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Ngày 13 tháng Ba 2015, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố mở 
một Năm Thánh đặc biệt gọi là “Năm Thánh Lòng Thương Xót”. Năm Thánh bắt đầu với việc mở 
Cửa Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 08-12-2015, đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và 
kết thúc vào ngày 20-11-2016, đại lễ Đức Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Năm Thánh Lòng Thương 
Xót, tiếng La Tinh là Annus Sanctus Jubilaeum Misericordiae, tiếng Anh là The Holy Year of 
Mercy, tiếng Việt cũng có người dịch là Năm Thánh Từ Bi. Vậy thương xót và từ bi, thuật từ nào 
đúng hơn? 

1. Nghĩa của Misericordia. 
Trong bản La ngữ Phổ Thông, misericordia được dùng để dịch những chữ rahamim, hesed 

(Hipri) và eleos (Hy lạp) của Thánh Kinh. Những bản dịch tiếng Việt thay đổi từ thương xót đến tình 
yêu, qua những diễn tả như lòng nhân từ, âu yếm, trắc ẩn, khoan dung, lòng tốt và ngay cả ân sủng 
(Hipri: hen) là từ ngữ mang một ý nghĩa rất rộng rãi1. Thế nhưng, dầu với sự phức tạp này, không phải 

                                                
1 Trong khi Nova Vulgata dùng chữ misericordiae thì bản Thánh Kinh của Lm. Nguyễn Thế Thuấn 
(NTT) và của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ (CGKPV) sử dụng những chữ: Ân (NTT: 2 
Sb 24, 22; CGKPV: Ds 14, 18-19); ân nghĩa, ơn nghĩa (NTT: Tv 5, 8; Tv 86, 5.15; Tv 98, 3; Tv 103, 
8; Ac 3, 22); ân tình (CGKPV: Tv 98, 3); công đức (NTT: 2 Sb 35, 26; ); đạo hạnh (CGKPV: Hc 44, 
10); hiếu nghĩa (CGKPV: Is 57, 1); lòng lân mẫn (NTT: 2 Sm 24, 14; 2 Mcb 8, 27; Cl 3, 12); lòng 



là chúng ta không thể hiểu được ý nghĩa của thương xót trong Thánh Kinh. Từ đầu tới cuối, Thiên 
Chúa bày tỏ lòng thương xót của ngài trước nỗi thống khổ của nhân loại. Đến lượt mình, con người 
cũng phải tỏ lòng thương xót đối với tha nhân, noi theo gương của Đấng Tạo Hoá mình. 

Trong phạm vi bài này, chúng tôi xin giới hạn sự tìm hiểu về từ misericordia (lòng thương xót) 
theo Mt 5, 7 mà thôi: “Beati misericordes, quia ipsi misericordiam consequentur: Phúc cho những kẻ 
biết thương xót, vì họ sẽ được thương xót.” (Mt 5, 7).  

Misericordia (dt., do động từ misereri: động lòng, cảm thương, và cor: trái tim  misericors 
(tt.): thương xót  misericordia). Theo Thánh Tôma, misericordia nghĩa đen là “có trái tim khổ sở” 
về nỗi khổ của người khác. Các bản dịch tiếng Việt dịch là “thương xót”. 

Thương xót ở đây không phải chỉ là một tình cảm, một sự xúc động của con tim đứng trước 
cảnh khốn cùng của kẻ khác. Bản văn nhắm tới một cách thế hành động, một cách xử sự đối với tha 
nhân. Mối phúc thứ năm này tiên liệu là Thiên Chúa sẽ “đong trả lại cho chúng ta cái đấu mà chúng 
ta đã đong cho kẻ khác” (x. Mt 7, 2). Thương xót ở đây là thể hiện lòng thương xót như là dụ ngôn 
người Samaritanô nhân hậu đã kết luận: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy” 
(Lc 10, 37). Để xác định rõ nội dung chữ “thương xót” của Mt, chúng ta cần phải theo ba đường tra 
cứu, ba đường này tuy khác biệt nhưng bổ túc lẫn nhau: Tỏ lòng thương xót là tha thứ cho người khác, 
là nâng đỡ tất cả những ai lâm cảnh khốn cùng và là xây dựng hoà bình. 

a. Tha thứ cho người khác: 

Qua dụ ngôn người đầy tớ tàn nhẫn (Mt 18, 23-35) Chúa đòi hỏi các Kitô hữu là phải tha thứ 
cho nhau, tha thứ không ngừng, và tha thứ không giới hạn. Sự tha thứ là điều kiện để được nhận vào 
Nước Trời. “Cũng vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người 
trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (c. 35). Và đó là điều được quãng diễn trong 
Kinh Lạy Cha: “Xin Cha tha tội cho chúng con”, chúng ta đã thể hiện lòng thương xót của chúng ta 
thế nào, thì đến ngày phán xét, Thiên Chúa cũng sẽ thể hiện lòng thương xót của Người đối với chúng 
ta như vậy. 

b. Nâng đỡ người khốn cùng: 

Tỏ lòng thương xót còn là giúp đỡ tất cả những ai cần đến. Qua dụ ngôn tả cuộc phán xét cuối 
cùng (Mt 25, 31-46) Chúa Giêsu nói rõ về điểm này: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, 

                                                                                                                                                  
lân tuất (NTT: Tv 79, 8); thương, lòng thương, tình thương (NTT: Is 63, 15; CGKPV: 2 Sm 24, 14; 
Tv 79, 8; Is 63, 15; Tv 86, 5.15; Tv 103, 8; Ge 2, 13); thương xót, lòng thương xót (NTT: Hc 16, 12; 
Kn 9, 1; Rm 9, 23; CGKPV: Hc 16, 12; 2 Mcb 8, 27; Tv 119, 156; Đn 3, 42; Ac 3, 22; Lc 1, 54; Rm 9, 
23); xót thương, lòng xót thương (NTT: Ac 3, 22; Kb 3, 2; CGKPV: Kb 3, 2); lòng trắc ẩn (NTT: Tv 
119, 156; CGKPV: Lc 1, 78); lòng thương cảm (CGKPV: Cl 3, 12); lượng từ bi (CGKPV: Ac 3, 22); 
nhân đức (NTT: Hc 44, 10); nhân nghĩa (NTT: Ds 14, 18-19; Is 57, 1; Đn 3, 42; Ge 2, 13; Lc 1, 78); 
tình (CGKPV: Tv 5, 8); tình nghĩa (CGKPV: 2 Sb 24, 22); tình nhân nghĩa (NTT: Lc 1, 54); tình 
thương (CGKPV: Tv 86, 5.15; Tv 103, 8; Ge 2, 13); tốt lành (CGKPV: 2 Sb 35, 26); từ bi lân tuất 
(CGKPV: Kn 9, 1). Miserator et misericors (Tv 86, 15; 103, 8; 145, 8: NTT: trắc ẩn và từ bi, từ bi và 
trắc ẩn; CGKPV: nhân hậu từ bi, từ bi nhân hậu); benignus et misericors (Ge 2, 13: NTT: nhân 
thứ, từ tâm; CGKPV: từ bi và nhân hậu); multae (multitudinem) misericordiae (Tv 69, 14; 106, 45; 
145, 8: NTT: ơn cả nghĩa dày, ơn dày nghĩa cả, ơn huệ bao la; CGKPV: giàu tình thương, ơn cả 
nghĩa dày, lượng hải hà); misericordiae tuae antiquae (89, 50: NTT: ân huệ lúc ban đầu; CGKPV: 
nghĩa cũ với tình xưa). 



các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho 
mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han” (cc. 35-36). 

c. Xây dựng hoà bình: 

Theo quan niệm của người Do Thái, kể từ thế kỷ I trở đi, “xây dựng hoà bình” là một hành 
động của lòng thương xót. Điều này dễ hiểu, vì nếu công việc của lòng thương xót là giúp đỡ những 
người đang gặp khó khăn, thì chắc hẳn là những cặp vợ chồng bất hoà, những người bạn đang mâu 
thuẫn với nhau, là những người thực sự cần sự giúp đỡ không kém gì những người khác. Làm cho vợ 
chồng hoà thuận, cho những người bạn lại được giao hoà, đó là những việc làm tế nhị khó khăn, 
nhưng cũng là những công việc thật đáng tán thưởng. Theo các kinh sư Do Thái, không có công việc 
phục vụ tha nhân nào tốt đẹp bằng giúp họ hoà giải với nhau, làm cho họ lại được chung sống hoà 
thuận. Và chúng ta cũng không lấy làm lạ khi Thiên Chúa coi những người xây dựng hoà bình là con 
của Người: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5, 9). Bởi vì 
đó là công việc hợp với lòng thương xót của Thiên Chúa. 

2. Nghĩa của các từ: thương, xót, từ, bi. 
2.1. Thương. Chữ thương trong Hán văn có đến 34 chữ, nhưng trong thuật từ thương xót, 

thương là chữ Nôm, có hai chữ là 愴2 và 傷3. 
Chữ th 愴ương  (bộ tâm,  mượn chữ sáng của tiếng Hán) có nghĩa là: (đt.) (1) Yêu, mến, muốn 

luôn luôn gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ hoặc hy sinh, thứ tình cảm thiêng liêng giữa người thân, hoặc do 
tánh nết, nhan sắc hay việc làm của người kia khiến người nọ có tình cảm ấy: Dễ thương, lòng 
thương, tình thương; “Gió đưa cây cửu lý hương, Hai người hai họ mà thương vô cùng” (Ca dao). 
(2) Xót xa, tội nghiệp, cám cảnh. Tình cảm phát sanh do thấy cái nghèo, cái khổ của người: Bi 
thương, đáng thương, khá thương, thảm thương, xót thương,“Thương người như thể thương thân; 
Ghét người khác thể vun phân cho người” (Ca dao). (3) (Nghĩa bóng) Ám chỉ mối quan hệ xác thịt: 
“Hai đứa đã thương nhau rồi!”. (4) (tt.) Hư hao, tổn hại: Danh giá bị tổn thương. (5) (dt.) Dấu vết 
làm đau đớn, bệnh tật: Bị thương, chấn thương, đả thương, nội thương, ngoại thương, nhà thương, vết 
thương. (6) Y viện: Nhà thương. 

Chữ th 傷ương  (bộ nhân) mượn chữ thương của tiếng Hán, có nghĩa là: (dt.) (1) Vết đau: Đao 
thương; đăng thương (vết bỏng). (2) Buồn sầu: Ai thương; bi thương (đau đớn, đau buồn). (3) Cản 
trở, trở ngại, gây hại: Hà thương hồ? (Có gì cản trở?). (đt.) (4) Làm hại: Tổn thương; hữu thương 
quốc thể. (5) Mắc bệnh: Thương hàn, thương phong (cảm, cảm gió); bị khí xa tràng thương (bị xe hơi 
đụng); thương ngấn; thương ba (vết sẹo, sẹo). làm hại. (tt.) (6) Hư hao, tổn hại: Thụ thương (thân thể 
bị tổn hại). (tr.t) (7) Ngấy: Ngật đường ngật thương liễu (ăn đường nhiều thấy ngấy quá). 

2.2. Xót. Chữ này cũng là chữ Nôm, có những chữ này: 咄,㤕,悴,淬,�. Nghĩa: (đt.) (1) Da non 
gặp chua hay mặn: Xót con mắt. (2) Thương sâu xa: Thương mình xót xa. (3) Tiếc: Xót vì mất tiền. (4) 
Nhớ: Xót người tựa cửa hôm mai. 

2.3. Từ. Có nh 詞词 徐祠慈辭辞 磁瓷甆糍茲兹ững chữ: ( ), , , , ( ), , , , , , , trong trường hợp này là ch 慈ữ . 
Nghĩa là: (dt.) (1) Hiền, lành, yêu rất mực: nhân từ. (2) Cha mẹ yêu con gọi là từ. Người trên yêu kẻ 
dưới cũng gọi là từ. (3) Chu cấp cứu giúp cho kẻ túng thiếu khốn cùng gọi là từ thiện sự nghiệp. (4) 
Mẹ. Cha gọi là nghiêm 嚴, mẹ gọi là từ 慈, như gia từ (mẹ hiền). (5) Họ Từ. (6) Thuật ngữ Phật giáo 
dùng để dịch chữ maitrī trong tiếng Phạn hay mettā trong tiếng Pali, nghĩa là: Thương chúng sinh mà 
muốn giúp cho họ được an vui. Cổ Đức: “Từ năng dữ nhất thiết chúng sinh chi lạc: Lòng thương yêu 

                                                
2 Theo Lm. Antôn Trần Văn Kiệm, GIÚP ĐỌC NÔM VÀ HÁN VIỆT, nxb. Đà Nẵng, 2004. 
3 Theo: Pierre Pigneaux de Béhaine, VOCABULARIUM ANAMITICO LATINUM (TỪ VỰNG AN 
NAM-LATIN thường gọi là TỰ VỊ VIỆT LA), Pondichéry, India, 1773; Jean-Baptiste Louis Taberd, 
DICTIONNARIUM ANAMITICO-LATINUM (NAM VIỆT DƯƠNG HIỆP TỰ VỊ thường gọi là TỪ 
ĐIỂN TABERD), Serampore, India, 1838 và Lm. Nguyễn Hưng, BẢN KINH TỤNG ĐỌC TOÀN 
NIÊN, Lưu hành nội bộ, TP. HCM, 2007. 



có khả năng đem đến cho tất cả chúng sinh an vui”. (đt.) (7) Yêu thương: Kính lão, từ thiếu (kính già, 
yêu trẻ). [Đọc là tư]: (8) Lớn lên (nói về cây số). (9) Thêm lên. (10) Cái chiếu đan bằng cỏ. (11) Cái 
này. (12) Cái ấy. (13) Năm mùa trong năm. (14) Tiếng trợ ngữ cuối câu. Chữ Nôm 慈 nghĩa là: (1) 
Lành, hiền lành: Từ hoà, từ huệ. (2) Loại khoai dây: Khoai từ. (3) Bớt bớt: Từ từ cái miệng (đừng có 
nói lắm). (4) (th.ng) Chết ngẳng củ từ (chết ngay). 

2.4. Bi. Có nhiều chữ: 碑,悲,羆,罴,襬,摆,屄, ở đây là chữ悲. Nghĩa: (dt.) (1) Việc đau lòng. 
(đt.) (2) Ðau, khóc không có nước mắt gọi là bi. (3) Buồn sầu, buồn thương, thương tiếc: Bi bạch phát 
(thương tiếc tóc đã bạc). (4) Buồn nhớ, nhớ về, tưởng nhớ: Du tử bi cố hương (người đi xa nhớ quê 
hương). (5) Thuật ngữ Phật giáo dùng để dịch chữ karuna trong tiếng Phạn và Pali, nghĩa là: Xót vì 
chúng sinh đau khổ mà muốn giúp cho họ hết khổ. Cổ Đức: “Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi 
khổ: Lòng thương xót có khả năng cứu tất cả chúng sanh thoát khổ”. (tt.) (6) Thương cảm, thương 
đau, thương hại, thương xót. (7) Thê thảm: Bi khúc (bài hát thê thảm). Chữ Nôm 悲 nghĩa là: Buồn 
thương, hay cảm động. 

3. Ý nghĩa của từ bi. 
3.1. Nghĩa thông thường. 

Từ bi (慈 悲) tt. (1) Hiền lành, thương xót4; có lòng thương người5; thương người cách rộng rãi 
bao la6. (2) Thuộc cảnh chùa, thuộc cảnh tu đạo Phật: Nhạt phần son phấn sang màu đạo, mở cánh từ 
bi khép cánh tình (Trần Tế Xương). dt (3) Tên một loại cây hoang mọc khắp nơi ở nước ta, thân nhỏ, 
cao 1,5-2,5 m, có nhiều rãnh dọc, trên ngọn mang nhiều cành hoa vàng lá hình trứng, hai đầu nhọn 

hơi tù, có mùi thơm dễ chịu của băng phiến (khi vò nát), dân gian dùng 
làm thuốc chữa cảm ho, trừ đờm, đầy bụng không tiêu, đau bụng...; còn 
gọi là mai hoa băng phiến, mai phiến, long não hương, mai hoa não, ngải 
nạp hương, ngải phiến, từ bi, đại bi. 

3.2. Nghĩa của Phật Giáo. 

Từ Bi (慈悲; Phạn: maitrī-karuṇā; Pali: mettā-karuṇā): là từ ghép 
đẳng lập, với hai từ đơn có nghĩa rõ ràng và phân biệt: Từ (maitrī) là lòng 
nhân ái nó biểu hiện trong hành động bằng sự giúp đỡ. Đối với kẻ khốn 
cùng, lòng Từ ấy chuyển thành Bi (karuṇā), tức lòng thương xót, nó biểu 

hiện bằng sự hy sinh cứu vớt. Từ Bi là hai đức hạnh chính của Phật Giáo và cũng là cơ sở tâm lý của 
một vị Bồ Tát.  

Người ta phân biệt ba loại Từ Bi: (1) Là tấm lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh theo lẽ thường; 
(2) Là kết quả của việc chứng ngộ được tính vô ngã của tất cả các pháp, là quả vị của tất cả những vị 
Thanh văn, Ðộc giác và Bồ Tát khi bước vào địa vị thứ nhất của Thập địa; (3) Là tấm lòng Ðại Từ Đại 
Bi (Phạn: mahāmaitrī-karuṇā) của một đức Phật, một tấm lòng từ bi tuyệt đối vô phân biệt, vô điều 
kiện. 

Chủ trương Từ Bi phát triển rất mạnh trong Phật Giáo Đại thừa, đến nỗi trở thành nền tảng của 
lối tu này, như chính nhà sư Phổ Hiền nói: “Đại Bi là nền tảng của tất cả Phật Pháp”7 Như thế, Từ Bi 

                                                
4 Đào Duy Anh, HÁN VIỆT TỪ ĐIỂN, in lần thứ ba, nxb. Trường Thi, Sài Gòn, 1957. 
5 Nguyễn Lân, TỪ ĐIỂN TỪ VÀ NGỮ VIỆT NAM, nxb. TP.HCM, TP.HCM, 1989. 
6 Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ, TỰ ĐIỂN VIỆT NAM, nxb. Khai Trí, Sài Gòn, 1970. 
7 Xc. Thích Hằng Trường, Bước chân vào Đạo: Tu Hoa Nghiêm Phật Pháp, NXB. Tôn giáo, 2003, tr. 
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không còn thuộc lãnh vực của Luật (Vinaya) nữa, mà thuộc lãnh vực của Pháp (Dharma, nền tảng hay 
nguyên tắc, giáo lý căn bản). Lòng Từ Bi có 3 đặc tính:  

(1) Không thuộc lãnh vực đam mê (passion), như trai gái mê nhau hay như người mẹ giữ chặt 
lấy con mình. Hoàn toàn khác với ái kiến (totally different from love). Bởi lẽ đam mê là ham muốn, 
mà Phật Giáo thì chống lại tham ái (trishna), tức lòng ham muốn, một sản phẩm của vô minh.  

 (2) Đặt nền trên nguyên tắc bình đẳng, coi mọi chúng sinh như nhau, mọi chúng sinh đều có 
Phật tánh, Từ Bi không hướng về một số người giới hạn, nhưng mở rộng đến mọi người, không phân 
biệt người thân hay xa lạ, bạn hay thù, thậm chí mọi sinh linh, như chủ trương chung của Ấn Độ trong 
luật Ahimsâ cấm sát sinh. Tại sao lại như thế? Vì Phật Giáo chủ trương vong ngã (an-âtman), bỏ cái 
Tôi đi, nếu coi người này là bố mẹ anh, chứ không phải bố mẹ tôi, thì cái Tôi đã nổi cộm lên rồi! 

 (3) Là điều kiện bắt buộc và không thể thiếu của Trí Tuệ8. Theo Phật Giáo Ðại thừa, Từ Bi 
và Trí Tuệ luôn luôn đi đôi với nhau, gắn bó với nhau, hỗ trợ cho nhau, mới có thể đạt đến Đại Giác 
được.  

4. Ý nghĩa của thương xót. 
4.1. Nghĩa thông thường:  

Thương xót là từ thuần Việt, trong từ này, chữ xót (咄) lấy nghĩa “miserari: cảm thương”9; chữ 
thương (愴 傷 hay ) lấy nghĩa “lấy làm cám cảnh, ái tuất, mến yêu; vương mang, đau đớn, vít tích”.  

Thương xót đt: Động lòng đau xót trước tình cảnh bất hạnh của người khác. hay lấy làm cám 
cảnh, động lòng, vì kẻ khác bị lụy10. 

4.2. Nghĩa của Công Giáo:  

Thánh Augustinô định nghĩa: “Lòng thương xót là sự cảm thông chân thành đối với nỗi đau khổ 
của người khác, là sự thúc bách chúng ta cứu giúp người ấy, nếu chúng ta có thể”11 

Thánh Tôma định nghĩa: “Thương xót là lòng trắc ẩn trong trái tim chúng ta vì sự đau khổ của 
người khác, lòng trắc ẩn này khiến chúng ta làm những gì có thể để giúp đỡ người đó”12. 

Cần phân biệt lòng thương xót của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa: 
4.2.1. Lòng thương xót của con người - Là sự cảm thương của con người đối với nhau. Tuy 

xuất phát từ chỗ cảm thương, nhưng thương xót khác hẳn với cảm thương hay thông cảm ở chỗ 
thương xót là thể hiện tình cảm ấy ra hành động, mau mắn cứu giúp. Do đó, thương xót là tự nguyện 
và mau mắn giúp đỡ bất cứ ai có nhu cầu, nhất là nhu cầu muốn được tha thứ hay hoà giải. 

Lòng thương xót của con người là sự diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa. Con người 
nhận lãnh ân sủng cùng sự thương xót của Thiên Chúa và chia sẻ cho tha nhân. Không thể nói là yêu 

                                                
8 Trí Tuệ (prajña hay Bát Nhã) không phải là trí thông minh, mà là một khả năng siêu việt, quán nhận 
trực tiếp được tánh không của mọi vật thể và mọi hiện tượng, tức là nhìn thấy được Chân lý tuyệt đối 
và tối hậu của thế giới hiện tượng chung quanh ta và trong tâm thức ta. 
9 Ex Opere Ill. et Rev. Taberd constans Necnon AB Ill. et Rev. J.S., TỪ ĐIỂN ANNAM - LATINH 
(DICTIONARIUM ANAMITICO - LATINUM), Theurel, Serampore Mashman, Ấn Độ, 1838. nxb. 
Ninh Phú, in lần thứ 2, 1877, tr. 616. 
10 Huình Tịnh Paulus Của, ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ, Rey, Curiol & Cie, Sài Gòn, 1895. nxb. Khai 
Trí, Sài Gòn, 1974, tr. 1043. 
11 “Mercy is heartfelt sympathy for another's distress, impelling us to succor him if we can”. De Civ. 
Dei ix, 5. 
12 “The compassion in our hearts for another person's misery, a compassion which drives us to do 
what we can to help him” (Tổng luận Thần học, II-II. 30. 1). 



mến Thiên Chúa nếu không biết thương xót anh em. Lòng thương xót này chính là hoa trái của đức 
bác ái: “Hoa trái của đức bác ái là niềm vui, bình an và lòng thương xót” (GLCG 1829).  

Theo Thánh Tôma, lòng thương xót có hai phương diện: “lòng thương xót xúc động” (affective 
mercy) và “lòng thương xót tác động” (effective mercy): 

- Lòng thương xót xúc động là một cảm xúc. Đó là cảm thương nỗi khốn khổ của người khác. 
Lòng thương xót này có nền tảng nơi sự khiếm khuyết của bản tính con người đó là tính dễ bị đau 
khổ. Ta cảm thấy thương những người chịu đau khổ vì ta cũng là người bị những đau khổ như vậy. 
Tuy nhiên, ở mức độ nào đó, cường độ của lòng thương xót xúc động ở ta đối với sự đau khổ của 
người khác cũng tùy vào mối quan hệ thân thiết với người ấy: Ai yêu thương thì coi bạn mình như 
chính mình, và coi đau khổ của người bạn như của mình, cảm thấy thương họ như thương mình. 

- Lòng thương xót tác động: là điều chúng ta làm, đó là hành động tích cực vì điều tốt của 
người khác, cố gắng giảm bớt đau khổ hoặc thoả mãn nhu cầu của người khác. Ví dụ, khi chúng ta 
nghe nói người bạn của chúng ta sắp chịu phẫu thuật, chúng ta không chỉ cảm thông mà chúng ta còn 
có thể có kế hoạch đi thăm trước và sau phẫu thuật để an ủi người bạn đó. Đây là “lòng thương xót tác 
động” vì nó thoả mãn nhu cầu của người khác. Nói cách khác, đó là sự cảm thông “xúc động” chuyển 
thành “tác động” vì điều tốt của người khác. 

Lòng thương xót của con người cần phải là cả “lòng thương xót xúc động” và “lòng thương 
xót tác động”. Tuy nhiên, để là nhân đức thương xót đích thực, phải có hai đặc tính: 

- Thứ nhất, phải có “lý do chính đáng”. Nghĩa là, về sự thật đau khổ của người khác, và thực sự 
đó là “điều tốt” khách quan đối với người khác mà chúng ta tìm cách giúp đỡ. Ví dụ, người nghiện 
rượu có thể bị chao đảo và run rẩy vì thiếu rượu, nhưng “lý do chính đáng” đề nghị rằng cách tốt nhất 
đối với vấn đề của người này không là cho họ ly rượu, dù nghĩ rằng điều đó tạm thời làm giảm nỗi 
khổ của họ – và dù họ có thể xin rượu! Điều thương xót cần làm là cung cấp cho người nghiện rượu 
cái gì thực sự cần thiết theo khách quan: Cai rượu. 

- Thứ nhì, phải được chứng tỏ trong hành động hiệu quả (lòng thương xót tác động) đối với điều 
tốt của người khác, khi có thể. Nếu chúng ta chỉ “cảm thông” với nỗi khổ của người khác và “chia sẻ 
nỗi đau khổ của họ” mà không tìm cách thức hiệu quả để giúp đỡ họ, thì nhân đức thương xót không 
tồn tại trong chúng ta tới mức độ cao. 

4.2.2. Lòng thương xót của Thiên Chúa là một trong những ưu phẩm của Thiên Chúa, là 
“thuộc tính tối cao của Thiên Chúa, là cái cắt nghĩa tất cả ý định cứu độ của Người” (Oliver La 
Brosse13).  

“Thiên Chúa là tình yêu: Deus caritas est” (1 Ga 4, 16). Tình yêu của Thiên Chúa vượt xa 
những gì loài người đáng được. Theo một nghĩa nào đó, mọi nghĩa cử yêu thương của Thiên Chúa đều 
là những cách bày tỏ lòng thương xót của Người. Vì nói cho cùng, ngay cả việc sáng tạo ra con người, 
Thiên Chúa cũng không bị buộc phải làm. Nhưng hiểu cho chính xác hơn, thương xót là việc Thiên 
Chúa bày tỏ tình yêu của mình đối với những kẻ phạm tội. Nếu thế, lòng thương xót của Thiên 
Chúa chính là tình yêu mà Ngài vẫn tiếp tục dành cho con người dù họ phạm tội, hay là tình thương 
tha thứ của Thiên Chúa, mời gọi con người hoà giải với Đấng mà họ đã xúc phạm, là tình thương luôn 
luôn muốn giảm nhẹ hay thậm chí muốn xóa hết tất cả hình phạt mà lẽ ra con người phải chịu vì tội 
lỗi của mình, là tình thương dồi dào đã ban cho các tội nhân có lòng hoán cải nhiều hơn mức họ có thể 
nhận được từ nơi Thiên Chúa nếu họ không phạm tội. Đối với kẻ tội lỗi, thái độ của Thiên Chúa là 
thương xót hơn là trừng phạt. Tuy nhiên, lòng thương xót không lấn át công lý. Đúng hơn, lòng 
thương xót giúp kẻ tội lỗi biến đổi thành người công chính bằng cách thống hối và mở lòng ra với 
Chúa Thánh Thần. 

Theo Thánh Tôma, Lòng thương xót của Thiên Chúa không thể là cảm xúc hoặc tình cảm. Vì 
Thiên Chúa hoàn hảo vô cùng và bất biến, Ngài không thể thay đổi các cảm xúc “xảy ra” với Ngài, 
“khắc phục” Ngài, hoặc làm giảm sự viên mãn của Ngài bằng bất cứ cách nào. Thánh Tôma viết: 
“Cảm thấy buồn về nỗi khổ của người khác không là thuộc tính của Thiên Chúa, nhưng loại trừ đau 

                                                
13 Olivier de La Brosse & Ntg, DICTIONNAIRE DE LA FOI CHRÉTIENNE, Cerf, Paris, 1968. 



khổ mới là thuộc tính của Ngài” (Tổng luận Thần học, I. 21. 3). Như vậy, Lòng thương xót của 
Thiên Chúa “tác động”, chứ không “xúc động”. Nói cách khác, lòng thương xót của Ngài được diễn 
tả trong hành động tích cực mà tình yêu là liệu pháp chữa trị đau khổ và thoả mãn nhu cầu của các thụ 
tạo, chia sẻ với họ trong sự hoàn hảo của Ngài. 

Theo Thánh Tôma, trên hết mọi điều, sự tha thứ là biểu hiện Lòng thương xót của Thiên 
Chúa. Tha tội là quyền tuyệt đối của Thiên Chúa: Tình yêu Thiên Chúa chứng tỏ mạnh hơn tội lỗi và 
sự dữ. Khi con người tha thứ cho nhau, chúng ta kiềm chế cơn giận dữ, đè nén sự phẫn uất, và hủy bỏ 
mọi cách trả thù. Nhưng chúng ta không thể miễn giảm chính các khuyết điểm. Chỉ có Thiên Chúa 
mới có thể thay đổi ý muốn của kẻ bất lương và làm cho họ ăn năn. Theo nghĩa này, chỉ có Thiên 
Chúa mới có thể miễn giảm tội lỗi. Như vậy, Lòng thương xót của Thiên Chúa vô cùng mạnh mẽ để 
triệt tiêu tội lỗi, tái sinh và thánh hoá tội nhân.  

Tóm lại, “Lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là 
một thực tại cụ thể,... đó thực sự là một Tình Yêu mãnh liệt. Tình Yêu ấy đến từ tận nơi sâu kín nhất và 
thẳm sâu nhất, nhưng tất nhiên là được thúc đẩy bởi sự trìu mến và bởi sự cảm thông, bởi lòng khoan 
nhân và bởi sự tha thứ”.14 

5. Từ bi hay thương xót?.  
Trong tiếng Hán Việt, những chữ ái, nhân, từ... đều chỉ về tình thương yêu; những chữ bi, lân, 

mẫn, tuất, trắc... đều có nghĩa là lòng thương xót; những chữ này phát sinh những từ như: ái tuất, lân 
ái, lân mẫn, lân tuất, nhân ái, nhân hậu, nhân từ, từ ái, từ bi, từ mẫn, từ nhân, trắc ẩn... Dù có ít 
nhiều tiểu dị, nhưng nói chung có thể xem chúng cùng một nhóm đồng nghĩa15 . 

Trong bài “Từ Bi trong Đạo Phật là gì?” tác giả Hoàng Phong có viết: “Chữ Compassion trong 
các sách Tây phương không phản ảnh đúng và không lột được ý nghĩa của chữ Karunâ trong kinh 
sách nhà Phật. May mắn đã có vài dịch giả và nghiên cứu gia Tây phương nhận thấy điều này, họ đề 
nghị nên dùng thẳng chữ Phạn là Karunâ, giống như trường hợp rất nhiều chữ Phạn khác đã được 
dùng thẳng, chẳng hạn như những chữ karma, nirvana, samsara, v.v.  Trong kinh sách tiếng Việt, chữ 
Từ bi cũng không lột hết ý nghĩa của chữ Karunâ, nhưng nhờ số đông những người tu học Đạo Pháp 
đã hiểu ít nhiều Từ bi là gì và đã quen thuộc với định nghĩa của chữ này, tuy vậy vẫn còn một số 
người khác có thể hiểu rất lờ mờ chữ Từ bi trong Đạo Phật”16. 

Chữ từ bi tuy đã được Phật Giáo sử dụng để diễn đạt khái niệm “maitrī-karuṇā” trong tiếng 
Phạn với hàm nghĩa khác hẳn với  khái niệm “misericordia” trong Công Giáo như chúng ta đã phân 
tích ở trên. Nhưng thiết nghĩ, tùy theo văn mạch mà từ bi phải được hiểu theo nghĩa của nhà Phật hay 
theo nghĩa thông thường là thương xót. 

                                                
14 ĐTC Phanxicô, Tông sắc Misericordiae Vultus (Dung nhan Lòng thương xót), 11-04-2015, Số 6. 
15 Tương tự trong tiếng Anh với các từ mercy, kindness, compassion, benevolence, blessing, charity, 
clemency, forgiveness, generosity, goodwill, grace, leniency, pity, sympathy, tolerance, benignancy, 
boon, commiseration, favor, forbearance, gentleness, godsend, humanity, kindliness, lenience, lenity, 
lifesaver, luck, mildness, quarter, relief, ruth, softheartedness, tenderness, hoặc tiếng Pháp với: 
miséricorde; grâce; compassion; pitié; pardon; indulgence; clémence; absolution; pardon; 
bénédiction; acquittement; rémission; amnistie; grâce; absoute; renvoi; charité; bienfaisance; 
philanthropie; pitié; indulgence; altruisme; générosité; bonté; fraternité; aumône; offrande; obole; 
assistance; compassion; commisération; apitoiement; condoléances; attendrissement; coeur; 
sentiment; merci; mansuétude; humanité; sympathie; stalle; banquette; gradin; place; siège; box; 
loge. 
16 http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/tubi_daoPhat.htm. 



Từ rất lâu đời17, thương xót được dùng để dịch chữ misericordia trong tiếng Latin (hay 
miséricorde trong tiếng Pháp)., Trên phương diện ngữ học và dịch thuật, thực ra, rất khó tìm được 
những chữ hoàn toàn tương đồng giữa các ngôn ngữ, nhất là những chữ này vừa có nguồn gốc khác 
nhau, lại vừa chịu ảnh hưởng ít hay nhiều các truyền thống, văn hoá, tín ngưỡng của các dân tộc khác 
nhau. Nên theo chúng tôi, có thể sử dụng chữ từ bi cũng như lân tuất, lân mẫn v.v.... để dịch chữ 
misericordia, ví dụ: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương: Miserator 
et misericors Dominus, longanimis et multae misericordiae” (Tv 103, 8). 

_______________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

                                                
17 Julien Thiriet, DICTIONNARIUM LATINO-ANNAMMITICUM (TU VI LATINH ANNAM),Ex typis 
Missionis, 1868, tr. 157: Misericordia æ, f, sự thương xót, lòng thương xót. 


