
 
HÓA THÂN QUAN ÂM 

 
 

Quan Thế Âm (Avalokitesvara) là một vị Bồ tát nữ (a female 
Boddhisattva). Nữ Phật tử thì đông nhưng bậc nữ nhi thành thánh hay Phật 
thì rất hiếm.  

Theo truyền thống Nam truyền, chúng ta có cuốn Therigatha (The 
Songs of Nuns - Trưởng Lão Ni kệ). Cuốn này gồm có 73 tích truyện nói về 
cuộc đời, công phu tu tập, tinh tấn hành trì và các bài chứng đạo ca của các 
vị tỳ kheo ni, các nữ đệ tử A-la-hán của Đức Phật trên bước đường chứng 
ngộ A-la-hán. Còn theo Bắc truyền, chúng ta có nhiều kinh đại thừa nói về 
các bồ tát nữ như Đại Thế Chí hay Quan Thế Âm... Riêng Bồ Tát Quan Thế 
Âm thì được các kinh Bắc truyền công nhận là độc đáo nhất. Vì ngài là Mẹ 
hiền từ bi, là Bồ tát ban vui cứu khổ, đặc biệt là ngài lấy âm thanh làm đối 
tượng tu tập và lắng nghe tiếng kêu của cuộc đời để cứu khổ. Vì thế, trong 
tiềm thức của mỗi Phật tử chúng ta, ngài Quán Thế Âm trở thành một biểu 
trưng trọn vẹn cho lòng từ bi của Phật giáo.  

Phần đông những ai có khuynh hướng về nữ tính, về sự dịu dàng vĩ đại 
của Mẹ hiền và có khát vọng hướng tới nguồn tâm linh muốn "lìa khổ được 
vui", chúng ta đều quy ngưỡng và kính thờ Bồ Tát Quan Thế Âm.   

Tình thương không bờ bến của Bồ Tát Quan Thế Âm như một bà Mẹ 
trong gia đình, như Mẹ hiền trong tất cả các Mẹ hiền. Ngài không còn là 
Phật hay Bồ Tát cao xa trên chín tầng mây nữa mà ngài là Mẹ hiền như tín 
ngưỡng bình dân của chúng ta. Bàn tay của người Mẹ hiền xoa dịu những 
khổ đau của các con. Có làm được như vậy, Phật giáo nói chung và tinh thần 
từ bi của đạo Phật nói riêng mới thực sự đi vào cuộc đời. Chỉ có người Mẹ 
với nhiều tính toán (84.000 đầu), với mắt thấu hiểu (84.000 mắt) và với vô 
lượng phương tiện uyển chuyển (84.000 tay) mới tích cực năng nỗ, đầy tình 
thương, sẵn sàng cứu độ, mới luôn luôn đem lại niềm an ủi ấm áp tình 
thương, và mới có thể khơi nguồn cho tâm thức con người hướng đến lý 
tưởng từ bi, bình đẳng, vô ngã và vị tha.  

Đạo Phật là đạo từ bi mà Quan Thế Âm là biểu tượng của lòng từ (The 
Compassionate Goddess - Nữ Thần Từ Bi). Oai lực của ngài nổi bật trong 
việc giải cứu bảy nạn, tiêu trừ được ba độc tham sân si, thỏa mãn hai điều 
mong cầu (con trai hay gái), ứng hóa 32 ứng thân và sử dụng 14 lối thuyết 
pháp. 



Mong rằng mỗi thanh thiếu nữ của trại Tâm Chánh năm 2009 sẽ phát 
nguyện học hạnh cầm bình tịnh thủy, sái nước dương chi để xoa dịu và rưới 
tắt bao điều phiền não đang bừng cháy trong lòng mọi người. Mong rằng 
mỗi thanh thiếu nữ Miền Tịnh Khiết sẽ hóa thân trong vô số hạnh (lớn nhỏ, 
ít nhiều) để cứu khổ và ban vui cho đời.  

Cuộc đời rất cần những đôi tay, ánh mắt và nụ cười của các hóa thân 
Quan Âm ấy. 

Mong lắm thay! 
 

Ngày 4/6/2009 
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