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Tết Trung thu thường diễn ra vào ngày 15/8 âm lịch hàng năm, 
khi mặt trăng tròn và sáng nhất.

 
Tết Trung thu ở Việt Nam là một trong những lễ hội cổ truyền 

được người dân tổ chức rầm rộ nhất. Ngày lễ này thường  
được coi là “tết của thiếu nhi”, vì vậy người lớn thường mua 

nhiều đồ chơi tặng cho con, cháu mình như: đèn ông sao,  
đèn lồng, trống, đầu sư tử,... để chơi trong đêm trăng rằm.

Tết trung thu tại Việt Nam



Theo truyền thống, người Việt thường múa 
sư tử hay múa lân vào dịp này. Con Lân 

tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng 
và là điềm lành cho mọi nhà. Thời xưa, 
người Việt còn tổ chức hát Trống Quân 

trong dịp Tết Trung Thu.



Tết trung thu tại Hàn Quốc

Tết Trung thu ở Hàn Quốc được gọi là 
Chusok, theo nghĩa đen là đêm mùa thu, là 

đêm trăng rằm đẹp nhất trong năm. Trước kia, 
Chuseok diễn ra vào mùa thu - mùa của sự 

thu hoạch. Do đó, ngày lễ này còn mang 
ý nghĩa hội mùa.



Nguyên liệu để làm bánh Songpyeon 
khá đơn giản gồm bột gạo, đậu xanh, 
đường và quan trọng nhất là lá thông. 

Ngoài màu trắng truyền thống, bánh còn 
được biến tấu với màu hồng, xanh đậm, 

màu vàng,…

Bánh trung thu Hàn Quốc gọi là Songpyeon, một 
loại bánh làm từ bột gạo có hình trăng khuyết 
hoặc hình bán nguyệt. Người Hàn Quốc cho 
rằng, trăng phải có lúc tròn lúc khuyết giống 
như cuộc đời của con người luôn luôn biến đổi 
để đạt tới sự hoàn mỹ.



Tết trung thu tại Trung Quốc
Tết Trung thu ở Trung Quốc đã có từ thời 
Đường Huyền Tông, vào đầu thế kỷ thứ 8. 
Trong ngày tết này, lúc đầu người Trung Quốc 
chỉ uống rượu thưởng trăng nên còn gọi là 
Tết ngắm trăng.

Sau này, Trung thu là tết đoàn viên vì người 
Trung Quốc rất xem trọng sự sum họp của 
gia đình trong dịp này. Vào Trung thu, 
những người thân trong gia đình đều trở về 
quây quần bên mâm cơm, cùng trò chuyện 
và tận hưởng không khí sum họp vui vầy. 



Bánh mooncake là loại bánh không thể 
thiếu trong mâm cỗ Trung thu ở Trung Quốc. 

Bánh thường mang hình tròn tượng trưng 
cho sự đoàn viên, viên mãn. Bánh Trung thu 
ở Trung Quốc gần giống với bánh trung thu 

ở Việt Nam. Lớp bánh làm mỏng, trong nhân 
sen, đậu xanh hoặc trứng muối, được nướng 

và thưởng thức khi bánh chín vàng đều. 

Trong ngày này, trẻ em Trung Quốc 
cũng được tham gia các đoàn múa lân, 
rước đèn vui nhộn như ở Việt Nam.



Tết trung thu tại Nhật Bản
Dù hiện tại Nhật Bản không còn sử dụng lịch âm, nhưng người dân 
xứ sở Phù Tang vẫn tổ chức Tết Trung thu hai lần mỗi năm. Lần đầu 

tiên được gọi là Zyuyoga gắn liền với phong tục ngắm trăng  
Otsukimi thường được diễn ra vào ngày 15/8; lần thứ hai tổ chức 

gọi là Zyusanya vào ngày 13/10. Theo tục lệ, nếu ai đã dự hội trăng 
đầu thì phải dự hội răng sau nếu không muốn gặp xui xẻo.



Lễ ngắm trăng Otsukimi diễn ra nhằm tôn vinh 
mặt trăng mùa thu, vào thời điểm trăng tròn nhất 
theo quan niệm của người Nhật. Trong dịp lễ này, 

người Nhật sẽ ngắm trăng, thưởng thức các món ăn 
truyền thống và tham gia các trò chơi vui nhộn.



Món ăn truyền thống thường sử dụng là hạt dẻ, khoai lang, 
khoai môn, bí ngô, các loại mì như soba, ramen và đặc biệt 

là bánh Tsukimi Dango. Bánh Tsukimi Dango tròn mềm 
tượng trưng cho mặt trăng làm từ bột nếp và mật ngọt, 
thường được xiên vào que tre và nướng cho nóng giòn 

trước khi thưởng thức và uống kèm trà xanh.



Tết trung thu tại Singapore
Tết Trung thu ở Singapore là thời điểm 
lý tưởng để mọi người gửi những lời chúc, 
món quà may mắn tới người thân, bạn bè 
và đối tác kinh doanh. Một trong những 
món quà được sử dụng nhiều nhất là bánh 
Trung thu.

Singapore có nhiều loại bánh trung thu 
khá lạ như bánh dẻo nhân trà xanh hay 
bánh nướng nhân bí đỏ, nhân sầu riêng. 
Bánh dẻo không còn giữ màu trắng truyền 
thống nữa mà được biến tấu với đủ loại 
màu sắc.



Singapore có phần đông dân số là người gốc Hoa, chiếm đến 
72,4%. Tết Trung thu ở Singapore mang đậm màu sắc Tết 

Trung thu Trung Quốc. Khu phố người Hoa ở Singapore năm 
nào cũng là nơi tổ chức Tết Trung thu khá vui nhộn. Tại đây, 
người ta bán đèn lồng và các vật dụng liên quan đến ngày 

Trung thu. Thông thường, hoạt động này được tổ chức 
trước đó hàng tháng trời.



Tết trung thu tại Malaysia
Thường diễn ra vào ngày 15/8 âm lịch. Lễ hội này 
được cho là bắt nguồn từ nghi lễ Hy sinh cổ xưa của 

Nữ thần Mặt trăng cho vụ thu hoạch cuối năm. 
Các gia đình ăn mừng và cảm ơn một vụ mùa 

tươi tốt. Các lễ vật bao gồm bánh trung thu, 
khoai môn nấu chín, củ ấu.

Bánh trung thu được nướng và gửi cho người thân 
như một món quà đoàn tụ gia đình. Theo truyền thống, 
mười ba chiếc bánh trung thu được xếp thành một 

kim tự tháp để tượng trưng cho mười ba mặt trăng 
của một “năm hoàn chỉnh”, tức là mười hai mặt trăng 

cộng với một mặt trăng xen kẽ.



Tết trung thu tại Thái Lan

Tết trung thu Thái Lan được gọi là “lễ cầu trăng”, tổ chức vào 
đúng ngày 15/8 âm lịch. Trong đêm Trung thu ở Thái, tất cả già, 
trẻ, gái, trai đều phải tham gia lễ cúng trăng, mọi người sẽ ngồi 

quây quần bên bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát và Bát Tiên để 
cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất.



Phía trên bàn thờ sẽ bày quả đào và bánh Trung thu. Người Thái tin 
làm vậy Bát Tiên sẽ giúp mang đào tới cung trăng để chúc thọ 
Quan Âm, và các vị thần tiên sẽ ban phước lành cho mọi người.

Bởi vậy, bánh Trung Thu ở Thái Lan có hình dạng giống quả đào. 
Trong ngày này, người Thái cũng thường ăn bưởi – loại quả 

tượng trưng cho sự viên mãn, xum vầy và ngọt ngào.


