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Visiting Temples on Tet 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Người được phỏng vấn: Có một cái về Tết mà tớ rất thích, năm nào ở Việt Nam tớ cũng 
đi làm đó là đi chùa. 
 
Người phỏng vấn: Ồ, ấy đi chùa vào ngày nào? 
 
Người được phỏng vấn: Tớ, bình thường người ta hay đi chùa vào ngày mùng một, 
mùng hai. Nhưng mà nhà tớ, tại vì mấy ngày ấy là bận quá nên nhà tớ hay đi vào tầm 
mùng bốn, năm gì đấy. Những ngày đấy chùa cũng vắng hơn nữa, thế nên là ... mình như 
kiểu là, tớ muốn đến chùa để tìm đến một nơi thanh thản, bình yên, tránh xa cõi trần tục 
ấy, nhưng mà ... nhưng mà ... những cái ngày đầu năm ....  họ đông ấy .... 
 
Người phỏng vấn: Những ngày Tết ở chùa rất là xô bồ. 
 
Người được phỏng vấn: Ừ, nó xô bồ quá, nó bon chen quá, tớ cũng không thích nữa. Đi 
mấy ngày cuối cuối Tết thì thường là vắng hơn. Nói chung là vắng hơn so với những 
ngày kia thôi chứ còn thực ra nó vẫn đông so với ngày thường. Đi chùa thì để cầu chúc 
mọi thứ bình yên, hạnh phúc cho gia đình mình, an khang, thịnh vượng. Nói chung là tớ 
thấy, đấy cũng là một dịp rất đặc biệt, tại vì bình thường cũng không phải là mình quá 
bận rộn nhưng mà cũng không có thời gian mà để đi chùa nhiều, thế nên là tớ thấy Tết là 
một dịp rất là đặc biệt. Kiểu năm nào tớ cũng đi (chùa) Tết thành cái thói quen rồi đấy. 
 
Người được phỏng vấn: Tớ không theo đạo Phật, tớ cũng không biết là tớ theo đạo gì 
nữa.  
 
Người phỏng vấn: Dù không theo đạo gì thì cũng vẫn cứ nên đi chùa. 
 
Người được phỏng vấn: Ừ, mình cũng vẫn cứ nên đi chùa đầu năm ấy. Nó không phải là 
về một cái gì đấy về đạo Phật ở Việt Nam mà nó chỉ là một cái truyền thống gì đấy.  
 
Người phỏng vấn: Đi chùa còn có thể xem bói. 
 
Người được phỏng vấn: Ừ đúng đúng đúng. 
 
Người phỏng vấn: Ấy đi chùa thường có xem bói đầu năm không?  
 
Người được phỏng vấn: Không không không, tớ mà đi chùa là tớ hay xin chữ ... tớ hay 
xin chữ rồi tớ hay xin thầy tụng kinh niệm phật cho mình ấy, chứ tớ không xem bói, 
nhưng mà đúng đi chùa thì người ta hay xem bói, đặc biệt là đầu năm thì người ta hay 
xem bói. Tớ cũng không hay xem bói lắm. 
 



Người phỏng vấn: Tớ nhớ là đầu năm thường có là đi chùa, xong rồi mua một cái cuốn 
tử vi xem ngày tháng cho cả một năm, xong rồi sau đó có cái tờ giấy gì đấy là ... cũng là 
tử vi cho mình trong năm nay. Mỗi tuổi một tờ, thì ở nhà tớ bố mẹ tớ thường hay coi như 
là xem bói cho cả nhà xong rồi sau đó về thông báo cho cả nhà biết.  
 
 
English Translation:  
 
Interviewee: There’s one thing about Tet1 that I really love, and I do it every year. That 
is visiting temples. 
 
Interviewer: On what day do you usually visit temples? 
 
Interviewee: Normally people visit temples on the first or second day of the New Year. 
But because my family gets too busy on these days, we often go there on the fourth or 
fifth. The temples are quieter on these days, so I go there to find a peaceful and 
comforting place, away from the secular life. But on the first days, there’re just so many 
people. 
 
Interviewer: During Tet, temples are hectic places. 
 
Interviewee: Yes, it’s too hectic and bustling there that I don’t like going there anymore. 
On the last days of Tet, temples are less crowded. But they are still more crowded than 
normal days. I go to temples to wish for peace, happiness, stability and wealth for my 
family. I also see it [visiting temples] as a special occasion, because normally I don’t 
have much time to visit temples, though I’m not that busy. So Tet is a very special 
occasion. And visiting temples has become a habit. I am not a Buddhist. I don’t know if I 
follow a religion. 
 
Interviewer: Even if you don’t follow a religion, you should visit temples. 
 
Interviewee: Yes, we should still visit temples. It is not about Buddhism, but about 
tradition. 
 
Interviewer: We can go to fortune telling there. 
 
Interviewee: Yes, right. 
 
Interviewer: Do you often ask for New Year fortune telling? 
 

                                                 
1 Tet ta (Our Tet), or Tet am lich (Lunar-calendar Tet): Vietnamese Lunar New Year, the most important 
and popular holiday and festival in Vietnam. The Vietnamese Lunar New Year is often celebrated over one 
week. 
 



Interviewee: No, I often visit temples and xin chu2. I often xin chu, and pray, but I don’t 
go to fortune telling. It’s true that people often see fortune tellers, especially during Tet. I 
don’t usually see a fortune teller. 
 
Interviewer: I remember that I visit temples on the first days of the year, and then I buy 
a horoscope book, and some horoscope papers. There is one paper for each family 
member. My parents read them as a kind of fortune telling, and then tell us what they 
have read. 
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2 A tradition in Vietnam in which people ask a calligraphist for a special piece of paper that contains a 
character representing their wish for a New Year.  


