
 
Theo lịch phụng vụ, sau Lễ Giáng Sinh có Lễ Hiển Linh. Lễ Hiển Linh dịch từ tiếng La Tinh là 

Epiphania (Anh: Epiphany). 

Lâu nay không ai thắc mắc cách gọi Lễ Hiển Linh, nhưng nếu nghiên cứu kỹ sẽ thấy có vấn đề, 
vì trong Phật Giáo và dân gian cũng có dùng thuật từ này với ý nghĩa khác nhau. Nay chúng tôi đề 
nghị dùng hiển vinh thay thế cho hiển linh. 

Vậy, cần tìm hiểu ngữ nghĩa của hiển linh và hiển vinh để có sự chọn lựa cách dùng thích hợp. 

1. Nghĩa của chữ hiển, vinh, linh 

1.1. Nghĩa của chữ hiển. 

Hiển có 5 chữ: 顯(显),睍,幰,韅,抮, Trong trường hợp này là chữ顯(显), nghĩa là: (đt.) (1) 

Biểu hiện: Đại hiển thân thủ (trổ tài). (2) Vẻ vang: Hiển quý (顯貴), hiển đạt (顯達) (đều có nghĩa là 
sang trọng vẻ vang cả).(3) Trình bày rõ: Hiểnlinh (vật thiêng tỏ mình); Hiển thị lực lượng; Hiển vi 
kính; Hiển hình chỉ (giấy rửa ảnh) (tt.) (4) Rõ ràng dễ thấy: Hiển nhiên, hiển kiến, hiển minh, hiển lộ. 
(5) Nổi tiếng, có thế lực: Hiển đạt, nhân vậthiển yếu (VIP). (6) Tôn xưng người thân trực hệ đã quá 
cố: Hiển khảo (cha quá cố), hiển tỷ (mẹ quá cố). (dt.) (7) Họ Hiển. 

1.2.  Nghĩa của chữ vinh. 

Vinh có 3 chữ: 榮(荣),栄,蠑(蝾), chữ cần bàn là chữ榮(荣), nghĩa là (dt.) (1) Mái (nhà) 

cong. (2) Hoa của loài cỏ hay lúa. (3) Họ Vinh. (4) Máu: Vinh vệ (榮衞), vinh là máu, vệ là khí. (5) 

Cây vinh, tên riêng của cây ngô đồng. (tt.) (6) (Cây, hoa) tươi tốt: Xuân vinh đông khô (* cây tươi 
mùa xuân khô mùa đông; * vận thịnh suy) (7) Hưng thịnh: Vinh quang. (trt.) (8) Rạng rỡ: Vinh quy 
bái tổ, Vinh hoa phú quý. (9) Vẻ vang: Vinh thăng(10) Hân hạnh: Vinh nhiệm (hân hạnh nhậm chức). 

1.3. Nghĩa của chữ linh. 

Linhcó nhiều chữ: 
零,齡(龄),靈(灵),霛,灳,龗,鈴(铃),苓,令,伶,囹,拎,羚,醽,玲,瓴,鴒(鸰),翎,聆,舲,蛉,軡,櫺,棂,泠,酃,詅,

軨,霝,笭, ở đây là chữ靈(灵), nghĩa là: (dt.) (1) Khí âm: Khí tinh anh của khí dương gọi là thần (神), 

khí tinh anh của khí âm gọi là linh (靈), ý nói vật gì được khí tinh anh đúc lại hơn cả trong các vật 
cùng loài với nó vậy. Như người là giống linh hơn cả muôn vật, bốn giống linh trong loài vật là long, 
lân, quy, phượng gọi là tứ linh (四靈).(2) Thần: Bách linh (百靈), sơn linh 山靈(thần núi). (3) Phần 

thiêng liêng của con người: Linh hồn; Anh linh (hồn người chết). (4) Tinh thần của con người: Tính 
linh. (5) Mức khôn loài vật: Linh tính. (6) Xác người chết: Linh xa (hearse), linh cữu (hòm có xác). 
(7) Họ Linh. (đt.) (8) Hiểu biết sự việc: Đại ngu giả chung thân bất linh (大愚者終身不靈người ngu 
suốt đời không hiểu biết sự việc). (9) Phù hộ: Tiên vương linh chi (tiên vương phù hộ). (tt.) (10) Thần 
diêu. (11) Ứng nghiệm: Nễ khán linh bất linh (anh xem ứng nghiệm không). (12) Mau lẹ, sắc sảo: 
Tâm linh thủ xảo. (13) Thiện, tốt lành: Linh quả (thiện công). 

2. Hiển(顯) và linh(靈) trong một số tự điển 

2.1.Khang Hy Tự Điển: 

- Hiển: 1. sáng, 2. thấy, 3. minh, 4. danh tiếng, 5. đạt. 

- Linh: 1. thần linh, 2. tinh khí của dương gọi là thần, tinh khí của âm gọi là linh, 3. thần, 4. 
vị thần nhanh nhạy thông minh gọi là linh, 5. phúc, 6. đồng cốt, 7. họ. 

2.2.Từ Hải Từ Điển: 

- Hiển: 1. minh hiển, 2. rõ ràng, 3. biểu hiện, 4. tỏ ra, 5. hiển dương, 6. cao quí, 7. hiển hách, 
8. ngày xưa xưng những vị tiên nhân đã quá cố (như hiển tổ, hiển khảo). 

- Linh: 1. Ngày xưa người Sở gọi những phù thuỷ nhảy múa gọi linh, 2. thần, 3. thuộc về 
người quá cố (như linh hồn, linh cữu), 4. linh hồn, 5. thiện, 6. đẹp, 7. thông minh, 8. linh 
hoạt, 9. linh nghiệm, 10. ứng nghiệm, 11. uy linh. 12. họ Linh. 



2.3. Quốc Ngữ Hoạt Dụng Từ Điển(1999). 

- Hiển (Động từ): 1. biểu dương, 2. thể hiện ở bên ngoài dễ thấy được, 3. vinh diệu. 

(Tĩnh từ): 1. vừa có tiếng vừa có quyền, 2. rõ, 3. vinh quang, 4. xưng những người thân 
trực hệ đã qua đời. 

(Trạng từ): công khai. 

- Linh (Danh từ): 1. phù thủy, 2. thần, 3. người thông minh nhất (vạn vật chi linh) 4. hồn, 5. 
phần phúc, 6. = lệnh, 7. họ. 

(Động từ): 1. hiểu rõ, 2. phù hộ. 

(Tĩnh từ): 1. thần diệu, 2. ứng nghiệm, 3. lanh lẹ. 

2.4. Hán Việt Từ Điển (Đào Duy Anh, 1957) 

- Hiển: 1. rõ ràng, 2. có danh vọng. 

- Linh: 1. thiêng liêng, 2. thần, 3. hồn người chết, 4. ứng nghiệm, 5. tính lanh không đần 
độn. 

- Hiển linh: Linh thiêng hiển hiện ra. 

2.5.Hán Việt Tự Điển (Thiều Chửu, 1993) 

- Hiển: 1. rõ rệt, 2. vẻ vang, 3. con cháu gọi tổ tiên.  

- Linh: 1. thần linh, 2. khí tinh anh của dương gọi là thần, khí tinh anh của âm gọi là linh. 3. 
thần, 4. người chết gọi là linh, ý nói hình chất tuy nát, tinh thần thường còn vậy, 5. oai 
phúc không hiện rõ gọi là linh, 6. ứng nghiệm. 

2.6. Việt Ngữ Chánh Tả Tự Vị (Lê Ngọc Trụ 1961) 

- Hiển: 1. rõ ràng, 2. có danh vọng, 3. tiếng dùng để tôn xưng cha mẹ đã chết (hiển khảo). 

- Linh: 1. thiêng liêng, 2. hiệu nghiệm, 3. lanh lợi. 

2.7.Tự Điển Việt Nam (Lê Văn Đức, 1970)  

- Hiển: 1. sáng sủa, 2. rõ ràng, 3. có danh vọng, 4. tiếng tôn xưng ông bà cha mẹ đã chết. 

- Linh: (Danh từ): cái hòm có người chết bên trong. (Tĩnh từ): 1. thiêng, 2. ứng nghiệm, 3. 
hiệu nghiệm, 4. tính hiểu biết và chứng giám của thần thánh và hồn ma. 

- Hiển linh: còn gọi linh hiển, linh thiêng thấy rõ. 

- Linh hiển: rất linh, thường bày điềm cho người ta thấy. 

2.8.Cao Đài Từ Điển (Hiền tài Nguyễn Văn Hồng) 

- Hiển: Hiện ra. 

- Linh: Linh thiêng. 

- Hiển linh: Hiện ra một cách linh thiêng huyền diệu. 

Ví dụ: “Chơn mây vái với hương hồn hiển linh” (Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu). 

3. Nhận xét 

Qua những từ điển trên đây, chúng ta thấy hiển linh có nghĩa là cái không hiển nhiên (có tính 
chất tôn giáo) tỏ hiện ra bề ngoài. Tuy nhiên, từ hiển linh được sử dụng tương đối rộng rãi trong văn 
hoá Việt Nam1, kể cả trong một số tôn giáo bạn2, để chỉ những trường hợp quỉ thần tỏ hiện, ma thuật 
có hiệu nghiệm, hay người quá cố hiện về giúp người thân có kết quả.  

                                                 
1 Ví dụ: Trong Truyện Kiều (Nguyễn Du): 

“Kiều rằng: 'Những đấng tài hoa, 



Lễ Hiển Linh mang ý nghĩa Chúa tỏ mình ra vào Lễ Giáng Sinh; Chúa tỏ mình ra khi chịu Phép 
Rửa và Chúa tỏ mình ra trên núi Tabor, tất cả đều biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa. Trong trường 
hợp này, nếu dùng từ hiển linh để diễn tả, e rằng với một số người có thể gây hiểu lầm.  

4. Đề nghị 

Như thế, nên chăng chúng ta dùng thuật từ hiển vinh (hiển: tỏ lộ, thể hiện; vinh: vinh quang, 
vinh diệu, vinh hiển) thay cho thuật từ hiển linh? Hiển vinh nghĩa là Thiên Chúa tỏ hiện vinh quang 
của Ngài cho người ta được biết.  

Kết luận 

Thuật từ hiển vinh không khó hiểu, lại gần với âm hiển linh, quan trọng hơn là thể hiện đầy đủ 
hơn ý nghĩa của ngày lễ, cũng như diễn tả được nét riêng của mầu nhiệm Công Giáo, không sợ bị lẫn 
lộn với các khái niệm khác. 
 

Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ 

                                                                                                                                                        
Thác là thể phách, còn là tinh anh. 
Dễ hay, tình lại gặp tình 
Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ'“ (Đoạn 6). 
2 Trong các tác phẩm Phật Giáo cũng có dùng từ hiển linh như: “Quan Âm truyền thuyết” (Diệu 
Hạnh Giao Trinh chuyển ngữ): “Ngài Quan Âm hiển linh..., ngài Bồ Tát hiển linh”... hay như trong 
'Trần triều hiển thánh Hưng Đạo Vương”: 
“Hiển linh cứu thế đời mạt pháp, 
Thánh Phật thần Tiên rải phép mầu”... 
“Thầy đắc lệnh thế thiên tế khổ 
Nơi huệ Nam là chỗ hiển linh”... 
“Cam Lồ thầy rót tại bình, 
Thần thông quảng đại hiển linh vô cùng”... 
Trong các kinh kệ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ như “Ngọc Minh Kinh”: 
“Miền Tây Âu Gia-Tô giáo chủ, 
U hiển linh võ trụ oai danh, 
Cứu dân thiện nguyện làm lành, 
Khỏi cơn phong vỏ thoát gành biển tây... 
Trần gian giáng xuống cứu đời 
Niệm câu “vô cực”, tức thời hiển linh. 
Phò Nguy Phật Tam Kỳ độ tận, 
Tự viên minh tiếp dẫn linh quang”. 
hay như trong “Khuyến Ái Quốc Gia Kinh”: 
“Khẩn cầu từ phụ hiển linh, 
Ban cho con trẻ phát minh đạo mầu”... 
“Vái cùng Thượng Phụ hiển linh, 
Ban ân cho trẻ phát minh tu hành”... 


