
Ý-Nghĩa của Lạy và Vái  
  

Số lần lạy và vái đều mang một ý-nghĩa rất đặc-biệt. Sau đây chúng tôi xin trình-
bày về ý-nghĩa của vái và lạy. Đây là phong-tục đặc-biệt của Việt Nam ta mà 
người Tàu không có tục-lệ này. Khi cúng, người Tàu chỉ lạy 3 lạy hay vái 3 vái 
mà thôi. 
 
a. Ý-Nghĩa của 2 Lạy và 2 Vái 
 
Hai lạy dùng để áp-dụng cho người sống như trong trường-hợp cô dâu chú rể lạy 
cha mẹ. Khi đi phúng-điếu, nếu là vai dưới của người quá-cố như em, con cháu, 
và những người vào hàng con em, v.v., ta nên lạy 2 lạy. 
 
Nếu vái sau khi đã lạy, người ta thường vái ba vái. Ý-nghĩa của ba vái này, như 
đã nói ở trên là lời chào kính-cẩn, chứ không có ý-nghĩa nào khác. Nhưng trong 
trường- hợp người quá-cố còn để trong quan-tài tại nhà quàn, các người đến 

phúng- điếu, nếu là vai trên của người quá-cố như các bậc cao-niên, hay những người vào hàng cha, anh, chị, 
chú, bác, cô, dì, v. v., của người quá-cố, thì chỉ đứng để vái hai vái mà thôi. Khi quan-tài đã được hạ-huyệt, 
tức là sau khi chôn rồi, người ta vái người quá cố 4 vái. 
 
Theo nguyên lý âm-dương, khi chưa chôn, người quá-cố được coi như còn sống nên ta lạy 2 lạy. Hai lạy này 
tượng-trưng cho âm dương nhị khí hòa-hợp trên dương-thế, tức là sự sống. Sau khi người quá cố được chôn 
rồi, phải lạy 4 lạy. 
 
b. Ý-Nghĩa của 3 Lạy và 3 Vái 
 
Khi đi lễ Phật, ta lạy 3 lạy. Ba lạy tượng-trưng cho Phật, Pháp, và Tăng. Phật ở đây là giác, tức là giác-ngộ, 
sáng-suốt, và thông hiểu mọi lẽ. Pháp là chánh, tức là điều chánh-đáng, trái với tà ngụy. Tăng là tịnh, tức là 
trong-sạch, thanh-tịnh, không bợn-nhơ. Đây là nói về nguyên-tắc phải theo. Tuy-nhiên, còn tùy mỗi chùa, mỗi 
nơi, và thói quen, người ta lễ Phật có khi 4 hay 5 lạy. 
 
Trong trường-hợp cúng Phật, khi ta mặc đồ Âu-phục, nếu cảm thấy khó-khăn trong khi lạy, ta đứng nghiêm và 
vái ba vái trước bàn thờ Phật. 
 
c. Ý-Nghĩa của 4 Lạy và 4 Vái 
 
Bốn lạy để cúng người quá-cố như ông bà, cha mẹ, và thánh-thần. Bốn lạy tượng-trưng cho tứ-thân phụ-mẫu, 
bốn phương (đông: thuộc dương, tây: thuộc âm, nam: thuộc dương, và bắc: thuộc âm), và tứ-tượng (Thái 
Dương,Thiếu Dương, Thái Âm, Thiếu Âm). Nói chung, bốn lạy bao-gồm cả cõi âm lẫn cõi dương mà hồn ở 
trên trời và phách hay vía ở dưới đất nương vào đó để làm chỗ trú-ngụ. 
 
Bốn vái dùng để cúng người quá-cố như ông bà, cha mẹ, và thánh thần, khi không thể áp-dụng thế lạy. 
Thường nếu đến viếng tang lễ mà không có điều kiện đưa người quá cố đến nơi an nghĩ thì nên lạy 4 lạy, 2 
lạy cho người còn trên dương thế và 2 lạy kính cẩn tiễn biệt. 
 


