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Tại làng Xuân Cốc 1, người ta hiếm khi nói về người quá cố, và cũng không thích hồi 
tưởng.  "Địa phương này luôn luôn nghèo lắm," dân làng trả lời như thế nếu tôi hỏi về 
quá khứ, và rồi họ chìm vào im lặng.  Họ có vài hình ảnh cũ và chỉ có một ít văn bản.  
Vạn Lý Trường Thành dựng đứng kế bên, nhưng các tàn tích gây ấn tượng này cũng 
không gợi lên chút hứng thú nào.  Năm 2001, tôi mướn một căn nhà tại làng này, một 
phần vì hiếu kỳ về lịch sử của khu vực, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng các hình ảnh 
thoáng qua của quá khứ đã vụt biến mất rồi.  Giống như hầu hết người Hoa hiện nay, dân 
làng chú ý vào các cơ hội trước mắt: giá cả nông phẩm đang tăng lên, việc kiến thiết bùng 
lên và mang lại công việc mới cho Bắc Kinh, cách đó không quá hai giờ lái xe. 
 
Mỗi năm, chỉ có một ngày mà họ nhớ về quá khứ: vào tháng Tư, trong dịp lễ Thanh 
Minh.  Nghĩa tiếng Hoa là "một ngày Trời trong sáng," và trong hơn 1,000 năm ở khắp 
nơi Trung quốc, ngày này được cử hành dưới nhiều hình thức khác nhau tại mỗi địa 
phương. 2  Thậm chí, việc thờ phụng tổ tiên còn có trước hơn nữa.  Cách nay hơn 5,000 
năm, văn hóa miền Bắc Trung quốc sùng bái người quá cố thông qua các nghi thức được 
hệ thống hóa cao độ.  Tiếng vang của các phong tục này vẫn còn tồn tại đến ngày nay, và 
trong năm đầu tiên tôi ở tại làng, khi ngày lễ đến, tôi đi theo những người láng giềng 
trong lộ trình hành lễ của họ đến mộ địa. 
 
Chỉ có nam giới được phép tham dự.  Tất cả dân làng đều mang họ Ngụy, 3 và hàng chục 
người của đại gia tộc này đã khởi hành trước bình minh, leo lên sườn núi dốc đứng ở phía 
sau làng.  Họ mặc y phục lao động đơn giản, mang những giỏ mây phẳng và xẻng trên 
vai.  Họ không thì thầm nói chuyện, và đi không nghỉ.  Họ khẳng định cho nhóm một bầu 
không khí làm việc - dụng cụ sẵn sàng, lê bước qua hàng cây mơ có mầm tươi lấp lánh 
như ánh sao trong buổi chập choạng sớm mai.  Sau 20 phút, chúng tôi đi đến mộ địa của 
làng.  Đó là một khu đất ở cao trên núi, có các ụ đất đơn giản được sắp xếp ngay hàng 
thẳng lối.  Mỗi hàng tiêu biểu cho một thế hệ riêng, và mọi người bắt đầu làm việc tại 
hàng đầu, chăm sóc những phần mộ của những người vừa mới mất - các bậc cha mẹ, chú 
bác, cô dì.  Họ nhổ cỏ dại trên các gò đất và đắp thêm đất lên trên mộ.  Họ để lại những 
món quà đặc biệt, chẳng hạn như những chai rượu hay gói thuốc lá.  Và họ đốt giấy tiền 
vàng bạc cho người quá cố sử dụng dưới âm phủ, những tờ giấy mang hàng chữ "Công 
Ty Hữu Hạn Ngân Hàng Thiên Địa." 4

 
Mỗi người dân làng chú ý đặc biệt đến thân nhân của riêng họ, làm việc theo từng hàng 
mộ từ cha đến ông nội, ông ngoại rồi đến ông cố.  Hầu hết các phần mộ không có bia, và 
trong khi dân làng đi ngược dòng thời gian, từ hàng mộ này đến hàng mộ kia, họ dần dần 
không mấy chắc chắn về tông tích của người quá cố.  Sau một thời gian lâu dài, công việc 

                                                            
1 Dịch nghĩa chữ Spring Valley: Xuân Cốc - chỗ hỏm của hang núi, hai bên núi gọi là cốc, thung lũng 谷 
2 Dịch chữ Qingming (ký âm pinyin) đó là Thanh Minh tiết 清明節, tiết thứ 5 trong 24 tiết khí hậu trong 
mỗi năm.  Đây là lúc mà con cháu quét dọn phần mộ của ông bà, cha mẹ để tỏ lòng thành kính biết ơn.  
3 Phỏng đoán để dịch chữ Wei (pinyin): Ngụy, Hán tự ･ .  Do tập tục phong đất của vua chúa nên nếu một 
làng được phong cho một người nào đó (Thí dụ phong cho người họ Ngụy) thì tất cả dân sinh ra trong làng 
đó đều mang họ Ngụy - bất kể người mẹ có chồng mang họ khác họ Ngụy. 
4 Có lẽ tác giả dịch "The Bank of Heaven Co., Ltd" từ chữ khá phổ thông là "Thiên Địa Ngân Hàng Hữu 
Hạn Công Ty" 天地銀行有限公司 



này mang tính chất cộng đồng, mọi người đều tham gia trợ giúp cho mỗi một gò mộ, và 
không ai biết người được chôn ở dưới đó là ai.  Phần mộ cuối cùng nằm lẻ loi một chỗ, 
đại diện duy nhất cho thế hệ thứ tư.  Một dân làng nói đó là "Lão Tổ" tức "tổ tiên." 5  
Không có tên gọi nào khác cho người đầu tiên của gia tộc - các chi tiết của người này đã 
bị thất lạc qua năm tháng.  
 
Vào lúc họ xong việc, tia sáng buổi sáng đã chiếu rực rỡ ở phía sau đỉnh núi hướng Đông.  
Một ông tên là Ngụy Minh Hạc 6 giải thích rằng mỗi gò mộ tượng trưng cho một ngôi 
nhà của người quá cố, và phong tục địa phương đòi hỏi họ phải làm xong nghi thức 
Thanh Minh trước lúc bình minh.  Ông nói, "Nếu bạn đổ đất lên mộ trước khi mặt trời 
mọc, điều đó có nghĩa là người quá cố sẽ có mái nhà ngói dưới âm phủ.  Nếu bạn không 
làm kịp thì họ sẽ có mái rơm." 
 
Ngụy Minh Hạc ở cuối lứa tuổi 60.  Ông vẫn còn vóc dáng ốm trơ xương của một nông 
dân, nhưng ngày nay, ông sống trong một chung cư dành cho người về hưu tại khu gần 
thành phố Hoài Nhu 7, mặc dù vậy, mỗi năm ông đều chung thủy trở về làm lễ Thanh 
Minh.  Cuối ngày hôm đó, tôi chở ông trở lại thành phố.  Khi tôi hỏi ông có nhớ làng 
Xuân Cốc không thì ông trả lời, "Trước khi ở chung cư, tôi chưa bao giờ được sống ở nơi 
nào có đủ ấm."  Quan điểm của ông về sự tiến triển mang một ý nghĩa toàn hảo, giống 
như ý nguyện của tổ tiên - mái ngói thay vì mái tranh. 
 
Quan điểm của người Hoa về thế giới bên kia luôn luôn được ghi nhận bởi các giá trị mà 
nhiều người Tây phương sẽ cảm thấy giống như là ở trần thế.  Vào thời xưa, nhãn quan 
về thế giới bên kia có khuynh hướng thực dụng, vật chất, ngay cả quan liêu - tức là các 
giá trị mà các khám phá khảo cổ hiển nhiên tìm thấy vào thời nay.  Khi khai quật các lăng 
mộ hoàng gia, các mộ này thường có đặc điểm tổ chức tỉ mỉ và mang sự giàu có đầy ấn 
tượng.  Phong tục chôn thi thể với vật phẩm quý giá đã có ít nhất từ thiên niên kỷ thứ 
năm trước Tây lịch, lúc mà vài phần mộ có chứa ngọc thạch và đồ gốm. 
 
Phải đến đời nhà Thương, một nền văn hóa nở rộ ở miền Bắc Trung quốc từ khoảng năm 
1600 đến năm 1045 trước Tây lịch, người ta mới có bằng chứng bằng chữ viết về quan 
điểm thế giới bên kia.  Chữ viết có sớm nhất được biết là các chữ viết giáp cốt văn 8 đời 
nhà Thương - tức là xương vai trâu bò và vỏ rùa được dùng trong các nghi lễ của triều 
đình.  Xương bị đập vỡ và diễn dịch là một cách để thông đạt với thế giới vô hình, kể cả 
truyền gửi tin tức cho tổ tiên của hoàng gia.  "Thể theo nghi lễ, chúng tôi báo cáo con mắt 
bị bệnh của vua lên Đinh gia gia.  Khi địch quân kéo đến, chúng tôi làm nghi lễ báo cáo 
lên Đinh phụ thân." 
 
Người quá cố được tin tưởng rằng họ có quyền lực rất lớn đối với các sinh hoạt hàng 
ngày.  Nếu tổ tiên không hài lòng thì có thể gây bệnh tật hay tai họa cho người sống, và 

                                                            
5 Lao zu (pinyin), đó là Lão Tổ, tức tổ tiên 老祖, 的祖先. 
6 Phỏng đoán để dịch âm chữ Wei Minghe là Ngụy Minh Hạc 
7 Phỏng đoán để dịch âm chữ Huairou là Hoài Nhu 
8 Có lẽ tác giả dịch  chữ giáp cốt văn đời nhà Thương  là Shang oracle bones: Thương giáp cốt văn 
商甲骨文 



nhiều giáp cốt văn nhắc đến việc hiến tế người để xoa dịu những linh hồn này.  Tại một 
quần thể mộ ở tỉnh Hà Nam, các vụ khai quật đã khám phá ra hơn 1,200 hố hiến tế, hầu 
hết đều chứa nạn nhân bị hiến.  Có lần một nhà khảo cổ bảo tôi rằng ông đếm được 60 
cách khác nhau để giết một người trong một nghi lễ của nhà Thương.  Nhưng ông cũng 
nhắc tôi rằng các cách này là nghi lễ, không phải là vụ sát nhân và cố ý gây thương tích.  
Thể theo góc độ nhà Thương, việc tế người chỉ đơn giản là một phần của một hệ thống 
được tổ chức chu đáo.  Nhà Thương giữ một lịch trình nghiêm ngặt, với những ngày tế 
riêng cho từng tổ tiên.  Họ tỉ mỉ gần như là làm một cuộc điều tra khoa học.  Trong một 
thí dụ, một chiêm tinh gia đập ra 70 vết nứt giáp cốt văn để xác định vị tổ tiên nào đã gây 
ra chứng đau răng cho vị vua đương thời. 
 
Đối với người quá cố, họ hoạt động trong một kiểu quan liêu rộng rãi.  Các tên của hoàng 
gia được thay đổi sau khi qua đời để đánh dấu sự chuyển đổi qua vai trò mới.  Mục đích 
của việc thờ phụng tổ tiên không phải là để tưởng nhớ phong cách của họ lúc còn sống.  
Ngược lại, đó là để luồn cúi xin ân huệ của người đã ra đi, và là những người được giao 
phó các trách nhiệm riêng biệt.  Có nhiều chữ khắc trên xương yêu cầu rằng một vị tổ tiên 
phải tự dâng hiến để tiến lên một quyền lực cao hơn. 
 
David N. Keightley, một sử gia của đại học University of California, Berkeley, nói với tôi 
rằng ông đặc biệt có ấn tượng về việc làm thế nào mà giáp cốt văn truyền thông được ý 
nghĩa của hệ thống phân cấp và trật tự.  Ông nói, "Những người vừa mới mất thì đối phó 
với các sự tình nhỏ nhặt; những người mất lâu hơn nữa thì đối phó với các sự tình lớn 
hơn.  Đó là một cách để tổ chức thế giới."   
 
Sau khi nhà Thương sụp đổ vào năm 1045 B.C., việc sử dụng giáp cốt để bói toán được 
tiếp tục bởi nhà Chu, một triều đại cai trị miền Bắc Trung quốc cho đến thế kỷ thứ III 
trước Tây lịch.  Nhưng tập quán tế người dần dần không phổ biến, và lăng mộ vua chúa 
bắt đầu mang đặc điểm minh khí, hay vật phẩm có tính chất linh hồn dùng để thay thế 
cho vật phẩm thật sự.  Các bực tượng gốm nhỏ hình người thay thế cho người thật.  Các 
binh lính bằng đất nung - được bổ nhiệm bởi vị hoàng đế đầu tiên của Trung quốc, Tần 
Thủy Hoàng Đế, người đã thống nhất quốc gia dưới một triều đại vào năm 221 trước Tây 
lịch - là thí dụ nổi tiếng nhất.  Đội quân khoảng 8,000 tượng lớn bằng người thật này 
nhằm phục vụ cho vị hoàng đế trong đời sau. 
 
Triều đại tiếp theo, nhà Hán, để lại một sưu tập vật phẩm tang lễ ít tính chất quân sự hơn.  
Lăng của Hán Cảnh Đế 9, trị vì từ năm 157 đến năm 141 B.C., chuyển giao lại một trưng 
bày đáng ngạc nhiên về các vật phẩm có tính chất linh hồn - được thiết kế để phản ảnh 
các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày: các bản tái tạo về heo, cừu, chó, chiến xa, thuổng làm 
vườn, cưa, rìu, đục, lò lửa, dụng cụ đo lường.  Thậm chí còn có con dấu 10 để sử dụng 
cho việc quan ở dưới địa ngục. 
 
Trong một nền văn hóa phong phú và cổ xưa như của Trung quốc, dòng thời gian từ quá 
khứ đến hiện tại không bao giờ hoàn toàn suôn sẻ, và vô số ảnh hưởng đã uốn nắn và biến 
                                                            
9 Pinyin: Han Jing Di 漢景帝 Hán Cảnh Đế 
10 official chops, or ink stamps: con dấu của vua quan.  Hán Việt: ấn chương 印章 



chuyển quan điểm của người Hoa về thế giới bên kia.  Một số triết gia Đạo Lão không tin 
có đời sống sau khi chết, nhưng Phật giáo, bắt đầu có ảnh hưởng đến tư tưởng người Hoa 
vào thế kỷ thứ II A.D., dẫn nhập quan niệm tái sinh sau khi chết.  Các tư tưởng về phần 
thưởng đời đời và trừng phạt cũng được thấm vào từ Phật giáo và Thiên chúa giáo. 
 
Tuy nhiên, nhiều yếu tố của nền văn hóa sơ khai như triều Thương và triều Chu vẫn còn 
được thừa nhận qua các thiên niên kỷ.  Người Hoa tiếp tục thờ phụng tổ tiên, và tiếp tục 
tưởng tượng đến hậu sự trong cách thức vật chất và quan liêu.  Các kinh nghiệm cận tử 
gia tăng các truyền thuyết phổ biến về việc làm thế nào mà người thư ký cấp thấp, ở dưới 
địa ngục, viết nhầm một tên trên bộ sổ tử, suýt kết liễu một sinh mệnh trước khi sự nhầm 
lẫn này được khám phá. 
 
David Keightley bảo tôi rằng quan điểm truyền thống của người Hoa về tử vong đã cho 
ông một ấn tượng lạc quan.  Không có quan điểm về tội lỗi nguyên thủy, vì vậy khi đi 
vào thế giới bên kia thì không bị đòi hỏi cải biến cực đoan.  Thế giới này không bị sai 
lầm nghiêm trọng; nó cung cấp một mô hình hoàn hảo và thỏa đáng cho giai đoạn tiếp 
theo.  Ông nói, "Trong thế giới Tây phương, tất cả chỉ là tái sinh, cứu chuộc, cứu rỗi linh 
hồn.  Trong truyền thống Trung quốc, bạn chết, nhưng bạn vẫn còn là bạn như lúc đang 
sống." 
 
Keightley tin rằng các tư tưởng như thế đã đóng góp vào sự ổn định của xã hội Trung 
quốc.  Ông nói, "Các nền văn hóa dính dáng vào việc thờ phụng tổ tiên sẽ là các nền văn 
hóa bảo thủ.  Bạn sẽ không thấy các điều mới là hấp dẫn, bởi vì chúng sẽ là một thách 
thức đối với tổ tiên." 
 
 Các thay đổi hiện nay của Trung quốc không có gì khác hơn là bảo thủ, và thay đổ gây 
khó khăn lên người quá cố.  Mộ địa thường bị tàn phá vì các dự án xây dựng, và nhiều cư 
dân vùng nông thôn di chuyển vào thành phố, khiến họ không thể trở về quê để làm lễ 
Thanh Minh.  Một số thử làm các hình thức khác để chăm sóc phần mộ - có những mạng 
lưới điện tử tạo điều kiện cho con cháu chăm sóc "các phần mộ thực sự."  Nhưng quả là 
khó để nghĩ về quá khứ tại một quốc gia đang thay đổi nhanh chóng, và nhiều phong tục 
đơn giản là phai nhạt dần. 
 
Mỗi năm tại làng Xuân Cốc, dường như có ít người hơn túa ra để cử hành lễ Thanh Minh. 
Tuy nhiên ngày lễ này vẫn tồn tại, và một số người hãy còn nhớ đến các nghi thức xưa.  
Các phần mộ tại làng được tổ chức với mức chính xác quan liêu, mỗi thế hệ có một hàng 
riêng.  Các quan tâm vật chất vẫn còn quan trọng: thuốc lá, rượu, và giấy tiền vàng bạc 
cho người quá cố.  Có lẽ một ngày nào đó, ngay cả những phong tục này sẽ bị bãi bỏ, 
nhưng hiện nay chúng vẫn còn cung cấp một gạch nối giữa quá khứ và hiện tại. 
 
Ba năm sau ngày lễ Thanh Minh đầu tiên của tôi, chỉ có bảy dân làng làm cuộc hành trình 
leo núi lên đến mộ địa.  Ở trên đỉnh, một phần mộ mới dựng lên ở hàng thứ nhất, trang trí 
với một cây đèn cầy ghi hàng chữ "Vĩnh viễn trẻ trung."  Tôi hỏi người láng giềng ai 
được chôn ở chỗ đó. 
 



Ông ấy trả lời, "Ngụy Minh Hạc.  Ông đã chở ông ấy về nhà cách nay vài năm.  Ông 
Ngụy mất hồi năm ngoái.  Tôi không nhớ vào tháng mấy." 
 
Một ông khác nói thẳng ra, "Đây là lần đầu tiên chúng tôi ghi dấu phần mộ của ông ấy." 
 
Một người khác nói, "Năm ngoái ông Ngụy đổ đất lên các phần mộ của người khác.  
Năm nay chúng tôi đổ đất cho phần mộ của ông ấy." 
 
Tôi nhặt một cái xẻng và xúc đất đổ thêm vào gò mộ.  Người nào đó đốt một điếu thuốc 
lá Red Plum Blossom và gắn thẳng đứng trên nền đất.  Ngụy Minh Hạc sẽ thích sự khéo 
léo đó, và tri ân việc xác định thời gian.  Chúng tôi ra về trước bình minh - các tổ tiên, ít 
nhất là thêm được một năm, có thể vui hưởng mái nhà ngói của họ. 
 
 
 
 
 
 
Cuốn sách sắp phát hành của Peter Hessler là Lái xuyên quốc gia: Một cuộc hành 
trình khắp Trung quốc, từ nông trại đến cơ xưởng. 
 
 
 
Ira Block đã chụp cho hơn 30 truyện của National Geographic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Chinese Afterlife 
 

 
Restless Spirits 

 
In China, ancient human sacrifice has given way to modern tomb-tending ceremonies, 
but the dead still make demands. 
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In the village of Spring Valley, people rarely spoke of the dead, and they didn't like to 
reminisce. "This place was always so poor," villagers said if I asked about the old days, 
and then they fell silent. They had few old photographs and only a handful of written 
records. The Great Wall stood nearby, but even those impressive ruins didn't inspire 
much interest. In 2001, I began renting a home in the village, partly because I was 
curious about the region's history, but soon I realized that glimpses of the past were 
fleeting. Like most Chinese of the current generation, the villagers focused on today's 
opportunities: the rising prices for local crops, the construction boom that was bringing 
new jobs to Beijing, less than two hours away. 
 
There was only one day each year when they looked backward, in April, during the 
festival of Qingming. The Chinese name translates as "day of clear brightness," and for 
more than a millennium it's been celebrated in various regional forms across China. 
Ancestor worship goes back even further. More than 5,000 years ago, the cultures of 
northern China were venerating the dead through highly systemized ceremonies. Echoes 
of these traditions still survive today, and during my first year in the village, when the 
holiday came around, I accompanied my neighbors on their ritual journey to the 
cemetery. 
 
Only men were allowed to participate. All of them were named Wei, and a dozen 
members of this extended clan left before dawn, hiking up the steep mountain behind the 
village. They wore simple work clothes and carried flat wicker baskets and shovels on 
their shoulders. They didn't make small talk, and they didn't stop to rest. They had the 
determined air of a work crew—tools at the ready, trudging past apricot trees whose fresh 
buds glowed like stars in the morning half-light. After 20 minutes we reached the village 
cemetery. It was located high on the mountain, where simple piles of dirt had been 
arranged in neat rows. Each row represented a distinct generation, and the men began 
their work on the front line, tending the graves of the most recently dead—the fathers and 
mothers, uncles and aunts. They weeded the mounds and piled fresh dirt atop. They left 
special gifts, such as bottles of alcohol or packs of cigarettes. And they burned paper 
grave money for use in the afterlife, the bills bearing a watermark that said, "The Bank of 
Heaven Co., Ltd." 
 
Each villager paid special attention to his own close relatives, working through the rows 
from father to grandfather to great-grandfather. Almost none of the graves had markers, 
and as the men moved back in time, from row to row, they became less certain of 
identities. At last the work was communal, everybody pitching in for every mound, and 
nobody knowing who was buried beneath. The final grave stood alone, the sole 
representative of the fourth generation. "Lao zu," one villager said. "The ancestor." There 
was no other name for the original clan member, whose details had been lost over the 
years.  
 
By the time they finished, morning light glowed behind eastern peaks. A man named Wei 
Minghe explained that each mound represented a house for the dead, and local tradition 



called for them to complete the Qingming ritual before dawn. "If you pour dirt on the 
grave before the sun comes up, it means that in the afterlife they get a tile roof," he said. 
"If you don't make it in time, they get a thatched roof." 
 
Wei Minghe was in his late 60s. He still had the rawboned build of a farmer, but now he 
lived in a retirement apartment in the nearby city of Huairou, although he returned 
faithfully each year for Qingming. Later that day, I gave him a ride back to the city. 
When I asked him if he missed Spring Valley, he said, "Before this apartment, I never 
lived in a place with good heat." His view of progress made perfect sense, just like the 
wishes of the ancestors—tile roofs versus thatched. 
 
The Chinese view of the afterlife has always been marked by qualities many Westerners 
would perceive as earthly. In ancient times the vision of the next world tended to be 
pragmatic, materialistic, even bureaucratic—values that are apparent in today's 
archaeological discoveries. When royal tombs are opened, they're usually characterized 
by meticulous organization and impressive wealth. The tradition of burying bodies with 
precious goods goes back at least as far as the fifth millennium B.C., when some tombs 
contained jade and pottery. 
 
It's not until the Shang, a culture that flourished in northern China from roughly 1600 to 
1045 B.C., that we have written evidence of how people viewed the afterlife. The earliest 
known Chinese writing appears on Shang oracle bones—ox scapulae and turtle shells 
used in rituals at the royal court. Cracked and interpreted, the bones were a means of 
communicating with the unseen world, including passing messages to ancestors of the 
royal family. "We ritually report the king's sick eyes to Grandfather Ding." "As to the 
coming of the Shaofang [an enemy], we make ritual-report to Father Ding." 
 
The dead were believed to have great power over daily events. Unhappy ancestors could 
cause illness or disaster among the living, and many oracle bones refer to human 
sacrifices meant to appease these spirits. At one complex of tombs in Henan Province, 
excavations have uncovered more than 1,200 sacrificial pits, most of which contain 
human victims. An archaeologist once told me that he had counted 60 different ways a 
person could be killed during a Shang ceremony. But he also reminded me that these 
were rituals, not murder and mayhem. From the Shang perspective, human sacrifice was 
simply part of a remarkably well organized system. The Shang kept a strict calendar, with 
certain sacrificial days devoted to certain ancestors. They were meticulous almost to the 
point of scientific inquiry. In one instance, a diviner patiently made 70 individual oracle-
bone cracks in order to determine which ancestor was responsible for a living king's 
toothache. 
 
As for the dead, they functioned in an extensive bureaucracy. Royal names were changed 
after death to mark the transition to new roles. The purpose of ancestor worship was not 
to remember the way people had been in life. Instead, it was about currying favor with 
the departed, who'd been given distinct responsibilities. Many oracle-bone inscriptions 
request that an ancestor make an offering of his own to an even higher power. 
 



David N. Keightley, a historian at the University of California, Berkeley, told me that 
he's particularly struck by how oracle-bone inscriptions convey a sense of hierarchy and 
order. "The more recently dead deal with the small things; the ones who have been dead 
for longer deal with the bigger things," he said. "This is a way to organize the world." 
 
After the Shang collapsed in 1045 B.C., divination using oracle bones was continued by 
the Zhou, a dynasty that ruled parts of northern China until the third century B.C. But the 
practice of human sacrifice gradually became less common, and royal tombs began to 
feature mingqi, or spirit objects, as substitutes for real goods. Ceramic figurines took the 
place of people. The terra-cotta soldiers commissioned by China's first emperor, Qin Shi 
Huang Di, who united the country under one dynasty in 221 B.C., are the most famous 
example. This army of an estimated 8,000 life-size statues was intended to serve the 
emperor in the hereafter. 
 
The next dynasty, the Han, left a collection of funeral goods that is less military in 
character. The tomb of Han Jing Di, who ruled from 157 to 141 B.C., has yielded an 
amazing array of spirit goods designed to reflect the needs of everyday life: reproductions 
of pigs, sheep, dogs, chariots, spades, saws, adzes, chisels, stoves, measuring devices. 
There are even official chops, or ink stamps, to be used by netherworld bureaucrats. 
In a culture as rich and ancient as China's, the line from past to present is never perfectly 
straight, and countless influences have shaped and shifted the Chinese view of the 
afterlife. Some Taoist philosophers didn't believe in life after death, but Buddhism, which 
began to influence Chinese thought in the second century A.D., introduced concepts of 
rebirth after death. Ideas of eternal reward and punishment also filtered in from 
Buddhism and Christianity.  
 
Yet many elements of early cultures such as the Shang and the Zhou remained 
recognizable across the millennia. The Chinese continued to worship their ancestors, and 
they continued to imagine the afterlife in material and bureaucratic terms. Near-death 
experiences gave rise to popular legends about how some low-level clerk in the 
netherworld miswrote a name on a ledger of the dead, nearly cutting a life short before 
the mistake was discovered. 
 
David Keightley told me that the traditional Chinese view of death impressed him as 
optimistic. There's no concept of original sin, so entering the afterlife doesn't require a 
radical change. The world isn't fatally flawed; it provides a perfectly adequate model for 
the next stage. "In the West, it's all about rebirth, redemption, salvation," he said. "In the 
Chinese tradition, you die, but you remain what you are."  
 
Keightley believes that such ideas contributed to the stability of Chinese society. 
"Cultures that engage in ancestor worship are going to be conservative cultures," he said. 
"You're not going to find new things attractive, because that will be a challenge to the 
ancestors." 
 
China's current changes are anything but conservative, and they are hard on the dead. 
Cemeteries are often destroyed by building projects, and many rural Chinese have 



migrated to cities, making it impossible to return home for Qingming. Some try 
alternative forms of grave care—there are websites that allow descendants to tend 
"virtual tombs." But it's difficult to think about the past in a fast-changing country, and 
many traditions simply fade away. 
 
Each year in Spring Valley it seems that fewer people turn out to celebrate Qingming. 
Yet the holiday survives, and some elements still recall ancient rituals. Village graves are 
organized with bureaucratic precision, each generation in its own row. Material concerns 
remain important: cigarettes, alcohol, and grave money for the dead. Perhaps someday 
even these traditions will be abandoned, but for now they still provide a link between past 
and present. 
 
Three years after my first Qingming, only seven villagers made the journey up the 
mountain to the cemetery. At the top, a new grave stood in the first row, decorated with a 
candle that said, "Eternally young." I asked my neighbor who was buried there. 
 
"Wei Minghe," he said. "You gave him a ride home a few years ago. He died last year. I 
don't remember which month." 
 
Another man spoke up. "This is the first time we're marking his grave." 
 
"Last year he poured dirt on other people's graves," somebody else said. "This year we 
pour dirt on his." 
 
I picked up a shovel and contributed to the mound. Somebody lit a Red Plum Blossom 
cigarette and stuck it upright in the dirt. Wei Minghe would have liked that touch, and he 
would have appreciated the timing. We were gone before dawn—the ancestors, at least 
for another year, could enjoy their roofs of  tile. 
 
 
 
 
 
 
Peter Hessler’s forthcoming book is Country Driving: A Journey Through China 
From Farm to Factory.  
 
 
Ira Block has photographed more than 30 stories for NG. 
 
 


