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Một phong tục rất tốt đẹp 

của Việt Nam 

 
Nhìn đám tang của dân gian Việt Nam 

Ở các tỉnh và làng quê, khi một nhà có người qua đời, tang gia thường bối rối và  

buồn rầu, không làm được việc gì. Và người ta nhìn thấy như sau: 

╴những thanh niên trẻ ở hàng xóm, quen biết hay không, liền tự động xúm nhau 

tìm tre hay gỗ để dựng lều trước sân nhà, và sắp xếp bàn ghế, để chủ nhà tiếp khách; 

╴các phụ nữ hàng xóm, quen biết hay không, đến giúp may đồ tang và khăn tang, 

người thì lo nấu ăn cho chủ nhà, và để đãi khách đến viếng tang.  

Khi nhà có đám tang, hầu như hàng xóm láng giềng đều lo toan mọi việc. 

 

Phúng điếu 

Phúng điếu là một hình thức chia sớt khó khăn với tang gia, chia sớt gánh nặng của 

tang gia. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít. Đó là tấm lòng của hàng 

xóm láng giềng, và những người quen biết với gia đình có người qua đời. 

Với những tang gia nghèo khó, tiền phúng điếu giúp họ trang trải các chi tiêu trong 

tang lễ. 

Phúng điếu là một phong tục rất tốt đẹp của Việt Nam. Phúng điếu thể hiện tình 

hàng xóm láng giềng giúp nhau trong cơn hoạn nạn. Ở các ngoại ô hay làng quê, 

những người hàng xóm không quen biết với chủ nhà có người qua đời, khi họ nhìn 

thấy đám tang, họ cũng đến viếng, vái lạy người qua đời, và phúng điếu. 
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Cách để tang của người Việt Nam 

Con cháu và người thân thì mặc đồ tang và khăn tang. Với những con cháu ở xa, 

không về được, chủ nhà vẫn may khăn tang, và những khăn tang vắng người, sẽ 

được vắt lên quan tài người qua đời. 

Một số chủ nhà, đã buộc khăn tang vào những cái cây quanh nhà. Người Việt Nam 

nghĩ rằng, cây cối cũng có linh hồn, và cây cối cũng chịu tang người chủ nhà đã 

qua đời. 

Hãy nghe câu ca dao sau đây, để thấy cây cối và con người gắn liền nhau, 

Kiểng vật còn đây, người trồng đâu mất 

Bạn ngọc xa rồi, gia thất ai coi 
 

Khi người phối ngẫu mất đi, người bạn đời còn lại, nhìn cây kiểng, thấy buồn, và 

thương nhớ người trồng biết bao. 

Cách để tang, là một phong tục rất tốt đẹp của người Việt Nam. 

Hiện nay, xã hội đã thay đổi, ít có người nhận ra, và nhìn thấy một phong tục rất 

tốt đẹp của lớp ông bà tổ tiên của chúng ta. 

Thiết nghĩ, những nhà giàu cũng không nên từ chối phúng điếu. Vì, đó không phải 

là tiền bạc, đó là tấm lòng của hàng xóm láng giềng, đó là tình nghĩa của hàng xóm 

láng giềng và người quen của tang gia, trước nỗi buồn có người thân qua đời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


