
PONGAL 

(Lễ hội Tạ Ơn, từ ngày 13-16 tháng 1, 2021) 

Pongal, còn được gọi Thai Pongal (phiên âm Tai Pongal), là 

một lễ hội thu hoạch kéo dài nhiều ngày của người dân Miền Nam 

Ấn Độ, đặc biệt trong cộng đồng người Tamil (là nơi tôi thuộc về và 

nói tiếng Tamil). Nó được xem như bắt đầu tháng Tai theo dương 

lịch Tamil, được dâng hiến cho Thần Mặt Trời, thần Surya, tương 

xứng với Makar Sankranti, lễ hội thu hoạch nảy với nhiều tên gọi 

được mừng trên khắp đất nước Ấn Độ. Có ba y lễ hội Pongal gọi là 

Bhogi Pandigai, Thai Pongal và Maattu Pongal. Một số người Tamil 

mừng ngày thứ tư của Pongal như là Kanum Pongal.  

Theo truyền thống, lễ hội này đánh dấu kết thúc đông chí, 

và bắt đầu hành trình hướng về phía bắc của mặt trời kéo dài 6 tháng 

khi mặt trời đi vào quỹ đạo Makara (Capricom). Lễ hội được đặt tên 

theo nghi lễ “Pongal”, nghĩa là “đun sôi, đầy tràn”, và nhắm đến món ăn truyền thống được chuẩn bị từ mùa gặt với 

gạo mới được nấu với sữa và đường thốt nốt (đường tươi). Để đánh dấu lễ hội này, món ăn ngọt Pongal được chuẩn 

bị, trước tiên dâng lên cho các vị thần và nữ thần Pongal, đôi khi có của lễ cho các chú bò, rồi các gia đình chia sẻ 

cho nhau. Lễ hội được mừng bao gồm việc trang trí các chú bò và đôi sừng của chúng, nghi lễ tắm bò và rước kiệu.  

Theo truyền thống, đây là dịp để trang trí các tác phẩm nghệ thuật kolam làm từ bột gạo, dâng lễ cầu nguyện trong 

nhà, đền thờ, sum họp với gia đình và bạn bè, và trao đổi những món quà để tái tạo mối quan hệ đoàn kết xã hội. 

 Bhogi Pandigai (13 tháng 1, 2021) – rơi vào ngày cuối tháng Margazhi theo lịch Tamil. Dịp lễ này tôn 

kính thần mưa, Indra, vì cung cấp đủ lượng mưa cho mùa gặt hái thịnh vượng. Một nghi lễ phượng tự đặc biệt được 

diễn ra trước mùa gặt. Các nông dân tôn kính mặt trởi và trái đất bằng việc xức lên các dụng cụ của họ bằng một thứ 

bột gỗ đàn hương. Ngày này cũng dành để dọn dẹp nhà cửa và thu gom các đồ dùng không cần đến bằng việc đem đi 

xử lý bằng củi đốt và phân bò khô. Điều này biểu tượng cho việc tử bỏ những thói quen xấu, tệ nạn và chấp trước. 

Người ta cũng sơn quét nhà cửa và trang hoàng lối vào bằng kolam (rangoli).  

Thai Pongal (14 tháng 1, 2021) - rơi vào ngày thứ nhất của tháng Thai theo lịch Tamil. Nó đối xứng với 

Makar Sankranti, lễ hội thu hoạch mùa đông được mừng khắp Ấn Độ, đánh dấu khởi đầu hành trình 6-tháng hướng 

về phía bắc của mặt trời và thời tiết ấm hơn. Dịp này tôn vinh thần mặt trời, Surya, cung cấp đủ sức ấm và năng lượng 

cho mùa gặt thịnh vượng. Các lễ hội đặc trưng là việc chuẩn bị các món ăn Pongal, được dâng cho mặt trời và chia 

sẻ cho những người thân yêu. Nó được làm, mặt hướng về phía đông, phía mặt trời mọc, bằng gạo nấu chín với sữa 

và đường. Nổi bật là khi món ăn này để tràn ra trong suốt thời gian nấu nướng, biểu thị cho sự phong phú.   

Mattau Pongal (15 tháng 1, 2021) -  được tế hiến cho việc cúng bò, con vật chính yếu cung cấp sự trợ giúp 

cho người nông dân trong các cánh đồng, sữa và thức uống. Bò được tắm rửa và trang trí với vòng hoa, nước nghệ 

và sơn trên sừng của chúng. Chúng được một ngày lễ đặc biệt (gồm cả món Pongal) và được nghỉ ngơi trong ngày. 

Môn thể thao truyền thống của Jallikattu (một loại đấu bò) là một phần không thể thiếu của lễ hội, được diễn ra trên 

khắp các ngôi làng của Tamil Nadu.  

Tôi rất vui được chia sẻ với anh chị em các ngày lễ mừng Pongal, tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những ơn lành 

của Người.  
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