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Customary Burial 

 
Vietnamese Transcription: 
 
Cháu: Bác có thể giới thiệu một chút về bản thân không ạ? 

Bác: Các bạn cần nhất về vấn đề gì?  

Cháu: Vừa rồi cháu được biết là bác đã ở quê bác, Thanh Hóa, phải hai tháng, để làm gì vậy?  

Bác: Hai tháng… Hai tháng thời gian là dài đấy, nhưng mà bác không làm được việc gì ngoài 
việc củng cố lăng mộ cho quê hương – quê cha đất tổ.  

Cháu: Bác có thể nói về tập tục làm lăng mộ cho người quá cố ở Việt Nam không?  

Bác: Ở Việt Nam thì những chuyện này là tương đối linh thiêng. Trước hết là cái những người 
đã khuất thì bao giờ người ta cũng dành một cái tình cảm đặc biệt, từ những cái lúc bắt đầu qua 
đời cho đến những cái lúc mà chuyển… chuyển từ cái... từ cái nơi mà cất – chôn cất ban đầu 
sang đến cái vị trí thứ hai là yên nghỉ cuối cùng vĩnh viễn. 

Cháu: Bác có thể nói một chút về các bước [chôn cất không]? Khi mà người quá cố bắt đầu qua 
đời thì bước đầu tiên là phải ở mộ gì, sau qua ba năm thì mộ gì ấy. 

Họ không biết, tại vì ở [phương] Tây thì họ chỉ hỏa táng thôi. 

Bác: Cái thủ tục Việt Nam là sau khi mà qua đời thì Việt Nam ta từ trước đến nay thường là 
người ta chôn cất… Cái giai đoạn đầu chưa có tiểu, những cái nhà mà giàu có là người ta chôn – 
người ta đào một cái hố. xong đó rồi những cái – người ta làm những cái mà quê ta gọi là những 
cái hòm ván ấy, thì dùng những cái hòm ván đóng thành – dùng ván đóng thành từng hòm. Sau 
khi người chết thì bỏ vào trong cái hòm đó. Những nhà giàu thì người ta đào một cái hố, và dưới 
đó bốn xung quanh thì người ta xây người ta gọi cái đó là cái quách. Cái hòm ván này, cho người 
chết vào trong ấy, đưa vào cái quách đó. Và cái quách đó người ta đem người ta cuốn lên. Cuốn 
lên tùy theo từng gia đình một – tùy theo từng cái người mà có cái khả năng kinh tế hoặc là tùy 
theo cái người đó có giữ cương vị nào quan trọng hay không. Nếu mà giữ cương vị quan trọng, 
ví dụ như vua ngày xưa chẳng hạn, thì là cái thành quách đó người ta xây rất hiện đại. Còn 
những nhà mà giàu có thì tùy mức độ giàu có để mà người ta quyết định lên là cái thành quách 
này có [được xây theo kiểu] hiện đại hay không. Thế thì khi mà cái người chết – thi hài người 
chết cho vào trong cái hòm, cho vào cái quách đó, người ta xây lên thì người ta gọi là cái lăng 
mộ. Tùy theo cái mức độ, như bác nói rồi, tùy theo cái mức độ để cái lăng mộ thể hiện cái sự 
hoành tráng của nó. Và những cái lăng mộ này thì nó tồn tại vĩnh viễn qua cái thời gian. Ở Việt 
Nam ta thì có những cái lăng mộ… Ví dụ như ở trong - ở Huế chẳng hạn, lăng Tự Đức là bây giờ 
người ta cũng đã tồn tại như thế là gần hàng nghìn năm nay rồi. Và có những cái lăng mộ tồn tại 
trong Huế là bây giờ người ta bảo quản như thế 300-400 năm. 300-400 năm. Thời nhà Nguyễn, ở 
trong Huế thì lăng mộ người ta vẫn cứ tồn tại như thế là 200-300 năm nay rồi.  

 
 



English Translation 
 
Niece: Could you please introduce a little about yourself? 

Uncle: What kind of subjects would you like to know?  

Niece: I heard that recently you were back in your hometown, Thanh Hóa, for two months, what 
was that for? 

Uncle: Two months… Two months is a long time, but I wasn’t doing anything but renovating 
the graves for my hometown – my ancestral land.  

Niece: Could you please share [with us] the custom of building graves for the dead in Vietnam?  

Uncle: These things are [considered] pretty spiritually powerful in Vietnam. First of all is the 
fact that people always reserve a special kind of love for those who have passed away, from the 
beginning when they just die until the times when [their remains are] transferred from the initial 
burial site to the second site – the final resting place where they will reside forever.  

Niece: Could you please talk a little about the steps [of burial]? [For example,] when the 
deceased just passed away, they are first [buried] in which kind of grave, and in which kind of 
grave after three years, etc.  

 They [people in the West] don’t know because they only cremate [dead bodies] in the 
West. 

Uncle: According to Vietnamese customs, after somebody has passed away, in Vietnam, people 
have been burying [the deceased]… In the beginning when there was no tiểu1, the rich usually 
buried [the deceased in a way that] – people dug a grave, after that they used wooden planks to 
build a coffin. Then, they put the corpse into that coffin. If it was rich people, they would dig a 
grave and turn the four surroundings [of the underground grave] into a so-called sarcophagus. 
They put the corpse into the coffin, which was then put into the sarcophagus. And then they built 
up that sarcophagus. The building up of the sarcophagus was depending on each family – 
depending on the family’s economic condition or depending on whether the person [the deceased] 
had held an important position [in the society]. If the person had held an important position, 
kings in the past for instance, his or her grave would have been built in the latest fashion of the 
time. For the rich, it also depended on how rich they had been that whether their graves or tombs 
would be built in a contemporary style. Therefore, when the person died – his or her corpse was 
placed in the coffin, [the coffin] was place in the sarcophagus, which people then built up and 
called it a tomb. Depending on the degree [of how rich the person had been], like I said, it 
depended on the degree [of prosperity of the deceased] that to which extent the grave or the tomb 
was presented in its grandeur. And these tomb would exist forever regardless of time. In Vietnam, 
there are tombs [that]… In Huế for instance, the tomb of Tự Đức has existed for thousands of 

                                                 
1 tiểu: a (often glazed) terra-cotta pot to which the remains of the deceased are transferred after exhumation. 



years.2 And there are also tombs in Huế that have been preserved for 300-400 years. 300-400 
years. The tombs from the Nguyễn dynasty in Huế have already existed for 200-300 years.  
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2 Tự Đức is the 4th emperor of the Nguyễn dynasty – the last ruling family of Vietnam. Of all the emperors of the 
Nguyễn dynasty, Tự Đức enjoyed the longest reign, ruling from 1848-1883. Tự Đức began planning his tomb long 
before his death in 1883. The major portions of the tomb complex are believed to have been completed from 1864-
67. Therefore, in this conversation, the speaker’s notion of the Tự Đức Tomb having existed for thousands of years 
is meant to be understood figuratively (not literally).  



 


