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Truyền thống Công giáo cả trong tâm thức lẫn phụng vụ dành cho Đức Mẹ Maria, thân mẫu Chúa 

Giêsu -Đấng Cứu Thế- một sự tôn kính đặc biệt (biệt tôn), với nhiều danh hiệu và hình thức sùng 
kính. Danh xưng gần gũi thuần Việt là “Đức Mẹ”, trang trọng theo Hán là “Thánh Mẫu”. Đặt vào bối 
cảnh tín ngưỡng dân gian Việt Nam, cũng thấy có tín ngưỡng thờ “Mẫu”. Thiết nghĩ rất cần tìm hiểu 
danh xưng “Thánh Mẫu”, nhằm hiểu rõ hơn về địa vị của Đức Mẹ Maria trong Hội Thánh cũng như 
trong nỗ lực hội nhập văn hóa… 

1. Nghĩa chữ thánh 
Chữ thánh có hai ch 聖ữ Hán:  và清. Ở đây là ch 聖ữ , Nguyên nghĩa của chữ là “người thông minh”, 

về sau chỉ người có đạo đức và trí tu 聖ệ cao nhất. Chữ thánh ( ) gồm phần dưới là chữ nhâm (壬), 
nguyên g 壬ốc của chữ nhâm ( ) là ch 人ữ nhân ( ); phần trên là ch 耳ữ nhĩ ( ) và ch 口ữ khẩu ( ); chứng tỏ 
“thánh” là người thông sáng: thính tai, lợi khẩu. Trong cổ văn thánh và thính (聽) là cùng một chữ. 

Thánh(聖): có những nghĩa sau đây: (1) Tu dưỡng nhân cách tới cõi cùng cực. (2) Phàm cái gì mà 
tới tột bực đều gọi là thánh. (3) Lời nói tôn kính nhất. (4) Người hiểu thấu mọi việc; sáng suốt, cái gì 
cũng biết rõ. (5) Cái gì thuộc về nhà vua thời phong kiến. (6) Tôn xưng vua. (7) Người học thức hoặc 
đạo đức thâm cao (8) Nhân vật được tôn thờ hoặc thần linh. (9) Đấng tạo ra trời, đất, Chủ tể của muôn 
loài, theo một số tôn giáo. (10) Từ Kitô Giáo dùng để gọi Chúa Giêsu và những gì thuộc về Chúa (Ví 
dụ: tượng thánh, chén thánh, nước thánh, Toà Thánh...). 

2. Nghiã chữ mẫu. 
2.1. Mẫu trong chữ Hán: có những chữ: 母, 姆, 拇, 牡, 畝. Ở đây là chữ 母, có nghĩa: (1) Mẹ; (2) 

Người phụ nữ trong họ hoặc bà con thân thuộc bằng vai với mẹ (mẫu hệ, mẫu nghi); (3) Gọi tôn các 
thánh phụ nữ (lễ mẫu, thánh mẫu); (4) Vật gốc, cái chính (mẫu âm, mẫu số); (5) Lỗ ốc vít; (6) con 
Mái, cái (mẫu kê; gà mái). 

2.2. Mẫu trong chữ Nôm: có nghĩa là: kiểu, ni, mực, cái để rập theo (Ví dụ: mẫu đúc, mẫu mã, 
hàng mẫu). 

3. Thánh Mẫu (聖母)  
Thánh mẫu nghĩa là người mẹ thánh thiện. Chúng ta thường viết hoa để chỉ Đức Mẹ Maria. Xưng 

hô này rất đúng với địa vị của Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời (Sancta Maria, Mater Dei). 
Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, nhất là giáo dân, ít dùng thuật từ Thánh Mẫu, mà thường dùng 

thuật từ Đức Mẹ, nhưng khi nghiên cứu về Đức Mẹ thì nói Thánh Mẫu Học. 
Hiến Chế Lumen Gentium của Công Đồng Vatican II dành riêng chương 8 để nói về Đức Mẹ: 

“Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa Trong Mầu Nhiệm Chúa Kitô Và Giáo Hội” (De Beata Maria 
Virgine Deipara in mysterio Christi et Ecclesiae). Công Đồng không những nhấn mạnh mối tương 
quan của Đức Mẹ với Chúa Ba Ngôi, mà còn tích cực phục vụ Chúa Cứu Thế trong công cuộc cứu rỗi 
loài người, từ lúc truyền tin, giáng sinh đến cuộc phục sinh và lên trời của Chúa, Đức Mẹ luôn tỏ ra là 
người mẹ cũng như kẻ tin. Ngài thật xứng đáng là Thánh Mẫu. Bốn điều chúng ta tin về Đức Mẹ: Mẹ 



Thiên Chúa, Trinh Khiết, Vô Nhiễm Nguyên Tội, Hồn Xác Lên Trời, đều thể hiện Ngài là Thánh Mẫu 
của Chúa Cứu Thế và cả loài người.  

4. Nhận xét 
Chúng tôi thấy trong một số tôn giáo hiện diện tại Việt Nam, có lòng vào những tín ngưỡng dân 

gian, từ “thánh mẫu” cũng được dùng để chỉ một số nhân vật lịch sử hoặc có gốc gác huyền thoại như 
Bà Âu Cơ (Đại Nam Thánh Mẫu1), Bà Nữ Oa (Thượng Ngàn Thánh Mẫu2), Bà Liễu Hạnh (Vân 
Hương Thánh Mẫu3), Bà Đen (Linh Sơn Thánh Mẫu4), Bà Chúa Ngọc (Thánh Mẫu Thiên Y Ana5)... 
Các vị thánh mẫu nhìn chung đều là những vị giàu lòng từ bi, nghĩa hiệp, có công cứu nhân độ thế, 
được dân chúng kính trọng, sùng bái, tôn thờ, nhiều vị được triều đình sắc phong, có đền thờ khắp nơi 
từ Bắc chí Nam. 

Để niềm tin thấm nhập vào văn hoá cụ thể là ngôn ngữ , Giáo hội Công giáo cũng có những cách 
thức hội nhập thú vị, ví như từ “Deus” của người Rôma, nguyên thuỷ có nghĩa là “thần linh”, mà thần 
linh của Rôma vẫn có thể là thụ tạo, tương đối, đầy khiếm khuyết, thậm chí tội lỗi nữa... nhưng Hội 
Thánh sơ khai vẫn “dám” sử dụng từ này để chỉ Thiên Chúa. Cũng vậy, từ “Thượng Đế” của Trung 
Quốc, tuy chưa thật sự hoàn hảo, nhưng cũng dần dần được chấp nhận, và dù cha Ricci đã có công 
dùng chữ “Thiên” ghép với chữ “Chủ” tạo ra từ “Thiên Chủ” (Thiên Chúa), nhưng xét cho cùng, 
Thiên Chúa của Kitô Giáo đâu chỉ là Chủ Tể của thiên không (le firmament)...  

Kết 
Vậy, khi loan báo Phúc Âm, chúng ta nên lưu ý trình bày rõ vai trò làm Mẹ của Đức Mẹ Maria, là 

Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại, tính siêu việt và mẫu mực của mẫu tính thần linh và mẫu tính thiêng 
liêng của Đức Mẹ Maria6. Như thế, chúng ta góp phần “thanh tẩy” từ thánh mẫu, để đưa hình ảnh 
chân thực của Thánh Mẫu Maria đi vào văn hoá đất nước chúng ta. 

 

                                                
1 Bà Âu Cơ, người mẹ dòng giống Hồng Lạc, dòng dõi tiên theo truyền thuyết, đã sản sinh các vua 
Hùng từ hơn 4000 năm trước, được tôn kính trong đạo Cao Đài với danh xưng Đại Nam Thánh Mẫu. 
2Bà Nữ Oa là một vị “mẫu” mà dân chúng thờ nhiều nhất trên vùng thượng ngàn trong hàng “Thất 
Phẩm Nương Nương”, tức là bảy vị thánh mẫu, bao gồm: Linh Sơn Thánh Mẫu (Núi Bà Đen, Tây 
Ninh), Bà Chúa Xứ (Núi Sam, Châu Đốc), Mẫu Diêu Trì (một trong những danh hiệu của Đức Phật 
Mẫu ở cung Diêu Trì), Mẫu Cửu Thiên Huyền Nữ (một trong những danh hiệu của Đức Phật Mẫu, ở 
tầng trời thứ chín), Mẫu Nữ Oa, Mẫu Vân Hương, và Thiên Y Thánh Mẫu (Tháp Chàm, Nha Trang). 
3Bà Liễu Hạnh còn được gọi là Bà chúa Liễu, Mẫu Liễu Hạnh, Phật Mẫu Man Nương... Bà sinh năm 
1557 tại Vụ Bản, Nam Định. Truyền thuyết về bà thể hiện ước nguyện của người dân về vai trò truyền 
thống của người phụ nữ bị xâm phạm nghiêm trọng dưới thời kỳ Nho Giáo độc tôn ở thời Hậu Lê. 
Nhà vua đại diện cho giai cấp cầm quyền (Nho giáo) phải lùi bước trước quần chúng nhân dân (Phật 
Giáo). Bà được thờ ở rất nhiều nơi như phủ Giày (Nam Hà), phủ Tây Hồ (Hà Nội), đền Sòng và đền 
Phú Cát (Thanh Hoá), đền Phủ Giày (Thành phố Hồ Chí Minh),... Bà thường được thờ trong hệ thống 
Tứ phủ (bốn phủ là Thiên phủ, Nhạc phủ, Thuỷ phủ và Địa phủ, tức là bốn lĩnh vực của thế giới: bầu 
trời trên không, rừng núi, sông biển và đất đai. Mỗi phủ do một vương mẫu trông coi. Bà Liễu Hạnh 
là linh khí của Địa vương mẫu, cai quản đất đai của Địa phủ)... và hệ thống Tam Toà (Bà giáng phàm 
hiển thánh cùng với tả hữu thiên sứ Thuỵ Hoa và Quế Hoa; cả ba cùng được tôn xưng là Tam Toà 
Thánh Mẫu). Có nơi tôn vinh Bà trong hệ thống Tứ bất tử (cùng với thần Tản Viên, thánh Gióng và 
Chử Đồng Tử, thật ra, chính Quốc Tổ Hùng Vương và ba vị này mới là “Tứ bất tử”). Vai trò của bà 
còn lớn đến nỗi vua Đồng Khánh còn tự nguyện xin làm đệ tử thứ bảy của bà tại điện Hòn Chén, Huế. 
4Bà Đen, người Việt miền Nam bộ cho là Lý Thị Thiên Hương, con của ông Lý Thiên và bà Đặng 
Ngọc Phụng, người gốc ở Bình Định vào Trảng Bàng lập nghiệp thời Tây Sơn. Còn người Chàm thì 
gọi là Muk Juk (Bà Đênh) tức nữ thần Néang Khamau hay Pơ Ino Nagar. Bà Đen được xem là vị thần 
có quyền năng tối thượng, có thể giúp cho con người được toại nguyện, che chở cho họ được bình an 
mạnh khoẻ, phát tài phát lộc. Bà được tôn trí tại chùa Phước Lâm (thuộc Thị xã Tây Ninh ) với hình 
dáng người phụ nữ Nam bộ. Bà được vua Gia Long phong làm “Linh Sơn Thánh Mẫu”. 
5Bà Chúa Ngọc còn được gọi là Bà Chúa Tiên hay Thánh Mẫu Thiên Y Ana, theo cách gọi của người 
Chăm pa, một dân tộc đã định cư lâu dài ở vùng đất này. Từ Huế đến Nha Trang, ở đâu cũng có điện 
thờ Bà chúa Ngọc. Triều Nguyễn có sắc thượng phong cho bà là “Hồng Nhân phổ tế linh ứng thượng 
đẳng thần”. 
6Đọc thêm: René Laurentin, La Vierge au Concile (Đức Mẹ tại Công Đồng), nxb. P. Lethielleux, 
1965. Ch. IX. 


