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Tản mạn về Quốc phục truyền thống Nam 

 Nói về quốc phục truyền thống nam giới gồm có quần, áo, khăn đội đầu. 

Về chi tiết, thông thường bên trong người ta mặc một bộ “bà bà trắng”, tức là quần 

dài, áo tay dài tứ thân, ngày xưa áo tay dài ngũ thân còn có tên gọi là “áo vạt mẻ”. 

bên ngoài mới mặc chiếo áo dài ngũ thân, trên đầu quấn khăn hoặc đội khăn đóng, 

chân đi giày. 

 
Hình một nhân viên thu thuế chợ, đầu thế kỷ XX 

Bộ đồ bà ba mặc lót bên trong chúng ta thường thấy, đơn giản chắc khỏi bàn đến 

 
Những người đàn ông nầy mặc bộ Bà Ba đi chợ Bạc Liêu khoảng năm 1930 

Khi người ta mặc áo dài sẽ mặc bên ngoài bộ Bà Ba nầy, người bình thường mặc 

áo dài đen hay the thâm, người giàu có mặc áo gấm xanh có thêu ngũ sắc. 
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Hai màu sau đây người ta không mặc, được quy định màu đỏ dành cho các vị 

thần, tiên để người ta thờ cúng. 

 
Tượng Thần Tài mặc y phục đỏ 

Còn màu vàng dành cho hoàng phái tức là vua và các thân tộc của nhà vua.  

  

Tranh vẽ Hoàng đế Bảo Đại 

Áo dài Nam thường chỉ ngang đầu gối, dài hơn giống như áo phụ nữ, còn ngắn quá, 

củn cỡn giống như chiếc áo bà ba. 

https://1.bp.blogspot.com/-2c8yBCmNomY/YD6aw3_B5NI/AAAAAAAAVMc/GehAKWE-nJo8aIgTEYWljYafGGJ8qIMDACLcBGAsYHQ/s556/QP3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Of_mmxJX5cQ/YD6bFzTkYII/AAAAAAAAVMk/hX3wGM7qmPI_Y0UECVlMn7i1xo69LNFogCLcBGAsYHQ/s960/QP4.jpg


3 

 

Về khăn đóng, người ta xếp thành 5 vòng, tượng trưng cho Ngũ thường tức là giềng 

mối đạo làm người: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. hoặc là có 7 vòng tượng trưng cho 

Thất phu, có câu: “Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách  天下兴亡, 匹夫有责
”, có nghĩa là đất nước còn mất là trách nhiệm của người trai. Câu nầy xuất phát 

từ Cố Viêm Vũ 顾炎武 sống vào khoảng cuối nhà Minh đầu Thanh Thanh viết 

trong bộ Nhật tri lục 日知录. 

Ở dưới những vòng đó, khăn của vua có thêm 1 vạch, tượng trưng cho chữ nhất, 

 
Hoàng đế Bảo Đại 

Ở dưới những vòng đó, khăn của vua có thêm 1 vạch, tượng trưng cho chữ nhất,  

Khăn đóng của những hạng người khác có chữ Nhập 入 có nghĩa là nhập vào, 

 
Ba Biều khăn đóng có chữ “nhập” 

 Hoặc chữ Nhân 人 là giữ đạo làm người. 
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Trương Vĩnh Ký khăn đóng có chữ “Nhân” 

Hiểu được ý nghĩa y phục truyền thống Nam, để chúng ta tránh mặc quốc phục 

thành trò hề trên sân khấu, người ta cảm thấy mặc màu vàng có vẽ nữ tính nên chọn 

màu đỏ cho nổi bật và mạnh bạo hơn. Nhưng như đã trình bày trên, màu đỏ dành 

cho các vị thần, còn màu vàng dành cho vua chúa, hoàng tộc. Tưởng rằng mặc một 

trong hai màu đó sẽ nổi bật hơn, nhưng thật ra là đã làm trò hề trên sân khấu. 

 
Áo gấm màu xanh có hình ngũ sắc cũng khá đẹp măt 

Tưởng rằng gìn giữ truyền thống, tôn vinh quốc hồn quốc túy, vô tình người ta đã 

hủy hoại truyền thống ấy, không còn cao quý mang ý nghĩa quốc phục nước ta. 

Huỳnh Ái Tông 
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