện 
Vĩnh Thọ cho các hoàng tử, công chúa và các quan cận thần 
làm lễ bái hạ, sau đó vua tới cung Trường Xuân hướng về 
lăng Tiên tổ (tức là lăng phát tích nhà Trần và lăng vua 
Thái Tông, Thánh Tông ờ làng Hữu Đường, huyện Hưng 
Nhân, tỉnh Thái Bình) làm lễ vọng bái. Buổi sáng vua ra 
điện Thiên An, Hoàng hậu và phi tần đã ngồi ở đấy, các 
quan nội thần đứng trên điện, nhạc công tấu nhạc trước sân 
rồng; các hoàng tử, thân vương cùng trăm quan xếp hàng 
làm lễ bái hạ và dâng ba tuần rượu. Các hoàng tử lên điện, 
các quan nội thần ngồi bên tiểu điện phía Tây, các quan 
ngoại thần ngồi hai bên tả hữu, vua cùng mọi người dự yến 
đến tận trưa. Cũng trong buổi ấy, vua phải chọn những 
người thợ khéo tay làm xong nhanh các đài "Chúng tiên" 
hai tầng ở trước điện. Trong đài trang trí vàng ngọc sáng 
ngời. Vua ngồi trên đài, các quan quỳ lạy dâng chín tuần 
rượu chúc thọ rồi ra về.

- Ngày mồng hai, các quan ăn tết tại nhà riêng.



Ngày mồng ba, vua ngự trên lầu Đại Hưng xem các 
hoàng tử, các con quan và các nội giám đánh cầu. Đây là 
trò chơi thượng võ đầu xuân mà các vua Trần rất yêu thích, 
năm nào cũng phải có.

- Hơi khác với dân gian, nhà Trần lại tổ chức lễ khai hạ 
vào mồng 5 Tct. Vua ban yến ở nội điện, các quan dự yến 
xong thl đi du ngoạn quanh vườn Thượng uyển hoặc đi lễ 
các dền, chùa ờ ngoài thành.

- Đêm Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng) vua cho người 
dựng một cây đèn to, cao ờ trong cung (gọi là đèn Quảng 
chiếu). Trên đèn thắp hàng vạn ngọn sáng rực cả trời đất. 
Các chư tăng đi quanh đèn Quảng chiếu để tụng kinh: Trăm 
quan làm lễ la bái ờ dưới (gọi là lễ "Triều tăng").

Tháng 2, trong cung lại dựng lên một "xuân đài" có các 
ca nhi ăn mặc, trang diểm giả làm 12 vị thần đứng múa ờ 
dấy và hát những khúc:

"Nam thiên nhạc 
Đạp thanh du 
Canh lậu trường 
Ngọc lâu xuân 
Mộng du tiên".

Vua ngự trôn đài xem các trò diễn ở dưới sân như đán 
vật, lực sĩ và trệ con đẩu nhau; các vương hầu thì cưc 
ngựa, dánh cầu, các quan thì đánh cờ, đánh vu bổ cùng 
nhiều trò chơi khác đậm màu săc dân dã. Sau buôi này, têt 
mới thực sự két thúc.



IL TẾT NGUYEN DÁN Đ Ờ I  HẬU LÊ
Chịu ảnh hường của nho giáo, việc tổ chức đón tết trong 

cung nhà Lê thiên về nghi lễ hơn là vui chơi, giải trí.

Sáng mồng một tét. Tiết ché phủ (con cả của chúa Trịnh) 
vâng chỉ chúa dẫn công, hầu, bá cùng các quan văn, vồ, mặc 
phẩm phục vào chàu vua làm lễ chúc mừng năm mới.

Trước dó một ngày, Thượng thiết ty dã dặt ngự toạ ở 
diện Kính Thiên, bày hương án trước ngự toạ. Liễn giá ty 
cám tàn vàng hai bôn ngự toạ cho thêm lộng lẫy. Giáo 
phường ty dặt Thiều nhạc, Đại nhạc phía Đông, Tây sân 
rồng. Thủ vệ ty dàn cờ quạt, khí giới theo dúng nghi thức. 
Giữa công dường, Bộ Lễ, Nghi chế ty dặt một chiếc án, trôn 
dể tờ biểu của Đô tổng binh sứ ty, Hiến sát ty các xứ chúc 
mừng vua. Các quan Bộ Lễ và Thừa ty trực dem ờ cổng 
đường đợi lới gần canh 5, các quan rước án biểu vào cung. 
Cờ trống và nhạc đi trước, văn võ theo nhau. Thừa dụ cục 
khiêng án biểu đến cửa Đoan môn ở phía sân rồng.

Trống nghiêm hồi thưa nhất, các quan xếp hàng ngoài 
cửa Đoan môn. Trống nghiêm hồi thứ hai, Viện Đạo lễ dẫn 
Tiết chế phủ vào điểm trước sân rồng ngồi tạm. Trống 
nghiêm hồi thứ ba, các viên chấp sự vào diện Vạn Thọ lạy 5 
lạy 3 vái rồi rước ra điện Kính Thiên. Viên Đạo lễ dẫn Tiết 
chế phủ đứng ờ sân rồng. Tự ban dẫn vào quan văn, võ 
đứng hai bên đông, tây sân rồng. Các quan Thừa ty, các 
quan Triều yết đứng ngoài cửa Đoan môn.



Vua lên ngự tọa. Giáo phường lấu húc văn quang. Quan 
Tư Thần báo ’■‘trời đă sáng”.

Viên thông tán xướng:
“Bài ban”

Quan Đạo lỗ dẫn Tiết chế dến vị bái, xướng:

“Ban tề, cúc cung bái, hưng, bái” ...

Nhạc nổi lên; Tiết chế phủ cùng các quan lạy 4 lạy rồi 
đứng dậy.

Điểm nghi xướng

“Tiến biểu”

Nhạc nổi. Mai viên khoa quan dẫn 4 viên Tự ban khicng 
án bicu dến giữa dạo.

Dan tán xướng:

“Tuycn biổu mục”

Quan Tuyên biểu dcn 2,iữa miự dào quỳ tâu:

“Thần dăng cầu tấu, kim ngộ chính nguycn tiết tiến 
khánh hạ biểu vãn, công, hầu, bá, văn vũ thần liôu, cập 
thicn hạ các xứ Đô, Thừa Hiến ty dăns nha môn cộng tập 
nhị đạo”. (LQ thần kính tâu: Nay gặp tiết chính dán. xin 
dâng bicu văn của công, hàu, bá, văn võ trăm quan cùng các 
sứ Đô, Thừa, Hiến tv nha môn chúc mừng Hoàng thượng 
cộng 12 dạo).

Tâu xong, quan Tuyên biểu lạy xuống rồi lui ra dứng 
vào ban.

Dan tán xương:



“Tuyên biểu”

Quan Đại trí từ đến giữa ngự đạo quỳ xuống, xướng:

“Bách quan gian quy”

Các quan đều quỳ xuống:

Xướng: "Tuyên độc"

Quan Đại trí từ đọc "Khâm sai Tiết chế Thuỷ bộ chư 
dinh, thần mỗ cùng công, hầu, bá, văn võ trăm quan 
phụng chi của Vương thượng kính cẩn dâng lên: Nay gặp 
tiết chính đán, lũ thần kính xin Hoàng đế bệ hạ cả vâng 
mệnh lớn, sáng ngự nghiệp to, năm mới vui mừng, lộc 
trời chan chửa, lũ thần xiết bao vui vẻ chúc tụng. Kính 
chúc Hoàng thượng hưởng thọ muôn muôn năm". Đọc 
xong, quan Đại trí từ lạy xuống rồi đứng lên xướng: "Phủ 
phục, hưng bình thân".

Các quan lạy xuống rồi đứng lên.

Quan Truyền chế dến quỳ giữa ngự đạo tâu:

"Hữu chế".

Thông tán xướng: "bách quan giai quy".

Các quan dều quỳ xuống.

Quan Truyền chế đọc tờ chế:

Hoàng đế truyền rằng: "Nay gặp vận phúc thịnh hanh 
thông, trẫm và các khanh cùng hường".

Đọc xong, quan Truyền chế bưng tờ chế dến giữa án. Le 
phiên yết lệnh chỉ ra ngoài phủ đường cho mọi người biết.

Khi Tiết chế phủ dẫn các quan vãn võ vào lạy mừng;



bốn viên khoa quan giữ chức Điển giám thì hai viên đứng 
ngoài, hai viẽn đứng trong phủ đường. Chúa ngự lên sập 
rồng. Các quan xếp hàng từ ngoài tiến vào; Tiết ché phủ và 
các quan văn võ theo thứ tự lạy mừng. Chúa ban yến. Dự 
yến xong, các quan làm lễ tạ om. Chúa lui vào cung; Tiết 
chế phủ về phủ. Các quan lại sang phủ Tiết chế chúc mừng 
năm mới rồi được về ăn tết tại nhà riêng.

III. TÉT NGUYÊN ĐÁN TRONG CUNG ĐỜI NGUYÊN
Gần giống với nhà Lê, tết trong cung nhà Nguyễn cũng 

nặng về nghi lễ. Triều đình thường tổ chức dón tết như sau:

Vào ngày 20 tháng chạp thì làm lễ "phát thức" (tức là lễ 
rửa ấn). Vào ngày này, các quan đều mặc áo thụng xanh ra 
chầu tại điện cần Chánh. Đức vua ngự ra. Các tủ chứa ấn 
đều mờ cửa. Người ra rửa bằng nước hương thuỷ múc ở ngã 
ba sông và chứa trong một cái bình đầy hoa thơm. Rửa 
xong các quan cho ấn vào tủ và khoá lại, bên ngoài niêm 
hai chữ "Hoàng phong". Sau lễ này, vua và các quan nghi 
việc không dùng ấn nữa.

- Ngày 22 tháng chạp làm lễ "Hạp hương" (tức làm lễ 
mời các vị tiên dế về ăn tét). Vua ngự ra diện Thái Miếu 
hành lễ. Trên mỗi bàn thờ có để một cây lụa trắng gọi là 
ché bạch.

- Ngày 30 tháng Chập làm lễ "thượng tien" (tức là lễ 
dựng cây neu). Vua ngự ra điện Thái Hoà dựng nêu trước 
rồi sau đó thiên hạ mới dựng tại nhà mình.

Cũng ngày hôm ấy, quan hữu ty thiết đại triều ở điện



Thải Hoà, thường triều ờ đỉộn cầu Chánh. Chiếc ngự toạ tại 
điện Thái Hoà, gian bên tả đặt một hoàng án để hạ bicu của 
các lục bộ, các ty, các viên. Gian phía tây đặt một hoàng án 
đê hạ biêu các quan địa phương. Gian giữa giải chiếu bái 
của hoàng tử, hoàng thân. Trên thềm bên tả, bên hữu là chỗ 
bái cùa các tồn tước và vãn võ từ tam phâm trở lên. Các 
quan từ tứ phẩm trở xuống đứng ở dưới sân rộng. Đội lính 
Hộ vệ, Cảnh tất chia dứng tám hàng giàn hầu. Hai bên sấn 
rộng đặt nhạc huyền. Dưới thềm phía tây dặt Đại nhạc quay 
vào nhau. Ca sinh chia dứng hai bcn tả hữu.

Lỗ chính dược cử hành vào ngày mồng một tct. Dầu 
canh 5, trống nghiêm hồi thứ nhất. Viên Quản vệ dàn bày 
cờ quạt, nghi tượng dứng theo vị trí. Trống nghiêm hồi thứ 
hai, các quan văn, võ phẩm phục chình tỏ vào trực trong sân 
diẹn Thái I loà; các vicn chất sự thì chia lo phan việc của 
minh. Tờ mờ sáng, trổng nghicm hồi thứ ba. Trên kỳ dài 
keo cờ dại và các sắc cờ khánh hỉ. Quan Khâm thiên giám  
báo giờ. Vua dội mũ cửu long, mặc áo hoàng bào cầm hốt, 
khuc ngự ra diện cần Chánh. Vicn Quản vộ quỳ lâu: "Xin 
Thánh thượng ngự lên xe giá”. Vua len kiệu. Ban tiểu nhạc 
cử nhục. Quân bảo vệ, ngự lâm cầm cờ quạt, nghi trượng 
rước vua sang diện Thái Hoà. Trcn lầu Ngọ Môn nổi 
chuông trống. Vua ra cửa Đại cung môn, tới hicn phía bẳc 
điện Thái Hoà thi xuống thượng. Đại nhạc nổi. Trcn thành 
phát 9 tiếng súng lệnh. Vua ngự len toạ. Viên thái giám đốt 
lư trầm. Đại nhạc ngưng; tiểu nhạc nổi.



”Tấu lý bình chi chương”

Ca sinh tấu khúc Lý bình phù hoạ 

Các quan dứng vào ban cùng xướng:
"Tấu Túc bình chi chương"

Ca sinh tấu khúc Túc Bình 

Xướng: "Cúc cung bái, hưng..."

Nhạc nổi, các quan lạy 5 lạy 

"Hành khách hạ lễ 

Bách quan giai quỵ"

Rồi tất cả quỳ xuống và hô:

"Tiến hạ biểu".

Quan nội các liến lcn hoàng án, lấy hạ biểu trao cho 
quan tuycn dọc. Đọc xong lại trao cho quan nội các để lại 
hoàng án như cũ và xướng:

"Phủ phục hưng”. Nhạc nổi. Các quan lạy xuống rồi 
đứng len. Quan lễ bộ quỳ tâu:"Thỉnh truyền chỉ”. Quan 
truyền chỉ dáp "Hữu chỉ". Các quan đều quỳ xuống. Quan 
phụng chỉ dọc "Lý đoan chi khánh dữ khanh dẳng đồng chi 
kỳ tứ yến lãi hữu sai” (Đời trị bình gặp ngày xuân vui, ta 
với các khanh cùng hường, sẽ ban yến có thứ bậc). Nhạc 
nổi. Các quan đều lạy rồi dồng thanh xướng "Hành tạ ân 
lễ", "Tấu Di bình chi chương".

Quan lễ bộ quỳ lâu: “Khánh hạ lễ thành” và xướng: 
“Tấu Hòa binh chi chương”.

Ca sinh tấu khúc Hoà binh.



Đại nhạc nổi. Vua lên kiệu về điện cần  Chánh. Các 
hoàng thân, hoàng tử cùng các quan văn võ từ tứ phẩm trờ 
lên phân ban đứng hầu. Thái giám dẫn các hoàng dệ, hoàng 
tử nhỏ tuổi đến trước thềm lạy mừng 5 lạy. Quan lễ bộ dẫn 
các công tử cũng dến lạy mừng như hoàng tử. Lê xong, vua 
truyền chỉ ban yến và ban tiền thường xuân theo phẩm trật, 
quan hệ (1).

- Ngày mồng một ban yến cho hoàng tử, hoàng thân, tôn 
tước, quan văn từ ngũ phẩm, quan võ từ tứ phẩm trở lên ờ 
điện Cần Chánh và nhà tả hữu vu.

- Ngày mồng hai, ban yến cho các quan văn (lừ lục 
phẩm) võ (từ ngũ phẩm) trờ xuống quan Phủ doãn Thừa 
Thiên và các quan tỉnh được chỉ về chiêm cân ờ nhà Đại lậu.

- Ngày mồno 4 tết, cử hành lỗ ’’Triều minh". Vua ngự 
hành các diện, các dền như Thái Miếu. Thế Miếu, Hưng 
Miếu, Phụng Tiêu, Cung Miếu, v .v ... để lỗ bái. Suốt trong 
4 ngày (từ 30 đến mồng 3) đều có cúng cỗ bàn tại các miếu 
ấy. Mỗi lần cúng gồm 32 cỗ (mỗi cỗ là một món ăn riêng 
biệt). Ngoài cỗ mặn còn có bánh trái và hoa quả.

Lễ "tịch điền" cũng dược cử hành trong dịp dầu xuân. 
Nhà vua hoàng thân và các quan đại thần xuống ruộng cày 
mấy dường cày đầu năm tại sờ lịch điền trong kinh thành đe
----------------J-  —

(}) Các hoàng thấn, hoàng tử mỗi người 20 lạng bạc. Quan văn, võ 
chánh nhất phẩm 12 lạng, tùng nhất phẩm 10 lạng; chánh nhị phẩm 8 
lạng; tùng nhị phẩm 6 lạng; chánh tam phẩm 5 lạng; lùng tam phẩm 4 
lạng; chánh tứ phâm 3 lạng; tùng tứ phẩm 2 lạng rưởi, chánh ngũ 
phâm 2 lạng,; tùng ngũ phârn trở xuông môi người 1 lạng.



làm gương khiến nhà nông noi theo đó mà siêng năng hơn 
trong viộc cày cấy. Vua mặc áo chẽn, bịt khăn đường cân, 
một tay cầm roi, một tay cầm chiếc cày sơn vàng do hai con 
bò dược phủ lụa vàng kéo trước. Đi theo hầu vua có phủ 
thừa và một vicn ấn quan Bộ Hộ, người mang thúng giống, 
kỏ vãi giống.

Vua cày xong thì lôn nhà quan canh để xem hoàng thân 
và quan lại cày. Đấy chỉ là động tác tượng trưng có tính 
chất "lấy lệ”.

Sau lỗ tịch diền là lễ "rước thần nông". Lễ này không có 
vua dự mà chỉ cử các quan cùng một số binh lính thừa 
hành. Thần Nông dược tượng trưng bằng đứa tré chăn tr  
và con trâu (noười và trâu đều làm bàng sườn nan, đất sé

Thần Nông và trâu dược rước từ phủ Thừa Thiên V 

tại một ngôi nhà dựng tạm ờ chính đông. Đi theo đám rd 
ấy có các quan văn, võ cùng quân lính cầm cờ quạt, tàn 
lọng. Họ quy ước: Năm nào mưa thuận, gió hoà, mùa màng 
tươi tốt thì Thần Nông đi cày cả hai chân. Còn năm nào ông 
hoảng hốt, lất bật chân không kịp mang giày (một chiếc 
cầm tay) là mất mùa. Mùa mất hay dược là dựa theo lịch 
Tàu để làm cơ sờ tiên đoán. Có chính xác hay không thì 
chưa rõ nhưng ít nhất cũng tạo ncn dược sự yên ồn về mặt 
tâm lý cho dân chúng. Đó là ý nghĩa.

- Cũng vào dịp dón tết này, triều đình cho tổ chức lễ 
"tiễn xuân, nghênh xuân".

Lễ này bắt đầu có từ năm Kỷ Sửu Minh Mạng thứ 10



(1829). Lúc bấy giờ Bộ Lễ có tâu và giải thích: "Xót thanh 
điền ngày lập xuân cún£ tiến Mang thần(1) và trâu đất đặt 
trên núi xuân đều bày trên một cái án nghcnh xuân là đổ 
dân hoà khí đên và cũng là một cách gây dựng, giúp đờ; 
còn lây roi đánh trâu là có ý khuyên việc cày cấy, ngụ ý 
trọng nông vậy. Nay Hoàng thượng ta chăm lo nguồn sống 
của dân, để tâm đến việc canh nông. Vậy có gì quan hệ dcn 
việc khuyến khích nông nghiệp thì có lẽ nên phòng theo 
thời xưa châm chước mà làm".

Triều đình sai quan Hữu ty chế 3 Mang thần, 3 trâu dất, 
2 xuân sơn rồi cho phủ Thừa Thicn lập dàn làm lễ trước ở 
Dông giao gọi là "le nghcnh xuân".

Lễ xong, rước Mang thần, 1 trâu dất, 1 núi xuân về dể ở 
Bộ Lễ. Quan bộ, quan Phủ Doãn và Khâm Thiên giám mạc 
triều phục đen Tiên Thọ và cửa Hương Khánh, viên Thái 
giám tiếp nhận dâng lên gọi là "Lễ tiến xuân".

Mang thần và trâu làm bàng dất, lấy gỗ dâu làm cốt, 
hình sắc phụ thuộc vào từng con, chỉ tính theo ngũ hành 
và âm Ịuật. Thân trâu cao 4 thước de tượng trưng 4 mùa. 
Cái cốt từ dầu đến duôi dài 8 thước dể tượng trưng 8 tiết; 
đuôi dài I thước 2 tượng trưng 12 tháng; Mang thần cao 3 
thước 6 tấc 5 phân để tượng trưng 365 ngày; cái roi làm 
bằng cành liễu dài 2 thước 4 tấc tượng trưng 24 khí trong 
một năm.

(1) Mang thần: thần Cưu mang, thần trông coi về mùa xuân, cây 
cối.



Đến ngày lập xuân thì Tổng đốc, Tuần phủ, Trấn quan 
cùng các quan văn, võ mặc áo mũ thương triều dem trâu đât 
và mang thần tới dàn làm lễ đón xuân, sau lại mang về dinh 
thự. Các quan dứng trước sân cầm roi đánh con trâu đất này 
3 roi đổ tỏ ý khuyến khích cày ruộng.

Khi lỗ dón xuân dã xong thì đcm trâu đất và Mang thần 
năm trước chôn ở chỗ đất sạch sẽ.

Đầu năm, nhà Nguyễn còn có lễ "tế cờ đạoM (ngày trước 
gọi là "lễ xuất binh”).

Vua không dứng tế nhưng phải phái một vị quan võ đại 
thần vào hàng nhất phẩm dại diện. Buổi lễ được cử hành lúc 
nửa dem trên một nền dất cao tại cửa Nam ngoài kinh 
thành. Trên bàn hương án đề ba bài vị :

- Kỳ dầu dại tướng (viên tướng đi đầu cờ).

- Lục dạo đại tướng (các viên tướng của 6 cờ dạo).

- Ngũ phương kỳ thần (những vị thần cờ của 5 phương)
Ngoài ra, còn có các hương án phụ thờ các vị thần bàc

hộ các chiến thuyền, các thần trông coi về xập xồa, tvốnị 
còi, súng (thường là súng đại bác và các khí giới khác).

Lúc hành lễ có quân lính, voi, ngựa đàn hầu, lại có cả 
khẩu dại bác để bẳn vào lúc kết thúc buổi lễ. Người ta cho 
rằng tiếng súng thần công bắn vào dịp tế thần Đạo kỳ có ý 
nghĩa đuổi tà ma ác quỷ. Cho nên những nhà gần kinh 
(Huế) mọi người đều sẵn sàng chuẩn bị trống, mõ, thùng 
sắt, roi dâu dể khi nghe tiếng súng nổ là nhà nhà đều đánh 
trống, đánh mõ vang lừng, lấy roi dâu vụt tả, vụt hữu, đập



mạnh vào cửa, vào sàn nhà, phản ngựa để gây thêm cảnh 
huyên náo nhằm xua đuổi tà ma.

Từ triều Đ ồng Khánh về sau, các vua nhà Nguyễn lại có 
lễ “du xuân” trong 3 ngày tết. Chọn ngày, giờ tốt, vua ngồi 
lên kiệu cho quân lính cáng di. Các quan văn, võ cùng một 
số lính tráng mang gươm giáo, cờ quạt theo sau hộ tống. Cứ 
vậy, vua được cáng đi một vòng quanh kinh thành và một 
vài noi vua thích dể vừa du xuân lại vừa xem dân tình ăn tết 
ra sao.



Phần bốn

TRÒ CHƠI NGÀY TẾT

Vui chơi là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống con 
người. Bởi vì vui chơi là gịải trí, cân bằng lại sức lực và 
tâm lý sau thời gian làm việc mệt nhọc dể sinh tồn. Ngày 
nay vấn dề này không còn là mới mẻ nữa, nhất là khi cuộc 
sông của thời dại công nghiệp vô cùng căng thẳng, thì nhu 
cầu giải tỏa sau giờ làm việc càng vô cùng càn thiết. Xưa 
kia, khi nhịp dộ cuộc sống còn chậm chạp chưa phát triển 
thỉ lao dộng và trò chơi hoà lẫn với nhau, không có sự dối 
lập hay tách biệt là mấy. Sau này cuộc sống dần phát triển, 
trò chơi ngày càng tách khỏi các hoạt động lao động sản 
xuất dể trở thành những môn thể thao thời hiện đại hoặc 
những trò chơi mang tính chất phong tục.

Chúng ta đều biết ràng, thủa ban đầu trò chơi thường là 
sự mô phỏng lại những hoạt động hàng ngày của con người 
như việc đi săn; việc lao động trên đồng ruộng, trên sông 
nước. Ngày nay nếu tìm kỹ các trò chơi trẻ em, ta còn có 
thể thấy được nhiều nét thơ ngây ngộ nghĩnh của bản thân 
loài người thuở sơ khai. Dần dần, qua quá trình sống những



tiò chơi ây được cách điệu lên trở thành những trò chơi đầy 
hửng thú truyền nối hết thế hệ này sang thế hệ khác. Đồng 
thời tren nền tảng của những trò chơi truyền thống ấy mà 
con người ở mỗi thời đại lại thêm bớt nâng cao nó cho phù 
hợp với nhu cầu đương thời. Mặt khác, người ta tạo ra trò 
chơi mới và cứ thế, cứ thế, trò chơi ngày càng phong phú và 
đa dạng.

Ngoài nhu cầu giải toả tâm lý, sau thời gian làm việc  
mệt nhọc, trò chơi còn giúp con người trong cộng đồng hòa 
nhập với nhau, hiểu biết nhau hơn và tạo nên sự đoàn kết 
trong mục đích chung vì sự tồn tại của họ. Qua trò chơi, 
nhất là những trò chơi tập thể, dã rèn luyện ý thức kỷ luật, ý 
rìú thống nhất và sự tập trung cao về sức mạnh, ví như trò 
;éo co, hất phết... Mỗi một thành vicn tham gia đều ý thức 

được rằng nếu không chấp hành một cách nghiêm túc kỷ 
luật, không có sự cố gắng đồng thời và chính xác của cá 
nhân minh cùng tập thể sẽ không có sự thắng lợi của cả đội. 
Từ đó tạo ra cho cá nhân một ý thức chung với cộng dồng ở 
bất cứ một công việc nào troné cuộc sống hàng ngày. Ở các 
trò chơi cá nhân là dịp rèn luyện sự kiôn trì thông minh 
khéo léo của người chơi, dồng thời cũng tạo nên tinh thần 
độc lập trong công việc của mỗi cá nhân, từ đó phát huy 
được sáng tạo trong công việc.

Trò chơi cũng là nhu cầu giải trí thuần tuý của con 
người để chuẩn bị cho họ bước vào một thử thách mới đang 
dợi ờ phía trước. Với một sự thoả mái về tinh thần và sức



lực cũng như tâm lý, người ta đón nhận những thử thách 
một cách bình thản hơn, không bị động vì hoảng sợ. Chơi 
cũng là dịp dể con người hoà dồng với tự nhiên bao quanh 
mình, làm cho họ biết trân trọng và yêu mến nó hơn. Từ đó 
giữ gìn và bảo vệ nó dể phục vụ cho chính cuộc sống của 
con người.

Khi xem xét một số trò chơi dân gian, lại thấy chúng có 
ý nghĩa tín ngưỡng. Thậm chí có rất nhiều trò thuần tuý 
chứa đựng yếu tố tín ngưỡng (và phần nào đó ma thuật) như 
trò múa mo ở Sơn Đồng (Hà Nội), trò cướp kén ở Dị Nậu 
(Phú Thọ) v .v ... Đó là những trò chơi mang ước vọng của 
cư dân nông nghiệp (có nội dung là tín ngưỡng phồn thực) 
về một cuộc sống sung túc dầy dủ, con đàn cháu đống và 
lúa đầy bồ, ngô dầy nhà, gia cầm, gia súc đầy sân đầy 
chuồng. Người ta chơi để cầu nguyện, để khát khao. Qua 
những trò chơi ấy các nhà nghiên cứu sau này có thể tỉm 
hiểu được quá trình phát triển văn hoá của những cộng 
đồng người dã sống trên mảnh đất này; góp phần tích cực 
trong việc tìm hiểu nguồn gốc dân tộc, nguồn gốc những 
phong tục tập quán của nhân dân.

Mặt khác, rất nhiều trò chơi còn ghi lại bóng dáng của 
lịch sử, ghi nhận những sự kiện, nhân vật hay một giai đoạn 
lịch sử hào hùng của dân tộc nào đó, như các trò đấu vật ờ 
các lò vật nổi tiếng vùng trung du và vùng đồng bàng Bắc 
Bộ của người Việt; những trò gắn liền với các anh hùng 
một thời như Hất Phét Hiền Quan (Phú Thọ), bơi chải Yết



Kiêu (Hải Dương) hoặc các trò đấu vật. múa kiếm Liễu Đôi 
(Nam H à)...

Đó là những nét khái quát về trò chơi mà ta thấy còn tồn 
tại ờ nước ta. Qua việc nohiên cứu chúng có thể tìm hiểu 
được nhiều mặt như tín ngưỡng, tôn gicáo, phong tục, tâm 
lý, lịch sử. văn hoá... Tuy nhiên, ờ dây chúng tôi quan tâm 
chủ yếu đến trò chơi trong Tết Nguyên dán - tết cổ truyền 
của người Việt vào mùa xuân.

So với những dịp vui khác như lễ hội, hoặc những ngày 
làng vào dám, trò chơi ngày tết có phần dặc biệt hơn. Tuy 
rằng vẫn là những trò chơi ấy, cách chơi ấy nhưng ý nghĩa 
của nó trong ngày tét vẫn khác hơn. Mặt khác dc phù hợp 
với điều kiện thời tiết khí hậu và xã hội cũng như tâm lý, 
vào dịp Tết Nguyên dán thường phổ biến một sổ trò chơi 
nào đó, chứ không thể là tất cả. Quan sát những trò chơi 
trong Tết Nguyên đán, ta thấy nổi bật một số nhu cầu sau:

Trước hết là nhu cầu giải trí. Trước dây, người nông dân 
quanh năm lam lũ, chỉ có ba ngày tết thư giãn trí lực. nên có 
thể nói dây là dịp tốt nhất để con người nghỉ ngơi giải trí. 
Xưa kia điều kiện sống còn khó khăn, cho nên người ta tích 
tụ cả năm để ba ngày tết dược đầy dủ cả về vật chất lẫn tinh 
thần. Dù làm ăn ờ nơi xa, dù nghèo túng đốn thế nào thí ba 
ngày tết cũng phải trờ về đoàn tụ gia đình và lo cho cái tết 
được tươm tất. Câu cửa miệng của người Viột là đến tết, 
đợi đến tết hay để đến lết. Vào dịp đó người la tạm quên đi



những vất vả lo loan thường nhật, tạm quên đi đói nghèo cơ 
cực và cả những xích mích mâu thuẫn trong năm. Nhu cầu 
giải trí sau khi được ăn no, ăn ngon khiến người ta muốn 
được chơi “cho xuôi cơm,' cho chóng đói để ăn tiếp cho 
ngon” là một sự thật. ít ra nếu không chơi thì xem người 
khác chơi, cổ vũ họ, hồi hộp thay cho họ cũng là một sự 
hoà đồng đầy hứng thú. Do vậy sau khi ăn uống người ta rủ 
nhau ra sân đình, hoặc đến những nơi công cộng hoặc tụ tập 
ờ một gia đình nào đó để chơi.

Tiếp den là nhu cầu giao lưu tinh cảm giữa bạn bè và 
thân bằng cố hữu. Cả một năm lao dộng tất bật đầy lo toan 
nhân ngày tết, về quê người ta mới có dịp gặp người thân. 
Nhất là những người di làm ăn xa thì chỉ có dịp tết mới là 
thời điểm chung có cơ hội quần tụ dông vui. Ngoài việc hàn 
huyên dủ mọi chuyện vui buồn trong suốt cả một năm bặt 
tin nhau, bôn mâm cỗ tết, người ta còn tâm sự hoặc gặp 
nhau nơi xới vật của làng hay bên bàn cờ tướng hoặc sân gà 
chọi... Hứng khởi bạn bè có thể cùng tham gia vào một trò 
chơi vừa dể vui vẻ vừa dể thử tài nhau sau một năm xa cách 
mỗi người dã liếq bộ đến mức nào.

Ở dây thể hiện một nhu cầu khác đó là sự phô trương 
của một cá nhân trước cộng đồng. Đặc biệt đối với những 
nam thanh nữ ‘tú, dây là dịp trổ tài trước làng xóm, trước 
nhừng đối tượng của minh. Chàng trai tỏ rõ sức khoẻ, sự 
nhanh nhẹn, dung cảm và mạnh mẽ trong trò chơi trước sự 
chứng kiến của các bạn gái. Các thanh nữ cũng vậy, qua các



trò chơi, các cô cố gắng phô bầy những nét đẹp, tính dịu 
dàng, tài khéo léo của mình trước các chàng trai và dân 
làng. Đ ê từ đó cả hai bên ngầm ao ước, kén chọn lẫn nhau, 
tìm gặp nhau trong tâm tưởng. Các ông bố, bà mẹ nhân dịp 
này mà chọn dâu kén rể cho mình. Do vậy từ giao lưu dén 
giao duyên nam nữ là một bước gần gũi, thông qua trò chơi 
ngày tết. Chẳng thế mà vào dịp tết các cây đu, xới vật ờ 
khắp làng quê xưa bao thanh niên nam nữ tham gia và cổ CÖ 

các trai tài, gái sắc rất náo nhiệt.

Có một nhu cầu khác nữa trong dịp tết, nhu càu này cộ 
lẽ làm cho việc tham gia chơi ở thời điểm này khác với 
những lúc khác, dó là chơi lấy may, lấy “khước”. Ta biết 
rằng, tết là sự kết thúc cùa một chu kỳ vũ trụ, bốn mùa chu 
chuyển, cũne là chu kỳ làm ăn, sinh hoạt trong một năm dê 
chuyển sang một giai đoạn khác, hoàn toàn mới. Các cụ 
thường nói vạn sự bắt đầu từ mùa xuân, mùa sinh sôi, nếu 
sự mở đầu suôn sè, ắt cà nãm sẽ dược thuận buôm xuôi gió. 
Do vậy vào dịp tết và đầu xuân có rất nhiều những kiêng 
kỵ, những tín ngưỡng cầu cho được diều ấy. Trò chơi cũng 
đóng một vai trò không nhỏ vào việc này. Sự thắng lợi hay 
thất bại của các cuộc chơi thường làm cho người ta liên 
tường dến bước đường sắp tới. Nếu thắng nghĩa là đã may 
mắn và hy vọng vào một năm mới đầy hứa hẹn, còn thua là 
để cho người ta cẩn thận hơn. Tất nhiên đó chi là vấn dề 
tâm lý, song đôi kill nó cũng thành động cơ chi phối khá 
mạnh hoạt động của mọi người. Cho nên người ta cố gắng



chơi ở nhiều trò để chỗ này thua thì chỗ kia có thể thắng, đế 
tinh thần bình ổn và dịu di phần nào nỗi lo nếu chẳng may 
thất bại. Thực tế cho thấy nhu cầu này tới ngày hôm nay 
vẫn còn mang tính thời sự của nó. Bởi sự cầu mong phát 
dạL khoẻ mạnh mở dầu cho năm mới vẫn là niềm ấp ủ 
chính dáng của bất cír ai. Như vậy ta thấy rằng tâm lý cẩu 
may được thể hiện khá rõ các trò chơi ngày tết. Ước vọng 
thang đổ lấy may rõ ràng là một ước vọng phố biến và bình 
thường ở mỗi người.

Trình bảy tất cả nhừng diều trên đây đế chúng ta có một 
cái nhin khái quái: trước khi bước vào những trò chơi cụ thể 
trong ngày tết. Dưới đây chúng tôi chỉ xin giới thiệu một số 
trò chơi phổ biến trong dịp tết của người Việt. Chủ yếu iả 
các trò chơi dân gian dã dược hình thành từ lâu đời ở các 
làng quê Việt Nam. Ngoài ra, ở một chừng mực nào đỏ là 
những trò chơi mới xuất hiện theo năm tháng phát triển của 
cuộc sons. 1

1. CHOI ĐÁO
Là trò chơi rất phổ biến ờ khắp các vùng quê xưa. Thú 

vui đánh dáo không chi hấp dẫn trẻ em mà cả dối với người 
lớn bởi nỏ ihổ hiộn sự khéo léo của người chơi và lại còn có 
tâm lý ăn thua kích thích dù chỉ là rất ít. Ngày tết, trẻ em 
dược người lớn mừng tuổi một chút tiền và cũng dược phép 
ticu tiền ncn dùng nó vào các trò chơi như “đánh đáo” ăn 
tiền là rất hấp dẫn.



lo Đ áo lỗ

Trò chơi rất đơn giản, có thể chơi bất kể ở một chỗ đất 
bằng phẳng nào đó. số  lượng chơi có thể 3 đến 5 người. 
Tuỳ theo quy định của những người chơi mà khoét lỗ. Dễ 
thì khoót lỗ to có thể vừa đồng xanh xăng cũ (đồng năm 
xu), khó thì khoét lỗ nhỏ hơn như đồng hai xu, thậm chí 
một xu. Ngoài lỗ dáo là vạch qui dịnh dể những người 
chơi từ đó mà ném về phía lỗ đáo. Vạch này xa hay gần lỗ 
đáo cũng do những người chơi tự quyết định, càng xa thì 
càng khỏ.

Tuỳ theo những. người chơi thoả thuận với nhau về mỗi 
lần ra tiền. Có thể chơi năm xu, một hào hay năm hào hoặc 
nhiều hơn nữa. Mỗi người cùng bỏ số tiền dó ra tập trung 
lại dể dể chơi hay cũng có thể qui dịnh như vậy rồi chồng 
tiền bên cạnh, còn người chơi thì dùng một dồng xu nặng 
lần.lượt di. Việc ai được đi trước hay đi sau cũng dược tính 
lần lượt theo mức dộ di “lấy cái” (quyền di trước) của từng 
người, ai hơn thì dược di trước.

N^ười dược di dầu tiên cầm tất cả số tiền xu ấy dứng ở 
mốc vạch và thảy chúng về phía lỗ. Đồng xu nào trúng vào 
lỗ thi người ấy dược ăn. Rồi, người ấy cầm dồng xu cái 
thảy trúng thì người đó được ăn thêm dồng xu dó. Nếu chỉ 
định “lỗ”, người chơi phải thảy dồng cái dúng lỗ. Riêng vào 
được lỗ sẽ được ăn gấp đôi gấp 3 tuỳ luật chơi (tự định với 
nhau). Còn nếu không vào được lỗ hoặc không thảy trúng 
đồng xu chỉ định thỉ thôi. Song nếu lại chạm vào đồng xu



khác thì phải phạt (bù xu mình ra, theo quy định của luật). 
Người ta chỉ chỉ “lồ” khi quanh lỗ có một vài đồng xu như 
ngăn chặn. Vì cái thảy không trúng lỗ thì dễ chạm mấy 
dồng xu kia.

Cứ như vậy, lần lượt tới người tiếp theo, dến khi nào 
không còn xu nữa thì hết ván. Người ta lại góp để chơi ván 
mới. Sang ván mới có thể thoả thuận góp thêm tiền hoặc 
khoét lỗ dáo nhỏ hơn (dể khó vào hơn) hoặc to hơn (để dễ 
vào hơn)... theo phương châm “dễ người dễ ta, khó người 
khó ta”. Hoặc dứng xa hơn.

Chơi dáo lỗ dòi hỏi người chơi phải biết khéo léo xếp 
các dồng xu chồng nhau sao cho khi tung vè phía lỗ đáo nó 
không bị bung ra, mà cùng chụm lại rơi vào lỗ, chứ không 
thẳng từ tren xuống thi có thể vào lỗ rồi lại bật ra. Động tác 
tung các dồng xu về phía lỗ đáo cũng vậy, phải biết ưó 
lượng dộ dài của đoạn đường từ vạch dứng dến lỗ dáo \ 
lực dẩy sao cho đồng xu rơi dúng lỗ nhưng lúc dó lực dẩ 
cung yếu di dể không vào lỗ rồi mà lại bật ra do mạnh quá.

Chính vi thế mà càng kích thích người chơi bởi sự khéo 
léo và hấp dẫn của nỏ. Khi thì đồng xu mấp mé cạnh miệng 
lỗ, lúc vào rồi mà lại bật ra v .v ... do dó người chơi muốn thử 
vận may với sự diều chỉnh rút kinh nghiệm của lần trước.

Ở Miền Trung, dáo lỗ có cách chơi khác, thường gọi là 
“đánh dáo”. Khuôn dáo là một hình bán nguyệt được vẽ 
dưới dất không lớn lắm (đường kính khoảng ba tấc). Phía



trên đường kinh khoét một lỗ nhỏ để có thể lọt hòn đáo. 
Hòn dáo là một khối lăng trụ có dường kính 2cm, cao 
l,5cm , giữa tâm có thông một lỗ nhỏ dọc theo chiều cao!

Một bàn đáo có thể có từ hai dến nhiều người luân phiên 
chơi. Người chơi dứng ờ vạch cấm cách khuôn dáo từ hai 
đến ba mét tung nắm tiền vào khuôn dáo. Ncu những dồng 
tiền ấy có chồng lên nhau trong khuôn dáo (có thể chồng 
hai, chồng ba, chồng tư) thì người chơi dược quyền ưu tiên 
dánh cho tan nhừng đồng tiền chồng lên nhau dó. Đánh tan 
nhưng dồng tiền chồng lên nhau dó mà hòn dáo không 
chạm vào các đồng tiền khác thì thắng cuộc.

Nếu trong khuôn đáo không cỏ tiền chồng nào thì người 
chơi dáo phải đánh những dồng tiền nào đó hay phải thảy 
‘áo vào lỗ theo lệnh của người cấm cái. Đánh hòn dáo 

'g vào dồng tiền cái cho phép hay thảy hòn dáo vào lỗ 
\òn đáo không va chạm nhừng dồng tiền khác là thang 
. Đâv chính là điểm khó khàn của người dánh dáo, khó 

in nàv càng khó hơn khi lệ chơi cho phép người cầm cái 
„Jig toàn bộ những dồng tiền rơi vào lỗ và lăn ra ngoài 

khuôn đáo để làm tiền xia. Xỉa là cầm những dồng tiền sẳp 
chồng lên nhau, xỉa quanh những điểm người chơi được 
phép dánh (chồng hai, chồng b a ...) hoặc quanh những điểm 
mà người cầm cái sẽ quyết định cho người chơi dánh; 
quanh một dồng nào đó trong khuôn hoặc sát lỗ. Mục đích 
của việc xỉa là làm cho điểm đánh trở nên rối rắm hơn 
khiến người đánh không khéo hòn đáo sẽ dụng vào những



đồng khác, tức là phạm lỗi và phải nhường lại cho người 
khác đánh.

Việc ăn thua do những người chơi qui dịnh. Có thể một 
cái búng tai, một cái dục dầu gối, vài sợi thun hay tiền bạc.

2. Đánh đáo

Có rất nhiều kiểu chơi, ờ dây xin giới thiệu một số kiểu 
tiêu biểu.

a) Đảnh trúng
Trên một khoảng đất bàng, người chơi vạch hai đường 

thẳng song song cách nhau từ 15 - 20 cm. Trong lòng hai 
dường thẳng sẽ là chỗ dể chơi.

Cách chơi: Hai hay ba người tập hợp nhau thống nhất 
cùng chơi mỗi lần bao nhiêu tiền và được thể hiện bàng bao 
nhiêu dồng xu (ví dụ: 4 đồng năm xu, 2 dồng năm xu hay 
đồng một hào...) Sau dó di lấy cái xem ai đi trước ai đi sa 
Cách hai dường thảng song song 1,5 hoặc 2 m là vạch mc 
dể đánh dáo. Lần lượt dứng từ vạch mốc cầm đồng xu hoặc 
dồng cái mỗi người di lấy cái. Đồng xu của ai sát vạch trên 
của 2 đường thằn í* song song nhất thì người đó được đi 
trước, thứ tự lần lượt theo đó mà tính ai trước ai sau.

Người dược cái cầm tất cả số tiền của những người cùng 
chơi góp, tung làm sao cho các đồng xu rơi rải rác trong 
lòng hai vạch. Nếu có một dồng rơi dưới vạch dưới thì mất 
lượt hoặc tất cả vượt lcn vạch trên cũng mất lượt. Còn nếu 
một số ờ trong hai vạch, một số ở ngoài vạch trên thì vẫn 
dược chơi.



Nêu là ba người chơi Ihì hai người còn lại phải thống 
nhât chi một đồng xu nào đó trong lòng hai vạch cho người 
chơi câm quân cái dưng từ vạch mốc đánh trúng vào đồng 
xu được chỉ định thì người chơi được ãn cả. Không trúng 
thì đến lượt người tiếp theo.

Trong lúc đánh nếu người cầm cái ném trúng đồng xu 
do hai người cùng chơi chỉ những đồng xu nào đó bắn ra 
khỏi hai vạch hoặc đồng cái động vào những xu khác thì 
cũng mất lượt. Vi thể những người cùng chơi thường chỉ 
định những đồng xu nằm sát nhau cho người cầm cái khó 
đánh. Còn người cầm cái đánh được những ván đó được coi 
là người có tài mồ cò (cầm nghiêng đồng cái). Nếu trong số 
những đồng xu rải rác trong lòng hai vạch song song ấy mà 
:ó hai hoặc ba đồng chồng lên nhau thì người cầm cái chỉ 
việc đánh tan hai đồng đó tách khỏi nhau là dược ăn, mà 
không phải đánh đồng xu do những người chơi còn lại chỉ 
định. Trường hợp có nhiều cặp chồng lên nhau thì những 
người cùng chơi được quyền gộp chúng lại làm một chồng, 
người cầm cái phải đánh tan chồng đó mới được ăn.

Sau khi tan, các đồng ấy không được chạm hoặc dè lên 
các đồng còn lại. Đồng thời những đồng xu trong chồng ấy 
không được bắn ra khỏi cả vạch trên lẫn vạch dưới. Vì vậy 
khi có nhiều cặp xu chồng nhau, nhưng lại rải dài ra cạnh 
các đồng xu còn lại làm cho người cầmcái rất khó chơi. Cứ 

'như vậy trò chơi kéo dài đến khi nào những người chơi hết 
tiền hoặc thấy chán thì thôi.



b) Đảnh bật
Cách chơi cũng như trên, song lần này người cầm cái 

phải đánh bật đồng xu được những người chơi còn lại chỉ 
định. Đồng xu ấy phải được đánh bật ra khỏi khu vực giữa 
hai dường song song và bật lcn vạch kẻ trên chứ không phải 
vạch kẻ dưới. Như vậy là người chơi được ăn toàn bộ các 
xu khác. Và cuộc chơi mới lại bắt đầu.

c) Đáo tường

Lợi dụng một mặt tường Yihà hay một tường sân, vườn 
hoặc một tấm bảng gỗ lớn cũng được. Những người chơi có 
thể từ hai đến năm người là nhiều. Vạch một đường kẻ song 
song với chân tường cách khoảng 50 dén 80cm gọi là vùng 
cấm. Người chơi dùng hết sức lực đập mạnh dồng xu vào 
tường cho nó bật càng xa tường bao nhiêu càng tốt bấ’ 
nhiêu. Ai xa nhất là người được quyền đánh. Lấy chín 
đồng xu ấy nhằm vào đồng xu của người sau mình, nếu 
ném trúng thì dược ăn và được đánh tiếp, nếu không ném 
trúng thì người vừa bị ném được phép nhằm vào người dưới 
mình mà đánh, trúng thì ăn và được đánh tiếp, không trúng 
thì người vừa bị đánh lại được làm như hai người trên cho 
đến hết. Sau dó tiếp tục chơi ván thứ hai.

Trò chơi này thú vị ở chỗ là khi thấy người di trước bật 
được quá xa rồi, biết mình không thể vượt được thì người 
sau tìm cách trốn tức là tránh xa một đoạn và đập xu cho 
thật gần dể người kia không thể ném trúng xu của minh. Vì



thê mà phải có vạch qui định độ cách tường nhất định, để 
người đi sau khỏi chạy quá xa.

Nhìn chung, đáo lỗ và đáo tường là hai trò chơi rất phổ
biến và vô cùng phong phú ờ các làng quê Việt Nam xa xưa 
cũng như nay. Ở mỗi nơi, trên cơ sở trò chơi như vậy mà trẻ 
em có thể nghĩ sao cho rất nhiều cách chơi, kiểu chơi khác 
nhau sao cho khó ăn và tạo nên sự hấp dẫn của trò chơi. 
Đồng thời qua đây cũng cho thấy sự khéo léo chính xác của 
bàn tay và đôi mắt ước lượng khoảng cách xa gần của 
người chơi là dịp rèn luyện tài năng đó của trẻ em, những 
thành viên tương lai của cộng dồng. Ngoài ra, còn rất nhiều 
trò chơi đáo như dáo đĩa, dáo cọc, dáo đá, dáo tây, dáo hú ... 
mà ờ mỗi vùng do sự tưởng tượng của trẻ em cũng như 
'"‘gười lớn nghĩ ra để chơi trong các dịp tết, dịp hội.

CHƠI BI
oi bi là một trò chơi rất phổ biến của trẻ em trong cả 
Với những hòn bi tròn xoe bằng đất nung hoặc bằng 

}  tinh trong veo có vân đủ màu sắc trên tay, trẻ ở mỗi 
lơi có một cách chơi riêng thật phong phú và da dạng. Dưới 

dây là một kiểu chơi.

Số người chơi có thể từ hai dến năm người, chọn một 
chỗ đất bằng phẳng hay trên sân nhà lát gạch cũng dược. Vẽ 
một hình ừòn to, nhỏ tùy ý thích của người chơi, càng nhỏ 
càng khó chơi. Hình tròn đó gọi là “lồ”. Cách lồ khoảng lm  
đén l,2m  người chơi vạch một đường mốc, đó là giới hạn



của khu vực chơi. Người chơi chỉ được bắn bi xung quanh 
lồ và hết giới hạn vạch mà thôi.

Cách chơi: Đầu tiên là lấy cái. Tất cả những người chơi 
đều đứng từ lỗ bắn bi của mình về phía vạch. Ai sát vạch 
nhất (phía dưới) thỉ được làm cái, lần lượt xếp thứ tự những 
người đứng sau người cái. Ai để bi bắn ra ngoài vạch (phía 
trên) là bét hoặc phải di lại.

Sau khi đã phân định rõ ai là cái và những người tiếp 
sau đó, mọi người lần lượt ngồi từ vạch đã qui dịnh bắn bi 
vào lồ. Nếu người cái bắn bi trúng lồ trước thì những 
người kia phải tự tìm cho minh chỗ ẩn náu, nhưng chỗ ấy 
không dược ngoài vòng phạm vi đã quy định. Người cái sẽ 
tự miệng lồ mà nhìn thế trận những người còn lại xem vị 
trí của họ ờ đâu dổ bắn ai trước, ai sau. Nếu bắn trúng một 
bi của người này thì dược ăn bi dó và tiếp tục bắn bi của 
người khác. Do dó người cái phải chọn xem nên bắn bi 
nào trước mà khi trúng bi ấy lại tiến gần đến bi thứ hai, 
thứ ba, như vậy xác suất ăn sẽ cao hơn. Nếu bắn khôn 
trúng thì người có lượt xếp sau người cái được đi. Ngi 
đó cũng phải bắn bi của minh vào dược lồ đã rồi mới t 
bi của những người khác.

Trường hợp người cái đi đầu tiên nhưng không trúng 
được lồ thì giữ nguyên vị trí hòn bi của minh ờ chỗ nó đến. 
Người thứ hai tiếp tục bắn bi từ vạch vào lồ. Nếu trúng lồ thì 
được quyền bắn bi cùa người cái ở quanh đó, còn những 
người khác thấy vậy cũng phải tìm chỗ náu cho bi của mình.



Trường hợp người thứ hai cũng không vào được lồ thì 
cũng giữ nguyên vị trí bi của minh để người thứ ba đi lượt 
của mình. Người thứ ba vào được lồ (nếu chơi ba người) thì 
sẽ là người lý tường nhất bời vì sẽ được bắn bi của hai 
người kia khá gần. Nếu tất cả dã đi rồi như vậy mà người 
thứ ba vào được lồ, song lại không bắn trúng bi của người 
thứ nhất hoặc thứ hai (tùy anh ta chọn theo độ gần của bi 
chứ không phải theo thứ tự nữa), thi người vừa bị anh ta 
bắn sẽ được quyền bắn tiếp người còn lại. vẫn không trúng 
thi đến lượt người còn lại bắn lại hai người vừa bắn. N ghệ  
thuật (và kỹ nghệ) để dễ vào lồ là biết “xoáy” bi, tức bắn bi 
tới đúng lồ, bi đứng lại và xoáy tròn tại chỗ.

Cứ như vậy lần lượt cho đến hết ván. Trường hợp không 
bẳn trúng được nhau hết vòng và xem chừng cuộc chơi 

>ông có kết quả thì cùng hòa để chơi ván mới.

p. BỊT MẮT BẮT VỊT
!gày tết hầu hết các làng Việt xưa đều có các trò vui để 

. làng cùng chơi lấy may, lấy khước, để vui vẻ và "cho 
lêu cơm". Trò bịt mắt bắt vịt là một trò chơi khá phổ biến 

và đáp ứng được những điều đó.
Tất cả những người chơi và người xem tập trung một tại 

bãi đất rộng quây thành một vòng tròn. Ai muốn tham gia 
bắt vịt thì đăng ký với ban tổ chức.

Người ta chọn những con vịt to, khỏe để chúng có thể 
chạy và bay nhanh được làm người bắt khó bắt thì cuộc



chơi mới vui. Thường quy định một buổi sáng bắt hai. hoặc 
ba con là hết.

Lần lượt hai người một lần chơi. Hai người chơi bị bịt 
chạt mắt và đưa vào vòng tròn. Người ta thả vào vòng tròn 
một con vịt. Trước đông đảo mọi người con vịt sợ hãi kêu 
và bay, chạy loạn xạ. Người bắt vịt cứ theo tiếng vịt kêu mà 
chạy theo bắt. Vì bị bịt mắt mà vịt lại chạy lung tung cho 
nên người bắt lúc thì vồ vào khán giả, lúc lại vổ lẫn nhau tạo 
nên những chuỗi cười rất sảng khoái. Để bắt được vịt khi 
nghe thấy tiếng kêu người bắt phải nhanh chóng đến gần và 
theo đó mà phán đoán vị trí của vịt mà lao vào vồ. Giữa 
tiếng ồn ào gào thét và bàn tán của người xem, thật khó mà 
phán đoán được chính xác hướng đi của vịt nên vồ trượt là 
chuyện bình thường. Nhất là khán giả lại cố tình trêu người 
bát toàn mách nước giả nên cuộc chơi càng vui.

Người bắt vịt nếu thấy mệt mỏi và không có khả nãng 
bắt thì có thể nên bỏ cuộc để thay người khác. Nếu vịt bị bắt 
thì cuộc chơi kết thúc, hai người khác được thay và lại thả 
một con vịt mới vào vòng chơi.

Điều thú vị của trò này là ngoài tiếng trống, tiếng ổn ào 
của hàng trăm người xem người chơi phải tìm ra hướng vịt 
chạy, thứ nữa là khi đã quá mệt con vịt không còn sức kêu 
nên chỉ luồn lách, người bắt phải hết sức chú ý lắng nghe và 
phán đoán ra nơi lê, nơi chạy của nó.

Phần thưởng thường là con vịt bị bắt, cũng có nơi trao giải 
thưởng khác. Để cuộc chơi thêm phần khó và thú vị có nơi



người ta thay vịt mới khi vịt CÖ đã quá mệt. Như vậy làm 
người bắt lại càng khó khăn hơn, cuộc chơi càng hấp dẫn 
hơn. Thậm chí còn cử một người đánh trống bỏi đi bên cạnh 
người bắt để gõ, làm người bắt khó phát hiện tiếng vịt.

IV. BẮT VỊT DƯỚI AO

Vào những năm tết ấm trời, một số vùng quô tổ chức bắt 
vịt dưới ao. Người ta chọn một khoảng ao sâu, bờ cao hoặc 
dùng lưới hay tre quây xung quanh. Nhưng thường chọn 
một ao sâu vuông vắn có bờ bọc bốn bên. Trôn đó người 
xem quây kín thành một hàng rào bao bọc. Người chơi lừ 2 
đến 4 người tùy theo diện tích của ao rộng hay hẹp. Người 
ta thả xuống ao hai con vịt to khỏe và lần lượt 2 hoặc 4 
người đăng ký xuống bắt.

Trò chơi này người chơi khồng bị bịt mắt nhưng lại đòi 
iiỏi nhanh nhẹn và bơi giỏi. Mạt khác một mình ở đây rất 
khó bắt nên họ thường kết hợp với nhau thành cặp để kẻ 
dồn, người đuổi mới ăn ý và lừa bắt được vịt. Những người 
bắt hụp lặn, bơi đuổi nhiều lúc tưởng như sắp tóm được con 
vịt thì ngoắt một cái chú vịt đã lặn mất và nhô lên ở chỗ 
khác trước sự hồi hộp của người xem. Cứ như vậy người và 
vịt đuổi nhau trong tiếng cổ vũ của những người trên bờ làm 
tan biến cả cái lạnh đầu xuân.

Muốn bắt được vịt những người bắt đều phải bơi giỏi và 
phục từ các phía để làm cho con vịt thật mệt, có như vậy 
mới có thể tóm được chú vịt. Vì thế cuộc vây bắt diễn ra vô



cùng sôi nổi và náo nhiệt, lại không kém phần hổi hộp và 
hấp dẫn.

Trò chơi kết thúc khi vịt bị bắt.

V. BỊT M ẮT BẮT DÊ

Cũng trcn một sân cỏ hoặc sân gạch, người chơi quây 
xung quanh làm vòng tròn. Trò chơi chủ yếu là vui, tùy chỗ 
cũng có thể treo giải thưởng. Những người chơi đăng ký và 
được chia thành các cặp. Mỗi cặp lần lượt và sân chơi.

Người ta bịt mắt hai người thật chặt. Một trong hai người 
làm dê, người kia làm người bắt. Người làm dê có nhiệm vụ 
trong quá trình chạy trốn thỉnh thoảng phải làm hiệu để bắt 
biết mà đuổi. Ticng hiệu đó có thể dùng còi, có thể hú lên. 
Thường thường người ta dùng tiếng hú hay bắt chước tiếng 
dê Mbe be". Bởi vì như vậy khán giả bên ngoài cũng góp vui 
bằng cách giả tiếng người đóng dê, đánh lạc hướng người 
đuổi bắt. Cho nên có lúc người đuổi bắt tưởng nhầm tiếng 
dê mà lao vào ôm chầm lấy khán giả nơi phát ra tiếng dê 
giả. Bên ngoài mọi người cũng trổ hêt tài năng để lừa người 
đuổi bắt làm sao tạo ra những pha gây cấn và tức cười. Ví 
như một người bắt chước tiếng người đóng dê đứng cạnh 
một bà già hay một cô gái lừa gọi bắt, làm anh ta lao vào 
ôm chầm lấy bà già hay cô gái nọ, gây ra những trận cười 
thú vị. Trong tiếng trống ngũ liên, tiếng cười, nói, gọi của 
hàng trăm người xung quanh làm sao phát hiện ra tiếng dê 
để đuổi bắt là một việc đòi hỏi sự nhanh, nhạy và khéo léo.



Đôi khi cả người và dê đứng cạnh nhau hoặc quay lưng sát 
nhau mà không biết, vừa chạm vào nhau là vội vã tháo chạy 
và đuổi bắt. Thâm chí một số nơi còn cho phép một vài 
khán giả ở bốn góc nhảy vào sân để lừa người bắt hay dọa 
dê làm cuộc chơi càng nồng nhiệt hơn.

Trò chơi kết thúc khi dê bị bắt. Có nơi thay vào người 
đóng dê là một con dê thật.

VI. CHƠI ĐU

Từ trong tết bên cạnh đình hay một thửa ruộng rộng rãi, 
khô ráo người làng đã chuẩn bị các cột đu. Có làng lớn làm 
tới một vài cây để người chơi được thoải mái. Người ta chọn 
cây tre to, dài, khỏe để trổng đu. Một cây đu có thể được 
trổng bởi 4 đến 6 cây tre. Thậm chí để bảo đảm chắc chắn 
người ta trồng chụm tới 8 cây tre to. Như vậy có thể cho hai 
người to khỏe nhún thật cao mà không ảnh hưởng gì. Cần 
đu cũng là những cây tre dài nhưng thon thả (thường phải là 
tre đực) để lúc, người đu nắm vào cho gọn và chắc, tránh 
xảy ra trượt hay tuột tay lúc đu nhanh, mạnh.

Tùy theo sở thích mà người ta đu một hay đu đôi. Khi 
một người lên cần đu có thể nhờ một người khác đẩy cho 
mình có đà. Sau đó là tự người đu nhún tùy ý. Đẹp nhất là 
đu đôi, các đôi trái gái ưng ý lựa chọn nhau lên đu, người 
nhún người đẩy cho cân đu vút lên cao trong sự thán phục 
của mọi người. Những người đu giỏi và mạnh dạn có thể 
nhún cần đu vút lên cao ngang ngọn đu, thậm chí quay



thành một vòng tròn càng thú vị. Những người đứng dưới 
vừa bàn tán binh phẩm các cạp đu. Nhiều nơi người ta treo 
giải thưởng ở ngang ngọn đu gần tầm người đu đẩy cần đến 
thì lấy được giải như vậy khuyến khích các chàng trai cô gái 
trổ tài.

Tài nãng, sắc đẹp và lòng dũng cảm của các cô gái, 
chàng trai được phô bày ở đây như một dịp tự thể hiện bản 
thân. Hòa với mùa xuân là sắc màu áo quần ngày tết của 
mọi người làm cây đu thêm phần hấp dẫn. Thêm nữa, trai 
gái đến đây đầu xuân không chỉ vì cây đu, mà còn mượn 
cây đu làm nơi gặp mạt giao lưu tình cảm và " tìm duyên" 
nhân dịp xuân mới.

Cũng như một số trò chơi khác, trò chơi đu rất phổ biến 
trong các vùng quê từ Bắc chí Nam như đu tiên, đu ngóc 
v.v... tùy theo lối chơi và phong tục của mỗi vùng quê. Chơi 
đu " nhún đu" là trò chơi khỏe, đẹp và dũng cảm mà trai gái 
làng" rất thích. Bởi khi "cách đu bay bổng tuyệt vời" rồi, thì 
đôi trai gái lên đu này phải đứng áp mặt vào nhau, và đôi 
chân thảng, đôi tay vững vàng, vẻ đẹp của cuộc chơi thật lôi 
cuốn bởi:

"Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới 
Đôi hàng chân ngọc duỗi S Q ìĩg  song" 

đúng như Hồ Xuân Hương đã miêu tả vậy.

VII. LEO CẦU LẤY THƯỞNG

Trò chơi rất đơn giản mà không kém phần thú vị. Người 
ta lựa một bờ đất cao trên một hố đất rộng, bắc một đoạn tre



làm cầu. Đoạn tre ấy một đầu nằm ghếch trôn bờ đất, đẩu 
kia buộc vào một sợi thừng (hoạc chão), dây ấy buộc vào 
một chiếc cột được chôn vững chắc. Làm sao để chiếc cầu 
ấy đung đưa khó đi nôn đoạn tre càng khúc khuỷu càng tốt. 
Người ta treo ngang các giải thưởng trcn cột nơi buộc đầu 
dây. Để khó hơn nữa nhiều làng lấy bờ ao làm chỗ chơi, tạo 
cho trò chơi càng thú vị hơn.

Những người tham gia lần lượt đãng ký theo thứ tự. Đến 
lượt ai người đó leo cầu lấy thưởng. Có người mới leo được 
hai ba bước thì cầu bùng bình, anh chàng sợ ngã đã lộn trở 
lại, bỏ cuộc. Có người nhẹ nhàng lựa kỹ từng bước cho cầu 
khỏi rung, nhưng càng ra xa càng đung đưa, chập chờn và 
rung mạnh trước sức nặng dần của người leo, làm người ấy 
chới với không lấy được thăng bằng nên phải nhảy xuống, 
bỏ cuộc. Nếu là bờ ao, ở dưới có nước thì người ấy lăn tùm 
xuống nước trước tiếng reo vui của người xem trên bờ. Trời 
lạnh mà người ngã lại ướt như chuột lột làm trận cười càng 
khoái trá. Có người ra tới nút đầu cầu lấy được thăng bằng 
nhưng khi vừa với tay giật giải thưởng thì loạng choạng lãn 
tùm xuống ao. Cuộc chơi lại càng hấp dẫn và kích thích sự 
hiếu thắng của mọi người. Một người khác thi chạy thật 
nhanh ra hòng giạt giải rồi chạy vào ngay, nhưng vì quá 
nhanh nên cầu rung càng mạnh nên ra gần đến nơi lại vội 
vàng bỏ cuộc, mà có khi vẫn ngã, rơi tõm xuống nước !

Cứ như vậy trò chơi kéo dài tới khi hết các giải treo trên 
•đó. Nếu không hết lại tiếp tục để hôm sau.



VIII. ĐẤU VẬT

Đấu vật là một trò chơi khỏe, thượng võ lại là một môn 
thể thao rất nổi tiếng vào các dịp tết dịp hội ở các làng Việt. 
Ở Việt Nam ta ngoài đấu vật ngày tết còn có nhiều hội vật 
như hội vật võ Liễu Đôi, Hà Nam, hội vật Mai Động, Hà 
Nội v.v... Xưa kia Bắc Ninh, Phú Thọ có những lò vật và 
những đô vật nổi tiếng cả một vùng trong nhiéu năm.

Giải vật vào dịp tết của các làng cũng không kém phần 
sôi động. Có khi là của làng, có khi mời cả các đô vật ở các 
vùng xung quanh hoặc tỉnh xa đến giật giải của làng mình 
vừa để gặp gỡ học hỏi lẫn nhau, vừa để đua tài. Để khuyên 
khích tài nâng cũng như sự rèn luyện của trai tráng, nhiều 
làng đã treo giải vật rất cao trong ba ngày tết. Tục xưa ngườ' 
ta treo giải bằng tiền, bằng mâm đồng, nồi đồng hay một số 
thứ quí khác. Điều đó động viên, lôi cuốn các đồ vật rất 
nhiều. Nhưng giải cao hơn cả đó là sự thể hiện sức mạnh 
của các chàng trai trước dân làng hoặc dân làng tổng và 
nhất là trước các cô gái đang tìm người bạn đời cho mình.

Qui định chung của cuộc đấu là người chiến thắng phải 
vật cho dối phương thua trắng bụng (ngã ngửa ra đất) hay 
nhấc bổng được đối phương lên.

Trong môn vật này không chỉ đòi hỏi sức khỏe mà sự 
mưu trí và nhanh nhẹn đóng góp phần đáng kể. Về kỹ 
thuật cũng có những "miếng" riêng của nó như đệm, bốc, 
ghì v.v... mà tùy theo từng hoàn cảnh và điều kiện đô vật



phai biết lợi dụng triệt để các thời cơ quật ngã hay bê b ổ n g  
đối phương.

Cách tổ chức cũng có các loại như đấu loại, vào bán kết*  
chung kết và các giải thưởng chia nhất, nhì, ba. Người th ắng  
giải nhất phải là người vô địch vật thắng tất cả những ngư ời 
dự giải năm đó.

Trong tiết trời se lạnh, các đô vật mình trần, đóng k h ố  
bao, da bánh mật, đôi tay bắp thịt nổi cuồn cuộn, đi n h ữ ng  
đường múa đầu tiên đến trước lễ đài vòng tay cáo tr ìn h  
thánh, rồi chào khán giả và bước vào xới vật với n h ữ n g  
đường vờn, lừa miếng, đọng tác giả... thể hiện rõ sức k h ỏ e  
tráng niên, lòng tự tin của họ. Ban tổ chức và giám khảo l à  
các cụ già, những cựu đô vật rất am hiểu luật lệ. N h ữ n g  
người giật giải vô cùng hân hoan trước đông đảo dân là n g  
và biết bao cô gái đứng quanh trong tiếng trống, tiếng cổ v ũ  
nồng nhiệt của mọi người. Vì thế xới vật ngày tết luôn lu ô n  
là nơi thu hút trai tráng đến đây thử tài, đọ sức.

IX. KÉO CO
Là một trò chơi thu hút được rất nhiều người cùng th a m  

gia một lúc, vừa có tác dụng rèn luyện sức khỏe lại vừa v u i  
vẻ, thoải mái. Nó đã trở thành trò chơi tập thể, phong t ụ c  
phổ biến ở nhiều nơi trong nước ta.

Cách chơi đơn giản, số người chơi bao nhiêu tùy ý ,  
chia làm hai phe bằng nhau. Có khi m ỗi phe là trai đ in h  
của một giáp. «.



Chỉ cần có một bãi rộng hay sân hoặc một đoạn đương
thể tổ chức chơi. Dụng cụ để chơi là một sợi dây thưng, 

d â y  chão, đoạn dây song hay thậm chí một sào tre dài đa 
d * j ợ c  vót nhẫn. Cũng có thể không cần gì mà tất cả những 
n  gư ờ i chơi ôm chặt lưng nhau, còn hai người đầu hàng cua 
b a i  phe phải nắm tay nhau cho chắc là có thể kéo được.

Giữa sân người ta chọn một điểm làm mốc đánh dấu 
-v ạ c h  vôi để bên nào kéo được đối phương sang qua vạch 
m ố c  về phía mình là bên đó thắng. Vạch mốc ấy cũng rất đa 
d ạ n g  tùy theo từng địa phương: có thể là một chiếc cột chôn 
x u ố n g  đất rồi buộc dây vào đó, cột nghiêng sang bên nào 
b ê n  đó thắng; cũng có nơi người ta đục lỗ cột rồi luồn dây 
q u a  đó đánh dấu, nghiêng về phía nào thì phía đó thắng 
h o ặ c  cũng có thể quy định bên nào kéo được đối phương 
s a n g  hẳn phía mình mới thắng...

Người chơi công có thể linh hoạt theo nhiều kiểu. Có thê 
n a m  kéo với nam, nam kéo với nữ, nữ kéo với nữ, hoặc tất 
c ả  già trẻ nam nữ cùng kéo hoặc người của giáp này kéo với 
g iá p  kia, xóm này kéo với xóm kia v.v...

Cách kéo cùng vậy, có thể kéo đứng, mà cũng có thể kéo 
n g ồ i  đạp chân xuống đất cho có sức, số người không hạn 
c h ế ,  miễn là hai bên số lượng bằng nhau.

Cầm chịch cho trò chơi có trọng tài là các già làng cao 
t u ổ i  có kinh nghiệm và uy tín.

Trong tiếng trống, tiếng mõ và tiếng người reo vui, trò



chơi được bắt đầu. Cả hai người đều ra sức khéo về phía 
minh để dành phần thắng lợi. c ổ  động viên của cả hai bẽn 
gào thét, chạy đi chạy lại cổ vũ rất náo nhiệt, một số nơi 
như Thạch Bàn (Hà Nội) người cổ vũ còn lấy khăn lau mồ 
hôi, đưa nước cho những người kéo để động vicn cổ vũ họ. 
Dân chúng la hét, hò reo...

Khổng khí đua tài bao trùm lên cuộc chơi làm bôn nào 
cũng náo nức, cố gắng. Đôi khi bỗng nhiên dây bị đứt cả hai 
bên do cố quá sức cũng lăn chổng kềnh, tất cả tạo nên một 
trận cười sảng khoái. Sau đó lại bắt đầu kéo tiếp.

Thường thường trò chơi liến hành trong ba keo, ben nào 
thắng hai keo thì được thưởng. Phần thưởng không quan 
trọng bằng không khí vui vẻ cùng ý chí .quyết đấu của hai 
ohe và tinh thần đoàn kết của dân làng.

X. CHỌI GÀ

Là một thú chơi tao nhã vừa có tính tiêu khiển lại vừa 
khuyến khích việc chăn nuôi của nhà nông xưa. Đó là một 
thú chơi mà hầu hết ở các ngày tết, ngày hội trong các làng 
dều có. Nhiều làng nổi tiếng vì chơi gà chọi như Đình Bảng 
(Bắc Ninh), Thổ Hà, Yên Phụ (Yên Phong) hay một số nơi 
thuộc Hà Nội...

Trò chơi gà chọi đòi hỏi một sự kỳ cồng lớn của người 
nuôi từ việc chọn gà giống phải là gà chọi "nhà nòi"! Lựa 
chọn kỹ gà bố, gà mẹ rỗi dến khi trứng nở ra gà con lại được 
chọn lựa kỹ càng trong quá trình nuôi dưỡng chúng từ dáng



vẻ, chân mỏ, mình, đầu... Những chú gà nòi được nuôi 
nấng rất công phu từng miếng ãn, nước uống, được chãm 
chút từ cái cựa lúc còn mới nhú, nơi ở mùa đổng, mùa hè... 
đưa chúng tập luyện với các chú gà chọi khác để làm quen 
dần với cuộc chiến đấu sau này. Bằng cách ấy những chú gà 
nòi quen dần đức tính của "chú chọi" được đấu thử đi thử lại 
nhiều lần đến khi đủ ngày đủ tháng mới sửa soạn ra sàn 
dấu chính thức.

Khi người chủ thấy gà của mình đã đủ sức thi tài với 
"thiên hạ" họ phải chuẩn bị cho chúng từ cái móng, cái cựa, 
lông, mỏ rất chu đáo, bài bản để tạo ra một chú gà chọi 
tuyệt hảo không sai sót trong cuộc đấu.

Khi ra trận, người chủ gà phải biết quan sát kỹ càng đối 
thủ của gà mình để tìm hiểu cái yếu cái mạnh của đối 
phương, từ đó mà lường sự tương quan về thể lực, kỹ thuật 
mà điểu khiổn gà mình đi đến thắng lợi. Phải biết đưa gà 
vào sân lúc nào, bắt về ra sao sau những hiệp đấu, vỗ V  
chúng thế nào để nắm chắc thắng lợi.

Có những hiệp đấu của các cặp gà kéo dài tới hàng tiếi 
đồng hồ không phân thắng bại. Hai con gà chọi đỏ gay 1 
mổ nhau, đập cánh vào nhau, nhảy lên đá mọc vào nác 
vào cổ họng, vào ức của đối phương quyết liệt hoặc £ 
nhau đò cánh đạp chân như những đấu thủ trên sàn đâ 
Những cú mổ hiểm hóc vào mắt, vào cổ đốỉ phương đếx 
chảy máu, những cú đá móc vói những chiếc móng sắc 
nhọn đến toạc ngực làm người xem xung quanh thán phục, #



bàn tán, tranh cãi rất say sưa. Từ đó dãn đến những cuộc cá 
cư<?c gay gắt của khán giả bên ngoài mà đôi khi diễn ra 
không được lành mạnh cho lắm. Song cũng đủ thấy tính hấp 
dẫn của các cuộc đá gà.

Vì vậy xới gà chọi vào các dịp tết Nguyên đán cũng 
như trong cấc hội làne xưa luôn thu hũt đông đảo khán giả 
đến xem.

XI. CHƠI CỜ

Chơi cờ là thú vui tao nhã nhưng trí tuệ của các nhà nho 
và các cụ la xưa nhân lúc trà dư tửu hậu.

Các cụ thường gặp nhau bên chén trà và mở bàn cờ  
tướng ra giải trí. 32 quân cờ phân làm hai phe (16 quân đỏ, 
16 quân đen). Bày xong là cuộc đấu trí bắt đầu.

Có nhiều cách chơi.

Cờ tướng đánh trên bàn (bằng gỗ, hoặc bằng giấy) rộng 
khoảng 35cm X 45cm, kẻ ô, chơi bằng quân cờ tiện bằng gỗ 
hoặc bằng sừng.

Cờ bỏi là cờ tướng đánh trên sân bãi. Quân cờ là các 
biển (bằng giấy bồi 15cm X 25cm, cắm trên cái gậy, cao 
bằng người) kẻ chữ to, rõ, cắm đúng vị trí bàn cờ.

Còn cờ người là cờ tướng mà quân cờ là người thật, cũng 
chơi trên sân bãi, 16 nam áo đỏ, đeo biển (tên quân cờ) 
trừớc ngực, đứng vào vị trí. Hai tướng là tướng ông, tướng 
bà mặc đẹp (như cờ tướng) có hai cờ đuôi nheo cắm chéo



sau lưng, được che lọng. Gặp buổi trời nắng, thì mồi quân 
cờ được một người che ô, đứng bôn và đi theo mỗi lần quân 
chuyển. Hai dối thủ ngồi phía sau. Có người chạy cờ, lo việc 
chuyển quân theo ý định của người chơi. Mỗi lần đi một 
nước, dấu thủ (có chiếc trống khẩu) gõ một tiếng. Người 
chạy cờ tới nghe lộnh và chuyển quân trên bãi. Nguyên tắc 
di quân là mã lộch, tượng điều, xe liền, pháo cách.

Vào cuộc chơi phải binh tình, thận trọng chủ động 
(không nghe lời những người ngồi xem chầu rìa mách nước) 
chạt chẽ. Đi một nước phải tính trước hai, ba nước tiếp theo 
để khỏi bị bất ngờ trước đối thủ của mình.

Cờ tướng, cờ bỏi, cờ người thường thấy trong các ngày 
hội, đặc biệt vào tết, mừng xuân mới.

Các loại cờ trên đều có giải thưởng của làng.
*

*  *

Trên đây chúng tôi chỉ mới giới thiệu hết sức sơ lưc 
một số trò chơi rất phổ biến trong dịp tết cổ truyền ở nôn 
thôn người Việt xưa. Phải nói rằng các trò chơi là vô cùn 
phong phú và đa dạng ở lừng trò chứ chưa kể đến nhiều tn 
khác nhau. Chỉ riêng với người Việt ở ba vùng Bắc - Trung 
- Nam cũng còn rất nhiẻu trò khác cho mọi lứa tuổi khác 
nhau như cướp cầu, đánh phết, đá cầu, chạy cướp cờ, tam 
cúc, chơi cờ, tổ tôm, chơi ô v.v... và v.v... Một mặt do 
khuôn khổ cuốn sách có hạn, mặt khác đây không phải là



một chuyên luận về trò chơi, nên chúng tôi chỉ lựa chọn 
những trò chơi phổ biến nhất trong tết cổ truyền của người 
Việt. Còn lại những trò chơi khác, cả những trò chơi mang 
tírih chất phong tục như thổi cơm, thi làm cỗ, bắt chạch... 
thường diễn ra vào các dịp hội hè đầu xuân cũng xin gác 
lại vào một dịp khác.

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, cho nên không chỉ 
ở người Việt các trò chơi mới phong phú, mà mỗi dân tộc 
trong đại gia đình Việt Nam đều có những trò chơi riêng 
của mình, mang tâm hồn, phong tục của dân tộc ấy. Dựng 
lại một bức tranh sinh động về nó là những việc làm tiếp 
theo cửa chúng tôi và nhiều đồng nghiệp khác...



K ẾT LU ẬN

Hàng năm, người Việt có nhiều tết cổ truyền: Tết Thanh 
minh (mồng 3 tháng 3), Tết Đoan ngọ (mồng 5 tháng 5) Tết 
Trung nguyôn (rằm tháng 7), Tết Trung thu (rằm tháng 8) 
Tết cơm mới (mồng 10 thường m ười)... Mạc dầu những tết 
trên đều mang tính toàn dân, toàn quốc, song không tết nào 
được sửa soạn chu đáo và nhiều lo lắng, bận rộn như Tết 
Nguyên đán. Hơn nữa, mỗi tết trên chỉ ứng với một yêu cầu 
cụ thể. Khác với tất cả, Tết Nguyên đán là tết mở đầu nãm 
mới, dược gọi là Tết cả. Tết cả được hiểu với nhiều nghĩa: 
Tết quan trọng hàng đầu, tết lớn nhất, tết có mục đích sâu 
xa, toàn diện và có nhiều ý nghĩa với đời sống con người cá 
thể và toàn thể cộng đổng nhất. Mỗi tết kia chỉ cần lo một 
lần cầu cúng, 1-2 tuần hương đăng trong 1 buổi hoặc 1 
ngày, không có những lo toan trước đó là những lễ thức - 
tục lệ kéo dài sau đó. Tết Nguyên đán giải quyết những vấr 
đề lớn vào thời điểm trọng dại tiêu biểu nhất đối với mv 
chu trình vận hành của vũ trụ, vận động của vạn vật, lấy đơn 
vị nãm mở đầu và kết thúc năm bằng 1 chu trình khép kín, 
có khóa và mở.

Đã gọi là vận động - vận hành thì phải có ngừng nghỉ dù 
dưới hình thức nào để điều chỉnh, để tái vận động - vận



hành được bình thường và tốt hơn. Tết Nguyên đán chính là 
dịp, là cớ để điều chỉnh công cuộc vận động - vận hành lớn 
lao, đồng bộ ấy giữa con người với thiên nhiên rộng lớn bao 
quanh mình, cũng như giữa con người với nhau. Chỉ có Tết 
cả có nhiệm vụ giải quyết mọi mối quan hệ do con người 
đặt ra tự ý thức về trách nhiệm đối với đời sống toàn diên 
của đồng loại.

Mối quan hệ giữa người với thiên nhiên:
Vũ trụ vận hành biểu hiện ở 4 mùa chuyển đổi lần lượt 

Xuân - Hạ - Thu - Đông. Đông, Hạ là 2 mùa cực đoan (rất 
lạnh - rất nóng) và có 2 mùa ấm mát làm đệm (Xuân - Thu). 
Và Đông tàn thì phải đón Xuân mới với những nghi thức 
trang trọng nhất để cầu mong sự vận hành mới bình ổn hơn, 
tốt hơn.

Ngoài 4 mùa, các thần là đối tượng thứ 2 dược lưu ý. Ở 
đây vẫn là thần thiên nhiên, biểu hiện trong tín ngưỡng dân 
gian - bản địa. Trước hết là Thần - các Thần của người nông 
dân, người tiểu nông Việt Nam ngày xưa. Lấy đồng bằng 
Bắc Bộ để quan sát, dẫn chứng. Con người sống bằng trồng 
trọt, phải nhớ tới đất (thẩn Đất), nhớ tới nước (thần Mưa, 
thần Sấm, thần Nước), nhớ tới ánh sáng (thần Mặt trời) dựa 
vào thiên nhiên để khai thác và nhờ che chở (thần Rừng, 
thần Núi), cầu mùa màng tươi tốt (thần Lúa)... Những loài 
vật sống với con người trải nhiều ngàn năm vừa giúp người, 
vừa nuôi sống người, vừa bảo vệ người (gia súc lớn, nhỏ, gia 
cầm)... Tết đến, phải nhớ tới chúng, chăm sóc vỗ về, cầu 
chúc chúng một năm khỏe mạnh, sinh sôi, tốt nết.



Môi trường sinh thái trên tạo thành những mối quan hệ 
hiện thực và ảo huyền, phức tạp. Con người ý thức từ rất sớm, 
và cũng từ rất sớm, con người luôn lộ rõ lòng ước ao hài hòa 
trong các mối quan hệ đó bằng thái độ thích nghi, cải tạo, 
hòa nhập, được thực hiện bằng mọi nghi thức cần thiết.

Mối quan hệ giữa người với người:
Tết Nguyên đán cũng là dịp, là cớ để người ta nhớ tới 

nhau, để hòa giải mọi quan hệ chưa tốt trong năm và phát 
huy mọi quan hệ đã tốt đẹp, cùng hướng tới sự hoàn chỉnh, 
toàn vẹn trong lối sống.

Với người Việt tiểu nông lấy đơn vị gốc của tổ chức xã 
hội là gia đinh nhỏ phụ quyền, thì mối quan hệ đầu tiêr 
được nhắc tới là gia đình phổ biến 3 thế hệ: ông bà - cha T 

- con cái. Cho nên, Tết là dịp đoàn tụ gia đình, nuôi dưỡr 
vun xới tình thương yêu, máu mủ ruột rà. Đoàn tụ để bày 
và gìn giữ mối giao cảm hai chiều: ông bà và con cháu 
ngược lại con cháu với bố mẹ, ông bà. Cũng là mối gi 
cảm hai chiều giữa tổ tiôn đã khuất với con cháu hiện di' 
hôm nay - Ban thờ trong dịp tết, khói hương nghi ngút, bit 
trưng sự hiện diện cùa tổ tiên và ngược lại con cháu, c 
người đi xa về, hướng lên bàn thờ, chính là hướng về sức 
mạnh truyền thống của gia đình.

Tết đang được bàn tới là tết truyền thống ở làng. Và trên 
cơ sở đó, mở rộng ra đô thị, với những địa chỉ tiêu biểu cho 
3 miền: Hà Nội (Bắc), Huế (Trung), Sài Gòn (Nam). Mỗi 
năm tết đến, mối quan hệ làng xóm được mở ra, in hằn sâu 
thêm, rất phức tạp, nhưng không ai từ chối mà còn vui vẻ



thừa nhận: các hội, phường, phe, giáp, xóm, ngõ... của tồn 
giáo, của nghề nghiệp, giới lính, hoàn cảnh địa lý... Lại có 
mối quan hệ ân tình cũng ràng buộc người làng với nhau 
thành một đạo lý chung cho xã hội: tình thầy trò, con bệnh 
và thầy lang, con nợ và chủ nợ, bạn bè cố tri (nho sĩ, đổng 
tuế, vong niên).

Tết là dịp cầu mong tổng thể để vươn tới sự hưng thịnh 
toàn diện cho con người xã hội: cá nhân cùng như toàn cộng 
đổng. Từ đó, tết đề cao lối sống truyền thống: đạo đức ứng 
xử, đạo đức lao động, một lối sống mang giá trị nhân vãn và 
thắm mỹ cao và có nguồn gốc sâu xa từ tín ngưỡng thờ tổ, lẻ 
nghi nông nghiệp... Đạo giáo, Phật giáo, Nho phong dung 
nạp nhau và bổ sung nhau, muốn được coi là lý tưởng của 
đời thường mà con người cần hướng tới. Các ứng xử, mối 
quan hệ nhiều chiêu phức hợp ấy chính là nếp sống vãn hóa 
của người Việt cổ, cũng chính là một phần tài sản vãn hóa 
tinh thần truyền thống của dân tộc ta mà ngày nay chúng ta 
đang thừa hưởng.

Một điều dẻ nhận ra là: dù nông thôn hay thành thị, dù 
Miền Bắc, Miền Trung hay Miền Nam, dù dân dã hay cung 
đình, Tết Nguyên đán là lễ hội cổ truyền lớn nhất, một sinh 
hoạt văn hóa cộng đồng quy mồ nhất, vượt không gian, vượt 
thời gian tổn tại bền vững, thống nhất về lễ thức và tiến 
trình, phản ánh sự thống nhất về tình cảm, quan niệm và lối 
sống của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Do đó TÊT NGUYÊN ĐÁN đã tạo nên sức mạnh cố kết 
cộng đồng, vốn là một đặc điểm cơ bản trong bản sắc vãn 
hóa truyền thống Việt Nam.



PHỤ LỤC

I. MỘT SỐ TRUYỂN THUYẾT VỀ TẾT c ổ  TRUYỂN
1. Sự tích ông dầu rau0>
1. Ngày xưa có hai vợ chồng nhà nghèo. Họ sinh nhai 

bằng nghề làm thuê làm mướn. Tuy nghèo nhưng họ rất yêu 
nhau. Thường buổi tối sau khi đi làm về, hai vợ chổng ngồi 
bên bếp lửa hay dưới ánh trăng kể cho nhau những chuyện 
xa gần mới nghe được, hay hát những câu tình duyên, có 
khi vui vẻ quên cả cơm nước.

Một năm trời làm mất mùa, hạt gạo kiếm rất khó khăn. 
Tinh trạng đói kém diễn ra ở khắp mọi miền, hai vợ chổng 
theo lệ cũ đi tìm việc ở các nhà giàu nhưng chả mấy ai tin  
nữa. Người vay công lĩnh nợ thì đồng mà gạo thì khan hiê 
nên khó chen vào lọt. Hơn nữa cổng mấy nhà trọc phú . 
thường đóng chặt vì chúng không muốn ai quấy nhiễu.

• Túng thiếu, hai vợ chồng phải đi mò mua bắt ốc ho 
đào củ hái rau vẻ ăn. Tuy có đỡ phần nào nhưng không n 
may triển vọng. Cái chết luôn luôn đe dọa họ vì trận đói (l)

(l) Tức là ba hòn dất nung dùng dể kê nổi lên mà nấu. Người Mién Trung . 
là ông Núc. Người miển Bắc gọi hòn giữa là đầu rau cái, hai hòn hai bên 
đầu rau dực, gọi chung là ồng Đầu Rau.



kéo dài. Một buổi chiều sau khi húp vội mấy bát canh rau 
má, chồng bảo vợ:

- Tôi phải đi một nơi khác kiếm ăn, không thể ở nhà 
được nữa.

Nghe chồng nói, người đàn bà đòi đi theo để sống chết 
cho có bạn. Nhưng người chồng bảo:

- Tôi đi chưa biết đến đâu và sẽ phải làm những gì. Nàng 
ở nhà dê sống hơn, không nên theo. Chưa biết chừng tôi sẽ 
nằm lại dọc đường để những con chim khóc than cho số  
phận. Nhưng cũng chưa biết chừng tôi sẽ mang những quan 
tiền tốt bó mo về đây nuôi nàng cũng nên. Chao ôi! Số 
mệnh! Nàng hãy chờ tôi trong ba năm, nghe! Hết ba năm 
không thấy tôi trở về, ấy là lôi đã bỏ xác quê người. Nàng 
cứ việc đi lấy chồng khác.

Người vợ khóc thảm thiết như đứng trước cảnh tang tóc 
thật sự. Nhưng khồng biết làm thế nào cả, nàng đành phải 
để chổng ra đi.

Sau khi tiễn chồng, người đàn bà kiếm được việc làm ở 
một nhà kia. Nhà họ không giàu gì nhưng thương cảnh ngộ 
nàng có ý giúp đỡ cho qua những ngày thảm đạm. Ở đây, 
người đàn bà kiếm được ngày hai bữa ăn, trong đó có một 
bữa cháo khoai. Nhờ lanh lẹn và xinh xắn nên nàng lấy 
được cảm tình của chủ. Nhưng hình dáng người chổng thân 
yêu không bao giờ phai nhạt trong tâm trí nàng.

Thời gian trôi nhanh như nước chảy. Người ta đã bớt 
nhắc đến trận đói khốc liệt vừa qua. Nàng thì ngày ngày hồi



hộp chờ đợi chồng. Nhưng cây bước trước sân nhà đã ba lần 
trổ hoa mà chồng nàng vẫn khồng thấy tăm dạng. Giữa lúc 
người chủ đa từng cưu mang nàng trong lúc đói vừa chêt vợ. 
Sẵn có cảm tinh với nàng người đó ngỏ lời muốn được nối 
duyên cùng nàng. Nhưng người ấy đâu có hiểu được lòng 
của người thiếu phụ. Câu trả lời của nàng là:

Chồng tôi hẹn tôi trong ba năm sẽ về. Đến bây gíờ tôi 
mới tin là chổng tôi đã chết. Vậy cho tôi để tang chồng tôi 
trong ba năm cho trọn đạo.

Ba năm nữa lại trôi qua một cách chóng vánh. Không 
một nét chữ, không một lời đồn về người xấu số. Hàng 
ngày, những buổi chiều tà, nàng vẫn đãm đăm nhìn bón| 
người đi lại trên đường cái quan. Và rồi nàng khóc cạn 
nước mắt. Người đàn ông kia giục nàng quyết định:

- Một là chồng nàng đã chết, hai là còn sống nhưng đẽ 
lập một gia đình khác ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Đằng nàc 
nàng cũng khó mong tái hợp. Nàng cùng tôi lập gia đình, 
mới. Sức của tồi và của cải của tôi đủ đảm bảo cho nàng 
sung sướng trọn đời.

Nàng sửa lại vành khăn trắng đã ngả màu, cảm ơn hậu 
tình của anh ta và xin rốn chờ cho một năm nữa.

Một năm nữa lại trôi qua không mang lại một tin tức gì 
mới mẻ. Lần này nàng mới tin là chổng minh đã chết thật. 
Sau một bữa rượu cúng chồng và đãi họ hàng làng xóm, 
nàng đến ở cùng người chồng mới.

Đột nhiên sau đó ba tháng, người chồng cũ xách khăn



gói trở về quê hương. Chàng không có vẻ gì khấm khá hơn 
trước. Chàng chỉ ôm một hy vọng được gặp lại người vợ 
yêu. Nhưng vườn cũ nay đã thuộc về chủ mới. Chàng lẩm 
bẩm: Thế là hết. Bởi số cả!

Việc người đàn ông đột ngột trở vé làm cho mọi người 
ngơ ngác, nhất là đôi vợ chổng mới cưới, không còn biết 
ăn làm sao, nói làm sao bây giờ. Người đàn bà xấu hổ 
không dám dàn mặt. Nhưng người chồng CÖ đ ã  tìm tới họ 
và an ủi họ:

- Tôi đi vắng lâu quá, cái đó hoàn toàn là lỗi ở tôi. Nàng 
xử sự như thế là rất đúng. Tôi chỉ cần về gặp nàng một chút, 
thế là đủ. Bây giờ, tôi sẽ đi khỏi nơi này mãi mãi.

Mặc dẩu vợ chàng nài nỉ hết sức, mạc dầu người chồng 
lới xin trả lại vợ, nhưng chàng nhất quyết dứt áo ra đi. 

Chàng không bao giờ nỡ phá hoại hạnh phúc của họ. Mà 
chàng cũng không có gan đi đâu xa vì không thể quên được 
vợ cũ. Mọi tư tưởng hành hạ chàng. Đầu óc rối như mớ 
bòng bong, chàng nghĩ đến cái chết. Và trong lúc cuồng 
loạn, chàng tự treo cổ lên cây đa đầu làng.

Cái chết kinh khủng đó như một tiếng sét nổ vào đầu 
người đàn bà. Nàng cảm thấy chính mình là thủ phạm gây 
ra cái chết của người chồng cũ. Tại sao ta chờ chồng được 
bảy năm trời mà không rán chờ thêm ít lâu nữa? Tại sao 
thấy chồng trở vẻ, ta không dám giáp mặt? Nàng không tự 
chủ được nữa. Tất cả những câu hỏi như lên án một cách âm 
thầm kịch liệt trong đầu óc nàng.



Thế rồi buổi sáng hôm sau, trong khi người ta sắp sửa 
cất đám người đàn ông bạc mệnh thì người ta hoảng hốt kéo 
đi vớt tử thi người đàn bà dưới cái ao bôn cạnh nhà.

Người chồng mới sau khi làm ma cho vợ, trở nên như 
người mất trí. Hai cái chết đánh mạnh vào đẩu óc mọi 
người, riêng dối với chàng chưa bao giờ có một sự xúc động 
dữ dội đến như thế. Chàng luôn miệng kôu to: “Tại sao ta cố 
ý cướp vợ của người khác?”. Rồi một hôm, sau khi đem hết 
gia sản chia cho họ hàng và cúng vào chùa, chàng uống 
thuốc độc tự tử.

Lúc xuống đến thế giới bên kia, cả ba người đều được 
dưa tới trước tòa án của Diêm Vương để định công luận tội. 
Tất cả mọi người một khi đã đến đây đều phải khai rõ sự 
thật ôm ấp trong lòng.

Theo lời khai của người chồng cũ thì chàng không thể 
nào xa rời vợ cũ. Chàng sở dĩ chết ở làng là để mong được 
gần gũi nàng. Người chồng mới cũng khai rằng, chàng có 
cảm tình sâu sắc đối với người vợ mới mạc dầu mới chính 
thức lấy nhau chỉ có ba tháng. Khi Diêm Vương hỏi tình 

Ị của chàng đối với người vợ cũ như thế nào thì chàng gio
ị ngón tay so sánh rằng một bên mười, bên chưa được một.
I Đến lượt người đàn bà thì nàng thú thật rằng cái tình của
I nàng đối với người chồng cũ choán một chỗ rộng rãi trong
’ lòng nàng, đồng thời đối với người chồng mới, nàng không 
1 thể nào quên được tình cảm nồng nhiệi của chàng.

ị Diêm Vương ngồi nghe rất cảm dộng. Những người nhưI



thế này cung thật hiếm có. Cần phải làm cho bộ ba ấy sống 
gần nhau mãi mãi. Sau một hồi suy nghĩ, Diêm vương cho 
ba người hóa thành ba ông đầu rau để cho họ không lìa 
nhau và để cho ngọn lửa luôn luôn đốt nóng lình ycu của 
họ. Đồng thời, Diêm Vương còn phong cho họ chức Táo 
quân trông nom từng bếp một, nghĩa là từng gia đình một 
trên trán thê1,).

2. Về sự tích ỏng Đầu Rau hay là sự tích Thần Bếp thì có 
khá nhiều, v ề  truyện này đã ghi ở chú thích phần chính vãn. 
Nèn không kể lại chi tiết ở đây.

3. Một truyện khác do người Sơn Tây kể:

Có hai vợ chổng nhà nọ rát nghèo: chồng làm nghề buôn 
ương, vợ làm ruộng. Chồng thường xa vợ, thính thoảng 

mới về nhà một lần. Có khi ông ta đi suốt nãm chỉ gửi tien 
cho vợ tiêu mà thôi.

Một chuyến, chổng đi biệt không tiền nong tin tức gì cả, 
người vợ chờ mãi đến gần mười nãm mà vẫn không thấy 
lãm dạng.

Rồi sau đó, người vợ nối duycn với một người khác 
chuyên nghề săn bắn và làm ruộng. Người này có nuồi một 
người đầy tớ tên là Lốc. Người chồng mới rất yêu quý vợ.

Một hôm, trong khi người chồng mới và dầy tớ đi săn 
vắng thì lự nhicn người chồng cũ sau bao nhiêu nãm cách 
biệt trở về. Ông bị giặc bắt lưu lạc trong rừng núi đến nay

tl) Theo Phá Ị? Á tạp chí ( 1952).



mới trốn về được. Người vợ chỉ biết ôm lấy người chổng 
cũ khóc than rồi dọn cơm rượu cho ăn. Khi chổng mới sắp 
về, vợ đưa chồng cũ ra ngoài đống rơm đổ tránh tiếng 
không hay.

Chủ và tớ đi săn về gặp được một con cầy. Chồng giục 
vợ đi sắm mọi thứ để làm một bữa đánh chén. Trong khi 
người đàn bà đi vắng thì người đầy tớ đốt đống rơm để thui 
con cầy. Lửa vô tình đã đốt chết người bán hương đang lúc 
ngủ say.

Giữa lúc đó thi vợ về. Thấy thế, nàng rất đau đớn, tự coi 
như mình phạm tội giết chồng cũ, vội nhảy vào đống lửa. 
Người chổng mới thương vợ cũng nhảy vào đống lửa tự 
thiêu nốt. Người đầy tớ thương chủ, lại hối hận vì tay mình 
đốt chết người nên cũng nhảy vào lửa chết theo.

Ba vợ chồng sau đó được Diêm Vương cho hóa làm bí‘ 
ông đầu rau. Còn người đầy tớ được hóa làm cái dùng đ< 
chăn đống nhấm người ta quen gọi là thằng LỐC(I). Vì vậ] 
trong những bức tranh Táo Quân, người ra không bao gi( 
quên vẽ người đẩy tớ đứng ở bên cạnh ba người.

4. Một truyện thứ tư thấy chép ở Dân Việt Nam (1948)

Người chồng cũ mắc bệnh như bệnh hủi. Chồng khu} 
vợ bỏ đi nhưng vợ không nghe. Một hôm vợ đưa tiền g 
cho một người ăn mày, chồng giả cách vu cho vợ có tình

(l) Ớ nông thôn ngày xưa chưa có diêm. Thường vé buổi chiểu, người ta phái 
Jò mọt mớ trấu bên cạnh bếp, trén có dè một hòn đất nặn theo hình quả càn dể 
cho trấu cháy âm ỉ lới sáng. Lúc cần thói lên thành lửa mà dùng.



với người đó. Vợ tức mình nhảy xuống sông tự tử nhưng sau 
lại được người àn mày kia cứu thoát. Nỗi oan lại càng khó 
tỏ, người vợ đành bỏ đi theo người cứu mình và lấy anh ta 
làm chồng.

Người chồng cũ ở một thân một mình không ai giúp 
đành phải đi hành khất. Tinh cờ một hôm đến gõ cửa nhà vợ 
cũ, vợ vô tình đem tiền gạo ra cho. Thấy vợ, hắn bỏ chạy rồi 
đâm đầu vào một đống lửa. Vợ đuổi theo không cứu được 
cũng đâm đẩu vào để chết theo. Người chồng mới cũng đuổi 
theo và nhảy luôn vào lửa khi thấy vợ chết. Xuống âm phủ, 
họ đều được làm Thần Bếp.

(Theo “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam ”.
Tập I. Nguyễn Đông Chi. Nxb KHXH, H, 1972).

2. Sự tích cây nêu ngày tết
Ngày ấy không biết từ bao giờ và không biết bằng cách 

gl, Quỷ chiếm cả đất nước. Người chỉ ăn nhờ ở đậu và làm 
rẽ ruộng đất của Quỷ. Quỷ đối với Người ngày càng quá 
tay. Chúng dần dần tãng số hoa màu phải nộp lên gấp đôi và 
mỗi năm lại nhích lên một tý. Cuối cùng Quỷ bắt Người 
phải nộp theo một thể lệ đặc biệt do chúng nghĩ ra là "ăn 
ngọn cho gốc". Người không chịu, Quỷ dọa dẫm bắt Người 
phải theo. Vì thế nãm ấy sau vụ gặt, Người chỉ còn trơ ra 
những rạ là rạ. Cảnh tượng da bọc xương thê thảm diễn ra 
khắp mọi nơi. Bên cạnh, bọn Quỷ reo cười đắc tháng. Người 
cơ hồ muốn tuyệt diệt. •

Phật từ phương Tây lại có ý định giúp người, chống lại



sự bóc lột tàn nhẫn của Quỷ. Sau mùa đó, Phật bảo Người 
đừng trồng lúa mà cào đất thành luống trồng khoai. Người 
cứ y lời làm đúng như Phạt dặn. Quỷ không ngờ Người đã 
bắt đầu có mưu kế mới chống lại mình nên cứ nêu đúng thể 
lệ như mùa trước "ăn ngọn cho gốc".

Mùa thu hoạch ấy, Quỷ rất hậm hực nhìn thấy những 
gánh khoai núc ních chạy về nhà Người đổ thành từng đống 
lù lù, còn nhà mình chỉ toàn những dây và lá khoai lang là 
những thứ không nhá nổi. Nhưng ác nỗi là thể lệ đã quy 
định, nó đánh cứng họng không nói vào đâu được.

Sang mùa khác, Quỷ đổi thể lệ mới là "ăn gốc cho ngọn" 
Phật bảo người lại chuyển sang trồng lúa. Kết quả, Quỷ lại 
hỏng ãn. Những hạt lúa vàng theo Người về nhà, còn rạ phó 
mặc cho bọn Quỷ. Quỷ tức lộn ruột nên mùa sau nó tuyên 
bố "ăn cả gốc lẫn ngọn". Lần này Quỷ nghĩ: “Cho chúng 
mày muốn trồng gì thì trổng, đằng nào cũng không lọt khỏi 
tay chúng tao". Nhưng Phật đã bàn với Người thay đổi 
giống mới. Phật trao cho Người hạt giống cây ngô để gieo 
khắp mọi nơi mọi chỗ.

Nãm ấy, lại một lần nữa, Người sung sướng nhận tl 
công lao của mình không uổng. Trong nhà Người, thóc 
chưa hết thi những gánh ngô đã gánh về từng cót đầy ăm 
Về phần Quỷ lại bị một vố cay chua tức uất hàng mấy ũị 
liền. Cuối cùng Quỷ bắt người phải trả lại tất cả ruộng 
không cho làm rẽ nữa. Trong bụng chúng nó nghĩ 
không được cái gì cả còn hơn là để chúng ăn một mình".



Phật bảo Người điều đình với Quỷ cho tậu một miếng 
đất vừa bằng bóng chiếc áo cà sa. Nghĩa là Người SC trồng 
một cây tre trên có mắc chiếc áo cà sa, hỗ bóng che bao 
nhiêu diện tích ở mặt đất là đất sở hữu của Người ở đó. Ban 
đầu, Quỷ không ưng thuận, nhưng sau đó chúng suy tính 
thấy đất tậu thì ít mà giá rất hời bòn trả lời: “Ô, bằng một 
chiếc áo cà sa thì có là bao nhiêu”. Chúng nghĩ thế, hai bôn 
làm tờ giao ước: ngoài bóng áo che là đất của Quỷ, trong 
bóng che là đất của Người.

Khi Người trồng xong cây tre. Phật đứng trên ngọn tung 
áo cà sa tỏa ra thành một miếng vải tròn. Rồi Phật hóa phép 
làm cho cây tre cao vút lẽn mãi, đến tận trời. Tự nhiên, trời 
đất trở nên âm u: bóng của áo cà sa dần dần che kín khắp cả 
mặt đít. Bọn Quỷ không ngờ có sự phi thường như thế. Mỗi 
lần bóng áo lẩn sâu vào đất chúns, chúng phải dắt nhau lùi 
đi mãi. Cuối cùng, Quỷ không có đất ở nữa phải chạy ra 
biển Đông. Vì thế, người ta mới gọi là Quỷ Đông.

Tiếc vì đất đai hoa màu đều thuộc về Người, Quỷ hậm 
hực cố chiêu binh mã mà cướp lại. Lần này, Người phải, 
chiến đấu với Quỷ rất gay go VI quân của Quỷ có đủ một 
bầy ác thú như voi, chó ngao, bạch xà. hắc hổ... rất hung dữ. 
Phật cấm gậy tẩm xích đánh giúp Người làm cho quân của 
Quỷ không tiến lên được.

Sau mấy ngày bất lợi, Quỷ bèn cho quân đi dò xem Phật 
sợ gì. Phật cho chúng biết là sợ hoa quả, oản chuối và cơm 
nắm, trứng luộc. Đổi lại, Phật cũng dò hỏi và biết quân của



Quỷ chỉ sợ độc có mấy thứ: máu chó, lá dứa, tỏi và vôi bột. 
Lần giáp chiến sau dó, quân của Quỷ đem không biết cơ  
man nào là hoa quả đến ném PhạL Phật bảo Người nhặt làm 
lương ăn rồi đem máu chó vẩy khắp mọi nơi. Quán của Quỷ 
thấy máu chó sợ hoảng hồn bỏ chạy.

Lán thứ hai, quân của Quỷ lại đem oản chuối vào ném 
quân Phạt. Phật bảo Người nhạt làm lương ãn rồi giã tỏi 
phun và quân địch. Quân của Quỷ không chịu được mùi tỏi 
nên cũng cắm đầu chạy biệt tích. ,

Lần thứ ba, quân của Quỷ lại đem cơm nắm, trứng luộc 
vào ném quân Phạt. Người tha hồ ăn và theo lời Phạt dùng 
vôi bột vung vào Quỷ. Người lại lấy lá dứa quất vào chúng. 
Quỷ chạy không kịp, lại bị Phật bắt đày ra Biến Đông(Iỉ. 
Ngày Quỷ già, Quỷ trỏ, Quỷ đực, Quỷ cái cuốn gói ra đi, 
bộ dạng của chúng vô cùng thiểu não. Chúng rập đấu sát 
đất có xỉn Phật thương tình cho phép chúng một năm được 
vài ba ngày vào đất liền thãm phần mộ của tổ tiên cha ôr 
ngày trước. Phạt thấy chúng khóc váng lên mới thương h ĩ ị  
hứa cho.

Vì thế, hàng nam cứ đến ngày Tết Nguyên đán là ngày 
Quỷ vào thâm đất liền thì người ta theo lục cũ trồng nêu để 
cho Quỷ không dám bén mảng vào chỗ Người đang ở. Trên 
nêu có khánh đất, mỗi khi có gió rung thì có tiếng động 
phát ra để luôn luồn nhắc bọn Quỷ nghe mà tránh. Cũng 
trên đó có buộc một bó lá dứa hoặc cành đa để cho Quỷ sợ.

{,) Đoạn giữa này theo Tạp chí chúng tôi đã dản (1910).



Ngoài ra, người ta còn vẽ hình cung tên hướng mũi nhọn vé 
phía Đông và rắc vôi bột xuống đất vào những ngày Tết đổ 
cấm cửa Quỷ(1).

Có câu tục ngữ:

Cành đa lá dứa ireo kiên (cao)
Vột bột rắc ngố chớ trêu mọi nhà
Quỷ vào rồi Quỷ lại ra
Cành đa ỉ á dứa thì ta cứa mồm(2\

Ngày xưa người ra còn tin rằng những lúc cần đuổi Quỷ 
như khi có dịch tễ chẳng hạn, thi treo một nắm lá dứa ở 
trước ngõ hay vẩy máu chó khắp nơi cho Quỷ khỏi quấy. 
Đàn bà thường buộc tỏi vào dải yếm là cũng có một mục 
'h'ch gần như vậy.

(Theo “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam ”. 
Tập I. Nguyễn Đổng Chi. Nxb KHXH, H, 1972).

ỉốc tích bánh chưng và bánh dày
.ày đó Vua Hùng trị vì đất nước. Vua tuổi đã già ngồi 

.. ngai vàng đằng đẵng bao nhiêu nãm. Thấy sức khỏe 
của mình ngày một suy, vua có ý chọn người nối ngôi. Các 
bà vợ của vua đã sinh được cả thảy hai mươi hai người con 
trai. Họ đã đều khôn lớn cả. Vua nghĩ: “Kể về lài cũng có 
nhiều đứa trội. Nhưng vì thế cần phải lựa chọn cẩn thận nhất * 2

ll) Toàn truyện theo lời kể của người Hà Tĩnh. Đồng bào Mường ờ Đà Bắc 
(Hòa Binh) cùng có ưuyện sự tích cây nêu tương tự như trẽn nhưng kể có phần 
sơ lược.
(2) Theo lời kế của người Sơn Tây.



là phải làm cho chúng nó không tranh giành nhau”. Đây là 
điều vua thường bận tâm nhất. Cuối cùng nhờ có viên quan 
hầu mách ý kiến, vua mới quyết định mở một cuộc thi để 
căn cứ vào đó mà kén chọn. Vua Hùng bèn cho họp tất cả 
các hoàng tử lại. Khi họ đã về đông đủ, vua bảo:

- Cha biết mình gần đất xa trời. Cha muốn truyền ngôi 
cho một trong các con. Bây giờ mỗi con cố kiếm hoặc làm 
một món ãn lạ để cúng tổ tiên. Ai có món ăn ngon vừa ý ta 
thì ta sẽ chọn người đó.

Nghe vua cha tuyên bố thế, các hoàng tử thi nhau cho 
người đi khắp mọi nơi để tìm tòi thức ãn quý. Họ lần mò 
thôi thì trên ngàn dưới bể không sót nơi nào. Bất kỳ thứ gì 
nghe nói là ngon và lạ là họ đéu cố  tình tìm cho bằng được.

Trong số hai mươi hai hoàng tử có Liêu là hoàng tử thứ 
mười tám. VI thuở nhỏ mổ chôi mẹ nên Liêu từng sống 
nhiều ngày cô đơn. Trong khi các hoàng tử khác chạy vạy 
tìm vật lạ, thì Liêu nằm khểnh ở nhà. Chả có ai giúp đỡ 
chàng trong việc này. Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ thi là 
Liêu vẫn chưa có gì. Đêm ấy, Liêu nằm gác tay trên trái, 
nhớ lại rất cả những bữa ãn ngon xưa nay chàng đã từng 
được dự. Liêu mơ mơ màng màng thấy mình cùng với hai 
mươi mốt anh em khác đang làm bánh thi. Mỗi người có 
một gian nhà nhỏ mà vua cha đã sai làm sẵn ở đám hội. 
Liêu chưa biết nên bắt đầu bằng việc gì thì bỗng có một vị 
nữ thần từ trên trời bay xuống giúp chàng làm bánh. Nữ 
thần bảo:



“To lớn trong thiên hạ không gì bằng trời đất, của quý 
báu nhất trần gian không gì bằng gạo. Ta đừng làm nhiều, 
chỉ hai thứ bánh có ý nghĩa là đủ. Hãy nhạt hộ cho tồi chỗ 
nếp này, rồi đi kiếm cho tôi một ít đậu”. Tự nhiên Liẽu thấy 
thần lần lượt lấy ra những tàu lá rộng và xanh. Thần vừa gói 
vừa giảng giải: “Bánh này tượng đất. Đất có cây cỏ đồng 
ruộng nui rừng thì màu phải xanh, hình phải vuông vắn. 
Trong bánh phải bỏ thịt, bỏ đỗ để lấy ý nghĩa đất chở cầm 
thú, cỏ cây... Rồi đem thứ nếp thơm đồ lên cho dẻo, giã và 
làm thứ bánh tượng trời, màu phải trắng, hình phải tròn và 
khum khum như vòm trời".

Tỉnh dậy, Liêu bắt đầu làm bánh y như trong giấc mộng.

Ngày các hoàng tử đưa các món ăn về dự thi là một ngày 
áo nhiệt nhất ở Phong Châu. Người đông nghìn nghịt. 
4hân dân mọi miền đều náo nức về dự một cái Tết tưng 

bừng ít có: mở đầu bằng một cuộc thi các món ăn và kết 
thúc bằng lễ đãng quang của vua mới.

Đúng vào lúc mặt trời mọc thì Vua Hùng đi kiệu đến 
làm lễ gia tiên. Chiêng trống, cờ quạt làm rộn cả tai mắt mọi 
người. Tất cả đều trông chờ lúc các vị giám khảo nhận xét 
giá trị các món ãn.

Nhưng tất cả các món "nem công, chả phượng, tay gấu, 
gan tê...” của các hoàng tử không bằng hai thứ bánh quê 
mùa của Liêu. Khi mọi người nhìn thấy cổ của chàng, thoạt 
tiên số đông trong đó bĩu môi, và chê bai hiện ra nét mạt. 
Nhưng sau khi nếm xong họ đều gật gù tán thưởng. Ông lạc



lướng xoa tay: “Đây là một thứ hương vị khác thường làm 
nên từ những cái bình thường". Sau khi đã nếm được vài 
miếng, Vua Hùng rất lấy làm ngạc nhiên và vua đã lật lốn 
lật xuống ngắm nghía kỹ càng những tấm bánh khác chưa 
bóc. Vua cho đòi Liêu lcn điện, hỏi cách thức làm bánh thế 
nào. Hoàng tử cứ thực tâu lên, không quên nhắc tới giấc 
mộng lạ của minh.

Quá trưa hôm ấy, Vua Hùng trịnh trọng tuyên bố với các 
con: Hoàng tử thứ mười tám được giải nhất và sẽ được 
truyền ngồi. Vua cầm hai thứ bánh đó lên cho mọi người 
xem và nói rõ cái cớ khiến cho minh lựa chọn nó đứng đầu 
các thứ cỗ. Đại ý vua nói:

- Nó chẳng những ngon và quý mà nó còn mang nhiều ý 
nghĩa đặc biệt: nó bày tỏ lòng hiếu thảo của người con, tôn 
cha mẹ như trời đất; nó chứa đầy một tấm tinh quê hương 
ruộng đồng. Nó rất dỗ làm vì làm bằng những hạt ngọc quý 
nhất trong những hạt ngọc của trời đất, nhưng mà những hạt 
ngọc ấy mọi người đều làm ra được. Phải là người có tí 
mới nghĩ được ra loại bánh đó...

Từ đó thành tục lệ, hàng nãm cứ đến ngày Tết, mỌi 
người đều làm hai thứ bánh đó và gọi là bánh chưng, bánh 
dầy đề thờ cúng gia tiên. Hoàng tử Liêu sau được làm vua, 
mang hiệu là Tiết Liêu Vương, tức là Hùng Vương thứ bảy. 
Lần đó có nhiều hoàng tử hống thi sinh ra ganh ghét, ác 
cảm với Lang Liêu. Cho nên sau khi vua cha mất, người nào 
người nấy giữ chặt lấy đất của mình. Họ làm hàng rào gỗ



xung quanh nơi minh ở để làm kế cố thủ, có ý tranh nhau 
với Tiết Liêu Vương(1).

(Theọ “Kho tàng truyện cổ  tích Việt N a m ”.
Tập I. Nguyễn Đổng Chi. Nxb KHXII, H, 1972).

II. BÁC HỔ - NGƯỜI SÁNG TẠO PHONG TỤC MỚI
TRONG TẾT CỔ TRUYỂN
Bác Hồ kính yêu, nhà vãn hóa lớn, bôn ba nãm châu bốn 

biển, hiểu biết nhiều nền văn minh nhân loại, Bác càng yêu 
mến truyền thống vãn hóa dân tộc hơn. Nghĩ tới Bác, chúng 
ta vẫn nuôi dưỡng hình ảnh một ông già vãn hóa Việt Nam  
chất phác và thông thái.

Với Tết Nguyên đán, không những Bác tồn trọng truyền 
thống mà còn sáng tạo phong tục và truyẻn thống mới, làm 
cho hương sắc ngày xuân Việt Nam thêm tươi sáng và tràn 
đầy sinh lực hơn.

Chúc tết, đọc thơ đêm giao thừa: Vào giờ phút thiêng 
liêng nhất của Tết: Giao thừa pháo nổ, Bác đã chúc tết đồng 
bào, đồng thời đọc thơ chào mừng năm mới. Lời thơ của 
Bác cùng với tình cảm Bác gửi trong thơ luôn luôn làm cho 
mọi người Việt Nam yên tâm, phấn khởi bước vào năm mới 
với tinh thần lao động và chiến đấu mới.

Trồng cây ngày tết: “Ông cụ trồng cây”, đó là danh hiệu 
đầy lòng kính mến, nhà thơ Xuân Diệu gọi Bác Hồ, khi Bác 
khởi xướng tục trồng cây ngày tết, bắt đầu nãm 1959. Mỹ

(l> Theo Lĩnh Nam chích quái.



tục này là một sáng tạo tưởng như bình thường, nhưng hiệu 
quả rất to lớn do tính chất thực tiễn của hành động và do từ 
lãnh tụ được nhân dân quý mến đê ra. Hành động này rất 
phù hợp với truyền thống gieo trổng ngày xuân của nhân 
dân ta nên rất nhanh chóng được hưởng ứng rộng rãi và 
ngày nay thực sự dã trở thành một phong trào, một nếp sống 
mới mỗi lần xuân tới.

1. Thơ chức tết của Bác Hồ

CHÚC MÙNG NẢM MỐI

C ờ đỏ sao vàng tung bay trước gió 
Tiếng kèn kháng chiến vang clậy non sông.

Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến 

Chí ta quyết, lòng ta đ ã  đồng 

Tiến lên chiến sĩỉ Tiến lên đồng bàoỉ 

Sức ta đ ã  mạnh, người ta đ ã  đông.

Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi!

Thống nhất độc lập, nhất định thành côngỉ

■ . 1947

CHÚC TẾT 1949

Kháng chiêh lạỉ thêm một năm mới,

Thi đua yêu nước thêm tiến tới.



Động viên lực lượng và tinh thần,

Kháng chiến càng thêm mau thắng lợi. 

Người người thỉ đua,

Ngành ngành thi đua,

Ngàv ngày thi đua,

Ta nhất định thắng 

Địch nhất định thua.

MÙNG XUÂN 1961

Mừng năm mới, mừng xuân mới,

Mừng Việt Nam, mừng th ế  giới.

Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh, 

K ế  hoạch 5 năm thêm phấn khởi.

Chúc miền Bắc hăng hái thi đua,

Chúc miền Nam đoàn kết tiến tới.

Chúc hòa bình thống nhất thành công, 

Chúc chủ nghĩa xã  hội thắng lợi.

MÙNG XUÂN 1967

Xnân về xin có một bài ca,

Gửi chúc đồng bào cả nước ra.

Chống M ỹ hai miền đều đánh giỏi.

Tin mừng thắng lợi nỏ như hoa.



MÙNG XUÂN 1968

Xuân này hơn hẳn mấy xuân C Ịỉia ,

Thắng trận tin vui khắp nước nhà,
Nam Bắc thi đua đánh giặc M ỹ 
Tiêh lênỊ

Toàn thắng ắt về ta.

MỪNG XUÂN 1969

Nâm qua thắng lợi vẻ  vang

Nam nay tiền tuyến chắc càng thắng to

Vì độc lập vì tự do,

Đánh cho M ỹ cút, đánh cho ngụy nhào

Tiến lên chiến s ĩ  đồng bào

Bắc Nam xum họp xuân nào vui hơn.

2. Tết trồng cây

Cuối năm 1959, nhân kỷ niệm 30 nãm ngày thành . 
Đảng, Hổ Chủ tịch kêu gọi toàn dân hưởng ứng một tháng 
trổng cây do Người phát động từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 
6 tháng 2 năm 1960. Đợt trổng cây này gọi là "Tết trồng 
cây", mỗi người trổng ít nhất một cây và chãm bón cho tốt. 
Hồ Chủ tịch khuyên nhân dân ta nên duy trì bén bỉ tết 
trổng cây và hàng nãm cứ vào đầu xuân, Người lại ân cần 
nhắc nhở động viên nhân dân ta thực hiện tốt tết trồng cây. 
Người đã xuống các địa phương tham gia nhiều tết trồng



cây để cổ vũ nhân dân ta. Người dạy rằng: Vì lợi ích mười 
năm thì phải trồng cây, cũng như vì lợi ích trăm nãm thì 
phải trồng người.

Các tầng lớp nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng chủ trương 
sáng suốt của Bác Hồ. Tết trồng cây từ đó đến nay trở thành 
một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta, mang lại nhiều lợi ích 
thiết thực vé kinh tế và quốc phòng, góp phần làm giàu đẹp 
cho Tổ quốc.

Sau đây là bài viết in trên báo NHÂN DÂN, số 5411 
ngày 5 tháng 2 năm 1969. Ký tên: T.L

Ngày nay, đổng bào ta ai cũng hiểu rõ trổng cây gây 
rừng có ích lợi to lớn cho kinh tế và quốc phòng. Vì vậy, tết 
trồng cây là ngày mở đầu cho việc trổng cây suốt cả nãm, 
đã trở thành một tục lệ tốt đẹp của nhân dân ta. Tính chung 
trong mấy nãm gần đây theo báo cáo của Tổng cục Lâm 
nghiệp, nhân dân ta đã trồng được hàng chục vạn héc ta cây 
các loại trên các đồi, bãi, vườn, hai bôn đường, trẽn bờ 
mương máng v.v...

Trong mấy nãm chống chiến tranh phá hoại của giặc 
Mỹ, nhân dân ta càng nhận rõ lợi ích của việc trồng cây, 
cho nên phong trào trồng cây càng phát triển. V iệc trổng 
cây ngày càng hướng vào những yêu cầu thiết thực như lấy 
gỗ, cây ăn quả, cây chắn gió phục vụ thâm canh lúa, bảo vệ 
đê, bao đồi, chống xói mòn, chống cát bay v.v... Những dải 
rừng được trổng ở ven biển, dọc đường giao thông, trong 
thôn xóm, đã có tác dụng lớn.

:: Những nơi có thành tích trồng cây trước đây như Lạc



Trung, Ngọc Long, Liên Phương, v.v... vẫn tiếp tục phát 
triển. Gần đay, có thêm một số nơi phong trào trồng cây 
khá, như các tỉnh Nam Hà, Quảng Ninh, Hà Tĩnh. Nhất là 
Lạng Sơn phong trào đang vươn lên mạnh. Nguyên nhân 
chính là do các tỉnh ủy, các cấp Đảng và chính quyền thiết 
thực lãnh đạo nhân dân ra sức trồng cây và bảo vệ cây.

Một ví dụ: xã Đô Lương (Lạng Sơn) có nhiều đất rừng, 
nhưng trước đây không biết chăm lo trổng cây. Từ nãm 
1964 trong cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã, Đô 
Lương hợp bảy hợp tác xã nhỏ thành ba hợp tác xã lớn. Việc 
trồng cây được quản lý tốt, bảo vệ tốt, kết quả bước đầu là 
với 270 héc ta rừng được chăm sóc, hàng năm đã bán cho 
nhà nước 1.100 mét khối gỗ và 1.000 mét khối củi.

Nhờ trồng cây tốt cho nên thủy lợi cũng tiến bộ. Hơn 
100 héc ta trước kia bỏ hóa, nay đã trở thành ruộng 5 tấn. 
Đóng góp lương thực ngày càng tăng, năm 1967 được 130 
tấn thóc, nãm 1968 được 141 tấn thóc.

Thu nhập của hợp tác xã cùng ngày càng tăng, năm 1965 
thu được 16.250 đồng, năm 1967 thu được 50.240 đồng. 
Nhờ vậy đời sống của xã viên ngày càng được cải thiện. Ví 
dụ đó chứng tỏ trồng cây gây rừng rất ích lợi nước nhà.

Những cá nhan có thành tích xuất sắc như: Anh hùng 
trồng cây Nguyễn Vãn Tân, cán bộ miền Nam tập kết ở 
Vĩnh Phú; Cụ Nguyễn Văn Quắc, 74 tuổi, ba nãm liền chiến 
sĩ thi đua về trồng cây ở Ninh Bình; ông Hoàng Đông Hán ở 
Quảng Ninh, cụ Sùng Chín Tín ở Hà Giang; cụ Nồng Quảng 
Liêm ở Lạng Sơn, tự tay mình trồng được 3.500 cây trên đồi



trọc, cây nào cũng tốt, cụ vận động cả hợp tác xã trổng dược 
hàng vạn cây xanh tươi, v.v...

Bên cạnh những gương tốt đó, còn có những địa phương 
trồng cây gây rừng chưa tốt, hoặc kém bảo vệ, chăm sóc, 
cho nền trồng nhiều mà cây sống ít, diện tích đổi trọc còn 
nhiều. Nguyên nhân là do ngành Lâm nghiệp chưa quan tâm 
đúng mức, nhưng chủ yếu là do cấp ủy và ủy ban hành 
chính địa phương chưa lãnh đạo tốt phong trào trổng cây. 
Các địa phương đó cần học tập và thi đua với những nơi có 
phong trào trồng cây khá. Chúng ta phải trồng cây cho cả 
đồng hào miền Nam nữa.

Kinh nghiệm cho thấy rằng: mọi người đều nên tham 
gia trổng cây, nhưng lực lượng các cụ phụ lão có tổ chức 
là quan trọng và các cháu thiếu nhi là lực lượng góp phần 
đắc lực.

Nãm nay, chúng ta thi đua trồng cây cho thật tốt, phải 
hảo dám trồng cây nào tốt cây ấy, tổ  chức "một Tết trồng 
cây quyết thắng giặc M ỹ xúm lược
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SUM M ARY

Traditional Lunar New Year o f  Vietnamese people  o f  
the authors Lc Trung Vu (ehief-author)-Le Van Ky-Nguyen 
Lien Huong- Le Hong Ly compose is a work studying the 
cultural characteristics o f  traditional Lunar New Year o f  
Vietnamese people.

Beside the article tilled “Traditional Lunar New 
Year". conclusion and an appendix, the main content o f  the 
work contains four parts:

Part I: Lunar New Year occurring in the countryside. 
This part observes the conception about Tet and the 
customs and habits o f  welcoming Tel in the countryside o f 
Vietnamese people.

Part II: Tet occurring in the city. The author studies 
the own cultural characteristics o f  the customs o f Lunar 
new year in I la Noi. 1 Iue, Sai Gon cities people.

Part III\ Tet occurring in the Royal through tin 
previous dynasties. In this part, the author studies th< 
organization in Lunar New Year o f Tran dynasty, Le 
consequence and Nguyen dynasty.



Part IV: Introducing the popular folk games o f Lunar 
N ew  Year such as: Blind-man’s buff, seesaw, wrestling, 
tug, p la y  chess, cock fighting...
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