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Phong tục cúng giỗ của người Việt 

Theo tập quán lâu đời, dân ta lấy ngày giỗ (ngày mất) làm trọng, cho nên ngày đó, ngoài việc thăm 

phần mộ, tuỳ gia cảnh và tuỳ vị trí người đã khuất mà cúng giỗ. Ðây cũng là dịp gặp mặt người 

thân trong gia đình trong dòng họ, họp mặt để tưởng nhớ người đã khuất và bàn việc người sống 

giữ gìn gia phong. 

Vào dịp đó người ta thường tổ chức ăn uống, nên mới gọi là ăn giỗ, thì cũng là trước cúng sau ăn, cũng 

là để cho cuộc gặp mặt đậm đà ấm cúng, kéo dài thời gian sum họp, kể chuyện tâm tình, chuyện làm ăn. 

Với ý nghĩa "Uống nước nhớ nguồn" việc đó có thể xếp vào loại thuần phong mỹ tục. 

 

* Ngày cúng giỗ 

Ngày giỗ theo âm Hán là huý nhật hay kỵ nhật, tức là lễ kỷ niệm ngày mất của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, 

cũng có nghĩa là ngày kiêng kỵ. 

Nguyên ngày trước, "Lễ giỗ" gọi là "Lễ chính kỵ"; chiều hôm trước lễ 

chính kỵ có "lễ tiên thường" (nghĩa là nếm trước), con cháu sắm sanh 

một ít lễ vật, dâng lên mời gia tiên nếm trước. Ngày xưa, những nhà 

phú hữu mời bà con làng xóm ăn giỗ cả hai lễ tiên thường và chính 

kỵ. Dần dần hoặc vì bận việc hoặc vì kinh tế hoặc vì thiếu người phục 

dịch, người ta giản lược đi, chỉ mời khách một lần nhưng hương hoa, 

trầu rượu vẫn cúng cả hai lễ. Tóm lại, nếu vận dụng đúng phong tục 

cổ truyền phổ biến trong cả nước thì trước ngày chết (lễ tiên thường) phải cúng chiều, cúng đúng ngày 

chết (lễ chính kỵ) phải cúng buổi sáng. 

* Mấy đời tống giỗ  
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Theo gia lễ: "Ngũ đại mai thần chủ", hễ đến năm đời thì lại đem chôn thần chủ của cao tổ đi mà nhấc lần 

tằng tổ khảo lên bậc trên rồi đem ông mới mất mà thế vào thần chủ ông khảo. 

 

Theo nghĩa cửu tộc (9 đời): Cao, tằng, tổ, phụ (4 đời trên); thân mình và tử, tôn, tằng tôn, huyền tôn (4 

đời dưới mình). Như vậy là chỉ có 4 đời làm giỗ (cao, tằng, tổ, phụ) tức là kỵ (hay can), cụ (hay cố), ông 

bà, cha mẹ. Từ "Cao" trở lên gọi chung là tiên tổ thì không cúng giỗ nữa mà nhập chung vào kỳ xuân tế, 

hoặc phụ tế vào ngày giỗ của thuỷ tổ. 

* Cúng giỗ người chết yểu  

Những người đã đến tuổi thành thân, thành nhân nhưng khi chết chưa có vợ hoặc mới có con gái, chưa 

có con trai hoặc có con trai nhưng con trai cũng chết, trở thành phạp tự (không có con trai nối giòng). 

Những người đó có cúng giỗ. Người lo việc giỗ chạp là người cháu (con trai anh hoặc anh ruột) được lập 

làm thừa tự. Người cháu thừa tự được hưởng một phần hay toàn bộ gia tài của người đã khuất. Sau khi 

người thừa tự mất thì con cháu người thừa tự đó tiếp tự. 

Những người chưa đến tuổi thành thân (dưới 16 hoặc dưới 18 tuổi, tuỳ theo tục lệ địa phương) sau khi 

hết lễ tang yết cáo với tổ tiên xin phụ thờ với tiên tổ. Những người đó không có lễ giỗ riêng, ai cúng giỗ 

chỉ là ngoại lệ. Có những gia đình bữa nào cũng xới thêm một bát cơm, một đôi đũa đặt bên cạnh mâm, 

coi như người thân còn sống trong gia đình. Ðiều này không có trong gia lễ nhưng thuộc về tâm linh, 

niềm tưởng vọng đối với thân nhân đã khuất. 

Vietbao Theo: (website Viet Nam Đất Nước - Con Người) 

 

Ý nghĩa Lễ Giỗ 

Cúng giỗ là một buổi lễ kỷ niệm ngày người mất qua đời quan trọng của người Việt, được tính 

theo Âm lịch. Ngày này là ngày để thể hiện tấm lòng thủy chung, thương xót của người đang 

sống với người đã khuất, thể hiện đạo hiếu đối với Tổ tiên. Nhà giàu thì tổ chức làm giỗ linh 

đình, mời người thân trong dòng họ, bạn bè gần xa, anh em bằng hữu về dự giỗ. Nhà nghèo thì 

chỉ cần lưng cơm, đĩa muối, quả trứng, ba nén nhang, một đôi nến và vài món ăn giản dị cúng 

người mất cũng đã có lòng Thành kính đối với người đã mất. Lòng thủy chung, thương xót người 

đã khuất chỉ phụ thuộc vào việc con cháu phải nhớ ngày người mất để làm giỗ, không liên quan 

đến việc làm giỗ lớn hay nhỏ. 

Thân bằng, cố hữu của những người quá cố nếu thấy lưu luyến thì đến dự giỗ theo ngày đã định 

sẵn từ trước, không cần phải đợi đến thiệp mời như tiệc cưới, lễ mừng, không nên có chuyện hữu 

thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo (有请有来, 无请不到), nghĩa là mời thì đến, không thì thôi. 

Ngày Tiên Thường và Chính Kỵ 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_l%E1%BB%8Bch
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Trong việc cúng vào ngày Giỗ thì bao gồm gồm 2 lễ quan trọng: Lễ Tiên thường (lễ cúng vào 

ngày trước ngày người chết qua đời 1 ngày), Lễ Chính kỵ (chính ngày mất). 

Ngày Cáo Giỗ 

Ngày Cáo Giỗ còn được gọi là Tiên Thường là ngày giỗ trước ngày người quá cố qua đời. Trong 

ngày này, con cháu cúng cáo giỗ để mời người đã khuất hôm sau về hưởng giỗ, xin phép Thổ 

công cho phép vong hồn người được giỗ và nội ngoại cùng về hưởng giỗ cùng con cháu. Ngày 

cúng cáo giỗ chỉ được áp dụng đối với giỗ trọng (tức những người hàng trên hoặc ngang hàng 

trưởng gia như kỵ, cụ, ông, bà, cha, mẹ, chồng, vợ, anh, chị, em...) mà không cần thiết phải áp 

dụng đối với giỗ mọn (tức những người hàng dưới trưởng gia như con, cháu, chắt, chít...) mà chỉ 

cúng ngày chính giỗ. Vào ngày này, trưởng gia mang lễ ra mộ mời vong hồn về, sửa sang lại mộ 

phần cho ngay ngắn. 

Ngày này, bàn thờ được dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ từ sáng sớm để chuẩn bị cho việc cúng lễ Tiên 

Thường vào buổi chiều. Họ hàng nội ngoại thường gửi giỗ và sửa soạn để làm giỗ hôm sau. Lúc 

đầu sẽ cúng gia tiên và con cháu sẽ ăn uống với nhau. Phải cúng Công thần Thổ Địa trước, Gia 

Tiên sau. Bàn thờ lúc nào cũng hương khói nghi ngút cho đến hết lễ Chính Kỵ vào buổi sáng 

hôm sau. 

Khi cúng, Gia chủ cần phải cúng để mời người được hưởng giỗ trước, tiếp theo mới đến mời Gia 

tiên nội/ngoại từ bậc cao nhất đến thấp nhất và cáo thỉnh Gia thần cùng về đây để dự tiệc Giỗ. 

 Ngày Chính Giỗ 

Ngày Chính Giỗ còn được gọi là Chính Kỵ là ngày mất của người được giỗ. Điều bắt buộc trong 

cỗ cúng là phải có bát cơm úp và một quả trứng luộc kèm gia vị (ngày nay không bắt buộc). 

Gia chủ có thể mời khách khứa trong làng xóm, trong họ đến dự. Khách khi đến đều mang theo 

trà, cam, rượu... đến lễ giỗ. Khi khách đến thì đón đồ lễ đưa lên bàn thờ. Sau đó chủ nhà mời 

khách uống trà, ăn trầu hay bánh kẹo... Cỗ bàn được sắp thành từng mâm đặt trên chiếc cũi tầm, 

mỗi mâm có bốn hoặc sáu người ngồi ăn. Thành phần mâm cỗ gồm vài món ăn tinh khiết, thơm 

ngon mà chủ nhà đã chuẩn bị cùng với nước uống, bát đũa... 

Những người cùng lứa tuổi, ngôi vị được ngồi vào một mâm. Đàn ông và đàn bà không nên ngồi 

chung. Cỗ hay được làm vào buổi trưa có khi còn được lai rai đến buổi chiều. Sau khi khách ra 

về hết chủ nhà lên bàn thờ thắp thêm một tuần hương, lễ tạ xin hóa vàng. 

Có gia đình thường mời cả hai lễ Tiên Thường và Chính Kỵ, đôi khi lễ tiên thường đông hơn vì 

vào buổi chiều, khi làm xong việc thì tới nhà hàng xóm ăn giỗ tiện hơn. Có những gia đình cả hai 

vợ chồng được mời đến dự cả hai lễ, một người đi ăn lễ Tiên Thường và một người đi ăn lễ 

Chính Kỵ. Dần dần, người ta đã giản lược đi, chỉ mời khách đến dự trong một lễ nhưng vẫn cúng 

vàng hương, rượu trong cả hai lễ. Theo phong tục, lễ tiên thường phải cũng buổi chiều, lễ chính 

kỵ phải cúng buổi sáng kể cả khi đến chiều hoặc tối hôm đó mới mất.[2] 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%95_c%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%95_c%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%97#cite_note-1
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Gửi giỗ 

Người quá cố có rất nhiều con cháu, chỉ cúng giỗ tại nhà con trai trưởng, nếu con trai trưởng mất 

thì làm tại nhà cháu đích tôn. Con cháu sẽ tề tựu ở nhà con trai trưởng làm giỗ. Nếu người được 

giỗ là hàng cao thì con cái, cháu chắt đến nhà trưởng tộc. Lễ gửi giỗ trọng hay mọn, lớn hay nhỏ 

thì tùy thuộc theo hoàn cảnh và mối quan hệ với người chết của từng gia đình. Con cháu sẽ là 

những người đóng góp nhiều nhất. Để giảm bớt gánh nặng tri phí cho trưởng chi hay trưởng họ, 

con cháu hay gửi giỗ bằng tiền, đồ lễ vật có giá trị khác như: vài cân hoa quả, vàng hương hoặc 

có thể chỉ là thẻ hương. Cũng có thể gửi giỗ theo sở thích của người mất mà gửi. Những người 

sống ở xa không có khả năng về dự giỗ thì cúng vọng mời vong hồn về hưởng giỗ, gửi đồ lễ cho 

trưởng họ. Những đồ lễ được gửi đến được trưởng tộc đem lên bàn thờ cúng hết. Khi ăn giỗ 

xong, con cháu được chia lộc của ông bà tổ tiên. 

 

Theo: http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%97 

 

ĐÁM GIỖ CÓ VỊ TRÍ QUAN TRỌNG TRONG 
VIỆC THỜ CÚNG TỔ TIÊN 

 
Từ lâu đời, mỗi gia đình Việt Nam không phân biệt giàu nghèo sang hèn, kể cả nhiều 
gia đình theo đạo Thiên Chúa. Gia đình nào cũng theo tập quán thờ cúng tổ tiên, ông 
bà, cha mẹ (gọi chung là thờ cúng tổ tiên).  

 

Việc thờ cúng tổ tiên đã trở thành quốc đạo, có người đề cao là “Đạo Ông Bà”, được xã 
hội coi như là một tiêu chuẩn quan trọng của nề nếp gia phong, là hành vi hợp đạo đức 
truyền thống. Vì nó bắt nguồn từ lòng hiếu thảo của con cháu luôn tưởng nhớ công ơn 
tổ tiên ông bà và đấng sanh thành, cơ sở gắn bó mảnh đất quê hương, yêu thương bà 
con dòng họ, làng xóm, là đầu mối của tình yêu tổ quốc, đồng bào. 

Thờ cúng tổ tiên còn bắt nguồn từ quan niệm “dương sao âm vậy” và con người có linh 
hồn “thác là thể phách, hồn là tinh anh”, dù tổ tiên đã thác nơi suối vàng nhưng linh 
hồn vẫn luôn quây quần bên con cháu, thường xuyên thăm nom, phù hộ con cháu lúc 
khó khăn, tức linh hồn người chết có mối quan hệ, có tác động đến đời sống tinh thần 
người sống. Nhiều gia đình đặt lọ hài cốt ông bà trên bàn thờ trong nhà, hoặc xây mộ 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%97
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người quá cố ngay trong vườn nhà để ông bà cha mẹ vẫn được ở gần gũi với con cháu, 
con cháu cũng tiện việc chăm nom, nhang khói. Nhờ coi trọng việc thờ cúng tổ tiên, 
con cháu luôn ăn ở phải đạo, gìn giữ gia phong, không dám làm điều sai quấy (tức 
không phạm luật: luật nhà, luật nước) mà phụ lòng tổ tiên, ông bà. 

Như vậy cả lý lẫn tình, việc thờ cúng tổ tiên là việc làm tốt, cần được duy trì.  

 

Tuy nhiên thực tế từ hơn nửa thế kỷ nay trải qua hai cuộc chiến tranh kéo dài, nhiều 
gia đình, dòng họ ly tán khắp nơi, nhất là các đô thị. Nhiều gia đình tán gia bại sản. 
Nhưng cũng có một số gia đình gặp thời thế lại ăn nên làm ra trở thành giàu có. Phú 
quý sanh lễ nghĩa. Từ việc phân hóa xã hội dẫn đến kiểu cách khác nhau trong việc thờ 
cúng tổ tiên của mình, tiêu biểu trong ngày giỗ.  

Đa số gia đình nghèo khó vẫn nhớ ngày giỗ kỵ tổ tiên, ông bà, có gì cúng nấy, “dĩa dưa 
dĩa muối”, vẫn cúng trên ghe xuồng, trong căn nhà ổ chuột để chứng minh tấm lòng 
thành. 

Điều đáng nói là ở những gia đình khá giả, ở nông thôn hay thành thị, họ coi ngày giỗ 
kỵ là dịp để phô trương thanh thế, khoe khoan sự giàu có nên tổ chức cúng bái linh 
đình, hằng trăm khách gần xa ăn nhậu thỏa thuê, thâu đêm suốt sáng vừa lãng phí tiền 
của công sức thời gian vừa gây mất trật tự xóm ấp, khu phố dân cư cần sự yên ổn nghỉ 
ngơi. 

Những nhà giàu ở nông thôn ngày xưa làm đám giỗ tới ba ngày: tiên thường, chánh giỗ 
và hậu thường. 

Ngày nay các nhà giàu ở nông thôn cúng giản tiện hơn chỉ tập trung một ngày chánh 
giỗ để cho con cháu còn về lo mùa màng sản xuất làm ăn. Ở thành phố do thời gian và 
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nhà ở chật chội người ta tổ chức cúng giỗ trong một buổi, có khi buổi tối, chủ yếu gồm 
con cháu trong họ và mời thêm một ít bạn bè thân thích, và một số người ở cơ quan, 
đơn vị, xí nghiệp có quan hệ công tác làm ăn. Một số gia đình có đông con cháu là cán 
bộ công nhân viên làm việc theo giờ hành chánh, thường linh động đổi ngày giỗ lên 
trước hoặc xuống sau một ngày so với ngày mất cho nhằm ngày nghỉ để con cháu được 
về dự đông đủ. Hằng năm thường mỗi gia đình có từ 1, 2 đám giỗ, cá biệt những gia 
đình hưởng đất, nhà hương hỏa cúng 5 - 7 đám giỗ.  

Quy mô từng đám giỗ lớn, nhỏ tùy hoàn cảnh kinh tế gia đình và cũng tùy mối quan hệ 
của người quá cố đối với gia chủ. Thường người ta giỗ cha mẹ tổ chức lớn nhất, nội 
ngoại giỗ thường, anh chị em, cô dì cậu giỗ nhỏ. Khách mời cũng tùy đám giỗ lớn nhỏ 
mà mời khách đông hay ít. Mời khách cũng phải thể hiện sự lễ nghĩa tôn trọng theo thế 
thứ trong gia tộc. Bậc ông, bà, cô, bác phải đích thân người chủ đám giỗ đến tận nhà 
mời từng người, nếu ngang cấp trở xuống có thể cử em út con cháu mời thay. Còn con 
cháu cứ đến ngày giỗ ông bà là tự động về. Ai vắng mặt không có lý do chánh đáng coi 
như thất lễ, vắng mặt nhiều lần bị lên án là bất hiếu. Vì mỗi năm chỉ cúng một lần. 

Tuyệt đối đám giỗ phải làm tại nhà mình, không ai tổ chức tại nhà hàng như tiệc liên 
hoan hay đám cưới. Ở nhà có thể đặt mua thêm một số thức ăn, xôi, bánh trái đem về 
cúng. Ngoài những thức cúng là món ăn thông thường như: nem bì chả giò, canh chua 
cá kho, thịt kho tàu, cà ri, ra gu… nhiều gia đình còn có vật cúng đặc trưng được quy 
định cho từng dòng họ như: cá lóc nướng, bánh tráng, cốm nổ (tổ tiên gốc miền Trung) 
hay gà luộc kèm muối chanh, trứng luộc… (tổ tiên gốc miền Bắc) để cho dòng họ dễ 
nhận biết nhau như trong ngày giỗ tộc, cúng việc lề. 

Nơi thờ cúng duy nhất của đám giỗ là bàn thờ. Bàn thờ được đặt chỗ trang trọng ở giữa 
nhà, hơi lùi về phía trong. Bàn thờ thường theo kích thước phổ biến: cao 1,2m, rộng 
1,25 x 0,7 mét được làm bằng loại gỗ quý. Ở nhà giàu bàn thờ có chạm trổ, cẩn ốc xà 
cừ, ở nhà nghèo bàn thờ bằng gỗ dầu gỗ tạp. Ngày nay bàn thờ phần lớn được thay 
bằng tủ thờ kiểu Gò Công, khắc chạm đẹp mắt vừa làm nơi thờ cúng vừa làm vật trang 
trí trong nhà, bên trong tủ còn cất giữ được nhiều thứ dùng cho việc tế lễ, chén dĩa 
kiểu, mâm thau, còn là tủ rượu rất tiện lợi. Ở thành phố, do nhà cửa chật hẹp nhiều 
nhà tận dụng đầu tủ áo, tủ búp phê hoặc gắn kệ dài vào tường làm bàn thờ… 

Đồ thờ cúng trên bàn thờ gồm: Lư nhang hình tròn bằng gỗ tiện, bằng sành sứ hoặc 
đồng thau rỗng ruột chứa tro để cắm nhang đặt ngay giữa gần sát phía trước, nằm 
thẳng hàng với cặp chân đèn bằng gỗ tiện hoặc bằng thau ở hai bên. Bình bông, còn 
gọi là lục bình tức bình cắm hoa, nguyên là bình sứ có 6 cạnh thể hiện ý tưởng: tâm 
không lục căn thanh tịnh. Lục bình đặt ở phía Đông (phải) của bàn thờ đối xứng với cái 
chò 3 chân thế vững trên đội dĩa bàng thang trái cây ngũ quả ở hướng Tây (trái) theo 
quy ước “Đông bình Tây quả”. Nơi trang trọng nhất của bàn thờ ở giữa phía trong đặt 
chân dung người được thờ cúng. Nhiều gia đình còn phân biệt: người quá cố còn trẻ 
hoặc mới chết thì thờ chân dung, còn đối với ông bà cha mẹ đã già thì thờ ảnh toàn 
thân, ngồi ghế dựa, tay để trên bàn có bình bông, bộ đồ trà… cho thêm phần trang 
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nghiêm. Đồ cúng được bày một phần trên bàn thờ, còn phần lớn để trên bàn độc, thấp 
hơn đặt ngay sát phía sau bàn thờ. 

Tiến hành lễ cúng thường do người chủ gia đình, hay con trai trưởng ăn mặc chỉnh tề 
thắp nhang khấn vái. Mỗi gia đình có một loại văn khấn riêng, thường khấn rằng: Con 
tên… là con cháu của ông (bà) cha (mẹ) tên, nay là ngày … tháng … năm … ngày kỵ 
giỗ của … gia đình con có nấu mâm cơm cúng mời… về chứng minh phù hộ cho gia 
đình con cháu mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Nhân tiện kính mời Quý vị Tổ Cô Lãnh Cô 
Thúc Bá Đệ Huynh trong dòng họ về chung hưởng. 

Nơi cúng chính người thân là cúng trên bàn thờ. Trong mỗi đám giỗ còn dành 2 mâm 
khác: 1 mâm cúng đất đai dương trạch bày ở bộ ván, hoặc bàn tròn và 1 mâm đặt 
ngoài sân trước nhà cúng chiến sĩ trận vong để nhớ ơn những vị đã phù hộ gia đình và 
nhớ ơn những người đã hy sinh vì tổ quốc. 

Đám giỗ có mục đích, ý nghĩa quan trọng như vậy, nhiều gia đình nghèo vẫn phải xoay 
sở dành dụm làm được đám giỗ mới yên lòng. Hầu hết gia đình ở nông thôn phải chuẩn 
bị trước từ mấy tháng lo nuôi heo, gà, vịt, để dành gạo, nếp ngon cho lễ cúng giỗ. 

Thờ cúng tổ tiên còn được thể hiện trong dịp Tết Nguyên đán : 30 Tết, rước ông bà về 
vui Tết với con cháu, được cúng kiến suốt 3 ngày Tết, đến chiều mùng 3 mới đưa 
(kiếu) ông bà. Thức cúng đủ cả cơm canh bánh trái. Thờ cúng tổ tiên còn được thể 
hiện ở các dịp rằm nguơn, dịp vui mừng, cưới hỏi trong nhà và thắp nhang mỗi tối. 

Ngày 12/1/1998, Bộ Chính trị BCH TW ĐCSVN đã ra Chỉ thị số 27/CT-TW về việc thực 
hiện nếp sống văn minh, trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tiếp đó là Chỉ thị 14 của 
Chính phủ, Thông tư 04 của Bộ VHTT, Chỉ thị 18 của Thành ủy TP.HCM và kế hoạch 
1524 của UBND TP chỉ đạo triển khai thực hiện và tháng 10/2000, sở VH TT TP.HCM đã 
có hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 27/CT - TW, đánh giá có nhiều tiến bộ ban 
đầu. 

Việc thờ cúng tổ tiên là việc làm mang tính riêng lẻ của từng gia đình nhưng lại phổ 
biến rộng rãi và sâu sắc nhất đến từng gia đình từng người dân cũng cần được quan 
tâm theo dõi chấn chỉnh. 

Như trên đã nói, nhớ ngày giỗ và tổ chức cúng giỗ là nếp thuần phong mỹ tục của dân 
tộc ta là việc làm báo hiếu mà biểu hiện tập trung nhất là lễ giỗ. Lễ giỗ có nét khác với 
tiệc cưới, tiệc ăn mừng, lễ hội vì nó được tổ chức ngay trong mỗi gia đình, lại thuộc 
phạm trù đạo đức truyền thống rất tế nhị. Chánh quyền đoàn thể khó quản lý chỉ đạo, 
chỉ còn cách tăng cường tuyền truyền vận động để người dân thấy rõ mục đích ý nghĩa 
mà tổ chức lễ cúng phù hợp, thiết thực và tiết kiệm. Cũng cần nhắc lại, ngay việc đám 
giỗ mà cúng tế linh đình, ăn nhậu thỏa thích, ngoài việc lãng phí tiền của công sức thời 
gian, còn sai với ý nghĩa ban đầu: Ngày giỗ là kỷ niệm ngày mất của người thân tức 
ngày buồn, ngày “chung thân chi tang”. Ngày buồn mà tổ chức ăn nhậu đờn ca hát 
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xướng, thật là không nên. Đúng ra ngày giỗ ông bà, tổ tiên là dịp tập trung con cháu 
đông đủ, bên cạnh việc cúng kiến mang tính nghi lễ nếu bớt phần ăn nhậu người 
trưởng tộc có thể dành thời gian ngồi ở ghế giữa đọc lại bộ gia phả của dòng họ ôn lại 
truyền thống nói rõ cho con cháu biết công ơn tổ tiên ông bà đã đổ biết bao mồ hôi 
nước mắt để xây dựng cơ ngơi được như ngày nay, dòng họ đã góp phần xây dựng bảo 
vệ quê hương, biết rõ mối quan hệ thế thứ trong dòng họ, tránh việc cưới gả lầm lẫn 
những người trong họ. Qua đó, con cháu càng gắn bó thương yêu giúp đỡ nhau càng 
tự hào về tổ tiên ông bà để lớp con cháu ngày nay phải giữ gìn thanh danh họ, đừng vì 
chút quyền lợi vật chất mà đối xử nhau như người dưng nước lã. 

Từ đặc điểm của tục thờ cúng tổ tiên, xét thêm các mặt hoàn cảnh xã hội, điều kiện 
kinh tế hiện nay, cùng với thực tế chúng tôi ghi nhận được trong thời gian trực tiếp 
dựng gia phả cho nhiều dòng họ, chúng tôi xin được kiến nghị chính quyền các cấp 
nhất là cấp cơ sở (gia đình ai cũng có cúng giỗ) nên xác định đây là nét đẹp văn hóa 
truyền thống cần quan tâm định hướng bảo tồn và thực hiện đúng mục đích ý nghĩa 
mang tính giáo dục cao.Thờ cúng tổ tiên là tập tục, là sự kiện quan trọng trong đời 
sống tinh thần của mọi người, trở thành nét đạo đức văn hóa của dân tộc. Thờ cúng tổ 
tiên do con người đặt ra nên cũng được biến cải theo tiến trình tiến hóa của lịch sử. 
Ngày nay việc chấn chỉnh việc thờ cúng tổ tiên, mà tập trung nhất là lễ giỗ - là cần thiết 
để cho thích hợp với thời đại, vừa tiện lợi, tiết kiệm, tránh thái quá sanh lãng phí, phô 
trương, cũng không nên bất cập giản tiện hoặc biến thành tiệc ăn nhậu làm mất dần ý 
nghĩa cao đẹp cần bảo tồn của văn hóa Việt Nam. 

Tuy nhiên, nhận thức phải có quá trình. Cho nên cuộc vận động thực hiện nếp sống 
văn minh trong nhân dân phải kiên trì, tế nhị, với phương pháp linh hoạt sáng tạo thiết 
thực để cho mỗi người dân thấy được “đó là việc làm của mình, đem lại lợi ích cho 
chính mình” thì mới thành công. 

Nguyễn Thanh Bền 

 

Đám Giỗ 

Theo tập quán lâu đời, dân ta lấy ngày giỗ (ngày mất) làm trọng, cho nên ngày đó, 
ngoài việc thăm phần mộ, tuỳ gia cảnh và tuỳ vị trí người đã khuất mà cúng giỗ. Đây 
cũng là dịp gặp mặt người thân trong gia đình trong dòng họ, họp mặt để tưởng nhớ 
người đã khuất và bàn việc người sống giữ gìn gia phong. Vào dịp đó người ta thường 
tổ chức ăn uống, nên mới gọi là ăn giỗ, thì cũng là trước cúng sau ăn, cũng là để cho 
cuộc gặp mặt đậm đà ấm cúng, kéo dài thời gian sum họp, kể chuyện tâm tình, chuyện 
làm ăn. Với ý nghĩa "Uống nưước nhớ nguồn" việc đó có thể xếp vào loại thuần phong 
mỹ tục. 
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Tục bái vật là gì? 

Trong phong tục cổ truyền của ta có tục bái vật không? 

Quan niệm cổ xưa không riêng ta mà nhiều dân tộc trên thế giới cho rằng mọi vật do 
tạo hoá sinh ra đều có linh hồn. Mỗi loại vật, kết cả khoáng vật, thực vật cũng có cuộc 
sống riêng của nó. Lúc đó người ta chưa phân biệt thế giới hữu sinh và vô sinh. Con 
người chưa thể lý giải nổi những yếu tố thiên nhiên xung quanh chi phối mình như thế 
nào nên các vật như hòn đá, thân cây, con vật có quan hệ mật thiết với họ đều được 
họ tôn thờ như thần linh. Trong ngôn ngữ nhiều nước ở châu Âu (như tiếng Pháp) mọi 
vật trong tạo hoá hữu hình hay vô hình, cụ thể hay trừu tượng đều mang khái niệm âm 
dương, đều có giống đực giống cái.Đó là chứng cứ xuất xứ tục bái vật hiện tồn tại ở 
nhiều dân tộc trên thế giới và một vài dân tộc ở miền núi nước ta. 

ở ta, hòn đá trên chùa, cây đa đầu đình, giếng nước, cửa rừng cũng được nhân dân thờ 
cúng, coi đó là một biểu tượng, nơi ẩn hiện của một vị thiên thần hoặc nhân thần nào 
đó. Người ta "Sợ thần sợ cả cây đa" mà cúng cây đa, đó không thuộc vào tục bái vật. 
Cũng như người ta lễ Phật, thờ Chúa, quì trước tượng Phật, tượng Chúa, Lễ Thần, quì 
trước long ngai của Thần, những Thần đó có thần hiệu rõ ràng, chứ không phải lạy 
khúc gỗ hòn đá như tục bái vật.  

Xưa, xa xưa, ta có tục bái vật không? Ngày nay chỉ còn lại vài dấu vết trong phong tục. 
Thí dụ, bình vôi là bà chúa trong nhà, chưa ai định danh là bà chúa gì, nhưng bình vôi 
tượng trưng cho uy quyền chúa nhà, nhà nào cũng có bình vôi. Khi con dâu về nhà, mẹ 
chồng tạm lánh ra ngõ cũng mang bình vôi theo, có nghĩa là tạm lánh nhưng luôn nắm 
giữ uy quyền. Khi lỡ làm vỡ bình vôi thì đem mảnh bình còn lại cất ở chỗ uy nghiêm 
hoặc đưa lên đình chùa, không vức ở chỗ ô uế. 

Gỗ chò là loại gỗ quí, gỗ thiêng chỉ được dùng để xây dựng đình chùa, nhà thờ. Nhân 
dân không ai được dùng gỗ chò làm nhà riêng. Ngày xưa trong đám củi theo lũ cuốn về 
xuôi, nếu có gỗ chò, các cụ còn mặc áo thụng ra lạy, lạy gốc chứ đã phải lạy thần đâu! 

Còn như tục kiêng vứt chân hương vào thùng rác hoặc chỗ dơ bẩn, kiêng dùng giấy có 
chữ Nho vào việc uế tạo người ta cũng thận trọng cất đi, đó là vì ý thức tôn sùng thần 
linh, cụ thể là đức Khổng Tử, chứ không phải là sợ hồn của chân hương hay tờ giấy. Đó 
không phải là tục bái vật. 

Lễ cúng giỗ vào ngày nào? 

Lễ cúng giỗ vào đúng ngày mất hay trước ngày mất một ngày? Có người cho rằng phải 
cúng vào ngày đang còn sống (tức là trước ngày mất), có người lại cho rằng "trẻ dôi ra, 
già rút lại", vậy nên chết trẻ thì cúng giỗ đúng ngày chết, còn người già thì cúng trước 
một ngày. Vậy có câu hỏi: "Người trung niên chết thì cúng vào ngày nào"? 
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Ngày giỗ theo âm Hán là huý nhật hay kỵ nhật, tức là lễ kỷ niệm ngày mất của tổ tiên, 
ông bà, cha mẹ, cũng có nghĩa là ngày kiêng kỵ. 
Nguyên ngày trước, "Lễ Giỗ" gọi là "Lễ chính kỵ": chiều hôm trước lễ chính kỵ có "Lễ 
tiên thường" (Nghĩa là nếm trước), con cháu sắm sanh một ít lễ vật, dâng lên mời gia 
tiên nếm trước. Ngày xưa, những nhà phú hữu mời thông gia, bà con làng xóm đến mời 
ăn giỗ cả hai lễ tiên thường và chính kỵ. Dần dần vì khách đông phải chia ra hai lượt; 
lại có những nhà hàng xóm mời cả hai vợ chồng nên luân phiên nhau, người đi lễ tiên 
thường, người đi lễ chính kỵ, ở nông thôn tuỳ theo thời vụ, muốn "Vừa được buổi cày 
vừa hay bữa giỗ", buổi chiều đi làm đồng về, sang hàng xóm ăn giỗ tiện hơn nên có nơi 
lễ tiên thường đông hơn là lễ chính kỵ. Dần dần hoặc vì bận việc hoặc vì kinh tế eo hẹp 
hoặc vì thiếu người phục dịch, người ta giản lược đi, chỉ mời khách một lần nhưng 
hương hoa, trầu rượu vẫn cúng cả hai lễ. Một vài nhà làm, những người khác thấy 
thuận tiện bắt chước, dần dần trở thành tục của địa phương. Việc cúng ngày sống (tức 
lễ tiên thường vào chiều hôm trước, nguyên xưa chỉ cúng vào buổi chiều vì buổi sáng 
còn phải mua sắm nấu nướng và ra khấn ở mộ yết cáo với thổ thần, long mạch xin 
phép cho gia tiên về nhà dự lễ giỗ). Cúng ngày sống hay cúng ngày chết, hay nói cách 
khác lễ tiên thường hay lễ chính kỵ, lễ nào là lễ quan trọng hơn, chẳng qua đó là cách 
biện hộ cho phong tục từng nơi. 

Kết luận: Nếu vận dụng đúng phong tục cổ truyền phổ biến trong cả nước thì trước 
ngày chết (lễ tiên thường) phải cúng chiều, cúng đúng ngày chết (lễ chính kỵ) phải 
cúng buổi sáng kể cả chiều hôm đó mới chết. 

Ngày cúng giỗ 

 Ngày giỗ theo âm Hán là huý nhật hay kỵ nhật, tức là lễ kỷ niệm ngày mất của 
tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cũng có nghĩa là ngày kiêng kỵ.  

 Nguyên ngày trước, "Lễ giỗ" gọi là "Lễ chính kỵ"; chiều hôm trước lễ chính kỵ có 
"lễ tiên thường" (nghĩa là nếm trước), con cháu sắm sanh một ít lễ vật, dâng 
lên mời gia tiên nếm trước. Ngày xưa, những nhà phú hữu mời bà con làng 
xóm ăn giỗ cả hai lễ tiên thường và chính kỵ. Dần dần hoặc vì bận việc hoặc vì 
kinh tế hoặc vì thiếu người phục dịch, người ta giản lược đi, chỉ mời khách một 
lần những hương hoa, trầu rượu vẫn cúng cả hai lễ. Tóm lại, nếu vận dụng 
đúng phong tục cổ truyền phổ biến trong cả nước thì trước ngày chết (lễ tiên 
thường) phải cúng chiều, cúng đúng ngày chết (lễ chính kỵ) phải cúng buổi 
sáng.  

Mấy đời tống giỗ 

 Theo gia lễ: "Ngũ đại mai thần chủ", hễ đến năm đời thì lại đem chôn thần chủ 
của cao tổ đi mà nhấc lần tằng tổ khảo lên bậc trên rồi đem ông mới mất mà 
thế vào thần chủ ông khảo.  

 Theo nghĩa cửu tộc (9 đời): Cao, tằng, tổ, phụ (4 đời trên); thân mình và tử, 
tôn, tằng tôn, huyền tôn (4 đời dưới mình). Như vậy là chỉ có 4 đời làm giỗ 
(cao, tằng, tổ, phụ) tức là kỵ (hay can),; cụ (hay cô), ông bà, cha mẹ. Từ "Cao" 
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trở lên gọi chung là tiên tổ thì không cúng giỗ nữa mà nhập chung vào kỳ xuân 
tế, hoặc phụ tế vào ngày giỗ của thuỷ tổ.  

Cúng giỗ người chết yểu 

 Những người đã đến tuổi thành thân, thành nhân nhưng khi chết chưa có vợ 
hoặc mới có con gái, chưa có con trai hoặc có con trai nhưng con trai cũng 
chết, trở thành phạp tự (không có con trai nối giòng). Những người đó có cúng 
giỗ. Người lo việc giỗ chạp là người cháu (con trai anh hoặc anh ruột) được lập 
làm thừa tự. Người cháu thừa tự được hưởng một phần hay toàn bộ gia tài của 
người đã khuất. Sau khi người thừa tự mất thì con cháu người thừa tự đó tiếp 
tự.  

 Những người chưa đến tuổi thành thân (dưới 16 hoặc dưới 18 tuổi, tuỳ theo tục 
lệ địa phương) sau khi hết lễ tang yết cáo với tổ tiên xin phụ thờ với tiên tổ. 
Những người đó không có lễ giỗ riêng, ai cúng giỗ chỉ là ngoại lệ. Có những gia 
đình bữa nào cũng xới thêm một bát cơm, một đôi đũa đặt bên cạnh mâm, coi 
như người thân còn sống trong gia đình. Điều này không có trong gia lễ nhưng 
thuộc về tâm linh, niềm tưsởng vọng đối với thân nhân đã khuất.  

Cúng giỗ và mừng ngày sinh? 

Theo tập quán lâu đời, dân ta lấy ngày giỗ (ngày mất) làm trọng, cho nên ngày đó, 
ngoài việc thăm phần mộ, tuỳ gia cảnh và tuỳ vị trí người đã khuất mà cúng giỗ. Đây 
cũng là dịp thăm người thân trong gia đình, trong chi họ, dòng họ, họp mặt để tưởng 
nhớ người đã khuất và bàn việc người sống giữ gìn gia phong. Vào dịp đó người ta 
thường tổ chức ăn uống, nên mới gọi là ăn giỗ, thì cũng gọi là "trước cúng sau ăn", có 
mất đi đâu, cũng là để cho cuộc họp mặt thêm đậm đà ấm cúng, kéo dài thời gian sinh 
hoạt, kể chuyện tâm tình, chuyện làm ăn. Mà việc chi phí cũng không dồn lên đầu một 
ai vì ngoài phần do hương hoả mà có, mỗi người đều đóng góp bằng tiền mặt hoặc 
hiện vật, nên mới có từ "góp giỗ", với ý nghĩa trên- "Uống nước nhớ nguồn"- việc đó có 
thể xếp vào loại thuần phong mỹ tục, nếu như người ta loại bỏ được những hủ tục có 
tính chất mê tín dị đoan, nếu như không bị lợi dụng một cơ hội cho bọn hãnh tiến khoe 
của bằng mâm cao cỗ đầy, sơn hào hải vị, cho những ông tham nhũng dựa vào chức 
quyền nhận lễ giỗ hậu hĩ, một thứ đút lót trá hình. 
 
Chính vì thể theo phong tục đó mà nhà nước ta đã giữ gìn việc tổ chức trang nghiêm 
ngày giỗ của các vị anh hùng dân tộc có công dựng nước và giữ nước như ngày giỗ tổ 
Hùng Vương, hội đền Kiếp Bạc... Cho nên, theo tôi, giữ gìn tục lệ đó theo ý nghĩa trong 
sáng của nó không có gì phải bàn. 

Thế còn ngày sinh? 

Phương tây có tập quán mừng ngày sinh là chính. 
Tôn giáo Đông Tây cũng coi trọng ngày sinh, Phật giáo có ngày "Bụt sinh Bụt đẻ" (Phật 
Đản 8-4 Âm Lịch), Ki tô giáo có ngày Chúa giáng sinh (Nô- en 25-12 Dương lịch). Do 
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giao lưu văn hóa, giao tiếp quốc tế, Nhà nước ta đã tiếp nhận tập quán quốc tế đó nên 
đã tổ chức trọng thể ngày sinh Bác Hồ, Mừng thọ các nhà lãnh đạo khác của Đảng và 
Nhà nước. 

Từ khi ra đời, các hội thọ hàng năm thường tổ chức mừng thọ cho các cụ vào những 
năm chẵn 70, 75, 80... Một số đoàn thể cũng tổ chức mừng thọ cho hội viên của mình. 
Việc tổ chức mừng thọ có tính chất đại trà, không đúng ngày đó không thể thay thế 
cho việc mừng thọ đúng ngày sinh, ấm cúng trong gia đình. Cho nên, tôi nghĩ rằng các 
gia đình chúng ta nên tổ chức mừng ngày sinh cho mọi thành viên trong gia đình, đặc 
biệt lưu ý đến ông bà già là những người đang cảm thấy cô đơn. Hiện ngay rất nhiều 
gia đình đã tổ chức mừng ngày sinh con, thường là hai cháu, nay thêm hai vợ chồng, 
một năm bốn lần mừng ngày sinh, dư dật thì có mâm cơm thịnh soạn, tặng phẩm tươm 
tất, thiếu thốn thì bữa cơm tươi hơn thường ngày, quà tặng giản đơn. Người còn cha 
mẹ nếu ở chung thì thêm hai lần ăn mừng ngày sinh, cũng tùng tiệm như trên. Nếu ở 
riêng thì đồng quà tấm bánh vừa với túi tiền tặng cha mẹ, cốt thể hiện tấm lòng ưu ái, 
tăng thêm sự ấm cúng trong gia đình, giúp tuổi già đỡ cảm thấy cô đơn. Mừng ngày 
sinh một cách giản dị như vậy thiết tưởng cũng không phải cái gì cao xa ngoài tầm tay 
của những gia đình còn thiếu thốn. Cũng cần thêm một lý do nữa khiến ta coi trọng 
ngày sinh là bản thân người đó được hưởng khi còn sống, dù là một món ăn tươi còn 
hơn mâm cao cỗ đầy cúng vái khi sang thế giới bên kia. ở chỗ này có thể nhắc đến một 
lời chê bai của người xưa: 

Khi sống thì chẳng cho ăn 
Đến khi chết xuống làm văn tế ruồi 

(Đặng Văn Phủng - Trích "Hà nội mới chủ nhật ", số 119) 

Lời bàn thêm của tác giả: 

Chúng tôi trích dẫn bài trên của ông Đặng Văn Phủng và có lời bàn thêm sau đây: 

Lễ giỗ được xếp vào loại thuần phong mỹ tục của dân tộc ta. Mừng ngày sinh là phong 
tục Âu Tây có ý nghĩa hay. Theo phân tích của ông Phủng thì kỷ niệm ngày sinh hay 
hơn là giỗ. Ngặt vì mấy ai nhớ đến ngày sinh của bản thân mình. Trước năm 1945 cũng 
chưa dễ mấy ai biết chính xác, trừ một số ít con công chức cũ ăn lương phải có giấy 
khai sinh chính thức hoặc ai còn may mắn giữ được lá số tử vi, ngược lại hầu hết các 
gia đình còn ghi nhớ ngày giỗ của cha mẹ, ông bà. cụ kỵ. Dầu cho khi cha mẹ còn 
sống, con cháu đã được tổ chức kỷ niệm ngày sinh, nhưng nhớ đến ngày ông bà cha 
mẹ qua đời, mà trên bàn thờ hương tàn khói lạnh cũng cảm thấy áy náy trong lòng. 
Vì vậy ở nước ta, nhà nào tổ chức kỷ niệm ngày sinh càng hay, nhưng chưa có nhà nào 
bỏ được lễ giỗ. 

http://www.cuoihoivn.com/phong-tuc/damgio/index.htm 

 

http://www.cuoihoivn.com/phong-tuc/damgio/index.htm
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Khải-Chính Phạm Kim-Thư 

I. Nghi-Thức Cúng Gia-Tiên 

Khi cúng thì chủ gia đình phải bầy đồ lễ cùng với hoa quả theo nguyên-tắc “đông bình tây quả,” rượu, và 

nước. Sau đó, phải đốt đèn (đèn dầu, đèn cầy, hay đèn điện), thắp nhang, đánh chuông, khấn, và cúng 

trước rồi những người trong gia đình theo thứ tự trên dưới cúng sau. Nhang (hương) đèn để mời và 

chuông để thỉnh tổ tiên. Khi cúng thì phải chắp tay đưa lên ngang trán khấn. Khấn là lời trình với tổ tiên 

về ngày cúng liên quan đến tên người quá cố, ngày tháng năm ta và tây, tên địa phương mình ở, tên 

mình và tên những người trong gia đình, lý do cúng và lời cầu nguyên, v.v.. Riêng tên người quá cố ta 

phải khấn rõ nhỏ. Sau khi khấn rồi, tuỳ theo địa vị của người cúng và người quá cố mà vái hay lạy. Nếu 

bố cúng con thì chỉ vái bốn vái mà thôi. Nếu con cháu cúng tổ tiên thì phải lạy bốn lạy. Chúng ta cần hiểu 

cho rõ về ý nghĩa của Cúng, Khấn, Vái, và Lạy. 

II. Định-Nghĩa của Cúng, Khấn, Vái, và Lạy 

a. Cúng 

Khi có giỗ Tết, gia-chủ bày hoa (bông) quả, nước, rượu, cỗ-bàn, chén bát, đũa, muỗng (thìa) lên bàn thờ 

rồi thắp nhang (hương), thắp đèn, đốt nến (đèn cầy), khấn, vái, hay lạy để tỏ lòng hiếu-kính, biết ơn, và 

cầu phước-lành. Đây là nghĩa rộng của cúng. Trong nghĩa bình-thường, cúng là thắp nhang (hương), 

khấn, lạy,và vái. 

b. Khấn (*) 

Khấn là lời cầu-khẩn lầm-rầm trong miệng khi cúng, tức là lời nói nhỏ liên-quan đến các chi-tiết về ngày 

tháng năm, nơi-chốn, mục-đích buổi cúng lễ, cúng ai, tên những người trong gia đình, lời cầu xin, và lời 

hứa. 

Sau khi khấn, người ta thường vái vì vái được coi là lời chào kính-cẩn. Người ta thường nói khấn vái là 

vậy. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du dùng từ khấn vái trong câu “Lầm rầm khấn vái nhỏ to,/ Sụp ngồi đặt 

cỏ trước mồ bước ra.” (câu 95-96) 

c. Vái 

Vái thường được áp-dụng ở thế đứng, nhất là trong dịp lễ ở ngoài trời. Vái thay thế cho lạy ở trong 

trường hợp này. Vái là chắp hai bàn tay lại để trước ngực rồi đưa lên ngang đầu, hơi cúi đầu và khom 

lưng xuống rồi sau đó ngẩng lên, đưa hai bàn tay xuống lên theo nhịp lúc cúi xuống khi ngẩng lên. Tùy 

theo từng trường-hợp, người ta vái 2,3,4, hay 5 vái (xem phần sau). 

d. Lạy  
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Lạy là hành-động bày tỏ lòng tôn-kính chân-thành với tất-cả tâm-hồn và thể-xác đối với người trên hay 

người quá-cố vào bậc trên của mình. Có hai thế lạy: thế lạy của đàn ông và thế lạy của đàn bà. Có bốn 

trường hợp lạy: 2 lạy, 3 lạy, 4 lạy, và 5 lạy. Mỗi trường hợp đều có mang ý-nghĩa khác nhau. 

– Thế Lạy Của Đàn Ông 

Thế lạy của đàn ông là cách đứng thẳng theo thế nghiêm, chắp hai tay trước ngực và dơ cao lên ngang 

trán, cúi mình xuống, đưa hai bàn tay đang chắp xuống gần tới mặt chiếu hay mặt đất thì xòe hai bàn tay 

ra đặt nằm úp xuống, đồng thời quì gối bên trái rồi gối bên phải xuống đất, và cúi rạp đầu xuống gần hai 

bàn tay theo thế phủ- phục. Sau đó cất người lên bằng cách đưa hai bàn tay chắp lại để lên đầu gối trái 

lúc bấy giờ đã co lên và đưa về phía trước ngang với đầu gối chân phải đang quì để lấy đà đứng dậy, 

chân phải đang quì cũng theo đà đứng lên để cùng với chân trái đứng ở thế nghiêm như lúc đầu. Cứ 

theo thế đó mà lạy tiếp cho đủ số lạy (xem phần Ý-Nghĩa của Lạy dưới đây). Khi lạy xong thì vái ba vái rồi 

lui ra. 

Có thể quì bằng chân phải hay chân trái trước cũng được, tùy theo thuận chân nào thì quì chân ấy trước. 

Có điều cần nhớ là khi quì chân nào xuống trước thì khi chuẩn-bị cho thế đứng dậy phải đưa chân đó về 

phía trước nửa bước và tì hai bàn tay đã chắp lại lên đầu gối chân đó để lấy thế đứng lên. Thế lạy theo 

kiểu này rất khoa-học và vững-vàng. Sở-dĩ phải quì chân trái xuống trước vì thường chân phải vững hơn 

nên dùng để giữ thế thăng-bằng cho khỏi ngã. Khi chuẩn-bị đứng lên cũng vậy. Sở-dĩ chân trái co lên đưa 

về phía trước được vững-vàng là nhờ chân phải có thế vững hơn để làm chuẩn. 

Thế lạy phủ-phục của mấy nhà sư rất khó. Các Thầy phất tay áo cà sa, đưa hai tay chống xuống ngay mặt 

đất và đồng-thời quì hai đầu gối xuống luôn. Khi đứng dậy các Thầy đẩy hai bàn tay lấy thế đứng hẳn lên 

mà không cần phải để tay tỳ lên đầu gối. Sở dĩ được như thế là nhờ các Thầy đã tập-luyện hằng-ngày 

mỗi khi cúng Phật. Nếu thỉnh-thoảng quí cụ mới đi lễ chùa, phải cẩn-thận vì không lạy quen mà lại bắt 

chước thế lạy của mấy Thầy thì rất có thể mất thăng-bằng. 

– Thế Lạy Của Đàn Bà  

Thế lạy của các bà là cách ngồi trệt xuống đất để hai cẳng chân vắt chéo về phía trái, bàn chân phải ngửa 

lên để ở phía dưới đùi chân trái. Nếu mặc áo dài thì kéo tà áo trước trải ngay ngắn về phía trước và kéo 

vạt áo sau về phía sau để che mông cho đẹp mắt. Sau đó, chắp hai bàn tay lại để ở trước ngực rồi đưa 

cao lên ngang với tầm trán, giữ tay ở thế chắp đó mà cúi đầu xuống. Khi đầu gần chạm mặt đất thì đưa 

hai bàn tay đang chắp đặt nằm úp xuống đất và để đầu lên hai bàn tay. Giữ ở thế đó độ một hai giây, rồi 

dùng hai bàn tay đẩy để lấy thế ngồi thẳng lên đồng-thời chắp hai bàn tay lại đưa lên ngang trán như lần 

đầu. Cứ theo thế đó mà lạy tiếp cho đủ số lạy cần thiết (xem phần Ý Nghĩa của Lạy dưới đây). Lạy xong 

thì đứng lên và vái ba vái rồi lui ra là hoàn tất thế lạy. 

Cũng có một số bà lại áp dụng thế lạy theo cách quì hai đầu gối xuống chiếu, để mông lên hai gót chân, 

hai tay chắp lại đưa cao lên đầu rồi giữ hai tay ở thế chắp đó mà cúi mình xuống, khi đầu gần chạm mặt 
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chiếu thì xòe hai bàn tay ra úp xuống chiếu rồi để đầu lên hai bàn tay. Cứ tiếp tục lạy theo cách đã trình 

bày trên. Thế lạy này có thể làm đau ngón chân và đầu gối mà còn không mấy đẹp mắt. 

Thế lạy của đàn ông có vẻ hùng-dũng, tượng trưng cho dương. Thế lạy của các bà có tính cách uyển-

chuyển tha-thướt, tượng-trưng cho âm. Thế lạy của đàn ông có điều bất-tiện là khi mặc âu-phục thì rất 

khó lạy. Hiện nay chỉ có mấy vị cao-niên còn áp-dụng thế lạy của đàn ông, nhất là trong dịp lễ Quốc-Tổ. 

Còn phần đông, người ta có thói quen chỉ đứng vái mà thôi. 

Thế lạy của đàn ông và đàn bà là truyền-thống rất có ý-nghĩa của người Việt ta. Nó vừa thành-khẩn vừa 

trang-nghiêm trong lúc cúng tổ-tiên. Nếu muốn giữ phong-tục tốt đẹp này, các bạn nam nữ thanh-niên 

phải có lòng tự-nguyện. Muốn áp-dụng thế lạy, nhất là thế lạy của đàn ông, ta phải tập-dượt lâu mới 

nhuần-nhuyễn được. Nếu đã muốn thì mọi việc sẽ thành. 

III . Ý-Nghĩa của Lạy và Vái  

Số lần lạy và vái đều mang một ý-nghĩa rất đặc-biệt. Sau đây chúng tôi xin trình-bày về ý-nghĩa của vái và 

lạy. Đây là phong-tục đặc-biệt của Việt Nam ta mà người Tàu không có tục-lệ này. Khi cúng, người Tàu 

chỉ lạy 3 lạy hay vái 3 vái mà thôi. 

a. Ý-Nghĩa Của 2 Lạy và 2 Vái 

Hai lạy dùng để áp-dụng cho người sống như trong trường-hợp cô dâu chú rể lạy cha mẹ. Khi đi phúng-

điếu, nếu là vai dưới của người quá-cố như em, con cháu, và những người vào hàng con em, v.v., ta nên 

lạy 2 lạy. 

Nếu vái sau khi đã lạy, người ta thường vái ba vái. Ý-nghĩa của ba vái này, như đã nói ở trên là lời chào 

kính-cẩn, chứ không có ý-nghĩa nào khác. Nhưng trong trường- hợp người quá-cố còn để trong quan-tài 

tại nhà quàn, các người đến phúng- điếu, nếu là vai trên của người quá-cố như các bậc cao-niên, hay 

những người vào hàng cha, anh, chị, chú, bác, cô, dì, v. v., của người quá-cố, thì chỉ đứng để vái hai vái 

mà thôi. Khi quan-tài đã được hạ-huyệt, tức là sau khi chôn rồi, người ta vái người quá cố 4 vái. 

Theo nguyên lý âm-dương, khi chưa chôn, người quá-cố được coi như còn sống nên ta lạy 2 lạy. Hai lạy 

này tượng-trưng cho âm dương nhị khí hòa-hợp trên dương-thế, tức là sự sống. Sau khi người quá cố 

được chôn rồi, phải lạy 4 lạy. 

b. Ý-Nghĩa Của 3 Lạy và 3 Vái 

Khi đi lễ Phật, ta lạy 3 lạy. Ba lạy tượng-trưng cho Phật, Pháp, và Tăng (xin xem bài về “Nghĩa Đích Thực 

của Quy Y Tam Bảo” đã được phổ biến trước đây và sẽ được nhuận sắc và phổ biến). Phật ở đây là giác, 

tức là giác-ngộ, sáng-suốt, và thông hiểu mọi lẽ. Pháp là chánh, tức là điều chánh-đáng, trái với tà ngụy. 
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Tăng là tịnh, tức là trong-sạch, thanh-tịnh, không bợn-nhơ. Đây là nói về nguyên-tắc phải theo. Tuy-

nhiên, còn tùy mỗi chùa, mỗi nơi, và thói quen, người ta lễ Phật có khi 4 hay 5 lạy. 

Trong trường-hợp cúng Phật, khi ta mặc đồ Âu-phục, nếu cảm thấy khó-khăn trong khi lạy, ta đứng 

nghiêm và vái ba vái trước bàn thờ Phật. 

c. Ý-Nghĩa Của 4 Lạy và 4 Vái 

Bốn lạy để cúng người quá-cố như ông bà, cha mẹ, và thánh-thần. Bốn lạy tượng-trưng cho tứ-thân phụ-

mẫu, bốn phương (đông: thuộc dương, tây: thuộc âm, nam: thuộc dương, và bắc: thuộc âm), và tứ-

tượng (Thái Dương,Thiếu Dương, Thái Âm, Thiếu Âm). Nói chung, bốn lạy bao-gồm cả cõi âm lẫn cõi 

dương mà hồn ở trên trời và phách hay vía ở dưới đất nương vào đó để làm chỗ trú-ngụ. 

Bốn vái dùng để cúng người quá-cố như ông bà, cha mẹ, và thánh thần, khi không thể áp-dụng thế lạy. 

d.Ý-Nghĩa Của 5 Lạy và 5 Vái 

Ngày xưa người ta lạy vua 5 lạy. Năm lạy tượng-trưng cho ngũ-hành (kim, mộc, thuỷ, hỏa, và thổ), vua 

tượng-trưng cho trung-cung tức là hành-thổ màu vàng đứng ở giữa. Còn có ý-kiến cho rằng 5 lạy tượng-

trưng cho bốn phương (đông, tây, nam, bắc) và trung-ương, nơi nhà vua ngự. Ngày nay, trong lễ giỗ Tổ 

Hùng-Vương, quí-vị trong ban tế lễ thường lạy 5 lạy vì Tổ Hùng-Vương là vị vua khai-sáng giống nòi Việt.  

Năm vái dùng để cúng Tổ khi không thể áp-dụng thế lạy vì quá đông người và không có đủ thì-giờ để mỗi 

người lạy 5 lạy. 

IV Kết Luận 

Phong tục có được là do thói quen mà mọi người đã chấp nhận, nhiều khi không giải thích được lý do tại 

sao lại như thế mà chỉ biết làm theo cho đúng thôi. Trong mỗi gia đình Việt Nam, dù theo đạo nào cũng 

vậy, chúng ta, con dân nước Việt, hãy cố gắng thiết lập một bàn thờ gia tiên. Có như thế, con cháu ta 

mới có cơ hội học hỏi cách thiết lập bàn thờ gia tiên, và hiểu được ý nghĩa của việc thờ cúng ra sao. 

Thờ cúng là cách biểu thị lòng nhớ ơn tổ tiên cũng như lòng thương và hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. 

Đây là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt mà chúng ta cần phải duy trì. 

Khải-Chính Phạm Kim-Thư  

(*) Góp ý thêm của TRANG CHỦ: Lời khấn vái là lời nói chuyện với người quá cố, do đó lời khấn là tấm 

lòng của người còn sống. thì muốn khấn sao cũng được. Tuy nhiên người xưa cũng đã đặt ra lễ khấn và 

lời khấn. 

Lễ khấn gồm các thủ tục như sau: (Chỉ nhớ đại khái mong quý vị cao niên dạy dỗ thêm cho để hiệu đính 

cho đúng để đời sau dùng) 



 17 Ý Nghĩa Lễ Giỗ  - Sưu tầm  

 

1. Sau khi mâm cỗ đã đặt xong thì gia trưởng ăn mặc chỉnh tề (ngày xưa thì khăn đống áo dài) đi ra mở 

cửa chính. Ở xứ lạnh thì cũng phải ráng hé cửa chứ không đóng được cửa kín mít. 

2. Sau đó phải khấn xin Thành Hoàng Thổ địa để họ không làm khó dễ Linh về hưởng lễ giỗ. 

3. Và sau đây là một đoạn khấn theo lối xưa: 

Duy …..quốc…..Tỉnh/Thị xa…. trang/gia tại… (số nhà). Việt lịch thứ 488…, thử nhật … (ngày âm lịch) húy 

nhật gia phụ/mẫu/Tằng tổ v.v. là Hiển khảo/Tỷ.. (tên) (cho đàn bà thì là hiển tỷ; với ông nội ngọai thì 

thêm chữ tổ – hiển tổ khảo/tỷ), Hiếu tử/nữ/tôn v.v là (Tên) tâm thành kính cáo thành hoàng và thổ thần 

bản địa, tiền chủ tiếp dẫn gia phụ mẫu/cô di v.v. (Người được giỗ hôm nay) đồng cung thỉnh Cao tằng tổ 

khảo, cao tằng tổ tỷ, liệt vị tổ tiên, hiển tổ khảo, hiển tổ tỷ, cô di tỷ muội, nội ngoại đồng giai lâm, tọa 

ngự linh sàn chứng giám. Cẩn cáo. 

Cúng giỗ  

Theo tập quán lâu đời, dân ta lấy ngày giỗ (ngày mất) làm trọng, cho nên ngày đó, ngoài việc thăm phần mộ, tuỳ 

gia cảnh và tuỳ vị trí người đã khuất mà cúng giỗ. Ðây cũng là dịp gặp mặt người thân trong gia đình trong dòng họ, 

họp mặt để tưởng nhớ người đã khuất và bàn việc người sống giữ gìn gia phong. Vào dịp đó người ta thường tổ 

chức ăn uống, nên mới gọi là ăn giỗ, thì cũng là trước cúng sau ăn, cũng là để cho cuộc gặp mặt đậm đà ấm cúng, 

kéo dài thời gian sum họp, kể chuyện tâm tình, chuyện làm ăn. Với ý nghĩa “Uống nước nhớ nguồn” việc đó có thể 

xếp vào loại thuần phong mỹ tục.  

* Ngày cúng giỗ 

Ngày giỗ theo âm Hán là huý nhật hay kỵ nhật, tức là lễ kỷ niệm ngày mất của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cũng có 

nghĩa là ngày kiêng kỵ. 

Nguyên ngày trước, “Lễ giỗ” gọi là “Lễ chính kỵ”; chiều hôm trước lễ chính kỵ có “lễ tiên thường” (nghĩa là nếm 

trước), con cháu sắm sanh một ít lễ vật, dâng lên mời gia tiên nếm trước. Ngày xưa, những nhà phú hữu mời bà 

con làng xóm ăn giỗ cả hai lễ tiên thường và chính kỵ. Dần dần hoặc vì bận việc hoặc vì kinh tế hoặc vì thiếu người 

phục dịch, người ta giản lược đi, chỉ mời khách một lần nhưng hương hoa, trầu rượu vẫn cúng cả hai lễ. Tóm lại, 

nếu vận dụng đúng phong tục cổ truyền phổ biến trong cả nước thì trước ngày chết (lễ tiên thường) phải cúng 

chiều, cúng đúng ngày chết (lễ chính kỵ) phải cúng buổi sáng.  

* Mấy đời tống giỗ 

Theo gia lễ: “Ngũ đại mai thần chủ”, hễ đến năm đời thì lại đem chôn thần chủ của cao tổ đi mà nhấc lần tằng tổ 

khảo lên bậc trên rồi đem ông mới mất mà thế vào thần chủ ông khảo. 

Theo nghĩa cửu tộc (9 đời): Cao, tằng, tổ, phụ (4 đời trên); thân mình và tử, tôn, tằng tôn, huyền tôn (4 đời dưới 

mình). Như vậy là chỉ có 4 đời làm giỗ (cao, tằng, tổ, phụ) tức là kỵ (hay can),; cụ (hay cô), ông bà, cha mẹ. Từ “Cao” 
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trở lên gọi chung là tiên tổ thì không cúng giỗ nữa mà nhập chung vào kỳ xuân tế, hoặc phụ tế vào ngày giỗ của 

thuỷ tổ. 

* Cúng giỗ người chết yểu 

Những người đã đến tuổi thành thân, thành nhân nhưng khi chết chưa có vợ hoặc mới có con gái, chưa 

có con trai hoặc có con trai nhưng con trai cũng chết, trở thành phạp tự (không có con trai nối giòng). 

Những người đó có cúng giỗ. Người lo việc giỗ chạp là người cháu (con trai anh hoặc anh ruột) được lập 

làm thừa tự. Người cháu thừa tự được hưởng một phần hay toàn bộ gia tài của người đã khuất. Sau khi 

người thừa tự mất thì con cháu người thừa tự đó tiếp tự. 

Những người chưa đến tuổi thành thân (dưới 16 hoặc dưới 18 tuổi, tuỳ theo tục lệ địa phương) sau khi 

hết lễ tang yết cáo với tổ tiên xin phụ thờ với tiên tổ. Những người đó không có lễ giỗ riêng, ai cúng giỗ 

chỉ là ngoại lệ. Có những gia đình bữa nào cũng xới thêm một bát cơm, một đôi đũa đặt bên cạnh mân, 

coi như người thân còn sốngtrong gia đình. Ðiều này không có trong gia lễ nhưng thuộc về tâm linh, 

niềm tưởng vọng đối với thân nhân đã khuất. 

Giỗ tết, Tế lễ 

Quan niệm cổ xưa không riêng ta mà nhiều dân tộc trên thế giới mọi vật do tạo hóa sinh ra đều có linh hồn, mỗi 

loại vật, kể cả khoáng vật, thực vật cũng có cuộc sống riêng của nó. Mọi vật trong tạo hoá hữu hình hay vô hình, cụ 

thể hay trừu tượng đều mang khái niệm âm dương, đều có giống đực giống cái. Ðó là xuất xứ tục bái vật hiện tồn 

tại ở nhiều dân tộc trên thế giới và một vài dân tộc ở miền núi nước ta. 

Ở ta, hòn đá trên chùa, cây đa đầu đình, giếng nước, cửa rừng cũng được nhân dân thờ cúng, coi đó là biểu tượng, 

nơi ẩn hiện của vị thiên thần hay nhân thần nào đó. Người ta “sợ thần sợ cả cây đa” mà cúng cây đa, đó không 

thuộc tục bái vật. Cũng như người ta lễ Phật, thờ Chúa, quì trước tượng Phật, tượng Chúa, lễ Thần, quì trước long 

ngai của thần, nhưng thần hiệu rõ ràng, chứ không phải khúc gỗ hòn đá như tục bái vật.  

Ngày nay chỉ còn lại vài dấu vết trong phong tục. Thí dụ, bình vôi là bà chúa trong nhà, chưa ai định danh là bà chúa 

gì, nhưng bình vôi tượng trưng cho uy quyền chúa nhà, nhà nào cũng có bình vôi. Khi có dâu về nhà, mẹ chồng tạm 

lánh ra ngõ cũng mang bình vôi theo, có nghĩa là tạm lánh nhưng vẫn nắm giữ uy quyền. Khi lỡ tay làm vỡ bình vôi 

thì đem mảnh bình còn lại cất ở chỗ uy nghiêm hoặc đưa lên đình chùa, không vứt ở chỗ ô uế.  

Gỗ chò là loại gỗ quí, gỗ thiêng chỉ được dùng để xây dựng đình chùa, nhà thờ. Dân không được dùng gỗ chò làm 

nhà ở. Ngày xưa trong đám củi theo lũ cuốn về xuôi, nếu có gỗ chò, các cụ còn mặc áo thụng ra lạy. 
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