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Các bạn vàng thân mến, 

 

Hôm nay là Tết Đoan Ngọ (mồng 5 tháng 5) ở VN. Ngày này, ở Nam bộ, còn gọi là Tết nửa 

năm, gia đình đoàn tụ. Ngày xưa, lúc cha mẹ SR còn sống, sáng sớm SR lên đường về quê thăm 

cha mẹ, anh em, ăn Tết, không về thì bứt rứt chịu không nổi. Bây giờ cha mẹ mất rồi, sáng dậy 

sớm pha trà, mang trái cây, cơm rượu, bánh tro dâng lên bàn thờ cúng cha mẹ ruột và cha vợ. 

Mấy món này mua từ chiều hôm qua. Trái cây năm nay tương đối rẽ và ngon, măng cụt Cái Mơn 

50.000 đồng/kg, vải thiều Lục Ngạn 40.000 đồng/kg. Cơm rượu Bắc nguyên hột nếp 35.000 

đồng/hộp, cơm rượu y đặc sệt Nam kỳ 40.000 đồng/hộp, cơm rượu nếp than 50.000 đồng/hộp 

(xuất xứ Sóc Trăng). Bánh tro có nhân đậu xanh ngào đường vàng 50.000 đồng/chục. Đồ cúng 

có đủ Nam Bắc vì ông già vợ SR là dân Thanh Hóa. 

Trưa nay, nhờ ngày thứ bảy, con cháu SR cũng về tụ họp cùng ăn cơm chung, vịt quay Phát 

Thành (ngon nhất Chợ Lớn), tôm hấp bia, gỏi cuốn tôm thịt. 

Tra trong Wikipedia, lịch sử Tết Đoan Ngọ như sau (chép ra cho thằng Tài đọc, nó làm biếng tra 

lục lắm) 

"Vào một ngày sau vụ mùa nông dân chúng đang ăn mừng vì trúng mùa, nhưng sâu bọ năm ấy 

kéo dày ăn mất cây trái, thực phẩm đã thu hoạch. Nhân dân đau đầu không biết làm cách nào để 

có thể giải được nạn sâu bọ này, bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới tự xưng là Đôi Truân. 

Ông chỉ dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng gồm đơn giản gồm có bánh gio, trái cây sau đó ra 

trước nhà mình mà vận động thể dục (mở mắt to nhìn mặt trời lên cho sáng mắt, SR). Nhân dân 

làm theo chỉ một lúc sau đó sâu bọ đàn lũ té ngã. Lão ông còn bảo thêm: Sâu bọ hằng năm vào 

ngày này rất hung hăng, mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo những gì ta đã dặn thì sẽ trị 

được chúng. Dân chúng biết ơn định cảm tạ thì ông lão đã đi đâu mất. Để tưởng nhớ việc này, 

dân chúng đặt cho ngày này là ngày "Tết diệt sâu bọ", có người gọi nó là "Tết Đoan ngọ" vì giờ 

cúng thường vào giữa giờ Ngọ. 

Trong văn hoá Việt thì ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch lại là ngày giỗ Quốc mẫu Âu Cơ. Trong dân 

gian đã lưu truyền câu ca dao: 

Tháng Năm ngày tết Đoan Dương. 

Là ngày giỗ Mẹ Việt Thường Văn Lang. 

Ở vùng đồng bằng Nam Bộ Việt Nam thì ngày mùng 5 tháng 5 còn được gọi là ngày 

"Vía Bà", thờ Linh sơn Thánh mẫu trên núi Bà Đen. 

Ở Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, ngày mùng 5 

tháng 5 âm lịch còn gọi là ngày "nước quay", vì cứ theo lệ hàng năm, nước ở thượng 
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nguồn đổ về đến nước ta làm nước sông trở thành đỏ đục và có nhiều xoáy nước. Và năm 

nào cũng vậy, ngày này được coi là ngày bắt đầu của những mùa lũ hàng năm. 

Tết Đoan Ngọ là dịp người ta thường ăn tết ở nhà với gia đình. Buổi sáng sớm ngày Tết 

Đoan Ngọ người ta ăn bánh tro, trái cây, và rượu nếp để giết sâu bọ, bệnh tật trong 

người. Thường lệ người ta ăn rượu nếp tức thì sâu khi họ ngủ dậy. 

Người ta cúng lễ cho một tiết mới, mừng sự trong sáng và quang đãng. 

Nhiều người tắm nước lá mùi để phòng bệnh và tẩy trừ "sâu bọ". Nhiều địa phương ở 

ven biển đúng giờ ngọ họ đi tắm biển. Tại vì ngày này, theo quan niệm dân gian khí 

dương mạnh nhất trong năm, người ta cúng lễ để cầu an. Cũng theo quan niệm đó, các 

loại cây lá hái trong thời gian này có tác dụng chữa bệnh tốt nhất nên các thầy thuốc 

thường lên núi hái thuốc. 

Vào dịp Tết Đoan Ngọ, ai bị cảm cúm nên dùng 5 loại lá: bạch đàn, xương rồng, ngũ 

trảo, dâu tằm ăn, và sả nấu nước xông để bớt bệnh.  Người ta cũng tìm mua cành xương 

rồng bỏ trong nhà để đuổi tà ma. 

Bánh tro đã trở thành món ăn truyền thống trong dịp Tết Đoan Ngọ ở Nam Trung Bộ và 

Miền Nam Việt Nam. Bánh tro có nhiều tên khác nhau như banh ú, bánh gio và bánh âm 

và có vài biến thể khác nhau theo địa phương. Người ta làm bánh bằng gạo đã ngâm từ 

nước tro được đốt bằng củi các loại cây khô hay rơm, gói trong lá chuối. Bánh tro dễ ăn, 

dễ tiêu làm mát ruột, thường ăn với đường hoặc mật. 

Ở miền Bắc, ngày này các gia đình thường làm các món từ vịt, đặc biệt là tiết canh vịt 

(nhưng những năm gần đây, sau khi có dịch cúm gia cầm thì người ta hạn chế ăn.) 

Nhưng dường như các chợ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ những ngày trước và trong Tết 

Đoan Ngọ thường rất rộn rã việc mua bán vịt sống. 

Rượu nếp hay cái rượu cũng là món ăn được nhiều người ưa thích trong tết Đoan Ngọ. 

Uống rượu hoặc ăn rượu nếp giết sâu bọ." 

Ở bển, các bạn vàng có nhớ và ăn Tết Đoan Ngọ không?  Bên này, càng nghèo càng ăn 

nhiều để có dịp đoàn tụ gia đình, thương yêu (hay gây lộn) nhau nhiều hơn. 

Ngày mai là ngày của Cha, chúa nhật, lại đúng vào ngày của quý bà, nhóm nhỏ TN có 

buổi ăn sáng uống cà phê ở quán Sunrise Coffee. Chúc các bạn vàng vui vẻ với con cái. 

CĐ Phúc đã về và đã uống coffee với VT Thức, NX Lý và SR, kể chuyện bên Mỹ. Vui! 

SR 

 

 

 


