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DẪN LUẬN 

1. Lý do – mục đích nghiên cứu : 

Ở thành phố Hồ Chí Minh, dân số người Hoa là 414.045 người (chiếm 

50,3% tổng số người Hoa tại Việt Nam), đứng thứ hai sau người Việt, gồm năm 

nhóm ngôn ngữ: Hẹ, Triều Châu, Hải Nam, Phúc Kiến và Quảng Đông, trong  

người Hoa Quảng Đông sống tập trung ở quận 5, quận 6 và quận 11 [7]. Do sống 

tập trung theo cộng đồng nên các yếu tố văn hóa truyền thống mang đặc trưng 

Quảng Đông còn rõ nét, là cơ sở để chúng ta tìm ra những nét tương đồng và dị biệt 

giữa văn hóa của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh nói chung và người Hoa 

nhóm ngôn ngữ Quảng Đông nói riêng. 

Mặc dù đã rời bỏ quê hương đến định cư ở vùng đất Sài Gòn – Gia Định, 

hơn ba thế kỷ, nhưng các cộng đồng người Hoa (theo nhóm ngôn ngữ) vẫn giữ được 

bản sắc văn hóa của mình. Điều gì đã làm cho người Hoa Quảng Đông còn giữ lại 

được những nét văn hóa đặc sắc khác với những nhóm Hoa khác. Điều này đã thôi 

thúc chúng tôi tìm hiểu nghi lễ chuyển đổi của họ - vì nghi lễ chuyển đổi gắn với 

từng thành viên trong cộng đồng, dù ở hoàn cảnh nào con người cũng không thể 

chối bỏ những nghi lễ ấy, nên nghi lễ chuyển đổi là điểm mấu chốt giúp chúng tôi 

hiểu được bản sắc văn hóa cộng đồng. 

Từ miền Nam Trung Quốc di cư đến vùng đất Sài Gòn – Gia Định người 

Hoa đã cư trú tập trung theo nhóm phương ngữ nên văn hóa của người Hoa cũng 

mang dấu ấn cộng đồng ngôn ngữ - địa phương rõ rệt. Để hiểu văn hóa của người 

Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh phải bắt đầu từ văn hóa của từng nhóm ngôn ngữ 

này và trong đó nghi lễ chuyển đổi là nghi lễ bảo lưu những yếu tố văn hóa truyền 

thống mang tính phương ngữ rõ rệt nhất.  

Hơn nữa, nghiên cứu nghi lễ chuyển đổi không chỉ để hiểu rõ những nét văn 

hóa truyền thống mà còn thấy được những yếu tố văn hóa mới mà cộng đồng có 

được trong quá trình tiếp biến văn hóa với các tộc người khác ở Thành phố Hồ Chí 



 

 

  

Minh. Từ đó chỉ ra được những biến đổi trong văn hóa truyền thống của cộng đồng 

người Hoa Quảng Đông trong đời sống đô thị hiện đại. 

Arnold van Gennep đã định nghĩa “các nghi thức chuyển đổi” là “các nghi 

thức đi kèm bất kỳ một sự thay đổi nào về địa điểm, trạng thái, địa vị xã hội và tuổi 

tác” [48: 327]. Nghi lễ chuyển đổi đánh dấu sự chuyển đổi của cá nhân trong suốt 

vòng đời, hợp nhất những kinh nghiệm của con người và kinh nghiệm văn hóa với 

vận số sinh học: ra đời, trưởng thành, kết hôn, lên lão và chết đi. Mỗi một nghi lễ 

chuyển đổi, mỗi người chỉ trải qua một lần trong đời, nên nghi lễ này rất quan trọng 

và đáng nhớ, được tổ chức chu đáo, phản ánh sâu sắc bản chất văn hoá của từng tộc 

người.  

Mặt khác “nghi lễ không phải là một hình thức đặc biệt của sự kiện nhưng là 

lĩnh vực có ý nghĩa nhất của tất cả các hoạt động của con người. Nghi lễ chuyển tải 

thông điệp về tình trạng văn hóa, xã hội của những cá nhân, bất cứ hành động nào 

của con người đều có khuôn khổ mang tính nghi lễ. Nghi lễ cung cấp cho nhà nhân 

học nguồn thông tin dồi dào nhất về văn hóa. Trong rất nhiều trường hợp, nghi lễ 

giải thích và kịch tính hóa thần thoại của một nền văn hóa. Nghi lễ chứa đựng dồi 

dào thông tin mang tính biểu tượng về thế giới văn hóa và xã hội của những người 

tham dự” [91: 410]. Những giá trị của con người, của nhóm cũng được bộc lộ qua 

nghi lễ và hình thức nghi lễ mang tính quy ước và bắt buộc. Nghiên cứu nghi lễ là 

một cách để hiểu kết cấu thiết yếu của xã hội loài người. 

Như Victor Turner đã chứng minh việc phân tích biểu tượng và hành vi nghi 

lễ được sử dụng như chìa khóa để hiểu cấu trúc và tiến trình xã hội. Hiểu được “giai 

đoạn ngưỡng” của nghi lễ chuyển đổi có thể hiểu được phạm vi bao quát những 

hiện tượng xã hội [96:2] và “những nghi lễ này có liên quan đến lịch sử và cấu trúc 

của một xã hội nhất định” [100: 5]. Do đó, nghiên cứu nghi lễ chuyển đổi là nghiên 

cứu một thành tố quan trọng của văn hóa tộc người và qua đó khái quát hệ thống giá 

trị đạo đức, cấu trúc xã hội của cộng đồng người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ 

Chí Minh hiện nay.  



 

 

  

Với xu hướng hiện đại hóa và toàn cầu hóa, mọi dân tộc trên thế giới nói 

chung và người Hoa Quảng Đông nói riêng đang có khuynh hướng từ bỏ hay đơn 

giản hóa những lễ nghi cổ truyền để tổ chức theo nghi thức hiện đại mang tính phổ 

quát, làm mai một đi những yếu tố văn hóa mang tính tộc người. Phân tích chức 

năng nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông để có được những cơ sở khoa 

học chứng minh sự cần thiết của việc bảo tồn và phát huy những nghi lễ chuyển đổi 

này đối với việc ổn định trật tự xã hội, duy trì sự cố kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc 

văn hóa tộc người. 

 Mục tiêu của đề tài này nhằm: 

-  Nhận diện những nghi lễ nào của người Hoa Quảng Đông là nghi lễ chuyển 

đổi, những biểu hiện của giai đoạn trước ngưỡng, trong ngưỡng và sau ngưỡng ở 

mỗi nghi lễ. Các yếu tố (giới, tuổi, điều kiện kinh tế, mạng lưới xã hội và niềm tin 

tôn giáo, giao lưu và tiếp xúc văn hóa) ảnh hưởng đến hình thức và nội dung của 

nghi lễ. Khái quát giá trị đạo đức và cấu trúc xã hội của cộng đồng được thể hiện 

qua nghi lễ chuyển đổi. 

-   Chỉ ra những nguyên nhân và sự biến đổi của những nghi lễ chuyển đổi  

hiện nay so với những nghi lễ  diễn ra trong những năm nửa đầu thế kỷ XX.  

-  Làm rõ chức năng của nghi lễ chuyển đổi đối với cá nhân và cộng đồng 

người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay: chức năng tâm lý, chức 

năng xã hội và chức năng văn hóa-giáo dục.  

2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

  Đối tượng nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu chính của luận án là những 

nghi lễ chuyển đổi của người Hoa nhóm ngôn ngữ Quảng Đông, đặt trong bối cảnh 

kinh tế, văn hóa và xã hội thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Thông qua nghi lễ tìm 

hiểu chiến lược ứng xử của cá nhân, gia đình, cộng đồng trong mối tương quan với 

giá trị đạo đức, và cấu trúc xã hội của cộng đồng. 

  Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu những nghi lễ chuyển đổi được 

tổ chức tại nhà, tại các nơi tổ chức của cộng đồng (nhà hàng, nhà tang lễ) ở quận 5, 



 

 

  

quận 6 và quận 11, nơi có người Hoa Quảng Đông sống tương đối tập trung, và là 

địa bàn cư trú lâu đời của cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

- Ý nghĩa khoa học: 

Nghi lễ vòng đời không phải là đề tài mới của dân tộc học Việt Nam, nhưng 

nghiên cứu nghi lễ vòng đời theo lý thuyết Nghi lễ chuyển đổi của Anorld van 

Gennep là hướng tiếp cận chưa được nhiều người quan tâm mặc dù đây là lý thuyết 

đã ra đời ở châu Âu từ đầu thế kỷ XX. Kết quả nghiên cứu luận án góp phần giới 

thiệu một khung lý thuyết nghiên cứu về nghi lễ vòng đời – với khái niệm nghi lễ 

chuyển đổi – nhấn mạnh những bước ngoặt quan trọng ở mỗi giai đoạn của một đời 

người. Với lý thuyết nghi lễ chuyển đổi của Arnold van Gennep luận án nhận diện 

những nghi lễ chuyển đổi của người Hoa, chỉ ra ba giai đoạn phân ly, chuyển tiếp và 

hội nhập của các nghi lễ. 

Victor Turner đã cống hiến cho ngành nhân học thế giới một công trình rất 

có giá trị - The forest of Symbols (Rừng biểu tượng). Vận dụng phương pháp nghiên 

cứu biểu tượng của Victor Turner, tác giả luận án giải mã những biểu tượng trong 

nghi lễ chuyển đổi qua đó khái quát giá trị đạo đức và cấu trúc xã hội của cộng đồng 

người Quảng Đông hiện nay.  

Nghiên cứu nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông theo hướng tiếp 

cận chức năng của Radcliffe – Brown và Bronislaw Malinowski góp phần làm sáng 

tỏ một trường phái lý thuyết nhân học ra đời từ đầu thế kỷ XX vào nghiên cứu 

trường hợp ở Việt Nam. 

Nội dung luận án là sự vận dụng thuyết cấu trúc qua nghi lễ chuyển đổi của 

Arnold van Gennep, thuyết chức năng của Radcliffe - Brown, Bronislaw 

Malinowski, biểu tượng trong nghi lễ của Victor Turner vào nghiên cứu những nghi 

lễ chuyển đổi của một cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay – người Hoa 

Quảng Đông. 

- Ý nghĩa thực tiễn: 



 

 

  

 Từ việc phân tích và lý giải các chức năng của nghi lễ chuyển đổi khẳng 

định vai trò và lý do cần duy trì những nghi lễ ấy cho dù cuộc sống có thay đổi theo 

chiều hướng ngày càng hiện đại.  

Công trình còn chỉ ra phương cách người Hoa Quảng Đông giữ gìn, bảo tồn 

các giá trị văn hóa truyền thống cũng như tiếp thu những yếu tố văn hóa mới do 

hoàn cảnh sống thay đổi. 

 4. Những câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

Xuất phát từ mục tiêu trên, cuộc nghiên cứu này cần trả lởi những câu hỏi 

nghiên cứu chính yếu như sau: 

-  Những nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông bao gồm những 

nghi lễ nào – trình tự và ý nghĩa của sự chuyển đổi, các giai đoạn chuyển đổi được 

thể hiện như thế nào? Giá trị đạo đức và cấu trúc xã hội người Hoa được thể hiện 

qua nghi lễ là gì? 

- Tại sao có sự khác nhau trong việc thực hành nghi lễ chuyển đổi giữa các 

cá nhân trong cộng đồng? Những nguyên nhân nào dẫn đến những biến đổi trong 

nghi lễ chuyển đổi và những biến đổi đó là gì? 

-  Chức năng của nghi lễ chuyển đổi là gì – xét dưới góc độ cá nhân và 

cộng đồng? 

Từ những câu hỏi nghiên cứu trên, chúng tôi có thể đưa ra những giả  thuyết 

nghiên cứu chính: 

1. Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông ở Thành phố Hồ Chí là 

những nghi lễ gắn liền với sự thay đổi từng giai đoạn của một đời người. Sau mỗi 

nghi lễ vai trò, vị thế của cá nhân thay đổi. Giải mã ý nghĩa các biểu tượng trong 

nghi lễ có thể biết được giá trị đạo đức và cấu trúc xã hội của cộng đồng. 

2. Trong những nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông hiện nay 

ngoài những yếu tố văn hóa truyền thống mang tính tộc người còn có những yếu tố 

văn hóa mới mang dấu ấn văn hóa đô thị thời hiện đại. Các yếu tố giới, tuổi, mạng 

lưới xã hội, điều kiện kinh tế, niềm tin tôn giáo có ảnh hưởng đến hình thức và nội 

dung của nghi lễ chuyển đổi.  



 

 

  

3. Những nghi lễ chuyển đổi giúp giảm thiểu các tác động có hại của những 

thay đổi về trạng thái, tình trạng xã hội của mỗi cá nhân, có chức năng gìn giữ 

truyền thống văn hóa, tăng cường cố kết gia đình, cộng đồng, hình thành những 

chuẩn tắc đạo đức trong cộng đồng.  

5. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu: Luận án áp dụng cách tiếp 

cận nghiên cứu trường hợp bao gồm nghiên cứu định tính và nghiên cứu định 

lượng. 

Nghiên cứu định tính: quan sát – tham dự,  phỏng vấn sâu và phỏng vấn tập 

trung. 

Phương pháp quan sát-tham dự là cách “thu thập dữ kiện bằng cách sống 

gần gũi trong một thời gian dài với thành viên của một xã hội khác” [16:56]. Địa 

bàn nghiên cứu cũng chính là nơi tác giả sinh sống nên tác giả thuận lợi trong việc 

quan sát-tham dự các nghi lễ của các thành viên trong cộng đồng người Hoa Quảng 

Đông. Quan sát – tham dự 15 nghi lễ chuyển đổi (lễ đầy tháng: 2, lễ khai học: 1, lễ 

cưới: 5, lễ mừng thọ: 2, lễ tang: 5) chúng tôi có được thông tin về trình tự nghi lễ, 

thái độ, hành vi của những người thụ lễ và những người liên quan. Dữ liệu thu thập 

được từ quan sát-tham dự làm sáng tỏ hơn những thông tin có được từ phỏng vấn 

sâu. Tuy nhiên, chỉ quan sát-tham dự không thể hiểu rõ ý nghĩa của những biểu 

tượng, ý nghĩa và lý do tồn tại của những nghi thức. Mặt khác, có những nghi lễ 

người dân không muốn có sự hiện diện của nhà nghiên cứu – lễ tang – thời điểm 

tang gia bối rối, có thể có những sơ xuất trong thái độ, hành vi ứng xử, sự có mặt 

của người ngoài làm cho họ cảm thấy không thoải mái. Điểm bất lợi của phương 

pháp nghiên cứu này là việc tham dự nghi lễ của nhà nghiên cứu hoàn toàn phụ 

thuộc vào thời gian người dân tổ chức các nghi lễ, nên có những trường hợp nhà 

nghiên cứu không thể tham dự được. 

Phỏng vấn sâu (20 cuộc) những người hiểu biết về phong tục tập quán giúp 

chúng tôi có bức tranh toàn diện hơn về các nghi lễ: xác định những nghi lễ nào của 

một đời người được người dân xem là nghi lễ chuyển đổi. Những người thông tin 

cung cấp thông tin về trình tự các nghi thức, lý do và ý nghĩa của các nghi thức, các 



 

 

  

biểu tượng trong nghi lễ. Thông tin thu được từ phỏng vấn hồi cố giúp chúng tôi có 

dữ liệu để so sánh sự giống và khác nhau giữa những nghi lễ chuyển đổi trước đây 

và hiện nay. Đối với từng nghi lễ chúng tôi có chiến lược phỏng vấn những người 

cung cấp thông tin khác nhau nhằm thu được nhiều thông tin nhất. Riêng lễ tang, 

chúng tôi thực hiện 5 cuộc phỏng vấn những chuyên gia thực hành tôn giáo (Linh 

mục, Hòa thượng, Đạo sĩ, Thầy tụng, những người làm dịch vụ mai táng) để thu 

thập thông tin về lễ tang. Phỏng vấn những người lớn tuổi, bà mai, những người 

chuyên tổ chức lễ cưới tại nhà hàng (6 cuộc) để có được thông tin về lễ đầy tháng, 

lễ cưới và lễ mừng thọ. Riêng đối với lễ khai học chúng tôi tiến hành 3 cuộc phỏng 

người lớn tuổi vốn có học chữ Hán, am hiểu về văn hóa cộng đồng.  

Mặt khác chúng tôi cũng tiến hành thảo luận nhóm tập trung (2 cuộc) 

những người làm công tác quản lý cộng đồng – Ban Công tác người Hoa Thành phố 

Hồ Chí Minh – Những người chuyên nghiên cứu văn hóa Hoa giúp chúng tôi kiểm 

định lại những thông tin thu thập được từ cộng đồng qua quan sát tham gia, phỏng 

vấn sâu (những người thông tin), để đảm bảo tính chính xác của thông tin. 

Nghiên cứu định lượng để đo lường ý kiến của từng cá nhân về những 

thông tin có được từ nghiên cứu định tính: như tên gọi các nghi lễ chuyển đổi ở mỗi 

giai đoạn của một đời người, ý nghĩa của nghi lễ, cảm xúc của cá nhân đối với từng 

nghi lễ, những kiêng kỵ trong nghi lễ, những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi về 

hình thức và nội dung của nghi lễ.  

Tiêu chí chọn mẫu: Mẫu nghiên cứu là cá nhân, am hiểu về các nghi lễ, mang 

tính đại diện về giới, tuổi, điều kiện kinh tế, tôn giáo. 

Đây là điều tra mẫu với 120 đơn vị mẫu cá nhân, kết hợp phương pháp chọn 

mẫu khu vực điển hình, chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. 

+ Quy trình chọn mẫu: 

 - Dựa theo số liệu người Hoa trên toàn thành phố của Cục thống kê cùng với 

sự tham mưu của Ban công tác người Hoa thành phố Hồ Chí Minh, chọn ba điểm 

người Hoa Quảng Đông sống tập trung và có tính đại diện của các nhóm xã hội: 

nghèo, trung bình, khá và giàu thuộc địa bàn các quận: 5, 6, 11.  



 

 

  

- Theo báo cáo tình hình cư trú của cư dân tại ba quận (5, 6, 11), mỗi quận sẽ 

chọn ba phường có số lượng hộ người Hoa Quảng Đông cao nhất: quận 5 (phường 

6, phường 11 và phường 14); quận 6 (phường 5, phường 6, phường 10 ), quận 11 

(phường 9, 11, 14). (Số lượng này do Ủy ban phường cung cấp) 

- Bằng cách tập hợp danh sách hộ người Hoa Quảng Đông do người phụ trách 

về người  Hoa ở từng khu phố cung cấp (tuy nhiên cũng có những trường hợp nhầm, 

họ là người Hoa nhưng không phải là người Hoa Quảng Đông, khi phỏng vấn tác giả 

phát hiện, sẽ phải đổi mẫu: có 7 trường hợp nhầm người Hoa Triều Châu, Phúc Kiến. 

Tuy nhiên, tác giả vẫn phỏng vấn những trường hợp để có thông tin so sánh với người 

Hoa Quảng Đông), mỗi phường chọn một khu phố có đông hộ người Hoa Quảng 

Đông nhất, lập  danh sách toàn bộ những hộ ở chín khu phố này (do người phụ trách 

về người Hoa khu phố cung cấp danh sách tên các hộ gia đình người Hoa Quảng 

Đông), chọn theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống với bước nhảy k = (Bước nhảy  

k= tổng số hộ Hoa Quảng Đông/120), trên cơ sở đó chúng tôi lập được danh sách cá 

nhân cần phỏng vấn. 

- Với 120 đơn vị mẫu được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống, 

mẫu nghiên cứu sẽ đa dạng và mang tính đại diện về yếu tố giới, tuổi, nguyên quán, 

tôn giáo, mạng lưới xã hội, địa vị kinh tế. Qua đó công trình có thể phác họa nên 

bức tranh nhiều màu sắc về nghi lễ chuyển đổi của cộng đồng. Đây là điều lý tưởng, 

nhưng trên thực tế danh sách do cán bộ công tác người Hoa ở khu phố cung cấp 

không mang tính đại diện (điều này thể hiện qua đặc điểm mẫu nghiên cứu được thể 

hiện bên dưới). 

Về đặc điểm mẫu nghiên cứu (định lƣợng). 

Mẫu nghiên cứu của đề tài là 120 cá nhân ở quận 5, quận 6 và quận 11. Đối 

tượng phỏng vấn là những người am hiểu về phong tục tập quán trong gia đình, 

trong đó có 70% là nữ và 30% nam. Về độ tuổi những người phỏng vấn: 31-40 

(8,6%), 41-50 (10,3%), 51-60 (24,1%) và 60 tuổi trở lên (56,9%). Người Hoa 

Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc nghiên cứu này đến từ tỉnh 

Quảng Đông (Trung Quốc) nhưng ở rất nhiều huyện khác nhau như Cao Yếu, Cửu 



 

 

  

Giang, Đông Quảng, Hạt Sơn, Hoa Huyện, Hoa Viên, Học Sơn, Hợp Phố, Khai 

Bình, Nam Hải, Phan Du, Phan Duy, Phật Sơn, Tam Thủy, Tân Hội, Thuận Đức, 

Triều Dương, Trung Sơn, Tứ Kim, Tứ Hội. Vì chủ hộ là những người ở độ tuổi trên 

60 nên 41,4 % người không còn lao động, phần lớn lứa tuổi lao động làm nghề buôn 

bán (25,1%), thủ công nghiệp (20,7%), công chức trong cơ quan nhà nước (6,9%) 

chỉ có 1,7% là công nhân. Đa phần người Hoa Quảng Đông có đời sống kinh tế khá 

giả (70,7%), trung bình (15,5%), người nghèo (8,6%) và người giàu (5,2%). Phần 

lớn người Hoa Quảng Đông đã đến sống tại Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh từ 

bốn thế hệ (48,3%),  chỉ có số ít đến đây từ  5, 6 thế hệ (3,4%). Về tôn giáo: Tín 

ngưỡng dân gian (thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, thờ thần, thờ tổ tiên): 90%; Phật giáo: 

6,6%; Công giáo: 1,7% và Tin Lành: 1,7% [Kết quả khảo sát của tác giả (năm 

2010)]. 

6. Đóng góp của luận án  

Về phương diện lý thuyết, nghiên cứu “Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa 

Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” góp thêm tư liệu để bổ sung và 

làm sáng tỏ lý thuyết Nghi lễ chuyển đổi của Anorld van Gennep, lý thuyết chức 

năng của Bronislaw Malinowski và Radcliffe-Brown, lý thuyết biểu tượng trong 

nghi lễ của Victor Turner.  

Đóng góp thứ nhất, luận án cho thấy không phải tất cả thay đổi (của con 

người) làm khuấy động cuộc sống xã hội và cá nhân, mang đến những tác động có 

hại nên nghi lễ chuyển đổi mới ra đời. Có những thay đổi, đánh dấu một bước ngoặt 

của cuộc đời nhưng không gây nên sự khủng hoảng (tại một thời điểm) mà vẫn có 

nghi lễ chuyển đổi – lễ khai học, lễ mừng thọ. Mặt khác, luận án còn chỉ ra ba giai 

đoạn trước ngưỡng, trong ngưỡng và sau ngưỡng trong các nghi lễ chuyển đổi mà 

Anorld van Gennep đưa ra không phù hợp với tất cả các nghi lễ chuyển đổi của 

người Hoa Quảng Đông. 

Đóng góp thứ hai, kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng tỏ nhận 

định của Radcliffe Brown về các chức năng của nghi lễ nói chung và nghi lễ chuyển 

đổi nói riêng là tạo quy củ và những cảm giác tích cực (đối trọng lại những cảm 



 

 

  

giác tiêu cực hay mất niềm tin), gắn kết các thành viên trong cộng đồng, tạo và tái 

tạo sức sống di sản của cộng đồng và truyền đạt giá trị văn hóa, đạo đức cho một thế 

hệ tiếp theo.  

Đóng góp thứ ba, góp phần bổ sung về một hình thức biểu tượng trong cộng 

đồng người Hoa Quảng Đông vốn không có trong người Ndembu mà Victor Turner 

đã nghiên cứu – dùng từ đồng âm, cận âm, cận nghĩa như những biểu tượng bên 

cạnh các biểu tượng là sự vật, hành động, các mối quan hệ, hiện tượng và điệu bộ. 

Về phương pháp luận: Đây là luận án tiến sĩ đầu tiên áp dụng ba lý thuyết cấu 

trúc, chức năng và tương tác biểu tượng trong nghiên cứu trường hợp – nghi lễ 

chuyển đổi của một cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. 

Về mặt tư liệu và luận cứ khoa học: Nghiên cứu góp phần tập hợp tư liệu về 

nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông hiện nay, vốn còn thiếu trong các 

nghiên cứu dân tộc học. 

Kết quả nghiên cứu là: 

- Xác định những nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông và giải 

thích những chuyển đổi đó đối với cá nhân người thụ lễ và những người có liên 

quan – hiện chưa có một công trình nào về nghi lễ chuyển đổi của cộng đồng này. 

- Thông qua nghi lễ, khái quát những giá trị đạo đức, cấu trúc xã hội của cộng 

đồng người Hoa Quảng Đông hiện nay. 

- Phân tích và lý giải các chức năng của nghi lễ chuyển đổi qua đó khẳng định 

sự cần thiết của việc duy trì và bảo tồn các nghi lễ - nhưng không cổ súy các nghi 

thức rườm rà, lãng phí thời gian và tiền của.  

7. Khung phân tích: 

Chủ đề phân tích của luận án là nghi lễ chuyển đổi. Vận dụng thuyết cấu trúc, 

thuyết chức năng và biểu tượng trong nghi lễ để phân tích nghi lễ dưới nhiều góc 

độ: diễn trình và cấu trúc, chức năng của nghi lễ, nghi lễ của những nhóm xã hội 

khác nhau và nghi lễ hiện nay so với nghi lễ được tổ chức những năm nửa đầu thế 

kỷ XX (Xin xem sơ đồ khung phân tích ở  trang sau).  

8. Bố cục của luận án 



 

 

  

Ngoài phần dẫn luận và kết luận, luận án gồm 180 trang chính văn, chia 

làm bốn chương: 

- Chương 1: Những tiền đề lý thuyết và tổng quan về tình hình nghiên 

cứu 

 Chương này có 43 trang trình bày và phân biệt rõ các các khái niệm liên 

quan đến đề tài, phân tích ba nhóm lý thuyết cơ bản: thuyết cấu trúc, thuyết chức 

năng và tương tác biểu tượng của những nhà nhân học phương Tây. Từ đó giải thích 

vì sao tác giả sử dụng những lý thuyết đó trong luận án này. Tiếp theo là tổng quan 

tình hình nghiên cứu về nghi lễ của người Hoa. Tổng quan về cộng đồng người Hoa 

Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh qua các vấn đề: quá trình định cư và phân 

bố dân cư, các đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội.  

- Chương 2:  Những nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông:Mô 

tả dân tộc học. 

Chương này có 41 trang, trình bày những nghi lễ chuyển đổi của người 

Hoa Quảng Đông ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay theo dạng mô tả dân tộc học 

để chỉ rõ những nghi lễ nào là nghi lễ chuyển đổi, phân tích các dấu hiệu của sự 

phân ly, ngưỡng và hội nhập trong các nghi lễ; Nêu lên sự chuyển đổi của mỗi cá 

nhân và những người có liên quan sau mỗi giai đoạn chuyển đổi: lễ đầy tháng, lễ 

khai học, lễ cưới, mừng thọ và lễ tang.  

- Chương 3: Chức năng của nghi lễ chuyển đổi. 

Chương này có 41 trang, phân tích chức năng của nghi lễ dưới cấp độ cá 

nhân và cộng đồng bao gồm ba chức năng: chức năng tâm lý, chức năng xã hội và 

chức năng văn hóa - giáo dục. 

- Chương 4: Những yếu tố ảnh hưởng đến nghi lễ chuyển đổi và sự biến 

đổi trong nghi lễ chuyển đổi. 

Chương này gồm 52 trang, tìm ra những khác nhau về hình thức và nội 

dung nghi lễ dưới góc độ giới, tuổi, điều kiện kinh tế, mạng lưới xã hội, niềm tin tôn 

giáo. Phân tích những nguyên nhân dẫn đến những biến đổi và những biến đổi đó 



 

 

  

trong của nghi lễ hiện nay so với nghi lễ diễn ra vào những thập niên 50, 60 của thế 

kỷ XX.  

9. Những khó khăn và thuận lợi: 

Thuận lợi: Địa bàn nghiên cứu cũng chính là địa bàn cư trú của tác giả nên 

tác giả có điều kiện tham dự được nhiều nghi lễ của người Hoa, thu thập thông tin 

phong phú về nghi lễ chuyển đổi. Vì có thời gian dài tham dự các nghi lễ cùng với 

cộng đồng nên tác giả có cơ hội trải nghiệm, phỏng vấn sâu những người trong 

cuộc. 

Mặt khác, tác giả có mối quan hệ lâu dài và thân tình với nhóm người Hoa 

Quảng Đông cũng chính là những nhà nghiên cứu của Ban công tác người Hoa 

thành phố Hồ Chí Minh (nay là Ban Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh), nên có thể 

khai thác được rất nhiều thông tin về văn hóa người Hoa Quảng Đông. Tham dự 

những nghi lễ chuyển đổi của chính những nhà nghiên cứu này, tác giả vừa thu thập 

được tư liệu điền dã dân tộc học vừa có được nguồn thông tin dồi dào từ những 

cuộc phỏng vấn sâu chính người trong cuộc. Điều này càng làm tăng thêm tính chân 

xác của nguồn tư liệu luận án. 

Văn hóa của người Hoa là vấn đề tác giả đã có thời gian nghiên cứu từ nhiều 

năm nay (từ năm 2000 với đề tài luận văn thạc sĩ) nên đã có vốn kiến thức nhất định 

về đề tài này. 

Với sự phát triển của ngành Nhân học như hiện nay, tác giả có thể dễ dàng 

tiếp cận được những lý thuyết nghiên cứu của phương Tây để hiểu và vận dụng vào 

nghiên cứu này. 

Bên cạnh những thuận lợi khách quan và chủ quan, tác giả còn một khó khăn 

lớn nhất trong nghiên cứu này là tác giả không thông thạo tiếng Quảng Đông để 

hiểu tường tận các ngữ cảnh của nghi lễ, còn hạn chế trong việc tiếp cận các tài liệu 

viết về nghi lễ bằng tiếng Quảng Đông. Tuy nhiên, khó khăn này phần nào được 

khắc phục nhờ cộng đồng người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh sử 

dụng tiếng Việt một cách phổ biến (trừ những người lớn tuổi, ít tiếp xúc với xã hội), 



 

 

  

tác giả có thể giao tiếp với cộng đồng bằng tiếng Việt và tác giả có những người bạn 

thông thạo tiếng Hoa đã dịch giúp tài liệu được viết bằng tiếng Hoa. 

Vì hạn chế trên, nên luận án sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót, tác giả 

luôn sẵn sàng đón nhận những đóng góp ý kiến của quý thầy cô, đồng nghiệp cũng 

như những “người trong cuộc”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

KHUNG PHÂN TÍCH VÀ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU 
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Chƣơng 1 

NHỮNG TIỀN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀ 

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Các khái niệm liên quan: 

Để có tiền đề lý luận nghiên cứu cho đề tài “Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa 

Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” chúng tôi trình bày một số khái 

niệm chính yếu: Nghi lễ, nghi lễ chuyển đổi, mạng lưới xã hội, cấu trúc xã hội, giao 

lưu văn hóa, biểu tượng, người Hoa Quảng Đông. 

Nghi lễ [ritual] 

Về mặt từ nguyên, từ “nghi lễ” bắt nguồn từ tiếng Latin là ritus -  nghĩa là 

hành vi có trật tự. Về mặt ý nghĩa của từ này các nhà nhân học đã đưa nhiều định 

nghĩa khác nhau về nghi lễ. 

 Robert Smith (1889) giả thuyết rằng tôn giáo bao gồm niềm tin và nghi lễ, 

như vậy nghi lễ theo ông là những thực hành tôn giáo [63: 177]. Trong khi 

Durkheim (1912) cho rằng nghi lễ “là hoạt động chỉ ra những quy định (rule) con 

người biết để tự điều chỉnh hành vi ứng xử của mình trước những đối tượng thiêng” 

[63: 177]. Trong Golden Bough (1890), Frazer phân chia thế giới thành hai lĩnh 

vực: thế tục và linh thiêng, nghi lễ thuộc lĩnh vực thiêng. Theo Jane Harrison (1912, 

1913) nghi lễ là sự kịch tính hóa mang tính ma thuật những hoạt động thường nhật. 

Để phân biệt những hành vi mang tính nghi lễ và không mang tính nghi lễ dựa vào 

dấu chỉ có hay không có bối cảnh tôn giáo. Nghi lễ theo Tylor là phương tiện giao 

tiếp với những thực thể linh hồn” là “cầu nguyện, hiến tế, nhịn ăn, định hướng và 

tẩy uế” [15: 948]. Peter Winch cho rằng “nghi lễ thường bị chỉ trích là hành vi 

không lý tính, không thực tế và không khoa học” [76: 4]. Nghi lễ là "hành vi trang 

trọng và mang tính biểu tượng (Robert H. Winthrop) [86:124 ]. Theo Victor Turner, 

nghi lễ (ritual) “là hành vi được quy định có tính chất nghi thức dành cho những 

dịp, không liên quan đến công việc có tính chất kỹ thuật hàng ngày, mà có quan hệ 

với các niềm tin vào đấng tối cao hay các sức mạnh thần bí” [96: 19].  



 

 

  

Với những định nghĩa “nghi lễ” trên, có thể hiểu nghi lễ là những hành vi 

được tổ chức vào những dịp nhất định có tính chất nghi thức, trang trọng và mang ý 

nghĩa biểu tượng, được kiểu thức hóa, lặp đi lặp lại, diễn ra trong thời gian và 

không gian được xác định. 

Nghi lễ chuyển đổi [rite of passage] 

Nghi lễ chuyển đổi là nghi lễ đánh dấu sự chuyển đổi của cá nhân trong suốt 

vòng đời, từ tình trạng này sang tình trạng khác, từ vai trò, địa vị này sang vai trò, 

địa vị khác, hợp nhất những kinh nghiệm của con người và kinh nghiệm văn hóa với 

vận số sinh học: ra đời, sinh con, chết đi. Những nghi thức này tạo sự khác biệt cơ 

bản, được tiến hành trong tất cả các nhóm, giữa già và trẻ, đàn ông và đàn bà, sống 

và chết. Con người thuộc về cả tự nhiên và văn hóa, thông qua nghi lễ chuyển đổi 

con người có thể suy ngẫm, thể hiện [formulate] và thể hiện lại [reformulate] phần 

con và phần người của con người. [54: 380-387]. 

Khái niệm nghi lễ chuyển đổi của Arnold van Gennep được Victor Turner kế 

thừa và phát triển. Victor Turner cho rằng hầu hết các nghi lễ có liên quan đến sự 

chuyển đổi từ tình trạng này sang tình trạng khác. Trong The Ritual as process 

(Tiến trình nghi lễ), Victor Turner nhấn mạnh đến vai trò chuyển tiếp của nghi lễ 

trong các xã hội, quan trọng nhất là giai đoạn “ngưỡng”. Giai đoạn ngưỡng chứa 

đựng những thành tố phổ quát và quan trọng. Turner quan sát những người đang ở 

giai đoạn ngưỡng không thuộc những phân loại nhất định của hệ thống xã hội, cảm 

nhận sự phụ thuộc lẫn nhau và tính duy nhất, mà Turner dùng thuật ngữ 

“communitas” để chỉ những người cùng giống nhau ở trình trạng ngưỡng, có cùng 

cấu trúc. Ở giai đoạn ngưỡng, tính người không phân biệt được [undifferentiated 

humanness], ái nam ái nữ [androgyny], và địa vị thấp kém, thể hiện một cách biểu 

tượng như một loại của tabula rasa, trinh nguyên, tình trạng chưa thể xác định 

được. Ngay cả những thời kỳ lịch sử cũng có thể là thời kỳ ngưỡng, thời kỳ chuyển 

tiếp, khi quá khứ mất đi mà tương lai chưa thể hiện rõ ràng. Tại những thời điểm 

này, lối “giả định” [subjunctive] của văn hóa thịnh hành, và cách xử sự, sự tưởng 

tượng, và sự phân đôi được khuyến khích. Người ở giai đoạn ngưỡng “thường bị 



 

 

  

loại trừ, bị tách biệt, đưa vào bóng tối, che giấu, không thuộc loại nào và cũng 

chẳng có dấu hiệu gì; nếu nói bằng ngôn từ của cấu trúc xã hội thì người đang nhập 

môn là vô hình.  Và kết quả người đang nhập môn nằm trong tình trạng “nửa vời 

(betwixt and between) không ở đây mà cũng chẳng ở kia, không phải trẻ con và 

cũng chưa phải là người lớn..” [54: 385]. 

Mary Douglas phát triển thêm cách lập luận về tính cấu trúc của những nghi 

lễ nhập môn trong công trình Purity and Danger (Sự trong sáng và  Sự nguy hiểm). 

Mary Douglas giải thích những đảo lộn giới tính và vai trò rất phổ biến trong những 

nghi lễ. Bà cho rằng những nghi lễ như một phản chiếu tính đối xứng của xã hội 

thông thường. Bà đưa ra khái niệm về sự ô uế là “một phản ứng để bảo vệ những 

nguyên tắc và phạm trù mà chúng ta yêu mến khỏi những điều trái ngược với 

chúng”, “cái không rõ ràng là cái không trong sạch.  Giai đoạn chuyển tiếp thì đặc 

biệt ô uế, bởi họ không là cái này và cũng không là cái kia, hoặc có thể là cả hai, 

hoặc không ở đây cũng không ở kia, hoặc thậm chí không ở đâu cả. Những người 

đang được chuyển tiếp hầu như luôn luôn bị coi như nguồn gây ô uế” [94: 331]. 

Mircea Eliade trong Rites and Symbols of Initiation (Những nghi lễ và biểu 

tượng của sự nhập môn) (1958) cho rằng những động lực trong nghi lễ chuyển đổi 

cung cấp phương tiện, thông qua đó những người tham dự có thể đạt đến sự hoàn 

hảo về mặt tôn giáo. Khái niệm đàn ông và đàn bà cung cấp tính cấu trúc nền tảng 

trong trật tự xã hội thông thường, giới này bị thu hút bởi thuộc tính của giới kia [54: 

380].  

Alice Schlegel và Herbert Barry, hai nhà dân tộc học người Mỹ trong The 

Evolutionary Significance of Adolescent Initiation Ceremonies (Ý nghĩa tiến hóa 

của những nghi thức thành đinh tuổi mới lớn) cho rằng những nghi thức tuổi dậy thì 

của thiếu nữ là một trong những nghi lễ chuyển đổi quan trọng [54: 380].  

Trong công trình Transitions: Four Rituals in Eight Cultures (Sự chuyển tiếp: 

Bốn nghi lễ trong Tám nền văn hóa (1980). Martha và Morton Fried đề cập đến bốn 

sự chuyển tiếp then chốt: sinh ra, dậy thì, kết hôn và chết và cho rằng những chuyển 



 

 

  

tiếp này không liên quan mật thiết đến sự thành công của hoạt động và cố kết xã hội 

[54: 380].  

Leach (1961) cho rằng “Từ khi được sinh ra đến khi mất đi, bất kỳ khi nào bắt 

đầu hoặc kết thúc một giai đoạn mang tính xã hội con người đều tổ chức lễ kỷ 

niệm” [84: 92]   

Henro Junod cho thấy các nghi thức chuyển tiếp không chỉ bó hẹp ở những 

thời điểm khủng hoảng trong cuộc đời như đã được định rõ trong một nền văn hóa, 

mà có thể đi kèm bất kỳ một sự thay đổi nào từ một trạng thái này sang trạng thái 

khác. Giống như khi cả bộ tộc tham dự chiến tranh, hay khi bộ tộc đó xác nhận sự 

chuyển tiếp từ trạng thái thiếu thốn sang trạng thái no đủ bằng cách thực hiện một lễ 

hội trái chín đầu mùa hay một lễ tạ ơn vào cuối mùa. [48: 328]. 

Theo Moore và Habel “Nghi lễ chuyển đổi là nghi lễ làm cho người nhập môn 

tách rời với thế giới này để gia nhập vào thế giới khác. Nghi lễ chuyển đổi được tiến 

hành vào những dịp đặc biệt và có liên quan trực tiếp đến một giai đoạn mới của 

cuộc đời. Nhiều nền văn hóa khác nhau thực hiện nghi lễ sinh con, nghi lễ dậy thì, 

hôn lễ, lễ tang; nghi lễ gia nhập tôn giáo cũng được xem là nghi lễ chuyển đổi: như 

lễ rửa tội đối với người Công giáo” [81: 1] 

Từ những định nghĩa trên chúng ta xác định rằng nghi lễ chuyển đổi – đối 

tượng nghiên cứu của luận án - là những nghi lễ mang tính xã hội, văn hóa gắn với 

chu kỳ sinh học của đời người từ khi sinh ra đến khi mất đi, đánh dấu sự chuyển đổi 

địa vị của cá nhân liên quan đến các sự kiện sinh ra, trưởng thành, kết hôn, lên lão 

và mất đi. 

Mạng lưới xã hội [social network] 

Trong Society in Focus: An Introduction to Sociology [Khái quát về xã hội: 

Dẫn nhập về Xã hội học] Thompson và Hickey định nghĩa “Mạng lưới xã hội bao 

gồm toàn bộ các mối quan hệ của cá nhân trong các nhóm, của các thành viên trong 

nhóm xã hội, cộng đồng. Mạng lưới xã hội bao gồm các quan hệ gia đình, bạn bè, 

láng giềng, các quan hệ trong các tổ chức đoàn thể, tầng lớp hiệp hội, đảng phái, 

nghề nghiệp. Con người luôn tạo ra và duy trì mạng lưới xã hội vì vai trò của nó 



 

 

  

trong việc phát triển nghề nghiệp, sự ủng hộ về mặt xã hội, sự thăng tiến vị thế xã 

hội, vì quyền lợi và nhu cầu được ủng hộ của cá nhân [97:10] 

Nói cách khác “Mạng lưới xã hội (social network) là một tập hợp các mối 

quan hệ giữa các thực thể xã hội gọi chung là các actor. Các thực thể xã hội này 

không nhất thiết chỉ là các cá nhân mà còn là các nhóm xã hội, tổ chức, thiết chế, 

công ty, xí nghiệp và các quốc gia.” [43: 67]. 

Hay “Mạng lưới xã hội là một cấu trúc xã hội hình thành bởi những cá nhân 

(hay những tổ chức), các cá nhân được gắn kết bởi sự phụ thuộc lẫn nhau thông qua 

những nút thắt như tình bạn, quan hệ họ hàng, cùng sở thích, trao đổi tài chính, quan 

hệ tình dục, những mối quan hệ về niềm tin, kiến thức và uy tín” [109] 

Cấu trúc xã hội [social structure] 

Cấu trúc xã hội là sự sắp đặt của các mối quan hệ xã hội mà trong đó các 

thành viên của xã hội hay cộng đồng có liên quan với nhau một cách khác nhau [70: 

111]. Cấu trúc xã hội là những bộ phận cấu thành các mối quan hệ xã hội trong một 

xã hội. Cấu trúc đó điều chỉnh sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các thành viên trong xã 

hội, nó cung cấp những nguyên tắc trong những chuẩn mực văn hóa được gọi là 

những giá trị văn hóa. Nói một cách tổng quát, cấu trúc xã hội duy trì sự ổn định 

toàn xã hội. [110] 

Như vậy, cấu trúc xã hội bao gồm các đặc tính được thừa nhận trong xã hội 

theo thời gian, liên quan đến những sự khác biệt quan trọng (giai cấp xã hội, chủng 

tộc/dân tộc, tôn giáo, nông thôn/thành thị) giữa các nhóm người trong việc tiếp cận 

với nguồn lực vật chất, xã hội và tâm lý. Nói đến cấu trúc xã hội là nói đến một hệ 

thống các quan hệ xã hội. Cấu trúc xã hội dựa trên ý tưởng cho rằng xã hội được 

phân chia thành các nhóm khác nhau với những chức năng, ý nghĩa, mục đích khác 

nhau. Cấu trúc xã hội trả lời câu hỏi: các mối quan hệ xã hội được tổ chức theo 

những kiểu hình như thế nào. Cấu trúc xã hội là một công cụ phân tích, nó giúp 

chúng ta hiểu được cách thức con người ứng xử trong đời sống xã hội. [27: 22,23] 

Tiếp biến văn hóa [acculturation]  



 

 

  

Tiếp biến văn hóa là  hiện tượng hỗn dung văn hóa do quá trình tiếp xúc trực 

tiếp và lâu dài giữa hai nền văn hóa khác nhau dẫn đến sự biến đổi một hay nhiều 

mô thức văn hóa trong hiện tại của từng cộng đồng” [66: 1]. Nói rõ hơn, tiếp biến 

văn hóa còn là quá trình hòa hợp văn hóa “là sự xích lại gần nhau của những nhóm 

người, tộc người khác nhau về nguồn gốc lịch sử, về tiếng nói, về văn hóa, nhưng 

do cùng cộng cư lâu dài trên một vùng lãnh thổ, cùng sinh sống làm ăn trong một 

môi trường địa lý và sinh thái giống nhau, trên một vùng lịch sử văn hóa, đặc biệt là 

trong một quốc gia thống nhất, thì sự giao lưu kinh tế –văn hóa lâu dài sẽ dẫn đến 

sự hội nhập các tộc người” [9: 458].  

Biểu tượng 

Biểu tượng “là một cái gì đó đại diện cho cái khác” [79:7]. “Biểu tượng có 

thể là một vật, một nhóm từ, hoặc một hành động. Và mọi biểu tượng có thể đại 

diện cho một tư tưởng trừu tượng. Sử dụng biểu tượng là để liên thông một điều nào 

đấy, một quan niệm, một thái độ, một cảm nghĩ. Biểu tượng hầu hết là ngẫu thành 

(arbitrary), không có mối liên hệ trực tiếp và rõ ràng giữa cái dùng làm đại diện và 

cái được đại diện, giữa hình thức biểu đạt và nội dung biểu đạt (giống như từ và 

khái niệm trong ngôn ngữ) [31: 3] 

Trong Concise Oxford Dictionary định nghĩa “biểu tượng là cái được xem là 

sự ưng thuận chung, đương nhiên được lấy làm cái tiêu biểu hoặc đại diện hoặc gợi 

lại một số điều cho việc sở hữu những tính chất tương tự hoặc cho sự kết hợp hoặc 

theo suy nghĩ” [95: 19] 

 “Các biểu tượng là kết quả của những phản ứng văn hóa chung của xã hội 

gắn liền với kinh nghiệm sống, các giá trị và tư tưởng, xúc cảm (…). Các biểu 

tượng được vận động cùng với trình độ phát triển lịch sử của bản thân con người và 

xã hội loài người. Biểu tượng đánh dấu trình độ phát triển xã hội (…). Các biểu 

tượng được xã hội hóa không chỉ có một ý nghĩa và cũng không nhất thành, bất 

biến. Có biểu tượng ở dân tộc này, thời đại này, xã hội này mang ý nghĩa này, 

nhưng ở dân tộc khác, thời đại, xã hội khác lại mang ý nghĩa  khác” [22: 62] 

 Người Hoa Quảng Đông 



 

 

  

Dựa trên khía cạnh văn hoá, ngôn ngữ, xã hội có thể xác định người Hoa 

Quảng Đông là một cộng đồng người Hoa nói tiếng Quảng Đông như tiếng mẹ đẻ 

(không tính nhóm cộng đồng có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Đông nhưng không nói 

tiếng Quảng Đông: Hẹ, Triều Châu). Người Hoa Quảng Đông – khách thể nghiên 

cứu trong luận án này là cộng đồng người Hoa đến từ tây bắc Quảng Đông thuộc 

châu thổ sông Tây Giang, tiếng Quảng Đông là ngôn ngữ mẹ đẻ. Dưới thời chính 

quyền thực dân Pháp, cộng đồng này thuộc bang Quảng Châu [25: 43] và hiện nay, 

danh từ “Người Hoa Quảng Đông” được dùng để chỉ nhóm người Hoa đến từ tỉnh 

Quảng Đông nói tiếng Quảng Đông để phân biệt với các nhóm người Hoa Triều 

Châu, Phúc Kiến, Hải Nam, Hẹ đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. 

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu: 

Hiện có nhiều công trình nghiên cứu về nghi lễ vòng đời của người Hoa 

nhưng phần lớn các tác giả không nghiên cứu những nghi lễ này theo hướng tiếp 

cận nghi lễ chuyển đổi của Anorld van Gennep. Chúng tôi tạm chia những công 

trình này thành ba nhóm: Nhóm công trình xem nghi lễ vòng đời là một trong nhiều 

phong tục tập quán của người Hoa nên các tác giả chỉ nhắc qua các nghi lễ không đi 

sâu phân tích các nghi lễ này vì đây không phải là đối tượng nghiên cứu chính của 

những đề tài này. Nhóm công trình nghiên cứu toàn bộ các nghi lễ vòng đời cũng 

không thể đi sâu phân tích một nghi lễ nào. Nhóm thứ ba là các công trình nghiên 

cứu hai nghi lễ liên quan đến hai sự kiện trọng đại của một đời người:  nghi lễ hôn 

nhân và nghi lễ tang ma, hoặc chỉ đề cập đến một trong hai nghi lễ này. Trong số rất 

nhiều công trình nghiên cứu nghi lễ vòng đời chỉ có số ít công trình theo hướng tiếp 

cận Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa ở Trung Quốc, và một công trình nghiên cứu 

trường hợp  nghiên cứu nghi lễ hôn nhân và tang ma của cộng đồng Hoa Triều Châu 

ở Nam bộ theo khung lý thuyết của Anorld van Gennep. 

Nhóm công trình nghiên cứu lễ cưới, lễ tang dưới dạng thức phong tục tập 

quán, là một trong những biểu hiện của văn hóa Trung Hoa: 

Nhà nhân học người Mỹ, Francis L.K. Hsu (1948) đã viết về cá tính và văn 

hóa của cộng đồng người Hoa ở tây nam Trung Hoa trong công trình Under the 



 

 

  

Ancestors’ Shadow (Dưới hình bóng của tổ tiên). Trục phân tích chính của công 

trình là tổ tiên, nên lễ cưới và lễ tang được đề cập với chức năng cung cấp phương 

tiện chăm lo nhang khói cho tổ tiên và giúp linh hồn tổ tiên được siêu thoát, an lành 

và trở về chúc phúc cho con cháu. Tác giả lập luận rằng cộng đồng người Hoa ở thị 

trấn phía Tây (West Town) tuân theo nguyên tắc ngoại hôn, phụ hệ để đảm bảo cho 

việc mở rộng, và nối dài dòng họ. Việc sinh con trai rất quan trọng nên người Hoa 

tại đây còn thực hiện những hình thức saman để cầu tự, hay phòng ngừa điều không 

hay trong thời gian mang thai nhằm đảm bảo cuộc sinh mẹ tròn con vuông. Tác giả 

đề cập đến vai trò của thầy bói và bà mai trong lễ cưới. Bà mai là người trung gian 

giúp hai gia đình đạt được sự thỏa thuận về lễ cưới. Tác giả mô tả trình tự các nghi 

thức trong lễ cưới, những quy ước, ràng buộc của hai dòng họ cô dâu-chú rể, những 

quy định đối với cô dâu, chú rể.  

Về lễ tang, Hsu viết “chết là một sự kiện đánh dấu sự chuyển đổi của một cá 

nhân từ thế giới con người sang thế giới linh hồn. Tất cả những lễ tang ở West 

Town đều nhằm vào những mục đích: giúp linh hồn an toàn trở về thế giới bên kia; 

an ủi, vỗ về linh hồn; người sống bày tỏ cảm xúc đau buồn; đảm bảo linh hồn người 

chết không quấy phá người sống” [65: 154]. Chức năng giống nhau nhưng hình 

thức lễ tang khác nhau do điều kiện kinh tế, địa vị xã hội, tình trạng hôn nhân, tuổi 

tác và tôn giáo [65: 154-155]. Trong lễ tang người ta thực hiện những kiêng kỵ với 

ý nghĩa phòng vệ. Bối cảnh xã hội “trọng nam khinh nữ” thể hiện rõ trong lễ cưới. 

Đối với lễ tang “người vợ để tang cho người chồng như để tang cha mẹ chồng 

nhưng người chồng để tang vợ nhẹ hơn” [65: 159]. Tác giả cho rằng người chết ở 

thế giới linh hồn cũng khát khao, mơ ước và có cảm xúc như khi người đó còn sống. 

Đây là nguồn tư liệu để tác giả so sánh lễ cưới, lễ tang của người Hoa Quảng Đông 

ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay với lễ cưới, lễ tang của người Hoa ở vùng thị 

trấn ở Trung Quốc (West Town) đầu thế kỷ XX.   

Trong Cholon ville chinoise (Người Hoa ở Chợ Lớn), J.M.de Kermadec 

(1955) dành một chương mô tả trình tự, quang cảnh, những kiêng kỵ trong lễ tang 

của người Hoa ở Chợ Lớn. Theo tác giả “không khí tang lễ của người Hoa không có 



 

 

  

vẻ gì ủ ê và sự buồn tẻ thông thường của đoàn người đưa tang: Đó là một lễ lớn 

được tổ chức dành cho người quá cố giống như những gì diễn ra trong lễ cưới hay lễ 

kỷ niệm” [99: 89]. Tang lễ của mỗi nhóm ngôn ngữ được tổ chức theo cách khác 

nhau. Đối với người Phúc Kiến và người Quảng Đông, lễ tang được tổ chức trong 

không khí rất trang nghiêm, trong khi đó tang lễ của người Triều Châu không khí 

dường như thân mật hơn. Những hành vi tôn giáo trong lễ tang của người Hoa 

thường xuất phát từ: nguồn gốc quan trọng nhất là tín ngưỡng dân gian (religion 

populaire), thứ hai ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo. 

Nguyễn Thị Hoa Xinh (1997) với Tín ngưỡng và tôn giáo của người Hoa 

Quảng Đông ở Thành phố Hồ Chí Minh [50], là công trình dân tộc học đầu tiên 

nghiên cứu về cộng đồng người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh. Đối 

tượng nghiên cứu của đề tài là tín ngưỡng – tôn giáo, nên các nghi lễ chuyển đổi 

của cộng đồng người Hoa Quảng Đông chỉ được tác giả nhắc qua một cách sơ lược 

trong phần phong tục tập quán (hơn 4 trang). Tác giả chỉ nêu tên gọi (lễ đầy tháng, 

đầy năm, nghi lễ hôn nhân, lễ mừng thọ, lễ tang), thời gian (của đời người) và các 

bước tiến hành nghi lễ, không đi sâu mô tả hay phân tích nghi lễ.  

Trong Những con đường tâm linh phương Đông, Theodore M.Ludwig (2004) 

cho rằng tại các thời điểm liên quan đến việc sinh ra, trưởng thành, kết hôn và qua 

đời của con người ở mọi nền văn hóa đều được tổ chức nghi lễ. Theo M.Ludwig 

“phù hợp với vai trò quan yếu của gia đình và tổ tiên, hai cái lễ quan trọng nhất 

trong đời người là đám cưới và đám tang” [41: 206-207]. Tác giả chú ý đến những 

hành vi mang tính phân ly của cô dâu đối với gia đình bố mẹ đẻ và hành vi sum họp 

với gia đình nhà chồng. Nghi thức tang ma tạo “bước chuyển êm thấm” [41: 208] 

của người quá cố “lên địa vị các ông tổ, bà tổ”. Thông qua nghi lễ, tác giả khái quát 

cấu trúc xã hội Trung Hoa có sự cân bằng trong mối quan hệ giữa cá nhân và gia 

đình, cộng đồng. Công trình đã cung cấp bức tranh toàn cảnh về xã hội truyền thống 

Trung Hoa với Nho giáo là bệ đỡ cho hệ tư tưởng và quan hệ nhân luân. 

Trong luận án tiến sĩ Tín ngưỡng dân gian của người Hoa ở Nam Bộ, Võ 

Thanh Bằng (2005) [1] đề cập đến các nghi lễ chuyển đổi (bao gồm ba nghi lễ 



 

 

  

chính: sinh con, hôn lễ và tang lễ) dưới góc độ những kiêng kỵ mà người thụ lễ và 

các thành viên có liên quan phải tuân theo trong giai đoạn ngưỡng của sự chuyển 

đổi. Mục đích của những kiêng kỵ để đảm bảo cuộc sinh “mẹ tròn con vuông”, ngăn 

ngừa ma quỷ xâm hại đứa trẻ, tránh xung khắc giữa đôi vợ chồng mới cưới, giữa 

nàng dâu mới và những thành viên khác trong gia đình chồng, đảm bảo có con 

truyền thừa, tránh trùng tang [1: 109 - 110] 

Trong Tìm hiểu văn hóa Trung Hoa, Phạm Khang và Lê Minh (2011) [24] đề 

cập đến những vấn đề khác nhau của đất nước Trung Hoa (lịch sử, tư tưởng, tôn 

giáo, văn hóa cổ trung đại, lịch sử, văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật) trong đó 

có dành hai mươi bốn trang viết về tục cưới hỏi và tục tang ma truyền thống từ thời 

Xuân Thu, Đường, Tống, Nguyên, Minh. Trong phong tục cưới hỏi, tác giả khái 

lược về các vấn đề: độ tuổi kết hôn, quan niệm hôn nhân “cha mẹ đặt đâu con ngồi 

đó”, “môn đăng hộ đối”, “ngũ hành bát tự”, trình tự các nghi thức trong lễ cưới, chế 

độ hôn nhân. Về tục tang ma, tác giả bàn đến hình thức mai táng, các nghi thức tiễn 

đưa người chết: chiêu hồn, tiểu liệm, canh giữ thi thể, phát tang – tang phục, đại 

liệm, cung cách phúng viếng, đưa tang, khóc tang. Vì đây là công trình lược khảo 

về văn hóa Trung Hoa nói chung, nên phần nghi lễ cũng chỉ dừng ở mức độ mô tả 

các nghi thức chưa đi sâu lý giải nguồn gốc và ý nghĩa. Tác giả cũng không gắn các 

nghi lễ với một cộng đồng cụ thể có lẽ đây là những nghi thức mang tính phổ quát 

của người Hán ở Trung Hoa. Các tài liệu tác giả trích dẫn được đặt trong ngoặc kép 

nhưng tác giả không ghi nguồn trích dẫn. Tuy nhiên, những thông tin được tác giả 

đưa ra có niên đại rõ ràng, có thể dùng để đối chiếu với lễ cưới và lễ tang của người 

Hoa Quảng Đông hiện nay. 

Nhóm công trình nghiên cứu những nghi lễ truyền thống của người Hoa nói 

chung, không phân biệt nghi lễ vòng đời, nghi lễ thờ cúng tổ tiên, hay nghi lễ chính 

trị: 

Patricia Buckey Ebrey (1991), Chu Hsi’s Family Ritual: A Twenth – Century 

Chinese Manual for the Performance of Cappings, Weddings, Funerals and 

Ancestral Rites (Nghi lễ gia đình thời Chu Hy: Những chỉ dẫn của người Trung Hoa 



 

 

  

thế kỷ XII  cho các lễ: Đội mũ, lễ cưới, lễ tang và thờ cúng tổ tiên) là công trình (hai 

tập) [80] nghiên cứu lịch sử xã hội thông qua những tập quán và nghi lễ gia đình: lễ 

cưới, lễ tang, cúng tổ tiên. Tác giả đề cao vai trò của những nghi lễ trong việc thể 

hiện tính đa dạng của cuộc sống và các mối quan hệ trong gia đình người Hoa từ 

thời Chu Hy. Ebrey lập luận rằng các nghi lễ gia đình ở Trung Hoa chịu sự chi phối 

của hệ tư tưởng Nho giáo, đề cao “lễ”. Bằng nguồn tư liệu thành văn, công trình 

nghiên cứu nghi lễ theo hướng tiếp cận lịch sử, tác giả lần theo sự biến đổi của các 

nghi lễ từ thời cổ đại, phân tích những nghi lễ biến đổi như thế nào trong từng thời 

kỳ và tại sao. 

Trong Lễ ký do Nhữ Nguyên biên soạn (1996) đã dành một chương thuyết 

minh lễ ý diễn giải ý nghĩa của quan lễ, hôn lễ, tang lễ, ý nghĩa của thời kỳ để tang. 

Mặc dù không gọi là nghi lễ chuyển đổi nhưng tác giả của Lễ ký đã chỉ ra sự chuyển 

đổi của cá nhân sau nghi lễ. Quan lễ - lễ thành đinh của con trai người Hán (20 tuổi) 

đánh dấu sự trưởng thành của đứa bé trai. Kể từ sau Quan lễ, người con trai bắt đầu 

mặc trang phục của người trưởng thành (không mặc trang phục nhiều màu sắc như 

đứa trẻ) “anh ta cảm thấy đây là sự khởi đầu của một giai đoạn mới, không thể 

giống như đứa trẻ trước đây được nữa. (…) bộ y phục còn có tác dụng làm tôn lên 

tư cách. Cá nhân ăn mặc chỉnh tề cũng chính là để mình tự hiểu phải chú ý về tác 

phong, lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành vi, tự kiểm soát giới hạn của mình, không dám 

hành động tùy tiện. Đây là sự phát huy tác dụng của lễ nghi (…). Chỉ sau khi trải 

qua Quan lễ anh ta mới đủ tư cách tham dự các buổi lễ khác…” [28: 161]. Tác giả 

cũng nhắc đến chức năng giáo dục của quan lễ “không khí long trọng trang nghiêm 

của ngày lễ cũng như quá trình làm lễ, đương nhiên đem lại cho cậu trẻ một ấn 

tượng suốt đời khó quên, khiến nó nhận thức được sâu sắc đây là bước khởi đầu 

quan trọng nhất trong đời người.” [28: 162].  Ý nghĩa về hôn lễ là “sự đồng tâm 

hiệp lực của vợ chồng, cùng nhau thờ phụng tổ tiên, kế đến là nuôi dưỡng và giáo 

dục con cái để nối dõi tông đường. Hôn lễ vốn có ý nghĩa trọng đại, cho nên những 

người quân tử có đức độ vô cùng coi trọng việc này” [28: 170]. Ý nghĩa của tang lễ 

là dùng các nghi thức để cầu siêu cho linh hồn người chết được siêu thoát và thể 



 

 

  

hiện lòng hiếu, nỗi đau buồn của con cái trước sự ra đi của bố mẹ. Công trình đã ghi 

chép tỉ mỉ những quy định về các ứng xử của con người đối với những sự kiện trọng 

đại của một đời người (trưởng thành, kết hôn, chết đi) của người Trung Hoa dưới 

thời cổ đại, có kèm theo các phụ lục nguyên văn. Đây là  nguồn tư liệu có giá trị để 

tác giả luận án có cơ sở so sánh nghi lễ người Hoa Quảng Đông hiện nay với nghi lễ 

cổ truyền của người Hoa nói chung, từ đó có thể nhận diện những biến đổi trong 

nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.  

Các tác phẩm viết về nghi lễ bằng tiếng Hoa: 仪 礼 全 译 (Nghi lễ toàn 

dịch),儀 禮 (Nghi lễ), 明 徐 氏 仿 宋 单 注 本 (Minh Từ thị phỏng Tống đơn chú 

bản), 儀 禮 (Nghi lễ) [101, [102], [103] ghi lại nguồn gốc, các bước tiến hành và 

người thực hiện tất cả những nghi lễ quan trọng của đời người Hán ở Trung Hoa 

dưới thời phong kiến. Đó là sĩ quan lễ, sĩ hôn lễ, sĩ tương kiến lễ, hương ẩm tửu lễ,  

hương xạ lễ, yến lễ, đại xạ nghi, sính lễ, công thực đại phu lễ, cận lễ, tang,sĩ tang 

lễ, ký tịch lễ, sĩ ngu lễ, đặc sinh quỹ thực lễ, thiếu lao quỹ thực lễ, hữu ti triệt.  

Trong đó có ba nghi lễ chuyển đổi:  Sĩ quan lễ (lễ thành đinh) do người lớn 

tuổi, có đức hạnh làm chủ trì, thực hiện nghi thức đội mũ, công nhận một thiếu niên 

trở thành một người trưởng thành có thể tham dự vào các hoạt động xã hội. Lễ 

thành đinh này ràng buộc người thanh niên vào trách nhiệm của một người trưởng 

thành đối với gia đình và cộng đồng [101:1]. Sĩ hôn lễ (lễ cưới): sau khi trải qua lễ 

thành đinh, người con trai mới có thể thực hiện hôn lễ. Hôn lễ gồm “lục lễ”: Nạp 

thái (kén vợ), vấn danh (hỏi tên), nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ (định ngày), thân 

nghênh (rước dâu), ngày xưa gọi là “lục lễ” [101:38].  Riêng phần lễ tang, tác giả đề 

cập đến trình tự lễ tang, cách thức tiến hành, tang chế trong tang phục, sĩ tang lễ  và 

ký tịch lễ, sĩ ngu lễ. Theo tác giả, căn cứ vào sự khác nhau giữa huyết thống, họ xa 

hay họ gần và trật tự giữa người sống và người chết mà có thời gian để tang, hình 

thức tang phục khác nhau, điều đó biểu thị sự đau buồn sâu hay cạn và tang lễ lớn 

hay nhỏ. Trong phần này tác giả cũng khái quát về 11 loại tang phục: trảm thôi, tề 

thôi tam niên, tề thôi trượng kỳ, tề thôi bất trượng kỳ, tề thôi tam nguyệt, thương đại 

công, thành nhân đại công, huệ thôi, thương tiểu công, thành nhân tiểu công, ti ma 



 

 

  

[101: 371]. Tùy theo ngôi thứ của người chết mà nghi thức tang lễ cũng có những 

quy cách khác nhau, lễ tiết dành cho tang lễ của cha mẹ, thê tử, trưởng tử của các 

chư hầu và kẻ sĩ (người con trai) không giống nhau [101: 424]. Công trình đã mô tả 

tỉ mỉ các nghi lễ truyền thống của người Hán ở Trung Hoa. Đây là nguồn tài liệu 

quý giá để tác giả luận án có cơ sở tìm ra những điểm khác của nghi lễ chuyển đổi 

của người Hoa Quảng Đông hiện nay. 

Phong tục - lễ nghi dân gian Trung Quốc do Hồng Phi, Kim Thoa (2005) 

[33] biên soạn, đề cập đến rất nhiều phong tục và lễ nghi Trung Hoa dưới góc độ 

tâm lý, hành vi và ngôn ngữ. Đó là những điều cấm kỵ, sùng bái tự nhiên, thờ cúng 

tổ tiên, tư tưởng tình cảm con người, mê ngữ, truyền thuyết, ngạn ngữ, ca dao, 

những nghi thức cầu đảo, trong đó nghi lễ chuyển đổi được tác giả xếp vào lễ tiết kỷ 

niệm: tục thành niên, cưới xin và ma chay.  

Trong đất nước Trung Hoa rộng lớn, lễ thành đinh của các tộc người khác 

nhau có tên gọi khác nhau – gắn với hành vi nghi thức chính mà người thành đinh 

phải trải qua: Lễ Đội mũ – con trai người Hán (20 tuổi), lễ Búi tóc – cô gái Tạng (17 

tuổi), lễ Vấn tóc – con trai Tạng (13, 14 tuổi), lễ Khăn quấn trên đầu – người Dao 

(15,16 tuổi). Về phong tục cưới, tác giả chỉ dừng lại giải thích tên gọi 6 nghi thức 

trong lễ cưới cổ truyền của người Hán, và ghi chép lại những phong tục hôn nhân 

của các tộc người thiểu số ở Trung Hoa: Mông Cổ, Di, Thổ Gia, Miêu, Lê, Thái, Ha 

Nê, Đông Hương, Cảnh Pha, Đồng, Dụ Cố, Mã.  Dù mỗi dân tộc có những nét văn 

hóa đặc thù, nhưng tất cả những phong tục trong lễ cưới đều nhằm mục đích hợp 

pháp hóa mối quan hệ giữa người nam và người nữ, quan hệ hôn nhân tạo sự liên 

kết hai dòng họ và chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới trăm năm hạnh phúc. 

Trong phần “Tục mai táng trong dân gian” tác giả đề cập đến thái độ, hành vi mang 

tính nghi thức của thân nhân đối với người quá cố gồm các nghi thức: tống chung, 

báo tang, nhập liệm, thủ phô, các quan, cử tang, điếu ngôn, tiếp tam, xuất thân, lục 

táng. Tất cả những nghi thức trong lễ tang – phải được thực hiện nhằm thể hiện chữ 

hiếu của con cái đối với cha mẹ và cầu cho linh hồn người quá cố được siêu thoát. 

http://gslhcm.org.vn/libol/search/detail.asp?aID=0&ID=436496&FLAG_BORROW=
http://gslhcm.org.vn/libol/search/detail.asp?aID=0&ID=436496&FLAG_BORROW=


 

 

  

Công trình viết dưới dạng mô tả dân tộc học đã phác họa một bức tranh đa sắc về 

văn hóa của đất nước Trung Hoa đa sắc tộc.  

Những công trình nghiên cứu sâu về lễ cưới truyền thống của người Hoa ở 

Trung Quốc: 

 Năm 1865, Reverend Justus Doolittle với nhan đề “Marriage in Traditional 

Chinese Society” (Hôn nhân trong xã hội Trung Hoa truyền thống) được tái bản 

trong công trình Marriage in culture của Janice E. Sockard tại United States, năm 

2002. Reverend Justus Doolittle đã có thời gian dài sống  tại địa bàn để nghiên cứu 

đời sống và lễ cưới của những gia đình giàu có ở tỉnh Phúc Kiến (Fujian), miền 

Nam Trung Quốc trong thế kỷ 19. Tác giả mô tả đoàn người mang của hồi môn của 

cô dâu về nhà chồng như một sự phô trương, khẳng định thân thế của cô dâu. Theo 

ông, sự khác nhau giữa đám cưới của người giàu và người nghèo, của những người 

thuộc giai tầng xã hội khác nhau (ở Trung Quốc có bốn giai tầng: sĩ, nông, công, 

thương) chỉ khác nhau ở khía cạnh chi tiêu, và quy mô mà không khác nhau về ý 

nghĩa của các nghi thức. Xã hội Trung Hoa không phải là một xã hội quân bình mà 

là xã hội có phân tầng rõ rệt, được phản ánh qua hình thức và quy mô lễ cưới. Ở 

Trung Hoa, hôn nhân không chỉ liên kết từng cá nhân và gia đình hạt nhân mà còn 

liên kết gia đình mở rộng, đặc biệt là vị trí giai cấp. Đôi khi hôn nhân còn là cách 

duy trì và thăng tiến địa vị xã hội. Đặc biệt tầng lớp trên (quan lại, trí thức), hôn 

nhân có thể tạo nên sự liên kết chính trị, xã hội thông qua quan hệ thân tộc và huyết 

thống [85: 38-43]. Tác giả không đề cập đến các nghi thức trong hôn lễ mà tập 

trung phân tích vị thế của người chồng, người vợ trong quan hệ hôn nhân, về ý 

nghĩa hôn nhân đối với người con gái, sự phân công lao động của người chồng, 

người vợ trong gia đình. Từ đó Doolittle khái quát xã hội Trung Hoa truyền thống là 

xã hội thuộc về những người đàn ông, người phụ nữ không có quyền trong chính 

ngôi nhà của mình. 

Robert Lam Ping-fai (1986) với bài viết Local Traditional Chinese Wedding 

(Lễ cưới của người Hoa mang tính truyền thống địa phương) mô tả trình tự nghi 

thức lễ cưới truyền thống đã hình thành từ đời nhà Chu (1046-256 B.C) [87], bao 



 

 

  

gồm: Lễ dạm hỏi, lễ đính hôn, những việc chuẩn bị cho lễ cưới, lễ đón dâu, lễ lại 

mặt (sau lễ đón dâu ba ngày). Theo tác giả, lễ cưới phản ánh sự giàu có và vị thế xã 

hội của cô dâu, chú rể. Hôn nhân kết nối và củng cố mối quan hệ của hai gia đình, 

và đảm bảo sự nối dài dòng họ. Đôi vợ chồng trẻ được khuyến khích sinh được 

nhiều con và làm ăn sung túc. Người con gái buộc phải rời xa gia đình mình để đến 

sống ở gia đình chồng. 

Trong Marriage and Inequality in Chinese Society (Hôn nhân và sự bất bình 

đẳng trong xã hội Trung Hoa), Rubie S.Watson Patricia Buckey Ebrey (1991) [88] 

tập hợp các bài viết của cuộc hội thảo cùng tên “Marriage and Inequality in 

Chinese Society”, được tổ chức vào tháng 1 - 1988 tại Asiloma Conference Center, 

Pacific Grove, California. Các tác giả đã nỗ lực khám phá nền tảng lịch sử - xã hội 

của hệ thống hôn nhân người Trung Hoa, cố gắng giải thích điều gì đã dẫn đến hiện 

tượng đính hôn ở tuổi vị thành niên, về  việc chuẩn bị của hồi môn đối với gia đình 

nhà gái. Các tác giả đều cho rằng hôn nhân có liên quan đến căn cước nhóm [group 

identity], đến mạng lưới chính trị và kinh tế, đến những chiến lược dễ thay đổi, đến 

phân tầng kinh tế, xã hội và quyền lực chính trị. Trong công trình này, tác giả nêu 

một ví dụ về trường hợp cô Hsieh Ping-ying (dựa theo quyển tự truyện của cô năm 

1936) đã bị bố mẹ ép phải đính hôn với người con trai của một gia đình danh tiếng, 

giàu có, và xem đây là niềm vinh dự của gia đình. Mẹ cô đã chuẩn bị của hồi môn 

cho cô với số của cải mà bà đã dành dụm trong 10 năm… 

Anne E. Mclaren (2008) với công trình Perfporming Grief – Bridal Laments 

in Rural China (Thể hiện nỗi đau – những than vãn của cô dâu ở miền quê Trung 

Quốc) [52] tiếp cận nghi lễ hôn nhân dưới góc độ ngôn ngữ và giới. Tác giả đi sâu 

phân tích những bài hát dân gian biểu đạt tâm trạng của những cô dâu vùng quê 

Trung Quốc – Yangyi (Thượng Hải) qua đó khái quát thân phận người người phụ 

nữ trong bối cảnh xã hội Nho giáo – trọng nam khinh nữ. Hôn nhân tạo nên sự 

chuyển đổi người con gái từ sự phục tùng người cha sang phục tùng người chồng và 

gắn chặt với bổn phận làm mẹ trong gia đình. Xã hội Trung Hoa cuối thế kỷ XIX 

còn chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng Nho giáo, và nhất là ở những vùng nông thôn 



 

 

  

xa xôi, người con gái từ khi lấy chồng hoàn toàn mất tự do, họ chỉ được trở về nhà 

mẹ đẻ khi có sự cho phép của mẹ chồng, nên trong lễ cưới xuất hiện rất nhiều lời 

than vãn, phản ánh sự bất tuân của cô dâu [52].  

Trong luận án tiến sĩ Balancing Rites and Rights: The Social and Cultural 

Politics of New-Style Weddings in Republican Shanghai (1898-1953) [Việc cân 

bằng giữa nghi lễ và quyền lợi: Những chính sách văn hóa và xã hội về lễ cưới theo 

kiểu thức mới ở Thượng Hải thời Cộng hòa (1898-1953)] [59] Charlotte Cowden 

(2011) chỉ ra sự biến đổi của những lễ cưới theo phong cách tân thời vào cuối thời 

nhà Thanh (1644-1911) và những năm đầu tiên dưới chế độ Cộng sản. Lễ cưới theo 

kiểu thức tân thời có thể được biểu hiện dưới nhiều hình thức, nhưng đối với 

Cowden, điều mới mẻ đó có liên quan đến việc tự do chọn người bạn đời và bãi bỏ 

của tục lệ cô dâu mang của hồi môn về nhà chồng. Cowden cho rằng chế độ chính 

trị của quốc gia có ảnh hưởng đến hành vi cá nhân. Dưới thời Cộng hòa, có sự đổi 

mới trong lễ cưới, đặc biệt là sự thay đổi trong vai trò của cô dâu và quan niệm hôn 

nhân của họ. Lễ cưới theo phong cách tân thời bắt nguồn từ những thành thị trong 

thập niên 1950. Tác giả cũng đề cập đến việc giới trí thức cách tân thừa nhận lễ 

cưới theo phong cách mới như một yếu tố cần thiết của sự đổi mới ở Trung Hoa. 

Cowden tán đồng một nghi thức dân sự “rập khuôn và hàng loạt” thay cho một lễ 

cưới cổ điển “thân mật, linh thiêng và đa dạng”. Trong thời kỳ này, nhà nước nỗ lực 

tiêu chuẩn hóa lễ cưới, xem nó như hành vi dân sự, hình thức cưới tập thể, đơn giản 

tiệc cưới. Thị trường, báo chí cũng tham dự vào việc định hướng cho thanh niên có 

sự lựa chọn trong việc chụp ảnh cưới, bánh cưới, trang phục cưới… 

Những công trình nghiên cứu về lễ tang truyền thống, lễ tang theo nghi thức 

tôn giáo (Phật giáo, Đạo giáo): 

James L. Wtason, Evelyn Sakakida Rawski (1988), trong Death ritual in late 

imperial and modern China (Nghi lễ tang ma ở Trung Hoa trong thời kỳ cận và hiện 

đại) [71] đã tìm hiểu xã hội Trung Hoa qua lăng kính tang lễ. Tác giả đề cấp đến các 

vấn đề: Cấu trúc nghi lễ tang ma của người Trung Hoa, những hình thức cơ bản và 

trình tự của nghi lễ, hướng tiếp cận của một nhà sử học đối với nghi lễ tang ma, 



 

 

  

nghiên cứu trường hợp nghi lễ tang ma ở miền Bắc Trung Hoa, vùng Honolulu và 

Hawaii, về những chuyên gia thực hành tang lễ trong xã hội người Quảng Đông, 

những lời than van của người sống đối với sự ra đi của người thân, sự khác nhau về 

giới và ý thức hệ được thể hiện trước sự sống và cái chết. Lễ tang của những nhóm 

ngôn ngữ, nơi cư trú khác chỉ (Quảng Đông, Phúc Kiến- miền Bắc Đài Loan, người 

Hẹ ở Đài Loan, Hồng Kông) chỉ khác nhau về hình thức nhưng giống nhau về ý 

nghĩa. Tác giả cho rằng người Hoa thường chú ý đến nghi thức an táng và sau an 

táng hơn nghi thức canh thức. Nghi lễ hôn nhân và nghi lễ tang ma là yếu tố quan 

trọng giúp xác định bản sắc văn hóa Trung Hoa. Các yếu tố tộc người, địa vị xã hội, 

giới có liên quan trực tiếp đến quy mô và hình thức tổ chức tang lễ, nên cấu trúc xã 

hội người Hoa được thể hiện trong tang lễ. Tang lễ còn là dịp những người còn sống 

cố kết nhau và cùng bày tỏ tình cảm của mình đối với người quá cố.  

Timothy Brook (1989), Funerary ritual and Building of Lineages in Late 

Imperial China (Lễ tang và việc thiết lập dòng giống trong thời kỳ cận đại ở Trung 

Hoa) [93] quan tâm chức năng của nghi thức tang ma trong việc xác lập và củng cố 

quan hệ huyết thống, bởi trật tự thứ bậc của các thành viên trong gia đình được quy 

định chặt chẽ trong tang lễ thông qua tang phục và nhiệm vụ của từng cá nhân trong 

tang lễ. Mặt khác, tôn giáo cũng có ảnh hưởng đến quan niệm về cái chết và nghi 

thức tang ma của người Trung Hoa vào thời Cận đại (thế kỷ XVII - XVIII). Những 

vị hòa thượng cầu kinh, cầu siêu cho linh hồn người quá cố được siêu thoát. 

Bender, Mark (1966) trong  A Funeral Chant of the Yi Nationality -  In 

Religions of China in Practice (Tụng kinh đám tang – Thực hành tôn giáo ở Trung 

Hoa) [55] cho rằng các yếu tố Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo đan xen, tương tác 

nhau theo nhiều cách khác nhau, được thể hiện rõ nét nhất trong tang lễ. Giữa văn 

hóa Hán và văn hóa các tộc người thiểu số trên đất nước Trung Hoa cũng diễn ra 

quá trình giao lưu, tiếp biến và điều này được phản ánh trong lời kinh được các 

chuyên gia thực hành tôn giáo đọc trong tang lễ. 

Công trình Chinese American death ritual [Lễ tang của người Mỹ gốc Hoa], 

Sue Fawn Chung, Priscilla Wegars (2005) [90] nghiên cứu về nghi lễ tang ma của 



 

 

  

người Mỹ gốc Hoa và hệ thống nghĩa địa của họ từ thế kỷ XIX đến ngày nay để 

chứng minh tầm quan trọng của tang lễ đối với người Hoa sống tại Mỹ và sự biến 

đổi của lễ tang qua thời gian. Những nghi thức truyền thống trong lễ tang nơi quê 

nhà vẫn được bảo tồn nơi đất khách: thay quần áo mới cho người quá cố, đưa thức 

ăn hoặc tiền (tiền xu) vào miệng người chết, vuốt mặt người chết, niềm tin về sự tồn 

tại hai linh hồn thiện và ác nơi người quá cố, việc chọn đất để an táng người quá 

cố... là những điểm giúp nhận diện cộng đồn người Hoa hải ngoại. Phần lớn các lễ 

tang của người Mỹ gốc Hoa được tiến hành theo nghi thức Phật giáo có sự kết hợp 

yếu tố Nho giáo. Các yếu tố về tuổi tác, địa vị kinh tế và xã hội, nguyên nhân cái 

chết (chết già hay do tai nạn, tự tử) đều có ảnh hưởng đến cách thức tổ chức tang lễ.  

Tác giả cho rằng người châu Á có cách biểu đạt cảm xúc trước cái chết của người 

thân khác với truyền thống phương Tây. Sinh và tử là hai sự kiện quan trọng nhất 

trong vòng đời người Hoa nên được tổ chức rất chu đáo. Dù có ý thức bảo tồn văn 

hóa tộc người, nhưng trong quá trình cộng cư với người Mỹ, người Hoa cũng tiếp 

thu, hội nhập văn hóa Mỹ. Hiện nay, nghi lễ tang ma của người Hoa cũng đã tiến 

hành theo nghi thức Công giáo của người Mỹ. 

Phạm Minh Thảo (2008) trong Phong tục tang lễ [40], dành một chương viết 

về các nghi thức trong tang lễ của người Trung Quốc. Tuy nhiên tác giả chỉ dừng lại 

ở mức độ mô tả các hành vi theo phong tục trong tang lễ chứ chưa đi sâu lý giải về 

những nguyên nhân và ý nghĩa của những hành vi đó nhằm giải thích cho quan 

niệm nào. Tuy nhiên, đó là nguồn tư liệu có thể tham khảo về tục lệ tang ma của 

người Hoa ở Trung Quốc, từ đó có thể so sánh với trường hợp nghiên cứu tại thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Đạo giáo sinh tử kỳ thư của Tống Đạo Nguyên (2011) cho thấy các quan 

niệm của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo về sự sống và cái chết, các phương pháp 

luyện thần và hành khí để đạt cuộc sống trường thọ của Đạo giáo. Tác giả đã vẽ nên 

bức tranh thật chi tiết về thế giới âm phủ, diễn tiến của cái chết, hành trình của linh 

hồn nơi âm phủ…trong đó có một chương mô tả trình tự các nghi thức lễ tang Đạo 

giáo của người Hoa bao gồm: tắm rửa, thay quần áo cho người chết, báo tang, khâm 



 

 

  

liệm cùng những kiêng kỵ, phát tang – quy định tang phục, đưa tang, các hình thức 

mai táng, các nghi thức xin tha thứ tội lỗi cho vong linh người chết (bái sám, tụng 

kinh, lễ thắp đèn, nghi thức luyện độ, nghi thức qua cầu), để tang và tảo mộ. Theo 

tác giả nghi thức lễ tang của Đạo giáo “bao gồm rất nhiều nghi lễ cúng tế phong 

phú, hoàn thiện, có hàm nghĩa văn hóa sâu sắc trên toàn thế giới, mục đích là giúp 

thân nhân của người quá cố có được kỳ vọng liên lạc được với người đã chết. Đạo 

giáo cũng dung nạp cả những truyền thống văn hóa của dân gian, khiến các dạng 

nghi thức tổ chức cho người chết trở nên trình tự và long trọng” [29: 290]. Công 

trình được trình bày chi tiết, rõ ràng, khúc chiết nhưng là công trình mang màu sắc 

tôn giáo, không có nguồn tài liệu tham khảo, không có khung thời gian và địa bàn 

rõ ràng. Tuy nhiên, công trình vẫn có thể giúp tác giả có thông tin để so sánh nghi 

thức lễ tang theo Đạo giáo của người Hoa Quảng Đông hiện nay với nghi thức lễ 

tang Đạo giáo mà tác giả trình bày. Mặt khác, công trình còn giúp tác giả lý giải về 

nguyên nhân tiến hành một số nghi thức mà các nhà thực hành tôn giáo không thể 

giải thích. 

Thích Điền Tâm (2011) với công trình Phật giáo sinh tử kỳ thư đã cung cấp 

đầy đủ, chi tiết các nghi thức tang lễ của Phật giáo cùng với những kiêng kỵ: không 

khóc lóc, không chuyển dịch thân xác, kiêng sát sinh. Theo tác giả, các nghi thức có 

lợi cho vong linh như “tác thất: trong khoảng thời gian 49 ngày, cứ mỗi 7 ngày gia 

đình mời pháp sư hoặc tăng chúng đến nhà tụng kinh” [39: 419], tụng kinh bái sám- 

tụng kinh lễ Phật để thỉnh cầu xá miễn tội lỗi khi còn sống, để họ bình an đi qua 

hiểm cảnh Trung ấm, đạt được vãng sinh tốt [39: 421]. Ngoài các tang thức, tác giả 

còn điểm qua một số hình thức an táng: thiên táng, hỏa táng, tháp tác, thủy táng và 

thổ táng của người Trung Quốc cổ xưa. 

Nhóm công trình tiếp cận nghi lễ vòng đời theo hướng tiếp cận nghi lễ 

chuyển đổi 

Trong Themes in religious studies: Rites of passage (Những đề tài nghiên 

cứu tôn giáo: Nghi lễ chuyển đổi) [ 73], Xin Zhong Yao cho rằng nghi lễ là một 

thành tố quan trọng trong văn hóa Trung Hoa, những nghi lễ này không chỉ mang 



 

 

  

đến hạnh phúc cá nhân mà còn tạo nên sự hài hòa xã hội [74: 157]. Thực hiện 

những nghi lễ thích hợp cho từng thời điểm giúp cá nhân vượt qua “ngưỡng” của 

cuộc đời một cách suôn sẻ cũng đồng nghĩa với việc ổn định trật tự xã hội. Nghi lễ 

chuyển đổi trong xã hội Trung Hoa chịu ảnh hưởng ba tôn giáo: Nho giáo, Đạo 

giáo, Phật giáo. Nho giáo có chức năng “giám sát” hành vi và chuẩn mực đạo đức 

của con người, nhấn mạnh rằng mọi việc phải được thực hiện theo lễ, không có lễ, 

hành vi của con người mang tính bản năng của loài vật. Nho giáo ảnh hưởng mạnh 

đến tầng lớp có học. Đạo giáo đề cao sự bất tử, thuyết âm-dương, ngũ hành. Phật 

giáo quan tâm đến cuộc sống sau cái chết và giải thích mối quan hệ giữa tiền kiếp 

và vị lai. Đạo giáo và Phật giáo có ảnh hưởng nhiều đến tầng lớp bình dân. Xin 

Zhong Yan cho rằng “nghi lễ chuyển đổi ở Trung Hoa rất đa dạng và phong phú 

nhưng có bốn nghi lễ chính: lễ sinh con, lễ trưởng thành, lễ cưới và lễ tang. Những 

nghi lễ này tạo niềm tin mãnh liệt giúp cá nhân vượt qua sự bối rối, lo lắng do vai 

trò mới (ở từng giai đoạn) gây nên [74:158] 

Trong bài viết Special Rites of Passage in China (2012) (Những nghi lễ 

chuyển đổi đặc biệt ở Trung Hoa) [89], đề cập đến nghi lễ thành đinh của người 

Hán và một số dân tộc ít người ở Trung Quốc. Đó là Quan lễ được tổ chức cho trẻ 

em nam người Hán, lễ Nhuộm răng và xăm mình của trẻ em người Dai và Blang, lễ 

thay đổi trang phục của tộc người Mosuo, Naxi, Pumi, Yi, lễ Đâm trâu hiến tế cho 

trẻ vị thành niên tộc người Jinuo, kết thúc nghi lễ, người cha tặng cho đứa trẻ nông 

cụ và bộ quần áo mới, đánh dấu đứa trẻ trở thành người trưởng thành. Độ tuổi các 

đứa trẻ trải qua lễ thành đinh ở các tộc người dao động từ 13 – 16 tuổi. Theo tác giả, 

nghi lễ chuyển đổi tạo nền tảng cho sự trưởng thành nhân cách cá nhân và sự ổn 

định, hài hòa xã hội. Nghi lễ chuyển đổi còn đánh dấu bước ngoặt trong đời sống tổ 

tiên người Hoa. 

Tác giả bài viết Study on Chinese Initiation Rites Before the Qin Dynasty 

(Nghiên cứu những nghi lễ trưởng thành trước thời nhà Thanh) [106] cho rằng nghi 

lễ chuyển đổi là nghi lễ được tổ chức cho thanh thiếu niên trở thành người trưởng 

thành bằng hành động đội mũ. Nghi lễ đã xuất hiện từ thời cổ đại, người Hoa gọi là 



 

 

  

lễ Hua xia. Trước thời nhà Hán (Qin), Quan lễ chiếm một vị trí quan trọng trong 

một đời người, được xem là “sự bắt đầu của tất cả các nghi lễ” trong “Tám nghi lễ” 

(Quan lễ, lễ cưới, lễ tang, lễ hiến tế, diện kiếng nhà vua, lễ đón tiếp các thượng 

khách, gặp gỡ giữa những nhà cầm quyền…) và “Lục lễ”. Quan lễ không chỉ có ảnh 

hưởng lớn cuộc sống của một người mà còn có tác động đến toàn xã hội. Ví dụ, sau 

khi vua Zheng của triều đại Qin trải qua lễ “Đội mũ” ở tuổi 22, nhà vua có được 

quyền lực của một vị vua đúng nghĩa. Nhà vua đã thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. 

Theo quyển sách “Nghi lễ là gì?” nghi lễ chuyển đổi của người Hoa rất hoàn hảo và 

phức tạp, được chia làm ba giai đoạn và mười tám mắc xích. Sau thời đại nhà Tần 

(Wei) và nhà Hán (Jin), nghi lễ được giản lược. Một số học giả Trung Quốc Zhen-

gxuan, Liu-xiang, Jia-gongyan, Qin-huitian, Huang- yizhou, Jiang-shaoyuan, Yang- 

tianyu, Peng-lin viết một công trình đề cập đến nghi lễ chuyển đổi với các vấn đề: 

Những khái niệm liên quan đến nghi lễ chuyển đổi, lịch sử và hiện trạng, nguồn 

gốc, đặc tính, kiểu thức, tiến triển của nghi lễ chuyển đổi, tầm quan trọng của Quan 

lễ, chức năng và ý nghĩa của nghi lễ chuyển đổi.  

Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Triều Châu, luận án tiến sĩ của Nguyễn 

Công Hoan (2011) [21] là công trình duy nhất nghiên cứu về nghi lễ chuyển đổi của 

một cộng đồng người Hoa ở Việt Nam. Công trình là nghiên cứu trường hợp tại tỉnh 

Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp cận lý thuyết 

nghi lễ chuyển đổi của Arnold van Gennep, Nguyễn Công Hoan nhận diện các giai 

đoạn: trước ngưỡng, trong ngưỡng, sau ngưỡng của hai nghi lễ quan trọng nhất 

trong một đời người - lễ cưới và lễ tang. Tác giả đi sâu phân tích vai trò, vị thế xã 

hội, nghĩa vụ, trách nhiệm của những cá nhân thụ lễ và những người có liên quan 

trong nghi lễ chuyển đổi. Tác giả chú ý nhiều đến việc mô tả nghi lễ, chỉ ra sự 

chuyển đổi của cá nhân trong quá trình nghi lễ nhưng chưa đi vào phân tích chức 

năng của nghi lễ cũng như những yếu tố giới, tuổi, mạng lướng xã hội, điều kiện 

kinh tế, hệ giá trị đạo đức, bối cảnh và cấu trúc xã hội tiềm ẩn trong những lễ 

chuyển đổi. Tác giả luận án có thể kế thừa kết quả nghiên cứu của công trình này 

trong so sánh nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông với nghi lễ chuyển đổi 



 

 

  

của người Hoa Triều Châu, chỉ ra được những đặc trưng văn hóa của cộng đồng 

người Hoa Quảng Đông. 

Nghi lễ nói chung và nghi lễ chuyển đổi của người Hoa nói riêng luôn là đề 

tài hấp dẫn các nhân học phương Tây, nhà nhân học Trung Quốc và Việt Nam. Các 

tác giả Reverend Justus Doolittle (1865), Francis L.K.Hsu (1986), Robert Lam Ping 

Fai (1988), James L. Wtason, Evelyn Sakakida Rawski (1988), Timothy Brook 

(1989), Bender, Mark (1966), Patricia Buckey Ebrey (1991), Rubie S.Watson 

Patricia Buckey Ebrey (1991), Xin Zhong Yao (1994), Nguyễn Tôn Nhan (1996), 

Nguyễn Thị Hoa Xinh (1997), Nguyễn Duy Bính (1999), Theodore M.Ludwig 

(2004), Sue Fawn Chung, Priscilla Wegars (2005), Võ Thanh Bằng (2005), Hồng 

Phi, Kim Thoa (2005), Phạm Minh Thảo (2008), Anne E. Mclaren (2008), Phạm 

Khang và Lê Minh (2011), Nguyễn Công Hoan (2011), Tống Đạo Nguyên (2011), 

Charlotte Cowden (2011), Zhen Gxuan, Liu Xiang, Jia Gongyan, Qin Huitian, 

Huang Yizhou, Jiang Shaoyuan, Yang Tianyu, Peng Lin (1912) đã mô tả tỉ mỉ về 

trình tự lễ cưới truyền thống của người Hoa ở Trung Quốc từ xưa đến nay. Hầu hết 

các tác giả xem xét những nghi lễ chuyển đổi dưới dạng nghi lễ gia đình và phong 

tục tập quán, chú trọng mô tả trình tự nghi thức, những kiêng kỵ và cũng có đề cập  

đến sự chuyển đổi về vị thế của người thụ lễ, những người có liên quan nhưng 

không phân tích sâu. Lễ cưới và lễ tang là hai nghi lễ được nhiều tác giả quan tâm. 

Những nghi lễ chuyển đổi được mô tả, phân tích trong các công trình trên là nghi lễ 

mang tính truyền thống của người Hoa ở Trung Quốc nói chung. Những nghi lễ này 

khác nhiều so với nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông ở Thành phố Hồ 

Chí Minh. Chẳng hạn: Quan lễ - lễ trưởng thành của thanh thiếu niên ở độ tuổi 15, 

vốn rất quan trọng ở Trung Hoa, nhưng người Hoa Quảng Đông hiện nay không 

thực hiện nghi lễ này. Lễ đầy tháng, khai học, mừng thọ là nghi lễ chuyển đổi không 

kém phần quan trọng trong đời người nhưng các tác giả không quan tâm. Những 

công trình kể trên đã cung cấp cho tác giả một nguồn tư liệu phong phú về những 

nghi lễ của cá nhân và gia đình người Hoa ở Trung Quốc từ cổ chí kim. Đây là cơ 

sở để tác giả có thể so sánh với nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông với 



 

 

  

nghi lễ của người Hoa nói chung về mặt lịch đại và đồng đại. Chủ thể nghiên cứu 

trong các công trình trên là người Hoa ở Trung Quốc, người Hoa ở Việt Nam nói 

chung mà không phải là một cộng đồng ngôn ngữ cụ thể như chủ thể nghiên cứu 

của luận án này. Các tác giả cũng cho rằng các yếu tố về giới, tuổi, địa vị kinh tế, xã 

hội, tôn giáo có ảnh hưởng đến hình thức, nội dung nghi lễ nhưng không đưa ra 

những dẫn chứng để chứng minh.   

Tóm lại đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về nghi lễ của người Hoa song 

các tác giả chỉ dừng lại ở từng khía cạnh riêng lẻ, chưa đề cập trực tiếp đến đề tài 

luận án. Tuy vậy, đây lại là nguồn tài liệu thành văn quý báu có giá trị khoa học về 

một lĩnh vực lý thú này, làm cơ sở ban đầu để tác giả luận án tiếp tục đi sâu nghiên 

cứu đề tài “Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông ở Thành phố Hồ Chí 

Minh hiện nay”. 

1.3. Những hƣớng tiếp cận lý thuyết của luận án 

 1.3.1. Lý thuyết nghi lễ chuyển đổi  

Nghi lễ chuyển đổi được nhà nhân học người Bỉ - Arnold Van Gennep (1873 

– 1975) phân tích có hệ thống trong tác phẩm bằng tiếng Pháp Les rites de passage 

(1909). Arnold Van Gennep cho rằng “những thay đổi trạng thái (của con người) 

làm khuấy động cuộc sống xã hội và cuộc sống cá nhân, và chính làm giảm thiểu 

các tác động có hại của những thay đổi đó mà một số nghi thức chuyển tiếp ra đời” 

[76: 13]. Tất cả các hoạt động liên quan đến nghi lễ có thể chia thành ba giai đoạn 

chính: nghi thức phân ly (trước ngưỡng), nghi thức chuyển tiếp (trong ngưỡng) và 

nghi thức hội nhập (sau ngưỡng). Giai đoạn phân ly bao gồm hành vi tượng trưng 

báo hiệu sự tách rời của một cá nhân hay một nhóm người khỏi vị trí cố định trước 

đó trong cấu trúc xã hội hoặc khỏi một hệ thống các điều kiện văn hóa (một trạng 

thái); trong giai đoạn giữa – giai đoạn ngoài lề, trạng thái của đối tượng thụ hưởng 

nghi lễ (người được chuyển tiếp) là rất mơ hồ, người đó trải qua một địa hạt mà ở 

đó hầu như không có hoặc hoàn toàn không có những thuộc tính của trạng thái đã 

qua hay trạng thái sắp đến; ở giai đoạn cuối cùng người được chuyển tiếp hoàn 

thành nghi thức [48: 327]. Nhưng không phải ba giai đoạn này diễn ra như nhau ở 



 

 

  

tất cả các nghi lễ, nghi lễ của sự phân ly thường được thể hiện trong lễ tang, nghi lễ 

của sự hội nhập ở lễ cưới và nghi lễ của sự chuyển tiếp trong lễ đính hôn, lễ thành 

đinh. Mỗi nghi lễ Arnold van Gennep quan tâm đến các khía cạnh “cái gì”, “như thế 

nào”, “tại sao”, “cấu trúc” và “diễn tiến” [53: VIII]. 

Arnold van Gennep còn cung cấp hệ thống phân tích về những giai đoạn 

chuyển đổi có liên quan đến các hiện tượng tự nhiên: Những nghi lễ có liên quan 

đến năm, mùa, hoặc tháng: Những lễ của năm mới có thể là tống tiễn mùa đông và 

đón chào mùa xuân. Một thứ mất đi để sinh ra thứ khác. Van Gennep chỉ ra sự khác 

biệt tinh tế giữa ma thuật và tôn giáo và có 16 khả năng phân loại cho một nghi 

thức: nghi thức vật linh, giao cảm, tích cực, trực tiếp, động lực, lây truyền, tiêu cực, 

gián tiếp. 

Điều mà Van Gennep quan tâm không phải là các nghi thức xét về mặt chi 

tiết, mà là ý nghĩa chủ đạo và những tình huống tương đối, trình tự  nghi lễ, chỉ ra 

các nghi thức phân ly, bên lề và sum họp, sự tồn tại của các mép lề, lý do các lớp 

nghi lễ. Những sự việc được Anorld van Gennep xem là cần phải trải qua nghi lễ 

chuyển đổi: Sự chuyển đổi lãnh thổ [territorial passage], những cá nhân gia nhập 

nhóm, thụ thai và sinh con [prenancy and childbirth], ra đời và tuổi niên thiếu, thành 

đinh, đính hôn và kết hôn, lễ tang, lễ động thổ và khánh thành, cắt tóc lần đầu, mọc 

cái răng đầu tiên, bước đi đầu tiên, lần kinh nguyệt đầu tiên, những nghi lễ gắn với 

sự thay đổi của tháng, mùa, năm, lễ tha thứ, thức giao mùa, nghi lễ liên quan đến 

chu kỳ mặt trăng. 

Sự chuyển đổi lãnh thổ [territorial passage] là vượt qua đường biên giới lãnh 

thổ quốc gia, đường ranh giới trừu tượng của chính trị, luật pháp và kinh tế, hay ma 

thuật – tôn giáo.  

Cá nhân và nhóm: Cá nhân muốn trở thành thành viên của một nhóm hay 

cộng đồng phải trải qua nghi lễ để gia nhập nhóm gồm những nghi thức đặc biệt có 

thể bao gồm sự tiếp xúc thật sự (tiếng vỗ tay), trao đổi quà là thức ăn, những vật có 

giá trị, ăn, uống cùng nhau, cùng hút một tẩu thuốc, trao đổi những con vật thiêng, 

những giọt nước và giọt máu, cùng xức dầu, buộc dính vào nhau, đè lên nhau, ngồi 



 

 

  

lên nhau. Hình thức tiếp xúc gián tiếp thông qua việc cùng sờ vào vật thiêng, tượng 

thần địa phương, hay “linh vật”…tất cả những hành động trên chứng tỏ nghi lễ để 

cá nhân gia nhập nhóm là nghi lễ hợp nhất [a rite of incorporation] còn được gọi là 

bí tích kết hợp [sacrament of communion] [53: 28].  

 Việc thụ thai, sinh con: Những nghi lễ của việc thụ thai và sinh con có cùng 

ý nghĩa. Nghi lễ được bắt đầu bằng việc người phụ nữ mang thai cách ly với xã hội, 

với gia đình và thậm chí với cả giới tính của bà ta và trải qua nhiều nghi lễ: giao 

cảm [sympathetic] – lây nhiễm [contagiuos], trực tiếp [direct], gián tiếp [indirect], 

động lực [dynamistic], vật linh [animistic] – mà mục đích là để thuận lợi cho việc 

sinh nở, bảo vệ người mẹ và đứa bé (đôi khi là cả người bố, họ hàng thân thuộc, cả 

gia đình, dòng họ) khỏi những điều không lành.  

Sinh con lần đầu tiên là điều quan trọng, mang tính xã hội đáng được quan 

tâm, điều này tạo nên nhiều cảm xúc khác nhau đối với nhiều người. Có những dân 

tộc, xem hôn nhân chưa thành cho đến sau khi sinh được đứa con đầu lòng. Lễ thụ 

thai và sinh con được xem là những hành vi cuối cùng của lễ cưới. Trở thành người 

mẹ, đạo đức và vị trí xã hội của người phụ nữ được nâng lên, thay vì chỉ đơn thuần 

là một người phụ nữ, sau khi có đứa con đầu lòng, người phụ nữ ấy trở thành một 

mệnh phụ, thay vì là nô lệ hay vợ lẽ (nàng hầu, thiếp) trở thành người tự do và là 

người vợ hợp pháp.  

Sự sinh và thời thơ ấu: Có những dân tộc xem người phụ nữ mang thai là ô 

uế, và sự ô uế đó sẽ truyền cho đứa trẻ, và vì vậy người mẹ phải thực thi những điều 

cấm kỵ, là giai đoạn cuối cùng để người phụ nữ trở về xã hội sau khi sinh. Rất nhiều 

nghi lễ bảo vệ chống lại thế lực xấu, sự nguy hiểm, bệnh tật và tất cả những gì gọi là 

linh hồn xấu, địa ngục đều tốt cho mẹ và con, đặc biệt là đứa trẻ, những nghi lễ này 

không chỉ có ý nghĩa thực hành mà còn là ý nghĩa cho linh hồn. 

Những nghi thức cho đứa trẻ mới sinh liên quan đến trình tự của những nghi 

lễ phân ly, chuyển tiếp và tái hội nhập. Đứa trẻ mới sinh không chỉ được xem là 

“linh thiêng” [sacred] mà còn được tin rằng đứa bé có thể được sinh chỉ  khi nó có 

được sự quý mến của những người xung quanh. 



 

 

  

Nghi lễ thành đinh [initiation rites] là nghi thức cắt bao quy đầu của bé trai 

được thực hiện ở những độ tuổi khác nhau cho thấy đây là hành vi mang tính xã hội 

chứ không phải mang ý nghĩa sinh lý. “Mục đích trên hết của nghi thức này là để 

đánh dấu sự thay đổi trọng yếu trong đời sống của bé trai; Quá khứ trở nên xa rời 

với nó, khoảng cách đó rất lớn, nó không thể quay lại. Mối dây liên hệ giữa nó với 

mẹ như một đứa trẻ bị cắt đứt, và từ nay về sau nó gắn bó với những người đàn ông. 

Tất cả những môn thể thao, trò chơi thời thơ ấu bị lãng quên cùng mối ràng buộc 

gia đình giữa nó với mẹ, chị gái. Bây giờ nó là người đàn ông, gánh vác những trách 

nhiệm của cộng đồng” [53: 74].  

Theo Van Gennep lễ gia nhập tô-tem giáo của người Úc, những tổ chức 

huyền bí thời cổ đại, nghi lễ gia nhập đạo Phật, đạo Hồi, Công giáo, nghi lễ trở 

thành pháp sư, nghi lễ lên ngôi của Pharaoh giống nhau cả chi tiết và trật tự nghi 

lễ. Hành vi đầu tiên của người thụ lễ là rời xa môi trường trước đó, sống cách ly với 

thế giới thường nhật kèm theo tất cả những hình thức cấm kỵ, thực hiện ăn kiêng, 

chịu những nghi thức “tẩy uế” tất cả những gì thuộc về trạng thái trước đó, sau đó 

trải qua những nghi thức mang ý nghĩa họ được nhập vào thế giới linh thiêng. Sau 

những nghi thức này, người thụ lễ đã được thánh hóa thành người mới.  

Lễ đính hôn và kết hôn: Hôn nhân cấu thành điều quan trọng nhất trong sự 

chuyển tiếp từ tình trạng xã hội này sang tình trạng xã hội khác, bởi vì ít nhất một 

cặp hôn phối có liên quan đến sự thay đổi gia đình, thị tộc, làng và bộ lạc, và đôi khi 

một cặp vợ chồng mới đến định cư trong ngôi nhà mới. Sự thay đổi chỗ ở được 

đánh dấu trong những nghi thức phân ly, luôn được đề cập đầu tiên trong nghi lễ 

vượt qua lãnh địa. Đây là giai đoạn thường được gọi là “sự đính hôn” [betrothal]. Ở 

hầu hết các dân tộc, giai đoạn này bao gồm phần đặc biệt và độc lập với nghi thức 

hôn lễ. Nghi thức hôn lễ bao gồm các nghi lễ phân ly, chuyển tiếp. Sau cùng các 

nghi lễ của hôn nhân, chủ yếu là những nghi lễ tái hòa nhập vào môi trường mới 

nhưng thường là những nghi lễ mang tính cá nhân. 

Lễ cưới bao gồm nghi lễ mang tính bảo vệ và sinh sản, nó có thể là nghi thức 

giao cảm [sympathetic] hay lây truyền [contagious], vật linh [animistic] hay động 



 

 

  

lực [dynamistic], trực tiếp hay gián tiếp, và tích cực [positive] hay tiêu cực 

[negative] (điều cấm kỵ). Van Gennep tập trung chủ yếu vào những nghi lễ phân ly 

và sum họp trong trật tự của chúng. Ông chỉ ra những nghi lễ mang tính bảo vệ 

[protective rites] và tính sinh sản [fertility rites] trong nghi lễ chuyển đổi. Để kết 

hôn là vượt qua từ nhóm của những đứa trẻ hoặc tuổi thiếu niên để bước vào nhóm 

trưởng thành, chuyển từ thị tộc này sang thị tộc khác, từ gia đình này sang gia đình 

khác, từ làng này sang làng khác. Sự phân ly của cá  nhân từ những nhóm này làm 

họ yếu đi nhưng được làm mạnh lên khi họ gia nhập vào nhóm khác. 

Các nghi thức mang ý nghĩa“sum họp” [corporation] là một bữa ăn chung 

sau khi nhà trai nộp tiền cưới hoặc nhà gái nộp của hồi môn, một bữa ăn chung 

không liên quan đến điều kiện kinh tế, hay sự tham dự tập thể trong một nghi thức 

thiên về tôn giáo [essentially religious ceremony]. Trong số những nghi lễ sum họp 

có thể chia nghi lễ nào mang ý nghĩa cá nhân và nghi lễ nào kết hợp hai người trẻ 

với nhau: đưa hoặc trao đổi thắt lưng, vòng tay, nhẫn hoặc quần áo, buộc người này 

với người kia bằng sợi dây, gợi nên lòng yêu thương nhau bằng vài cách (thắt chặt 

tay nhau, đan tay nhau, hôn, ôm, cụng đầu nhau, ngồi lên nhau, nằm lên nhau), sử 

dụng vài thứ của người kia (sữa, trầu, thuốc lá, dụng cụ làm việc); tặng người kia đồ 

ăn hoặc thức uống, ăn cùng nhau; gói  một mẫu vải hay khăn trùm đầu; ngồi cùng 

một chỗ, uống máu của nhau, cùng ăn một loại thức ăn hay chung một đĩa, uống 

chung một thức uống, xoa bóp nhau, làm dấu thánh [xức dầu thánh – anointing] 

(bằng máu hay đất sét), tắm cho nhau, và đi vào nhà mới…Đó là những nghi lễ 

thiêng về sự hòa hợp. 

Giai đoạn chuyển tiếp (đính hôn) có hoặc không có ý nghĩa giới tính. Trong 

thời gian đã đính hôn, đôi nam nữ vẫn chưa được phép quan hệ tính giao, con cái 

được sinh ra trong thời gian này sẽ không được xã hội thừa nhận, cho dù chắc chắn 

là đôi nam nữ sẽ cưới nhau. 

Nghiên cứu lễ cưới của nhiều dân tộc, Van Gennep đưa ra kết luận lễ cưới ở 

những dân tộc tương tự nhau, chỉ khác nhau ở chi tiết, và dường như dễ hiểu nếu 

chúng ta biết rằng mục đích của nghi lễ là hòa nhập người “lạ” (stranger – thành 



 

 

  

viên mới) vào cộng đồng. Sau lễ cưới, người chồng đến sống ở gia đình nhà vợ hoặc 

người vợ sống ở gia đình nhà chồng, trong mỗi trường hợp, đôi hôn phối này phải 

tham dự vào những thực hành nghi lễ linh thiêng để trở thành thành viên trong gia 

đình.  

Tang lễ: Tang lễ được xem là nghi lễ thiên về sự phân ly. Tang lễ bao gồm 

những nghi thức đưa người chết gia nhập vào thế giới người chết. Tang lễ ở những 

dân tộc khác nhau thì khác nhau. Mặt khác tang lễ còn tùy vào giới tính, tuổi, địa vị 

xã hội của người chết. Tang lễ càng phức tạp hơn nếu như người đó có những quan 

niệm khác nhau, hay trái ngược nhau về thế giới sau khi chết – tất cả những điều 

này được phản ánh trong nghi lễ. Lễ tang bao gồm những nghi thức mang tính tiêu 

cực (điều cấm kỵ) với mục đích cách ly người chết khỏi xã hội người sống, thân thể 

người chết được đặt trong trạng thái linh thiêng và tinh khiết. Trong suốt thời gian 

người sống để tang, người chết ở trong tình trạng giữa thế giới người sống và người 

chết. Người chết sẽ trở về thế giới bên kia sớm hay không tùy thuộc mức độ quyến 

luyến của người thân, người thân càng ít thể hiện sự quyến luyến người chết, người 

chết càng sớm siêu thoát. Việc để tang được dựa trên cấp bậc dòng họ, thân tộc (họ 

cha, họ mẹ, hai họ). Những đàn ông góa vợ, đàn bà góa chồng có thể thuộc về thế 

giới đặc biệt trong thời gian dài, và họ chỉ thoát khỏi tình trạng này thông qua nghi 

thức thích hợp. Phụ nữ chết khi đang mang thai linh hồn khó siêu thoát. Trong thời 

gian chịu tang phải tránh mặc những trang phục sặc sỡ. Những điều cấm đoán trong 

thời gian để tang được xem là nghi lễ tái hòa nhập vào cuộc sống xã hội, tương tự 

như nghi lễ tái hòa nhập đối với người nhập đạo. Cái chết của người có địa vị đứng 

đầu xã hội sẽ làm ngưng trệ các hoạt động xã hội. Nếu người đó là lãnh đạo quốc 

gia (tù trưởng, thủ tướng, chủ tịch…) qua đời sẽ có quốc tang [public mourning], có 

những ngày nghỉ.  

Những nghi lễ chuyển đổi khác: Nghi lễ liên quan đến tóc, những nghi lễ cho 

điều đầu tiên (Lễ động thổ, khánh thành, mang thai và sinh con lần đầu tiên, cắt tóc 

lần đầu, mọc cái răng đầu tiên, lần đầu ăn thức ăn rắn, bước đi đầu tiên, lần kinh 

nguyệt đầu tiên  



 

 

  

Những nghi lễ gắn liền với sự thay đổi của năm, mùa hoặc tháng.  

Lễ tha thứ [forgiving]  

Nghi lễ chuyển đổi còn được tìm thấy trong những nghi thức giao mùa  

Nghi lễ chuyển đổi của một ngày liên quan đến sự qua đi của một ngày, chu 

kỳ hàng ngày của mặt trời. 

Mục đích của tất cả những nghi lễ trên làm động- thực vật sinh sôi nảy nở, 

làm màu mỡ đất đai, cây cối đơm hoa kết trái. Một số nghi lễ tổ chức khi chuẩn bị 

đi săn hay đánh bắt cá, nghi thức mở rộng totem, và một vài phương diện  nghi lễ 

cho chiến tranh, hôn lễ. 

Khảo sát tất cả những nghi lễ trên, Van Gennep đưa ra kết luận: Một cá nhân 

được đặt ở nhiều bộ phận khác nhau của xã hội, đồng đại và lịch đại. Để chuyển từ 

phân loại này sang phân loại khác và để gia nhập vào những bộ phận [section] khác 

nhau, bản thân người đó từ khi mới sinh ra đến khi chết đi phải trải qua những nghi 

thức khác nhau về hình thức nhưng giống nhau về chức năng. Đôi khi cá nhân ấy 

phải đứng một mình, tách rời tất cả các nhóm, hay cá nhân là thành viên của một 

nhóm đặc biệt nào đó, cách ly với những thành viên khác. Hai cách phân chia cơ 

bản nhất là đặc trưng của tất cả những xã hội không coi trọng thời gian và địa điểm: 

sự phân cách giới tính là giữa đàn ông và đàn bà, sự phân cách ma thuật – tôn giáo 

là giữa thế tục và linh thiêng. Tuy nhiên, đối với những nhóm đặc biệt – hội tôn 

giáo, thị tộc totem, đẳng cấp, nhóm nghề nghiệp – chỉ xuất hiện trong vài xã hội.  

Cuộc sống là một chuỗi nối tiếp được thêm vào những sự kiện đặc biệt và 

tạm thời như mang thai, bệnh tật, những hiểm nguy, những chuyến đi dài… Mục 

đích giống nhau dẫn đến hình thức hoạt động giống nhau. Đối với tập thể cũng như 

cá nhân, bản thân cuộc sống nghĩa là để phân ly và hội tụ, để thay đổi hình thức và 

điều kiện, để chết và được tái sinh. Nó là để hành động và dừng lại, để chờ đợi và 

nghỉ ngơi, và sau đó bắt đầu hành động lại nhưng theo cách khác. Luôn có những 

ngưỡng mới phải vượt qua: ngưỡng của mùa hè và mùa đông, của một mùa hay một 

năm, của một tháng hay một đêm, ngưỡng của sinh, thời niên thiếu, trưởng thành và 

già đi, ngưỡng của cái chết và ngưỡng của cuộc sống vị lai. 



 

 

  

Dựa vào sự phân chia và mô tả các nghi lễ của van Gennep, chúng tôi có thể 

nhận diện được những nghi lễ nào trong đời sống của người Hoa Quảng Đông là 

nghi lễ chuyển đổi. Tuy nhiên, chủ thể nghiên cứu của van Gennep là các bộ tộc ở 

châu Phi, có bối cảnh văn hóa khác với chủ thể mà chúng tôi nghiên cứu nên các 

nghi lễ mà chúng tôi nghiên cứu sẽ có tên gọi, nội dung, cấu trúc, chức năng không 

hoàn toàn giống với những nghi lễ mà van Gennep đề cập. 

 1.3.2.Tiếp cận theo lý thuyết chức năng 

Phân tích xã hội bằng phương pháp chức năng là đánh giá các thiết chế xã 

hội về mặt vai trò mà chúng đóng trong đời sống xã hội. Thuyết Chức năng đạt tới 

vị trí thống trị và được chấp nhận như là lý luận của xã hội học hiện đại trong Xã 

hội học Mỹ sau Thế chiến II. Nửa đầu thế kỷ XX, Malinowski và Radcliffe-Brown 

được xem là những người lập nên trường phái Chức năng trong Nhân học. Tư tưởng 

cơ bản của Chức năng luận là bất kỳ một hệ thống ổn định nào cũng bao gồm những 

bộ phận khác nhau nhưng có liên hệ với nhau, chúng cùng nhau vận hành để tạo nên 

cái toàn bộ, tạo nên sự ổn định hệ thống. Có thể hiểu được một bộ phận trong hệ 

thống khi hiểu được cái cách mà nó đóng góp vào sự vận hành của hệ thống. Sự 

đóng góp vào việc vận hành ổn định của hệ thống được gọi là chức năng. Các bộ 

phận có tầm quan trọng chức năng khác nhau đối với hệ thống [8: 3]. 

Các lý thuyết gia Chức năng dùng ba định nghĩa khác nhau về khái niệm 

chức năng [37 : 51-52]: 

1. Định nghĩa thứ nhất hiểu “chức năng” theo một nghĩa có vẻ toán học. 

Mọi tập tục đều có tương quan với tất cả những tập tục khác trong cộng đồng, vì 

vậy mỗi tập tục quy định tình trạng của những tập tục kia.  

2. Định nghĩa thứ hai, do Malinowski sử dụng, được rút ra từ sinh lý học. 

Chức năng của các tập tục là để thỏa mãn những nhu cầu sinh học chủ yếu của cá 

nhân thông qua phương tiện văn hóa.  

3. Định nghĩa thứ ba do Radcliffe-Brown lấy từ quan điểm của Durkheim. 

Chức năng của mỗi tập tục là vai trò mà nó nắm giữ trong việc duy trì sự toàn vẹn 

của hệ thống xã hội. 



 

 

  

Theo Radcliffe-Brown, phân tích chức năng đối với một hiện tượng xã hội là 

tìm kiếm xem nó có đóng góp gì vào việc duy trì liên kết của xã hội [8: 4]. Chức 

năng của một tập quán xã hội đặc thù là sự đóng góp của nó cho toàn bộ đời sống xã 

hội như là sự vận hành của toàn thể hệ thống xã hội.  

Đối với Malinowski, bất kỳ văn hóa của cộng đồng nào trong tiến trình phát 

triển của nó đều tạo ra một hệ thống cân bằng, ổn định, trong đó mỗi bộ phận đều 

thực hiện chức năng của nó. Nếu triệt tiêu một yếu tố quan trọng nào đó trong văn 

hóa thì toàn bộ hệ thống văn hóa tộc người sẽ lâm vào tình trạng suy thoái và hủy 

hoại [37: 46]
 

Phân tích chức năng của nghi lễ chuyển đổi là phân tích các phương thức tác 

động của nghi lễ trong xã hội bao gồm: chức năng tâm lý, chức năng xã hội, chức 

năng văn hóa - giáo dục. Tất cả các nghi lễ đều có đầy đủ những chức năng này 

nhưng tùy từng nghi lễ, chức năng này sẽ nổi trội còn chức năng kia lại mờ nhạt.  

1.3.3. Tiếp cận theo lý thuyết tƣơng tác biểu tƣợng và biểu tƣợng trong 

nghi lễ. 

Những năm 70 của thế kỷ XX là thời hoàng kim của “Nhân học biểu tượng”, 

ngành khoa học “liên kết và giải thích về các sự kiện thông qua biểu tượng luận với 

các cấu trúc xã hội và các sự kiện xã hội trong những điều kiện cụ thể” (Raymond 

Firth) [36: 65] hay “Nhân học biểu tượng đề cập đến văn hóa như một thực thể có 

tính độc lập tương đối, là một hệ thống ý nghĩa mà qua đó các nhà nhân học muốn 

tạo ra để giải mã và diễn dịch các biểu tượng và các nghi lễ trọng tâm” [36: 59] 

(Spencer, 1996, tr.535-539). Có thể hiểu hướng tiếp cận của Nhân học biểu tượng là 

một nỗ lực hiểu được vai trò của những biểu tượng trong đời sống và văn hóa con 

người [15: 3]. Những nhà nhân học biểu tượng tiêu biểu: Clifford Geertz, Victor 

Turner, David Schneider, Mary Douglas. [78: 2] 

Trong một bài viết có sức thuyết phục “Religion as a Cultural System” [Tôn 

giáo như một hệ thống văn hóa] (1966), Clifford Geertz là người đầu tiên tiếp cận 

hướng nghiên cứu biểu tượng. Ông xem “biểu tượng được dùng để chỉ bất cứ thứ gì 

làm dấu hiệu cho biết một điều hoặc một người khác…” [6: 312], và “biểu tượng 



 

 

  

như một loại phương tiện của văn hóa, các biểu tượng chuyển tải ý nghĩa và thông 

tin mà con người nhìn thấy, nhận thức và suy nghĩ về thế giới của họ. ( …) văn hóa 

không đóng khung trong tiềm thức của từng cá nhân đơn lẻ mà bao gồm một tập 

hợp hệ thống các biểu tượng thể hiện thế giới quan về nhận thức, đặc tính, giá trị…” 

[18: 60] và “chỉ khi chúng ta so sánh tinh tế hành động mang tính biểu tượng với 

hành động tâm lý và xã hội mà chúng ta có được thì chúng ta mới có thể đương đầu 

một cách hiệu quả với những lĩnh vực của đời sống xã hội và tâm lý trong đó tôn 

giáo (hoặc nghệ thuật, khoa học hay tư tưởng) đóng một vai trò quyết định” [61: 46] 

và biểu tượng hướng dẫn hành động. Văn hóa là một hệ thống nhận thức có kế thừa, 

được diễn đạt dưới những hình thức biểu tượng và nhờ hệ thống biểu tượng này con 

người giao tiếp với nhau, duy trì và phát triển tri thức và hành vi trong cuộc sống 

(được Geertz chỉ ra trong quyển “Sự giải thích của văn hóa”). Nhiệm vụ của nhà 

nhân học là giải thích ý nghĩa biểu tượng của các nền văn hóa. Geertz giải thích 

rằng thế giới biểu tượng được sử dụng như là phương tiện chuyển tải những ý niệm 

của con người. Những biểu tượng cho nhà nhân học biết được tộc người đó nhận 

thức về thế giới như thế nào. Khái niệm của biểu tượng là ý nghĩa của biểu tượng. 

Đối với Geertz “trò đá gà là chìa khóa biểu tượng đối với nhân cách người Bali, bởi 

vì đó là nghi lễ để người Bali biểu hiện những giá trị của mình”. Ông cho rằng nhà 

nhân học cần quan sát sự phân tầng xã hội người Bali trong tổ chức cộng đồng dân 

cư ở trong và chung quanh khu vực trò đá gà. [35: 721]
 

Victor Turner nghiên cứu cộng đồng người Ndembu ở Zambia theo hướng 

tiếp cận ý nghĩa biểu tượng trong nghi lễ Nkang a - lễ thành đinh của thiếu nữ. 

Victor Turner “không coi các biểu tượng như những khuôn mẫu có chứa những đặc 

tính và nhận thức xã hội mà là một cách điều khiển tiến trình xã hội. Turner căn cứ 

vào đó để trả lời các câu hỏi: bản chất thực tế của các biểu tượng là gì? Chúng ảnh 

hưởng đến tiến trình xã hội ra sao? Turner có xu hướng tập trung vào những vấn đề 

mâu thuẫn và xung đột nội tại của xã hội. Ông coi các biểu tượng và hành động biểu 

tượng có ý nghĩa quan trọng là duy trì và thống nhất xã hội”. [18: 60] Nói cách 

khác, biểu tượng chung của cộng đồng là phương tiện để các thành viên hiểu và 



 

 

  

tăng cường tình đoàn kết giữa các thành viên với nhau. Đó là lý do tại sao ông thấy 

rằng những biểu tượng nghi lễ ẩn chứa những biểu tượng cốt yếu vượt xa khả năng 

vốn có của nó. Chức năng của những biểu tượng không chỉ thể hiện một giá trị hay 

niềm tin mà việc sử dụng chúng cũng có ảnh hưởng đến cá nhân một cách sâu sắc. 

Vì thế Turner cho rằng những biểu tượng chính trong nghi lễ có khả năng và có thể 

sử dụng để kết nối những điều đã biết và những điều chưa biết. Thực chất, những 

hành động nghi lễ và những biểu tượng nghi lễ thường có liên quan đến ý tưởng 

thanh tao và trở nên hiển nhiên trong suốt tiến trình nghi lễ.  Những biểu tượng 

được sử dụng riêng lẽ nhưng cũng có khi được dùng trong mối liên kết với những 

biểu tượng khác. Dù những biểu tượng linh thiêng hay thế tục đều có ý nghĩa nhất 

định trong cấu trúc văn hóa. Nó có khả năng biến một khái niệm thành hiện thực, để 

nói lên điều gì đó mà không cần ngôn từ và để bày tỏ cảm xúc của con người. Hiểu 

được ý nghĩa đằng sau những hành vi mang tính biểu tượng và chính những biểu 

tượng cho phép chúng ta đi vào bản chất của thế giới và thấy rằng điều gì quan 

trọng và có ý nghĩa. Victor Turner đã sử dụng “nghi lễ và biểu tượng như một chìa 

khóa để tìm hiểu cấu trúc và tiến trình xã hội” [36: 74]
 

David Schneider nhấn mạnh văn hóa như một “hệ thống của những biểu 

tượng và ý nghĩa” mà qua đó có thể  thấu hiểu được “bản chất của thế giới” 

(Schneider 1977:64).  Theo Schneider (1980:5), sự quy củ của hành vi không nhất 

thiết là “văn hóa” và văn hóa cũng không thể được luận ra từ tính quy củ của hành 

vi. Schneider quan tâm đến những mối liên hệ giữa những biểu tượng văn hóa và 

những sự kiện có thể quan sát được và cố gắng xác định những biểu tượng và ý 

nghĩa chi phối những luật lệ của một xã hội (Keesing 1974:81). Schneider khác với 

Geertz do ông không quan tâm nhiều đến văn hóa của cuộc sống thường nhật. Ông 

định nghĩa một hệ thống văn hóa như là “một chuỗi của những biểu tượng” mà mỗi 

biểu tượng là “điều gì đó đại diện cho điều khác” (1980:1) [105] 

Mary Douglas nghiên cứu xã hội của người châu Phi trong “Natural 

Symbols” [Những biểu tượng tự nhiên] (1970) đã đưa ra mối quan hệ chặt chẽ giữa 

nghi lễ, tư tưởng, biểu tượng và tổ chức xã hội. Douglas tin rằng các biểu trưng 



 

 

  

được chia sẻ thúc đẩy sự đoàn kết xã hội và cung cấp các cơ chế cho sự kiểm soát 

xã hội. Mary Douglas cho rằng “chủ nghĩa Tượng trưng cơ thể là một phần của kho 

tàng biểu tượng chung, mang cảm xúc sâu sắc do trải nghiệm của cá nhân. Nhưng 

các nghi lễ rút ra một cách có chọn lọc từ kho tàng biểu tượng chung này…”. [35: 

678] 

Trong “Symbols: Public and Private” [Những biểu tượng: Công khai và 

riêng tư] [36],  Raymond Firth cho rằng “những gì nổi bật trong bối cảnh xã hội 

đương thời, được lưu hành rộng rãi theo quan điểm về tính tượng trưng, và công 

khai, thường được sử dụng như một biểu tượng để mô tả về những đồ vật, những 

con người, những hành động, những mối quan hệ về các mối quan tâm của công 

chúng”[36: 66].  Đối với Raymon Firth, những sự việc trong đời sống từ những sản 

phẩm hàng hóa, một công cụ sản xuất, một loài động vật, một hoạt động ngoại giao, 

một môn thể thao, một công trình kiến trúc… đến một nghi lễ, một sự kiện, một 

hành động… đều có thể trở thành biểu tượng trong một bối cảnh cụ thể. Như gấu 

trúc khổng lồ quý hiếm làm biểu tượng của Quỹ động vật hoang dã thế giới. Cuộc 

gặp gỡ giữa Tổng thống Nixon và Thiên hoàng Nhật Bản năm 1971 là “một hành 

động biểu tượng mang tính cốt lõi”… Một mục sư được cho là “biểu tượng” của 

nhà thờ. Thiên hoàng Nhật Bản là “biểu tượng quốc gia và sự thống nhất của nhân 

dân”…Con người không chỉ sống với biểu tượng, nhưng con người còn sắp đặt và 

bộc lộ bản chất thông qua chính những biểu tượng của anh ta. [36: 65-77]. Theo 

Raymond Firth “các nhà nhân học đã quan sát xem những biểu tượng gì được con 

người sử dụng thực sự, họ nói gì về những biểu tượng ấy, trong tình huống nào 

những biểu tượng sẽ bộc lộ ra và sự phản ứng với chúng”. [36: 74]
 

 Những nhà Nhân học biểu tượng có hướng tiếp cận biểu tượng khác nhau 

nhưng trong luận án này chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu biểu tượng 

trong nghi lễ của Victor Turner để xác định được biểu tượng là gì, cấu trúc và thuộc 

tính biểu tượng có được qua những nguồn nào, các phương pháp thu thập ý nghĩa 

của các biểu tượng cùng những cấp độ phân tích ý nghĩa đó. Theo Victor Turner 

“Biểu tượng là những sự vật, hành động, các mối quan hệ, hiện tượng, điệu bộ và 



 

 

  

những đơn vị không gian trong một tình huống cụ thể”. [95: 19] “Cấu trúc và thuộc 

tính của biểu tượng có được qua hình thái bên ngoài và những tính chất có thể quan 

sát được, sự giải thích được cung cấp bởi những chuyên gia thực hành tôn giáo và 

thường dân, những bối cảnh quan trọng mà các nhà nhân học tiến hành nghiên cứu”. 

[95: 20]  Biểu tượng luôn gắn liền với những quyền lợi, mục đích, ý nghĩa, phương 

tiện của con người cho dù những điều này hiện hữu rõ ràng hay phải luận ra từ 

những hành vi quan sát được. Victor Turner cho rằng khi chúng ta nói về “ý nghĩa” 

[meaning] của một biểu tượng, chúng ta phải thận trọng phân biệt ý nghĩa của biểu 

tượng, ít nhất ba cấp độ hay ba lĩnh vực của ý nghĩa: cấp độ thứ nhất: sự diễn giải 

bản địa [indigenous interpretation] (xúc tích); ý nghĩa giải thích [exegetical 

meaning]); ý nghĩa hoạt động [operational meaning] và ý nghĩa vị trí [positional 

meaning]. Ý nghĩa  giải thích có được từ việc hỏi những thông tín viên bản địa về 

những hành vi nghi lễ quan sát được. Ở đây một lần nữa phải phân biệt giữa thông 

tin được cung cấp bởi những chuyên gia nghi lễ và thông tin của người dân, giữa 

những giải diễn bí truyền và thông tin phổ biến [esoteric and exoteric information]. 

Phải cẩn trọng để xác định những giải thích thật sự là đại diện cho một trong những 

phân loại này hay nó chỉ đơn thuần là quan điểm cá nhân. Sự giải thích có được 

thông qua việc phân tích những huyền thoại, những diễn giải của những nghi lễ 

riêng biệt, những giai đoạn nghi lễ, những học thuyết, tín điều được tạo ra [uttered 

doctrines and dogmas]. Mặt khác, phải quan sát người ta làm gì với biểu tượng chứ 

không phải chỉ là những gì người ta nói về biểu tưởng để xem xét vai trò và ý nghĩa 

của biểu tượng trong nghi lễ (đó là những gì Victor Turner gọi là ý nghĩa hoạt động 

[operational meaning]). Đối với người quan sát phải quan tâm không chỉ là biểu 

tượng mà còn phải quan tâm đến cấu trúc và thành phần cấu tạo [composition] của 

nhóm thực hiện những biểu tượng trong hoạt động nghi lễ cũng như những thắc 

mắc về việc tại sao một số người nhất định không có mặt trong những dịp nghi lễ cụ 

thể.Ý nghĩa vị trí [positional meaning] của biểu tượng bắt nguồn từ mối quan hệ của 

nó với những biểu tượng khác trong tổng thể, ý nghĩa biểu tượng đó trong những 



 

 

  

nghi lễ khác. Có những biểu tượng chứa đựng nhiều ý nghĩa nhưng trong bối cảnh 

cụ thể nó nhấn mạnh một hoặc vài ý nghĩa nào đó. [95: 50-51] 

Tóm lại, tác giả luận án nghiên cứu nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng 

Đông bằng ba lý thuyết nghiên cứu chính: Lý thuyết nghi lễ chuyển đổi của Arnold 

van Gennep để nhận diện các nghi lễ chuyển đổi với các đặc trưng ở giai đoạn phân 

ly, chuyển tiếp và hội nhập. Lý thuyết chức năng dùng để phân tích phương thức 

các nghi lễ tác động trong đời sống cộng đồng. Lý thuyết biểu tượng trong nghi lễ 

cung cấp phương pháp tác giả giải mã những biểu tượng trong nghi lễ từ đó khái 

quát hệ giá trị đạo đức và cấu trúc xã hội của cộng đồng.  

 1.4. Tổng quan về cộng đồng ngƣời Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí 

Minh  

 1.4.1. Quá trình định cƣ  địa bàn cƣ trú và phân bố dân cƣ:  

 Theo Nguyễn Văn Huy “Dân số người Hoa Quảng Đông đông nhất tại Việt 

Nam, 41% dân số tại Sài Gòn”. Cộng đồng người Hoa nói chung, người Hoa Quảng 

Đông nói riêng đến định cư tại Sài Gòn – Gia Định cuối thế kỷ XVIII, khi các 

thương cảng, trung tâm thương mại Nông Nại Đại Phố, Mỹ Tho Đại Phố, trấn Hà 

Tiên bị tàn phá nặng nề do cuộc nội chiến Tây Sơn-Nguyễn Ánh (1771-1785) và 

nạn cướp bóc nổi lên hoành hành khắp nơi [10]. Vùng Sài Gòn – Chợ Lớn, từ năm 

1788, phát triển thành một trung tâm có vị thế quan trọng, đến định cư tại đây, 

người Hoa góp phần xây dựng Chợ Lớn trở thành trung tâm thương mại danh tiếng. 

Như Trịnh Hoài Đức mô tả: “Các đường đan xuyên nhau hình chữ điền, phố xá liền 

mái nhau, người Việt và người Tàu ở chung lộn dài độ 3 dặm. Hàng hóa trong phố 

bày bán có: gấm, đoạn, đồ sứ, giấy má, châu báu trang sức, hàng sách vở, tiệm 

thuốc, tiệm trà, tiệm hủ tíu. Hai đầu nam bắc bến sông không gì là không có… 

…nam nữ dập dìu, thật là một phố lớn nơi đô hội náo nhiệt” [13: 229].  

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, người Hoa Quảng Đông chiếm tỷ lệ đông nhất 

trong năm nhóm ngôn ngữ (Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hẹ, Hải Nam) và 

dân số tăng dần theo thời gian. Năm 1948, có 128.050 người Hoa Quảng Đông, 

chiếm 41,3% dân số người Hoa [25: 74]. Năm 1992, có 248.214 người Hoa Quảng 



 

 

  

Đông, chiếm 56,78% trên tổng số người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh [14: 31]. 

Người Hoa Quảng Đông sống tập trung đông nhất ở các quận 5, 6 và 11. 

Năm 1989, ở quận 5 có 63.725 người, chiếm 76,59% dân số người Hoa toàn quận; 

quận 6 là 37.197 người chiếm 54% tổng số người Hoa của quận [25: 68]. Theo 

Nguyễn Văn Huy, thế mạnh của người Hoa Quảng Đông là buôn bán, nên họ 

thường cư trú nơi buôn bán sầm uất. Đầu thế kỷ XX, người Hoa Quảng Đông sống 

tập trung dọc các con đường Đồng Khánh (đường Trần Hưng Đạo nay), đường 

Tổng Đốc Phương (đường Châu Văn Liêm nay), đường Khổng Tử (đường Hải 

Thượng Lãn Ông nay), đường Tôn Thọ Tường (đường Hùng Vương nay), đặc biệt 

tập trung tại Quảng Đông nhai (phố Quảng Đông) [38: 197]. Người Hoa Quảng 

Đông sống tập trung thành cụm dân cư tạo nên sắc thái văn hóa đặc trưng cho khu 

vực này nên chính quyền Pháp đặt tên là đường Quảng Đông (Rue de Canton) 

(đường Triệu Quang Phục nay). Sự hiện diện của Tuệ Thành Hội quán, được trùng 

tu lần đầu tiên năm 1800 (dựa trên bia đá) là bằng chứng cho thấy từ đầu thế kỷ 

XIX khu vực gần hội quán là địa bàn cư trú của cộng đồng người Hoa Quảng Đông.  

Một người Hoa Quảng Đông (sinh năm 1939) sinh ra và lớn lên tại Thành 

phố Hồ Chí Minh nhận xét:  

Tại thành phố Hồ Chí Minh người Quảng nhiều hơn Hẹ, Triều Châu, Phúc Kiến bởi 

Sài Gòn – Chợ Lớn là trung tâm thương mại, mua bán dễ dàng thích hợp cho nghề 

buôn bán nhỏ, như bán tạp hóa, mua gánh bán bưng của người Quảng. Trong khi 

người Tiều (Triều Châu) chuyên nghề trồng trọt, đánh bắt cá nên sống rải rác ở 

đồng bằng sông Cửu Long. Ở miền Trung, miền Tây cũng có người Quảng nhưng 

không nhiều, người Quảng chủ yếu sống tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh. 

   [L.T (nam, sinh năm 1939), Nguyễn Trãi, quận 5, ngày 29-10-2011, NKĐD.] 

Theo khảo sát của chúng tôi, năm 2011, địa bàn cư trú của người Hoa Quảng 

Đông rộng hơn nhưng rải rác và xen lẫn với người Việt, do điều kiện sống thay đổi, 

một số người mua bán nhà, thay đổi chỗ ở. Những khu vực người Hoa Quảng Đông 

sống tập trung (mà chúng tôi kể dưới đây) chỉ mang tính tương đối. 

Tại quận 5, người Hoa Quảng Đông cư trú đông nhất tại phường 6, 11 và 

phường 14, ở các chung cư Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Thúy Hoa, Phù Đổng 



 

 

  

Thiên Vương, đường An Bình, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thời Trung, Hàm Tử, 

Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Lão Tử, Phùng Hưng. 

Tại quận 6, “đồng bào người Hoa thường cư trú thành từng khu vực vừa 

mang tính chất hoạt động chuyên doanh vừa mang tính phương ngữ: người Hoa 

buôn bán ở khu vực Chợ Lớn Mới đa số là người Quảng Đông cư trú ở các khu 

Tháp Mười, Trần Bình, Lê Tấn Kế, chung quanh chợ Bình Tây” [32: 16] 

Tại quận 11, các khu vực thuộc các đường Hà Tôn Quyền, Minh Phụng, 

Bình Thới, Lãnh Binh Thăng là nơi người Hoa Quảng Đông sống tương đối tập 

trung. 

Mật độ nhà thờ họ ở các quận 5, 6, 11 cho thấy đây là khu vực người Hoa 

sống tương đối tập trung “Quận 5 có 12 đền thờ họ gồm các họ: Lâm, Quách, 

Chung, Tạ, Hứa, Lưu, Hà, Mạch, Trương, Phùng, Lê, Tân. Quận 11 có 15 đền thờ 

họ gồm các họ: Trương, Lý, Huỳnh, Hứa, Liêu, Tô, Trịnh, Du, Vân, Trần (Hẹ), 

Đặng, Trần (Triều Châu), Vương, Tăng, Lê. Quận 6 có 15 đền thờ họ gồm các họ: 

Trần (Phúc Kiến), Trần (Triều Châu), Châu, Kha – Thái, Trang- Nghiêm, Lương, 

Huỳnh, Phó, Tất, Ngô, Dương, Lôi, Phụ, Lại, Tạ, Lục Quế Đường (Hồng, Giang, 

Uông, Ong, Long, Phương) trong chùa Nam Phổ Đà, phường 6, quận 6, TP.HCM” 

[1: 102] 

Quá trình định cư của cộng đồng người Hoa Quảng Đông tại Thành phố Hồ 

Chí Minh từ cuối thế kỷ XVIII đến nay diễn ra hai xu hướng: tụ cư và phân tán. 

Cuối thế kỷ XVIII, người Hoa Quảng Đông từ phía Nam Trung Quốc, từ Nông Nại 

Đại phố, Mỹ Tho Đại phố, trấn Hà Tiên đến sống tập trung xung quanh khu vực 

Tuệ Thành Hội quán. Từ cuối thế kỷ XX đến hiện nay, họ phân tán sống xen kẽ với 

người Việt trong hầu khắp các quận, huyện.  

 1.4.2. Vài nét về cộng đồng 

Người Hoa ở Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh vốn là người Hán ở 

miền Nam bờ biển Trung Hoa di cư sang, tiếng Quảng Đông là ngôn ngữ chính của 

cộng đồng này, nên chúng ta gọi họ là người Hoa Quảng Đông để phân biệt các 

nhóm người Hoa sử dụng ngôn ngữ khác (Triều Châu, Hẹ, Hải Nam, Phúc Kiến). 



 

 

  

Về kinh tế: “do nhiều nguyên nhân mỗi cộng đồng phương tộc người Hoa sở 

đắc những tiềm năng chuyên môn, thành thạo trong một số lĩnh vực kinh tế nào đó” 

[45: 41]. Trong đó “Người Quảng Đông chuyên về các ngành thủ công như sản xuất 

nước giải khát, đồ đồng, đồ sắt gia dụng, nghề thuộc da, nghề vàng bạc, giày dép, 

giặt ủi, nấu ăn, nghề sơn và những dịch vụ khác như buôn bán tạp hóa, khách sạn, 

nhà hàng” [45: 41]. 

Theo Nguyễn Văn Huy “Năm 1950, người Quảng Đông tại Việt Nam có 

khoảng 110 cơ sở xuất nhập khẩu về hàng tạp hóa. Người Quảng Đông đã thành lập 

một nghiệp đoàn chạp phô Liên Hiệp Chủ Nhân Tạp Hóa từ năm 1940”. Người 

Quảng Đông cũng nổi tiếng về nghề phục vụ ăn uống với món vịt quay, gần như 

độc quyền nghề buôn bán trái cây. Ngoài ra người Hoa Quảng Đông còn tham dự 

ngành may mặc, xây cất, cơ khí [23: 553]. Và hiện nay, người Hoa Quảng Đông 

vẫn phát huy thế mạnh là buôn bán với nhiều mặt hàng: gia dụng, máy móc, vải, các 

loại hương liệu, thuốc bắc tại các chợ đầu mối (chợ Kim Biên, chợ Bình Tây) và tại 

nhà. Một số nghề thủ công vẫn được duy trì như nghề làm nhang (quận 6), sản xuất 

giấy súc, vàng mã, đồ dùng tẩm liệm người chết. [1: 26] 

Về nhà ở: Dù sống xen kẽ với  người Việt, nhưng chúng ta có thể dễ dàng 

nhận ra ngôi nhà của người Hoa Quảng Đông với mảnh giấy màu đỏ, chữ đen dán 

trước nhà “Xuất nhập bình an”, chiếc gương vẽ hình bát quát, hay gương trấn trạch 

(tục này có từ thời thượng cổ) [45: 81]. Bên trong nhà là bàn thờ đa thần (Quan 

Thánh Đế Quân, Quan Thế Âm Bồ Tát, bài vị tổ tiên), bàn thờ Thổ thần, Thần tài 

đặt dưới đất ở gian nhà trên.  

Người Hoa Quảng Đông thường đầu tư tiền vào làm ăn hơn là xây dựng nhà 

cửa, nên nhiều cặp vợ chồng đã có con cái, có kinh tế độc lập nhưng vẫn ở chung 

nhà với bố mẹ nên không gian sinh hoạt của gia đình khá chật hẹp. Nhà ở cũng là 

nơi kinh doanh, nên trong nhà chứa rất nhiều hàng hóa, đã chật càng chật. Mặt khác, 

người Hoa còn có quan niệm, nhà nào làm ăn phát đạt, họ sẽ để ở mãi mà không 

muốn sửa chữa, nên phần lớn nhà ở của họ cũ kỷ, ẩm thấp, và chật hẹp. Trừ những 

người Hoa làm công chức nhà cửa khang trang hơn. Chúng ta không thể đánh giá 



 

 

  

mức sống, điều kiện kinh tế của gia đình người Hoa qua ngôi nhà.  

Về ăn uống: Không chú ý nhiều đến ngôi nhà nhưng người Hoa Quảng Đông 

“đặc biệt chú trọng đến việc ăn uống” [50: 44], thức ăn phải chế biến sao cho ngon 

miệng và đảm bảo dinh dưỡng, cân bằng âm dương cho cơ thể. Các món ăn đặc sản 

của người Hoa Quảng Đông: Heo quay, vịt quay, xá xíu, chè mè đen (chí mà phù), 

chè đậu đỏ táo khô (lùng tào xá)… [50: 44], các loại nước uống: trà sâm, nước 

đắng, hoa cúc…. 

 Về đời sống xã hội: Khi mới đến định cư ở Vùng Sài Gòn – Chợ Lớn do nhu 

cầu nương tựa và dìu dắt nhau, người Hoa Quảng Đông tổ chức bang hội cho riêng 

mình. Bang Quảng Đông là bang có thành viên đông nhất trong năm bang (Quảng 

Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam, Hẹ) (năm 1885) [25: 45]: 128.000 người 

chiếm 41,3% tổng số người Hoa ở Sài Gòn – Chợ Lớn [25: 74]. Nhưng hiện nay 

sinh hoạt bang hội đã mờ nhạt, chỉ còn ý nghĩa trong sinh hoạt tín ngưỡng, các bang 

hội của người Hoa Quảng Đông gắn với cơ sở tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh 

Mẫu (hội quán Tuệ Thành-quận 5 và hội quán Quảng Triệu-quận 1). Những hoạt 

động của hội quán mang tính nguyện thiện: giúp đỡ bệnh nhân nghèo, trao học bổng 

khuyến học cho trẻ em nghèo vượt khó… 

Hội thân tộc vốn hoạt động rất hiệu quả trong thời kỳ đầu mới định cư ở Sài 

Gòn-Chợ Lớn (cuối thế XVIII) giờ đã không còn nhiều người tham dự do các gia 

đình trong dòng họ không còn sống tập trung ở một khu vực. 

Về sinh hoạt tín ngưỡng – tôn giáo: Người Hoa Quảng Đông có tín ngưỡng 

đa thần. Trong mỗi gia đình người người Hoa Quảng Đông, phần lớn đều có bệ thờ 

dài ở gian giữa nhà, thờ chung (từ trái sang phải – từ cao đến thấp): Phật Thích Ca, 

Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thánh Đế Quân, bài vị của tổ tiên [Bàn thờ nhà bà 

Lương Phụng Trân, 24/11 R đường Nguyễn Văn Đừng, phường 6, quận 5.] (thờ 

chung ông bà, cha mẹ. Người Hoa không thờ di ảnh từng người như người Việt). 

Hoặc có gia đình thờ: Quan Thánh Đế Quân, Quan Thế Âm Bồ Tát, Thiên Hậu 

Thánh Mẫu, Bài vị Tổ tiên [Nhà ông Hà Kiến Dân, 117/1 Lý Nam Đế, phường 7, 

quận 11]. Ngoài bàn thờ chính đặt trên cao, dưới đất, góc nhà còn có bàn thờ: Thổ 



 

 

  

thần và Thần tài, ở bếp có bàn thờ Táo quân. Hàng tháng vào ngày mùng một và 

ngày rằm (15), gia đình đều mua hoa và trái cây về cúng ông bà và các vị thần, cầu 

cho gia đình bình an, làm ăn phát đạt. 

Ngoài hệ thống thần linh được thờ trong từng gia đình, các cơ sở tín ngưỡng 

của cộng đồng người Hoa Quảng Đông còn thờ hệ thống thần linh vô cùng phong 

phú. Đó là những vị thần mà họ tin rằng phù hộ cho cộng đồng trong quá trình di cư 

và định cư, trong đời sống hàng ngày: Thiên Hậu Thánh Mẫu, Quan Thánh Đế 

Quân, Ông Bổn, Quan Âm Nam Hải, Thổ thần, Thần tài.  

So với niềm tin tín ngưỡng dân gian, chỉ có một phần nhỏ người Hoa Quảng 

Đông theo tôn giáo. Số người theo Phật giáo và Đạo giáo nhiều hơn tín đồ Công 

giáo, Tin Lành. Cộng đồng người Hoa Quảng Đông thường xây dựng những những 

cơ sở tôn giáo riêng cho cộng đồng mình: chùa Nam Phổ Đà (quận 6), chùa Ân 

Phước, Khánh Vân Nam Viện  (quận 11) (quán Đạo giáo duy nhất ở miền Nam), 

nhà thờ Fancisco Xavier (nhà thờ Cha Tam) (quận 5),  các hội thánh Tin Lành 

Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Trãi, Tân Hòa Đông… 

Đời sống lễ tết của cộng đồng Hoa Quảng Đông khá phong phú, bao gồm Tết 

Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu, Tết Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Nguyên, 

Tết Trung thu, Tết Trùng cửu, lễ hội chùa Bà (23 tháng 3, và mùng 9 tháng 9 âl), lễ 

hội chùa Ông (24 tháng 6 âl). 

Về văn hóa – nghệ thuật: Việt kịch là loại hình sân khấu cổ truyền của người 

Quảng Đông do đoàn ca kịch Thống Nhất Triều – Quảng biểu diễn (hát bằng tiếng 

Quảng Đông) đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đông đảo người dân 

Quảng Đông. Nhạc lễ Quảng Đông theo chân người Hoa vào Nam Bộ vào giữa 

những năm 1930 của thế kỷ XX với các nhóm cổ nhạc: Liên Hoa, Khánh Vân Nam 

Viện, Thống Nhất đóng vai trò phụ họa, hoặc tạo môi trường sống động cho không 

gian nghi lễ (lễ Vu Lan) [45: 131, 132]. Múa lân, múa sư tử, múa rồng loại hình 

nghệ thuật dân gian thường được biểu diễn trong tết Nguyên tiêu, tết Nguyên đán, 

mừng khai trương, biểu thị sự may mắn, điềm lành cho cộng đồng. Hai đội lân 



 

 

  

Nhơn Nghĩa Đường và Chánh Anh (quận 5) của người Quảng Đông rất nổi tiếng ở 

thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.   

Trải qua nhiều thế hệ định cư ở vùng đất mới, người Hoa Quảng Đông không 

ngừng tiếp thu, hội nhập văn hóa Việt nhưng không vì thế mà từ bỏ những yếu tố 

văn hóa truyền thống của tộc người mình. Ở những nơi công cộng, mỗi người Hoa 

Quảng Đông đều hòa nhập vào lối ứng xử chung của người Việt, nhưng khi trở về 

gia đình, họ vẫn giữ nét văn hóa riêng của người Hoa Quảng Đông qua ngôn ngữ 

(trong gia đình thường nói tiếng Quảng Đông), cách ứng xử giữa các thành viên 

trong gia đình, thói quen ăn uống, tín ngưỡng và nhất là các nghi lễ trong gia đình – 

nghi lễ chuyển đổi. Những đặc tính cốt lõi nhất của văn hóa Hoa Quảng Đông từ 

ngàn xưa vẫn còn bảo lưu cho đến ngày nay. Chính vì thế cho đến ngày nay, dù các 

bang hội phân theo ngôn ngữ đã không còn tồn tại, nhưng chúng ta vẫn có thể phân 

biệt giữa người Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, Hẹ, hay Hải Nam đó là do 

giữa những cộng đồng này vẫn còn giữ được những nét văn hóa riêng của mình, 

không hoàn toàn hòa lẫn vào nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 

Qua phân tích các khái niệm có liên quan đến đề tài giúp tác giả có cơ sở 

khoa học để xác định và giới hạn đối tượng, phạm vi và những phạm trù nghiên cứu 

của luận án. 

Mỗi lý thuyết đều có những ưu điểm và hạn chế. Trong luận án này tác giả 

vận dụng ba lý thuyết: thuyết cấu trúc với lý thuyết nghi lễ chuyển đổi của Anorld 

van Gennep để nhận diện những nghi lễ nào của cộng đồng là nghi lễ chuyển đổi, 

phân tích các biểu hiện trước ngưỡng, trong ngưỡng và sau ngưỡng của mỗi nghi lễ. 

Vận dụng thế mạnh của thuyết chức năng của Radcliffe-Brown, Bronislaw 

Malinowski để phân tích những phương thức tác động của nghi lễ trong xã hội, tìm 

ra các chức năng tâm lý, chức năng xã hội và chức năng văn hóa-giáo dục của nghi 

lễ chuyển đổi. Kế thừa hướng tiếp cận biểu tượng trong nghi lễ của Victor Turner 

để xác định, thu thập và phân tích ý nghĩa các biểu tượng trong các nghi lễ chuyển 

đổi của người Hoa Quảng Đông từ đó khái quát giá trị đạo đức và cấu trúc xã hội 

của cộng đồng. 

Việc nghiên cứu những nghi lễ liên quan đến vòng đời người (tác giả các 

công trình không gọi tên những nghi lễ này là nghi lễ chuyển đổi) của người Hoa ở 

Trung Quốc và Việt Nam nói chung (không phân biệt thành phần tộc người hoặc 

nhóm phương ngữ) không phải là vấn đề mới, đã có rất nhiều tác giả phương Tây, 

tác giả Trung Quốc và Việt Nam nghiên cứu dưới góc độ là những phong tục tập 

quán truyền thống, phân tích chức năng của những nghi lễ này đối với gia đình, 

dòng họ. Tuy nhiên, phần lớn các công trình này không tiếp cận nghi lễ vòng đời 

theo lý thuyết nghi lễ chuyển đổi của van Gennep và không đi sâu phân tích sự 

chuyển đổi vai trò, vị thế của cá nhân thụ lễ và những người liên quan. Trong rất 

nhiều công trình nghiên cứu nghi lễ của người Hoa chưa có công trình nào liên quan 

trực tiếp đến đề tài luận án này. 

Trong năm nhóm ngôn ngữ Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, người 

Hoa Quảng Đông có số dân đông nhất. Họ đến định cư ở Sài Gòn từ cuối thế kỷ 

XVIII, sống tập trung theo khu vực của cộng đồng, xây dựng tổ chức chung của 



 

 

  

cộng đồng – bang, hội quán (Tuệ Thành Hội quán – Chùa Bà quận 5, Quảng Triệu 

Hội Quán – Chùa Bà quận 1). Hiện nay do điều kiện nhà ở trở nên khó khăn hơn, 

cộng đồng không còn điều kiện sống tập trung như trước đây mà đã phân tán, sống 

nhiều nơi khác nhau ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ở mức độ tương đối, 

người Hoa Quảng Đông hiện vẫn còn tập trung ở quận 5, quận 6 và quận 11. Trải 

qua hơn ba thế kỷ định cư tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, cùng cộng cư với 

các tộc người khác, người Hoa Quảng Đông đã tiếp thu văn hóa Việt, Khmer, văn 

hóa phương Tây nhưng vẫn cố gắng gìn giữ một số thành tố trong văn hóa truyền 

thống của cộng đồng, vì thế chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của người Hoa nói 

chung và người Quảng Đông nói riêng ở giữa một thành phố đa sắc tộc qua những 

con phố chuyên kinh doanh thuốc bắc, chạp phô, các hàng bán thức ăn, qua ngôi 

miếu thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, hay ngôi nhà ống chứa đầy hàng hóa… Văn hóa 

truyền thống của cộng đồng Quảng Đông còn được thể hiện qua bàn thờ Quan Thế 

Âm Bồ Tát, Quan Thánh Đế Quân, Thiên Hậu Thánh Mẫu và bài vị tổ tiên; bàn thờ 

Thổ thần, Thần tài đặt sát đất, bàn thờ Táo Quân ở gian bếp. Và chúng ta cũng 

không thể nhầm lẫn các loại hình nghệ thuật truyền thống: Hát Quảng, múa lân của 

người Hoa Quảng Đông với các nhóm Hoa khác về sự đặc sắc của nó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

CHƢƠNG 2 

NGHI LỄ CHUYỂN ĐỔI CỦA NGƢỜI HOA QUẢNG ĐÔNG:  

MÔ TẢ DÂN TỘC HỌC  

Để xác định những nghi lễ nào của cộng đồng người Hoa Quảng Đông (ở 

thành phố Hồ Chí Minh hiện nay) là nghi lễ chuyển đổi, chúng tôi dựa vào định 

nghĩa “nghi lễ chuyển đổi [rite of passage] là nghi lễ đánh dấu sự thay đổi vị thế xã 

hội, tình trạng của cá nhân liên quan đến các sự kiện: sinh ra, vào đời, thành hôn, 

lên lão và mất đi, nghi lễ chuyển đổi là nghi lễ được tiến hành như một sự tiếp nhận 

khi một cá nhân được chuyển từ vị thế xã hội này sang một vị thế xã hội khác.” [91: 

409].  

Qua các cuộc phỏng vấn sâu những người lớn tuổi am hiểu phong tục tập 

quán của cộng đồng kết hợp với nghiên cứu tư liệu thành văn (đã đề cập trong phần 

tổng quan nghiên cứu) có thể xác định được nghi lễ chuyển đổi của người Hoa 

Quảng Đông hiện nay là những nghi lễ liên quan đến sự ra mắt của một thành viên 

mới trong cộng đồng, đánh dấu sự bắt đầu của quá trình học tập ở trường học để có 

được nguồn tri thức, chuẩn bị bước vào đời, sự kiện đánh dấu sự thay đổi về tình 

trạng bản thân, sự kiện liên quan đến sự chuyển đổi uy thế của một người trưởng 

thành và sự kiện kết thúc sự tồn tại (về mặt thể lý) của một con người trong xã  hội. 

Đó là lễ đầy tháng, lễ khai học, lễ cưới, mừng thọ và lễ tang xét dưới bình diện 

chung. Tuy nhiên, đối với từng cá nhân, mức độ quan trọng của từng nghi lễ khác 

nhau và hiện nay có nghi lễ không được thực hiện một cách phổ biến (lễ khai học) 

nhưng vì đối tượng nghiên cứu của luận án là nghi lễ chuyển đổi của cộng đồng nói 

chung nên chúng tôi vẫn nghiên cứu cả những nghi lễ đó cho dù nghi lễ này không 

phổ biến nhưng vẫn còn được thực hiện ở một số gia đình.  

Theo kết quả khảo sát  câu hỏi “Theo quan niệm của ông (bà) mỗi cá nhân 

của người Hoa Quảng Đông từ khi sinh ra đến khi mất đi trải qua những nghi lễ 

nào?”, thông tín viên cho rằng, đối với cộng đồng người Hoa Quảng Đông, lễ tang 

là nghi lễ mỗi đời người ai cũng trải qua (100%), lễ cưới cũng quan trọng nhưng 

cũng có những trường hợp, người ta không tổ chức nghi lễ (3,4 % đám cưới du 



 

 

  

lịch), lễ đầy tháng  (96,7%) và lễ mừng thọ (88,3%) và lễ khai học hiện nay ít người 

thực hiện (31,7%). 

Bảng 1: Mức độ thực hiện các nghi lễ trong cuộc đời mỗi ngƣời (theo 

quan niệm của thông tín viên) 

Tên nghi lễ Lễ đầy 

tháng 

Lễ khai 

học 

Lễ cưới Mừng 

thọ 

Lễ tang 

Số trường hợp 

trả lời có thực 

hiện 

116 38 116 106 120 

Tính theo % 96,7% 31,7% 96,7% 88,3% 100% 

Nguồn: Kết quả khảo sát 120 cá nhân người Hoa Quảng Đông tại ba quận 5, 6, 11, 

năm 2010 

 Mỗi nghi lễ chuyển đổi chúng tôi sẽ trình bày theo thời gian, không gian diễn 

ra nghi lễ, thành phần tham dự, lễ vật, các nghi thức chính đánh dấu ba giai đoạn: 

trước ngưỡng, trong ngưỡng và sau ngưỡng của cá nhân thụ lễ và những người có 

liên quan và cuối cùng là phân tích ý nghĩa chuyển đổi của từng nghi lễ. 

2.1.Lễ đầy tháng (mụn duyệt) 

Lễ đầy tháng là nghi lễ đầu tiên của một đời người, tương đối phổ biến ở 

nhiều tộc người (người Việt, Khmer, Bố Y, Dao…). Lễ đầy tháng được tổ chức tại 

gia đình sau một tháng, đúng vào ngày sinh của đứa bé, nhưng cũng có những 

trường hợp được tổ chức trước hai ngày đối với bé gái và trước một ngày đối với bé 

trai.  

Thành phầm tham dự lễ đầy tháng là bà con, họ hàng của gia đình. Lễ vật 

không thể thiếu trong lễ đầy tháng là trứng gà luộc nhuộm đỏ, heo quay, gừng chua, 

giò heo nấu dấm gừng, chè, xôi để cúng các vị thần, tổ tiên và 12 Bà mụ.  

“Trứng gà luộc nhuộm đỏ là lễ vật chính trong lễ đầy tháng vì theo tiếng Quảng 

Đông lòng đỏ trứng đọc là “dauwuancung” nghĩa là “có người quản lý” với mong 

muốn đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời người lớn. Đến giờ cũng vậy, mỗi sinh 

nhật em bé được ăn trứng gà luộc nhuộm đỏ. Gừng chua: khi ăn người ta nói husin 



 

 

  

– husin chua quá, chua quá – nghĩa cháu ngoan. Âm “chua quá” trùng với âm “cháu 

ngoan”. Heo quay: báo hỷ, ăn mừng” 

[T.L.M (nữ, 31 tuổi),đường Minh Phụng, quận 11, ngày 1-4-2010. NKĐD] 

Trong lễ đầy tháng, đối tượng chuyển đổi là người mẹ mới sinh và đứa con 

của bà ta với ba giai đoạn: trước ngưỡng, trong ngưỡng và sau ngưỡng. 

2.1.1. Giai đoạn trƣớc ngƣỡng (giai đoạn phân ly) 

Khi người mẹ và đứa bé chuẩn bị rời khỏi tình trạng đang tồn tại (tình trạng 

ở cữ, chỉ ở trong không gian phòng ngủ, không lên nhà trên, hạn chế tiếp xúc với 

người ngoài) để chuyển sang một trạng thái mới. Người mẹ và đứa bé sẽ được tắm 

nước lá bưởi, thay quần áo mới, ra khỏi phòng ngủ, được lên nhà trên – nơi có bàn 

thờ và sẽ là nơi thực hiện nghi lễ. 

“Cho đến nay, đối với những gia đình còn người lớn tuổi, phụ nữ mới sinh chưa 

đầy tháng được khuyên không nên lên phòng khách, vì mùi hôi tanh của em bé ảnh 

hưởng đến các vị thần mình thờ trong nhà, ảnh hưởng đến việc làm ăn. Khi đầy 

tháng, lấy lá bưởi nấu nước cho em bé, người mẹ tắm, mới được ra phòng khách.  

[T.C (nữ, 64 tuổi), đường Mai Xuân Thưởng, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 

27-3-2010, NKĐD] 

Có cách giải thích khác giải thích theo khoa học: 

“Khi phụ nữ mới sinh, tất cả xương cốt đều giãn nở ra, nếu lúc này tiếp xúc với 

nước lạnh hoặc gió trời thì dễ sinh bệnh tật khiến sau này cả đời phải chịu đau đớn 

dày vò” 

[T.L.M (nữ, 31 tuổi), Minh Phụng, quận 11, ngày 1/4/2010, NKĐD]. 

Ngoài ra, trong thời gian ở cữ, ở những gia đình còn người lớn tuổi, sản phụ 

còn được khuyên: 

“Kiêng để ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào người - ảnh hưởng không tốt đến sức 

khỏe sản phụ và tránh xúc phạm đến thần mặt trời (vì sản phụ bị xem là “bất 

khiết”); kiêng mang giường ra hong hơ- nếu không hài nhi sẽ khó trưởng thành; 

kkỵ những “hỉ sự” (đám cưới), “ai sự” (đám tang), Kỵ sang nhà hàng xóm (“hỷ 

xung hỷ, hung xung hỷ”), kỵ sang nhà hàng xóm khi chưa đầy tháng- máu dơ trong 

người sản phụ chưa hết, uế khí còn nặng ảnh hưởng không tốt cho hàng xóm; kiêng 



 

 

  

tham dự vào tất cả những hoạt động cúng tế - xúc phạm thần linh; kỵ gặp gỡ một 

sản phụ khác – “hỷ xung hỷ”; kỵ ăn những thức ăn cứng lạnh và khó tiêu hóa”. 

Như vậy với lễ đầy tháng, giai đoạn tiền ngưỡng, sản phụ được rời vị thế 

cách ly của mình, rũ bỏ “sự ô uế”, từ bỏ những kiêng kỵ trên, thực hiện nghi thức 

chuyển đổi trong lễ đầy tháng là việc tắm nước lá bưởi – hành vi vừa hợp lý theo 

khoa học vừa mang ý nghĩa biểu tượng. Nước lá bưởi có vị chua, thơm có tác dụng 

tẩy bẩn và còn có ý nghĩa ngăn chặn tà ma, người mẹ và đứa bé vượt qua giai đoạn 

phân ly. 

2.1.2. Giai đoạn trong ngƣỡng:  

Khi người mẹ và đứa bé được đưa đến nơi tiến hành nghi lễ - trước bàn thờ 

chính trong nhà, tức là đối tượng thụ lễ đang ở giai đoạn chuyển tiếp. Người mẹ và 

đứa bé đã thực sự rời khỏi tình trạng ở cữ (trình trạng cũ), nhưng vẫn chưa có được 

vị thế mới. Giai đoạn này diễn ra nhanh, chỉ kéo dài khoảng hơn một giờ, kể từ khi 

chủ lễ bày lễ vật lên các bàn thờ, tiến hành các nghi thức: thắp hương, khấn nguyện 

đến khi tàn cây nhang, tức ông bà đã “dùng” xong thức cúng trên bàn thờ và thừa 

nhận sự chuyển đổi. 

Nghi thức cúng lễ vật tại các bàn thờ theo trình tự từ ngoài vào trong, từ vị 

thần cao nhất xuống vị thần thấp hơn (trong hệ thống cấp bậc thần linh Trung Hoa) 

và sau cùng là tổ tiên - gần gũi với con cháu. 

“Cúng bàn thiên trước, đến bàn thờ các vị thần (thờ chính giữa), rồi bàn thờ thổ 

thần trong nhà, cúng ông táo, và tổ tiên cúng sau cùng. Lễ vật đặt trên một cái mâm 

bưng đi cúng khắp lượt các bàn thờ chứ không bày lễ vật ra bàn thờ như người 

Việt. Trên mỗi bàn thờ chỉ cúng trái cây. Kể như tượng trưng thôi”. 

[Q.T.Q, (nữ, 86 tuổi), Tuệ Thành hội Quán, đường Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố 

Hồ Chí Minh, ngày 25-3-2010. NKĐD]. 

Tại mỗi bàn thờ, chủ lễ (thường là bà nội, nếu không còn bà nội sẽ do một 

người phụ nữ phúc hậu trong dòng họ cúng) thắp ba nén hương khấn nguyện:  

"Hôm nay, ngày  (mùng)... tháng... (âl), ngày cháu (nội hay cháu ngoại...) họ, tên... 

tròn một tháng tuổi, gia đình chúng tôi bày mâm lễ vật này, cung thỉnh thập nhị mụ 

bà trước về chứng minh nhận lễ, sau tiếp tục phù trợ cho cháu (tên...) mạnh tay, 



 

 

  

mạnh chân, mau lớn, hiền, ngoan, phù trợ cho gia đình an vui, hạnh phúc...". 

[Q.T.Q, (nữ, 86 tuổi), Tuệ Thành Hội quán, đường Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố 

Hồ Chí Minh, ngày 25-3-2010. NKĐD]. 

Sau nghi thức cúng thần, tổ tiên – nghi thức mang tính thiêng là phần đứa trẻ 

được ra mắt cộng đồng. Những người tham dự lễ đầy tháng chúc mừng và tặng quà 

cho đứa bé. Sau cùng gia đình sẽ đem lễ vật: trứng gà luộc nhuộm đỏ và gừng chua 

biếu họ hàng và lối xóm như lời thông báo chính thức về sự hiện diện của một thành 

viên mới trong gia đình. 

2.1.3.Giai đoạn sau ngƣỡng (hội nhập):  

Người mẹ và đứa bé, sau thời gian ở cữ một tháng, cách ly với thế giới xung 

quanh, trải qua nghi thức phòng vệ, được tin rằng đã có sự bảo trợ của tổ tiên, 

không còn lo lắng về những điều không hay có thể xảy ra, giờ đã tái hòa nhập với 

xã hội trong một vị thế mới, rời bỏ không gian giới hạn – buồng ngủ để bước ra 

không gian rộng lớn hơn, tiếp xúc với nhiều người mà trước lễ đầy tháng điều này 

là không thể. Đứa bé cũng bắt đầu được người mẹ tập cho thích nghi với môi trường 

bên ngoài: 

Khi con tôi được cúng đầy tháng xong, tối đó tôi còn ẵm bé đi ra ngoài (trước đó 

không được ra tới cửa) đi lòng vòng trong xóm, để sau này bé quen đi đêm không 

bị khóc, thích nghi, sau này mình dẫn nó đi tối về không khóc. 

[T.L.M (nữ, 31 tuổi), quận 11, ngày 1-4-2010. NKĐD] 

Sau lễ đầy tháng, đứa bé sẽ xuất hiện trước cộng đồng và được cộng đồng 

chấp nhận như một thành viên mới. Lúc này đứa bé được làm quen không giới hạn 

trong gia đình thân thích mà có thể gặp gỡ các thành viên khác trong cộng đồng, 

những người trong cộng đồng có thể ẵm bé, thăm hỏi sản phụ. 

Việc cúng đầy tháng thường chỉ được tổ chức trong những gia đình theo Phật 

giáo, Đạo giáo hoặc theo tín ngưỡng thờ ông bà. Đối với gia đình người Hoa theo 

Công giáo không trải qua nghi lễ này. Đứa trẻ người Hoa Quảng Đông theo Công 

giáo sẽ có lễ rửa tội để nhập đạo theo nghi thức được quy định bởi Hội thánh như 

bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới (nghi thức này giống nhau ở mỗi người Công giáo, 

mang tính phổ quát nên chúng tôi không đề cập ở đây). 



 

 

  

Lễ đầy tháng xuất phát từ thời xưa, khi trình độ y tế còn kém phát triển và 

khả năng đề kháng của đứa bé thấp nên tỉ lệ tử vong của bé sơ sinh rất cao, trong số 

trẻ không may phần lớn chết ngay tháng đầu tiên của năm đầu. Vì thế, nếu qua được 

một tháng bé khỏe mạnh tức đứa bé chính thức trở thành một thành viên của gia 

đình, cộng đồng. Lễ đầy tháng đánh dấu việc đứa bé đã qua thời “trứng nước” mong 

manh, và sản phụ kết thúc giai đoạn kiêng khem ở cữ. Lễ đầy tháng là nghi lễ 

chuyển đổi một đứa trẻ còn mơ hồ về sự tồn tại của nó sang một sự tồn tại chắc 

chắn hơn. Nếu trước lễ đầy tháng, tuổi của đứa bé được tính bằng ngày thì sau lễ 

đầy tháng tuổi được tính bằng tháng, mạng sống được đảm bảo hơn. Lễ đầy tháng 

còn mang ý nghĩa chuyển đổi không gian sinh hoạt của người mẹ và đứa bé [mà 

theo Anorld van Gennep là chuyển đổi lãnh thổ: territorial passage] từ một không 

gian hẹp nhất (phòng ngủ) ra một không gian rộng hơn (mọi vị trí trong nhà), từ 

việc hạn chế tiếp xúc với người khác đến chỗ được giao tiếp với mọi người đến nhà. 

Trước lễ đầy tháng, mẹ và bé không ra phòng khách, không đứng trước bàn thờ, vì 

người Hoa Quảng Đông quan niệm rằng: trong một tháng sau khi sinh, người mẹ và 

bé mang khí dơ trong người sẽ làm ô uế bậc tổ tiên đáng kính. Sản phụ và đứa bé rất 

hạn chế tiếp xúc người ngoài vì có thể họ sẽ mang đến những điều không may. Nếu 

người đang có tang hay dự lễ tang về tiếp xúc với bé, bé sẽ bị “sài lạnh” (khóc quấy 

cả ngày lẫn đêm, không chịu bú sữa, thân hình gầy gò yếu ớt hay ốm đau). Những 

người khác giải thích theo khoa học là sau một cuộc sinh nở đầy khó khăn, người 

phụ nữ bị suy yếu cả về thể chất và tinh thần. Do bị mất máu nhiều khi vượt cạn và 

những mệt mỏi trong thời kỳ mang thai, đối với sản phụ lúc này, chính khí suy 

giảm, tâm dịch hao tổn nên tà khí dễ xâm nhập nên hạn chế ra ngoài sẽ bị nắng, gió 

hay lạnh.  

Lễ đầy tháng, theo quan niệm của người dân còn mang ý nghĩa tạ ơn: tạ ơn 

Tổ tiên, ông bà đã phù hộ cho người phụ nữ từ khi mang thai đến khi sinh nở và đứa 

con ra đời được khỏe mạnh, tạ ơn bà con lối xóm đã thăm hỏi mẹ và bé; và tạ ơn 12 

bà mụ đã tạo ra hình hài đứa bé và ban đứa bé cho người mẹ. Đó là “Mụ bà Nguyễn 

Tam Nương, coi việc chứng kiến và giám sát việc sinh đẻ; Mụ bà Trần Tứ Nương, 



 

 

  

coi việc sanh đẻ (chú sanh); Mụ bà Vạn Tứ Nương, coi việc thai nghén (chuyển 

sanh); Mụ bà Lâm Cửu Nương, coi việc thụ thai (thủ thai); Mụ bà Lưu Thất Nương, 

coi việc nặn hình hài nam, nữ cho đứa bé; Mụ bà Lâm Nhất Nương, coi việc chăm 

sóc bào thai (an thai); Mụ bà Lý Đại Nương, coi việc chuyển dạ (chuyển sanh); Mụ 

bà Hứa Đại Nương, coi việc khai hoa nở nhụy (hộ sản); Mụ bà Cao Tứ Nương, coi 

việc ở cữ (dưỡng sanh); Mụ bà Tăng Ngũ Nương, coi việc chăm sóc trẻ sơ sinh (bảo 

tống); Mụ bà Mã Ngũ Nương, coi việc ẵm bồng con trẻ (tống tử); Mụ bà Trúc Ngũ 

Nương, coi việc giữ trẻ (bảo tử)” [104] 

Về những ý nghĩa khác, ý kiến của tác giả gần trùng khớp với ý kiến của 

người trong cuộc: 95% (114/120) người đồng ý lễ đầy tháng đánh dấu sự ra đời của 

đứa bé, 93,3% (112/120) người cùng ý kiến lễ đầy tháng có ý nghĩa kính báo tổ tiên, 

cộng đồng có thêm thành viên mới trong gia đình và thể hiện tình cảm của gia đình 

đối với đứa bé; 91,7% (110/120) cho rằng nghi lễ này cầu chúc cho bé hay ăn chóng 

lớn, là đứa trẻ ngoan ngoãn. Sự hiện diện của đứa trẻ, một cách chính thức được gia 

đình, họ hàng, lối xóm và tổ tiên thừa nhận thông qua việc nhận lễ vật đầy tháng do 

gia đình biếu tặng và dâng cúng.  

Lễ đầy tháng là báo cho bà con có sự hiện diện của con mình với bà con mình. 

Giống như tại đền thờ họ Quang của gia đình tôi, năm đó có bao em bé mới sinh ra 

được mang đến nhà thờ họ thì mình sẽ thấy có bao nhiêu trứng gà luộc nhuộm đỏ. 

Gia đình sẽ chuẩn bị quà trong đó có trứng đỏ cho bà con, và người nhận quà này 

sẽ chuẩn bị quà cho em bé. 

[D.Đ.M (nữ, 45 tuổi), đường Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5, ngày 24-3-2010, 

NKĐD] 

Với lễ Đầy tháng sản phụ và đứa bé đã bước qua giai đoạn kiêng cữ, mở 

rộng không gian sinh hoạt và sự tiếp xúc với những người xung quanh, đánh dấu sự 

kết thúc thời gian thử thách về sức khỏe và sinh mạng của đứa trẻ. Đứa bé chính 

thức trở thành một thành viên của gia đình và cộng đồng. 

Ở khía cạnh khác, bằng lễ đầy tháng, đứa bé (bé trai đầu lòng) được chính 

thức thông báo là thành viên của dòng họ nội đã gián tiếp chuyển đổi vai trò, vị thế 

của người mẹ, từ một “người ngoài” thành một thành viên có vị thế nhất định trong 



 

 

  

gia đình, dòng họ nhà chồng vì đã sinh được con trai nối dõi tông đường. Trong xã 

hội luôn đề cao vấn đề nối dài dòng họ như cộng đồng người Hoa, lễ đầy tháng còn 

có ý nghĩa đánh dấu cuộc hôn nhân hoàn toàn “thành sự”. Lễ đầy tháng tiếp nối một 

sự chuyển đổi khác trong đời sống hôn nhân. Bởi sự ra đời của đứa con nâng cao 

vai trò, vị trí của người con dâu trong nhà chồng. Mối quan hệ vợ - chồng, cô dâu 

với dòng họ nhà chồng càng thêm được thắt chặt thông qua đứa bé. Vị thế, vai trò 

của người vợ, người con dâu được nâng lên trong mối quan hệ vợ chồng, dâu con – 

cha mẹ chồng. 

2.2. Lễ khai học (hói hoọc) 

 Hiện nay nghi lễ này không còn phổ biến, chỉ còn 31,7% (38/120) [kết quả 

khảo sát năm 2010, xem phụ lục] người còn tổ chức lễ khai học cho con, cháu hoặc 

họ có biết qua nhưng không tổ chức. Chỉ những hộ còn ông bà lớn tuổi, có học chữ 

Nho am hiểu và yêu thích gìn giữ những phong tục cổ truyền, hay bố mẹ muốn giữ 

nét đẹp truyền thống làm lễ khai học cho con hay cháu. Lễ khai học được thực hiện 

trước ngày trẻ đi học (6 tuổi) (không ấn định ngày nào, miễn trước ngày nhập học 

chính thức ở trường) tại nhà hay tại miếu có thờ Văn Xương – Nghĩa An Hội quán. 

Nghi lễ không có ai tham dự ngoài đứa trẻ và người thực hiện nghi lễ (cha, mẹ hoặc 

ông bà). 

Dù đơn giản, nhưng đối với những trẻ được gia đình tổ chức lễ khai học vẫn 

cảm nhận một sự chuyển đổi rõ rệt trong đời sống cá nhân với ba giai đoạn rõ rệt:  

2.2.1. Giai đoạn trƣớc ngƣỡng:  

Những ngày trước khi đến trường lần đầu tiên, bố mẹ thông báo cho trẻ đã 

sắp đến ngày vào lớp một, chuẩn bị quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ. Đứa 

trẻ háo hức ý thức được mình sắp đi học chữ, phải từ bỏ những thói quen trước đó 

như ngủ dậy trễ, thói quen sinh hoạt của đứa trẻ độ tuổi mẫu giáo (ở trường chỉ ăn 

và vui chơi, ca hát). 

2.2.2. Giai đoạn trong ngƣỡng:  

Trẻ được thay quần áo mới, được người lớn (mẹ hoặc bà) đưa đến miếu để 

cúng thần Văn Xương. Đây là khoảng thời gian đứa trẻ chưa xác định và hình thành 



 

 

  

rõ ràng những thói quen sinh hoạt, các mối quan hệ bởi đứa trẻ đã xa những người 

bạn cũ nhưng chưa gặp những người mới, đã bỏ những thói quen cũ nhưng chưa 

quen những thói quen mới, đã rời xa những hoạt động vui chơi của đứa trẻ mẫu giáo 

nhưng chưa chính thức học chữ.  

Tại miếu, trước bàn thờ Văn Xương, nghi thức diễn ra đơn giản: Người lớn 

sẽ đặt lễ vật lên bàn thờ, và hướng dẫn đứa trẻ thắp nhang, vái thần (đứa trẻ đọc 

theo người lớn): 

“Hôm nay là ngày…. tháng… con đến đây xin báo Thần con đã chính thức học 

chữ, xin Thần phù hộ cho con thông minh, chăm chỉ để học giỏi, đỗ đạt, thành tài ” 

[T.H. Q, (nữ, 81 tuổi), chung cư Thúy Hoa, phường 11, quận 5, ngày 15-9-2010] 

2.2.3. Giai đoạn sau ngƣỡng:  

Sau khi bái thần Văn Xương, trẻ trở về nhà với tâm thức mới, ý thức mình 

chính thức giã từ thời kỳ chỉ vui chơi và bước vào con đường học tập, để chuẩn bị 

cho tương lai. Nếu như trước khi đến miếu, chưa tự mình nói ra sự kiện bắt đầu đi 

học, đứa trẻ còn mơ hồ về điều này nhưng khi từ miếu trở về trẻ hiểu rõ hơn tầm 

quan trọng của sự học. Vì quan trọng và không dễ dàng nên người lớn mới đưa đến 

cầu xin thần phù hộ. Sau lễ khai học, trẻ đến trường với một vị thế mới, sẵn sàng tư 

thế học tập. Người mẹ còn cẩn thận để vào cặp con một ít bánh kẹo để đến lớp trẻ 

mời bạn cùng lớp như món quà ra mắt, một cử chỉ thân thiện để kết thân, giúp trẻ 

bớt bỡ ngỡ, cảm thấy yên tâm ở môi trường mới.  

Theo các thông tín viên, những đứa trẻ được gia đình thực hiện lễ khai học 

trước ngày đến trường sẽ nhớ về ngày đầu tiên đi học hơn những trẻ không được 

thực hiện lễ khai học. Những thông tín viên khá thống nhất nhau về nghi thức và ý 

nghĩa của lễ khai học: 

“Hiện nay, em bé đến tuổi đi học người lớn dắt trẻ đến miếu lạy Văn Xương cầu 

cho con mình học giỏi, đó là vấn đề tâm linh “tâm an lý đắc”, lễ nghi giúp ta thấy 

tâm mình ổn định, điều đó đúng thì ta nên làm, nói thật ra nếu đi cúng Văn Xương 

mà học giỏi thì điều đó không có”. 

[Ô.D.P (nam, 65 tuổi), đường Hòa Hảo, quận 10, ngày 31-3-2010. NKĐD] 



 

 

  

“Bây giờ phong tục này vẫn còn, ngày đầu tiên đi học bố mẹ đưa con đến cúng Văn 

Xương tại miếu, không có đèn. Cúng xong rồi đi học, nghi thức khác nhưng ý nghĩa 

vẫn như cũ”. 

[L.H.L (nam, 80 tuổi), đường Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, ngày 25-3-2010. 

NKĐD] 

“Trước khi trẻ đi học, bố hoặc mẹ cúng tổ tiên, đưa bé đến chùa Ôn Lăng - nơi thờ 

Văn Xương, cúng Văn Xương, cầm quyển sách có kẹp cọng hành vì từ “hành” đọc 

là thun đồng âm từ “thông minh”, bé đốt nhang vái cho mình có duyên đọc sách. 

Giờ có người làm có người không, đến ngày đầu đi học người cha cho con một bao 

lì xì chúc con ngoan ngoãn học giỏi”. 

[T.L.M (nữ, 31 tuổi), đường Minh Phụng, phường 2, quận 11, ngày 1-4-2010. 

NKĐD] 

“Tôi có làm lễ khai học cho cháu nội tôi, đơn giản thôi. Trước ngày đi học đầu tiên 

tôi mua hoa quả, nhang đèn, đưa cháu đến vái Văn Xương ở miếu Ông [Nghĩa An 

Hội Quán] và ngày đầu cháu đi học tôi còn bỏ vào cặp cháu cọng hành – ý nghĩa 

thông minh, cải sà lách – có ý sinh sôi nảy nở. Bỏ vào cặp nhiều bánh kẹo để nó 

mời bạn bè cùng ăn, bớt lo sợ”. 

[T.T.M (nam, 60 tuổi), đường Lão Tử, phường 11, quận 5, ngày 26-10-2010, 

NKĐD] 

“Tôi đã từng tổ chức lễ khai học cho con gái tôi (sinh năm 1965). Trong ngày lễ 

khai học đứa trẻ được ăn trứng gà luộc nhuộm đỏ với ý nghĩa may mắn (thay cho 

bánh bột mì và bánh khoai môn. Lễ khai học cầu cho đứa trẻ thông minh lanh lợi”. 

[T. H. Q (nữ, 81 tuổi), chung cư Thúy Hoa, phường 11, quận 5, ngày 15-9-2010, 

NKĐD.] 

“Nhà tôi có tổ chức lễ khai học cho hai cháu sinh năm 1990, 1993 (do mẹ nó cúng). 

Sắp đến ngày khai trường như quy định của nhà nước, mẹ chúng bày mâm lễ vật 

gồm tập viết, bánh kẹo cúng trước bàn thờ tổ tiên và vái tổ tiên, thần Văn Xương 

phù hộ thông minh, chăm chỉ học hành”. 

[L. Đ (nam, 50 tuổi), chung cư Nguyễn Trãi, quận 5, ngày 26-10-2010, NKĐD] 

 So với thời còn ở Trung Quốc, lễ khai học của người Hoa Quảng Đông hiện 

nay đã đơn giản rất nhiều, do ở thành phố Hồ Chí Minh không có đền thờ Khổng 



 

 

  

Tử, nền Nho học không còn tồn tại. Dù hình thức lễ khai học ngày nay đơn giản hơn 

xưa nhưng vẫn còn nguyên ý nghĩa. Lễ khai học đánh dấu sự chuyển đổi môi 

trường, tính chất hoạt động, mối quan hệ của đứa trẻ. Từ môi trường hẹp (ở nhà hay 

ở trường mẫu giáo) sang môi trường rộng lớn hơn, từ việc đến trường mẫu giáo 

được chăm sóc ăn ngủ và vui chơi, chỉ học múa, học hát, giờ đến trường để học chữ, 

từ môi trường ít cạnh tranh sang môi trường có sự cạnh tranh về năng lực. Năm học 

đầu đời có ý nghĩa đặc biệt đối với đời học sinh, có ảnh hưởng lớn đến quãng đường 

học tập của đứa trẻ, nó sẽ tạo dấu ấn khiến trẻ yêu thích đến trường hay chán ghét 

trường học. Lễ khai học tạo cho trẻ một niềm tin rằng trẻ đã được sự phù hộ của vị 

thần văn chương, sẽ học hành đỗ đạt, vị thần văn chương Văn Xương – vị thần sẽ 

đồng hành cùng đứa trẻ trên bước đường học tập, giúp trẻ giảm bớt sự căng thẳng, 

lo lắng, bồn chồn ở môi trường mới).  

Lễ khai học mang ý nghĩa của một nghi lễ chuyển đổi, một dấu chỉ khiến trẻ 

ý thức được mình phải bớt gắn khít với người mẹ, hòa mình vào môi trường xã hội, 

bắt đầu con đường học tập trau dồi tri thức, chuẩn bị cho một bước chuyển mới 

trong đời sống cá nhân. Từ một đứa bé chỉ biết vui chơi trở thành một đứa trẻ dành 

phần lớn thời gian để học tập, từ giã những người bạn ở lối xóm để kết thân với các 

bạn nơi trường học. Đối với đấng sinh thành của những đứa trẻ này cũng có sự thay 

đổi trong trách nhiệm nuôi dạy con cái: từ việc chỉ lo việc ăn uống, vui chơi giờ còn 

thêm trọng trách chăm lo việc học tập của con. Ngày khai học đánh dấu việc bắt đầu 

con đường học tập chuẩn bị hành trang vào đời trong quãng thời gian dài qua các 

cấp học khác nhau. Lễ khai học đánh dấu sự chuyển đổi của đứa trẻ từ chỗ quanh 

quẩn ở nhà với mẹ [trường hợp không học mẫu giáo], giờ rời xa vòng tay người mẹ, 

một mình độc lập đến trường. 

Theo khảo sát của chúng tôi, các nhóm người Hoa Triều Châu, Phúc Kiến 

không tổ chức lễ khai học như người Hoa Quảng Đông. 

2.3. Lễ cƣới (phánh lậy) 

 Nghi lễ chuyển đổi quan trọng nhất của đời người nên được tổ chức chu đáo 

và long trọng. Tùy theo điều kiện kinh tế mà quy mô lễ cưới khác nhau [điều kiện 



 

 

  

kinh tế khá giả thì tổ chức tiệc linh đình, ít tiền tổ chức tiệc nhỏ] nhưng các bước 

nghi thức tương đối giống nhau và cùng mang một ý nghĩa đánh dấu sự chuyển đổi 

của người con trai, con gái từ những người độc thân, phụ thuộc thành người “có 

đôi” trưởng thành, có gia đình riêng. Đối với gia đình của cô dâu, chú rể, sự chuyển 

đổi là việc có thêm hoặc bớt đi số thành viên trong gia đình (nhà gái bớt một thành 

viên, trong khi nhà trai có thêm một thành viên và trong tương lai sẽ có nhiều hơn – 

quan trọng hơn với vai trò nối dõi tông đường).  

Nếu như lễ đầy tháng, lễ khai học chỉ được tổ chức khi cá nhân thụ lễ vừa 

tròn 1 tháng tuổi, hay đã đến tuổi đi học, lúc 6 tuổi, thì độ tuổi diễn ra lễ cưới của 

mỗi cá nhân rất khác nhau, có người trải qua nghi lễ này khi vừa qua tuổi vị thành 

niên (18 tuổi) nhưng cũng có người đến độ tuổi “xế chiều”  mới trải qua sự chuyển 

đổi này. Hình thức lễ cưới cũng vô cùng phong phú, có những lễ cưới được tổ chức 

rất linh đình với hàng trăm người dự tại nhà hàng sang trọng nhưng cũng có lễ cưới 

diễn ra thật đơn giản chỉ có họ hàng gia đình hai bên. Dù đơn giản hay cầu kỳ, lễ 

cưới của người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có ba nghi lễ: 

nạp trưng (lễ dạm hỏi), thỉnh kỳ (lễ hỏi), thân nghinh (đón dâu). Theo lý thuyết nghi 

lễ chuyển đổi của Anorld van Gennep có thể chia các nghi thức trong hôn nhân 

thành ba giai đoạn: 

Giai đoạn trước ngưỡng (phân ly): đôi trai gái và gia đình hai bên tách rời vị 

thế cũ ra phường đăng ký kết hôn, mua sắm lễ vật, trang phục, trang hoàng nhà cửa, 

mời khách, chuẩn bị tiệc. Về nghi thức, các lễ nạp trưng (lễ dạm), thỉnh kỳ (lễ hỏi), 

người con gái mang của hồi môn về nhà chồng tương lai, lễ chải đầu, được xếp vào 

giai đoạn trước ngưỡng. 

Giai đoạn trong ngưỡng (chuyển tiếp): là thời gian diễn ra lễ thân nghinh 

(đón dâu), cô dâu chú rể và gia đình hai họ trong giai đoạn chuyển tiếp giữa vị thế 

cũ và vị thế mới, giữa người độc thân và người đã kết hôn. Quan hệ nhà trai và nhà 

gái vừa xa lạ vừa đang kết thân. 

Giai đoạn sau ngưỡng (hội nhập): sau lễ thân nghinh, lễ cưới kết thúc, cô 

dâu, chú rể và gia đình hai họ tái hội nhập với cộng đồng trong vị thế mới, hai cá 



 

 

  

nhân hợp thành một đôi “không gì có thể phân ly”, quan hệ hai gia đình chính thức 

kết thân. 

2.3.1. Giai đoạn trƣớc ngƣỡng (phân ly): 

Trải qua thời gian tìm hiểu, đôi nam nữ quyết định đi đến hôn nhân, chàng 

trai đưa cô gái về ra mắt bố mẹ mình. Bước đầu ưng thuận cô gái do con trai mình 

chọn, bố mẹ chàng trai sẽ xin ngày giờ sinh của cô gái, sau đó cung cấp ngày, giờ 

sinh của đôi nam nữ cho thầy bói. Nếu thầy bói “phán” rằng đôi nam nữ hợp tuổi 

nhau bố mẹ sẽ đồng ý tổ chức lễ cưới, bằng không bố mẹ chàng trai sẽ khuyên con 

trai không nên kết hôn với người con gái ấy, hoặc sẽ lựa ngày giờ đón dâu, hay sẽ 

bỏ nghi thức đón dâu để tránh điều dữ.  

Sau khi thầy bói cho ngày tốt, nhà trai mang trà rượu, đến nhà gái xin cưới 

người con gái mà con trai họ đã chọn – nghi thức này là lễ nạp trưng (lễ dạm). 

Trong lễ dạm hỏi nhà trai và nhà gái thỏa thuận về những lễ vật nhà trai sẽ mang 

sang nhà gái trong lễ thỉnh kỳ (lễ hỏi). Lễ vật nhà trai mang sang nhà gái thể hiện sự 

yêu mến của gia đình chàng trai đối với người con dâu tương lai và sự tôn trọng, 

biết ơn của nhà trai đối với nhà gái đã nuôi dưỡng con gái trưởng thành, về làm dâu 

nhà trai. Lễ vật đó gồm quà tặng cho cô dâu (áo cưới, nữ trang), tiền cưới (nhà trai 

phụ nhà gái chi phí tiệc cưới), các lễ vật khác: nhang đèn, trà, rượu, bánh, hải sản, 

heo, gà biểu thị cho lễ cưới. Dù hiện nay phương di chuyển bằng xe thay cho đi bộ, 

người Hoa Quảng Đông vẫn duy trì hình thức gánh quả (gánh từ ngõ nhà chú rể rồi 

đưa lên xe và xuống ở đầu ngõ, gánh vào nhà cô dâu) với ý nghĩa sính lễ nhà trai 

mang sang nhà gái rất nhiều, và phải “khó nhọc” (gánh) nhà trai mới cưới được cô 

dâu nết na, hiền hậu, đảm đang. 

“Theo truyền thống, trong lễ hỏi: lễ vật nhà trai mang sang nhà gái đi theo thứ tự: 

Người đi đầu gánh con heo quay. Kế đến 8 người phụ nữ (gia đình tốt, còn đủ vợ 

chồng và có cuộc sống hạnh phúc, con cái đông đủ) gánh 8 gánh, gánh đầu tiên 

quan trọng nhất có 6 quả gồm cặp gà sống, rượu, hải sản; kế đến các gánh sau là 

bánh, đi hàng dọc, đi một dãy. Nếu đi xe, gần tới nhà người ta đậu xe ngoài ngõ, rồi 

xuống gánh vô, đi theo hàng dọc. 



 

 

  

Tuy nhiên, hiện nay ít có đám cưới nào, nhà trai còn gánh 8 gánh sang nhà gái vì 

không có đủ người gánh, hoặc nhà gái muốn tiết kiệm cho nhà trai không đòi phải 

gánh đủ số gánh đó. 

Hồi đám hỏi tôi nhà trai chỉ gánh 2 gánh, vì ngày nay khó tìm được người gánh, 

người có hoàn cảnh gia đình tốt thì không chịu gánh, còn người chịu gánh thì nhà 

họ khổ lắm không thể nhờ gánh. Người gánh phải là người có phước, còn chồng, có 

đủ con trai và con gái”. 

[T.L.M (nữ, 31 tuổi), đường Minh Phụng, phường 2, quận 11, ngày 1-4-2010. 

NKĐD] 

Lễ hỏi của B.C.T và N.T.D diễn ra ngày 6 - 9- 2011 được tiến hành theo nghi 

thức cổ truyền của người Hoa nhóm ngôn ngữ Quảng Đông. 

Nhà trai chuẩn bị lễ vật mang qua nhà gái: 

Con heo quay đi cùng bó hành-cần-sà lách, cặp gà trống-mái, cặp rượu, cặp trà, 

buồng cau, bó trầu, nấm đông cô, táo đỏ, tóc tiên, hạt sen, thịt heo, mực, tôm khô, 

bách hợp, quýt, bánh (60 cái bánh hình long phụng [lùng phùng pẻn], 222 cái bánh 

da đỏ [hùng lĩng], 222 cái bánh da vàng [woòng lĩng], 60 cái bánh bát thảo [pì tãn 

sú], 224 cái bánh hạnh nhân [hằng dành pẽng], 224 bánh bông lan hình hoa mai 

[tàn cú]), đôi đèn long phụng, nữ trang cho cô dâu, tiền cưới. 

Do không thể tìm đủ 8 người có thể gánh lễ vật nên chỉ có 2  người gánh. Người 

gánh đầu tiên quan trọng nhất – người này phải còn đầy đủ chồng vợ sống hạnh 

phúc, có đủ con trai và con gái, gia đình khá giả, gánh 6 quả trong đó có cặp gà, cặp 

rượu, cặp trà, quả bánh hình long-phụng, quả đựng quýt, quả hải sản. Người gánh 

thứ hai gánh 4 quả. 

 [Lễ cưới B.C.T, chung cư Ngô Gia Tự, quận 10, ngày 6-9-2011, NKĐD] 

Sau lễ thỉnh kỳ, trước lễ thân nghinh [đón dâu] cô dâu sẽ mang của hồi môn 

về nhà chồng. Của hồi môn là những vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, cô 

dâu mang cả những thiết bị gia dụng hiện đại như tủ lạnh, máy giặt… nhưng vẫn 

không được thiếu cặp ghế ngồi, cặp gối, cái thau giặt đồ, cái bô, bình thủy, đôi chén 

đũa, hai chén gạo,vali áo quần. Trong chừng mực nhất định, những cô dâu hiện nay 

vẫn  muốn chứng tỏ thân thế của mình bằng số của hồi môn mang về nhà chồng 

giống như những cô dâu ở Trung Quốc trong thế kỷ XIX mà Reverend Justus 



 

 

  

Doolittle (1865) mô tả "đối với những gia đình giàu có việc cô dâu mang của hồi 

môn về nhà chồng được “trình diễn” để phô trương thanh thế cô dâu. Của hồi môn 

của cô dâu được đoàn người mang đi qua các đường phố như cuộc diễu hành nhằm 

cho mọi người biết về số của hồi môn ấy. Thay vì chọn con đường ngắn nhất từ nhà 

cô dâu đến nhà chú rể thì người ta lại đi đường vòng theo con đường lớn với mục 

đích phô trương đồ trang trí nội thất như: tủ quần áo, bàn, ghế, rương, khăn trải 

giường, chăn. Số người mang của hồi môn có khi lên đến 100 người hoặc thậm chí 

nhiều hơn nữa. Đây là một ngày trọng đại của tất cả các gia đình, và mọi thứ liên 

quan đến cuộc diễu hành này”[85: 38]. 

Buổi tối trước ngày đón dâu hai bên nhà trai và nhà gái đều tổ chức lễ chải 

đầu cho cô dâu, chú rể đánh dấu sự trưởng thành của đôi nam nữ, đủ tư cách thành 

hôn. Có thể xem lễ chải đầu có ý nghĩa của một quan lễ (lễ thành đinh của bé trai) 

đã được đơn giản hóa và nhập vào lễ cưới. 

Buổi tối trước ngày rước dâu, sẽ thực hiện lễ chải đầu (cho cả cô dâu, chủ rể) vào 

giờ tốt đã định, cha sẽ chải đầu cho chú rể, mẹ chải đầu cho cô dâu trong trường 

hợp, cô dâu, chú rể còn đủ bố mẹ. Ngược lại, sẽ nhờ người còn đủ vợ chồng có đời 

sống sung túc, con cái đầy đủ chải đầu cho chú rể, cô dâu. Cha mẹ cầm lược chải 

chải ba cái, vừa chải vừa nói: Chải thứ nhất chải từ đầu đến đuôi, hàm ý suôn sẻ; 

chải thứ hai mong muốn con cháu đầy đàn; chải thứ ba là sống đến đầu bạc răng 

long. 

[T.L.M (nữ, 31 tuổi),đường Minh Phụng, phường 2, quận 11, ngày 1-4-2010, 

NKĐD] 

"Tức là nhập cái chuyện trưởng thành vào trong lễ cưới. Trước lễ cưới, đêm đó, 

người Hoa có một bàn thờ cúng tại bàn thiên ngoài trời. Trên bàn thờ có lư hương, 

ly nước, trái cây, có mì ngụ ý trường tồn sống lâu dài. Thắp nhang, đốt đèn cầy, chú 

rể ngồi vào bàn, rước cha mẹ ngồi, và cha chải đầu cho con và nói: Chải cái thứ 

nhất chải từ đầu đến đuôi, hàm ý suôn sẻ; cái chải thứ hai mong muốn con cháu đầy 

đàn; chải cái thứ ba là sống đến đầu bạc răng long"  

[L. H (nữ, 77 tuổi), đường Cao Đạt, phường 1, quận 5, ngày 22-3-2010, NKĐD] 



 

 

  

Lễ chải đầu của B.C.T diễn ra vào lúc 11 giờ ngày 10-09- 2011 (tức ngày 13 tháng 

Tám năm Tân Mão). Ba của T chải đầu và đặt tên tự cho T, sau lễ chải đầu, bảng 

tên ấy được treo ở gian giữa nhà, đánh dấu sự trưởng thành của T. 

[NKĐD ngày 10-9-2011] 

“Khi đám cưới có làm bảng đỏ ghi tên người nam có treo sợi dây đỏ (hiện nay 

không còn nữa), tên đó không bao giờ dùng tới, khi sắp đến ngày cưới người ta nhờ 

thầy chọn cho cái tên, chọn ngày tốt ghi lên bảng, và đến ngày đám cưới thì treo 

lên, xem như trưởng thành. Người Hoa chỉ được xem là trưởng thành khi kết hôn. 

Còn nếu đã 50, 60 tuổi mà chưa kết hôn vẫn xem chưa trưởng thành và không bắt 

buộc phải cho lì xì các cháu. Người dù nhỏ tuổi như đã kết hôn thì xem như trưởng 

thành phải cho lì xì cho người khác. Không phải là 18 tuổi làm bảng tên, mà làm 

bảng tên như để thông báo con mình trưởng thành (đám cưới). Bảng tên có hai chữ 

thôi do thầy đặt, tên tốt phù hợp với người đó. Lúc sinh đặt tên theo chữ lót của 

dòng họ, nên có khi cái tên không thuận lợi cho vận mệnh của mình, nên đến khi 

đặt tên lúc chuẩn bị đám cưới, ông thầy sẽ coi theo nét, viết tên cho hợp với sự vận 

hành của Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, cái tên hai chữ chung chung, không có 

chữ lót, ý nghĩa của việc đặt tên này là để từ đây vận mệnh sẽ tốt hơn. Bảng đỏ có 

tên hai chữ giống như biểu tượng báo nhà sắp có đám cưới, có thêm một gia thất, 

trong nhà có bao nhiêu bảng đó thì biết trong nhà có bao nhiêu người con trai lập 

gia đình, nhưng khi ra riêng người ta cũng mang theo”. 

[D.Đ.M (nữ,45 tuổi) đường Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5, ngày 24-03-2010] 

Sau lễ chải đầu, theo phong tục, tại nhà cô dâu, chú rể, bạn bè của họ đến 

chơi thâu đêm, ngoài ý nghĩa cùng chia sẻ niềm vui của cô dâu, chú rể còn ngụ ý 

đây là cuộc chơi cuối cùng cùng bạn bè. Từ ngày mai trở đi, họ sẽ phải gánh vác 

trọng trách mới  trong gia đình của mình, không được tự do vui chơi thâu đêm cùng 

bạn bè.  

Với lễ dạm hỏi và lễ hỏi, đôi nam nữ đã rời vị thế của người độc thân, tách 

khỏi nhóm bạn trai, bạn gái để chuẩn bị đón nhận cuộc sống mới. Họ xác định từ 

đây kết thúc cuộc sống độc thân chuẩn bị đón nhận một cuộc sống có đôi và gánh 

vác trách nhiệm với gia đình mới của mình. 



 

 

  

Hành động người con gái mang của hồi môn về chồng là biểu hiện cô gái 

phân ly gia đình mình để hội nhập với gia đình nhà chồng. Người con gái bắt đầu bị 

xem là “người ngoài” đối với nơi mà mình được sinh ra và lớn lên để trở thành 

thành viên chính thức của một gia đình vốn xa lạ trước đó. 

Trong lễ chải đầu (trước lễ thân nghinh) có nhiều nghi thức biểu trưng sự 

phân ly của người nam và người nữ: họ được tắm lá bưởi để tẩy uế - phân ly với vị 

thế cũ, chuẩn bị cho một sự chuyển đổi quan trọng. Trong lễ chải đầu, cô dâu, chú 

rể được tách ra, trở thành nhân vật trung tâm được đón nhận hành vi mang tính biểu 

tượng để chuyển đổi từ một thiếu niên thành người trưởng thành – là điều kiện tiên 

quyết để kết hôn. Khi nghi lễ chải đầu được thực hiện xong, họ có đôi phút ngồi 

một mình trước bàn thờ, trong không gian thiêng, khói nhang nghi ngút họ suy 

ngẫm về điều mình sắp trải qua. 

Các nghi lễ dạm hỏi, lễ hỏi và chải đầu đưa cá nhân rời khỏi vị thế, vai trò cũ 

của mình để chuẩn cho một sự chuyển đổi sang vị thế mới. Trong đó lễ dạm hỏi 

chính là giai đoạn chuyển tiếp giữa tuổi vị thành niên và lễ cưới. 

2.3.1. Giai đoạn trong ngƣỡng  

Là thời gian tiến hành nghi lễ thân nghinh (đón dâu) diễn ra trong ngày, tại 

nhà của cô dâu, chú rể trước sự hiện diện của đông đủ các thành viên trong gia đình, 

dòng họ. 

Sau lễ chải đầu, sáng hôm sau, theo giờ tốt đã thỏa thuận, nhà trai qua nhà 

gái đón dâu. Thành phần đón dâu chỉ có họ hàng và bạn bè nhà trai, không có ông 

bà hay ba mẹ chú rể. Và phía nhà gái, ông bà, bố mẹ cũng không đi đưa dâu vì theo 

quan niệm người Hoa Quảng Đông, bậc trưởng bối không đưa đón con cháu. Vì 

sống ở đô thị, phương tiện đón dâu là ô tô, xe con bốn chỗ dành riêng cho cô dâu và 

chú rể, gia đình đi cùng nhau trên xe lớn, không khí đón dâu rất nhộn nhịp, vui tươi. 

Nhà trai phải ước lượng thời gian đi đường để đến nhà gái đúng giờ quy định, 

thường nhà trai đến sớm để chờ, để tránh bị nhà gái trách do đến trễ. 



 

 

  

Khi nhà trai đến nhà gái, đoàn rước dâu không được vào nhà ngay mà phải 

vượt qua "chướng ngại vật" là những chị em, bạn gái của cô dâu với tục chặn cửa. 

Tục chặn cửa mang ý nghĩa :  

"Phải trải qua khó khăn vất vả, nhà trai, chàng rể mới có được con dâu hiền, vợ 

ngoan. Từ đó mà nhà chồng và nhà chồng mới biết yêu thương, tôn trọng người 

phụ nữ này" 

[T.L.M (nữ, 32 tuổi), đường Minh Phụng, quận 11, ngày 1/4/2010, NKĐD] 

Tục chặn cửa tạo không khí sôi động, náo nhiệt trước cửa nhà cô dâu. Những 

chị em gái, bạn gái của cô dâu (trừ những người đã có gia đình) đóng cửa khi nhà 

trai vừa đến, để được họ mở cửa chú rể phải thực hiện theo đúng những lời đề nghị 

của họ. 

Trong lễ cưới B.C.T, khi đoàn đón dâu đến cửa nhà gái, mọi người phải đứng trước 

cửa nhà cô dâu 20 phút để vượt qua “chướng ngại vật” là những chị em gái, bạn gái 

của cô dâu. Đầu tiên họ đòi chú rể phải lì xì 9.999.999 đồng. Chú rể chỉ đưa 9000, 

rồi 99.000, cửa vẫn chưa mở. Những cô gái bên trong nhà cô dâu đòi chú rể phải lì 

xì 696.900 đồng, chú rể đưa đủ số tiền đó, và nài nỉ rằng đã đến giờ làm lễ, hãy mở 

cửa ra, nhưng họ lại yêu cầu chú rể hát một bài. Chú rể bảo rằng phải cho cô dâu ra 

để hát cho cô dâu nghe. Nhưng nhà gái không đưa cô dâu ra, cửa vẫn chưa được 

mở, chú rể hát bài “Ánh trăng hiểu lòng tôi”. Chú rể hát xong cửa vẫn chưa mở, 

chú rể lại chủ động đưa thêm tiền lì xì, cuối cùng cửa cũng được mở, để chú rể và 

nhà đoàn rước dâu bước vào. 

[Lễ đón dâu tại nhà N.T.D, 45 Mai Xuân Thưởng, quận 6,ngày 11-9-2011, NKĐD] 

Tục chặn cửa biểu thị sự xung đột giữa nhà trai và người chị em, bạn nhà gái 

của cô dâu. Những người chặn cửa muốn giữ cô dâu cho mình, nhà trai muốn đón 

cô dâu về nhà trai, bằng lễ cưới biến cô gái – là người ngoài thành đàn bà – là thành 

viên của gia đình mình. Không khí trước nhà cô dâu lúc này là cảnh đối lập giữa 

những người con gái thân thiết với cô dâu và những người họ hàng, bạn bè của chú 

rể.  

Trong lúc nhà trai còn đứng bên ngoài nhà, cô dâu được người cha thực hiện 

nghi thức chỉnh trang áo cưới, dặn dò những điều hay lẽ phải khi về nhà chồng. 



 

 

  

Sau khi đáp ứng những yêu cầu của những người chặn cửa, chú rể và đoàn 

đón dâu được vào nhà. Cô dâu sau khi được người cha dặn dò xong sẽ cùng chú rể 

và cô dâu thực hiện nghi thức bái đường, phần nghi thức này hoàn toàn theo trình tự 

và ý nghĩa như nghi thức bái đường ở nhà chú rể. Sau khi thực hiện nghi thức bái 

đường ở nhà cô dâu xong, nhà trai xin đón dâu về, thành phần đưa dâu chỉ có họ 

hàng, bạn bè, người cậu đại diện bố mẹ đưa cô dâu về nhà chồng. 

Trước khi cô dâu, chú rể làm lễ ra mắt ông bà, tổ tiên, gia đình, dòng họ, bố 

mẹ chú rể thắp nhang ở bàn thiên và bàn thờ thần, tổ tiên trước như lời xin phép. Về 

hình thức, nghi thức bái đường ở nhà cô dâu và chú rể giống nhau nhưng nghi thức 

bái đường diễn ra tại nhà chú rể được xem là quan trọng hơn vì đây là xã hội phụ 

quyền. Vì thế khi thực hiện nghi thức bái đường tại nhà chú rể, cô dâu và chú rể 

mặc trang phục truyền thống: cô dâu mặc áo khõa, chú rể mặc áo cổ Tôn Trung Sơn. 

Đúng giờ quy định, cô dâu chú rể thực hiện nghi thức bái đường theo sự 

hướng dẫn của bà mai, hay người lớn tuổi hoặc ông bà. Đầu tiên, cô dâu - chú rể 

đứng trước bàn thờ tổ tiên đốt nhang, vái ba cái, rót nước, dâng bánh, mứt để ra mắt 

tổ tiên, lấy bao lì xì ở bàn thờ với ý nghĩa đã nhận quà chúc phúc của tổ tiên. Tiếp 

đó là nghi thức dâng trà cho các thành viên trong gia đình, dòng họ, theo thứ tự từ 

lớn đến nhỏ, họ nội trước họ ngoại, người đã lập gia đình trước người chưa lập gia 

đình. Mỗi người (hay cặp vợ chồng) mà cô dâu, chú rể mời trà đều sẽ tặng bao lì xì 

cho cô dâu cùng với lời chúc sớm sinh quý tử. Sau khi tân lang-tân nương mời trà 

tất cả các thành viên trong gia đình chú rể, nghi thức bái đường kết thúc, phần nghi 

thức cưới theo truyền thống đã hoàn thành. Đây là nghi thức quan trọng nhất trong 

lễ cưới. Nghi thức đã chuyển đổi hai người độc thân thành một đôi, trước sự chứng 

kiến của người sống lẫn "người đã khuất núi", vừa mang tính thiêng lẫn tính phàm. 

Với nghi thức bái đường, cặp đôi nam nữ trở thành trung tâm của sự chú ý. Mọi 

hành vi của họ đều không qua mắt những người tham dự, họ không được phép để 

xảy ra một sai sót nào, không được để nước sánh ra ngoài, mọi động tác của họ 

trong lúc này đều có ý nghĩa là điềm báo cho điều tốt đẹp hay sự dở cho cuộc sống 

hôn nhân của họ từ thời khắc này đến tương lai. Đây là thời khắc đôi nam nữ phải 



 

 

  

trải qua cảm xúc bồng bềnh, lẫn lộn giữa sự hồi hộp và sự hài lòng, niềm hân hoan 

và sự căng thẳng, lo lắng. Gia đình và họ hàng khuyến khích những cảm xúc ấy để 

tạo dấu ấn khó quên trong đời mỗi người, khiến họ trân trọng tình cảm cộng đồng 

dành cho họ và tình cảm giữa vợ chồng. 

Ngoài những nghi thức kể trên, lễ cưới ngày nay còn có bữa tiệc cưới thường 

được tổ chức ở nhà hàng. Phần nghi thức trong bữa tiệc cưới giống nhau ở tất các lễ 

cưới (không mang yếu tố văn hóa tộc người) do người của nhà hàng điều khiển 

chương trình gồm nghi thức giới thiệu thân sinh hai bên nhà trai và nhà gái, cô dâu-

chú rể ra mắt quan khách tham dự bữa tiệc (gia đình, họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè, 

láng giềng). Sau đó cô dâu-chú rể rót rượu mời cha mẹ hai bên. Cô dâu - chú rể 

uống rượu giao bôi. Sau phần nghi thức được tiến hành trên sân khấu là bữa tiệc 

chung cho tất cả quan khách. 

Trước khi lễ cưới kết thúc, cô dâu, chú rể vẫn còn thuộc về hai dòng họ. Họ 

ở tình trạng ngưỡng, không còn là "người dưng" nhưng cũng chưa thuộc về nhau, 

họ chưa thật sự sống chung dưới một mái nhà, họ vừa lạ, vừa thân, đang trong giai 

đoạn bồng bềnh dễ bị tổn thương. 

2.3.3. Giai đoạn sau ngƣỡng  

 Sau lễ cưới, cô dâu-chú rể được chuyển đổi sang vị thế mới, chính thức là 

vợ chồng. 

Sau lễ đón dâu ba ngày, người chồng đưa vợ về nhà bố mẹ đẻ. Thông thường 

nhà trai sẽ chuẩn bị hai cây mía, hai tán đường để con dâu mang về, với ý nghĩa tình 

nghĩa thông gia sẽ được ngày càng thắt chặt như cây mía từng đốt, từng đốt cao lên. 

Hôn lễ đánh dấu sự chuyển đổi quan trọng của  một đời người. Chuyển đổi 

hai cá nhân độc thân, hợp nhất thành một đôi được pháp luật và xã hội thừa nhận. 

Sự hợp nhất đó không gì có thể phân chia, nhất là trong hôn nhân Công giáo. Người 

con trai và con gái sẽ rời xa cha mẹ mình, không còn lệ thuộc cha mẹ để sống với 

nhau. Theo Arnold van Gennep “Hôn nhân cấu thành điều quan trọng nhất trong sự 

chuyển tiếp từ tình trạng xã hội này sang tình trạng xã hội khác, bởi vì ít nhất một 



 

 

  

cặp hôn phối có liên quan đến sự thay đổi gia đình, thị tộc, làng và bộ lạc, và đôi khi 

một cặp vợ chồng mới đến định cư trong ngôi nhà mới” [53: 116].  

Sự chuyển đổi trong hôn lễ có liên quan đến sự chuyển đổi lãnh thổ. Người 

con gái sẽ từ giã gia đình mình đến sống ở nhà chồng, (hoặc hai vợ chồng mới cưới 

sẽ ra sống riêng). Phần lớn, trong gia đình người Hoa con dâu được gọi theo danh 

xưng của chồng cô, họ chồng, hay theo vai vế của con họ sau này, ít khi gọi tên 

riêng của cô dâu. Sau lễ cưới, người phụ nữ buộc phải cố gắng gia nhập, hòa hợp 

vào nếp sống của gia đình chồng, và gia đình trẻ sẽ có vấn đề khi người con dâu 

không thể hòa nhập với gia đình nhà chồng. Về mặt luật pháp, sự chuyển đổi thể 

hiện ở việc người con gái sẽ cắt hộ khẩu ở nhà mình và nhập hộ khẩu vào nhà 

chồng. Người con gái sẽ từ giã gia đình mình để trở thành thành viên của gia đình 

chồng. Sự chuyển đổi trong lễ kết hôn là từ một thanh thiếu niên thành người trưởng 

thành, từ một người độc thân thành người có đôi, từ người của dòng họ này thành 

người của dòng họ khác (cô dâu), như Anorld van Gennep khẳng định “để kết hôn 

phải chuyển từ nhóm của những đứa trẻ, thanh thiếu niên vào nhóm của người lớn, 

từ thị tộc này sang thị tộc khác, từ gia đình này sang gia đình khác, chuyển từ làng 

này sang làng khác, mối quan hệ của cá nhân với gia đình mình mờ nhạt đi nhưng 

mối quan hệ đó được củng cố ở gia đình chồng. Sự giảm sút mối quan hệ với gia 

đình mình thể hiện sự giảm sút quyền hành trong gia đình, địa vị kinh tế và cảm xúc 

[53: 124].  

Sự chuyển đổi vai trò, vị thế của đôi nam nữ, gia đình, dòng họ sau lễ cưới là 

sự thể hiện đặc tính xã hội của hôn nhân, như E.B.Tylor đã đề cập "Hôn nhân biến 

đổi địa vị của các người liên hệ; hôn nhân thay đổi các quan hệ trong họ hàng của 

mỗi bên; hôn nhân duy trì xã hội và các mô hình xã hội thông qua việc sinh con đẻ 

cái, số con cái này cũng có một số loại quyền lợi và nghĩa vụ nào đó; và về mặt biểu 

tượng, hôn nhân luôn luôn được thể hiện qua một lễ cưới linh đình, hay đơn giản 

hơn chỉ bằng sự xuất hiện của người chồng và người vợ ra bên ngoài túp lều của họ 

vào buổi sáng. Hôn nhân đánh dấu sự biến đổi quan trọng của vị trí xã hội: hai cá 

nhân trở thành cặp vợ chồng. Quan trọng là thành phần thứ ba trong một lễ cưới – 



 

 

  

tức những người khác trong cộng đồng – phải nhìn nhận sự kết hợp mới đó là chính 

thức. [15 : 306] 

Tuy nhiên, đối với xã hội hiện đại ngày nay, sự chuyển đổi trong hôn lễ 

không gây nhiều xáo trộn trong cuộc sống của đôi nam nữ mới kết hôn do hai cá 

nhân đã quen nhau từ trước, đã có giai đoạn chuẩn bị tâm lý, kinh tế, xác lập các 

mối quan hệ hai bên gia đình của nhau.  

Không chỉ Arnold van Gennep, mà Geoffrey P. Miller cũng xếp “lễ cưới 

được xếp vào nghi lễ làm thay đổi địa vị của một người. Lễ cưới là nghi lễ gần như 

phổ quát của xã hội loài người. Lễ cưới được xếp vào nghi lễ làm thay đổi địa vị 

của đời người, nếu thành sự, nghi lễ tạo điều kiện thuận lợi cho sự thay đổi về địa vị 

xã hội dễ dàng: cô dâu và chú rể giã từ trạng thái “độc thân” và thừa nhận vai trò 

“kết hôn” [68: 12] và “lễ cưới có ảnh hưởng sâu sắc đến sự thay đổi địa vị của 

người nam và người nữ có liên quan đến những đặc tính cơ bản của tổ chức xã hội 

như thân tộc hay sự phân chia tài sản” [65: 12]. Nguyên tắc cư trú sau hôn nhân của 

người Hoa Quảng Đông là cư trú nhà chồng. Sau lễ cưới, gia đình cô dâu bớt đi một 

thành viên, gia đình chú rể có thêm thành viên.  

Sự chuyển đổi trong hôn nhân về cơ bản là giống nhau, nhưng tùy điều kiện 

kinh tế, hoàn cảnh sống, cá tính của người chồng, nền nếp của từng gia đình, mà 

bản thân cô dâu sẽ cảm nhận sự chuyển đổi theo chiều hướng dễ chịu cho cô dâu 

hay quá khó khăn đối với cô. 

Một phụ nữ đã kết hôn vào cuối thế kỷ XX kể lại sự thay đổi rất lớn sau kết 

hôn là mất hết tự do cá nhân, hoàn toàn lệ thuộc người chồng từ kinh tế đến sinh 

hoạt thường ngày : 

"Khi lấy chồng tôi mất hoàn toàn tự do từ việc đi lại với bạn bè, đến trang phục tôi 

mặc cũng do chồng tôi chọn mua. Trong gia đình, chồng quản lý tiền bạc, chồng tôi 

dạy con. Từ sau khi lấy chồng, họ hàng và láng giềng không gọi tên tôi nữa mà gọi 

theo họ chồng tôi (bà Trần). Tôi là người Quảng Đông nhưng chồng tôi là người 

Tiều (Triều Châu), trong gia đình tôi phải theo tất cả phong tục người Tiều”. 

[T.B.Y (nữ, 51 tuổi), đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 11, quận 5, ngày 16-

9-2010, NKĐD]. 



 

 

  

Đối với bà M. T.L (1965) từ khi theo chồng cuộc sống bị trói buộc bởi những 

lễ giáo 

"Tôi sống cùng gia đình chồng giống như "ở tù" do ba má chồng quá khó. Tôi phải 

dậy nấu cháo từ 4 giờ sáng, châm sẵn bình trà để ba mẹ chồng thức dậy dùng. Đang 

ăn cơm ba má chồng bỏ đũa cũng phải đứng dậy rót trà mời. Dù đói bụng, cơm đã 

nấu chín nhưng ba mẹ chồng chưa ăn cũng chưa được ăn. Lâu lắm mới được về nhà 

ba mẹ đẻ một lần với sự đồng ý của ba mẹ chồng và do chồng đưa đi, phải về trong 

ngày, không được ngủ qua đêm ở nhà bố mẹ đẻ. 

[M.T.L (nữ, 45 tuổi), đường An Bình, phường 6, quận 5, ngày 23-11-2010, NKĐD] 

 Đối với những đôi nam nữ có điều kiện quen trước, và hai người đã có sự  

chuẩn bị cho lễ cưới, sự chuyển đổi trong hôn nhân không là “cú sốc” lớn. 

"Tôi thấy tôi hạnh phúc may mắn. Tôi thấy không có sự chuyển biến gì, trước và 

sau đám cưới tôi thấy cũng vậy vì tôi đã chuẩn bị 10 năm trước. Cảm xúc lúc đó là 

“suy nghĩ kỹ chưa, hết được lựa chọn rồi”. 

[D.Đ.M (nữ, 45 tuổi), đường Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5, ngày 24-

3-2010, NKĐD] 

Đôi vợ chồng vốn là hai đứa trẻ cùng xóm, chơi với nhau từ nhỏ, người con 

gái ít lo lắng trong lễ cưới của mình: 

"Tôi và chồng tôi ở nhà gần nhau, đã chơi với nhau từ nhỏ nên khi đám cưới tôi 

không thấy lo lắng, hồi hộp". 

[N.T.H (nữ, 58 tuổi), chung cư Phù Đổng Thiên Vương, quận 5, ngày 16-09-

2010, NKĐD] 

Lễ cưới được xếp vào nghi lễ chuyển đổi vì “lễ cưới giảm thiểu sự không 

chắc chắn về sự chuyển tiếp vai trò vợ chồng” [77: 592]. Lễ cưới đánh dấu một sự 

kiện đặc biệt quan trọng trong hầu hết các gia đình. Trong lễ cưới cha mẹ “trao” cô 

dâu cho chú rể, tượng trưng cho việc họ để con gái rời gia đình. “Với lễ cưới người 

nam, người nữ được công nhận hoàn toàn độc lập và lễ cưới đánh dấu sự bắt đầu 

của một gia đình hạt nhân. Mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái thay đổi như là một 

hệ quả của lễ cưới. Đôi nam nữ (sau lễ cưới) không còn phụ thuộc bố mẹ, họ đi nghỉ 

tuần trăng mật và bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau. Cộng đồng được mời đến để 



 

 

  

chứng kiến lễ cưới và công nhận, bày tỏ sự ủng hộ đối với việc chuyển đổi của đôi 

trẻ. Theo cách này, lễ cưới có ý nghĩa làm thay đổi địa vị của cô dâu và chú rể, hai 

người bắt đầu tạo dựng một đơn vị gia đình mới. Lễ cưới phân ranh giới một cách 

rõ ràng giữa địa vị cũ và địa vị mới của đôi trẻ”[75: 4].  

Theo kết quả khảo sát, thay đổi lớn nhất trong đời sống của cá nhân (cô dâu, 

chú rể) sau lễ cưới là thay đổi về địa vị kinh tế 60% (72/120), người con trai kể từ 

khi kết hôn sẽ được làm ăn riêng để xây dựng gia đình riêng của mình, và cách phục 

sức ít thay đổi nhất (3,3%).  

Bảng 2 : Những thay đổi về đời sống của cá nhân sau lễ cƣới 

 

Những 

thay đổi 

Nơi ở Cách xưng 

hô và mối 

quan hệ 

Địa vị kinh 

tế 

Thói quen 

sống 

Cách phục 

sức 

Số người 

đồng ý 

60 70 72 68 4 

% trên 

tổng số 

50% 58,2% 60 56,7% 3,3% 

Nguồn : Kết quả khảo sát 120 cá nhân ở quận 5, 6, 11 của tác giả năm 2010. 

Lễ cưới tạo bước ngoặt lớn nhất trong đời người, một người đã tìm được một 

nửa kia của mình để quyết định đi đến chung sống đến hết đời, nên lễ cưới mang 

đến cho người trong cuộc niềm vui mừng hạnh phúc (88,3%). Và lễ cưới khiến cho 

đôi thanh niên nam nữ vốn còn "vô lo" nhận thấy mình đã trưởng thành bắt đầu có 

trách nhiệm về nhau cùng xây dựng gia đình nhỏ của mình (86,7%). Những người 

cảm nhận mình mất hết tự do sau lễ cưới thuộc nhóm những người trên 70 tuổi, họ 

kết hôn với những con trai trưởng hoặc con trai một, phải sống với bố mẹ chồng 

khó tính, còn giữ tập quán cũ (con dâu phải hầu hạ bố mẹ chống), vì thương chồng 

và muốn giữ êm thấm trong gia đình họ phải từ bỏ "tự do" của mình mà sống theo 

nếp nhà chồng nên cảm thấy mất tự do. Trong số 120 người chúng tôi khảo sát chỉ 

có hai trường hợp (1,7%) do bố mẹ hai bên gia đình không còn, nên họ không tổ 



 

 

  

chức lễ cưới theo truyền thống, chỉ đăng báo thông báo lễ cưới, sau đó vợ chồng đi 

tuần trăng mật, nên họ cho rằng lễ cưới là sự kiện bình thường, không có cảm xúc 

gì. 

Bảng 3 : Cảm xúc của cô dâu chú rể trong và sau lễ cƣới 

 

Cảm xúc Hồi hộp, 

lo lắng 

Vui 

mừng, 

hạnh 

phúc 

Nhận 

thấy 

trưởng 

thành 

Mất hết 

tự do 

Biến cố 

quan 

trọng 

nhất, khó 

quên 

Bình 

thường 

Số người 

đồng ý 

80 106 104 36 96 2 

Tính theo 

% 

66,7% 88,3% 86,7% 30,% 80% 1,7% 

Nguồn: Kết quả khảo sát 120 cá nhân ở quận 5, 6, 11 của tác giả (năm 

2010) 

2.4. Lễ mừng thọ (co tài sầu)  

Lễ mừng thọ của người Hoa đã có từ thời Xuân Thu chiến quốc [12: 146]. 

Theo Thượng Thư- Hồng Phạm trong ngũ phúc [thọ, phú, khang ninh, du hiếu, khảo 

chung mệnh], thọ đứng đầu, và sống trường thọ là điều con người nói chung, đặc 

biệt là người Hoa luôn mong muốn được hưởng. Khổng Tử viết “Tam thập nhi lập, 

tứ thập nhi hoặc, ngũ thập nhi tri mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận” [12:125] (Con người 

đến 30 tuổi mới có thể tự lập, 40 tuổi mới có thể hiểu được lý lẽ trong thiên hạ, 50 

tuổi mới có thể hiểu được mệnh trời, 60 tuổi mới có đủ học vấn và kinh nghiệm 

chín muồi). Ngày nay, người Hoa thường tổ chức mừng thọ ở tuổi 60 (nam), 61 

(nữ) -  độ tuổi chín muồi về kinh nghiệm sống, thành đạt trong sự nghiệp và nuôi 

dạy con cái trưởng thành, hoàn thành bổn “làm người” của một con người, và người 

được mừng thọ thường là người đã có con dâu và cháu nội. 



 

 

  

" Một người dù đã đến tuổi mừng thọ (nam 60, nữ 61) nhưng vẫn chưa có con dâu, 

chưa có cháu nội thì chưa tổ chức lễ mừng thọ vì khi có cháu nội mới thật sự hoàn 

thành nhiệm vụ với tổ tiên, nối dài dòng họ" 

[Ô. D.P ngày 31-03-2010, NKĐD]. 

Khác với lễ đầy tháng, lễ khai học, lễ cưới và lễ tang, ba giai đoạn trước 

ngưỡng, trong ngưỡng và sau ngưỡng của lễ mừng thọ không rõ rệt mà chỉ có nghi 

lễ đưa cá nhân chuyển đổi từ người chưa lên lão thành người lên lão. 

Lễ mừng thọ là dịp con cái thể hiện chữ hiếu đối với bậc sinh thành, lễ này 

do con cái tổ chức cho cha mẹ. 

Theo truyền thống trong ngày mừng thọ, con gái mang quà mừng về, con trai tiếp 

quà. Hoặc nếu mừng thọ bên nhà bố mẹ vợ, con rể mang quà đến và ngược lại 

mừng thọ bố mẹ chồng, con dâu chuẩn bị quà. 

Lễ vật con cái mang về chúc thọ gồm: tôm khô, mực (hải sản – biểu trưng lời chúc 

“Phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn”), nấm đông cô (Đông thành-Tây tụ), tóc 

tiên, hàu (mọi sự đều tốt, vạn vật đều tốt), hai con cá mặn, gạo, bánh thọ (hình quả 

đào), mỳ thọ. 

[L.H (nữ, 77 tuổi), đường Cao Đạt, phường 1, quận 5, ngày 22-3-2010, NKĐD] 

 Tùy điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, tiệc mừng thọ sẽ được tổ chức linh 

đình, mời nhiều họ hàng, bạn bè hay chỉ là bữa cơm gia đình nhưng lễ mừng thọ 

vẫn giống nhau về ý nghĩa. Quan trọng nhất là nghi thức cúng tổ tiên (để kính báo 

tổ tiên trong gia đình đã có người thọ, đó là phúc đức của gia đình, dòng họ và xin 

tổ tiên phù hộ, độ trì cho người đó được sống lâu cùng con cháu) và nghi thức chúc 

thọ cho ông bà hay bố mẹ (gồm việc tặng quà mừng thọ: áo thọ, các vật mang ý 

nghĩa cầu chúc cho ông bà, bố mẹ sống thọ, và nói những lời chúc mừng đấng sinh 

thành đã sống đến tuổi thọ và sẽ tiếp tục sống trường thọ). Sau phần nghi thức, cả 

gia đình sẽ có bữa tiệc liên hoan mừng sự kiện này. Mọi thành viên trong gia đình 

đều cố gắng sắp xếp mọi việc để chúc thọ ông bà hay bố mẹ. Con cháu tụ họp về 

càng đông đủ, người được mừng thọ càng vui vì theo quan niệm của người Hoa, con 

cái cũng là thành tựu của một đời người. 



 

 

  

 Lễ mừng thọ đánh dấu sự chuyển đổi của một đời người về tuổi tác (từ thang 

tuổi của người trưởng thành sang độ tuổi của người già), kinh nghiệm sống, uy tín, 

vị thế trong gia đình, dòng tộc, cộng đồng được nâng lên bậc trưởng lão. 

"Mừng thọ đánh dấu mình có tuổi, khoe với bà con lối xóm có con mừng thọ". 

[H.T.H, (nữ, 45 tuổi) đường Vạn Kiếp, Quận 5, 22-3-2010, NKĐD]. 

"Ý nghĩa lễ mừng thọ đối với người được chúc thọ thể hiện người đó làm tròn 

nhiệm vụ một đời người trong đó có việc xây dựng một gia đình, có con cái nối 

nghiệp, để không ngừng phát triển và mở rộng gia đình hạnh phúc. Không phải 

mình có tiền mà tự mình tổ chức chúc thọ cho mình mà phải để con cái chúc thọ 

cho mình – đền ơn đáp nghĩa – đánh dấu thành tựu của một đời người".  

[L.T.V  (78 tuổi), đường Lý Thường Kiệt, quận 10, ngày 9-3-2011, NKĐD] 

 Lễ mừng thọ là biểu hiện thành tựu của một đời người. Ông L.T.V đã nói về 

cảm xúc của mình khi được con cái tổ chức mừng thọ ông: 

"Một cảm xúc danh dự, có được con cháu sum suê, đoàn tụ. Đối với xã hội, thấy 

mình hoàn thành trách nhiệm một công dân, đối với gia đình mình là người mẫu 

mực, nuôi dưỡng con cái trưởng thành, thành đạt, đối với bè bạn cũng rất danh dự. 

Cảm thấy mình đạt thành tựu trong đời". 

[L.T.V (78 tuổi), đường Lý Thường Kiệt, quận 10. Ngày 9-3-2010, NKĐD] 

Những ý kiến trên của những thông tín viên trùng hợp với kết quả khảo sát 

bằng bản hỏi về ý nghĩa lễ mừng thọ. Vì lễ mừng thọ thường do con cái tổ chức cho 

cha mẹ, nên phần lớn những người được phỏng vấn đều cho rằng lễ mừng thọ thể 

hiện chữ hiếu của hậu sanh đối với tiền nhân (88,3%) và mừng thọ còn tạo niềm vui 

để ông bà, cha mẹ sống lâu (70%), trong khi đó chỉ có 33,3% người thừa nhận lễ 

mừng thọ là  "biểu hiện sự thịnh vượng của gia đình" vì họ cho rằng, dù nghèo cũng 

có thể tổ chức lễ mừng thọ bằng một bữa ăn thân mật dành cho ông bà, cha mẹ, 

quan trọng nhất là con cái còn nhớ đến ngày này và tụ họp về đông đủ. 

Bảng 4 : Ý nghĩa của lễ mừng thọ 

 

Ý nghĩa Đánh dấu 

thành tựu 

Thể hiện 

chữ hiếu 

Tạo niềm 

vui để cha 

Người 

được mừng 

Biểu hiện 

sự thịnh 



 

 

  

một đời 

người 

của con cái 

đối với cha 

mẹ 

mẹ sống 

lâu 

thọ chính 

thức trở 

thành bậc 

trưởng lão 

vượng của 

gia đình 

Số người 

đồng ý 

88 106 104 84 40 

Tính theo 

% 

73,3% 88,3% 86,7% 70% 33,3% 

Nguồn : Kết quả khảo sát 120 cá nhân ở quận 5, 6, 11 của tác giả (năm 

2010) 

2.5. Lễ tang (xoóng lậy) 

 Nghi thức tang lễ được những nhà thực hành tôn giáo thực hiện để tách hồn 

người chết ra khỏi thi thể và thu hồn vào bài vị (đặt ở bàn thờ tổ tiên). Nghi lễ giúp 

xoa dịu nỗi đau của người sống và giúp linh hồn người chết được siêu thoát. Hiện 

nay, lễ tang thông thường diễn ra trong 3 ngày 2 đêm, trừ những trường hợp con cái 

của người quá cố ở nước ngoài phải chờ con cái về lễ tang có thể kéo dài hơn. 

Trình tự lễ tang có thể được phân chia thành ba giai đoạn trước ngưỡng, 

trong ngưỡng và sau ngưỡng một cách rõ rệt. Sự chuyển đổi trong nghi thức tang lễ  

có liên quan đến cả người quá cố lẫn người thân trong gia đình.  

Giai đoạn trước ngưỡng: là thời điểm một người đang hấp  hối, tắt thở đến 

khi làm lễ liệm. Giai đoạn này gồm những công việc chuẩn bị cho lễ tang: chuẩn bị 

hòm, mua quần áo liệm cho người chết, làm minh tinh, làm cáo phó, cử tang chủ, tế 

quan (cúng hòm) và một số nghi thức chuẩn bị cho lễ liệm: tiểu liệm, mua nước, 

mộc dục (tắm rửa tẩy trần cho linh hồn người chết), bày đồ liệm và chuẩn bị cho lễ 

thâu liệm. Người chết phân ly với thế giới mà mình đã sống, kết thúc sự tồn tại bằng 

thể xác, phân ly với người thân. Người sống tạm thời ngưng các hoạt động thường 

nhật để tổ chức lễ tang. Cuộc sống gia đình đang có những xáo trộn, không còn 

nguyên trạng thái trước đó. Mọi người trong gia đình có cảm giác như mình vừa bị 

nhấc khỏi vị trí quen thuộc thường ngày bởi cái chết của người thân. 



 

 

  

Giai đoạn trong ngưỡng: là thời gian tiến hành các nghi thức: đại liệm, cái 

quan (đậy nắp hòm), an vị, phát tang, lễ viếng, cầu siêu cho linh hồn người chết, lễ 

động quan, hạ huyệt, lễ bách nhật (cúng 100 ngày). Đây là giai đoạn người chết 

đang ở giữa thế giới linh hồn và thế giới trần gian, người sống đang ở tình trạng đau 

buồn vừa mới mất người thân, chưa đủ thời gian để vơi đi nỗi buồn, mâu thuẫn nửa 

muốn níu kéo người chết nửa muốn người chết được siêu thoát, họ rơi vào tình 

trạng bồng bềnh khó tả. 

Giai đoạn sau ngưỡng: sau lễ cúng 100 ngày, gia đình rước bài vị người quá 

cố từ bàn vong lên bàn thờ tổ tiên, người chết hoàn toàn được siêu thoát gia nhập 

vào thế giới của tổ tiên. Đối với người sống, đã trải qua thời gian đủ để vơi đi đau 

buồn, trở lại cuộc sống thường nhật, nhưng trong vị thế khác. Trong gia đình, mọi 

thứ được tái cấu trúc do sự thiếu vắng một người, sẽ có thành viên khác gánh vác 

vai trò, trách nhiệm của người quá cố (trong trường hợp người cha mất, vai trò trụ 

cột gia đình sẽ do người con trai cả thay, nếu mẹ mất, chị gái lớn nhất sẽ thay vai 

trò này). 

2.5.1. Giai đoạn trƣớc ngƣỡng: 

Khi người bệnh hấp hối rồi tắt thở, ngay thời điểm này các thành viên trong 

gia đình rất bối rối. Lúc bấy giờ sẽ có người lớn tuổi trong dòng họ đứng ra quán 

xuyến các công việc cho lễ tang. Gia đình mua quan tài, mời thầy cúng cho lễ tang 

(tùy theo tôn giáo của người quá cố, gia đình sẽ mời thầy tụng, linh mục, hòa 

thượng hay đạo sĩ), thông báo cho gia đình, bà con họ hàng, bạn bè thân hữu, đăng 

cáo phó (trên báo) và dán bản cáo phó ở trước cửa nhà, hoặc giữa linh đường (ở nhà 

tang lễ).  

Trong thời gian diễn ra lễ tang, mọi thành viên trong gia đình tạm ngưng các 

công việc thường nhật của mình cùng quy tụ về tham dự lễ tang. Giai đoạn này 

người chết rời khỏi "chỗ" của mình trong gia đình, chỗ trống đó tạm thời chưa được 

sắp xếp lại. Những thành viên trong gia đình vừa trải qua cú sốc mất người thân, 

mất đi sự thăng bằng vốn có trong cuộc sống. Giai đoạn ngưỡng là thời khắc khó 



 

 

  

khăn nhất trong toàn bộ sự chuyển đổi này. Nên trong lễ tang, chúng ta thường bắt 

gặp sự khóc than, rên rĩ khi người thân vừa trút hơi thở cuối cùng. 

Sự ra đi của đấng sinh thành sẽ làm con cái đau buồn. Nhưng mức độ đau 

buồn ấy nhiều hay ít còn tùy thuộc vào mức độ gắn bó của người sống và người quá 

cố trước đó. 

"Lúc ba của tôi qua đời tôi có buồn, nhưng sự ra đi của ba tôi không ảnh hưởng 

nhiều đến tôi bằng em trai tôi, bởi tôi không sống cùng ba, người em trai sống 

cùng, mỗi ngày thấy ba nên sự ra đi của ông làm nhà trống vắng, em tôi khóc rất 

nhiều".  

[N.T.H (nữ, 47 tuổi), chung cư Phù Đổng Thiên Vương, quận 5, ngày 16-9-2010, 

NKĐD] 

Giai đoạn này, một người sống đã trở thành một cái xác nằm bất động, hồn 

đã lìa khỏi xác nhưng linh hồn người chết còn lởn vởn quanh nhà và rất nguy hiểm 

cho người sống. Để linh hồn người chết không gây hại cho con cháu, trong dân gian 

người Hoa Quảng Đông thực hiện một số thao tác mang ý nghĩa phòng vệ : đặt lên 

bụng người chết nải chuối xanh để hút hết âm khí người chết, để âm khí đó không 

phát tán, bắt tiếp một người khác trong gia đình đi theo người chết. 

Khi thi hài chưa được đưa vào quan tài, mọi người trong gia đình phải canh 

giữ không cho mèo chạy qua xác chết. Theo quan niệm truyền thống, nếu mèo chạy 

qua xác chết có thể kéo được xác chết ngồi dậy hoặc đứng dậy, nhảy đi xung quanh. 

Nếu xác chết nhảy vào bụng người nào, người đó có thể bị bắt đi theo, và người nào 

cùng tuổi, cùng mạng cũng chết theo.  

Công việc quan trọng duy nhất trong gia đình lúc này là chuẩn bị lễ tang cho 

chu đáo để không bị người đời quở trách và mang tội bất kính với người quá cố. 

Ngay khi gia đình có người vừa qua đời, người con trai trưởng đi "mua 

nước" về tắm cho người quá cố. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay không còn 

sông, không thể lấy nước trực tiếp ở sông, thay vào đó sẽ xin nước ở nhà đầu ngõ, 

nước được đựng vào cái siêu, đem đến đặt lên bàn thờ ông Bổn và khấn xin ông bà 

cho xin ít nước tắm cho người chết. Gia đình sẽ dùng nước này lau thi hài người quá 

cố với ý nghĩa gột sạch bụi trần gian, thân thể người chết trở nên thanh khiết, là con 



 

 

  

người mới để trở về với một thế giới khác. Sau khi lau sạch thi hài người chết bằng 

"nước thánh", gia đình thay quần áo mới cho người quá cố: trong cùng là áo lót 

trắng, hai bộ quần áo dài tay hoặc bộ đồ thọ đã được tặng lúc mừng thọ (hoặc gia 

đình may sẵn, nếu không có áo thọ, mặc bộ quần áo trắng mới may), đầu đội mũ, 

chân đi hài – Đây là trang phục chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài. Bên cạnh đó, 

gia đình sẽ bỏ vào miệng người chết vài phân vàng, hoặc một đồng xu bằng bạc, 

hay vài hạt gạo với ý nghĩa người chết sẽ ăn nói lưu loát, được mọi người tin cậy ở 

thế giới bên kia. Gia đình cũng chuẩn bị tất cả những vật dụng mà người quá cố 

thích dùng khi còn sống: quần áo, gương, lược, giày, dép, giỏ xách, tẩu thuốc, một 

"số tiền lớn" để làm lộ phí và chi tiêu cho "cuộc sống mới" (giấy tiền vàng bạc). Tất 

cả những gì gia đình chuẩn bị để bỏ vào quan tài đều mang ý nghĩa chuẩn bị "hành 

trang" cho người chết bắt đầu cuộc sống ở thế giới bên kia. 

Lễ liệm của bà Q.T.C diễn ra vào lúc 13 giờ 30 phút tại nhà tang lễ An Bình. Trong 

lúc chủ lễ đọc kinh thực hiện nghi thức tẩy trần, các đô tỳ sửa soạn quan tài, gia 

đình bày tất cả đồ dùng mà bà đã ưa thích lúc sinh thời để bỏ theo quan tài cho bà. 

Gia đình mặc cho bà bộ đồ thọ màu xanh, đầu đội mũ, chân đi hài. Gương mặt bà 

được trang điểm để giữ sắc mặt như đang ngủ, không bị tái xanh. Gia đình còn đeo 

đầy đủ nữ trang cho bà từ bông tai, dây chuyền, vòng đeo tay. Quan tài, được xem 

là nơi trú ngụ mới của bà có đầy đủ mọi thứ cần cho cuộc sống của bà ở thế giới 

bên kia. Bà từ giã cõi trần gian để trở về với tổ tiên, một cuộc hành trình dài nên 

con cháu đã chuẩn bị rất chu đáo cho bà. 

[Lễ tang bà Q.T.C, ngày 8-4-2010, NKĐD] 

Ngoài tất cả những vật dụng kể trên quan trọng nhất là "giấy căn cước", có 

ghi rõ họ tên, ngày giờ sinh và mất của người quá cố. Như nhiều tộc người khác 

trên thế giới, người Hoa tin rằng, giống như người sống, người chết cũng cần có 

một "căn cước" để xác định mình là ai. Giấy căn cước đó được thầy cúng viết bằng 

mực đen vào một tờ giấy A4 (hiện nay điền theo mẫu do nhà đòn cung cấp) được bỏ 

vào quan tài để người chết dùng khi đi về thế giới bên kia. 



 

 

  

Trước khi tiến hành nghi thức đại liệm ông L.T, lúc 14 giờ, ngày 3-7-2010 ở nhà 

tang lễ Quảng Đông, đạo sĩ L.Q điền các thông tin như họ tên, ngày giờ sinh và mất 

của ông vào "hộ chiếu" (mẫu được nhà quàn in sẵn) để bỏ vào quan tài. 

Con người ở nhiều nơi trên thế giới rất giống nhau về quan niệm "dương sao 

âm vậy", những việc chuẩn bị liệm người chết giống như chuẩn bị cho một người 

sắp đi xa. Như Geertz đã viết " (…) đám ma, với sự phát triển phức tạp của biểu 

tượng, được thiết kế để đánh dấu sự di chuyển của một người từ một thế giới này 

sang thế giới khác. Trong các nghi lễ đám tang, thế giới bao gồm thế giới mà người 

chết đã sống và một thế giới tưởng tượng, được hòa nhập vào một bộ phận trung 

gian bao gồm một loạt các biểu tượng, có diễn biến giống như thế giới của chúng 

ta" [62: 112].  

Quan niệm người chết phải có một căn cước để được nhận dạng rõ ràng nơi 

cõi âm của người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh rất giống với người 

Mulao ở Trung Quốc. Theo Yuan Tongkai " (…) người chết, những người đang 

sống thế giới bên kia nếu không có sự nhân dạng, ông/bà ta sẽ ở trong tình trạng mơ 

hồ.Vì thế, người sống (thường là người con cả) hoặc người con trai có hiếu phải đưa 

cho người chết tấm chứng minh thư để xác nhận sự nhân dạng về mặt xã hội của 

ông/bà ta. Tấm chứng minh thư này không có chữ ký của các quan chức chính phủ 

nhưng nó được một người con trai hiếu thảo nhất đảm bảo bằng một nghi lễ có đầy 

ý nghĩa về biểu tượng" [51: 58] 

Gần giờ liệm (giờ tốt, tránh trùng tang), đạo sĩ, hay nhà sư sẽ cúng quan tài, 

con cái quỳ lạy bốn lạy, thắp nhang, đốt đèn, cầu xin “thần hòm” tiếp nhận thi thể 

cha mẹ mình. Con cái lần lượt từng người đến bên thi hài, nhúng khăn vào thau 

nước, vuốt nhẹ lên mặt người quá cố như nghi thức chia ly giữa người sống và 

người chết [trong lúc đó đạo sĩ hoặc nhà sư đọc kinh bằng tiếng địa phương để linh 

hồn người chết được siêu thoát]. Con gái trang điểm cho người quá cố (nữ) để có 

nét mặt như đang ngủ. 

2.5.2. Giai đoạn trong ngƣỡng: Là giai đoạn chính thực hiện các nghi thức 

tang lễ, là giai đoạn để tang. Trong giai đoạn ngưỡng những người đang để tang và 



 

 

  

người chết thuộc về một nhóm đặc biệt, ở giữa thế giới người sống và thế giới của 

người chết. Sự siêu thoát của người chết sớm hay muộn tùy vào mức độ quyến 

luyến của người thân đối với người quá cố. Vì vậy tất cả các nghi thức lễ tang trên 

thế giới khác nhau về chi tiết nhưng trình tự và ý nghĩa rất giống nhau, tất cả đều 

mang ý nghĩa phòng vệ (ngăn chặn linh hồn người chết quấy phá người sống), nhằm 

mục đích phân ly người chết khỏi thế giới trần gian, phân ly giữa người sống và 

người chết để người chết trở về với tổ tiên, nơi dành cho các linh hồn đã được siêu 

thoát. 

Đến giờ tốt theo đề nghị của thầy cúng, chủ lễ tiến hành nghi thức liệm để 

phân ly người chết khỏi thế giới người sống và trở về với chỗ của người chết – nơi 

quan tài. Tất cả con cháu đều lùi ra, quỳ xuống, hướng về phía thi hài (nhưng không 

nhìn vào quan tài) trong lúc đó thầy cúng đọc kinh cầu phúc, cầu siêu cho người quá 

cố. Đạo tỳ (đô tùy) trải dưới quan tài một lớp trà dày để cố định thi thể và khử mùi. 

Hiện nay, người ta không đặt thi hài trực tiếp vào quan tài, mà để thi hài vào một 

bọc ni long to, cột kín miệng rồi đặt vào quan tài. Người quá cố được mang theo 

trong quan tài tất cả những vật dụng thân thuộc và giấy tiền vàng bạc – với ý nghĩa 

là “lộ phí” trên đường trở về thế giới bên kia. Trong khi đạo tỳ (những người trong 

đội mai táng) tiến hành các thao tác để đưa thi hài vào quan tài, đạo sĩ hay nhà sư 

không ngừng gõ pháp khí, tụng kinh, mở đường cho người chết đi về thế giới bên 

kia không bị ma quỷ cản đường. Sau khi đã đặt những thứ cần mang theo cho người 

chết, nắp quan tài được đậy lại và được khiêng ra linh đường (ở nhà tang lễ hoặc 

gian giữa nhà). Tại linh đường có hai bàn thờ : một bàn thờ mang tính tôn giáo (bàn 

thờ Phật, hoặc bàn thờ Lão Tử hay bàn thờ Chúa, tùy theo tôn giáo của người quá 

cố) và một bàn thờ đặt trước quan tài để bày bát nhang, bài vị (có đề họ, tên húy, tên 

hiệu của người chết), là nơi gia đình bày thức ăn cúng người chết. Bên dưới quan tài 

có đặt một tim đèn trong chén dầu cháy suốt thời gian quan tài còn quàn tại đây. 

Bên cạnh quan tài là cây phướn, hai hình nhân bằng giấy biểu trưng cho lính canh 

ngăn không cho quỉ dữ đến quấy rối thi hài.Tại linh đường, thầy cúng cũng không 



 

 

  

quên dán tờ giấy ghi rõ những tuổi kỵ với người chết để khi đến viếng tránh nhìn 

thẳng vào quan tài sẽ không hay cho người đó. 

Trước tiến hành nghi thức đại liệm ông lúc 14 giờ, ngày 3-7-2010 ở nhà tang lễ 

Quảng Đông, đạo sĩ L.Q viết sẵn tờ giấy với chi chít những con số 29, 41, 43, 

65….. là tuổi của những người kỵ với tuổi của ông L.T. 

[Lễ tang ông L.T ngày 3-7-2010, NKĐD] 

Sau khi quan tài được yên vị tại linh đường, con cháu tiếp tục quỳ trước quan 

tài, một vị trưởng lão làm nghi thức để tang, ông lần lượt đội mũ, mặc áo sô gai, 

trao gậy, buột thắt lưng cho các người con, trong khi đó thầy cúng tụng kinh bằng 

tiếng Quảng Đông. Kể từ lúc này, con cháu chính thức để tang người chết. Tiếp đó 

là lễ cầu an cho linh hồn người quá cố. Trong thời gian quàn tại nhà, con cháu cúng 

cơm  ngày 3 bữa cho người quá cố, thường là thức ăn chay để tránh sát sinh. 

Thời gian quan tài được quàn tại nhà hay nhà tang lễ là thời gian canh thức, 

con cháu luôn túc trực bên quan tài, nhang đèn được thắp liên tục để bày tỏ sự quan 

tâm của người sống đối với người quá cố. Trong thời gian này, người thân, họ hàng, 

bạn bè, láng giềng đến phúng viếng để bày tỏ sự thương tiếc đối với người quá cố 

và chia buồn, cảm thông đối với gia đình người quá cố. Câu chuyện giữa người thân 

của người quá cố và những người đến phúng viếng xoay quanh về nguyên nhân của 

cái chết, trạng thái ra đi của người quá cố (lành hay dữ), về những điều tốt đẹp mà 

người quá cố đã tạo ra cho gia đình.  

Sau 2 hoặc 3 ngày quàn tại nhà (hay nhà tang lễ) theo giờ đã định (giờ này 

do một thầy cúng quy định) sẽ tiến hành lễ động quan, tiễn đưa người quá cố đến 

nơi yên nghỉ cuối cùng. Nghi thức động quan chỉ diễn ra hơn 15 phút: chủ lễ (nhà 

sư, đạo sĩ hay linh mục) tụng kinh  cầu siêu, rảy nước phép trừ tà, trấn áp ma quỉ, để 

bảo vệ linh hồn người chết và để linh hồn tỉnh lại đi theo xác để trở về thế giới bên 

kia. Con cháu quỳ hai nên linh cữu, nam tả nữ hữu, lạy theo sự lĩnh xướng của một 

vị tự nghi. Họ hàng thân hữu đi đưa tang vào thắp nhang khấn nguyện, bái lạy từ 

biệt người quá cố.  

Lễ tang của bà Trần sẽ động quan vào lúc 13 giờ ngày 28-6-2010. Lúc đó là 12 giờ 

45 phút, không khí như chùng xuống, mọi người ngồi gần như bất động, không ai 



 

 

  

nói với ai câu gì, thời gian dường như ngưng lại, người ta đã dẹp mọi thứ ở chỗ 

quan tài, chỉ còn lại trơ trọi cái quan tài, mọi người đếm từng giây. Lúc bấy giờ anh 

con trai cả khóc rất nhiều (ngày hôm qua tôi không thấy thành viên nào khóc). Đây 

là những giây phút sắp biệt ly với mẹ, những người con sụt sùi, căng thẳng, bồng 

bềnh. 

[Tang lễ bà T.N  thọ 80 tuổi (người Việt, có chồng Quảng Đông, tang lễ được tiến 

hành theo nghi thức Quảng Đông, do một đạo sĩ ở Khánh Vân Nam Viện làm chủ 

lễ), tang lễ diễn ra từ ngày 26-28/6/2010] 

Đúng giờ động quan, chủ lễ tụng kinh mở đường. Con cháu lùi lại sắp hàng 

phía sau quan tài. Một đô tùy (đạo tì – tức người khiêng hòm) tiến đến hạ bát nhang, 

lấy hết nhang cũ, thắp lên ba cây nhang mới rồi trao bát nhang cho người con 

trưởng. Một đô tỳ hạ di ảnh trao cho người con thứ hai, tiểu đăng được trao cho 

người con kế tiếp. Sau cùng các đô tỳ sẽ tiến lại dùng cỗ đòn, nhấc linh cữu lên. 

Trước khi rời nhà hoặc nhà tang các đô tỳ giúp người quá cố lạy Đức Phật bằng 

cách hạ đầu quan tài xuống thấp ba cái. Thông thường con cái và quan tài được 

kiêng đi bộ một đoạn trước khi lên xe đi hỏa táng hoặc an táng tại nghĩa trang. Đoàn 

người đưa tang theo thứ tự :  

Dẫn đầu là minh tinh ở giữa, hai cây đại đăng hai bên, liền đó là các trướng liễn của 

con cháu, dâu rể, anh chị em khóc người quá cố. 

Thứ hai là xe tang dẫn chở những nhà sư ngồi tụng kinh, niệm Phật dẫn đường cho 

người chết, trên xe còn có hai hình nhân bằng giấy (Tiên Đồng, Ngọc Nữ) bảo vệ 

linh hồn người chết 

Theo đó là xe chở ảnh, linh cửu người chết, hai bên linh cửu là con cái của người 

chết 

Tiếp theo xe chở con cháu người chết 

Cuối cùng là xe chở bà con, họ hàng, bạn bè đưa tang 

[Lễ tang bà T.T.N, ngày 27-6-2010] 

Trên xe tang, suốt đoạn đường từ nhà (hay nhà tang lễ) đến nghĩa trang (hay 

lò thiêu), con cháu rải rất nhiều giấy tiền vàng bạc để "hối lộ" ma quỷ cho linh hồn 

người chết dễ dàng vượt qua các cửa ải nơi địa ngục. Theo quan niệm của người 



 

 

  

Hoa Quảng Đông, thế giới ma quỷ giống như thế giới mà họ đang sống, có thể mua 

chuộc bằng tiền những quan chức trong thế giới âm phủ với hy vọng người chết có 

thể "ổn định cuộc sống" mà không gặp phải rắc rối nào. 

Đến nghĩa trang, trước khi hạ huyệt, chủ lễ cúng thổ thần xin phép cho người 

quá cố được an nghỉ an lành tại nơi đây. Khi linh cửu đã được đặt xuống huyệt, con 

cái quỳ khóc, chủ lễ tụng kinh, minh tinh, giấy tiền vàng bạc được rắc xung quanh 

quan tài, con cái, đoàn đưa tang đi quanh huyệt, mỗi người lần lượt ném một cục đất 

nhỏ và một cành hoa xuống huyệt thể hiện phân ly giữa người sống và người chết. 

Sau khi huyệt mộ được lắp đầy, con cái, đoàn đưa tang rời nghĩa trang, đám tang kết 

thúc. 

2.5.3. Giai đoạn sau ngƣỡng : 

Sau 3 năm, gia đình tổ chức lễ giỗ xả tang (nhưng hiện nay cũng có những 

gia đình tổ chức lễ xả tang ngay từ giỗ năm đầu tiên do công việc làm ăn), con cháu 

không còn để tang, tang phục được đốt tại mộ. Các thành viên trong gia đình sau 

một thời gian đau buồn đã có đủ thời gian để vượt qua, người sống phải tiếp tục 

sống và tái hội nhập cộng đồng. Gia đình không còn phải tuân theo những kiêng kỵ 

của tang chế, mọi hoạt động trở lại bình thường. Gia đình có thể tổ chức lễ cưới, 

làm nhà mới, buôn bán, tham dự các hoạt động vui chơi giải trí vốn là những điều 

cấm kỵ trong thời gian để tang (giai đoạn ngưỡng). 

Tuy nhiên theo quan niệm của người Hoa nói chung và người Hoa Quảng 

Đông nói riêng người chết không phải là hết mà linh hồn vẫn còn tồn tại, vẫn dõi 

theo đời sống của con cháu nên, giai đoạn sau ngưỡng trong lễ tang của người Hoa 

Quảng Đông không hoàn toàn kết thúc mối quan hệ giữa người quá cố và người 

sống giống như trường hợp của các tộc người ở châu Phi trong nghiên cứu của 

Arnold van Gennep. Giai đoạn sau ngưỡng, con cháu của người quá cố tái cấu trúc 

lại cuộc sống của mình nhưng không hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với người quá 

cố, mà vẫn "gặp gỡ" tổ tiên hàng năm vào Tết Thanh minh, vào các dịp lễ gia đình 

quan trọng. 



 

 

  

Trong rất nhiều nghi thức khác nhau của lễ tang có thể phân chia thành ba 

nhóm nghi thức chính: phân ly, chuyển tiếp và hội nhập. 

Nghi thức phân ly người chết với thế giới người sống bằng nghi thức tẩn 

liệm, thi hài người chết được đưa vào chỗ dành riêng cho người chết. Những lời 

kinh của nhà sư, đạo sĩ hay linh mục giúp linh hồn người chết biết rằng mình đã 

chết, không thể lưu luyến trần gian, sớm trở về thế giới bên kia. Nghi thức “xả tịnh” 

giúp người chết giũ bỏ những lưu luyến mãi ở trần gian để ra đi thanh thản. 

Khi người chồng chết trước người vợ bẻ cây lược (cây lược vốn được dùng trong lễ 

chải đầu- lễ cưới) làm đôi: nửa bỏ vào quan tài, nửa bỏ ra ngoài với ý nghĩa tình vợ 

chồng đã chia ly, người ở trần gian, kẻ về cõi hư vô, không nên lưu luyến nữa. Con 

cái lau mặt cha mẹ lần cuối. Khi hạ huyệt, những người đưa tang sẽ quăng cục đất 

cuối cùng xuống huyệt mộ. 

[Lễ tang của L.T, tại nhà tang lễ Quảng Đông, ngày 3-7-2010, NKĐD] 

Trong thời gian để tang, cả người chết và sống đều ở tình trạng ngưỡng. Người 

chết đang bồng bềnh giữa thế giới sống và thế giới bên kia. Người thân trong gia 

đình người quá cố ở tình trạng nửa không muốn mất người thân, nửa không muốn 

thể hiện sự quyến luyến để người thân thanh thản ra đi, nửa đau buồn vì mất người 

thân, nửa muốn người thân sớm trở về thiên đàng. Người sống đang vượt qua những 

cảm xúc đau buồn nhất trong cuộc đời (nếu người quá cố là đấng sinh thành). Theo 

Freud khi gia đình có tang các thành viên trong gia đình “đau buồn tột bực, không 

màng đến thế giới xung quanh, mất đi khả năng thể hiện sự yêu thương và ngưng trệ 

tất cả các hoạt động” [93 : 43]. Thời gian này người sống phải thực hiện một số 

kiêng kỵ: không tham dự các hoạt động vui chơi giải trí, lễ cưới, không ăn ngon, 

mặc đẹp. Hiện nay, giai đoạn ngưỡng được rút ngắn (ngày xưa con cái phải để tang 

ba mẹ trong 3 năm, nhưng hiện nay chỉ có 49 ngày, hoặc xả tang ngay sau khi 

chôn). 

Người chết đã không còn tồn tại ở trần gian nhưng cũng chưa sum họp được 

với thế giới tổ tiên, nên mỗi ngày gia đình vẫn còn cúng thức ăn cho người chết ở 

bàn vong. Trong thời gian này người sống đang để tang nên phải tuân theo những 

nghi thức tiêu cực – những kiêng kỵ như không tham dự bất kỳ một hoạt động vui 



 

 

  

chơi giải trí nào, không tổ chức lễ cưới để bày tỏ sự đau xót, thương tiếc người quá 

cố, đó là đạo hiếu làm con của người Á Đông. 

 Sự hội nhập của người sống sau lễ tang là nghi thức xả tang. Sau thời gian 

gián đoạn với những hoạt động thường nhật, người có tang trở lại sinh hoạt bình 

thường. Tuy nhiên, khác với các tộc người ở Tây Nguyên, sau lễ bỏ mã, người chết 

và người sống đã vĩnh viễn cắt đứt mối dây liên hệ, người Hoa Quảng Đông, sau 

nghi thức xả tang, mối dây liên hệ giữa người sống và tổ tiên vẫn tồn tại. Tết Thanh 

minh hàng năm là dịp con cháu đến thăm mộ phần của ông bà, tổ tiên. Các nghi lễ 

trong gia đình đều phải kính trình tổ tiên chứng giám. 

 Cái chết tạo nên “sự chuyển biến không thể tránh khỏi từ một người sống 

thành một tử thi đang phân hủy làm cho chúng ta không thể phủ nhận rằng cái chết 

đã làm gián đoạn cuộc đời của con người, nhưng tư tưởng của con người trên khắp 

thế giới đã luôn bị ép phải thừa nhận rằng sự gián đoạn này không phải là một cái 

kết tuyệt đối” [4: 181-206]. Khi gia đình có người thân qua đời, các thành viên sẽ 

trong tình trạng không mong đợi: đau khổ về mặt tinh thần, đớn đau thể xác, nhập 

nhằng về mặt xã hội, rối loạn về đạo đức, mơ hồ trong tâm trí. Trong lễ tang, những 

bài kinh có ý nghĩa dẫn dắt người chết trở về thế bên kia. Các nghi thức trong tang 

lễ khác nhau về chi tiết: lời kinh, chủ lễ, thành phần và số lượng người tham dự, 

thời gian diễn ra tang lễ… nhưng giống nhau về trình tự và ý nghĩa – điều này mang 

tính phổ quát trong tất cả các xã hội như Malinowski kết luận “(…) các lễ tang có 

sự giống nhau kỳ lạ trên toàn thế giới” [3: 21]
 

Nghiên cứu về lễ tang của người Hoa ở West Town, Hsu đưa ra kết luận “Cái 

chết là một sự kiện đánh dấu sự chuyển đổi của một cá nhân từ thế giới loài người 

sang thế giới linh hồn. Tất cả những lễ tang đều nhằm bốn mục đích: đưa linh hồn 

người quá cố vào thế giới linh hồn một cách an toàn, an ủi linh hồn, biểu lộ sự đau 

khổ của người sống vì sự mất mát người thân và đảm bảo cái chết không mang lại 

những điều không mong muốn cho gia đình. [65: 154]. 

 Nhận định này của Hsu cũng trùng khớp với ý kiến của người Hoa Quảng 

Đông tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi được hỏi về “ý nghĩa của tang lễ”: 93,3% 



 

 

  

người cho rằng việc con cái tổ chức tang lễ bố mẹ thể hiện chữ hiếu của con cái đối 

với bố mẹ, là dịp cộng đồng thể hiện tình cảm đối với người chết, cầu cho linh hồn 

người chết được siêu thoát (90%), là xoa dịu nỗi đau của người sống, là dịp khơi 

dậy lòng trắc ẩn nơi mỗi con người (81,7%). 

Trong tang lễ, nghi thức đưa người chết gia nhập vào thế giới của người chết 

được tổ chức tỉ mỉ và là nghi thức quan trọng nhất. Điều này mang tính phổ quát ở 

mọi nơi, mọi nền văn hóa. [53: 146] 

Nhìn chung, hầu hết các nghi lễ chuyển đổi kể trên có liên quan đến sự thay 

đổi không gian sống của người thụ lễ. Lễ đầy tháng, đưa đứa trẻ sơ sinh vượt qua 

không gian hẹp của buồng ngủ, chỉ tiếp xúc với người mẹ ra không gian rộng hơn - 

phòng khách, được tiếp xúc với nhiều người có quan hệ họ hàng hay bạn bè của gia 

đình, đứa bé còn được mẹ bế đi dạo lòng vòng trong xóm. Lễ khai học đánh dấu sự 

kiện đứa trẻ sẽ rời nhà đến môi trường mới – trường học. Với lễ cưới, người con gái 

rời gia đình bố mẹ mình dọn đến sống gia đình chồng. Lễ tang đưa người quá cố rời 

chốn trần gian trở về thế giới bên kia. Trong các nghi lễ chuyển đổi trên, lễ cưới và 

lễ tang trải qua 3 giai đoạn phân ly, ngưỡng, và sum họp và là 2 nghi lễ quan trọng 

nhất trong đời người. 

Theo kết quả khảo sát ý kiến của 120 người Hoa Quảng Đông về mức độ 

quan trọng của 5 nghi lễ, sắp theo thứ tự quan trọng nhất đến ít quan trọng trong 

tương quan giữa năm nghi lễ. 

Đối với lễ đầy tháng chỉ có 5% người cho rằng lễ đầy tháng quan trọng nhất 

trong năm nghi lễ, trong khi 38,7% cho rằng lễ đầy tháng, có mức độ quan trọng ở 

hàng thứ thứ tư. Về lễ khai học, không có người nào cho rằng lễ khai học có mức độ 

quan trọng xếp hàng thứ nhất hay thứ hai, và 71% người đồng ý lễ khai học là nghi 

lễ có mức độ quan trọng thấp nhất trong năm nghi lễ chuyển đổi. Lễ cưới là nghi lễ 

có mức độ quan trọng nhất (81,6%) trong năm nghi lễ chỉ có 1,7% người cho rằng 

lễ cưới có mức độ quan trọng ở hàng thứ V. Lễ mừng thọ có mức độ quan trọng thứ 

III (40%). Lễ tang có mức độ quan trọng thứ II (46,7%).  



 

 

  

Qua bảng so sánh sau chúng ta sẽ thấy không phải tất cả mọi người đều 

thống nhất ý kiến nhau về mức độ quan trọng của nghi lễ. Sự sắp xếp mức độ quan 

trọng giữa các nghi lễ chỉ mang tính tương đối: Có người cho rằng lễ cưới quan 

trọng hơn lễ tang và có ngược lại quan niệm lễ tang quan trọng hơn lễ cưới. 

Bảng 5: Mức độ quan trọng của nghi lễ trong phạm vi so sánh giữa năm nghi lễ 

 

Mức độ 

quan trọng  

I II III IV V 

Lễ đầy 

tháng 

6 

5% 

18 

15% 

32 

26,7% 

46 

38,7% 

6 

5% 

Khai học 0 0 6 

5% 

18 

15% 

71 

83% 

Lễ cƣới 98 

81,6% 

10 

8% 

4 

3,3% 

 2 

1,7% 

Mừng thọ 6 

5% 

20 

16,7% 

48 

40% 

26 

21,7% 

12 

10% 

Lễ tang 9 

15% 

56 

46,7% 

12 

10% 

16 

13,3% 

6 

5% 

Nguồn : Kết quả khảo sát 120 cá nhân ở quận 5, 6, 11 của tác giả (năm 

2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 

Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh 

hiện nay là lễ đầy tháng, lễ khai học, lễ cưới, lễ mừng thọ và lễ tang.  

Lễ đầy tháng được tổ chức tại nhà sau một tháng đứa trẻ chào đời. Lễ vật đặc 

trưng là trứng gà luộc nhuộm đỏ, giò heo nấu dấm gừng và gừng chua. Lễ đầy tháng 

đánh dấu sự kết thúc giai đoạn ở cữ của người mẹ và đứa bé, quanh quẩn trong 

không gian hẹp – buồng ngủ, có thể lên nhà trên, hay đi quanh xóm. Với lễ đầy 

tháng gia đình chính thức kính báo tổ tiên gia đình có thêm thành viên mới. Thông 

qua quà tặng (trứng gà luộc nhuộm đỏ, gừng chua) gia đình thông báo dòng họ, lối 

xóm về sự hiện diện của một thành viên mới. 

Ở thành phố Hồ Chí Minh không có đền thờ Khổng Tử, lễ khai học được 

thực hiện ở miếu thờ Quan Công (Nghĩa An Hội quán, quận 5) – nơi có thờ Thần 

Văn Xương. Lễ khai học được thực hiện đơn giản, trước ngày tựu trường, người mẹ 

cho con thắp nhang ở bàn thờ tổ tiên và đưa đứa trẻ đến vái thần Văn Xương cầu 

xin thần phù hộ “có duyên với sách vở, học hành đỗ đạt”. Lễ khai học đánh dấu sự 

bắt đầu quá trình học tập của đứa trẻ. Hiện nay chỉ còn số ít người Hoa thực hiện 

nghi lễ này. 

 Lễ cưới – nghi lễ chuyển đổi quan trọng nhất của đời người. Trước những 

thay đổi của cuộc sống, về hình thức nghi lễ cũng thay đổi. Sáu nghi thức trong lễ 

cưới (nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ và thân nghinh) hiện nay còn 

ba nghi thức: nạp trưng (dạm hỏi), thỉnh kỳ (lễ hỏi), thân nghinh (đón dâu) nhưng 

về mặt ý nghĩa vẫn không thay đổi. Lễ cưới tạo nên bước ngoặt lớn nhất trong đời 

người. Cuộc sống cá nhân sẽ trở nên tốt hơn hay tồi tệ đi phần lớn do cuộc hôn nhân 

chi phối. Lễ cưới đánh dấu sự chuyển đổi của một thanh niên thành một đàn ông, 

một người con gái thành đàn bà, người độc thân thành người đã kết hôn, người chưa 

trưởng thành còn lệ thuộc bố mẹ thành người trưởng thành, có gia đình riêng hoàn 

toàn độc lập khỏi bố mẹ. Lễ cưới đưa đến sự ra một tế bào mới của xã hội – gia đình 

mới sẽ sản sinh ra những thành viên mới cho xã hội. 



 

 

  

Lễ mừng thọ thường do con cái tổ chức cho bố mẹ (cha: 60 tuổi, mẹ: 61 

tuổi). Lễ mừng đánh dấu sự hoàn thành các nhiệm vụ của một đời người: lao động 

tạo ra của cải vật chất, sinh con và nuôi dưỡng con cái nên người, được công nhận 

là bậc trưởng bối trong các mối quan hệ xã hội (từ gia đình, dòng họ, láng giềng).  

Lễ tang đánh dấu sự chuyển đổi của một người đang sống thành một tử thi 

bất động. Người quá cố đã phân ly cuộc sống nơi trần thế, để trở về với thế giới tổ 

tiên. Thế giới mà người chết sắp gia nhập được quan niệm giống như thế giới của 

người sống, nên trong lễ tang người ta chuẩn bị “hành trang” cho người chết giống 

như hành trang của một người sắp đi xa với đầy đủ giấy tờ, tiền bạc, quần áo, thức 

ăn.  Nếu như lễ đầy tháng thông báo cho cộng đồng về sự ra đời của một thành viên 

mới, thì lễ tang mang đến thông điệp gia đình đã mất đi một người thân. Vị thế của 

người mất trong gia đình, xã hội càng cao thì sự ra đi của người này càng gây sự 

xáo trộn lớn trong trật tự vốn quân bình.  

Có thể xếp theo mức độ quan trọng từ cao đến thấp do sự ảnh hưởng của 

nghi lễ đó đối với sự thay đổi của một đời người: lễ cưới quan trọng nhất, đến lễ 

tang, lễ mừng thọ, lễ đầy tháng và cuối cùng là lễ khai học, trong đó chỉ có lễ tang 

là nghi lễ duy nhất mà mọi người thấy mình cần phải đến tham dự (gia đình không 

mời dự đám tang mà chỉ thông báo về cái chết của một thành viên trong gia đình). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

CHƢƠNG 3 

CHỨC NĂNG CỦA NGHI LỄ CHUYỂN ĐỔI 

Nghiên cứu chức năng của nghi lễ là tìm hiểu các phương thức tác động của 

nghi lễ chuyển đổi trong đời sống của cá nhân và cộng đồng. Trong phạm vi luận 

án này chúng tôi chỉ đề cập đến 3 chức năng chính: chức năng của nghi lễ chuyển 

đổi đối với vấn đề tâm lý; chức năng của nghi lễ chuyển đổi đối với việc duy trì trật 

tự xã hội, tăng cường tính cố kết cộng đồng, củng cố cấu trúc xã hội của cộng đồng; 

Chức năng của nghi lễ chuyển đổi đối với việc trao truyền hệ giá trị văn hóa, đạo 

đức của cộng đồng cho những gia đình trẻ. 

Đối với vấn đề tâm lý, nghi lễ chuyển đổi làm cho cá nhân người thụ lễ và 

những người có liên quan cảm thấy thuận lợi khi vượt qua những thay đổi của cuộc 

đời. Nghi lễ chuyển đổi tạo cảm giác an toàn để người thụ lễ trải nghiệm sự chuyển 

đổi của mình. 

Với chức năng duy trì trật tự xã hội và tăng cường tính cố kết cộng đồng, 

nghi lễ chuyển đổi tạo nên bối cảnh thể hiện và củng cố cấu trúc xã hội của cộng 

đồng. Trong cấu trúc xã hội đó, mối quan hệ của các thành viên mang tính cố kết 

cao. 

Nghi lễ đã tạo nên bối cảnh lý tưởng nhất để các cá nhân tiếp nhận hệ giá trị 

văn hóa và đạo đức của cộng đồng. 

3.1. Chức năng tâm lý 

Robert Brain nhấn mạnh sự quan trọng về mặt tâm lý của nghi lễ chuyển đổi. 

Theo hướng tiếp cận tâm lý học, tất cả con người đều có nhu cầu được nghi lễ bảo 

hộ tại thời điểm chuyển tiếp trong cuộc đời [81: 3] 

3.1.1. Nghi lễ nâng đỡ tinh thần ngƣời thụ lễ  

Ở khía cạnh nào đó, nghi lễ chuyển đổi có chức năng giống như tôn giáo -

nâng đỡ tinh thần người thụ lễ và những người có liên quan trong thời điểm mà con 

người yếu đuối, dễ bị tổn thương nhất. Mặt khác, nghi lễ chuyển đổi còn có giá trị 

tích cực giúp cá nhân giảm bớt sự căng thẳng tại những thời điểm mà cuộc đời mỗi 

người xảy ra những sự kiện trọng đại, cần sắp xếp lại cuộc sống cá nhân như đến 



 

 

  

tuổi trưởng thành, đi vào đời sống hôn nhân, trở thành cha mẹ, cái chết của người 

thân. Bằng cách làm giảm những căng thẳng tâm lý tại thời điểm chuyển đổi, nghi 

lễ có vai trò trong việc ngăn chặn sự gãy vỡ và khôi phục sự cân bằng xã hội. Nghi 

lễ mang đến cho các thành viên trong xã hội sự hướng dẫn rõ ràng để tiếp tục sống 

như bình thường với những liên kết xã hội mới [new social alignments] sau những 

thay đổi lớn do sự chuyển đổi trạng thái, địa vị của những thành viên. Chẳng hạn, lễ 

cưới củng cố vai trò chuyển tiếp của một người đã kết hôn bởi “Sự chuyển tiếp hôn 

nhân thường được bao quanh bởi những điều không chắc chắn (Oppenheimer, 

1988). Không chắc chắn về người bạn đời đã chọn, không chắc chắn về cuộc sống 

sau hôn nhân, không chắc chắn việc làm tròn trách nhiệm với vai trò mới”. Nghi lễ 

giúp đôi nam nữ giảm bớt lo lắng về những điều không chắc chắn trong tương lai. 

Trong ngày cưới, không chỉ cô dâu-chú rể là những người hạnh phúc nhất mà 

ba mẹ cô dâu –chú rể cũng hạnh phúc không kém. Cha mẹ hạnh phúc vì nhìn thấy 

con cái đã trưởng thành, kết hôn, ổn định cuộc sống.  

Lễ mừng thọ tạo niềm vui, sự tự hào cho người được mừng thọ, giúp người 

già có thêm niềm vui sống khỏe và hạnh phúc. Đối với con cái, tổ chức được lễ 

mừng thọ cho cha mẹ cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc vì thể hiện được chữ hiếu. 

Sự khủng hoảng lớn nhất của một đời người là phải đối diện với cái chết của 

mình và của người thân, trong đó thời khắc hãi hùng nhất là lúc hấp hối, với sự giúp 

đỡ của các chuyên gia thực hành tôn giáo [linh mục, hòa thượng, đạo sĩ, thầy cúng] 

thông qua nghi lễ con người đón nhận cái chết nhẹ nhàng và thanh thản hơn. 

“Khi trong giáo xứ có người bệnh hấp hối, tôi sẽ đến thực hiện bí tích xức dầu 

thánh, an ủi tinh thần để người đó ra đi an lành, điều này rất có ý nghĩa không chỉ 

đối với người hấp hối mà còn đối với con cái của họ, vì họ yên tâm vì có Chúa bên 

cạnh người thân trong lúc tinh thần khủng hoảng nhất”. 

[Linh mục H.B.D (nam, 58 tuổi ), nhà thờ Đức Bà Hòa Bình, đường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, ngày 14-6-2010, NKĐD] 

Từ thời cổ đại con người đã phải tìm cách giảm bớt sự căng thẳng khi đương 

đầu với cái chết bằng nghi lễ. Theo Freud, những nghi lễ như vậy tạo nên cái gọi là 

“công trình văn hóa” [cultural work] đóng vai trò như là một phương tiện phi duy lý 



 

 

  

(nhưng không phải là phi lý) qua đó con người rời xa hay là vượt qua vấn đề về đau 

khổ do cái chết gây ra. Lễ tang giúp những thành viên trong gia đình có người thân 

qua đời vượt qua sự khủng hoảng về tinh thần. Các thành viên trong gia đình, cộng 

đồng cùng sum họp để thực hiện nghi lễ, an ủi, chia sẻ, nâng đỡ tinh thần giúp 

những người đang chịu tang vượt qua sự đau buồn do cái chết của người thân. Lễ 

tang, thông thường cho thấy nỗi thương tiếc và sau đó hướng dẫn gia quyến lấy lại 

trạng thái bình thường để không gây sự đổ vỡ cho người khác.  

Lễ tang của bà Q.T.C – thọ 72 tuổi, mất ngày 6-4-2010 được tổ chức từ ngày 8-

10/4/2010 tại Tang nghi quán An Bình với thành phần tham dự: chồng và các con, 

các cháu gọi bằng cô, dì, bạn bè và láng giềng. Lúc sinh thời bà Cơ có giúp đỡ rất 

nhiều cho họ hàng nên khi bà qua đời được rất nhiều người đến viếng và chia buồn 

cùng gia đình. 

[ Lễ tang Q.T.C, nhà tang lễ An Bình, ngày 8-10-2010, NKĐD] 

Bà T.T.N (người Việt nhưng chồng là người Quảng Đông, nghi thức lễ tang được 

tổ chức theo phong tục Quảng Đông) có hai người con gái ở Mỹ, bà mất ngày 26-6-

2010 nhưng đến ngày 28-8 hai người con mới về kịp để tang cho mẹ. Và chỉ có 

tang lễ khiến cho mọi người dù ở bất cứ nơi đâu, đang làm bất cứ điều gì phải tạm 

gác lại trở về sum họp gia đình cùng chia sẻ nỗi buồn, cảm xúc hụt hẫng khi người 

thân qua đời. 

[Lễ tang bà T.T.N, nhà tang lễ Quảng Đông, ngày 27-6-2010, NKĐD] 

Các nghi lễ trong đám tang tạo ra “các cơ hội để bày tỏ nỗi đau khổ đối với 

người thân” (Goldschmidt, 1973) [91: 411]. “Nghi lễ cho phép con người thể hiện 

tình cảm của mình mà trong các dịp bình thường thể hiện như thế lại đe dọa trật tự 

xã hội (…) nghi lễ cho thấy trật tự xã hội” [91: 411]. 

Nghi lễ có vai trò ủng hộ và kiểm soát những cảm xúc của cá nhân tại thời 

điểm chuyển đổi. “Một chức năng quan trọng khác của nghi lễ là nó mang lại sự 

ủng hộ trong suốt thời gian diễn ra lễ tang” (Scheff, 1979). Suốt thời gian để tang, 

những thành viên trong gia đình, dòng họ, bạn bè cùng sát cánh bên nhau để chia sẻ 

nỗi đau do sự ra đi của người thân. Trong tang lễ mọi thành viên cùng mặc tang 

phục, cùng nói những lời động viên, an ủi nhau để giảm bớt sự đau buồn. Họ hàng, 



 

 

  

bạn bè, láng giềng đến viếng người quá cố không chỉ để tỏ lòng thương tiếc người 

quá cố, mà còn thể hiện sự sẻ chia, cảm thông với cú sốc của gia đình khi có người 

thân qua đời. Lễ tang làm giảm sự cách ly và cô đơn của người quá cố và người 

thân, giữa những người đang chịu tang và cộng đồng của họ “tang lễ và nghi thức 

tưởng niệm (Hertz 1960): tạo ra một quá trình mà qua đó tang quyến được đưa ra 

khỏi cú sốc do cái chết của người thân để đến với sự chấp nhận cái chết ấy” [4: 181-

206]. 

 Khi gia đình có người thân qua đời, các thành viên bị rơi vào trạng thái bất 

an, hỗn loạn không kiểm soát được cảm xúc của mình, lễ tang là phương tiện giúp 

con người thoát ra khỏi tình trạng đó. Malinowski lập luận: “(…) sau cái chết, mặc 

dù người diễn viên chính đã rời sân khấu, bi kịch chưa phải đã kết thúc. Còn có 

những người bị mất người thân và những người này, dù là mông muội hay văn 

minh, đều phải chịu đựng như nhau và bị ném vào một sự hỗn loạn tinh thần đầy 

nguy hiểm… bị giằng xé giữa sự sợ hãi và thương tiếc, giữa sự tôn sùng và nỗi kinh 

hoàng, tình yêu thương và sự kinh tởm, trạng thái trí óc của họ có thể dẫn đến sự tan 

rã về tinh thần” [3: 30]. Đối với người quá cố, tang lễ là nghi thức “(…) giao người 

chết cho thế giới tổ tiên chứ không phải cho thế giới của những người sống”[91: 

108].  

Cái chết của người thân khiến con cháu quá xúc động, không kiểm soát được 

những hành vi cá nhân. Họ không biết nên làm gì với cái xác bất động. Thông lễ 

tang, dưới sự hướng dẫn của những chuyên gia thực hành tôn giáo (hòa thượng, linh 

mục, đạo sĩ) sẽ giúp các thành viên trong gia đình hành động theo những gì được 

cho là tốt cho người chết và người sống. Nghi lễ nói chung và tang lễ nói riêng tạo 

nên những khuôn mẫu cho hành vi con người. Khi con người rơi vào trạng thái hỗn 

loạn – phải đối diện với sự khủng hoảng lớn nhất của cuộc đời – sự mất mát người 

thân, họ luôn bám vào nghi lễ như một phương tiện hữu hiệu giúp con người vượt 

qua sự đau khổ tột cùng giống như người sắp chết đuối với được một chiếc phao. 

Cuối cùng, một lễ tang có thể giúp người sống giảm bớt nỗi sợ hãi do cái chết gây 



 

 

  

ra. Những người tham dự lễ tang ý thức về sự liên quan của họ với người quá cố, 

chính lễ tang khiến những người tham dự tin rằng họ không thể quên người quá cố. 

Hiện nay, dịch vụ mai táng sẽ đứng ra tổ chức toàn bộ lễ tang trong đó bao gồm cả 

việc mời các chuyên gia thực hành tôn giáo (đạo sĩ, thầy tụng, hòa thượng. Riêng 

những gia đình Công giáo chủ nhà phải trực tiếp mời linh mục), tiến hành các nghi 

thức cần thiết để đảm bảo nguyên tắc phòng vệ cho người sống và sự siêu thoát cho 

người chết. Nhờ đó tang gia bớt lo âu và bối rối khi tổ chức lễ tang cho người thân. 

[C.H.B (nam, 52 tuổi, trưởng ban trị sự Khánh Vân Na Viện),chủ trì lễ tang T.T.N, 

nhà tang lễ Quảng Đông, ngày 8-10-2010, NKĐD] 

Những thành viên trong gia đình người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh 

thường sống nhiều nơi trong thành phố hoặc nhiều nơi khác trên toàn quốc, nên lễ 

cưới, lễ tang là dịp “chính đáng”cho gia đình sum họp nhau. Trong đó, lễ tang là dịp 

những người tham dự nghỉ ngơi, gác lại những công việc thường nhật, mặc dù hầu 

hết mọi người đều cho rằng tổ chức tang lễ để đưa người chết trở về thế giới của 

người chết hơn là lý do để đoàn tụ gia đình. Trong việc mang con người lại với 

nhau, một lễ tang cung cấp cho gia đình của người quá cố phương tiện vượt qua sự 

khủng hoảng về tinh thần và sự sợ hãi về cái chết. 

Tại những thời điểm chuyển đổi: bắt đầu đi học, kết hôn, lên lão, sự mất đi của 

người thân, cá nhân rơi vào trạng thái xúc động [affect], căng thẳng [tension], lo 

lắng [anxiety], bất an [neurosis] [69: 166]. Thông qua nghi lễ, những cảm xúc rất 

riêng tư đó được gia đình, cộng đồng an ủi, chia sẻ, giúp cá nhân giữ được thăng 

bằng vượt qua những điều không mong muốn do sự chuyển đổi gây nên. Nói cách 

khác, nghi lễ chuyển đổi làm giảm bớt sự lo lắng cá nhân. Theo Bronislaw 

Malinowski, những nghi lễ có tính cách biểu trưng và tâm lý “để bắt cầu vượt qua 

những khoảng trống nguy hiểm” [69: 167]. 

Nghi lễ chuyển đổi được thực hiện ở những thời điểm nhạy cảm, dễ bị tổn 

thương nhất trong vòng đời người, tạo nên khả năng thấu cảm giữa người và người. 

Trong bối cảnh nghi lễ, con người dễ rời bỏ cái tôi để đặt mình vào vị thế của người 

khác, nhất là trong lễ tang, con người thường quan niệm “nghĩa tử, nghĩa tận”, sẵn 

sàng dẹp bỏ những mối bất hòa, thù hằn trước đây, để xích lại gần nhau. Theo Hertz 



 

 

  

(1960) tang lễ và nghi thức tưởng niệm tạo ra một quá trình mà qua đó tang quyến 

được đưa ra khỏi cú sốc do cái chết của người thân để đến với sự chấp nhận cái chết 

ấy [4: 181-206]. Đôi khi, nghi lễ còn giúp con người dẹp bỏ những xích mích cá 

nhân, tạo cơ hội hàn gắn tình cảm giữa những thành viên trong gia đình, họ hàng, 

láng giềng: 

Nếu tôi và gia đình láng giềng đang có chuyện xích mích nhau, người ta đã xuống 

một bước, mời tôi dự đám cưới con họ, nhất định tôi phải đi. Hoặc ví dụ tôi với anh 

T xích mích tôi không đi, nhưng phải cho bà xã đi. Người ta đã hạ mình, lấy lễ ứng 

xử với mình rồi, mình phải biết đáp lễ lại, thế mới là “trượng phu”. Người Hoa 

chúng tôi có câu “vạn sự dĩ hòa vi quý” (khuyên con người nên lấy sự hòa hợp với 

nhau làm điều quan trọng)  

[H.C (nam, 66 tuổi), ngày 29-01-2011, NKĐD] 

3.1.2. Nghi lễ mang ý nghĩa “phòng vệ” và “tạo dấu ấn” 

Nghi lễ mang đến cho con người cảm giác an toàn khi chuyển đổi sang một 

vị thế mới. 

Lễ đầy tháng mang ý nghĩa phòng vệ cho sản phụ và đứa trẻ khỏi những điều 

không hay do lần đầu rời không gian quen thuộc (phòng ngủ) vốn cách ly với mọi 

người trong gia đình, để bắt đầu hòa nhập với mọi người trong gia đình, lối xóm. Lễ 

đầy tháng của đứa con trai đầu lòng còn có ý nghĩa đem lại cho người mẹ sự tự tin 

hơn trong các mối quan hệ với những người trong gia đình chồng. Được trải qua lễ 

đầy tháng, tức đứa trẻ đã trải qua giai đoạn thử thách về sức khỏe, đã thích nghi với 

môi trường mới (khác với môi trường trong bào thai, không gian phòng ngủ), chính 

thức là thành viên của gia đình. Có con trai đầu lòng, con dâu-một “người ngoài”, 

giờ đây chính thức là thành viên gia đình chồng cùng với con của cô ta.  

“Tổ chức lễ đầy tháng cho con ra mắt ông bà tổ tiên, họ hàng rồi tôi mới yên tâm 

ẵm con đi lòng vòng trong xóm để nó làm quen với cảnh vật xung quanh mà không 

sợ ông bà “quở” (làm cho em bé khóc, khó ở). Khi con được đầy tháng tôi cũng 

không còn lo lắng nhiều về vấn đề sức khỏe và sự sinh tồn của con như trước khi 

đầy tháng, tôi thật sự cảm nhận mình đã là thành viên chính thức của gia đình”. 

[T.L.M, đường Minh Phụng, quận 10, ngày 1-4-2011, NKĐD] 



 

 

  

Lễ khai học mang đến cho trẻ cảm giác thoải mái, tự tin đến với môi trường 

mới và tạo sự an tâm cho bậc phụ huynh (đối với những người có niềm tin và tổ 

chức lễ khai học cho con) rằng con mình đã có vị thần văn chương phù hộ, độ trì, 

học hành chăm chỉ sẽ đạt kết quả cao trong học tập.  

Không gian thiêng, thời gian thiêng của lễ cưới là nghi thức bái đường, cô 

dâu, chú rể ra mắt tổ tiên, ông bà, cha mẹ, họ hàng, anh em, tạo khoảnh khắc đáng 

nhớ, là chất keo gắn chặt mối quan hệ giữa đôi vợ chồng. Thời khắc linh thiêng ấy 

khắc sâu trong tâm trí người thụ lễ, nhắc nhở họ thực hiện tốt vai mới của mình: vai 

trò người vợ, người chồng. Ý thức cá nhân trở thành người trưởng thành phải hành 

động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội, sửa đổi “cái tôi” cho phù hợp với cái 

chung của “chúng ta”. Đứng trước bàn thờ tổ tiên, trong không khí trang nghiêm và 

linh thiêng đầy nhang khói, đôi nam nữ thật sự cảm nhận được sự thiêng liêng, ý 

nghĩa của lễ cưới và sẽ thầm nhủ cùng nhau xây đắp tình yêu vợ chồng. Đối với 

người Hoa Công giáo, thời điểm đôi nam nữ đón nhận bí tích Hôn phối, cả hai cùng 

thề nguyện với Chúa sẽ chung thủy đến trọn đời là khoảnh khắc khó quên. Nghi lễ 

mang đến những ký ức khó quên về một thời điểm chuyển đổi trong cuộc đời mỗi 

người. 

“Cũng giống như bao người con trai khác lớn lên phải tìm bạn đời sống chung hạnh 

phúc, sanh con cái, nối dõi tông đường.....tôi cũng từng mong chờ giây phút linh 

thiêng cùng bạn đời bước vào thánh đường tuyên hứa vĩnh viễn bên nhau trước mặt 

Thiên Chúa và bà con dòng tộc hai họ. Sau bài giảng của cha chính xứ cùng câu 

chuyện người vợ bán mái tóc mua cho chồng chiếc giây đeo đồng hồ, còn người 

chồng bán chiếc đồng hồ để mua tặng vợ chiếc trâm cài mái tóc thề óng ả.......tôi 

càng thêm thấm thía ý nghĩa của câu Lời Chúa "Sự gì Thiên Chúa liên kết, con 

người không được phân ly" (Mathew 19,6).....Mười năm qua đi thật mau, nhưng tôi 

không thể nào quên được buổi chiều thứ bảy ngày 04.03.1990 đó, trong tiếng hát du 

dương của ca đoàn nhà thờ và tiếng đàn organ của cây đàn General Sarphire, chúng 

tôi đã thực hiện lời đoan nguyện bên nhau đã hứa khi xưa. Cuộc sống nhiều thay 

đổi, lắm phen sóng gió nhưng cũng không ít niềm vui....mỗi lần trải nghiệm, là mỗi 

lần hình ảnh trao nhẫn cho nàng lại hiện hữu trong tâm trí tôi......” 



 

 

  

[X.B.L (nữ, 51 tuổi), ngày 7-11-2011, NKĐD] 

 Dù lễ cưới được tổ chức ở nhà thờ hay ở nhà, đôi nam nữ đều trải qua những 

giây phút thiêng liêng, long trọng nhất trong cuộc đời: Nghi thức ra mắt thần linh 

(Thổ thần, Quan Công, Quan Thế Âm Bồ tát, Táo thần hay Chúa), tổ tiên, ông bà, 

họ hàng, anh em với mục đích là đôi vợ chồng trẻ có được sự ủng hộ từ thế tục và 

thần linh. Đó là phương tiện giúp họ cùng vượt qua cản trở của cái tôi ở chính hai 

người, sống hòa hợp nhau đến trọn đời. Nghi thức bái đường tại gia đình hay thánh 

lễ ở nhà thờ mang đến sự thiêng liêng trong ngày cưới làm tình yêu lứa đôi được 

thăng hoa. 

Ở cấp độ cá nhân, chức năng tâm lý là chức năng quan trọng nhất của nghi lễ 

chuyển đổi, chính vì thế con người dù ở thời đại nào, ở bất cứ nơi đâu đều thực hiện 

những nghi lễ chuyển đổi để có thể trải nghiệm một bước ngoặt của cuộc đời mình 

trong cảm giác an toàn. 

3.2. Chức năng xã hội  

3.2.1. Nghi lễ tạo bối cảnh thừa nhận sự chuyển đổi của cá nhân 

Thông qua nghi lễ, sự chuyển đổi của cá nhân được xã hội thừa nhận. Như 

Victor Turner viết “Howitt đã từng thấy người Kuringal ở Úc và tôi (Turner) thì đã 

chứng kiến người Ndembu ở châu Phi xua đuổi những người đàn ông trưởng thành 

ra khỏi một nghi lễ cắt bao quy đầu bởi vì trước kia những người đàn ông này đã 

không được làm lễ nhập môn để thành đàn ông. Trong tộc người Ndembu, đàn ông 

cũng bị đuổi đi vì họ chỉ được cắt bao quy đầu ở bệnh viện Mission Hospital chứ 

không trải qua giai đoạn sống cách ly trong rừng theo nghi thức chính thống của 

người Ndembu. Những người đàn ông đã trưởng thành về mặt sinh học này đã 

không là những “người đàn ông được tạo ra” bởi những thủ tục nghi lễ thích hợp” 

[48: 338].  

Chính vì cần được xã hội thừa nhận sự chuyển đổi của cá nhân nên nhất 

thiết, mỗi sự kiện quan trọng ở từng giai đoạn, người Hoa đều tổ chức nghi lễ.  Lễ 

đầy tháng được tổ chức để thông báo gia đình có  thêm thành viên mới. Đôi nam nữ 

được thừa nhận là vợ chồng thông qua lễ cưới. Hôn lễ còn là thước đo phẩm hạnh 



 

 

  

của người con gái. Bố mẹ cô gái sẽ hãnh diện, tự hào với lối xóm, họ hàng, bạn bè 

về một lễ cưới tươm tất, linh đình của con gái mình. Ngược lại, người con gái chỉ 

đăng ký kết hôn với chồng mình, không tổ chức nghi thức cưới, gia đình sẽ bị mọi 

người gièm pha, chê cười (nhất là gia đình, dòng họ và láng giềng). Chính quan 

niệm này, ít cá nhân nào trong cộng đồng người Hoa dám bước qua dư luận xã hội, 

không tổ chức lễ cưới. Hầu hết người Hoa không ủng hộ việc đôi nam- nữ chỉ ra 

phường đăng ký kết hôn và không tổ chức lễ cưới. 

“Thường người Hoa ít có trường hợp chỉ ra phường đăng ký kết hôn. Ít nhiều cũng 

làm lễ: có tiền thì làm lớn, không đủ tiền thì làm đơn giản hơn. Không tổ chức lễ 

cưới mà chỉ đăng ký kết hôn và đi hưởng tuần trăng mật là chuyện không nên ủng 

hộ. Nhất là hồi xưa chưa có giấy chứng hôn, nên tổ chức lễ cưới mời bà con, bạn 

bè, những người đó là nhân chứng. Nói đúng ra làm lễ đơn giản thì nó đâu có tốn 

kém bao nhiêu đâu (V.Q).  

Lễ cưới cơ bản nhất phải cúng tổ tiên để ghi nhớ việc hệ trọng này, không muốn tổ 

chức thì không còn gì để nói. Không chấp nhận việc không tổ chức lễ cưới. Nếu 

như vậy, ít khi cha mẹ chồng nhìn cô dâu. Biết sao không: cha mẹ, tổ tiên còn 

không chịu cúng bái, thì không thể thừa nhận con dâu như thế (H.C).  

“Trong trường hợp không tổ chức lễ cưới hai bên cha mẹ phải bàn nhau. Đàng trai 

muốn như vậy nhưng đàng gái không chịu, bắt buộc nhà trai phải có bánh trái đưa 

qua, để biếu họ hàng, lối xóm, báo tin con tôi đám cưới. Chứ còn cúng một cái rồi 

đi, chỉ là trường hợp bấc đắc dĩ. (L.T) 

“vô lễ bất thành hôn” (H.C, K.D, L.T)” 

[Phỏng vấn nhóm tập trung, tại trụ sở Hội Cựu học sinh trường Trần Bội Cơ, 

Nguyễn Trãi, quận 5, ngày 29-10-2011, NKĐD] 

Trong số 20 người được phỏng vấn sâu chỉ có một trường hợp của ông 

M.C.C không tổ chức lễ cưới mà chỉ đến cơ quan hộ tịch đăng ký kết hôn.  

Ông kể:  

“Do ba mẹ chết sớm, tôi không tổ chức các nghi thức cưới mà chỉ đưa vợ tôi đến cơ 

quan hộ tịch đăng ký kết hôn, đăng tin trên báo, và đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. 

[M.C.C (nam, 82 tuổi),  đường Nguyễn Thời Trung, phường 6, quận 5, ngày 25-11-

2010, NKĐD] 



 

 

  

Xã hội thừa nhận và khuyến khích những chức năng của quan hệ hôn nhân: 

quan hệ tính giao, trách nhiệm tạo ra những nguồn lực để nuôi dưỡng và giáo dục 

con cái. Những bổn phận của lòng trung thành và sự thủy chung được chứng thực 

thông qua nghi thức cưới (lễ cưới). Một mục đích quan trọng của lễ cưới là để cột 

chặt bố mẹ trong sự liên kết để nuôi dưỡng và bảo vệ con cái. Lễ cưới đưa đến sự 

phân công vai trò mới của người nam và người nữ và khuyến khích họ thực hiện vai 

trò mới. Nhìn chung, một đôi vợ chồng có thể được mong đợi sự hợp nhất. Lễ cưới 

tạo cơ hội cho đôi vợ chồng thể hiện tình cảm của họ đối với gia đình và bạn bè. Lối 

chúc mừng trong lễ cưới tăng cường sự liên kết giữa đặc tính cá nhân [personal 

identity] và vai trò xã hội cũng như tính pháp lý của chính nghi lễ. Lễ cưới có ảnh 

hưởng sâu sắc đến sự thay đổi địa vị của người nam và người nữ và có liên quan 

đến những đặc tính cơ bản của tổ chức xã hội như thân tộc hay sự phân chia tài sản. 

Hầu hết những người tham dự khao khát sự thay đổi địa vị và vì thế họ toàn tâm 

toàn ý tham dự nghi lễ. Theo Matthijs Kalmijn,“con người dùng lễ cưới để đạt được 

sự tán đồng của xã hội đối với sự chuyển đổi vai trò họ tạo nên” [77: 583], sự 

chuyển đổi từ trạng thái độc thân, chưa trưởng thành, phụ thuộc bố mẹ sang trạng 

thái trưởng thành, kết hôn, độc lập với bố mẹ. 

 “Người Hoa chỉ được xem là trưởng thành khi đã kết hôn. Nếu đã 50, 60 tuổi mà 

chưa kết hôn vẫn xem chưa trưởng thành và không được lì xì cho các em và cháu. 

Người dù nhỏ tuổi nhưng đã kết hôn thì xem như trưởng thành được cho lì xì cho 

người khác. 

Chưa kết hôn là chưa trưởng thành nên khi chết chỉ được đặt bài vị dưới đất mà 

không được thờ chung trên bàn thờ tổ tiên. Đối với người Hoa, lễ cưới rất quan 

trọng”. 

[D.Đ.M (Nữ, 45 tuổi), đường Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5, ngày 24-3-2010, 

NKĐD] 

“Người xưa có câu: con trai 30 tuổi mà chưa lập gia đình thì chưa chín chắn, đó là 

bước đầu tiên để xây dựng một cuộc sống ổn định. Lập gia đình, cưới hỏi, quãng 

đời bắt đầu thay đổi, có đám cưới mới thành người. “Tam thập bất lập, tứ thập bất 

phú” 



 

 

  

[H.K.D (nam, 71 tuổi), đường Lý Nam Đế, phường 7, quận 11, ngày 31-3-2010. 

NKĐD] 

Chức năng xã hội của lễ cưới cũng được thể hiện qua câu trả lời của người 

trong cuộc về “ý nghĩa của lễ cưới” là “đánh dấu sự trưởng thành của cá nhân – với 

nghi thức chải đầu” (93,3%), “chính thức công nhận đôi nam nữ hợp nhất thành một 

gia đình” (95,5%) [Kết quả khảo sát năm 2011, xem thêm phụ lục]. 

Bằng việc tổ chức lễ cưới, cô dâu và chú rể cho bạn bè và thân tộc biết mẫu 

người mà họ đã chọn, cùng sống với họ trong suốt cuộc đời. Mặt khác, lễ cưới là 

dịp để xác nhận một sự chuyển tiếp về vai trò, hành vi ứng xử theo chuẩn tắc xã hội 

- một thành tố quan trọng có được sự tán đồng của xã hội mà con người phấn đấu 

làm theo trong cuộc sống. “Lễ cưới mang đến một nhóm người làm chứng cho 

quyết định cưới nhau của đôi nam-nữ, và có thể làm cho cặp đôi này tăng trách 

nhiệm về nhau, về vai trò mới của mỗi người. Bằng việc tăng trách nhiệm đối với 

nhau, và cũng làm giảm điều không chắc chắn họ cảm nhận từ cuộc hôn nhân” [77: 

584]. Nói cách khác “lễ cưới là một cách để người con trai và người con gái có 

được sự tán đồng của gia đình, xã hội về việc tiếp nhận vai trò mới: người vợ, người 

chồng được quy định bởi những quy phạm của xã hội” [77: 592].  

Trong lễ hỏi, lễ vật của gia đình nhà trai mang đến nhà gái được xem như nỗ 

lực của ba mẹ chàng trai trong việc đề cao người con gái, nhận lễ vật này đồng 

nghĩa việc với việc gia đình cô gái đồng ý gả con cho chàng trai. Cô dâu đã trở 

thành người của cả gia đình chứ không phải của riêng chú rể.  

3.2.2. Nghi lễ kiến tạo các chuẩn tắc của cộng đồng 

 Geoffrey P.Miller cho rằng “những chức năng tổng quát của nghi lễ rõ ràng 

rất giống chức năng của luật pháp. Luật pháp và nghi lễ xác lập mối quan hệ giữa cá 

nhân và cộng đồng, áp đặt lên con người những lối ứng xử có tính chất bắt buộc và 

mang tính tập quán. Cả nghi lễ, luật pháp và quy tắc đạo đức kiểm soát hành vi con 

người. Nghi lễ kiểm soát hành vi con người bằng cách khuyến khích những hành 

động có lợi và ngăn cản những hành động có hại – Đó là chức năng pháp lý của 

nghi lễ” [68: 1180-1183]. Nghi lễ cũng xác định và phân công những vai trò xã hội 



 

 

  

cho những cá nhân theo những đóng góp chính của cá nhân, yêu cầu những phân 

công này phù hợp với những đặc tính cá nhân, khuyến khích những cá nhân khác 

xác định và đối xử với những người được ủy nhiệm như vai trò mà họ được phân 

công. Nếu họ không cư xử theo đúng vai trò, họ có thể trải qua cảm xúc mình đã sai 

phạm chuẩn mực đạo đức. Họ cảm thấy chán ghét, xấu hổ, tội lỗi, lo lắng. Để tránh 

những cảm xúc đau buồn và để trải qua cảm xúc dễ chịu của niềm hạnh phúc, con 

người luôn có khuynh hướng hành động phù hợp với những mệnh lệnh của vai trò 

xã hội. Nghi lễ biểu lộ sự ảnh hưởng đầy quyền năng lên những cử chỉ hành vi, nó 

hình thành một cách thích hợp như một hình thức của kiểm soát xã hội [68: 1187]. 

Nghi lễ tạo nên bản tính xã hội trong con người, là “sự kiến tạo xã hội đối với thực 

tại” [92]. Nghi lễ cũng thực hiện chức năng phân vai từng cá nhân như đạo diễn 

phân vai từng diễn viên trong vở diễn.  Đối với người Trung Quốc, chức năng của lễ 

được Lâm Ngữ Đường ghi rõ “lễ là đức hạnh xây dựng con đập chống lại sự hỗn 

loạn xã hội và luật rừng” [49: 57] 

Con người luôn hành động theo những chuẩn mực xã hội đã gia cố qua nhiều 

thế hệ bởi “con người chúng ta thường chỉ cảm thấy an toàn khi sống trọn vẹn trong 

vai trò của mình, nghĩa là cảm thấy yên tâm và an toàn trong các quy tắc và chuẩn 

mực của các định chế xã hội, thường không ai dám và cũng không ai muốn vượt 

qua những điều đã được xã hội quy định, không ai muốn mình bị xã hội phê phán, 

chê trách, lên án, hay loại trừ ra ngoài lề xã hội. Theo Berger “cuộc sống của chúng 

ta không những được quy định bởi những người đương thời với chúng ta, mà cả 

những người đã qua đời từ nhiều thế hệ trước; và năm tháng càng trôi qua, thì 

những chuẩn mực và quy định của tiền nhân lại càng được “tin tưởng và sùng kính” 

hơn [credence and reverence] so với lúc chúng mới được đề ra hồi ban đầu. Hay 

câu cách ngôn của Fontenelle, những người đã khuất có quyền lực mạnh hơn những 

người đang sống (tr. 85).” [34: 5]. Nghi lễ góp phần kiến tạo những định chế xã hội, 

và con người không thể sống ngoài những định chế đó. Con người-sinh vật không 

thể trở thành con người-xã hội nếu thiếu các định chế. Berger cho rằng “định chế 

đối với con người đóng vai trò cũng giống như bản năng đối với các con vật” (tr. 



 

 

  

87-88). Bên cạnh việc kế thừa các định chế (chúng có sẵn ở đó trước khi chúng ta ra 

đời), chúng ta còn luôn luôn củng cố chúng [34]. Alfred R. Radcliffe- Brown cho 

rằng nghi lễ gìn giữ “một hệ thống tình cảm nào đó mà nhờ đó hành vi ứng xử của 

cá nhân được điều chỉnh phù hợp với những nhu cầu của xã hội” [83: 233-234] 

“những nghi lễ điều chỉnh và cải thiện những cảm xúc của con người” [82: 146]. 

Nói cách khác, nghi lễ cung cấp cả những “củ cà rốt” và những “cây gậy” để đem 

lại sự phân công thích hợp cho cá nhân [68: 75]. Cùng với luật pháp, quy tắc xã hội, 

nghi lễ, duy trì cơ cấu sự hợp tác xã hội và ngăn chặn khuynh hướng mà những cá 

nhân có thể phải rời bỏ khỏi khế ước xã hội khi làm những điều phục vụ những 

quyền lợi có tính cơ hội chủ nghĩa của chính họ [68: 75]. Mỗi tộc người có đặc 

trưng văn hóa chung, mà mỗi thành viên của cộng đồng đều cố gắng tuân theo. Đối 

với nghi lễ chuyển đổi của người Hoa, lễ vật chính trong từng nghi lễ thể hiện mục 

đích của nghi lễ đó. Trứng gà luộc nhuộm đỏ trong lễ đầy tháng là lời thông báo với 

gia đình, họ hàng thân thuộc, láng giềng rằng gia đình có thêm thành viên mới. 

Bánh long phụng biểu trưng cho lễ cưới, mỳ thọ và bánh “đại phát” là biểu hiện của 

lễ mừng thọ. Những người Hoa Quảng Đông dù ở Hồng Kông, Đài Loan, Trung 

Quốc đều dễ dàng nhận ra nhau nhờ những lễ vật trong những nghi lễ chuyển đổi. 

Không nhằm lẫn giữa những người Hoa nhóm ngôn ngữ Quảng Đông với người 

Hoa nhóm ngôn ngữ Triều Châu qua trứng gà luộc nhuộm đỏ trong lễ đầy tháng, lễ 

vật nhà trai mang sang nhà gái, tục chặn cửa trong lễ đón dâu. Trong lễ cưới, cô dâu 

và chú rể là đối tượng thụ hưởng chính, cũng chính là đối tượng cần được xã hội 

“trói buộc”. Lễ cưới giúp đôi trẻ và gia đình họ cảm nhận sự hạnh phúc của hôn 

nhân. Lễ cưới làm cho cô dâu, chú rể ý thức vai trò mới của mình trong xã hội và 

hành xử theo cách những người đã kết hôn và trưởng thành. Những nghi thức linh 

thiêng trong lễ cưới khiến những cặp vợ chồng mới cưới xác định vai trò mới của 

mình và có được thông tin phải hành động như thế nào trong vai trò mới. Thông qua 

lễ cưới, mối quan hệ của đôi nam-nữ được xã hội tán đồng [77: 582-594]. Với nghi 

thức dâng trà cúng thần linh, tổ tiên, ông bà tại các bàn thờ, mối quan vợ chồng của 

người nam và người nữ được thừa nhận về mặt tâm linh. Nghi thức dâng trà là việc 



 

 

  

người nhỏ: cô dâu-chú rể biết phép tắc, rót trà chào ra mắt người lớn. Người lớn đáp 

lại cử chỉ ấy bằng việc tặng quà, giúp đôi vợ chồng trẻ số vốn nhỏ, hay lì xì cầu 

chúc đôi vợ chồng trẻ có cuộc sống hạnh phúc và sung túc. Qua nghi thức dâng trà, 

đôi vợ chồng biết được vị trí, vai trò của mình trong đại gia đình. Thông qua nghi 

thức này, các thành viên trong đại gia đình biểu đạt sự tán đồng đối với cuộc hôn 

nhân đôi nam-nữ: 

Nghi thức dâng trà trong lễ cưới của B.C.T (chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 

10) và N.T.D (quận 6) gồm hai phần chính. Dâng trà cho thần linh, người quá cố, 

và ông bà, cha mẹ, họ hàng, anh em theo trình tự: cô dâu, chú rể dâng trà (rót trà và 

mời bánh) các vị thần ở bàn thờ trước nhà, đến những vị thần ở bàn thờ chính trong 

nhà (Quan Thánh Đế Quân, Quan Thế Âm Bồ Tát, Bà Mẹ Thai Sinh), Thần Táo 

quân, Thổ Thần, tổ tiên. Tiếp đó là dâng trà cho bà nội, chú-thím, cô-dượng, cậu-

mợ, dì-dượng cùng anh em ruột, anh em họ. 

[Lễ cưới B.C.T, chung cư Ngô Gia Tự, quận 10, ngày 11-9-2011, NKĐD] 

Cá nhân hoàn toàn đơn độc, cách ly khi phải đối diện với các sự kiện sinh 

học (ra đời, sinh con, chết đi), nhưng các nghi lễ chuyển đổi giúp cá nhân ý thức 

mình là thành viên của cộng đồng, hành động tuân theo những chuẩn mực, quy tắc 

do cộng đồng quy định và cảm nhận cuộc sống đầy ý nghĩa. Ở khía cạnh này, nghi 

lễ chuyển đổi biến những thay đổi về mặt sinh học (sinh ra, kết hôn, lên lão và chết 

đi) của cá nhân thành những sự kiện mang tính xã hội. Lễ đầy tháng của một đứa trẻ 

không chỉ có các thành viên trong gia đình dự mà đây là dịp bố, mẹ của đứa bé sẽ 

mời bạn bè, người thân trong dòng họ đến dự để củng cố các mối quan hệ. Lễ mừng 

thọ là dịp cá nhân khẳng định những thành tựu của đời mình về tuổi tác, sự nghiệp, 

kinh nghiệm, tri thức và gia đình. Lễ cưới tăng cường mối quan hệ giữa hai gia 

đình, hai dòng họ (88% người được phỏng vấn trả lời đồng ý với chức năng này). 

Thành phần tham dự lễ cưới, lễ tang ngoài người thân, họ hàng còn có láng giềng, 

bạn bè gần xa kể cả những người ở cách xa nhau về mặt địa lý ít có điều kiện gặp 

nhau thì đây là dịp để mọi người sum họp.  

Xã hội phương Đông nói chung, xã hội Trung Hoa và những nước chịu ảnh 

hưởng văn hóa Nho giáo nói riêng, vai trò cá nhân mờ nhạt trước vai trò của gia 



 

 

  

đình, dòng họ và cộng đồng. Nên các nghi lễ chuyển đổi – nghi lễ trực tiếp liên 

quan đến cá nhân – đều nhằm mục đích trói buộc cá nhân vào gia đình, dòng họ, 

cộng đồng. Cá nhân sẽ không được thừa nhận, đứng ngoài cộng đồng nếu không tổ 

chức các nghi lễ theo tập quán của cộng đồng.  

Không chỉ cột chặt cá nhân vào xã hội, nghi lễ còn tăng cường các mối quan 

hệ giữa các thành viên trong gia đình, quan hệ thông gia, quan hệ láng giềng, quan 

hệ bạn bè và quan hệ đồng nghiệp. Như Yuan Tongkai viết “Nghi lễ này (lễ tang), 

nhìn ở khía cạnh nào đó đã củng cố mối quan hệ xã hội truyền thống giữa các cá 

nhân và củng cố cấu trúc xã hội của cộng đồng. Trong một số trường hợp, những 

người hàng xóm không chỉ tham dự với ý nghĩa thông thường, mà đôi khi sự tham 

dự của họ còn mang tính biểu trưng, thể hiện địa vị của người sống. Điều đó biểu lộ 

một mạng lưới quan hệ xã hội của bà/ông ta, và sự kiểm soát của họ về quyền lực 

chính trị, kinh tế và đạo đức đối với dân làng.” [51: 54]  

Lễ tang của người Hoa Quảng Đông còn là dịp củng cố mối quan hệ thông gia. Khi 

bố (mẹ) chồng qua đời, bố mẹ đẻ của con dâu sẽ gởi sang cúng bố (mẹ) chồng hai 

tấm vải đậy quan tài màu trắng, giữa hai tấm có may một dải vải đỏ. Khi đậy nắp 

quan tài những miếng vải này được lần lượt đậy quan tài trước khi đóng nắp quan 

tài, sau đó người ta sẽ cắt lại miếng vải đỏ trả lại cho người đi cúng với ý nghĩa 

mang lại sự may mắn cho người này. Khi bố (mẹ) vợ qua đời, người con rể sẽ cúng 

heo quay (trên lưng heo có cắm con dao), nhìn vào số heo quay được cúng có thể 

biết được người quá cố có bao nhiêu con rể. 

[N.H.T (nữ, 54 tuổi), đường Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, ngày 26-6-2010, 

NKĐD] 

Lễ tang nhắc nhở cộng động người Hoa Quảng Đông về mối quan hệ của tất 

cả những người có liên quan tới gia đình đó bằng sự ràng buộc về huyết thống, hôn 

nhân, hàng xóm, các mối quan hệ về chính trị và kinh tế theo cách này hay cách 

khác. “Đây là một quá trình hàn gắn sự lộn xộn và sắp xếp lại các mối quan hệ xã 

hội” [51: 55] bị gãy vỡ do cái chết của một thành viên trong gia đình gây nên. Như 

Malinowski viết “Nghi lễ tang ma, là mối ràng buộc người sống về thể xác và thôi 

thúc họ tới nơi người chết, thôi thúc niềm tin về sự tồn tại của linh hồn; về sự tác 



 

 

  

động đến lợi ích hoặc gây hại của linh hồn ấy; về những bổn phận của thực hành 

nghi lễ cúng bái hay tưởng niệm, trong hình thức tôn giáo này bao hàm cả  nỗi sợ 

hãi, giảm ý chí, mất tinh thần và mang nặng ý nghĩa của việc tái hòa nhập và tái 

thiết lập đạo đức của nhóm xã hội” [57:33] 

Theo Geoffrey P. Miller  “nghi lễ mang đến cho con người những cảnh giới 

lý tưởng con người khao khát đạt đến. Nghi lễ mô tả những điều con người nên làm 

và cung cấp cho con người khung đạo đức hướng dẫn con người hiểu về cuộc sống 

của họ và nhìn thế giới qua cái nhìn đạo đức” [68: 12].  

Thông qua tiến trình nghi lễ con người biết được vai trò chính xác, công 

bằng và thích hợp của mình và của những người khác. Nghi lễ cung cấp cách cư xử 

theo tập quán cho việc biểu lộ cảm xúc” [68: 12]. Nghi lễ thuyết phục con người 

hành động theo cách mà xã hội cho rằng lành mạnh và ngăn cản con người hành 

động theo cách mà xã hội cho rằng có hại. Những lợi ích có ý nghĩa của nghi lễ đạt 

được thông qua sự phân công những vai trò của xã hội đối với các cá nhân. Nhiều 

vai trò được xác định bằng nghi lễ. Lễ khai học mang đến cho đứa trẻ vai trò của 

một học sinh. Lễ cưới tạo nên vai trò người chồng, người vợ cho người mới thành 

hôn. Lễ mừng thọ tạo nên vai trò của người “trưởng lão” cho người mới được mừng 

thọ. Nghi lễ quy định những hành vi phù hợp với vai trò và lợi ích đối với xã hội 

hoặc đối với nhóm người tạo nên nghi lễ đó. Một học sinh mong muốn học giỏi. 

Một người phụ nữ trưởng thành mong muốn được thể hiện khả năng của mình ở 

những nhiệm vụ của  người vợ, người mẹ. Một người đã kết hôn mong đợi có được 

một cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc với những đứa con ngoan. Một người làm 

cha, mẹ mong muốn làm tròn trách nhiệm nuôi dạy con cái. Một người lên lão 

mong muốn nhìn con cái thành đạt, hạnh phúc, có sức khỏe và sống thọ. Những vai 

trò được xác định bởi nghi lễ là lý tưởng, không thể đạt được hoàn toàn trong thực 

tế cuộc sống, nhưng đó là mục tiêu phấn đấu của mỗi cá nhân. 

Cộng đồng kiến tạo nên những nghi lễ chuyển đổi để mỗi thành viên trong 

cộng đồng đều phải trải qua một nghi lễ ở từng giai đoạn nhất định của cuộc đời. Và 

cũng chính cộng đồng sẽ thúc đẩy hay cản trở cá nhân trải qua nghi lễ đó. Như 



 

 

  

Emily A Schultz nhận định “Một cá nhân yêu một cá nhân khác, nhưng họ sẽ không 

bao giờ trở thành cặp vợ chồng nếu không biết xử sự trong khuôn khổ các mô hình 

văn hóa vốn định hình cho xã hội của họ. Họ cũng không thể kết hôn với nhau nếu 

không có sự can thiệp tích cực của các nhóm xã hội rộng lớn hơn mà họ là thành 

phần – đặt biệt là gia đình họ” [16: 306]. Đối với người Hoa, điều này thể hiện rõ 

nhất trong lễ cưới. Bố mẹ thường can dự rất sâu vào sự lựa chọn người bạn đời của 

con cái, hôn lễ sẽ không thể diễn ra nếu không được sự đồng thuận của bố mẹ. Đôi 

khi, thầy bói cũng có phần quan trọng trong việc quyết định kết hôn của những cặp 

đôi quá tin vào những lời của thầy bói. Khi thầy bói cho rằng cặp đôi này không 

hợp “số” họ sẽ quyết định chia tay nhau, lễ cưới không diễn ra. 

Quan trọng nhất là nghi lễ chuyển đổi thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. Trải qua lễ 

cưới, đôi nam, nữ vốn là những người còn lệ thuộc gia đình trở thành người trưởng 

thành, độc lập, tức thúc đẩy xã hội tiến bộ. Như theo lập luận của Henri Maine “Sự 

vận động của các xã hội tiến bộ” (…) là “quá trình giải thể tiệm tiến của tình trạng 

phụ thuộc vào gia đình và thay vào đó là quá trình gia tăng nghĩa vụ cá nhân 

[individual obligation]” [20: 1]. Mỗi cặp đôi nam-nữ sau lễ cưới sẽ trở nên chín 

chắn hơn, tạo lập một gia đình mới, họ luôn hướng tới những chuẩn mực đạo đức 

mà xã hội mong đợi. Từng gia đình lớn sản sinh ra những gia đình nhỏ, cứ như thế 

xã hội ngày càng phát triển về chất lẫn về lượng. Điều này được chứng minh qua 

tình trạng “già cỏi” ở những nước phát triển có tỷ lệ người độc thân cao, không hình 

thành nên các gia đình mới, nên xã hội dù rất phát triển nhưng vẫn tiềm ẩn những 

nguy cơ “bất ổn” về mặt xã hội. 

3.2.3. Nghi lễ phản ánh bản chất của gia đình và cấu trúc xã hội của 

cộng đồng 

Các nghi lễ chuyển đổi của cá nhân được xếp vào nghi lễ gia đình (đối trọng 

với nghi lễ cộng đồng: lễ hội cầu mùa, lễ cúng thần Thành hoàng, lễ hội nghề 

nghiệp…) nên củng cố và phát triển “căn cước gia đình” [family identity]. Tức là 

thông qua nghi lễ xã hội phân định được gia đình đó giàu hay nghèo, lớn hay nhỏ, 

thuộc tầng lớp có thế lực hay yếu thế, cách tân hay bảo thủ. Nhà nghèo thường tổ 



 

 

  

chức nghi lễ đơn giản, nhà giàu thích phô trương thanh thế, tổ chức nghi thức long 

trọng, nhất là lễ cưới bởi “đám cưới không phải là chỗ người ta thể hiện sự khiêm 

tốn” [85: 39]. Và nhìn vào cách gia đình tổ chức nghi lễ cho một thành viên trong 

gia đình chúng ta có thể đánh giá mức độ đoàn kết, yêu thương giữa các thành viên 

trong gia đình. Những gia đình có người lớn tuổi, hiểu biết phong tục tập quán 

thường muốn tổ chức nghi lễ theo truyền thống. Căn cước gia đình được phác họa 

và trao truyền cho hậu thế thông qua nghi lễ gia đình. Mặt khác các thành viên trong 

gia đình ý thức về cội nguồn, sự phát triển cũng như viễn cảnh tương lai của gia 

đình, dòng họ. 

Ô.D. P là họa sĩ, thông thạo cả Hán học và Tây học, người có tư tưởng cách tân, 

thích đơn giản không câu nệ lễ nghi phức tạp - nhưng khi tổ chức lễ cưới cho con 

ông vẫn thích tổ chức nghi thức ra mắt tổ tiên theo truyền thống, vì theo ông đó là 

nét đẹp văn hóa được gia đình truyền từ đời này sang đời khác. Và theo ông có tổ 

chức lễ nghi ấy – lễ cưới  mới có ý nghĩa và đáng nhớ. 

[Ô.D.P (nam, 72 tuổi), đường Hòa Hảo, quận 10, ngày 31-3-2010, NKĐD] 

Khi gia đình có lễ tang, họ hàng, láng giềng, bạn bè sẽ đến viếng chia buồn 

cùng với quà phúng điếu có thể là tiền, tràng hoa hay những bức trướng (nội dung 

cầu chúc cho người quá cố trở về với thế giới Tây phương cực lạc). Số lượng và 

nguồn gốc xã hội của những bức trướng trong lễ tang phản ánh vị thế xã hội của gia 

đình đó (bao gồm địa vị của người quá cố và của những thành viên khác trong gia 

đình), đó là niềm tự hào của gia đình – vì nó cho mọi người biết sự yêu mến của 

người sống đối với người quá cố, cho biết vị trí, vai trò của người quá cố trong gia 

đình và xã hội. Nếu người mất và gia đình của người đó không “được lòng” láng 

giềng, bạn bè, đồng nghiệp thì lễ tang ít người tham dự và ngược lại sẽ là lễ tang có 

nhiều người tham dự. 

Cùng nhau tiến hành nghi lễ, biểu lộ đạo đức và những giá trị xã hội khác có 

thể được xem là cách trực tiếp tăng cường sự đoàn kết nhóm. Toàn bộ hệ thống thứ 

bậc xã hội có thể biểu lộ trong suốt nghi lễ thông qua sự phân công vai trò của từng 

trong nghi lễ. Vì vậy tình trạng thân tộc, đẳng cấp, giai tầng xã hội, và hệ thống thứ 

bậc xã hội được củng cố bằng sự thể hiện đầy ấn tượng của chúng. 



 

 

  

 Thông qua nghi lễ, những sự kiện cá nhân trở thành việc chung của cộng 

đồng theo từng nhóm quan hệ: gia đình, dòng tộc, láng giềng, bạn bè, đồng nghiệp 

tạo thành mạng lưới xã hội có quan hệ khá bền chặt. Chẳng hạn: Nghi lễ tang ma 

“có sức mạnh đối với sự thống nhất tộc người” [91: 109] bởi để thực hiện nghi lễ 

tiễn đưa và giúp người quá cố được siêu thoát các thành viên có liên quan phải tập 

hợp lại, cùng thống nhất một số quy ước, dẫn đến giữa họ có sự liên kết chặt chẽ 

cùng “phải sửa tấm vải xã hội cho nó tiếp tục chuyển động” [91: 109]  cho dù có 

một thành viên vừa rời vị trí của mình. 

Nghi lễ chuyển đổi tạo bối cảnh thể hiện và củng cố cấu trúc xã hội của cộng 

đồng. Đó là xã hội theo hệ thống thứ bậc tôn ti, được quy về các cặp phạm trù lớn – 

nhỏ, già-trẻ; có sự phân biệt rạch ròi trai - gái, nội-ngoại, giàu-nghèo, truyền thống-

hiện đại.  

“Người cha sẽ là chủ hôn cho đám cưới con mình và là người đứng tên thiệp mời 

khách đến dự lễ cưới. Khi mời người vai trên (cô, cậu, chú bác) cả vợ và chồng chủ 

hôn phải đích thân đi đến tận nhà mời, thiệp mời cả nhà của cô, cậu, chú bác ấy”. 

[V.Q (nam, 63 tuổi), ngày 29-10-2011, NKĐD] 

 Trong lễ đón dâu, ba mẹ chú rể không đi đón dâu và ba mẹ cô dâu cũng 

không đưa dâu. Trong đoàn đón dâu chỉ có họ hàng đại diện nhà trai, nhà gái và bạn 

bè của cô dâu, chú rể bởi người Hoa quan niệm bậc tiền bối không đi đón hậu sinh. 

Theo trật tự thứ bậc, anh chị sẽ kết hôn trước các em, nếu xảy ra trường hợp ngược 

lại, những người em kết hôn trước phải bước qua chiếc quần của anh chị mình treo 

trước cửa phòng.  

Hành vi mang tính biểu tượng là khi người em kết hôn trước anh, chị thì phải 

chui qua cái quần của anh, chị treo trước cửa phòng. Bởi theo trật tự thứ bậc em 

phải kết hôn sau anh chị. “Tục này với ý nhằm gìn giữ nếp gia phong, tôn ti trật tự 

trong gia đình để người em không dám lấn mặt, lấn quyền anh mình” [2: 104]. 

 Trong ngày cưới nhìn vào vị trí treo chiếc mền có thể đoán được vai vế của 

người tặng, và biết đó là lễ cưới của người con trai (đám cưới con gái không ai tặng 

mền). Chiếc mền treo ở vị trí trung tâm là chiếc mền của cậu chú rể tặng. Đối với 



 

 

  

mối quan hệ bên họ mẹ, người cậu có vai trò quan trọng đối với cháu. Việc tặng 

mền của họ hàng biểu thị sự cầu chúc có đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc (luôn dùng 

chung chăn). Cấp bậc vai vế trong gia đình còn thể hiện rất rõ trong trật tự mà cô 

dâu chú rể mời trà (nghi thức dâng trà): ông bà bên nội trước đến bên ngoại, bố 

trước mẹ sau, anh trai trước chị gái. Thứ tự các thành viên trong gia đình được cô 

dâu, chú rể dâng trà phản ánh mối dây liên hệ thân thuộc trong đại gia đình người 

Hoa Quảng Đông. Những mối tương quan trong họ tộc: bậc bề trên – kẻ dưới, quan 

hệ huyết thống hay quan hệ hôn nhân, chi phối hành vi ứng xử của từng cá nhân và 

giá trị quà tặng của người đó cho cô dâu, chú rể trong ngày cưới. 

 Với lễ tang nhìn vào thứ tự và tang phục những người đứng trước quan tài 

có thể biết được ngôi thứ của các thành viên trong gia đình và quan hệ của từng 

người đối với người quá cố. 

Trong tang lễ của bà T.T.N, lễ cúng trước khi động quan, các con xếp theo hàng 

dọc: Đầu tiên là con trai lớn nhất –> con trai kế -> cháu đích tôn (con trai đầu lòng 

của con trai cả) -> con dâu cả -> con dâu kế -> chị gái lớn nhất -> các chị gái kế 

tiếp -> các cháu.  

[Lễ tang bà T.T.N, nhà tang lễ Quảng Đông, ngày 28-6-2010, NKĐD] 

Qua tang phục có thể biết được mối quan hệ của từng thành viên đối với 

người quá cố. 

Con ruột mặc quần áo tang phục nguyên bộ bằng vải xô màu trắng, con trai mặc 

thêm áo gai, đội mũ cuốn tròn bằng vải xô trắng, con gái trùm khăn trên đầu. Đối 

với con gái đã có chồng mặc đồ tang nguyên bộ màu trắng. Con dâu mặc quần áo 

tang giống con gái chưa chồng. Con rể mặc quần tang trắng và đội khăn trắng. 

Cháu đích tôn thường mặc tang phục giống cha mình (bộ đồ tang trắng bên trong, 

bên ngoài mặc thêm bộ đồ bằng vải gai). Cháu nội trai: cột khăn và dán giấy đỏ 

trước trán. Cháu nội gái chỉ đội khăn tang màu trắng chít trên đầu và chỉ cuốn xung 

quanh đầu, không được buộc, giữa trán cũng có chấm đỏ. Cháu ngoại trai và gái: 

không mặc tang phục, cột khăn nhưng dán giấy chấm màu xanh trước trán. Chắt: 

thường không để tang. 

[Lễ tang bà T.T.N, 27-6-2010, nhà tang lễ Quảng Đông, NKĐD] 



 

 

  

Những biểu tượng trong lễ cưới cho thấy quyền lực trong gia đình và xã hội 

người Hoa Quảng Đông thuộc về người đàn ông. Xã hội đồng nhất chú rể với rồng 

– vốn tượng trưng cho thiên tử, có quyền uy tối thượng. Xã hội người Hoa là xã hội 

phụ quyền, đề cao vai trò của trưởng nam và cháu đích tôn – người trực tiếp chịu 

trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ và thờ cúng tổ tiên, ông bà. Hiện nay, rất ít người 

Hoa Quảng Đông thừa nhận mình có quan niệm trọng nam khinh nữ nhưng trên 

thực tế ai cũng cho rằng sau khi kết hôn, nên có con trai đầu lòng cho “chắc ăn”. 

Điều này cho thấy, về mặt ý thức họ hiểu rằng việc trọng nam khinh nữ là vô lý (bởi 

tất cả các con đều do mình sinh ra, và thậm chí con gái còn yêu thương và chăm sóc 

bố mẹ tốt hơn con trai) nhưng thói quen ứng xử, một cách vô thức, người Hoa 

Quảng Đông vẫn mong muốn đôi vợ chồng trẻ sớm sinh con trai đầu lòng. Điều này 

giải thích vì sao vào các mùng một, ngày rằm hàng tháng, tại Phước Hải tự (chùa 

Ngọc Hoàng) vào ngày 25 tháng Chạp, có rất đông phụ nữ Hoa (bị hiếm muộn) đến 

cầu tự, và cầu cho sinh được con trai để nối dõi tông đường. Đối với người Hoa nói 

chung và người Hoa Quảng Đông nói riêng, người đàn ông là trụ cột trong gia đình 

và xã hội. Gia đình nào không có con trai nối dõi là sự bất hạnh lớn. Rõ nét hơn, 

trọng nam khinh nữ còn phản ánh trong câu chuyện thần thoại Thuật ký dị mà một 

số phụ nữ lớn tuổi vẫn tin “một người quả phụ ở Kinh Châu, chỉ có một cô con gái 

14 tuổi, vì tin thờ Quan Âm, nên Quan Âm đã cho cô con gái ăn một viên linh đơn, 

cô bé cảm thấy trong người nóng lên và ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh dậy bỗng thấy 

minh biến thành con trai” [12: 40].  

Xã hội truyền thống người Hoa quy định “Nghĩa vụ đạo đức của hôn nhân 

trong xã hội truyền thống Trung Hoa là sinh ra những đứa con trai nối dõi tông 

đường cho người cha, nhiều cuộc hôn nhân được sự sắp xếp của hai bên gia đình” 

và “…đối với  một người con gái, ý nghĩa của hôn nhân gắn chặt với việc sinh 

những đứa con trai truyền thừa cho người chồng. Những đứa con gái không bao giờ 

được trở thành thành viên của dòng họ nội [73: 44,49].  

“Có con trai đầu lòng luôn là mong muốn của những đôi vợ chồng mới cưới còn 

xuất phát từ nguyên nhân sâu xa rằng con trai trưởng sẽ làm nhiệm vụ cầm cây 



 

 

  

phan (biểu tượng của sự tiếp dẫn cõi âm và cõi dương, đưa linh hồn người chết về 

thế giới bên kia), mua nước (tắm cho người quá cố), dân gian có câu tám phan mải 

suể (vác cây phan và đi mua nước) trong lễ tang cha mẹ. Đây là nhiệm vụ thiêng 

liêng và quan trọng giúp cha mẹ tẩy sạch bụi trần và sớm siêu thoát”.  

[D.N.L (nữ, 54 tuổi), quận 5, ngày 8-6-2010. NKĐD] 

Đối với người Hoa “hôn  nhân không phải là sự kết hợp giữa hai cá nhân mà 

là công việc của cả gia đình, dòng họ” [86: 21]. Số lượng bánh nhà trai mang sang 

nhà gái tùy thuộc mối quan hệ của nhà gái nhiều hay ít. Nhà gái càng có nhiều bà 

con họ hàng, láng giềng, bạn bè thân thiết, số lượng bánh nhà trai mang qua nhà gái 

càng nhiều. Tổ chức lễ cưới của một thành viên trong gia đình không phải chỉ là 

công việc của bố mẹ và anh chị em ruột của người đó mà có sự giúp đỡ của họ 

hàng. 

Chức năng xã hội của nghi lễ thể hiện trên các bình diện: thừa nhận vai trò 

mới của cá nhân sau sự chuyển đổi; cột chặt và kiểm soát nhận thức, thái độ, hành 

vi của cá nhân bằng những kiến tạo xã hội; chuyển tải hệ giá trị đạo đức của cộng 

đồng cho cá nhân thông qua biểu tượng nghi lễ; tăng cường và củng cố các mối 

quan hệ xã hội; biến những chuyển đổi cá nhân thành những sự kiện xã hội; phản 

ánh vị thế và vai trò cá nhân trong xã hội, xác định “căn cước” của gia đình; tạo 

cảnh giới lý tưởng để con người phấn đấu đạt được trong cuộc sống cá nhân và 

quan trọng hơn nghi lễ chuyển đổi góp phần thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, tạo bối cảnh 

thể hiện và củng cố cấu trúc xã hội của cộng đồng. 

3.3. Chức năng văn hóa và giáo dục 

3.3.1. Nghi lễ chuyển tải và củng cố văn hóa của cộng đồng 

Chức năng văn hóa của nghi lễ chuyển đổi là củng cố văn hóa cộng đồng – 

cụ thể là hệ giá trị đạo đức thông qua hệ thống biểu tượng trong nghi lễ. Hệ giá trị 

đạo đức của cộng đồng người Hoa Quảng Đông hiện nay là sự đề cao chữ hiếu, vai 

trò trụ cột của người chồng và sự thủy chung, tận tụy của người vợ trong gia đình để 

có cuộc hôn nhân bền chặt, giá trị của gia đình tiêu biểu là cuộc sống hạnh phúc, 

sung túc, làm ăn phát đạt, đề cao tính cách của con người, trước khó khăn không hề 



 

 

  

nản chí mà vẫn vươn lên, tôn kính tổ tiên, ông bà, đề cao sự hòa thuận của các thành 

viên trong gia đình, mối quan hệ giữa hai dòng họ thông qua quan hệ hôn nhân.  

Hệ giá trị Nho giáo lấy chữ “hiếu” làm nền tảng căn bản của xã hội vẫn còn 

nguyên giá trị trong cộng đồng Quảng Đông ngày nay. Chữ hiếu ảnh hưởng đến 

quan niệm và quy phạm về giá trị luân lý của người Hoa được giáo dục từ khi sinh 

ra đến khi trưởng thành thông qua nghi lễ chuyển đổi. 

Người Hoa có câu “Bất hành hiếu nhị tiên” (làm người phải làm trọn bổn phận 

hiếu), trước nhất, những hành vi của con người phải hiếu. Con người mà không 

trung, không hiếu thì không bao giờ làm chuyện gì được, chứ nói chi tề gia, trị 

quốc, con người phải có hiếu. Trong những đức hạnh, chữ hiếu làm đầu. 

[H.C (nam, 58 tuổi), đường Nguyễn Trãi, quận 5, ngày 29-10-2011. NKĐD] 

Chữ hiếu được chuyển tải trong lễ đầy tháng là sự ngoan ngoãn, biết vâng lời 

của đứa trẻ. Khi vái thần Kim Huê Nương Nương, gia đình cầu cho thần coi sóc, 

uốn nắn trẻ thành người tốt. Lễ vật không thể thiếu trong lễ đầy tháng là trứng gà 

luộc nhuộm đỏ và gừng chua vì người Hoa Quảng Đông muốn dùng âm của hai lễ 

vật này có nghĩa là “cháu ngoan” để thể hiện mong muốn của mình đối với đứa trẻ. 

Một thành viên của xã hội, ngay khi vừa tròn một tháng tuổi, cá nhân chưa có ý 

thức về bản thân mình nhưng gia đình, dòng họ đã mong muốn cá nhân đó tiếp nhận 

những chuẩn mực đạo đức xã hội bằng cách vâng lời người lớn, và ngoan ngoãn 

vâng lời bố mẹ ông bà là chỉ báo quan trọng đánh giá đứa trẻ đó nên người hay ngỗ 

nghịch. 

Về thời gian, không gian, hành vi lễ khai học hiện nay không giống lễ khai 

học ngày xưa (không đưa trẻ đến vái thần văn chương Văn Xương từ sáng tinh mơ, 

không vào đền thờ Khổng Tử, đứa trẻ không cần được cõng và phải che mặt) nhưng 

vẫn còn nguyên ý nghĩa là khuyến khích sự cần cù, chăm chỉ, hiếu học. Hành vi đến 

vái thần văn chương Văn Xương, Khổng Tử - “người thầy của vạn thầy”- nhắc nhở 

trẻ khi đến trường phải học theo gương các vị tiền nhân, chuyên tâm học tập để trở 

thành những bậc hiền tài – đó là mơ ước của bậc sinh thành.Với lễ khai học giáo 

dục đứa trẻ sự hiếu học, sâu xa hơn mục đích của học hành chăm chỉ là trả hiếu cho 

cha mẹ. 



 

 

  

Chữ hiếu thể hiện trong lễ cưới là việc đôi vợ chồng trẻ sớm có con, nhất là 

con trai nối dõi tông đường vì theo Kinh Thi hiếu có ba hàm nghĩa: “Sinh con đẻ 

cái, kế thừa tổ nghiệp. Lấy việc nối dõi tông đường làm điều tốt để thực hành. Cầu 

xin tổ tiên con cháu đầy đàn tế tự tổ tiên” [46: 28]. Quan niệm tổ tiên là những 

người tạo ra mạng sống của mình, cho nên sùng bái tổ tiên chính là làm cho đời 

sống tổ tiên nối dài ra mãi. Do đó sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường là trách nhiệm 

của các thế hệ con cháu trong tương lai. Trong sách Mạnh Tử, thiên Ly Lâu thượng 

viết “Bất hiếu có ba loại, vô hậu lớn nhất” nhấn mạnh việc nối dõi tông đường làm 

hàng đầu, “vô hậu” không có con nối dõi không những chỉ ra hiếu đạo không có 

người cúng giỗ tổ tiên. Khiến từ đó tổ chức thân tộc này bị tuyệt hậu. Mà khi tổ 

chức thân tộc không còn thì việc sự thân, tôn thân không có cơ sở thực hành. Từ đó 

chúng ta mới thấy rõ trong kết cấu xã hội như vậy, thực sự “vô hậu” là nguyên nhân 

của tình trạng không có đạo đức. Theo một học giả phương Tây “trong số những 

bổn phận căn bản của đạo hiếu, có bổn phận lấy vợ và sinh con để thờ cúng tổ tiên 

không đứt đoạn và dòng gia tộc không tuyệt mất” [41: 229]. Do sự chi phối của 

quan niệm này nên sinh con là nghĩa vụ và niềm vui lớn nhất của con người. Đối 

với người Hoa “đông con là đông của, đông con là nhà có phúc. Sau khi cưới sự 

xuất hiện con cái trong gia đình có ý nghĩa không chỉ trong phạm trù dân tộc mà cả 

tôn giáo. Ngoài động cơ muốn có con nối dõi tông đường, lưu truyền huyết thống, 

con cái còn là nguồn nhân lực, là sự bảo đảm cho cha mẹ lúc tuổi già sức yếu, con 

cái làm cho quan hệ vợ chồng thêm liên kết và gắn bó” [2: 169] 

Theo Francis L.K. Hsu: Bất kỳ người đàn ông nào không có con trai đều thấy 

mình bất hạnh và được những người khác thương hại. Đối với người đàn ông không 

có con trai được ví như cây không có rễ. Và đối với người phụ nữ, vấn đề không 

sinh được con trai còn nghiêm trọng hơn [65: 76] thành ngữ Trung Hoa có câu “Nhi 

tử một hữu, liên tôn tử đô đam ngộ liễu” [19: 349] (Con không có, cháu cũng 

không. Nguyên chỉ người không có con cháu. Một đời không thành, để ảnh hưởng 

đến đời sau). 



 

 

  

Xuất phát từ quan niệm trên, biểu tượng cầu tự chiếm một vị trí quan trọng 

trong lễ cưới. Người Hoa dùng từ đồng âm, hình thái bên ngoài có thể quan sát 

được, hành vi mang tính biểu trưng để thể hiện mong muốn đôi vợ chồng trẻ sinh 

được nhiều con, nhất là con trai. Từ “hạt sen” (lian zi) đồng âm với từ “liên tử” 

(hàm ý “liên nên sinh quý tử”) hay hình ảnh những hạt sen nằm bên trong gương 

sen còn được người Hoa ví như bào thai trong bụng mẹ, hạt sen tượng trưng cho 

những đứa con. [58: 258] Với ý nghĩa đó hạt sen được dùng rất nhiều trong lễ cưới 

từ lễ vật cúng trên bàn thờ tổ tiên, bàn thiên, sính lễ nhà trai mang sang nhà gái. 

Người ta còn đặt hạt sen ở bốn góc vali quần áo của cô dâu mang sang nhà chồng, 

rải hạt sen trên giường tân hôn. Lúc rót trà mời ông bà, bố mẹ, họ hàng, anh em 

trong nghi thức bái đường, cô dâu chú rể mời mứt hạt sen để những người được mời 

nói hai chữ liên tử ngụ ý chúc cho đôi vợ chồng mới cưới sinh được nhiều con. 

Hình thái bên ngoài có thể quan sát được – quả lựu (shi-liu) nhiều hạt, tượng trưng 

cho sự đông con như tranh “Lựu khai bách tử” (榴開百子(liu kai bai zi) quả lựu mở 

sinh trăm con) vẽ ông lão cầm quả lựu bóc dở, cho trông thấy hạt lựu bên 

trong.Theo Từ điển biểu tượng Trung Hoa “quả lựu biểu trưng mong muốn gia đình 

có nhiều con cháu cư xử đạo đức và có hiếu với cha mẹ và được nuôi dưỡng để trở 

nên nổi tiếng và làm rạng danh dòng họ”. [58: 333] Với ý nghĩa đó, quả lựu được 

dùng như lễ vật cúng trên bàn thờ và đặt ở đầu giường cô dâu, hay là một trong số 

những lễ vật nhà gái lại quả cho nhà trai với ước muốn cầu xin ông bà, tổ tiên ban 

cho đôi vợ chồng nhiều con cái để làm tròn chữ hiếu với tiền nhân. Trong số những 

vật nhà gái tặng cho chú rể có sợi dây nịt với ngụ ý con rể sẽ và con gái sẽ sinh 

được nhiều con cái do từ “dây nịt” đồng âm với từ “dắt con cháu về”. Bánh chíl túi, 

lễ vật cúng tại bàn thiên ở nhà gái, lễ vật nhà gái lại quả cho nhà trai là loại bánh 

làm bằng bột mì pha ít bột nếp được chiên phồng to như quả dừa, no tròn, vàng 

rộm, rắc mè thơm chi chít. Bánh có hình quả lựu, nhân bánh là bắp rang với đường. 

Bánh này biểu trưng “cho sự sinh sôi nảy nở, chúc cho vợ chồng trẻ được con đàn 

cháu đống”, “nhiều con như hạt mè, hạt lựu” [2: 100] 



 

 

  

Trong nghi thức chải đầu cho cô dâu, chú rể vào đêm trước ngày đón dâu, cái 

chải thứ ba luôn đi kèm với câu nói: 

 “Cái chải thứ ba – con cháu đầy đàn”  

[L.H (nữ, 77 tuổi), đường Cao Đạt, phường 1, quận 5, ngày 22-3-2010, 

NKĐD]  

Ngoài ra bố mẹ cô dâu còn tặng cho bố mẹ chú rể đôi đũa vì từ “đôi đũa” 

đồng âm với từ “sớm có con trai”. Hành vi tặng đôi đũa thể hiện mong ước đôi vợ 

chồng mới cưới sớm có con trai nối dõi tông tông đường. Và có con trai đầu lòng cô 

dâu “đã tiến một bước dài từ vị trí người ngoài hòa nhập vào gia đình chồng một 

cách an toàn và đã tạo ra phương tiện nối dõi tông đường cho nhà chồng”. Đối với 

người đàn ông “có con và có con trai, anh ta đã hoàn thành nghĩa vụ đối với dòng 

họ, tổ tiên” [2: 190] 

Theo lời kể của một thông tín viên (T.H.Q, 81 tuổi): 

“Vào thời tôi còn là một thiếu nữ (đầu thế kỷ XX), những cô gái sau khi thành hôn 

một năm mà chưa có con thường phải chịu nhiều áp lực từ phía nhà chồng, họ lo 

lắng về việc sinh con. Hồi đó còn phong tục: Một gia đình có con gái đã kết hôn 

một năm nhưng chưa sinh được con sẽ được nhận quà từ những người họ hàng vào 

một ngày may mắn từ ngày 5 đến ngày 14 trong tháng đầu tiên của năm đầu tiên 

sau lễ cưới. Quà là một chiếc đèn lồng bằng giấy trên có tranh Mẹ Kim Hoa (Kuan 

Yin) trên tay là một đứa bé cùng với câu đối “Mẹ Kim Hoa sẽ mang đến cho con 

một đứa con trai”. Đến năm thứ II, vẫn chưa có con, cô dâu này sẽ nhận một hình 

vẽ cùng câu đối “Một đứa trẻ ngồi trong chậu” (thường là chậu gỗ, nơi người ta 

thường đặt đứa trẻ sơ sinh). Đến năm thứ III, người phụ nữ này được nhận chiếc 

đèn lồng hình quả cam, một cây mía cao có nhiều lóng tượng trưng cho nhiều con 

và được ăn tàu hủ (taiu hou) đồng âm với từ chắc chắn có với ý nghĩa chắc chắn sẽ 

có con. 

[T.H,Q (nữ, 81 tuổi), chung cư Thúy Hoa, phường 11, quận 5, ngày 15-9-2011, 

NKĐD] 

Hành vi khác mang ý nghĩa cầu tự được duy trì từ xưa đến nay. Sau khi nhờ 

một người đàn ông hay phụ nữ có gia đình hạnh phúc, con cái đông đủ sắp đặt 



 

 

  

giường cho đôi uyên ương vào giờ lành [sắp đặt giường chỉ đơn thuần là di chuyển 

giường một cách nhẹ nhàng, hay trải drap giường, tránh đặt giường cưới đối diện 

với bất cứ vật nào sắc nhọn hoặc hoặc tủ quần áo], người nhà chú rể chọn một bé 

trai khôi ngô dưới năm tuổi nhảy, lăn trên giường với mong muốn đôi vợ chồng trẻ 

sinh được bé trai đầu lòng thông minh và khỏe mạnh. Và sau khi giường cưới được 

sắp xong, theo hướng dẫn của người lớn tuổi, chú rể sẽ ngủ cùng một cậu bé trong 

đêm trước ngày đón dâu cũng với ý nghĩa sẽ có con đầu lòng là con trai.  

“Dù xưa hay nay người Hoa vẫn chuộng sinh con trai đầu lòng và “Khi cô dâu sinh 

được con trai đầu lòng vị thế của cô sẽ được nâng lên hơn so với lúc mới cưới. Và 

nếu sinh con gái vị thế sẽ bị hạ xuống. Mẹ chồng sẽ rất tự hào khi giới thiệu con 

dâu sinh được cháu trai”.  

[H.C (nam, 60 tuổi), 1 -7-2010, NKĐD]  

Không có con trai nối dõi tông đường là mang tội bất hiếu với tổ tiên nên 

buộc người con trai trưởng phải có con trai. Ngày nay, quan niệm này có phần giảm 

đi đôi chút nhưng trong số mười người đàn ông tôi phỏng vấn có bảy người vẫn cho 

rằng có trai đầu lòng vẫn vui hơn con gái cho dù con nào cũng thương yêu.  

Đối với người Hoa, việc sinh con trai cho chồng rất quan trọng, đó là mục 

đích chính của cuộc hôn nhân, đó là cái hậu của hôn nhân.  

Ông H.T bộc bạch: 

“Khi cưới vợ đến năm thứ hai chưa có con, tôi nói với bà xã “đến năm thứ hai rồi 

đó – bà tự lo liệu nha!”. Cưới nhau hai năm sau tôi mới được con gái đầu lòng. 

Người Hoa mà, đẻ con gái vui nhưng không vui lắm. Đến bốn năm sau vợ tôi đẻ 

đứa con trai. Sau khi vợ tôi mới sinh tôi vào bệnh viện, mới đầu nhìn con giống bà 

xã, tôi xìu xuống vì tưởng là con gái nữa, nhưng sau đó bà xã hỏi “anh có xem cu tí 

của anh chưa?”. Tôi  hỏi “Ủa cu tí đâu?”, biết con trai rồi nhé, tôi lì xì hết các y tá 

mỗi người 2 đồng, nếu con gái thì không có đâu…cười”.  

T. B giải thích lý do người Hoa có xu hướng thích con trai hơn con gái  

“Con trai đời sẽ tiếp tục truyền họ của dòng họ mình xuống đời sau, trong khi con 

của người con gái sẽ lấy của người ta, họ của gia  đình không được tiếp tục nối dài. 

Người Hoa có câu: nữ nhi ngoại tộc” .  



 

 

  

[T.B (nam, 54 tuổi), đường Nguyễn Trãi, quận 5, ngày 26-6-2010, NKĐD] 

Một ý kiến khác nói về áp lực phải sinh con trai của người vợ mới cưới:  

“Đám cưới xong có con ngay là tốt và tốt nhất là con trai. Nếu một năm sau khi 

cưới người con dâu chưa có thai, những ông bô lão còn đi tìm thuốc cho cô dâu 

uống để có thai, nếu sinh con gái thì mất giá, người đàn bà đó càng khổ, sanh nữa, 

sanh tiếp cho đến chừng nào có con trai thôi”. 

[H.T.H (nữ, 45 tuổi), đường Vạn Kiếp, quận 5, ngày 22-3-2010, NKĐD]. 

 Điều dễ nhận thấy “Nghĩa vụ đạo đức của hôn nhân trong xã hội truyền 

thống Trung Hoa là sinh ra những đứa con trai nối dõi tông đường cho người cha, 

nhiều cuộc hôn nhân được sự sắp xếp của hai bên gia đình” và “…đối với  một 

người con gái, ý nghĩa của hôn nhân gắn chặt với việc sinh những đứa con trai 

truyền thừa cho người chồng. Những đứa con gái không bao giờ được trở thành 

thành viên của dòng họ nội. [73: 44-49] Theo điều tra của Nguyễn Duy Bính : 

55,3% số người được hỏi cho rằng mỗi gia đình đều phải có con trai để nối dõi tông 

đường, 42,5 trả lời không đồng ý và 2,3% trả lời không ý kiến. [2: 163]
 

Theo nhân sinh quan của người Hoa, người chết không phải là hết mà linh 

hồn vẫn còn tồn tại. Linh hồn này sẽ trở về ngụ tại nơi con cháu thờ cúng -bàn thờ, 

và linh hồn này sẽ chúc phúc cho con cháu. Người đã khuất và người sống luôn có 

mối dây liên hệ không chia cắt được [99: 91], linh hồn của tổ tiên vẫn theo dõi từng 

cử chỉ của con cháu trên thế gian [46: 232], nên trong tất cả các nghi lễ chuyển đổi, 

bàn thờ tổ tiên là nơi diễn ra nghi thức đánh dấu sự chuyển đổi.  

Một đứa trẻ vừa tròn tháng tuổi gia đình tổ chức lễ đầy tháng để kính báo tổ 

tiên rằng gia đình có thêm thành viên mới. Trước khi đến trường gia đình cũng làm 

lễ lạy trước bàn thờ tổ tiên. Trong hôn lễ như sách Lễ ký, Hôn nghị quy định “khi 

làm hôn lễ phải quỳ lạy và thăng, nghe lệnh ở miếu cho nên hôn lễ rất kính cẩn thận 

trọng…” [28: 1146-1147]. Tổ tiên, ông bà mất đi nhưng linh hồn vẫn hiện diện 

trong gia đình, mỗi dịp lễ quan trọng gia đình đều trình báo tổ tiên. Vì thế, từ xưa 

đến nay, nghi thức bái đường ra mắt tổ tiên là phần lễ không thể thiếu được trong lễ 

cưới “ Sau khi đón dâu về nhà, nhất định phải bái đường, nếu không làm thế thì mất 

đi ý nghĩa của hôn lễ. Người Tống nói về lễ bái đường trong sách Đông kinh mộng 



 

 

  

hoa lục của Mạnh Nguyên Lão rằng “Canh năm ngày hôm sau, dùng một chiếc kính 

trên bệ kính, nhìn bái lễ từ xa thì nói rằng cô dâu bái đường, sau đó bái bậc bề trên, 

người thân thích” [28: 1150] “Phong tục hôn nhân của vùng Sơn Đông khi cô dâu 

xuống kiệu được dìu vào trong nhà tức là bắt đầu cử hành nghi thức bái đường. 

Trước nhà đặt một bàn tế trời đất, trên bàn đặt một chiếc  thăng, một chiếc đấu đựng 

đấy cao lương, phủ giấy đỏ, trong đấu đặt một cán cân, thăng đặt trước đấu có đốt 

một nén hương, trước thăng lại đặt một chiếc gương đồng. Cô dâu chú rể đứng trên 

tấm thảm đỏ trước bàn, nam quay hướng đông, nữ quay hướng tây vái trời đất một, 

vái tổ tiên một vái, vợ chồng vái nhau, sau đó làm lễ động phòng” [28: 1150]
 

Hiện nay, các nghi thức trong lễ cưới của người Hoa được giản lược đi rất 

nhiều nhưng phần nghi thức kính báo tổ tiên về sự kiện quan trọng này vẫn được 

duy trì và là phần cốt yếu nhất trong nghi thức của lễ cưới. Khí cụ, nghi thức, không 

gian của lễ bái đường trong lễ cưới ngày nay không cầu kỳ như xưa nhưng ý nghĩa 

của lễ thức vẫn như xưa là tỏ ý tôn trọng tổ tiên, mong muốn có sự chứng giám của 

tổ tiên về một giao ước trọn đời của đôi nam-nữ.  

“Việc kính báo tổ tiên về sự thành hôn của con cái trong gia đình không chỉ là lễ 

bái đường ở nhà trai, trong ngày đón dâu mà còn là việc trình lễ vật trong lễ hỏi tại 

nhà gái. Khi nhà trai mang sính lễ sang, cha mẹ cô gái sẽ lấy tượng trưng những 

sính lễ ấy dâng lên bàn thờ cúng với ngụ ý thông báo với tổ tiên người con gái sẽ 

kết hôn. Sau đám hỏi một, hai ngày, gia đình nhà gái mua cho mỗi ông bà một bộ 

đồ giấy có ghi tên, đốt để ông bà có đồ mới đi đám cưới. Trong khi cúng kính báo 

với ông bà rằng cháu tên … sẽ đi lấy chồng vào ngày…, tháng… , về nhà của họ…. 

Mời ông bà đến nhà hàng….” 

 [ D.Đ.M (nữ, 45 tuổi),đường Lương Nhữ Học, quận 5, ngày 24-3-2010, NKĐD.] 

Khi đặt câu hỏi với các thông tín viên không gian và thời gian nào là thiêng 

nhất trong lễ cưới họ đều thống nhất thời điểm cô dâu, chú rể dâng hương, dâng trà 

tổ tiên là không gian và thời gian linh thiêng nhất, ghi dấu một bước ngoặt lớn trong 

đời sống của cá nhân. Theo ông Ô.D.P: 

“Bái đường đến giờ vẫn giữ, vì nó thể hiện lễ nghi linh thiêng, một sự trân trọng, 

thực hiện điều đó ta cảm thấy sự bình yên, thể hiện sự biết ơn, ta hạnh  phúc thì nhờ 



 

 

  

ơn trời đất, ta có ngày hôm nay nhờ ơn cha mẹ, hai vợ chồng sống có hạnh phúc 

hay không là sự tôn trọng lẫn nhau kính nể lẫn nhau (phu thê tương bái). Nếu lý do 

gì  đó cô gái và chàng trai không động phòng ra đi nhưng đã trải qua nghi thức bái 

đường tức là hai người đã thành vợ chồng. Dù xã hội có phát triển đến đâu, đơn 

giản đi rất nhiều, nhưng vẫn không giản lược nghi thức bái đường vì đó là sự trân 

trọng đối với tổ tiên. Người Á Đông chúng ta bao giờ cũng nghĩ rằng dù tổ tiên đã 

khuất mặt nhưng vẫn hiện diện trong nhà này, nên nghi thức bái đường là hành 

động trân trọng, tưởng nhớ tiền nhân, là gương để hậu thế noi theo. Và theo tôi 

người Hoa hải ngoại nói chung chứ không nói riêng ở Việt Nam nghi thức đó vẫn 

còn được giữ.  

  [Ô.D.P (nam, 72 tuổi), đường Hòa Hảo, quận 10, ngày 31-3-2010, NKĐD]  

Hiện nay, dù lễ cưới được tổ chức đơn giản nhất cũng phải giữ lại nghi thức 

bái đường vì đó là nghi thức kính báo tổ tiên, không có nghi thức này xem như đôi 

nam nữ chưa chính thức là vợ chồng. Tổ tiên dù đi xa nhưng theo quan niệm của 

người Hoa vẫn hiện diện về mặt tinh thần, việc kính báo tổ tiên sự kiện trọng đại 

của một đời người cũng là thể hiện chữ hiếu. Trong một cuộc phỏng vấn tập trung 

10 người Hoa Quảng Đông, khi đặt câu hỏi “Các chú có ủng hộ một đám cưới chỉ 

đến phường đăng ký kết hôn, không tổ chức nghi lễ (trong đó có nghi thức bái 

đường) không?”. Tất cả đều trả lời không ủng hộ một cuộc hôn nhân không có lễ 

cưới truyền thống. 

 Các nghi thức trong lễ cưới hiện nay vẫn phản ánh vai trò của ông bà tổ tiên 

trong đời sống tinh thần của người Hoa Quảng Đông. Ông bà tổ tiên, dù đã khuất, 

vẫn thật sự hiện diện trong gia đình và được tôn trọng như những bậc đáng kính 

nhất, đôi vợ chồng mới phải vái lạy đầu tiên. 

Xuất phát từ đạo hiếu, con cái tổ chức mừng thọ cho cha mẹ. Trong Luận 

ngữ mục Lý nhân, Khổng Tử nói: “Tuổi tác cha mẹ không nên không biết, một là 

mừng cho cha mẹ sống lâu, một là để lo cho cha mẹ già yếu” [46: 46]. 

“Hiếu là con cái biết nghe lời cha mẹ (H.C), hiếu là nhớ đến ngày sinh nhật của ba 

mẹ mình và ba mẹ của vợ (chồng mình), có tiền thì tổ chức tiệc lớn, mời bà con, 

bạn bè, không tiền thì nấu bữa cơm gia đình, con cái sum họp đầy đủ, nói câu chúc 



 

 

  

mừng cha mẹ. Như vậy đã đủ làm cha mẹ vui và cảm nhận sự hiếu của con rồi” 

(L.T) 

[H.C, L.T, ngày 29-10-2011, NKĐD] 

 Tổ chức lễ tang cho bố mẹ là một trong ba điều hiếu của người Hoa thận 

chung truy viễn “Thận chung có nghĩa là thận trọng trong lễ tang ông bà cha mẹ. 

Khi người thân qua đời phải an táng cho đúng lễ, rồi cúng tế cho đúng lễ. Truy viễn 

có nghĩa là thông qua tế tự tổ tiên giáo hóa cho các lớp con cháu sau này nhớ đến 

công lao của tổ tiên. Trong sách Lễ ký mục Trung dung viết “Hai mùa Xuân,Thu 

sửa sang đền miếu, bày biện lễ vật, sắm sửa áo quần, chuẩn bị đồ cúng. Yên ổn vị 

trí, tiến hành làm lễ, nổi nhạc lễ lên, kính các đấng thần, nhớ đến ông bà cha mẹ, coi 

người chết như vẫn còn  sống, coi người vắng mặt như vẫn còn hiện diện. Thế là có 

hiếu” [46: 21]. 

“Ý nghĩa đám tang thể hiện hiếu để của con cái. Đó là dịp báo hiếu cha mẹ. Người 

con có hiếu còn thể hiện tấm lòng thành kính, thành tâm tụng kinh để đưa linh hồn 

đấng sinh thành minh được siêu thoát”. 

[C.H.B (nam, 52 tuổi), ngày 30-3-2010, NKĐD] 

Lễ cưới dẫn đến sự ra đời của một gia đình mới, nên gia đình, dòng họ, cộng 

đồng đều mong muốn đôi tân lang, tân nương có cuộc hôn nhân bền chặt gắn bó 

trọn đời để nuôi dạy con cái nên người. Cô dâu, chú rể trong ngày cưới trở thành hai 

nhân vật trung, được ví như hình ảnh của con rồng và con phượng, hai con vật quý 

trong tứ linh – biểu tượng chính trong lễ cưới. Rồng tượng trưng cho người đàn 

ông, rồng “có thể giấu mình trong những hang động của những ngọn núi cao mà 

con người không thể tới được, hay cuộn mình dưới biển sâu không dò được. [58: 

132], tượng trưng cho người quân tử hay thánh nhân, biết tu dưỡng đạo đức (tiến 

đức tu nghiệp 進德修業), biết lẽ cương nhu tiến thoái, biết tùy thời hành xử để 

mang lại ích lợi cho mình và cho mọi người, và còn hơn thế nữa, biết vượt lên nhân 

đạo để huyền đồng với thiên đạo.  Phượng tượng trưng cho người phụ nữ, một loài 

chim tôn quý “không phải cây ngô đồng thì không đậu, không phải trúc thì không 

ăn, không phải nước suối ngọt thì không uống”. [12: 25]  



 

 

  

Rồng tượng trưng cho người chồng, người cha, người đàn ông trưởng thành 

trong xã hội, người nắm vai trò trụ cột trong gia đình, người chủ trong gia đình, 

người có quyền lực và làm ra của cải vật chất cho gia đình và xã hội. Rồng thể hiện 

nguyên lý phụ quyền, tính cha trong xã hội phụ hệ của người Hoa. Phượng là biểu 

tượng của phái đẹp, người vợ, người mẹ, sự thủy chung và tận tụy của vợ đối với 

chồng. Rồng và Phượng ở bên nhau như hình với bóng tượng trưng cho sự hòa hợp 

âm dương – hôn nhân hạnh phúc. Quan niệm phổ biến của người Á Đông nói 

chung, người Hoa Quảng Đông nói riêng về vai trò người chồng và người vợ “đàn 

ông cái nhà, đàn bà cái bếp”. Người chồng giữ vai trò “tìm lửa”, người phụ nữ phải 

“giữ lửa” do chồng kiếm về. Quan hệ chồng - vợ là quan hệ bình đẳng và yêu 

thương, cùng bổ sung cho nhau như cặp đôi rồng-phượng. Phượng là yếu tố âm đại 

diện người vợ nhu thuận, lấy đức làm đầu. Rồng là dương, hình ảnh của người 

chồng quyết đoán, tiêu biểu cho sức mạnh của cả gia đình. Rồng-phượng như âm-

dương không thể tách rời nhau, biểu trưng cho mối quan hệ vợ-chồng trăm năm bền 

chặt. Âm – dương phụ thuộc nhau, bổ sung cho nhau, gắn khít nhau thể hiện sự hòa 

hợp của vợ-chồng cùng chung sống đến răng long đầu bạc. Cặp đôi  hoàn hảo: hình 

rồng- biểu tượng của sức mạnh nam giới, hình phượng-biểu tượng của sắc đẹp nữ 

giới là biểu tượng trung tâm trong lễ cưới. Đó là đề tài trang trí chủ đạo trên thân 

đèn cầy (thường gọi là đèn long – phụng lùng phùng chúc), bánh cưới (bánh long 

phụng – lùng phùng bẻn), trang trí phòng khách, thiệp mời, quyển sổ khách ký tên 

lưu niệm, trên những chiếc mền họ hàng tặng chú rể, trên trang phục cô dâu mặc lúc 

thực hiện nghi thức bái đường ở nhà trai. 

Mẫu tự “song hỷ” tượng trưng cho hạnh phúc được nhân đôi, là biểu tượng 

phổ biến nhất biểu trưng niềm vui, sự hạnh phúc trong xã hội Trung Hoa nói chung 

và là niềm hạnh phúc trong hôn nhân. Mỗi một nửa biểu tượng mang ý nghĩa hạnh 

phúc, được viết "hsi" hoặc "xi,", hai chữ "hsi" nối lại với nhau thể hiện sự mong ước 

đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc với nhau. Chữ song hỷ ghép lại đọc "shuang-hsi" 

trong tiếng phổ thông) là mẫu tự đặc biệt được dùng chỉ vợ chồng hạnh phúc, 

thường không sử dụng trong văn viết [60]. Chữ “song hỷ” được cắt bằng giấy đỏ– 



 

 

  

biểu tượng của hạnh phúc xuất hiện “tràn ngập” trong không gian diễn ra lễ cưới (ở 

nhà, nhà hàng): từ tường nhà, ở cửa, lễ vật trên bàn thờ, bàn thiên, mền của dòng họ 

tặng chú rể, va li đựng quần áo của cô dâu, khăn trải bàn, thiệp cưới, khăn ký tên 

lưu niệm… mang đến cho mọi người tham dự lễ cưới một niềm vui hạnh phúc. 

Người Hoa đã dùng hình thái bên ngoài và những tính chất có thể quan sát 

được của sợi tơ bện chặt trong củ sen làm biểu tượng cho sự gắn bó keo sơn, lòng 

thủy chung son sắc của tình nghĩa vợ chồng. Vì thế, trong lễ vật nhà trai mang sang 

nhà gái và những thứ đặt trong phòng tân hôn không thể thiếu cặp củ sen, thành ngữ 

Trung Hoa có câu Ngẫu đoạn ti bất đoạn – ngẫu đoạn ti liên [19: 932] (ăn fà lián 

sheng, bi ding yăn gèn) ( Củ (sen) tuy đã đứt nhưng tơ còn nối liền, dẫu có lìa ngó ý 

còn vương tơ lòng) 

Mong muốn đôi vợ chồng sống thủy chung đến trọn đời còn biểu hiện qua 

hai câu nói trong cái chải thứ nhất và thứ hai trong nghi thức chải đầu cho cô dâu, 

chú rể vào đêm trước ngày rước dâu “Chải cái thứ nhất chúc cho đôi vợ chồng sống 

thủy chung, chải cái thứ hai chúc hai vợ chồng sống đến răng long đầu bạc” (tất cả 

các thông tín viên đều thống nhất hành vi mang ý nghĩa biểu tượng này). Vợ chồng 

yêu thương nhau bởi “Nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim” [19: 352] (Hai người 

đồng lòng, cắt đứt kim loại. Đồng lòng thì có sức mạnh to lớn) để xây dựng một gia 

đình tốt đẹp. 

Hôn nhân một vợ - một chồng là nguyên tắc đạo đức của xã hội văn minh. 

Trong lễ hỏi, trước bàn thờ tổ tiên, người con gái chọn một quả cau to, đẹp nhất từ 

buồng cau nhà trai mang sang để đặt lên bàn thờ tổ tiên. Điều này biểu trưng cho 

việc cô gái đã chọn được ý trung nhân cho cuộc đời mình (Theo tiếng Quảng Đông 

âm của từ “trái cau”  (bin - lang) đồng âm với từ “tân lang”). 

Cặp nhẫn là biểu tượng của sự kết hôn trở nên phổ biến trên toàn cầu đã ảnh 

hưởng đến văn hóa người Hoa ngày nay. Khi làm lễ bái đường tại nhà gái, chú rể và 

cô dâu đeo nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của gia đình, dòng họ, thay lời tuyên 

bố từ nay trở thành một đôi yêu thương nhau trọn đời. 



 

 

  

Chiếc lược được dùng trong nghi thức chải đầu còn là biểu tượng tình yêu 

bền chặt của cuộc sống lứa đôi. Chiếc lược này được cô dâu giữ suốt đời mình, trừ 

phi người chồng chết trước, người vợ sẽ lấy lược bẻ đôi, một nửa bỏ vào quan tài, 

một nửa bỏ ra ngoài, cắt đứt  quan hệ vợ chồng. Trong văn hóa Trung Hoa, cổ nhân 

thường lấy lược như vật chứng của tình yêu lãng mạn. Nam nữ thường lấy lược làm 

biểu tượng cho sự chung thủy. Lược đại diện cho nỗi tương tư, chứng minh cho 

người này thấy mình rất nhớ người kia; lược còn đại diện cho tình yêu, thủy chung 

một lòng một dạ, thường được đem tặng làm sính lễ. Nam nữ còn tặng lược cho 

nhau khi có đính ước, tình cảm phu thê càng thêm bền chặt, ý muốn sống với nhau 

đến bách niên giai lão. 

Những giá trị của một gia đình tiêu biểu được thể hiện trong lễ cưới là một 

gia đình hạnh phúc, có cuộc sống sung túc, làm ăn phát đạt. Điều này giải thích việc 

nhà trai chọn người gánh sính lễ sang nhà gái (là người phụ nữ có gia đình hạnh 

phúc, cuộc sống sung túc, con cháu đông đủ), sính lễ nhà trai mang sang nhà gái 

trong lễ hỏi và lễ vật cúng trên bàn thiên nhà chú rể trong ngày đón dâu. Đối với 

sính lễ, người Hoa có khuynh hướng dùng từ đồng âm như mực (mòyú) (có dư), hàu 

khô (háogàn) (hảo sự  - ý tốt), tôm khô (xĩamĩ) (vui vẻ), nấm đông cô (dõnggũ) (vạn 

sự thành), tóc tiên (fácài) (phát tài), táo đỏ (hóngzăo) (may mắn), bách hợp (băihé) 

(hòa hợp) đi đôi với cụm từ “đông thành tây tụ”… tất cả những lễ vật đều đủ cặp 

ngụ ý đôi nam nữ làm gì cũng có đôi. Trong số những vật nhà gái tặng chú rể có 

một cái bóp, một xấp vải quần với ngụ ý chúc chú rể phú quý [từ quần (kù) đồng âm 

từ phú quý] có nhiều tiền cất.  

Trong ngày đón dâu, nhà trai bày bàn ngay cửa cúng đất trời với các lễ vật: 

năm loại bánh (mỗi loại bánh đều mang một ý nghĩa khác nhau thông qua hình thái 

bên ngoài có thể quan sát được) [lùng phùng bẻn tức bánh có hình rồng, phượng: 

biểu tượng hai nhân vật chính trong lễ cưới là cô dâu và chú rể, bánh cáy tan cú 

hình tròn bằng bột mì nén chặt, cứng: biểu tượng sự bền chặt của tình vợ chồng, 

bánh hạp thù su giống bánh bông lan của người Việt, có bột nổi xốp, nở bung to 

biểu tượng sự thịnh vượng, phát triển, bánh wong lĩnh có nhân bách thảo biểu tượng 



 

 

  

vạn sự như ý; bánh hùng lĩnh nhân đậu xanh, bên ngoài có lớp vỏ mỏng giống bánh 

pía của người Việt biểu tượng sự hòa hợp của hai vợ chồng; ba chén chè trôi nước 

[hình thái bên ngoài của viên chè tròn trịa, trơn tru, nhẵn mịn biểu trưng sự viên 

mãn]; quýt [âm của từ quýt đồng âm với từ cát tường]; bao lì xì màu đỏ [được đặt 

trên mỗi đĩa lễ vật biểu tượng sự may mắn, vui vẻ, hạnh phúc]; sáu loại giấy lục hạp 

kim ngọc mãng đường, cửu  long y, quý nhân, thọ kim, 6 miếng giấy màu vàng ánh 

[biểu tượng: vào nhà gặp điều tốt, trường thọ].  

[Lễ cưới của H.C.X, đường Lý Nam Đế, quận 10, ngày 29-5-2010, NKĐD].  

Tập quán yêu thích màu đỏ của người Hoa hình thành từ rất lâu đời. Theo 

Đường Đắc Dương “căn cứ vào phát hiện khảo cổ, người Sơn Động cách đây 18 

nghìn năm đã rất thích chôn theo vật màu hồng cho người chết…vì người nguyên 

thủy không thể lý giải được vì sao người ta chết. Họ phát hiện trong cuộc sống, 

dường như mạch máu đỏ chảy trong cơ thể người có mối quan hệ mật thiết với sự 

sống của con người. Vì thế, họ rút ra một kết luận, trong vật màu hồng tựa hồ ẩn 

chứa sức sống thần bí, chỉ cần vận dụng nó thì có thể có cách cứu tính mạng của 

người chết…  người nguyên thủy liên kết màu đỏ với sự sống… từ đó mà hình 

thành nguyên nhân sùng bái màu đỏ của người Trung Quốc. [11: 1105-1112] 

Ngoài nhân tố văn hóa nguyên thủy còn có nhân tố vật lý học và sinh lý học 

“màu đỏ đem đến cho con người cảm giác mãnh liệt, hưng phấn, vui vẻ”. [11: 1126] 

Ngày nay, người Hoa dùng màu đỏ với ý nghĩa biểu thị sự may mắn, chúc 

mừng và sự xua tà, trừ ác. Đó là lý do màu đỏ luôn là màu chủ đạo trong trang trí 

nhà cửa, màu của các hộp đựng quà, phong bì để chúc mừng nhau trong những dịp 

lễ, Tết, của người Hoa. Ngày mồng một Tết, người lớn tặng bao lì xì màu đỏ cho trẻ 

em. Khách đến mừng lễ đầy tháng đều tặng những gói quà màu đỏ cho trẻ, và gia 

chủ tặng khách những trứng gà luộc nhuộm đỏ. Trong lễ mừng thọ, những lễ vật 

con cháu mang quà tặng ông bà (quả đào, câu đối, bức trường, mỳ thọ….) cũng 

được bọc giấy màu đỏ… Không gian diễn ra lễ cưới (tại tư gia và nhà hàng) tràn 

ngập một màu đỏ từ trang trí nhà cửa, giấy bọc trà, rượu, quả đựng bánh cưới, 

phong bì đựng tiền nhà trai mang đến cho nhà gái, heo quay, bao lì xì, nhang đèn, 



 

 

  

đôi đũa, quà tặng của họ hàng (mền), bạn bè, láng giềng, đến thiệp cưới, trang phục 

cô dâu, chú rể … mang đến cho những người tham dự một cảm xúc về tình cảm 

nồng hậu gia chủ. Màu đỏ còn là sự khao khát về một cuộc sống đầy niềm vui, hạnh 

phúc và thịnh vượng. 

Không chỉ riêng người Hoa mà người phương Đông nói chung màu đỏ là 

màu tượng trưng cho hạnh phúc và đầy đủ. Và không chỉ có những dịp lễ, Tết người 

Hoa mới dùng màu đỏ mà trong cuộc sống thường nhật màu đỏ vẫn chiếm địa vị 

độc tôn trong các sắc màu khác của người Hoa Quảng Đông. Chúng ta dễ dàng 

nhận ra khu phố người Hoa với câu đối màu đỏ ở cửa ra vào, những ngôi miếu màu 

đỏ, những gian hàng hóa đầy sắc đỏ. Màu đỏ là màu yêu thích nhất của người Hoa. 

Đối với người Hoa Quảng Đông số 9 là con số hạnh phúc, an lành, thuận lợi. 

Tiếng Quảng Đông, số chín đồng âm với từ trường thọ và may mắn.  Theo phong 

thủy của người Hoa, số 9 là số may mắn nhất vì nó tượng trưng cho sự toàn vẹn của 

trời và đất, do số 9 không bao giờ thay đổi cho dù nhân nó với bất kì số nào. 9 x 3 = 

27 và 2 + 7 = 9 hay 9 x 9 = 81 và 8 + 1 vẫn = 9. Với ý nghĩa đó số tiền nhà trai 

mang sang nhà gái trong lễ hỏi bao gồm những con số 9. Chẳng hạn như 

99.999.999; 999.999; 99.999; 9.999, nhà gái chỉ rút tượng trưng, phần còn lại sẽ trả 

lại nhà trai. Vừa mang ý nghĩa giữ thể diện cho nhà gái vừa thể hiện thiện chí về 

mối quan hệ thủy chung, có qua có lại giữa hai gia đình thông gia. Đó là một trong 

những yếu tố giúp đôi vợ chồng trẻ sống hòa thuận, hạnh phúc vì được sự vun đắp 

tình cảm của cha mẹ đôi bên. 

Trong lễ đón dâu, khi nhà trai đến cửa nhà gái, những chị em và bạn gái của 

cô dâu sẽ đóng cửa không cho chú rể vào nhà ngay mà yêu cầu chú rể phải lì xì (tục 

chặn cửa). Số tiền lì xì họ yêu cầu chú rể cũng bao gồm những con số 9 như 99.999, 

999.999, 9.999.999…. (tiếng Quảng Đông phát âm số 9 cửu đồng âm với từ cữu là 

vĩnh cữu lâu dài). 

Hình ảnh lý tưởng của người chồng trong gia đình là một người mạnh mẽ 

trong gian khó không bị nao núng. Người Hoa dùng hình ảnh cây tùng mọc trên núi 

đá cao, khô cằn, thiếu nguồn dinh dưỡng hay ở những mỏm núi chênh vênh, chịu 



 

 

  

nhiều sương gió, bão tuyết mà không chết, không đổ, quanh năm  vẫn xanh tốt, rễ 

bám sâu vào trong vách núi để biểu thị  sự trung kiên của con người. Điều này giải 

thích vì sao người Hoa Quảng Đông dùng lá cây tùng (đặt vào trong bao lì xì màu 

đỏ) một cách phổ biến trong hầu hết các nghi lễ chuyển đổi. 

Trong lễ đầy tháng, trong số những lễ vật dâng cúng Bà Mẹ Thai Sinh, có 

bao lì xì đựng lá tùng, ngụ ý đứa trẻ khi lớn lên trở thành một người sống tốt, sống 

khỏe cho dù hoàn cảnh có khắc nghiệt. 

Và trong lễ cưới, lá tùng được đặt trong túi áo chú rể hàm ý chú rể là bậc 

trượng phu, hay nhắc nhở chú rể phải sống sao cho xứng đáng là bậc trượng phu 

như ý nghĩa mà người Hoa gán cho cây tùng. Lá cây tùng (đựng trong màu lì xì) đặt 

trong những mâm lễ vật nhà trai mang sang nhà gái thể hiện mong ước cuộc hôn 

nhân, mối quan hệ của hai gia đình thông gia trường tồn như cây tùng dù cho hoàn 

cảnh có khắc nghiệt vẫn lên xanh tốt như cây tùng mọc trên vách núi. 

Lá tùng cũng được dùng trong lễ tang. 

Tại lễ tang của ông L.T được tổ chức tại nhà tang lễ Quảng Đông, lá tùng được treo 

trong ngôi nhà giấy đặt trước quan tài ông L.T, và cũng sẽ được đốt theo cùng với 

ngôi nhà giấy ấy. 

[Lễ tang ông L.T, nhà tang lễ Quảng Đông, ngày 3-7-2010] 

Trong lễ cưới, đôi vợ chồng trẻ được nhắc nhở về mối quan hệ với gia đình 

hai bên. Sách Lễ ký, Hôn nghị viết “Hôn lễ là sự hòa hợp giữa hai họ…” [28: 1146], 

hình ảnh tên của hai dòng được viết lồng vào nhau trên thiệp cưới nói lên điều này. 

Mức độ kết thân giữa hai gia đình cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc của đôi vợ chồng, 

nên trong lễ cưới hai gia đình chú ý đến lễ thức thể hiện gia đình nhà trai tôn trọng 

nhà gái và ngược lại. Quan hệ thông gia giữa hai gia đình là quan hệ “có qua có lại” 

nhà trai mang sính lễ qua nhà gái không lấy hết mà phải “lại quả”, ngoài ra còn đặt 

thêm một số lễ vật khác (cặp quả lựu, cặp củ sen, bánh chíl túi, bóp, xấp vải quần, 

dây nịt…).  

“Việc nhà gái trả lại nhà trai bốn chân và đuôi heo từ con heo quay nhà trai mang 

đến trong lễ hỏi ngụ ý nhà gái sẽ giữ mối quan hệ với nhà trai trước sau như một, 

có thủy, có chung”. 



 

 

  

 [ T.C (nữ, 54 tuổi), đường Mai Xuân Thưởng, quận 6, ngày 27-3-2010.]  

“Mọi người của nhà trai đến nhà gái đón dâu, sẽ được nhận lì xì của nhà gái và khi 

người của nhà gái đưa dâu sang nhà trai cũng được nhà trai tặng lì xì, với nghĩa mọi 

người cùng chia vui với hai gia đình”.  

 [Lễ cưới B.C.T và N.T.D, ngày 6-9-2011, NKĐD] 

Sau lễ cưới ba ngày, cô dâu trở về nhà bố mẹ đẻ, mẹ chồng chuẩn bị cho con 

dâu cặp mía (để nguyên cây), mấy tán đường để biếu thông gia với ý nghĩa tình 

thông gia “ngọt ngào” như vị ngọt của mía và đường.  

Mối quan hệ giữa chú rể với anh em nhà vợ và cô dâu với anh em nhà chồng 

cũng đáng được quan tâm, bởi theo quan niệm người Hoa Quảng Đông, mối quan 

hệ này ít nhiều có ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng mới cưới. Mối quan hệ giữa 

các thành viên của hai họ nhà trai-nhà gái được thể hiện trên nguyên tắc tôn trọng, 

hòa thuận “có qua có lại”. Trước ngày cưới, để kết thân với anh em nhà cô dâu, chú 

rể sẽ mua đôi giày tặng em trai cô dâu. Trong tiếng Quảng Đông từ giày (xie) đồng 

âm với từ hòa hợp (xie), giày được dùng vật tượng trưng sự hòa hợp và hài hòa. [98: 

264]. Chú rể tặng giày cho em vợ với mong muốn từ đây giữa anh rể và em vợ trở 

thành người một nhà, cùng sống chan hòa, yêu thương nhau. Theo phong tục cổ 

truyền Trung Hoa, trong lễ cưới, cô dâu và chú tặng giày cho nhau, với ước muốn 

vợ chồng sống hòa hợp đến trọn đời. [98: 264]
 

 Khi xe chú rể vừa đến nhà cô dâu, em trai cô dâu sẽ ra đón, mở cửa cho chú 

rể bước ra, rót trà mời chú rể và chú rể sẽ tặng em vợ một bao lì xì tỏ ý kết thân và 

cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của em vợ. Ngược lại, khi đón dâu về nhà chú rể, em 

trai chú rể cũng sẽ đến mở cửa, mời cô dâu bước xuống, rót trà mời cô dâu vào nhà, 

và cô dâu tặng em chồng một bao lì xì với hàm ý tương tự như chú rể đối với em 

trai cô dâu. Trong nghi thức bái đường (sau khi cô dâu, chú rể đã mời trà các bậc 

bền trên của gia đình chú rể), anh em nhà chú rể (những người chưa kết hôn) mỗi 

người cầm một cốc trà, cô dâu-chú rể sẽ mời từng người (nếu là anh, chị) hoặc sẽ 

được mới ( nếu là em), mỗi người chỉ uống một ít. Sau đó, họ sẽ rót nước của tất cả 

các cốc này hòa vào nhau, mỗi người uống hết cốc trà của mình. Hành vi này mang 

ý nghĩa tình anh em vợ, chị em chồng từ nay sẽ hòa thuận, như nước trong những 



 

 

  

cốc này đã hòa vào nhau, không thể phân tách ra và sự hòa thuận của anh em là thể 

hiện hiếu đối với bố mẹ vì “anh em càng hòa thuận, cha mẹ càng hạnh phúc” [65: 

61]
 

Thông qua biểu tượng trong lễ cưới, những giá trị truyền thống của gia đình 

Trung Hoa được gia cố và chuyển tải cho đôi vợ chồng trẻ là một phương thức nghi 

lễ tác động đến cá nhân. Ở góc độ này nghi lễ chuyển đổi đã thể hiện chức năng trao 

truyền văn hóa của cộng đồng cho một “tế bào mới” của xã hội .  

3.3.2. Nghi lễ góp phần giáo dục con ngƣời 

Nghi lễ còn có chức năng giáo dục vì “Nghi lễ chuyển đổi cung cấp và hoàn 

thành một nhiệm vụ chủ yếu: khắc sâu vào tâm trí những thành viên trưởng thành 

những quy định và giá trị của xã hội. Vì nghi lễ chuyển đổi diễn ra trong những 

khoảnh khắc đầy lo âu [great moments of anxiety], chúng tạo nên một không khí mà 

người thụ lễ dễ học hỏi nhất. Người thụ lễ gần như bị cách ly khỏi những thành viên 

khác trong xã hội; bỏ đi những thói quen suy nghĩ, hành động, cảm xúc trước đó, 

không còn những cách hiểu thông thường về thế giới – những cách giao tiếp theo lệ 

thường và tập quán – họ bị đặt vào tình trạng buộc phải học hỏi” [54: 386]. 

Trong Religion: An Anthropological View (Tôn giáo: Một quan điểm nhân 

học) (New York, 1966), Anthony Wallace  cho rằng „thông qua nghi lễ, người thụ lễ 

được đặt trong tình trạng cách ly một cách hoàn toàn để tiếp thu tri thức quá khứ 

trước khi tiếp thu thông tin mới, sắp xếp lại cảm xúc để nhận thức những chuẩn 

mực mới thuận tiện hơn. [54: 386]. 

Bằng việc tạo nên một không gian thiêng, nghi lễ chuyển đổi khơi dậy nơi 

mỗi con người lòng trắc ẩn nên họ dễ dàng tiếp nhận những chuẩn mực đạo đức của 

xã hội. Nghi lễ chuyển đổi không chỉ hướng dẫn cho người thụ lễ mà còn cả những 

tham dự có liên quan biết họ phải làm gì trong vai trò mới, mang đến cho xã hội sự 

khẳng định về những giá trị đạo đức và những giá trị này được chấp nhận như một 

phần của những nghi thức.  

Lễ mừng thọ góp phần giáo dục sự kính trọng của hậu thế đối bậc tiền bối, 

của người trẻ đối với người già, mang lại niềm vui cho người già và sự tự hào của 



 

 

  

con cháu đã làm tốt nghĩa vụ phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. Lễ mừng thọ như một 

tấm gương phản chiếu để giáo dục con cháu về chữ hiếu đối với đấng sinh thành. 

Trong trạng thái xúc động do không gian lễ tang mang lại, con người (những 

người tham dự) tự thức tỉnh lương tâm, kiểm nghiệm bản thân mình đã sống tốt với 

người thân và tha nhân chưa, từ đó điều chỉnh những hành vi, ứng xử  tốt với mọi 

người. Tham dự lễ tang khiến con người ý thức rằng cuộc đời quá ngắn ngủi, nên 

sống tích cực với cuộc đời mình và qua đó con cái cũng ý thức về chữ hiếu đối với 

bố mẹ, ông bà. Tham dự lễ tang con người ý thức về cái chết và sự đền tội sau khi 

chết khiến con người dừng bớt những tham, sân, si, làm lành lánh dữ. 

Nghi lễ chuyển đổi là nghi lễ cá nhân, nhưng để có những nghi lễ chuyển đổi 

ấy cần có sự hợp sức của nhiều người, tối thiểu là những thành viên khác trong gia 

đình. Vì các thành viên cùng hợp sức chuẩn bị cho một nghi lễ chuyển đổi của một 

thành viên trong gia đình là dịp họ gặp gỡ nhau, đối thoại cùng nhau làm cho mối 

quan hệ giữa họ gần gũi, gắn khít nhau, càng thông hiểu nhau và yêu thương nhau 

hơn.  

Georey P. Miller nhận định “chức năng của nghi lễ là điều khiển hành vi con 

người theo cách khuyến khích các hành động có lợi và ngăn cản những hành động 

có hại” [68: 4]. Theo nghĩa này lễ cưới cổ vũ cho sự liên kết bền chặt, trọn tình, 

thủy chung và ngăn cản việc ly hôn, hôn nhân không hạnh phúc.  

“Tỷ lệ ly hôn của người Hoa dự đoán khoảng chừng 1/8 so với người Việt. Vì 

người Hoa nhiều khi ghét nhau nó vẫn ở với nhau vì con cái, vì sỉ diện của gia đình. 

Dù ghét nhau cũng ráng ở vì cha mẹ nữa, vì sỉ diện gia đình, vì sợ dòng họ chê 

cười” 

[H.C, L.T, ngày 29-10-2011, NKĐD] 

Nghi lễ chuyển đổi cung cấp và khắc sâu vào tâm trí những thành viên 

trưởng thành những quy định và giá trị của xã hội. Diễn ra trong những khoảnh 

khắc đầy lo âu [great moments of anxiety] (những khủng hoảng cuộc đời) và gợi lên 

sự bất an, nghi lễ chuyển đổi biểu trưng hóa những chuẩn mực đạo đức và tạo 

không gian linh thiêng khiến người thụ lễ dễ tiếp thu những chuẩn mực đạo đức của 

xã hội nhất. Người thụ lễ trở thành đối tượng trung tâm, cách ly với thành viên khác 



 

 

  

trong gia đình và xã hội buộc bỏ đi những thói quen suy nghĩ, hành động, cảm xúc 

trước đó. Cắt đứt những cách hiểu thông thường về thế giới – những cách giao tiếp 

theo lệ thường và tập quán – những người thụ lễ bị đặt vào tình trạng buộc phải học 

hỏi [54: 386].  

Bằng không gian thiêng và thời gian, nghi lễ chuyển đổi đặt cá nhân thụ lễ 

vào hoàn cảnh buộc phải học cách tuân theo những chuẩn tắc của xã hội, làm tròn 

bổn phận của mình trong vai trò mới. Ở khía cạnh này, nghi lễ chuyển đổi đã thực 

hiện chức năng trao truyền văn hóa- giáo dục đối với các thành viên trong xã hội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 

Mỗi đời người, mỗi giai đoạn, chỉ trải qua một nghi lễ đánh dấu sự chuyển 

đổi của giai đoạn đó. Ở các thời đại và nền văn hóa khác nhau, những nghi lễ 

chuyển đổi khác nhau về hình thức nhưng giống nhau về chức năng: chức năng tâm 

lý, chức năng xã hội- pháp lý và chức năng văn hóa - giáo dục. 

 Tại mỗi thời điểm chuyển đổi: sinh con, bắt đầu đi học, kết hôn, sự mất mát 

người thân, con người rơi vào trạng thái yếu đuối, dễ bị tổn thương, mất kiểm soát, 

các hành vi nghi lễ sẽ hướng dẫn con người vượt qua sự mất thăng bằng, nâng đỡ 

tinh thần. Lễ khai học mang đến cho đứa trẻ sự tự tin khi lần đầu tiên, một mình hòa 

vào môi trường có sự cạnh tranh (năng lực học tập). Lễ cưới giúp đôi nam-nữ xác 

định vai trò mới: vai trò người vợ, người chồng. Những cảm xúc lo lắng về những 

điều không chắc chắn của một cuộc sống mới còn ở phía trước đối với đôi vợ chồng 

mới cưới được cộng đồng chia sẻ thông qua lễ cưới. Lễ tang – thông qua nghi thức 

tôn giáo giúp xoa dịu nỗi đau của người sống, giúp họ vượt qua sự khủng hoảng 

trước sự ra đi của người thân. Với nghi lễ, những sự kiện riêng tư nhất của mỗi 

người đã được gia đình, cộng đồng chia sẻ, làm niềm vui tăng lên và nỗi buồn được 

giảm đi.  

Nghi lễ đã tạo nên bối cảnh để xã hội thừa nhận sự chuyển đổi của cá nhân. 

Lễ đầy tháng kính báo đứa trẻ trở thành thành viên chính thức của gia đình. Mối 

quan hệ vợ chồng của đôi nam nữ được sự chứng giám của các thành viên trong gia 

đình, họ hàng, tổ tiên, bạn bè, láng giềng thông qua nghi thức bái đường, tiệc mừng. 

Lễ cưới, lễ tang làm tăng cường mối quan hệ cộng đồng. Đó là dịp các thành viên 

trong cộng đồng sum họp cùng chia sẽ niềm vui, nỗi buồn.  

Những biến cố trong mỗi giai đoạn của cuộc đời khiến cá nhân mất khả năng 

kiểm soát cảm xúc của mình, nghi lễ hướng dẫn con người hành động theo những 

điều xã hội mong muốn và ngăn chặn những hành động không tuân theo qui luật xã 

hội, khôi phục trạng thái cân bằng xã hội. Các chuyên gia thực hành tôn giáo (đạo 

sĩ, hòa thượng, linh mục) đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện các nghi thức 



 

 

  

tôn giáo giúp linh hồn người chết được siêu thoát, và xoa dịu nỗi đau người sống, 

tránh được những gãy vỡ trật tự xã hội. 

Từ những sự việc rất riêng tư của đời người (ra đời, đi học, kết hôn, lên lão, 

mất đi) trở thành một sự kiện của cộng đồng thông qua nghi lễ. Những người có 

mối quan hệ với người thụ lễ sẽ cùng với gia đình làm cho sự chuyển đổi “thành sự” 

Nghi lễ chuyển đổi góp phần gia cố hệ giá trị đạo đức của cộng đồng, và thông qua 

những biểu tượng của nghi lễ, hệ giá trị này được trao truyền cho cá nhân thụ lễ. 

Nghi lễ chuyển đổi phản ánh vị thế xã hội của cá nhân thụ lễ và “căn cước” 

[identity] gia đình của người đó trên các bình diện: giàu-nghèo, trí thức-thất học, địa 

vị cao hay thấp, có mạng lưới xã hội rộng hay hẹp, gia đình đoàn kết hay chia rẽ 

thông qua số khách tham dự, mức độ xa xỉ của nghi lễ, hình thức tổ chức. 

Thông qua nghi lễ chuyển đổi, văn hóa truyền thống được bảo tồn (trong 

không gian văn hóa thay đổi rất nhanh) do những phong tục tập quán được trao 

truyền từ tiền nhân cho hậu thế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

CHƢƠNG 4 

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NGHI LỄ CHUYỂN ĐỔI VÀ  

SỰ BIẾN ĐỔI TRONG NGHI LỄ CHUYỂN ĐỔI HIỆN NAY 

Xét trên bình diện chung, tên gọi, ý nghĩa của các nghi lễ chuyển đổi cùng 

với những chức năng tâm lý, xã hội và văn hóa-giáo dục của các thành viên trong 

cộng đồng người Hoa Quảng Đông là giống nhau. Tuy nhiên, hình thức và nội dung 

nghi lễ của từng cá nhân không thể hoàn toàn giống nhau do sự khác nhau về giới, 

tuổi, mạng lưới xã hội, điều kiện kinh tế, niềm tin tôn giáo của mỗi người và yếu tố 

tiếp biến văn hóa. 

4.1 Những yếu tố ảnh hƣởng đến nội dung và hình thức của nghi lễ 

4.1.1. Yếu tố giới  tuổi  mạng lƣới xã hội và điều kiện kinh tế:  

Trong chừng mực nào đó, cuộc sống của con người được quy định bởi yếu tố 

giới, tư duy của con người về thế giới mang dấu ấn giới và vì vậy yếu tố giới có ảnh 

hưởng nhất định đến nội dung và hình thức của nghi lễ. Mặt khác, xã hội người Hoa 

nói chung, người Hoa Quảng Đông nói riêng vốn là xã hội có những định kiến về 

giới (do ảnh hường tư tưởng Nho giáo), phân biệt rõ rệt về vai trò của người nam và 

người nữ trong gia đình và xã hội, vẫn còn ảnh hưởng quan niệm trọng nam khinh 

nữ (mặc dù khi chúng tôi hỏi “nếu chỉ được sinh một con, ông bà sẽ muốn sinh con 

trai hay con gái” 88,3% [kết quả khảo sát năm 2010, xem thêm phụ lục] người trả 

lời họ không quan trọng con trai hay con gái, thậm chí có người cho rằng con gái dễ 

dạy và “mau nhờ” hơn con trai) nên yếu tố giới vẫn được thể hiện rất rõ trong 

những nghi lễ chuyển đổi từ khi sinh ra đến khi mất đi.  

Lễ đầy tháng của bé trai thường được tổ chức linh đình hơn đầy tháng của bé 

gái. Lễ vật chính của lễ đầy tháng là trứng gà luộc nhuộm đỏ, trông giống nhau ở 

đầy tháng bé gái và bé trai nhưng thật ra có sự phân biệt: màu đỏ của trứng gà luộc 

dành cho bé trai là màu đỏ cam, cho bé gái là màu đỏ hồng. Số trứng gà cúng Mẹ 

Thai sinh trong lễ đầy tháng bé trai là 7 trong khi số trứng gà trong lễ đầy tháng bé 

gái là 9.  Khi bé trai được một tuổi gia đình sẽ đến miếu Bà thỉnh đèn về treo chỗ 

bài vị của tổ tiên, nhưng bé gái thì không. Sau lễ đầy tháng, tên bé trai được ghi vào 



 

 

  

gia phả dòng họ, còn bé gái thì không vì “nữ nhi ngoại tộc”. Ngay từ khi mới sinh, 

gia đình đã có những ứng xử khác nhau dành cho bé trai và bé gái, và gia đình cũng 

muốn dòng họ, cộng đồng biết rõ giới tính của đứa trẻ - thông qua lễ vật trong nghi 

lễ chính thức thừa nhận đứa trẻ là thành viên của cộng đồng. Từ đó gia đình, dòng 

họ, cộng đồng có định hướng về vai trò của đứa trẻ đối với gia đình, dòng họ, cộng 

đồng trong tương lai.  

Do ảnh hưởng tập quán xưa – chỉ con trai được đi học, con gái phải ở nhà để 

mẹ dạy nữ công gia chánh (hành trang về nhà chồng), lễ khai học chỉ dành cho con 

trai, nên ngày nay người Hoa Quảng Đông thường chỉ tổ chức lễ khai học cho con 

trai. Con gái không được cha mẹ tổ chức lễ khai học. 

Lễ cưới của người con trai cũng được tổ chức chu đáo, tốn kém hơn lễ cưới 

của người con gái vì con trai giữ vai trò chủ động trong lễ cưới. Thông thường, nhà 

trai phải còn lo chi phí lễ cưới cho cả nhà gái. Sau lễ cưới, nhà trai được thêm một 

thành viên trong khi nhà gái bớt đi một thành viên. Người con trai không phải chịu 

nhiều thử thách sau lễ cưới trong khi người con gái phải cố gắng hòa hợp vào nếp 

sống mới. Trong lễ cưới, cô dâu thường hồi hộp lo lắng nhiều hơn chú rể. Lễ cưới 

của người con trai có thêm nghi thức treo bảng tên, đánh dấu sự trưởng thành của 

một thành viên trong dòng họ. Chú rể được họ hàng thân thuộc tặng mền để biểu thị 

sự yêu mến và chúc cho vợ chồng hạnh phúc nhưng cô dâu không được nhận quà 

cưới này. Đa phần người Hoa Quảng Đông quan niệm lễ cưới của con trai, nhất là 

con trai đầu lòng quan trọng hơn lễ cưới của con gái vì với lễ cưới của người con 

trai gia đình có thêm thành viên, dòng họ được tiếp nối bởi những đứa cháu tương 

lai do thành viên mới mang lại. Hơn nữa, mọi người từ trong dòng họ đến láng 

giềng đều nhìn vào việc gia đình tổ chức lễ cưới cho người con trai trưởng để đánh 

giá sự giàu-nghèo, nền nếp gia phong, vị thế của gia đình. Trong khi lễ cưới của 

những con gái trong gia đình, ít khi được chú ý đến những điều này. 

Yếu tố giới còn thể hiện rất rõ đối với sự thay đổi của cô dâu và chú rể sau 

khi cưới. Sau lễ cưới, phần đông, người con gái phải theo chồng về sống ở nhà 

chồng nên đời sống của người con gái thay đổi rất nhiều từ nơi cư trú, thói quen 



 

 

  

sinh hoạt, các hành vi ứng xử đều phải theo nếp nhà chồng, trong khi người chồng 

vẫn sống ở nhà mình nên ít phải điều chỉnh về hành vi, ứng xử  trong cuộc sống 

thường nhật. Sự thay đổi của người con trai và con gái theo hai hướng ngược nhau. 

Vai trò của người đàn ông đã kết hôn trong gia đình được nâng lên, được tham dự 

và tiếng nói trở nên có “trọng lượng” trong các buổi họp gia đình. Còn vai trò của 

người con gái trở nên mờ nhạt trong cả gia đình bố mẹ đẻ và cả gia đình nhà chồng. 

Lễ mừng thọ của cụ ông được tổ chức ở tuổi chẳn (60, 70, 80…) trong khi ở 

cụ bà là tuổi lẻ (61, 71, 81…). Đối với những gia đình còn giữ đúng nghi thức mừng 

thọ truyền thống, nhìn vào số quả - quà con gái mang đến mừng thọ mẹ có thể biết 

được tuổi người được mừng thọ.  

“Từ 60 tuổi (đại thọ) gánh 7 quả, 70 tuổi (thượng thọ) gánh 8 quả, 80 tuổi (thượng 

thượng thọ) gánh 9 quả, 90 tuổi gánh 9-10 quả” 

 [L.H (nữ, 77 tuổi), đường Cao Đạt, phường 1, quận 5, ngày 22-3-2010] 

Trong lễ tang, trật tự con cháu đứng trước linh cữu người quá cố có sự phân 

biệt giới rõ ràng. Cháu trai thừa tự có vị trí cao hơn người mẹ của cậu ta. 

Lễ tang của người phụ nữ (đã kết hôn) thường phải thực hiện theo nghi thức 

truyền thống của cộng đồng của người chồng. 

Bà T.T.N người Việt nhưng kết hôn với ông L.H người Quảng Đông, lễ tang của bà 

được thực theo nghi thức truyền thống của người Quảng Đông. Khi nhìn vào lễ 

tang nếu không hỏi người thân của bà chúng ta sẽ lầm tưởng bà là người Hoa 

Quảng Đông. 

[Lễ tang bà T.T.N nhà tang lễ Quảng Đông, ngày 27-6-2010] 

Chúng ta cũng dễ dàng nhận ra lễ tang của đàn ông hay phụ nữ, người lớn 

tuổi hay nhỏ tuổi qua bức liễn trước bàn thờ người chết, trước cửa nhà hoặc ngoài 

ngõ. Chiếc lồng đèn (treo trước nhà hay trước quan tài người quá cố), những tấm 

liễn treo ở linh đường cũng giúp chúng ta phân biệt giới của người quá cố.  

Nếu người chết là đàn ông thì giấy liễn màu xanh ghi chữ Thiên (màu đen), là đàn 

bà giấy liễn màu vàng chữ Địa (màu đen). Người lớn tuổi giấy màu đỏ viết chữ 

màu bạc, người chết nhỏ tuổi, giấy liễn màu xanh hoặc màu vàng nhưng chữ viết 

màu đen. 



 

 

  

Trên lồng đèn treo trước nhà chỉ ghi một họ cho biết người chết là đàn ông, nhưng 

trên lồng đèn có hai họ, người mất là phụ nữ (họ chồng sẽ ghi trước họ của người 

mất) 

[Lễ tang L.B.L, nhà tang lễ Quảng Đông, ngày 26-9-2010] 

Yếu tố tuổi thể hiện tính chủ động của cá nhân thụ lễ hoặc cá nhân tổ chức 

nghi lễ. Đối với những người sinh khoảng những năm 1975 trở về sau thường 

không biết ý nghĩa của lễ vật hay nghi lễ. Họ chỉ trả lời “thấy ba mẹ ngày xưa làm 

sao thì làm vậy chứ không hiểu ý nghĩa sâu xa”. 

Lễ tang cũng khác nhau ở lứa tuổi. Những đứa trẻ chết không được tổ chức 

lễ tang như người lớn. Những thanh thiếu niên chưa kết hôn sẽ có lễ tang đơn giản 

với ít người tham dự và thi hài có thể sẽ không được an táng ở nghĩa trang của gia 

đình, dòng họ. Một bé trai chết trước 12 tuổi sẽ không có bài vị trên bàn  thờ. Một 

người lớn hơn 12 tuổi nhưng chưa kết hôn sẽ có một bài vị trống không. Người đã 

kết hôn sẽ có bài vị trên bàn thờ. 

Mạng lưới xã hội thể hiện ở số người tham dự nghi lễ, và mức độ ảnh hưởng 

của sự chuyển đổi của cá nhân đối với cộng đồng. Nghi lễ phản ánh vị thế, vai trò 

của cá nhân trong xã hội. Người có địa vị càng cao, có nhiều mối quan hệ và giàu 

có thì nghi lễ chuyển đổi của người đó (lễ cưới, lễ mừng thọ và lễ tang) càng được 

tổ chức quy mô, long trọng. Số người tham dự trong lễ cưới không chỉ cho chúng ta 

biết về vị thế của cô dâu, chú rể trong gia đình, dòng tộc, mà còn thể hiện địa vị của 

gia đình đó trong cộng đồng. Người Hoa quan niệm, lễ cưới càng đông, càng chứng 

tỏ gia đình đó hòa thuận, hạnh phúc, sung túc. Trong lễ đón dâu, nhà trai muốn thể 

hiện vị thế của gia đình mình bằng số người đi đón dâu. Gia đình nhà gái cũng 

muốn thể hiện điều này bằng số người đưa dâu. Vì vậy đoàn người đón dâu về nhà 

trai có khi lên đến 50 người. 

Lễ đón dâu trong đám cưới của B.C.T và N.T.D có 37 người tham dự (trừ cha mẹ, 

ông bà hai bên) gồm cả gia đình của bác, chú, cô, cậu, dì, anh em ruột, anh em bạn 

dì, anh em cô cậu. Vì cô dâu- chú rể đều là người có mối quan hệ rộng nên tiệc 

cưới tại nhà hàng có đến 70 bàn cỗ. 

[Ngày 11-9-2011, NKĐD] 



 

 

  

Mặt khác, số người tham dự, nguồn gốc xã hội (do ai mang đến viếng) của 

những bức trướng và khách viếng quan trọng đối với người sống và cả người chết, 

bởi vì đó là niềm vinh dự của gia đình. Trong lễ tang, càng có nhiều bức trướng của 

những người có địa vị cao trong xã hội càng nâng cao uy tín của gia đình người 

chết. Nếu người quá cố và gia đình của ông ta không được cộng đồng yêu mến, lễ 

tang ông ta sẽ có ít người tham dự.  

Lễ tang của ông T.T.B, từng là một người tham dự chính quyền, lúc đương chức 

ông có những hành xử không được lòng dân, nên khi ông qua đời, lễ tang của ông 

chỉ có người thân, cộng đồng và láng giềng không mấy người đến cúng viếng. 

[Lễ tang ông T.T.B, nhà tang lễ Quảng Đông, ngày 20-6-2010, NKĐD] 

Ngược lại lễ tang của ông T.M, vốn là trưởng bang của Hội quán, hàng trăm người 

tham dự đến từ nhiều nơi khác nhau. Đoàn đưa tang kéo dài gần 2 km, thành phần 

tham dự gồm: cán bộ nhà nước (trực tiếp quản lý hội quán), các trưởng bang của 

các Hội quán khác, những hội viên của bang, những người trong gia đình, dòng họ, 

láng giềng. Lễ tang kéo dài một tuần, có cả nghi thức trai đàng cầu siêu. 

Là một người nam, có tuổi thọ cao, trưởng một bang hội có mạng lưới xã hội 

rộng lớn, lại là một người giàu có nên lễ tang của ông T.M được tổ chức tỉ mỉ, thời 

gian quàn thi thể tại nhà một tuần.  

Số lượng và nguồn gốc xã hội của những bức trướng trong lễ tang phản ánh 

vị thế xã hội của gia đình đó (bao gồm địa vị của người quá cố và của những thành 

viên khác trong gia đình), đó là niềm tự hào của gia đình nó cho mọi người biết sự 

yêu mến của người sống đối với người quá cố, cho biết vị trí, vai trò của người quá 

cố trong gia đình và xã hội. Nếu người mất và gia đình của người đó không “được 

lòng” láng giềng, bạn bè, đồng nghiệp thì lễ tang ít người tham dự và ngược lại sẽ là 

lễ tang có nhiều người tham dự. 

“Người có địa vị thì nhiều người đến cúng, ngoài ra còn phụ thuộc sự giàu nghèo 

nữa, nếu trong xóm có bô lão phúc đức thì giàu nghèo ông ta đều đến, do cuộc sống 

hàng ngày của mình tốt với mọi người. Cho nên người ta nói xem đám ma sẽ biết 

tình cảm giữa người và người, trước nhất là con cái, bạn bè, lối xóm, bà con”. 

[H.T.H,23 đường Vạn Kiếp, quận 6, ngày 22-3-2010.] 



 

 

  

Điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến sự tỉ mỉ của nghi lễ, “phú quý sinh lễ 

nghĩa”, người có điều kinh tế sẽ chú ý thực hiện chu đáo các nghi thức. 

Lễ cưới của B.C.T thuộc gia đình khá giả, số lễ vật (10 quả bánh, hải sản, gà), tiền 

cưới (99.999.000), quà cưới (trang phục, nữ trang) cho cô dâu nhà trai mang qua 

nhà gái nhiều hơn lễ cưới của H.K.X.  

[Lễ cưới B.C.T, chung cư Ngô Gia Tự, quận 10, ngày 11-9-2011] 

Khác với B.C.T, đám cưới của T.T.T.L (1975) ở nhà số 813/4 Nguyễn Trãi là thợ 

may, kết hôn năm 1982, do bố mẹ ruột đã mất, gia đình chồng còn mẹ chồng nhưng 

liệt nửa người, kinh tế gia đình rất khó khăn, lễ cưới tự hai vợ chồng tự tổ chức (có 

tham khảo ý kiến của người lớn tuổi trong dòng họ) nên chỉ có hai lễ: lễ hỏi và lễ 

đón dâu. Số người tham dự chỉ khoảng hơn 50 người, phần lớn là họ hàng và láng 

giềng, rất ít bạn bè. Và sính lễ của nhà trai dành cho cô dâu chỉ có đôi bông tai. 

[T.T.T.L (nữ, 38 tuổi), đường Nguyễn Trãi, quận 5, ngày 26-10-2010]. 

Đối với lễ tang cũng vậy, những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả sẽ tổ 

chức lễ tang cho người thân dài ngày và ngược lại.  

Như Hsu đã nhận định “những gia đình nghèo thường đưa thi hài người thân 

an táng sau 3 ngày (kể từ thời điểm người thân khi tắt thở) trong trường hợp ngày 

tốt. Đối với những gia đình giàu có, sẽ chôn người chết trẻ trong ngày thứ ba, nhưng 

với người già sẽ quàng quan tài tại nhà trong một tháng, thậm chí hai tháng. Người 

càng có địa vị quan trọng trong dòng họ, lễ tang càng kéo dài. Thời gian con trai 

người đó thức canh bên quan tài càng dài. Khoảng thời gian quan tài được quàng tại 

nhà thể hiện sự yêu quý của gia đình đối với người quá cố. Hầu hết người Trung 

Hoa, luôn hoan nghênh sự thăm viếng của các thành viên trong cộng đồng đến chia 

buồn với gia đình. Người càng giàu, địa vị càng quan trọng thì thời gian diễn ra lễ 

tang càng dài [65: 156]. Gennep nhận định “Mọi người đều biết tang lễ mỗi dân tộc 

đều khác nhau, sự khác nhau đó còn do các yếu tố về giới, tuổi và địa vị xã hội của 

người chết” và “Cái chết của người có địa vị càng cao càng ảnh hưởng đến trật tự xã 

hội (…)” [53: 146] 

Hsu cho rằng các yếu tố về giới, tuổi có ảnh hưởng đến cách thức và nội 

dung của lễ tang vì “ [65: 162] một lễ tang thích hợp thì quan trọng cho cả người 



 

 

  

sống và người chết. Nó là những bổn phận trọn vẹn của người sống đối với người 

chết, để đảm bảo cho sự an toàn và thịnh vượng của gia đình, để làm mới những 

mối quan hệ tốt đẹp với họ hàng và bạn bè, để thể hiện uy tín xã hội theo cách rõ 

ràng nhất. Tang lễ thích hợp để đảm bảo cho người quá cố có sự chuyển đổi an toàn 

từ thế giới con người, nó làm cho linh hồn người chết được dễ chịu”. Và “Thật đáng 

thương cho một người chết bên ngoài (nhà). Một con người phải có họ hàng và bạn 

bè…họ sẽ để tang cho bạn. Một người chết không có một lễ tang phù hợp và không 

có người để tang như một con chó chết”[65: 163]. 

Mối quan hệ giữa người sống và người chết kéo dài thông qua nghi lễ với ba 

mục đích chính: Những nghi thức được thực hiện để có sự hiểu biết về người chết: 

họ ở đâu, họ đến đó như thế nào, khi nào họ sẽ đầu thai. Một số nghi thức cung cấp 

vật chất cho người chết: thức ăn, quần áo và tiền bạc. 

Như vậy qua cách thức tổ chức, thành phần tham dự nghi lễ, thời gian tiến 

hành nghi lễ có thể biết được người quá cố đó là nam hay nữ, hưởng thọ hay hưởng 

dương, có mạng lưới xã hội rộng hay hẹp và địa vị xã hội cao hay thấp, điều kiện 

kinh tế giàu hay nghèo. 

4.1.2.  Yếu tố tín ngƣỡng - tôn giáo  

Tín ngưỡng – tôn giáo có ảnh hưởng quan trọng trong đời sống của từng cá 

nên trong các nghi lễ chuyển đổi, chủ yếu là lễ cưới và lễ tang mang dấu ấn tín 

ngưỡng – tôn giáo trong các hành vi thực hành nghi lễ. 

Những kiêng kỵ trong nghi lễ chuyển đổi – chủ yếu là lễ cưới và lễ tang, 

phần lớn xuất phát từ tín ngưỡng dân gian, đôi khi người thực hành không hiểu 

nguồn gốc của những hành vi kiêng kỵ đó. 

Trong lễ cưới, người Hoa Quảng Đông còn lưu giữ một số hình thức sa man 

để đảm bảo sự chuyển đổi của cá nhân “thành sự”. 

Khi cô dâu vừa bước ra cửa (lúc nhà trai đến rước dâu) mẹ cô dâu tạt một ca nước, 

quăng con gà ra sân hay đến đóng cửa chính với ý nghĩa con gái gả chồng như ca 

nước tạt đi không lấy lại được, người con gái từ nay sẽ mang họ chồng, không còn 

là thành viên của gia đình mình nữa.   

[T.C (nữ, 64 tuổi), đường Mai Xuân Thưởng, quận 6, ngày 27-3-2010, NKĐD ] 



 

 

  

 Hôn nhân xấu hay tốt sẽ liên quan trực tiếp đến hạnh phúc cả đời người. Để 

có được niềm vui trong tương lai, người Hoa Quảng Đông vô cùng xem trọng 

những điều kiêng kỵ trong nghi thức hôn nhân. Trong xã hội hiện đại, một số nghi 

thức được xem là phức tạp đã được giản lược đi nhưng một số hành vi mang ý 

nghĩa giúp người thụ lễ tránh những điều không hay vẫn được duy trì. Sau khi 

giường cưới được sắp xếp xong không được để trống, chú rể không ngủ một mình 

mà ngủ với bé trai để tránh sự đơn độc của một trong hai vợ chồng. Cô dâu, chú rể 

kiêng ăn bánh cưới vì bánh cưới tượng trưng cho niềm vui, chỉ đem đi phân phát 

cho mọi người, nếu cô dâu hay chú rể ăn bánh cưới đồng nghĩa với sự tiêu tan mất 

niềm vui. Khi hôn lễ kết thúc, bạn bè và người thân đều ra về, cô dâu, chú rể không 

nói “tạm biệt”, vì hai từ này có nghĩa là ly biệt, không tốt đối với đôi vợ chồng mới 

cưới. Vì thế khi tiễn khách, cô dâu-chú rể chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý hoặc vẫy tay 

chào tạm biệt. Khi cô dâu chuẩn bị về nhà chồng, phụ nữ mang thai không tiễn vì 

theo quan niệm xưa, mọi người đều cho rằng phụ nữ mang thai tượng trưng cho 

máu, sản phụ khi đưa tiễn tức là họa sẽ tới gần. Ba ngày sau lễ cưới, chú rể sẽ đưa 

cô dâu về nhà mẹ đẻ làm “lễ lại mặt” và trở về trong ngày tránh ở lại qua đêm vì dễ 

làm nhà vợ gặp xui xẻo. Nếu vì nguyên nhân nào đó buộc phải ở lại nhà mẹ đẻ, vợ 

chồng không ngủ cùng giường. Hành vi biểu tượng mang ý nghĩa bảo vệ cô dâu: 

bung dù che cho cô dâu đi từ nhà ra xe (ngày xưa từ nhà ra kiệu), rải gạo trước sân 

nhà khi cô dâu vừa bước ra khỏi cửa với ý nghĩa giúp cô dâu tránh những điều 

không lành và bảo vệ khả năng sinh sản của cô dâu.  

Theo giải thích bà Q.T.Q (nữ, 86 tuổi) quê ở Phan Ngưu: 

“Có câu chuyện Châu Ông và Đào Hoa Nữ là hai người có phép thuật rất cao, Đào 

Hoa Nữ muốn lấy con của Châu Ông làm chồng nhưng Châu Ông không đồng ý, 

hai người đấu nhau. Châu Ông nói rằng khi đám cưới sẽ hóa thành con gà để mổ 

chết cô dâu đó. Đào Hoa Nữ nghĩ kế che dù để che mình và rải thóc cho gà ăn mà 

không để ý đến chuyện mổ chết mình” (25/3/2010).  

Một câu chuyện khác giải thích “ Tích kể rằng: xưa Cửu Thiên Huyền Nữ là một 

người con gái đẹp. Cốc Quỷ muốn lấy bà nhưng bà không chịu. Cốc Quỷ biết mẹ 

bà có lòng thương người nên lấy một cặp ngỗng cột dây đỏ bỏ ở nhà bà. Mẹ bà thấy 



 

 

  

thương đến tháo dây, đồng nghĩa với việc đã nhận lễ. Cốc Quỷ muốn hại và tuyên 

bố giờ đón dâu sẽ biến thành con gà mổ chết Cửu Thiên Huyền Nữ, biết được âm 

mưu này Cửu Thiên Huyền Nữ bung dù che, và rải gạo ra sân để gà lo mổ thóc mà 

quên mổ bà, giữ cho bà được an toàn”  

[Q.T.Q (nữ, 86 tuổi), đường Nguyễn Trãi, quận 5, ngày 23-5-2010, NKĐD] 

Tùy theo vận mệnh mỗi người, trong lễ cưới còn có một số hành vi biểu 

tượng, như trường hợp D.Đ M kể: 

“Do số tôi vượng cha mẹ, khi sinh tôi ra cha mẹ làm ăn phát đạt, tới hồi gả tôi đi sẽ 

ảnh hưởng chuyện làm ăn của bố mẹ. Để khắc phục điều này, có một bà già dạy tôi 

mặc 2 – 3 cái quần, khi bước ra đến cửa lúc rước dâu, tôi lột một cái quần bỏ lại, 

như để lại ít phú quý (từ “quần” đồng âm với từ “phú”)”. Đối với trường hợp khác 

khi người nam cưới người nữ tuổi cọp, khi rước dâu, trên đầu xe có treo cục thịt ba 

rọi, để con cọp ăn thịt rồi sẽ không ăn thịt những người trong gia đình”.  

[D.Đ.M (nữ, 45 tuổi), đường Lương Nhữ Học, quận 5, ngày 24-3-2010, NKĐD] 

Theo tập tục cổ truyền, đi đón dâu và rước dâu về không được đi cùng một 

con đường “đông lai tây tẩu, bất tẩu trùng đạo” (khi kiệu không đến rước dâu đi 

đường này, thì khi về phải đi đường khác) vì “trùng đường” sẽ dẫn đến “trùng hôn” 

(tái hôn). Tập tục này vẫn duy trì đến ngày nay: 

“Khi đón dâu, chú rể lên xe hoa đi tới nhà gái, chiếc xe hoa đi một hướng, về không 

đi đường cũ, đi vòng, sao cho đi hướng khác về. Ý nghĩa không quay về quá khứ, 

tránh việc con dâu có thể bỏ chồng quay lại với người tình cũ, người đàn ông bỏ vợ 

theo người tình cũ, bỏ chuyện quá khứ. Nghĩa vợ chồng từ nay mới hoàn toàn, cái 

cũ bỏ hết, dù là cái cũ như thế nào phải bỏ hết, đi lại đường mới, đi đường này về 

đường khác, người trẻ có thể không biết tại sao như vậy, người lớn tuổi biết nhắc 

nhở con cái những quá khứ bỏ qua hết, ai cũng có quá khứ hết, bắt đầu xây dựng 

gia đình mới đi con đường mới”.  

[H.C (nam, 60 tuổi), đường Nguyễn Trãi, quận 5, ngày 1-7-2010, NKĐD] 

Người con gái bước khỏi cửa theo chồng, gia đình bố mẹ mong cô được hạnh 

phúc, sống với gia đình chồng đến đến khi chết đi, nên người lớn luôn nhắc nhở cô 

dâu khi bước ra khỏi nhà không nên ngoái đầu lại, vì đó là điềm gỡ. Quay đầu lại 

tức sẽ bị gia đình chồng và chồng không chấp nhận, trả về cho bố mẹ đẻ. 



 

 

  

Theo ý kiến của hầu hết các thông tín viên khi thực hiện các nghi thức trong 

lễ cưới cố gắng sao cho thật trọn vẹn, không để sơ sót, nếu sơ sót mọi người sẽ bình 

luận do điều sơ xuất đó.  

“Có chi tiết nào bất tường: khi rót trà bị đổ ra ngoài, sẽ là điềm gỡ, thời khắc đó 

quan trọng  nhất, không được sơ xuất. Từ đó người ta luận do tuổi cô dâu không tốt 

có kỵ ai trong gia đình. Cố gắng không để trục trặc về kỹ thuật, nếu không sẽ bị họ 

hàng dị nghị, đổ lỗi cho lúc đó”.  

[L.T.V (nam,78 tuổi), đường Lý Thường Kiệt, quận 10, ngày 29-3-2010, NKĐD] 

Cô dâu vào nhà chú rể phải bước qua ngạch cửa chứ không được đạp lên. 

Ngạch cửa biểu tượng cho sự bền vững của gia đình, gia phong của gia đình đó, nếu 

đạp xuống ngạch cửa gia đình đó sẽ suy sụp làm ăn không lên, tài lộc của gia đình 

đó mất đi.  

Trong lễ cưới còn có rất nhiều điều kiêng kỵ nhằm tránh những điều không 

tốt xảy ra cho đôi vợ chồng trẻ như trong ngày cưới cố gắng không làm bể bất cứ 

thứ gì vì đó là điềm gở. Nếu có lỡ làm vỡ thì cũng nói câu tốt lành, và bỏ vào ly vỡ 

hoặc chén vỡ đó bao lì xì rồi mới đem đi bỏ, bao lì xì hóa giải cái không hay. Người 

có tang, phụ nữ có thai không dự đám cưới. Nếu người có thai là thành viên trong 

gia đình buộc phải dự lễ cưới thì tránh vào phòng cô dâu, không đụng vào đồ của cô 

dâu vì điều này khiến vợ chồng mới cưới xung khắc nhau. Hai đám cưới cùng một 

tháng không đi đám cưới của nhau, hoặc nếu đi dự thì không lì xì nhau. Hai đám 

cưới cùng hẻm thì nên tránh gặp nhau trong lễ đón dâu, bởi “hỷ” với “hỷ” gặp nhau 

thành điều không tốt. 

“Trong số lễ vật nhà trai mang sang, nhà gái sẽ không trả lại rượu cho nhà trai vì 

rượu đồng âm chẩu nghĩa là chạy đi chạy về, ý nói cô dâu sẽ không sống yên ổn 

bên nhà chồng”. 

[Ô.D.P (nam, 60 tuổi), đường Hòa Hảo, quận 10, ngày 31-3-2010, NKĐD]  

Hiện nay, người Hoa Quảng Đông vẫn rất coi trọng việc chọn ngày cưới, vì 

ngày cưới phần nào có ý nghĩa quyết định sự “lành”, “dữ” của cuộc hôn nhân. Theo 

quan niệm từ xưa đến nay, người Hoa Quảng Đông không tổ chức lễ cưới trong 

tháng 3, tháng 6 và tháng 7 (âl). Tháng 6 tức là giữa năm: Người vợ được cưới 



 

 

  

trong tháng này sẽ chỉ sống với người chồng nửa cuộc đời, hôn nhân dễ bị chia cắt. 

Tháng 3 và tháng 7 âm lịch đều là những ngày của cô hồn, nên tránh tổ chức tiệc 

hỷ. Hay có quan niệm tháng 7 là tháng mưa ngâu, những đôi cưới trong tháng này 

sẽ xa lìa nhau như Ngưu Lang, Chức Nữ. Mặt khác, nếu trong nhà đột nhiên có 

người qua đời, trong năm đó không thích hợp để tổ chức hỷ hoặc đi đăng ký kết 

hôn. Không chỉ xem ngày cưới, khi thực hiện những nghi thức quan trọng trong lễ 

cưới người Hoa Quảng Đông còn chọn ngày, giờ như việc trải giường cưới, lễ chải 

đầu, đi đón dâu, nghi thức bái đường. Để có được cuộc hôn nhân trọn vẹn, trong 

vòng 4 tháng, đôi vợ chồng mới cưới cũng không đi dự đám tang hoặc đám cưới. 

Trong lễ tang những hành vi mang ý nghĩa phòng vệ giúp người chết siêu 

thoát và tránh điều không hay cho người sống xuất phát từ quan niệm dân gian và 

niềm tin vạn vật hữu linh cổ xưa truyền từ đời này sang đời khác. 

Ngay khi trong nhà vừa có người qua đời, người ta lấy giấy (hoặc vải) đỏ che 

bàn thờ tổ tiên, vì người Hoa tin rằng “người mới mất là “quỷ mới” rất hung dữ, sẽ 

quấy phá linh hồn tổ tiên. Sau khi an táng người chết mới mở giấy đỏ ra.  

Bên cạnh việc che bàn thờ, người ta còn lấy giấy hay vải phủ lên các vật 

dụng có kiếng (tủ kiếng, gương soi, cửa kiếng…) hoặc vôi trắng gạch chéo lên các 

tấm gương đó. Vì quan tài phản chiếu vào gương thành hai quan tài sẽ đưa đến việc 

trùng tang.  

Người Hoa Quảng Đông không mặc cho người chết áo đỏ, vì tin rằng người 

chết mặc áo đỏ sẽ trở thành quỷ. Thông thường gia đình mặc quần áo mới nhất, 

hoặc áo thọ (được con cháu tặng trong lễ mừng thọ) cho người quá cố. 

Những nghi thức khâm liệm cho thấy sự sợ hãi linh hồn xa xôi của người đã 

khuất. Theo người Hoa Quảng Đông không để quần áo của người chết còn dây kéo 

và nút, vì hai từ “dây kéo” “nút” đồng âm với hai ngữ nghĩa “mang con theo” và 

“làm tan con đi”. Hành vi cắt hết nút, không may dây kéo trên áo quần người chết 

để ngăn cản việc người quá cố bắt con cháu theo về thế giới bên kia. Bên cạnh đó 

gia đình còn đốt những hình nhân thế mạng (bằng giấy) trên đó có ghi tên từng 



 

 

  

thành viên trong gia đình – xem như con cháu đã đi với người quá cố về thế giới 

bên kia [99: 94].  

Để đảm bảo âm khí của người chết không còn bám vào người, sau khi dự lễ 

tang về, người Hoa Quảng Đông thường tắm nước lá bưởi hoặc bước qua đống lửa. 

Đây là hành vi mang ý nghĩa tẩy uế phổ biến ở nhiều nơi và nhiều tộc người khác 

nhau. Người dự lễ tang về cũng không thăm em bé sơ sinh vì âm khí của người chết 

còn vướng lại nơi người đó ảnh hưởng xấu đến em bé: bé khóc đêm, không ăn, bệnh 

tật, rất khó nuôi.  

“Những người đi đưa tang về phải uống nước trà, rửa tay bằng nước lá bưởi để rũ 

bỏ hoàn toàn âm khí của người chết khỏi người sống”. 

[T.C (nữ, 64 tuổi), đường Mai Xuân Thưởng, quận 6, ngày 27-03-2010, NKĐD] 

Xuất phát từ quan niệm người sống càng ít quyến luyến người quá cố, người 

quá cố càng dễ siêu thoát, nên lễ tang của người Hoa Quảng Đông không quá bi lụy, 

không khóc kể và tránh để nước mắt rơi vào quan tài.  

Tập tục dùng vàng mã  (vàng tiền, đồ mã, hình nhân thế mạng) để thay thế 

cho vật thật, người thật xuất hiện từ năm 738, đời vua Đường Huyền Tông (niên 

hiệu Khai Nguyên thứ 26) [107] vẫn phổ biến trong lễ tang của người Hoa Quảng 

Đông hiện nay, bởi họ quan niệm rằng: Vàng mã đáp ứng nhu cầu “phụng dưỡng” 

của con cái, đáp ứng mong muốn cho người đã khuất được no đủ sung sướng. 

Người sống được an ủi, được vỗ về phần nào trách nhiệm phụng dưỡng. Hành động 

đốt vàng mã tạo nên sợi dây vô hình kết nối người sống và người đã chết, liên kết 

hai thế giới cách biệt âm - dương, tạo nên tính cố kết trong huyết thống, duy trì trực 

hệ và kéo dài gia phả một gia đình, một dòng họ.  

Trong lễ tang của ông L.T, gia đình sử dụng rất nhiều vàng mã (khi nhập liệm, 

cúng cơm, động quan, rải dọc đường, hạ huyệt, mở cửa mả). Sau khi thi hài người 

cha được an vị, đứa con trai ngồi trước quan tài đốt vàng mã liên tục trong một cái 

thau. Khi tôi hỏi vì sao đốt vàng mã liên tục như vậy, anh ta trả lời rằng để đảm bảo 

lửa không tắt, xua đuổi tà ma. Mặt khác, anh ta tin rằng đốt vàng mã đồng nghĩa là 

gửi tiền cho cha anh ta dùng ở âm phủ. 



 

 

  

Một “bộ” vàng mã dùng trong lễ tang gồm loại khác nhau mang tính quy ước: Kinh 

giải tội, Kinh A Di Đà, Kinh Vãng sanh, giấy cầu bình an, hình Phúc – Lộc – Thọ 

phù hộ cho người chết bình an trên con đường “trở về nhà”, hình Quan Thế Âm Bồ 

Tát cùng rất nhiều quý nhân, giúp đỡ người chết siêu thoát. Vàng, bạc, tiền lẻ để rải 

trên đường từ nhà (hay nhà tang lễ) đến nơi an táng (hay hỏa táng), tiền đô la (mới 

xuất hiện trong thời gian gần đây), tiền âm phủ, và giấy áo dành cho các thần linh. 

Bên cạnh giấy vàng mã, gia đình còn cúng cho người quá cố quần áo, giày, đồ dùng 

cá nhân, xe, nhà (bằng giấy). Họ hình dung sau cái chết con người tiếp tục sống ở 

một thế giới khác nên cũng cần đầy đủ vật dụng như người sống. 

[Lễ tang L.T, nhà tang lễ Quảng Đông, ngày 3-7-2010, NKĐD] 

 “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá” nên khi quan tài vừa đến cửa nghĩa 

trang, chủ sự sẽ dừng lại cúng thần canh cửa nghĩa trang xin vị thần thổ địa cho một 

“thành viên” mới vào. 

Theo quy tắc của Nho giáo khi để tang cha mẹ (49 hoặc 100 ngày) con cái 

không được tham dự các hoạt động vui chơi, không dự lễ cưới (sự vui), không đeo 

nữ trang, không mặc áo màu sáng, không cắt tóc, không đi dự lễ tang khác. Nếu 

không giữ những điều kiêng kỵ này người đời sẽ lên án những người con đó bất 

hiếu vì Kinh lễ quy định “Khi người thân mới chết (người con hiếu) phải bỏ mũ gỡ 

trâm, chân đi đất, vạt áo vén lên, hai tay đan chéo khóc lóc thảm thiết. Lòng phải 

đau đớn, ý phải khổ sở như bị tổn thương trong gan dạ, không uống nước, ba ngày 

không đốt lửa (nấu ăn) chỉ ăn chút cháo do hàng xóm đem qua” [30: 303] 

Người Hoa Quảng Đông cho rằng con cái nên tuân theo những kiêng kỵ 

nghiêm ngặt để tránh những điều không hay: trùng tang, ảnh hưởng sự siêu thoát 

của người chết, sự thịnh vượng của gia đình. Người ta tin rằng nếu không thực hiện 

tốt những nghi thức phòng vệ âm khí của người chết sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống 

của con cháu: làm ăn không phát đạt, mạng sống bị đe dọa. 

Bên cạnh những nghi thức phòng vệ là những hành vi được khuyến khích 

thực hiện vì người ta tin rằng nó có ý nghĩa đem lại điều tốt cho con cháu của người 

chết.  



 

 

  

“Theo tập tục cổ truyền, người ta may một túi vải trắng, bỏ vảo đó năm thứ đậu, 

lúa, bánh, cột gút cái túi lại, mang vào tay người chết như nguồn lương thực của 

người chết trong hành trình về thế giới bên kia. Người chết được sống no đủ sẽ 

chúc phúc cho con cháu bằng không sẽ quở trách con cháu, cuộc sống của cháu sẽ 

không được bình yên. Mặt khác, người quá cố luôn được mặc áo tay dài phủ hết 

tay, nếu không con cháu đời sau không làm ăn được, thông thường áo trắng được 

mặc bên trong. Người chết mặc càng nhiều áo càng tốt, con cháu dễ làm ăn, nam 

mặc số áo chẳn, nữ mặc áo số lẻ”. 

[Q.T.Q (nữ, 86 tuổi), Tuệ Thành Hội quán, đường Nguyễn Trãi, quận 5, ngày 23-5-

2010, NKĐD] 

“Từ “quần” đồng âm với từ “phú” (nghĩa phú quý) nên khi liệm cha, mẹ, có mấy 

người con, người ta bỏ vào quan tài mấy cái quần. Cho đến khi chuẩn bị đậy nắp 

quan tài, chủ sự lấy ra, đưa cho mỗi người con một cái và nói những lời cát tường 

“này giàu sang phú quý ba (má) để lại cho các con”. 

[D.Đ.M (nữ, 45 tuổi), đường Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5, ngày 24-3-2010, 

NKĐD] 

“Cái chết xảy ra là điều không may mắn đối với con người. Trước khi hạ huyệt con 

cháu đi 7 vòng quanh quan tài, để chuyển vận may. Người ta còn treo trên nắp quan 

tài năm cái túi đựng  5 thứ đậu và vài xâu tiền. Con gái sẽ được chia những hạt đậu 

(sẽ nảy mầm, sinh sôi nảy nở), và mỗi con trai sẽ được một xâu tiền với ý nghĩa cha 

mẹ qua đời nhưng vẫn để lại của cải cho con cái: có thực phẩm và tiền bạc để tiêu 

xài”.  

[T.C (nữ, 64 tuổi), đường Mai Xuân Thưởng, quận 6. ngày 27-3-2010, NKĐD ] 

“Theo tục lệ, mỗi thông gia nhà gái (gia đình con dâu) sẽ gửi cúng hương hồn 

người quá cố hai tấm vải trắng (tượng trưng cho mền), giữa hai tấm vải trắng có 

may một miếng vải đỏ. Trước khi đóng nắp quan tài, những tấm vải trắng được lần 

lượt đậy trên quan tài nhưng miếng vải đỏ được lấy ra đưa cho người thông gia. 

Hành vi tặng mền thể hiện tình cảm của những thông gia dành cho người quá cố, 

giúp người quá cố thêm ấm áp. Miếng vải đỏ trong trường hợp này mang ý nghĩa 

người quá cố không lấy đi hết sự may mắn của các thông gia, yểm lại điều không 

may mắn (vì sự ô uế của tang lễ)”.  



 

 

  

[D.Đ.M (nữ, 45 tuổi), đường Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5, ngày 24-3-2010, 

NKĐD] 

Hành vi của người sống có tác động trực tiếp đến sự siêu thoát của người quá 

cố. 

“Khi đóng nắp quan tài, những người con của người chết sẽ gọi tên người chết, hồn 

của người chết sẽ bay cao hơn”. 

[T.C (nữ, 64 tuổi), đường Mai Xuân Thưởng, quận 6, ngày 27-3-2010, NKĐD] 

Việc chống trùng tang luôn được chú trọng tang lễ, trong đó việc chọn ngày 

chôn có ý nghĩa quyết định. 

Ông L.T chết từ ngày 28-6 nhưng mãi đến ngày 3-7 gia đình mới tổ chức tang lễ, 

và phải đợi đến ngày 5-7 mới đưa đi an tang. Gia đình cho rằng ông chết vào giờ 

xấu, nên phải nhờ thầy chọn giờ chôn sao cho tránh sự trùng tang. 

[Lễ tang ông L.T tại nhà tang lễ Quảng Đông, ngày 3-7-2010, NKĐD] 

Thời gian tiến hành các nghi thức tang lễ và không gian yên nghỉ của người 

quá cố có ảnh hưởng đến sự thịnh vượng hay suy sụp của con cái vì thế người Hoa 

nói chung, người Hoa Quảng Đông nói riêng rất xem trọng việc coi ngày giờ tiến 

hành các nghi thức liệm, động quan, hạ huyệt và hướng chôn quan tài.  

Khi động quan, người đập vỡ cái siêu đang cháy dưới quan tài (đã được đặt 

khi làm lễ an vị cho người chết) để linh hồn người chết mau được siêu thoát. 

Đối với những cái chết bất thường: tự tử, tai nạn giao thông, phụ nữ chết khi 

mang thai, con cái chết trước cha mẹ, người Hoa càng chú ý đến những nghi thức 

phòng vệ để đảm bảo rằng linh hồn người chết được siêu thoát và không quấy phá 

người sống. 

“Hiện nay, trong lễ tang của người Hoa Quảng Đông không còn thực hiện 

nghi thức chiêu hồn, chỉ trừ những trường hợp người chết xa (ở nước ngoài 

nhưng an táng ở Việt Nam), chết do tai nạn giao thông. Theo quan niệm dân 

gian một người chết ở nước ngoài, hồn còn ở nước ngoài, muốn nhập theo 

xác phải gọi hồn về, báo cho người chết biết. Còn người chết bất đắc kỳ tử 

không biết mình chết, chiêu hồn để tụ tập lại cho linh hồn nguyện vẹn”. 



 

 

  

[C.H. B, Khánh Vân Nam Viện ,đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11, ngày 30-3-

2010, NKĐD] 

Hôn nhân đánh dấu sự trưởng thành của một đời người, nên những người còn 

trẻ, chưa kết hôn mà chết trước cha mẹ do bệnh tật hay tại nạn bị xem là bất hiếu, và 

sự bất hiếu này, người chết vẫn bị phạt:   

“Một người chưa lập gia đình mà chết trước cha mẹ, người ta cho quan tài 

đeo tang, nghĩa là đeo tang cha mẹ. Trước khi động quan còn bị quất ba roi 

vào quan tài vì chưa báo hiếu ba mẹ đã chết trước cha mẹ”. 

[D. Đ.M (nữ, 45 tuổi), đường Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5, ngày 24-

3-2010, NKĐD] 

Kết hôn- đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhất trong đời người, khiến cho 

con người có nhiều lo lắng và cái chết - khiến cho người thân rơi vào tình trạng 

khủng hoảng về tinh thần nên con người (ở mọi thời đại nói chung và người Hoa 

Quảng Đông nói riêng) luôn tuân thủ những kiêng kỵ mang ý nghĩa saman do người 

xưa để lại nhằm làm giảm thiểu những điều không hay xảy ra trong hai nghi lễ liên 

quan đến hai sự kiện này – lễ cưới và lễ tang. 

Đối với cộng đồng người Hoa Quảng Đông, các nghi thức trong lễ đầy tháng, 

lễ khai học, lễ cưới, lễ mừng thọ phần lớn được thực hiện theo phong tục tập quán 

cổ truyền, yếu tố tôn giáo thể hiện không rõ nét trong các nghi lễ này nên trong 

phần này chúng tôi chỉ đề cập đến dấu ấn tôn giáo trong nghi lễ tang ma. 

Cái chết của thành viên trong gia đình khiến người thân rơi vào trạng thái 

đau khổ về mặt tinh thần, đớn đau thể xác, nhập nhằng về mặt xã hội, rối loạn về 

đạo đức, hay mơ hồ trong tâm trí. Quá trình này đưa đến một tình trạng không mong 

đợi và để đương đầu với những điều này con người cần đến những nghi lễ tôn giáo. 

Các nhà nhân học đã chứng minh nguồn gốc tôn giáo bắt nguồn từ nhu cầu vượt qua 

sự khủng hoảng do cái chết gây nên. Crawley (1905) trong “The tree of life” (Cây 

đời) [64] và Jane Harrison trong “The Prolegomena to the Study of Greek Religion” 

(Lời giới thiệu của một nghiên cứu về nghi lễ của người Hy Lạp) [72] đã đưa ra 



 

 

  

bằng chứng rằng đức tin và cúng tế được nảy sinh ra từ khủng hoảng về sự tồn tại 

của con người – cái chết. 

Thật vậy, con người luôn sợ hãi trước cái chết, nên từ cổ chí kim cố tìm mọi 

cách để xa tránh những điều đau buồn do cái chết gây ra thông qua tôn giáo. Tôn 

giáo ảnh hưởng đến thái độ của con người đối với cái chết và quan niệm về cuộc 

sống vị lai, vì thế yếu tố tôn giáo được phản ánh rõ nét trong nghi thức tang lễ. 

Người tin theo tôn giáo nào, khi sắp qua đời đều tỏ rõ mong muốn con cái tổ chức 

tang lễ theo nghi thức đó. Lễ tang được tiến hành theo các nghi thức tôn giáo khác 

nhau vừa có những điểm chung (do chức năng của tôn giáo tạo nên) vừa có những 

điểm khác nhau (do thế giới quan và nhân sinh quan của từng tôn giáo) 

Các tôn giáo đều quan niệm cuộc sống hiện tại nơi trần gian là tạm bợ, đau 

khổ, và cuộc sống vị lai mới có ý nghĩa. Chết tức là rời xa cuộc sống ngắn ngủi nơi 

trần thế để hòa nhập vào cuộc sống vĩnh hằng, hạnh phúc. “Phật giáo cho rằng sống 

trên đời là bể khổ, nên cuộc sống thực không có gì lưu luyến, nuối tiếc” [29: 24]. 

Với quan niệm đó, những người theo Phật giáo đón nhận cái chết thanh thản. Quan 

điểm của Đạo giáo về sự sống chết: “(…) sinh đạo tương hợp, dưỡng sinh toàn thân, 

thản nhiên đón nhận sự sống chết” [29: 25]. Người Công giáo xác tín “chết không 

phải là hết mà là bước vào một cuộc sống mới vĩnh cửu.” [42: 146]. Với những 

quan niệm trên, các nghi thức tang lễ đều hướng đến việc cầu phúc cho người chết ở 

thế giới bên kia bằng nghi thức cầu siêu, cầu an và cầu nguyện. 

Dù hòa thượng T.D.T – chủ sự lễ tang của bà Q.T.C (một Phật tử đã quy y Tam 

bảo) hay thầy tụng L.N.T trong lễ tang của ông L.T (không theo tôn giáo), đạo sĩ 

C.H.B chủ sự lễ tang T.T.N  (tín đồ Đạo giáo), hoặc linh mục Tôma T.B.D thực 

hiện thánh lễ cho ông T.C (tín đồ Công giáo) đều đọc kinh cầu nguyện giúp người 

quá cố biết mình đã chết, không nên lưu luyến chốn trần gian mà trở về với thế giới 

bên kia để linh hồn được siêu thoát và an lành. Các chủ sự không đọc kinh một 

mình mà hướng dẫn cho thân nhân, cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện. Và con 

người dù có niềm tin tín ngưỡng nào cũng đều tin rằng việc người sống đọc kinh 

cầu nguyện rất có ý nghĩa cho sự cứu độ người quá cố. 



 

 

  

[Lễ tang bà Q.T.C ngày 8-4-2010; Lễ tang bà T.T.N ngày 27-6-2010; Lễ tang L.T 

ngày 3-7-2010, lễ tang T.C ngày 21-6-2011] 

Mặt khác, các tôn giáo đều xem việc độ vong cho người chết là bổn phận của 

những người sống, việc con cháu thành tâm tụng niệm sẽ giúp hóa giải tội lỗi của 

người chết để tỏ lòng thảo hiếu đối với ông bà, cha mẹ. Nên trong suốt giai đoạn 

ngưỡng (thời gian để tang) con cái luôn đọc kinh cầu nguyện. 

Như vậy, các tôn giáo đều quan niệm thời gian tiến hành lễ tang là giai đoạn 

chuyển tiếp, người chết đang ở giữa hai thế giới sống và chết, nên cần sự trợ giúp 

của người sống – vai trò của người trưởng nam được thể hiện rất rõ trong nhiệm vụ 

này. 

Cả hòa thượng (Phật giáo), đạo sĩ  (Đạo giáo) và linh mục (Công giáo) đều 

dùng nước để thánh tẩy sự ô uế của cái chết vì “Nước được coi là phương tiện tẩy 

uế thông thường” [15: 1028] và  nước được thánh hóa mang sức mạnh siêu nhiên và 

thần bí – đó là ân huệ của thần linh có thể chữa lành bệnh tật, biến điều xấu thành 

điều tốt, xóa đi cái gì ô uế, xua đuổi được quỷ khỏi người điên… [15: 1028]. Tuy 

nhiên, ở mỗi tôn giáo nghi thức “thánh hóa” nước khác nhau và thời điểm chủ sự 

dùng nước thánh không giống nhau. Ý nghĩa của “nước thánh” đối với người chết 

cũng khác khau ở từng tôn giáo.  

Chức năng chung của tôn giáo giúp người quá cố siêu thoát và cung cấp 

phương tiện nhằm xoa dịu nỗi đau của người sống nhưng xuất phát từ nhân sinh 

quan và thế giới quan khác nhau, mỗi tôn giáo có quan niệm khác nhau về cái chết 

nên hành vi ứng xử của mỗi tôn giáo đối với cái chết không giống nhau thể hiện qua 

nghi thức tang lễ. Cùng là người Hoa Quảng Đông nhưng tùy theo theo tôn giáo của 

người quá cố mà người thân sẽ mời hòa thượng (Phật giáo), linh mục (Công giáo) 

hay đạo sĩ (Đạo giáo), thầy tụng (người chuyên đi cúng đám của Phật giáo) làm chủ 

sự cho lễ tang. Mỗi vị chủ sự sẽ thực hiện lễ tang theo nghi thức Phật giáo, Công 

giáo, Đạo giáo hay tín ngưỡng dân gian cổ truyền. Sự khác nhau mang tính tôn giáo 

trong nghi thức tang lễ thể hiện qua cách bày trí ở linh đường, người chủ sự tang lễ, 

nội dung kinh cầu nguyện, cách thức tụng kinh, các nghi thức trong 3 giai đoạn của 



 

 

  

tang lễ: trước ngưỡng, trong ngưỡng và sau ngưỡng cùng với nhận thức, thái độ và 

hành vi của con cái người quá cố trong lễ tang. 

Lễ tang theo nghi thức Phật giáo 

Quan niệm về sự chuyển đổi của cái chết theo Phật giáo “(…) một người 

sống thành ra một thi hài gắn với một hồn phách ô uế. Thông qua việc “tiêu hủy tử 

thi” thì hồn phách này được chuyển đổi thành ra một tinh anh hồn phách [surviving 

essence]. Cái tinh anh hồn phách này có khả năng hấp thu “phúc đức” do người 

thân tạo ra cho người quá cố. Sau một khoảng thời gian không xác định nào đó thì 

tinh anh hồn phách còn lại đó sẽ được chuyển biến tiếp nữa thông qua tái sinh thành 

ra một tồn tại mới. Trạng thái tồn tại mới này sẽ được quyết định bởi sự phúc đức 

hay là thất đức mà người này tạo ra ở kiếp trước và đời này, và bởi phúc đức do 

người thân tạo ra [4: 8].  

Đối với những người theo Phật giáo, chết không phải là sự khủng hoảng của 

cuộc đời vì “Phật giáo cho rằng, người ta không phải lấy sống làm vui, lấy chết làm 

buồn, lâm chung là lúc trả hết duyên nghiệp của sinh mệnh” [39: 126]. Sau khi chết, 

khoảng thời gian 49 ngày là giai đoạn Thân trung ấm – giai đoạn ngưỡng giữa kiếp 

này và kiếp sau. Trong giai đoạn này, thân nhân người quá cố cần ăn chay, niệm 

Phật, tụng kinh, làm việc lành, không sát sinh để tạo nghiệp lành cho người quá cố, 

giúp người chết đầu thai kiếp sau. 

Với những quan niệm trên, lễ tang theo nghi thức Phật giáo thường chú trọng 

đến việc tụng niệm cho linh hồn người quá cố được siêu thoát và thường đơn giản 

hóa các hành vi mang ý nghĩa phòng vệ theo phong tục tập quán. Bởi người chết sẽ 

nhanh chóng được siêu thoát, được đầu thai thành kiếp khác tốt hơn hay không là do 

chính nghiệp người đó tạo nên mà ít chịu ảnh hưởng của những nghi thức do người 

sống hỗ trợ. 

Những người Hoa Quảng Đông quy y Tam Bảo, trước giờ lâm chung thường 

dặn dò con cái mời hòa thượng làm chủ sự cho lễ tang của mình.  

Bà Q.T.C, khi biết bệnh tình ngày một nặng không qua khỏi, bà dặn dò người thân 

(con nuôi, cháu) mời nhà sư về làm lễ tang cho bà (vì bà muốn nghe kinh Phật), 



 

 

  

không nhận phúng điếu dưới bất kỳ hình thức nào, cúng cơm chay cho bà. Ngay 

gian dành cho lễ tang của bà ở nhà tang lễ An Bình, gia đình có đặt tấm bảng ghi 

“miễn cúng heo quay” 

[Nhà tang lễ An Bình, quận 5,  ngày 08-04-2010, NKĐD]  

Hòa thượng T.D.T giải thích việc gia đình cúng thức ăn chay cho người quá 

cố và vì sao để bảng “miễn cúng heo quay”: 

“Đối với Phật giáo, điều đầu tiên của ngũ giới là không sát sinh. Sát sinh tạo ra 

nghiệp ác lớn. Cúng heo quay cho người chết chẳng khác nào làm tăng thêm nghiệp 

ác cho họ”  

[Hòa thượng T.D.T (nam, 60 tuổi), tại nhà tang lễ An Bình, quận 5,  ngày 8-4-

2010, NKĐD] 

“Khi bà Q.T.C hấp hối, gia đình mời hòa thượng T.D.T về tụng kinh bái sám, niệm 

chú Đại Bi, chú Cát Tường, kinh Phật thuyết A Di Đà cầu an cho tâm hồn bà được 

lắng đọng, hướng về điều lành, xua đuổi ma quỷ để bà ra đi trong an lành trong lúc 

đó con cháu không ngừng đọc sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đến lúc bà trút hơi 

thở cuối cùng, thì chuyển sang đọc chín chữ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà 

Phật và tụng kinh A Di Đà để giúp bà cảm nhận rằng Phật A Di Ðà đang ở bên 

mình, tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di 

Ðà” 

[Hòa thượng T.D.T (nam, 60 tuổi), nhà tang lễ An Bình, quận 5,  ngày 8-4-2010, 

NKĐD] 

Thích Điền Tâm giải thích “Bái sám là một phương thức tiến vong thịnh 

hành. Sau khi người thân chết, sám trừ tất cả các nghiệp chướng trước kia, các sư 

chủ trì lễ nghi bái sám, tụng kinh lễ Phật để thỉnh cầu xá miễn tội lỗi khi còn sống 

trước kia, để họ bình an đi qua hiểm cảnh Trung ấm, đạt được vãng sinh tốt” [39: 

421] 

Lễ tang theo nghi thức Phật giáo được tổ chức trang nghiêm để biểu thị lòng 

hiếu kính và đơn giản để biểu thị lòng thương xót. Tụng kinh và niệm Phật là nội 

dung quan trọng nhất trong lễ tang của Phật tử. 

Theo nguyện vọng của bà Q.T.C, lễ tang bà do hòa thượng T.D.T làm chủ sự tiến 

hành theo nghi thức Phật giáo gồm nghi thức khẩm liệm, an vị, cầu siêu, và tiễn 



 

 

  

đưa. Niệm Phật và tụng kinh cầu nguyện (có sự cộng hưởng giữa Hòa thượng, tu sĩ 

và người thân) kết hợp dàn nhạc lễ (với các nhạc cụ: khánh, mỏ, chập chả, trống, 

linh là hoạt động chính trong lễ tang theo nghi thức Phật giáo. Mỗi nghi thức hòa 

thượng T.D.T tụng bài kinh khác nhau: Nghi thức khẩm liệm đọc kinh A Di Đà; 

nghi thức an vị (đã đưa người chết vào quan tài và đặt ở chính tẩm, an vị để người 

chết định hồn) tụng Đại Bi Chú, Chú Vãng Sanh, khi cầu siêu đọc kinh Địa Tạng, 

kinh Quảng Sám và để tiễn đưa người quá cố đến nơi yên nghỉ cuối cùng bằng Đại 

Bi Chú.  

“Kinh A-di-đà là bản rút ngắn của Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm 

kinh, trình bày phương pháp nhất tâm niệm danh hiệu A-di-đà và sẽ được A-di-đà 

tiếp độ về cõi cực lạc lúc lâm chung (niệm Phật). Kinh A Di Đà do đức Phật Thích 

Ca Mâu Ni thuyết về y và chánh báo của đức Phật A Di Đà nơi thế giới cực lạc ở 

phương Tây, cách cõi Ta Bà này mười muôn ức cõi Phật. Kinh cũng chỉ bày pháp 

môn niệm Phật để được vãng sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà”. 

[Lễ tang Q.T.C, nhà tang lễ An Bình ngày 8-11/4/2010, NKĐD] 

Hòa thượng T.D.T giải thích mục đích của nghi thức tang lễ Phật giáo:  

“Giải oan cho người mất, người mất còn những gì uất ức trong lòng khi nghe lời 

kinh sẽ được thanh thản mà sớm vãng sanh rời xa chốn trần gian, trở nên tự tại đến 

cõi Phật mà đầu thai”.  

[Hòa thượng T.D.T (nam, 60 tuổi), nhà tang lễ An Bình, ngày 8-4-2010,NKĐD] 

Và ý nghĩa của các kinh (do hòa thượng, tu sĩ, thân nhân cùng tụng niệm) trong 

từng nghi thức:  

“Đại Bi Chú, xả tịnh, giũ sạch bụi trần. Kinh A Di Đà, nói về thế giới Tây 

phương cực lạc. Kinh Địa Tạng đọc trong nghi thức cầu siêu, nếu người chết 

có tội còn ở địa ngục thì kêu người chết mau trả hết tội để thoát khỏi địa 

ngục. Tụng kinh Thủy Sám cho những người có tội ở Diêm Vương, nên sớm 

sám hối để được vãng sanh. Thuyết pháp để người chết hãy buông hết tư 

tưởng của người phàm mà hãy đón nhận những lời của Phật dạy để sớm vãng 

sinh”. 



 

 

  

 Không chỉ niệm Phật và tụng kinh, hòa thượng T.D.T còn trang bị cho bà 

Q.T.C một hành trang rất có ý nghĩa cho sự siêu thoát của bà: 

Thi hài bà được đắp tấm vải màu vàng có ghi chữ (chữ Hán) Nam mô Tây 

phương cực lạc thế giới, đại từ, đại bi, A Di đà. Nam mô A Di Đà Phật  Theo 

hòa thượng T.D.T “Miếng vải này ngày xưa do các vị cao tăng đã tụng kinh, 

niệm chú vào, người đắp miếng vải này được an lành, đi nhẹ nhàng và dùng 

một xâu chuỗi niệm Phật đặt vòng giữa hai bàn tay của bà như đang lần tràng 

hạt”.  

Hàm nghĩa của câu “Nam Mô A Di Đà Phật” là “Quy mệnh hướng A Di Đà 

Phật. Ngài sẽ đem linh hồn người đến thế giới cực lạc” 

Phía trước quan tài của Phật tử người ta gắn chữ vạn – tượng trưng cho sự 

hiện diện của Đức Phật. Theo Từ điển Phật học, chữ vạn “biểu thị công đức của 

Phật” [108]. Chữ vạn hiện diện trong lễ tang có ý nghĩa mang đến sự cát tường, an 

lành cho người quá cố và thân nhân. Con người cảm nhận sự bình an khi nhìn thấy 

sự hiện diện những dấu chỉ của Đức Phật. 

Hành vi mang ý nghĩa biểu tượng: vẩy nước quanh thi hài người quá cố (khi 

khâm liệm), quanh quan tài (nghi thức an vị) và cả trên thân nhân đang quỳ quanh 

quan tài, mang ý nghĩa xả tịnh, giúp người chết thanh tịnh, siêu thoát, nhẹ nhàng trở 

về thế giới Tây phương cực lạc là nghi thức quan trọng trong lễ tang Phật giáo. Khi 

thực hiện nghi thức xả tịnh, hòa thượng T.D.T đọc chú Trừ Tất Cả Nghiệp Chướng 

Vãng Sanh Tịnh Ðộ. 

 Bên cạnh nghi thức xả tịnh cho người chết, nghi thức biến thực cũng không 

kém quan trọng vì theo hòa thượng T.D.T: 

“Người chết không thể trực tiếp ăn thức ăn của người sống cúng mà phải nhờ nghi 

thức biến thực người chết mới có thể ăn thức ăn đó”. 

Khi bà Q.T.C chưa được liệm (còn đặt trong nhà xác) người ta đã đặt một bàn vong 

trên có đủ nhang đèn và thức ăn chay, nên ngay khi thực hiện nghi thức “xả tịnh” 

bằng việc rẩy nước vào thi thể bà, hòa thượng còn rảy nước vào thức ăn. Vừa rảy 

nước hòa thượng vừa đọc thần chú (bằng tiếng Quảng Đông: tạm dịch “Án Nga 

Nga Nẳng Tam Bà Phạ Phiệt Nhựt Ra Hồng” trước tên tuổi, tên hèm của hương 



 

 

  

linh bà). Và đến khi thi hài được liệm xong, quan tài được đưa ra nhà quàn, một lần 

nữa hòa thượng thực hiện “biến thực” (chữ của hòa thượng T.D.T) 

[Lễ tang bà Q.T.C, nhà tang lễ An Bình, ngày 8-4-2010, NKĐD] 

Theo hòa thượng T.D.T: 

“Quy mô lễ tang không quan trọng: có điều kiện thì tổ chức nhiều nghi thức, 

không có điều kiện cúng đơn giản. Quan trọng nhất là vị chủ lễ và người thân 

cùng hiệp lực, thành tâm cầu nguyện, người mất mới nhận được phúc. 

Ngược lại, dù lễ tang được tổ chức quy mô nhưng thân nhân không thành 

tâm khi cầu nguyện, thì người quá cố không nhận được sự siêu độ. Theo Phật 

giáo, người chết sẽ được về thế giới cực lạc ở đó có mọi thứ, không cần phải 

mang theo thứ gì ở trần gian. Theo đúng quan niệm Phật giáo, người ta sẽ 

không chôn theo người chết bất cứ thứ gì, không đốt vàng mã”.  

 [Lễ tang bà Q.T.C,  nhà tang lễ An Bình, ngày 8-4-2010, NKĐD] 

Phật giáo cho rằng những hành động của người quá cố trong thời gian gần 

chết [cận tử nghiệp] và hoạt động của thân nhân trong 100 ngày sau đó có ý nghĩa 

quyết định nghiệp tiếp theo của người đó. Nếu cận tử nghiệp tốt (được khai thị bởi 

chân thiện tri thức, chợt hiểu ra được lẽ huyền vi sống chết, tâm không tham luyến, 

trí không điên đảo, buông bỏ tất cả), hương linh có thể từ phàm chuyển nên thánh. 

Còn cận tử nghiệp xấu, hương linh sẽ bị sa vào ba đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc 

sanh), hoặc nếu được sinh vào cõi người, cũng là người ngu si, sân hận, bệnh hoạn, 

khốn khó trong hậu kiếp. 

Bà Q.T.C có cận tử nghiệp an lành vì bà ăn chay, làm việc thiện, làm công quả cho 

chùa. Những người có cận tử nghiệp “lành” như thế sẽ có được cuộc sống tốt về 

sau vì theo triết lý Phật giáo “Gieo nhân nào gặt quả đó”. Một người cả đời sống tốt 

sẽ có cuộc sống tốt đẹp đời sau và ngược lại. Với quan niệm này hòa thượng T.D.T 

khuyên con cháu bà Q.T.C phải tuyệt đối ăn chay, tụng kinh, cầu nguyện liên tục 

đến 100 ngày, ấn tống kinh điển, mở cửa bố thí cho người nghèo, lập đàn mời sư 

thuyết pháp, phóng sinh, xây chùa, lập tháp và hồi hướng để hương linh bà được 

hưởng một phần bảy công đức ấy. 



 

 

  

Mặt khác, vì quan niệm “người chết phải chịu bảy lần phán xét, mỗi lần 7 

ngày đi qua một điện ở âm ty, sau 7 tuần vong hồn đã siêu thoát” [5: 12] thời gian 

này con cháu phải cúng thất nhằm độ trì cho người quá cố vượt qua được 7 địa 

ngục. Thời gian 7 tuần (7 thất) là giai đoạn ngưỡng của người chết, trong bảy thất 

này người chết sẽ được định đoạt lên cõi niết bàn hay xuống địa ngục tùy vào sự 

thành tâm cầu nguyện của con cái, giúp giảm bớt sự tội lỗi do người quá cố gây nên 

lúc sinh thời. 

Lễ tang của người Hoa Quảng Đông theo Phật giáo cho thấy họ quan niệm 

chết là sự chuyển đổi từ kiếp này sang kiếp khác, kết thúc một “duyên nghiệp” của 

một sinh mệnh. Quá trình chuyển đổi của người chết trải qua các giai đoạn: Từ 

người sống trở thành tử thi nằm bất động với hồn phách ô uế.  Sau đó trải qua giai 

đoạn Thân trung ấm – giai đoạn giữa kiếp này và kiếp sau, vong linh phải trải qua 

sự tra xét thiện ác lúc sinh tiền trong 7 thất (49 ngày). Tùy thuộc vào đức độ của 

người quá cố và sự hiệp tâm tụng niệm của người thân và pháp sư, người quá cố sẽ 

trải qua giai đoạn Trung ấm an lành và được đầu thai thành kiếp khác tốt đẹp và 

ngược lại sẽ trở thành loài vật, hoặc cuộc đời không tốt đẹp. 

Lễ tang theo nghi thức Đạo giáo 

Đạo giáo cho rằng, sau khi con người chết đi “linh hồn sẽ không tiêu tan 

cùng xác thịt mà đi đến một thế giới khác-địa ngục. Ở đó, người thống trị địa ngục 

là Diêm Vương sẽ tiến hành phán xét các hành vi của con người khi còn sống trên 

dương gian. Sau đó, căn cứ vào sự thiện, ác của người đó mà phán định xem người 

đó sẽ đầu thai làm loài nào. Thời gian linh hồn ở dưới âm ty là một hành trình dài, 

phải làm rất nhiều thủ tục, đi qua rất nhiều cửa ải…” [29]. Những cửa ải đó là: “Sau 

khi con người chết đi, Diêm Vương căn cứ theo quyển sổ sinh tử, phái Hắc Bạch Vô 

Thường đến trước để tìm linh hồn. Linh hồn đi theo Hắc Bạch Vô Thường xuống 

âm ty. Các linh hồn đến gặp Thổ địa để cắt hộ khẩu trên dương gian và đến chỗ 

Thành hoàng lĩnh giấy thông hành để đi về âm giới. Trước khi vào địa phủ, linh hồn 

với sự áp giải của Sát thần sẽ quay trở lại cố hương để bái biệt lần cuối, rồi đi vào 

cửa địa phủ, đi qua cầu Nại Hà: Những người khi còn sống hành thiện tích đức thì 



 

 

  

được thần, Phật hộ tống đi qua cầu thuận lợi. Những người khi còn sống làm nhiều 

việc ác phần lớn những con quỷ dữ tợn kéo xuống dòng sông máu ô uế bên dưới 

cầu chịu tội hình. Trước khi đi xuống địa phủ đến Vọng Hương đài nhìn về hướng 

quê nhà để từ biệt lần cuối. Sau đó đi hết con đường Hoàng tuyền, chuẩn bị đón 

nhận phán quyết của Diêm Vương cũng như các hình phạt của mười tám tầng địa 

ngục. Linh hồn được phán quyết tại Thập điện Diêm Vương trước khi được đầu thai 

thành kiếp khác.” [29] 

Như vậy, theo quan niệm Đạo giáo chết là kết thúc cuộc sống trần thế và gia 

nhập vào thế giới âm ty đầy quỷ dữ. Người quá cố phải trải qua hành trình dài đầy 

đau đớn để đến cõi thần tiên. Lễ tang mang đến cho người chết phương cách vượt 

qua sự sợ hãi và đau đớn khi trải qua các cửa ải. 

Nếu như lễ tang của Phật tử, ngoài bàn vong có di ảnh người quá cố, là bàn 

thờ Bồ Tát Địa Tạng, thì lễ tang của người theo Đạo giáo, người ta lập bàn thờ Thái 

Thượng Lão Quân. 

Như đã đề cập ở trên, Đạo giáo quan niệm một chết đi thì linh hồn người đó 

bắt đầu một cuộc hành trình mới qua nhiều cửa ải để được đầu thai thành kiếp khác, 

và cuộc hành trình này cần phải có lộ phí. 

Khi tiến hành nghi thức liệm người ông L.T, Đạo sĩ nhắc con cháu đặt vào túi áo 

ông tiền giấy – gọi là tiền mãi lộ, vì tiền này cần cho ông qua sông, qua cầu. 

[Lễ tang L.T, nhà tang lễ Quảng Đông, ngày 03-07-2010, NKĐD]. 

Trước khi liệm “đạo sĩ tính toán giờ liệm, dựa vào con vật cầm tinh của 

người chết, can chi của ngày tháng người đó chết, căn cứ theo thuyết ngũ hành mà 

tính toán ra những con giáp phạm xung và những việc cần kỵ húy. Sau đó, dán tờ 

giấy này ở linh đường. Khi đưa thi thể nhập quan, tất cả những người thân, bạn bè 

cầm tinh con giáp phạm xung đều phải tránh mặt, nếu không sẽ bất lợi đối với gia 

quyến” [29: 297] 

Một đạo sĩ giải thích: 

“Trong gia đình, người nào kỵ tuổi với người chết (trừ trưởng nam và cháu đích 

tôn) sẽ không được nhìn vào quan tài (khi liệm, động quan và hạ huyệt) (có thể cúi 



 

 

  

đầu xuống, hay quay sang phải, sang trái). Vì nếu người kỵ tuổi người chết nhìn 

vào quan tài sẽ lấp luôn linh hồn của người chết, không đầu thai được”. 

[C.H.B (nam, 52 tuổi) –Khánh Vân Nam Viện, đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 10, 

ngày 30-3-2010, NKĐD]. 

Ông C.H.B, đạo sĩ của Khánh Vân Nam Viện, chuyên gia thực hành tôn 

giáo, thường làm chủ sự lễ tang theo nghi thức Đạo giáo, cho rằng tụng kinh là điều 

quan trọng nhất trong lễ tang, giúp người chết siêu thoát, nhanh chóng thoát khỏi 

những khổ nạn ở cõi địa ngục và mang đến sự an lành cho người sống. Mỗi nhóm 

tụng kinh thường có từ 6 đến 10 người trong đó có 1 người chủ xướng và những 

người khác tụng theo và 5 người sử dụng năm loại pháp khí (khánh, mỏ, chả, trống, 

linh) làm cho không khí lễ tang trở nên bi ai và linh thiêng. Mỗi nghi thức ở mỗi 

thời điểm trong lễ tang sẽ tụng những bài kinh khác nhau: 

“Khi một người vừa tắt thở, sau đó vài giờ hay trong đêm đó, người ta tụng Bảo 

hoàng kinh, để dẫn người quá cố xuống âm phủ không bị cô hồn cản đường. Theo 

phong tục, kinh này rất quan trọng cho sự đầu thai thành kiếp khác của người quá 

cố. Sau một đêm tụng Độ nhân kinh để người quá cố biết mình đã chết rồi không 

liên quan gì đến dương gian, không lưu luyến cuộc sống, tình cảm, các mối quan hệ 

ở trần thế. Sau 3 ngày, khi quá cố đã biết mình chết, và bắt đầu hành trình trải qua 

thập điện, đạo sĩ tụng Luyện lò kinh để người chết không bị ma quỷ cản đường, 

nhanh chóng đi đến Thập điện. Cuối cùng khi người quá cố đã đến thập điện sẽ đọc 

kinh Tam quan kinh để giảm tội, nhanh chóng vượt qua thập điện, sớm đầu thai 

kiếp khác”. 

[C.H.B (nam, 52 tuổi) – Khánh Vân Nam Viện, ngày 30-3-2010, NKĐD] 

Khác với quan niệm của Phật giáo và Công giáo, Đạo giáo cho rằng mọi 

người sau khi chết đều phải trải qua giai đoạn ngưỡng – chịu sự xét xử về những 

hành vi ứng xử của người đó lúc sinh thời tại thập điện Diêm Vương. Người nào 

sống tốt ở trần thế sẽ sớm vượt qua Thập điện này và ngược lại phải đền những tội 

mình đã gây ra ở trần gian. Và chỉ sau khi trải qua hết 10 “ải” này mới được đầu 

thai thành kiếp khác. Đạo giáo cho rằng trong vòng 49 này, người quá cố cần sự hỗ 

trợ của người sống để họ vượt qua sự trừng phạt. Lời kinh của người sống rất có ý 



 

 

  

nghĩa đối với người chết trong việc chịu đựng những trừng phạt nơi địa ngục. Tôn 

giáo không thể giúp con người tránh được vấn đề đau khổ mà làm cho con người có 

thể chịu đựng được sự đau khổ. 

Trong khi Phật giáo cho rằng lời kinh giúp người chết thanh thản ra đi, Đạo 

giáo quan niệm lời kinh để xin giảm tội cho người quá cố. 

“Người sống đọc kinh cho người quá cố giống như bác sĩ gây tê cho bệnh nhân 

trước khi phẫu thuật, và thuốc tê chỉ giảm đau chứ không có nghĩa là không đau. 

Một người bị tội nặng dù được con cháu đọc kinh bản thân người đó cũng bị trừng 

phạt, nhưng được giảm sự đau đớn”. 

[C.H.B (nam, 52 tuổi), Khánh Vân Nam Viện, ngày 30-3-2010, NKĐD] 

Theo quan niệm của Đạo giáo thì trên cõi trời có Ngọc Hoàng Thượng Đế và 

nhiều vị thần ngự trị. Trong số các vị thần được người đời thờ kính có Nam Tào và 

Bắc Đẩu, hai vị thần chuyên ghi chép và kiểm soát sổ sinh, sổ tử của loài người. 

Chòm sao Bắc Đẩu (Đại Hùng Tinh) tượng trưng cho thần Bắc Đẩu. Bỏ tấm ván 

Thất tinh vào trong quan tài, người ta hy vọng rằng linh hồn người chết sẽ được vị 

thần giữ sổ tử che chở. 

Theo nghi thức Đạo giáo, sau khi chôn 3 ngày, gia đình nhờ thầy làm lễ mở 

cửa mả để vong hồn người chết được siêu độ. Thức cúng gồm 5 thứ đậu (có nơi 

dùng cả mè), một cây thang làm bằng bẹ chuối hay cây sậy, 3 ống đựng gạo, muối 

và nước, 1 cây mía lau có chín lóng, 5 thứ đậu được đặt trước đầu mộ cùng với 

nhang đèn. Thầy tụng đi đầu dẫn theo thân nhân người chết cầm cây mía lau có cột 

con gà con đi 3 vòng quanh ngôi mộ mới. Sau khi cúng xong, người ta bỏ con gà lại 

tại mả, bưng khay rước vong về nhà thờ.  

“Cây thang dành cho người quá cố leo ra khỏi huyệt mồ là 7  nấc (nam), 9 nấc (nữ). 

Năm thứ đậu và gạo muối cùng nước dùng để hồn người chết ăn uống cho no dạ, gà 

được hiểu là gà linh, khi bị đánh nó kêu lên làm vong hồn người chết đang mê muội 

chưa biết mình đã chết, tỉnh ra”. 

[T.C (nữ, 64 tuổi), đường Mai Xuân Thưởng, quận 6, ngày 27-3-2010, NKĐD]  

Theo đạo sĩ C.H.B, Khánh Vân Nam Viện, lễ tang của người Hoa Quảng 

Đông hiện nay đang có xu hướng đơn giản hóa (vì được tổ chức tại nhà tang lễ), chỉ 



 

 

  

mời Đạo sĩ tụng kinh. Tuy nhiên, cũng còn một số gia đình giàu có, muốn tổ chức lễ 

tang cho người thân đầy đủ những nghi thức xưa vì tin rằng những nghi thức đó 

giúp vong hồn người quá cố sớm được đến cõi cực lạc. Đó là nghi lễ thắp đèn. Theo 

Đạo giáo sinh tử kinh thi “Thắp đèn là một nghi thức thường thấy trong việc thiết 

đàn niệm kinh làm phép của Đạo giáo. Đạo giáo cho rằng, đèn là công cụ làm phép 

rất hữu dụng, có ý nghĩa tượng trưng cho ánh sáng, tiêu tai trừ hại và cứu khổ nhân 

loại. Ánh sáng đèn của các bậc thần thánh có thể thông đạt tới thần linh và cũng có 

thể chiếu rọi tới tận địa phủ” [29: 329]. 

Theo mô tả của Đạo sĩ C.H.B: 

“Lễ thắp đèn bao gồm nhập đàn, thắp hương, nâng rượu mời thiên tôn, đọc kệ, đốt 

đèn, mời thánh, tấu biểu. Pháp sư và các đạo sĩ nhập đàn, đốt hương cúng dường 

Thái Ất Cứu Khổ thiên tôn, Cửu U Bạt Tôi thiên tôn, Thập Phương Cứu Khổ thiên 

tôn, Đăng Quang Phổ Chiếu thiên tôn, Cửu U Chư thiên địa ngục chủ, lên đàng 

cảm ứng, điều hiện uy linh. Sau đó đọc bài “đăng kệ”. Đốt đèn thắp sáng các đèn 

làm công cụ hành lễ, tượng trưng cho việc dùng ánh sáng của đèn pháp (pháp đăng) 

chiếu rọi cõi địa ngục, giúp các vong hồn thoát khỏi địa phủ. Thỉnh mời các vị quan 

cai quản địa phủ như Thái Ất Cứu Khổ thiên tôn, Đông Nhạc Đại Đế giáng lâm 

xuống đàn tràng… thỉnh cầu các vị thiên tôn bảo hộ cho đàn tràng, cứu vớt các linh 

hồn ở cõi u minh. Các pháp sư, đạo sĩ thực hiện nghi thức phá ngục. Bắt đầu đi 

vòng quanh đàn tràng, theo chiều kim đồng hồ, bái tạ thần tiên, thiên tôn ở các 

phương và các thần linh cai quản địa ngục. Sau khi về lại vị trí xuất phát ban đầu ở 

hướng Đông, pháp sư sẽ tồn tưởng, bộ cang, bắt quyết, sau đó dùng pháp trượng vẽ 

bùa đã cầm trong tay làm động tác mở cửa ngục trên bức trang, đại diện cho địa 

ngục ở hướng Đông, miệng niệm chú, tượng trưng cho việc phá địa ngục phương 

Đông”. 

[C.H.B (nam, 52 tuổi), Khánh Vân Nam Viện, ngày 30-3-2010, NKĐD] 

Đạo giáo của người Hoa Quảng Đông hiện nay có sự dung hợp của tư tưởng 

Nho giáo, Phật giáo, cùng dung nạp cả những yếu tố tín ngưỡng dân gian, 

nên nghi thức tang lễ theo Đạo giáo được nhiều người Hoa thực hiện. Nghi 



 

 

  

thức lễ tang Đạo giáo gần với nghi thức tang lễ cổ truyền của người Hoa 

Quảng Đông.  

 Lễ tang theo nghi thức Công giáo 

Người Công giáo nói chung và Công giáo Hoa Quảng Đông đều tin rằng cái 

chết là sự an bài của Chúa. Sau cái chết trần thế, con người được trở về với Chúa và 

có một cuộc sống mới vĩnh cửu. Cuộc sống vĩnh cửu này sướng hay khổ là do cuộc 

sống hiện tại này ta có tin vào Thiên Chúa và có sống phù hợp với niềm tin ấy hay 

không. Niềm tin đó của người Công giáo gói gọn trong câu kinh “Tôi trông đợi kẻ 

chết sống lại và sự sống đời sau”. Chính vì thế, đối với người Công giáo mục đích 

của lễ tang là ca ngợi Chúa, tỏ lòng tin tưởng Chúa, tán dương linh hồn người chết 

trước Chúa, về cuộc sống và cái chết của con người do Chúa mang lại. Chết là được 

sống lại với Chúa ở Nước trời, hạnh phúc và cuộc sống đời đời.  

Nghi thức tang lễ Công giáo được thể hiện qua Bí tích xức dầu bệnh nhân, 

nghi thức tẩm liệm, cộng đoàn hiệp thông đọc kinh cầu nguyện khi viếng người quá 

cố, nghi thức động quan, từ biệt và nghi thức tại nghĩa trang hoặc ở nhà thiêu.  

Nghi thức tang lễ của người Công giáo ở mọi nơi trên thế giới đều giống 

nhau, chỉ khác nhau về chi tiết do ảnh hưởng văn hóa của từng dân tộc. Đối với 

người Công giáo, Bí tích Xức dầu bệnh nhân để cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ người 

hấp hối vững vàng đức tin, mang đến cho người đang lâm chung cảm giác an toàn, 

cảm nhận rằng Chúa đang ở bên cạnh và sẽ đưa họ vào “Nước Trời” ngay khi tắt 

thờ. Nhờ cảm giác đó, người lâm chung bớt sợ hãi cái chết và ra đi an lành.  

Bà L.H bệnh đã lâu, khi cảm nhận cái chết đang đến gần, bà có nguyện vọng được 

linh mục đến làm bí tích Xức dầu bệnh nhân. Ngay khi được tin, linh mục Tôma 

H.B.D (linh mục Chánh xứ Nhà thờ Đức Bà Hòa Bình) đến nhà bà. linh mục tiến 

đến bên bà, đặt tay trên đầu bà và nói “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em”. Kế 

đó, tùy nghi rảy nước thánh trên bà và căn phòng và nói “Xin cho nước nầy nhắc lại 

Bí tích Rửa tội đã lãnh nhận và kính nhớ Đức Kitô, Đấng đã chịu nạn, chịu chết và 

sống lại để cứu chuộc chúng ta”; „Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi, chúc tụng 

Chúa là Đấng luôn dùng thần lực của Chúa mà làm cho những yếu đuối của thân 

xác chúng con nên vững mạnh. Lạy Chúa, xin ban cho người con Chúa đây, khi 



 

 

  

được Xức Dầu thánh nầy, với lòng tin, được bổ dưỡng trong cơn đau đớn, và được 

nên mạnh mẽ trong cơn bệnh hoạn. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con”. Sau đó Linh 

mục xức dầu trên trán bà L.H và nói: “Nhờ việc xức dầu thánh nầy và nhờ lòng từ 

bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa thánh thần mà giúp đỡ con” 

[Lễ tang ông L.T, nhà thờ Fanciso Xavier, quận 5, ngày 20-3-2012] 

Có trường hợp linh mục còn nói thêm vài lời nhắn nhủ không chỉ cho người 

đang hấp hối mà cả cho những người đang hiện diện xung quanh người thân: 

 “Anh chị em thân mến ! Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta. Người dùng ơn Bí tích 

mà nâng đỡ chúng ta, dùng tác vụ của linh mục mà tha tội cho những ai sám hối, 

dùng Mình Thánh Người như Của ăn Đàng mà nâng đỡ những ai mong đợi Người 

đến, để họ hy vọng được sống đời đời. Chúng ta sắp cử hành ba Bí tích này, mà 

người thân của chúng ta đây đang xin lãnh nhận. Vậy chúng ta hãy cố gắng giúp 

bệnh nhân bằng lòng bác ái và lời cầu nguyện sốt sắng. 

[Lễ tang ông L.T, nhà thờ Fanciso Xavier, quận 5, ngày 20-3-2012] 

Người Công giáo quan niệm nếu ra đi khi được rửa sạch tội thì sớm được lên 

Thiên đàng, nên trong trường hợp người bệnh còn tỉnh, khi linh mục đến Xức dầu 

thánh, sẽ thực hiện nghi thức Sám hối. 

Với nghi thức Sám hối, linh mục ban ơn đại xá cho người đang lâm chung: 

“Cha dùng quyền Tòa Thánh đã ủy cho, ban ơn Đại Xá và ơn tha thứ mọi tội lỗi 

cho con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Điều này mang đến cho người 

hấp hối cảm giác an toàn, bình thản ra đi. 

[Lễ tang ông L.T, nhà thờ Fanciso Xavier, quận 5, ngày 20-3-2012] 

Đối với người Công giáo, sự hiệp thông cầu nguyện có ý nghĩa quan trọng, 

nên trong lúc linh mục thực hiện Bí tích Xức dầu bệnh nhân những người cùng giáo 

xứ đến cầu nguyện: 

“Lạy Chúa, Chúa đã thương yêu chúng con đến cùng, và đã phó mình chịu chết để 

ban sự sống cho chúng con, xin thương nâng đỡ người thân của chúng con đang 

đau liệt. Nhờ bí tích Xức Dầu Thánh, xin Chúa gìn giữ người thân của chúng con, 

ban thêm sức mạnh, sự bình an của Chúa và giải thoát khỏi mọi sự dữ”. 

[Lễ tang ông L.T, nhà thờ Fanciso Xavier, quận 5, ngày 20-3-2012] 



 

 

  

 Khi người bệnh tắt thở, con cái lau rửa thi thể, mặc bộ quần áo mới may 

màu trắng (phần này theo phong tục cổ truyền), đặt vào tay người chết cây thánh giá 

hoặc xâu chuỗi, và Linh mục tiến hành nghi thức tẩm liệm. 

Trước khi đưa thi hài bà L.H vào quan tài, linh mục chủ sự rảy nước làm phép quan 

tài (vì người Công giáo quan niệm quan tài là “nhà tạm” trong thời gian chờ đợi về 

“Nước Trời”). Đô tỳ đưa thi hài người chết vào quan tài trong khi linh mục đọc 

kinh nói về ý nghĩa của sự chết trong đời sống người Công giáo “(…) anh em đã 

chết với Đức Kitô, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô 

nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, Nguồn Sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ 

được xuất hiện với Người, và cùng với Người hưởng phúc vinh quang.”.  

“(…) chúng con cầu xin Chúa cho thân nhân và bạn hữu của L.H. Xin Chúa biến 

đổi đau thương thành niềm hy vọng vào sự sống đời đời”, cộng đoàn hát một Thánh 

vịnh cậy trông. Nghi thức tẩm liệm kết thúc.  

 [Lễ tang ông L.T, nhà thờ Fanciso Xavier, quận 5, ngày 20-3-2012] 

Trong suốt thời gian quan tài còn quàng tại nhà, mọi người, mọi giới trong 

giáo xứ theo chương trình chung của giáo xứ lần lượt tới đọc kinh viếng xác. Con 

cháu người quá cố luôn túc trực bên thi hài người thân để tiếp những người đến 

viếng xác và chia buồn. 

Đến giờ động quan (người Công giáo tự chọn giờ không trùng với thánh lễ 

thường nhật của nhà thờ để linh mục có thể thực hiện nghi thức tang lễ), linh mục 

chủ sự thực hiện nghi thức động quan tại nhà để đưa quan tài đến nhà thờ để tiến 

hành nghi thức phó dâng và từ biệt.  

Tại nhà thờ Đức Bà Hòa Bình, linh mục chủ sự đứng gần quan tài, quay mặt về 

phía giáo dân, linh mục đọc lời mở đầu, sau đó cộng đoàn hát thánh ca. Trong lúc 

đó linh mục vẩy nước thánh, xông hương lên linh cữu và đọc lời cầu. Cả cộng đoàn  

hát thánh ca. Nội dung của các lời cầu xin và thánh ca là cầu xin Chúa xót thương, 

cứu rỗi linh hồn người quá cố “được sống lại trong hàng ngũ các thánh” . 

[Lễ tang ông L.T, nhà thờ Fanciso Xavier, quận 5, ngày 20-3-2012] 



 

 

  

Sau thánh lễ an táng tại nhà thờ, thi hài người quá cố được đưa đến nghĩa 

trang (an táng) hoặc nhà hỏa táng. Tại nghĩa trang hay nơi hỏa táng sẽ có một nghi 

thức cuối cùng nhằm đảm bảo cho người chết được an lành. 

Thi hài của bà L.H được an táng tại nghĩa trang Đa Phước, linh mục chủ sự đến để 

làm phép huyệt: đọc lời cầu, rảy nước thánh và xông hương trên huyệt. 

Linh mục đọc “Lạy Chúa Jesus Kito, Chúa đã an nghỉ trong mồ ba ngày hầu thánh 

hóa phần mộ của mọi tín hữu Chúa… Lạy Chúa là sự sống lại và là sự sống, xin 

Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa an nghỉ trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa cho 

sống lại trong ánh sáng thánh nhan Chúa, và được nhìn xem ánh sáng vĩnh viễn trên 

trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời”. 

Trong khi đưa quan tài hạ huyệt, linh mục đọc kinh cầu nguyện và cộng đoàn 

hát thánh ca về mầu nhiệm Phục sinh: 

“Lạy Chúa là đấng xót thương người tội lỗi và ban thưởng hạnh phúc muôn đời cho 

bậc thánh nhân, ngày hôm nay chúng con tiễn đưa bà L.H đến nơi an nghỉ cuối 

cùng. Xin cho người con Chúa đây, ngay từ giây phút này được chung phần vinh 

phúc với các người Chúa chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh về quê trời hưởng 

nhan thánh Chúa.” 

Hạ huyệt xong, cộng đoàn hát thánh ca, tang lễ kết thúc. 

Quan niệm về cái chết của người Công giáo chết là trở về cuộc sống vĩnh 

hằng nơi Chúa. Linh mục đọc bài trích thư thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu 

Colôsê “anh em thân mến, anh em đã chết với Đức Kitô, và sự sống của anh em 

hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, Nguồn Sống của 

chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng 

phúc vinh quang” [42: 145] 

Quan niệm nhân sinh, thế giới quan của từng tôn giáo phản ánh quan niệm 

cách thức người chết sẽ trở về thế giới bên kia: người theo tín ngưỡng dân gian và 

Đạo giáo quan niệm phải qua 12 tầng địa ngục trả hết nợ, đền hết tội người chết mới 

được đi đầu thai. Lễ tang theo nghi thức dân gian cổ truyền và do Đạo sĩ thực hiện 

thường rất cầu kỳ, với rất nhiều điều kiêng kỵ. Nhưng đối với lễ tang được tổ chức 

theo nghi thức Phật giáo và Công giáo ít nghi thức hơn, và không khí lễ tang ít bi 



 

 

  

lụy hơn, do người thân quan niệm chết là kết thúc cuộc sống tạm bợ nơi trần gian để 

trở về cuộc sống vĩnh hằng ở Niết bàn hay Nước trời.  

Thông qua thức ăn cúng cho người chết (trong thời gian để tang) cho chúng 

ta biết người chết theo tôn giáo nào: Đạo giáo cúng thức ăn mặn, Phật giáo cúng 

thức ăn chay, Công giáo không cúng thức ăn cho người chết. 

Quan niệm về cuộc sống sau cái chết khác nhau đối với những tôn giáo khác 

nhau: Phật giáo quan niệm về nghiệp, gieo nhân nào gặt quả đó. Những việc làm tốt 

xấu của một người lúc sinh thời sẽ mang đến cho người đó cuộc sống an lạc hạnh 

phúc đời sau hay bị đày đọa khổ ải. Những nghi thức trong tang lễ giúp người quá 

cố rũ bỏ những vương vấn cõi trần, sớm vãng sanh, đầu thai thành kiếp khác. Đối 

với Đạo giáo, nghi thức tang lễ là giúp người quá cố giảm bớt sự đau đớn do phải 

đền tội những điều mình gây ra chốn trần gian, buộc phải đền tội mới được đầu thai. 

Người Công giáo cầu xin lòng thương xót của một Đấng tạo hóa, nghi thức tang lễ 

là ca tụng và thể hiện niềm tin tuyệt đối vào Đấng tạo hóa này, vào đời sống ở Nước 

Trời. 

Ứng xử với cái chết luôn gắn với một nền văn hoá, với các nghi lễ đặc biệt. 

Tùy vào nền văn hoá, tín ngưỡng – tôn giáo của cá nhân và sự giải thích về cái chết, 

con người tiếp nhận sự kiện này theo cách sợ hãi, khiếp đảm và kinh tởm hay xem 

cái chết là sự chuyển dịch từ trạng thái này sang trạng thái khác, bước vào cuộc 

sống mới tốt đẹp hơn, ở dạng tồn tại cao hơn. Nhận thức, thái độ, hành vi đối với 

cái chết phản ánh thế giới quan và nhân sinh quan của một người, một cộng đồng, 

qua đó cũng cho phép nhận diện niềm tin tín ngưỡng của cộng đồng đó.  

Dù tôn giáo có ảnh hưởng trong nghi thức tang lễ của người Hoa, nhưng tín 

ngưỡng dân gian (phong tục tập quán cổ truyền) ảnh hưởng nhiều hơn. Lễ tang theo 

nghi thức Công giáo, Phật giáo hay Đạo giáo đều giống nhau về trình tự nghi lễ và 

các nghi thức phòng vệ – do phong tục tập quán chi phối. Hầu hết lễ tang người Hoa 

Quảng Đông đều có sự pha trộn giữa tín ngưỡng dân gian và tôn giáo, đặc biệt là 

nghi thức Đạo giáo và theo phong tục – tập quán rất khó phân biệt, các chủ sự tang 

lễ kết hợp cả hai để phù hợp với tâm tư tình cảm của người Hoa. Đa phần, lễ tang 



 

 

  

của người Hoa Quảng Đông được tiến hành theo nghi thức có sự kết hợp giữa Phật 

giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian (36,55%), kế đến là theo nghi thức Đạo giáo 

(32,5%), theo tín ngưỡng dân gian (theo Nho giáo, phong tục tập quán) (26,7%), 

nghi thức Phật giáo và Công giáo (1,7%) và Tin Lành (0,85%) [Kết quả khảo sát 

năm 2010]. Nghi thức tang lễ còn phản ánh bức tranh tôn giáo của tộc người.  Đôi 

khi những phong tục theo truyền thống không phù hợp với quan niệm của tôn giáo. 

Chẳng hạn theo quan niệm truyền thống Nho giáo, con cái phải khóc nhiều khi cha 

mẹ vừa trút thở để thể hiện sự thương tiếc nhưng theo quan niệm Phật giáo, lúc 

người vừa tắt thở cần được để tâm yên, thần thức mới được siêu thoát. 

Bảng 6: Nghi thức lễ tang của ngƣời Hoa Quảng Đông 

Nghi thức mang tính tôn giáo Số ngƣời % 

Tín ngưỡng dân gian 32 26,7% 

Đạo giáo 39 32,5% 

Phật giáo 2 1,7% 

Tin Lành 1 0,85 

Công giáo 2 1,7% 

Hỗn hợp (Phật giáo, Đạo giáo và 

tín ngưỡng dân gian) 

44 36,55% 

Nguồn: Kết quả khảo sát 120 cá nhân ở quận 5, 6 và 11 của tác ( năm 2010) 

Chịu ảnh hưởng sâu sắc quan niệm chết không phải là hết, mà là trở về với 

thế giới khác nên không khí lễ tang của người Hoa Quảng Đông không quá bi lụy, 

đau buồn. Trong công trình Người Hoa Chợ Lớn, Kermadec nhận xét “không khí 

tang lễ của người Hoa không có vẻ gì ủ ê và sự buồn tẻ thông thường của đoàn 

người đưa tang: Đó là một lễ lớn được tổ chức dành cho người quá cố giống như 

những gì diễn ra trong lễ cưới hay lễ kỷ niệm” [99: 90]. 

Chủ sự lễ tang là ai sẽ cho biết lễ tang đó được tiến hành theo nghi thức của 

tôn giáo nào. Linh mục sẽ thực hiện các nghi thức tang lễ theo Công giáo. Hòa 

thượng tiến hành nghi thức tang lễ theo Phật giáo. Lễ tang do đạo sĩ thực hiện theo 



 

 

  

nghi thức Đạo giáo. Những người không theo tôn giáo nào có thể mời thầy tụng 

hoặc để dịch vụ mai táng hướng dẫn thực hiện. 

Do mỗi tôn giáo có nhân sinh, thế giới quan và hệ thống giáo lý khác nhau 

nên các nghi thức tang lễ của những người theo tôn giáo khác nhau chỉ giống nhau 

về trình tự nghi lễ (do tuân theo các phong tục tập quán cổ truyền) nhưng khác nhau 

về các chi tiết trong từng nghi thức cụ thể: các động tác thực hiện của chuyên gia 

thực hành tôn giáo, nội dung kinh cầu nguyện, hình thức cúng bái, nhận thức, hành 

vi và thái độ của thân nhân đối với  người chết. 

Điểm khác nhau cơ bản giữa nghi thức tang lễ theo Công giáo và các tôn 

giáo khác là lễ tang của người Công giáo rất chú trọng việc đọc kinh cầu nguyện. 

Các cộng đoàn trong giáo xứ của người quá cố sẽ thay phiên đến đọc kinh cầu 

nguyện vì người Công giáo quan niệm rằng người chết càng được nhiều người hiệp 

thông cầu nguyện càng nhanh siêu thoát và được được tha tội trở về Thiên đàng với 

Chúa. Trong khi đó Phật giáo quan niệm sự trở về Niết bàn hay bị đày ở địa ngục 

do nhân của người đó gieo lúc sinh thời. Đối với Đạo giáo, người nào cũng phải qua 

mười hai tầng địa ngục, nếu tội ít sẽ qua nhanh và tội nhiều sẽ phải đền tội rồi mới 

đầu thai kiếp khác, nên lễ tang theo nghi thức Đạo giáo có những nghi thức mang 

tính biểu tượng là phá mười hai tầng địa ngục giúp người quá cố sớm đầu thai. Nội 

dung các bài kinh Công giáo là ca tụng Chúa, cầu xin sự thương xót và cứu độ của 

Chúa, trong khi những lời kinh Phật giáo khuyến khích sự tự giải thoát của bản thân 

người quá cố. 

Các kinh văn là phương tiện của các tôn giáo mang đến cho người quá cố sự 

siêu thoát và cứu độ. Các tôn giáo, ngoài lời kinh, còn có các biểu tượng – tượng 

trưng cho sự cứu độ linh hồn người quá cố. Đối với Phật tử: gắn chữ vạn – phía 

trước quan tài. Người Công giáo đặt cây thánh giá phía trước quan tài cùng với 

dòng chữ “Sống gởi thác về”. 

Lễ tang là nơi mà tôn giáo thể hiện rõ chức năng tâm lý: xoa dịu nỗi đau, 

mang đến sự an lành cho người chết. Với nghi thức xức dầu thánh (xức dầu bệnh 

nhân) của Công giáo; cầu an, cầu siêu, đọc kinh Kim Cang (trong 1 ngày 1 đêm hay 



 

 

  

3 ngày, 3 đêm) của Phật giáo-tôn giáo đã giúp người bệnh trong lúc lâm chung 

chuẩn bị một sự ra đi an lành.  

Một Đạo sĩ, người thường làm chủ sự cho lễ tang nhận xét: 

“Nói chung ý nghĩa của tang lễ giống nhau: giúp cho linh hồn người chết được siêu 

thoát và thể hiện lòng hiếu của con cái, nhưng chỉ khác nhau về nghi thức. Nghi 

thức Đạo giáo thì đầy đủ hơn. Theo tôi biết, theo Phật giáo không cúng thất, chết là 

về miền Tây phương cực lạc, không còn cúng gì nữa. Đạo giáo xuất nguyên từ Nho 

giáo, nên yếu tố Nho giáo và Đạo giáo xen lẫn vào nhau trong nghi thức tang lễ. Có 

thể nói nghi thức trong tang lễ có đan xen yếu tố Nho giáo và Đạo giáo, còn Phật 

giáo là nghi thức khác nhiều hơn (là nhánh riêng trong nghi thức của tang lễ). 

[C.H.B (nam, 52 tuổi), Khánh Vân Nam Viện, ngày 30-3-2010, NKĐD] 

Tin và theo những tín ngưỡng-tôn giáo khác nhau, người Hoa Quảng Đông 

có những quan niệm về cái chết không hoàn toàn giống nhau “có người cho rằng 

chết là sống ở thế giới bên kia. Sự siêu hình của những vong hồn trong đáy mồ, đó 

là cuộc sống ở nơi “chín suối”. Nhưng cũng có thể cái chết là kết thúc của một cuộc 

đời ở trần gian để sống an lạc chung quanh Ngọc Hoàng Thượng đế. Hay chết là 

hình thức sống khác ở trong nhà thờ tổ tiên do con cháu xây đắp để phụng thờ. 

Những người Hoa theo đạo Phật thì tin rằng cái chết là trạng thái biểu hiện của sự 

đầu thai chuyển kiếp” [17:78]  

Thế giới quan của người Hoa có ảnh hưởng đến nghi  thức lễ tang: niềm tin 

vào có vị thần tối cao sáng tạo nên vũ trụ này. Niềm tin có sự tồn tại của tổ tiên và 

có khả năng mang đến điều tốt đẹp hay điều không hay cho con cháu. Mục đích của 

lễ tang là phòng vệ cho người sống và giúp người chết siêu thoát, nên các nghi thức 

tín ngưỡng dân gian hay tôn giáo cũng nhằm vào việc này. 

Nghi thức lễ tang của người Hoa Quảng Đông là “nghi lễ kép” [27: 118] vừa 

mang tính tôn giáo (mà người quá cố theo) vừa theo các nghi thức dân gian cổ 

truyền Trung Hoa. Những gia đình giàu có thường không nhận tiền phúng điếu, họ 

hàng thân hữu sẽ phúng điếu theo cách mời pháp sư cầu siêu cho linh hồn người 

quá cố. Trong trường hợp này, sẽ có sự đan xen nhiều yếu tố tôn giáo trong một lễ 

tang. Chẳng hạn, lễ tang của bà Quang Tuyết Cơ diễn ra tại Tang nghi quán An 



 

 

  

Bình trong năm ngày (6-10/4/2010): bà là Phật tử, nên chủ sự các nghi thức liệm, an 

vị, cầu siêu, động quan, an táng do Thượng tọa T.D.T, trụ trì chùa Liên Hoa tiến 

hành theo nghi thức Phật giáo, nhưng cũng có đoàn tụng kinh của Đạo giáo là do 

bạn bè, thân hữu phúng điếu. Trừ những người Hoa Quảng Đông theo Công giáo, 

phải nghiêm ngặt tuân theo giáo luật của Tòa thánh, còn phần lớn người Hoa Quảng 

Đông có tư tưởng hòa đồng tôn giáo. Chúng ta có thể thấy được những đoàn tụng 

kinh Phật, kinh Đạo Lão trong cùng một đám tang. Tang lễ của người theo Phật 

giáo, Đạo giáo có thể được thực hiện tại gia đình, hay nhà tang lễ không buộc phải 

đưa quan tài đến làm lễ tại cơ sở thờ tự của tôn giáo (Chùa), trong khi tín đồ Công 

giáo, trước khi đưa an táng phải tiến hành nghi thức tiễn biệt người chết tại Nhà thờ. 

4.1.3. Tiếp biến văn hóa 

Người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay không còn là 

một cộng đồng khép kín như thời gian mới đến Việt Nam mà sống xen cư với các 

cộng đồng khác. Nguyên tắc hôn nhân nội tộc không còn được duy trì, hiện tượng 

hôn nhân hỗn hợp Việt – Hoa, Khmer – Hoa, giữa các nhóm Hoa với nhau ngày 

càng trở nên phổ biến nên quá trình giao lưu-tiếp biến văn hóa tại mỗi gia đình diễn 

ra một cách âm thầm nhưng sâu đậm. Nghi lễ chuyển đổi là những nghi lễ diễn ra 

tại gia đình, ít nhiều chịu sự tác động của quá trình tiếp biến văn hóa này. Tại mỗi 

gia đình, dù “người chủ gia đình” luôn có ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống của 

cộng đồng mình nhưng vẫn sẵn sàng tiếp thu văn hóa của nhóm cộng đồng ngôn 

ngữ khác, của tộc người khác và nền văn hóa khác để thích ứng với bối cảnh xã hội 

mới. Yếu tố giao lưu văn hóa được phản ánh rõ nhất trong lễ cưới, vì đối tượng thụ 

lễ, đôi nam nữ là nhân tố thúc đẩy sự giao lưu văn hóa. Đối với những cặp hôn nhân 

hỗn hợp (về thành phần tộc người, nhóm phương ngữ), nghi thức lễ cưới sẽ được 

thực hiện theo cách: tập quán của bên nào bên ấy giữ. Và để đạt đến sự thống nhất 

về các nghi thức, thông thường hai bên phải trải qua sự bàn bạc và thỏa thuận, để 

tránh những “cú sốc văn hóa”. Trước thực tế hôn nhân thay đổi (không còn hôn 

nhân nội tộc như trước đây), xu hướng hòa nhập là tất yếu. Văn hóa của cộng đồng 



 

 

  

không thể bảo lưu độc lập, bất biến  nên trong văn hóa của người Hoa Quảng Đông 

cũng có những yếu tố văn hóa của các nhóm ngôn ngữ khác, và ngược lại. 

“Tôi là người Hẹ có vợ là người Quảng Đông. Gia đình tôi có nếp sinh hoạt theo 

phong tục Quảng Đông nhiều hơn Hẹ. Những đứa cháu của tôi và bản thân tôi cũng 

quên tiếng Hẹ, trong gia đình dùng tiếng Quảng Đông. Các nghi lễ trong gia đình 

thường do vợ tôi đứng ra tổ chức nên được thực hiện theo nghi thức Quảng Đông”. 

[L.T.V (nam, 78 tuổi), đường Lý Thường Kiệt, quận 10, ngày 29-3-2010, NKĐD ] 

Khi con trai Quảng Đông cưới vợ người Việt lễ cưới sẽ được tổ chức theo cả 

nghi thức Quảng Đông và nghi thức của người Việt. 

Chú rể H.C.X hiện cư ngụ ở đường Lý Nam Đế, quận 11 cưới vợ là L.T.T.Loan, 

người Việt ở Bến Tre. Trước khi tổ chức lễ cưới, gia đình hai bên đã thỏa thuận hai 

bên sẽ tôn trọng phong tục truyền thống của nhau. Khi đến nhà gái sẽ thực hiện 

nghi thức lễ cưới của người Việt. Nhà trai không gánh bánh qua nhà gái trong lễ 

hỏi, mà bưng quả giống như người Việt. Lễ vật gồm nhang, đèn, trầu cau, rượu, cặp 

hoàng lạc. Bố mẹ cô dâu vẫn đưa cô dâu về nhà chồng trong lễ đón dâu. Cô dâu 

mặc áo dài truyền thống người Việt chứ không mặc áo “khũa”. Khi đón dâu về đến 

nhà trai, cô dâu thực hiện nghi thức bái đường của người Quảng Đông. 

[Lễ cưới H.C.X, đường Lý Nam Đế, phường 7, quận 11, ngày 29-5-2010] 

Ông Ô.D.P có hai người con trai và hai người con gái. Hai người con gái có chồng 

cùng là người Hoa Quảng Đông nên nghi thức lễ cưới được tổ chức theo nghi thức 

Quảng Đông. Hai người con trai cưới vợ người Việt, nên qua nhà gái, gia đình ông 

thực hiện nghi thức lễ cưới theo người Việt (giống trường hợp H.C.X) và khi trở về 

nhà ông, đôi tân lang, tân nương thực hiện nghi thức bái đường, dâng trà cho tổ 

tiên, ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng. Cô dâu mặc áo dài khi làm lễ gia tiên ở nhà 

cha mẹ đẻ và mặc áo khõa khi làm lễ ở nhà trai. 

[Ô.D.P (nam, 72 tuổi), đường Hòa Hảo, quận 10, ngày 31-3-2010, NKĐD] 

Lễ cưới của bà T.T.A (sinh năm 1954, quê ở Đông Quan) được tổ chức vào năm 

1976 có sự hòa lẫn giữa văn hóa phương Tây, văn hóa của người Quảng Đông và 

văn hóa người Hẹ vì bà T.A là người Quảng Đông theo đạo Tin Lành và kết hôn 

với người Hẹ. Theo lời bà, lễ cưới tại nhà bà có nghi thức bái đường từ giã tổ tiên 

và cũng được tổ chức tại nhà thờ do mục sư làm chủ lễ. Khi rước dâu sang nhà trai 



 

 

  

các nghi thức lại được thực hiện theo phong tục của người Hẹ: như tục cô dâu phải 

dẫm lên một cái bao, gọi là truyền đại – truyền nối đời đời (“đãi” – cái bao đồng âm 

với từ “đại” nghĩa là đời), trong khi đối người Hoa Quảng Đông thì chỉ bước qua 

ngạch cửa và bà mai sẽ nói câu “mọi điều không tốt đẹp để lại phía sau”. 

[T.T.A (nữ, 56 tuổi), 506 lô G1, chung cư Hùng Vương, ngày 14-9-2010, NKĐD]  

Trường hợp khác bà T.T.B.Y là người Quảng Đông nhưng kết hôn với người Triều 

Châu nên lễ cưới của bà, theo sự thỏa thuận của hai gia đình, mỗi bên đều tổ chức 

nghi thức truyền thống của cộng đồng mình. Tuy nhiên, khi bà Y về sống với chồng 

phải sống theo phong tục tập quán của người Triều Châu. Con trai bà đến 15 tuổi 

được gia đình tổ chức lễ Xuất hoa viên- tức lễ trưởng thành, người Quảng Đông 

không có nghi lễ này.   

[T.T.B.Y (nữ, 52 tuổi), đường Phù Đổng Thiên Vương, quận 5, ngày 15-9-2010] 

Bà N.T.H là người Quảng Đông kết hôn với người Triều Châu, lễ cưới của bà được 

tổ chức theo phong tục của người Triều Châu, được thể hiện qua lễ vật nhà trai 

mang sang nhà gái và một số nghi thức. Lễ vật nhà trai mang sang nhà gái phải có 

một mâm bánh thèo lèo, kẹo đậu phụng… số tiền mang những số 4 như 44.444.000 

đồng (xí xỉ xí xỉ xí xỉ - sống đời đời) vì người Hoa Triều Châu cho rằng con số 4 là 

con số “tứ quý cát tường”. Khác với người Hoa Quảng Đông nhà trai chỉ mang lễ 

vật qua nhà gái trong lễ hỏi, trong ngày đón dâu, nhà trai người Hoa Triều Châu 

vẫn mang qua nhà gái số lễ vật nhiều hơn lễ vật trong lễ hỏi để xin đón dâu. Đối 

với người Hoa Quảng Đông, nhà trai nhờ những người phụ nữ gánh lễ vật qua nhà 

gái thì người Triều Châu đặt lễ vật vào khay gỗ to hai người thanh niên khiêng sang 

nhà gái. Trong lễ hỏi, chú rể cũng không sang nhà gái như trong lễ hỏi của người 

Quảng Đông. Nhưng ngược lại, thành phần lễ hỏi của nhà trai sang nhà gái có bố 

mẹ của chú rể. Nhà trai người Quảng Đông gánh cặp gà sang nhà gái nhưng người 

Triều Châu thì mang cặp vịt, tuy nhiên về ý  nghĩa thì giống nhau. 

[N.T.H (nữ, 58 tuổi), chung cư Phù Đổng Thiên Vương, ngày 16-9-2010]. 

Ông C.T.P người Quảng Đông, cưới vợ người Phúc Kiến, nghi thức tại gia đình 

ông theo phong tục Quảng Đông nhưng sang nhà gái ông phải theo phong tục 

người Phúc Kiến: lễ vật mang qua nhà gái phải có cặp gà trống, một loại bánh làm 

bằng bột mì, nhân mật ong trộn mè. 

 [C.T.P (nam, 65 tuổi), hẻm 671 đường Nguyễn Trãi, ngày 16-9-2010] 



 

 

  

Ngày nay, văn hóa phương Tây cũng ảnh hưởng khá đậm nét trong lễ cưới, 

rõ nhất là tiệc mừng được tổ chức ở nhà hàng. Bắt đầu bữa tiệc, người điều khiển 

chương trình giới thiệu hai bên họ hàng trước quan khách theo cách của người 

phương Tây. Trong tiệc cưới, cô dâu mặc soiré trắng, chú rể mặc veston sánh bước 

bên nhau đi lên sân khấu để chào hai bên họ hàng. 

Phụ nữ người Hoa Quảng Đông khi kết hôn với người Hoa Triều Châu, lúc 

qua đời, lễ tang sẽ được thực hiện theo phong tục người Triều Châu, cho dù có 

những điều không phù hợp với quan niệm truyền thống của cộng đồng Quảng 

Đông. 

Lễ tang của bà T.T.M có thực hiện nghi thức Nuôi cơm, hay Qua cầu Nại hà, vốn 

không có trong lễ tang người Quảng Đông.  

[Lễ tang T.T.M, nhà tang lễ An Bình, ngày 20-08-2010] 

4.2. Những biến đổi trong nghi lễ chuyển đổi 

Durkheim khi xem xét về chức năng hội nhập của nghi lễ đã khẳng định 

“nghi lễ là hiện thân của cấu trúc xã hội một cách trực tiếp, nghiên cứu nghi lễ có 

thể hiểu được nhiều điều quan trọng trong xã hội” [56: 490-491]. Vì nghi lễ là một 

bộ phận của cấu trúc xã hội nên khi bối cảnh xã hội thay đổi, nghi lễ không thể 

không biến đổi theo. Bối cảnh xã hội của người Hoa Quảng Đông hiện nay ở thành 

phố Hồ Chí Minh chịu sự chi phối của lối sống đô thị nên nội dung và hình thức của 

nghi lễ cũng thay đổi cho phù hợp. Như đã đề cập ở chương 1 (tổng quan về người 

Hoa Quảng Đông) người Hoa Quảng Đông hiện nay không có điều kiện sống tập 

trung như những năm đầu thế kỷ XX trở về trước nên sự cố kết của cộng đồng 

không còn bền chặt. Trình độ dân trí được nâng cao, những ngưởi ở lứa tuổi 7 X trở 

về sau đã tham dự các công việc ngoài xã hội, độc lập về tài chính nên có đời sống 

tinh thần tự do hơn. Lớp trẻ yêu thích những điều mới mẻ, hiện đại và không thích 

những lễ nghi truyền thống, tuân thủ quá nhiều điều kiêng kỵ với các nghi thức 

phức tạp. Để dung hòa những ý muốn của người trẻ và già trong gia đình, các nghi 

lễ chuyển đổi hiện nay có khuynh hướng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. 



 

 

  

Dựa trên nguồn tư liệu có được từ các cuộc phỏng vấn hồi cố, phỏng vấn 

nhóm tập trung của hai nhóm tuổi có sự khác biệt lớn về quan niệm sống: người già 

(60 tuổi trở lên) và nhóm thanh niên (20 – 40 tuổi), chúng tôi so sánh những nghi lễ 

được tổ chức từ những năm 60 của thế kỷ XX trở về trước (tôi tạm gọi là nghi lễ 

truyền thống) và những nghi lễ được tổ chức hiện nay (trong những năm 1990 trở 

về sau) để chỉ rõ những biến đổi về nội dung, hình thức và tính thiêng của những 

nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.  

4.2.1. Tính thiêng trong nghi lễ. 

Một trong những biến đổi rõ rệt nhất trong nghi lễ chuyển đổi hiện nay là 

tính “thiêng” của nghi lễ. So với những nghi lễ truyền thống, tính thiêng trong 

những nghi lễ chuyển đổi hiện nay giảm đi xét dưới góc độ vai trò và không gian 

nghi lễ. Vì tính thiêng giảm đi nên người thụ lễ cũng không cảm nhận nhiều về sự 

thay đổi trong đời sống cá nhân sau một giai đoạn chuyển đổi, và niềm tin của cá 

nhân về vai trò của nghi lễ đối với bản thân cũng giảm đi.  

Ngày nay trình độ y tế phát triển, sự an toàn cho mẹ và con trong cuộc sinh 

nở không còn là vấn đề khó khăn, người phụ nữ không lo lắng nhiều cho việc sinh 

cũng như nuôi con trong thời gian ở cữ, không còn lo lắng nhiều về sự tồn tại của 

đứa trẻ nên lễ đầy tháng đôi khi thực hiện một cách “máy móc” “ông bà làm sao 

làm vậy”.  

Hiện nay, trẻ em 6 tuổi bắt đầu đến trường học nhưng không phải là ngày 

đầu tiên trẻ đến trường (trẻ em được đi học mẫu giáo từ 2 tuổi) nên lễ khai học – 

nghi lễ đánh dấu ngày đầu tiên đến trường – không còn ý nghĩa ban đầu của nó. Mặt 

khác, không còn đền thờ Khổng Tử để tiến hành nghi lễ khai học, Nho học được 

thay bằng quốc học, nên lễ khai học không còn quan trọng như trước đây. 

Đôi nam nữ đi đến hôn nhân đã quen và tìm hiểu nhau trước, hai gia đình 

cũng có qua lại thân quen trước lễ cưới, cô dâu không còn xa lạ với những thành 

viên trong gia đình của chú rể, nên lễ cưới dù được tổ chức nghiêm trang, long 

trọng nhưng không khiến cô dâu lo lắng hồi hộp hay lo sợ nhiều như trước đây.  



 

 

  

B.C.T và N.T.D vốn là đồng nghiệp ở cùng cơ quan, họ đã quen nhau trước khi 

quyết định đi đến hôn nhân. Lễ cưới của họ vẫn được tổ chức theo phong tục truyền 

thống. Trong nghi thức bái đường cô dâu và chú rể vẫn có thể tươi cười mà không 

bị căng thẳng. Người chỉ dẫn cho đôi tân lang, tân nương thực hiện các nghi thức 

không phải là bà mai mà là người quay phim, nên tính chất của buổi lễ cũng khác 

nhiều. 

 [B.C.T & N.T.D, quận 5, ngày 6-9-2012, NKĐD] 

Mức sống ngày càng cao, một số gia đình khá giả con cái thường tổ chức 

sinh nhật cho cha mẹ hàng năm. Bên cạnh đó, trình độ y tế và điều kiện chăm sóc 

sức khỏe tốt hơn trước, tuổi thọ của con người ngày càng cao, vượt qua độ tuổi 60, 

nên ý nghĩa việc tổ chức mừng thọ ở độ tuổi 60 có giảm phần quan trọng. Mặt khác, 

tính cố kết của cộng đồng ngày nay khá lỏng lẻo, vai trò của các trưởng lão trở nên 

mờ nhạt, lễ mừng thọ không còn ý nghĩa “lên lão” như trước đây, sự chuyển đổi vai 

trò, vị thế của người mừng thọ không rõ  rệt. 

Do không gian nhà ở ngày càng chật hẹp, các gia đình người Hoa có khuynh 

hướng tổ chức lễ tang tại nhà tang lễ. Những người chủ trại hòm kiêm luôn việc 

thực hiện các nghi thức liệm, an vị, an táng theo một khuôn mẫu mà họ biết được 

mà không tính đến sự linh thiêng. 

Vì tính thiêng trong nghi lễ có phần giảm đi nên những kiêng kỵ trong nghi 

lễ cũng không được các thành viên trong cộng đồng thực hiện một cách nghiêm 

ngặt theo truyền thống. Theo truyền thống Nho giáo, khi bố mẹ qua đời con cái phải 

chịu tang 3 năm và trong 3 năm đó không được tổ chức lễ cưới nhưng ngày nay có 

những trường hợp xảy ra không theo truyền thống này. 

Gia đình anh Q (sinh năm 1973, quận 5) đã chuẩn bị xong lễ cưới cho anh: đặt tiệc, 

gửi thiệp mời bà con họ hàng, láng giềng, bạn bè nhưng bất ngờ mẹ anh bị tai biến  

mạch máu não và qua đời trong thời gian này. Trước tình thế đó, gia đình đưa mẹ 

anh vào nhà xác gửi và giấu kín chuyện mẹ anh qua đời, vẫn tổ chức lễ cưới cho 

anh theo kế hoạch. Tuy nhiên, không khí lễ cưới không được vui như những lễ cưới 

khác. Sau lễ cưới gia đình mới chính thức thông báo phát tang mẹ anh. Sau này, khi 

biết được chuyện này có hai quan điểm trái ngược nhau. Những người có tư tưởng 



 

 

  

“thoáng” cho rằng giải quyết như thế là hợp lý vì không thể hoãn đám cưới trong 

khi đã mời khách. Nhưng nhóm khác lên án gia đình quá nhẫn tâm, để mặc người 

mẹ nằm trong nhà xác đơn độc mà ở nhà tổ chức tiệc vui. Lễ cưới được tổ chức 

trong tình thế đó, chắc chắn gia đình sẽ lụn bại vì đó là sự bất hiếu. Và theo lời kể 

của anh V.G.G sau này gia đình đã sang Mỹ định cư nên không biết cuộc sống của 

họ như thế nào để kiểm nghiệm lại những lời oán trách trên.  

[V.G.G (nam, 42 tuổi), chung cư Trần Hưng Đạo, ngày 15-9-2010, NKĐD]. 

4.2.2. Sự chuyển đổi của ngƣời thụ lễ 

So với những người ở lứa tuổi 60-70, cuộc sống của những cô dâu trẻ (20-30 

tuổi) sau lễ cưới ít xáo trộn hơn vì họ đã được tự chủ về cuộc sống của mình. Người 

con gái sau khi lấy chồng vẫn tiếp tục đi làm, họ cũng có thể về thăm bố mẹ đẻ 

mình khi họ muốn. 

Gia đình của người Hoa Quảng Đông là gia đình phụ quyền, con cái mang họ 

nội, và sau lễ cưới cô dâu phải về sống ở nhà chồng. Tuy nhiên, hiện nay, người 

chồng cũng có thể theo về sống ở nhà vợ nếu điều kiện chỗ ở bên nhà vợ thuận tiện 

hơn. 

“Thời đó, người đàn ông nào mà về sống nhà vợ là “nhục” lắm, vì điều đó chứng tỏ 

người chồng không có khả năng kinh tế vững chắc. Nhưng hiện nay đã khác, thấy ở 

đâu tiện thì ở. Nhà vợ ít người, mà lại có cơ sở làm ăn lớn, người chồng sẽ về sống 

nhà vợ. Đó là chuyện bình thường thôi, không ai chê cười”. 

[L.N.T (nữ, 78 tuổi), đường Phạm Hữu Chí, phường 3, quận 6, ngày 1-4-2010, 

NKĐD] 

Những phép tắc ứng xử của người con gái đối với những thành viên trong gia 

đình nhà chồng sau lễ cưới trước đây và hiện nay đã khác xa. Trước đây người con 

dâu luôn được khuyên dạy phải có bổn phận hầu hạ cha mẹ chồng từ bữa ăn cho 

đến các nhu cầu sinh hoạt khác, những cô dâu nào không tuân thủ phục vụ cha mẹ 

chồng sẽ rất khó sống với nhà chồng. 

Bà T.T.A kết hôn vào năm 1976, những ngày mới về nhà chồng bà phải rất ý tứ 

trong đi đứng (đi khép nép). Mỗi sáng phải thức dậy trước bố mẹ chồng, pha trà và 

chuẩn bị thau nước cho bố mẹ chồng rửa tay, mời trà bố mẹ chồng. 



 

 

  

Đối với những cô dâu ngày nay vì họ không ở nhà lo các công việc nội trợ 

như trước đây mà phải đưa con đến trường và đến cơ quan nên từ sáng họ đã phải 

rời nhà. Những việc mời trà cho bố mẹ chồng trở nên không còn thích hợp nên 

không thể giữ phong tục này. 

Đôi vợ chồng trẻ B.C.T và N.T.D đều là công chức của cơ quan nhà nước, 

nên sau khi thức dậy, họ cùng chuẩn bị đến cơ quan. N.T.D không thể chuẩn 

bị trà và thau nước cho mẹ chồng như bà T.T.A. Và gia đình nhà chồng của 

cô D không thấy khó chịu về điều này. 

Hoàn cảnh sống thay đổi, những chuẩn mực đạo đức, lối ứng xử của xã hội 

quy định cho những người thụ lễ cũng khác nhau. Người con gái ngày nay sau khi 

kết hôn không phải “hoàn toàn mất tự do, không được về thăm bố mẹ đẻ nếu không 

được sự cho phép của mẹ chồng…” 

 4.2.3. Hình thức và nội dung của nghi lễ  

Người có vai trò quyết định trong việc tổ chức nghi lễ chuyển đổi cho thành viên 

khác trong gia đình là ai thì sẽ cho biết cá nhân đó sống trong gia đình mở rộng hay 

gia đình hạt nhân, mức độ cố kết của các thành viên trong gia đình. 

Những năm 1950, 1960, hình thức gia đình mở rộng phổ biến, con cái (đặc 

biệt là con cả) sau khi kết hôn vẫn sống chung với bố mẹ nên lễ đầy tháng, lễ khai 

học của người con này đều do bà nội tổ chức. Nếu như trước đây, bố mẹ đảm nhận 

hoàn toàn việc tổ chức lễ cưới cho con cái, nhưng hiện nay do con cái đã sớm ra 

ngoài làm việc, có khả năng kinh tế độc lập, họ có thể tự sắp xếp cho lễ cưới của 

mình: từ việc chuẩn bị các thứ cần thiết cho lễ cưới, khách mời, bố mẹ chỉ tham dự.  

Đối với lễ mừng thọ hay lễ tang của bố mẹ, các thành viên trong gia đình sẽ 

cùng bàn bạc, đóng góp tài chính chứ không còn do người con trai trưởng quyết 

định hoàn toàn như trước đây vì theo luật thừa kế, bố mẹ chia tài sản đều cho con 

cái, không để toàn bộ tài sản cho người con cả như trước đây. Vai trò của trai 

trưởng đã thay đổi. 

Mối quan hệ của con người ngày càng mở rộng, nên thành phần tham dự 

nghi lễ cũng được mở rộng ra. Trừ lễ đầy tháng (chỉ cúng nội bộ gia đình, ít khi mời 



 

 

  

khách), lễ khai học (chỉ cúng ở miếu, không tổ chức tiệc), thành phần lễ cưới và lễ 

tang ngày nay ngoài gia đình, họ hàng, láng giềng còn có đồng nghiệp, bạn bè, 

những người có mối quan hệ làm ăn. Số người tham dự lễ cưới và đến viếng lễ tang 

rất đông. Họ tham dự nghi lễ của nhau không chỉ là mối quan hệ tình cảm mà còn là 

quan hệ làm ăn. Những nghi lễ chuyển đổi ngày nay, ngoài ý nghĩa đánh dấu bước 

ngoặt trong cuộc đời cá nhân còn có  mục đích khác: là dịp để trả lễ, phô trương sự 

giàu có, vì lợi nhuận (dù số này không nhiều). 

Trong xã hội hiện đại, con người luôn bận rộn với công việc, không còn 

nhiều thời gian để tổ chức nghi lễ chuyển đổi nên thời gian diễn ra nghi lễ không 

kéo dài như trước đây.  

Lễ đầy tháng chỉ kéo dài 1-2 giờ, khách mời chỉ là vài người thân trong gia 

đình, không mời họ hàng nhiều. Lễ khai học cũng diễn ra trong khoảng thời gian 

ngắn ngủi, chỉ là việc vái lạy thần Văn Xương ở miếu và thắp nhang ở bàn thờ trong 

gia đình. 

Đối với lễ cưới, ngoài nghi thức đón dâu tổ chức theo truyền thống diễn ra 

theo ngày giờ ấn định (dựa trên việc coi ngày của thầy bói) còn có bữa tiệc chung 

lớn được tổ chức ở nhà hàng. Thời gian khách được mời đến tham dự bữa tiệc này 

được ghi rõ trong thiệp mời, khác với trước đây, lễ cưới được tổ chức ở nhà, kéo dài 

hai ba ngày, khách có thể tùy nghi chọn ngày giờ mình đến dự tiệc. Tiệc cưới trước 

kia thường kéo dài, mất nhiều thời gian và tiền bạc. 

Hiện nay, gia đình nhà trai và nhà gái linh động trong ứng xử. Nhà gái không 

bắt buộc nhà trai phải mang đủ số lễ vật theo như truyền thống. Ngược lại, nhà trai 

cũng dễ dãi với con dâu hơn. Cô dâu có thể trở  về nhà ngay sau một ngày đón dâu 

chứ không buộc phải đợi ba ngày như ngày xưa.  

Theo quan niệm truyền thống, lễ tang càng kéo dài càng thể hiện chữ hiếu 

của con cái đối với bố mẹ. Như trường hợp lễ tang của bà Vương vợ ông Lý Tú 

Trác kéo dài đến chín ngày (18-6 đến ngày 27-6 năm 1998) với các nghi thức mà 

những lễ tang ngày nay không còn duy trì (như tục thiên lý bôn tang, lễ thượng 

hiếu, lễ kim sơn ngũ cung, lễ đại mông san thí thực, lễ liên trì, lễ huyết phù) [44: 53-



 

 

  

67]. Hiện nay, theo quy định của nhà nước lễ tang không được kéo dài, gây ô nhiễm 

môi trường (do thi hài người quá cố). Mặt khác, do nhà ở ngày càng chật hẹp, phần 

đông người Hoa Quảng Đông tổ chức lễ tang ở nhà tang lễ, nên một lễ tang chỉ diễn 

ra trong 3 ngày. 

Cái chết của thành viên trong gia đình gây nên sự đau khổ cho người thân. 

Để bày tỏ sự đau khổ cho mọi người biết là bổn phận của người trẻ đối với người 

già (của hậu thế đối với tiền bối). Mối quan hệ giữa người sống và người chết càng 

gần (càng thân) càng phải thể hiện sự đau khổ nhiều, điều này thể hiện qua tang 

phục [65: 158]. Về mặt ý nghĩa, việc người sống để tang cho người quá cố vẫn 

không thay đổi nhưng hình thức để tang đã thay đổi. Hiện nay, ít gia đình còn theo 

những quy định nghiêm ngặt về tang phục theo truyền thống “trảm thôi, tề thôi, đại 

công, tiểu công, tư ma” [30: 310]. Thời gian để tang rút ngắn hơn, chỉ để tang 49 

ngày thay cho 3 năm. Đối với những gia đình kinh doanh lớn sợ việc để tang ảnh 

hưởng công việc làm ăn, chủ sự lễ tang giúp họ xả tang ngay khi hạ huyệt. 

Những quy định “trong thời gian để tang 49 ngày, những người con trai 

không được cạo râu, cắt tóc, hay tắm, và trong suốt một năm, hai, ba năm sau đó 

những đứa con trai và con gái không được kết hôn. Và gia đình, dòng họ sẽ lên án 

người đàn ông nào có vợ mang thai trong thời gian để tang” [65:159] hay “khi 

người thân mới chết (người con hiếu) phải bỏ mũ gỡ trâm, chân đi đất, vạt áo vén 

lên, hai tay đan chéo khóc lóc thảm thiết. Lòng phải đau đớn, ý phải khổ sở như bị 

tổn thương trong gan dạ, không uống nước, ba ngày không đốt lửa (không nấu 

ăn)…” [30: 303]. Ngày nay không phải tuân theo một cách tuyệt đối mặc dù vẫn 

còn những quy định “trong thời để tang cha, mẹ con cái không được tham dự các 

hoạt động vui chơi, giải trí, không tổ chức và không tham dự lễ cưới” [kết quả khảo 

sát năm 2010, xem thêm phụ lục]. 

Thay đổi lớn nhất trong lễ tang là hình thức mai táng. Do quá trình đô thị hóa 

ngày càng nhanh, dẫn theo sự bùng nổ dân số, diện tích đất ở cho mỗi đầu người 

hẹp dần, tập quán địa táng của người Hoa dần dần phải thay thế bằng hình thức hỏa 

táng vì thiếu đất chôn. Sự biến đổi này này là xu thế chung của các dân tộc trên thế 



 

 

  

giới, không riêng gì ở người Hoa Quảng Đông.[Xem thêm Fujii Masao (1983) [67]. 

Việc chấp nhận hình thức hỏa táng được xem như một thay đổi lớn trong quan niệm 

của người Hoa Quảng Đông do điều kiện bắt buộc. Hiện nay, ngoài những nghĩa 

trang của cộng đồng đã có từ trước năm 1975, cộng đồng không được thiết lập 

nghĩa trang mới, nên hình thức hỏa táng ngày càng trở nên phổ biến trong cộng 

đồng Quảng Đông. Trong số 10 đám tang tôi tham dự chỉ có 2 đám tang đưa thi hài 

người quá cố an táng tại nghĩa trang Đa Phước (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh). 

“Hồi trước ông bà mình khi đến tuổi mừng thọ, con cái thường mua trước cái quan 

tài để sẵn trong nhà (vì có quan niệm chuẩn bị sẵn quan tài sẽ sống lâu), và cũng 

mua trước chỗ chôn trong nghĩa địa. Người Hoa, ngày đó làm gì biết đến hỏa táng 

như bây giờ. Hiện nay, nghĩa trang không còn chỗ nữa, nhà nước không cho lập 

nghĩa trang mới, vì đất cho người sống còn thiếu mà. Nên ngày nay, đa phần chết 

rồi thì thiêu chứ không có đất chôn như trước nữa”. 

[L.A (nữ, 67 tuổi), đường Phan Văn Khỏe, quận 6, ngày 27-3-2010] 

Nếu như trước đây những người được mời đến tham dự các nghi lễ thường 

mang theo quà tặng là vật phẩm thì hiện nay quà mừng trong các nghi lễ là tiền. 

Tiền trở thành quà tặng phổ biến trong các nghi lễ vì người được nhận quà có thể 

tùy nghi sử dụng theo đúng nhu cầu của mình, tiện ích hơn quà bằng vật phẩm. Và 

cũng chính quà tặng là tiền nên dấu ấn về nghi lễ cũng mau quên hơn. Món quà tặng 

không mang đến cho người được tặng một dấu ấn nào của người tặng quà.  

Những năm 1950, 1960, khi các gia đình tổ chức lễ cưới, hay lễ tang, họ 

hàng, láng giềng sẽ đến góp sức cùng với gia đình tổ chức nhưng hiện nay đã được 

thay thế bằng dịch vụ.  Lễ cưới đã có các dịch vụ: quay phim, cho thuê xe đưa đón 

cô dâu, quan khách; dịch vụ cho thuê đồ cưới, nhà hàng cung cấp bữa tiệc. 

Các trại hòm ngày càng được chuyên môn hóa cao, để có được sự tin cậy của 

khách hàng, các ông chủ không ngừng cập nhật những tri thức về tang lễ. Trại hòm 

cung cấp toàn bộ các dịch vụ liên quan đến cái chết: quan tài, khăn tang, vàng mã, 

và cả chủ sự tiến hành nghi lễ. 

 Có những nghi lễ trước đây có nhưng hiện nay không còn hoặc được nhập 

vào nghi lễ khác. Lễ đặt tên trước đây được tổ chức cho thanh niên ở tuổi 20, đánh 



 

 

  

dấu sự trưởng thành của người thanh niên nhưng hiện nay nghi lễ này được nhập 

trong nghi thức chải đầu của lễ cưới. Luật pháp của nhà nước đã thật sự đi vào đời 

sống của cộng đồng, chức năng pháp lý của nghi lễ có phần giảm nhẹ bởi ngoài việc 

tiến hành nghi lễ để cộng đồng thừa nhận sự chuyển đổi, cá nhân còn phải được luật 

pháp thừa nhận. Một người chuyển đổi từ vị thế người độc thân thành người có gia 

đình một cách hợp pháp không thể chỉ tổ chức lễ cưới mà còn phải đăng ký kết hôn 

ở chính quyền. Trong gia đình có người thân qua đời, trước khi tổ chức lễ tang, thân 

nhân phải đến chính quyền địa phương để làm thủ tục khai tử. 

Bảng 6: Sự biến đổi của nghi lễ chuyển đổi đầu thế kỷ và hiện nay 

Những khía cạnh NLCĐ đầu thế kỷ XX NLCĐ hiện nay 

Hình thức và nội dung 

nghi lễ 

Nhiều nghi thức và thời 

gian kéo dài 

Đơn giản các nghi thức, 

rút ngắn thời gian 

Tính thiêng và tính thế 

tục của nghi lễ 

Tính thiêng được chú ý 

nhiều hơn 

Quan tâm nhiều đến các 

nghi thức thiêng về thế 

tục 

Sự chuyển đổi của cá 

nhân thụ lễ và những 

người có liên quan 

Cá nhân thụ lễ có thay đổi 

lớn sau nghi lễ 

Thay đổi ít 

Người tổ chức và 

thành phần tham dự 

Những người lớn tuổi, 

hiểu phong tục tập quán 

truyền thống 

Những người chuyên 

thực hiện các nghi lễ, 

dịch vụ nhà hàng, mai 

táng 

 

Nhìn chung, trình tự, ý nghĩa và chức năng của các nghi lễ chuyển đổi hiện 

nay không thay đổi nhiều so với trước đây, nhưng cách thức tổ chức các nghi lễ 

thay đổi theo hướng đơn giản, hiện đại, pha lẫn  những yếu tố văn hóa phương Tây. 

Theo kết quả khảo sát, nguyên nhân lớn nhất là để tiết kiệm thời gian và tiền của 

(90%), tổ chức đơn giản cho dễ (83,3%), để phù hợp với xu thế hiện nay (73,3%), 

không nhớ truyền thống (31,7%), theo sự vận động của nhà nước (28,3%), chỉ có 



 

 

  

16,7% người cho rằng không thích tổ chức theo truyền thống. Dù tổ chức nghi lễ 

theo hướng đơn giản nhưng đa phần người Hoa Quảng Đông vẫn muốn kết hợp yếu 

tố truyền thống và hiện đại trong nghi lễ (76,7%), chỉ có 11,7% người muốn tổ chức 

theo hướng hiện đại hoàn toàn và 8,3% theo kiểu truyền thống hoàn toàn. [Kết quả 

khảo sát năm 2011, xem phụ lục 3] 

 Trong các nghi lễ chuyển đổi, lễ cưới là nghi lễ thường có sự va chạm về 

quan niệm và thực hành nghi lễ vì đối tượng thụ lễ là những người đã trưởng thành 

(khác với lễ đầy tháng và lễ khai học). Phần lớn con cái đã ra ngoài làm việc, không 

còn lệ thuộc vào kinh tế của bố mẹ, họ thích tổ chức lễ cưới theo hướng hiện đại 

trong khi bố mẹ thường muốn con cái tổ chức theo nghi thức truyền thống. Con cái 

không còn tin vào những điều kiêng kỵ do ông bà truyền lại, trong khi bố mẹ thì 

muốn con cái tuân theo, để đảm bảo cuộc sống hôn nhân tốt đẹp. Trước sự va chạm 

này, để giữ hòa khí trong gia đình con cái miễn cưỡng tuân theo lời bố mẹ, nên về 

hình thức lễ cưới vẫn tổ chức theo truyền thống nhưng bản thân họ không cảm nhận 

sự linh thiêng của nghi lễ. Tuy nhiên, không phải tất cả giới trẻ đều có xu hướng 

này, trong số 12 lễ cưới tôi tham dự vẫn còn có 4 đôi thích tổ chức theo truyền 

thống. 

Để dung hòa sự xung đột này, mỗi lễ cưới thường tổ chức theo nghi thức 

truyền thống tại tư gia: lễ hỏi, lễ chải đầu, lễ đón dâu và ra mắt ông bà tổ tiên, dòng 

họ và các nghi thức mang tính hiện đại tại nhà hàng. 

Gia đình V.T.N (sinh năm 1982) cưới vợ là người Hoa Quảng Đông nhưng cả hai 

còn trẻ, đều làm việc cho công ty nước ngoài, có lối sống ảnh hưởng văn hóa 

phương Tây và hiện đại nên đã xảy ra mâu thuẫn giữa đôi nam nữ với bố mẹ hai 

bên. Bố mẹ muốn tổ chức lễ cưới truyền thống nhưng đôi trẻ không muốn và bảo 

rằng như thế “thật rườm rà và phiền toái”. Gia đình vẫn cương quyết, cuối cùng đôi 

trẻ  đành nhượng bộ tổ chức nghi thức tại gia đình theo truyền thống. Tuy nhiên, 

trong quá trình diễn ra lễ cưới vẫn có những bất đồng ý kiến: bố mẹ dặn con dâu 

không được đạp lên ngạch cửa khi bước vào nhà chồng nhưng con dâu cho rằng 

điều đó là dị đoan. Để tránh điều này, gia đình cử người chị chồng đứng ngay 

ngạch cửa, khi cô dâu vừa đến cửa, người chị đã nhắc nhở. 



 

 

  

[Lễ cưới V.T.N, ngày 21-06-2010, Minh Phụng, quận 11, NKĐD] 

Những biến đổi trong nghi lễ là hệ quả tất yếu của những thay đổi về quan 

niệm sống trong cộng đồng. Xã hội truyền thống người Hoa theo chế độ phụ hệ, cư 

trú bên nhà chồng, con theo họ cha ngày nay cũng có những thay đổi tùy theo hoàn 

cảnh.  

Đối với thế hệ ông bà (những người hiện nay trên 70 tuổi), trong gia đình có 

sự phân biệt giới rất rõ đối với việc phân công công việc, trách nhiệm, vai trò và vị 

thế của con trai-con gái, vợ-chồng, không gian sinh hoạt. Tuy nhiên, hiện nay cả vợ 

và chồng đều tham dự công việc xã hội, nên cả hai vợ chồng đều cùng chia sẻ công 

việc nhà: 

Lúc trước cưới vợ về, tôi lo ra ngoài làm kiếm tiền. Còn bây giờ đời sống khó khăn, 

một người không kiếm đủ nuôi hai người, cả hai vợ chồng đều phải đi làm, nên về 

nhà người chồng cũng phụ công việc nhà với vợ. Lúc trước tôi đi làm, bếp núc 

hoàn toàn giao cho vợ tôi, nên nhà bếp là thế giới của phụ nữ, đàn ông không được 

đụng vô. Bộ đồ tôi mặc cũng do bà ấy giặt. Nhưng đến con trai tôi, hai vợ chồng nó 

cùng đi làm, con dâu về tới nhà thì 6, 7 giờ rồi, nên vợ tôi phải nấu cơm cho vợ 

chồng nó ăn. Ngày xưa con dâu nấu cơm cho mẹ chồng ăn nhưng bây giờ thì ngược 

lại.  

[H.C (nam, 60 tuổi), đường Nguyễn Trãi, quận 5, ngày 29-10-2011, NKĐD] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

TIỂU KẾT CHƢƠNG 4 

Trong chương 4 tác giả đề cập đến các yếu tố có ảnh hưởng đến nội dung, 

hình thức nghi lễ, về sự chuyển đổi của người thụ lễ và những người có liên quan 

trong một nghi lễ như giới, tuổi, mạng lưới xã hội, điều kiện kinh tế, hệ giá trị, bối 

cảnh xã hội, sự tiếp biến văn hóa và tín ngưỡng-tôn giáo. 

Như van Gennep từng khẳng định các nghi lễ chuyển đổi của các dân tộc 

trên thế giới rất giống nhau về trình tự và ý nghĩa tồn tại nhưng khác nhau về cách 

thức thực hiện. Sự khác nhau đó do các yếu tố về giới, tuổi tác, mạng lưới xã hội, 

điều kiện kinh tế, niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của từng cá nhân và hệ giá trị và bối 

cảnh xã hội của cộng đồng quy định. Điều này làm cho những hình thức nghi lễ của 

từng cá nhân trong cùng cộng đồng có nhiều điểm khác nhau. 

Trong xã hội phụ quyền của người Hoa Quảng Đông, các nghi lễ của một 

đứa bé trai, một người đàn ông trưởng thành thường được tổ chức tỉ mỉ, quy mô lớn 

hơn nghi lễ của bé gái hay một phụ nữ. Mặt khác, cộng đồng cũng có chủ đích cho 

người ngoài phân biệt một nghi lễ của giới nam hay giới nữ bằng một số dấu chỉ 

nào đó qua lễ vật, nghi thức, pháp khí. Cùng trải qua một nghi lễ giống nhau nhưng 

sự chuyển đổi về vai trò, vị thế, nghĩa vụ, trách nhiệm, tư cách của người nam và 

người nữ không giống nhau, nhất là trong lễ cưới. Sau lễ cưới đời sống của cô gái 

thay đổi nhiều hơn so với đàn ông. 

Về yếu tố tuổi cũng được phản ánh rõ nét trong lễ cưới và lễ tang, hai nghi lễ 

quan trọng nhất của một đời người. Lễ cưới của một người đã trưởng thành, có nghề 

nghiệp ổn định nên cha mẹ bận tâm nhiều như lễ cưới của một người tuổi còn quá 

trẻ, chưa có sự nghiệp riêng. Lễ tang của người hưởng thọ không khiến cho những 

người đến viếng cảm giác buồn, bùi ngùi như lễ tang của một người trẻ.  

Bản thân người thụ lễ hay gia đình của người đó có mạng lưới xã hội càng 

rộng, và địa vị kinh tế càng cao thì nghi lễ càng được tổ chức tỉ mỉ với nhiều nghi 

thức và thời gian kéo dài hơn vì con người thời đại nào cũng muốn khuếch trương 

và chứng minh thân thế mình thông qua lễ thức (không riêng nghi lễ chuyển đổi).. 



 

 

  

Người có địa vị càng cao, những sự kiện trong cuộc đời của họ (nghi lễ chuyển đổi 

ở từng giai đoạn) sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự ổn định của cộng đồng.  

Trong 5 nghi lễ chuyển đổi, tang thức là nghi thức mang dấu ấn tín ngưỡng – 

tôn giáo của cá nhân và gia đình người quá cố vì cái chết của người thân khiến 

những thành viên trong gia đình lo sợ, rơi vào một trạng thái ngưỡng mất kiểm soát, 

nên họ tìm đến tôn giáo để thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Đối với người Hoa 

Quảng Đông, Đạo giáo và Nho giáo quyện vào nhau, tạo ra những thể thức trong 

tang lễ, truyền từ đời này sang đời khác. Những yếu tố tôn giáo khác: Phật giáo, 

Công giáo đều được khúc xạ qua Nho giáo, Đạo giáo. Lễ tang của người Hoa 

Quảng Đông phần lớn được tiến hành theo nghi thức dân gian (bao gồm những quy 

định về lễ tang của Nho giáo và yếu tố sa man của Đạo giáo), chỉ có số ít người Hoa 

theo Phật giáo và Công giáo, nghi thức tang ma sẽ là nghi lễ kép, các nghi thức 

chính được chủ sự (hòa thượng hay linh mục) tiến hành theo nghi thức chung của 

tôn giáo nhưng gia đình vẫn giữ những tập quán dân gian cổ truyền. Yếu tố tín 

ngưỡng, tôn giáo trong lễ tang sẽ được thể hiện qua chủ sự tang lễ, các nghi thức, 

hành vi ứng xử của người sống đối với cái chết, những lời kinh, bàn thờ đặt trước 

quan tài.  

Quá trình tiếp biến văn hóa của cộng đồng tác động đến nghi lễ chuyển đổi 

nên không còn nghi lễ nào còn giữ nguyên cách thức tổ chức cổ truyền. Mỗi nghi lễ 

chuyển đổi, dù ít nhiều đều có sự đan xen những yếu tố văn hóa người Việt, văn hóa 

phương Tây hay văn hóa của nhóm ngôn ngữ khác (Phúc Kiến, Triều Châu), trong 

đó rõ nét nhất là lễ cưới. Một lễ cưới thường có phần nghi thức truyền thống Quảng 

Đông được thực hiện tại gia đình và phần nghi thức theo lối hiện đại là bữa tiệc 

cưới ở nhà hàng. 

Những biến đổi trong nghi lễ chuyển đổi thể hiện qua nội dung, hình thức 

nghi lễ, người tổ chức nghi lễ, thái độ, hành vi ứng xử của người thụ lễ và những 

người có liên quan, không gian diễn ra nghi lễ. Nghi lễ chuyển đổi được biến đổi 

theo xu hướng ngày càng đơn giản và thực hiện theo các nghi thức mang tính phổ 

quát. Tất cả những yếu tố trên đã tạo nên một bức tranh nghi lễ chuyển đổi của cộng 



 

 

  

đồng người Hoa Quảng Đông giống nhau về trình tự và ý nghĩa nhưng khác nhau về 

mặt chi tiết trong từng nghi lễ của mỗi cá nhân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

KẾT LUẬN  

Người Hoa Quảng Đông – chủ thể nghiên cứu của luận án là cộng đồng 

nhóm ngôn ngữ Quảng Đông đến từ nhiều địa phương khác nhau của tỉnh Quảng 

Đông, Trung Quốc. Họ định cư ở vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn từ cuối thế kỷ 

XVIII, sống tụ cư ở những khu vực sầm uất thuận lợi cho việc kinh doanh và hiện 

nay có mặt ở hầu hết các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tương đối 

tập trung ở các quận 5, 6 và 11. Trong quá trình cộng cư cùng với các tộc người 

khác ở quê hương thứ hai, người Hoa Quảng Đông đã tiếp nhận nhiều yếu tố văn 

hóa của các tộc người khác góp phần làm phong phú thêm văn hóa tộc người. Trong 

các thành tố văn hóa, nghi lễ chuyển đổi - nghi lễ đánh dấu sự chuyển đổi của cá 

nhân trong suốt vòng đời – là nghi lễ gia đình còn lưu giữ những đặc trưng văn hóa 

tộc người. 

Những nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông không hoàn toàn 

trùng khớp với những nghi lễ chuyển đổi của người Hán ở Trung Hoa. Quan lễ - 

nghi lễ trưởng thành – một nghi lễ rất quan trọng của người Hán ở Trung Quốc 

không được người Hoa Quảng Đông quan tâm. Những nghi lễ chuyển đổi của người 

Hoa Quảng Đông hiện nay là lễ đầy tháng, lễ khai học, lễ cưới, lễ mừng thọ và lễ 

tang gắn với từng sự kiện quan trọng của một đời người: sinh ra, đi học, kết hôn, lên 

lão và chết đi.  

Với lễ đầy tháng, người mẹ và đứa bé kết thúc thời gian ở cữ. Lễ khai học 

đánh dấu sự bắt đầu con đường học tập của đời người. Lễ cưới kết thúc giai đoạn 

sống độc thân, bắt đầu cuộc sống có đôi. Lễ mừng thọ ghi dấu thành tựu của một 

đời người về sự nghiệp nuôi dạy con cái trưởng thành và lao động tạo ra của cải vật 

chất. Lễ tang kết thúc một đời người, gia đình mất đi một người thân.  

Mỗi nghi lễ chuyển đổi ứng với một sự kiện quan trọng của đời người, có 

hình thức và nội dung khác nhau nhưng tất cả đều giống nhau ở ba chức năng: chức 

năng tâm lý, chức năng xã hội và chức năng văn hóa-giáo dục. 

Tại những thời điểm quan trọng của cuộc đời: mới sinh con, bắt đầu đi học, 

chuẩn bị cuộc sống độc lập, mất đi người thân, con người thường lo lắng, bồn chồn, 



 

 

  

hoang mang, rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, chính nghi lễ mang đến cho 

con người bối cảnh để các thành viên khác có thể chia sẻ được những cảm giác đó. 

Nghi lễ chuyển đổi cung cấp cách thức giúp cá nhân vượt qua giai đoạn ngưỡng 

“đầy nguy hiểm”, mang đến cảm giác an tâm. Nghi lễ chuyển đổi tạo nên bối cảnh 

thừa nhận sự chuyển đổi về vai trò, vị thế của cá nhân. Nghi lễ là dịp để các thành 

viên trong cộng đồng sum họp nên có thể nói nghi lễ chuyển đổi có chức năng cố 

kết cộng đồng. Nghi lễ phân công vai trò của từng thành viên trong gia đình. Nghi 

lễ xác lập mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, tạo nên những tập quán sẽ được 

truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác kiểm soát những hành vi của cá nhân. Thông 

qua nghi lễ chuyển đổi sẽ hiểu được hệ giá trị đạo đức, cấu trúc xã hội của cộng 

đồng. 

 Thông qua nghi lễ, những giá trị truyền thống của cộng đồng được truyền 

thụ đến cá nhân, cá nhân điều chỉnh hành vi của mình để phù hợp với những chuẩn 

tắc của xã hội. Nói cách khác nghi lễ góp phần kiến tạo nên các định chế xã hội, 

hướng dẫn con người hành động, xác lập vị thế của cá nhân gia đình và cộng đồng. 

Nghi lễ tạo nên không gian và thời gian thiêng làm cho cá nhân dễ dàng tiếp nhận 

những giá trị của cộng đồng, nhằm gia cố các định chế gia đình và cộng đồng.  

Do mỗi tôn giáo có nhân sinh quan, thế giới quan và hệ thống giáo lý khác 

nhau nên các nghi thức tang lễ của những người theo tôn giáo khác nhau chỉ giống 

nhau về trình tự nghi lễ nhưng khác nhau về các chi tiết trong từng nghi thức cụ thể: 

các động tác thực hiện của chuyên gia thực hành tôn giáo, nội dung kinh cầu 

nguyện, hình thức cúng bái, nhận thức, hành vi và thái độ của thân nhân đối với  

người chết. 

Hệ giá trị đạo đức Nho giáo vẫn còn được bảo lưu trong cộng đồng người 

Hoa Quảng Đông, điều này được biểu thị qua những biểu tượng trong nghi lễ. Cho 

đến hiện nay, người Hoa vẫn đề cao những giá trị gia đình truyền thống: sự hiếu để 

của con cái đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, vợ chồng yêu thương, gắn bó thủy 

chung, anh em hòa thuận, người đàn ông mạnh mẽ có thể gánh vác gia đình, người 

vợ nhu mì, tận tụy. Quan hệ họ hàng, thân tộc, thông gia được chú trọng. Xã hội 



 

 

  

người Hoa Quảng Đông là xã hội phụ quyền, đề cao vai trò người đàn ông. Tôn 

trọng các mối quan hệ trên-dưới, nội – ngoại, thân-sơ, trọng tình nghĩa hơn tiền bạc 

và lễ vẫn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống của cộng đồng. 

Quá trình tiếp biến văn hóa đã tác động đến quan niệm của cộng đồng về 

việc tổ chức nghi lễ. Người Hoa sẵn sàng tiếp nhận yếu tố văn hóa của tộc người 

khác, của nhóm cộng đồng khác. Trong một lễ cưới của người Hoa Quảng Đông 

vừa có những yếu tố văn hóa Quảng Đông truyền thống, vừa có yếu tố văn hóa 

Việt, văn hóa của nhóm người Hoa ngôn ngữ khác (Triều Châu, Phúc Kiến) và văn 

hóa phương Tây. Điều đó càng làm phong phú văn hóa của cộng đồng. 

Chúng ta có thể thấy rõ những yếu tố tín ngưỡng-tôn giáo trong lễ tang, và hệ 

giá trị đạo đức qua hệ thống biểu tượng trong lễ cưới. Các yếu tố giới, tuổi, vị thế 

của cá nhân, điều kiện kinh tế, mạng lưới xã hội của gia đình chỉ có ảnh hưởng đến 

lễ cưới, lễ mừng thọ và lễ tang, nhưng không ảnh hưởng đến lễ đầy tháng và lễ khai 

học. Có thể xếp năm nghi lễ chuyển đổi, theo thứ tự từ quan trọng nhất đến ít quan 

trọng là lễ cưới, lễ tang, lễ đầy tháng, lễ mừng thọ và lễ khai học. Trong năm nghi lễ 

này lễ đầy tháng ít có những thay đổi, kế đến là lễ tang, lễ cưới là nghi lễ có nhiều 

biến đổi nhất. Lễ khai học không còn phổ biến, chỉ còn vài gia đình thực hiện. Phần 

đông người Hoa Quảng Đông muốn tổ chức lễ cưới vừa truyền thống vừa hiện đại.  

So với cộng đồng người Hoa Triều Châu [xem Nguyễn Công Hoan 2011], 

những nghi lễ của người Hoa Quảng Đông ít hơn và đơn giản hơn về các nghi thức. 

Người Hoa Triều Châu có lễ trưởng thành Xuất hoa viên, người Hoa Quảng Đông 

nhập nghi lễ này vào lễ cưới bằng nghi thức chải đầu. Lễ tang của người Hoa Triều 

Châu có tục nuôi cơm, nghi thức qua cầu Nại Hà vốn không có trong lễ tang người 

Hoa Quảng Đông. Cộng đồng người Hoa Quảng Đông dễ dàng tiếp thu và hội nhập 

văn hóa của tộc người khác hơn cộng đồng người Hoa Triều Châu. Tuy nhiên, 

những khác nhau giữa hai cộng đồng Triều Châu và Quảng Đông chỉ ở mức độ chi 

tiết, còn nhìn chung vì hai cộng đồng ngôn ngữ đều là người Hoa, cùng là văn hóa 

Hán lâu đời, ảnh hưởng Nho giáo sâu sắc nên cả hai cộng đồng đều có những điểm 

chung: coi trọng việc xem ngày giờ khi tổ chức lễ cưới, thực hiện các nghi thức 



 

 

  

liệm, an vị, động quan, hạ huyệt (trừ trường hợp hỏa táng, thời gian thiêu do nhà 

thiêu xếp giờ) trong lễ tang để đảm bảo không xảy ra những điều không hay, mong 

muốn trường thọ (người Quảng Đông thích số 9 (cửu), người Triều Châu thích số 4 

(đời). Và cả hai nhóm ngôn ngữ này đều rất coi trọng nghi lễ chuyển đổi dù hình 

thức tổ chức hiện nay có nhiều biến đổi theo xu hướng đơn giản hóa. 

Cuộc sống ngày càng thay đổi theo hướng hiện đại hóa và toàn cầu hóa, nên 

các nghi lễ cũng được cộng đồng thực hiện theo xu hướng hiện đại và đơn giản hóa 

nhưng vẫn giữ được những yếu tố truyền thống trong các nghi lễ. Điều này thấy rõ 

qua lễ cưới, được tổ chức theo nghi thức truyền thống tại gia đình, và nghi thức hiện 

đại mang tính phổ quát tại nhà hàng. Và lễ tang phần lớn được tổ chức tại nhà tang 

lễ, chùa.  

Những lý thuyết nghiên cứu (nghi lễ chuyển đổi, thuyết chức năng và biểu 

tượng trong nghi lễ) của những nhà Nhân học phương Tây đã rất có ý nghĩa trong 

đề tài luận án này, giúp tác giả nhận diện được các nghi lễ chuyển đổi, tìm ra những 

chức năng của nghi lễ đối với cá nhân và cộng đồng. Thông qua nghi lễ  khái quát 

được hệ giá trị đạo đức và cấu trúc xã hội của cộng đồng. Tuy nhiên, cấu trúc, nội 

dung và ý nghĩa của nghi lễ chuyển đổi ở người Hoa Quảng Đông khác với những 

nghi lễ mà van Gennep đã đề cập. Không phải nghi lễ chuyển đổi nào cũng có đầy 

đủ những dấu hiệu có thể phân biệt rạch ròi các giai đoạn: trước ngưỡng, trong 

ngưỡng và sau ngưỡng như Arnold van Gennep đưa ra. Các biểu tượng trong những 

nghi lễ của người Hoa Quảng Đông không có biểu tượng “đinh” như “cây sữa” như 

Victor Turner mô tả trong lễ thành đinh của người Ndembu, mà người Hoa dùng rất 

nhiều biểu tượng khác nhau (từ đồng âm trong ngôn ngữ, hình thái bên ngoài có thể 

quan sát được của lễ vật, điệu bộ, cử chỉ của đối tượng thụ lễ) để thể hiện hệ giá trị 

đạo đức của cộng đồng.  

Những thông tin thu thập từ các cuộc phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm tập 

trung được chúng tôi kiểm định kết quả khảo sát bằng bản hỏi, và nhận thấy hai 

nguồn thông tin không chênh lệch đáng kể. Điều này chứng minh các giả thuyết 

nghiên cứu của chúng tôi là phù hợp: Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng 



 

 

  

Đông ở thành phố Hồ Chí Minh là những nghi lễ gắn liền với sự thay đổi từng giai 

đoạn của một đời người; hệ giá trị đạo đức Nho giáo vẫn còn có ý nghĩa trong xã 

hội người Hoa Quảng Đông hiện nay. Các yếu tố về giới, tuổi, điều kiện kinh tế, 

mạng lưới xã hội, niềm tin tôn giáo và tiếp biến văn hóa có ảnh hưởng đến hình 

thức và nội dung của nghi lễ chuyển đổi. Những nghi lễ chuyển đổi vẫn có vai trò 

trong việc tăng cường cố kết gia đình, cộng đồng, hình thành những chuẩn tắc đạo 

đức trong cộng đồng. Những nghi lễ này hiện nay được thực hiện theo xu hướng 

hiện đại và đơn giản hóa, tính thiêng của nghi lễ giảm đi, con người ngày càng quan 

tâm nhiều đến ý nghĩa thế tục của nghi lễ hơn.  
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