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SƠ LƯỢC VỀ CHÙA BÀ THIÊN HẬU HOUSTON TEXAS 

 

              Vào khoảng thập niên 1980’s, rất nhiều người tỵ nạn đến từ các nước Đông Nam Á được định cư tại 
Houston và các vùng phụ cận của tiểu bang Texas.  Họ là những người Việt, người Hoa, người Miên và 
người Lào đã lìa xa quê hương đất tổ đi tìm tự do và đi tìm một cuộc sống mới. 
 

              Sau những tháng năm thăng trầm, lao động khổ cực, cố gắng hòa đồng và khắc phục về những 
phong tục tập quán và ngôn ngữ bất đồng nơi xứ lạ quê người, mọi người tạm thời ổn định được cuộc sống 
hàng ngày, tuy nhiên, những người Việt, người Hoa, người Miên và người Lào này rất khát khao về sự an 
lành trong tâm linh.  Họ nhớ rất nhiều về quê cha đất tổ, về sự an toàn trong cuộc sống của cha mẹ, con 
cháu, anh chị em chú bác cô cậu và những người thân, bạn bè thân hữu, nhất là tưởng nhớ đến ơn đức vô 
ngàn của Đất Trời Thần Phật đã độ trì cho họ trên chuyến đường ly hương đầy gian khổ nguy nan.  Mọi 
người đều mong muốn có một ngôi chùa để tu đạo, cầu nguyện, đáp tạ Đất Trời Thần Phật, cầu an cho gia 
quyến, một nơi để họ có thể họp mặt người thân và bạn hữu. 
 

         Vào khoảng năm 1987, Hội Việt-Miên-Lào Texas được thành lập và Chùa Bà Thiên Hậu (Chùa Bà) 
được xây dựng với sự hảo tâm đóng góp của mọi người và của quý vị mạnh thường quân. Chùa Bà Thiên 
Hậu được chọn là tên cho ngôi chùa của cộng đồng Việt Hoa Miên Lào bởi vì Thiên Hậu Thánh Mẫu còn 
được gọi là vị thần thiêng liêng của biển cả, vị thần mà họ luôn cầu nguyện trên đường vượt biển đi tìm tự 
do;  Ngoài ra Đức Quan Thể Âm Bồ Tát biểu tự của mẹ hiền cứu khổ cứu nạn và Đức Quan Thánh Đế Quân 
biểu hiện của sự trung thành trí dũng can cường và bất khuất cũng được chọn kính thờ trong Chùa Bà. 
 

          Chùa Bà Thiên Hậu là nơi thờ phượng của cả ba (3) tôn giáo chính của người Á Châu: Phật Giáo, Đạo 
Giáo và Đạo Ông Bà (còn được gọi là tín ngưỡng dân gian) để tiện cho mọi người đi lễ bái.  Chùa Bà Thiên 
Hậu nay là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng người Hoa, người Việt, người Miên, người Lào và 
người Mỹ tại Houston và các vùng phụ cận. 
 

 Các vị Thần Phật được kính bái trong Chùa Bà như sau: 
• Thiên Hậu Thánh Mẫu (天后聖母):  Còn được gọi là Matsu, Mẹ Tổ (媽祖), Mẹ hiền Thánh Mẫu 

được tôn kính trong Phật Giáo và Đạo Giáo và là vị thần thiêng liêng của biển cả.  Đức Bà Thiên Hậu 
độ trì mọi người luôn được bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc, mọi việc đều được may mắn, thuận lợi, 
thành công, phát đạt & vạn sự như-ý. 

• Quan Thế Âm Bồ Tát (觀世音菩薩):  Mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát là biểu tượng của từ bi, bác ái, 
của cứu khổ, cứu nạn, và là khát vọng bình an của mọi người. 

• Quan Thánh Đế Quân (關聖帝君):  Vị Thần biểu hiện của trí trung, dũng cảm, còn là một vị thần bảo 
vệ bản mệnh. Đức Quan Thánh còn được gọi là Ông Tài Thần của nhiều sắc dân. 

• Ngọc Hoàng Đại Đế (玉皇大帝):  Vị Hoàng Đế tối cao của vũ trụ và của vạn vật theo truyền 
thuyết Đạo Giáo và Đạo Ông Bà (tín ngưỡng dân gian).  Đức Ngọc Hoàng có bốn (4) vị hộ pháp được 
gọi là Tứ Đại Thiên Vương. 

http://www.teenhowtemple.com/
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• Tứ Đại Thiên Vương (四大天王):  Theo truyền thuyết của Đạo Giáo và Phật giáo, các Ngài là các vị 
thần trấn trụ tứ phương (Đông, Tây, Nam và Bắc) bảo hộ sự an nguy của dân gian:  

o Trì Quốc Thiên Vương (持國天王,Đông Thiên Vương),  
o Quảng Mục Thiên Vương (廣目天王,Tây Thiên Vương),  
o Tăng Trưởng Thiên Vương (增長天王,Nam Thiên Vương), 
o Đa Văn Thiên Vương (多聞天王,Bắc Thiên Vương). 

• Thần Phúc Đức 福德正神 (Ông Bổn):  Vị Thần của Phúc Đức và tài lộc và còn được gọi là Thần Thổ 
Địa, bảo vệ đất đai và dân chúng địa phương. 

• Dược Sư Phật (藥師佛):  Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Phật (藥師琉璃光佛), Ngài phổ độ chúng 
sanh tiêu trừ các tội lỗi về phạm giới, các tội trộm cắp nghèo khó, giúp loại trừ các bệnh khổ thân 
tâm ma do ma quỷ ám hại, và dứt trừ ba (3) bệnh lớn là tham, sân và si của chúng sinh. 

• Tam Mẫu Nguyên Quân (三母元君):   
o Địa Mẩu Nương (地母娘娘): Đức Bà Địa Mẩu cai quản và dưởng sinh âm dương sơn hà 

phong thủy; một vị nữ Thần nổi tiếng và tôn kính trong Đạo Giáo. 
o Cửu-Thiên Huyền-Nữ Nương (九天玄女): Ngài là vị Nữ Thần cứu nhân độ thế, an bài phước 

lộc cho mọi người. 
o Long Mẫu Nương (龍母娘娘).  Ngài là vị Nữ Thần cứu nhân độ thế, an bài phước lộc cho dân 

gian. 
• Ông Thành Hoàng (城隍爺):  Vị Thần trên cỏi thiên của địa phương và mang tính chất chung là hộ 

quốc tỳ dân, an cư lạc ngiệp, giúp cho cuộc sống của đồng bào ngày một thêm ổn định và thịnh 
vượng. 

• Đức Thái Tuế (太歲爺):  Theo Đạo Giáo và tín ngưỡng dân gian, Đức Thái Tuế còn được gọi là Niên 
Thần là vị Thần hộ trì vận mệnh của dân gian cho mổi một năm theo chu kỳ của 60 tổ hợp Can Chi, 
hoặc 60 năm bao gồm sự an nguy, hạnh phúc và thịnh vượng của mổi người.  Lễ Đức Thái Tuế (cúng 
sao trong năm) được thường được tổ chức vào khoảng Mùng 9 tháng Giêng Âm Lịch. 

• Kim Mẫu Nương (金母娘娘):   Còn đựơc gọi là Tây Vương Mẫu (西王母)Diệu Trì Kim Mẫu  (瑤池金

母), Vương Mẫu Nương Nương(王母娘娘), Kim Mẫu Nguyên Quân (金母元君), hoặc Tài Thần 
Thánh Mẫu.  Bà là vị nữ thần nổi tiếng trong Đạo Giáo, Bà an bài tài, thọ, và lộc cho dân gian. 

• Ông Thổ Thần (土地公):  Còn được gọi là Thổ Địa, vị thần cai quản một vùng đất như Chùa, nhà ở, 
hoặc cơ sở thương mại, v.v., giúp cho mọi người được an cư lạc nghiệp. 

• Ông Táo Quân (灶君爺):  Vị thần cai quản việc bếp núc trong chùa hoặc mỗi nhà. 
 

        Vào khoảng năm 1992, Đạo Giáo Thuần-Dương Cung (道教純陽宫) và Đền Thờ Tổ Tiên,  An Linh 
Đường (思宗祠)cũng đã được xây dựng cho cộng đồng người Hoa, người Việt, người Miên và người Lào 
cúng bái trong khuôn viên của Chùa Bà.  
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Các vị Tổ Sư, Thiên Tôn, và Thần được thờ phụng trong Thuần-Dương Cung như sau: 
• Lữ Tổ Sư (呂祖仙師), Đạo hiệu Thuần-Dương Tổ-Sư (純陽祖師): Một vị Đạo Trưởng có tiên phong 

đạo cốt là người cùng sáng lập ra Toàn Chân Giáo với Đạo Trưởng Vương Trùng Dương.   Ngài 
thường chu du thiên hạ bốn bể, hành hiệp trượng nghĩa, cứu nhân độ thế. 

• Trùng-Dương Tổ-Sư (重陽祖師): Còn có tên là Vương Trùng Dương. Vị Đạo Trưởng sáng lập ra 
Toàn Chân Giáo.  Toàn Chân Thất tử là học trò của Ngài.  Ngài là một Đạo Trưởng văn võ song toàn 
thường cứu giúp chúng sinh và giáo hóa cường đồ. 

• Khưu Xứ Cơ Tổ Sư (丘處機祖師), Đạo hiệu Trường-Xuân Tổ-Sư (長春祖師): Ngài còn được gọi là 
Khưu Trường Xuân Tổ Sư(丘長春祖師), Một vị Đạo Trưởng đắc đạo trong nhóm Toàn Chân Thất 
tử, yêu nước thương dân và cứu nhân độ thế. 

• Đạo-Đức Thiên-Tôn (道德天尊): Một vị Thiên Tôn tối cao trong Tam Thanh của Đạo Giáo.  Ngài 
cùng với Nguyên-Thủy Thiên-Tôn và Linh-Bảo Thiên-Tôn còn được gọi là Thái-Thanh Đạo-Đức Thiên-
Tôn hoặc là Thái Thượng Lão Quân.  Các Ngài phổ độ chúng sinh, trường sinh bất tử.  Tam Thanh là 
đấng tối cao trong Đạo Giáo. 

• Nguyên-Thủy Thiên-Tôn (元始天尊): Một vị Thiên Tôn tối cao trong Tam Thanh của Đạo Giáo và 
còn được gọi là Ngọc-Thanh Nguyên-Thủy Thiên-Tôn.  Ngài dẩn dắt dân gian trên con đường tầm tu 
học đạo. 

• Linh-Bảo Thiên-Tôn (靈寶天尊): Một vị Thiên Tôn tối cao trong Tam Thanh của Đạo Giáo và còn 
được gọi là Thượng-Thanh Linh-Bảo Thiên-Tôn.  Ngài dẩn dắt dân gian trên con đường tầm tu học 
đạo 

• Long Mẫu Nguyên Quân (Đức Bà Long Mẫu, 龍母元君): Ngài là vị Nữ Thần cứu nhân độ thế, an bài 
phước lộc cho dân gian. 

• Đẩu Lão Nguyên Quân (Đức Bà Đẩu-Lão, 斗姥元君): Còn được gọi là Đức Bà Đẩu Mẫu, cứu khổ 
cứu nạn, đại thánh đại từ, đại bi đại nguyện.  

• Linh-Quan Tinh Quân (靈官星君): Vị Thần hộ pháp trong Đạo Giáo 
• Tài Vương Tinh Quân (Đức Ông Thần-Tài, 財皇星君):   Vị thần trong tín ngưỡng Á-Đông chuyên cai 

quản về tài phúc, tài lộc, và thịnh vượng cho dân gian. 
 

Các vị Bồ Tát và Thần được kính bái trong Đền Thờ Tổ Tiên, An Linh Đường gồm có: 
• Địa Tạng Vương Bồ Tát (地藏王菩薩):  Vị Bồ-tát của chúng sinh dưới địa ngục hay là cõi U Minh. 

Ngài nguyện cứu chúng sanh đau khổ trong địa ngục, giúp các vong linh sớm được siêu thoát,  cứu 
độ chúng sanh tâm (chủng tử xấu ác) làm hiển lộ bản tâm sáng suốt và thanh tịnh của mổi người. 

• Thái Ất Chân Nhân (太乙真人): Ngài còn được gọi là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Ngài cứu nhân độ thế, 
phối họp thiên địa âm-dương nên còn được tôn xưng là địa tạng vương trong Đạo giáo. 

• Ông Thổ Thần (土地公):  Còn được gọi là Thổ Địa, vị thần cai quản một vùng đất như Chùa, nhà ở, 
hoặc cơ sở thương mại, v.v. giúp cho mọi người được an cư lạc nghiệp. 
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Đại cương về Phật Giáo, Đạo Giáo và Đạo Ông Bà (tín ngưỡng dân gian) như sau: 
• Phật Giáo:   

o Đức Phật Thich Ca Mâu Ni Phật là người sáng tạo ra Phật Giáo trên 2600 năm.  Triết lý của 
Ngài dẩn giải các chủ đề như Nghiệp, Quá Khứ Vị Lai, Tái Sinh, Giác Ngộ và Giải Thoát (luân- 
hồi-sinh-tử) cùng những pháp tu Tụng Niệm, Thiền và Cầu Nguyện để đánh thức sức mạnh 
của Nội Tâm và Trí Tuệ.   Đức Phật huấn dụ mọi người nên Cử Giới, Tránh Ác, Làm Lành, giữ 
ba nghiệp Thân-Miệng-ý được trong sạch, luyện tâm, định thần, tâm nguyện từ bỏ Tham-Sân-
Si và phát triển chính niệm và kỷ luật tự giác. 

o Phật giáo cho rằng có kiếp luân hồi, nhân quả;  mọi hành động của con người đều dẫn đến kết 
quả: Thiện sẽ dẫn đến sự hoàn thiện tinh thần, sẽ nhận được quả thiện;  Ác sẽ dẫn đến sự suy 
đồi tinh thần, sẽ nhận được quả ác. Phật Giáo cho rằng nếu có thể hoàn toàn thoát khỏi sự 
sinh tử, khổ đau, không còn bị tác động bởi nghiệp thì sẽ đạt đến sự bình an về tinh thần. 

• Đạo Giáo:   
o Đạo Giáo (道教), Đạo Giáo còn được gọi là Lão Giáo, Đạo Lão, Đạo Hoàng Lão, Đạo gia, hoặc 

Tiên Giáo.  Đạo nghĩa là con đường, Giáo là sự dạy dỗ;  Đạo Giáo chủ trương tu tâm dưỡng 
tánh hướng về nội tâm để tìm sự thanh tĩnh, để đạt được Đạo như Đốn ngộ trong Phật giáo. 
Đạo Giáo chủ trương tu luyện thân tâm như điều hoà hơi thở (Thái cực quyền, Khí công), 
Thiền định.  Đạo giáo suy diễn nhiều tư tưởng như là thiên địa, ngũ hành, bát quái, tứ tượng, 
thuyết âm dương và Kinh Dịch.  

o Nho giáo (儒教), còn được gọi là đạo Nho hay đạo Khổng là một hệ thống đạo đức, triết học 
xã hội, triết lý giáo dục và triết học chính trị do Khổng Tử đề xướng nhằm mục đích đề 
cao nhân tính;   Nho Giáo cho rằng đạo đức luôn có vị trí cao hơn tư lợi; đạo đức của cá nhân 
tạo ra gia đình vững chắc và gia đình vững chắc trở thành nền tảng của xã hội vững mạnh.  
Nho giáo dẩn hướng con người vào đời sống thực tại; một đời sống đạo đức trong xã hội có 
kỷ cương, có trật tự tập hợp niềm tin và hành lễ với sự phấn đấu và tạo ra sự đoàn kết xã hội. 

• Đạo Ông Bà (tín ngưỡng dân gian): 
o Tín ngưỡng dân gian được hình thành từ cuộc sống, phong tục tập quán và các nhân vật thờ 

phượng được người dân hình tượng hóa hoặc thần hóa. Người Á Châu thường thờ những 
người vĩ đại, có công với dân tộc, các bậc hiền nhân, các vị thần trong câu chuyện dân gian.  
Người theo đạo Ông Bà rất tôn trọng Thiên Đàng và luôn thờ cúng tổ tiên. Mọi người dân đều 
xem Đức Ngọc Hoàng (Vị Thần cai quản Thiên Đàng) có khả năng tối thượng. Họ thờ cúng 
Ngọc Hoàng ở khắp nơi và Đền thờ Ngọc Hoàng thường là địa điểm thờ cúng lớn nhất. Người 
Á Châu luôn có tập tục thờ cúng ông bà tổ tiên đã quá khuất.  Mỗi nhà, mỗi gia đình đều có 
một nơi để đặt bài vị tưởng nhớ tổ tiên. 

o Trong phong tục tín ngưỡng dân gian việc thờ cúng giữ một vai trò quan trọng trong đời sống 
tâm linh của người dân nên còn được gọi là một tín ngưỡng đa thần; Người dân hay thờ các vị 
thần như Thần Thổ Địa, Thần Tài, Táo Quân, Môn Quan, Phúc Lộc Thọ, v.v..  Người dân 
còn thờ các động vật, họ thờ những con vật mạnh mẽ như Rồng, Hổ, Voi, Ngựa, Rắn, hoặc các 
con vật hiền lành gần gũi với cuộc sống của người dân như Chó, Cá, Chim, Hạc, v.v. 

o Đạo Ông Bà là tín ngưỡng dân gian truyền thống đặc biệt của người Á Châu. Phong tục tập 
quán này là Đúng hay Sai, nên Giử hay Bỏ tùy theo sự nhận xét, tùy theo quan điểm về khái 
niệm tinh thần và tâm linh của mổi người.      
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