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Văn hóa lá chuối 
 

 

 

Trần Minh Trí  (CVA60) 
 

Tết vừa qua, chúng tôi được tặng một món quà 

đặc biệt. Đó là 12 chiếc bánh ít ngọt, có nhân đậu 

xanh với dừa bào sợi. Bánh gói rất khéo và nhất là 

trông thật đẹp mắt. Tôi lấy một chiếc, mở ra, sẵn sàng 

thưởng thức. Bỏ lớp lá ngoài, có một lớp lá thứ hai, 

thảo nào bánh gói thật sắc xảo. Nhưng khi bỏ lớp lá 

thứ hai thì ở trong bánh được gói với một lớp ny-

lông, thì ra bánh gói bằng ny-lông. Hai lớp lá chuối ở 

ngoài chỉ là để làm dáng cho có vẻ bánh ít. Lá chuối 

chỉ là để trang trí. 
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Tôi thất vọng, bỏ xuống, không thích nữa. Ny-

lông không phải là lá chuối. Bánh ít mà không có lá 

chuối thì không còn là bánh ít. Bánh ít không có lá 

chuối có thể là một miếng bột với nhân gì đi nữa thì 

vẫn không phải bánh ít gói lá chuối. 

Cũng như tất cả các thứ bánh gói với lá chuối 

như bánh giò, bánh nậm, bánh gai ... không có lá 

chuối thì không phải món bánh đó. Dĩ nhiên lá chuối 

chỉ là vật dụng để gói, tạo hình tượng cho mỗi loại 

bánh định danh cho người ta phân biệt, nhưng đâu 

phải vậy, vì nó cũng là thành phần của chiếc bánh. 

Nó không hẳn là thực phẩm, vật liệu tạo ra chiếc 

bánh, nhưng lại là một vật liệu cần thiết để tạo ra 

hương vị cho chiếc bánh. Khi bóc bánh ra, bao giờ ta 

cũng thấy mùi thơm lá chuối trước tiên.  

Cây chuối dễ trồng, lá chuối ở đâu cũng có. 

Những món gói lá chuối không sợ mai một vì thiếu 

lá. Một điều nữa cho ta thấy lá chuối là món quà của 

tạo hóa, không phải là một sáng chế kỹ nghệ như 

giấy, ny-lông. Lá chuối không có khuôn mẫu. Người 

gói phải chọn lá, sắp xếp, chắp nối và chiếc bánh cần 

sự khéo tay của người gói. 

Một điều nữa là các thứ bánh gói lá chuối thì 

phải gói với lá chuối, không thể kỹ nghệ hóa như 

Pizza, Hambuger, Donut, Buche de Noel... những 

bánh này có thể sản xuất theo kỹ nghệ đóng hộp, vô 

thùng gửi đi khắp nơi.  
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Cũng như bánh chưng ngày Tết của người Việt 

thì phải gói bằng lá dong. Bánh dày và bánh chưng 

kỳ thủy là hai loại bánh được kể trong huyền sử rằng: 

“Vua Hùng muốn lựa chọn một trong các con để 

truyền ngôi, bèn ra lệnh: “Ai dâng ta của ngon vật lạ 

thì sẽ được nối ngôi. So với các anh giàu có, Lang 

Liêu là con trai út của vua Hùng lại có cuộc sống 

thanh bần, nghĩ rằng không thể nào kiếm ra được của 

ngon vật lạ dâng lên vua cha nên lòng buồn bã. Một 

đêm nằm mộng thấy thần nhân truyền bảo hãy lấy 

những thực phẩm có sẵn mà làm: bánh dày hình tròn 

tượng trưng cho Trời; bánh chưng hình vuông tượng 

trưng cho Đất. Loại bánh dày thuần túy làm bằng gạo 

nếp, nấu lên đem giã nhuyễn, bắt bánh ra hình tròn, 

đế bánh lót lá chuối. Còn bánh chưng cũng dùng gạo 

nếp bao nhân bằng các thực phẩm thịt heo, đậu xanh, 

rồi gói bằng lá dong đem nấu chín. Vua Hùng thấy 

hai loại bánh Lang Liêu dâng lên mang ý nghĩa cao 

cả, lại mở bánh chưng ra thấy mùi thơm ngát. Vua ăn 

thử thấy hài lòng, bèn truyền ngôi cho. Lang Liêu lên 

làm vua, tức vua Hùng Vương thứ 18, nối nghiệp vua 

cha trị vì nước Văn Lang...”. Bánh chưng ra đời từ đó 

và sau này mới có câu:  

 “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ 

 Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh” 

để chỉ những thứ mà trong ngày Tết nguyên đán của 

người Việt không thể thiếu được.  

Đến đây chắc có người sẽ hỏi: đang nói về văn 

hóa lá chuối sao lại nhảy sang lá dong ? Vậy lá chuối 
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có gói được bánh chưng không ? Tất nhiên là gói 

được nhưng nhựa lá chuối thâm nên khi nấu lên, 

chiếc bánh bằng lá chuối làm sao mang ý nghĩa 

“bánh chưng xanh” được. Trái lại, lá dong mang 

nhiều chất diệp lục tố nên dù có nấu lên, không 

những lá vẫn xanh mà gạo nếp cũng xanh. Người xưa 

đã dùng tố chất của lá để nhuộm màu. Chẳng hạn 

muốn nấu xôi cẩm thì người ta lấy lá cẩm giã ra rồi 

ngâm nếp vào. Người dân tộc rất thành thạo trong 

việc dùng lá để sản xuất ra màu sắc khác hẳn với hóa 

chất trong việc nhuộm màu.  

Vẫn đủ các thực phẩm như một bánh chưng, 

nhưng được gói bằng lá chuối đã chuyển đổi hình 

dáng. Nghĩa là đã mất ý nghĩa triết học nguyên thủy 

của bánh chưng và tên cũng chuyển thành cái bánh 

tét. Bánh tét xuất hiện ở miền Trung, hình thù dài như 

cái giò lụa. Bên ngoài lớp lá chuối được quấn bằng 

chính dây chuối đã chẻ ra ở thân cây và phơi cho héo, 

người ta quấn nhiều vòng ngang, dọc và phía trên làm 

thành vòng tròn để treo. Có lẽ đây là sáng kiến có 

một không hai của vua Quang Trung trong lĩnh vực 

điều quân thần tốc đánh tan 29 vạn quân xâm lược 

nhà Thanh vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789). 

Những đòn bánh tét ấy là tiếp vận lương thực nhẹ 

nhàng mà người lính tự đem theo trên bao gươm, cán 

giáo, vừa đi vừa ăn, không cần phải hậu cần gì cả. 

Sau này từ ngôn ngữ địa phương người ta đã gọi trại 

bánh Tết của quân sĩ thành bánh tét chăng ? Bánh 

chưng đã biến hình, thay dạng và được gói bằng lá 

chuối. 
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Mở rộng ra một chút ta thấy bánh chưng cũng 

nằm trong văn hóa lá, nhưng cái thứ lá để gói bánh 

chưng hầu như độc tôn vô nhị là lá dong. Thứ bánh 

luôn luôn được đi đôi với bánh dày trong ngày giỗ tổ 

Hùng Vương 10 tháng 3 Âm lịch, nó cũng là thứ 

bánh trong ngày Tết Nguyên Đán, người ta một lòng 

thành kính, bày trên bàn thờ gia tiên và chỉ đến ngày 

hóa vàng mới được hạ xuống.  

Bánh chưng hình vuông mà ta đã nói ở trên 

theo huyền sử, được bao bọc bởi lá dong. Bên ngoài 

được buộc bằng 4 sợi lạt tre chứ không buộc bằng bất 

cứ loại dây nào. Nhưng dù người ta có buộc bằng dây 

gì đi nữa thì hai sợi ngang và hai sợi dọc cũng tạo 

thành 9 ô vuông bằng nhau. Ba ô ở bốn bên và một ô 

ở giữa. Ô này luôn luôn là biểu tượng của trời hay vũ 

trụ. Mặt trên và mặt dưới của tấm bánh chưng đều có 

9 ô vuông này, mà 9 ô vuông chứa đủ 9 con số của 

Lạc thư. Các số lạc thư xếp vào Cửu cung thành một 

MA PHƯƠNG (Caré magic). 

 

4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 

Con số Hà đồ - Lạc thư 

Cung trung là cung giữa thuộc con số 5. Số 5 

là tượng trưng cho trời, đất nên bậc thường nhân phải 

kính trọng. Hà đồ lấy số sanh làm chủ, cho nên phải 

đặt con số 5 ở giữa.  
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Theo truyền thuyết, đời Phục Hi có con Long 

mã xuất hiện ở sông Hoàng Hà. Trên lưng đội một 

bản đồ có những vạch ngang dọc nên gọi là Hà đồ. 

Đời vua Văn Vương có con Rùa xuất hiện ở sông 

Lạc. Trên lưng có những chấm trắng, chấm đen, được 

gọi là Lạc thư. Hồi mới xuất hiện ra sao không ai 

biết, người ta bảo nó mất từ thế kỷ 7 trước Tây lịch 

(trước Khổng Tử hơn 100 năm). Mãi tới đời Hán Vũ 

Đế (140-86) tức 5 thế kỷ sau, một người cháu của 

Khổng Tử là Khổng An Quốc, một học giả, đại thần 

của Vũ Đế không hiểu căn cứ vào đâu để lập lại hai 

hình đó truyền lại đời sau. Mãi tới đời Tống Huy Tôn 

(1101-1125) tức 12 thế kỷ sau hai hình đó mới được 

in lên sách. Cả hai hình đó (gọi tắt là Đồ Thư). 

Những vòng tròn trắng đều là số dương/lẻ. Những 

vòng tròn đen đều là số âm/chẵn. Trên hình Lạc thư 

đếm từ trái qua, ta thấy:  

- Hàng trên có những số: 4 (vòng đen), số 9 

(vòng trắng), số 2 (vòng đen) 

- Hàng giữa có những số: 3 (vòng trắng), số 5 

(vòng trắng), số 7 (vòng trắng) 

- Hàng dưới có những số: 8 (vòng đen), số 1 

(vòng trắng), số 6 (vòng đen) 

Sắp xếp những con số đó thành một hình 

vuông như trên. Và cộng các con số này theo chiều 

ngang, chiều dọc hoặc chiều chéo ta đều được con số 

15. Từ những con số âm dương, tiến lui, tăng trưởng 

kỳ bí này, cổ nhân đã lập ra môn dịch học và làm cho 
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ý nghĩa kinh dịch thêm phong phú. Người Á Đông 

trọng Ma phương này hay Ma phương 9 số vì con số 

5 và số 15 đều tượng trưng cho Thái cực. Học giả 

phương Tây còn cho rằng Ma phương Lạc thư có liên 

quan đến chữ Vạn.  

Nhưng dù Lạc thư hay chữ Vạn, cả hai đều chỉ 

bản thể và hiện tượng của vũ trụ. Tổ tiên Việt tộc đã 

lấy bánh dày (lót lá chuối) hình tròn chỉ trời và bánh 

chưng gói lá dong buộc bốn chiếc lạt chỉ đất. Trời 

tròn, đất vuông đều mang ý nghĩa sâu xa độc đáo 

không dân tộc nào có.  

Cho nên ngoài văn hóa lá chuối, tạm gọi là văn 

hóa thực phẩm phổ quát. Chúng ta còn một nền văn 

hóa lá dong mang ý nghĩa lịch sử, tôn giáo và triết 

học. 

Trần Minh Trí (CVA60) 

 

 


