
NHỮNG ĐIỀU NÊN VÀ KHÔNG NÊN LÀM TRONG NGÀY TẾT 
Tết Nguyên Đán Tân Sửu đang tới gần, người người, nhà nhà đang tất bật chuẩn bị 

để đón một cái tết vui vẻ đầm ấm, sum vầy, ý nghĩa bên người thân, gia đình. Tết đến xuân 
về, ai cũng mong cho mình mọi điều may mắn. Bạn hãy cùng tôi điểm lại những tri thức, 

kinh nghiệm của người xưa về những điều nên hay không nên trong những ngày tết để 
mong một năm mới thật nhiều niềm vui, thành công và hạnh phúc 

Những điều nên làm: 
1. Mua muối 

"Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", đây là lời nhắc nhở của người xưa về 

những việc nên làm vào đầu năm và cuối năm. 

 
Theo quan niệm cha ông ta, muối có trừ tà ma, mang lại may mắn cho gia đình. Muối mặn 
cũng là biểu tượng của tình cảm mặn nồng, ấm áp, no đủ. Chính vì vậy, người Việt thường 

mua muối sáng mùng 1 Tết với ý nghĩa cầu mong sự đậm đà, tràn đầy trong tình cảm. 

2. Mặc đồ màu đỏ 
Ở hầu hết các nước phương Đông, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc 

và phú quý. Bởi vậy, chẳng có lý do gì mà chúng lại từ chối gam màu này trong những 

ngày đầu năm mới đặc biệt là ngày lễ Tết.  

 



Hãy ưu tiên những món đồ mang sắc đỏ như một lời cầu chúc đầu năm gặp nhiều niềm 
vui. Đơn giản đó là những chiếc váy, quần, áo khoác, thậm chí chỉ là phụ kiện nhỏ xinh 

như giày, túi xách. Chỉ cần điểm tô chút đỏ, bạn đã cảm thấy rất tự tin đi chúc Tết người 
thân và bạn bè.  

3. Đi lễ chùa 
Tết Nguyên Đán là dịp mà mọi người cầu mong an lành đến với cả nhà trong năm 

mới. Đi chùa vào dịp đầu năm để tĩnh lặng trong tâm hồn cũng như thành kính nguyện cầu 
một năm nhiều an lành. Tuy nhiên tết năm nay, bạn hãy cân nhắc thật kĩ khi quyết định 
đến các địa điểm này trong bối cảnh dịch Covid – 19 đang có những diễn biến phúc tạp để 

đem lại sự bình an cho cá nhân và mọi người xung quanh. 

 
4. Chúc Tết 

Vào dịp đầu năm mới bạn hãy đến nhà người thân chúc Tết để nhận lại nhiều lời 
chúc may mắn cho mình. Không chỉ vậy đây cũng chính là dịp để bạn gặp lại những người 

thân, bạn bè đã rất lâu không có dịp hội ngộ do bận công việc thường nhật. Chắc chắn 
những lời chúc Tết của bạn sẽ khiến cho nhiều người vui vẻ, ấm áp. 

 



5. Hái lộc 
Hái lộc đầu xuân là một nét đẹp trong ngày Tết truyền thống của người Việt. Người 

dân Việt Nam thường đi hái lộc vào đêm giao thừa hoặc sáng mồng một để cầu một năm 
mới luôn may mắn và viên mãn, rước lộc về nhà. Tuy vậy, bạn không nên ngắt hoa bẻ cành 

mà chọn một hình thức phù hợp để bảo vệ cỏ cây hoa lá, tránh hái hoa, bẻ cây một cách 
phản cảm. 

 
 

Những điều kiêng kỵ, không nên làm trong ngày đầu năm 
Theo phong tục lâu đời của người Việt, trong ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán có 

những điều kiêng kị, không nên làm để tránh những điều xui xẻo, không may mắn sẽ đến 
trong cả một năm. 

Tuy nhiên, những điều kiêng kỵ còn phụ thuộc vào quan niệm, tín ngưỡng riêng của 
từng gia đình, từng người. Nhưng, hiểu những phong tục ngày Tết cổ truyền của dân tộc 

sẽ giúp cho mỗi người biết cách cư xử tế nhị, tránh gây khó xử trong các mối quan hệ. 

1. Kiêng quét nhà, đổ rác vào ngày mùng 1 Tết 
Ngày mùng một, các gia đình đều kiêng không quét nhà, đổ rác trong ngày mùng 1 

bởi theo quan niệm của người Việt, làm như vậy sẽ hất tài lộc ra khỏi nhà. 

Ở Nam bộ, sau khi quét dọn nhà cửa sạch sẽ phải cất hết chổi, nếu bị mất chổi trong 
ngày Tết nghĩa là năm đó trộm sẽ vào nhà và vét sạch của cải. 



 
2. Không cho lửa, nước đầu năm 

Theo quan niệm của người xưa, lửa tượng trưng cho màu đỏ, màu của sự may mắn, 
nước được ví như tài lộc. Chính vì vậy, các gia đình rất kiêng kỵ cho người khác xin lửa, 

nước đầu năm mới. 

 
 
 



3. Không vay mượn, trả nợ 
Người Việt rất kiêng kỵ việc vay mượn, trả nợ trong ngày đầu tháng, đầu năm mới 

để tránh cho cả năm sẽ rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần, không thuận lợi trong công việc, 
làm ăn, kinh doanh. Điều kiêng kị này xuất phát từ quan niệm của cha ông ta, trong ngày 

đầu xuân, con người mở cửa để đón tài lộc vào nhà, nếu cho vay mượn tiền hoặc trả nợ 
giống như "dâng" tài lộc cho người khác. 

4. Kiêng nói tục, cãi vã 
Ngày Tết là ngày vui nên ai cũng ứng xử vui vẻ, hòa nhã với nhau, tránh to tiếng, 

nói tục, xô xát để tránh gặp xui xẻo cả năm. 

5. Kiêng làm vỡ đồ 
Vỡ, bể là những từ tạo nên sự chia cắt trong gia đình. Vì vậy, cần tránh làm vỡ bát, 

đĩa, ấm chén,gương vì nó báo hiệu sự chia lìa, đổ vỡ. 

 
6. Người có tang không nên xông đất 

Theo quan niệm của người Việt, người xông đất đầu năm rất quan trọng, là người 
ảnh hưởng tới sự may mắn hay xui xẻo trong cả năm của gia đình. Chính vì vậy, những 

người có tang nên tránh xông đất, đi chúc Tết hay thăm hỏi gia đình khác. 
        (Nguồn tham khảo tài liệu trên trang Mata.vn) 


