
Những Vật Tiêu Biểu của Ngày Tết 
 
 

Cây nêu: một cây tre tươi cao, còn cả ngọn, được trồng trước sân nhà hay 
giữa nơi công cộng trên có treo cái khánh bằng đất nung, cung tên, giấy đỏ 
hoặc các món khác (thay đổi tùy địa phương) nhằm xua đuổi ma quỹ và tỏ rõ là 
đất có chủ. 

Hoa Mai: tiêu biểu cho ngày Tết tại miền Nam và được tin là sẽ mang lại sự 
may mắn, thịnh vượng trong năm mới. Màu vàng thể hiện sự quý phái vinh hiển 
cao sang. Hoa càng có nhiều cánh càng được ưa chuộng vì được tin là sẽ 
mang lại thật nhiều phúc lộc. 

Hoa Đào: rất được ưa chuộng vào ngày Tết tại miền Bắc. Màu đào 
đỏ thắm là lời cầu nguyện và chúc phúc đầu xuân và được tin là sẽ 
mang lại nhiều điều tốt lành, đồng thời xua đuổi những tà ma hắc ám.  
 
Hoa Vạn Thọ: màu vàng có hương thơm nhẹ, tượng trưng cho sự 
thành thật và thể hiện ước vọng cùng lời chúc “sống lâu trăm tuổi”.  
 
Cây quất (tắc): Cây quất ngày Tết cần phải xum xuê, lá xanh tốt, quả vàng quả xanh chi chít thể 

hiện sự trù phú, hứa hẹn năm mới ăn nên làm ra, dồi dào sức sống, con cháu 
đông đảo quây quần. 
 
Pháo đỏ: màu đỏ giúp xua đuổi tà ma vả mang lại niềm vui. Tiếng pháo nổ rền 
vang đồng loạt, xác pháo bay tung tóe khắp nơi trong ngày Tết sẽ tạo nên 
những hình ảnh đặc biệt, những cảm xúc mạnh mẽ khó phai mờ.  
 
Bánh chưng & bánh tét: Bánh chưng hình vuông mà bánh tét hình tròn gồm 
nếp, đậu, thịt heo, đựợc gói bằng lá chuối lá dong hay lá tre. Bánh chưng có 
lịch sử rất lâu đời,  thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, nhớ công ơn sinh 
thành dưỡng dục của cha mẹ.  

 
Mâm ngũ quả: Bày tỏ sự tôn kính đối với tổ tiên và ước vọng đời sống ấm no sung túc. Các loại 
trái cây trưng bày thay đổi chút ít tuỳ miền, cách chung là mảng cầu, dừa, 
đu đủ,  xoài, trái sung, thơm … với ý tưởng “Cầu vừa đủ xài, sung sướng 
hoặc thơm danh”.  
 
Câu đối: Viết câu đối là một thú vui tao nhả, đặc biệt là vào lúc xuân về. 
Câu đối gồm 2 câu có chữ đối nhau, dùng diễn tả tình cảm, chúc tụng, bày 
tỏ ước mong… Câu đối có thể được dùng trang hoàng trong nhà hay treo 
ngoài ngõ.   


