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Tãn mạn về Mùa Tạ Ơn 
 

 

Các bạn thân mến, 

Khi tờ lịch trên tường được bóc dần cho đến mùa Thu thì đây là thời điểm của 

việc thu hoạch những gì mà các bác nông dân chăm chỉ gieo trồng từ các mùa 

khác, khi các lá trên cây đổi sang màu vàng rồi rụng rơi theo từng cơn gió thì 

chuyện ruộng nương dần dần khép lại, gom góp những gì mình chăm bón bấy 

lâu nay, chuẫn bị nghỉ ngơi trong các tháng giá lạnh của mùa đông, và đồng thời 

đó, con người ta có nhu cầu cám ơn đất trời đã vun bồi nuôi dưỡng...Đây là một 

trong những yếu tố để hình thành Lễ Tạ Ơn, Lễ này có chút phong cách khác 

biệt về ngày tháng và phong tục của mỗi nước khác nhau, nhưng tựu trung đây 

là một tập tục, một lễ lộc rất đẹp và rất sâu sắc, rất phù hợp với mùa Thu, mùa 

của „ Sự Trở Vể“. 

Tạ Ơn là cám ơn ai đó hoặc cái gì đó với tất cả tấm lòng. Chúng ta được dạy: Tạ 

Ơn luôn đi cùng với các ý nghĩa: „Tri ơn, Biết ơn và Nhớ ơn“ muôn người và 

muôn vật. Những từ này làm ta nghĩ đến trách nhiệm và bổn phận, không chỉ 

riêng về vật chất, mà sự biết ơn, nhớ ơn và tri ơn này nó thắt chặt giữa thế hệ 

này với thế hệ trước, giữa người cho và người nhận, giữa người trao truyền và 

người tiếp nối, luôn cả giữa người sống và người chết...và ngược lại..... 

Có rất nhiều thứ mà mỗi con người chân chính cần phải nghĩ đến mà tạ ơn: 

1.- Tri ơn và tạ ơn sự sinh thành, dưỡng dục của Ông Bà, Cha Mẹ: Công ơn biển 

trời này, đạo làm con không bao giờ trả cho hết. Gia đình là ngôi trường đầu tiên 

của chúng ta và cha mẹ đóng vai trò Thầy Cô rất quan trọng, căn bản trong việc 

dạy dỗ giáo dục con cái trở thành người tốt trong xã hội và cuộc đời của các con. 
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2.- Tri ơn và tạ ơn Thầy Cô về thế học và đạo học: Thầy Cô trong trường học đã 

đem hết kiến thức chuyên môn của mình để trao truyền lại cho các học trò mình, 

mở rộng tinh thần đạo đức con người, nâng đỡ và chấp cánh cho những chim 

non bay cao và bay xa trong xã hội, cống hiến tiếp tục những điều hay lẽ phải 

cho các thế hệ sau. 

3.- Tri ơn và tạ ơn vợ chồng con cái: Khi trưởng thành, xa nhà, rời ghế nhà 

trường, bước vào xã hội đua chen, chúng ta phần đông đều có nơi nương tựa 

mới bên vợ hay chồng, con cái, đó là những thành viên thân yêu, gần gũi nhất 

trong cuộc đời của chúng ta. Những người đó chia sẻ với chúng ta từng bữa ăn 

ấm cúng đầy ắp tiếng cười sau một ngày làm việc căng thẳng, những giấc ngủ an 

lành trong mái ấm gia đình...đó là những nghĩa tình, những yêu thương thiêng 

liêng của một nửa thế giới riêng ta, dù trong đó cũng có những phút giây giận 

hờn, yêu ghét, có luôn những đổ vỡ chia xa...nhưng tất cả những cảm xúc đó đều 

mang lại cho chúng ta một thứ tình cảm, một thứ hạnh phúc mà đôi khi không 

thể diễn tả bằng lời...nhưng nếu khéo léo thì một lời cám ơn chân thành, những 

phút giây yên lặng lắng nghe tâm tư nhau, một cử chỉ âu yếm nắm tay 

nhau...cũng nói lên đầy đủ niềm vui, niềm hạnh phúc khi chúng ta cỏn có nhau 

với bao nhiêu vui buồn trong cuộc sống. 

4.- Tri ơn và tạ ơn các anh hùng, những người đã có công lập nước, giữ nước, 

dựng nước từ nghìn xưa cho đến ngày hôm nay. Tri ơn đất nước hiền hòa, cưu 

mang chúng ta được sống an lành, yên vui, không giặc giã chiến tranh thù hận. 

5.- Tri ơn và tạ ơn những bạn bè gần xa đã và đang cùng đi với chúng ta chung 

những khoảng đường, có người đồng hành với ta ngắn ngũi, có người dài lâu 

hơn; và qua đó tâm ta mầu mỡ hơn, rộng lớn hơn, học hỏi nhiều hơn, những ân 

tình, ân nghĩa cho và nhận càng tràn đầy hơn.... 

6.- Chúng ta cũng tri ơn và tạ ơn môi trường sống mà chúng ta đang có mặt, có 

cây cỏ tốt tươi – làm cho chúng ta có trách nhiệm bảo vệ sinh môi tiếp tục cho 

con cháu ta sau này. Và đó có thể cũng chỉ là ánh sáng rạng ngời của buổi ban 

mai, một cơn mưa mát lành sau một ngày nắng nóng oi bức, một đêm trăng sáng 

vành vạnh bên tách trà nóng, nghe làn gió nhẹ bên hiên....và những gì luôn hiện 

hữu, có mặt quanh ta tự khi nào. 

7.- Đối với cuộc đời, thì lời cám ơn không bao giờ đủ cả, nhìn đâu đâu, nhìn thật 

sâu, chúng ta phải thật sự thấy là mình đang thọ ơn và biết ơn để nói lên lời cám 

ơn với cuộc đời mình đang có dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào! xã hội an 

nình trật tự, quyền làm người được tôn trọng thỏa đáng.Vì mỗi con người chúng 

ta là một mắt xích nhỏ trong một chuỗi mắt xích của bánh xe cuộc đời, những 

mắt xích này sẽ liên kết bền vững, gắn bó và kéo mọi người gẫn lại với nhau bởi 

lòng biết ơn hay lời cám ơn chân thành của chúng ta. Người đi trước giúp kẻ đến 

sau với kinh nghiệm mình sẵn có; những người trẻ giúp các bậc anh chị thêm 
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sức mạnh, trí sáng tạo mới mẻ, tay trong tay để cùng nhau xây dưng một xã hội 

vững vàng trong sáng. 

Lời cám ơn, có thể chỉ là với những điều vô cùng giản dị, những điều tưởng 

chừng như vẫn ở đó mỗi khi ta cần ai đó giúp đỡ hay ai đó đang cần đến ta. Biết 

ơn khi có một bờ vai chia sẻ, gánh vác chung, một lời động viên trong việc làm 

6.- Riêng về cá nhân tôi, là con của Bụt, tôi thành kính tri ơn Đức Từ Phụ cùng 

giáo pháp vi diệu của Người thực tế qua lời khuyên bảo chúng sanh sống tỉnh 

thức, lấy Chánh Niệm làm đầu trong mọi cách sinh hoạt hằng ngày qua việc giữ 

gìn năm giới hầu đem lại sự hòa bình cho nhân thế qua việc làm lành, tránh dữ, 

nuôi dưỡng lòng từ bi qua việc không sát sanh, không ám hại ai; khơi dậy và 

nuôi lớn lòng bố thí với những kẻ yếu kém hơn mình; sống thủy chung không tà 

hạnh; sử dụng những lời nói êm tai, từ hòa nhưng không dối trá đãi bôi, tạo niềm 

tin bằng những lời nói có tính cách xây dựng, nâng đỡ và hiểu thương; cũng như 

luôn có trách nhiệm bảo hộ thân và tâm, không để cho cách độc tố như phim 

ảnh, truyền thanh truyền hình có tính cách bạo động, hay các thứ đưa đến nghiện 

ngập làm thân và tâm không còn an tịnh và sáng suốt. 

Và cũng trong khuôn khổ người con Bụt, tôi có được phước duyên hiểu và cảm 

nhận được ý nghĩa cao đẹp hoàn hảo, đầy vị tha và không phân biệt của Mùa Tạ 

Ơn khi người cho, người nhận cũng như vật cho, vật nhận dù dưới hình thức nào 

cũng đều là một. 

Mến chúc các bạn luôn tỉnh thức và ý thức sống để cảm nhận được sự mầu 

nhiệm của cuộc đời qua lòng mang ơn, nhận ơn, biết ơn, tri ơn, trả ơn... cho trọn 

vẹn nghĩa tình. 

Hiên trúc – Mùa Tạ ơn 2018 

Bông Lục Bình 

Đọc thêm những bài khác của Bông Lục Bình –Tâm Hải Đức tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/TamHaiDuc.html [<=bấm vào] 
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