
Miễn phúng điếu hay phúng điếu? 
  

Có rất nhiều đám tang, không chỉ trong cộng đồng Phật Giáo mà cả 
trong các cộng đồng tôn giáo khác, khi đăng cáo phó thường ghi là:  
“Xin Miễn Phúng Điếu” và có một số cáo phó khác còn ghi rõ là: “Xin 
Miễn Phúng Điếu và Tặng Vòng Hoa”.  Vậy xin hỏi: ý nghĩa của việc 
miễn phúng điếu này như thế nào? Nếu tang gia nhận tiền và tràng 
hoa người ta mang đến phúng điếu, thì người qua đời có mang nợ 
hay không? Và có nên nhận hay không nhận phúng điếu? 
  
 Trước hết chúng ta thử xem định nghĩa chữ Phúng Điếu là gì.  Theo 
Hán Việt Tự Điển của Đào Duy Anh, Phúng có nghĩa là đem lễ vật 
đến cúng người chết, Điếu là viếng thăm nhà có tang.  Phúng điếu là 

mang lễ vật đến cúng người chết, thăm hỏi và chia buồn cùng tang gia.  Lễ vật ở đây được hiểu là nhang, 
đèn, hoa, bánh trái và tiền bạc.  Như vậy “Xin Miễn Phúng Điếu” có nghĩa là không nhận những thứ đó.  
Ngày nay người ta hiểu miễn phúng điếu có nghĩa là “xin miễn nhận tiền”. 
  
Được hỏi về việc này, một cụ già nho học nói rằng, ngày xưa khi tang chủ niêm yết (báo tang) “Xin Miễn 
Phúng Điếu” có nghĩa là gia chủ không nhận tiền nhưng có thể nhận nhang đèn bánh trái. Đây là một tín 
hiệu báo cho bà con láng giềng biết, tang gia là những người có hiếu, có tình, có nghĩa đối với người thân 
qua đời, họ đủ sức lo liệu được tang lễ.  Họ chỉ nhận nhang đèn bánh trái vì những thứ này không tốn kém 
bao nhiêu, còn tiền bạc thì tốn kém nhiều cho người đi phúng viếng, vả lại đối với tiền bạc, họ nghĩ rằng, 
chỉ có thân nhân người qua đời được hưởng, nên người sống nhận thì không tốt, vì người qua đời phải 
mang nợ, không biết kiếp nào mới trả được. 
  
Thật ra, đám tang có linh đình hay không, lễ cầu siêu, cầu nguyện có lớn hay không và phần mộ có to và 
đẹp hay không, tất cả đều dành cho người sống và đều làm đẹp, làm nở mày nở mặt cho người còn sống 
và chỉ giúp cho người sống an lòng mà thôi. Nếu như người qua đời khi còn sống có ý muốn dù âm thầm 
trong tâm hay nói ra là đám tang nên được tổ chức trang trọng, linh đình, mời nhiều thầy hay nhiều cha 
đến làm lễ với nhiều vòng hoa phướng liễn, thì dĩ nhiên, căn cứ theo luật nhân quả, thì phàm hễ có tác ý, 
tất nhiên là tạo nghiệp, có nhân thì có qủa. Dù nhận tiền hay hoa, thì người qua đời theo lý này vẫn mang 
nợ.  Còn nếu như người qua đời khi còn sống dặn dò con cái tang lễ nên tổ chức đơn giản, không nhận 
phúng điếu thì đâu có gì phải mang nợ. Nếu có chăng chỉ là món nợ tinh thần của người quá vãng đối với 
tình cảm của người còn sống dành cho trước khi chết. 
  

Tưởng cũng nên biết thêm, việc phúng điếu bằng vòng hoa bắt 
nguồn từ văn hoá phương Tây, không phải là một tập tục của người 
Việt Nam ngày xưa. Đối với người Việt, theo Toan Ánh tác giả 
“Phong Tục Việt Nam”, thì “lễ phúng điếu thường là trầu cau trà 
rượu, hoặc những nhà nho học thì dùng những bức trướng hoặc 
những đôi câu đối, ca ngợi những đức hay tính tốt của người chết. 
Ở thôn quê, người trong làng xã thường dùng tiền để phúng viếng, 
một cách trực tiếp giúp đỡ thiết thực tang chủ trong lúc cần thiết 
v.v..” 
  

Ngày nay, tại các thành phố lớn ở Việt Nam người ta bắt chước văn hoá của người phương Tây hay dùng 
những vòng hoa tươi hoặc hoa cườm để phúng điếu người chết. Ngược lại, một số làng quê Việt Nam vẫn 
còn giữ được tập tục xưa.  Trong các làng xã khi có người chết, bà con láng giềng mỗi người phụ giúp một 
tay với tang gia lo tổ chức đám tang, những người khác ở làng trên hay xóm dưới không giúp gì thì dùng 
tiền để phúng điếu. Đây là một hình thức giúp đỡ trực tiếp cho gia đình người chết để thanh toán các chi 
phí đám tang.  Điều nầy, nói lên tinh thần tương thân tương trợ của người dân quê Việt Nam chúng ta.  Vì 
thế, ở các vùng quê, ít có gia đình nào từ chối việc phúng điếu bằng tiền khi có người thân qua đời.  Họ 
nghĩ rất đơn giản rằng, hôm nay mình nhận của người ta, mình mang nợ họ thì mai kia con cháu mình sẽ 
mang trả lại. 
   
Tại các thành phố ngoài Việt Nam, đặc biệt như ở Bắc Mỹ và Tây Âu, nơi có đông người Việt sinh sống, 
thường họ có đời sống khá giả hơn.  Do tình cảm gia đình, bè bạn và láng giềng không được gần gũi và 
ấm áp như ở thôn quê Việt Nam, nên người ta đã tự lo trước cho cái chết của họ một cách tương đối đầy 
đủ, mà không cần nhờ đến ai, làm phiền ai, kể cả con cháu sau này. Họ để dành tiền cho hậu sự này, qua 
việc mua bảo hiểm nhân thọ hay gia nhập vào các quỹ tương trợ để khi chết, gia đình có tiền sống và trang 



trải tất cả chi phí cho việc ma tang.  Cho nên vấn đề nhận phúng điếu bằng tiền sẽ không là vấn đề cần 
thiết. 
  
Có lẽ chính vì thế mà các cáo phó hay thiệp báo tang in ở các nhật báo hải ngoại đa phần ghi là “xin miễn 
phúng điếu”.  Đôi khi có một số cáo phó còn ghi rõ thêm: “thể theo ước nguyện của người quá cố, mọi 
đóng góp xin vui lòng gửi vào trương mục 123456 cho hội từ thiện A hay cúng cho chùa B, nhà thờ C…”  
Tại nhà quàn, một số đám tang cẩn thận hơn còn để một thùng giấy ghi “xin miễn phúng điếu” và “mọi 
đóng góp xin cúng cho chùa A, nhà thờ B hay hội từ thiện C.”  Riêng tại sở làm của một số công ty lớn do 
người Mỹ làm chủ, khi có nhân viên qua đời, họ không nhận tiền phúng điếu mà đưa cho các đồng nghiệp 
tên một hội từ thiện, yêu cầu gửi thẳng ngân phiếu ghi số tiền muốn phúng điếu đến địa chỉ đó.  Số tiền gửi 
tặng hội từ thiện này, cuối năm sẽ được trừ thuế, mà tiền thì lại được tiêu vào việc có ích lợi cho người 
khác. 

   
Các việc làm này, một số người quan niệm rằng người chết sẽ không mắc nợ, nếu có nợ chăng chỉ là nợ 
tấm lòng của họ đến với mình, một số người khác cho rằng việc không nhận tiền phúng điếu mà nhận tiền 
cho các chùa, nhà thờ và hội từ thiện, chưa chắc đó là một giải pháp hay. Nhưng xét trên bình diện rộng, 
thì việc nhận tiền phúng điếu để làm việc từ thiện xã hội là một hình thức tương trợ lẫn nhau, vừa có lợi ích 
thiết thực cho xã hội mà cũng vừa đem lại sự an lạc cho hương linh người quá cố. Cả hai đều hoan hỷ, 
đều hưởng lợi: những người kém may mắn trong xã hội hưởng được một chút qùa của thân nhân và bằng 
hữu người chết để lại, người quá cố đã chết mà vẫn còn tạo được cái duyên lành có ích lợi cho tha nhân; 
đồng thời, thân nhân và bằng hữu người chết cũng có cơ hội bày tỏ tấm lòng với người quá cố và còn gián 
tiếp làm được một công việc phúc lợi cho đời.  Người viết được biết ở Việt Nam, nhiều đám tang qua hình 
thức này đã giúp được nhiều phúc lợi cho cộng đồng.  Đơn cử như sau đám tang của cụ ông Nguyễn 
Sằng, nguyên là một nhà giáo ở Nha Trang Khánh Hoà, vị đại diện cho tang quyến đã trao số tiền 200 triệu 
đồng phúng điếu trong tang lễ của cụ cho các quỹ từ thiện trong tỉnh. Trong đó: quỹ khuyến học 60 triệu 
đồng, quỹ từ thiện 60 triệu đồng, bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 20 triệu đồng và các 
gia đình thương binh 60 triệu đồng. 
  
Riêng nói về những vòng hoa, ngoài việc tô điểm cho tang lễ thêm phần trang trọng, giúp cho bầu không 
khí trong nhà quàn bớt vẻ lạnh lùng, còn mang ý nghĩa chuyên chở tình cảm của người sống với người 
chết, hy vọng thần thức người chết được hoan hỷ, vì thấy mình và con cái mình được nhiều người quý 
mến, được nhiều người biết đến (bản ngã).  Tuy nhiên, hoa chỉ dùng được một hay hai ngày, rồi sau đó khi 
đưa đám đến huyệt mộ hay đến lò thiêu, thì những tràng hoa nầy cũng theo người chết mà vào thùng rác, 
thật là uổng phí! Nhưng, như trên đã trình bày, hoa là tiền nên người chết có thể phải gánh chịu món nợ 
này, nếu như khi còn sống có ý muốn trong tang lễ có nhiều hoa. 
  
Tưởng cũng nên biết cố đại lão Hoà thượng Thích Thánh Nghiêm, một vị Thánh Tăng thời hiện đại đã để 
lại di chúc trước khi Ngài viên tịch: “không đăng cáo phó, không phúng điếu, không xây mộ tháp, không lập 
bia tượng, không nhận vòng hoa, liễn đối. Lễ nghi phải vô cùng đơn giản, không lãng phí nhưng trang 
nghiêm”.  Ngài cũng cho biết qua một buổi phỏng vấn trên đài truyền hình Đài Bắc lúc còn sống, Ngài có 
nói lại lời nói của đức cha La Quang, một vị giám mục hiền đức thuộc giáo xứ huyện Đài Bắc là “sau khi 
chết (ngài) không mong có người dâng hoa, không mong có người ca tụng công đức, cũng không mong 
phô trương, truy điệu” và cho biết khi cha La Quang qua đời, “tôi đến tưởng niệm, nhìn thấy quan tài của 
cha đặt trong đại sảnh, xung quanh chẳng có gì cả, đây là một gương mẫu rất tốt”.[1]  Hai Ngài là những 
tấm gương sáng ngời cho hậu thế. 
  

Nói tóm lại, miễn phúng điếu hay phúng điếu tùy thuộc vào quan 
niệm sống của người quá vãng và của tang quyến, tuỳ thuộc hoàn 
cảnh gia đình của tang quyến, tuỳ thuộc vùng địa dư và phong hoá 
của cộng đồng nơi người quá vãng đã sinh sống.  Nếu ở miền thôn 
quê Việt Nam thì phúng điếu là một tập tục dễ thương nên được 
duy trì.  Nếu ở các thành phố lớn ở Việt Nam, Tây Âu hay Bắc Mỹ 
thì miễn phúng điếu có thể là một lựa chọn khéo, phù hợp với hoàn 
cảnh và phong tục tập quán địa phương. Thật ra, đám tang có linh 
đình hay không, lễ cầu siêu, cầu nguyện có lớn hay không và phần 
mộ có to và đẹp hay không, tất cả đều dành cho người sống và đều 

làm đẹp, làm nở mày nở mặt cho người còn sống và chỉ giúp cho người sống an lòng mà thôi. 
   
Tâm Diệu 


