
 

 

 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT 

GIA ĐÌNH 

1.Cha mẹ với con 

Cha mẹ - Hai tiếng cha mẹ trong nước Việt được gọi mọi nơi khác nhau: Bố và Đẻ, 

Thầy và U. Ở Hưng Hoá thì gọi mẹ là Bầm về phía trong thì gọi là Bu. Ở Miền Nam 

thì gọi cha là Tía, gọi mẹ là Má. Ở đây hiện giờ thì lại nhiều người gọi cha là Ba, gọi 

mẹ là Má. còn các nhà hiếm hoi con thì cho người con gọi bằng Chú Thím, người thì 

cho con gọi là Anh Chi, Cậu Mợ Ngày xưa lại có tiếng gọi mẹ là Cái nữa, nhưng đã 

không ai dùng ngày nay nữa. 

Sinh con - Đàn bà có mang ai cũng muốn sinh con trai mà ít người muốn sinh con gái. 

Hàng xóm bà con nghe thấy sinh con trai thì mừng. Trong khi có mang, chóng mặt, 

đau mình gọi là ốm nghén; hay thèm ăn chua chát, gọi là ăn dở. Đến lúc sinh sản, mời 

bà mụ đến đỡ, con ra thì cắt rốn chôn nhau. Chôn phải sâu, nếu chôn cạn thì con hay bị 

hoạ.  

Người mẹ thì phải kiêng khem gió máy, phải nằm than. Ăn cơm muối trắng hấp hay là 

nước mắm chưng, vài ba hôm mới dám ăn thịt. Đầy cữ (con trai bảy ngày, con gái chín 

ngày) xông muối xoa nghệ rồi mới được ra ngoài.  

Nhà nghèo nuôi con, nhà giàu thì tìm vú cho con. Có người cho vú đem về nhà nuôi. 

Cho bú khoảng ba bốn tháng thì cho ăn dặm và vẫn bú cho đến ba bốn tuổi mới thôi.  

Con nhà nào là ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò, chín tháng biết lò cò chạy chơi, là 

hợp và ca thì dễ nuôi và mai sau thành người.  

Tục Việt hỏi thăm nhau đẻ con trai hay là con gái, người có chữ thường nói là "lộng 

chương hay là lộng ngõa" (nghĩa là chơi ngọc hay chơi ngói). Điển đó do ở Kinh Thi; 

sinh con gái thì khinh bỉ mà cho chơi bằng hòn ngói. Lại có người hỏi huyền hồ hay là 

huyền cân (nghĩa là treo cung hay treo khăn mặt): Điển ấy cũng do Tục Tàu; đẻ con 

trai treo cái cung ngoài cửa, mà đẻ con gái thì treo cái khăn mặt). Dân Việt dùng điển 



 

 

 

 

 

 

 

đó để mà hỏi thăm chứ không có phong tục đó.  

Cúng mụ - trong sách "Bắc Bộ Lục" có nói rằng: Tục Lĩnh Nam nhà giàu đẻ con được 

ba ngày, hoặc đầy tháng thì tắm cho con, làm một bữa tiệc, gọi là đoàn du phạn (nghĩa 

là bữa cơm tròn trặn trơn tru). Sách "Vân đài loại ngữ" của ông Lê Quý Đôn thì nói 

rằng: tục nước ta, đẻ con được ba ngày, làm vài mâm cỗ cúng mụ. Đến hôm đầy tháng, 

hôm một trăm ngày, hôm đầy tuổi nôi, đều có làm cỗ cúng gia tiên, bày tiệc ăn mừng. 

Bà con, người quen thuộc, dùng thơ câu đối, đồ chơi, đồ quần áo trẻ để mừng nhau. 

Mà nhất là tiệc một trăm ngày và tiệc đầy tuổi nôi làm lớn hơn.  

 

PS: Trong trang này Tiêu Điệp viết về phong tục, văn hóa Việt Nam thời nguyên thủy. 

Có một số phong tục ngày nay người Việt không còn duy trì nữa vì sự phát triển trong 

ý thức hệ. Tuy nhiên người Việt mình cũng còn duy trì những truyền thống văn hóa tốt 

đẹp của mình. 

 

2.Đạo làm con 

 Đọc sách Thánh Hiền chúng ta sẽ thấy lấy sự hiếu thảo với cha mẹ là việc quan trọng 

và lớn lao nhất trong đời của một con người. Trong sách xưa có chuyện "Nhị Thập Tứ 

Hiếu" là một trong những phương châm cho đạo làm con.  

Chữ hiếu là biết kính trọng thương mến cha mẹ, biết vâng lời cha mẹ, biết phụng 

dưỡng cha mẹ.  

Thông thường, khi còn mẹ còn thì con cái không nên đi xa, sợ không được cơ hội 

phụng dưỡng dưới gối cha mẹ. Cho nên nhiều người xưa được đưa đi làm quan xa, 

hoặc phải đi làm xa xôi thì thường hay từ chối rằng ở nhà còn chút cha già hay mẹ già 

không thể đi xa được.  

Cách phụng dưỡng cha mẹ thì khác biệt trong mỗi gia đình. Nhà nào còn cha mẹ mạnh 

khỏe và giàu có thì thường ở riêng một mình. Người nào có cha mẹ già yếu hoặc 

không có nhà riêng thì ở với con cái. Con có chút tiền bạc thì đem của ngon vật lạ, 



 

 

 

 

 

 

 

cơm dâng nước tiến cho cha mẹ . Nhà nghèo thì cũng có chút lưng cơm lành, canh 

ngọt để phụng dưỡng cha mẹ. Cũng nhiều người ăn riêng ở riêng, đến tháng gởi chút 

tiền quà để cung dưỡng. Ở xa xôi cách biệt họ cũng không quên cha mẹ và lâu lâu gởi 

chút quà mọn về dâng. Nhưng cũng nhiều người chỉ biết lo cho bản thân và gia đình 

mà không kể đến cha mẹ, nên cũng có câu: "Lúc sống thì chẳng cho ăn, để đến khi 

chết làm văn tế rồi". 

Thông thường vì dân ta coi cha mẹ rất là kính trọng nên khi đọc đến tên thì phải kiêng, 

gọi là tục kiêng tên. Ví dụ như tên Kèo thì đọc tránh ra là Cừu; tên là Cột thì đọc tránh 

ra là Kẹt... Nhiều người tên cha mẹ mình lại muốn cho người ta kiêng nữa, cho nên 

mới có câu "Nhập gia vấn húy" (vào đến nhà phải hỏi tên húy để mà kiêng). Kiêng tên 

tuy là lòng kính trọng nhưng cũng có chút khí hẹp hòi. Vì vậy tục này ngày nay rất ít 

người duy trì.  

Chữ hiếu là nền tảng của đạo lý và luân thường của con người, vì thế ai mà không đối 

xử tốt với cha mẹ là người thân của mình thì xã hội cũng không còn tử tế với họ nữa.  

Hiếu với cha mẹ không những chỉ cốt giữ được lòng kính mến là đủ mà còn làm cho 

cha mẹ vui lòng. Mình mong cho cha mẹ vẻ vang thì mình càng phải nghĩ cách mà lập 

thân mình, làm nên một sự nghiệp vẻ vang có ích cho xã hội và đừng để tiếng xấu với 

xã hội Cha mẹ là người sinh ra con cái, và có một kỳ vọng lớn lao vào con cái, con cái 

hạnh phúc, cha mẹ hạnh phúc. Vì vậy hiếu thảo với cha mẹ là một nền tảng của tình 

yêu thương trong xã hội con người chúng ta. Con cái dù có thành công hay thất bại, 

gia đình vẫn là mái ấm duy nhất luôn cùng con trên bước đường đời. 

 

3.Anh em, chị em 

Tục xưa, một gia đình thường có một người đàn ông và nhiều vợ cho nên thông 

thường anh em cùng cha mẹ hay anh em cùng cha thường hay thân thiết với nhau. Còn 

anh em cùng mẹ khác cha thì coi như người ngoài thôi.  

Anh em cốt lấy tình thân ái làm đầu, "lá lành đùm lá rách", bênh vực giúp đỡ lẫn nhau. 



 

 

 

 

 

 

 

Ông bà thường hay nói: anh em vui vẻ, hòa nhã với nhau là nhà có phúc.   

Người anh cả có quyền hơn các người em. Cha mất rồi thì người anh cả là người thay 

mặt cho cha mà trông coi các em. Em còn thơ thì phải nuôi nấng, rồi phải lo dựng vợ 

gả chồng cho em nữa, thường được gọi là "Quyền huynh thế phụ". Gia sản của cha mẹ 

để lại, cũng người anh cả được hưởng phần lợi hơn, cho nên công việc trong nhà như 

ma chay giỗ tết, người anh phải chịu phần nặng. Đôi lúc, người con út được hưởng 

phần lợi của cha mẹ hơn các anh. Vì anh em ai cũng có gia đình, cơ nghiệp hết, chỉ có 

em út còn ở với cha mẹ nên được cha mẹ cho hết. Cũng từ đó có câu "Giàu con út, khó 

con út, trút sạch cửa nhà."  

Trong dân gian ta có câu chuyện khuyên anh em thân nhau được gọi là "Chuyện giết 

chó khuyên chồng."  

"Xưa có một người chồng chơi bời thân thích với một người bạn, nay chè mai chén, 

rồi lại thuốc phiện. Anh ta chỉ biết chơi với bạn mà không hề lo đến em của mình. 

Người vợ khuyên chồng mãi không được nên mới nghĩ ra kế: Một hôm người vợ giết 

con chó cạo lông cho trắng trẻo, để trong xó nhà tối. Chồng đi chơi về khuya, Vợ nói 

dối rằng hôm nay lỡ tay đánh chết một đứa trẻ, để giấu trong buồng. Chồng sợ mất vía, 

chạy vào xó buồng xem thì quả nhiên có một đứa trẻ nằm đó. Chồng bảo gọi em để 

nhờ em đi chôn. Vợ nói: Xưa nay chàng chơi thân thiết với bạn, không nghĩ đến chú, 

bây giờ có nan sao chú chịu giúp mình có gì thì mình nhờ người bạn bè còn hơn. 

Chồng nghe lời nói, cho mời bạn đến, nói đầu đuôi câu chuyện rồi nhờ bạn chôn dùm. 

Người bạn chôn xong, sáng mai lập tức đi báo quan để lấy công. Anh ta lại chỉ dẫn cho 

quan về tận nơi khám. Quan đào lên thì là con chó, hỏi ra thì người vợ thuật câu 

chuyện cho quan nghe và nói rõ mưu kế của mình. Chồng từ đó chán người bạn mà 

thân với em.  

Chị em ở với nhau cũng có tình thân ái như anh em, có câu rằng: "Em ngã chị nâng, 

chị ngã em nâng." đó là chuyện thường tình của dân ta. Còn về phần anh em rể hay chị 

em dâu thì không có thân nhau mà thường hay khủng khỉnh với nhau. Chỉ có những 

gia đình có giáo dục kỹ, biết lễ nhường nhịn nhau thì không có nhiều chuyện khó khăn 



 

 

 

 

 

 

 

xảy ra.  

Trong gia đình mà anh em lủng củng, vì chút lợi gia sản mà cấu xé nhau đến kiện quan 

thì đó là gia đình không có phúc. Thậm chí có gia đình khi cha mẹ chết, bỏ quan tài 

cha mẹ qua một bên, tranh dành hương hỏa xong rồi mới chôn cha mẹ, thông thường 

chỉ có những gia đình nào suy đồi, dân ta thường nói là "đồi phong bại tục" thì mới có 

chuyện đó xảy ra.  

Hầu hết, anh chị em là bát máu xẻ làm đôi, tình thân thiết hơn mọi người ngoài, luôn 

nhường nhịn nhau và khuyên bảo nhau, vui vẻ làm cho cha mẹ được thỏa lòng. 

 


