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Ở Việt Nam, tặng quà Tết không chỉ đơn thuần là quan hệ tình cảm mà còn biểu hiện như một
phép ứng xử của đạo lý làm người. Người Việt Nam có tục cẩn thận trong mọi hành động, ứng
xử vào ngày Tết để mang lại sự tốt lành, tránh điều xui xẻo trong cả năm. Bởi vậy, cho và tặng
quà ngày Tết là một hành vi văn hóa đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

Với người già, tấm khăn nhung, mảnh vải đẹp là món quà ý nghĩa

– Ở Việt Nam, tặng quà Tết không chỉ đơn thuần là quan hệ tình cảm mà còn biểu hiện như một
phép ứng xử của đạo lý làm người. Người Việt Nam có tục cẩn thận trong mọi hành động, ứng
xử vào ngày Tết để mang lại sự tốt lành, tránh điều xui xẻo trong cả năm. Bởi vậy, cho và tặng
quà ngày Tết là một hành vi văn hóa đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

Vài năm trở lại đây, nhiều trường mẫu giáo và trường tiểu học trong dịp sát Tết Nguyên đán, đã
cho các em học sinh được học gói bánh chưng, làm các tấm bưu thiếp hoặc vẽ tranh để tặng
cho người thân trong gia đình. Theo nhiều giáo viên, tục tặng quà ngày Tết là một nét đẹp văn
hóa của người Việt cần được lưu giữ và rất cần được truyền thụ lại cho các em nhằm giúp các
em hiểu kỹ hơn về Tết Việt truyền thống.

Rượu ngoại giá sỉ xin điểm lại các món quà tặng sẽ mang lại sự ấm áp cho người nhận mà vẫn
chuyển tải hết được thông điệp của người tặng.

Khăn, áo mới: Với người già, tấm khăn nhung, mảnh vải đẹp là món quà ý nghĩa. Các cụ ngày
xưa tiết kiệm cả năm, mỗi dịp lễ lạt mới dám mang áo mới ra mặc. Qua món quà này, con cháu
muốn cầu chúc ông bà luôn mạnh khỏe.

Gà trống: Tượng trưng cho những đức tính cao đẹp như vũ (oai phong, lẫm liệt), nhân (khi kiếm
được thức ăn luôn gọi bầy), tín (ngày nào cũng gáy đúng giờ). Khi tặng gà trống, người con
muốn thể hiện sự kính trọng và khẳng định cha mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc cho mình. Nhiều
anh con rể, qua món quà này cũng muốn thể hiện mình là một người đứng đắn, anh chồng tốt,
xứng đáng để con gái các cụ trao thân, gửi phận.
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Cành đào: Mọi người thường biếu cành đào để chưng ngày Tết và trừ ma quỷ. Chuyện kể rằng,
cây đào là nơi trú ngụ của hai vị thần cai quản lũ quỷ. Khi ma quỷ đến phá phách nhà cửa,
người dân chỉ cần chưng cành đào, chúng sẽ sợ mất vía và dạt ra xa.

Gạo mới: Tùy từng nơi, người dân quê thường đem dăm cân nếp hoặc gạo tám thơm mới gặt để
bố mẹ thổi xôi, nấu cơm cúng năm mới. Con cái dâng những món quà này với mong muốn đền
đáp công ơn của bậc sinh thành, để bố mẹ no đủ cả năm.

Rượu : Người xưa hay đựng rượu trong quả bầu, sau này là bầu rượu bằng gốm. Người ta tặng
nhau những bầu rượu ngon nhất, quý nhất bởi theo họ, đó chính là nơi chứa đựng tinh túy của
trời đất. Bầu rượu sẽ đem đến sự sung túc, phồn vinh cho cả nhà trong năm mới. Ngày nay, bầu
rượu đã được thay thế bằng chai rượu hiện đại, nhưng ý nghĩa vẫn không có gì thay đổi.

Bánh chưng: Hàng xóm láng giềng thân tình thường chọn vài cặp bánh chưng đẹp mang biếu
nhau trước Tết. Bánh chưng biểu tượng cho đất, dùng để cúng tổ tiên, trời đất với hy vọng một
năm mới đủ đầy.

Các món đồ có màu đỏ: Các món quà ngày xuân thường có màu sắc vui tươi. Không phải ngẫu
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nhiên màu đỏ được ưa chuộng trong dịp này. Đó là màu của bao lì xì, của mảnh hồng điều viết
chữ phúc, chữ tâm… Đỏ còn là màu trang phục của các cụ thượng thọ ngày xưa. Sắc đỏ tượng
trưng cho điều vui, may mắn, sự hanh thông.

Lì xì: Trước đây người Việt thường không có thói quen tổ chức sinh nhật, nên chỉ khi đến năm
mới thì mọi người mới được coi là thêm một tuổi. Do đó tục lì xì (mừng tuổi) ra đời, tiền lì xì
(mừng tuổi) là tiền may mắn nhằm mong cho trẻ em hay ăn chóng lớn, còn người già thì càng
thêm thọ.

Trước Tết, mọi người thường đổi một ít tiền mới (tiền giấy và tiền xu) và chuẩn bị sẵn các phong
bao màu đỏ (màu đỏ là màu may mắn) để lì xì cho trẻ em và mừng tuổi cho người già.

Quả dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng thể hiện sự chân thành của người biếu, mong muốn gửi điều may
mắn nhất cho nhau. Đó là lý do mọi người sẵn sàng trả nhiều tiền để chọn cặp dưa đỏ nhất,
ngọt nhất.

Tranh: Trong dịp Tết, người ta cũng thường tặng nhau tranh dân gian. Bức tranh Đông Hồ có
cảnh đàn gà con quây quần quanh mẹ là lời chúc bình an vô sự, con đàn cháu đống của người
tặng. Bức tranh có đàn lợn béo thay lời chúc cuộc sống sung túc, đầy đủ cả năm. Bức “Vinh
hoa” rất hợp tặng cho vợ chồng mới cưới, chúc họ sớm có con.

Dầu: Ở Nam bộ, người dân quê có khi tặng nhau chai dầu ăn thay lời chúc phát tài (dầu = giàu).

Chó: Có người còn tặng nhau những chú cún con xinh xắn, bởi họ cho rằng chó thường mang
đến điều may. Tiếng sủa “gâu gâu” của chó nghe như chữ “giàu”. Qua món quà này, người ta
còn mong muốn sự hợp tác lâu dài, làm ăn suôn sẻ.

Thiệp chúc Tết

Đây là phong tục mới có trong thời hiện đại. Thiệp chúc Tết thường có màu sắc tươi sáng, như
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màu vàng, hồng, đỏ… với hoa mai, hoa đào, dưa hấu, bánh chưng, bánh tét, câu đối, em nhỏ…
Câu chúc Tết phổ biến nhất vẫn là “Chúc mừng năm mới”, “An khang thịnh vượng”, “Vạn sự
như ý”…

Bạn có thể tham khảo các loại rượu để biếu tặng bạn bè tại đây: http://ruoungoaigiasi.vn/

Bạn có thể tham khảo rượu Chivas tại đây: https://ruoungoaigiasi.vn/ruou-chivas

Bạn có thể tham khảo rượu Chivas 18 tại đây: https://ruoungoaigiasi.vn/chivas-18.html

Bạn có thể tham khảo rượu Macallan tại đây: https://ruoungoaigiasi.vn/ruou-macallan

Bạn có thể tham khảo rượu Macallan tại đây: https://ruoungoaigiasi.vn/ruou-johnnie-walker
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