
 

 Tết Thanh Minh 2017 là ngày nào? 

 

 

Người ta thường lấy ngày đầu tiên của tiết Thanh Minh là ngày Tết Thanh 
Minh. Năm nay, ngày đó rơi vào 4 tháng 4 dương lịch. Bắt đầu từ ngày 
nay, mọi người có thể tổ chức lễ tảo mộ du xuân, kết hợp giữa việc cúng lễ 
tỏ lòng hiếu kính và việc cả gia đình ra ngoại ô tận hưởng không khí trong 
lành. 

Do đúng dịp mùa xuân tươi mát, cây cối đâm chồi nảy lộc, lại qua tiết Xuân 
Phân ẩm ướt nên cảnh sắc tốt lành, đẹp đẽ, có rất nhiều danh lam thắng 
cảnh đang mùa đẹp nhất, rất đáng để thưởng ngoạn. Khi đi, để gặp nhiều 
may mắn, tốt lành hãy chú ý chọn giờ tốt và hướng tốt để xuất hành. 

Để tra cứu chính xác, mời quý vị tham khảo Lịch Vạn Niên Đặc biệt, theo 
quan niệm xưa nếu tết Thanh Minh trùng vào ngày 3/3 âm lịch – Tết Hàn 
Thực thì được coi là “Tết Thanh Minh đích thực”. Ngày này người ta làm 
bánh trôi, bánh chay – những thức bánh nguội và kiêng nổi lửa nấu cơm. 

Tết Thanh Minh là ngày lễ mang tính nhân văn, nhân đạo và chủ yếu mang 
tính chất tưởng niệm. Vì vậy, không nhất thiết chú trọng tới mâm cao cỗ 
đầy, càng không nên cúng nhiều tiền vàng, đốt nhiều giấy mã, điều này 
không những lãng phí, làm ô nhiễm môi trường mà còn không có ý nghĩa 
về mặt tâm linh. An ủi người sống và nhớ tới người đã khuất là ở tâm 
tưởng, tấm lòng và chân thành. 

 

 

http://baomoi-photo-3.d.za.zdn.vn/17/03/23/282/21833228/3_13956.jpg


Tục Tảo mộ 

Đối với người dân Việt, Tết Thanh minh là dịp để con cháu hướng về tổ 
tiên, cội nguồn. Dù ai đi đâu, ở đâu đến ngày 3/3 âm lịch hằng năm cũng 
cố gắng về với gia đình để tảo mộ, sum họp bên mâm cơm gia đình. 
Những ngôi mộ được người nhà dọn dẹp sạch sẽ, vun đắp thêm đất mới, 
đó là những tâm đức của người đang sống đối với người đã khuất. 

Công việc chính của tảo mộ là sửa sang các ngôi mộ của tổ tiên cho sạch 
sẽ. Nhân ngày Thanh minh, người ta mang theo xẻng, cuốc để đắp lại nấm 
mồ cho đầy đặn, rẫy hết cỏ dại và những cây hoang mọc trùm lên mộ cũng 
như tránh không để cho các loài động vật hoang dã như rắn, chuột đào 
hang, làm tổ mà theo suy nghĩ của họ là có thể phạm tới linh hồn người đã 
khuất. Sau đó, người tảo mộ thắp vài nén hương, đốt vàng mã hoặc đặt 
thêm bó hoa cho linh hồn người đã khuất. 

Trong ngày Thanh minh, khu nghĩa địa trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Các 
cụ già thì lo khấn vái tổ tiên nơi phần mộ. Trẻ em cũng được theo cha mẹ 
hay ông bà đi tảo mộ, trước là để biết dần những ngôi mộ của gia tiên, sau 
là để tập cho chúng sự kính trọng tổ tiên qua tục viếng mộ. Những người 
quanh năm đi làm ăn xa cũng thường trở về vào dịp này (có thể sớm hơn 
một, hai ngày vì nhiều lý do khác nhau) để tảo mộ gia tiên và sum họp với 
gia đình. 

Bên cạnh những ngôi mộ được trông nom, chăm sóc cẩn thận, còn có 
những ngôi mộ vô chủ, không người thăm viếng. Những người đi viếng mộ 
thường cũng cắm cho các ngôi mộ này một nén hương. 

Ngoài tục lệ trên, người Việt Nam còn có tục lệ làm bánh trôi, bánh chay 
thắp hương, sau đó cả gia đình quây quần bên nhau thưởng thức hương 
vị đậm đà của món bánh này. 

Tiết Thanh minh cũng là lúc trời bắt đầu bớt lạnh, cây cối phát triển mạnh 
mẽ, rất nhiều loài hoa nở rộ, là thời điểm thích hợp để đi dã ngoại, ngắm 
cảnh. 
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