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Maintaining Family Graves 

 
Vietnamese Transcription: 
 
Bác: Thế thì cái Tết âm lịch đó là cái tết mà hầu như 100% ở Việt Nam ta là – đều ai cũng đi ra 
mời ông bà ông vải về để mà hưởng thụ cái tết ở trong gia đình. Thế ba ngày đó – ba cái ngày 
Tết mà ngày xưa người ta có quy định rồi là mùng một, mùng hai, mùng ba đấy, không phải quy 
định, nhưng đã thành cái tục lệ rồi ba mươi, mùng một, mùng hai, thường là ba ngày Tết như thế 
thì những cái này đó là linh hồn của ông bà, tổ tiên là về nhà ngự trên cái bàn thờ để ăn Tết cùng 
với con cháu. Sang đến mùng bốn là… Chiều mùng ba – thường cái tục lệ của Việt Nam ta là 
chiều mùng ba là có một cái [mâm] cơm rồi hương, hoa. Lúc bấy giờ gọi là đốt vàng để tiễn ông 
bà ông vải lại bắt đầu về phần âm – về vị trí cũ. Thế vừa qua là bác phải về… Bác cũng nung nấu 
cái vấn đề này bao nhiêu năm nay nhưng không có điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất là vấn đề 
thời gian; mình đang còn công tác. Cái điều kiện thứ hai nữa là về vấn đề kinh tế thì nó cũng 
chưa cho phép. Cho nên là cách đây là mười hai năm bác có xây [cho] ông tổ với lại ông nội, bà 
nội, rồi bố của bác vào trong một cái khuôn viên nhỏ tầm khoảng 30 mét – xây bằng gạch, cuốn 
lên. Đằng trước thì cũng có bia. Bốn [mặt] xung quanh thì bác xây một cái khung lên, cao vào 
cái tầm khoảng 80 phân, dày khoảng 20 phân. Thế nhưng bây giờ thì bác về hưu rồi thì bác cũng 
có điều kiện hơn, cái thứ hai nữa thì con cháu cũng có điều kiện hơn, thì mọi người trong gia 
đình thấy cần thiết là phải nâng cấp cái phần mộ này lên cho nó xứng tầm với gia đình. Bới vì là 
ông – ông là bố đẻ ra bác ấy, ngày xưa khi tổng khởi nghĩa là ông đã giữ chức – lúc bấy giờ ông 
đã là giữ chức như bây giờ gọi là chủ tịch của một huyện – phụng huyện. Đấy cho nên là cái vị 
thế, uy tín ở trong làng, trong xóm, là ông nhà ta có cái vị trí – vị thế về uy tín rất là cao, thế nên 
là con cháu là cương quyết là xây dựng cái phần mộ này để cho nó lớn lên, nó đẹp, nó hoàng 
tráng, xứng tầm với lại cái uy tín trước đây của ông đối với dân làng. Thế nên bác về bác xây. 
Bác xây là… Bác xây đa số là – chủ yếu là xây dựng bằng đá bởi vì cái lợi thế của Thanh Hóa là 
có cái đá núi Nhồi – đá rất là tốt, đá không bị rạn nứt. Thì bác xây dựng cái phần mộ tổ trước, 
sau đó là phần ông, phần bà, phần cha, và hai đứa em gái của bác là lúc bấy giờ là nó có ba tuổi 
với lại mười bốn tháng là nó mất rồi, với thằng con trai đầu – con trai đầu cũng mười bốn tuổi là 
mất rồi. Bác xây tất cả như thế là bảy cái, toàn bằng đá – đá khối, đá phiến hết. Bốn xung quanh 
lại làm những cái trụ cũng bằng đá. Rồi ở trên thành, vách bốn xung quanh này cũng bằng đá 
trong một cái khuôn viên là rộng 80 – khoảng 80 mét vuông. Bề mặt như thế là bảy mét bảy, 
chiều sâu là chín mét… chín mét sáu. Chín mét sáu. Có con đường đi vòng quanh lăng để vào. 
Đường trước có hai – đi vào lăng đó – thì có hai cái cột cái bằng đá. Chiều cao thì vào… 
 
Cháu: Cột cái là cột gì?  
 
Bác: Cột cái đi vào đấy. 
 
Cháu: Cột chính à? 
 
Bác: Cột chính đấy, bằng đá. Và bốn xung quanh cứ cách hai mét cũng [có] một cột bằng đá. 
Một cột bằng đá như thế là – có bề rộng như thế là 30 nhân 30 và chiều cao một mét rưỡi ở trên 
có hai cái chao đèn. Nặng – độ nặng của một cái cột như thế là vào cái tầm khoảng trên 850 kí. 
Đến khi mà dựng là đều đưa cẩu vào cẩu. Bước vào một cái là có cái bức quân thư. Bức quân thư 



đấy chắn lấy – chắn lấy, chắn tất cả. Cái bức quân thư này rộng một mét bảy, cao một mét rưỡi. 
Cái bức quân thư này nhằm mục đích tức là nó chắn đường trước này để giả sử mà trâu bò có 
vào ấy, thì nó không vào được.  
 
 
English Translation: 
 
Uncle: That Lunar New Year is the festival that almost 100% of the people in Vietnam – 
everybody all goes out [to the graves] to invite their ancestors to return to enjoy the festival at 
home. Therefore, in those three days – the three days that people in the past have designated [to 
be Tết] , including the first day, the second day, the third day [of the first lunar month] – it’s not 
designation, but it has become a custom that the 30th [of the twelfth lunar month of the previous 
year], the first, and the second [of the first lunar month of the new year], usually in these three 
Tết days, the spirits of the ancestors return home and are seated on the altar to celebrate Tết with 
their children and grandchildren. Moving to the fourth day… In the afternoon of the third day – 
usually according to our Vietnamese customs, in the afternoon of the third day, there will be a 
meal, with incense and flowers. At that time, [people will perform] the so-called đốt vàng 
[custom] to see their ancestors off to the nether world – to the original place. Therefore, in the 
time just passed, I had to go back… I had harbored this for years but had not been able to 
[accomplish]. First, it was because of my time restriction; I was still working then1.  Second, it 
was because of my economic restrictions. Therefore, 12 years ago, I could only build a small 
burial site, which was about 30 squared meters, built from bricks, for my great-grandfather, my 
grandfather, my grandmother, and my father. There was also a stele in the front. On the four 
surroundings, I built up a frame, which was about 80 centimeters high and about 20 centimeters 
thick. But now when I am already retired, I have more [time and financial] freedom, and so do 
my children and grandchildren, we decide it is necessary to renovate this burial site so that it 
could appropriately represent our family. Since your grandfather – that is my own father, during 
the time of the August General Uprising [in 1945], he held the position that would be called 
president of a district people’s committee. Therefore, because of our grandfather’s very high 
prestige in the village, in the community, we – his descendants have been very determined to 
transform this burial site into something large, aesthetically pleasing, and palatial to match with 
his then reputation towards the villagers. Therefore, I came back to build [it]. I built… When I 
built, I used mostly stones, because the advantage we have in Thanh Hóa [province] is that we 
have Núi Nhồi stone2 – a very good, durable class of stone. I first renovated my great-
grandfather’s grave, and then my grandfather’s, grandmother’s, father’s, mother’s, and my two 
younger sisters who died when they were only three years old and 14 months onls, as well as my 
first son – my first son also died when he was only 14 years old. I built the total of seven graves, 
all from stones – either cubic stones or slabs. [I] also placed stone posts on the four surroundings. 
The four surrounding walls were also made from stone in a site that was 80 meters wide – of 
about 80 squared meters. The front [the width of the site] was about 7.7 meters, the depth [the 
                                                 
1 It is noteworthy that at this moment in his speech, the speaker uses the pronoun mình, instead of bác, as if he is 
talking to himself (and not to the speaker). This will also occur a few more times in the conversation.  
2 Đá núi Nhồi (Mt. Nhồi stone) or đá Hoạch Sơn (Hoạch Sơn stone) is a scarce class of granite stone indigenous to 
the Nhồi Mountain area in Thanh Hóa province, Vietnam. Đá núi Nhồi’s distinctive blue color and its fine- to 
medium-granularity allowing flexibility in sculpturing grant it an honorable selection to be used in the construction 
of many important historical buildings in Vietnam, including the Citadel of the Hồ Dynasty and parts of the Ho Chi 
Minh Mausoleum.  



length] nine meters… 9.6 meters. 9.6 meters. There was also a path that led around the tomb. On 
the path leading to the tomb, there were two stone pillars (cột cái). The height was about… 
 
Niece: What is cột cái? 
 
Uncle: The cột cái on the way to enter the tomb.  
 
Niece: The main pillars, right?  
 
Uncle: The main pillars, made from stone. And there was a stone post every two meter on the 
four surroundings. Every stone pillar like that was 3030 wide and 1.5 meters high with two 
lamp shades on the top. Height – the height of each stone pillar was about 850 kilograms. When 
[we] put it up, [we] had to use a crane to lift it. Right at the entrance was a memorial stele. The 
memorial stele could block – block everything. This stele was 1.7 meters wide and 1.5 meters 
high. This stele was there to block the main entrance so that if any cow or buffalo was to wander 
into the site, it would not be able to. 
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