
Lễ Giáng Sinh ở Sri Lanka 

Ở Sri Lanka, tháng 12 luôn là mùa lễ hội được ưa chuộng. Đó cũng là thời gian thu hoạch. 

Sau khi những người đầu tiên trở lại theo đạo Công giáo vào thế kỷ 16, tháng này được 

đổi tên thành “Nattal rnase”, nghĩa đen là “tháng Giáng Sinh”. 

Sri Lanka ngày nay là một quốc 

gia có đa số dân chúng theo Phật 

giáo Sinhala. Nhưng từ thời xa xưa, 

vùng đất của người Sinhala đã thu 

hút và quy tụ cả những người theo 

Kitô giáo, Ấn Độ giáo và Hồi giáo 

mà con cháu của họ ngày nay chiếm 

hơn 30% tổng dân số cả nước. Họ 

giúp cho đất nước thêm phong phú 

nhờ sự đa dạng về văn hóa và truyền 

thống. Mặc dù Sri Lanka là một quốc 

gia chủ yếu theo đạo Phật (chỉ 7% dân số theo Kitô giáo) nhưng mọi người đều mừng lễ 

Giáng sinh như một ngày lễ quốc gia. Hầu hết các Kitô hữu ở Sri Lanka là người Công 

giáo. 

Nền văn hóa lúa nước 

Ngoài các thương nhân Hồi giáo và cộng đồng ngư dân Tamil sống dọc theo vành đai ven 

biển, người Sinhala bản địa (có ngôn ngữ là Sinhala) từ rất xa xưa đã coi trọng việc làm 

thủy lợi, trồng lúa và làm nông. Sri Lanka được mệnh danh là “Vựa lúa của phương Đông”. 

Tháng 12 là tháng thứ chín trong âm lịch Sinhala và được gọi là “Unduwap”. Trong những 

năm sau đó, với việc nhiều người trở lại theo Kitô giáo sau khi người Bồ Đào Nha đặt 

chân đến vùng đất này (1505), ‘Unduwap’ được người Sinhalese đặt cho một cái tên Kitô 

giáo là “Nattal rnase”, nghĩa đen là tháng Giáng Sinh. 

 “Nattal” ở Sri Lanka mở ra một mùa lễ hội, được tổ chức theo cách truyền thống trên 

khắp hòn đảo. Mọi người đều mong chờ lễ hội cuối năm này. Mùa Giáng Sinh bắt đầu vào 

ngày 1 tháng 12, hôm đó người ta đốt pháo 

vào lúc bình minh. Các Kitô hữu tận dụng 

mùa này để thực hiện và rao truyền thông 

điệp cao cả của Giáng Sinh. Họ chia sẻ thông 

điệp đó với những người hàng xóm nghèo 

nhất và rao truyền thông điệp về thiện tâm và 

bình an với tất cả mọi người. Đối với trẻ em, 

đó cũng là dịp kết thúc năm học, hoàn thành 

các bài kiểm tra cuối kỳ và phần thưởng kèm 

theo dành cho những em được lên lớp trong 

năm học tới. Vô số ca viên trẻ hoặc diễn viên 

nhí, được các thầy cô huấn luyện, sẽ biểu Hoạt cảnh Giáng Sinh 



diễn trong các buổi văn nghệ cuối năm học, 

tập trung vào tầm quan trọng của lễ Giáng 

sinh. Những người đi lễ lớn tuổi và các 

nhóm trẻ tại các cộng đồng giáo xứ trong 

làng thậm chí còn phấn khích và nhiệt tình 

hơn. 

Các ca khúc Giáng sinh 

Trong thành phố, từ khoảng đầu tháng 12, 

các nhóm hợp xướng, thậm chí thuộc các 

tôn giáo khác nhau, bắt đầu tập dượt cho những bài hát mừng Giáng Sinh nổi tiếng. Trong 

khoảng hai tuần trước Lễ Giáng Sinh, người ta tổ chức các hoạt cảnh, các buổi văn nghệ 

hợp xướng tại các hội trường đại học, các khán phòng, hoặc tại các sân khấu nhỏ ngoài 

trời trong khuôn viên nhà thờ. Các đường phố được trang trí và các trung tâm mua sắm 

đều có trưng bày những Cây Noel cao lớn. Các đường phố các cửa hàng đều tràn ngập 

những người mua đồ uống, bánh ngọt, quần áo, quà tặng, giày dép, thiết bị điện tử và đồ 

chơi. Các công ty lớn tổ chức tiệc Giáng 

Sinh và các khách sạn lớn tổ chức các buổi 

tiệc khiêu vũ đêm Giáng Sinh. 

Tại các phiên chợ và hội chợ làng quê, 

những người bán hàng từ các huyện lân cận 

hối hả tụ tập đến các quầy hàng dựng tạm để 

bày bán rất nhiều loại hàng hóa. Trong các 

sản phẩm bày bán có vòng cổ chân đầy màu 

sắc, vòng chân vòng tay, trâm cài, quần áo, 

vải vóc, xari, khăn choàng, thảm, chiếu và 

các món ăn tự làm như mứt cam, dưa chua, món mặn, món ngọt, đến đồ gia dụng bằng 

nhôm, đồ gốm, đồ nội thất, và có cả đồ trang sức được làm thủ công tinh xảo bằng đá quý. 

Mùa thu hoach 

Bầu khí hân hoan lễ hội đi kèm với “Nattal” diễn ra cho đến Tết Dương lịch, do đó đã 

thâm nhập vào tận các vùng thôn quê, đánh thức niềm vui và thiện tâm tràn ngập nơi mọi 

người. Ngay cả làn gió giữa trưa, vốn thường nóng bức, vào thời điểm này của năm, cũng 

trở nên mát dịu khiến người ta cảm thấy 

sảng khoái mát mẻ. Các bông hoa với đủ 

màu sắc, kiểu dáng và hương thơm tô 

điểm cho các ngõ hẻm, đại lộ, khu vui 

chơi và ngọn cây xung quanh. 

Tất cả những điều này giúp tôn tạo và 

làm phong phú thêm vẻ đẹp tự nhiên của 

thảm thực vật nhiệt đới trải dài từ bờ biển 

đến các vùng đồi núi với các đồn điền 

Cây Noel cao nhất thế giới tại Colombo, thủ đô Sri Lanka, 

tháng 12 năm 2016. 

Bánh Noel truyền thống Sri Lanka 

Chơi trò raban-pada 



dừa, cao su và chè thơm. Các đồn điền 

này chủ yếu ở Tỉnh Trung Tâm và đã làm 

cho Trà Sri Lanka nổi tiếng thế giới. 

Giữa các đồng lúa mênh mông, các nông 

dân nam nữ hát hò những câu vè tôn giáo 

trong lúc gặt lúa, tạ ơn về những hoa màu 

từ ruộng đất. Những người khác thì ngồi 

trên ghế đẩu nhỏ thành các đội thi đấu 

gồm 4 hoặc 5 người tham gia trò chơi 

raban-pada rất được ưa chuộng (một hình 

thức thể hiện truyền thống các câu ca dao có nhịp phách bằng cách vỗ trên một cái trống 

tròn được đặt trên bốn chân ngắn). Cuối cùng, chuẩn bị cho mùa lễ hội và trang trí cây 

Noel trong nhà là những điều trẻ em mong chờ một cách vô cùng phấn khích và háo hức. 

Bầu không khí tương tự cũng thường diễn ra xung quanh chiếc hang đá tự làm mà trẻ em 

vẫn thích thú khi chuẩn bị cho Chúa Giêsu Hài Đồng chào đời vào đúng nửa đêm ngày Lễ 

Giáng sinh. Trên khắp đất nước, các Kitô hữu đi dự Thánh lễ lúc nửa đêm. Họ cũng mời 

bạn bè, cả những người theo Kitô giáo và những người không theo Kitô giáo, đến nhà để 

dự tiệc. 

Trong tiếng Sinhala, ngôn ngữ được nói ở Sri Lanka, Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ là ‘Suba 

Naththalak Wewa’ (සුබ නත්තලක් වේවා). 
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