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vài món chiên sào. X�i c�m t� n�i dùng ��a 
c! �� �n b"ng ��a con. Tr
�c khi �n, ng
�i 
d
�i ph!i m�i c�m ng
�i trên và ch� khi 
ng
�i trên �n r�i mình m�i �n. Các �i	u trên 
cho ta nhng ý ngh�a sau �ây: 

1. 
oàn k�t, tròn ��y, m�n mà. 

Quây qu�n quanh mâm c�m là �ùm b�c trên 
d
�i m�t lòng vì �oàn k�t là s�ng chia r' là 
ch�t. Mâm tròn  là s�ng tròn ��y tình ngh�a. 
N
�c m�m �ã m#n l�i còn thêm m�t món m#n 
là �n   c�t y�u ph!i m#n mà, anh em nh
 th� 
tay chân, ch& ngã em nâng.  

2. Riêng chung, l� giáo, k� c	�ng. 

Món �n là c�a chung c! nhà mà c�ng là c�a 
riêng t�ng ng
�i, tuy riêng chung l,n l�n 
nh
ng còn l- giáo vì "�n trông n�i ng�i trông 
h
�ng", con cháu có mu�n �n  c�ng ngó cha 
ông �n tr
�c r�i mình m�i �n còn cha ông 
th
�ng ch� g�p l�y l� r�i nh
�ng món ngon 
cho con cháu. Trên bi�t nh
�ng và hy sinh, 
d
�i bi�t nh&n và l- ��. Mâm tròn còn t
�ng 
tr
ng tinh th�n bình �)ng  vì m�i v& trí trên 
vòng tròn �	u ngang nhau, không có ch� trên 
ch� d
�i ch� tr
�c ch� sau. Tuy nhiên, có 
bình �)ng nh
ng v,n l�p lang nh
 ��a c! ��a 
con và n�i ng�i ��u n�i là ch� ng
�i m+ v�i 
tính cách ph.c v. lo c�m n
�c cho ch�ng con 
nh
ng c�ng nói lên vai trò c�a ng
�i c�m 
c
�ng n(y m%c trong gia �ình. / nhà,  cha là 
chính nh
ng ch� có danh ch� th%c quy	n là n�i 
m+ vì bà là n�i t
�ng và "l�nh ông không b"ng 
c�ng bà". 

3. S�ng kh�e s�ng vui. 

Trong th�i v�n minh v$t ch�t hi�n ��i, con 
ng
�i �n u�ng quá nhi	u ch�t b� d
0ng l�i v$n 
��ng quá ít nên sinh l�m b�nh t$t. Nhi	u ng
�i 
ph!i nh&n �n ho#c kiêng c �� th� �� "xu�ng 
ký". Khoa dinh d
0ng khuyên ta �n nhi	u rau 
trái cây và r�t ít th&t �� gi gìn s�c kh1e. Ba 
�n Vi�t Nam v�i c�m là chính c�ng nhi	u rau 
ít th&t �úng là thích h�p v�i ph
�ng pháp "�n 
�� s�ng kh1e s�ng vui".  

C. K
t lu�n. 

Gia �ình là c�n b!n c�a xã h�i. Ngay trong ba 
�n hàng ngày t� tiên chúng ta �ã truy	n cho 
con cháu m�t ��o s�ng tròn ��y l- ngh�a, tôn ti 
tr$t t% và k2 c
�ng trên d
�i khác v�i l�i s�ng 
Âu M�, �n có ph�n riêng mà   c�ng phòng 
riêng, bàn �n hình ch nh$t hay vuông có gh� 
chính gh� ph., nghe c�ng h�p lý vì �	 cao giá 
tr& con ng
�i nh
ng ti�c r"ng vuông mà thi�u 
tròn nên con ng
�i v& k2, thích "cá nhân ch� 
ngh�a" luôn tính toán h�n thi�t �
a  xã h�i ��n 
c!nh tranh �ua giành gi$t, nói là t% do dân ch� 
nh
ng th%c ch�t ch� là "xã h�i Ng
�i gi�t h�i 
Ng
�i" mà thôi. 

Con ng
�i là linh v$t bi�t suy t
 và có ti�n 
hóa. Không l' ta l�i tr  v	 ��i s�ng thú v$t? 
Mu�n x�ng �áng là Ng
�i, hãy kh i ��u t� 
��o v� ch�ng qua " �ôi ��a" và s�ng trong 
"công th�" gia �ình qua "mâm c�m". �ây là 
��o nhà lý t
 ng giúp con ng
�i s�ng "tròn" 
trong xã h�i "vuông". S�ng vuông tròn m�i là 
s�ng, ph!i không b�n? �
�c v$y, ta vui s
�ng, 
v� con ta sung s
�ng, gia �ình ta thêm h�nh 
phúc. B�n �i, xin h1i còn 
�c mong gì h�n 
trên cõi ��i ��y tao lo�n này na? 

  
  

  
 
 
 

V� tôi khuyên s�m khuyên tr�a 

 C� anh ch�a c�t 
thì ch�a ��ng phòng 

 Còn ham,  
nên ph�i chi	u lòng 

C�t xong, m
t quá, loan phòng l�ng khe ! 
  

VQH 
 

 




