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Th�i nay dân Âu M� �i �n nhà hàng Á �ông 
�ã b�t ��u dùng ��a càng ngày càng nhi	u. 
Ng
�i Vi�t Nam �	u dùng ��a trong m�i ba 
�n nh
ng có m�y ng
�i hi�u �
�c ý ngh�a c�a 
�ôi ��a và mâm c�m? Không bi�t dân Vi�t 
dùng ��a t� bao gi� nh
ng qua �ôi ��a và 
mâm c�m ch�c ch�n t� tiên chúng ta �ã g�i 
g�m m�t tri�t lý s�ng cho con cháu nh� ��n 
��o nhà. 

A. �ôi ��a t��ng tr�ng cho ��o v� 
ch�ng 

Có 5 �i�m c�n tìm hi�u: 

1. Hai chi�c ��a ngang b�ng.  

Hai chi�c ��a có th� so l�ch chút ��nh nh
ng 
n�u m�t chi�c quá dài v�i chi�c quá ng�n thì 
làm sao g�p �
�c th�c �n hay và �
�c c�m. 
V� ch�ng c�ng th�, mu�n �n ��i   ki�p và có 
h�nh phúc t�i �a, ph!i t
�ng x�ng ngh�a là 
ngang b"ng v	 m�i m#t t� v$t ch�t ��n tinh 
th�n nh�t là th�i nay gia hai ng
�i n�u có s% 
cách bi�t quá xa thì trong nhà không th� yên 
�m. Hãy t
 ng t
�ng m�t c#p mà v� quá cao 
ch�ng quá th�p hay ch�ng l&ch s% cao sang g#p 
ng
�i v� �n nói c�c c"n thô l� thì s' x(y ra 
chuy�n gì? 

2. Hai chi�c ��a ph�i th�ng. 

Không th� m�t chi�c th)ng m�t chi�c cong hay 
hai chi�c cùng cong thì làm sao g�p �
�c �� 
�n. V� ch�ng c�ng v$y, ra ngoài xã h�i có th� 
quay qu�t �!o �iên nh
ng   trong nhà s�ng 
v�i nhau ph!i tuy�t ��i th$t thà ngay th)ng. 

3. V� ch�ng nh	 ��a có �ôi. 

*n c�m v�i m�t chi�c ��a th$t là khó kh�n. 
��a có �ôi nh�c ta ý ngh�a  v� ch�ng t
�ng 
tr� thu$n hòa. Ngày x
a, v� lo vi�c nhà thì 
ch�ng lo vi�c xã h�i; ngày nay , v� n�u �n thì 
ch�ng r�a chén, tuy hai mà m�t trên thu$n 
d
�i hòa. 

4. 
ôi ��a cùng m�t ch�t liu. 

�i	u này khuyên v� ch�ng nên cùng chung 
v�n hóa. Á n#ng tình, Âu M� n#ng lý nên Âu 
Á khó hòa h�p ví nh
 chi�c ��a ngà �#t bên 
chi�c ��a tre th�y th$t không t
�ng ��ng. Làm 
sao có h�nh phúc n�u hai v� ch�ng ng
�i ph$t 
giáo ng
�i công giáo su�t ngày bênh v%c ��o 
mình là chính th�ng hay ng
�i s�ng �a c!m 
a 
tình ngh�a v�i ng
�i m  mi�ng là tính toán 
��n l�i và danh.  

5. 
ôi ��a �a d�ng. 

Ch� m�t �ôi ��a mà thay cho c! ba th�  dao, 
n�a và mu�ng; bi�t lúc nào g�p th�c �n thay 
n�a, lúc nào và h�t c�m thay mu�ng, lúc nào 
x�t mi�ng th&t thay dao. Ng
�i Vi�t �
�c ti�ng 
là thông minh tháo vát ph!i ch�ng nh� dùng 
��a hàng ngày? 

B. Mâm c�m ch	 ��o nhà. 

Trong ba �n, ông bà cha m+ con cái ng�i 
quanh mâm c�m hình tròn, trên �#t các món 
�n gia là chén n
�c m�m. Th�c �n chính 
ngoài c�m th
�ng là m�t tô canh, m�t ��a rau 
lu�c và m�t món m#n; sang h�n thì thêm m�t 




