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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Việt Nam có bề dày lịch sử dựng nước và dựng nước mấy nghìn năm. Có thể 

nói, lịch sử dân tộc Việt Nam từ khi ra đời tới nay là lịch sử của quá trình dựng 

nước và giữ nước. Cùng với việc chống ngoại xâm là nỗ lực khẳng định độc lập, 

chủ quyền của quốc gia, phát triển chính trị, kinh tế và xây dựng bản sắc văn hóa 

dân tộc. Các truyền thống này luôn được duy trì và tiếp nối, dù Việt Nam trải qua 

nhiều thăng trầm lớn lao của thời cuộc. Nét nổi bật trong các truyền thống ấy là 

tinh thần yêu nước nồng nàn, chính tinh thần này tạo ra sức mạnh nội sinh của 

dân tộc, góp phần làm nên nhiều chiến thắng vĩ đại, làm rạng danh truyền thống 

lịch sử của dân tộc. 

Trong quá trình viết lên những trang lịch sử hào hùng của mình, người Việt 

Nam cũng rất chủ động trong tiếp biến và sáng tạo văn hóa. Điều này có thể thấy 

qua sự phong phú của nhiều loại hình văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục, 

tập quán, lối sống, cách ứng xử với tự nhiên và xã hội con người, v.v.. Bản sắc 

văn hóa đã được các thế hệ liên tục bồi đắp, tạo nên nền tảng tinh thần cho cả dân 

tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước. Ngày nay, bản sắc văn hóa tiếp tục là 

một nguồn lực quý giá vừa thúc đẩy đoàn kết dân tộc, vừa thúc đẩy sức mạnh Việt 

Nam, gia tăng ảnh hưởng của Việt Nam trong quan hệ quốc tế.  

Thực tế dân tộc nào cũng có những bản sắc văn hóa riêng, nó được đúc kết 

từ trong truyền thống lịch sử và lưu truyền lại cho đến hôm nay. Bản sắc văn hóa 

có thể trở thành động lực, thành sức mạnh để phát triển kinh tế, phát triển đất 

nước. Tuy nhiên, nhận thức về bản sắc văn hóa của Việt Nam, về vai trò của văn 

hoá như nền tảng tinh thần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của mỗi con người 

và xã hội chưa phải đã rõ ràng và đầy đủ.  

Bên cạnh truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, bản sắc văn hoá, các tôn 

giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam cũng góp phần tạo nên các giá trị đối với văn hoá 

Việt Nam và các giá trị đối với đời sống xã hội.  

Tuy nhiên, có một thực tế là các giá trị văn hoá truyền thống có nguy cơ mai 

một, sự nhận thức của xã hội đối với truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, bản 

sắc văn hoá, các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo không đầy đủ, thậm chí có phần 

lệch lạc. Bên cạnh đó, sự tấn công của văn hoá ngoại lai, sự cuốn hút của văn hoá 
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vật chất, văn hoá tiêu dùng, văn hoá thực dụng đang ảnh hưởng tiêu cực đến văn 

hoá truyền thống. Đặc biệt, trong thời đại thông tin bùng nổ, mạng internet, các 

phương tiện truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội, v.v.. đang chi phối mạnh 

mẽ đời sống con người thì việc nhiễu loạn thông tin, việc lan nhanh những yếu tố 

tiêu cực là điều khó tránh khỏi.  

Điều đó đặt ra yêu cầu phải có những chủ trương, chính sách và giải pháp 

kịp thời nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền về những truyền thống lịch sử, 

tinh thần yêu nước, về bản sắc văn hoá Việt Nam về giá trị của tín ngưỡng, tôn 

giáo nhằm nâng cao nhận thức xã hội, nhất là nhận thức của cán bộ, đảng viên, 

những người làm công tác thông tin, tuyên truyền để góp phần bảo vệ những giá 

trị văn hoá truyền thống trong bối cảnh hiện nay. 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 219/QĐ-TTg 

ngày 21/2/2019 đối với việc triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân 

tộc, tôn giáo. Đây là nhiệm vụ giao cho các cơ quan ban ngành hữu quan để chuẩn 

bị các nội dung thông tin dưới dạng tài liệu sẵn có, phục vụ các cơ quan trực tiếp 

làm nhiệm vụ truyền thông. 

Đề án xác định dân tộc, tôn giáo là những lĩnh vực đặc thù của xã hội. Đây 

cũng là hai lĩnh vực khá nhạy cảm, dễ bị lợi dụng để phục vụ cho những mưu đồ 

chính trị. Do vậy, việc hiểu biết một cách đầy đủ, đúng đắn về vấn đề dân tộc, tôn 

giáo là hết sức cần thiết bởi điều đó là cơ sở cho việc thực hiện tốt chính sách dân 

tộc và chính sách tôn giáo. Mặt khác, trong điều kiện hiện nay, nhận thức về dân 

tộc, tôn giáo chưa đầy đủ, chưa đúng đắn. Tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, tín 

ngưỡng trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, truyền hình, mạng, phát 

biểu…) còn có những điểm chưa thực sự chính xác khoa học, thậm chí gây phản 

ứng với khán, thính giả là tín đồ các tôn giáo, là người dân tộc thiểu số. Điều này 

xuất phát từ thực tế là không ít người làm công tác truyền thông, những người làm 

công tác dân tộc, tôn giáo chưa được cập nhật những tài liệu có tính chất giáo 

trình cơ bản về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, gây lên sự thiếu chính xác trong 

truyền thông. 

Từ những vấn đề trên, việc xây dựng tài liệu về truyền thống lịch sử, tinh 

thần yêu nước, và các giá trị tôn giáo, tín ngưỡng để phục vụ truyền thông vừa hết 

sức cần thiết vừa là nhiệm vụ cấp bách được Đảng và Nhà nước giao phó cho cơ 

quan có chức năng và chuyên môn phù hợp. Đó là lý do cho việc biên soạn “Tài 
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liệu bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về 

truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam; 

về những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội.” Tài liệu sẽ được 

dùng cho các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, 

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; nội dung của đề tài sẽ là nguồn tài liệu phục vụ 

hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên hệ thống các phương 

tiện thông tin đại chúng. Tài liệu sẽ phục vụ trực tiếp cho các cán bộ làm công tác 

quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ trung ương đến cơ sở; Phóng viên, 

biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản; cán bộ thông tin tuyên truyền, hướng 

dẫn viên du lịch. 

Với mục đích và yêu cầu nêu trên, tài liệu có các nội dung cơ bản như sau: 

Thứ nhất, biên soạn nội dung truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam, tinh 

thần yêu nước, bản sắc văn hoá dân tộc; 

Thứ hai, biên soạn nội dung các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo và những 

đóng góp của các tôn giáo trong đời sống xã hội; 

Thứ ba, biên soạn những nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ khi thông tin, tuyên 

truyền về dân tộc, tôn giáo, truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước. 

Với các nội dung như trên, cuốn tài liệu này có các chuyên đề cụ thể như 

sau: 

Chuyên đề 1: Truyền thống lịch sử của dân tộc 

Chuyên đề 2: Tinh thần yêu nước 

Chuyên đề 3: Bản sắc văn hoá Việt Nam 

Chuyên đề 4: Khái quát chung về tôn giáo, tín ngưỡng và vai trò, chức năng, 

giá trị của tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam 

Chuyên đề 5: Giá trị tiêu biểu của một số tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam 

Chuyên đề 6: Những đóng góp của các tôn giáo đối với sự phát triển xã hội 

ở Việt Nam hiện nay 

Chuyên đề 7: Những vấn đề cần lưu ý khi thông tin, tuyên truyền về dân tộc, 

tôn giáo 
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NỘI DUNG 

Chuyên đề 1: TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC 

 

1.1. Đặt vấn đề 

Việt Nam là quốc gia ở Đông Nam Á sớm hình thành, xác lập chủ quyền và 

tạo dựng nên những truyền thống lịch sử hàng ngàn năm quý giá. Việt Nam là 

quốc gia đa tộc người, các thành phần tộc người luôn sát cánh bên nhau, đoàn kết 

trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. 

Chính trong tiến trình lịch sử Dựng nước đi đôi với Giữ nước cộng đồng các 

thành phần tộc người Việt Nam đã tạo nên nhiều giá trị về chính trị, kinh tế, văn 

hoá, xã hội…mang Bản sắc, Bản lĩnh Việt Nam; tạo nên niềm tự hào dân tộc và 

thu hút sự quan tâm, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế. Những truyền thống 

lịch sử, giá trị đó là nguồn mạch, đồng hành cùng quốc gia tạo nên sức sống, 

truyền thống lịch sử riêng. Đó sự kết tinh và biểu hiện  của mồ hôi, xương máu, 

trí tuệ, tinh thần dân tộc của ông cha trong quá khứ và là niềm tự hào chân chính 

của các thế hệ người Việt Nam hôm nay. Truyền thống lịch sử của dân tộc Việt 

Nam là một giá trị; là kết tinh trí tuệ, tâm hồn, sức sáng tạo là niềm tự hào chính 

đáng được hình thành và trao truyền qua nhiều thế hệ, là nhân tố cơ bản tạo nên 

hình ảnh quốc gia trong quá khứ và thời đại ngày nay.  

1.2. Khái niệm về Truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam 

Trong lịch sử hình thành và phát triển của một quốc gia cũng như trong đời 

sống, các chủ thể văn hoá – lịch sử trong những điều kiện, môi trường tự nhiên và 

xã hội cụ thể đã hình thành nên những thói quen trong tư duy, nếp nghĩ và hoạt 

động và những biểu hiện đó đươc truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác thì 

được gọi là những Truyền thống của một cộng đồng, dân tộc. Truyền thống như 

vậy sẽ có nhiều “kênh”, nhiều biểu hiện mang những giá trị văn hoá, xã hội, lịch 
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sử khác nhau. Theo cách tiếp cận trên, chúng ta có thể hình dung Truyền thống 

lịch sử của dân tộc Việt Nam như sau: 

Truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam là những giá trị được hình thành 

trong tiến trình lịch sử của quốc gia, của cộng đồng các tộc người gắn với quá 

trình dựng nước và giữ nước; đó là những giá trị có vai trò và ý nghĩa quan trọng 

trong sự hình thành và phát triển của đất nước, giữ vững độc lập chủ quyền, phát 

triển kinh tế-xã hội, tạo dựng và giữ gìn bản sắc văn hoá…được các thế hệ người 

Việt Nam trân trọng, quý giá lưu truyền qua nhiều thế hệ, từ thời đại các Vua 

Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh tạo nên niềm tự hào dân tộc cũng như vị thế của 

quốc gia trong cộng đồng quốc tế trong lịch sử cũng  như hiện nay. 

Như vậy nói đến Truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam không chỉ có 

Truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm mà đó là hệ giá trị truyền thống trong 

đó bao gồm nhiều giá trị về văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội, quan hệ quốc tế;  

đó chính là những “tài nguyên” nhân văn - lịch sử, tạo dựng niềm tin, sức sống, 

tinh thần tự cường dân tộc, tạo nên tinh thần đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn 

trước những thách thức của tự nhiên và xã hội để xác lập vị trí chân chính cùa 

mình trong lịch sử nhân loại và cộng đồng quốc tế hôm nay.   

1.3. Cơ sở hình thành truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam 

Lịch sử quốc gia - dân tộc Việt Nam từ khi ra đời tới nay là lịch sử của quá 

trình dựng nước và giữ nước luôn gắn bó, song hành với nhau. Dựng nước luôn 

luôn gắn chặt với giữ nước, trong đó dựng nước là yếu tố cơ bản. Phải xây dựng 

được đất nước hùng mạnh về mọi mặt mới có điều kiện, khả năng chiến thắng các 

thế lực thù địch và ngược lại, phải giữ được nước mới có điều kiện để xây dựng, 

phát triển đất nước. Quá trình hình thành và phát triển, truyền thống lịch sử quý 

báu đó có ảnh hưởng sâu sắc đến hệ tư tưởng và các thành quả tinh thần và vật 

chất của nhân dân ta. 

Hiện nay, dân tộc - quốc gia (nation) Việt Nam về mặt cộng đồng xã hội là 

cấu trúc của 54 thành phần tộc người anh em (ethnies), trong đó có một tộc người 

đa số (tộc người Kinh) và 53 tộc người thiểu số (ethnic minority). Truyền thống 
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lịch sử dân tộc Việt Nam là biểu hiện tập trung, thống nhất của các mối quan hệ, 

đoàn kết diễn ra trong những điều kiện đặc điểm lịch sử, các vấn đề hoạt động 

kinh tế, cư trú, văn hoá- xã hội. Truyền thống lịch sử Việt Nam được hình thành 

từ những yếu tố chủ quan và khách quan trong quá trình vận động với nhiều thành 

phần. Hay nói cách khác, Truyền thống lịch sử Việt Nam không phải tự nhiên mà 

có, nó là sự kết tinh của những cơ sở xã hội, kinh tế, văn hoá, lịch sử…gắn với 

quá trình dựng nước và giữ nước qua hàng ngàn năm:  

- Đặc điểm lịch sử - cơ sở có tính lâu dài và xuyên suốt tạo nên truyền thống 

lịch sử dân tộc. 

Lịch sử Việt Nam là lịch sử nhiều thành phân cư dân, tộc người sớm có mặt 

và là chủ nhân của những văn hoá từ thời đại đồ Đá, đồ Đồng, đồ Sắt đến các thời 

đại Phong kiến và sang thời đại Hồ Chí Minh hiện nay. Không nhiều quốc gia trên 

thế giới có các nền văn hoá khảo cổ học hình thành, phát triển liền mạch, tại chỗ 

như ở nước ta. Chủ nhân của các nền văn hoá đó vừa có có mối quan hệ với nhiều 

quốc gia trong khu vực và là cư dân tại chỗ với nhiều tộc người thuộc các nhóm 

ngôn ngữ đa dạng.  

Các tộc người nước ta hiện nay là chủ thể của quốc gia có quá trình lịch sử 

cư trú lâu đời trên lãnh thổ Việt Nam. Trong quá trình sinh tồn và phát triển, sớm 

gắn bó, đoàn kết gắn bó với nhau trong quá trình lao động dựng nước; sớm  xây 

dựng một nhà nước Việt Nam thống nhất trên cơ sở của nền văn minh nông nghiệp 

trồng lúa nước, văn hoá xóm làng và đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ độc lập 

dân tộc. Cho đến nay mô hình Nhà nước – Quốc gia Việt Nam được đa số giới 

nghiên cứu cho rằng ra đời sớm hơn mô hình Nhà nước – Quốc gia phương Tây 

và một quốc gia khác. Nếu phần lớn Nhà nước – Dân tộc ra đời thế kỷ XIII, XIV 

sau Công nguyên thì Nhà nước Văn Lang thời Hùng Vương  đã có “luật Việt” 

khác luật Hán hơn mười việc”1…rồi đến Nhà nước Âu Lạc ra đời khoảng đầu thế 

kỳ thứ III trước Công nguyên (với 3 lý do khách quan: 1. Cấu trúc xã hội hình 

                                           
1 Lời của Mã Viện tâu lên Vua Hán trong Hậu Hán thư, Xin xem Trương Hữu Quýnh (chủ biên), Phan 

Đại Doãn – Nguyễn Cảnh Minh (1998), Đại cương lịch sử Việt Nam, Tập 1. Nxb Giáo dục, tr 46. 
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thành trong quá trình khắc phục khó khăn của tự nhiên làm thuỷ lợi để phát triển 

văn minh nông nghiệp; 2. Cố kết trong cộng đồng văn hoá mang tính công xã 

nông  thôn – văn hoá xóm, làng; 3. Cố kết, đoàn kết đấu tranh chống lại sự xâm 

lược của nhà Tần từ phương Bắc) .     

Đồng thời với các hoạt động kinh tế, tạo dựng mô hình xã hội Nhà nước sớm 

do các điều kiện chủ quan và khách quan tác động, chủ nhân của 15 bộ lạc (Tây 

Âu – Lạc Việt, con cháu của “bố Rồng” (Lạc Long Quân), “mẹ Tiên” (Âu Cơ) đã 

sớm ý thức về một quốc gia, về chủ quyền độc lập, kiên quyết đấu tranh giành và 

bảo vệ nền độc lập dân tộc và phát triển nền kinh tế nông nghiệp, củng cố và phát 

triển các giá trị của văn minh làng xã. Nhà nước trong buổi bình minh của lịch sử 

là nhà nước của nhiều cộng đồng tộc người, có bộ máy hành chính khá hoàn chỉnh, 

có trung tâm chính trị, văn hoá, có thành quách phòng thủ và chiến đấu kiên cố, 

có nền kinh tế nông nghiệp làm ruộng với hệ thống thuỷ lợi, có các làng xã với 

dân số khá phát triển. 2 

Trong quá trình lịch sử,  các tộc người thiểu số và đa số đã sớm gắn bó nhau, 

tạo lập nên truyền thống ĐOÀN KẾT, YÊU NƯỚC trong lao động sáng tạo và 

bảo vệ nền độc lập nước nhà. Qua các thời đại, từ nhà nước sơ khai đến nhà nước 

phong kiến độc lập và nhà nước trong thời đại Hồ Chí Minh, cộng đồng dân tộc 

Việt Nam đã không ngừng bồi đắp, phát huy truyền thống đó khẳng định vị trí 

độc lập chủ quyền và bản lĩnh, bản sắc văn hoá trong cộng quốc tế. 

- Đặc điểm kinh tế của nền văn minh nông nghiệp -yếu tố quan trọng tạo nên 

truyền thống lịch sử quốc gia trong xây dựng, phát triển đất nước. 

Truyền thống lịch sử của mỗi quốc gia được tạo nên từ những đặc điểm về 

hoạt động kinh tế với những loại hình đa dạng. Thông qua hoạt động kinh tế, con 

người, các cộng đồng người tạo nên những mối đồng cảm, đoàn kết chia sẻ những 

khó khăn, thuận lợi. Nền kinh tế nông nghiệp của các tộc người Việt Nam đã tạo 

                                           
2 Theo Hán thư, Địa lý chí, vào thế kỷ thứ I sau Công nguyên, cư dân Giao Chỉ, Cửu Chân có 123.193 hộ với 

912.850 khẩu; dẫn theo Phan Huy Lê (1990), Về quá trình dân tộc của lịch sử Việt Nam, Trường Đại học Tổng 

hợp Hà Nội, khoa Lịch sử.  
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nên những đặc trưng, giá trị trong bối cảnh tự cung tự cấp trong bối cảnh thiên 

nhiên nhiệt đới vùng Đông Nam Á hay còn được gọi là “tiền công nghiệp” mang 

giá trị của vùng miền, đồng bằng châu thổ, thung lũng, nương rẫy miền núi cao 

hay thuỷ sản trên sông nước, trên biển.  

Nếu người Kinh sinh sống ở đồng bằng, châu thổ lớn ven biển với nền kinh 

tế lúa nước khá phát triển thì 53 dân tộc thiểu số tình hình phát triển kinh tế rất đa 

dạng và không đồng đều. Về cơ bản kinh tế của các tộc người thiểu số còn ở trình 

độ phát triển thấp so với trình độ phát triển chung của quốc gia, khu vực và quốc 

tế. Đặc điểm kinh tế các tộc người đa số và thiểu số nước ta bị chi phối quan trọng 

của địa bàn cư trú, hoàn cảnh địa lý và trình độ phát triển tộc người. Đặc điểm về 

kinh tế là một trong những đặc điểm quan trọng để nhận diện sâu sắc sự sáng tạo 

văn hoá và tìm hiểu bản sắc văn hoá tộc người, truyền thống lịch sử của một đất 

nước.   

Nói đến kinh tế truyền thống của các tộc người nước ta phải kể đến các loại 

hình sau đây: Kinh tế nông nghiệp lúa nước của các tộc người sinh sống vùng 

thung lũng và vùng chân núi và đồng bằng châu thổ, ven biển; kinh tế nông nghiệp 

trồng lúa cạn và hoa màu – kinh tế nương rẫy của cư dân sinh sống ở rẻo giữa, 

cao nguyên, trung du và rẻo cao; kinh tế hái lượm tồn tại ở các tộc người thiểu số, 

song song bên cạnh nền kinh tế sản xuất ở thung lũng vùng chân  núi và kinh tế 

nương rẫy...; kinh tế hàng hoá phát triển ở người Hoa, Kinh; các tộc người thiếu 

số còn lại phát triển ở nhịp độ thấp và đang trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế 

“tự cung tự cấp” sang “kinh tế thị trường”. 

Có thể thấy nhóm các tộc người này là chủ nhân của nền văn minh nông 

nghiệp lúa nước ở Việt Nam đã sáng tạo ra cảnh quan văn hoá thung lũng và đồng 

bằng, đã biết thuần dưỡng nhiều chủng loại lúa, các loại kỹ thuật trồng trọt, tưới 

tiêu, nông lịch…và tạo nên văn hoá xóm làng - cơ tầng quan trọng dẫn đến sự 

hình thành nhà nước sớm trong lịch sử Việt Nam. Nhóm cư dân sinh sống bằng 

nông nghiệp lúa nước…chủ yếu là các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Thái - Ka 

đai, Việt-Mường, Chăm, Khmer...Nhóm cư dân sinh sống ở rẻo giữa và rẻo cao 
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với nền kinh tế và văn hoá nương rẫy chủ yếu là các tộc người thuộc các nhóm 

ngôn ngữ Môn-Khmer, Mông-Dao, Tạng-Mianma… một bộ phận cư dân Nam 

đảo…Đây là nhóm cư dân điều kiện thiên nhiên có không ít khó khăn trong kinh 

tế sản xuất  trồng trọt..,tình hình kinh tế phát triển chậm  và có nhiều yếu tố không 

thuận lợi trong phát triển lâu dài nếu chỉ trông vào kinh tế nông nghiệp trồng trọt. 

Thực tiễn lịch sử cho thấy thông qua các hoạt động kinh tế, con người Việt 

Nam đã tạo dựng nên truyền thống lịch sử trong lao động sản xuất -Truyền thống 

đoàn kết trong lao động, lam làm, cần cù, chịu thương chịu khó, “một nắng hai 

sương”, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, “trông trời, trông đất, trông mây” 

để gieo trồng mùa vụ, “nhất thì, nhì thục”…  

- Hình thái, đặc điểm cư trú – cơ sở tạo nên các mối quan hệ xã hội, kinh tế, 

văn hoá, quan hệ dân tộc không thể thiếu trong tạo dựng truyền thống lịch sử. 

Trong lịch sử cũng như hiện tại, các cư dân, thành phần xã hội, các tộc người 

nước ta về cơ bản không có lãnh thổ tộc người riêng mà cư trú xen cài, sống hoà 

thuận với nhau theo triết lý “tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Trên 

các vùng miền, quan hệ giữa các tộc người đa số (Kinh) và thiểu số, thiểu số với 

thiểu số ngày càng sinh sống xen cài nhau, tạo nên một hình thái cư trú theo lối 

“xôi đỗ” hay “da báo” trong bức tranh chung về tình hình cư trú của các tộc người 

ở nước ta. 

Tộc người Kinh cư trú chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng, châu thổ lớn và ven 

biển, hải đảo, đô thị và các thành phố lớn; ngoài ra sau năm 1954 và 1975  người 

Kinh cư trú ngày càng đông ở các tỉnh miền núi, biên giới. Có ba tộc người thiểu 

số là Hoa, Khmer, Chăm cư trú ở đồng bằng, xen kẽ nhau với tộc người Kinh ở 

các tỉnh đồng bằng miền Tây Nam Bộ, tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận ở Nam 

Trung Bộ...Các tộc người thiểu số còn lại  (50 tộc người ) về cơ bản sinh sống, cư 

trú chủ yếu trên địa bàn miền núi, biên giới, cao nguyên, trung du. Trong những 

năm gần đây một bộ phận tộc người thiểu số cư trú  ở các tỉnh đồng bằng, thành 

phố…do quan hệ hôn nhân và nhu cầu công tác của viên chức...Tình hình cư trú 

theo hướng vận động xen cài trên là một xu thế, môi trường tạo nên sự hiểu biết 
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ngày càng nhiều hơn giữa các tộc người, là điều kiện để phát triển dân trí, tạo điều 

kiện để các công dân các tộc người góp phần ngày càng nhiều vào sự phát triển 

đất nước; là nhân tố mang tính khách quan và chủ quan, qua thời gian và trải qua 

các thời đại lịch sử tạo nên những giá của truyền thống dân tộc – quốc gia. 

- Sự cấu trúc và vận hành của các thiết chế xã hội từ công xã nông thôn, văn 

minh làng xã đến tổ chức xã hội hiện đại là mạch nguồn ý thức, truyền thống lịch 

sử quốc gia  

Thực tế cho thấy bức tranh xã hội của 54 tộc người nước ta phát triển rất đa 

dạng ở cấp độ cao thấp khác nhau, nó được biểu hiện:  

Qua thiết chế tổ chức xã hội của Cộng đồng, Gia đình, Dòng họ; qua các sự 

phân tầng xã hội; qua các mối quan hệ của con người trong cộng đồng trong chu 

kỳ đời người…Bên cạnh đó vai trò cá nhân có vị trí quan trọng trong cộng đồng 

tồn tại ở không ít tộc người, có giá trị quan trọng trong sự vận hành của các thiết 

chế như vai trò của trưởng Dòng họ, Già làng, trưởng Bản, vai trò, tiếng nói của 

các chức sắc Tín ngưỡng, Tôn giáo…  

Thiết chế xã hội mang đậm tính công xã nông thôn với quan niệm, triết lý 

sống trong các quan hệ xã hội của người với người trong cộng đồng trên cơ sở 

của một nền kinh tế tiểu nông tự cung tự cấp. Trong đời sống xã hội truyền thống 

về cơ bản quan hệ xã hội chưa có phân hoá tầng lớp, giai cấp sâu sắc như phương 

Tây. Vấn đề sở hữu tài sản cá nhân chưa nổi trội mà coi trọng tính cộng đồng 

trong sinh sống, làm ăn. Theo sự phân loại của sự phát triển gia đình của nhân loại 

thì hình thái  gia đình các tộc người nước ta phản ánh khá đầy đủ các loại hình tổ 

chức gia đình như: Mẫu hệ - Phụ hệ - Song hệ; Đại gia đình, Tiểu gia đình...Yếu 

tố mẫu hệ vẫn là thứ yếu bên cạnh yếu tố phụ hệ trong đời sống gia đình của đại 

đa số các tộc người ở nước ta. Tuy nhiên ở một số tộc người, yếu tố mẫu hệ đậm 

nét là cư dân thuộc ngữ hệ Nam Đảo: Ê Đê, Gia Rai, Chăm...và một số tộc người 

khác. 

 Có thể nói, mô hình thiết chế, cấu trúc: NHÀ – LÀNG – NƯỚC trong xã 

hội truyền thống Việt Nam đã tạo nên sự liên kết, cấp độ xã hội, tuy nhiên điều 
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quan trọng hơn là hình thành ý thức quốc gia của mỗi “con dân”, mỗi “công dân” 

và tạo lập nên một truyền thống lịch sử trên bình diện xã hội. Truyền thống lịch 

sử đó được hình thành, đồng hành cùng lịch sử dân tộc qua nhiều thời đại tạo nên 

bản sắc, bản lĩnh dân tộc – những cố kết có tính bền chặt về tâm lý, ý thức dân 

tộc.   

  1.4. Biểu hiện nổi bật của truyền thống lịch sử Việt Nam 

Truyền thống lịch sử của đất nước ta có thể nói được tiếp cận trên nhiều bình 

diện khác nhau. Mỗi quốc gia trong quá trình hình thành, vận động và phát triển 

thích ứng, khắc phục những điều kiện tự nhiên và xã hội đã tạo nên những bản 

sắc riêng -  “tấm hộ chiếu” của mình trên bản đồ thế giới. Đồng thời, với quá trình 

đó, các quốc gia đã tạo ra những giá trị sinh tồn mang triết lý, lẽ sống của mình 

đó chính là  “Truyền thống lịch sử”. Đối với quốc gia Việt Nam truyền thống đó 

được biểu hiện trên một khía cạnh cơ bản: 

1.4.1. Truyền thống tạo dựng, giữ gìn, phát triển đất nước 

Việt Nam là tên nước có từ lâu đời. Quốc hiệu Việt Nam xuất hiện qua các 

giai đoạn lịch sử với những tên gọi khác nhau. Theo các nhà sử học 3- tên nước 

hình thành từ hai kênh “cách tự gọi của nhân dân ta” và “quốc hiệu do Nhà nước 

chính thống đặt ra và sử dụng trong các văn kiến quốc gia, trong hoạt động đối 

nội và đối ngoại của mình” . Từ nhà nước Văn Lang, Âu Lạc, Đại Cồ Việt đến 

Nhà nước Đại Việt, Việt Nam; từ Thời đại dựng nước của các Vua Hùng và trải 

qua Thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, Thời đại phong kiến dân tộc, từ thế 

kỷ X xây dựng và bảo vệ quốc gia độc lập, tự chủ và thống nhất thời Khúc – Ngô 

– Đinh – Lý – Tiền Lê, thế kỷ X-XII thời Lý, thế kỷ XIII – XV thời Trần, Hồ, Lê 

sơ, thế kỷ XVI – XVIII thời kỳ chia cắt, khủng hoảng của chế độ phong kiến Đại 

Việt đến thời Nguyễn với quốc hiệu chính thức Việt Nam năm 1804 (năm Giáp 

Tý, niên hiệu Gia Long thứ 3), đến khi vua Minh Mạng đổi thành Đại Nam năm 

                                           
3 Xem Phan Huy Lê (2012), Lịch sử và văn hoá Việt Nam - Tiếp cận bộ phận, (Chương VIII), Nxb Thế giới, Hà 

Nội (tr 220 - 247) và Đào Duy Anh (2005), Lich sử cổ đại Việt Nam. Nxb Văn hoá – Thông tin, Hà Nội.  
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1838. Đến thời Pháp thuộc người Pháp xoá bỏ và chia nước làm ba miền: Bắc Kỳ 

(Tonkin), Trung Kỳ (Annam), Nam Kỳ (Cochinchine) nằm trong Đông Dương 

thuộc Pháp. Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Quốc hiệu Việt 

Nam được khôi phục gắn liền với thể chế chính trị  “Nước Việt Nam dân chủ cộng 

hoà” và sau khi thống nhất đất nước 1975 thì từ năm 1976 đến nay là nước “Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Mỗi lần có tên nước thay đổi cùng với các triều đại lịch sử từ thời đại các 

Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh hôm nay là biết bao trí tuệ, tâm sức, mồ hôi, 

xương máu…của các thế hệ tiền nhân trong đấu tranh, thích ứng với các điều kiện 

tự nhiên khắc nghiệt để phát triển kinh tế - xã hội; là quá trình tạo đựng một Nghệ 

thuật quân sự của quốc gia để thắng thù trong giặc ngoài; trong đấu tranh với 

những sai trái trong nội bộ, tư tưởng cát cứ… để tạo lập, tạo dựng một Việt Nam 

để người dân có “cơm ăn áo mặc, được học hành”, là quá trình phấn đấu kiên 

cường để thực hiện một đất nước “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, quốc gia ngày 

càng có vị thế cao trên trường quốc tế.  

Không phải nơi nào trên thế giới, các quốc gia cũng xuất hiện sớm trước 

Công nguyên. Trong buổi bình minh của lịch sử nhân loại để hình thành một mô 

hình quốc gia (nation) đòi hỏi phải có những điều kiện chủ quan và khách quan 

nhất định. Nếu như Nhà nước Âu Lạc ra đời từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên 

đó là đấu hiệu của một sự hình thành một mô hình, tổ chức xã hội ở cấp độ cao. 

Bên trong đó là cả một sự vận hành của các yếu tố Kinh tế, Văn hoá, Xã hội và 

quan trọng hơn là Ý thức Đoàn kết, cố kết các cộng đồng đơn lẻ lại với nhau thành 

một Cấu trúc mô hình Nhà nước, thay đổi về lượng và chất. Đó là điểm khởi phát 

có Ý thức Quốc gia bền chặt, cao đẹp của người Việt Nam trong lịch sử và hôm 

nay. Nhà nước Việt Nam đầu tiên ra đời thế kỷ thứ  III trước Công nguyên là dấu 

mốc quan trọng, mang nhiều ý nghĩa:  

- Xác lập và khẳng định một tiền đề của sự sinh tồn và phát triển của dân tộc 

- quốc gia gắn với ý thức Đoàn kết, Cố kết các thành phần cư dân, tộc người; phải 

trí tuệ, sáng tạo vì lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; 
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- Tạo dựng một truyền thống Yêu nước, Đoàn kết trong “làm ăn và đánh 

giặc”. 

- Tạo lập một mô hình, cấu trúc xã hội mang tầm Quốc gia đầu tiên đi đôi 

với một thể chế để hình thành Truyền thống lịch sử quốc gia - dân tộc; đồng thời 

tạo lập nên Ý thức quốc gia của người Việt Nam. Phải có Nước mới có tinh thần 

và ý thức Xây dựng và Bảo vệ Đất nước; ý thức chung tay phát triển Đất mước - 

Quốc gia - Dân tộc. Chính sức sống, sức mạnh tiềm ẩn của dân tộc đó hôm nay 

chúng ta vẫn luôn được chứng kiến LÒNG YÊU NƯỚC mỗi khi đòi hỏi của Quốc 

gia đặt ra trên nhiều bình diện.  

1.4.2. Truyền thống yêu nước – giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc 

Nói đến truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam không thể không kể đến 

Truyền thống yêu nước, đây là truyền thống lịch sử quý báu, quan trọng, là “truyền 

thống cao đẹp nhất, bao trùm nhất của dân tộc Việt Nam” như cách gọi của GS. 

Phạm Huy Thông 4. “Tinh thần yêu nước” là một giá trị văn hoá, nhưng để tạo 

nên một “Truyền thống yêu nước” của một dân tộc là một hệ giá trị phản ánh bản 

chất, quy luật của một giá trị mà không phải lúc nào và quốc gia nào cũng có thể 

hình thành, phát triển bền vững được. 

Nói đến truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam là nói đến một diễn 

trình lịch sử từ thời văn minh sông Hồng, từ thời cha ông ta dựng nước. Qua các 

nguồn tài liệu sử cổ, truyền thuyết dân gian cho thấy từ cộng đồng Việt cổ đến 

các thế hệ về sau, cùng với quá trình tạo lập quốc gia, qua quá trình phát triển sản 

xuất, phát triển văn hoá có tính liên tục, liền mạch đã tạo dựng cho người Việt 

Nam một sự gắn bó, đoàn kết, chia sẻ…thấm sâu vào tâm thức và hình thành nên 

một giá trị, một truyền thống của Lòng Yêu nước. 

Sự nghiệp dựng nước và sự nghiệp giữ nước không chỉ là một quy luật mang 

tính đặc thù của lịch sử dân tộc ta mà còn là những giá trị truyền thống lịch sử, 

                                           
4 Viện Mác-Lê Nin, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học (1983), Về giá trị văn hoá tinh thần Việt Nam, Nxb Thông 

tin lý luận, Hà Nội, tr 44. 
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văn hoá đẹp đẽ, tạo nên truyền thống yêu nước cho nhiều thế hệ người Việt, tạo 

nên một giá trị tinh thần cao quý, tạo nên giá trị lịch sử, tinh thần dân tộc của quốc 

gia Việt Nam. 

Từ văn hoá Đông Sơn, từ thời đại các Vua Hùng, thời Thục An Dương, từ 

khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40-43 sau Công nguyên) đến Khởi nghĩa Bà Triệu 

(năm 248)…và trải qua thời kỳ Bắc thuộc suốt ngàn năm đã tạo nên một bản lề 

của lịch sử, truyền thống yêu nước đấu tranh chống ngoại xâm, bảo tồn bản sắc 

văn hoá của dân tộc. Đó là tiến trình lịch sử mà ý thức dân tộc của tổ tiên ta nảy 

sinh và phát triển trước nguy cơ xâm lược của ngoại bang, đã tạo nên giá trị yêu 

nước, thương nòi để vượt qua mọi thử thách của lịch sử. Đó là truyền thống tự 

cường, tự tôn dân tộc, không khuất phục, bằng trí tuệ, sức lực xác lập lối sống với 

tinh thần độc lập, tự do của dân tộc - quốc gia qua hàng năm lịch sử. 

Tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc theo nhiều nhà nghiên cứu nảy sinh tự 

thuở Văn Lang, lên men thời Hai Bà Trưng trên đền thờ Hát Môn, trải qua ngàn 

năm tôi luyện và đã trở nên một giá trị tinh thần thiêng liêng của dân tộc. Đó là 

ý chí mạnh mẽ của những thế hệ chiến sĩ, con dân đất Việt truyền nối qua các họ 

Khúc, Dương, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần…Từ thế kỷ X trở đi tinh thần dân tộc 

được nâng lên chất lượng mới không chỉ thể hiện trên chiến trường mà trong quản 

trị đất nước với các chính sách của các triều đại phong kiến trên các bình diện: 

khai hoang, sửa sang đê điều, khuyến khích văn thơ, kiến trúc, sân khấu, âm nhạc, 

chính sách “khoan sức dân”, “Vua - Tôi đồng lòng”  tạo nên giá trị “nghĩa nước, 

tình dân” – giá trị đạo lý cổ truyền cao đẹp  của giống nòi. 

Cùng với các giá trị trên, một giá trị quan  trọng của tinh thần dân tộc là sự 

khẳng định Quyền tự chủ của quốc gia, của Tổ quốc mang tính riêng biệt trong 

các hoạt động đối nội và đối ngoại. Quyền tự chủ của dân tộc là giá trị thiêng liêng 

hình thành, định hình và luôn đồng hành trong lẽ sống của quốc gia dựa trên cơ 

sở một nền “văn hiến” do chính mình tạo dựng. Đó là những giá trị về văn hoá xã 

hội, cấu trúc làng xã, hệ thống hành chính quốc gia đến lối sống qua phong cách 

kiến trúc, ăn, mặc…đến đời sống tâm linh tín ngưỡng, tôn giáo. 
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Các giá trị tinh thần, truyền thống lịch sử đó được tiếp nối, phát huy với 

những cơ sở lý luận thực tiễn mới đã tạo nên những thắng lợi tất yếu, thành công 

của cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc thời đại Hồ Chí Minh, tiếp tục bồi 

đắp niềm Tự hào dân tộc, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, trân trọng, tin tưởng. 

1.4.3. Truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất 

 Nói đến truyền thống lịch sử của dân tộc ta không thể không nói đến Truyền 

thống cần cù và sáng tạo trong lao động sản xuất. Từ rất sớm các cư dân trên đất 

nước ta qua các nền văn hoá đồ Đá, đồ Đồng, đồ Sắt…như: Văn hóa Tràng An 

(năm 23.000 trước Công nguyên đến năm 1000 trước Công nguyên), Văn hóa 

Đông Sơn (từ năm 800 trước Công nguyên đến năm 200 trước Công nguyên), Văn 

hóa Đồng Nai (năm 500 trước Công nguyên đến đầu Công nguyên), Văn hóa Óc 

Eo (từ đầu Công nguyên đến năm 630)…Không nhiều quốc gia trên thế giới có 

các nền văn hoá khảo cổ học phát triển liền mạch, tại chỗ như Việt Nam.  

Chúng ta biết rằng, phía sau những di chỉ khảo cổ học đó của tiền nhân để 

lại của các thời đại văn hoá, văn minh là những di vật khảo cổ học được chế tác 

với kỹ thuật, mỹ thuật ngày một tinh xảo qua các chất liệu từ gốm, đất nung đến 

đá, đồng, sắt…và các hợp kim khác thể hiện một nền văn hiến, phản ánh một nền 

kinh tế đa dạng bao gồm nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt, đánh cá), thủ công 

nghiệp với kỹ thuật làm đồ gốm, chế tác đá, luyện kim…tạo dựng nên những toà 

thành, lâu đài, những vật dụng mang tính tín ngưỡng, tôn giáo, mang tính đẳng 

cấp xã hội, nghề nghiệp trong xã hội, quân sự, những loại hình công cụ sản xuất, 

vật dụng gia đình và cá nhân…Tiềm ẩn bên trong những di vật đó là sự kết tinh 

tư duy, tinh thần lao động cần cù, thông minh, sáng tạo của ông cha; là sự thích 

ứng với những điều kiện về môi trường mà thiên nhiên ban tặng, thông qua sức 

lao động để tạo dựng nên những giá trị vật chất và tinh thần. 

Sang thời kỳ Phong kiến, thời kỳ Cận - Hiện đại, kinh tế nước ta là kinh tế 

nông nghiệp trồng trọt, thủ công nghiệp với hệ thống cây trồng, vật nuôi ngành 

nghề đáp ứng nhu cầu sinh tồn của người nông dân vùng đồng bằng châu thổ và 

các vùng cao nguyên, miền núi trong điều kiện khí hậu thời tiết mang sắc thái 



20 

 

từng vùng hay tiểu vùng. Từ trong gia đình, cộng đồng trong nếp sống của nền 

kinh tế, xã hội, văn hoá nông thôn, văn minh nông nghiệp ông cha ta luôn giáo 

dục, truyền thụ ý thức lao động, siêng năng cần cù, biết yêu lao động cho các thế 

hệ. Từ bao đời, cha ông chúng ta đã đề cao tinh thần lao động “khen nết hay làm, 

ai khen nết hay ăn” trong điều kiện thiên nhiên nhiệt đới, nóng lạnh, gió mùa với 

những thuận lợi và cũng không ít khó khăn. Tinh thần vượt khó, cần cù trong đấu 

tranh vật lộn với thiên nhiên nhằm tạo ra của cải vật chất, lương thực, thực phẩm 

hoa màu ở vùng đồng bằng cũng như vùng núi đã tạo nên đức tính cần cù, “hai 

sương, một nắng”, quý trọng đất đai “tấc đất, tấc vàng”…Chính lao động và thông 

qua lao động đã tạo nên tiêu chuẩn, giá trị của một con người; là tiêu chuẩn đạo 

đức để cộng đồng đánh giá, lựa chọn đề cao hoặc chê bai….  

Lao động tạo ra của cải vật chất, tạo nên giá trị kinh tế và các giá trị xã hội 

đồng thời là phương tiện thực tiễn, thiết thực trong giáo dục các thế hệ trong cộng 

đồng, làm cho con người trở nên có giá trị, mang lại lợi ích và gắn bó con người 

trong đời sống gia đình, dòng họ và cộng đồng. Qua lao động và chính lao động 

là phương tiện để kiểm nghiệm năng lực cá nhân, cộng đồng về tri thức và kỹ 

năng, tạo nên giá trị trí tuệ, giá trị kinh tế…Trải qua các thời đại, ông cha ta đã 

luôn ý thức, đề cao tinh thần lao động, trách nhiệm cũng như năng lực lao động. 

Chính trong quá trình đó xuất hiện những tài năng trong các lĩnh vực kinh tế được 

suy tôn là “Tổ nghề” trong các lĩnh vực trồng trọt và nhất là các nghề thủ công 

hay các nghề khác trong đời sống xã hội…Có thể kể đến nữ tướng Nguyệt Nga, 

danh tướng anh dũng của Hai Bà Trưng, hơn thế nữa Công chúa Nguyệt Nga còn 

là tổ của nghề trồng dâu, chăn tằm kéo tơ dệt lụa của Hà Nam…; hoặc Lê Công 

Hành (1606-1661) là một quan lại thời Hậu Lê (Lê Trung Hưng), ông được tôn 

xưng là tổ nghề thêu cổ truyền tại Việt Nam; Con Vua Hùng Vương thứ 6 - Công 

chúa Thiều Hoa được suy tôn là tổ nghề dệt Lụa…Bà Phạm Thị Trân (926 – 976), 

quê Hồng Châu (ngày nay là tỉnh Hải Dương và Hưng Yên) nằm giữa vùng châu 

thổ sông Hồng, đông dân, giàu có, phát triển sớm từ thời bình minh dựng nước, 

xóm làng trù phú, đồng ruộng thẳng cánh cò bay được suy tôn là tổ nghề hát 



21 

 

Chèo…Trong đời sống dân gian ở khắp các vùng miền trên đất nước ta có nhiều 

Làng nghề nổi tiếng hiện nay trở thành các điểm du lịch thu hút du khách trong 

và ngoài nước đến thăm… Ngày nay vẫn con vang vọng những câu ca: “Chiếu 

Nga Sơn, gạch Bát Tràng; Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông…” và những tập 

quán văn hoá, sản phẩm của lao động của đồng bào các tộc người thiểu số như 

người Mường “Cơm lam, nước vác, nhà gác, lợn thui…”.  

Chính trong quá trình lao động sản xuất trong bối cảnh của nền văn minh 

nông nghiệp và thủ công nghiệp truyền thống, qua các thời đại, ông cha chúng ta 

đã tạo dựng nên một ý thức  yêu lao động, từ lao động đã tạo nên các giá trị kinh 

tế, văn hoá cũng như các giá trị đạo đức, thẩm mỹ, giá trị xã hội, giáo dục…với 

những bản sắc cá tính riêng khác với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới 

– Một truyền thống, giá trị lịch sử cơ bản tạo nên văn hiến Việt Nam từ ngàn xưa 

và cho đến hôm nay.   

1.4.4. Truyền thống ứng xử văn hoá đoàn kết, nhân nghĩa 

Con người là sản phẩm của hoàn cảnh. Mỗi cư dân trên thế giới trong quá 

trình vận động, phát triển đã tạo nên những lối sống, phong tục tập quán những 

“ứng xử văn hoá” của cộng đồng đối với môi trường tự nhiên và giữa con người 

với nhau trong những cấp độ cấu trúc, hoàn cảnh xã hội từ Gia đình, Dòng họ, 

Cộng đồng (làng, bản, bon, buôn, plây, palay, phum sóc…) đến Quốc gia. Xuyên 

suốt sự vận hành của các cấu trúc xã hội đó đối với nước ta từ trong lịch sử đã 

hình thành nên một Giá trị, một Truyền thống lịch sử trong ứng xử văn hoá mà 

tính nổi trội của nó là tình Đoàn kết, Nhân nghĩa. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn coi trọng đề cao giá trị truyền thống 

Đoàn kết của dân tộc. Đoàn kết, đại đoàn kết là phương châm, lẽ sống trong ứng 

xử, quan hệ của dân tộc, là một giá trị tinh thần to lớn, một truyền thống cực kì 

quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt mấy ngàn năm đấu tranh dựng 

nước và giữ nước. Đoàn kết đã trở thành một động lực to lớn, một triết lý nhân 

sinh và hành động để dân tộc ta vượt qua bao biến cố, thăng trầm của thiên tai, 

địch họa, để tồn tại và phát triển bền vững. Trên báo “Việt Nam độc lập” số ra 
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ngày 1/2/1942, Bác viết: “Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết 

muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn 

kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn 

kết chắc chắn thêm lên mãi dưới ngọn cờ Việt Minh để đánh đuổi Tây - Nhật, 

khôi phục lại độc lập, tự do”…Hay trong thư gửi đồng bào Công giáo ngày 

14/10/1945, Người viết: “Không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và 

còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo 

vệ nước nhà”. 

Giá trị đoàn kết là sự kết tinh sự ý thức của một nhận thức, hành vi ứng xử 

của cộng đồng dân tộc ta hình thành từ thực tiễn dựng nước và giữ nước, từ trong 

cuộc sống thích ứng, vượt qua khó khăn thách thức của thiên nhiên trong sản xuất, 

làm ăn, trong đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ quyền sống, quyền mưu cầu hạnh 

phúc và lớn hơn là bảo vệ chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc. Trong đời sống 

dân gian, từ ngàn đời người Việt lưu truyền tư tưởng, lối sống với phương châm 

“Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”; hay “Bầu ơi 

thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”… Từ thời đại 

các vua Hùng dựng nước, qua kết quả của các nghiên cứu cho thấy người Việt cổ 

bắt đầu có ý thức với cuộc sống, với cộng đồng, với sản xuất. Việc người Việt cổ 

biết trồng trọt, chăn nuôi, biết dùng súc vật để kéo cày, biết làm lúa nước, làm 

thủy lợi, cùng với việc xuất hiện một số ngành nghề mới (thủ công, trồng dâu nuôi 

tằm, luyện đồng, rèn sắt...) đã tạo ra tiền đề ổn định, gia tăng sự gắn kết cộng 

đồng, nhờ đó cũng kéo theo cả sự phát triển của văn hóa. Văn hóa phát triển đã 

hình thành những giá trị văn hóa mới về Đoàn kết dân tộc…Một trong sức mạnh 

của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc với cơ sở đoàn kết đã tạo cho cộng đồng 

người Việt có sức mạnh để chiến thắng giặc ngoại xâm và chinh phục thiên nhiên 

suốt quá trình dựng nước và giữ nước trong buổi bình minh lịch sử…Thời kỳ Bắc 

thuộc, trước âm mưu đồng hóa thâm độc của phong kiến phương Bắc, chính tinh 

thần đoàn kết tạo nên sức đề kháng nạnh mẽ của dân tộc, nền văn hóa của cư dân 

người Việt chẳng những không bị mai một, mà còn được bổ sung, làm phong phú 
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thêm, làm tăng sức mạnh, hun đúc sức sống mãnh liệt của cộng đồng…Trong thời 

đại Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã ý thức sâu sắc và phát huy giá trị, tinh 

thần đoàn kết của dân tộc tạo nên sức mạnh hữu hình và vô hình, làm nên  thắng 

lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, làm nên những thành công quan 

trọng trong công cuộc đổi mới, hội nhập phát triển đất nước hôm nay, tạo nên một 

hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế được bạn bè đánh giá cao và không khỏi 

có những “ngạc nhiên” quan tâm tìm hiểu. 

Cùng với giá trị về truyền thống lịch sử Đoàn kết là giá trị về lối sống Nhân 

nghĩa của dân tộc Việt Nam ta. Nhân ái – Nghĩa tình trong ứng xử văn hoá, quan 

hệ xã hội cũng là một sản phẩm của quá trình lịch sử, nó được hình thành, chắt 

lọc, định hình và phát triển gắn liền với quá trình Dựng nước và Giữ nước của 

người Việt Nam. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy, người Việt Nam đặc biệt “trọng tình” mà không 

“mặn lễ nghĩa”. Trong lối sống gia đình, cộng đồng làng xã và kể cả cấp độ quốc 

gia, lối sống ứng xử “trọng tình” trên cho thấy một giá trị nhân văn cao đẹp, bao 

dung của các thế hệ tiền nhân, là bài học kinh nghiệm, là một giá trị, một “kết 

luận” về thái độ sống trong điều kiện thiên nhiên, hoạt động kinh tế, môi trường 

xã hội với không ít biến động trong quá trình dựng xây, bảo vệ và phát triển đất 

nước. 

Một truyền thống lịch sử văn hoá ứng xử được hình thành mà ngày nay 

những tư tưởng, tình cảm đó còn lưu lại qua các triết lý, lối sống. Người Việt Nam 

trong quan hệ, ứng xử luôn coi trọng “tình sâu, nghĩa nặng”, “vì tình vì nghĩa 

không vì đĩa xôi đầy”. Con người gắn bó, hay ràng buộc với nhau trước hết không 

phải bằng lễ giáo thánh hiền răn dạy mà bằng tình người. Trong gia đình lối sống 

được coi trọng theo tinh thần nhân văn đó trong mối quan hệ con cái - bố mẹ là 

“công cha, nghĩa mẹ”, trong quan hệ vợ - chồng là “đầu gối, tay ấp”, trong tình 

anh – em “như thể tay chân”, “máu chảy, ruột mềm”…trong tình xóm giềng là 

“tắt lửa, tối đèn có nhau”, tình đồng bào “ nhiễu điều phủ lấy giá gương”, “thương 

người như thể thương thân”… 
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Ở cấp độ quốc gia, tư tưởng Nhân nghĩa là một giá trị cao đẹp, trở thành lối 

ứng xử, niềm tự hào của dân tộc. Trong lịch sử, Trần Hưng Đạo chủ trương “ nới 

sức dân đề làm kế gốc sâu, rễ chặt”, Lê Lợi khuyên bảo triều thần và dặn dò con 

cái “khoan dân”, Nguyễn Trãi dạy lấy “nhân nghĩa làm gốc, trí dũng làm cành” 

và “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, hay “làm lật thuyền mới biết dân mạnh như 

nước”… 

Và hôm nay, không mấy ai không biết đến câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

phải lấy dân làm gốc “Gốc có vững cây mới bền, Xây lầu thắng lợi trên nền nhân 

dân”. Trong thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện, làng ngày 17/10/1945, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ 

từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc 

chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống 

trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, 

ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính 

ta”.4 Suốt đời, Bác tự xác định trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. 

Tháng 01năm 1946, trả lời các nhà báo, Hồ Chí Minh nêu rõ: “Tôi tuyệt nhiên 

không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch 

là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng 

mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất 

vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước 

ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm 

ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, 

nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ 

già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”5. Hồ Chí Minh 

là biểu tượng về tư tưởng đoàn kết, nhân nghĩa của dân tộc, kết tinh giá trị tinh 

thần, “tinh hoa khí phách của dân tộc”, là tấm gương để các thế hệ người Việt 

Nam học tập làm theo. 

                                           
4 Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, Tập 4, tr. 64-65. 
5 Hồ Chí Minh Toàn tập, tlđd, tập 4, tr. 187. 
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Tóm lại, truyền thống ứng xử đoàn kết, nhân nghĩa của dân tộc là một giá trị 

cao đẹp, là niềm tự hào của nhiều thế hệ. Nó là giá trị ra đời từ chính cuộc sống 

đấu tranh với thiên nhiên, với các thế lực ngoại xâm để sinh tồn và phát triển; ra 

đời từ chính nhận thức, tâm lý, tình cảm, tâm hồn cao đẹp, từ sự lựa chọn, tạo 

dựng một nguyên lý trong ứng xử từ nhận thức, kinh nghiệm đến tình cảm giao 

tiếp của con người với con người với những cấp độ, thiết chế xã hội khác nhau từ 

Gia đình - Dòng họ - Làng xã, thôn bản - Quốc gia. Các giá trị đó được bồi đắp, 

hoàn thiện từ trong dòng chảy của lịch sử dân tộc và đã tạo nên một giá trị mang 

đặc trưng Việt Nam – truyền thống lịch sử Đoàn kết, Nhân nghĩa của dân tộc.   

1. 5. Phát huy truyền thống lịch sử dân tộc 

Lịch sử, văn hiến của một dân tộc – quốc gia là Hồn, Cốt tạo lập nên vị thế, 

chân dung của quốc gia đó trên bản đồ thế giới; là cái tạo nên “Bản ngã”, hệ giá 

trị riêng trong lối sống, trong các chính sách đối nội và đối ngoại, giữ gìn độc chủ 

quyền, độc lập tự do để tồn tại và phát triển.  

Để dân tộc vững bước hội nhập, phát triển trên con đường mà Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn là: Xây dựng một nước Việt Nam độc 

lập, tự do, dân chủ, công bằng, văn minh; hay như trong Quan điểm chỉ đạo nêu 

trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ta là “ Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu 

nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam, 

bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để 

thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa 

học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững” thì một trong 

nội dung quan trọng là phát huy có hiệu quả các giá trị của Truyền thống lịch sử 

dân tộc.  

Thực hiện nội dung trên một trong nội dung tất yếu và quan trọng, không thể 

thiếu đối với toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta. Đây là vấn đề lớn, đã được Hồ 

Chí Minh và Đảng ta quan tâm, phát huy và làm nên những kỳ tích trong hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân, đế quốc và trong sự nghiệp đổi mới phát triển đất 

nước từ 1986 đến nay. Tuy nhiên trong bối cảnh tình hình mới, trong nước và 

quốc tế có nhiều vấn đề đặt ra thì việc phát huy giá trị truyền thống lịch sử dân 
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tộc thì cần nhận thức rõ đây là một nội dung quan trọng có ý nghĩa trước mắt và 

lâu dài đối với sự phát triển, hội nhập quốc tế mang tính bền vững của đất nước. 

Để thực hiện nội dung trên cần quan tâm các vấn đề sau: 

Thứ nhất, Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức và quán triệt làm cho các thành 

viên trong xã hội thấy rõ hơn giá trị, ý nghĩa, vai trò của Truyền thống lịch sử dân 

tộc - hành trang không thể thiếu của đất nước trên con đường đi lên phía trước. 

Đó là giá trị, tài sản vô giá của dân tộc đã được các thế hệ ông cha tạo lập, được 

Hồ Chí Minh và Đảng ta kế thừa vận vận dụng sáng tạo trong công cuộc dựng 

nước, giữ và phát triển đất nước. Hành trang đó đã được lịch sử dân tộc kiểm 

chứng và là tài sản vô giá cần được giữ gìn, phát huy cao độ trong giai đoạn phát 

triển mới của đất nước hiện nay. 

Thứ hai, Phát huy Truyền thống lịch sử dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc hiện nay là một nhận thức khoa học, nhận thức chính trị -xã hội, là một quá 

trình vận động cách mạng nhằm đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ trước yêu cầu 

hội nhập, bảo vệ, phát triển theo yêu cầu mới của đất nước đặt ra. Đây không phải 

là phong trào thuần tuý, hô hào chung chung mà là nằm trong tư duy khoa học 

trong lãnh đạo, quản lý để đưa ra được các nội dung phù hợp với từng nhóm đối 

tượng, thành phần xã hội, đưa ra được biện pháp cơ chế có tính chiều sâu nhằm 

phát huy được tốt nhất ý thức, tinh thần dân tộc, tinh thần tự cường, tự tôn dân 

tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tranh thủ được các điều kiện thuận lợi 

trong nước và quốc tế góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia. 

Thứ ba, Phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và phát huy hơn nữa 

vai trò của các cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp trước hết chuyển biến trong 

nhận thức và hành động trong phong cách lãnh đạo, quản lý theo tấm gương Hồ 

Chí Minh, trong quan hệ với nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị đồng thời với việc thực hiện các đường lối chiến lược của cách mạng 

Việt Nam;  trong thực hiện quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm 

tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước. 

Thứ tư, Phát huy Truyền thống lịch sử dân tộc là nhằm góp phần vào vào sự 

đổi mới hệ thống chính trị, việc tăng cường dân chủ hóa đời sống xã hội “lấy sức 

dân làm gốc” góp phần quan trọng vào việc động viên nhân dân hăng hái tham 

gia các sinh hoạt chính trị của đất nước, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh - nhân tố quan 
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trọng, góp phần tích cực bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội và thúc đẩy sự phát 

triển bến vững của đất nước. 

Thứ năm, Lịch sử đã chứng minh Truyền thống lịch sử là một giá trị văn hóa 

truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Truyền thống lịch sử dân tộc đã tạo 

thành sức mạnh vật chất vô cùng to lớn và mạnh mẽ, phát huy truyền thống đó 

chính là tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của dân tộc. Cách 

mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Truyền thống lịch 

sử dân tộc chính là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh vô địch để nhân dân tiến 

hành cách mạng thắng lợi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đang đẩy mạnh 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đó là công cuộc cải biến xã hội 

sâu sắc tạo điều kiện giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong 

xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đảng 

ta đã chỉ đạo tiếp tục thể chế hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành những chính sách, quy chế, quy định 

cụ thể ở từng loại hình, cơ sở để nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, 

quyền làm chủ trên thực tế, thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Nhà nước 

và cộng đồng xã hội.  

Thứ sáu, Phát huy giá trị văn hóa truyền thống lịch sử, đoàn kết toàn dân tộc 

để có được sức mạnh vô địch đã trở thành một trong những bài học kinh nghiệm 

lớn, là phương thức và cũng là điều kiện bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp 

cách mạng của dân tộc. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, 

bài học kinh nghiệm này còn nguyên giá trị và cần tiếp tục phát huy nhằm khơi 

dậy ý chí, khát vọng phát triển tạo sức mạnh to lớn của toàn dân tộc thực hiện 

thắng lợi công cuộc đổi mới vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh.  

Thứ bảy, Để phát huy giá trị Truyền thống lịch sử, văn hóa, đoàn kết toàn 

dân tộc phải thường xuyên tăng cường củng cố, thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu 

thịt giữa Đảng với nhân dân. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính 

đáng của người dân, được nhân dân tham gia. Quyền dân chủ của người dân phải 

được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, 

bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết 

định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân. 
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Tiểu kết chuyên đề 1 

Nội dung này đã bắt đầu từ làm rõ khái niệm về truyền thống lịch sử dân tộc 

Việt Nam. Tiếp đó, trên cơ sở các nguồn tài liệu phong phú có được, chúng tôi 

chỉ ra cơ sở hình thành truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam và những biểu 

hiện nổi bật của truyền thống lịch sử Việt Nam. Chúng tôi cũng nhấn mạnh vào 

truyền thống tạo dựng, giữ gìn, phát triển đất nước bằng cách nêu ra và phân tích 

các phương diện của nó như truyền thống yêu nước, truyền thống cần cù, sáng tạo 

trong lao động sản xuất, truyền thống ứng xử văn hoá đoàn kết, nhân nghĩa. 

Ở phần cuối của chuyên đề chúng tôi cũng chỉ ra những phương thức và điều 

kiện cần có để có thể phát huy sức mạnh của truyền thống lịch sử, bản sắc văn 

hóa vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Nhìn chung, những 

giá trị và chức năng cũng như ý nghĩa của truyền thống lịch sử dân tộc có thể xem 

là nguồn mạch không bao giờ vơi cạn, tạo nên sức sống, truyền thống lịch sử riêng 

có của quốc gia, là niềm tự hào chân chính của thế hệ người Việt Nam hôm nay.  

 Câu hỏi ôn tập: 

 1.Anh (chị) hiểu thế nào là Truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam? 

Truyền thống đó được hình thành từ những cơ sở thực tiễn nào ? 

 2. Truyền thống lịch sử Việt Nam có những biểu hiện nổi bật cơ bản nào ? 

 3. Làm gì để phát hy truyền thống lịch sử dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, 

phát triển đất nước hiện nay ? 
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Chuyên đề 2: TINH THẦN YÊU NƯỚC  

 

2.1. Đặt vấn đề 

Lịch sử Việt Nam suốt mấy nghìn năm, không ngừng được đắp bồi và phát 

triển, tinh thần yêu nước cùng với ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc; đó là những giá trị tiêu biểu tạo nên sức mạnh nội sinh, là một nhân 

tố quan trọng hình thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sức mạnh của lòng yêu 

nước, đoàn kết của quốc gia - dân tộc không ngừng phát triển suốt chiều dài lịch 

sử dân tộc ta.  

Ngay từ thời Văn Lang, dân tộc ta đã thể hiện sức sống và ý chí tự cường 

trong một môi trường đầy gian nan thử thách của thiên tai và địch họa; vững vàng 

và kiên cường lớn lên trong bão táp, cải tạo thiên nhiên, xây dựng đời sống, phát 

triển trí tuệ và tài năng. Bằng bản lĩnh, trí tuệ và đức tính cần cù, dân tộc Việt 

Nam đã tạo nên những giá trị không chỉ trong đánh giặc và sản xuất, mà còn cả ý 

thức xây dựng một đời sống văn minh với những giá trị vật chất, tinh thần, phong 

tục tập quán tốt đẹp, nền văn hóa, nghệ thuật phát triển. Những thành tựu của xã 

hội Việt Nam cổ đại đã nói lên ý chí, truyền thống tự lập, tự cường của dân tộc ta. 

Trong giai đoạn hiện nay, càng cần phát huy tinh thần yêu nước thành sức mạnh 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Tinh thần yêu nước là giá trị cơ bản trong hệ giá trị truyền thống của các dân 

tộc trên thế giới không riêng gì Việt Nam. Song tinh thần, tư tưởng ấy được hình 

thành sớm hay muộn, bền chặt hay không, nội dung, hình thức và sự biểu hiện 

cũng như chiều hướng phát triển của nó lại tùy thuộc vào điều kiện lịch sử đặc thù 

của từng dân tộc. Đối với dân tộc Việt Nam ta, lòng yêu nước không chỉ là một 

tình cảm tự nhiên, mà nó còn là sản phẩm, giá trị của lịch sử được hun đúc từ 

chính quá trình dựng nước và giữ nước. Trong tiến trình lịch sử hàng ngàn năm, 

dân tộc – quốc gia Việt Nam luôn phải “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng 

lửa” vừa “đánh cho để dài tóc, đen răng”, để “sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu 
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chủ”… Vì lẽ đó mà tinh thần yêu nước đã hình thành, triển nở và thấm sâu vào 

trong ý thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam qua các thời đại, làm nên sức 

mạnh diệu kỳ, giúp cho dân tộc ta đánh thắng mọi kẻ thù. Lòng nồng nàn yêu 

nước - Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta, luôn được 

tiếp nối từ đời này sang đời khác và với bản chất nội sinh của nó, đến hôm nay 

tinh thần yêu nước đã và đang được các thế hệ Việt Nam tiếp tục phát huy trong 

thời đại mới. 

2.2. Cơ sở hình thành tinh thần yêu nước 

2.2.1. Tinh thần yêu nước được hình thành từ hoàn cảnh sớm phải chống 

ngoại xâm trong quá trình lập nước 

Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, trong bối cảnh thường xuyên phải đấu 

tranh chống lại những kẻ thù xâm lược ỷ cậy sức mạnh về quân sự, kinh tế, thì 

tinh thần yêu nước luôn là nhân tố quan trọng kết thành sức mạnh vô địch - đại 

đoàn kết - để dân tộc Việt Nam giành chiến thắng. Tinh thần yêu nước thể hiện 

hùng hồn trong bài thơ Nam quốc sơn hà; vang vọng nghìn năm qua tiếng hô vang 

“Đánh! Đánh!” ở Hội nghị Diên Hồng; thấm đẫm trong Bình Ngô đại cáo; kiêu 

hãnh trong lời kêu gọi “đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”,...Đối 

với dân tộc Việt Nam, tinh thần yêu nước là một nhân tố quan trọng hình thành 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sức mạnh của lòng yêu nước, đoàn kết dân tộc 

không ngừng phát triển suốt chiều dài lịch sử dân tộc ta. Lịch sử mấy nghìn năm 

của dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh giành lại và bảo vệ nền độc lập từ tay 

kẻ thù xâm lược. Chính vì vậy mà tinh thần yêu nước đã thấm sâu vào tình cảm, 

vào tư tưởng của mỗi người dân Việt Nam qua các thời đại, làm nên một sức mạnh 

kỳ diệu, giúp cho dân tộc ta đánh bại kẻ thủ xâm lược.  

Từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên, qua ngàn năm chống Bắc thuộc và thực 

dân, đế quốc, dân tộc ta đã trải qua hơn hai mươi cuộc kháng chiến lớn nhỏ chống 

xâm lược trong tình thế luôn chênh lệch về mặt lực lượng. Song nhân dân ta đã 

làm cho kẻ thù khiếp sợ vẫn giữ vững độc lập dân tộc và phát triển. Nhiều học giả 

nước ngoài và trong nước đi tìm câu hỏi trả lời vì sao vậy thì đó chính là Lòng 
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yêu nước, Bản sắc, Bản lĩnh dân tộc của người Việt Nam đã làm nên các kỳ tích 

lịch sử về chống xâm lược và chống đồng hoá. 

Truyền thống đó là một giá trị lịch sử quý báu, đúng như Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tổng kết: ”Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống 

quý báu của ta. Từ xưa đến nay mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại 

sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự 

nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”1. 

2.2.2. Yêu nước xuất phát từ truyền thống văn hoá, lẽ sống tự cường, tự 

tôn dân tộc 

Yêu nước là truyền thống nổi bật trong hệ giá trị của dân tộc Việt Nam. 

Truyền thống ấy là mẫu số chung, là nguồn lực nội sinh của cộng đồng dân tộc. 

Lòng yêu nước của người Việt Nam không chỉ là tư tưởng, tình cảm mà đã trở 

thành triết lý, là chủ nghĩa yêu nước, là ý chí, khí phách, quyết tâm và hành động 

của mỗi con người. Trong những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 

thì tinh thần yêu nước Việt Nam là truyền thống tốt đẹp nhất, là dòng chủ lưu 

xuyên suốt lịch sử dân tộc, là nhân tố hàng đầu trong bảng giá trị tinh thần Việt 

Nam, là sức mạnh, là lẽ sống, niềm tự hào và là đạo lý làm người của con người 

Việt Nam. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xoay quanh các chữ: Ðồng tình, 

Đồng sức, Đồng lòng, Đồng minh; thực hiện “Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; 

Thành công, thành công, đại thành công”. 

Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã tạo 

dựng, hun đúc lên một hệ thống các giá trị văn hoá mang sắc thái dân tộc bền 

vững. Theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII thì những giá trị truyền thống tốt 

đẹp Việt Nam được thể hiện qua các giá trị căn bản đó là: Tinh thần yêu nước 

nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc; tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá 

nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, 

                                           
1 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, Tập 6, tr.171. 
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đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử và tính 

giản dị trong lối sống. 

2.2.3. Yêu nước xuất phát từ tinh thần đoàn kết sớm hình thành trong quá 

trình lao động sản xuất, đấu tranh chống ngoại xâm  

Một tư tưởng quan trọng có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với đất nước 

ta, đó là xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, mà một trong những nhân tố tạo ra 

nó chính là tinh thần yêu nước. Trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân vì mục tiêu độc lập, tự do, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định tinh thần 

yêu nước chính là điểm chung, là “chìa khóa vàng” để mở ra khối đại đoàn kết 

toàn dân. 

Ngay khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời, một trong những 

nhiệm vụ cấp bách được Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của lòng yêu nước 

của dân tộc đã xác định là: “Chúng ta phải làm cho dân tộc chúng ta trở nên một 

dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt 

Nam độc lập”. Thực hiện chủ trương đó, Người đã trực tiếp viết thư, tiếp xúc với 

nhiều tầng lớp nhân dân để kêu gọi, khơi dậy tinh thần yêu nước. Người tâm tình 

với các cụ phụ lão: “Xưa nay, những người yêu nước không vì tuổi già mà chịu 

ngồi không” khuyên nhủ các em nhỏ: “Các em phải thương yêu nước ta”, báo tin 

độc lập cho một Việt kiều, Người kêu gọi: “Tôi vẫn nghe ông là người yêu nước 

thương nòi, vậy dịp này rất thuận tiện cho ông tỏ lòng trung thành với Tổ quốc”; 

trong thư gửi cảm ơn các Giám mục và đồng bào công giáo Vinh, Hà Tĩnh, Quảng 

Bình, Người nhấn mạnh: “…các vị là những người chân chính yêu nước, đồng 

thời cũng là những chân chính tín đồ của đức Giêsu”; Người tỏ lòng vị tha với 

những người trót lầm đường, lạc lối: “Ai cũng có lòng yêu nước, chẳng qua có 

lúc vì lợi nhỏ mà quên nghĩa lớn. Nói lẽ phải họ tự nghe”... Và những bài học làm 

người đầu tiên Người muốn trao truyền lại, đó là: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”; 

“Dân ta phải biết sử ta”. Tinh thần yêu nước nồng nàn trở thành sức mạnh to lớn 

đập tan dã tâm xâm lược của mọi kẻ thù hung bạo, mạnh hơn về khí tài quân sự, 

quân số, tiềm lực kinh tế. 
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Trong giai đoạn hiện nay, càng cần phát huy tinh thần yêu nước thành sức 

mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta 

tiếp tục khẳng định tinh thần yêu nước là một nhân tố quan trọng tạo thành động 

lực phát triển đất nước, là nội dung quan trọng trong phương hướng, nhiệm vụ 

xây dựng khối đại đoàn kết: “đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, 

nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và 

ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước”. 

Ðể tiếp tục thực hiện đường lối của Ðảng trong giai đoạn tới, Ðại hội XIII nêu lên 

năm quan điểm chỉ đạo, trong đó quan điểm thứ ba đề cập tới việc “Khơi dậy 

mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn 

dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

2. 3. Một số nội dung cơ bản của tinh thần yêu nước 

2.3.1. Lòng yêu nước là một trong những truyền thống quý báu của dân 

tộc Việt Nam.  

Đối với dân tộc Việt Nam, lòng yêu nước tồn tại trong tất cả người dân như 

một lẽ dĩ nhiên bởi truyền thống yêu thương, giàu lòng nhân ái, đoàn kết và biết 

ơn. Lòng yêu nước của con người Việt Nam được thể hiện rõ qua những tấm 

gương của biết bao vị anh hùng, chiến sĩ, thậm chí là nông dân dũng cảm, can 

trường xả thân vì độc lập tự do của đất nước. Không chỉ vậy, lòng yêu nước còn 

được thể hiện ở những cố gắng cống hiến tri thức, tiền bạc để dựng xây và phát 

triển đất nước ngày một giàu đẹp. Ý nghĩa của lòng yêu nước đối với công cuộc 

bảo vệ và dựng xây xã hội chủ nghĩa được minh chứng bằng những thắng lợi vẻ 

vang của dân tộc ta trước giặc ngoại xâm, bằng những thành tựu khoa học công 

nghệ, giáo dục,… mà chúng ta đạt được từ xưa đến nay.  

Lịch sử dân tộc Việt Nam là thiên anh hùng ca về tinh thần quật khởi, ý chí 

quật cường bất khuất, xả thân trong các cuộc đấu tranh chống thiên tai, địch họa, 

chống lại sự đô hộ, đồng hóa, âm mưu xâm lược của ngoại bang, đưa dân tộc Việt 

Nam vượt qua muôn vàn thử thách, sóng gió để đi đến những thắng lợi vinh quang, 



34 

 

cũng như tinh thần quyết tâm mạnh mẽ xây dựng đất nước hùng cường trong sự 

nghiệp xây dựng phát triển đất nước… Những giá trị tinh thần truyền thống của 

dân tộc là cơ sở để trong nghìn năm Bắc thuộc, chúng ta đã thành công trong công 

cuộc chống Hán hóa. Trong lịch sử tồn tại độc lập lâu dài của nhà nước phong 

kiến suốt tám, chín thế kỷ, dân tộc ta khẳng định: “Núi sông bờ cõi đã riêng. Phong 

tục Bắc Nam cũng khác”…Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, trong bối cảnh 

thường xuyên phải đấu tranh chống lại những kẻ xâm lược ỷ cậy sức mạnh về 

quân sự, kinh tế, thì tinh thần yêu nước luôn là nhân tố quan trọng kết thành sức 

mạnh vô địch - đại đoàn kết - để dân tộc Việt Nam giành chiến thắng.  

Để đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ đến 

thắng lợi hoàn toàn, Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp, các ngành “phải ra sức giải 

thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi 

người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến”2, vì 

“đành biết rằng từ đây đi đến cuộc toàn thắng, chúng ta còn phải kinh qua nhiều 

nỗi khó khăn. Nhưng chúng ta giàu lòng yêu nước, thì chúng ta quyết cứu được 

nước”3…Vì thế, có thể nói, những giá trị tinh hoa truyền thống như tình yêu quê 

hương, đất nước, yêu thương giống nòi, phụng sự Tổ quốc, tinh thần sẵn sàng hy 

sinh vì dân, vì nước,v.v.. đến Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh đã được nâng 

lên một tầm cao. Yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh có nội dung và hình thức 

mới, mang bản chất giai cấp, hòa quyện chặt chẽ giữa giai cấp, dân tộc và nhân 

loại mà cơ sở tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin, là lý tưởng độc lập dân tộc gắn 

liền với chủ nghĩa xã hội, là yêu nước chân chính gắn với tinh thần quốc tế vô sản, 

“khác hẳn tinh thần “vị quốc” của bọn đế quốc phản động. Nó là một bộ phận của 

tinh thần quốc tế”… và chính Người là một mẫu mực của chủ nghĩa yêu nước, 

tinh thần yêu nước Việt Nam hiện đại đúng như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã 

khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình ảnh của sự gặp nhau giữa chủ nghĩa 

                                           
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, Tập.7, tr.38-39 
3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, Tập 5, tr.219 
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yêu nước và chủ nghĩa xã hội, giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô 

sản”4.   

Trong bài Diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, ngày 3/2/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cũng nhấn 

mạnh: “Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta đã chứng minh rằng, yêu nước và 

giữ nước, kiên quyết chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền và thống nhất 

đất nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân ta”. Lòng yêu nước, tinh thần 

yêu nước của mỗi người dân Việt Nam chính là nền tảng, cơ sở cho sự thống nhất 

trong khác biệt để Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tập hợp lực lượng, tạo thành 

sức mạnh tổng hợp của một dân tộc, đất không rộng, người không đông, tiềm lực 

kinh tế, quân sự không lớn, song đã đoàn kết, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của 

Đảng đấu tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi ách nô lệ thực dân, đế quốc, giành 

độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2.3.2. Tinh thần yêu nước thể hiện sự đoàn kết dân tộc 

Lòng yêu nước, tinh thần yêu nước phải trở thành động cơ để trước hết gắn 

kết mọi người dân Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Yêu nước đồng 

nghĩa với yêu đồng bào và cao hơn chính là trân trọng truyền thống lịch sử cách 

mạng, gắn bó và bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng; trung thành với sự nghiệp cách 

mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cùng với lòng yêu nước thì tinh thần đoàn kết 

cũng là truyền thống nổi bật của dân tộc Việt Nam. Tinh thần đoàn kết trở thành 

giá trị vững bền, là “chất keo” kết dính tự nhiên, là mạch nguồn của sức mạnh 

Việt Nam. Mỗi người Việt Nam từ lịch sử đến hiện tại đều mang trong mình giá 

trị tinh thần ấy. 

Trong bài thơ “Lịch sử nước ta”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: 

Dân ta phải biết sử ta 

                                           
4 - Phạm Văn Đồng: Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ, Nxb.Văn học, Hà Nội, 

1969,  tr.222 
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Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam 

Kể năm hơn bốn nghìn năm 

Tổ tiên rực rỡ anh em thuận hòa 

Thuận hòa, đoàn kết, bao bọc, che chở lẫn nhau là truyền thống vô cùng quý 

báu của dân tộc ta. Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, tư tưởng thuận hòa, đoàn 

kết, sự hòa đồng là tư tưởng chủ đạo, chi phối. Nó mạnh hơn tư tưởng kỳ thị, phân 

biệt đối xử. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh hai 

tiếng “đồng bào” khi đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam 

dân chủ cộng hòa. Hai tiếng thiêng liêng ấy như sức mạnh lôi cuốn, cố kết các thể 

cộng đồng, dòng giống Việt Nam.  

Trên tinh thần ấy, chúng ta thấy trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh từ “đoàn 

kết” được coi là chìa khóa để mở ra sức mạnh Việt Nam. Cụm từ “đoàn kết” được 

Người nhắc tới hơn 2.000 lần và cụm từ “đại đoàn kết” được Người nhắc tới hơn 

80 lần. Điều đó nói lên sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn 

kết, đồng thời tỏ rõ tầm chiến lược tư tưởng đoàn kết của Người. Theo Người, 

đoàn kết làm nên sức mạnh và là cội nguồn của mọi thành công: “Đoàn kết là một 

lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”; 

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công” 

Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm tinh thần đoàn kết đã tạo nên một 

sức mạnh vô địch và bất diệt, nó nhấn chìm mọi bè lũ bán nước và cướp nước. 

Tinh thần đoàn kết ấy còn được thể hiện ở sự đùm bọc, sẻ chia, yêu thương, cảm 

thông với những người gặp khó khăn, hoạn nạn theo truyền thống “ Nhiều điều 

phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng” 

Lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng to lớn, 

không môt âm mưu, thế lực ngoại bang nào thắng nổi. Chính nhờ “lòng yêu nước” 

dân tộc ta đã tạo ta sức mạnh vật chất và tinh thần đánh thắng quân Nguyên, quân 

Minh, đã giữ vững quyền tự do, tự chủ, đã làm cách mạng thành công, giành được 
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độc lập, tự do cho dân tộc.  Ngày nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương 

người như thể thương thân” được thể hiện rõ trong thời kỳ cả nước chống “giặc” 

Covid-19. Những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân 

trong  cuộc chiến chống Covid-19 đã tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy. 

2.3.3. Tinh thần yêu nước thể hiện khát vọng độc lập tự do 

Lòng yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo 

nên giá trị “ta vẫn là ta” trong suốt gần một thế kỷ bị Pháp cai trị. Trong hoàn 

cảnh tối tăm của “phận nghèo, nước mất, dân nô lệ”, cả dân tộc đã vùng lên với ý 

chí “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được 

độc lập”, “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, rũ bùn đứng dậy chói lòa, từ thân 

phận người nô lệ thành người tự do. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 

1945, nước Việt Nam đã thành một nước tự do độc lập, nhân dân làm chủ đất 

nước, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân. 

Lý tưởng độc lập và tự do, khát vọng lâu đời của dân tộc trở thành một tất 

yếu khách quan được quần chúng nhân dân nhận thức và chuyển hóa thành hiện 

thực trong hành động. Cả dân tộc đứng lên. Ðàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, 

không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Người dùng súng, kẻ dùng gươm, không 

có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Toàn thể người Việt Nam, con Lạc cháu 

Hồng nhất tề đứng lên đánh đuổi quân xâm lược để cứu Tổ quốc. Chúng ta kiên 

quyết hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. 

Hồ Chí Minh là biểu tượng kiệt xuất về tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, 

sức mạnh đại đoàn kết và quyết tâm của cả dân tộc Việt Nam, đã cống hiến trọn 

đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Người là hiện 

thân cho những khát vọng của dân tộc trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc. Sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người khẳng định mục tiêu 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc. Ðó là triết lý phát triển Hồ Chí Minh cũng là triết 

lý phát triển Việt Nam. Ngay khi nước nhà vừa giành được độc lập, Người đã nghĩ 

tới việc xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại, làm sao cho chúng ta theo kịp các 
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nước trên hoàn cầu; nghĩ tới một non sông Việt Nam tươi đẹp, bước tới đài vinh 

quang để sánh vai với các cường quốc năm châu. Người công khai tuyên bố với 

các nhà báo và đồng bào trong nước về “sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm 

sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai 

cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. 

Trong đỉnh cao ác liệt của cuộc chiến tranh do giặc Mỹ gây ra, với tinh thần 

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, Hồ Chủ tịch tuyên bố “Ðến ngày thắng lợi, 

nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”; rằng “Còn 

non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. 

Người trăn trở, suy nghĩ nhiều về việc mau chóng hàn gắn vết thương nghiêm 

trọng do đế quốc Mỹ gây ra trong cuộc chiến tranh xâm lược dã man. Xác định 

phát triển đất nước là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp, khó khăn, một cuộc 

chiến đấu khổng lồ, Người dặn phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo, để 

tránh khỏi bị động, thiếu sót, sai lầm. Mong muốn cuối cùng của Người là toàn 

Ðảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, 

thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 

cách mạng thế giới. 

2.3.4. Tinh thần yêu nước thể hiện ở truyền thống độc lập, ý chí tự cường  

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đặc biệt lịch 

sử hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Ðảng đã đem lại những thành tựu to lớn, có 

ý nghĩa lịch sử, chứng tỏ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang sử vẻ vang 

của dân tộc, nhất là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đập tan ách 

thống trị thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa 

dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến 

chống xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ năm 1954, Đại 

thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau 35 năm 

đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Ðất 



39 

 

nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày 

nay; đất nước ta đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Những 

thành tựu đạt được trong thời kỳ đổi mới là kết tinh lòng yêu nước nồng nàn, ý 

chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức sáng tạo, tinh thần 

đổi mới và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của quá trình phấn 

đấu liên tục, bền bỉ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta. 

Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi và khó 

khăn đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta 

phải đoàn kết một lòng, đổi mới, sáng tạo, có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn 

để tiếp tục đẩy mạnh, toàn diện công cuộc đổi mới. Trong những tiềm lực cần gia 

tăng, phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn 

thịnh. Ðó là những mặt cơ bản thuộc giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt 

Nam, tạo nên nguồn lực nội sinh của dân tộc. 

2.3.5. Tinh thần yêu nước là nhân tố tạo thành động lực phát triển đất nước 

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta tiếp tục khẳng định tinh thần yêu nước là 

một nhân tố quan trọng tạo thành động lực phát triển đất nước. Cương lĩnh xây 

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 

2011) nhấn mạnh tinh thần yêu nước là một trong những giá trị, thuận lợi cơ bản 

của Việt Nam: “Chúng ta có nhiều thuận lợi cơ bản:... nhân dân ta có lòng yêu 

nước nồng nàn, có truyền thống đoàn kết và nhân ái”. Văn kiện Đại hội XII của 

Đảng yêu cầu: “Nhận thức đúng và xử lý tốt các nhân tố tạo thành động lực tổng 

hợp để đổi mới và hội nhập: kết hợp hài hòa các lợi ích; phát huy lòng yêu nước, 

tinh thần dân tộc; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy 

nhân tố con người; vai trò của khoa học - công nghệ;...”. Đồng thời Đảng tiếp tục 

khẳng định tinh thần yêu nước là nội dung quan trọng trong phương hướng, nhiệm 

vụ xây dựng khối đại đoàn kết: “đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, 
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nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và 

ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (2/2021) đã thể hiện tầm nhìn, quan điểm chỉ 

đạo, trách nhiệm dân tộc – quốc gia, thể hiện sự kế thừa các giá trị tinh hoa của 

dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới đã xác định đúng đắn:  

“ - Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; 

phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 

và của nền văn hoá, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi 

mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu 

của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển 

nhanh và bền vững. 

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự 

chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; phát huy 

tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực 

con người là quan trọng nhất.”5 

2.4. Tinh thần yêu nước qua các thời kỳ lịch sử 

2.4.1. Trong thời kỳ phong kiến  

Sau thời kỳ Bắc thuộc, từ thế kỷ thứ X, Nhà nước phong kiến nước ta được 

thành lập. Tuy nhiên, thời kỳ này, các vương triều phương Bắc ở Trung Hoa, 

Mông Cổ vẫn tiếp tục nhiều lần mang quân sang xâm lược nước ta, nhưng đều 

bị quân và dân ta đánh bại. Lê Hoàn và Lý Thường Kiệt đẩy lui hai lần 

quân Tống (năm 981 và 1076), nhà Trần đánh bại quân Mông Cổ năm 1258, nhà 

Nguyên vào năm 1285 và 1288. Đầu thế kỷ XV, nhà Minh xâm chiếm được Đại 

Việt và cai trị trong 20 năm, nhưng cũng bị Lê Lợi nổi lên đánh đuổi năm 1428 

                                           
5 http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Toan-van-Nghi-quyet-Dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-XIII-cua-

Dang/424239 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C4%90%E1%BA%A1i_H%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ki%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4ng_C%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_15
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
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và thành lập nhà Hậu Lê. Năm 1789, nhà Thanh sang xâm lược cũng bị Nguyễn 

Huệ đánh bại… Tư tưởng yêu nước Việt Nam thời kỳ phong kiến độc lập là một 

quá trình hình thành và liên tục được bổ sung, phát triển thêm những nội dung 

mới. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, các nhà tư tưởng lại bổ sung thêm những nhận thức 

mới về quốc gia dân tộc, làm giàu thêm nội dung của tư tưởng yêu nước. Nội dung 

tư tưởng yêu nước thời kỳ phong kiến có thể khái quát với các nội dung cơ bản 

sau:  

Thứ nhất, nhận thức về chủ quyền quốc gia – dân tộc và tính chính danh của 

vương triều: Nhận thức về tính chính danh của người làm chủ quốc gia-dân tộc là 

đặc trưng căn bản nhất của tư tưởng yêu nước Việt Nam thời phong kiến. Nhà vua 

làm chủ quốc gia đạt được tính chính danh, trên theo mệnh trời, dưới thuận ý dân, 

là người gánh trọng trách vệ quốc, an dân, sẽ quy tụ được nhân tâm, được nhân 

dân bảo vệ chủ quyền và trường tồn. 

Thứ hai, nhận thức về tính thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ: Nhận thức về tính 

thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ là nhận thức trường tồn cùng ý niệm về quốc gia-

dân tộc, theo đó, nhân dân và đất nước là hai yếu tố không thể tách rời, không thể 

chia sẻ của một quốc gia-dân tộc.  

Ngay từ rất sớm, nhân dân Việt Nam đã nhận thức đầy đủ rằng dù nhỏ bé, 

dân tộc ta hoàn toàn có quyền độc lập và bình đẳng. Đất nước Việt Nam phải do 

chính chúng ta làm chủ. Bất kỳ nước nào, dù lớn gấp nhiều lần, dù mạnh đến bao 

nhiêu hễ đến xâm lược nước ta thì quân giặc nhất định sẽ bị thất bại hoàn toàn. 

Câu thơ của Lý Thường Kiệt khẳng định “Sông núi nước Nam, vua Nam ở. Sách 

trời đã phân định rõ ràng. Quân giặc cớ sao xâm phạm tới. Nhất định sẽ bị đánh 

tơi bời” được coi như bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc. Nguyễn Trãi 

cũng viết “Như nước Đại Việt ta từ trước. Vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Núi 

sông bờ cõi đã chia. Phong tục Bắc Nam cũng khác”… Tinh thần đó thể hiện sâu 

sắc lòng tự tôn dân tộc chính đáng của nhân dân ta. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%E1%BA%ADu_L%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Thanh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87
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Độc lập, Tự do là nội dung cơ bản của Chủ nghĩa yêu nước của người Việt 

Nam. Đã nhiều thế kỷ dưới ách thống trị của nước ngoài, hơn ai hết, nhân dân ta 

ý thức rất sâu sắc rằng mất nước thì sẽ mất tất cả, mất cả quyền sống và đạo lý 

làm người, mất cả bản sắc văn hóa của dân tộc. Vì vậy đã từ lâu trong tình cảm 

của nhân dân ta, tình yêu Tổ quốc gắn chặt với tình yêu gia đình. Yêu nước, 

thương nhà gắn kết và hòa với nhau làm một. Nước mất thì nhà tan nên cứu nước, 

cứu nhà là nghĩa vụ thiêng liêng đối với tất cả mọi người. 

Thứ ba, nhận thức về dân tộc có lịch sử lâu đời và hào hùng: Nhận thức về 

lịch sử dân tộc là một bộ phận quan trọng trong tư tưởng quốc gia dân tộc. Bởi lẽ 

việc tìm hiểu về lịch sử của cộng đồng, quốc gia - dân tộc của mình cũng chính là 

hành trình truy nguyên bản sắc dân tộc, tìm kiếm những nền tảng định hình nên 

quốc gia dân tộc đó. 

Nhận thức, ý thức dân tộc, tinh thần độc lập tự chủ, quyết không cam chịu 

mất nước, không chịu làm nô lệ của nhân dân ta được hun đúc và rèn luyện trong 

lò lửa các cuộc kháng chiến oai hùng của dân tộc. Nhờ đó mà dân tộc ta đã nhiều 

lần vượt qua được âm mưu đồng hóa, xâm lược của kẻ thù. Nhận thức về lịch sử 

dân tộc là cơ sở của niềm tự hào dân tộc, tự tôn nền văn hiến quốc gia và trở thành 

di sản tinh thần quý báu; là tiền đề hết sức quan trọng trong công cuộc hội nhập, 

phát triển đất nước hiện nay. 

Thứ tư, nhận thức về dân tộc có nền văn hiến lâu đời và đặc sắc: Nhân dân 

ta phải đấu tranh với kẻ thống trị để giữ vững bản sắc văn hóa, để giữ gìn tiếng 

nói, phong tục tập quán của mình, đồng thời tranh thủ tiếp thụ những yếu tố tiến 

bộ, hợp lý của văn hóa bên ngoài nhằm hoàn thiện và nâng cao nền văn hóa, văn 

minh của người Việt, củng cố tinh thần tự lực tự cường, tăng thêm ý chí đấu tranh 

giành độc lập tự chủ. Đây là giá trị to lớn nhất của sự nghiệp chuẩn bị cho công 

cuộc dựng nước sau khi giành được quyền tự chủ. Chẳng những thế, nhân dân lao 

động không ngừng cố gắng, bền bỉ phát triển sản xuất. Lực lượng sản xuất của 

dân ta ngày càng phát triển trong điều kiện thống trị của phong kiến phương Bắc… 
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Các tầng lớp, giai cấp xuất hiện trong đó có tầng lớp giai cấp phong kiến quý tộc 

Việt Nam dần dần tiêu biểu cho lực lượng phát triển xã hội, tập hợp lực lượng 

nhân dân Việt Nam đấu tranh cho nền độc lập tự chủ, thoát khỏi sự thống trị của 

phương Bắc. 

Thứ năm, nhận thức về mối quan hệ Trung Quân – Ái Quốc và trách nhiệm 

của nhà vua: Tư tưởng đồng nhất trung quân với ái quốc thời phong kiến độc lập 

không những coi trung quân là chuẩn mực đạo đức chính trị cao nhất thể hiện tình 

yêu và lòng trung thành với đất nước, với Tổ quốc mà còn chỉ rõ những cơ sở cho 

tính tất yếu phải củng cố sự đồng nhất này, đó là tính đại diện dân tộc của nhà 

vua, mối quan hệ nương tựa cùng tồn tại của vua- quan trong sứ mệnh chính trị 

vệ quốc an dân và mối quan hệ lợi ích giữa quan – dân trong thực hiện các nghĩa 

vụ với đất nước. 

Vì độc lập, tự do, nhân dân ta đã chiến đấu kiên cường, không sợ khó khăn 

gian khổ, chấp nhận hy sinh. Hai Bà Trưng thà tuẫn tiết không chịu để giặc bắt. 

Tướng Lĩnh nhà Trần đã xin nhà vua quyết tâm chống giặc “Đầu tôi chưa rơi 

xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”. Trần Bình Trọng bị giặc bắt, dụ dỗ đã nói thẳng 

“Ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Lê Lai vì nghĩa lớn, liều 

mình cứu Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn; Nguyễn Trung Trực trước lưỡi gươm 

quân giặc đã khẳng định: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người 

Nam đánh Tây”. Các tấm gương anh hùng, liệt sĩ là biểu hiện của mối quan hệ 

trung quân - ái quốc, một tinh thần yêu nước sinh động thời phong kiến. 

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam mang đậm tư tưởng dân chủ và tính nhân văn 

sâu sắc, yêu nước gắn liền với yêu dân và ý thức cộng đồng, phản ánh tư tưởng 

chủ đạo “Nước lấy dân làm gốc” trong văn hóa chính trị Việt Nam. Năm 1010, 

với quyết tâm xây dựng một quốc gia độc lập, hùng cường và bằng tầm nhìn chiến 

lược, Lý Thái Tổ đã quyết định dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên là 

Thăng Long “để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ giữa làm kế cho con cháu muôn đời, 

trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân”. Trong thế kỷ XIII, với tư tưởng tiến bộ của 
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Trần Hưng Đạo “khoan thư sức dân, làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách để 

giữ nước”, nhà Trần đã thực hiện “cử quốc nghênh địch”, định hướng và phát huy 

cao độ lòng yêu nước của toàn dân để ba lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên 

- Mông. Những năm đầu thế kỷ XV, Nguyễn Trãi cùng các nhà vua giầu tâm huyết 

và trí tuệ thời Lê Sơ đã chăm lo xây dựng thống nhất, đồng bộ các yếu tố “dân 

giầu, nước mạnh, binh cường”, thực thi nhiều việc làm nhân nghĩa “cốt để dân 

yên” và “duy trì thế nước yên”. Vào thế kỷ XVIII, công cuộc giữ nước đòi hỏi tư 

duy chiến lược mới là phải chủ động “giữ cho trong ấm, ngoài êm”, kết hợp trấn 

áp thù trong với đánh giặc ngoài. Dưới sự lãnh đạo của thiên tài quân sự Nguyễn 

Huệ, lòng yêu nước của nhân dân ta được phát huy cao độ trong đấu tranh xóa bỏ 

cục diện Trịnh - Nguyễn phân tranh, thống nhất Tổ quốc, đánh thắng quân xâm 

lược ở hai đầu đất nước. 

Do mang đậm tư tưởng dân chủ và tính nhân văn sâu sắc, chủ nghĩa yêu 

nước Việt Nam đã vượt qua những hạn chế của tính vị kỷ và tâm lý kỳ thị dân tộc 

hẹp hòi, tránh được những sai lầm của chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Khi tập kích 

chiến lược triệt phá căn cứ xuất phát tiến công xâm lược Đại Việt của nhà Tống 

ở các châu Ung-Khâm-Liêm (10/1075 – 3/1076), Lý Thường Kiệt đã ra bản tuyên 

cáo “Phạt Tống lộ bố văn”, nêu rõ mục đích chính nghĩa là “muốn dẹp yên làn 

sóng yêu nghiệt, chỉ có ý phân biệt quốc thổ, không phân biệt chúng dân”. Lời 

tuyên cáo có lý, có tình cùng những hành động đầy nhân nghĩa của quân nhà Lý 

đã được nhân dân ở cả Đại Việt và nước Tống đồng tình, ủng hộ. Trong cuộc 

chiến tranh giải phóng do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo, khi quân xâm lược 

nhà Minh lâm vào thế cùng, lực kiệt, chấp nhận đầu hàng thì quân và dân ta cởi 

bỏ oán thù, mở lòng khoan dung, với “đức lớn hiếu sinh. Nghĩ kế nước nhà trường 

cửu. Tha cho mười vạn hàng binh. Gây lại hòa hảo cho hai nước. Dập tắt chiến 

tranh cho muôn đời”. Ngay trước chiến dịch đại phá quân Thanh, giải phóng 

Thăng Long, Nguyễn Huệ đã lo tính kế sách dập tắt lửa binh; bởi lẽ, “Nếu cứ để 

lửa binh liên miên, thật không phải phúc của nhân dân, lòng ta sao nỡ. Vì vậy, sau 

khi thắng trận phải khéo dùng từ lệnh thì mới dập tắt được lửa binh”. Sau khi lên 
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ngôi hoàng đế, Quang Trung đã ra sức thực thi các chính sách an dân và chính 

sách ngoại giao hòa bình, lập lại bang giao hòa hiếu với phương Bắc để ổn định 

và phát triển đất nước. Trong lịch sử, ông cha ta cũng xử lý khôn khéo các quan 

hệ với các nước láng giềng như Lào và Cam-pu-chia, kết hợp ân uy, thông hiếu, 

mềm dẻo để phối hợp giúp đỡ lẫn nhau vì đại nghĩa. Đây là điều hiếm có trong 

lịch sử nhân loại. 

2.4.2. Trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược giành 

lại nền độc lập, thống nhất đất nước  

Ngày 31 tháng 8 năm 1858, Hải quân Pháp đổ bộ tấn công vào cảng Đà 

Nẵng và sau đó rút vào xâm chiếm Sài Gòn, chúng dùng sức ép vũ lực chiếm ba 

tỉnh miền Đông Nam Kỳ rồi chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Sau khi củng 

cố vị trí vững chắc ở miền Nam, từ năm 1873 đến năm 1886, Pháp xâm chiếm nốt 

những phần còn lại của Việt Nam qua những cuộc chiến phức tạp ở miền Bắc. Các 

quan lại của triều đình phong kiến nước ta đã lãnh đạo nhân dân tổ chức các phong 

trào kháng chiến Cần Vương chống Pháp. Tầng lớp trí thức mới, xuất thân từ 

truyền thống nho giáo nhưng được tiếp cận với văn hóa phương Tây mà tiêu biểu 

là Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu đã mở đầu cho Phong trào Duy 

Tân và Phong trào Đông Du tìm cách tăng cường dân trí, dân chủ, nhân quyền và 

cải cách xã hội. Những người Việt Nam yêu nước cấp tiến tìm cách thành lập Việt 

Nam Quốc dân Đảng, tổ chức  Khởi nghĩa Yên Bái … Tuy nhiên, các phong trào 

này sớm bị chính quyền thực dân Pháp dẹp bỏ vì nhận thấy nguy cơ đối với chế 

độ thuộc địa của chúng. Song có thể thấy tinh thần yêu nước vẫn luôn âm ỉ cháy 

trong mỗi người dân Việt Nam dù là vua quan trong triều đình phong kiến, các trí 

sĩ yêu nước cấp tiến hay bất kể người dân nào, chỉ cần có cơ hội là lòng yêu nước 

đó lại bùng lên thành các cuộc khởi nghĩa hay thành các tổ chức để hoạt động 

đánh giặc. 

Tuy nhiên, cũng cần nhận thức rõ yêu nước truyền thống là năng lực nội sinh, 

tiềm tàng trong lòng dân tộc. Để tinh thần yêu nước phát huy được vai trò to lớn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/31_th%C3%A1ng_8
https://vi.wikipedia.org/wiki/1858
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_qu%C3%A2n_Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3ng_%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3ng_%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_K%E1%BB%B3#C%C3%A1c_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_K%E1%BB%B3#C%C3%A1c_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/1873
https://vi.wikipedia.org/wiki/1886
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_C%E1%BA%A7n_V%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_C%E1%BA%A7n_V%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_ph%C6%B0%C6%A1ng_T%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Ch%C3%A2u_Trinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_B%E1%BB%99i_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_Duy_T%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_Duy_T%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_%C4%90%C3%B4ng_Du
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_Qu%E1%BB%91c_d%C3%A2n_%C4%90%E1%BA%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_Qu%E1%BB%91c_d%C3%A2n_%C4%90%E1%BA%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Y%C3%AAn_B%C3%A1i
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của nó thì phải đặt trong bối cảnh của thời đại, phù hợp với xu thế phát triển tất 

yếu của lịch sử. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tinh thần yêu 

nước có thể được lý giải, nhận thức đầy đủ, sâu sắc trên các mặt chủ yếu sau: 

Một là, truyền thống yêu nước Việt Nam là nhân tố cơ bản, tạo nên sức mạnh 

chính trị-tinh thần, thực chất là sức mạnh nhân tố con người trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước: Yêu nước của người Việt Nam trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước là yêu nước truyền thống, song đã được nâng lên tầm cao 

mới, do được tiếp thêm sinh lực và được định hướng bởi mục tiêu lý tưởng của 

giai cấp công nhân. Vì vậy, yêu nước đã được phát huy đến mức cao nhất, thể 

hiện ở tinh thần, ý chí: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, ”Dù có đốt cháy cả 

dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”, ”Tất cả cho tiền tuyến, tất cả 

để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”; bằng hành động cách mạng qua các phong 

trào: “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Tay cày, tay súng”, “Tay 

búa, tay súng”; “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Xẻ 

dọc Trường Sơn đi cứu nước...”. Yêu nước đó đã trở thành nhân tố cơ bản tạo nên 

sức mạnh chính trị-tinh thần, thực chất là sức mạnh nhân tố con người, đã giúp 

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi gian khổ, hy sinh trong suốt quá 

trình kháng chiến lâu dài, gian khổ, kết thúc bằng cuộc Tổng tiến công nổi dậy 

mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đưa sự nghiệp giải 

phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc đến đích thắng lợi cuối cùng.  

Hai là, truyền thống yêu nước Việt Nam là cơ sở  để xây dựng và phát huy 

sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước: Yêu nước của người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

thể hiện khát vọng lớn lao và lợi ích cơ bản, chính đáng của tuyệt đại đa số người 

Việt Nam là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Đó chính là “mẫu số chung” để 

Đảng ta hoạch định đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội, thực hiện xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành 

“thế trận lòng dân” vững chắc; động viên, tập hợp được đông đảo và rộng rãi nhất 
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mọi tầng lớp nhân dân cống hiến sức người, sức của, tạo nên sức mạnh vô địch 

của chiến tranh nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.  

Ba là, truyền thống yêu nước Việt Nam là một nhân tố tạo cơ sở thực hiện 

kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp phần tạo sức mạnh tổng 

hợp trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Giá trị yêu nước truyền thống Việt 

Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được nâng lên tầm cao mới, là 

giá trị mang tính công lý được cả nhân loại tiến bộ thừa nhận. Đó là yêu nước vì 

quyền tự do, độc lập, tự quyết của dân tộc; yêu nước vì quyền sống, quyền được 

hưởng hòa bình, hạnh phúc của con người… Do đó, nó là sự nghiệp chính nghĩa. 

Tính chính nghĩa và công lý chính ấy chính là cơ sở để vận động các lực lượng 

quốc tế yêu chuộng hòa bình ủng hộ cuộc kháng chiến vì nền độc lập của Việt 

Nam.  

Bốn là, yêu nước truyền thống Việt Nam là một nhân tố phát huy sự sáng tạo 

trong hoạch định và thực hành Chiến tranh nhân dân giành thắng lợi của cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Ngay từ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược (1945-1954), truyền thống yêu nước đã giữ vai trò là một căn cứ để hoạch 

định và thực hành đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng. Đến cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước, càng thể hiện rõ, đó là: Chiến tranh toàn dân, toàn 

diện; sử dụng bạo lực tổng hợp, bao gồm lực lượng chính trị quần chúng và lực 

lượng vũ trang nhân dân; tiến hành khởi nghĩa từng phần, phát triển thành chiến 

tranh cách mạng; kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh 

ngoại giao; kết hợp khởi nghĩa của quần chúng với chiến tranh cách mạng, nổi 

dậy và tiến công, tiến công và nổi dậy; đánh địch trên cả ba vùng chiến lược: Rừng 

núi, nông thôn, đồng bằng và thành thị; đánh địch bằng ba mũi giáp công: Quân 

sự, chính trị, binh vận; kết hợp ba thứ quân: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và 

dân quân du kích; kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy; kết hợp 

đánh lớn, đánh vừa, đánh nhỏ; thực hiện làm chủ để tiêu diệt địch, tiêu diệt địch 

để làm chủ; nắm vững phương châm chiến lược đánh lâu dài, đồng thời biết tạo 
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thời cơ mở những cuộc tiến công chiến lược làm thay đổi cục diện chiến tranh, 

tiến lên thực hiện tổng tiến công và nổi dậy đè bẹp quân địch giành thắng lợi cuối 

cùng. Đường lối và phương pháp thực hành chiến tranh nhân dân của Đảng đã 

được chứng minh bằng thực tiễn thực hành chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, kết 

thúc bằng Đại thắng mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch 

sử. 

2.4.3. Trong thời kỳ đổi mới đất nước  

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ mới, trong bối cảnh tình hình thế giới 

đang thay đổi nhanh, phức tạp, khó lường; Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là 

xu thế chính; Các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao 

tiếp tục gia tăng. Toàn cầu hóa khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy 

quá trình hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức; đặc biệt là cuộc “Cách 

mạng Công nghiệp lần thứ tư”…Những thành tựu, kinh nghiệm của 35 năm đổi 

mới (1986-2021) đã tạo ra cho đất nước thế và lực, sức mạnh tổng hợp lớn hơn 

nhiều so với trước. Nền kinh tế nước ta đang trên đà tăng trưởng, các hiệp định 

thương mại tự do song phương và đa phương tiếp tục phát triển; Trên các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội  xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đang triển khai có hiệu 

quả…Tuy nhiên, nước ta vẫn đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác 

động tổng hợp và diễn biến phức tạp: Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, 

đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan 

liêu, tham nhũng, lãng phí là nghiêm trọng; Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực 

hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, “ bạo loạn lật đổ”, sử dụng các chiêu bài dân 

chủ, nhân quyền hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Những biểu hiện 

tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có nhiều diễn biến phức tạp. 

Để phát huy chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời đại ngày nay cần đổi 

mới cách thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng 

yêu quê hương, đất nước, tránh phô trương, hình thức.   
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Một là, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 

về nội dung chủ nghĩa yêu nước Việt Nam hiện nay, khẳng định sự gắn kết độc 

lập dân tộc với CNXH. Mục tiêu chung của công cuộc đổi mới là xây dựng nước 

Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nó phải được biểu 

hiện bằng hành động, việc làm hàng ngày ở gia đình, khu dân cư, trong trường 

học, cơ quan, đơn vị... Đó là ý thức chấp hành luật pháp, là cần, kiệm, liêm, chính; 

là yêu thương con người, không vô cảm trước khó khăn của đồng chí, đồng bào, 

là tình yêu quê hương, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng hy sinh 

vì Tổ quốc. 

Hai là, kiên quyết đấu tranh với các âm mưu “diễn biến hoà bình”, dưới chiêu 

bài “nhân quyền”, “dân chủ” ,”tự do tư tưởng, tôn giáo”..., kẻ địch kích động, gây 

rối, âm mưu bạo loạn với các hình thức, trong đó cần cảnh giác trên không gian 

mạng… , chúng ta càng phải tăng cường bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nâng cao 

sự giác ngộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

Ba là, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nòng cốt là liên minh giữa 

giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. 

2.5. Phát huy tinh thần yêu nước trong bối cảnh hiện nay 

2.5.1. Giáo dục tinh thần yêu nước  

Để phát huy tinh thần chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn hiện nay cần giáo 

dục tinh thần yêu nước sâu sắc, nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc, coi đó là động lực mạnh mẽ nhất; nhằm tạo ra sự thống nhất và đồng 

thuận xã hội trong giai đoạn cách mạng mới. 

Một là, giáo dục lòng tự hào, tự tôn, tự trọng dân tộc sâu sắc: Các nội dung 

giáo dục củng cố lòng tự hào dân tộc sâu sắc gồm: tự hào về đất nước Việt Nam tươi 

đẹp, non sông hùng vĩ; tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của đất nước, của dân 

tộc anh hùng, bất khuất, nhiều lần chiến thắng giặc ngoại xâm hùng mạnh; tự hào về 

các anh hùng dân tộc; tự hào về nền văn hóa Việt Nam với những giá trị tinh thần 
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bền vững, sức mạnh trường tồn của dân tộc ta. Trên cơ sở tự hào về quá khứ, hiện 

tại, xây dựng niềm tự hào mới: ý thức sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và 

của cả dân tộc ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội… 

Hai là, giáo dục hoài bão, khát vọng, ý chí thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội: Mục 

tiêu, lý tưởng của Đảng ta, của dân tộc ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 

xã hội. Hoài bão, khát vọng của con người trong thời kỳ mới thấm sâu chủ nghĩa 

yêu nước là vươn lên, thực hiện bằng được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh”. Để đạt được những mục tiêu trên cần đột phá mạnh 

mẽ tư duy về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng. Đặc biệt, 

tư duy mới về các vấn đề phát triển của nhân loại và có thái độ cầu thị, lắng nghe 

với phương châm: Học mọi cái khôn, cái tốt của nhân loại để dựng xây đất nước; 

Sử dụng mọi sức mạnh của nhân loại để bảo vệ đất nước; Huy động mọi nguồn 

lực của nhân loại để làm giàu đất nước. Cần xây dựng một thể chế mà ở đó khát 

vọng làm giàu, khát vọng vươn lên được thấm sâu, được hun đúc trong tâm thức 

của mọi con người Việt Nam, văn hóa làm giàu trở thành văn hóa sống của con 

người Việt Nam, mọi nguồn lực cho phát triển được huy động, mọi sức sáng tạo 

cho phát triển được khơi dậy và từ đó tạo nên một động lực, một sức mạnh vươn 

lên trong con người Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một đất nước giàu mạnh, 

phồn vinh trong thực tế. 

Vì những lý do trên, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, 

nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào xây dựng đất nước 

giàu mạnh nhất là với thế hệ thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi 

nghiệp là hết sức cấp bách. 

Ba là, giáo dục tinh thần sẵn sàng làm mọi việc vì dân, vì nước với ý chí 

nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng 

đánh thắng:  Yêu nước biểu hiện bằng những việc làm cụ thể cùng cả nước và vì 

cả nước giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Biểu hiện cụ thể, 
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sinh động của chủ nghĩa yêu nước khi trở thành máu thịt trong mỗi con người là 

nhu cầu tự thân cần sống và hoạt động vì Tổ quốc và nhân dân mình; là lối sống 

và thói quen đặt lợi ích của dân tộc lên trên, lên trước, hết lòng phụng sự Tổ quốc, 

phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đó là lối sống có trách nhiệm. Cần giáo 

dục về ý thức, tinh thần trách nhiệm như Bác nói là “lòng trách nhiệm”, nghĩa là 

ý thức trách nhiệm là biểu hiện của tấm lòng, từ trái tim, từ trong tâm khảm mỗi 

người… đối với công việc. Ý thức, tinh thần trách nhiệm, trước hết là thể hiện 

đạo đức, tư cách, nhân cách, tâm nguyện của mỗi người vì mọi người. Những tấm 

lòng và việc làm như vậy thiết thực hơn cả trăm lần nói suông. Người có ý thức 

trách nhiệm cao thường không bao giờ thỏa mãn với những kết quả đã đạt được. 

Trái lại, luôn lo toan, trăn trở, trước những việc chưa hoàn thành hoặc hoàn thành 

chưa được như mong muốn. Tinh thần tự trách, tự đòi hỏi ở chính mình là thái độ 

tự phê bình, tự phê phán để rút kinh nghiệm và sửa chữa khiếm khuyết.  

Bốn là, giáo dục ý thức kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi hành động xâm 

phạm lợi ích của quốc gia, dân tộc: Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của 

nhân dân ta trong tình hình mới đang đứng trước những cơ hội thuận lợi và không 

ít khó khăn, phức tạp, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, mỗi cán bộ, đảng 

viên, quần chúng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc của 

Đảng; trong đó, “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 

quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” là quan điểm cơ bản, tư tưởng 

chỉ đạo xuyên suốt. 

Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của 

cách mạng Việt Nam. Đây là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Sự 

nghiệp cao cả đó phải thường xuyên được coi trọng, không được lơi lỏng và phải 

gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng đất nước. Điều đó, xuất phát từ tình hình quốc tế 

và trong nước, nhất là những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó dự báo, sự 

chống phá quyết liệt, bằng nhiều hình thức của các thế lực thù địch đối với nước 

ta; đồng thời, từ bài học kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ lịch sử và đã trở 

thành quy luật tồn tại, phát triển của dân tộc ta, đó là: “dựng nước phải đi đôi với 
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giữ nước”. Những lý do trên nói lên tầm quan trọng của quan điểm này. Hơn thế, 

kết quả thực hiện quan điểm đó có quan hệ trực tiếp tới sự tồn vong của chế độ, 

đất nước, dân tộc. Vì thế, bất luận trong hoàn cảnh nào, thuận lợi và khó khăn ra 

sao, chúng ta cũng phải kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa. Đó là trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng của 

các thế hệ người Việt Nam cả trước đây, hiện nay và mai sau. 

Năm là, giáo dục chủ nghĩa yêu nước chân chính gắn với chủ nghĩa quốc tế 

trong sáng: Tinh thần quốc tế trong sáng là phẩm chất, là yêu cầu đạo đức của 

mỗi người dân trong mối quan hệ rộng lớn, vượt qua ranh giới quốc gia, dân tộc. 

Ðó chính là tinh thần đoàn kết với các dân tộc, với nhân dân lao động các nước 

nhằm những mục tiêu lớn của thời đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 

tiến bộ xã hội, là hợp tác hữu nghị với tất cả các nước, các dân tộc. Sự đoàn kết 

ấy dựa trên cơ sở bình đẳng và kết hợp giữa lợi ích quốc gia với lợi ích quốc tế. 

Thực hiện nghĩa vụ quốc tế là yêu cầu có tính nguyên tắc, nhưng phải phù hợp 

khả năng và điều kiện cho phép. Thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới trên đất 

nước ta hiện nay là sự đóng góp to lớn của dân tộc ta với phong trào cách mạng 

thế giới. 

2.5.2. Phát huy tinh thần yêu nước  

Dưới góc độ Kinh tế:  Yêu nước dưới góc độ kinh tế được thể hiện trước hết 

và chủ yếu ở tinh thần vươn lên rửa cái nhục nghèo nàn, lạc hậu, thua kém nước 

khác. Yêu nước trong điều kiện hiện nay chính là sự cố gắng phấn đấu học tập, tu 

dưỡng và rèn luyện; là tinh thần lao động cần cù, sáng tạo và tiết kiệm của mỗi 

người dân để làm ra ngày càng nhiều của cải vật chất cho xã hội. Trong điều kiện 

của cách mạng khoa học-công nghệ, cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, 

mỗi người dân Việt Nam cần thể hiện lòng yêu nước của mình bằng hành động 

mạnh dạn trên trận tuyến kinh tế và tri thức, khoa học và công nghệ… 

Dưới góc độ Chính trị - Xã hội:  Yêu nước ngày nay là nâng cao lòng tự hào 

dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tương lai tươi 

sáng của đất nước, tiền đồ của dân tộc, tránh tâm lý tự ti, bi quan dao động. Yêu 

nước trong điều kiện hiện nay phải gắn liền với việc nêu cao ý thức độc lập, tự 
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chủ và ý chí tự lực, tự cường; tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài, tăng cường 

nguồn lực trong nước, sức mạnh nội lực bên trong…Yêu nước hiện nay còn được 

thể hiện ở tinh thần đoàn kết, đấu tranh chống lại những thói hư, tật xấu, cái bảo 

thủ trì trệ trong tư duy, suy nghĩ và cách làm, đấu tranh phòng, chống “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện 

tiêu cực trong xã hội. 

Dưới góc độ Quốc phòng, An ninh:  Yêu nước ngày nay là nêu cao ý thức 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhận thức sâu sắc về “đối 

tác” và “đối tượng”. Kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, 

toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, 

bảo vệ môi trường hòa bình và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước…Tư tưởng yêu nước của Việt Nam là đặc trưng căn bản, là sợi chỉ đỏ xuyên 

suốt lịch sử tư tưởng dân tộc, là cội nguồn trí tuệ của sức mạnh dân tộc, là nhân 

tố quyết định sự phát triển của Việt Nam. Chính tầng lớp lãnh đạo đất nước qua 

các thời đại đã xây dựng tư tưởng yêu nước thành một hệ thống lý luận để khơi 

dậy, dẫn dắt, tập hợp và chuyển hóa tinh thần yêu nước của nhân dân thành nguồn 

sức mạnh vô địch chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, đe dọa chủ quyền, độc lập, tự 

do của dân tộc. 

Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới và hội nhập trong bối cảnh toàn 

cầu hóa. Hơn bao giờ hết, lòng yêu nước, tinh thần yêu nước của mỗi người gắn 

liền với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh”. Càng khó khăn, thử thách, truyền thống yêu nước, tinh thần yêu nước của 

mỗi người dân Việt Nam được hun đúc từ bao đời, trở thành sức mạnh Việt Nam, 

biểu tượng Việt Nam càng được tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ, tỏa sáng trên tinh 

thần: “Yêu nước thì việc gì có lợi cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm 

cho kỳ được. Điều gì có hại cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho 

kỳ hết”5, để luôn chủ động, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 

                                           
5 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.11, tr.487 
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nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế 

độ xã hội chủ nghĩa… 

Để đất nước vững bước trên hành trình đã chọn và nhất là để phát huy tinh 

thần yêu nước của mỗi cá nhân, mỗi tập thể, cấp ủy, chính quyền và các ban, 

ngành chức năng cùng cả hệ thống chính trị cần nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, về lý tưởng cách mạng và 

sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; cụ thể hóa thành các 

chính sách và các phong trào thi đua yêu nước cụ thể, thiết thực.  Lòng yêu nước, 

tinh thần yêu nước phải trở thành động cơ để trước hết gắn kết mọi người dân Việt 

Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Yêu nước đồng nghĩa với yêu đồng bào 

và cao hơn chính là trân trọng truyền thống lịch sử cách mạng, gắn bó và bảo vệ 

chế độ, bảo vệ Đảng; trung thành với sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của 

Đảng. Vì thế, cần thấm nhuần sâu sắc và chú trọng xây dựng lòng yêu nước, đề 

cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với 

bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; đồng thời, chăm lo 

xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh 

thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách... theo tinh 

thần các văn kiện Đại hội của Đảng, nhất là văn kiện Đại hội của Đảng trong hơn 

30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế và tiếp tục được thể hiện trong Nghị quyết 33-

NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước”. 

 

Tiểu kết chuyên đề 2 

Tinh thần yêu nước cùng với ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc đó là những giá trị tiêu biểu tạo nên sức mạnh nội sinh, là một nhân 

tố quan trọng của dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước. Trong bối cảnh 

thường xuyên phải đấu tranh chống lại những kẻ thù xâm lược tinh thần yêu nước 

luôn là nhân tố quan trọng kết thành sức mạnh vô địch - đại đoàn kết - để dân tộc 

Việt Nam đánh bại mọi mưu đồ xâm lăng, đồng hoá.  
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Yêu nước là truyền thống nổi bật trong hệ giá trị của dân tộc Việt Nam. 

Truyền thống ấy là mẫu số chung, là nguồn lực nội sinh của cộng đồng dân tộc; 

nó không chỉ là tư tưởng, tình cảm mà đã trở thành triết lý, là chủ nghĩa yêu nước, 

là ý chí, khí phách, quyết tâm và hành động của dân tộc ta. 

Trong giai đoạn hội nhập, phát triển đất nước hiện nay, việc phát huy tinh 

thần yêu nước là nhân tố quan trọng, tất yếu của toàn dân tộc,  là sức mạnh thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta tiếp tục khẳng 

định tinh thần yêu nước là một nhân tố quan trọng tạo thành động lực phát triển 

đất nước, là nội dung quan trọng trong phương hướng, nhiệm vụ xây dựng khối 

đại đoàn kết: “đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan 

dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường 

quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước”, thực hiện khát vọng phát 

triển,  để từng bước nâng tầm và xứng tầm và vị thế quốc gia trên trường quốc tế. 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Anh (chị) hiểu thế nào là Tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam ? Tinh 

thần đó được hình thành từ những cơ sở thực tiễn nào ? 

2. Tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam có những biểu hiện nổi bật và 

đặc điểm cơ bản nào ? 

3. Làm gì để phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc trong sự nghiệp xây 

dựng, phát triển đất nước hiện nay ? 
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Chuyên đề 3: BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT NAM 

 

3.1. Đặt vấn đề 

Bản sắc văn hoá dân tộc là một trong những giá trị cốt lõi, cơ bản của mỗi 

quốc gia, cái làm nên tiếng nói riêng, vị thế riêng của các quốc gia trong các mối 

quan hệ đối nội và đối ngoại, làm nên các giá trị riêng trong các lĩnh vực phát triển 

của đời sống xã hội. Trong xu thế hội nhập, giao thoa tiếp biến về kinh tế, văn 

hoá… ngày mạnh mẽ mang tính “toàn cầu hoá” với sự tác động của nền “văn 

minh công nghiệp” với nguy cơ cào bằng các nền văn hoá truyền thống thì ý thức 

về “bản sắc văn hoá dân tộc” ngày càng được quan tâm ở các quốc gia. 

Việt Nam là quốc gia đa tộc người. Văn hoá quốc gia Việt  Nam có bản sắc 

riêng khác với các quốc gia láng giềng, trong khu vực và toàn cầu. Bản sắc văn 

hoá các tộc người Việt Nam là giá trị riêng được tạo thành từ truyền thống dựng 

nước và giữ nước, từ hàng ngàn năm văn hiến trên cơ tầng văn minh lúa nước, 

văn hoá cộng đồng làng xã, bản buôn, plây, sróc… hoà quyện trong lòng yêu nước 

và ý thức quốc gia. Nhận thức về Bản sắc văn hoá các tộc người  Việt Nam là một 

yêu cầu cơ bản để kế thừa và phát huy những giá trị tinh hoa của cộng đồng các 

tộc người và của quốc gia trong sự nghiệp xây dựng và phát triển, hội nhập quốc 

tế, nhằm thực hiện mục tiêu “hoà nhập chứ không hoà tan”, hội nhập, phát triển 

nhưng là một Việt Nam với bản sắc riêng trong bức tranh nhân loại. Điều đó có ý 

nghĩa định hướng chung trong xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh 

tế-xã hội hiện nay của các cấp các ngành và các địa phương. 

3.2. Khái niệm Bản sắc văn hoá các tộc người ở Việt Nam 

Tiếp cận Bản sắc văn hoá ở nước ta hiện nay có thể được quan sát trên một 

số góc độ cơ bản: Bản sắc văn hoá Dân tộc – Quốc gia Việt Nam; Bản sắc văn 

hoá các Tộc người ở Việt Nam; Bản sắc văn hoá từ góc nhìn các Vùng văn hoá; 

Bản sắc văn hoá của các Địa phương…Trong chuyên đề này, từ việc tiếp cận Bản 
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sắc văn hoá các Tộc người sinh sống trên đất nước Việt Nam, qua đó làm rõ về 

bản sắc văn hoá Việt Nam. 

Từ khi vấn đề Bản sắc văn hoá dân tộc nói chung được chú trọng thì nội hàm 

và định nghĩa về nó ngày càng được quan tâm, tuy nhiên cũng có những góc nhìn, 

quan điểm khác nhau. Nhìn chung Bản sắc văn hoá dân tộc được tiếp cận trên 

bình diện quốc gia (nation - bản sắc văn hoá Việt Nam, bản sắc văn hoá Triều 

Tiên, bản sắc văn hoá Trung Quốc…) và trên bình diện bản sắc văn hoá tộc người 

( ethnie - trong mỗi quốc gia, đặc biệt với những quốc gia đa tộc người (bản sắc 

văn hoá tộc người Kinh, bản sắc văn hoá tộc người Lô Lô, bản sắc văn hoá tộc 

người Ba Na, bản sắc văn hoá tộc người Khmer…).  

Vậy bản sắc văn hoá tộc người là gì ? Ở đây chúng ta có thể quan niệm: 

Bản sắc văn hoá  tộc người là những yếu tố tốt đẹp tạo nên tính chất đặc thù, 

cá tính, cái thuộc về bản chất mang sắc thái riêng của các cộng đồng tộc người, 

cộng đồng văn hoá với những biểu hiện không lẫn lộn với các cộng đồng khác; là 

cái để nhận biết và phân biệt giữa các cộng đồng với nhau. Đó là tổng thể các 

giá trị đặc trưng về bản chất của cộng đồng người, được hình thành, tồn tại và 

phát triển suốt quá trình lịch sử lâu dài, các giá trị đặc trưng ấy ở “tầng nền” 

mang tính bền vững, trường tồn, trừu tượng và tiềm ẩn vừa được biểu hiện ở các 

dạng thức văn hoá vật thể, phi vật thể. Bản sắc văn hoá của một tộc người được 

coi là “giấy thông hành” để mỗi tộc người bước ra với cộng đồng quốc gia  và 

nhân loại mà không bị trộn lẫn. 

Bản sắc văn hoá tộc người bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa 

được vun đắp qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, tạo thành 

những nét đặc sắc của từng tộc người và góp phần vào tạo dựng bản sắc cộng 

đồng dân tộc – quốc gia Việt Nam, con người Việt Nam. Đó là những giá trị riêng, 

phong phú, đa dạng của văn hoá vật thể và phi vật thể tạo nên cái gốc, cái căn bản, 

cái lõi, cái hạt nhân của mọi sự vật vừa chứa dựng bên trong những giá trị riêng 

vừa biểu hiện ra bên ngoài với những sắc thái, ngôn ngữ mang đặc điểm về tư duy 
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và lao động. Nói bản sắc các tộc người ở Việt Nam tức là nói những giá trị gốc, 

căn bản, cốt lõi, những giá trị hạt nhân về văn hoá của từng tộc người trong cộng 

đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam. 

Bản sắc văn hóa tộc người là khái niệm bao quát, có tính  uyển chuyển, linh 

hoạt với đặc điểm làm nên diện mạo, sắc thái. Về nội hàm, bản sắc văn hóa là 

tổng hòa các giá trị, các yếu tố vừa đa dạng, vừa lâu dài, không ra đời một cách 

ngẫu nhiên, mà hình thành, khẳng định và phát triển như sản phẩm của điều kiện 

kinh tế, địa lý, của quá trình dựng nước và giữ nước, của quá trình sáng tạo các 

giá trị văn hóa “nội sinh” kết hợp với tiếp thu có chọn lọc một số yếu tố tinh hoa 

văn hóa “ngoại sinh”. Bản sắc văn hóa vừa gắn với những giá trị cơ bản, cốt lõi 

làm nên cốt cách của tộc người và dân tộc - quốc gia, vừa được biểu thị trong sinh 

hoạt hằng ngày. 

3.3. Cơ sở hình thành bản sắc văn hoá tộc người ở Việt Nam 

Bản sắc dân tộc của văn hoá là tổng thể những giá trị bền vững, những tinh 

hoa văn hoá vật chất và tinh thần làm nên sắc thái riêng của một cộng người ở cấp 

tộc người hay quốc gia - dân tộc trong lịch sử và trong sự phát triển. Bản sắc ấy 

được biểu hiện qua hai mặt giá trị: giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Cơ sở hình 

thành của bản sắc văn hoá các tộc người ở Việt Nam về cơ bản được hình thành 

từ những yếu tố sau: 

Thứ nhất, bản sắc văn hoá các tộc người được hình thành từ thực tiễn của 

quá trình sinh tồn gắn với đặc điểm lịch sử, văn hoá của quốc gia  

Ngày nay khi nói đến văn hoá Việt Nam người nước ngoài và những ai quan 

tâm không khó khi nhìn nhận ra những đặc trưng, cá tính hay bản sắc riêng. Khi 

nói đến văn hoá và bản sắc văn hoá dân tộc ở cấp độ quốc gia và tộc người thì 

người Việt Nam có quyền tự hào chính đáng về những giá trị, di sản văn hoá quý 

báu của ông cha ta để lại. Không nhiều quốc gia trên thế giới được Tổ chức Khoa 

học Văn hoá Giáo dục của Liên  hợp quốc (UNESCO) công nhận với một số lượng 

22 Di sản Thế giới như Việt Nam. Các di sản Thế giới tại Việt Nam bao gồm các 
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loại. Ngoại trừ 3 Di sản Thiên nhiên thế giới như Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia 

Phong Nha – Kẻ Bàng, Cao nguyên đá Đồng Văn thì có 18 di sản là di sản văn 

hoá vật thể và phi vật thể và 1 di sản văn hoá hỗn hợp: 

       Di sản Văn hoá vật thể thế giới gồm: Quần thể di tích cố đô Huế, Phố cổ Hội 

An, Thánh địa Mỹ Sơn, Hoàng thành Thăng Long, Thành Nhà Hồ. 

       Di sản Văn hoá phi vật thể gồm: Nhã nhạc cung đình Huể, Không gian văn 

hoá cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ, Ca trù, Hội Gióng, Hát Xoan Phú 

Thọ, Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương, Đờn ca tài tử, Ví dặm Nghệ  Tĩnh. 

       Di sản Tư liệu thế giới gồm: Mộc bản triều Nguyễn, Bia Tiến sĩ Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám, Mộc bản Kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm, Châu bản Triều Nguyễn. 

       Di sản văn hoá hỗn hợp: Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình.    

       Còn nhiều di sản văn hoá vật thể, phi vật thể được công nhận cấp Quốc gia 

và địa phương cho thấy những bằng chứng sinh động, đa dạng, phong phú kết tinh 

giá trị lịch sử, văn hiến hàng ngàn năm của dân tộc với những phong cách tư duy 

về kỹ thuật, mỹ thuật chuyển tải tâm hồn, tính cách dân tộc, chuyển tải lối sống 

tập quán riêng của người Việt Nam, cộng đồng các tộc người sinh sống trên đất 

nước Việt Nam không lẫn lộn hoặc mang tính hoà đồng, sao chép hoặc khó phân 

biệt với những giá trị văn hoá của các quốc gia khác. 

 Các di sản văn hoá nằm trong đời sống dân gian hoặc cung đình là sự phản 

ánh những hoàn cảnh sống của cư dân nông nghiệp, thủ công nghiệp trong môi 

trường thiên nhiên nhiệt đới, gió mùa “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”, 

của tiến trình lịch sử “vừa làm ăn vừa đánh giặc”. Con người Việt Nam với tư 

cách là – chủ thể văn hoá (ở cấp độ quốc gia hay tộc người) là sản phẩm của hoàn 

cảnh lịch sử mang đặc trưng riêng là Dựng nước đi đôi với quá trình Giữ nước. 

Từ nhà nước Âu Lạc thế kỷ thứ  III trước Công nguyên trải qua thời kỳ Phong 

kiến ngàn năm Bắc thuộc vừa chống ngoại xâm phương Bắc vừa phát triển kinh 

tế, cương vực, bờ cõi đến thời kỳ Cận – Hiện đại, cộng đồng các tộc người ở nước 

ta đã sáng tạo ra các giá trị văn hoá với bản sắc, bản lĩnh riêng. Đó là những giá 
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trị quý báu, tạo nên niềm tự hào dân tộc và bạn bè quốc tế không ít ngạc nhiên;  

là hệ giá trị văn hoá có sức “đề kháng” mạnh mẽ trước hoạ “xâm lăng” và “đồng 

hoá” trên 10 thế kỷ của phong kiến phương Bắc. 

       Thứ hai, bản sắc văn hoá tộc người  được hình thành trên nền văn hóa 

truyền thống 

       Văn hoá truyền thống của các tộc người ở Việt Nam  là sản phẩm của một 

quá trình lịch sử lâu dài, từ buổi đầu dựng nước cho đến đầu thế kỉ XIX, trước 

năm 1945, trước đổi mới 1986, tuỳ từng góc độ tiếp cận. Song đó là hệ giá trị do 

các cộng đồng sáng tạo, chắt lọc, định hình và trao truyền từ thế hệ này sang thế 

hệ khác trong quá trình tương tác với thế giới tự nhiên và điều kiện xã hội …để 

sinh tồn và phát triển. Văn hóa truyền thống các tộc người ở Việt Nam được hình 

thành từ những nền tảng văn hóa tại chỗ và tiếp thu với những nền văn hóa bên 

ngoài để tạo nên một bản sắc, hệ giá trị đậm đà sắc thái riêng của dân tộc. 

        Văn hóa dân tộc - quốc gia Việt Nam từ thời sơ sử cũng là sự kết tinh các giá 

trị của nhiều cộng đồng cư dân Việt cổ là thời kì hình thành Nhà nước sơ khai đầu 

tiên của Việt Nam kéo dài trong khoảng 2000 năm trước Công nguyên, trên nền 

tảng của nền văn minh lúa nước và văn minh đồ đồng cùng với sự hình thành và 

phát triển của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc, đã định hình và phát triển một nền 

văn hóa tại chỗ Việt Nam – văn hóa Đông Sơn – đỉnh cao của văn hóa dân tộc 

thời sơ sử. Đó là quá trình tạo dựng một hệ giá trị văn hoá dân tộc buổi đầu tạo 

lập nền tảng cho sự phát triển về sau và trao truyền qua các giai đoạn lịch sử. Đó 

chính là những tiền đề cho sự phát triển văn hoá thời kỳ Phong kiến độc lập tự 

chủ trong sự tiếp biến và giao thoa với văn hoá phương Bắc và các nước Đông 

Nam Á, phát triển qua thời kỳ Cận - Hiện trong sự tiếp biến và giao thoa với văn 

hoá phương Tây… 

       Như vậy, chúng ta thấy rằng từ nền văn hoá truyền thống, những bản sắc, cá 

tính dân tộc được chắt lọc, bổ sung, phát triển trong những hoàn cảnh mới của quá 

trình bảo vệ độc lập dân tộc, sản xuất, của các chính sách đối nội và đối  ngoại. 

Các giá trị văn hoá dân gian, văn hoá tộc người, văn hoá quốc gia trên, tinh thần 
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yêu  nước, tự cường dân tộc…vẫn giữ vững, phát huy trên cơ tầng của các giá trị 

văn hoá truyền thống vẫn bảo tồn, phát huy, củng cố, bồi đắp và làm rõ thêm các 

giá trị, bản sắc của nó.  

        Thứ ba, Bản sắc văn hoá tộc người được hình thành trên cơ sở đặc điểm 

của nền kinh tế nông nghiệp 

       Văn hóa truyền thống và bản sắc văn hoá các tộc người ở Việt Nam được 

hình thành trên cơ sở văn hóa, đặc điểm của nền nông nghiệp. Trong quá trình 

tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội, các cộng đồng cư dân sống trên lãnh 

thổ Việt Nam đã sáng tạo nên các đặc trưng văn hóa của nền kinh tế nông nghiệp 

lúa nước và nương rẫy với các nghề thủ công, chăn nuôi hỗ trợ, tự cung tự 

cấp…Đó cũng là quá trình tạo dựng nên những giá trị, bản sắc văn hoá của cư dân 

nông nghiệp, của người nông dân, của làng xã thôn bản…mang đậm tính nông 

thôn vùng đồng bằng, thung lũng, cao nguyên, miền núi. 

       Qua thời gian, các đặc trưng ấy đã kết tụ nên bản sắc riêng của dân tộc, được 

biểu hiện trong lối sống, thói quen, cách tư duy, ứng xử của người nông dân đồng 

bằng và miền núi, trong bối cảnh văn hoá làng xã…mang sắc thái Việt Nam và 

hôm nay đang tạo nên giá trị nổi trội, là “tài nguyên”  của loại hình “Du lịch cộng 

đồng” thu hút sự khám phá văn hoá của không chỉ khách nước ngoài mà còn cả 

du khách trong nước, nhất là thế hệ trẻ. 

       Hệ giá trị của bản sắc văn hoá các tộc người ở nước ta trên bình diện của nền 

kinh tế nông nghiệp truyền thống được biểu hiện rất phong phú, đa dạng. Đó là 

hệ thống các tri thức, các hoạt động kinh tế của 54 tộc người trong nền văn minh 

nông nghiệp hàng ngàn năm biểu hiện qua các tri thức về cây trồng, vật nuôi; tri 

thức về thời tiết, mùa vụ, nông lịch; qua hệ thống công cụ sản xuất, chế biến lương 

thực, thực phẩm; qua văn hoá ẩm thực từ sản phẩm nông nghiệp; qua; ứng xử với 

thần nông, thần linh, hồn lúa, mẹ lúa, thần rừng và loại thần linh liên quan đến 

các yếu tố tự nhiên, xã hội, đến lễ hội…cầu mong cho mùa màng bội thu, mưa 

thuận gió hoà, “nhân khang vật thịnh”… Đó là những phong cách kiến trúc dân 
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gian mang sắc thái tộc người (các loại hình nhà đất, nhà sản, nhà cộng đồng, công 

trình tín ngưỡng, tôn giáo…); là những loại hình trang phục đa sắc mầu về chủng 

loại, mầu sắc, nghệ thuật tạo hình, trang trí hoa văn, đồ trang sức…với nhiều chất 

liệu khác nhau của cộng đồng các tộc người đa số và thiểu số…Những giá trị bản 

sắc hình thành từ nền văn minh nông nghiệp, kỹ thuật thủ công đó đến hôm nay 

trong bối cảnh của xu thế toàn cầu hoá, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, công nghệ 

4.0…vẫn là một giá trị nổi trội, là niềm tự hào của bản sắc văn hoá Việt Nam 

trong mắt bạn bè quốc tế và người Việt Nam chúng ta. 

        Thứ tư, bản sắc văn hoá tộc người được hình thành trên cơ sở đặc điểm 

của sắc thái văn hoá vùng miền và đặc điểm của trình độ phát triển tộc người 

       Một trong yếu tố tự nhiên và xã hội tạo nên giá trị, bản sắc văn hoá các tộc 

người ở Việt Nam đó là sắc thái văn hoá vùng miền phổ rộng từ Bắc vào Nam, từ 

Đông sang Tây, từ đồng bằng đến núi cao. 

       Văn hóa vùng là sự phản ánh Văn hóa theo một không gian địa lý mà ở đó có 

một hoặc nhiều tộc người cư trú, sinh sống sáng tạo ra các giá trị văn hóa vật thể 

và phi vật thể mang đặc trưng tộc người gắn với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã 

hội… mà chúng ta có thể phân biệt được với văn hóa các vùng khác. Sắc thái văn 

hoá vùng Trung du và đồng bằng Bắc Bộ với chủ thể là tộc người Kinh, Mường…, 

vùng văn hoá Việt Bắc - Đông Bắc với chủ thể là tộc người Tày, Nùng, Dao, Sán 

Chay… , vùng văn hoá Tây Bắc với chủ thể là Thái, Hmông, Khơ Mú, Kháng, 

Phù Lá… và Bắc Trung Bộ với chủ thể là Thái, Mường, Dao…, vùng văn hoá 

Duyên hải miền Trung với chủ thể là Chăm, Kinh…, vùng văn hoá Trường Sơn – 

Tây Nguyên với chủ thể là Tà Ôi, Bru -Vân Kiều, Cơ Tu, Giẻ Triêng, Ba Na, Ê 

Đê, Gia Rai, Mạ, Mnông… , vùng văn hoá Nam Bộ với chủ thể là Kinh, Khmer, 

Chăm, Hoa, Xiêng, Châu Ro…trên đất nước ta qua thời gian đã hình thành và 

định hình nên những “ngôn ngữ” riêng qua kiến trúc dân gian, trang phục, ẩm 

thực, dân ca, dân vũ, dân nhạc, tín ngưỡng, tôn giáo, ngôn ngữ các tộc người…tạo 

nên một sắc diện đa màu trong bức tranh văn hoá vùng của quốc gia và của các 

tộc người.  
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       Dù vô thức hay hữu thức thì Văn hoá vùng với sắc thái riêng của nó chính là 

những giá trị văn hoá tồn tại khách quan qua hàng năm lịch sử và nhận  diện dưới 

góc độ “bản sắc” thì đó là một đóng góp mà không phải quốc gia nào cũng có 

được. 

       Thứ sáu, bản sắc văn hoá tộc người được hình thành trên cơ sở tiếp thu, 

chọn lọc các yếu tố văn hóa ngoại sinh 

       Văn hoá và bản sắc văn hoá dân tộc không phải là một “ốc đảo” đóng kín mà 

nó luôn vận động và có mối quan hệ đa chiều với các nền văn hoá khác bên ngoài. 

Tuy nhiên trong quá trình vận động, giao thoa, tiếp biến văn hoá có 2 xu hướng 

nẩy sinh: 1) Văn hoá của tộc người sẽ được làm phong phú, giàu có thêm về nội 

dung và bản sắc..; 2) Văn hoá tộc người sẽ bị mất đi các giá trị bản sắc vốn có, bị 

“đồng hoá” theo các giá trị văn hoá đến từ bên ngoài nếu như không có một “bản 

sắc, bản lĩnh” đủ mạnh, tạo nên được một “sức đề kháng” luôn đứng vững trên 

nền tảng văn hoá, bản sắc văn hoá của chính mình để tiếp thu, chọn lọc làm giàu 

kho vốn của mình, không bị cuốn vào vòng xoáy của nền văn hoá khác.  

       Văn hoá Việt Nam qua thử thách đa chiều của lịch sử đã minh chứng hùng 

hồn được bản lĩnh, bản sắc, minh chứng được sức đề kháng mạnh mẽ để bảo tồn, 

phát triển các giá trị văn hoá dân tộc - quốc gia cũng như của các tộc người  trong 

diễn trình lịch sử hàng ngàn năm qua. Đó là sự vận động theo xu hướng thứ nhất 

là không bị mất đi các giá trị vốn có mà “được làm phong phú, giàu có thêm về 

nội dung và bản sắc…” 

       Văn hoá và bản sắc văn hoá quốc gia  -dân tộc cũng như văn hoá các tộc 

người ở Việt Nam trong tiến trình lịch sử vận động luôn giao thoa tiếp biến với 

các yếu tố văn hóa ngoại sinh gồm chủ yếu với 2 nền văn hóa lớn của phương 

Đông là Trung Hoa và Ấn Độ trong 10 thế kỉ đầu Công nguyên. Trong 10 thế kỉ 

đó, Việt Nam đã có cuộc tiếp xúc và giao lưu văn hóa với nền văn hóa  Trung Hoa 

và Ấn Độ đã dẫn đến sự thay đổi cấu trúc văn hóa tại chỗ thời sơ sử để hình thành 

cấu trúc văn hóa Việt Nam thời phong kiến: Tiếp xúc văn hóa với Trung Hoa – 
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sự du nhập của Nho giáo; giao lưu văn hóa với Ấn Độ - sự du nhập của Phật giáo; 

sự xâm lược của thực dân Pháp gần 100 năm đã tạo nên cuộc giao lưu văn hóa 

giữa Việt Nam và phương Tây…Đồng thời với quá trình đó các giá trị, bản sắc 

văn hoá dân tộc - quốc gia Việt Nam cũng của các tộc người như chúng ta đã thấy 

giàu có thêm, không “bắt chước” mà được “tiêu hoá”, xử lý làm giàu có phong 

phú thêm các lĩnh vực văn hoá một cách phù hợp. 

3.4. Biểu hiện nổi bật của bản sắc văn hoá các tộc người ở Việt Nam 

Bản sắc văn hoá các tộc người ở Việt Nam là những giá trị không đơn tuyến 

mà là hệ giá trị đa tuyến với các chiều cạnh của sắc thái văn hoá đa dạng về Ngôn 

ngữ, văn hoá vật thể, phi vật thể, vùng miền, loại hình kinh tế, cấu trúc xã hội, lối 

sống tâm hồn và ứng xử, tinh thần dân tộc…   

3.4.1. Biểu hiện thông qua sắc diện riêng, đa dạng về ngôn ngữ  

Ngôn ngữ là một giá trị cơ bản của văn hoá. Trong điều kiện quốc gia đa tộc 

người, ngôn ngữ của các thành phần tộc người là một kênh để nhận diện văn hoá, 

bản sắc văn hoá tộc người và quốc gia. Với 54 tộc người, ngôn ngữ của tộc người 

đa số và thiểu số nước ta là một bức tranh văn hoá đa sắc mầu với những hệ thống 

ngữ âm, ngữ nghĩa, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, chữ viết…phản ánh một tiến trình 

phát triển và quan hệ tộc người không chỉ trong nội bộ quốc gia mà còn xuyên 

biên giới. Tuy nhiên dưới góc độ bản sắc thì ngôn ngữ của các thành phần dân tộc 

ở nước ta là một sắc diện quan trọng tạo nên sự phong phú, đa dạng của văn hoá 

dân tộc. Các tộc người thuộc các Dòng hay Nhóm ngôn ngữ là có nguồn gốc lịch 

sử, văn hoá gần gũi nhau trong quá trình hình thành tộc người, sinh tồn và phát 

triển, gần gũi về văn hoá và các khía cạnh kinh tế - xã hội cùng vận hành trong 

tiến trình phát triển mà ngày nay có thể là công dân sinh sống ở một hay một số 

quốc gia. Sắc thái văn hoá qua ngôn ngữ của cộng đồng 54 tộc người ở nước ta 

theo phân loại thuộc 3  dòng ngôn ngữ: Dòng Nam Á, Dòng Nam Đảo (Malayo-

Polinesie), Dòng Hán - Tạng.  
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       Trong dòng Nam Á có các tộc người thuộc các nhóm ngôn ngữ như: Ngôn 

ngữ Việt – Mường (gồm 4 tộc người: Việt, Mường, Thổ, Chứt);  Ngôn ngữ Môn 

– Khmer, nhóm ngôn ngữ đông nhất và phân bố từ Bắc và Nam (gồm 21 tộc người: 

Khơ Mú, Kháng, Xinh Mun, Mảng, Ơ Đu ở miền núi phía Bắc; Ba Na, Xơ Đăng, 

Cơ Ho,  Hrê, Mnông, Xtiêng, Bru - Vân Kiều, Cơ Tu, Giẻ Triêng, Mạ, Co, Tà Ôi, 

Chơ Ro, Rơ Măm, Brâu ở khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên và Khmer ở đồng 

bằng sông Cửu Long ); Ngôn ngữ Thái – Ka đai (gồm 12 tộc người: Tày, Thái, 

Nùng, Sán Chay, Giáy, Lào, Lự, Bố Y, La Chí, La Ha, Cơ Lao, Pu Péo); Ngôn 

ngữ Hmông - Dao ( gồm 3 tộc người: Hmông, Dao, Pà Thẻn); 

  Dòng Nam đảo không có các nhóm ngôn ngữ mà gồm 5 tộc người: Gia Rai, 

Ê Đê, Chăm, Raglai, Chu Ru.  

  Dòng Hán - Tạng có 9 tộc người thuộc các nhóm ngôn ngữ như: Ngôn ngữ 

Tạng – Mianma (gồm 6 tộc người: Hà Nhì, La Hủ, Phù Lá,  Lô Lô, Cống. Si La), 

Ngôn ngữ Hán (gồm 3 tộc người: Hoa, Ngái, Sán Dìu).  

  Sắc thái ngôn ngữ của các tộc người ở nước ta trên đây cho thấy những bản 

sắc đa dạng được hình thành lâu đời và trong mối quan hệ trong quá trình sinh 

tồn, phát triển trên lãnh thổ quốc gia và trong mối quan hệ với các quốc gia láng 

giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan cũng như một số nước Đông 

Nam Á khác.        

3.4.2. Là sự đa sắc diện về các giá trị văn hoá vật thể 

Một trong biểu hiện dễ nhận biết về bản sắc văn hoá các tộc người Việt Nam 

là sự khác biệt mang cá tính về nhận thức, tâm hồn, lao động sáng tạo thể hiện 

qua các giá trị của các thành tố văn hoá vật thể. Trong quá trình sinh tồn gắn với 

môi trường tự nhiên như đồng bằng, thung lũng chân núi, rẻo giữa, rẻo cao với 

các hình thái kinh tế làm ruộng nước, nương rẫy, gắn bó với đồng bằng châu thổ, 

miền rừng núi, sông suối, ven biển…các tộc người đã sáng tạo ra nhiều giá trị văn 

hoá vật thể như nhà cửa, trang phục, công cụ sản xuất, ẩm thực, đồ dùng sinh hoạt, 

phương tiện đi lạị, vũ khí…với những hình dáng, kích thước, mầu sắc, chất 

liệu…rất phong phú và đa dạng. Đó là những nguyên liệu tạo nên tính đa dạng về 
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bản sắc văn hoá tộc người, vùng miền…trong bức tranh chung của văn hoá Việt 

Nam. 

Việt Nam là quốc gia giàu có về bản sắc và được thể hiện qua các giá trị văn 

hoá vật thể của các tộc người. Đó là sự đa dạng, giàu sắc thái của phong cách kiến 

trúc dân gian (nhà sàn, nhà đất, nhà trình tường, nhà mái lá, nhà đất nung…; cầu 

treo, cầu đá…), công trình kiến trúc công cộng (đình làng, nhà rông, nhà gươl..) 

và các công trình kiến trúc tín ngưỡng, tôn giáo (đình, đền, chùa, nhà thờ, thánh 

đường…) mang đậm phong cách triết lý về lối sống vật chất và tâm linh của các 

tộc người. Đó là sự đa dạng về tư duy kỹ thuật và mỹ thuật trong thiết kế các loại 

hình y phục và trang sức với chủng loại khác nhau (dài, ngắn, sử dụng ngày 

thường hoặc trong lễ hội, hôn nhân, ma chay…), với nhiều mầu sắc, hoa văn trang 

trí gắn với tư duy kỹ thuật, mỹ thuật, tín ngưỡng đa dạng của các tộc người…Đó 

là sự đa dạng về các loại hình công cụ sản xuất tương thích với các loại hình hoạt 

động kinh tế vùng đồng bằng châu thổ, ven biển, thung lũng chân núi, rẻo giữa, 

rẻo cao trong trồng trọt chăn nuôi, đánh cá, làm nghề thủ công của người Kinh và 

các tộc người thiểu số. Đó là nếp sống gia đình với các loại hình đồ dùng sinh 

hoạt mang đậm phong cách tộc người trong sáng tạo và sử dụng các loại vật dụng 

ăn, ngủ, nghỉ, tiếp khách…  

Cho đến nay, đồng thời với quá trình giao lưu văn hoá trong phạm vi quốc 

gia và quốc tế, các giá trị văn hoá vật thể của các tộc người ở nước ta đã có sự 

biến đổi do tác động của kỹ thuật, văn minh công nghiệp, cơ chế thị trường.., song 

với chính sách về văn hoá dân tộc, sự phát triển du lịch nên nhiều giá trị văn hoá 

vật thể đã được chấn hưng, được cộng đồng ý thức rõ hơn trong bảo tồn và phát 

huy phục vụ cuộc sống, góp phần phát triển văn hoá, kinh tế  - xã hội,  phát triển 

du lịch của các địa phương và quốc gia. 

3.4.3. Là sự đa sắc diện  về các giá trị văn hoá phi vật thể 

       Trải qua quá trình lịch sử dài lâu của quốc gia và của các tộc người, một giá 

trị văn hoá được hình thành, định hình và phát triển mang đặc trưng riêng vừa hữu 
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hình vừa vô hình, tạo nên niềm tin, lối sống ứng xử của con người bằng “văn hoá 

tâm linh” đối với các “nhiên thần”, “nhân thần” trong thế giới tự nhiên và xã hội.  

       Trong đời sống của các tộc người đa số và thiểu số đó là những dạng thức 

sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo điễn ra trong đời sống liên quan đến cá nhân, gia 

đình, cộng đồng làng bản, quốc gia…được nhân dân tôn trọng, giữ gìn. Nhiều giá 

trị đó đã trở thành “thương hiệu”, vượt ra ngoài biên giới quốc gia,  được 

UNESCO công nhận là Di sản văn hoá vật thể và phi vật thể tiêu biểu của nhân 

loại như Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, 

Dân ca Quan họ, Ca trù, Hội Gióng, Hát Xoan Phú Thọ, Tín ngưỡng Thờ cúng 

Hùng Vương, Đờn ca tài tử, Ví dặm Nghệ  Tĩnh…Ở các địa phương nhiều di sản 

văn phi vật thể (137) được công nhận là di sản cấp Quốc gia…như: Dân ca Cao 

Lan, Dân ca Sán Chí (Lục ngạn, Bắc Giang), Múa rối nước (Hải Dương), Lễ hội 

Yên Thế (Bắc Giang), Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn (Hà Giang), Hát Bá 

Trạo (Quảng Nam), Lễ hội Nghinh Ông (Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh), Nghệ 

thuật sân khấu Dù kê của người Khmer (Sóc Trăng), Hơ mon (Sử thi) của người 

Ba Na (Gia Lai), Khan (Sử thi) của người Ê Đê (Đăk Lawk)…và nhiều di sản 

khác. 

       Sự giàu có, đa dạng về các loại hình văn hoá phi vật thể của các tộc người 

nước ta là di sản vô giá là những giá trị trong nhận thức, ứng xử của các cộng 

đồng, của các thế hệ tiền nhân lưu truyền lại cho chúng ta hôm nay; nó đã được 

kiểm chứng trong đời sống, là bài học sống trong ứng xử với thế giới vật chất và 

phi vật chất (có người gọi là “vật chất mịn”) luôn song hành với con người trong 

mọi hoạt động; luôn nhắc nhở các cộng đồng một lối sống Đạo đức, Nhân 

văn…trong mọi mối quan hệ ứng xử xoay quanh chữ “TÂM”. 

Sự biểu hiện đa dạng, phong phú của các giá trị văn hoá phi vật thể của các 

tộc người nước ta thông qua các Công trình kiến trúc và sinh hoạt tôn giáo, tín 

ngưỡng; thông qua các loại hình sinh hoạt Lễ hội; thông qua loại hình Nghệ thuật 

dân gian…Đó là những cái vỏ bên ngoài để chuyển tải những nhận thức, quan 

niệm tâm linh, những ước muốn về một cuộc sống bình an, hạnh phúc, tốt đẹp 
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“nhân khang, vật thịnh” và đối với cư dân nông nghiệp trồng trọt khắp cả nước là 

cầu cho “mưa thuận gió hoà”,  với ngư dân là “trời yên, biển lặng”…Tuy nhiên 

dưới góc độ bản sắc văn hoá thì những hoạt động đó lại mang phong cách, đặc 

điểm, cá tính của các tộc người rất da dạng, phong phú từ ngôn ngữ cúng bái đến 

lễ vật, trang phục, không gian, thời gian, nghi thức hành lễ hoặc tiến hành các hoạt 

động lễ hội, biểu điễn nghệ thuật dân gian… 

Theo các nhà nghiên cứu, nếu như văn hoá Vật thể có sự giao thoa, biến đổi 

nhanh thì các giá trị văn hoá Phi vật thể lại có sự bảo tồn, biến đổi chậm bởi tính 

đặc thù của nó, gắn bó sâu bền với nhận thức, tình cảm, với “thế giới thiêng”, 

“không gian thiêng” với cái “bên trong” – “tâm” của con người trong đời sống 

của các chủ thể văn hoá - cộng đồng các tộc người đa số và thiểu số nước ta. Đó 

cũng chính là nguyên nhân làm cho văn hoá phi vật thể có sức trường tồn và luôn 

đậm đà bản sắc. 

3.4.4. Biểu hiện qua sắc diện riêng về văn hoá vùng 

Văn hoá các tộc người nước ta là một bức tranh mang các mảng mầu và sắc 

độ của các vùng, tiểu vùng văn hoá. Cho đến nay, văn hoá Việt Nam còn được 

nhận diện qua biểu hiện về nội dung, đặc điểm và bản sắc của các vùng miền như: 

Văn hoá vùng Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, vùng văn hoá Việt Bắc - Đông Bắc, 

vùng văn hoá Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, vùng văn hoá Duyên hải miền Trung, 

vùng văn hoá Trường Sơn – Tây Nguyên, vùng văn hoá  Nam Bộ. 

Trong quá trình lịch sử, cộng đồng các tộc người bằng nhận thức đối với các 

điều kiện tự nhiên của các vùng với những đặc điểm về khí hậu, thời tiết, đất đai, 

thảm thực vật, động vật; cùng với những đặc điểm về loại hình kinh tế-văn hoá, 

về giống cây trồng, vật nuôi…cũng như nhu cầu sống đã sáng tạo ra nhiều giá trị 

văn hoá vật thể, phi vật thể mang ngôn ngữ vùng miền, tạo nên những bức tranh 

văn hoá quốc gia đa sắc diện, giàu có về bản sắc. 

Chúng ta không khó nhận diện ra những phong cách kiến trúc nhà cửa (nhà 

đất, nhà sàn nhiều loại, nhà dài…), trang phục (nam nữ, ngày thường, lễ hội, trang 
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phục trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo… với màu sắc và hoa văn trang trí rất 

phong phú), phong cách ẩm thực (nhiều loại món ăn, đồ uống mang phong vị từng 

vùng), các loại hình lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo (từ Quốc tổ Hùng Vương ở Phú 

Thọ đến các tổ nghề, người có công chống ngoại xâm, anh hùng văn hoá, thần 

rừng, thần ruộng, thần nương…) đến các loại hình nghệ thuật dân gian của người 

Kinh và các tộc người thiểu số (Quan họ, Chèo…ở Bắc Bộ; Hát Then, đàn Tính 

vùng Việt Bắc; Xoè Thái, khèn Mông ở Tây Bắc; Nhã nhạc cung đình Huế, 

Tuồng, Bài Chòi khu V, không gian văn hoá Cồng chiêng ở Tây Nguyên, sân khấu 

Dù kê và đua ghe ngo vùng Khmer, Đờn ca Tài tử Nam Bộ…). 

Văn hoá vùng là một kho vốn quý của tiền nhân để lại cho chúng ta, nó là sự 

kết tinh những giá trị văn hoá từ sự thích ứng của các cộng đồng tộc người trong 

những điều kiện tự nhiên, những vùng tiểu khí hậu cụ thể. Qua thời gian, văn hoá 

vùng ở nước ta đã có sự giao thoa, tiếp biến song có thể nói đến hôm nay nó vẫn 

là một giá trị không khó nhận diện, với những bản sắc riêng thu hút những ai quan 

tâm nhất là du khách quốc tế đến với Việt Nam cũng như cộng đồng trong nước. 

Hơn thế nữa, văn hoá vùng là cơ sở dữ liệu có ý nghĩa đối với các vấn đề quy 

hoạch, phát triển kinh tế-xã hội hiện nay của đất nước.  

3.4.5. Là biểu hiện đa dạng, phong phú của ý thức gắn bó, cố kết cộng 

đồng tạo nên sức mạnh hữu hình và vô hình của bản sắc và văn hoá Việt Nam 

Bản sắc văn hoá các tộc người Việt Nam còn là sự biểu hiện đa dạng, phong 

phú của ý thức gắn bó, cố kết cộng đồng Nhà – Làng - Nước tạo nên sức mạnh 

hữu hình và vô hình của bản sắc và văn hoá Việt Nam. Nói cách khác đây là giá 

trị, bản sắc văn hoá về mặt cấu trúc, nếp sống, tinh thần cố kết cộng đồng về khía 

cạnh xã hội của cộng đồng các tộc người Việt Nam ở những cấp độ, bình diện 

khác nhau. 

Văn hoá xã hội hay cấu trúc và vận hành của các “thiết chế xã hội” truyền 

thống (làng, xóm, thôn, bản, bon, buôn, vil, plây, palay, phum, srốc…) vừa là 

những tế bào xã hội cổ truyền vừa là một giá trị của văn minh “công xã nông thôn” 

ở phương Đông đã ra đời từ trước Công nguyên, đang tồn tại đến thập niên thứ 

hai của thế kỷ XXI này. Đây là một giá trị xã hội có vai trò quan trọng điều tiết 
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các mối quan hệ, ứng xử của con người trong các cộng đồng tộc người với thế 

giới tự nhiên, xã hội qua luật tục, hương ước.., tạo nên những giá trị sống đậm đà 

bản sắc của các tộc người và quốc gia. 

       Mô hình cấu trúc Nhà (gia đình) – Làng (cộng đồng) – Nước (quốc gia) là 

một kết cấu xã hội, văn hoá giàu tính lịch sử - nhân văn mà không phải quốc gia 

cũng có được. Mô hình cấu trúc đó không chỉ là giá trị bản sắc riêng có của quốc 

gia mà còn góp phần tạo nên “sức mạnh hữu hình và vô hình”, tạo nên “sức đề 

kháng” chống lại sự đồng hoá của ngoại bang, chiến thắng mọi sự xâm lăng của 

thế lực xâm lược hùng mạnh từ bên ngoài. Đó là cấu trúc của “thiết chế  xã hội 

truyền thống” -  toàn bộ hệ thống tổ chức và hệ thống giám sát mọi hoạt động của 

xã hội, qua đó mà quan hệ xã hội kết hợp lại với nhau, đảm bảo cho các cộng đồng 

hoạt động nhịp nhàng. Về mặt tổ chức cộng đồng có vai trò quan trọng, đó là một 

hệ thống cơ quan quyền lực, các đại diện cho cộng đồng đảm bảo những hoạt 

động đáp ứng yêu cầu khác nhau của cộng đồng, cá nhân. Ngoài việc giám sát của 

hệ thống tổ chức, còn có hệ thống giám sát không mang những hình thức có tổ 

chức đó là phong tục, tập quán, dư luận, luôn đánh giá và điều chỉnh hành vi của 

các thành viên trong cộng đồng xã hội. 

       Cấu trúc, thiết chế xã hội truyền thống của các tộc người  đa số và thiểu số là 

một giá trị văn hoá xã hội bao gồm: hệ thống tổ chức xã hội và phương thức vận 

hành; chế độ sở hữu, cơ cấu xã hội và quan hệ xã hội như: gia đình, dòng họ, làng 

bản, luật tục, nghi lễ đời người, ý thức và tâm lý cộng đồng, vai trò của người có 

uy tín trong cộng đồng, đảm bảo duy trì hoạt động, đáp ứng những nhu cầu khác 

nhau của cộng đồng tộc người và thành viên. Trong xã hội tiền hiện đại, với những 

mối quan hệ của các thể chế trong các cộng đồng mà chưa có sự tham gia quản lý 

của các thiết chế nhà nước, đó là cấu trúc làng, buôn bản, phum sóc…với vai trò 

của các già làng,  trưởng bản, trưởng dòng họ,  người có uy tín; gia đình, dòng họ. 

Các thiết chế đó vận hành trong mối quan hệ chặt chẽ của cộng đồng tộc người, 

tạo nên nét riêng trong bản sắc văn hóa và sự ổn định lâu dài và bền vững của tộc 

người và góp phần quan trọng vào tiến trình dựng nước và giữ nước của quốc gia. 
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3.5. Phát huy bản sắc văn hoá các tộc người trong bối cảnh ngày nay 

Vấn đề bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các tộc người là đòi hỏi tất yếu, 

khách quan trong xu thế phát triển, hội nhập, toàn cầu hoá hiện nay theo quan 

điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta. Đây là vấn đề đặt ra mang 

tính chiến lược đối với sự phát triển bền vững và mang ý nghĩa quan trọng của sự 

phát triển. Đúng như Đảng ta đã xác định 3 trụ cột cơ bản trong xây dựng và phát 

triển đất nước hiện nay: Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển Kinh tế là trọng 

tâm, Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá 

các dân tộc nước ta là một nhiệm vụ có tính chất và ý nghĩa chiến lược, vừa là 

trách nhiệm lịch sử, vừa là đáp ứng yêu cầu khách quan của sự phát triển đất nước 

trong giai đoạn hiện nay. 

Tuy nhiên, cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc 

tế, toàn cầu hoá nhiều vấn đề bản sắc văn hoá dân tộc - quốc gia và dân tộc - tộc 

người đã và đang đặt ra và đang đứng trước những thách thức mới. Đó là sự mai 

một Bản sắc văn hoá các tộc người đang từng ngày diễn ra trên khắp mọi miền Tổ 

quốc; sự phát triển không đồng đều giữa các tộc người, địa phương và vùng về kinh 

tế-xã hội tác động đến các vấn đề của bản sắc văn hoá;  các nguy cơ phát triển 

nhưng không bền vững, nguy cơ bị “đồng hóa” đối với các giá trị văn hóa trước tác 

động mạnh mẽ của kinh tế thị trường, bùng nổ công nghệ thông tin, của văn minh 

công nghiệp…Đồng thời với quá trình đó là những “xung đột” trong quan hệ văn 

hoá diễn ra trên các bình diện như giữa Văn hoá tộc người với Văn hoá tộc người, 

Văn hoá tộc người với Văn hoá quốc gia và quốc tế; giữa Văn minh nông nghiệp 

và Văn minh công nghiệp và hậu công nghiệp (tự động hóa…) ; mối quan hệ giữa 

các giá trị  Truyền thống  và Hiện đại, giữa Đời sống vật chất  và các giá trị Xã hội, 

tâm linh; giữa Bản sắc và  Đồng hóa (tự nhiên và có chủ định), giữa Phát triển và 

Phát triển bền vững; giữa Dân chủ, công bằng và Phân tầng xã hội…Bản sắc văn 

hoá các tộc người hiện nay ở nước ta không đứng ngoài và không thể không chịu 

tác động bởi các mối quan hệ và các vấn đề kinh tế, xã hội đó. 
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       Trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung Đảng lần thứ 5, khoá 

VIII (1998) về Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc,  

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị 

quyết số 33-NQ/TW (2014),  về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Đảng ta tiếp túc xác định:” 

1.Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền 

vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. 

2. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất 

trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, 

nhân văn, dân chủ và khoa học….” 

      Và mới đây, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng 

(2/2021) trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 nói chung 

và văn hoá nói riêng đã chỉ rõ: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền 

văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành 

sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư 

cho phát triển sự nghiệp văn hoá. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều 

kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân 

tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí 

tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát 

triển quan trọng nhất của đất nước.” 

       Phát huy bản sắc văn hoá dân tộc theo tinh thần trên trong Văn kiện Đại hội 

XIII của Đảng là một trong nội dung quan trọng và cơ bản. Để thực hiện nội dung 

“Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm 

đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát 

triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” đòi hỏi các cấp các ngành, các địa phương cần 

tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa vai trò, giá trị bản sắc văn hoá trong phát 

triển; nhận thức rõ mối quan hệ giữa phát triển Văn hoá và phát triển Kinh tế-xã 

hội; giữa vai trò của văn hoá, bản sắc văn hoá đối với sự phát triển con người toàn 
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diện; phải cụ thể hoá trong nhận thức, đầu tư để trả lời được câu hỏi: Làm gì, làm 

như thế nào để văn hoá, bản sắc văn hoá các dân tộc góp phần tạo dựng “sức mạnh 

nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” cũng như “để khơi dậy 

truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc” như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã 

chỉ ra. 

Tiểu kết chuyên đề 3 

Bản sắc văn hoá dân tộc là một trong những giá trị cốt lõi, cơ bản của mỗi 

quốc gia, cái làm nên tiếng nói riêng, vị thế riêng của các quốc gia. Việt Nam là 

quốc gia đa tộc người. Văn hoá quốc gia Việt  Nam có bản sắc riêng khác với các 

quốc gia láng giềng, trong khu vực và toàn cầu. Bản sắc văn hoá quốc gia Việt 

Nam là hệ giá trị được cấu thành từ các bản sắc tộc người bao gồm những giá trị 

bền vững, những tinh hoa được vun đắp qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước 

và giữ nước. Những giá trị, bản sắc văn hoá quốc gia đó được hình thành từ thực 

tiễn của quá trình sinh tồn gắn với đặc điểm lịch sử, văn hoá của quốc gia, từ các 

giá trị truyền thống, văn minh nông nghiệp, sắc thái văn hoá vùng miền và đặc 

điểm của trình độ phát triển tộc người và  tiếp thu có chọn tinh hoa các nền văn 

hoá khác. Bản sắc văn hoá các tộc người ở Việt Nam là những giá trị không đơn 

tuyến mà là hệ giá trị đa tuyến với các chiều cạnh của sắc thái văn hoá đa dạng về 

Ngôn ngữ, văn hoá vật thể, phi vật thể, vùng miền, loại hình kinh tế, cấu trúc xã 

hội, lối sống tâm hồn và ứng xử, tinh thần dân tộc…   

Phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là một yêu cầu, đòi hỏi khách quan, có ý 

nghĩa trước mắt và lâu dài đối với sự phát triển bền vững quốc gia. Theo tinh thần 

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (2/2021) đây là một trong nội dung quan trọng 

và cơ bản, đặc biệt đối với việc thực hiện nội dung “Phát triển con người toàn diện 

và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá 

thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ 

quốc”. Trong bối cảnh hiện nay để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc đòi 
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hỏi các cấp các ngành, các địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa 

vai trò, giá trị bản sắc văn hoá trong phát triển; nhận thức rõ mối quan hệ giữa 

phát triển Văn hoá và phát triển Kinh tế-xã hội; giữa vai trò của văn hoá, bản sắc 

văn hoá đối với sự phát triển con người toàn diện. 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Anh (chị) hiểu thế nào là bản sắc văn hoá các tộc người ở Việt Nam? Bản 

sắc văn hoá các tộc người ở Việt Nam được hình thành từ những cơ sở thực tiễn 

nào? 

2. Bản sắc văn hoá các tộc người ở Việt Nam có những biểu hiện nổi bật và 

đặc điểm cơ bản nào? 

3. Làm gì để phát huy bản sắc văn hoá các tộc người ở Việt Nam trong sự 

nghiệp xây dựng, phát triển đất nước hiện nay ? 
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Chuyên đề 4: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG VÀ 

VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, GIÁ TRỊ CỦA TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO  

Ở VIỆT NAM 

 

4.1. Khái quát chung về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam 

4.1.1. Khái quát chung về các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay 

Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo khác nhau, có những tôn giáo du 

nhập từ bên ngoài vào (hay còn gọi là tôn giáo ngoại nhập) như Phật giáo, Công 

giáo, Tin Lành, Islam giáo, Baha’i, Cơ đốc Phục lâm, Giáo hội các thánh hữu 

ngày sau của chúa Giêsu Kitô (hay còn gọi là Mặc Môn), v.v.. Có những tôn giáo 

sinh ra ở trong nước như Đạo Cao Đài, Phật giáo Hoà Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương, 

Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam,  Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà 

Lơn, v.v.. Hiện nay, Việt Nam có 16 tôn giáo được nhà nước công nhận tư cách 

pháp nhân. Ngoài ra, ở Việt Nam còn có rất nhiều các tổ chức, nhóm tôn giáo, các 

hiện tượng tôn giáo mới chưa được công nhận tư cách pháp nhân. Tổng số tín đồ 

các tôn giáo ở Việt Nam theo số liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 20186 là 

27 triệu người. 

Dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày những nét khái quát nhất về 16 tôn giáo đã 

được công nhận tư cách pháp nhân ở Việt Nam. 

Phật giáo  

Phật giáo là một tôn giáo lớn trên thế giới, có nguồn gốc từ Ấn Độ, ra đời 

vào khoảng thế kỷ thứ VI trước công nguyên. Người sáng lập ra Phật giáo là Thích 

Ca Mâu Ni (Đức Phật), vốn là hoàng tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và hoàng 

hậu Ma Da, ở thành Ca Tỳ La Vệ (ngày nay thuộc Nepal). Mặc dù có cuộc sống 

giàu sang, nhưng Thái tử Tất Đạt Đa luôn suy tư về cuộc đời, về những nỗi khổ 

                                           
6 Năm 2019, cuộc tổng điều tra dân số đã đưa ra kết quả về tổng số tín đồ các tôn giáo khác xa với các con số của 

ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân Vận Trung ương và của các tôn giáo đưa ra. Theo kết qủa điều tra dân số, tổng 

số tín đồ của Phật giáo là khoảng 4 triệu người, thấp hơn rất nhiều so với con số 14 triệu mà Ban Tôn giáo Chính 

phủ đưa ra, thấp hơn cả số lượng tín đồ mà cuộc Tổng điều tra dân số năm 2009 đã công bố, do vậy, theo chúng 

tôi  đây là một kết qủa cần phải xem lại.  
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đau của sinh, lão, bệnh, tử và làm thế nào để thoát khỏi mọi nỗi khổ. Thái tử Tất 

Đạt Đa đã từ bỏ tất cả cuộc sống giàu sang, vợ con và ngai vàng mà vua cha sẽ 

truyền lại để đi tìm con đường giải thoát. Trải qua vô vàn khó khăn, thử thách, trải 

qua nhiều cách thức tu tập khác nhau, cuối cùng Thái tử Tất Đạt Đa đã giác ngộ, 

đã tìm ra con đường giải thoát. Sau khi đắc đạo, Đức Phật đã dành cả cuộc đời 

còn lại của mình7 để đi thuyết pháp, truyền bá con đường giải thoát đến với tất cả 

mọi người. Sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, các đệ tử của Ngài đã cùng tập hợp 

lại để ghi lại những lời Phật dạy, tạo thành các bộ kinh lưu truyền cho đến ngày 

hôm nay. Đồng thời, sau khi Đức Phật nhập niết bàn, nhất là thời kỳ vua Asoka 

(vua A Dục), một vị vua rất sùng kính Phật giáo của Ấn Độ, Phật giáo đã được 

truyền rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam. 

Giáo lý Phật giáo cho rằng cuộc đời là vô thường, mọi sự vật, hiện tượng 

trong tự nhiên, xã hội và con người đều biến đổi không ngừng, không có gì là 

thường hằng, bất biến. Cuộc đời con người là bể khổ, muốn thoát khổ con người 

phải xoá bỏ được tam độc: tham (tham lam), sân (nóng giận), si mê (mê lầm) đồng 

thời phải thực hành giữ giới (ngũ giới…), định (thiền định) và tuệ (trí tuệ). Phật 

giáo đặt ra mục tiêu giúp con người giải thoát mọi khổ đau, chỉ cho con người con 

đường thoát khổ. Các giáo lý cơ bản của Phật giáo chứa đựng trong Tứ diệu đế 

(Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế), Thập nhị nhân duyên (mười hai nguyên nhân 

gây ra nỗi khổ), thuyết luân hồi, nhân quả, nghiệp báo, v.v.. 

Phật giáo được truyền vào Việt Nam khoảng những năm đầu công nguyên. 

Hiện nay, đang có hai loại quan điểm khác nhau về thời điểm Phật giáo du nhập 

vào Việt Nam. Quan điểm thứ nhất cho rằng Phật giáo du nhập vào Việt Nam thế 

kỷ thứ II SCN; quan điểm thứ hai cho rằng Phật giáo du nhập vào Việt Nam 

khoảng thế kỷ thứ II TCN, như vậy, chênh lệch giữa hai quan điểm này là  khoảng 

bốn thế kỷ. Phật giáo truyền vào Việt Nam theo hai con đường, đường bộ theo 

hướng từ phương Bắc xuống; đường biển từ phương Nam truyền lên. Những 

                                           
7 Theo quan điểm của Phật giáo Nam Tông Đức Phật đi thuyết pháp trong 45 năm, còn theo quan điểm của Phật 

giáo Bắc tông là 49 năm . 
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người đầu tiên truyền Phật giáo vào Việt Nam là những nhà sư Ấn Độ và các nhà 

sư Trung Hoa. Do vậy, Phật giáo Việt Nam ngay từ ban đầu đã chịu ảnh hưởng 

cả hai hệ phái lớn của Phật giáo đó là Phật giáo Bắc tông (hay Bắc truyền) và Phật 

giáo Nam tông (hay Nam truyền).  

Ở miền Bắc, Luy Lâu là một trung tâm Phật giáo những thế kỷ II-III SCN. 

Các tài liệu cho thấy thời kỳ này ở Luy Lâu đã có nhiều ngôi chùa, có đội ngũ 

tăng sỹ đông đảo, nhiều bộ kinh Phật đã được dịch. Trong các thế kỷ tiếp theo, 

không có nhiều tư liệu để cho chúng ta biết rõ hơn về Phật giáo giai đoạn này. 

Đến thời kỳ Lý, Trần, có thể nói đây là thời kỳ Phật giáo phát triển rực rỡ trong 

lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thời kỳ Lý Trần, rất nhiều ngôi chùa đã được xây 

dựng, nhiều ngôi chùa vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay như chùa Một cột, 

chùa Phật tích, v.v.. Đội ngũ tăng sỹ Phật giáo hết sức đông đảo, nhiều hoạt động 

Phật giáo đã được triều đình tổ chức long trọng. Bia Sùng Thiện Diên linh đã ghi 

lại sự kiện Lễ hội đèn Quảng Chiếu đã được tổ chức trọng thể tại Thăng Long thời 

Lý. Thời Lý Trần, các vua quan rất sùng kính Phật giáo, tôn trọng các vị sư, nhiều 

vị được phong làm Quốc sư, được triều đình tôn làm các vị quân sư, giúp các vị 

vua xây dựng đường lối trị nước, yên dân. Có không ít vua, quan và người trong 

hoàng tộc hai triều đại Lý Trần đã xuất gia tu hành. Lý Công Uẩn từ nhỏ đã sống 

trong chùa, được các sư nuôi dưỡng dạy dỗ. Vua Lý Thánh Tông, vị vua thứ ba 

nhà Lý là thế hệ thứ hai của thiền phái Thảo Đường; vua Trần Nhân Tông, vị vua 

thứ ba nhà Trần xuất gia tu hành và trở thành người sáng lập thiền phái Trúc Lâm 

Yên Tử.  

Sau thời Lý Trần, do nhiều nguyên nhân khác nhau, Phật giáo không còn vị 

trí như trước. Mặc dù vậy, thời Lê, nhất là thời Lê Trung Hưng, các vị vua thời 

nhà Lê đã cho xây dựng, trùng tu, tôn tạo nhiều ngôi chùa. Giai đoạn này, Phật 

giáo phát triển mạnh mẽ tại các làng xã, gắn với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của 

quảng đại quần chúng nhân dân. Thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, Đàng trong-

Đàng ngoài do chiến tranh liên miên, đời sống nhân dân cực khổ, Phật giáo cũng 

không có nhiều điều kiện phát triển. 
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Đến thời kỳ nhà Nguyễn (1802-1945), sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi, nhà 

Nguyễn củng cố quyền lực, Phật giáo cũng được quan tâm phát triển. Nhiều ngôi 

chùa được xây dựng mới hoặc trùng tu, tôn tạo, đúc chuông, tô tượng, v.v.. Ngay 

từ thời kỳ các chúa Nguyễn (1558-1777), đã có chính sách sắc tứ cho các ngôi 

chùa. Bên cạnh đó, thời chúa Nguyễn và vua Nguyễn còn có chính sách xây dựng 

các quốc tự (tức các ngôi chùa của triều đình, của nhà nước) và phong chức Tăng 

cương cho các vị sư. Theo chính sách này, các ngôi quốc tự (thường là các ngôi 

chùa được ban sắc tứ) do các vị Tăng cương phụ trách, các vị này được hưởng 

lương và các bổng lộc của triều đình.  

Từ năm 1945 cho đến trước năm 1981, Phật giáo Việt Nam  trải qua một 

cuộc chấn hưng trên phạm vi cả ba miền đất nước. Thời gian này, Phật giáo Việt 

Nam mặc dù có thời gian thành lập tổ chức giáo hội chung, nhưng về cơ bản vẫn 

tồn tại chủ yếu dưới các hình thức tổ chức như các sơn môn, pháp phái, các hội, 

v.v.. Đến năm 1981, có 9 tổ chức hệ Phái Phật giáo Việt Nam tiêu biểu tập hợp 

lại tại Đại hội thống nhất Phật giáo Việt Nam để cho ra đời Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam như hiện nay. 

Hiện nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm có Hội đồng chứng minh và Hội 

đồng trị sự. Đứng đầu Hội đồng chứng minh là Đức pháp chủ - Hoà thượng Thích 

Phổ Tuệ, đứng đầu hội đồng trị sự là Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, chủ tịch Hội 

đồng trị sự. Ngoài ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn có 13 ban, ngành, viện. 

Chẳng hạn, Ban Tăng sự, Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban giáo dục 

tăng ni, Ban văn hoá, Ban Từ thiện xã hội, Viện Nghiên cứu Phật học, v.v.. Tại 

các tỉnh/thành phố, có Ban Trị  sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành 

phố. Ở các quận/huyện, có Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận 

huyện.  

Theo số liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ, hiện nay tín đồ Phật giáo trên cả 

nước ta có khoảng trên 14 triệu tín đồ, đông nhất trong số các tôn giáo ở Việt 

Nam. Cơ sở thờ tự của Phật giáo rất đa dạng gồm: chùa, thiền viện, tịnh xá, tịnh 

thất, niệm Phật đường, v.v.. Muốn trở thành tín đồ Phật giáo, mọi người cần phải 
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làm lễ quy y tam bảo (quy y Phật, quy y Pháp, quy y tăng) do một vị tăng sỹ thực 

hiện. Trong buổi lễ quy y, vị tăng sỹ sẽ giảng giải về ý nghĩa của Tam bảo, về con 

đường giải thoát, về ngũ giới…  

Hiện nay, Phật giáo Việt Nam có 3 hệ phái chính: hệ phái Bắc tông (hay Bắc 

truyền), hệ phái Nam tông (hay Nam truyền) và hệ phái Khất sỹ. Hệ phái Bắc tông 

là hệ phái có số lượng tín đồ lớn nhất, tín đồ chủ yếu là người Kinh. Hệ phái Bắc 

tông có mặt cả ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Hệ phái Nam tông chủ yếu 

trong cộng đồng người Khmer ở Nam Bộ, phân bố chủ yếu ở các tỉnh Tây Nam 

Bộ. Hệ phái Nam tông  có một số đặc điểm khác với hệ phái Bắc tông ở trang 

phục (các tăng sỹ mặc áo màu nghệ, hở vai) và không chủ trương ăn chay. Các 

ngôi chùa của hệ phái Nam tông có phong cách riêng, giống như các ngôi chùa ở 

Thái Lan, Myanmar, Campuchia, v.v.. Kinh tạng của hệ phái Nam tông sử dụng 

chữ Pali. Hệ phái Khất sỹ là một hệ phái xuất phát ở Việt Nam, do Tổ sư Minh 

Đăng Quang sáng lập năm 1944. Hệ phái Khất sỹ có sự dung hoà, kết hợp của cả 

hệ phái Bắc tông và hệ phái Nam tông. Hệ phái Khất sỹ chủ yếu ở miền Nam, một 

số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đặc trưng nổi bật của hệ phái Khất sỹ về mặt 

kiến trúc đó là nơi thờ tự gọi là tịnh xá (chứ không gọi là chùa), kiến trúc của tịnh 

xá nhất định phải có nhà Bát giác là nơi thờ Phật Thích ca. 

Công giáo 

Công giáo là tôn giáo lớn trên thế giới, ra đời thế kỷ thứ I SCN, người sáng 

lập là Giêsu, sau được tín đồ tôn là Chúa Giêsu. Theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu là 

con của ông Giuse và Đức mẹ Maria, Ngài sinh ra vào đêm ngày 24/12 rạng sáng 

ngày 25/12 tại thành Jesusalem (thuộc Irsael ngày nay). Ngày sinh của Chúa Giêsu 

(Giáng sinh, Noel) là một ngày lễ lớn của Công giáo, ngày lễ này đã lan toả trên 

khắp thế giới, ngay cả những quốc gia không theo Công giáo, ngày lễ này cũng 

được tổ chức rất trọng thể.  

Công giáo là một tôn giáo có tổ chức chặt chẽ trên toàn thế giới. Toà thánh 

Vatican tại Rome, thủ đô của Italia là trung tâm của Công giáo trên toàn thế giới. 

Đứng đầu toà thánh là Giáo hoàng, người đứng đầu Công giáo trên toàn thế giới. 
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Giáo hội Công giáo của các nước trên toàn thế giới đều chịu sự chi phối của toà 

thánh Vatican về mặt tôn giáo. Chẳng hạn, việc phong chức, phong phẩm cho các 

giáo sỹ Công giáo ở tất cả các quốc gia đều do Vatican quyết định. Đường hướng 

hành đạo, giáo luật, v.v... đều do Vatican chỉ đạo và xây dựng. 

Giáo lý Công giáo được chứa đựng trong Kinh Thánh. Kinh Thánh gồm có 

2 bộ Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước gồm có 46 quyển viết về Thiên chúa và quá 

trình Thiên chúa sáng tạo ra thế giới và con người. Tân Ước gồm 27 quyển, trong 

đó có 4 quyển viết về cuộc đời chúa Giêsu. Công giáo cho rằng, Chúa Giêsu là 

con của Đức chúa cha hay Đức chúa trời, là ngôi thứ hai trong Tam vị nhất thể 

(ba ngôi trong một) gồm: Đức chúa Cha, đức chúa con và chúa thánh thần. 

Công giáo du nhập vào Việt Nam khoảng đầu thế kỷ XVI. Theo sách Khâm 

định Việt sử thông giám cương mục (1856) vào năm 1533, đời vua Lê Trang Tông 

(thời Lê Trung Hưng), có một vị giáo sỹ tên là Inêku truyền giáo vào vùng Ninh 

Cường, Nam Định. Tuy nhiên, trải qua một khoảng thời gian khá dài sau đó, việc 

truyền giáo của các giáo sỹ thừa sai vào Việt Nam mới chỉ đạt được một số kết 

quả nhất định. Năm 1615, nhà thờ Công giáo đầu tiên đã được xây dựng ở Đàng 

trong . Trong thế kỷ XVII và XVIII, số tín đồ Công giáo có khoảng trên 200.000 

tín đồ. Tuy nhiên, phải đến đầu thế kỷ XIX, khi vua Gia Long lên ngôi, Công giáo 

mới có sự phát triển một cách mạnh mẽ và để lại những dấu ấn rõ nét hơn  trước. 

Tuy vậy, trong giai đoạn các vua đầu triều Nguyễn Công giáo đã vấp phải chính 

sách cấm đạo gay gắt, một số linh mục thừa sai đã bị tử hình. Chỉ đến khi Pháp 

nổ súng xâm lược Việt Nam và đặt ách thống trị thì Công giáo mới có điều kiện 

phát triển mạnh mẽ. 

Hiện nay, Công giáo ở Việt Nam có khoảng gần 7 triệu tín đồ, đông thứ hai 

trong số các tôn giáo ở Việt Nam. Cơ cấu tổ chức của Công giáo ở Việt Nam hiện 

nay gồm 27 Giáo  phận thuộc 3 Tổng Giáo phận là Tổng Giáo  phận Hà Nội, Tổng 

Giáo phận Huế và Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là: 1. Giáo 

phận Hà Nội, 2.Giáo phận Bắc Ninh, 3.Giáo phận Hưng Hoá, 4.Giáo phận Lạng 

Sơn và Cao Bằng, 5.Giáo phận Hải Phòng, 6.Giáo phận Thái Bình, 7.Giáo phận 
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Bùi Chu, 8.Giáo phận Phát Diệm, 9.Giáo phận Thanh Hoá, 10.Giáo phận Vinh, 

11.Giáo phận Hà Tĩnh, 12. Giáo phận Huế; 13. Giáo phận Buôn Ma Thuột; 

14.Giáo phận Đà Nẵng; 15. Giáo phận Nha Trang; 16. Giáo phận Quy Nhơn; 17. 

Giáo phận Kontum; 18. Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh; 19. Giáo phận Bà 

Rịa; 20. Giáo phận Cần Thơ; 21. Giáo phận Đà Lạt; 22. Giáo phận Xuân Lộc, 

23.Giáo phận Long Xuyên; 24. Giáo phận Phú Cường, 25. Giáo phận Phan Thiết; 

26. Giáo phận Vĩnh Long; 27. Giáo phận Mỹ Tho. Đứng đầu các giáo phận là các 

giám mục, người có toàn quyền quyết định mọi vấn đề của giáo phận. Trực thuộc 

giáo phận là các giáo xứ do các linh mục phụ trách. Giúp việc cho các linh mục ở 

các giáo xứ là Ban hành giáo. Dưới giáo xứ là các giáo họ. Ngoài các giáo phận, 

Công giáo ở Việt Nam còn có Hội đồng Giám mục Việt Nam.  

Cơ sở thờ tự của Công giáo là nhà thờ. Ở Việt Nam, có nhiều nhà thờ Công 

giáo nổi tiếng không chỉ vì giá trị lịch sử mà còn có giá trị nghệ thuật như Nhà 

thờ Lớn (Hà Nội), nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), Nhà thờ 

Đá Phát Diệm, Nhà thờ La Vang, Nhà thờ Kẻ Sở, Nhà thờ Phú Nhai, v.v.. Trong 

số khoảng 6000 nhà thờ Công giáo trên khắp cả nước, có 4 nhà thờ được Giáo 

hoàng sắc phong là vương cung thánh đường, đó là các nhà thờ: nhà thờ Đức Bà 

Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), Nhà thờ La Vang, Nhà thờ Kẻ Sở, Nhà thờ 

Phú Nhai, 

Các ngày lễ lớn của Công giáo Việt Nam là: Lễ giáng sinh (Noel), Lễ phục 

sinh, v.v.. các chức sắc của Công giáo là Giám mục (người đứng đầu một giáo 

phận), linh mục (người đứng đầu giáo xứ), mỗi giáo xứ lại có Ban hành giáo gồm 

có các chức danh như trưởng ban hành giáo (ông trùm, ông chánh), phó ban hành 

giáo, thủ quỹ, uỷ viên ban hành giáo, v.v.. 

Tin Lành: 

Tin Lành là một tôn giáo lớn trên thế giới, được tách ra khỏi Công giáo vào 

thế kỷ XVI. Những người đầu tiên khởi xướng thành lập Tin Lành là Luther 

(người Đức) và J.Calvin (người Pháp). Cả Luther và Calvin đều là các linh mục 

Công giáo, do bất bình với những suy thoái của Công giáo và Giáo  hội Công giáo 
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Rôma, nên đã kêu gọi sự cải tổ Công giáo, chính vì điều này đã tạo nên một làn 

sóng hướng ứng mạnh mẽ, dù bị Giáo hội Công giáo đàn áp nhưng kết quả  là Tin 

Lành đã ra đời. Sự ra đời của Tin Lành cũng gắn với sự phát triển của chủ nghĩa 

tư bản đang hình thành và thay thế chế độ phong kiến châu Âu.  

Do tách ra từ Công giáo với tinh thần đổi mới, nên Tin Lành vẫn giữ lại 

những nội dung của Công giáo, nhưng cũng có những điểm mới. Sự tương đồng 

và khác biệt giữa Công giáo và Tin Lành thể hiện ở những điểm chính sau: 

Công giáo Tin Lành 

Kinh thánh: Cựu ước và Tân ước 39/46 quyển của Cựu ước và Tân ước 

Chuẩn mực của giáo lý và đức tin là 

Kinh thánh, văn kiện của Tòa thánh,... 

Chỉ tin Kinh thánh, nói và làm theo Kinh 

thánh, không thừa nhận các văn bản khác. 

Để hiểu lời Chúa, giáo sĩ và tín đồ đọc 

Kinh thánh và kinh bổn khác  

Giáo sĩ và tín đồ chỉ đọc Kinh thánh, 

không dùng kinh bổn 

Thừa nhận Bà Maria đồng trinh chọn 

đời, thờ lạy Bà Maria. 

Bà Maria chỉ đồng trinh cho đến khi sinh 

Chúa Giêsu. Không thờ lạy Bà Maria.  

Tôn sùng và thờ lạy các thánh tông đồ, 

thánh tử đạo 

Kính trọng, noi gương, chứ không tôn 

sùng và thờ lạy các thánh tông đồ, thánh tử 

đạo 

Tin có Thiên Đàng, Hỏa Ngục và Luyện 

Ngục 

Tin có Thiên Đàng và Hỏa Ngục, không 

tin có Luyện Ngục 

Thờ tranh ảnh, hình tượng. Tôn sùng và 

thực hiện hành hương đến các thánh địa, 

nhất là Jerusalem, núi Xinai, đền thành 

Phêrô và Phaolô. 

Không thờ tranh ảnh, hình tượng. Không 

tôn sùng và thực hiện hành hương đến các 

thánh địa, kể cả Jerusalem, núi Xinai, đền 

thành Phêrô và Phaolô 

Nhấn mạnh vào lễ nghi, nên rườm rà 

trong lễ nghi cách thức hành đạo 

Nhấn mạnh vào lẽ đạo, nên đơn giản trong 

lễ nghi và cách thức hành đạo 
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Thực hiện bảy phép bí tích: Rửa tội, 

Thêm sức, Giải tội, Thánh thể, Xức dầu, 

Truyền chức, Hôn phối 

Chỉ thực hiện các phép bí tích: Báp tem, 

Thánh thể và Hôn phối. Một số hệ phái có 

thêm lễ Dâng con trẻ cho Thiên Chúa. 

Lễ Rửa tội được thực hiện với trẻ em sơ 

sinh, với nghi thức dội một ít nước lên 

đầu đương sự một cách tượng trưng. 

Lễ Báp tem được thực hiện với những 

người đủ tuổi hiểu biết lẽ đạo (15 tuổi), với 

nghi thức dìm cả người xuống nước. 

Tín đồ xưng tội trong tòa kín với linh 

mục là hình thức chủ yếu 

Tín đồ xưng tội trực tiếp với Thiên Chúa 

(giữa nhà thờ, trước đám đông) 

Nhà thờ xây dựng đồ sộ theo lối cổ, bài 

trí công phu, cầu kỳ, được cho là nơi 

Chúa ngự một cách linh thiêng 

Nhà thờ xây dựng theo lối hiện đại, đơn 

giản. Đôi khi, sử dụng hội trường, nhà của 

tín đồ làm điểm nhóm lễ, chia sẻ lời Chúa. 

Nhà thờ mang tính cố định/ Nhà Chúa Nhà thờ không hoàn toàn mang tính cố 

định/ bán nhà thờ/ thay đổi nhà thờ/ nơi 

sinh hoạt tôn giáo 

Chức sắc: nam giới, giữ chế độ độc thân, 

có thần quyền/ thay mặt Thiên Chúa ban 

phúc, tha tội cho tín đồ (trung gian giữa 

tín đồ và Thiên Chúa) 

Chức sắc: chủ yếu là nam giới, một số hệ 

phái có cả nữ giới, không giữ chế độ độc 

thân, không có thần quyền 

Tổ chức giáo hội chặt chẽ, gồm 3 cấp: 

Tòa thánh - Giáo phận - Giáo xứ. Ngoài 

ra, còn có các cấp trung gian: Giáo miền, 

Giáo tỉnh, Giáo hạt 

Xây dựng các giáo hội độc lập, thường là 

hai cấp Trung ương và Hội thánh cơ sở/ chi 

hội. Một số hệ phái có thêm cấp trung gian 

là Giáo khu hay Địa hạt 

Duy trì dòng tu (Nam/ Nữ, Giáo hoàng/ 

Giáo phận, chiêm niệm/ hoạt động) 

Không duy trì hệ thống dòng tu 

Hiện nay Tin Lành có mặt ở hầu hết các nước trên thế giới, nhưng tập trung 

nhất là Mỹ, các nước Bắc Âu, v.v.. 

Đạo Tin Lành chính thức truyền vào Việt Nam năm 1911. Dấu mốc Tin Lành 

truyền vào Việt Nam là việc thành lập Hội Thánh tại Đà Nẵng năm 1911. Những 
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nhà truyền giáo Tin Lành đầu tiên đến Việt Nam là những giáo sỹ thuộc Hội phúc 

Âm truyền giáo (viết tắt là CMA, có nguồn gốc từ Mỹ).  

Thời kỳ đầu truyền vào Việt Nam, Tin Lành gặp nhiều khó khăn do bị Pháp 

khi đó đang đô hộ Việt Nam ngăn trở. Sau khi Mỹ thay thế Pháp chiếm miền Nam 

Việt Nam thì Tin Lành mới có điều kiện phát triển mạnh. Sau năm 1975, sau khi 

Mỹ rút khỏi miền Nam, Tin Lành không phát triển, thậm chí chững lại. Phải đến 

khi Việt Nam đổi mới, mở cửa hội nhập, chính sách đối với tôn giáo của Đảng, 

Nhà nước có sự đổi mới, lúc này Tin Lành mới bắt đầu phục hồi và phát triển. 

Giai đoạn những năm cuối thập niên 80 và thập niên 90 của thế kỷ XX đánh 

dấu sự phát triển bùng nổ của Tin Lành. Điều đáng lưu ý là giai đoạn này, Tin 

Lành chủ yếu phát triển trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, 

duyên hải miền Trung và các tỉnh miền núi phía Bắc. Ở các tỉnh miền núi phía 

Bắc, Tin Lành chủ yếu phát triển mạnh trong cộng đồng dân tộc Mông, một bộ 

phận dân tộc Dao. Các dân tộc khác như Tày, Nùng, Thái, Sán Dìu, v.v.. thì không 

có nhiều người theo Tin Lành. Ở Tây Nguyên, Tin Lành phát triển trong nhiều 

tộc người ở Tây Nguyên, nhưng đông nhất là các tộc người như Ê Đê, Gia Rai, 

Mơ Nông, v.v.. Số tín đồ Tin Lành người dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên 

chiếm trên 90% tổng số tín đồ ở khu vực này. Ở khu vực miền núi phía Bắc cũng 

tương tự như vậy. 

Như vậy, sự phát triển của Tin Lành ở Việt Nam trong mấy chục năm vừa 

qua chủ yếu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự phát triển trong vùng người 

Kinh ở đồng bằng không nhiều. Đến nay, tổng số tín đồ Tin Lành của cả nước ta 

khoảng trên 1 triệu người. 

Hiện nay, ở Việt Nam có Tổng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) và 

Tổng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), đây là 2 tổ chức hệ phái Tin 

Lành lớn của Việt Nam. Ngoài ra, còn có rất nhiều hội thánh Tin Lành xuất hiện 

ở Việt Nam như Trưởng lão, Baptit, v.v.. Nhiều hội thánh Tin Lành đã được Nhà 

nước công nhận tư cách Pháp nhân, nhưng cũng có những hội thánh chưa được 

công nhận. 
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Islam giáo 

Islam giáo là một tôn giáo lớn trên thế giới, ra đời vào thế kỷ thứ VII tại bán 

đảo Ả Rập. Người sáng lập là Muhammad, được tín đồ tôn làm Thiên sứ. Ở Việt 

Nam, Islam giáo thường quen gọi là Hồi giáo. Tuy nhiên, đây là cách gọi không 

chính xác cần phải thay đổi. Bởi khi Islam giáo truyền vào người Hồi Hột của 

Trung Quốc, tên gọi Hồi giáo ra đời như vậy để chỉ tôn giáo của người Hồi theo 

cách gọi của Trung Quốc.  

Sau khi ra đời, Islam giáo lan nhanh trên toàn bộ bán đảo Ả Rập và các quốc 

gia trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Mặc dù vậy, Islam giáo chủ yếu 

tập trung ở các quốc gia trung đông, Bắc Phi, một số quốc gia châu Á, v.v.. những 

năm gần đây, Islam giáo có xu hướng phát triển sang các quốc gia Châu Âu, châu 

Mỹ.  

Islam giáo tôn thờ Thượng đến Allah, tôn Muhammad là Thiên sứ của 

Thượng đế. Giáo lý của Islam giáo được chứa đựng trong Thiên Kinh Qur’an. Các 

tín đồ phải tuân thủ 5 trụ cột: 1.Tuyên xưng đức tin;  2. Ngày làm lễ 5 lần; 3. 

Tháng chay Ramadan; 4. Bố thí và 5. Hành hương về thánh địa Mecca. Đối với 

tín đồ Islam giáo, buổi lễ trưa thứ sáu hằng tuần có ý nghĩa quan trọng, bắt buộc 

phải tham dự, do vậy, buổi lễ này các tín đồ tập trung về thánh đường làm lễ rất 

đông. 

Giáo luật Islam quy định, tín đồ không được ăn thịt lợn, không được ăn 

những con vật lưỡng cư (vừa sống ở dưới nước vừa có thể sống trên cạn), những 

con vật có móng vuốt, đặc biệt là không được ăn những con vật mà được giết mổ 

không theo cách của Islam giáo quy định. Do vậy, thực phẩm của tín đồ Islam 

giáo được quy định rất nghiêm ngặt, được gọi là đồ Halal.  

Cơ sở thờ tự của Islam giáo là thánh đường. Thánh đường Islam giáo thường 

có kiến trúc mái vòm và màu sắc xanh trắng cũng như biểu tượng trăng lưỡi liềm 

với 5 ngôi sao. Bên trong thánh đường Islam giáo không có ảnh tượng, chỉ là một 

không gian rộng rãi để tín đồ tập trung làm lễ. Phía trên có thiết kế giống như một 
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vòm cửa để tín đồ hướng về phía đó làm lễ. Bên cạnh có bục cao để người hướng 

dẫn làm lễ có thể đứng lên để nói cho rõ. 

Islam giáo du nhập vào Việt Nam khoảng thế kỷ thứ XI, công đồng dân tộc 

Chăm là cộng đồng tiếp nhận Islam giáo.  

Hiện nay, Việt Nam có khoảng hơn 30.000 tín đồ Islam giáo. Nếu như tính 

cả số lượng tín đồ Chăm Bani (Chăm Awal) thì tổng số tín đồ Islam giáo ở Việt 

Nam là hơn 80.000 người. Theo một số quan điểm, Chăm Bani được xem là Hồi 

giáo cũ, còn Chăm Islam (là Hồi giáo mới). Trong nội dung này, con số 30.000 là 

chỉ tính Hồi giáo mới. Tín đồ Islam giáo ở Việt Nam đại đa số là người Chăm, 

ngoài ra có một số ít tín đồ là người gốc Ấn Độ, gốc Mã Lai, Indonesia. Ngoài ra, 

còn có một số ít tín đồ thuộc các dân tộc khác như người Kinh, người Hoa, người 

Khmer … nhưng không đáng kể. Các cộng đồng Islam giáo ở Việt Nam phân bố 

ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, 

Tây Ninh, Bình Phước, An Giang, Kiên Giang, Long An, Trà Vinh, v.v.. Đông 

nhất là An Giang và Thành Phố Hồ Chí Minh.Trong số này, An Giang là tỉnh có 

đông tín đồ Islam giáo nhất với khoảng 15.000 tín đồ, Thành phố Hồ Chí Minh 

có số tín đồ đông thứ hai với khoảng 10.000 tín đồ. Các tỉnh khác, có tỉnh có vài 

nghìn tín đồ, có tỉnh chỉ có vài chục tín đồ.  

Islam giáo ở Việt Nam hiện nay có 4 tổ chức: Ban đại diện cộng đồng Hồi 

giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh Tây Ninh, Ban 

Đại diện cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh Ninh Thuận và Cộng đồng Hồi giáo 

(Islam) tỉnh An Giang. Ở các tỉnh khác, chưa có ban đại diện, các tín đồ sinh hoạt 

tại các thánh đường. 

Cộng đồng Islam giáo ở Việt Nam hoạt động tôn giáo ổn định, chấp hành tốt 

chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có mối quan 

hệ tốt với các cộng đồng dân tộc khác cũng như với các tôn giáo khác. Từ khi đất 

nước mở cửa hội nhập quốc tế, cộng đồng Islam giáo ở Việt Nam mở rộng quan 

hệ, giao lưu với cộng đồng Islam giáo trên thế giới và khu vực. Cộng đồng Islam 
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giáo ở Việt Nam có mối quan hệ gần gũi với cộng đồng Islam giáo ở Campuchia, 

Malaysia, Indonesia, v.v..  

Đạo Cao Đài 

Đạo Cao Đài (tên gọi đầy đủ là Đại đạo tam kỳ phổ độ) là một tôn giáo nội 

sinh ở Việt Nam, ra đời năm 1926 ở Nam Bộ, những người sáng lập là Ngô Văn 

Chiêu (1878-1932), Lê Văn Trung (1876-1934), Phạm Công Tắc (1876-1959), 

Cao Quỳnh Cư (1888-1919), v.v..  Những thập niên đầu của thế kỷ XX tại Nam 

Bộ có nhiều biến động về đời sống chính trị, kinh tế xã hội và tư tưởng. Đây là 

thời kỳ thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa, các cuộc khởi nghĩa, các 

phong trào đấu tranh nổi lên nhưng đều thất bại, đời sống của các tầng lớp trong 

xã hội đi vào bế tắc, cùng khổ. Trong khi đó, những tôn giáo lớn như Phật giáo 

cũng đang suy thoái và thực hiện công cuộc chấn hưng. Các tôn giáo khác cũng 

không đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Đây là một trong những nguyên nhân 

khiến cho những năm đầu thế kỷ XX, ở Nam Bộ xuất hiện nhiều tôn giáo nội sinh. 

Thời gian này, do ảnh hưởng của văn hoá phương Tây, nhất là phong trào Thông 

linh, một số trí thức tư sản ở Nam Bộ tham gia phong trào “cầu cơ, chấp bút”. 

Chính phong trào này là cơ sở hình thành đạo Cao Đài.  

Đạo Cao Đài có mục đích tạo nên một tôn giáo tổng hợp của tất cả các tôn 

giáo, có thể thay thế cho các tôn giáo, chính vì vậy mà Đạo Cao Đài có tên đầy 

đủ là Đại đạo tam kỳ phổ độ. Có nghĩa là đạo lớn, được ban xuống cho nhân loại 

vào thời kỳ thứ 3 (tam kỳ), cũng là thời kỳ mạt pháp. Chính vì vậy, Đạo Cao Đài 

là sự kết hợp của nhiều tôn giáo, tín ngưỡng như Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo, 

Công giáo, v.v.. với phương châm “tam giáo quy nguyên”, “ngũ chi hợp nhất” tức 

là thống nhất 3 tôn giáo là Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo và thống nhất 5 ngành 

đạo: đạo Nhân (Khổng Tử), đạo Thần (Khương Thái Công), đạo Thánh (Chúa Giê 

su), đạo Tiên (Lão Tử) và đạo Phật (Thích Ca Mâu Ni).  

Chính vì tổng hợp các tôn giáo khác nhau nên đối tượng thờ cúng của đạo 

cao Đài rất phong. Ngoài đối tượng thờ phụng chính là Đức Chí tôn, hay Thượng 

đế với đạo hiệu là Cao Đài Tiên ông đại Bồ Tát Ma ha tát, có biểu tượng con mắt 
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trái, đạo Cao Đài còn thờ Lão Tử, Khổng Tử, Phật Thích ca, Lý Thái Bạch, Quan 

Thế Âm, chúa Giê Su và nhiều vị thần linh khác.  

Giáo lý của đạo Cao Đài được thể hiện chủ yếu trong các sách Pháp Chánh 

truyền, Tân luật, Đại thừa chân giáo, Ngọc đế chân truyền, Thánh ngôn hợp tuyển. 

Đạo cao Đài yêu cầu tín đồ thực hiện ngũ giới (không sát sinh, không trộm cắp, 

không tà dâm, không nói dối, không uống rượu) và tứ đại điều quy (ôn hoà, cung 

kính, khiêm tốn, nhường nhịn). Đạo Cao Đài chú trọng việc thực hành theo đạo 

đức Nho giáo như tam cương, ngũ thường, tam tòng, tứ đức8. Các ngày lễ chính 

(đại lễ) của đạo Cao Đài gồm: Lễ thượng nguyên (vào rằm tháng giêng), Lễ trung 

nguyên (rằm tháng bảy), Lễ Diêu Trì Kim Mẫu (rằm tháng Tám), Lễ hạ nguyên 

(rằm tháng Mười), v.v.. 

Hệ thống chức sắc của đạo Cao Đài rất phức tạp, gồm: Giáo tông, chưởng 

pháp, đầu sư, phối sư, giáo hữu, giáo sư, lễ sanh, chức việc. Hệ thống chức sắc 

của đạo Cao Đài lại chia thành nam phái và nữ phái tương ứng với hệ thống tổ 

chức cũng khá phức tạp gồm: Bát quái đài, Hiệp thiên đài và Cửu trùng đài.  

Bát quái đài: đây là cơ quan có quyền lập pháp, nhưng lại là một cơ quan có 

tính chất vô hình, nên thực chất quyền lập pháp thuộc về Hiệp thiên đài, cơ quan 

giữ quyền cầu cơ hiệp thông với thượng đế và các đấng thiêng.  

Cửu trùng đài là cơ quan hành pháp của đạo Cao Đài, tổ chức của Cửu trùng 

đài gồm có 9 viện: Hộ viện, lương viện, học viện, y viện, nông viện, hoà viện, lại 

viện, lễ viện, công viện. Cửu trùng đài có 3 phái là Thái – Thượng – Ngọc. Giáo 

tông, Chưởng pháp, Đầu sư là 3 ngôi cao nhất của Cửu trùng đài.  

Hiệp thiên đài là cơ quan tư pháp của đạo, có nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ nền 

đạo. Hiệp thiên đại có 3 chi: Pháp-đạo-thế. Chi pháp cao nhất là Hộ pháp; chi đạo 

cao nhất là Thượng phẩm; chi thế cao nhất là Thượng sanh.  

Hiện nay, đạo Cao Đài có các hệ phái sau đây được công nhận tư cách pháp 

nhân: 1.Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên; 2. Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo; 3. 

                                           
8Nguyễn Thanh Xuân (2020), Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 167-168. 
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Hội thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu; 4. Hội thánh truyền giáo Cao Đài; 5. 

Hội thánh Cao Đài Tây Ninh; 6. Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo; 7. Hội thánh 

Cao Đài Bạch Y liên đoàn Chơn Lý; 8. Hội thánh Cao Đài Chơn lý; 9. Hội thánh 

Cao Đài Việt Nam Bình Đức; 10. Hội thánh Cao Đài Cầu Kho-Tam quan và Pháp 

môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh vô vi.  

Hiện nay, tổng số tín đồ Cao Đài trên cả nước theo Ban Tôn giáo Chính phủ 

là 1,2 triệu người9. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh Nam Bộ. Trong số các tỉnh, thành 

phố có đạo Cao Đài, Tây Ninh là tỉnh có đông tín đồ nhất.  

Phật giáo Hoà Hảo 

Phật giáo Hoà Hảo là một tôn giáo nội sinh ra đời năm 1939 tại làng Hoà 

Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, nay thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân 

tỉnh An Giang. Người sáng lập là ông Huỳnh Phú Sổ, ông được tín đồ tôn làm 

giáo chủ của Phật giáo Hoà Hảo.  

Ông Huỳnh Phú Sổ sinh ra trong một gia đình khá giả trong vùng. Thủa nhỏ, 

ông thường đau yếu, chính vì vậy, sau khi học xong tiểu học, ông phải bỏ học 

giữa chừng để chữa trị bệnh. Ông được gia đình đưa lên Thất Sơn chữa bệnh, 

trong thời gian này ông có tu theo Bửu Sơn Kỳ Hương, một tôn giáo nội sinh do 

Phật Thầy Tây An (tức ông Đoàn Minh Huyên) sáng lập. Khi khỏi bệnh trở về, 

Đức Huỳnh Phú Sổ không những đã học được cách chữa bệnh, cứu người mà còn 

bộc lộ khả năng thuyết pháp, giảng đạo, xuất ra sấm kệ. Người đến theo ông để 

được chữa bệnh và nghe giảng đạo ngày càng đông. Và đến ngày 18/5/1939 (âm 

lịch), Đức Huỳnh Phú Sổ làm lễ thành lập đạo, lấy tên làng Hoà Hảo là tên tôn 

giáo. Phật giáo Hoà Hảo xuất hiện từ đó. 

Giáo lý của Phật giáo Hoà Hảo được thể hiện trong Sấm giảng và Thi văn 

giáo lý. Sấm giảng gồm có các cuốn: Sấm giảng khuyên người đời tu niệm, kệ dân 

của người khùng, Giác mê tâm kệ, Khuyến thiện, Cách tu hiền và cách ăn ở của 

người bổn đạo. Còn Thi văn giáo lý bao gồm các bài thi văn xướng hoạ. Cốt lõi 

                                           
9 Còn theo số liệu của đạo Cao Đài công bố là trên 2 triệu người. 
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giáo lý Phật giáo Hoà Hảo là “Học phật, tu nhân”. Học Phật là học các giáo lý của 

Phật giáo như luân hồi, nhân quả, nghiệp báo, v.v.. còn tu nhân là làm người tốt, 

làm điều thiện, tránh điều ác, là tu theo đạo làm người. Một trong những điều quan 

trọng của tu nhân đó là thực hành tứ ân: 1. Ân cha mẹ, tổ tiên; 2. Ân đất nước; 3. 

Ân Tam bảo; 4. Ân đồng bào và nhân loại. Muốn tu nhân, muốn trở thành một 

con người tốt trước hết cần phải nhớ ơn và làm những việc tốt để báo đáp đối với 

cha mẹ, tổ tiên, nhớ ơn đất nước, Tam bảo, ân đồng bào và nhân loại.  

Phật giáo Hoà Hảo có 2 ngày lễ chính đó là ngày khai đạo 18/5 âm lịch và 

ngày sinh nhật của Đức Huỳnh Giáo chủ, ngày 25/11 âm lịch. 

Lễ nghi của Phật giáo Hoà Hảo rất đơn giản. Phật giáo Hoà Hảo khuyến 

khích tín đồ đề cao sự giản dị trong thực hành nghi lễ, cốt ở sự thành tâm của mỗi 

người. Bàn thờ của Phật giáo Hoà Hảo thường bài trí rất đơn giản, đó là tấm Trần 

dà10, có ảnh của Đức Huỳnh Phú Sổ. Ngoài ra, trong mỗi gia đình tín đồ, ngoài 

bàn thờ chính, còn có bàn thờ cửu huyền thất tổ, bàn thờ thông thiên ở trước nhà. 

Lễ vật dâng cúng cũng đơn giản như nước, trà, hoa, trái cây, v.v.. Khi thực hành 

nghi lễ, tín đồ Phật giáo Hoà Hảo chủ yếu niệm “Nam mô A di đà Phật” hoặc 

“Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni Phật”, ngoài ra có một số bài nguyện ngắn.  

Phật giáo Hoà Hảo không có hệ thống chức sắc, chủ trương tín đồ tu tại gia. 

Tuy nhiên, do yêu cầu phát triển đạo, sau này Phật giáo Hoà Hảo đã thành lập Ban 

trị sự Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo (cấp trung ương), và Ban trị sự ở cấp cơ sở (cấp 

xã). Hiện nay, tín đồ Phật giáo Hoà Hảo có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố, tuy nhiên 

tập trung chủ yếu từ Khánh Hoà trở vào, đông nhất là tỉnh An Giang. Trụ sở Ban 

Trị  sự Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo hiện nay đặt tại An Hoà Tự, thuộc thị trấn 

Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.  

Trong những năm qua, Phật giáo Hoà Hảo rất tích cực trong các hoạt động 

từ thiện xã hội, an sinh xã hội. Nhiều hình thức hoạt động của Phật giáo Hoà Hảo 

đã được người dân, chính quyền đánh giá cao như cơm từ thiện, chăm sóc người 

                                           
10 Trần dà là một tấm vải màu đỏ nhưng đã làm cho hoại sắc không còn là màu đỏ nữa.  
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già, trẻ em mồ côi, xây nhà tình thương, làm đường, cầu giao thông nông thôn 

(thay thế cho các cầu tre, cầu khỉ ở các tỉnh Nam Bộ), thành lập đội xe chở bệnh 

nhân nghèo miễn phí 24/7, v.v.. Mô hình đội xe cứu thương miễn phí hiện nay 

ngày càng phát triển không chỉ ở quy mô, số lượng mà còn lan toả ra nhiều tỉnh, 

thành phố khác.  

Bửu Sơn Kỳ Hương 

Bửu Sơn Kỳ Hương là một tôn giáo nội sinh do ông Đoàn Minh Huyên 

(1807-1886), thường được tôn xưng làm Phật Thầy Tây An thành lập năm 1849 

tại Cốc ông Đạo Kiến (nay là Tây An cổ tự, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang. Ông Đoàn Minh Huyên quê quán ở Đồng Tháp. Ông vốn tu theo Phật 

giáo, nhưng luôn chú trọng tư tưởng nhập thế. Ông được xem như một ông đạo 

trong bối cảnh người dân miền Tây Nam Bộ những năm giữa thế kỷ XIX chịu 

đựng nhiều rủi ro do chiến tranh, cướp bóc, đói kém, dịch bệnh hoành hành. Ông 

Đoàn Minh Huyên vừa chữa bệnh vừa truyền bá tư tưởng Bửu Sơn Kỳ Hương, 

vừa tổ chức khai hoang lập ấp, lập trại, lập chùa, v.v.. nên đã thu phục được hàng 

nghìn tín đồ tin theo.  

Giáo lý của Bửu Sơn Kỳ Hương gồm có “Học Phật-tu nhân” và việc báo đáp 

“Tứ đại trọng ân” gồm: 1.Ân Trời, Phật; 2. Ân quân vương; 3. Ân cha mẹ và 4. 

Ân sư phụ. Theo Bửu Sơn Kỳ Hương, tín đồ cần phải học tập giáo lý của Phật 

giáo, đây là cơ sở quan trọng cho việc tu nhân. Việc tu nhân là cốt lõi của mỗi tín 

đồ. Tu nhân là sửa mình, là sống theo đạo làm người, là trở thành một con người 

tốt. Một con người tốt cũng là người luôn ghi nhớ và thực hành tứ ân. Giáo lý Bửu 

Sơn Kỳ Hương cũng quy định tín đồ phải thực hiện ngũ giới: Không sát sinh, 

không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. 

Bàn thờ của Bửu Sơn Kỳ Hương hết sức đơn giản, nơi trang trọng nhất bài 

trí một tấm trần điều, tượng trưng cho lòng từ bi, yêu thương, đoàn kết, v..v. các 

lễ vật cũng rất đơn giản chỉ là nước, hương hoa, nhang đèn… Tín đồ Bửu Sơn Kỳ 

Hương lập bàn thờ Trần điều, bàn thờ gia tiên và bàn thờ thông thiên. Khi hành 

lễ, tín đồ chủ yếu niệm Nam mô A Di đà Phật.  
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Tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương tu tại gia, có cuộc sống gia đình bình thường. 

Tôn giáo này cũng không có chức sắc, cũng không chủ trương xây dựng cơ sở thờ 

tự. Những chùa Bửu Sơn Kỳ Hương hiện nay chủ yếu là những cơ sở có từ trước.  

Các ngày lễ chính của Bửu Sơn Kỳ Hương gồm: Lễ thượng ngươn (Rằm 

tháng giêng); Lễ Phật đản; Lễ Vu Lan (Rằm tháng bảy); Lễ Hạ ngươn (Rằm tháng 

mười). Ngoài ra, còn có các lễ theo tập quán dân tộc, tết Đoan Ngọ và lễ giỗ Phật 

Thầy Tây An (12/8 âm lịch).   

Tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương hiện nay không nhiều,  tập trung chủ yếu ở các 

tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long, 

Tiền Giang11. 

Có thể thấy, Bửu Sơn Kỳ Hương là một tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ ra đời 

sớm nhất trong số các tôn giáo nội sinh. Chính vì vậy, các tôn giáo sau này như 

Phật giáo Hoà Hảo, Tứ Ân Hiếu nghĩa, v.v.. đã ảnh hưởng rất nhiều từ Bửu Sơn 

Kỳ Hương, hoặc cũng có thể xem như các tôn giáo nội sinh sau này là sự phát 

triển của Bửu Sơn Kỳ Hương.  

Tứ Ân Hiếu Nghĩa 

Tứ Ân Hiếu nghĩa là một tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ ra đời năm 1867 tại 

An Phú, An Giang, người sáng lập là ông Ngô Lợi (còn gọi là Ngô Viện, Cao Văn 

Do, Bảy Do, Năm Thiếp). Ông Ngô Lợi vốn là một tín đồ của Bửu Sơn Kỳ Hương, 

là đệ tử của Phật Thầy Tây An. Sau khi tiếp thu những giáo lý của Bửu Sơn Kỳ 

Hương, ông Ngô Lợi cũng vừa truyền đạo, vừa chữa bệnh vừa hướng dẫn nông 

dân khai hoang lập ấp. 

Giáo lý của Tứ ân Hiếu nghĩa là sự kế thừa của Bửu Sơn Kỳ Hương, trọng 

tâm là “Học phật, tu nhân”, “tứ đại trọng ân”. Cũng giống như Bửu Sơn Kỳ 

Hương, Tứ ân Hiếu nghĩa chủ trương tín đồ tu tại gia, phản đối ly gia cắt ái (xuất 

gia), tín đồ có cuộc sống gia đình bình thường. Các nghi lễ của Tứ Ân hiếu nghĩa 

chú trọng sự thành tâm,  

                                           
11. Nguyễn Thanh Xuân (2020), Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 198.  
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Khác với Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa có cơ cấu tổ chức có phần 

phức tạp hơn. Ông Ngô Lợi được tín đồ tôn làm Đức Bổn sư, là người sáng lập 

đạo. Dưới đức Bổn sư có các Cao đồ, là những đại đệ tử. Trong số này lại chia ra 

thành các ông Trò và các ông Gánh. Ông gánh là người chăm lo, phụ trách việc 

tu tập của một gánh. Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa có 24 gánh. Mỗi một gánh có một 

trưởng gánh và một số người giúp việc cho trưởng gánh. Các trưởng gánh không 

do bầu cử mà suy cử và thường là theo hình thức cha truyền con nối.  

Cơ sở thờ tự của Tứ Ân Hiếu Nghĩa gồm có chùa, đình, miếu, tam bửu gia… 

Các cơ sở này là nơi tổ chức thực hành các nghi lễ của đạo, chứ không phải là nơi 

tu hành của các tín đồ hay chức sắc như trong Phật giáo. Tam bửu gia là cơ sở thờ 

tự của mỗi gánh, Tứ Ân Hiếu Nghĩa có 24 gánh thì cũng có 24 Tam bửu gia. Các 

Tam bửu gia này được xem như “nhà thờ họ”của mỗi gánh và được gia đình ông 

trưởng gánh trông coi.  

Kinh sách của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa gồm một số bộ tiêu biểu như: Bà-la-

ni Kinh, Hiếu nghĩ kinh, Kinh pháp bửu trường sanh, Kinh siêu độ, v.v.. Đây là 

những cuốn kinh do Đức Bổn sư Ngô Lợi viết ra bằng chữ Hán để giảng giải về 

ý nghĩa của tu nhân, học Phật, về đạo lý làm người, cùng như để hướng dẫn tín đồ 

tu tập, tụng niệm… 

Ngoài các kinh nói trên, Tứ Ân Hiếu Nghĩa còn có các bài sấm giảng được 

viết bằng các thể loại thơ lục bát, thất ngôn, ngũ ngôn, v.v.. nội dung cũng xoay 

quang giáo lý của Tứ Ân Hiếu Nghĩa nhằm mục đích giúp cho tín đồ dễ tiếp thu, 

dễ thuộc, dễ hiểu, dễ thực hành.  

Hiện nay, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa phân bố chủ yếu ở một số tỉnh như An 

Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Kiên Giang, Bà 

Rịa - Vũng Tàu với tổng số tín đồ ước khoảng 80.000 người. Trong số này, An 

Giang là tỉnh có đông tín đồ nhất. Hiện nay, Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa là tổ chức 

cao nhất trong đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa có trụ sở đặt tại chùa Tam Bửu - Phi Lai, 

thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.  
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Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam 

Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam ra đời trong những năm đầu của thế kỷ XX 

tại Nam Bộ, người sáng lập là ông Nguyễn Văn Bồng (1886-1958). Ông được tín 

đồ tôn làm Đức Tông sư Minh Trí. 

Do chịu ảnh hưởng của Phật giáo, cùng với tinh thần yêu nước và bối cảnh 

lịch sử Nam Bộ những năm đầu thế kỷ XX đã khiến Đức Tông sư Minh Trí trăn 

trở vể về con đường giúp đời, giúp dân. Chính vì vậy, đức Tông sư Minh Trí đã 

đề ra phương châm hành đạo của Tịnh độ cư sỹ Phật hội là “Phước huệ song tu”. 

Phước huệ song tu tức là tu phước và tu huệ. “Tu phước” tức là tích cực làm điều 

thiện, điều lành, giúp đời, giúp người; “tu huệ” là nâng cao trí tuệ theo con đường 

Phật giáo để đạt được giải thoát. Đây chính là đặc sắc của Tịnh độ cư sỹ Phật hội 

Việt Nam. Ở bất cứ cơ sở thờ tự nào của đạo, đều có một phòng thuốc nam “Phước 

thiện”. Đây là mô hình phòng khám chữa bệnh bằng thuốc nam đạt yêu cầu, tiêu 

chuẩn của một phòng khám của Bộ Y tế. Người dân nghèo có thể đến đây bắt 

mạch, bốc thuốc, điều trị chữa bệnh hoàn toàn miễn phí. Kinh phí để duy trì các 

phòng thuốc nam này đều dựa vào các mạnh thường quân, những tấm lòng nhân 

ái của cộng đồng, tất cả những người làm việc tại các phòng khám này đều trên 

tinh thần thiện nguyện. 

Giáo lý của Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam chứa đựng trong các kinh sách 

như Lễ bái lục phương, Phu thê ngôn luận, Đạo đức-phưng thức thực hành, Giới 

luật, Phật học vấn đáp, Phước huệ song tu, Phương pháp kiến tánh. Người tu theo 

Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam phải làm lễ quy y tam bảo, thực hành ngũ giới. 

Cũng giống như nhiều tôn giáo nội sinh khác, Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam 

không chủ trương ly gia cắt ái, tín đồ tại gia, có cuộc sống gia đình bình thường12. 

Phương pháp tu hành của Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam đúng như tên gọi, chú 

trọng đến pháp môn tịnh độ, cầu vãng sanh tịnh độ.  

                                           
12Nguyễn Thanh Xuân (2020), Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 192-193. 
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Cơ cấu tổ chức của Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam hiện nay gồm: Ban trị 

sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam. Bên dưới là Ban trị sự 

Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam các tỉnh/thành phố.  

Cơ sở thờ tự của Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam là các ngôi chùa với tên 

gọi có chữ Hưng đứng đầu ví dụ: Hưng An tự, Hưng Quảng tự, Hưng Gia tự, 

Hưng Minh tự, v.v.. Các ngôi chùa này cũng được gọi là các hội quán. Ngoài chữ 

Hưng và chữ tự cố định, chữ ở giữa thường gắn với tên địa danh mà ngôi chùa đó 

đóng. Ngôi chùa của Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam khá giống với các ngôi 

chùa khác, chỉ khác một chút về bài trí đối tượng thờ cúng. Thông thường, trong 

chùa chỉ bài trí pho tượng Phật A Di đà. Các ngôi chùa này cũng đồng thời là các 

cơ sở thuốc nam phước thiện. 

Hiện nay, Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam có hàng trăm phòng thuốc nam 

phước thiện. Hằng năm, các phòng thuốc nam này đã khám, chữa bệnh, bốc thuốc, 

… cho hàng trăm nghìn người, góp phần không nhỏ giúp đỡ những người nghèo 

khổ, những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Đóng góp vào công tác từ thiện, 

an sinh xã hội của các tỉnh, thành phố nói có sự hiện diện của Tịnh độ cư sỹ Phật 

hội Việt Nam. Những đóng góp của Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam với đời sống 

xã hội thật đáng quý, đây chính là thể hiện đạo lý tương thân, tương ái, lá lành 

đùm lá rách… của dân tộc Việt Nam.  

Minh Sư đạo 

Minh Sư đạo có tên đầy đủ là Giáo hội Phật đường Nam tông Minh Sư đạo. 

Tôn giáo này vốn có tên gọi là Tiên Thiên đạo khi ở Trung Quốc và được đổi 

thành Minh Sư đạo khi vào Việt Nam. Đây là một tôn giáo có nguồn gốc ở Trung 

Quốc, được du nhập vào Việt Nam khoảng cuối thế kỷ XIX, thời vua Tự Đức. Từ 

khi truyền bá vào Việt Nam với hơn 150 năm, Minh Sư đạo đã xây dựng được 

hàng trăm ngôi chùa, hiện nay chỉ còn lại khoảng 50 ngôi, phân bố chủ yếu ở các 

tỉnh, thành phố từ Huế trở vào Nam13.  

                                           
13. Nguyễn Thanh Phong (2018), “Đạo Minh Sư trong đời sống xã hội Nam Bộ nửa cuối thế kỷ 19 đến nửa đầu 

thế kỷ 20”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 8, tr. 99-101. 
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Ngôi chùa Minh Sư đạo đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng là Minh Chiếu 

Phật đường (ở Chợ Lớn), ngôi thứ hai có tên gọi là Quảng Tế Phật đường (1863) 

được xây dựng tại Hà Tiên. Tiếp theo, các ngôi chùa khác lần lượt được xây dựng 

là Chiếu Minh Phật đường, Quảng Nam Phật đường (Sài Gòn), Vĩnh Tế Phật 

đường, Vân Nam Phật đường (Quy Nhơn)14, v.v..  

Minh Sư đạo là một tôn giáo được xây dựng trên nền tảng thống nhất tinh 

hoa của Tam giáo (Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo). Giáo lý Minh Sư đạo đề cao 

từ bi, giáo ngộ, giải thoát, chủ trương tự độ, tự tha. Đối tượng thờ phụng của Minh 

sư đạo rất đa dạng bao gồm: Ngọc hoàng Thượng đế, Diêu Trì Kim Mẫu, Thích 

Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Thái Thượng Lão Quân, Địa tạng vương Bồ tát, Cửu 

huyền thất tổ, Thần hoàng bổn cảnh, thổ địa, vong linh, v.v.. Trong quá trình du 

nhập và phát triển ở Việt Nam, Minh Sư đạo cũng chịu ảnh hưởng và tiếp thu văn 

hoá, tín ngưỡng bản địa bằng việc đưa vào thần điện của mình các nhân vật như 

Phù Đổng Thiên Vương, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Trần Hưng Đạo, v.v.. Mặt khác, 

Minh Sư đạo cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến sự hình thành, phát triển của các 

tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ trên các phương diện như giáo lý, đối tượng thờ cúng, 

phương thức tu tập. Trong số này, đạo Cao Đài và Tứ Ân Hiếu Nghĩa có nhiều 

ảnh hưởng của Minh Sư đạo. Ông Ngô Lợi, người sang lập Tứ Ân Hiếu Nghĩa 

cũng từng tu theo Minh Sư đạo.  

Kinh sách của Minh Sư đạo rất phong phú bao gồm: Ngọc Hoàng kinh, Diêu 

Trì Kim Mẫu kinh, Quan đế Đào Viên Minh Thánh kinh, Quan Thánh giáng bút 

chân kinh, Thái Thượng cảm ứng thiên, Thanh tịnh kinh, Cứu khổ kinh, Thiên 

Ngươn kinh, Khổng Tử tâm kinh, Đạo Môn nhật tụng, Thiện Môn nhật dụng 

kinh15, v.v.. Các kinh sách của Minh Sư đạo đều bằng chữ Hán. Các kinh sách này 

đã có ảnh hưởng nhiều đến trường phái tư tưởng, tôn giáo ở Nam Bộ những năm 

cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.  

                                           
14. Nguyễn Thanh Xuân (2020), Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 186. 
15. Nguyễn Thanh Phong (2018), “Đạo Minh Sư trong đời sống xã hội Nam Bộ nửa cuối thế kỷ 19 đến nửa đầu 

thế kỷ 20”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 8, tr. 107. 
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Ngày 1/10/2008, Chính phủ trao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo cho 

Giáo hội Phật đường Nam tông Minh Sư đạo. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của 

Minh Sư đạo là “Hiệp nhất tinh hoa của ba nền tôn giáo Nho – Thích – Đạo để từ 

đó tu hành, tự độ, độ tha nhằm giáo hoá chúng sinh, hồi đầu hướng thiện, tu chân 

giải thoát”. Hiện nay, Minh Sư đạo hiện diện ở gần 20 tỉnh, thành phố vùng Nam 

Bộ như Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Hậu Giang, Cần 

Thơ, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Ninh Bình, Quảng Nam, Bến 

Tre, Kiên Giang, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, v.v.. Tại Hà Nội, 

Minh Sư đạo cũng có một cơ sở là Diệu Nam Phật đường trên phố Đại La. Tổ 

đình của Minh Sư đạo đặt tại Quang Nam Phật Đường, số 17 Trần Quang Khải, 

phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Minh Sư đạo hiện có 53 ngôi 

chùa, khoảng 300 vị lão sư, khoảng 12.000 tín đồ16, tín đồ của Minh Sư đạo bao 

gồm cả người Hoa và người Việt. 

Minh Lý đạo 

Minh Lý đạo có tên gọi đầy đủ là Minh lý đạo Tam tông miếu là một tôn 

giáo nội sinh được hình thành ở Việt Nam năm 1924. Sự ra đời của tôn giáo này 

gắn với sự kiện cầu cơ tại gia đình ông Âu Kiệt Lâm (pháp danh Minh Chánh), 

người Hoa gốc Minh Hương tại Sài Gòn. Sự kiện cầu cơ này có sự tham gia của 

các ông Nguyễn Văn Miết, Nguyễn Văn Xưng, Lê Văn Ngọc, Võ Văn Thạnh, 

Nguyễn Văn Đề17… 

Tên gọi Minh lý đạo Tam tông miếu được những người sáng lập giải thích: 

minh có nghĩa là thấu hiểu, lý là sự thật, là lẽ phải tuyệt đối. Minh lý nghĩa là thấu 

hiểu được lẽ phải tuyệt đối. Tam tông miếu là cơ sở thờ tự đầu tiên của đạo. Tam 

tông miếu được xây dựng năm 1926, hai năm sau khi Minh lý đạo ra đời, và hoàn 

thành năm 1927. Tam tông miếu được xây dựng trên đất của gia đình ông bà Trần 

                                           
16. Nguyễn Thanh Phong (2018), “Đạo Minh Sư trong đời sống xã hội Nam Bộ nửa cuối thế kỷ 19 đến nửa đầu 

thế kỷ 20”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 8, tr. 103. 
17. Nguyễn Thanh Xuân (2020), Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 189. 
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Kim Ký hiến tặng có địa chỉ tại số 82, đường Cao Thắng, phường 4, quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh hiện nay. 

Minh Lý đạo chịu ảnh hưởng của tam giáo: Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. 

Do vậy, giáo lý của Minh Lý đạo chính là sự chắt lọc giáo lý của ba tôn giáo này, 

nhằm hướng dẫn tín đồ tu tập, tu tâm sửa tính, hướng đến giác ngộ, giải thoát. Về 

kinh sách, Minh Lý đạo có các bộ kinh sau: Kinh bố cáo, Kinh sám hối, Kinh tịnh 

nghiệp vãn, Kinh nhựt tụng, Kinh giác thế. Các kinh này đều được viết bằng tiếng 

Việt.  

Cơ sở thờ tự của Minh Lý đạo không thờ ảnh tượng, chỉ thờ bài vị. Bao gồm 

bài vị của Diêu Trì Kim Mẫu, Ngọc hoàng Thượng đế, Hồng quân Lão tổ, Tam 

Giáo tổ sư (Phật Thích Ca, Lão tử, Khổng tử), tứ đại Bồ tát (Địa Tạng Bồ tát, Văn 

Thù Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát, Quan Âm Bồ tát), cuối cùng là bài vị của Ngũ đẩu 

Tinh quân và chư Phật, chư Tiên. 

Về tổ chức, Minh Lý đạo gồm có các cơ quan như sau: cơ quan cao nhất là 

Hội đồng Hội thánh, kế đó là Viện Bảo đạo (lo phần tu tịnh, giữ gìn đạo pháp), 

đứng đầu Viện Bảo đạo là vị Tổng lý; tiếp theo là Viện Hành đạo (lo về công việc 

hành chính của đạo), đứng đầu Viện này là Hiệp lý. Người đứng đầu ngôi Tam 

Tông Miếu gọi là chủ trì (không gọi là trụ trì như Phật giáo). Từ khi thành lập, 

người đứng đầu Minh Lý đạo là ông Âu Kiệt Lâm, sau khi ông mất, ông Nguyễn 

Văn Miết (pháp danh Minh Thiện) thay thế.  

Minh Lý đạo là một tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ, ra đời từ khá sớm tuy nhiên, 

số lượng tín đồ không nhiều, địa bàn hoạt động cũng chỉ tập trung ở Thành phố 

Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An. Số lượng tín đồ vào khoảng 1000 

người.  

Đạo Bà La môn 

Là một tôn giáo có lịch sử lâu đời ở Ấn Độ, tiền thân của Ấn Độ giáo 

(Hinduism) ngày nay. Đạo Bà La môn ra đời trên cơ sở của Veda giáo, hay tôn 

giáo Veda, một tôn giáo cổ của Ấn Độ mà nền tảng của tôn giáo này là Kinh Veda 
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- một tác phẩm văn học cổ xưa nhất, chứa đựng những tri thức và trí tuệ không 

chỉ của riêng Ấn Độ mà của toàn nhân loại.  

Đạo Bà La môn tôn thờ thần Brahma với tư cách là một vị thần tối cao, sáng 

tạo ra vũ trụ và vạn vật. Bên cạnh đó còn có thần Vishnu (vị thần bảo tồn) và thần 

Shiva (vị thần huỷ diệt). Ba vị thần này chính là tam vị nhất thể, tuy nhiên, trong 

đạo Bà La môn, thần Brahma được tôn sùng nhất.  Đạo Bà La môn có nhiều các 

hình thức, nghi thức, nghi lễ thờ cúng các vị thần linh, trong đó chú trọng các hình 

thức tế lễ các vị thần linh, nhất là thần lửa.  

Hiện nay, ở Việt Nam đạo Bà la môn chỉ tồn tại trong cộng đồng người Chăm 

ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Theo một số tài liệu, Bà La môn giáo được 

truyền vào vương quốc Champa từ rất sớm, trải qua nhiều thăng trầm, đạo Bà La 

môn vẫn tồn tại trong một bộ phận người Chăm cho đến ngày hôm nay18. 

Do đạo Bà La môn khi truyền vào cộng đồng người Chăm thời kỳ vương 

quốc Champa đã bị bản địa hoá, nên có những đặc điểm khác với Bà La môn giáo 

ở Ấn Độ. Người Chăm phần nhiều không hiểu giáo lý, giáo luật, kinh sách của 

đạo Bà La môn, họ không nhận mình là tín đồ Bà La môn giáo mà nhận mình là 

Chăm Ahier. Nếu như đạo Bà La môn tôn thờ tam vị nhất thể gồm 3 vị thần: 

Brahma, Vishnu, Shiva thì đạo Bà La môn của người Chăm ở Việt Nam chủ yếu 

tôn thờ thần Shiva (thần huỷ diệt), thờ biểu tượng Linga – Yoni. 

Các cơ sở thờ tự của đạo Bà La môn ở Việt Nam hiện nay là các đền tháp, 

đây là nơi thờ cúng các vị thần linh và các vị vua Champa. Hiện nay ở Ninh Thuận, 

Bình Thuận, Bình Định và một số tỉnh khác vẫn còn các ngôi đền tháp của người 

Chăm theo Bà La môn. Việc thờ cúng của người Chăm Bà la môn vẫn được diễn 

ra tại các đền tháp này. Các nghi lễ, lễ hội chính của người Chăm Bà La môn là 

Lễ mở cửa tháp, Lễ Kate, Lễ Cambum, v.v.. Ngoài ra, người Chăm Bà La môn 

còn có nhiều nghi lễ liên quan đến vòng đời người, các nghi lễ nông nghiệp, v.v..  

                                           
18 Người Chăm ở Việt Nam hiện nay theo 3 tôn giáo chính: Bà la môn, Bà ni và Islam giáo. Khác với Islam giáo, 

đạo Bà la môn và Bà ni chỉ tập trung trong cộng đồng người Chăm ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.  
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Đạo Baha’i19 

Bắt nguồn từ phong trào chủ nghĩa Babi kéo dài từ năm 1844 - 1852, tôn giáo 

Baha’i theo cổ ngữ Ả Rập nghĩa là “sự vinh quang” ra đời năm 1863 tại Ba Tư cũ 

nay là Iran, người sáng lập tôn giáo này là Baha'u'llah (có nghĩa là vinh quang của 

Thượng Đế). Đạo Baha’i là một tôn giáo hoàn cầu với nền quản trị độc lập trên toàn 

thế giới là Tòa Công lý quốc tế với trên 6.000.000 tín đồ ở khắp 235 quốc gia, lãnh 

thổ. Đạo Baha'í được truyền vào Việt Nam từ năm 1954 bởi một nữ tín đồ người Ấn 

Độ là bà Shirin Fozdar.  

Trước năm 1975, Việt Nam có khoảng 205.000 tín đồ theo đạo Baha'i, hiện 

nay có gần 7.000 tín đồ phân bố ở 45 tỉnh/thành phố, tập trung nhiều nhất tại: 

Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh 

Thuận, Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Nam và Hà Nội. 

Tháng 3/2007, đạo Baha'i được chính phủ cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 

tôn giáo với tên gọi “Cộng đồng Tôn giáo Baha'i Việt Nam”, và được điều hành 

bởi “Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam”. Ngày 14 tháng 7 năm 2008, 

Ban Tôn giáo Chính phủ đã ký quyết định công nhận tổ chức đối với Cộng đồng 

tôn giáo Baha’i Việt Nam. Năm 2014, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i tổ chức Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2014 - 2015 đồng thời kỷ niệm 60 

năm hình thành và phát triển của tôn giáo Baha’i tại Việt Nam. 

Chủ trương của tôn giáo Baha’i là lấy sự thân ái, cảm thông và hợp tác đa 

chủng, xóa bỏ sự đói nghèo, đề cao giá trị đạo đức xã hội, bảo vệ mọi nguyên lý 

về bình đẳng, nhấn mạnh sự giáo dục phổ thông bắt buộc, quy định chế độ hôn 

nhân một vợ một chồng, nhấn mạnh sự phục tùng chính sách, pháp luật của nhà 

nước, bảo vệ hòa bình, ... thay thế cho những xung đột, hận thù, bóc lột và mâu 

thuẫn giữa các quốc gia, dân tộc, tôn giáo. Tôn giáo Baha’i không có tu sĩ, các 

sinh hoạt của đạo tại bất cứ thành phố, thị trấn hoặc làng xã nào đều được phối 

                                           
19 Nội dung này tham khảo bài viết “Tôn giáo Baha’i góp phần vào sự tiến bộ của xã hội” đăng trên website của 

Ban Tôn giáo Chính phủ.  
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hợp bởi một Hội đồng gồm 9 uỷ viên được bầu cử bằng phiếu kín mỗi năm một 

lần gồm tất cả tín đồ Baha’i trưởng thành sống tại mỗi địa phương.  

Hưởng ứng tinh thần của Toà Công lý Quốc tế, cơ cấu quản trị tối cao của 

Tôn giáo Baha’i đến thanh thiếu niên: “Mọi thế hệ.. đều được có cơ hội để đóng 

góp vào sự phát triển của xã hội, vào một giai đoạn đặc biệt trong đời họ. Đối với 

thế hệ thanh thiếu niên hiện nay, đây là thời khắc của các bạn! Đây là lúc các bạn 

suy nghĩ, cam kết và rèn luyện bản thân cho cuộc sống phụng sự mà từ đó ơn 

phước sẽ tuôn đổ dồi dào”. Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam đã khởi xướng 

các hoạt động cho giới trẻ bằng việc thường xuyên tổ chức các nhóm cùng nhau 

để thảo luận, khám phá các chủ đề và các câu hỏi của lứa tuổi thanh thiếu niên, 

thông qua các hoạt động đó giúp thanh thiếu niên tôn giáo Baha’i có ý thức trách 

nhiệm đối với sự xây dựng, phát triển của cộng đồng nói chung và hiểu tầm quan 

trọng của cuộc sống phụng sự. 

Với nhiều sinh hoạt phong phú và hữu ích Cộng Đồng Baha’i Việt Nam đã 

đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển chung của cộng đồng xã hội như: tham 

dự các hội thảo, cùng các tôn giáo bạn đối thoại về khả năng góp phần vào các 

chương trình phát triển xã hội và hoạt động nhân đạo từ thiện; tổ chức các hoạt 

động nhân đạo từ thiện, hàng năm đặc biệt vào dịp Lễ Ayyam-i-Ha (Ngày của 

Thượng Đế) từ ngày 25 đến hết tháng 2 dương lịch. Tổ chức rộng khắp tại tất cả 

các địa phương nơi có tín đồ Baha’i, tạo môi trường học tập, sinh hoạt và giáo dục 

đức tin lành mạnh và hướng thiện cho tất cả các thành phần trong cộng đồng xã 

hội, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó có một số hoạt động cốt lõi 

như: các nhóm học tập, Các buổi cầu nguyện, lớp giáo dục đạo đức dành cho thiếu 

nhi và các nhóm thanh thiếu niên. 

Tôn giáo Baha’i tiếp nhận nền văn minh nhân loại trên toàn thế giới và văn 

hóa truyền thống tốt đẹp để giáo dục, hướng dẫn, định hướng cho giới trẻ sáng 

tạo, cống hiến nhiệt huyết và quyết tâm cao của mình. Thanh thiếu niên tôn giáo 

Baha’i đã quy tụ và tham gia các hoạt động xây dựng kỹ năng phụng sự và phát 

triển tri thức, phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp và lòng nhân ái, tích cực lên án, xóa 
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bỏ các tệ nạn của xã hội mà nó trái với phong tục truyền thống, đạo đức, lối sống 

tốt đẹp của dân tộc. 

Trải qua suốt chặng đường hình thành và phát triển, thực hiện nguyên lý mà 

Đức Baha'u'llah để lại, tín đồ tôn giáo Baha’i Việt Nam luôn thực hiện đúng quy 

định của pháp luật, đoàn kết cùng với các tôn giáo bạn sống tốt đời đẹp đạo và 

tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động trong đó có hoạt động từ thiện xẫ 

hội. Với tinh thần hòa hợp, thương yêu đồng loại, tôn giáo Baha’i góp phần vào 

sự tiến bộ của xã hội và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn 

trong tiến trình hội nhập quốc tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Phật giáo Hiếu nghĩa Tà Lơn 

Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn là một tôn giáo nội sinh, được thành lập năm 

1915 với vai trò của một số ông đạo như Đạo Lập, Cử Đa, Ngọc Minh, Ngọc Đắc, 

Ngọc An. Năm 1921, đạo chính thức ra mắt tại Kiên Giang, với vai trò to lớn của 

ông Nguyễn Ngọc An.Sự ra đời của Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn dựa trên cơ sở các 

tôn giáo tín ngưỡng xuất hiện trước đó ở Nam Bộ như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân 

Hiếu nghĩa, v.v.. Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn cũng dựa trên tinh thần “Học phật, tu 

nhân” của Bửu Sơn Kỳ Hương, giáo lý, giáo luật của tôn giáo này hướng đến việc 

học tập những giáo lý Phật giáo, hướng dẫn tín đồ tu tập, sửa mình20. Tên gọi Phật 

giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn có nghĩa là: đây là tôn giáo dựa trên nền tảng Phật giáo, đề 

cao Hiếu Nghĩa và Tà Lơn là địa danh gắn liền với quá trình tu tập của các ông Đạo 

sáng lập ra tôn giáo này.  

Kinh sách của Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn gồm có: Kinh cứu khổ, Kinh Phổ 

môn, Triết thánh đạo, Luật đạo, v.v.. Kinh cứu khổ gồm các bài kệ, bài chú theo pháp 

môn Tịnh độ và Mật tông, xen vào đó là các bài kệ, niệm… của Phật giáo Hiếu nghĩa 

Tà Lơn như Kệ Khai chuông, chú tiêu tai kiết tường, chú Vãng sanh, kệ cứu khổ, 

v.v.. Kinh phổ môn được Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn sử dụng làm nghi thức tụng 

niệm chính bởi tôn giáo này tu theo hạnh cứu khổ, cứu nạn, bố thí…Triết thánh đạo 

                                           
20. Nguyễn Xuân Hậu (2018), “Tìm hiểu đặc điểm kinh sách, giáo lý Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn”, Tạp chí 

Nghiên cứu Tôn giáo, số 11, tr.31-32. 
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được viết năm 1961 do Ông Nguyễn Ngọc An biên soạn trên tinh thần Nho giáo để 

răn dạy bổn phận làm người, rèn luyện trau dồi bản tính cá nhân, bổn phận của người 

tu hành, ứng xử với các quan hệ xã hội, v.v.. Luật đạo được Ông Nguyễn Ngọc An 

soạn năm 1968, là những điều giáo huấn, luật lệ, quy định đối với mỗi tín đồ, cơ sở 

thờ tự của Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn21.  

Giáo lý Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn lấy trọng tâm là “Học phật, tu nhân, 

báo đáp tứ ân”, khuyên con người đề cao sự Hiếu và Nghĩa”. Cũng giống như các 

tôn giáo nội sinh khác, tôn giáo này là sự kết hợp những tinh hoa của tam giáo 

(Nho, Phật, Đạo) để hình thành tư tưởng, giáo lý và đường hướng hành đạo của 

mình. Trong số những giá trị đó “Hiếu”, “Nghĩa”được Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà 

Lơn coi trọng hàng đầu. Hiếu, đạo hiếu tức là phải có hiếu với trời, hiếu với đất, 

hiếu với con người. Nghĩa là có nghĩa với đất nước, với đồng bào, nhân loại22. 

Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn cũng yêu cầu tín đồ phải thực hành tứ ân: Ân đất 

nước; Ân tổ tiên, cha mẹ; Ân tam bảo; Ân đồng bào, nhân loại.  

Hiện nay, Phật Giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn có 08 cơ sở thờ tự (gồm 05 chùa, 

03 am), khoảng 6.500 tín đồ đang sinh sống ở 4 tỉnh, thành phố là An Giang, Cần 

Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang. Phật Giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn không có đội ngũ 

chức sắc chuyên nghiệp, chỉ có các chức việc phụ trách sinh hoạt tôn giáo tại các 

chùa và am, họ là những người tâm đạo, có uy tín trong cộng đồng tín đồ.Ngày 

22/9/2016, Ban Tôn giáo – Sở Nôi vụ tỉnh Kiên Giang đã cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức Phật giáo Hiếu nghĩa Tà lơn. Trụ sở chính 

đặt tại Tổ đình An Bình tự, tổ 39, khu phố Cư Xá, thị trấn Kiên Lương, huyện 

Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. 

 

 

                                           
21. Nguyễn Xuân Hậu (2018), “Tìm hiểu đặc điểm kinh sách, giáo lý Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn”, tlđd, tr.32-

33. 
22. Nguyễn Xuân Hậu (2018), “Tìm hiểu đặc điểm kinh sách, giáo lý Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn”, tlđd, tr.34-

35. 
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Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giêsu Kitô23 

Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, tên tiếng Anh là The 

Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, còn có tên ngắn gọn khác là Giáo 

hội Mặc Môn (lấy tên theo một loại Kinh sách của giáo hội), Móoc Mông-Mormon 

(tên một tộc người dòng dõi ở Israel nhưng sống và chết ở châu Mỹ gắn với giáo 

hội). Tuy nhiên, giáo hội muốn dùng tên đầy đủ là Giáo hội Các Thánh hữu Ngày 

sau của Chúa Giêsu Kitô. Đây là một trong những giáo hội Kitô lớn và nổi tiếng nhất 

trong phong trào Thánh hữu ngày sau (một phong trào Phục hồi Kitô giáo ở thế kỷ 

XIX).  

Giáo hội Mặc Môn được hình thành vào ngày 6 tháng 4 năm 1830 tại Fayette, 

New York, Hoa Kỳ bởi giáo chủ Joseph Smith, người được các tín hữu trong Giáo 

hội xem như là một trong những vị tiên tri ngày sau. Ban đầu, giáo hội mang tên 

là Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô (Church of Jesus Christ), với ý nghĩa do niềm 

tin vào sự phục hồi của giáo hội nguyên thủy. Cũng trong năm này, “Sách Mặc 

Môn - Một Chứng Thư Khác Về Chúa Giêsu Kitô”, một trong những sách thánh 

của Giáo hội được xuất bản. Bốn năm sau, vào tháng 4 năm 1834, giáo hội được 

đổi tên thành Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau (Church of the Latter Day Saints). 

Các tín hữu cho rằng việc đổi tên này là để phân biệt giáo hội của họ là một giáo 

hội của thời kỳ sau cùng, ngay trước ngày tái lâm của Đấng Kitô, với giáo hội của 

Tân Ước. Đến tháng 4 năm 1838, giáo hội một lần nữa đổi tên thành Giáo hội các 

Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Trụ sở chính của giáo hội đặt tại thành 

phố Salt Lake, thủ phủ của bang Utah, Hoa Kỳ, tổ chức theo hệ thống toàn cầu, 

có phạm vi hoạt động ở trên 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở Việt Nam hiện có 

trên 1000 người tin theo tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, là cấp 

giáo hạt thuộc giáo vùng Châu Á nằm trong giáo hội toàn cầu. Tính đến 2013, 

Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô thống kê có hơn 29 ngàn 

giáo khu và chi nhánh, 450 phái bộ truyền giáo, hơn 80 ngàn người truyền giáo, 

                                           
23. Nội dung này được tham khảo bài viết “Tìm hiểu khái quát Giáo hội các thánh hữu ngày sau của chúa Giê su 

Kito của Nguyễn Đăng Bản đăng trên website của Ban Tôn giáo Chính phủ.  

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Fayette,_New_York&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Fayette,_New_York&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/1834
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141 đền thờ, 4 trường đại học và cao đẳng, 15 triệu tín đồ, là tôn giáo lớn thứ tư 

ở Hoa Kỳ. Nhiều nghị sỹ Quốc hội của Mỹ là tín hữu của Giáo hội Mặc Môn. 

Giáo hội Mặc Môn truyền vào Việt Nam từ năm 1962, được chính quyền Sài 

Gòn cấp đăng ký hoạt động vào năm 1967. Tính đến năm 1975, có khoảng trên 

1000  người Việt Nam tin theo, một cơ sở tại 253 đường Thành Thái, Thành phố 

Sài Gòn. Sau năm 1975 cũng như nhiều tổ chức Tin lành khác, Giáo hội THNS 

tạm ngưng hoạt động về mặt tổ chức, phần lớn tín hữu di tản ra nước ngoài, số tín 

hữu còn lại vẫn giữ đạo tại gia. Năm 1995, Giáo hội Mặc Môn hoạt động trở lại ở 

Việt Nam, hình thành 2 điểm nhóm ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, năm 

2011, sáp nhập hai điểm nhóm này thành Giáo hạt Việt Nam. Hiện nay tổ chức 

giáo hội ở Việt Nam có khoảng trên 1000 người tin theo, phạm vi hoạt động tập 

trung chủ yếu tại 2 thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện chủ 

trương, chính sách tự do tôn giáo của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng 

của lãnh đạo và tín hữu Giáo hội, ngày 30/5/2014 Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính 

phủ đã ký Quyết định số 132/QĐ-TGCP về việc công nhận Ban Đại diện lâm thời 

của Giáo Hội các Thánh Hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô Việt Nam. Việc công 

nhận Ban Đại diện lâm thời là cơ sở bước đầu để Nhà nước xem xét tiến tới cấp 

đăng ký hoạt động và công nhận về mặt tổ chức cho giáo hội khi hội đủ điều kiện 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Cơ đốc Phục Lâm24 

Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam (còn gọi là Giáo hội Cơ đốc Phục lâm 

An thất nhật Việt Nam, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Ngày thứ Bảy Việt Nam) là tổ 

chức Tin Lành đứng thứ hai về thời gian truyền giáo vào Việt Nam (1929). Giáo 

hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam là một trong bảy nước thành viên thuộc Liên 

Hiệp Hội Đông Nam Á (SAUM), trực thuộc Tổng Hội Nam Á Thái Bình Dương 

(SSD) của Tổng Hội Cơ Đốc Phục Lâm toàn cầu (GC). Được phân công chăm lo 

việc phát triển tin mừng cứu rỗi của Phúc Âm trên toàn nước Việt Nam. Hiện 

                                           
24 Nội dung này được tham khảo bài viết “Bước đầu tìm hiểu Giáo hội cơ đốc Phục lâm” của Minh Thanh đăng 

trên website của Ban Tôn giáo Chính phủ.  
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Giáo hội có khoảng hơn 15 nghìn thành viên thờ phượng tại 191 hội thánh và điểm 

nhóm trên 33 tỉnh thành của Việt Nam. Tập trung phần lớn tại khu vực phía Nam. 

Trong đó khoảng 64% là người dân tộc phân bố tại khu vực Lâm Đồng, Đắc Lắk 

và Điện Biên. Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm có 64 tỉnh thành để truyền bá tin mừng 

cứu rỗi của Phúc Âm. 

Dưới đây là khái quát quá trình truyền giáo và phát triển của Cơ đốc Phục 

Lâm ở Việt Nam như sau: 

Từ năm 1915, Liên hiệp hội Cơ đốc Phục lâm Ngày thứ Bảy Hoa Nam (gọi 

tắt là Liên hiệp hội Hoa Nam, sau đổi thành Liên hiệp hội Mã Lai, tức Liên hiệp 

hội Đông Nam Á ngày nay) đã cử một số giáo sỹ như Dương Thượng Phiến (Đài 

Loan), Tan Kia Ou (Trung Hoa), R.M. Milne (Mỹ) vào truyền giáo ở Hải Phòng, 

Hà Nội, Nam Định, Lạng Sơn, Sài Gòn nhưng không đạt hiệu quả.  

Đến năm 1927, Liên hiệp hội Mã Lai cử thêm hai giáo sĩ là R.H. Wentland 

và F.L. Pickett vào Sài Gòn học tiếng Việt, truyền giáo, kết quả là tổ chức Cơ đốc 

Phục lâm Ngày thứ Bảy ở Sài Gòn chính thức được thành lập tháng 12 năm 1929 

với một số ít tín đồ là người Việt, người Hoa, người Pháp, đánh dấu mốc có mặt 

ở Việt Nam. Sau đó năm 1930, ngôi nhà nguyện đầu tiên của Cơ đốc Phục lâm 

được xây dựng tại Tri Tôn, Châu Đốc (An Giang). 

Từ năm 1932, sau khi được Thống đốc Nam kỳ chấp thuận việc giảng đạo 

và phát hành tài liệu tôn giáo, việc truyền đạo của Cơ đốc Phục lâm Ngày thứ Bảy 

đạt kết quả hơn, lần lượt một số cơ sở mới được thành lập ở ba miền như: Long 

Xuyên (An Giang), Đà Nẵng, Hà Nội, Di Linh (Lâm Đồng)... Khoảng năm 1937, 

Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Ngày thứ Bảy được thành lập với tên gọi là “Hội 

Sabattô”, theo đặc điểm tổ chức lễ Sabath vào ngày thứ bảy do F.L. Pickett làm 

Hội trưởng. Sau đó một số cơ sở tôn giáo, cơ sở xã hội được thành lập như Trường 

Thánh kinh Thần học ở Gia Định (năm 1939); Nhà in Thời Triệu còn gọi là “Thời 

Triệu ấn Quán” (1939) phục vụ in ấn sách đạo, y tế, giáo dục; nhà thờ Phú Nhuận, 

trụ sở của giáo hội; 2 trường tiểu học, 1 trạm y tế tại Cần Thơ, trường Sabath ở Di 

Linh và Hà Nội... Thời gian này, hai mục sư thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam 
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là Trần Xuân Phan và Lê Văn Ngọ gia nhập Cơ đốc Phục lâm Ngày thứ Bảy đã 

kéo thêm nhiều tín đồ đi theo. 

Những năm 1954-1975 là giai đoạn phát triển cực thịnh của tổ chức Cơ đốc 

Phục lâm ở Việt Nam. Theo số liệu của giáo hội, năm 1975, Cơ đốc Phục lâm ở 

Việt Nam có khoảng hơn 30 ngàn tín đồ, 35 mục sư, truyền đạo, 43 chi hội, trong 

đó có ba chi hội vùng dân tộc Cơ Ho ở Đà Lạt. Về phương diện truyền giáo, Giáo 

hội Cơ đốc Phục lâm có một Trường Kinh thánh đào tạo mục sư, truyền đạo, có 

các “trường Sabath” ở các chi hội, có chương trình truyền giáo với tên gọi là 

“Tiếng nói Hy Vọng” phát trên sóng của 10 đài phát thanh như: Sài Gòn, Nha 

Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng, Huế... một nhà in lớn được trang bị hiện đại với số lượng 

lớn các ấn phẩm kinh sách, “thư báo truyền đạo” phát hành hàng năm, lực lượng 

thư báo có đến 104 người, hoạt động không mệt mỏi khắp Nam bộ, được đánh giá 

là hùng hậu nhất Liên hiệp hội Đông Nam Á. Ngoài ra, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm 

Việt Nam còn có nhiều cơ sở văn hoá xã hội khác như: một chi nhánh Đại học 

đường Đông Nam Á, một trường Trung học Cơ đốc Sài Gòn và 18 trường trung 

học, tiểu học, một bệnh viện với khoảng 40 giường bệnh được trang bị dụng cụ y 

tế đầy đủ và hiện đại, 20 trường sabath, cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, nuôi dạy cô nhi 

tại gia... 

Tư tưởng thần học 

Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam lấy Kinh thánh (Cựu ước và Tân ước) 

làm nền tảng đức tin. Giáo hội tin rằng mỗi người muốn được cứu rỗi phải trải 

qua sự tái sinh và vào một ngày nào đó Chúa sẽ tái lâm. Sự phục sinh của Chúa 

là niềm hy vọng trọng đại của hội thánh, là tuyệt đỉnh của Tin lành và chương 

trình cứu rỗi. Sự tái lâm của Chúa là thực sự rõ ràng, trông thấy được.  

- Tin mười điều răn chỉ tội ra, án phạt của tội lỗi là sự chết, nhưng không thể 

cứu vớt kẻ phạm tội khỏi tội lỗi của mình cũng như không thể ban quyền năng để 

khỏi phạm tội. Chính tình yêu ân điển của Đức Chúa Trời mà việc này có thể thực 

hiện được.  
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- Tin chỉ mình Đức Chúa Trời có sự bất tử, con người mang lấy thể chất thừa 

tự tội lỗi và chết. Sự sống vĩnh cửu là sự ban cho của Đức Chúa Trời qua đức tin 

của Chúa Giêsu, sự bất tử được ban cho những người công bình còn sống khi 

được cất lên không trung để gặp Chúa.  

- Tin rằng người chết không hay biết gì, sẽ nằm yên trong mồ từ khi chết đến 

khi được phục sinh. Tin rằng sẽ có sự phục sinh cho những người công bình và 

không công bình; sự phục sinh cho người công bình sẽ thực hiện trước vào lúc 

đấng Cơ đốc Phục lâm, và sự phục sinh người không công bình sẽ diễn ra sau đó 

một ngàn năm, vào lúc chấm dứt thời kỳ ngàn năm.  

- Tin rằng kẻ không hối cải sau cùng sẽ bị huỷ diệt bởi lửa để trở về tình 

trạng không còn có nữa.  

- Tín đồ Cơ đốc Phục lâm phải nhận thức rằng thân thể họ là đền thờ của 

Đức Thánh linh, vì vậy họ phải trang phục chỉnh tề, đoan trang, để lộ ra đức hạnh. 

Tín đồ phải từ bỏ mọi thứ rượu, bia, thuốc lá, cà phê, cau trầu, những chất ma tuý, 

cờ bạc, khiêu vũ... không ăn những thức ăn mà Kinh thánh không cho phép ăn và 

tránh mọi tập tục thói quen làm xú uế thể xác cũng như linh hồn.  

- Tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm mọi sự lên mới, địa cầu sẽ được phục hồi 

nét đẹp nguyên thuỷ, sẽ là nơi cư ngụ vĩnh viễn của các thánh, của Đức Chúa Trời. 

- Giáo hội nghỉ ngày thứ Bảy, ngày Sabath, ngày thánh này được dùng làm 

việc tạo thế. 

Cơ cấu tổ chức 

Sau năm 1954, Cơ đốc Phục lâm ở Việt Nam chính thức được gọi là Giáo 

hội Cơ đốc Phục lâm An thất nhật Việt Nam và là cấp Địa hạt của Liên hiệp hội 

Đông Nam Á trong cơ cấu giáo hội Toàn cầu của Cơ đốc Phục lâm. Lãnh đạo 

Giáo hội Cơ đốc Phục lâm ở Việt Nam là một Ban quản trị gồm một Hội trưởng, 

một quản lý, một thư ký và 11 uỷ viên phụ trách các công việc: chuyên môn: 

Trường Sabath, Tín hữu truyền đạo, Thư báo truyền đạo, Thanh niên và tiết chế, 

Chiến tranh, Tu thư, Giao tế, Tiếng nói hy vọng, ấn loát, Giáo dục, Y tế.  
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Trước năm 1975 là những chức vụ chủ chốt của giáo hội đều nằm trong tay 

các giáo sỹ nước ngoài. Sau ngày giải phóng miền Nam, cũng như số đông các tổ 

chức hệ phái Tin lành khác, các giáo sĩ nước ngoài rút về nước, những mục sư 

truyền đạo có liên quan đến chế độ cũ di tản ra nước ngoài. Ngày 18/1/1976,  Cơ 

đốc Phục lâm đã đại hội và bầu ra ban quản trị gồm các mục sư và các thành viên 

người Việt Nam.  

Ngày 4/12/2008, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm được cấp giấy quyết định công 

nhận tổ chức tôn giáo số 235/QĐ-TGCP do Ban Tôn giáo Chính phủ thừa ủy 

quyền Thủ Tướng. Giáo hội tổ chức Đại hội đồng lần I nhiệm kỳ 2008 – 2012, 

Đại hội đồng lần II nhiệm kỳ 2012 – 2015, Đại hội đồng lần III nhiệm kỳ 2015 – 

2020. Với đường hướng ”Thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi hằng sống, Kính 

Chúa Yêu người phục vụ Tổ quốc, hoạt động theo pháp luật”, Giáo hội tích cực 

tham gia các hoạt động xã hội như tham gia công tác từ thiện nhân đạo, y tế, giáo 

dục tại các địa phương trong các phong trào: hiến máu nhân đạo, bữa cơm cho 

người nghèo, người già, giúp người neo đơn, tàn tật, hỗ trợ quỹ vì người nghèo, 

tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 

đổi khí hậu.  

Văn phòng Trung ương hiện tại ở 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú 

Nhuận, thành phố HCM. Giáo hội hiện có các Hội Thánh và Điểm nhóm tại 33 

tỉnh thành của cả nước từ Điện Biên, Sơn La đến Phú Quốc, Cà Mau với 16 Hội 

Thánh và 191 Điểm nhóm. Ngày 02/8/2017, Giáo hội cũng đã thành lập trường 

Kinh Thánh Cơ Đốc để huấn luyện những người chuyên hoạt động tôn giáo. 

4.1.2. Khái quát chung về các tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay 

Không chỉ có nhiều tôn giáo, Việt Nam còn có rất nhiều loại hình tín ngưỡng 

khác nhau như: tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ thành hoàng, tín 

ngưỡng thờ nữ thần, tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc, tín ngưỡng thờ Mẫu, tín 

ngưỡng thờ Hùng Vương, tín ngưỡng thờ tổ nghề, v.v.. Ngoài ra, nếu phân chia 

các loại hình tín ngưỡng ở Việt Nam thành tín ngưỡng nông nghiệp, lại có các 

loại hình tín ngưỡng như tín ngưỡng thờ thần mây, mưa, sấm chớp, thần núi, thần 
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sông, thần lúa, thần rừng, v.v.. ; tín ngưỡng vòng đời người, tín ngưỡng của cư 

dân biển: tín ngưỡng thờ cá Ông, tín ngưỡng thờ Quan Âm Nam Hải, v.v.. Bên 

cạnh đó, mỗi một tộc người, một vùng miền lại có thêm những tín ngưỡng khác 

nhau, gắn với bản sắc văn hoá, lịch sử, đặc điểm tộc người của các dân tộc đó.Dưới 

đây là một số tín ngưỡng tiêu biểu ở Việt Nam. 

 Tín ngưỡng thờ thành hoàng25:  

Tín ngưỡng thờ thành hoàng là loại hình tín ngưỡng rất phổ biến của người 

Việt (Kinh) ở Đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, cũng có một số tộc người thiểu số 

như người Mường, Tày cũng có loại hình tín ngưỡng này. 

Thành hoàng là từ Hán Việt. “Thành” chỉ cái thành; “Hoàng” chỉ cái hào đào 

sâu bao xung quanh thành. Thành Hoàng chỉ vị thần trông giữ, bảo vệ cho thành 

được bình yên. Đây là một loại hình tín ngưỡng có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau 

đó ảnh hưởng đến Việt Nam trong quá trình 1000 năm Bắc thuộc. Tuy nhiên, khi 

vào Việt Nam, tín ngưỡng thờ Thành Hoàng đã có sự biến đổi. Nếu như ở Trung 

Quốc, các vị Thành Hoàng là những vị thần của thành trì, thành thị, thì các vị 

Thành Hoàng ở Việt Nam gắn liền với các làng xã (ở Trung Quốc, các làng xã chỉ 

thờ các vị thổ thần). Việt điện u linh là tác phẩm đầu tiên ở Việt Nam nói đến 

Thành Hoàng. Vị Thành Hoàng đầu tiên được Việt điện u linh nhắc đến đó là Tô 

Lịch với tước hiệu “Đô phủ Thành Hoàng thần quân”26. Tô Lịch vốn là một vị 

thần bản địa, đã được các quan cai trị nhà Đường phong làm Thành hoàng để bảo 

vệ cho thành Đại La. Sau này, các triều đại phong kiến Việt Nam tiếp tục phong 

tặng và thờ phụng. Có lẽ từ sự kiện này, việc thờ Thành hoàng lan ra các làng xã 

và trở thành một truyền thống thờ cúng của người dân. Có quan điểm cho rằng, 

bắt đầu từ thời Lê Thánh Tông, việc thờ cúng Thành hoàng mới được phát triển27. 

Càng về sau, tín ngưỡng thờ Thành hoàng ngày càng phát triển ở khắp các 

làng xã Bắc Bộ, hệ thống các vị Thành hoàng ngày càng phong phú, đa dạng, 

                                           
25 Nội dung này được biên soạn dựa trên công trình Tín ngưỡng và văn hoá tín ngưỡng ở Việt Nam do GS.TS.Ngô 

Đức Thịnh chủ biên, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2012.  
26. GS.TS.Ngô Đức Thịnh (chủ biên, 2012), Tín ngưỡng và văn hoá tín ngưỡng ở Việt Nam,Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí 

Minh, tr. 59. 
27. GS.TS.Ngô Đức Thịnh (chủ biên, 2012), Tín ngưỡng và văn hoá tín ngưỡng ở Việt Nam, Sđd, tr. 60-61. 
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những quy định về phong thần, tế tự, v.v.. của các triều đình phong kiến đối với 

việc thờ cúng Thành hoàng cũng ngày càng được quy định đầy đủ, chặt chẽ hơn. 

Theo cách phân chia của GS.TS. Ngô Đức Thịnh, các vị Thành hoàng có các loại 

như sau: 

a) Thành hoàng có nguồn gốc thiên thần 

b) Thành hoàng có nguồn gốc nhiên thần 

c) Thành hoàng có nguồn gốc nhân thần 

Thành hoàng có nguồn gốc thiên thần như Tứ pháp (Pháp vũ, pháp vân, pháp 

lôi, pháp điện), các vị thần tiên Đạo giáo như Ngọc Hoàng thượng đế, Nam tào, 

Bắc đẩu, Lão Tử, các vì tinh tú trên trời, v.v.. 

Thành hoàng có nguồn gốc nhiên thần như các vị sơn thần (Thần Cao Sơn, 

Cao Sơn Đại vương, Cao Sơn Quý Minh, Cao Sơn Viết Minh, Sơn Tinh, v.v..), 

thuỷ thần (Long Vương, Tam Giang, Đông Hải Đại Vương, Trương Hống-Trương 

Hát…), thổ thần, Bao Đại Vương, Mộc Thụ Đại Vương, v.v.. 

Thành hoàng có nguồn gốc nhân thần, đây là những vị Thành hoàng có số 

lượng nhiều nhất, bao gồm các nhân vật lịch sử (như Hai Bà Trưng, Phùng Hưng, 

Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, v.v..), các danh nhân văn hoá, các vị tổ nghề (như 

Vũ Quan, Nguyễn Thực, Hoàng Đôn Hoá, Lương Như Hộc, v.v..), các vị có công 

khai phá, lập làng (như Nguyễn Công Trứ), các vị có công mở mang dân trí, các 

nhân vật ngoại bang (Tống Hậu, Triệu Đà…), các nhân vật là người chết vào giờ 

thiêng. 

Tín ngưỡng thờ Thành hoàng hiện vẫn rất phổ biến ở Đồng bằng Bắc Bộ, 

hầu như làng nào cũng tôn thờ một vị Thành hoàng. Việc thờ cúng Thành hoàng 

diễn ra hết sức trang trọng tại Đình làng, đây là dịp lễ hội lớn của làng, thu hút 

đông đảo người dân tham gia, nhiều lễ hội thờ Thành hoàng của một làng nhưng 

trở thành ngày hội của cả vùng. Việc thờ cúng Thành hoàng được thực hiện theo 

những quy định nghiêm ngặt, những quy định này đã được các triều đình phong 

kiến Việt Nam, nhất là triều Nguyễn đặt ra để các làng xã thực hiện. 
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Tín ngưỡng thờ Thành hoàng là một truyền thống văn hoá đã có hàng ngàn 

năm ở Việt Nam. Tín ngưỡng thờ Thành hoàng không chỉ góp phần tạo nên nét 

đặc sắc của văn hoá Việt Nam, mà còn góp phần gắn kết, cố kết cộng đồng, tạo 

nên sức mạnh đoàn kết của các cộng đồng, làng xã Việt Nam trong cuộc chiến 

tranh với thiên tai, giặc giã. Trong thời gian gần đây, tín ngưỡng thờ Thành hoàng 

lại càng được các cộng đồng quan tâm, chú trọng hơn thông qua việc tu bổ, phục 

dựng lại đình làng, khôi phục lại các nghi lễ, lễ hội, các hoạt động thờ cúng Thành 

hoàng vốn có thời gian bị mai một. Đây là một nét đẹp của văn hoá truyền thống, 

một giá trị trong đời sống tinh thần của người dân cần quan tâm bảo tồn, phát huy 

giá trị.  

Tín ngưỡng thờ Mẫu 

Tín ngưỡng thờ Mẫu là một loại hình tín ngưỡng truyền thống rất phổ biến 

ở Việt Nam, tín ngưỡng này có nguồn gốc từ phong tục thờ nữ thần, cũng như 

phong tục tôn thờ Mẹ (Mẫu) vốn xuất hiện từ lâu trong lịch sử. Hình tượng các vị 

nữ thần, mẫu thần xuất hiện rất nhiều trong văn hoá Việt Nam. Có quan điểm cho 

rằng, các vị nữ thần, mẫu thần đều là chị em, con gái của Ngọc Hoàng, được cử 

xuống trần gian để cai trị và giúp đỡ, che chở, phù hộ cho dân chúng như Ngũ 

Hành nương nương, Cửu Thiên huyền nữ, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, v.v..  

Từ phong tục thờ nữ thần, mẫu thần đến tín ngưỡng thờ Mẫu Tam-tứ phủ là 

một quá trình lâu dài, với sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau thì phong tục 

thờ cúng này được hệ thống lại thành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, tứ phủ. Đến 

thế kỷ XVI, việc xuất hiện Liễu Hạnh đã tiếp tục hoàn thiện một bước tín ngưỡng 

thờ Tam tứ phủ.  

Như vậy, cần phải phân biệt giữa tín ngưỡng thờ nữ thần, mẫu thần với tín 

ngưỡng thờ Mẫu Tam tứ phủ là không giống nhau. Tín ngưỡng thờ Tam tứ phủ 

gồm có: Thiên phủ, Địa phủ, Thoải phủ, Nhạc phủ. Tương ứng với mỗi một phủ 

như vậy lại do một vị thánh mẫu cai quản: Mẫu Thượng thiên cai quản miền trời 

(Thiên phủ); Mẫu địa cai quản miền đất (địa phủ); Mẫu thượng ngàn cai quản 

miền rừng (thoải phủ); Mẫu thoải cai quản miền nước (thoải phủ).  
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Cơ sở thờ tự của tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ tứ phủ là đền, điện, phủ, v.v.. 

Ở Việt Nam có rất nhiều cơ sở thờ tự nổi tiếng như Phủ Dầy, Phủ Tây Hồ, đền 

Sòng (Sòng Sơn, Thanh Hoá), Điện Hòn Chén (Huế),  

Các đối tượng được thờ phụng trong các cơ sở thờ tự của tín ngưỡng thờ 

Mẫu hết sức đa dạng bao gồm: Ngọc Hoàng, Thánh mẫu Liễu Hạnh, Mẫu thượng 

thiên, Mẫu thượng ngàn, Mẫu thoải, Mẫu địa, Tứ vị chầu bà, Ngũ vị hoàng tử, 

Thập nhị vương cô, Thập nhị vương cậu, ngũ hổ, ông lốt (rắn), v.v.. Cần lưu ý 

rằng, Thánh Mẫu Liễu Hạnh được xem là hoá thân của Mẫu Thượng thiên và là 

thần chủ trong tín ngưỡng thờ Mẫu tam tứ phủ hiện nay.  

Tín ngưỡng thờ Mẫu ở mỗi vùng miền lại có sự khác nhau, nếu như ở miền 

Bắc là tín ngưỡng thờ Mẫu tam tứ phủ, với Thánh Mẫu Liễu Hạnh được xem là 

thần chủ, thì ở miền Trung đó là Thánh Mẫu Thiên y a na, miền Nam là Bà Đen, 

Bà Chúa Xứ, v.v..  

Nghi lễ lên đồng là một nghi lễ gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu tam tứ phủ. 

Trước đây, việc lên đồng bị xem là mê tín dị đoan, hiện nay, nghi lễ này đang 

được phục hồi và thực hành ngày càng phổ biến. Năm 2016, UNESCO đã công 

nhận “Thực hành tín ngưỡng Tam phủ của người Việt” là “Di sản văn hoá phi vật 

thể đại diện của nhân loại”. Đây là một hành động thể hiện sự tôn vinh và đánh 

giá cao giá trị đặc sắc của tín ngưỡng thờ Mẫu tam tứ phủ nói chung, việc thực 

hành nghi lễ lên đồng nói riêng.  

Tín ngưỡng thờ Hùng Vương 

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hay là tín ngưỡng thờ cúng các Vua 

Hùng, là một loại hình tín ngưỡng khá độc đáo ở Việt Nam. Đây là sự đan xen 

giữa tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên với tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc trong truyền 

thống tín ngưỡng, truyền thống thờ cúng của Việt Nam. Các Vua Hùng được xem 

là quốc tổ, ngày giỗ Vua Hùng (10/3 âm lịch) được xem là ngày quốc giỗ. Những 

ngày này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều về đền Hùng 

để dâng hương. Ngày giỗ vua Hùng trở thành một ngày hội của dân tộc, mang ý 

nghĩa biểu tượng quốc gia. 
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Nguồn gốc của tín ngưỡng thờ Hùng Vương, theo các nguồn tài liệu cho biết, 

năm 1372, Hàn lâm viện học sỹ Hồ Tông Thốc là người đầu riên đưa các Vua 

Hùng với tư cách là một nhân vật lịch sử vào chính sử trong cuốn Việt Nam thế 

chí. Sách Việt sử lược (biên soạn năm 1377) ghi chép Hùng Vương là người dựng 

nước Văn Lang. Năm 1435, Nguyễn Trãi đã nhắc đến Hùng Vương trong sách 

Dư địa chí. Năm 1470, vua Lê Thánh Tông đã cho Hàn lâm viện trực học sỹ 

Nguyễn Cố lập Ngọc phả Hùng Vương với tên đầy đủ là “Ngọc phả cổ truyền về 

18 chi đời Thánh Vương Triều Hùng”. Với sự ra đời của bản ngọc phả này, Hùng 

Vương đã được chính thức hoá trong chính sử Việt Nam. Và đến năm 1497, Ngô 

Sỹ Liên trong Đại Việt sử ký toàn thư đã đưa họ Hồng Bàng vào chính sử Việt 

Nam28.  

Vào thời Hậu Lê, ngôi đền thờ Vua Hùng được xây dựng trên núi Nghĩa 

Lĩnh, được trùng tu sửa chữa nhiều lẫn trong các giai đoạn sau này. Hội đền Hùng 

trở thành lễ hội mang tính quốc gia kể từ thời nhà Nguyễn. Cứ 5 năm một lần, 

Nhà Nguyễn tổ chức lễ tế tại đền Hùng.  

Hiện nay, việc thờ cúng Hùng Vương xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố trên 

cả nước như Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu, 

Cà Mau, Đồng Nai, Khánh Hoà, v.v... Theo thống kê của Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch, cả nước có 1.417 điểm thờ Vua Hùng và các nhân vật liên quan đến 

thời đại Hùng Vương. Đáng lưu ý, việc thờ cúng Hùng Vương và những nhân vật 

liên quan không chỉ có những cơ sở thờ tự riêng biệt mà còn được phối thờ trong 

các cơ sở thờ tự khác như đền, miếu, v.v... Từ năm 2000, Lễ hội đền Hùng được 

tổ chức theo nghi lễ Quốc giỗ vào những năm chẵn (5 năm một lần). Và từ năm 

2007, ngày 10/3 âm lịch là ngày giỗ tổ Hùng Vương và là ngày nghỉ lễ của cả 

nước29.  

                                           
28 Xem Tạ Ngọc Tấn (2015), Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, tr. 

17-18. 
29 Xem Tạ Ngọc Tấn (2015), Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam, Sđd, tr. 19-21 
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Không chỉ là một loại hình tín ngưỡng truyền thống ở Việt Nam mang tính 

biểu tượng quốc gia, là sự quy tụ, đoàn kết cộng đồng các tộc người Việt Nam, 

vào năm 2012, tín ngưỡng thờ Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là di 

sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Những năm gần đây, ngày giỗ tổ 

Hùng Vương là một ngày hội lớn của cả nước, lượng người đổ về đền Hùng Phú 

Thọ rất đông.  

*Một vài nhận xét về tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam 

Tóm lại, những nội dung trên đây đã trình bày một cách khái lược về 16 tôn 

giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân và một số loại hình tín ngưỡng 

tiêu biểu ở Việt Nam. Về cơ bản, các tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam đều hoạt 

động ổn định, tuân thủ hiến pháp, pháp luật Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt 

động xã hội, nhất là các hoạt động từ thiện nhân đạo, giáo dục, y tế, v.v.. Cho dù 

Việt Nam có sự đa dạng tôn giáo nhưng giữa các tôn giáo không có mâu thuẫn, 

xung đột. Ngoài ra, còn có nhiều tôn giáo, tổ chức tôn giáo khác chưa được nhà 

nước công nhận. Với chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của 

mọi người, có thể trong thời gian tới, sẽ có những tôn giáo, tổ chức tôn giáo tiếp 

tục được Nhà nước công nhận.  

Một điểm cần lưu ý về tín đồ của các tôn giáo ở Việt Nam là: tín đồ Phật 

giáo (Bắc tông) chủ yếu là người Kinh, tín đồ Phật giáo Nam tông hầu hết là người 

Khmer; Công giáo, Tin Lành có cả tín đồ người Kinh và các dân tộc thiểu số; tín 

đồ Islam giáo, Bà La môn hầu hết là người Chăm; các tôn giáo nội sinh ở Nam 

Bộ tín đồ chủ yếu là người Kinh. Về phân bố, Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cơ 

đốc Phục Lâm… phân bố ở hầu khắp các tỉnh/thành phố trên cả nước. Các tôn 

giáo còn lại chủ yếu phân bố ở các tỉnh Nam Trung bộ trở vào. Khu vực tập trung 

nhiều tôn giáo nhất của cả nước chính là Tây Nam bộ, trong số này, An Giang có 

thể xem là một trong những  tỉnh có mức độ đa dạng tôn giáo, tín ngưỡng cao nhất 

cả nước bởi hầu hết các tôn giáo đã được Nhà nước công nhận đều có mặt tại đây.  
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Ngoài các tôn giáo, tín ngưỡng nêu trên, ở Việt Nam hiện nay còn có rất 

nhiều các hiện tượng tôn giáo mới30 như Ngọc Phật Hồ Chí Minh, Hoàng Thiên 

Long, Long Hoa Di Lặc, Canh Tân đặc sủng, Thanh Hải Vô thượng sư, v.v.. Do 

nhiều yếu tố khác nhau như sự phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, 

khoa học, cũng như sự hội nhập quốc tế mạnh mẽ, càng ngày càng có nhiều các 

hiện tượng tôn giáo mới được du nhập vào Việt Nam hoặc sản sinh ở Việt Nam. 

Trong số này, có những hiện tượng tôn giáo mới đi ngược với thuần phong, mỹ 

tục, truyền thống văn hoá dân tộc, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống gia đình và 

xã hội như Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, v.v..  

Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam bên cạnh những khía cạnh tích 

cực như đã nêu ở trên, vẫn còn có những tiêu cực, hạn chế. Rõ nhất là hiện tượng 

lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, xu hướng thương mại hoá, thực dụng trong đời 

sống tôn giáo có phần gia tăng. Những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và thực 

hành tín ngưỡng, tôn giáo đang gây ảnh hưởng đến môi trường xã hội. Bên cạnh 

đó, các lực lượng thù địch luôn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại sự đoàn 

kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhân dân Việt Nam. 

4.2. Chức năng, vai trò tôn giáo 

Tôn giáo có nhiều chức năng và vai trò khác nhau như chức năng nhận thức, 

chức năng giáo dục, chức năng thế giới quan, chức năng liên kết xã hội, chức năng 

bù đắp, v.v.. 

Chức năng, vai trò phản ánh (chức năng thế giới quan): tôn giáo không chỉ 

là niềm tin của con người vào đối tượng thiêng và những thực hành để biểu đạt 

niềm tin ấy, mà còn là một hệ thống những quan điểm về con người, về xã hội, về 

tự nhiên cũng như về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và xã hội. Các tôn 

giáo đều có những lý giải về sự hình thành của vũ trụ, của con người và mọi sự 

vật, hiện tượng. Các tôn giáo cũng giống như triết học đều giải đáp những câu hỏi 

                                           
30 Có tài liệu cho rằng riêng ở miền Bắc Việt Nam đã có khoảng 80 hiện tượng tôn giáo mới.  
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hết sức căn bản của con người: con người từ đâu đến? làm thế nào để con người 

có được hạnh phúc? Sau khi chết con người sẽ đi về đâu? Từ góc độ là một hình 

thái ý thức xã hội31 rõ ràng tôn giáo phản ánh đời sống xã hội. Do tôn giáo gắn 

với sự hình thành, phát triển của con người và xã hội loài người, tức là tính lịch 

sử của tôn giáo, tôn giáo luôn phản ánh các bối cảnh lịch sử, điều kiện kinh tế, xã 

hội, chính trị, v.v.. của mỗi giai đoạn phát triển của xã hội loài người, cũng như 

của mỗi quốc gia, dân tộc, vùng miền, v.v..  

Chức năng, vai trò bù đắp: tôn giáo có chức năng bù đắp cho những hạn chế, 

thiếu hụt của con người mà trong đời sống thế tục, con người không được thoả 

mãn. Con người sinh ra là một sinh vật hữu hạn, nhưng khát vọng của con người 

luôn hướng đến sự vô hạn, sự toàn vẹn… Bên cạnh đó, trong cuộc sống, con người 

luôn gặp rất nhiều đau khổ, bất hạnh, con người có rất nhiều nhu cầu, ước vọng 

nhưng không thực hiện được, do đó, con người cần đến tôn giáo để được an ủi, 

động viên, để được cảm thấy bình an…Đến với tôn giáo để được cảm thấy an 

toàn, được che chở, bảo vệ, phù hộ của các vị thánh, thần… là mong muốn của 

phần đông tín đồ, đây chính là vấn đề “an ninh sinh tồn” mà không chỉ từ xa xưa 

và ngay trong xã hội hiện đại, con người càng ngày càng có nhu cầu về điều này.  

Cũng có quan điểm cho rằng, sự bù đắp của tôn giáo mang tính chất hư ảo, 

không có thật. Vấn đề này, theo chúng tôi cần được nhìn nhận một cách thấu đáo. 

Bởi lẽ, tôn giáo không chỉ xoa dịu những nỗi đau mà con người gặp phải trong 

cuộc sống, không chỉ giúp con người thanh thản, có thêm niềm tin, sức mạnh tinh 

thần để vượt qua những khó khăn, mà còn hỗ trợ, trợ giúp con người bằng những 

việc làm thiết thực. Tôn giáo không chỉ hỗ trợ con người trong đời sống tinh thần, 

mà còn giúp con người cả trong đời sống vật chất.  

Chức năng, vai trò điều chỉnh hành vi con người: mỗi một tôn giáo đều đưa 

ra những quy định những hành vi, hoạt động của con người. Đó là những giới luật, 

những quy định, nguyên tắc đạo đức để con người tu thân, sửa mình. Tôn giáo 

                                           
31 Tôn giáo không chỉ là một hình thái ý thức xã hội, mà còn là một thực thể xã hội.  
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không chỉ điều chỉnh nhân cách, đạo đức mà còn điều chỉnh hành vi, điều chỉnh 

các mối quan hệ của con người với con người, con người với tự nhiên và con 

người với xã hội.  

Trước hết, tôn giáo giúp điều chỉnh hành vi của các cá nhân. Tôn giáo không 

chỉ điều chỉnh hành vi, lối sống của các cá nhân với tư cách là một tín đồ, nghĩa 

là phải ứng xử, thực hành theo giáo lý, giáo luật của tôn giáo, mà tôn giáo còn tác 

động đến lối sống, hành vi, ứng xử của các cá nhân với tư cách là một công dân 

trong xã hội. Các tôn giáo đều có những nguyên tắc, quy định các tín đồ phải cư 

xử như thế nào đối với chính quyền, đối với mọi người xung quanh, đối với xã 

hội. Đây cũng có thể xem là chức năng, vai trò giáo dục của tôn giáo. 

Không chỉ có vai trò điều chỉnh hành vi của các cá nhân, tôn giáo còn có 

chức năng điều chỉnh hành vi của cộng đồng, trước hết là cộng đồng của các tôn 

giáo. Tôn giáo đưa ra các nguyên tắc, quy tắc ứng xử của cộng đồng mà mỗi cá 

nhân khi tham gia vào cộng đồng phải tuân thủ. Chính vì vậy mà Durkheim đã 

gọi cộng đồng tôn giáo là cộng đồng đạo đức. Thực tế cho thấy, các cộng đồng 

tôn giáo thường tuân thủ và giữ vững các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức tốt hơn 

các cộng đồng khác32. Chẳng hạn, tỷ lệ mâu thuẫn, xung đột giảm hơn, tỷ lệ ly 

hôn giảm hơn, tỷ lệ phạm tội giảm hơn, v.v… 

Chức năng, vai trò chuyển tải văn hoá: tôn giáo là một phần của văn hoá, 

thậm chí còn được xem là hạt nhân của văn hoá, do vậy tôn giáo chứa đựng các 

giá trị văn hoá. Bản thân tôn giáo khi ra đời cũng là sự kế thừa, phát triển của các 

giá trị văn hoá. Với tư cách là một phần của văn hoá, tôn giáo luôn có sự giao lưu 

với các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo khác cũng như với các nền văn hoá khác.  

Trên một khía cạnh khác, tôn giáo luôn mở rộng sự truyền bá của mình đến 

với tất cả mọi người, đến khắp các vùng miền, khu vực và khắp các nền văn hoá 

khác nhau, đến các quốc gia, dân tộc khác nhau. Trong quá trình này, tôn giáo đã 

góp phần chuyển tải văn hoá đến với các nền văn hoá khác nhau.  

                                           
32 Điều này có thể thấy rõ hơn ở các cộng đồng theo Công giáo, Tin Lành, Islam giáo, v.v.. 
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Chức năng, vai trò liên kết xã hội: tôn giáo không chỉ là niềm tin vào đối 

tượng thiêng và việc thực hành thể hiện niềm tin đối với đối tượng thiêng, còn là 

một cộng đồng đạo đức33. Tôn giáo là một cộng đồng không phân biệt giai cấp, 

địa vị, trình độ, tuổi tác, v.v.. bất kỳ ai có niềm tin tôn giáo, cùng thực hành để 

biểu đạt niềm tin tôn giáo đó thì đều có thể gắn kết với nhau trong một cộng đồng. 

Trong cộng đồng này, niềm tin tôn giáo là sợi dây liên kết, gắn kết các thành viên 

lại với nhau, đồng thời là yếu tố củng cố, cố kết mối quan hệ cộng đồng thêm bền 

chặt.  

4.3. Giá trị tôn giáo 

Tôn giáo là một thực thể xã hội, có quá trình hình thành, phát triển lâu dài 

gắn liền với lịch sử của mỗi quốc gia, dân tộc, các cộng đồng tộc người, v.v.. Tôn 

giáo không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người, mà còn có vai trò to lớn 

đối với con người và xã hội loài người. Trong quá trình hình thành, phát triển, các 

tôn giáo đã tạo ra các giá trị đối với sự phát triển của xã hội loài người, góp phần 

tạo nên văn hoá, thậm chí còn góp phần tạo nên văn minh nhân loại. Có nhiều giá 

trị tôn giáo như giá trị nhận thức, giá trị luân lý, đạo đức, giá trị văn hoá, giá trị 

lịch sử, giá trị thẩm mỹ, giá trị ý thức hệ, v.v.. Những giá trị của tôn giáo được 

hình thành trên cơ sở chức năng, vai trò của các tôn giáo, ảnh hưởng của tôn giáo 

đối với con người và xã hội. Cho đến nay, quan điểm về giá trị tôn giáo chưa 

thống nhất, do đó có nhiều cách phân loại giá trị tôn giáo khác nhau. Chẳng hạn, 

có quan điểm cho rằng tôn giáo có các giá trị như: giá trị chân lý, giá trị luân lý 

đạo đức, giá trị thẩm mỹ, giá trị ý thức hệ, giá trị nhân từ, giá trị thuyền thống34. 

Trong nội dung này, chúng tôi chỉ trình bày một số giá trị tiêu biểu của tôn giáo.  

Giá trị luân lý, đạo đức của tôn giáo. Khi nói đến tôn giáo, có lẽ điều đầu 

tiên chúng ta nghĩ đến đó là đạo đức, là luân lý. Bởi lẽ, bất cứ một tôn giáo nào 

cũng đưa ra những quy định mang tính đạo đức, những hướng dẫn để con người 

thực hành đạo đức, đây cũng chính là những quy tắc ứng xử giữa con người với 

con người, con người với xã hội và con người với môi trường tự nhiên. Khi con 

                                           
33 Đây là quan điểm của Durkheim 
34 Xem TS. Nguyễn Quốc Tuấn (chủ nhiệm, 2016), Phát huy giá trị của tôn giáo nhằm xây dựng và nâng cao đạo 

đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp Nhà nước, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hà Nội, tr. 41-44. 
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người không thực hiện những nguyên tắc đạo đức mà tôn giáo đưa ra thì cũng có 

những hình thức để trừng phạt, răn đe, ngăn ngừa.  

Bất cứ tôn giáo nào cũng khuyên con người hướng thiện, từ bỏ những điều 

xấu, điều ác, tích cực làm những điều tốt đẹp đối với bản thân, cộng đồng và xã 

hội. Tôn giáo khuyến khích con người tu thân, sửa mình, tu dưỡng đạo đức, lối 

sống để trở thành con người tốt, có ích cho xã hội. Các tôn giáo đều khuyên con 

người kính trọng và thương yêu cha mẹ, kính trọng người già, yêu thương mọi 

người xung quanh. Khi trở thành tín đồ của một tôn giáo và thực hành theo giáo 

lý, giáo luật của các tôn giáo, mỗi con người sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân, 

trở thành con người có đạo đức và từ đó ảnh hưởng đến các mối quan hệ cộng 

đồng. Chính vì vậy, Durkheim đã gọi cộng đồng tôn giáo là cộng đồng đạo đức.  

Giá trị luân lý, đạo đức của tôn giáo chính là ở chỗ góp phần tạo nên sự thay 

đổi về mặt đạo đức đối với mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng cũng như đối với 

toàn xã hội. Tôn giáo có thể “cải tạo” con người, có thể góp phần thay đổi một 

con người từ chưa đạo đức trở thành một con người có đạo đức, từ một con người 

chưa thiện thành một con người lương thiện hơn. Và thông qua đó, tôn giáo có 

thể góp phần xây dựng một cộng đồng đạo đức. 

Tóm lại, giá trị đạo đức, luân lý cuả tôn giáo giúp cho mỗi cá nhân hoàn thiện 

đạo đức, giúp cho các cộng đồng xây dựng đạo đức, trở thành cộng đồng đạo đức, 

ngoài ra, giá trị đạo đức tôn giáo góp phần bổ sung những quy chuẩn, nguyên tắc 

đạo đức cho đạo đức xã hội, góp phần xây dựng mô hình lý tưởng về nhân cách 

đạo đức của con người cũng như mô hình lý tưởng của đạo đức xã hội35. 

Giá trị văn hoá của tôn giáo. Như trên đã nói, tôn giáo là một thực thể xã 

hội có quá trình hình thành, phát triển gắn với lịch sử xã hội loài người. Tôn giáo 

không tách rời mọi hoạt động vật chất và hoạt động tinh thần của con người, do 

vậy, tôn giáo cũng tạo ra các giá trị văn hoá. Giá trị văn hoá là một khái niệm có 

nội hàm rất rộng, do vậy khi nói đến giá trị văn hoá của tôn giáo, có thể hiểu đó 

là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà tôn giáo đã tạo ra, mà những giá 

                                           
35Chu Văn Tuấn (2014), “Giá trị tôn giáo từ phương diện triết học”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 1, tr.38 
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trị này góp phần vào sự phát triển con người, xã hội loài người. Có thể khái quát 

giá trị văn hoá của tôn giáo trên các phương diện như sau: 

Thứ nhất, các tôn giáo đều tạo ra các kinh sách, đây là những công trình có 

giá trị, kết tinh tinh hoa tri thức, văn hoá nhân loại. Những kinh sách này không 

chỉ chứa đựng những tư tưởng, những triết lý có giá trị định hướng, dẫn dắt con 

người xây dựng xây dựng cuộc sống cá nhân, gia đình, cộng đồng mà còn ứng xử 

với tự nhiên và xã hội.  

Thứ hai, tôn giáo không chỉ định hướng giá trị thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ, 

xây dựng những biểu tượng thẩm mỹ với những giá trị Chân-Thiện-Mỹ, tạo là 

nguồn cảm hứng vô tận cho những sáng tạo cái đẹp, v.v… mà tôn giáo còn trực 

tiếp tạ ra các giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ.  

Thứ ba, các tôn giáo góp phần tạo ra các phong tục, tập quán, lối sống. Nói 

cách khác, tôn giáo chính là các thiết chế xã hội, hay một dạng thiết chế xã hội. 

Với tôn giáo, con người và xã hội loài người được tổ chức theo cách thức nhất 

định – tức là lối sống tôn giáo.  

Thứ tư, các lễ hội tôn giáo, nghi lễ tôn giáo trở thành những di sản trong đời 

sống tinh thần của xã hội.  

Thứ năm, tôn giáo đã tạo ra và để lại các di sản vật thể của tôn giáo như nhà 

thờ, thánh đường, đền tháp, chùa, miếu, v.v.. là những di sản vô giá không chỉ của 

mỗi cộng đồng, quốc gia và còn của toàn nhân loại.  

Giá trị ý thức hệ của tôn giáo. Ý thức hệ được diễn tả như một hệ thống học 

thuyết và niềm tin, phán xét và giá trị, chuẩn mực luân lý. Ý thức hệ cung cấp 

cách diễn giải về thế giới, sự tưởng tượng và truy tìm bản thể của thế giới. Xét từ 

góc độ đó, giáo lý tôn giáo chính là hệ ý thức soi đường cho tín đồ diễn giải bản 

chất của thế giới, cuả cuộc đời con người và xã hội loài người. Giá trị ý thức hệ 

có liên quan chặt chẽ với giá trị chân lý tôn giáo, hay nó chính là kết quả tất nhiên 

của giá trị chân lý. 
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Giá trị ý thức hệ tôn giáo còn thể hiện ở chỗ xây dựng các hệ thống, hay cấu 

trúc hoá tư duy về cái thiêng, thiết lập các thiết chế chi phối đời sống cá nhân và 

tập thể tín đồ ở bên trong, tương tác với các thiết chế xã hội khác ở bên ngoài36. 

4.4. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát huy giá trị tôn giáo 

Trước năm 1990, ở Việt Nam, do nhiều yếu tố khác nhau như xu thế “vô 

thần” được hiểu một cách đơn giản, tuy không thật đúng với tinh thần của C.Mác, 

thậm chí được thực thi một cách máy móc; những ứng xử với tôn giáo của một số 

nước trên thế giới đối với tôn giáo có phần cực đoan…, ở trong nước, cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước với khẩu hiệu “tất cả vì Tổ quốc, tất cả vì chiến thắng, 

tất cả vì Miền Nam thân yêu”, đã tác động đến nhận thức, ứng xử đối với tôn giáo, 

lúc này mọi nhu cầu đời thường, trong đó có nhu cầu tôn giáo đều phải tạm gác 

lại. Tất cả những điều đó đã có những ảnh hưởng nhất định đến nhận thức, ứng 

xử của Việt Nam đối với tôn giáo. Có những giai đoạn, tồn tại quan điểm cho rằng 

tôn giáo, tín ngưỡng là sản phẩm của chế độ xã hội cũ (xã hội phong kiến) lạc hậu, 

cần phải hạn chế, thậm chí cần phải đào thải. Ngay trước thềm Đổi mới, đã có 

những nhận thức tôn giáo, tín ngưỡng gắn với mê tín, dị đoan, v.v.. cần phải bài 

trừ do vậy mà nhiều cơ sở thờ tự của tín ngưỡng, tôn giáo đã bị phá dỡ. Rõ ràng 

là, trước năm 1990, vai trò xã hội, giá trị văn hóa của tôn giáo chưa được khẳng 

định. Cần phải nắm được bối cảnh lịch sử trước năm 1990 như vậy, chúng ta mới 

hiểu được bước đột phá trong nhận thức của Đảng về tôn giáo nói chung, giá trị 

tôn giáo nói riêng sau năm 1990. 

Kể từ khi tiến hành đổi mới nhận thức về tôn giáo, đánh dấu bằng Nghị quyết 

24-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 16/10/1990 về tăng cường công tác tôn giáo, 

Đảng ta đã nhận thấy những giá trị của tôn giáo và đề ra quan điểm phát huy giá 

trị tôn giáo. Nghị quyết 24-NQ/TW đã đưa ra luận điểm hết sức quan trọng “Tôn 

giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của 

một bộ phận nhân dân, đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây 

dựng xã hội mới”. Quan điểm trên đây của Nghị quyết 24-NQ/TW đã khẳng định 

giá trị đạo đức tôn giáo, vai trò, đóng góp của đạo đức tôn giáo đối với công cuộc 

                                           
36 TS. Nguyễn Quốc Tuấn (chủ nhiệm, 2016), Phát huy giá trị của tôn giáo nhằm xây dựng và nâng cao đạo đức, 

lối sống con người Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp Nhà nước, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hà Nội, tr. 43.  
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xây dựng xã hội mới. Điều đáng lưu ý nữa ở luận điểm trên đây là cụm từ “xã hội 

mới”, đó chính là xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. Và như 

vậy, Đảng đã khẳng định rằng, đạo đức tôn giáo có thể góp phần vào công cuộc 

xây dựng xã hội, xã hội chủ nghĩa, xây dựng đạo đức con người mới – con người 

xã hội chủ nghĩa, xây dựng lối sống mới, những hệ giá trị đạo đức mới, v.v.. 

Tiếp đến, trong Chỉ thị số 37-CT/TW ban hành ngày 2/7/1998 của Bộ Chính 

trị vấn đề phát huy giá trị tôn giáo lại được Đảng tiếp tục nhấn mạnh hơn nữa. Chỉ 

thị viết: “Những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo được tôn trọng và 

khuyến khích phát huy”. So với Nghị quyết số 24-NQ/TW năm 1990 thì Chỉ thị 

số 37-CT/TW có sự đột phá về quan điểm phát huy giá trị tôn giáo. Đây là lần đầu 

tiên trong các văn bản của Đảng, quan điểm phát huy giá trị tôn giáo được nêu ra. 

Nghị quyết 24-NQ/TW mới nêu lên “đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với 

công cuộc xã hội mới”, còn Chỉ thị 37-CT/TW đã bổ sung thêm “giá trị văn hoá” 

của các tôn giáo.  

Sau Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 2/3/2003 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã 

ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo. Đây là lần đầu tiên, một 

Hội nghị Trung ương có một nghị quyết chuyên đề về tôn giáo. Nội dung của 

Nghị quyết số 25-NQ/TW là sự kế thừa, phát triển Nghị quyết 24-NQ/TW, Chỉ 

thị 37-CT/TW. Đối với quan điểm phát huy giá trị tôn giáo, Nghị quyết 25-

NQ/TW nêu rõ “Giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống thờ 

cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và nhân dân. Nghiêm 

cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo”. Mặc dù 

không nhắc đến cụm từ “phát huy giá trị văn hoá, đạo đức” của các tôn giáo, 

nhưng Nghị quyết 25-NQ/TW lại đưa ra cụm từ “những giá trị tích cực của truyền 

thống thờ cúng tổ tiên”, điều này khẳng định Đảng không chỉ nhìn nhận, phát huy 

giá trị của tôn giáo mà còn nhìn nhận và giữ gìn, phát huy giá trị của tín ngưỡng.  

Tiếp theo, trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, quan điểm về phát 

huy giá trị tôn giáo luôn được kế thừa, phát triển. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứIX cho rằng: “Phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa, đạo đức của 

tôn giáo”. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX tiếp tục: “Phát huy những 

giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo”. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
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quốc lần thứ XI cho rằng: “tôn trọng những giá trị đạo đức, văn hoá tốt đẹp của 

các tôn giáo; động viên chức sắc, tín đồ, các tổ chức tôn giáo sống tốt đời, đẹp 

đạo, tham gia tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc”37.  

Văn kiện Đại hội XII của Đảng tiếp tục “phát huy những giá trị văn hoá, đạo 

đức tốt đẹp của các tôn giáo. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo 

sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công 

nhận, theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ đất nước”38. Có thể nói, quan điểm phát huy giá trị tôn giáo là một nội 

dung quan trọng, là điểm nhấn trong quan điểm của Đảng về tôn giáo trong Văn 

kiện Đại hội XII. Quan điểm này xuất phát từ thực tế các tôn giáo ở Việt Nam đã 

đóng góp hết sức tích cực vào các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo39, 

v.v..  

Tiếp đến, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tiếp 

tục nhấn mạnh quan điểm phát huy giá trị tôn giáo, đồng thời bổ sung, phát triển 

quan điểm này. Văn kiện Đại hội XIII viết: “Phát huy những giá trị văn hoá, đạo 

đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước”40. 

Như vậy, so với các kỳ đại hội trước, quan điểm về phát huy giá trị tôn giáo của 

Đảng trong Đại hội XIII có bước đột phá bằng việc bổ sung luận điểm hết sức 

quan trọng “phát huy các nguồn lực của các tôn giáo cho sự phát triển đất nước”. 

Điều này minh chứng rằng, quan điểm, nhận thức của Đảng về giá trị tôn giáo, về 

vai trò, đóng góp của tôn giáo đối với đời sống xã hội ngày càng được khẳng định 

chắc chắn hơn41. 

Có thể thấy, quan điểm phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của 

các tôn giáo là một quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng kể từ sau Nghị 

quyết số 24-NQ/TW đến nay. Vậy, cần phải hiểu như thế nào về những giá trị văn 

                                           
37 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, tr. 51. 
38 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng 

xuất bản, Hà Nội, tr. 165. 
39 Xem Chu Văn Tuấn (2016), “Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo trong Văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 4, tr. 7-8 
40 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội, tr. 171.  
41 Chu Văn Tuấn (2021), “Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo trong Văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 3, tr. 9-10. 
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hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo? Trước hết, chúng ta biết rằng tôn giáo được 

xem là một phần của văn hoá, thậm chí là hạt nhân của văn hoá. Tôn giáo do con 

người sáng tạo ra và gắn liền với đời sống vật chất và tinh thần của con người. 

Tín ngưỡng, tôn giáo là những hoạt động đặc thù, gắn với nhu cầu khát vọng của 

con người, do vậy tín ngưỡng, tôn giáo góp phần làm phong phú văn hoá dân tộc. 

Các cơ sở thờ tự là nơi diễn ra các thực hành nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo, đồng 

thời cũng là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Những công trình kiến 

trúc, điêu khắc, những tác phẩm hội họa của các tôn giáo, tín ngưỡng chứa đựng 

những giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ, nhiều công trình là những di sản lịch sử, văn 

hoá vô cùng quý giá.  

Giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo còn thể hiện ở chỗ tín ngưỡng, tôn giáo là 

nơi bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Bởi như trên 

vừa nói, tôn giáo gắn liền với đời sống của con người, gắn với đời sống vật chất, 

tinh thần của con người từ bao đời nay, do vậy, trong tôn giáo, tín ngưỡng, không 

chỉ lưu giữ những giá trị truyền thống của dân tộc, mà còn lưu giữ những kinh 

nghiệm của con người, những phong tục tập quán, lối sống tốt đẹp, những bản sắc 

văn hoá của dân tộc, v.v.. 

Về giá trị đạo đức, nhiều điều cấm kỵ, răn dạy trong giáo lý củacác tôn giáo 

chứa đựng giá trị đạo đức và nhân văn sâu sắc. Hầu hết các tôn giáo đều khuyên 

con người tránh ác hướng thiện. Nhiều quy định của các tôn giáo trở thành những 

nguyên tắc đạo đức của xã hội, góp phần điều chỉnh nhận thức, hành vi của con 

người. Chính điều đó đã góp phần ngăn chặn, hạn chế những ham muốn, dục vọng 

thấp hèn ở con người, nhất là khi xã hội có sự khủng hoảng về đạo đức, đang có 

xu hướng thực dụng, chạy theo đồng tiền, bất chấp đạo lý như hiện nay.  

Việc phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa, đạo đức, nhân văn của các 

tôn giáo không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, đạo đức truyền thống mà 

còn ngăn ngừa suy thoái đạo đức, sự du nhập xô bồ và tràn lan nhiều thứ văn hóa 

lai căng độc hại trong xu thế toàn cầu hóa và kinh tế thị trường ở thế giới đương 

đại. Bên cạnh đó, việc giữ gìn văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể trong các tôn 

giáo còn góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế-xã hội. Giá trị văn hoá, đạo 

đức của các tôn giáo tạo nên các nguồn lực cho sự phát triển đất nước hiện nay.  
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Tiểu kết chuyên đề 4 

Phần nội dung này bắt đầu với việc đưa ra một bức tranh chung về tín 

ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Điểm cơ bản là sự đa dạng và phong phú về niềm 

tin, thực hành và tổ chức cộng đồng. Tiếp đến, phần này cũng nêu những đặc điểm 

cơ bản của các tôn giáo đã được Nhà nước công nhận chính thức, đang hoạt động 

trong khuôn khổ pháp luật ở Việt Nam. Chuyên đề cũng trình bày một cách khái 

quát, nhằm mang lại cách hiểu tổng quan về các vấn đề cơ bản như các chức năng, 

vai trò và giá trị của tôn giáo, tín ngưỡng. Đáng chú ý là các tôn giáo, tín ngưỡng 

vừa chia sẻ những chức năng, vai trò, giá trị nhất định, lại có những chức năng, 

vai trò và giá trị đặc thù...  

Phần cuối chuyên đề khái quát những điểm cốt yếu trong quan điểm của 

Đảng, Nhà nước về phát huy giá trị tôn giáo. Đây là định hướng cho việc xây 

dựng các nội dung truyền thông về đặc điểm, chức năng, vai trò và giá trị của tôn 

giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam. 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Hãy cho biết ở Việt Nam hiện nay có bao nhiêu tôn giáo đã được Nhà nước 

công nhận? Hãy nêu tên các tôn giáo đó? 

2. Hãy trình bày khái quát một số loại hình tín ngưỡng tiêu biểu ở Việt Nam 

hiện nay? 

3. Tôn giáo có vai trò, chức năng gì? 

4. Hãy cho biết các giá trị cơ bản của tôn giáo? 

5. Hãy trình bày khái quát quan điểm của Đảng về phát huy giá trị tôn giáo? 
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Chuyên đề 5: GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU CỦA MỘT SỐ TÔN GIÁO,  

TÍN NGƯỠNG Ở VIỆT NAM 

 

Tại chuyên đề 4, tài liệu đã đề cập một cách khái quát về giá trị của tôn giáo 

nói chung. Cách phân chia các giá trị tôn giáo cũng mang tính tương đối, từ các 

góc độ khác nhau sẽ nhận diện các giá trị tôn giáo khác nhau. Trong nội dung này, 

tài liệu sẽ đi vào phân tích kỹ hơn một số giá trị tôn giáo tiêu biểu của các tôn giáo 

cụ thể cũng như giá trị của tín ngưỡng ở Việt Nam. 

5.1. Giá trị tiêu biểu của Phật giáo 

Giá trị nhận thức của Phật giáo 

Con người sinh ra và lớn lên đều cần tìm hiểu về thế giới và chính bản thân 

mình. Họ đặt ra những câu hỏi mà khoa học thực chứng rất khó giải đáp như chết 

đi về đâu, tại sao mình lại khổ còn người khác sung sướng? Có số phận không? 

Ai định đoạt nó?... Những câu hỏi này được tôn giáo tìm cách giải đáp bằng cách 

xây dựng một hệ nhận thức chung để cung cấp cho những thắc mắc của con người. 

Đồng thời những nhận thức này thường nằm trong hệ thống tín điều của các tôn 

giáo (còn được gọi là chân lý tôn giáo). Với người tín đồ, ngoài những tri thức 

khoa học mà mỗi cá nhân tiếp thu qua hệ thống giáo dục của Nhà nước, họ còn 

được tiếp nhận những kiến giải về vũ trụ, vạn vật và xã hội còn được cung cấp 

qua hệ tri thức của chính các tôn giáo. Đó là các giá trị tri thức về thế giới quan 

và nhân sinh quan của các tôn giáo. Từ lâu đã có ý kiến khoa học khẳng định, tôn 

giáo cũng là một nguồn lực nhận thức. 

Giá trị nhận thức luận của Phật giáo chứa đựng trong Tam Tạng, tức ba loại 

sách kinh điển của nhà Phật. Tạng Kinh, gồm tất cả những bài thuyết pháp của 

Đức Phật khi còn tại thế. Tạng Luật, bao gồm những giới luật làm khuôn phép 

cho sinh hoạt của các nhà sư và Phật tử và những người mến cảm với Phật giáo. 

Cuối cùng là Tạng Luận, gồm những tác phẩm bình chú, giải thích lời giảng của 

Đức Phật, giống như các tác phẩm thần học, chú giải Kinh Thánh của Kitô giáo. 
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Trải qua hơn 2000 năm phát triển và thích ứng với các nền văn hóa khác 

nhau, được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Tam Tạng bản thân đã chứa đựng một giá trị 

tri thức đồ sộ không chỉ cho Phật tử mà còn có đóng góp trong lịch sử phát triển 

tư tưởng chung của nhân loại. 

Đối với Phật giáo, trọng tâm của giá trị nhận thức luận qua các giảng pháp 

của Đức Phật nhằm giải quyết vấn đề nhân sinh (con người) chứ không bàn về hệ 

thống thần linh như Kitô giáo. Có thể nói, Đức Phật đã bận tâm trước đau khổ của 

con người hơn cả. Ngài đi tìm đường lối con giúp con người giải thoát khỏi nỗi 

khổ. Bởi vậy, Phật giáo cung cấp cho con người hệ giá trị có tính chất triết lý và 

biện chứng để mỗi cá nhân tự học hỏi, lĩnh hội và giác ngộ, để từ đó sửa đổi chính 

bản thân mình cho tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Nhiều cá nhân hành động đúng 

với giáo lý của Phật giáo thì ắt sẽ có một tập thể tốt, xã hội lành mạnh, con người 

không còn khổ sở bởi những tham, sân, si (còn gọi là tam độc). Nếu tạm gác những 

yếu tố thiêng của tôn giáo sang một bên, có thể thấy ban đầu Đức Phật đã đưa ra 

một cách giải thích về nguồn gốc của sự đau khổ, và cách thức giải thoát nó. 

Để giải quyết vấn đề mà con người mọi thời đại lịch sử phải đặt ra là nỗi khổ, 

nhận thức luận của Phật giáo có thể tóm lại trong giá trị cốt lõi của Tứ diệu đế, 

còn gọi là bốn chân lý kỳ diệu hay Tứ thánh đế. Cụ thể: 

Khổ đế là chân lý cho thấy bản chất cái khổ của cõi đời: cuộc đời khổ lụy là 

bởi sinh, bệnh, lão, tử. Đây là bốn cái khổ hằng hữu nơi cõi đời, luân hồi từ kiếp 

này sang kiếp khác. Cái khổ của kiếp này là nghiệp báo của kiếp trước. Khổ còn 

do một số lý do khác như: ái biệt ly khổ (yêu mà phải xa cách tạo khổ), sở cầu bất 

đắc khổ (muốn mà không được cũng tạo khổ)… 

Tập đế là chân lý giải thích nguyên nhân gây ra đau khổ. Nguyên nhân ấy 

chủ yếu là do vô minh (mê muội) và do dục vọng (lòng tham). 

Diệt đế là tận diệt khổ đau, tận diệt nghiệp báo để thoát khỏi vòng luân hồi. 

Tận diệt khổ đau cũng là trừ khử đi các nguyên nhân gây ra đau khổ (chủ yếu là 

vô minh và dục vọng). Hết khổ đau là con người đã ở trong cõi Niết bàn, tức đạt 

trạng thái giải thoát. 
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Đạo đế là chân lý chỉ ra con đường để thoát khỏi khổ đau. Con đường đó là 

bát chính đạo, gồm chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính 

mệnh, chính tinh tiến, chính niệm, chính định. Tám con đường ấy nhằm hoàn thiện 

đạo đức (gọi là Giới), rèn luyện tư tưởng (gọi là Định), và bồi thêm năng lực trí 

tuệ (gọi là Tuệ). 

Từ các giá trị của Tứ diệu đế này, người ta cũng đúc rút ra một số giá trị có 

tính chất nguyên lý của Phật giáo khi con người áp dụng để nhận thức sự vật, hiện 

tượng và giải mã phản tư chính bản thân con người, và nhìn nhận lại mối quan hệ 

của con người với tự nhiên và xã hội. Các nguyên lý trong giá trị nhận thức Phật 

giáo có thể nêu ra một vài điểm sau: 

Nguyên lý Vô thường: Tức muốn nói vạn vật trên đời, tất cả đều dịch chuyển, 

dù chúng ta có nhận biết được hay không thì một cách khách quan sự vật, hiện 

tượng đều biến đổi. Đó là quy luật khách quan có mà chúng ta không thể can thiệp 

và nắm bắt và điều chỉnh theo ý mình. Giá trị này giúp xác lập và định vị được 

mối quan hệ của cá nhân với tự nhiên và xã hội. Không phải những gì mà cá nhân 

nắm giữ, sở hữu được đều tồn tại mãi mãi. Chúng đều biến đổi. Ví như khi một 

cá nhân tham gia trong một nhóm, không vì lợi ích vị kỷ mình mà áp đặt tới người 

khác, mà phải quan tâm tới các biến đổi, vận hành chung của cả tập thể vv… Tóm 

lại, nguyên lý này đem đến cho con người một cách nhìn về mối tương quan của 

mình với tự nhiên và xã hội. Ở đó, mỗi con người chỉ là một mắt xích trong chuỗi 

vận hành của cả tập thể. Nguyên lý dường như muốn thức tỉnh cho mỗi cá nhân 

vào việc đam mê sở hữu mọi thứ, tự mãn với những gì mình có, muốn nắm trong 

tay mọi thứ, v.v… 

Nguyên lý này cũng khẳng định thêm, dù con người có tài trí thông minh đến 

mấy cũng không thể độc tôn, coi những vật khác, người khác phải phục vụ mình 

vô điều kiện. Điều này có thể lý giải các quan điểm của Phật giáo về ô nhiễm môi 

trường, biến đổi khí hậu, bệnh tật tràn lan… tất cả đều do sự biến đổi mà một 

trong những tác nhân là chính con người. Phật giáo cho rằng những hiện tượng đó 

là hệ quả từ những nguyên nhân. Điều này được giải thích qua giá trị Nhân quả. 
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Nguyên lý Nhân quả: Mọi hiện tượng, điều kiện, môi trường, số phận… của 

mỗi cá nhân, tập thể, hay một cộng đồng nào đó đều do những nguyên nhân trước 

đó mà tạo thành. Nhân quả muốn lấy hiện trạng hiện tại của con người ta để hướng 

chúng ta tới việc ý thức hơn trong suy nghĩ và hành vi để ngăn ngừa, cảnh báo 

những hệ quả xấu có thể đến trong tương lai nếu chúng ta không tu chỉnh suy nghĩ 

và hành động. Nhân quả cũng còn có một mối dây liên kết với những vấn đề của 

quá khứ hoặc kiếp trước để con người từ đó mà nhận ra để điều chỉnh bản thân 

trong hiện tại cho tốt hơn.  

Giá trị của nguyên lý này nhằm ngăn ngừa con người ta sai phạm, đồng thời 

cũng giúp con người ta sửa mình nếu đã có những hành vi xấu. 

Nguyên lý Vô ngã, Từ bi: Muốn nói tới cái tôi cá nhân của mỗi người rất là 

lớn và thường đem nó vào suy nghĩ, hành động và thậm chí áp đặt cho những cá 

nhân và các nhóm khác trong xã hội. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là ngộ nhận cá nhân, 

Phật giáo cho rằng không có một cái tôi cá nhân mang tính chất tuyệt đối, mà nó 

đều phải tồn tại, nương tựa trong một tương quan nào đó với những cái khác. Nói 

cách khác “không có cái tôi tự nó, cái tôi không có thật, chỉ là những kết hợp trong 

hữu hạn, xét theo mọi khía cạnh sống mà con người mang tải. Như thế thì chỉ có 

từ bỏ ngã (vô ngã) mới ban điều vui, đem lòng thương xót kẻ khác (từ bi), và với 

định hướng sống như thế, người thấm nhuần giáo thuyết mới có thể hoàn toàn vô 

tư trong các mối quan hệ cá nhân, cộng đồng. Đó cũng là chuẩn mực ứng xử của 

người văn minh”42. 

Vô ngã là cơ sở để hình thành Từ bi. Đó là hai giá trị rất cơ bản của Phật 

giáo, giúp xã hội hài hòa, phát triển, tạo sự gắn kết chia sẻ và yêu thương. 

Ngoài ra, Phật giáo cung cấp những hệ khái niệm, cũng là những phạm trù 

căn bản trong Phật giáo như: Vô ngã, Vô Thường, Nhân duyên, Nhân quả, Luân 

hồi, Nghiệp báo, Tứ diệu đế, Khổ, Tính không, Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Niết 

                                           
42 Nguyễn Quốc Tuấn (2016), Phát huy giá trị của tôn giáo nhằm xây dựng và nâng cao đạo đức, lối sống con 

người Việt Nam hiện nay. Báo cáo Tổng hợp đề tài cấp Nhà nước KX.03.11/11-15. Tài liệu Viện Nghiên cứu Tôn 

giáo, tr.83. 
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bàn… xét đến cùng đều cung cấp cho con người những nhận thức và lý giải về sự 

tồn tại của vũ trụ con người, đồng thời với nó là những biểu hiện của sự biến đổi 

không ngừng của vạn vật, mục đích cuối cùng giúp con người khi hiểu ra triết lý, 

quy luật và chính mình. Cuối cùng sẽ đạt tới sự giải thoát khỏi sự khổ ải, đạt tới 

Niết bàn. 

Giá trị luân lý, đạo đức của Phật giáo 

Trước tiên chúng ta cần xác định xem các nguyên tắc căn bản để thực hành 

đạo đức Phật giáo nằm ở đâu trong kinh điển. Qua giáo lý cơ bản của Đức Phật 

cho thấy, các giá trị đạo đức Phật giáo dựa trên phương tiện để dập tắt ước muốn 

của lòng tham, sự nóng giận và sự ngu dốt. Cách thức này được trình bày qua Bát 

chính đạo, tức là tám con đường đưa đến sự giải thoát: chính kiến (nhận thức đúng 

đắn), chính tư duy (suy nghĩ đúng đắn), chính ngữ (lời nói đúng đắn), chính nghiệp 

(hành động, làm việc đúng đắn), chính mạng (kiếm sống bằng nghề chính đáng), 

chính tinh tiến (nỗ lực phấn đấu để tiến lên), chính niệm (tâm niệm đạo lý chân 

chính), chính định (tập trung tư tưởng đúng đắn). Trong Bát chính đạo chúng ta 

có thể phân thành ba nhóm: 

Nhóm thứ nhất là hai điều đầu tiên (chính kiến và chính tư duy) thuộc khía 

cạnh hiểu biết, giúp con người ý thức về hậu quả của sự khổ; quyết định diệt trừ 

lòng tham lam, ích kỷ. Nhóm này thuộc về giá trị nhận thức luận như đã bàn ở 

phần đầu. 

Nhóm thứ hai, ba điều kế tiếp (chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng) thuộc 

về khía cạnh thực hành luân lý,đạo đức, liên quan đến việc kiểm soát lời nói, hành 

vi, tư cách… Đây chính là nền tảng các nguyên tắc để thực hành đạo đức Phật 

giáo ở tu sĩ và các tín đồ. Các giá trị, quy phạm đạo đức thường được quy chuẩn 

trong nhóm này. 

Nhóm thứ ba, ba điều cuối cùng (chính tinh tấn, chính niệm, chính định) 

thuộc về cấp độ siêu thoát, khi mà nhờ huấn luyện tâm trí, con người có thể đạt 

tới ánh sáng, giác. Nhóm này thường được dùng cho những người tu tập, cao tăng, 
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thường họ là những người đã thông tỏ các nguyên tắc ở nhóm thứ nhất và nhóm 

thứ hai. 

Ba chặng đó cũng được tóm thành ba từ: Giới, Định, Tuệ. Tuệ là tu luyện trí 

tuệ; Giới là tuân theo giới luật nhằm hoàn thiện đạo đức; định liên quan đến thiền 

định, rèn luyện tư tưởng. Truyền thống Phật giáo đã diễn tả những quy tắc hành 

động ra những giới luật cụ thể nhằm giúp cho các tín đồ, cách riêng các tu sĩ, biết 

con đường giải thoát. Đó cũng là các giá trị đạo đức Phật giáo. 

Các giá trị đạo đức cá nhân 

Tín đồ và người thực hành theo Phật giáo phải tuân giữ Ngũ giới, là những 

điều răn, khuyên ngăn, cấm làm, nhằm tiêu diệt những lòng tham bất chính nơi 

con người. Ngũ giới là những điều: 1-Không sát sinh; 2-Không trộm cắp; 3- 

Không tà dâm; 4-Không nói dối; 5-Không uống rượu. Các tu sĩ Phật giáo thì các 

giới phải giữ nhiều hơn các Phật tử. 

Phật giáo còn đưa ra nguyên tắc lục độ, gọi là sáu nhân đức, để rèn luyện bản 

thân, tiến tới trạng thái giải thoát gồm: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền 

định, trí tuệ. Ngoài ra Phật giáo còn khuyên con người suy nghĩ và thực hành các 

chuẩn mực Thập thiện đó là: 1-Không sát sinh, bằng cách bất bạo động và thực 

hiện lòng từ bi với tất cả chúng sinh; 2- Không trộm cắp, bằng cách sống lương 

thiện; 3-Không tà dâm, bằng cách thực hành thanh tịnh; 4-Không nói dối, bằng 

cách sống thành tín; 5-Không nói thêu dệt, bằng cách nói năng cởi mở; 6-Không 

nói hai chiều, bằng cách nói thân hữu; 7-Không nói ác khẩu, bằng cách nói lịch 

sự và cao đẹp; 8-Không tham lam, thực hiện hạnh bố thí; 9-Không hận thù, thực 

hiện lòng khoan dung, kiên nhẫn; 10-Không si mê, thực hiện trí tuệ trong sáng.43 

Các giá trị đạo đức trong các mối quan hệ giữa cá nhân với những người 

khác 

                                           
43 Dẫn theo Nguyễn Quốc Tuấn (2016), Phát huy giá trị của tôn giáo nhằm xây dựng và nâng cao đạo đức, lối 

sống con người Việt Nam hiện nay. Báo cáo Tổng hợp đề tài cấp Nhà nước KX.03.11/11-15. Tài liệu Viện Nghiên 

cứu Tôn giáo, tr.84. 



133 

 

Trong mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thầy trò, Phật giáo có kinh 

Lễ sáu phương để truyền đạt cho con người những chuẩn mực của ứng xử. Cụ 

thể: 

- Phương Đông,  đưa ra những nguyên tắc đạo đức về mối quan hệ con cái 

với cha mẹ với con cái 

- Phương Tây, đưa ra các nguyên tắc đạo đức cần phải làm của mối quan hệ 

giữa vợ và chồng 

- Phương Nam, đưa ra những nguyên tắc cần có của mối quan hệ thầy trò 

- Phương Bắc, đưa ra những nguyên tắc của mối quan hệ bạn bè 

- Phương dưới, đưa ra những nguyên tắc đạo đức giữa chủ và thợ 

- Phương trên, đưa ra những nguyên tắc đạo đức giữa tu sĩ và cư sĩ 

Nhìn chung kinh Lễ sáu phương là một tập hợp các nguyên tắc đạo đức có 

tính chất chuẩn mực để điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân trong mối tương quan 

với người khác. Nó chính là các giá trị đạo đức xã hội, giúp mọi người điều chỉnh 

hành vi cho phù hợp và chuẩn xác trong từng mối quan hệ của mình. 

Phật giáo cũng đề xuất các giá trị đạo đức, lối sống qua Lục hòa, tức sáu 

phép hòa kính. Lục hòa để giúp con người giữ hòa khí, đoàn kết, đồng lòng, hạn 

chế đi những xung đột, gây chia rẽ. Lục hòa là sáu phương pháp để con người cư 

xử với nhau cho hòa hợp từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Hòa ở 

đây là hòa với mục đích tiến tới sự cao đẹp, đến con đường giải thoát, toàn thiện 

toàn mỹ, chứ không phải hòa một cách nhu nhược, thụ động, ba phải, không có 

chính kiến. Lục hòa bao gồm:  

1. Thân hòa đồng trụ: Khi ở cùng nhau, làm việc cùng nhau thì phải sống 

hòa thuận. Tóm lại, khi đã cùng chung sống với nhau trong một địa vị, một giới 

hạn, một hoàn cảnh, thì bao giờ cũng phải hòa hảo với nhau. 

2. Khẩu hòa vô tranh: Đừng để lời nói gây ra bất hòa, mâu thuẫn, bởi vậy 

phải nói năng chuẩn mực, không nên đấu khẩu cãi vã. Khẩu hòa thì thân sẽ hòa-

Lời nói khiêm nhường, chừng mực sẽ không ra xung đột. Thân hòa chưa đủ, cần 

phải hòa nhã trong cả lời ăn tiếng nói. 
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3. Ý hòa đồng duyệt: Hòa đồng trên nguyên tắc cùng ý hướng, cùng đồng 

thuận. Nếu ý tưởng hiền hòa, vui vẻ thì suy nghĩ và lời nói dễ giữ được hòa khí. 

Trái lại nếu ý tứ bất hòa, thường trái ngược nhau, ganh ghét nhau, thì suy nghĩ và 

lời nói khó mà giữ cho được hòa hảo. 

4. Giới hòa đồng tu: Hòa đồng trên nguyên tắc kỷ luật, ý nói trong một đoàn 

thể, đạo hay đời, nếu không cùng nhau gìn giữ giới điều, kỷ luật, quy tắc, thì chúng 

ta không bao giờ sống chung với nhau được. 

5. Kiến hòa đồng giải: Hòa đồng trên nguyên tắc nhận thức. Khi một người 

nhận thức được điều gì thì nên chia sẻ cho những người khác biết, để tránh sự bất 

đồng ý kiến, cách hiểu sai lệch, chênh lệch khác biệt về nhận thức. 

6. Lợi hòa đồng quân: Hòa đồng trên nguyên tắc quyền lợi, ý nói khi có 

quyền lợi thì hãy cùng nhau thụ hưởng, không nên chiếm đoạt kết quả từ lao động, 

đóng góp chung để làm làm tư hữu cá nhân, sẽ gây bất hòa. 

Phải nói Lục hòa là những giá trị đạo đức, lối sống mà Phật giáo đề xuất cho 

mọi mối quan hệ cá nhân và tập thể trong xã hội. Nếu mỗi cá nhân, tập thể trong 

mối quan hệ của mình đều áp dụng được tinh thần của Lục hòa thì xã hội sẽ yên 

bình, phát triển và thịnh vượng. 

Giá trị thẩm mỹ của Phật giáo 

Khi Phật giáo đã trở thành một phương châm, một lối sống của nhiều người 

thì nó sẽ trở thành những nền tảng văn hóa vững chắc của các cộng đồng tiếp 

nhân. Khi đó Phật giáo tạo ra những đóng góp trên lĩnh vực di sản, văn hóa và 

nghệ thuật. 

Giá trị thẩm mỹ Phật giáo thể hiện qua kiến trúc chùa, tượng phật, tranh Phật 

giáo, tạo ra những mỹ quan riêng và độc đáo: Chẳng hạn kiến trúc chùa liên quan 

đến chữ đinh, chữ công, hay chữ tam, hay có thiết kế nội công ngoại quốc. Tượng 

liên quan đến nghệ thuật thẩm mỹ tạo hình, nét mặt, chất liệu, kỹ thuật đắp, điêu 

khắc… 

Giá trị thẩm mỹ Phật giáo có thể thấy qua các hành xử đẹp của Phật giáo như 

từ bi, hỉ, xả, bảo vệ môi sinh, tinh thần lá lành đùm lá rách. 
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Giá trị thẩm mỹ  Phật giáo có thể thấy qua qua các ngày lễ quan trọng như 

Lễ chùa đầu năm, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan mang nhiều ý nghĩa đẹp đẽ về tri ân Đức 

phật và báo hiếu cha mẹ. 

Giá trị thẩm mỹ Phật giáo có thể thấy qua âm nhạc Phật giáo, với nội dung 

ca ngợi Đức Phật, có yếu tố thiền trong nhạc Phật giáo, các loại nhạc cụ như âm 

thanh của chuông đồng, mõ. Âm nhạc và các vũ đạo Phật giáo đã được sử dụng 

nhiều trong các đại lễ Vesak Liên hợp quốc. 

Giá trị thẩm mỹ có thể thấy qua nét đẹp trang phục Phật giáo, ẩm thực Phật 

giáo, lễ hội Phật giáo, v.v… 

Đặc điểm của giá trị thẩm mỹ Phật giáo: 

- Phản ánh cơ bản về nội dung Phật giáo qua các lĩnh vực nghệ thuật cụ thể 

khác nhau như hội họa, tạo hình, điêu khắc, kiến trúc, vũ đạo… 

- Bên cạnh các nghệ thuật chuyên ngành, các sáng tác về lĩnh vực nghệ thuật 

Phật giáo đòi hỏi phải có tri thức nhất định về tôn giáo này. 

- Tình cảm với Phật giáo ảnh hưởng nhiều tới quy mô và giá trị thẩm mỹ của 

các công trình, tác phẩm. 

Một số giá trị khác của Phật giáo 

Giá trị lịch sử: Phật giáo tồn tại và phát triển hàng nghìn năm tạo ra hành 

trình lịch sử sâu đậm trong dân tộc. Các giá trị lịch sử Phật giáo để lại gồm các di 

tích, hiện vật, văn bia và tài liệu văn bản, hình ảnh… Những giá trị lịch sử Phật 

giáo giúp con người ta có thể thấy được sự đóng góp của Phật giáo với nhà nước 

qua các triều đại, thấy được niềm tin của quần chúng nhân dân và thực hành Phật 

giáo của họ trong quá khứ, thấy được sự thăng trầm trong tiến trình phát triển của 

Phật giáo trong dòng chảy lịch sử chung của dân tộc, thấy được tinh thần hộ quốc 

an dân của Phật giáo trong lịch sử Việt Nam. 

Giá trị về nguồn lực: Phật giáo hiện nay cũng là một nguồn lực quan trọng 

cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Nguồn lực có thể thấy ở góc độ đạo đức, từ 

thiện, nhân đạo, y tế, giáo dục và góp phần vào sự đoàn kết dân tộc trên tinh thần 

hộ quốc, an dân. 
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5.2. Giá trị tiêu biểu của Công giáo, Tin Lành 

Công giáo và Tin Lành tuy có những khác biệt về giải thích Kinh Thánh, 

việc công nhận các Phép bí tích và sự kế thừa truyền thống giữa hai tôn giáo này, 

tuy nhiên xét về các giá trị nhận thức và đạo đức lại có những điểm chung cho cả 

hai tôn giáo, vì cùng là tôn giáo độc thần, chỉ thờ duy nhất Thiên Chúa và sử dụng 

hầu hết những sách trong bộ Kinh Thánh giống nhau. 

Giá trị nhận thức của Công giáo và Tin Lành 

Công giáo và Tin Lành với bề dày học thuyết gồm Kinh Thánh, thần học và 

các truyền thống đã xây dựng và cung cấp cho con người một khung nhận thức 

chung về tự nhiên và xã hội gồm một số điểm tiêu biểu sau: 

Điểm chung của hai tôn giáo này chính là việc thừa nhận Thiên Chúa chính 

là chân lý của họ. Thiên Chúa là nguồn mạch quan trọng nhất trọng nhất để tín đồ 

hai tôn giáo này nhận thức. Thiên Chúa chi phối các cộng đồng tin đồ Công giáo 

và Tin Lành về các quy tắc thực hành đạo đức và các nghĩa vụ trong đời sống. Do 

đó nguồn gốc đồng thời là giá trị tuyệt đối của người Công giáo và Tin Lành là 

Thiên Chúa: Đem lại các giá trị về nhận thức, ý nghĩa của cuộc sống sau khi chết, 

giải thoát… Đặc trưng giá trị nhận thức của Công giáo và Tin Lành về Thiên 

Chúa mang tính siêu việt, tuyệt đối. Thiên Chúa là ngọn nguồn của vũ trụ, vạn vật 

và mọi sự tồn tại. 

Người Công giáo và Tin Lành đều xem Kinh Thánh là lời Chúa nên cũng là 

giá trị có giá trị tuyệt đối trong khía cạnh niềm tin và luân lý, đạo đức. Đem lại 

các giá trị cho con người như: đạo đức, lối sống, thờ phụng… Kinh Thánh dẫn 

cho con người chân lý về Thiên Chúa và mọi giá trị của cuộc sống. Riêng với 

người Tin Lành thì giá trị nhận thức của họ dựa vào vào ba trụ cột Kinh Thánh, 

Đức tin và Ân điển của Thiên Chúa. 

Thiên Chúa tuy siêu phàm khó nắm bắt nhưng cuối cùng đã biểu lộ khuôn 

mặt cụ thể của mình qua Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu là mẫu hình lý tưởng cho 

mọi giá trị Chân- Thiện- Mỹ. Ngài không chỉ là một Thiên Chúa thống trị, nhưng 

là một Thiên Chúa yêu thương, khiêm nhường, phục vụ. Bằng cái chết trên thập 
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giá để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi, Thiên Chúa mang lấy những nỗi đau khổ 

của con người, chia sẻ cuộc sống với con người, và mở đường cho con người đến 

sự sống vĩnh cửu. 

Giá trị nhận thức về con người mà biểu hiện cơ bản của Kitô giáo là tình yêu 

thương đã đem lại những giá trị lớn trong đời sống người tín đồ. Yêu thương là 

khởi nguồn của các hệ giá trị khác như bác ái, chia sẻ, tình anh em, huynh đệ…., 

nếu không có yêu thương thì con người không thể hành động những việc làm tốt 

đẹp với những người khác. Công giáo và Tin Lành đều nhận thức con người được 

tạo ra bởi Thiên Chúa và theo hình ảnh của Ngài. 

Với người Công giáo và Tin Lành, Chúa Giêsu Kitô như một mẫu hình con 

người lý tưởng để các tín đồ học hỏi. Một mẫu hình như vậy với các thiên tính và 

nhân tính vừa huyền thoại vừa đời thực kết tinh trong các cộng đồng Công giáo 

một sự mầu nhiệm, có tính linh thiêng cao cả, khiến nhiều tín đồ vừa ngưỡng mộ 

vừa vâng phục. Mẫu hình Giêsu là một mẫu hình Chân lý tồn tại xuyên qua các 

thể chế chính trị, suốt chiều dài lịch sử. Nó trở thành biểu tượng bất tử và có sức 

sống mãnh liệt cho tới ngày hôm nay. 

Con người muốn nhận biết, học hỏi giá trị từ Thiên Chúa phải nhờ vào niềm 

tin (đức tin). Ngoài ra Công giáo và Tin Lành cũng cung cấp cho tín đồ một hệ 

nhận thức về: Kinh tế, môi trường, gia đình, cộng đồng chính trị…. Những nhận 

thức này có giá trị xuyên suốt và nổi bật là phải theo tinh thần của Thiên Chúa, 

Hội thánh và vì sự phát triển của con người. 

Giá trị đạo đức của Công giáo, Tin Lành 

Tin Lành 

Theo đạo Tin Lành con người trước hết phải yêu Thiên Chúa, yêu thương 

bản thân, từ đó thực hiện tình yêu thương đối với tha nhân. Tình yêu thương trong 

đạo đức Tin Lành phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. 

Đạo đức Tin Lành nhấn mạnh đạo đức, trách nhiệm cá nhân. Tín đồ biểu 

hiện đức tin của mình qua tinh thần phục vụ và thái độ ứng xử lẫn nhau trong thực 

tiễn cuộc sống theo những lời răn trong Kinh Thánh xuất phát từ nhận thức đức 
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tin cá nhân. Từ điều răn thứ 5 đến điều răn thứ 10 là phép tắc điều chỉnh hành vi 

cá nhân trong quan hệ giữa con người với con người 

Tin Lành đưa ra những chuẩn mực ràng buộc cuộc sống gia đình. Gia đình 

được coi là tế bào của xã hội loài người. Gia đình có vai trò quan trọng trong việc 

định hướng phẩm chất đạo đức của con người. Kinh Thánh có rất nhiều lời răn 

liên quan đến chuẩn mực đạo đức gia đình như mối quan hệ giữa cha mẹ và con 

cái, giữa vợ và chồng. Kinh Thánh dạy bổn phận người làm con phải hiếu kính 

cha mẹ, nghe lời dạy bảo của cha mẹ, không được ngược đãi, khinh bỉ cha mẹ già. 

Điều răn thứ bảy và thứ mười trong mười điều răn ngăn cấm các hành vi làm 

tổn hại đến hạnh phúc gia đình. Điều 69 Hiến chương của Hội Thánh Tin Lành 

Việt Nam (miền Nam) quy định “mọi người phải tôn trọng hôn nhân, chung thủy 

một vợ một chồng, Hội Thánh không chấp nhận li hôn, ngoại trừ trường hợp ngoại 

tình; Lời Chúa lên án những hình thức luyến ái như đồng tính, tiền hôn nhân, 

ngoại hôn nhân, đa thê, loạn luân, vô luân...; Vợ chồng, cha mẹ, con cái và mọi 

người trong gia đình phải có lòng hiếu thảo, vâng phục, thương yêu, trung tín, 

thủy chung và tôn trọng nhau”. Điều này phù hợp với quy định của pháp luật Việt 

Nam “Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng” và 

“Cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với 

người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống 

như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ”44 

Nhìn chung, giá trị đạo đức Kitô giáo về cơ bản chia hai loại: Các giá trị đạo 

đức với Thiên Chúa và các giá trị đạo đức với con người. Về cơ bản cặp giá trị 

chung nhất và phổ quát nhất của Kitô giáo là kính Chúa-Yêu người. 

Công giáo 

Để làm tốt việc kính Chúa-Yêu người cần phải có các điều kiện mà người 

Công giáo gọi là các nhân đức đối nhân và các nhân đức đối thần. 

                                           
44 . Vũ Thị Thu Hà chủ biên (2018), Giá trị và chức năng của Tin Lành trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam 

hiện nay. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nôi, tr. 24, 26-28. 
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Nhân đức đối thần gồm đức tin, đức cậy đức mến. Đức tin là sự tín nhiệm 

của tín đồ Thiên Chúa và lời hứa cứu độ của Ngài. Như vậy đức tin tạo dựng cho 

con người trước tiên niềm tin ở nhau. Đức cậy: Người tín đồ phải kiên định không 

được dao động trước mọi hoàn cảnh và mong đợi, trông cậy vào Thiên Chúa. Đức 

mến: là tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với con người, nó bao trùm đời sống 

Kitô giáo. Nhân đức là một xu hướng thường xuyên về kiên trì để làm điều thiện. 

Nó khiến con người không những thực hiện hành vi tốt mà còn cống hiến những 

điều tốt nhất cho bản thân mình. 

Nhân đức đối nhân là các chuẩn mực giá trị trong quan hệ với người khác 

như: Khôn ngoan, tiết độ, can đảm, công bằng (gọi là bốn nhân đức trụ). 

Khôn ngoan: Quan trọng nhất là để nhận ra điều gì đúng từ đó mà vận dụng 

vào thực tiễn. Công bằng: biết trao cho người khác những gì thuộc về họ, biết cái 

gì là của mình. Tiết độ: Quan trọng nhất là điều hòa các khao khát trong mình 

(dục). Dũng cảm: Điều quan trọng để vượt qua những khó khăn trở ngại. 

Cả Công giáo và Tin Lành đều dựa vào nền tảng Kinh thánh để thực hành 

đạo đức. Mười điều răn này tóm lại chỉ có hai điều này mà căn cốt nhất trước hết 

kính yêu một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như yêu mình ta 

vậy. Chúng ta vẫn hay tổng kết lại thành giá trị là: KÍNH CHÚA - YÊU NGƯỜI. 

Căn cứ vào các Kinh thánh và Sách giáo lý Hội thánh Công giáo, người ta 

có thể tạm tóm lược ra những chuẩn mực giá trị cơ bản trong mỗi điều răn của 

Kitô giáo, tín đồ của Công giáo Tin Lành đều coi đó như nền tảng luân lý, đạo 

đức của họ. Ở đây có thể thấy những giá trị gốc; những thực hành đạo đức nên 

làm và những điều cấm, không nên làm vì nó phạm vào đạo đức Kitô giáo45: 

                                           
45 . Ngô Quốc Đông (2018), Giá trị luân lý Công giáo, in trong Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại. Kỷ yếu 

hội thảo khoa học quốc tế. Nxb. Tôn giáo, Hà Nội. tr 167-170. 
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Thuộc 

tập giá 

trị cơ 

bản 

Các giá trị gốc 

của đạo đức Kitô 

giáo 

(Điều răn trong 

Kinh Thánh) 

Các giá trị đạo đức / 

hành vi được làm 

Các hành vi cấm, 

không nên làm vì 

phạm tới đạo đức 

theo nguyên tắc của 

Chúa và quy định 

của giáo hội 

MẾN 

CHÚA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thờ phượng một 

Đức Chúa Trời và 

kính mến Người 

trên hết mọi sự  

- Đức Tin; Đức Cậy; 

Đức Mến46 (Công 

giáo) 

- Cầu nguyện 

- Đọc, học Kinh 

Thánh (Tin Lành) 

- Tôn vinh, ca ngợi 

Thiên Chúa 

- Tôn trọng người đại 

diện của Chúa 

- Mê tín 

- Bói toán, thờ đa thần, 

ngẫu tượng... 

- Vô thần 

- Bất khả tri 

- Bỏ thờ phượng Chúa 

theo tôn giáo của người 

khác. 

2. Chớ kêu tên Đức 

Chúa Trời vô cớ 

- Danh Chúa được coi 

như giá trị phải kính 

trọng khi dùng. Tôn 

kính danh xưng của 

Chúa (Giêvê, 

Êlohim…) 

- Tôn kính những biểu 

tượng tôn giáo đã 

được cho là thánh 

thiêng, đã dâng cho 

Chúa, gắn với cuộc 

đời Chúa, hay đã được 

- Báng bổ, chế giễu, 

xúc phạm các danh 

xưng về Thiên Chúa 

- Lạm dụng danh Chúa 

                                           
46 Đức Mến cũng bao hàm trong đó cả tình yêu với con người. 



141 

 

MẾN 

CHÚA 

làm phép. (Riêng 

người Tin Lành không 

thờ ảnh tượng) 

- Tôn kính bí tích 

thánh thể 

3. Giữ ngày Chúa 

Nhật 

- Bằng chứng về trung 

thành, yêu mến Chúa 

- Đi lễ vào Chúa nhật 

-Các tín đồ trong cộng 

đoàn cùng hiệp thông 

chia sẻ với nhau (tính 

cộng đồng); dành 

riêng thời gian để thờ 

phượng, tôn vinh ca 

ngợi Chúa 

- Bỏ lễ 

- Không chú tâm trong 

giờ lễ 

YÊU 

NGƯỜI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Thảo kính cha 

mẹ 

- Gia đình (tự do xây 

dựng tổ ấm, tự do sinh 

sản, dưỡng dục và giữ 

đạo) 

- Bổn phận của con cái 

với cha mẹ 

- Bổn phận cha mẹ 

- Gia đình trong tương 

quan với các thành 

viên và với xã hội 

- Bất kính với cha mẹ 

- Không phụng dưỡng 

cha mẹ 

5. Chớ giết người  - Tôn trọng sự sống 

- Tôn trọng phẩm giá 

con người  

- Cố ý giết người  

- Phá thai 
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YÊU 

NGƯỜI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hòa bình (lên án 

chiến tranh, vũ khí hạt 

nhân, hóa học...) 

- Làm chết êm dịu (trợ 

tử) 

- Tự sát47 

- Tra tấn, ngược đãi, 

bạo hành tổn hại đến 

thân thể 

- Nhân bản vô tính 

 

6. Chớ làm sự dâm 

dục (sống trong 

sạch)48 

- Khiết tịnh, trong 

sạch 

- Giá trị hôn nhân 

- Chung thủy 

 

 

- Khiêu dâm; Mãi dâm; 

Hiếp dâm 

- Quấy rối tình dục 

- Hôn nhân đồng tính 

- Vi phạm hôn nhân: 

+  Đa thê 

+ Hôn nhân cận huyết 

(loạn luân) 

+ Sống thử; hôn nhân 

thử nghiệm 

7. Chớ lấy của 

người (sống công 

bằng) 

- Tôn trọng sở hữu của 

người khác 

-Tôn trọng tài sản 

thiên nhiên (vì Kitô 

giáo quan niệm đây là 

của chung của toàn 

thể nhân loại trong 

- Lợi dụng chiếm đoạt 

những thứ của người 

khác mà không thuộc 

về mình 

- Trộm cắp, cướp giật 

 

                                           
47. Mình không tự sinh ra thì cũng không có quyền tự kết thúc sự sống của mình. Điều này đã phạm vào luật của 

Thiên Chúa. 
48 Luân lý Kitô giáo không cấm những hành vi yêu thương trong tương quan có lợi cho hạnh phúc và tha nhân. 

Tuy nhiên cấm những hành vi xác thịt xuất phát từ sự ích kỉ. Điều răn thứ 6 có liên quan đến điều răn thứ 9. Tuy 

nhiên điều răn thứ 6 nhấn mạnh tới các yếu tố hành vi và dâm với bản thân mình. Còn điều răn thứ 9 là dâm với 

tha nhân và nhấn mạnh tới yếu tố tư tưởng của hành vi. 
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YÊU 

NGƯỜI 

tiến trình lịch sử, chứ 

không phải của một 

lớp thế hệ, ở một thời 

điểm xác định) 

- Công bằng xã hội 

-Tôn trọng người 

nghèo, hướng tới 

người nghèo để yêu 

thương, phục vụ 

8. Chớ làm chứng 

dối (tôn trọng sự 

thật) 

- Làm chứng cho sự 

thật, tôn trọng sự thật, 

phục vụ cho sự thật… 

- Không được gian dối 

- Nói dối 

- Bịa đặt 

-Vu khống 

9. Chớ muốn vợ 

chồng người. 

(thanh khiết trong 

tâm hồn) 

-Trong sạch phải ở 

trong tâm hồn 

- Đấu tranh nội tâm để 

giữ trong sạch 

- Ngoại tình, cặp bồ 

-Có vợ con ngoài giá 

thú 

- Chiếm đoạt, cưỡng ép 

phụ nữ 

10. Chớ tham của 

người49 (không nảy 

sinh lòng tham với 

những thứ không 

phải của mình) 

 

- Cần phải điều chỉnh 

ước muốn;  

-Cần biết tiết độ, giới 

hạn, biết khả năng bản 

thân. 

- Ham muốn bất chính 

nảy sinh từ lòng tham 

và ghen tỵ 

- Chiếm đoạt của người 

khác 

- Ganh ghét, đố kị. 

 

                                           
49. Điều răn thứ 7 cấm trộm cắp, cướp đoạt và gian lận. Bổ túc cho điều này, điều răn thứ 10 nhắm đến lòng tham 

như nguồn gốc của tội lỗi trên. Như vậy điều răn thứ 9 và 10 nhắm đến ý tưởng trong lòng và tóm kết tất cả các 

giới răn. 
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Nhìn chung giá trị đạo đức cơ bản và cốt lõi của Kitô giáo (Công giáo và 

Tin Lành…) là Yêu thương, thể hiện trong cặp giá trị có tính chất hằng số là Kính 

Chúa-Yêu người. 

Giá trị thẩm mỹ của Công giáo, Tin Lành 

Tin Lành 

Với Tin Lành do cấm thờ ảnh tượng, chỉ thờ duy nhất Thiên Chúa, lại không 

cầu kỳ trong nghệ thuật kiến trúc bởi Tin Lành bỏ qua các truyền thống trung gian 

không như Công giáo, nên giá trị thẩm mỹ của Tin Lành chủ yếu ở lĩnh vực tôn 

vinh thờ phượng Thiên Chúa. Tin Lành chú trọng đặc biệt việc răn dạy tín đồ về 

nghi thức thờ phượng Chúa. Nhấn mạnh đặc biệt sự tuân thủ các quy tắc mang 

tính chất như là các tín điều trong đời sống đức tin. Người ta thấy kiến trúc nhà 

thờ Tin Lành cũng đơn giản hơn rất nhiều so với Công giáo bởi không có sơn son 

thiếp vàng, tranh, ảnh tượng thánh trong nhà thờ cũng không chú tâm vào thực 

hiện “ngôi nhà của Chúa” như Công giáo với các loại kiến trúc Gotique, Roman 

hay Barocque độc đáo. 

Cốt lõi của nghi thức thờ phượng trong Tin Lành là đọc Kinh Thánh và giảng 

Kinh Thánh (đọc và hiểu lời Chúa). Đi liền với việc đọc Kinh Thánh là cầu nguyện 

cá nhân và tập thể. Cuối cùng, hát thánh ca tôn vinh ngợi khen Chúa là yếu tố 

không thể thiếu của mỗi cuộc thờ phượng bởi vì “đạo Chúa nếu thiếu sự ca hát 

ngợi khen thì cũng giống như quả địa cầu này không có ánh sáng mặt trời”. 

Theo Kinh Thánh, tín đồ được cứu rỗi bởi đức tin chứ không bởi việc làm 

công đức, nhưng chính bằng việc làm công đức mà họ thể hiện, chứng minh được 

đức tin của mình. Hơn nữa, người tín đồ trong ý định sáng tạo và tái tạo của Đức 

Chúa Trời là để làm việc thiện. Làm việc thiện không phải là nền tảng của Tin 

Lành nhưng là cách để hoàn thành đức tin, việc thiện là kết quả của đức tin, nếu 

không có việc thiện thì đời sống của một tín đồ tiêu cực, sáo rỗng. 

Đối với người Tin Lành đức tin không phải là niềm tin vào mơ hồ, mà là 

hướng tới Đức Chúa Trời để thay đổi cuộc sống. Người Tin Lành tin vào Đức 

Chúa Trời sẽ hướng tới sự hoàn thiện bản thân, tận tuỵ vì người khác, xây đắp 
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tình yêu thương nhân loại, hướng tới một thế giới tốt lành. Từ đó, họ thực hiện 

những lời răn dạy của Đức Chúa Trời về đạo đức và lối sống, tham gia vào các tổ 

chức xã hội, làm từ thiện với tinh thần tự nguyện.50 

Công giáo 

Mối quan hệ giữa người tín đồ với cái Thiên Chúa đã nảy sinh mối quan hệ 

thẩm mỹ qua các diễn tả bởi nghi thức thờ phụng và các hình thức biểu đạt niềm 

tin khác. Chính mối quan hệ trên sẽ tạo ra các giá trị thẩm mỹ được phản ánh trong 

một hình thái đặc thù đó là nghệ thuật Công giáo hay còn gọi là nghệ thuật thánh 

(art sacré). Nghệ thuật Công giáo chính là biểu hiện cao độ và đặc thù của các giá 

trị thẩm mỹ mà từ niềm tin Công giáo mang lại cho con người, đó là một dạng 

diễn tả mãnh liệt và cao độ mối quan hệ giữa niềm tin của người tín đồ với Thiên 

Chúa. Ở mối quan hệ này con người chính là chủ thể của quá trình tạo tác cái đẹp 

còn thế giới thiêng là đối tượng của thẩm mỹ, của cái đẹp phải hướng đến. Cái 

thiêng thì trừu tượng, khó nắm bắt, con người cần diễn tả qua các lĩnh vực cụ thể 

của đời sống. Nghệ thuật là một trong những lĩnh vực chính yếu nơi đó trí tưởng 

tượng hoạt động để cụ thể hóa các cảm xúc của con người trước Thiên Chúa. Các 

giá trị nghệ thuật Công giáo phản chiếu hình ảnh hay ý niệm về Thiên Chúa vốn 

tiềm ẩn trong con người. Bởi vậy, trải qua hơn 2000 năm lịch sử cho thấy giá trị 

thẩm mỹ Công giáo được cụ thể qua các giá trị nghệ thuật thánh tập trung chủ yếu 

ở các lĩnh vực lớn như: Hội họa, kiến trúc, điêu khắc, văn chương, âm nhạc… 

Điểm lại các giá trị nghệ thuật của Công giáo qua các khía cạnh kiến trúc, 

điêu khắc và hội họa thì những kiệt tác bất hủ đa phần lấy cảm hứng từ các câu 

chuyện trong Kinh Thánh Công giáo. Chúng ta có thể kể ra một vài trường hợp 

điển hình. Giotto (1267-1337), được các hoạ sĩ sau ông tôn vinh như là người khởi 

xướng của hội hoạ Italia thời Phục hưng. Raphael được Giáo hoàng Giuliô II và 

Lêô X đặt vị trí đứng đầu trong công tác xây cất các dinh thự Tòa thánh, và trang 

trí điện Vatican. Raphael là một họa sĩ toàn năng và hoàn hảo, trước tác những 

                                           
50 Vũ Thị Thu Hà chủ biên (2018), Giá trị và chức năng của Tin Lành trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện 

nay. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nôi, tr. 30-31. 
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bức họa linh động, cân đối đúng sự thật, màu sắc tuyệt diệu. Ông mất ở tuổi 37 

nhưng để lại cho “nghệ thuật về chủ đề Kitô giáo” nhiều họa phẩm bất hủ như: 

Thánh gia, Thiên thần Micae, Thánh Georgiô, tác phẩm Đức Mẹ ở nguyện đường 

Sistine là kiệt tác của ông... Khác với Raphael, Michelange (1475-1564) tuy đa 

cảm nhưng luôn sống một đời sống đạo đức trung thành với Giáo hội. Ông đã đạt 

được nhiều thành tựu nghệ thuật lớn khi còn trẻ như tượng Đức Mẹ Công Đồng 

(Pietà), còn gọi là Hạ Thánh thể. Năm 1505 ông đắp tượng David là những kiệt 

tác. Trong hội họa ông nổi tiếng với tác phẩm Ngày Chung Thẩm - ngày phán xét 

cuối cùng trong nguyện đường Sistine. Tác phẩm Sáng thế mô tả Thiên Chúa tạo 

dựng thế giới và con người trong Cựu ước. Họa phẩm này đã làm cho cả La Mã 

và thế giới thán phục. Riêng Léonardo da Vinci (1452-1519) đã để lại nhiều bức 

họa trứ danh về chủ đề Kitô giáo như Bữa tiệc ly - Bữa tối cuối cùng, đặc biệt 

chân dung nàng Gioconda, còn gọi Mona-Lisa, được cả thế giới biết đến. Nhìn 

chung các đối tượng thẩm mỹ Công giáo lấy cảm hứng từ Kinh Thánh được con 

người sáng tạo thành các giá trị nghệ thuật tập trung vào một số chủ đề chính như: 

Thiên Chúa, sáng tạo, phán xét, cứu chuộc, đức mẹ, thiên thần…. 

Tóm lại giá trị thẩm mỹ Kitô giáo chính là việc kích hoạt con người sáng tạo 

cái đẹp qua việc diễn tả ý niệm tôn giáo bằng trí tuệ của của mình vào trong các 

giá trị nghệ thuật cụ thể. Chính niềm tin vào Thiên Chúa là hạt nhân, cảm hứng 

và động lực để con người khám phá, tạo tác, trình diễn và trao truyền cái đẹp. Ở 

đây, niềm tin tôn giáo như là một nguồn lực để khơi dậy trí tuệ con người về lĩnh 

vực cái đẹp. Cái đẹp được khám phá không chỉ dừng ở khía cạnh nghệ thuật mà 

còn là vẻ đẹp khám phá từ chính con người-vốn được tạo ra theo hình ảnh Thiên 

Chúa và là một tạo vật tuyệt hảo nhất theo quan điểm tín lý Kitô giáo. 

Một số giá trị khác của Công giáo, Tin Lành 

Giá trị lịch sử: Bản thân Kinh Thánh đã chứa đựng vô cùng phong phú các 

tài liệu lịch sử, thần thoại và được chuyển tải qua nhiều ngôn ngữ nhất trên thế 

giới và phổ quát tới mọi châu lục. Từ Kinh Thánh người ta có thể hiểu về phong 

tục, ngôn ngữ, kinh tế, chính trị xã hội từ thời Kitô giáo hình thành và quá trình 
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phát triển ban đầu. Việc tiếp nhận dịch thuật và chuyển tải Kinh thánh cũng đã du 

nhập một tư duy mới, một lý giải mới và một nền văn hóa mới vào những nơi Kitô 

giáo định hình. 

Trong lịch sử phát triển Kitô giáo ở Việt Nam, các giáo sĩ Công giáo là những 

người nghiên cứu và hình thành nên chữ quốc ngữ được sử dụng phổ biến như 

ngày nay. Công giáo cũng tham gia vào lĩnh vực lịch sử báo chí, văn học, nghệ 

thuật, dịch thuật Kinh thánh với nhiều dữ liệu văn bản quan trọng ghi lại những 

sự kiện lịch sử trong quá khứ. 

Giá trị văn hóa: Kitô giáo đã đem lại một diện mạo văn hóa mới bên cạnh 

những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần làm phong phú đa dạng văn hóa Việt 

Nam, có thể được gọi là văn hóa Công giáo và văn hóa Tin Lành. Kitô giáo đã để 

lại một nền tảng vật chất và tinh thần vô cùng phong phú. Chẳng hạn công trình 

kiến trúc Nhà thờ Phát Diệm, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Nhà thờ Lớn Hà Nội, Nhà 

thờ Cửa Bắc… ngoài giá trị thẩm mỹ, đó còn là các di sản và không gian văn hóa 

cho tất cả mọi người. Các ngày lễ giáng sinh của Công giáo, Tin Lành đã không 

còn là sự kiện đón nhận của riêng hai tôn giáo này, giá trị văn hóa Giáng sinh đã 

lan tỏa tới nhiều cộng đồng cư dân khác. 

Riêng với Tin Lành khi truyền giáo vào vùng dân tộc thiểu số đã mang đến 

một diện mạo mới về văn hóa và lối sống so với văn hóa truyền thống của một số 

đồng bào dân tộc như Hmông, Dao, Cơ Ho, Giẻ Triêng, Gia Rai…Giúp cho đồng 

bào hạn chế được nhiều điều bất cập như: uống rượu, ly hôn, đa thê, tốn kém trong 

tang ma… 

Giá trị về nguồn lực: Kitô giáo chiếm khoảng hơn 8% dân số Việt Nam hiện 

nay, thực sự là một nguồn lực to lớn về vốn xã hội. Tin Lành và Công giáo tham 

gia vào những lĩnh vực đặc thù như chữa bệnh cho trẻ tự kỉ, lập ra những bệnh 

viện chữa bệnh Phong, các mô hình cai nghiện… Giáo hội Công giáo Việt Nam 

trong Thư chung 1980 đã nêu ra một đường hướng mục vụ như một giá trị đã chọn 

lựa là: sống Phúc âm giữa lòng dân tộc. 
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5.3. Giá trị tiêu biểu của Islam giáo 

Giá trị nhận thức của Islam giáo 

Cũng như các tôn giáo độc thần khác, Islam cung cấp cho người tín đồ khung 

nhận thức về một Đấng tối cao là khởi nguồn của vạn vật và mọi sự kiên. Đấng 

tối cao đó chính là Thượng đế (Allah). Allah là một hình tượng và là một giá trị 

tuyệt đối với cả tín đồ Islam. Người Islam phải tuân thủ những gì Allah dạy dỗ, 

hay nói cách khác Islam cung cấp cho tín đồ một khung nhận thức gồm những 

điều cơ bản sau: 

1. Phải tin vào Thượng đế, với một số liên quan cụ thể sau: 

- Allah còn gọi là Thượng đế, khởi nguồn của vạn vật và mọi sự chẳng hạn 

sáng tạo ra trời đất và con người (giống như Thiên Chúa của đạo Công giáo và 

Tin Lành). Thượng đế là một thực thể có giá trị tuyệt đối, con người không thể 

quan sát, bởi vậy người Islam không bao giờ thờ hình tượng, lại càng không họa 

lại chân dung của Thượng đế như Công giáo. 

- Mọi người đều bình đẳng trước Thượng đế Allah nhưng tài năng và số phận 

tạo ra sự khác biệt giữa những con người. 

- Số phận con người do Thượng đế định đoạt. 

- Người Islam phải vâng phục Thượng đế và bảo vệ lợi ích của đạo Islam. 

2. Tin vào Thiên thần. Ngoài Thiên thần Gabriael truyền tin từ Thượng đế 

cho Thiên sứ cuối cùng của Allah là Muhammad còn có những thiên thần khác 

với các chức năng cụ thể khác nhau. 

3. Tin vào định mệnh: Số phận của con người do Thượng đế định đoạt 

4. Tin vào các Thiên sứ khác ngoài Mohammad như Giêsu, Adam, Moise… 

Thiên sứ là những vị do Allah tạo ra và nhận các thông điệp từ thiên thần. 

5. Người Islam phải tin vào Thiên kinh Qur’an  

6. Tin vào ngày phán xét cuối cùng (Tận thế) ở thời điểm đó Allah sẽ quyết 

định thưởng - phạt dựa trên hành vi đời sống của mỗi người tạo ra. 

Để làm được những điều trên tín đồ Islam giáo phải dựa vào những chỉ dẫn 

sau từ Thượng đế qua Thiên kinh Qur’an được ghi lại bởi Thiên sứ Muhammad. 
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Kinh Qur’an có 30 phần, 114 chương (Xurat), 6236 đoạn. Về mặt nội dung rất 

phong phú gồm lịch sử, giáo lý, quy phạm đạo đức v.v… Kinh Qur’an là nền tảng 

niềm tin, thực hành tôn giáo đồng thời cũng là cơ sở của đạo đức, lối sống, văn 

hóa, luật pháp cho cộng đồng Islam giáo trên toàn thế giới. 

Islam giáo còn quy định đặc biệt ở nhận thức về nghĩa vụ của người tín đồ 

trong đời sống hằng ngày, gồm 5 việc phải theo đuổi và vâng phục trong suốt cuộc 

đời, dẫn đến sự tuân thủ rất cao tạo ra kỷ luật và nếp sống của người Islam. 

1. Tuyên xưng niềm tin: để khẳng định và thẩm thấu về sự trung thành với 

niềm tin tôn giáo của tín đồ Islam, ở đó có hai câu kinh quan trọng: “Tôi xin chứng 

thực không có thần thánh nào, duy chỉ có Allah để tôn thờ và tôi chứng thức 

Muhammad là Thiên sứ của Ngài”51. 

2. Cầu nguyện: Người trưởng thành phải thực hành 5 lần trong ngày sáng, 

trưa, giữa chiều, chiều lúc mặt trời lặn và buổi tối. Riêng thứ 6 hằng tuần là buổi 

lễ quan trọng vì có gắn với giảng giáo lý. 

3. Nhịn chay tháng Ramadan: Người trưởng thành khỏe mạnh không ốm 

đau, già yếu, bệnh tật phải nhịn chay vào tháng Ramadan (tháng 9 theo lịch Islam 

giáo). Những người mang thai, trẻ em, ốm đau, già yếu, vì lý do công việc, được 

phép không nhịn chay nhưng phải nhịn bù vào những ngày khác. Nhịn chay được 

quy định từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, họ không được ăn uống hay 

sinh hoạt vợ chồng. Ngoài thời gian này, mọi hoạt động lại bình thường cho đến 

trước khi mặt trời mọc ngày hôm sau. Hành vi nhịn chay nhằm cho người Islam 

cảm thông với người nghèo, làm trong sạch thể xác và tâm hồn. Kết thúc tháng 

chay, có nghi lễ xả chay, khi đó tín đồ Islam giáo cầu nguyện và bố thí cho người 

nghèo. 

4. Bố thí: Bắt buộc với mọi người ai cũng phải bố thí cho người khác bằng 

tiền hoặc hiện vật, theo một tỷ lệ nhất định của thu nhập. 

                                           
51 Dương Ngọc Tấn-Trần Thị Minh Thu đồng chủ biên (2015), Nghiên cứu Hồi giáo và Hồi giáo ở Việt Nam, Nxb 

Tôn giáo, Hà Nội, 2015, tr.36. 
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5. Hành hương về thánh địa Mecca: Nơi thiêng liêng ở Arap, quê hương của 

Muhammad, được người Islam xem là trung tâm của thế giới, là thánh địa vô cùng 

linh thiêng. Người hành hương về được gọi là Haji, rất được tôn trọng trong cộng 

đồng và được nhận nhiều ân phước của Thượng đế. Hành hương về thánh địa 

không bắt buộc, nhưng nó là hoài bão của tất cả tín đồ Islam giáo. 

Nhìn chung giá trị nhận thức của Islam giáo tạo ra cho người tín đồ nhận 

thức về bổn phận, nhận thức về ý thức kỷ luật và nhận thức về sự vâng phục 

Thượng đế tuyệt đối. Những điều này tạo ra những cộng đồng tôn giáo có tính 

chất cố kết bền chặt và định hình trong họ những giá trị về đạo đức và văn hóa 

vững chắc. 

Giá trị đạo đức của Islam giáo 

Trong kinh Qur’an cũng có quy định về đạo đức cá nhân của người Islam 

thành những việc người tín đồ phải giữ gìn và thực hành như sau: 

- Tôn thờ Thượng đế 

- Kính trọng hiếu thảo với cha mẹ 

- Cấm ngoại tình 

- Không tham lam, trộm cắp 

- Bố thí rộng rãi cho người nghèo, bảo vệ, chăm lo cho kẻ mồ côi 

- Năng làm điều tốt, bao dung với mọi người 

- Khiêm tốn, trung thực, kiên nhẫn 

- Cư xử công bằng với mọi người, tôn trọng quyền của người khác 

- Trong sạch trong tình cảm và tinh thần 

- Không giết người ngoại trừ trường hợp cần thiết52. 

Theo Thiên kinh Qur’an, hành vi của con người được chia làm 5 loại: 

Thứ nhất, những hành vi bắt buộc phải làm, như nghĩa vụ chăm sóc con cái, 

nghĩa vụ đóng thuế... 

                                           
52 Dương Ngọc Tấn-Trần Thị Minh Thu đồng chủ biên (2015), Nghiên cứu Hồi giáo và Hồi giáo ở Việt Nam, Nxb 

Tôn giáo, Hà Nội, 2015, tr.35-36. 
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Thứ hai, hành vi nên làm, ví dụ thăm một người bạn bị ốm, giúp người nghèo 

khó,... 

Thứ ba, hành vi làm cũng được, không làm cũng được. Đây là các hành vi 

không đáng kể, không cần phải lưu ý như tham dự các trò vui, tiêu khiển có tính 

lành mạnh. 

Thứ tư, hành vi đáng chê trách, như sai giờ hẹn, chậm trễ, nói lời không tế 

nhị, thiếu lễ phép, đi đứng không đúng tác phong. 

Thứ năm, hành vi cấm: giết người, cướp của, lừa đảo, trộm cắp,... 

Đây được coi là nguyên tắc cơ bản để đánh giá hành vi của con người về 

phương diện pháp luật cũng như đạo đức.53 

Các giá trị đạo đức trong gia đình theo Islam giáo: Về cơ bản các cộng đồng 

Islam vẫn đề cao phụ quyền, theo Luật Islam giáo, người đàn ông có thể được lấy 

4 người vợ. Tuy nhiên một trong những giá trị được đề cao trong quy định này là 

người đàn ông phải có khả năng chu toàn cho những người vợ cả về giá trị vật 

chất và tinh thần một cách công bằng với nhau nhất, không được đối xử theo lối 

“nhất bên trọng, nhất bên khinh”. 

Một giá trị rất được đề cao trong gia đình theo Islam giáo là người phụ nữ 

phải giữ đức hạnh tuyệt đối với người chồng của mình. Cụ thể họ phải giữ sự trinh 

tiết trước khi lấy chồng. Người phụ nữ có thể bị đuổi khỏi nhà sau đêm tân hôn, 

nếu người chồng phát hiện ra không còn trinh tiết. Ra đường người phụ nữ phải 

đội khăn che tai và cổ, không được mặc váy cao hơn đầu gối. 

Tuy nhiên ở cộng đồng Islam giáo tại Việt Nam, ảnh hưởng của Luật Islam 

giáo không mạnh, người tín đồ Islam giáo vẫn tôn trọng các quy định luật pháp 

hiện hành của nhà nước như luật hôn nhân gia đình, bởi vậy trường hợp người 

đàn ông là tín đồ Islam giáo ở Việt Nam có nhiều vợ rất ít gặp. 

Trong hôn nhân, Islam giáo cũng quy định người đàn ông Islam không được 

cưới hỏi người phụ nữ Islam trong các trường hợp sau: 

                                           
53 Dương Ngọc Tấn-Trần Thị Minh Thu đồng chủ biên (2015), Nghiên cứu Hồi giáo và Hồi giáo ở Việt Nam, Nxb 

Tôn giáo, Hà Nội, 2015, tr.49. 
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- Người phụ nữ đã ly dị hoặc góa phụ đang trong thời kỳ không được phép 

tái giá. 

- Không được cưới người phụ nữ đã hứa hôn với người đàn ông theo Islam 

giáo khác. 

- Không được hôn nhân cận huyết, tức với những người anh em, họ hàng gần 

của mình. 

- Không được kết hôn với người phụ nữ theo tôn giáo khác, trường hợp lấy 

người đó thì điều kiện bắt buộc là người vợ phải theo Islam giáo. Với phụ nữ là 

tín đồ Islam giáo phải kết hôn với người cùng tôn giáo, nếu lấy người khác đạo, 

điều kiện bắt buộc là người chồng phải theo Islam giáo. Những quy định đạo đức 

này nhằm bảo đảm tín đồ Islam giáo giữ đạo của mình và không phạm tội với 

Thượng đế và tuân thủ quy định của luật Islam giáo. Người theo Islam giáo từ bỏ 

tôn giáo của mình là tội trọng nhất. 

Trong mối quan hệ vợ chồng, luật Islam giáo cũng có những quy định cụ thể: 

Chẳng hạn người phụ nữ không được cho người đàn ông khác vào gia đình nếu 

không được sự đồng ý của người chồng. Người vợ không được tùy ý ra ngoài nhà 

nếu chồng không muốn, không được nghe lời người khác làm trái ý chồng. Khi 

phụ nữ đi xa nhà cần có người đi cùng. Vợ không được đánh chồng, ngược lại 

người chồng không được tát vợ. Người vợ có quyền ly dị khi bị chồng ngược đãi 

hoặc có lý do chính đáng như ngoại tình, bạo hành vợ. 

Trong cộng đồng, các giá trị chuẩn mực về ăn mặc của người phụ nữ Islam 

giáo rất khắt khe: Chẳng hạn không được hở cổ, tóc, tai, ngực. Một số quốc gia 

phụ nữ theo Islam giáo phải che mạng khi ra ngoài. Phụ nữ ra ngoài phải mặc 

quần áo che phủ kín; không được mặc quần áo bó sát cơ thể; không được tắm nơi 

công cộng; không phô bày trang sức cá nhân. Một số nước quy định phụ nữ không 

được chơi các môn thể thao như bóng chuyền bãi biển, bơi lội, thể dụng nghệ 

thuật… 

Ngoài ra tín đồ Islam giáo phải tuân thủ các quy định rất nghiêm ngặt về đồ 

ăn đồ uống như cấm uống rượu, không được ăn thịt lợn, phải ăn chay hoặc những 
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thức ăn đã được giết mổ theo đúng nghi thức Islam giáo gọi là thực phẩm Halal 

có nghĩa là “được phép.” 

Nhìn chung Islam giáo có những quy định khá cụ thể và chi tiết về các giá 

trị đạo đức xuất phát từ tôn giáo và cộng đồng của họ. Tất cả nhằm bảo đảm giữ 

vững đức tin, các thực hành luận lý tôn giáo vào đảm bảo những thành phần khác 

nhau của cộng đồng gắn bó với nhau. Có thể nói các quy định đạo đức cá nhân, 

gia đình và các hành vi nơi công cộng của người Islam tạo ra những cộng đồng 

chặt chẽ, ít bị chia sẻ, phá vỡ bởi các yếu tố thế tục và tôn giáo khác. 

Giá trị thẩm mỹ của Islam giáo 

Giá trị thẩm mỹ của Islam giáo trước tiên thể hiện qua nghệ thuật kiến trúc: 

Vì không thờ ảnh tượng nên dường như tín đồ Islam giáo tập trung khá nhiều cho 

mảng kiến trúc. Công trình kiến trúc Islam giáo là một tổ hợp với tâm điểm là 

Thánh đường, ngoài ra còn có nhà cầu nguyện và trường học. 

Thánh đường phải có chỗ rửa mặt và tay chân trước khi cầu nguyện, có lễ 

đường cầu nguyện, sảnh chính, sảnh bên, có hốc nhỏ chỉ hướng Mecca , có bục 

giảng. Bên trong thánh đường thường được trang trí đèn chùm, đèn tường, bục 

giảng thường được trang trí bằng những câu kinh lấy trong kinh Coran. Đặc điểm 

chủ yếu của nghệ thuật kiến trúc Islam giáo là được cấu tạo từ các dạng hình học, 

hình hoa văn và hình chữ viết. Xét về mặt kết cấu kiến trúc, mỗi nơi có một phong 

cách khác nhau. Đặc trưng nổi bật của kiến trúc Islam giáo trước hết là có các 

ngọn tháp cao với mái vòm, hình bát úp. Trên các tháp cao đặt loa để phát đi tiếng 

gọi tín đồ về hành lễ, người hành lễ sẽ hướng về thánh địa Mecca. Trần thánh 

đường kết cấu vòm lõm để khi xướng kinh thì âm thanh sẽ phát tán xa về phía sau 

cho người ở xa nhất trong phòng có thể nghe được. Bên cạnh thánh đường thường 

gắn một ngôi sao và vành trăng lưỡi liềm là biểu tượng của Islam giáo. Với kiến 

trúc như vậy, thánh đường Islam thể hiện rất rõ hướng đến Thượng đế và cộng 

đồng tín đồ, được biểu tượng bằng thánh địa Mecca là trung tâm trên trần thế. 

Ở Việt Nam các thánh đường Islam giáo ở Ninh Thuận, Tây Ninh, An Giang, 

Thành phố Hồ Chí Minh đều có kết cấu hình mái tròn, mang dáng dấp của điển 
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hình của Islam giáo và chịu ảnh hưởng của Islam ở Malaysia. Tuy nhiên các thánh 

đường ở Việt Nam nhìn chung còn nhỏ và đơn giản, do Islam giáo ở Việt Nam 

không phát triển mạnh như các tôn giáo khác, chủ yếu trong cộng đồng người 

Chăm, với khoảng 30 nghìn tín đồ (con số không bao gồm người Chăm Bàni). 

Một khía cạnh giá trị thẩm mỹ khác của Islam giáo là thể hiện qua các nghệ 

thuật thủ công trong thế giới Islam giáo. Do sự phát triển tự do của hội họa và 

điêu khắc bị kìm hãm, hàng thủ công Islam giáo phát triển đáng kể, chiếm vị trí 

trong nghệ thuật Trung Á và Châu Âu. Một đặc điểm chung trong lĩnh vực thủ 

công Islam giáo là trang trí dường như quá mức bao phủ toàn bộ bề mặt trang trí 

bằng các họa tiết trang trí khác nhau. Hàng thủ công Islam giáo bao gồm các lĩnh 

vực như thủ công kim loại, gốm, nhuộm và dệt, thủ công thủy tinh, và thủ công 

gỗ. Đặc biệt, đồ thủ công kim loại và đồ gốm đã phát triển đến mức chúng có ảnh 

hưởng đáng kể đến nghệ thuật của cả phương Đông và Tây. Hiện nay trong cộng 

đồng Chăm theo Islam giáo ở Việt Nam, việc dệt khăn với những họa tiết độc đáo 

vẫn còn. Tuy nhiên nó bị ảnh hưởng bởi yếu tố văn hóa Chăm hơn là Islam giáo. 

Yếu tố nổi trội trong giá trị thẩm mỹ Islam giáo còn nằm ở khía cạnh thư 

pháp. Có lẽ vì do hạn chế ở lĩnh vực hội họa và điêu khắc (bởi việc cấm thờ ảnh 

tượng) nên Islam giáo dồn nhiều tinh hoa sang lĩnh vực thư pháp Islam giáo. Các 

tác phẩm thư pháp vừa mang mục đích thoả mãn nhu cầu về cái đẹp của con người 

vừa mang mục đích phục vụ cho tôn giáo. Người nghệ sĩ viết thư pháp để trang 

trí trong các thánh đường, các vòm cầu nguyện,… Thư pháp là bút pháp nghệ 

thuật được sử dụng nhiều trong việc viết lại các câu trong kinh Coran. Bởi vậy 

các tác phẩm thư pháp vừa mang cả dáng dấp hội họa và chứa đựng tinh thần tôn 

giáo trong đó. Đôi khi các bức họa thư pháp được dùng trang trí trong đời sống 

thế tục như trang trí trong các ngôi nhà, các toà lâu đài. Ngoài ra bức thư pháp 

còn được viết lên tường, trên các miếng gạch men; trong các đồ dùng ở nhà. 

Ở cộng đồng Chăm theo Islam giáo tại Việt Nam, loại hình nghệ thuật này 

cũng không thấy phổ biến, dường như nó chỉ phát triển mạnh ở các nước như Thổ 

Nhĩ Kỳ, Iran… 
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Một số giá trị khác của Islam giáo 

Giá trị về khoa học: Cũng như văn minh phương Tây, được cho có nền tảng 

từ Kitô giáo (gồm Công giáo, Tin Lành, Chính Thống, Anh giáo), thì văn minh 

Ả-rập hay văn minh Trung Đông được cho là nền văn minh Islam giáo. Người ta 

nói vậy không hẳn vô cớ vì quá trình hình thành và phát triển của Islam đã tạo ra 

những di sản tư tưởng đồ sộ. Nổi bật nhất là triết học và văn học. 

Triết học Islam giáo là sự kết hợp giữa triết học Hi Lạp, tư tưởng học thuật 

Ba Tư, Ấn Độ, với giáo lý Islam giáo đã tạo ra nền triết học riêng. Triết học Islam 

giáo bàn đến tính tuyệt đối, duy nhất, hữu hình, của Thượng đế; mối quan hệ giữa 

con người vạn vật với thượng đế, sự hình thành của vũ trụ, về sự tiền định của con 

người. Ngoài ra bàn về thần linh, linh hồn, thể xác, thiên kinh vv… Nhìn chung 

đó là một nền triết học biện thần, bảo vệ nền tảng giáo lý Islam giáo  với những 

lập luận chặt chẽ khoa học. Ngoài ra triết học Islam giáo cũng rất chú trọng tới tự 

nhiên, coi trọng khoa học tự nhiên, nhấn mạnh tới lý tính, coi trọng giải thích vấn 

đề triết học từ các thành tựu khoa học tự nhiên.  

Về văn học Islam giáo, người ta nhấn mạnh tới trường phái văn học Sufi, có 

tính chất thần bí vận dụng các hình thức thơ ca, văn xuôi, truyện kể để biểu đạt tư 

tưởng tôn giáo và triết học, quá trình tu luyện nội tâm và những trải nghiệm của 

mình. Xu hướng văn học này đề cao trực giác với các trải nghiệm tâm linh, ít chú 

trong miêu tả thế giới bên ngoài mà chú trọng nhiều đến tâm lý, cảm xúc tôn giáo 

với diễn biến nội tâm người trải nghiệm. Điển hình văn học Islam giáo là bộ 

“Nghìn lẻ một đêm” dịch ra hàng trăm ngôn ngữ khác nhau được cả thế giới biết 

đến. 

Ngoài ra cũng dựa vào chu kỳ mặt trăng, người Islam cũng nghiên cứu ra 

một loại lịch riêng cho thế giới Islam giáo với khoảng 1,8 tỷ dân tin dùng trong 

sinh hoạt và cầu nguyện. 

Giá trị văn hóa: Islam giáo cũng để lại cho thế giới một hệ thống các di sản 

văn hóa đồ sộ. Người ta có thể thấy nhiều giá trị văn hóa khác nhau trong thế giới 

Islam từ trang phục, ẩm thực, giao tiếp, hôn nhân, hành hương, cầu nguyện cho 
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đến các loại hình nghệ thuật Islam như âm nhạc nghi lễ, xướng kinh, văn tự Arập, 

vv… 

Giá trị pháp lý: Nhiều quốc gia có đa số người dân theo Islam giáo, luật của 

Islam giáo chi phối rất nhiều tới đời sống xã hội của con người. Ngay cả những 

nước có làn sóng dân chủ phát triển thì việc hình thành những bộ luật của Nhà 

nước cũng bị chi phối bởi các điều luật Islam giáo. Chẳng hạn nước Cộng hòa Hồi 

giáo Iran, trong Hiến pháp được trưng cầu dân ý sửa đổi năm 1989 ở đó quy định 

quyền lực tối cao về chính trị và tôn giáo thuộc về lãnh tụ tôn giáo quốc gia. Lãnh 

tụ này được Hội đồng chuyên viên (được dân bầu ra như dạng đại biểu quốc hội) 

bầu và giữ cương vị suốt đời. Lãnh tụ này có thể cách chức tổng thống nếu như 

cơ quan lập pháp hoặc tòa án tối cao đề nghị. Ngoài ra một số quốc gia Islam giáo 

như Saudi Arabia (Ả-rập-xê-út), có cơ quan hành pháp và tư pháp nhưng không 

có cơ quan lập pháp, vì luật pháp chính do Allah tạo ra và ban cho vua quyền ra 

các sắc lệnh có giá trị pháp lý. Vì vua cũng là lãnh tụ tôn giáo tối cao của nước 

này. Tuy nhiên quyền lực của vua bị hạn định bởi những quy định của Thiên kinh 

Qur’an. Ví như khi nhà vua ra sắc lệnh, buộc phải tham khảo ý kiến của các chức 

sắc Islam giáo hay trưng cầu dân ý.54 

5.4. Giá trị tiêu biểu của tôn giáo nội sinh 

Các tôn giáo nội sinh được hình thành ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ 

XX. Theo thứ tự thời gian có thể kể đến: Bửu Sơn Kỳ Hương được ông Đoàn 

Minh Huyên (còn gọi là Phật Thầy Tây An) thành lập vào năm 1849 tại Cốc Ông 

Đạo Kiến, nay là Tây An Cổ Tự, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, An Giang. Tiếp 

theo là đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa do ông Ngô Lợi sáng lập vào năm 1867 tại Cù Lao 

Ba, nay thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang. Minh Lý đạo – Tam Tông Miếu 

được thành lập năm 1924 do 6 người đồng sáng lập là Âu Kiệt Lâm, Nguyễn Văn 

Xưng, Nguyễn Văn Đề, Lê Văn Ngọc, Nguyễn Văn Miết, Võ Văn Thạnh ở Sài 

Gòn. Tiếp đến đạo Cao Đài ra đời năm 1926 tại Tây Ninh, với những chức sắc 

                                           
54 Dương Ngọc Tấn-Trần Thị Minh Thu đồng chủ biên (2015), Nghiên cứu Hồi giáo và Hồi giáo ở Việt Nam, Nxb 

Tôn giáo, Hà Nội, 2015, tr.55-57. 
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sáng lập ban đầu như: Ngô Văn Chiêu, Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài 

Sang… Đạo Cao Đài, còn gọi nguyên văn là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đây là 

một nền tôn giáo mới, đánh dấu kỷ nguyên cứu độ Kỳ Ba của Thượng Đế từ nửa 

sau thế kỷ XIX trở đi, với dấu ấn là sự kiện chính Thượng Đế giáng điển khai mở 

đạo Cao Đài tại Việt Nam từ những thập niên đầu của thế kỷ XX. Tiếp đến là Phật 

giáo Hòa Hảo do giáo chủ Huỳnh Phú Sổ sáng lập năm 1939 tại An Hòa tự, làng 

Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, nay là thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Phú, 

tỉnh An Giang. Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam ra đời trong những năm đầu của 

thế kỷ XX tại Nam Bộ, người sáng lập là ông Nguyễn Văn Bồng (1886-1958). 

Ông được tín đồ tôn làm Đức Tông sư Minh Trí. Cuối cùng là Phật giáo Hiếu 

Nghĩa Tà Lơn là một tôn giáo nội sinh, được thành lập năm 1915 với vai trò của một 

số ông đạo như Đạo Lập, Cử Đa, Ngọc Minh, Ngọc Đắc, Ngọc An. 

Giá trị nhận thức của tôn giáo nội sinh 

Trong các tôn giáo nội sinh, Cao Đài cung cấp một hệ thống cấu trúc tôn 

giáo từ giáo chủ, giáo lý, nghi lễ, tổ chức, phẩm cấp đầy đủ nhất và không thua 

kém tính hệ thống của các tôn giáo lớn nhân loại. Cao Đài tuy thờ nhiều đấng linh 

thiêng và những bậc khai đạo nhưng cho rằng chỉ có một Thượng Đế chí tôn cao 

nhất, với biểu tượng là thiên nhãn (mắt của Trời). Ngoài ra hệ thống thờ phượng, 

hành đạo, tổ chức, lối sống của tôn giáo này thể hiện ở tôn chỉ cũng là giá trị nhận 

thức cơ bản: “Tam giáo quy nguyên, ngũ chi hợp nhất”. Tam giáo là Nho, Phật, 

Đạo. Ngũ chi là: Nhân Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo.  

Tín đồ Cao Đài được dạy: muốn cho từ cá nhân cho đến xã hội, gia đình, 

quốc gia, nhân loại được ổn định, phát triển thì phải thực hiện kết hợp được tinh 

hoa của Nho, Phật, Đạo. Cụ thể: Nho (Khổng giáo) là đạo trị thế (người hòa hợp 

với mọi người). Đạo (Đạo giáo) là đạo trị thân (người hòa hợp với thiên nhiên và 

bản thân). Phật (Phật giáo) là đạo trị tâm (người hòa hợp với chính mình). Ba phần 

này hòa quyện không thể tách rời. 

Đạo Cao Đài có một mục đích kép: Thế Đạo đại đồng và Thiên Đạo giải 

thoát. Thế Đạo: Với đối tượng là nhân sinh, mục đích của Thế Đạo là đưa nhân 
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loại đến cảnh đại đồng, sống trong một thế giới nhân bản, an lạc, tiến bộ, tức là 

xây dựng được một thiên đàng tại thế. Thiên Đạo: Với đối tượng là tâm linh, mục 

đích của Thiên Đạo là đưa con người từ chỗ phàm phu chịu chi phối của luật sinh 

tử luân hồi trở nên bậc chân, chí thiện, chí mỹ, giác ngộ, giải thoát linh hồn, thoát 

khỏi luật luân hồi sinh tử. Đạo Cao Đài chủ trương tâm linh và nhân sinh không 

tách rời nhau, Thiên Đạo và Thế Đạo tác động hỗ tương, bổ sung cho nhau.55 

Khi tìm hiểu về tín điều, lễ nghi, luân lý, cách thức sinh hoạt, kiến trúc có 

thể nhận thấy một điều rằng các tôn giáo nội sinh này đều sử dụng các yếu tố Nho, 

Phật và Đạo giáo (Tam giáo) và chất liệu dân gian như thơ ca… làm tri thức nền 

tảng để sáng lập đạo. Bởi vậy các tôn giáo nội sinh cung cấp trước tiên cho cư 

dân nơi đây một nhận thức luận chung về thế giới và nhân sinh dưới nhãn quan 

của Tam giáo. Nổi trội hơn cả là cung cấp cho con người một hàm lượng tri thức 

Phật giáo nhất định. Việc các tôn giáo nội sinh chuyển tải các tri thức Phật giáo 

này theo lối dung dị, dễ hiểu, gần gũi và không đi quá sâu vào Phật học mà gắn 

với đạo lý con người nơi đây đa phần nông dân, chất phác, mộc mạc. Việc cung 

cấp các tri thức Phật giáo qua các tôn giáo nội sinh biểu hiện ở một số điểm sau: 

Yếu tố Nho giáo trong các tôn giáo nội sinh cung cấp nhiều giá trị nhận thức 

về lối sống với các giá trị Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí ,Tín được vận dụng đưa vào khá 

nhiều trong các quy phạm đạo đức của các tôn giáo này. Tri thức về Đạo giáo có 

lẽ liên quan đến hình dung về thế giới thiêng với các khái niệm Trời, Thần, tu 

luyện trên núi và một số nhân vật thờ phượng của các tôn giáo. Chẳng hạn Ngọc 

Hoàng Thượng Đế của đạo Cao Đài. 

Nhận thức về Tam giáo mà nổi trội là Phật giáo trong các tôn giáo nội sinh 

thể hiện ở: 

- Ban đầu người ta thường gắn chữ Phật giáo trước các tôn giáo nội sinh như: 

Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương; Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật giáo Hòa 

Hảo,… 

                                           
55 . Đơn Tâm (2011), Nói chuyện Cao Đài, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr.18. 



159 

 

- Kiến trúc của các tôn giáo nội sinh thường có khuôn mẫu của chùa nhất là 

phần mái cong. 

- Trong các cơ sở thờ tự các bài vị, bàn thờ, tượng ảnh, cũng ảnh hưởng của 

chùa. 

- Thường hay chắp tay vái xá, niệm danh Đức Phật trong giao tiếp 

- Cách giữ chay giống nhà Phật (không ăn thịt động vật) 

- Các triết lý tôn giáo nội sinh đều bàn luận trên các thuyết nhân quả, nghiệp 

báo… 

Như vậy trước tiên về giá trị nhận thức các tôn giáo nội sinh cung cấp những 

tri thức về Tam giáo, trong đó tri thức về Phật giáo nổi trội và xuyên suốt trong 

các tôn giáo nội sinh. Riêng đạo Cao Đài có thêm cả yếu tố Kitô giáo trong triết 

lý và thờ tự. Cao Đài cũng nghiên cứu ra một hệ thống triết lý đa phức hợp các tín 

ngưỡng tôn giáo lớn của nhân loại để thành tín điều và giáo lý của riêng Cao Đài 

với hệ thống tổ chức và phẩm cấp rất nhiều tầng bậc, người thông thường thật khó 

thấu hiểu và nắm bắt hết các ý nghĩa do các vị khai đạo đề xướng. 

Tiếp đến các tôn giáo nội sinh cung cấp cho cư dân nơi đây một tri thức về 

triết lý sống, một cách gần gũi với người Việt Nam Bộ hơn là những lập luận giáo 

điều cao siêu. Trong triết lý này có thể thấy con người ta hình dung ra có số phận 

và có thần phật, tổ tiên tác động đến các số phận đó. Con người cần phải sống một 

cuộc sống đức hạnh, tu tâm, dưỡng tính theo các quy định của các vị tiền nhân, tổ 

sư để đạt được những giá trị tốt và sự viên mãn sau khi chết. Nhìn chung các tôn 

giáo nội sinh không thiên về cung cấp nhận thức cho mọi người vũ trụ quan như 

các tôn giáo độc thần, mà chú ý nhiều đến các quy luật nhân sinh. Có thể tập hợp 

lại trong một số vấn đề sau: 

+ Cung cấp cho những người tin theo một ý nghĩa đời người (có khổ đau, buồn 

vui, giàu sang, nhân quả…) 

+ Giá trị của việc tu hành và đề xuất giải pháp tu tập theo từng tôn giáo cụ thể 

+ Ý nghĩa của việc tích đức, hành thiện trong đời sống và việc làm hằng ngày 

(theo quan niệm của từng tôn giáo cụ thể) 



160 

 

+ Để có hiệu quả tốt cần phải có những thực hành nghi lễ, kiêng cữ, cùng với 

những hành vi đạo đức (theo từng tôn giáo cụ thể). 

Nhìn chung giá trị nhận thức của tôn giáo nội sinh là cung cấp những tri thức 

cơ bản về Tam giáo trong đó chú trọng tới một số giá trị của Phật giáo và cuối 

cùng đề xuất một triết lý sống và thực hành cụ thể khi gia nhập vào các tổ chức 

tôn giáo. Đề xuất đó cũng là những giá trị nhận thức về nhân sinh, con người và 

lẽ sống. 

Giá trị đạo đức của tôn giáo nội sinh 

Như trên đã đề cập, vì nặng về các triết lý nhân sinh, lẽ sống hơn là đi sâu 

vào hệ thống biện thần có tính triết học trừu tượng, nên các giá trị đạo đức của 

các tôn giáo nội sinh dường như được chú trọng và diễn đạt nhiều hơn là bàn về 

đạo đức của những người khai đạo và những giáo huấn của họ về lối sống. Các 

luân lý, đạo đức của các tôn giáo nội sinh thường được các vị sáng lập đưa ra cho 

tín đồ qua tổng hợp chắt lọc từ Tam giáo. Có thể là những lời dạy, cũng có thể là 

sự giáng bút từ thần thánh qua các vị tổ sư. Đặc điểm nổi bật của hình thức diễn 

tả triết lý là dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với trình độ cư dân và chịu ảnh hưởng các 

nguyên lý của Phật giáo như nhân quả, luân hồi, nghiệp báo… Dù vậy yếu tố Nho 

giáo cũng chi phối khá mạnh trong các triết lý. Sự ảnh hưởng của Nho giáo không 

phải là vấn đề khoa bảng, phẩm cấp trên dưới mà ở đạo làm người, đặc biệt nhấn 

mạnh tới các triết lý sống Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín của Nho giáo. 

Chúng ta có thể điểm qua các giá trị đạo đức của một số tôn giáo nội sinh 

như sau: 

Bửu Sơn Kỳ Hương: giáo lý của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương là: “Học Phật-Tu 

Nhân” và thực hành việc báo đáp Tứ đại trọng ân gồm: ân tổ tiên cha mẹ; ân Đất 

nước; ân Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng); ân đồng bào nhân loại.Tín đồ đạo Bửu Sơn 

Kỳ Hương coi việc Tu Nhân là tôn chỉ trong tu hành, giúp con người loại trừ 

những cái xấu và hướng thiện, tự rèn sửa tâm tính, làm lành tránh dữ, tích đức cho 

con cháu. Việc Tu Nhân còn giúp con người ta luôn sống đúng với đạo làm người, 

giúp ích cho gia đình và xã hội, có luân thường đạo lý, với đầy đủ Nhân, Lễ, 

Nghĩa, Trí, Tín. Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương lấy “ngũ đại giới cấm” làm giới luật, 
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bao gồm: cấm sát sinh, hại người, hại vật; cấm tham lam, trộm cắp, hưởng thụ của 

phi nghĩa, không làm mà hưởng; cấm tà dâm, trụy lạc (cả tâm dâm và thân dâm); 

cấm rượu chè, hút chích ma túy, cờ bạc, mê tín, đồng bóng, bói toán; cấm gian 

dối, châm chọc, chia rẽ.. 

Tứ Ân Hiếu Nghĩa: Vốn kế thừa từ Bửu Sơn Kỳ Hương nên quy phạm đạo 

đức có nét tương tự. Tôn chỉ hành đạo của Tứ Ân Hiếu Nghĩa là: “Hành Tứ ân-

Sống hiếu nghĩa-Vì đại đoàn kết dân tộc”. Giáo lý của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa là: 

Tu Nhân-Học Phật, lấy đạo hiếu làm đầu, không đặt giới luật khắt khe, không có 

sự phân biệt, kiêng kỵ khác nhau giữa chức sắc và tín đồ. Biểu tượng thờ cúng 

của Tứ Ân Hiếu Nghĩa cũng giống như Bửu Sơn Kỳ Hương chỉ là một tấm Trần 

điều-tấm vải mầu đỏ. 

Minh Lý Đạo-Tam Tông Miếu: giáo lý của tôn giáo này là sự kết hợp tinh 

hoa của Tam giáo để hướng dẫn tín đồ tu hành, vị tha dẫn đến xây dựng một xã 

hội hòa bình, an lạc. Minh Lý Đạo-Tam Tông Miếu không thờ thánh tượng mà 

thờ bài vị. 

Cao Đài: Người Cao Đài tối thiểu giữ sáu ngày chay trong tháng, tuân y năm 

điều răn cấm như là điều giao ước để lọt vào cửa Trời: 

- Không sát sinh hại mạng (giữ đức Nhân). 

- Không tham lam trộm cắp (giữ đức Nghĩa). 

- Không tà dâm (giữ đức Lễ). 

- Không say sưa rượu thịt (giữ đức Trí). 

- Không nói dối, nói sai quấy... (giữ đức Tín). 

Cao Đài cũng quy định nhiệm vụ của người tín đồ như sau: 

1. Trọn đời không lúc nào ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm hạnh 

và năng lực phục vụ Đạo 

2. Sẵn sàng hy sinh trọn đời vì Đạo. 

3. Thực hiện cho kỳ được lẽ Đạo trong cuộc sống của mình. Nghĩa là phải 

hiểu Đạo, ăn ở theo Đạo bằng tất cả ngôn ngữ, cử chỉ, hành động của mình trong 

mọi lúc, mọi nơi, mọi việc, nhất là những việc bình thường trong cuộc sống hằng 

ngày. 
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4. Chăm lo xây dựng Đạo như lo cho tánh mạng của mình. 

5. Nêu cao tinh thần thương yêu mọi người. Không phân biệt đời, đạo. Nhìn 

nhận mọi người cùng bản thể chơn như từ Thượng Đế phú ban. 

6. Phục vụ Đạo theo đúng tôn chỉ, mục đích của Đạo. Không phe nhóm thân 

sơ, lợi danh quyền vị. Không suy tôn, không xu hướng thần tượng cá nhân. Giữ 

vững tinh thần thống nhất Giáo hội. 

7. Phải gương mẫu và bảo vệ danh nghĩa chung của Giáo hội. Thực hiện 

đúng đắn lời dạy của các Đấng và Hội Thánh. 

8. Tuân y quyền pháp, luật lệ Đạo. Không vượt cấp, lạm quyền, dua nịnh.56 

Phật giáo Hòa Hảo: Lấy pháp tu Tịnh Độ làm căn bản tu hành, giáo huấn tín 

đồ Học Phật-Tu Nhân tại gia, thực hành Tứ ân như Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân 

Hiếu Nghĩa. Nguyên lý của Tu Nhân chính là hoàn thiện cá nhân qua các tương 

quan, liên đới tới những người khác. Những an vui, hạnh phúc của người khác là 

thước đo cho hiệu quả của mối quan hệ cá nhân với họ. Tu Nhân, Phật giáo Hòa 

Hảo chú ý tới hai phương diện “xử thế” và “Tứ ân.”57 

Học Phật là học các quan điểm và ứng xử của Phật giáo trong đời sống như 

Từ bi, Vô ngã,…áp dụng các giới răn của Đức Phật như: không sát sinh, trộm cắp, 

tà dâm… Tu theo quan niệm của Phật giáo Hòa Hảo không nhất thiết xuất thế mà 

phải tại gia như bao người bình thường khác. Tu không phải là danh tu mà là tâm 

tu, bỏ đi các hình thức thầy tớ phân cách. Cuối cùng từ ngộ ra những chân lý, 

không câu nệ vào hình thức. Có thể nói Phật giáo Hòa Hảo không đào sâu vào các 

triết thuyết Phật giáo mà chú tâm vào những tập hợp luân lý, đạo đức để khuyên 

dụ và điều chỉnh hành vi con người. 

Việc Học Phật, Phật giáo Hòa Hảo nhấn mạnh tới Tu Phước và Tu Huệ, 

Phước Huệ song tu. Tu Phước: Người tu phải đem hết khả năng để làm những 

việc lành cần phải làm, phải tích cực giúp đời, công tác xã hội, gieo duyên lành 

                                           
56.  Đạt Đức (2913), Cao Đài khái yếu, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr. 66, 68. 
57. Nguyễn Văn Hầu (2017), Nhận thức Phật giáo Hòa Hảo, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr.96. 
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để hưởng lấy điều tốt về sau. Tu Huệ là làm cho trí tuệ minh mẫn, được soi sáng 

tránh vào chỗ u mê.58 Ngoài ra còn có Tu thiền và Tu tịnh. 

Như vậy, tu nhân ở Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Phật giáo 

Hòa Hảo được cụ thể hóa thành các đạo lý trong các mối quan hệ vốn là thường 

nhật của mỗi con người. Đó là mối quan hệ giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng, bè 

bạn, hàng xóm, thày trò, với Tổ quốc với trời đất, trong đạo ngoài đạo. Ở điểm 

này cả ba tôn giáo nội sinh đều có một điểm chung: không chỉ coi trọng đạo đức 

như hầu hết các tôn giáo khác mà còn coi đạo đức là pháp môn tu hành, coi thực 

hành đạo đức là con đường dần dần được giải thoát. Thực hành đạo đức trở thành 

giá trị cốt lõi trong giáo lý của cả ba tôn giáo này. 

Nội dung tu nhân đạo của ba tôn giáo này đều hướng con người đến đời sống 

trần thế, và sống trong trần thế cho hợp đạo lý làm người. Việc hướng hành động 

con người vào đời sống trần thế bản thân nó có ý nghĩa tích cực trong việc hoàn 

thiện con người cũng như xây dựng xã hội. Nó cũng đề cao đời sống cộng đồng, 

hài hòa giữa lợi ích của cộng đồng và lợi ích cá nhân, thậm chí đặt lợi ích cộng 

đồng lên trên lợi ích cá nhân.59 

Giá trị thẩm mỹ của tôn giáo nội sinh 

Giá trị thẩm mỹ của các tôn giáo nội sinh hầu như không thấy ở những cung 

điện nguy nga như Islam giáo hay những mái vòm tháp chuông cao vút của nhà 

thờ Công giáo mà nó nằm ở trong vẻ đẹp của lẽ sống, nếp sinh hoạt. Người ta tìm 

thấy một lối sống đẹp và những hành xử đẹp trong những cộng đồng tôn giáo này 

hơn là những di sản vật thể đồ sộ như của Phật giáo hay Kitô giáo. Chẳng hạn các 

tu sĩ, tín đồ của Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở An Giang vẫn giữ một truyền thống ăn mặc 

của các ông già Nam Bộ, với áo nâu, để tóc dài búi tó củ hành, để râu dài trông 

rất giản dị mộc mạc như những ông đạo trong phong trào lên núi tu luyện thời kỳ 

cuối thế kỷ XIX đầu XX. Về việc hành đạo, tuy lấy đạo Phật làm gốc, nhưng tín 

đồ đạo này không cần thờ tượng Phật (trên ngôi thờ Tam bảo chỉ thờ tấm Trần 

                                           
58 Nguyễn Văn Hầu (2017), Nhận thức Phật giáo Hòa Hảo, Nxb Tôn giáo, Hà Nôi, tr 92-94. 
59 Nguyễn Quốc Tuấn (2016), Phát huy giá trị của tôn giáo nhằm xây dựng và nâng cao đạo đức, lối sống con 

người Việt Nam hiện nay. Báo cáo Tổng hợp đề tài cấp Nhà nước KX.03.11/11-15. Tài liệu Viện Nghiên cứu Tôn 

giáo, tr.114. 
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điều màu đỏ). Ngoài ra người tu không cần phải rời bỏ gia đình vợ con cha mẹ để 

tu tập (không ly gia cắt ái). Ngoài ra, họ không cần ăn chay, cạo râu tóc, gõ mõ 

tụng kinh,... và không cần phải dâng cúng những lễ vật tốn kém (thường cúng hoa, 

nước lã là đủ). Có lẽ đây là lối tu theo thuyết “vô vi”- tức là không chú trọng đến 

hình thức, không dụng tâm bày đặt ra cái này cái khác. Cách tu tập với một nếp 

sống như vậy dường như phù hợp với cư dân khẩn hoang Nam Bộ, ưa tự do, trọng 

nghĩa khí, không câu nệ vào hình thức. 

Ở đạo Cao Đài chúng ta cũng thấy các mầu sắc của trang phục như màu đỏ, 

xanh và trắng, (màu tương trưng cho Tam giáo) đó là những y phục tôn giáo chủ 

đạo được thiết kế trên cách thức truyền thống như áo dài, khăn xếp. Các tôn giáo 

nội sinh đơn giản hóa các nghi thức và hình thức thờ phượng nên hầu như không 

chú tâm nhiều vào các kiến thiết vật chất, cơ sở tôn giáo. Bởi vậy vẻ đẹp thẩm mỹ 

của tôn giáo nội sinh chính là vẻ đẹp của lẽ sống, lối sống, chất đơn sơ, giản dị và 

mộc mạc. 

Người ta cũng tìm thấy các vẻ đẹp thẩm mỹ tôn giáo nội sinh qua các mùa lễ 

hội hoặc trong các ngày khai mở đạo. Ở đó người ta thấy dấu ấn của các nét văn 

hóa dân gian Phật giáo với tín ngưỡng truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. 

Dù vậy trong các tôn giáo nội sinh nổi bật lên các Tòa Thánh của đạo Cao 

Đài với thiết kế công phu đẹp mắt cả về kiến trúc lẫn nghệ thuật, chạm đắp rồng 

phượng, chia thành nhiều không gian, sơn son thiếp vàng trông cực kỳ nguy nga 

lộng lẫy. Nổi bật nhất phải kể đến kiến trúc, nghệ thuật của Tòa thánh Tây Ninh 

đã trở thành hình mẫu cho nhiều thánh thất Cao Đài khác. 

Tòa thánh Tây Ninh là cơ sở thờ tự cấp trung ương của đạo Cao Đài. Tòa 

Thánh là một ngôi đền đồ sộ, nguy nga, đặc sắc, để thờ phượng Đấng Chí Tôn 

Ngọc Hoàng Thượng đế, các vị Giáo chủ Tam Giáo và Ngũ Chi Đại Đạo, cùng 

các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật. Giống như các công trình kiến trúc tôn giáo 

khác trên toàn thế giới, kiến trúc bố cục Tòa Thánh Tây Ninh cũng chứa đựng 

những quan điểm triết lý, tôn giáo. Tòa Thánh tượng trưng cho Bạch Ngọc Kinh 

(nơi Thượng đế ngự) tại thế gian. Ngoài ra, tại Tòa Thánh còn có nhiều biểu tượng 

ẩn chứa những ý nghĩa đặc biệt. Ngoài ra, các tín đồ Cao Đài tin rằng tất cả những 



165 

 

biểu tượng như kích thước của các cột chạm rồng, các bậc trong Cửu Trùng Đài, 

các tượng đắp nổi trên trần, v.v... cũng giống như những lời tiên tri trong các sấm 

truyền đang chờ người giải đáp. 

Thẩm mỹ của các tôn giáo nội sinh còn thấy ở sự nhân nghĩa của những 

người sáng lập các tôn giáo nội sinh. Họ được đệ tử ghi chép và kể lại cho các thế 

hệ sau như những gương sáng có giá trị biểu tượng của mẫu sống đẹp, nghĩa khí 

và tài năng đức độ. Đó là những con người tài giỏi, đạo đức, người thực việc thực 

như những tấm gương giữa trần thế để lan tỏa điều tốt, điều thiện đến những người 

tín đồ. 

Một số giá trị khác của tôn giáo nội sinh 

Giá trị lịch sử: Qua các tôn giáo nội sinh chúng ta có thể biết thêm các sự 

kiện lịch sử liên quan đến con người và vùng đất Nam Bộ như: Lịch sử khẩn 

khoang, lịch sử kháng chiến chống thực dân pháp, lịch sử các quá trình hình thành 

phong trào tôn giáo mới ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu XX. 

Giá trị văn hóa: Qua các sinh hoạt và đời sống của các cư dân theo tôn giáo 

nội sinh chúng ta có thể tìm thấy những dấu ấn bản sắc văn hóa Nam Bộ được giữ 

gìn qua các tôn giáo. Chẳng hạn triết lý tự do, trang phục, ăn uống, lễ hội, tư duy, 

ngôn ngữ. Các tôn giáo nội sinh đều chú ý giữ những nếp sống truyền thống như 

thờ cúng tổ tiên, các vị anh hùng quốc gia dân tộc. 

5.5. Giá trị tiêu biểu của tín ngưỡng 

Người Việt Nam có nhiều tín ngưỡng, đó là niềm tin của cá nhân và cộng 

đồng vào các đối tượng thiêng từ ông bà tổ tiên đến thần thánh và các loại vật 

thiêng vv… Về cơ bản có các tín ngưỡng thờ nhân thần và nhiên thần. Nhân thần 

như thờ cúng ông bà, Hùng vương, Đức thánh Trần (Trần Hưng Đạo),…. Nhiên 

thần như: mây, mưa, sấm, chớp (Tứ pháp), thờ động vật, thờ cây cối. Ngoài ra còn 

có tín ngưỡng phồn thực rất phổ biến. 

Giá trị nhận thức của tín ngưỡng 

Tín ngưỡng của nhiều người Việt là thờ đa thần, với niềm tin bàng bạc, tức 

không quá mặn mà và không quá trung thành với một vị thần nào. Đồng thời với 

đó là một cách am hiểu về nghi lễ rất đơn giản. Bởi vậy người ta cũng không có 
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nhu cầu tìm hiểu về đấng thiêng duy nhất với chức năng kiến tạo vũ trụ, trời đất, 

đồng hành, trừng phạt con người, rồi ra tay cứu vớt họ với lòng thương vô hạn 

như  Kitô giáo, Islam giáo hay các triết lý Tứ thánh đế của Phật giáo. 

Nhìn chung người Việt tham gia đa dạng các loại hình tín ngưỡng, nhưng 

thiên về thực hành hơn là tìm hiểu ý nghĩa của hành vi. Người ta có thể thực hành 

một số nghi thức lễ lạy thành thạo nhưng không xác tín niềm tin đó vào đối tượng 

thiêng mà họ đang thực hành thờ cúng. Niềm tin mang tính chất chung chung. 

Điều này một phần vì các tín ngưỡng cũng không có cấu trúc chặt như tôn giáo 

về mặt giáo lý, giáo luật, lễ nghi. Do đó không đi vào các triết lý sâu xa về vũ trụ 

và nhân sinh. Cũng không bó buộc người thực hành tín ngưỡng đó phải tuân thủ 

vào một thiết chế có tính chất ràng buộc như tôn giáo. Bởi vậy khi xem xét giá trị 

nhận thức của tín ngưỡng, chúng ta không thể đặt vấn đề nhận thức luận mà bản 

thân các tín ngưỡng mang lại cho người đi lễ, mà chúng ta cần nhìn giá trị nhận 

thức của tín ngưỡng đối với người thực hành nó dưới góc độ lịch sử và chức năng. 

Ở góc độ lịch sử: Các tín ngưỡng đã cung cấp cho người đi lễ và thực hành 

một hệ giá trị lịch sử nhất định, có thể thấy qua một số điểm như sau: 

Cung cấp một tri thức nhất định và phổ thông về các kiến thức, sự kiện và 

nhân vật lịch sử trong quá khứ, giúp con người nhận thức quá khứ một cách 

thường xuyên, liên tục. Chẳng hạn về lịch sử lập nước liên quan đến Vua Hùng, 

hay cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông liên quan đến thờ Trần 

Hưng Đạo, chống Tống liên quan đến Lý Thường Kiệt, các vị vua nhà Lý… 

Ở cấp độ thấp hơn, nó cung cấp một nhận thức về lịch sử làng xã, tổ nghề, 

gia đình, dòng họ. Trong các đơn vị hành chính nhỏ này, việc duy trì các lễ thờ 

thành hoàng làng, tổ nghề hằng năm với các thực hành truyền lại và những câu 

chuyện của quá khứ về công trạng của những vị lập làng, tổ nghề, hay thần bảo 

trợ của làng đã góp phần cho cư dân duy trì kết nối với quá khứ và hiểu được 

những ý nghĩa, sự kiện lịch sử trong quá khứ. Chẳng hạn thờ thần Cao Lỗ giúp 

cho câu chuyện An Dương Vương, Mỵ Châu, Trọng Thủy sẽ được phổ biến rất 

nhiều trong nhóm thanh niên ở vùng Đông Anh, ngay cả trong bối cảnh thế tục và 

các giá trị hiện đại có xu hướng làm họ dễ lãng quên đi các dấu ấn lịch sử của 

mình. 
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Cung cấp tri thức về quá khứ qua các truyền thuyết bằng những câu chuyện 

thần thoại, truyền khẩu trong tín ngưỡng dân gian. Ở đó chứa đựng các thông tin 

lịch sử và những yếu tố văn hóa cần giải mã. 

Ở góc độ chức năng: Các tín ngưỡng cung cấp cho con người tri thức về hệ 

thống thần linh của người Việt là rất đa dạng,  bên cạnh những thần có công với 

đất nước, dân tộc, che chở, phù hộ con người, cũng có những thần linh gây hại 

cho con người. Người ta phân biệt thần, thánh và ma quỷ. 

Từ góc độ chức năng người thực hành cũng nhận diện và phân loại các vị 

thần để từ đó chú trọng thực hành tín ngưỡng theo những mong mỏi của cá nhân. 

Người thực hành thường chạy theo các giá trị thế tục. Bởi trong dân gian từ truyền 

thống và các trải nghiệm người ta đã quy ước: thần này sẽ cho tiền, thần kia cho 

tài, thần khác thì tình duyên, phúc lộc, sức khỏe… 

Ngoài ra các tín ngưỡng cung cấp ý niệm về linh hồn, như hồn, vía, phách… 

Tóm lại qua các tín ngưỡng, con người tin rằng có một thế giới siêu nhiên tồn tại 

ngoài nhận biết của con người và thế giới đó có tác động đến đời sống thực của 

con người, với những giá trị và chức năng khác nhau. 

Giá trị đạo đức của tín ngưỡng 

Trước tiên, tín ngưỡng nhắc nhớ con người ta giá trị của lòng biết ơn với thế 

hệ đi trước đặc biệt là những anh hùng dân tộc và ông bà, cha mẹ. Nổi bật nhất là 

thờ cúng tổ tiên, như một mối liên hệ thường xuyên giữa người sống và người đã 

chết. 

Tiếp theo các giá trị đạo đức của tín ngưỡng còn thể hiện ở việc kiêng cữ, 

giữ mình, sợ bị trừng phạt… Nhìn chung việc tham gia vào một hệ thống tổ chức 

nào đó của các tín ngưỡng đòi hỏi người tham gia phải tuân giữ nhiều thứ như ăn 

chay ngày mồng một hôm rằm, không gần phụ nữ, không sát sinh, nói bậy… Điều 

này muốn nói tới sự thanh sạch của những thành phần trong một tổ chức được tín 

nhiệm để gần gũi, tiếp xúc thông linh với thần thánh. Những điều này buộc họ 

phải thực hành đạo đức qua các cấm kị, kiêng khem từ thân cho đến tâm. Những 

yêu cầu đó, đòi hỏi con người ta phải giữ mình hơn với các lề luật, đạo đức. Tín 

ngưỡng tạo ra những chuẩn mực cho nhân sinh mà ở đó con người phải biết kính, 
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sợ quỷ thần, cần phải ứng xử với họ bằng lễ nghi và các quy phạm được cộng 

đồng thừa nhận. 

Việc thờ cúng, tế lễ, hướng dẫn để truyền dạy lại các nghi thức bản thân cũng 

là một cách giáo dục của thế hệ trước cho thế hệ sau về cách ứng xử với tổ tiên, 

thần thánh. Trong đó nổi bật lên các giá trị của lòng biết ơn, sự tri ân, báo đáp. Đó 

cũng là những giá trị đạo đức được lưu giữ và trao truyền trong cộng đồng. Hầu 

hết các tín ngưỡng đều thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt. Đó 

cũng như là lẽ sống, đạo làm người ở người Việt ta. 

Tuy nhiên trước bối cảnh thế tục và sự lên ngôi của các giá trị vật chất, một 

số giá trị đạo đức đã không còn được chú trọng đề cao khi người dân tham gia các 

hoạt động tín ngưỡng. 

Giá trị thẩm mỹ của tín ngưỡng 

Nhiều di tích lịch sử gắn liền với các tín ngưỡng và cũng được coi là linh địa 

của nhiều tín ngưỡng. Ở đó có thể gắn với một sự kiện hào hùng trong quá khứ, 

chẳng hạn Cổ Loa, Đền Hùng, Kiếp Bạc, Bạch Đằng... Cũng có thể nơi đó từng 

gắn với một triều đại, chẳng hạn Tháp Chàm, các lăng vua Nguyễn ở Huế, hay 

gắn với một nhân vật khai sáng một vùng đất như Đình làng, nhà thờ họ… Trải 

qua thời gian, những địa điểm linh thiêng đó đã được xây cất nên những công 

trình kiến trúc đẹp mắt, dĩ nhiên là chịu ảnh hưởng của văn hóa địa phương vùng 

miền. Bởi vậy bản thân các tín ngưỡng đã là một yếu tố cơ bản về mặt tâm linh, 

lịch sử, văn hóa để cuốn hút, kêu gọi xây dựng và kiến tạo nên các công trình nghệ 

thuật. Hiện nay có nhiều ngôi đình từ thế kỷ 16-17 được xem là độc đáo về mặt 

kiến trúc thẩm mỹ và được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, chẳng hạn đình Tây 

Đằng, Hà Nội. 

Một khía cạnh khác của giá trị thẩm mỹ trong các tín ngưỡng là các loại hình 

trang phục, nghệ thuật gắn với các lễ hội trong các dịp lễ. Người ta có thể thấy hát 

Xoan ở Phú Thọ gắn với tín ngưỡng Hùng Vương. Hát Xoan là di sản văn hóa phi 

vật thể quý báu của vùng Đất Tổ nói riêng và trong kho tàng di sản văn hóa dân 

tộc Việt Nam nói chung. Hát Xoan là loại hình dân ca nghi lễ, phong tục, còn gọi 

là hát cửa đình hay “Khúc môn đình”, là hình thức nghệ thuật đa yếu tố: Ca nhạc, 
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hát, múa phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng. Hoặc người ta có thể tìm 

thấy các điệu múa và các trang phục, trang sức của người Chăm gắn với các nghi 

lễ thờ cúng được họa lại trong các đền, tháp cổ dọc dải đất miền trung Việt Nam. 

Trong các tín ngưỡng thường gắn với lễ hội, nhất là việc cúng thành hoàng 

làng thường gắn với hội làng, diễn ra trong tiết xuân. Ở đó, ngoài các nghi thức 

tôn giáo tôn nghiêm, người ta có thể tham gia vào các lễ hội với các nét đẹp truyền 

thống từ trang phục, ẩm thực đến các trò chơi dân gian. 

Giá trị thẩm mỹ của tín ngưỡng còn thể hiện ở các giá trị đẹp trong cách ứng 

xử của người với người trong đó các giá trị như đoàn kết, cộng đồng, đạo đức, tử 

tế… luôn được đề cao. Một số tín ngưỡng còn phục dựng lại các nghi thức xa xưa 

như lễ hội Minh thề trong dịp tín ngưỡng thờ thành hoàng làng Hòa Liễu. Minh 

Thề vốn là một lễ hội truyền thống, (được công nhận di sản văn hóa cấp quốc gia 

2017), diễn ra hàng năm vào ngày 14 tháng Giêng tại Miếu thờ Thành hoàng bản 

thổ, thôn Hoà Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng. Đây là một lễ 

hội có sự kết hợp giữa tín ngưỡng với giáo dục đạo lý nhân cách con người. Bởi 

trong lễ hội này những người chủ chốt và thanh niên trong làng phải tham gia 

trong nghi thức đọc “Hịch tuyên thề” trước sự chứng dám của quan chức địa 

phương. Thông điệp chủ đạo là tuyệt đối không được lấy của công, lam dụng của 

công làm của tư. Do tính chất đạo đức của lễ hội này, so với cuộc sống hiện tại, 

người ta hay gọi đây là “Hội thề không tham nhũng”. 

Một số giá trị khác của tín ngưỡng 

Giá trị an ninh tinh thần: Trong quá khứ và hiện tại, con người luôn phải đối 

mặt với nhiều thất vọng trong đời sống bởi những điều không mong muốn như 

thất nghiệp, nghèo khó, thua lỗ, đau ốm, bệnh tật, ly tán, đổ vỡ hôn nhân. Ngoài 

những điều không mong muốn, con người cũng khát khao tới những điều hi vọng 

và trông đợi, phấn đấu ở tương lai như địa vị, tiền tài, danh vọng… Những khi ấy, 

nếu không theo một tôn giáo nào đó, người ta thường tìm đến tín ngưỡng. Khi ấy 

tín ngưỡng như một loại thảo dược tinh thần, có thể an ủi hoặc trợ lực thêm niềm 

tin cho con người. Trong những tình huống này, tín ngưỡng đem lại những giá trị 

rất hiện sinh thực tế. 
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Giá trị văn hóa: Các tín ngưỡng chứa đựng suy nghĩ và triết lý nhân sinh, lối 

sống của cư dân ở nhiều vùng miền khác nhau, nên ẩn chứa trong các di tích, di 

sản, lễ hội tín ngưỡng là các giá trị văn hóa. Bởi vậy đã có loại thực hành tín 

ngưỡng được công nhận giá trị của nó như thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Rồi có 

những tín ngưỡng được coi như tìm về cội nguồn văn hóa dân tộc tiêu biểu là tín 

ngưỡng Hùng Vương. Hay tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên phổ biến rộng khắp cũng 

là một giá trị văn hóa Á Đông, khác với phương Tây. Tín ngưỡng phồn thực hầu 

như ở dân tộc nào cũng có. Trong nhiều loại hình tín ngưỡng chứa đựng các di 

sản văn hóa vật thể như kiệu, kiến trúc, điêu khắc và nhiều di sản văn hóa phi vật 

thể như:  truyền thuyết, huyền thoại, thần phả,… 

Giá trị lịch sử: Mọi loại hình tín ngưỡng đều chứa đựng trong nó yếu tố quá 

khứ, nên bản thân tín ngưỡng là một tiến trình lịch sử từ xưa đến nay. Qua tín 

ngưỡng người ta có thể thấy dấu ấn của quá khứ như nghi lễ, ăn mặc, ngôn ngữ, 

ẩm thực và các trò chơi dân gian. Qua tín ngưỡng người ta có thể biết được chính 

sách tôn giáo trong quá khứ từ các bản sắc phong, thần phả, văn bia. Nhìn chung 

tín ngưỡng là một thực thể tồn tại rất sống động trong đời thực, tuy nhiên lại ẩn 

chứa nhiều tính tài liệu lịch sử trong bản thân nó. Ngoài ra có thể nhận thấy các 

trung tâm tín ngưỡng thường gắn với các di tích lịch sử như đình, đền, miếu, phủ, 

lăng, mộ…  

Giá trị kinh tế: trong những năm gần đây việc phục hồi các loại hình tín 

ngưỡng, nhất là phục hồi các sinh hoạt, lễ hội tín ngưỡng đã thúc đẩy các hoạt 

động tham quan, du lịch, qua đó đã thúc đẩy việc phát triển kinh tế, xã hội tại các 

vùng miền, địa phương. Cụ thể, đó là việc phát triển các ngành nghề dịch vụ, các 

ngành nghề sản xuất thủ công truyền thống…tại các vùng miền, địa phương phục 

vụ cho các sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội, phục vụ khách tham quan, du lịch. Đây 

cũng chính là vấn đề tạo công ăn việc làm cho những người không có việc làm 

hoặc tăng thêm thu nhập cho người dân.  

Tiểu kết chuyên đề 5 

Trong chuyên đề này, tài liệu trình bày cụ thể các nhóm giá trị nổi bật của 

tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam. Các nhóm giá trị đó chia thành giá trị về nhận 

thức, giá trị về đạo đức, và giá trị thẩm mỹ, đi cùng với các giá trị phái sinh, mang 
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tính đặc thù của mỗi tôn giáo, tín ngưỡng khác. Khi trình bày về tôn giáo, nội 

dung tài liệu được chia ra hai nhóm chính là các tôn giáo lớn trên thế giới có mặt 

ở Việt Nam, như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Islam giáo... và các tôn giáo 

sinh ra ở trong nước, như đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, đạo Tứ Ân Hiếu 

Nghĩa, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội, Bửu Sơn Kỳ Hương, v.v... Các tín ngưỡng bản địa 

ở Việt Nam cũng mang trong mình nhiều giá trị tốt đẹp, mà khung phân tích về 

giá trị nhận thức, giá trị luân lý, đạo đức, và giá trị thẩm mỹ, cùng các giá trị đặc 

thù khác đã được áp dụng và nêu ra những điểm nổi trội nhất. 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Anh (chị) hiểu thế nào là giá trị tôn giáo ? Giá trị tôn giáo có những đặc 

trưng gì ? 

2. Thế nào là giá trị nhận thức của tôn giáo ? Hãy phân giá trị nhận thức của 

tôn giáo qua một hoặc vài trường hợp tôn giáo, tín ngưỡng cụ thể? 

3. Thế nào là giá trị đạo đức của tôn giáo ? Hãy phân tích giá trị đạo đức của 

tôn giáo qua một hoặc vài trường hợp tôn giáo, tín ngưỡng cụ thể?  

4. Thế nào là giá trị thẩm mỹ tôn giáo? Hãy phân tích giá trị thẩm mỹ tôn giáo 

qua một hoặc vài trường hợp tôn giáo, tín ngưỡng cụ thể? 
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Chuyên đề 6: NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TÔN GIÁO ĐỐI VỚI SỰ 

PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

Nhận định về các đóng góp của tôn giáo trong quá trình xây dựng Xã hội chủ 

nghĩa ở nước ta, Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 16/10/1990 của bộ Chính trị khẳng 

định: “Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội 

mới”. 

Gần đây nhất, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII năm 2021 

của Đảng khẳng định: “Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức 

sắc, tín đồ sống “tốt đời đẹp đạo”, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc… Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn 

lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước”60.  

Như vậy, ngay từ năm 1990 đến nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn 

khẳng định đạo đức tôn giáo có nhiều điểm phù hợp với công cuộc xây dựng xã 

hội mới, những nguồn lực tôn giáo cần được phát huy nhằm đóng góp tích cực 

cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thực tế các tổ chức tôn giáo 

ngày càng có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực xã hội, văn hóa, kinh tế, bảo vệ 

môi trường. 

6.1. Đóng góp của tôn giáo trong lĩnh vực xã hội 

6.1.1. Các tôn giáo góp phần tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội 

Các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội bao gồm các trụ cột chính nhằm ngăn 

chặn, giảm thiểu và khắc phục rủi ro trong đời sống của người dân. Các tổ chức 

tôn giáo với nguồn lực về vật chất và tinh thần của mình có thể đóng góp rất lớn 

trong lĩnh vực này đặc biệt là cách hoạt động khắc phục và giảm thiểu rủi ro, góp 

phần giúp người dân có thêm một kênh được tiếp xúc với các dịch vụ an sinh xã 

hội như y tế, giáo dục, từ thiện xã hội…Nghị quyết số 25/NQ-TW về công tác tôn 

giáo, ngày 12/3/2003 của Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương khóa 

                                           
60. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb. Chính trị Quốc gia 

Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.171. 
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IX chủ trương: “Giải quyết việc tôn giáo tham gia thực hiện chủ trương xã hội 

hóa các hoạt động y tế, văn hóa, xã hội, giáo dục… của Nhà nước, theo nguyên 

tắc: Khuyến khích các tôn giáo đã được Nhà nước thừa nhận tham gia phù hợp 

với chức năng, nguyên tắc tổ chức của mỗi tôn giáo và quy định của pháp luật”61. 

6.1.1.1. Đóng góp của các tôn giáo trong lĩnh vực giáo dục 

Giáo dục là hành vi trao truyền tri thức, kỹ năng và hình thành thói quen của 

một cá nhân, nhóm người này dành cho cá nhân, hay nhóm người khác. Giáo dục 

do đó cần được hiểu rộng hơn không chỉ là hoạt động truyền dạy ở trường học 

hay ở trong môi trường gia đình. Do đó, nhiều chủ thể có thể thực hiện hành vi 

giáo dục và sự trao truyền tri thức, kỹ năng và hình thành thói quen nơi con người 

có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Nói đến giáo dục, tức là nói đến một quy trình và các thành tố. Vì thế, cần 

phải trả lời được những câu hỏi chính như sau: Ai là chủ thể giáo dục? Giáo dục 

có những mục đích và nội dung gì? Giáo dục được thực hiện qua các phương pháp 

và hình thức nào? Đối tượng của giáo dục là ai? Và giáo dục đóng góp gì cho xã 

hội? 

Các tổ chức tôn giáo hiện diện ở Việt Nam xưa nay đều coi trọng hoạt động 

giáo dục. Các tôn giáo về cơ bản là đề xướng và muốn loan truyền rộng rãi một 

cách nhìn về thế giới và cách ứng xử của con người khi sống trong thế giới đó. 

Do đó, giáo dục của các tổ chức tôn giáo là một trong những hoạt động cơ bản. 

Nhìn chung, đóng góp của các tôn giáo ở Việt Nam cho lĩnh vực này thể hiện trên 

hai khu vực cơ bản là giáo dục cho tín đồ và giáo dục hướng tới quảng đại quần 

chúng nói chung. 

Các tôn giáo đóng góp cho giáo dục bằng cách giáo dục cho chính tín đồ của 

mình, thông qua các hệ thống đào tạo và hình thức giáo dục khác nhau. Hiện nay, 

ở Việt Nam, số tín đồ của các tôn giáo là con số tương đối lớn. Theo thống kê của 

Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2021 tổng số tín đồ các tôn giáo chiếm khoảng 27% 

                                           
61 Dẫn theo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Văn hóa tôn giáo với phát triển bền vững ở Việt Nam, NXB 

Lý luận Chính Trị, Hà Nội, tr.8.  
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tổng dân số cả nước. Việc giáo dục tín đồ về chân lý của tôn giáo mình, từ đó 

khuôn định nhận thức về thế giới tự nhiên và xã hội con người thể hiện đóng góp 

rất quan trọng. Giáo dục của tôn giáo vừa tập trung vào giáo dục và đào tạo những 

người tu hành chuyên nghiệp và nắm giữ những vị trí quản trị các cơ sở tôn giáo, 

vừa giáo dục cho đông đảo tín đồ nói chung.  

Giáo dục cho tín đồ hiện đang diễn ra dưới nhiều hình thức, như giảng đạo, 

mở lớp dạy giáo lý (Công giáo, Tin Lành, Islam giáo), giảng pháp, tổ chức các 

khóa tu mùa hè, lớp học tình thương (Phật giáo), tổ chức các chương trình tình 

nguyện tập thể, lớp học giáo lý (Công giáo, Tin Lành). Lấy ví dụ về Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Tổ chức này thành lập riêng một bộ phận lấy tên là Ban Hướng 

dẫn Phật tử với cấp trung ương và cấp địa phương. Mục đích của Ban này theo 

bản Nội quy mới nhất (2019) là: “hướng dẫn hàng Phật tử tại gia và những người 

cảm tình với Phật giáo tu học Phật pháp, hộ trì Tam bảo, tu dưỡng đạo đức bản 

thân, góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo cuộc sống hòa bình, an lạc cho xã 

hội”. Nhìn vào sự trình bày về mục đích ta cũng thấy là sự hướng dẫn là thực hiện 

những nhiệm vụ vì chính lợi ích của Phật giáo (làm gia tăng hiểu biết của Phật tử 

về Phật giáo; điều chỉnh theo hướng chuẩn hóa hành vi của Phật tử; tu dưỡng đạo 

đức). Hơn thế nữa, Ban này còn nêu mục tiêu dẫn hướng cho Phật tử để họ tham 

gia vào những hoạt động thế tục, vì lợi ích của những cộng đồng xã hội. Theo đó, 

sự hiện thực hóa những mục tiêu này là đóng góp rất quan trọng của Phật giáo 

một cách gián tiếp cho xã hội. 

Trong thực tiễn, giáo dục của tôn giáo không chỉ giúp tín đồ gia tăng nhận 

thức về tôn giáo mình, mà còn giáo dục, định hướng hành vi đạo đức, điều chỉnh 

về lối sống và cách ứng xử, chỉ ra mục đích và ý nghĩa của cuộc đời. Đó là những 

cơ sở để định hình và bồi đắp nhân cách, tâm hồn của một tín đồ. Phật giáo luôn 

chỉ rõ cho tín đồ của mình rằng mục đích của đời sống này là tu hành để thoát 

khỏi mê lầm, tăm tối và đạt lấy sự giác ngộ. Để có thể tĩnh tâm tu hành giữa cuộc 

sống xô bồ và nhiều cám dỗ, cần phải học về giáo lý phật giáo để có thể có được 

trí tuệ, xoá bỏ được vô minh, mê lầm vượt qua được khổ đau và hướng đến giải 
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thoát. Đồng thời, phải rèn những thói quen để có hành vi đạo đức nhất quán trong 

mọi hoàn cảnh, dù có bị giám sát hay không bị giám sát. Phật giáo cũng chú trọng 

rèn luyện những kỹ năng và thói quen nhỏ, để hình thành nên những nhân cách 

lớn. Giáo dục Phật giáo hiện nay đối với bậc tu hành chuyên nghiệp, tức là các 

tăng, ni ở chùa, bên cạnh bồi dưỡng tri thức Phật giáo là dạy về tác phong, đạo 

hạnh, hành vi, tạo ra niềm tin đối với công chúng. Một Phật tử sẽ luôn được giáo 

dục về cách thể hiện lòng khoan dung, từ bi đối với người khác trong cả suy nghĩ, 

lời nói và hành động. 

Giáo dục của Kitô giáo (ở Việt Nam bao gồm Công giáo và Tin Lành) chú 

trọng việc liên tục chỉnh huấn cách tín đồ ứng xử với người khác và việc thể hiện 

mình như là một “con cái của Chúa”. Nguyên tắc và mục đích giáo dục là đi theo 

tinh thần của Công đồng Vatican II với Tuyên ngôn về Giáo dục Kitô giáo số 

10. Một người con của Chúa, đương nhiên sẽ chuyên chở hay thể hiện phần nào 

phẩm tính của Ngài, vốn là giàu lòng trắc ẩn, quan tâm đến lợi ích của người khác, 

dám đấu tranh thậm chí hi sinh để bảo vệ chân lý tôn giáo và bảo vệ công bằng, 

lẽ phải. Do đó, việc giáo dục, bồi dưỡng chức sắc, tín đồ của Công giáo là rất quan 

trọng. Hội đồng Giám mục Việt Nam – cơ quan đại diện của tín đồ Công giáo ở 

Việt Nam thành lập một Ủy ban giáo dục. Năm 2010, Hội đồng thành lập Học 

viện Công giáo Việt Nam. 

Trong khi đó, những tôn giáo nội sinh như Phật giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ 

Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, v.v... luôn tập trung việc giáo dục tín đồ vào thực 

hành “học Phật, tu nhân” và đền đáp tứ đại trọng ân (ân cha mẹ, ân đất nước, ân 

Tam bảo và ân đồng bào). Đây là cách định hình, trui rèn về cách nghĩ, lối sống 

và hành xử nơi tín đồ. Nhờ những thành công trong giáo dục, bản sắc của một tôn 

giáo được định hình rõ ràng. 

Dựa trên nền tảng triết lý riêng mình, tôn giáo nào cũng thể hiện trách nhiệm 

đối với nhân loại nói chung. Trước hết, đó là trách nhiệm chia sẻ chân lý, hay là 

nhận thức về thế giới, xã hội và chính con người mà tôn giáo ấy cho là những 

chân lý vô cùng giá trị, hữu ích, giúp định hướng về nhận thức cho con người. 
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Tiếp đến, các tôn giáo đều dạy về cái thiện và cái ác. Dạy về cái thiện để cổ vũ 

điều tốt lành. Dạy về cái ác để người đời tránh xa nó. Nói cách khác, tôn giáo nào 

cũng khuyên con người “làm lành mà lánh dữ”. Đây chính là trách nhiệm dẫn dắt 

và định hướng về hành vi đạo đức cho con người. Thực hiện trách nhiệm này cũng 

là cách mà tôn giáo truyền bá, thu hút và giữ gìn tín đồ của mình.  

Việc giáo dục của tôn giáo cho quần chúng do đó là mong muốn tự thân của 

tôn giáo, sử dụng các nguồn lực (thường là miễn phí) của tôn giáo, và chia sẻ 

những giá trị của tôn giáo về nhận thức và về đạo đức. Giáo dục của tôn giáo dành 

cho quần chúng có thể đi qua những kênh riêng của tôn giáo hay có thể đi qua 

phương thức giáo dục đã được nhà nước chuẩn hóa. Giáo dục của các tôn giáo có 

thể xem như sự lan tỏa các chân lý, các giá trị của tôn giáo ra cộng đồng ngoài 

tôn giáo một cách dung dị, tự nhiên. Giáo dục của tôn giáo còn có thể được xem 

giống như khi người ta khám phá được một kho báu về trí tuệ và cái đẹp của 

hành xử đạo đức, thì hân hoan đem đi chia sẻ mà không cần nhận lại điều gì. 

Giáo dục của tôn giáo cũng nhấn mạnh vào yếu tố “trí tuệ”, tức là sự hiểu biết và 

tỉnh thức. Ngay cả giáo dục về yêu thương, quan tâm đến người khác, cũng là 

một sự yêu thương, quan tâm dựa trên biểu biết và tỉnh thức. 

Đối với những kênh riêng mình, các tôn giáo sử dụng hai hình thức chính. 

Thứ nhất là giáo dục sử dụng các phương tiện truyền thông ra bên ngoài tôn 

giáo. Các phương tiện có thể là truyền hình, phát thanh, báo chí, sự sử dụng các 

mạng xã hội trực tuyến, tham gia hội thảo, các thuyết trình nơi công cộng, thực 

hiện các phong trào vận động nhằm tạo ra sự thay đổi nào đó trong nhận thức và 

hành vi của công chúng. Ta có thể thấy tôn giáo mở các lớp học, lớp đào tạo nghề 

miễn phí; cấp học bổng cho con em của gia đình khó khăn; xây trường học, mua 

đồ dùng, sách vở tặng cho học sinh ở những vùng khó khăn về kinh tế và điều 

kiện học hành, v.v... Một ví dụ điển hình là rất nhiều ngôi chùa ở khu vực miền 

Nam cứ đến hè là mở các trại hè miễn phí cho thiếu niên. Tại các trại hè này, các 

em không chỉ được nghe giảng về Phật pháp, mà còn được huấn luyện các kỹ 

năng sống cơ bản và thiết thực. Về phía phụ huynh, giao con em cho những 
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chương trình như thế, họ thường rất cảm kích và tin tưởng. Do đó, những gì các 

tôn giáo mang đến là cả tiền và hiện vật, chưa kể đóng góp về sức lao động. 

Thứ hai, các tôn giáo tham gia cho giáo dục bằng chính hệ thống các trường 

học mình đầu tư và vận hành. Ở Việt Nam hiện nay, tại một số địa phương, một 

số tổ chức tôn giáo được phép tham gia giáo dục Mầm non thông qua mở trường 

mầm non tư thục và mở các trường dạy nghề tư thục. 

Về hệ thống các trường dạy nghề, theo Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, đến năm 2017, cả nước có 12 cơ sở dạy nghề thuộc các tổ chức tôn giáo bao 

gồm: 2 trường trung cấp nghề và 10 trung tâm dạy nghề. Hàng năm, các cơ sở này 

tuyển sinh đào tạo hệ trung cấp và dạy nghề ngắn hạn cho 2000 người. Các cơ sở 

dạy nghề của tôn giáo ở miền Bắc có 1 trung tâm dạy nghề tại Nam Định, miền 

Trung có 3 cơ sở dạy nghề tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Thuận và miền Nam có 

8 cơ sở dạy nghề ở các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Vĩnh Long, Kiên Giang. Các cơ sở dạy nghề (trường Trung cấp nghề 

tư thục, Trung tâm Dạy nghề tư thục tôn giáo) thuộc các tôn giáo đa số của Công 

giáo. Các cơ sở này hoạt động bài bản, hiệu quả, đối tượng theo học chủ yếu là 

con em các gia đình Công giáo nghèo, một số ít là người dân tộc thiểu số của các 

địa phương. Học viên theo học tại các trường này xuất phát từ nhiều trình độ và ở 

các độ tuổi khác nhau. Sau khi tốt nghiệp ra trường đa số các học viên đều có việc 

làm ổn định, mức thu nhập khá. Học viên khi đi làm được đánh giá cao về kỹ năng 

lao động và ý thức kỷ luật lao động62.  

Tiêu biểu trong số này là Trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc thuộc Tòa 

Giám mục Xuân Lộc (Đồng Nai) là cơ sở được Nhà nước cấp phép để đào tạo 

nghề, ở các cấp trung cấp và cao đẳng. Theo lộ trình mà Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo (2016) vạch ra, trong tương lai, các tổ chức tôn giáo sẽ còn được tham gia 

sâu rộng hơn nữa vào giáo dục. 

                                           
62. Theo Báo cáo số 419 BC/MTTW-BLĐTBXH, ngày 9 tháng 8 năm 2017. 
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Từ năm 2004 đến 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập thêm Học 

viện Phật giáo Nam tông Khmer, các trường Trung cấp Phật học. Cho đến năm 

2018, đã có 3 học viện Phật giáo được thành lập tại Hà Nội, Huế, và Thành phố 

Hồ Chí Minh; Giáo hội Công giáo Việt Nam thành lập thêm cơ sở II Đại Chủng 

viện Thánh Giuse Hà Nội và Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, và thành 

lập Học viện Công giáo Việt Nam vào năm 2015; Tổng Hội thánh Tin Lành Việt 

Nam (Miền Bắc) thành lập Viện Thánh kinh Thần học tại Hà Nội vào năm 2013; 

năm 2015, Học viện Cao Đài truyền giáo được thành lập ở Đà Nẵng, v.v...63 

Theo nguồn tin mới nhất do Ban Tôn giáo Chính phủ chia sẻ, đến năm 2021, 

trên cả nước có 61 cơ sở đào tạo của các tôn giáo. Cụ thể, Phật giáo có 46 cơ sở 

đào tạo, trong đó có 4 học viện, 8 lớp Cao đẳng Phật học và 34 trường trung cấp 

Phật học. Công giáo có 11 cơ sở đào tạo, với 1 học viện và 10 đại chủng viện. Tin 

Lành có 3 cơ sở đào tạo, gồm Trường thánh kinh thần học Hà Nội (thuộc Hội 

thánh Tin lành Việt Nam miền bắc), Viện Thánh kinh thần học Thành phố Hồ Chí 

Minh (thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam miền nam) và Trường thánh kinh Cơ 

đốc (thuộc Giáo hội Cơ đốc Phục lâm). Đạo Cao Đài có 1 cơ sở đào tạo là Học 

viện Cao Đài Truyền giáo (thuộc Hội thánh truyền giáo Cao Đài). Phật giáo Hòa 

Hảo có 1 cơ sở là Trường trung cấp Phật giáo Hòa Hảo. Như vậy, tính trong cả 

nền giáo dục quốc gia, các tôn giáo có đóng góp không nhỏ qua việc thành lập và 

vận hành các hệ thống giáo dục và đào tạo của mình.  

Giáo dục của tôn giáo nếu so sánh với giáo dục tại trường học theo chương 

trình giáo dục và đào tạo của nhà nước có đặc điểm là đáp ứng trực tiếp nhu cầu 

giáo dục của chính các tôn giáo, cái mà hệ thống giáo dục công khó có thể làm 

                                           
63. Số liệu dẫn lại từ các nguồn sau: Đỗ Thị Kim Định (2014). Thực tiễn áp dụng pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam 

hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 6, tr.23; Vietnam.net (2016). Khánh thành Học viện Phật giáo 1000 tỉ 

đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh, truy cập tại: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/khanh-thanh-hoc-

vien-phat-giao-1-000-ty-dong-tai-tp-hcm-303700.html, ngày truy cập: 30/4/2018; Ban Tôn giáo Chính phủ (2015). 

Thành lập Học viện Cao Đài đầu tiên tại Việt Nam, truy cập tại:  

http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/248/0/8122/Thanh_lap_Hoc_vien_Cao_Dai_dau_tien_tai_Viet_Nam

, truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2018;   Ban tôn giáo chính phủ (2017). Trường Thánh kinh thần học Hà Nội khai 

giảng khóa III, truy cập tại: 

http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/248/0/11674/Truong_Thanh_kinh_Than_hoc_Ha_Noi_khai_giang_

khoa_III_2017_2022_, ngày truy cập: 26/4/2018. 

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/khanh-thanh-hoc-vien-phat-giao-1-000-ty-dong-tai-tp-hcm-303700.html
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/khanh-thanh-hoc-vien-phat-giao-1-000-ty-dong-tai-tp-hcm-303700.html
http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/248/0/8122/Thanh_lap_Hoc_vien_Cao_Dai_dau_tien_tai_Viet_Nam
http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/248/0/8122/Thanh_lap_Hoc_vien_Cao_Dai_dau_tien_tai_Viet_Nam
http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/248/0/11674/Truong_Thanh_kinh_Than_hoc_Ha_Noi_khai_giang_khoa_III_2017_2022_
http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/248/0/11674/Truong_Thanh_kinh_Than_hoc_Ha_Noi_khai_giang_khoa_III_2017_2022_
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được. Đồng thời, giáo dục của tôn giáo có thể diễn ra linh hoạt ở mọi không gian, 

dưới nhiều hình thức, đối tượng giảng dạy và tham gia học thường là phong phú 

về tuổi tác, trình độ, giới tính... 

Nhìn một cách khái quát, đóng góp của các tôn giáo ở Việt Nam cho giáo 

dục thể hiện trên những điểm sau: 

a. Giáo dục trong nội bộ tôn giáo (dành cho chức sắc và tín đồ): làm thấm 

nhuần nhận thức của tôn giáo về bản chất và quy luật của thế giới tự nhiên và xã 

hội con người; định hình nhân cách và định hướng đạo đức, lối sống; trau dồi và 

rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, ứng xử; hỗ trợ giáo dục trẻ em trong gia đình. 

b. Giáo dục hướng ra bên ngoài xã hội (dành cho quảng đại quần chúng): 

Góp phần đẩy mạnh giáo dục về đạo đức, lối sống; làm gương về hành xử đạo 

đức, ý thức quan tâm, thể hiện trách nhiệm đến người khác, cộng đồng và môi 

trường tự nhiên; hỗ trợ giáo dục của nhà nước về lòng yêu nước, ý thức tự hào 

dân tộc, nghĩa vụ công dân từ đó góp phần bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa, 

thúc đẩy cái thiện, bài trừ cái ác. 

c. Giúp giảm tải và chia sẻ ngân sách cho giáo dục của Nhà nước thông qua 

phát triển hệ thống giáo dục của tôn giáo ở các cấp được cho phép; giúp cải thiện 

chất lượng giáo dục cho các đối tượng gặp khó khăn ở những khu vực giáo dục 

Nhà nước chưa vươn tới đồng đều như ở vùng sâu, vùng xa hay vùng dân tộc thiểu 

số sinh sống hoặc những đối tượng đang chịu thiệt thòi trong xã hội như trẻ mồ 

côi, trẻ khuyết tật, v.v...; giáo dục tri thức và kỹ năng cho sinh viên để tham gia 

vào lực lượng lao động xã hội. 

d. Từ vị thế, nhận thức và những giá trị đạo đức đã có, các tôn giáo lên tiếng 

về nguyên nhân và hậu quả của những vấn đề như tham nhũng, sự xuống cấp đạo 

đức xã hội, sự gia tăng tệ nạn xã hội, gia tăng tội phạm, tàn phá môi trường... Từ 

sự lên tiếng, các tôn giáo cũng đưa ra những giải pháp cho các vấn đề đó từ nhãn 

quan tôn giáo của mình. Đây cũng là một cách tôn giáo đóng góp cho giáo dục 

quần chúng về đạo đức và trách nhiệm trước những vấn đề mà cả xã hội phải đối 

mặt. 
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6.1.1.2. Đóng góp của các tôn giáo trong lĩnh vực y tế 

Y tế ở đây chỉ các hoạt động khám, chẩn đoán, phòng-chữa bệnh, và chăm 

sóc sức khỏe. Các tôn giáo ở Việt Nam thể hiện những đóng góp rất tích cực trong 

lĩnh vực y tế. Những đóng góp này biểu hiện qua những hoạt động thường thấy 

như sau: 

Thứ nhất, các tôn giáo thành lập các cơ sở khám, chuẩn đoán, chữa bệnh và 

chăm sóc sức khỏe. Trong lịch sử, nhiều bệnh viện lớn và có lịch sử lâu đời hiện 

nay ở Hà Nội là do tôn giáo, mà cụ thể là Công giáo thành lập, chẳng hạn như 

Saint Paul, bệnh viện Tim, bệnh viện Đống Đa, v.v... Với các tôn giáo nội sinh ở 

Nam Bộ như Phật giáo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, Tịnh độ cư sĩ Phật hội,... từ khi ra 

đời vào giai đoạn đầu thế kỷ 20 đến nay luôn duy trì những phòng khám và phát 

thuốc (thuốc nam) miễn phí. 

Các tôn giáo cũng cử người tham gia hoặc vận hành cơ sở chăm sóc bệnh 

nhân mang bệnh nan y (bệnh phong hay các bệnh lây lan do tệ nạn xã hội như 

HIV, AIDS, giang mai, lậu, v.v...); giải cứu và phục hồi người nghiện ma túy 

(Phật giáo, Tin Lành, Công giáo) hay hỗ trợ phục hồi cho phụ nữ hành nghề mại 

dâm. Tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia hiến máu nhân đạo; vận hành hệ thống 

xe cứu thương miễn phí; phát thức ăn tại bệnh viện; mở trại dưỡng lão, cơ sở chăm 

sóc trẻ mồ côi,...  

Đến năm 2019, theo thống kê của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên cả nước 

có trên 60.000 cơ sở khám, chữa bệnh của các tổ chức, cá nhân tôn giáo. Số này 

gồm các cơ sở khám chuyên khoa và cơ sở khám bệnh chữa bệnh y học cổ truyền. 

Trong năm 2018, ước tính đã có 710.261 lượt người được khám, chữa bệnh, chăm 

sóc sức khỏe tại các cơ sở khám, chữa bệnh của các tôn giáo. Hơn 600.000 lượt 

người đã được cấp thuốc miễn phí tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa; trên một triệu lượt người được cấp thuốc miễn phí tại các phòng chẩn trị y 
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học cổ truyền64. Thống kê cho thấy các cơ sở khám chữa bệnh do tôn giáo thành 

lập tập trung nhiều ở các tỉnh, thành phố phía nam như Thành phố Hồ Chí Minh, 

Khánh Hòa, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, Thừa Thiên - Huế, Đà 

Nẵng, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh… Nhìn chung, các cơ sở này có trang bị cơ 

sở vật chất ở mức cơ bản, đảm bảo các điều kiện tối thiểu để phục vụ, chăm sóc 

người bệnh. Đội ngũ nhân sự làm việc ở đây là các chức sắc, chức việc, nam nữ 

tu sĩ và tín đồ các tôn giáo tình nguyện tham gia65. 

Một mô hình tiêu biểu là Phòng khám nội nhân đạo Xuân Hòa (Giáo phận 

Xuân Lộc, Đồng Nai), thực hiện khám Tây y. Đây là cơ sở được trang bị đầy đủ 

các thiết bị hiện đại, mỗi năm trung bình tiếp nhận khoảng 9.000 lượt bệnh nhân. 

Cơ sở này thực hiện khám chữa bệnh và phát thuốc hoàn toàn miễn phí cho bệnh 

nhân nghèo, khó khăn, lang thang cơ nhỡ… Phòng khám còn thực hiện công tác 

tư vấn, chữa trị các bệnh xã hội, hỗ trợ người nhiễm HIV, hỗ trợ cai nghiện ma 

túy, thuốc lá và tổ chức các đoàn đi khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân ở vùng 

sâu vùng xa. Số tiền chi trong năm 2018 là hơn 1 tỷ đồng do Tòa Giám Mục của 

giáo phận gửi tặng và 121.019.000 đồng do người dân đóng góp66. 

Thứ hai, các tôn giáo thường vận động và thu hút y, bác sĩ, lương y, nhân viên 

nhiều kinh nghiệm tại các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước tham gia vào các hoạt 

động khám chữa bệnh do mình đứng ra tổ chức. Những cá nhân có chuyên môn 

cao này có thể là người có tôn giáo hoặc có thiện cảm với tôn giáo. Họ dành thời 

gian làm việc ngoài giờ để hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh do tôn giáo điều hành 

như một hình thức thiện nguyện. Theo cách này, bệnh nhân dù là người nghèo vẫn 

được khám và tư vấn điều trị theo tiêu chuẩn ở bệnh viện nhà nước, mà không phải 

chịu các thủ tục hành chính rườm rà và chi phí lớn. Đây là cách tôn giáo đóng góp 

                                           
64. Dân vận (2019). “Phát huy vai trò của tôn giáo trong chăm sóc sức khỏe nhân dân”, truy cập tại: 

http://danvan.vn/Home/Cong-tac-ton-giao/9400/Phat-huy-vai-tro-cua-ton-giao-trong-cham-soc-suc-khoe-
nhan-dan, ngày truy cập 12 tháng 5 năm 2021. 
65. V.Lê (2019). “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân”, Báo điện tử Đảng Cộng 

sản Việt Nam, truy cập tại: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/phat-huy-vai-tro-cac-ton-giao-tham-gia-cham-soc-
suc-khoe-nhan-dan-511483.html, ngày truy cập 11 tháng 5 năm 2021. 
66. Dân vận (2019). Tài liệu đã dẫn. 

http://danvan.vn/Home/Cong-tac-ton-giao/9400/Phat-huy-vai-tro-cua-ton-giao-trong-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan
http://danvan.vn/Home/Cong-tac-ton-giao/9400/Phat-huy-vai-tro-cua-ton-giao-trong-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan
https://dangcongsan.vn/xa-hoi/phat-huy-vai-tro-cac-ton-giao-tham-gia-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-511483.html
https://dangcongsan.vn/xa-hoi/phat-huy-vai-tro-cac-ton-giao-tham-gia-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-511483.html
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rất hiệu quả cho y tế, đặc biệt trong cách giúp những người còn bị thiệt thòi, khó 

khăn về kinh tế vẫn được chăm sóc sức khỏe với tiêu chuẩn cao. 

Thứ ba, các tôn giáo thể hiện đóng góp cho chăm sóc sức khỏe thông qua 

việc mở các khóa rèn luyện về thân thể và tâm trí. Ăn chay, trước đây, là câu 

chuyện của riêng Phật giáo, thì ngày nay đã khá phổ biến trong xã hội, dù là với 

tín đồ Phật giáo hay không. Thiền định hay tĩnh nguyện là những thực hành khá 

đặc thù của Phật giáo và Công giáo, thì nay đã phổ biến hơn trong các chương 

trình mà các tôn giáo này mở ra dành cho mọi người. Qua đó, người thực hành có 

thể tìm thấy những cách chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần mà không dùng 

đến thuốc, tạo hiệu qủa lâu bền, không tốn chi phí, lại phù hợp với bối cảnh sống 

hiện tại nhiều căng thẳng và thử thách hơn trước. 

Thứ tư, thông qua việc thành lập và vận hành các cơ sở khám, chữa bệnh, 

chăm sóc sức khỏe, các tôn giáo hỗ trợ, giảm tải cho hệ thống y tế của nhà nước. 

Cùng với hệ thống y tế của nhà nước, các tôn giáo góp phần cho cải thiện sức 

khỏe của quần chúng. Các tôn giáo với cơ chế của mình, tỏ ra tích cực và linh 

hoạt trong cách tìm đến người bệnh và huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho 

những cá nhân gặp tình huống hết sức khó khăn. 

Tóm lại, đóng góp của các tôn giáo trong lĩnh vực y tế thể hiện qua một số 

phương diện cơ bản, bao gồm: cung cấp và huy động nhân lực và tài chính cho hoạt 

động khám, chữa bệnh cho người dân; hỗ trợ và giảm tải cho hệ thống y tế của nhà 

nước; vươn tới các đối tượng ít hay khó tiếp cận trong vấn đề chăm sóc sức khỏe; 

góp phần thể hiện và đẩy mạnh tinh thần tương thân tương ái trong xã hội. 

6.1.1.3. Đóng góp của các tôn giáo trong trong lĩnh vực từ thiện 

Đây là đóng góp có thể nói là tiêu biểu nhất của tôn giáo cho cộng đồng xã 

hội. Hầu hết các tôn giáo ở Việt Nam đều có các hoạt động từ thiện xã hội, ở nhiều 

hình thức, mức độ và quy mô khác nhau. Tôn giáo làm từ thiện xã hội nghĩa là 

tôn giáo thực hiện những hành động tự nguyện nhằm huy động và phân phối các 

nguồn lực miễn phí đến cho những đối tượng trong xã hội vốn đang chịu thiệt thòi 

mang lại bởi khuyết tật bẩm sinh, bệnh tật, tai họa tự nhiên, sự bất bình đẳng xã 
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hội hay tệ nạn xã hội. Những nguồn lực này có thể là ở dưới dạng vật chất hay 

sức lao động. 

Khuyết tật bẩm sinh ở Việt Nam là một vấn đề, bởi vì bên cạnh những người 

khuyết tật tự nhiên, có một tỷ lệ không ít những người sinh ra đã có khuyết tật do 

bố mẹ là nạn nhân của chất độc màu da cam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

Dù nhà nước có cố gắng, nhóm người này vẫn chưa được quan tâm nhiều. Về tai 

họa tự nhiên, Việt Nam là một đất nước có địa hình rất đa dạng, từ núi cao đến 

vùng nước sâu, lại có bờ biển trải dài. Mảnh đất này là nơi gánh chịu thường xuyên 

những tai họa tự nhiên như bão, lũ, lụt, hạn hán, sạt lở, xâm ngập mặn, bệnh dịch... 

Sự tàn phá môi trường trong thời gian qua cũng làm những vấn đề này nặng thêm. 

Bất bình đẳng xã hội có thể thấy rõ qua đói nghèo, thiếu cơ hội giáo dục, thiếu cơ 

hội tiếp cận các nguồn lực, hay bị phân biệt đối xử do các đặc điểm về dân tộc, 

giới tính, vùng miền, v.v... Tệ nạn xã hội cũng là một nguồn cội cho những thiệt 

thòi mà người ta phải gánh chịu trong bối cảnh kinh tế thị trường... Đó là người 

già neo đơn, là trẻ em mất bố mẹ, bị bỏ rơi, sự thất học quá sớm, v.v... Sự gia tăng 

bệnh tật hay suy yếu sức khỏe cũng là một vấn đề ngày càng trầm trọng, trong bối 

cảnh môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm, sự lây lan bệnh tật dễ dàng hơn khi 

người ta gia tăng tương tác, trong khi chi phí y tế ngày càng đắt đỏ. Rất nhiều 

người trong xã hội, vì những vấn đề nêu trên mà trở nên bị bần cùng hóa, bị thiệt 

thòi, và do đó gạt ra bên lề xã hội. Mặc dù nhà nước có chính sách và có chương 

trình, kế hoạch để ứng phó với những vấn đề này, sự hạn hẹp về nguồn lực và 

thiếu linh hoạt về cơ chế đã khiến cho nhiều đối tượng đang chịu thiệt thòi trong 

xã hội không tiếp cận được sự hỗ trợ vào lúc cần thiết.  

Chính ở đây, các tôn giáo đã tham gia tích cực và phát huy thế mạnh của 

mình. Về bản chất, các tôn giáo đều đề cao, thậm chí là tuyệt đối hóa, các nguyên 

tắc đạo đức, và gương mẫu trong thực hiện các nguyên tắc đó. Làm từ thiện là 

biểu hiện rõ nhất sự đề cao và gương mẫu này. 

Ở Việt Nam, các tôn giáo làm từ thiện xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau, 

chủ yếu hỗ trợ nhà nước và cộng đồng dân cư ứng phó và hóa giải những vấn đề 
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nêu trên. Nhìn một cách có hệ thống, những đóng góp của các tôn giáo khi làm từ 

thiện xã hội thể hiện trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng, như giáo dục, y tế, 

kinh tế, cứu trợ... Đối với đóng góp cho các lĩnh vực giáo dục và y tế, hãy xem ở 

phần nội dung trình bày ở trên. 

Một trong những biểu hiện rõ nét về đóng góp của các tổ chức tôn giáo cho 

lĩnh vực từ thiện xã hội là thành lập và vận hành các cơ sở trợ giúp xã hội. Theo 

báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến năm 2017, trên cả nước có 113 cơ 

sở trợ giúp xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo. Các cơ sở này chăm sóc, nuôi dưỡng 

11.800 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số 2.600 nhân viên. Tính trung bình, 1 

cơ sở trợ giúp xã hội như thế đã chăm sóc, nuôi dưỡng 104 đối tượng bảo trợ xã 

hội. Các cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc nhiều loại đối 

tượng khác nhau đồng thời cung cấp nhiều nhóm dịch vụ khác nhau như chăm 

sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức hoạt động phục hồi chức 

năng, lao động sản xuất, dạy văn hoá, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp; cung cấp 

các dịch vụ công tác xã hội; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Các cơ sở trợ giúp xã hội 

thuộc các tổ chức tôn giáo không chỉ hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội là tín đồ của 

các tôn giáo mà còn hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn 

giáo tại các địa phương. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, đến năm 2017, các 

cơ sở trợ giúp xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng 

11.800 đối tượng bảo trợ xã hội/năm, trong đó có trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, người 

khuyết tật, người cao tuổi, người tâm thần và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 

khác67. 

Một số loại hình dịch vụ cụ thể mà các cơ sở trợ giúp xã hội của tôn giáo 

cung cấp có thể kể ra gồm: Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối 

tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như trẻ em mồ côi, người già không nơi 

nương tựa, người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS...; Tổ chức lao động sản 

xuất, phục hồi chức năng cho đối tượng. Một số cơ sở tiêu biểu gồm: Trung tâm 

                                           
67. Theo Báo cáo số 419 BC/MTTW-BLĐTBXH ngày 9 tháng 8 năm 2017. 
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Bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng, Trường nuôi dạy trẻ mồ côi Pháp Võ tại Tp. Hồ 

Chí Minh; cơ sở bảo trợ Minh Đức tại tỉnh Tây Ninh; cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài 

công lập Nhà tình thương Chùa Bửu Châu tại tỉnh Gia Lai; cơ sở bảo trợ xã hội 

ngoài công lập Vinh Sơn I tại tỉnh Kon Tum; Cơ sở Mái ấm tình thương, Trung 

tâm Nuôi dưỡng Trẻ em mồ côi và Người khuyết tật Thiện Tâm tại tỉnh Bình 

Thuận; Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật - mồ côi Nhân Ái, Trung tâm Nuôi 

dạy trẻ mồ côi Hưng Phước tại tỉnh Cà Mau; Trung tâm Bảo trợ xã hội “Mái 

ấm Long Thành” tại tỉnh Vĩnh Long; Mái ấm hy vọng Vincente tại tỉnh Quảng 

Bình; Cơ sở Nhà trẻ mồ côi Long Phước tại tỉnh Bạc Liêu, v.v...68  

Trong lĩnh vực hỗ trợ người dân xóa đói, giảm nghèo, nhiều năm qua, các 

tôn giáo đã tiến hành xây nhà tình thương, xây cầu, làm đường, xây trường học ở 

vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đây là những hoạt động giúp cải thiện tình 

trạng cơ sở hạ tầng, hoặc hỗ trợ trực tiếp với những hộ gia đình hay cá nhân trong 

tình trạng hết sức khó khăn về kinh tế. Một hoạt động khác là các tôn giáo cũng 

mở các cơ sở dạy nghề và giới thiệu việc làm. Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình 

Xuân Lộc do Tòa giám mục Xuân Lộc làm chủ đầu tư là một ví dụ điển hình. Đây 

là cơ sở do Công giáo thành lập và vận hành ở Đồng Nai từ năm 2012, hoạt động 

không vì lợi nhuận. 

Trong lĩnh vực cứu trợ nạn nhân thiên tai, các tôn giáo thường xuyên tổ chức 

những đoàn làm từ thiện, hỗ trợ lương thực, quần áo, thuốc, vật dụng cấp tốc tới 

những người chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ, lụt, hạn hán... Với việc thể hiện 

các giá trị về đạo đức, những đoàn làm cứu trợ từ thiện không ngại gian khó và 

nguy hiểm để tìm đến những người đang gặp nguy nan. Điển hình là Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam với những kết quả rất lớn lao. Năm 2016, Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam vận động tăng ni, phật tử và toàn xã hội đóng góp tiền, hàng, vật phẩm 

trị giá hàng chục tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ tại các tỉnh: Nghệ An, 

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… góp phần khắc phục thiệt hại, sớm ổn định 

                                           
68. Báo cáo đã dẫn. 
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cuộc sống. Tổng số tiền và hiện vật quyên góp dành cho công tác từ thiện, nhân 

đạo và đảm bảo an sinh xã hội năm 2016 là hơn 1.330 tỷ đồng. Giáo hội Phật giáo 

các tỉnh đóng góp tích cực là Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đóng 

góp trên 433 tỷ đồng và Giáo hội Phật giáo nhiều tỉnh đóng góp trên 50 tỷ đồng 

như: Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu… Năm 

2018, tổng số tiền từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tăng đến 

kể, lên đến hơn 2.200 tỷ đồng69. 

Nhìn chung, hoạt động từ thiện giúp thúc đẩy những giá trị tốt đẹp của tôn 

giáo vốn hữu ích cho cả xã hội thế tục. Bản thân tôn giáo ít khi tạo ra các nguồn 

lực, nhưng họ có khả năng huy động và tái phân bổ nguồn lực tới những nơi cần 

nhất mà lại không phải trải qua những rắc rối về cơ chế quản lý. Xưa nay cho thấy 

tôn giáo làm từ thiện không vướng vào câu chuyện tham nhũng, thất thoát, lãng 

phí. Do đó, hoạt động này thường đạt hiệu quả cao nhất. 

Tuy nhiên, có ba điều cần lưu ý. Trước tiên, mục đích tối hậu của tôn giáo 

nào cũng giống nhau: phát triển và mở rộng cộng đồng tín đồ. Vì thế, tôn giáo làm 

từ thiện theo quan điểm của tổ chức, theo ý thức về trách nhiệm với cộng đồng, 

và theo các nguồn lực có thể huy động được. Làm từ thiện là tự nguyện, không có 

cam kết cụ thể, và không phải là bắt buộc với các tôn giáo. Tiếp theo, đối với 

nhiều trường hợp, thông qua làm từ thiện mà một tôn giáo quảng bá, gây sự chú 

ý cho chính mình, nói cách khác là gián tiếp để truyền giáo. Vì thế, có thể nói các 

tôn giáo khi làm từ thiện cũng có thể hướng vào các nhóm xã hội có tiềm năng trở 

thành tín đồ. Sau cùng, các tôn giáo làm từ thiện trong nhiều trường hợp vẫn là tự 

phát, thiếu tổ chức và kỹ năng chuyên nghiệp. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp 

vẫn dừng ở cho đi, hỗ trợ vào lúc cần thiết, hơn là tạo ra sự chuyển biến có tính 

lâu dài, bền vững. 

                                           
69. Trang thông tin của Ban Tôn giáo Chính phủ. “Giáo hội Phật giáo Việt Nam với công tác từ thiện xã hội”, 

truy cập tại: http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-
gia/Giao_hoi_Phat_giao_Viet_Nam_voi_cong_tac_tu_thien_xa_hoi-post7qMBZYm8.html, ngày truy cập 22 

tháng 5 năm 2021. 

http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Giao_hoi_Phat_giao_Viet_Nam_voi_cong_tac_tu_thien_xa_hoi-post7qMBZYm8.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Giao_hoi_Phat_giao_Viet_Nam_voi_cong_tac_tu_thien_xa_hoi-post7qMBZYm8.html
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Tóm lại, đóng góp của các tôn giáo cho xã hội trong lĩnh vực từ thiện thể 

hiện như sau: 

a). Các tôn giáo huy động và tái phân bổ một cách miễn phí các nguồn lực 

đến cho đối tượng đang chịu thiệt thòi hay đang gặp tình huống khó khăn.  

Cùng với sự phát triển kinh tế và trong xã hội, cũng như thay đổi trong nhận 

thức của con người nói chung về mối quan tâm đến cộng đồng, nhờ uy tín 

của mình, các tôn giáo ngày càng huy động được các nguồn lực dồi dào hơn 

cho hoạt động từ thiện. 

b). Các tôn giáo làm tấm gương đồng thời gây cảm hứng cho xã hội trong 

việc quan tâm, cứu trợ, giúp đỡ các đối tượng đang chịu thiệt thòi hay gặp 

khó khăn. Do đó, các tôn giáo có thể tham gia cùng nhà nước tạo ra những 

phong trào làm từ thiện xã hội rộng lớn. 

c). Do tham gia và thúc đẩy làm từ thiện để xóa bớt đi những bất bình đẳng 

trong cuộc sống và đề cao ý thức, trách nhiệm vì cuộc sống chung, các tôn 

giáo đã đóng góp cho tiến trình văn minh của xã hội. 

6.1.2. Các tôn giáo góp phần tạo nên sự cố kết cộng đồng 

Tôn giáo nào trong quá trình hoạt động cũng ưu tiên việc thiết lập các cộng 

đồng và liên tục củng cố sự gắn kết và mở rộng các cộng đồng ấy. Khi các tôn 

giáo nỗ lực tạo ra và gắn kết các cộng đồng các tín đồ của mình, các tôn giáo cũng 

đóng góp cho việc tạo nên sự cố kết cộng đồng xã hội rộng lớn hơn. 

Khi truyền nhập hay phát sinh ở Việt Nam, các tôn giáo đều tạo nên sự cố 

kết cộng đồng ở hai cấp độ vi mô và vĩ mô. Ở cấp độ vi mô, tôn giáo hình các 

trung tâm hay cơ sở từ đó giáo thuyết, niềm tin và thực hành lan tỏa thông qua sự 

mở rộng mạng lưới các cơ sở thờ cúng có liên quan với nhau. Ví dụ với Phật giáo, 

ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất, ít nhất là ở khu vực đồng bằng thuộc miền 

Bắc và miền Trung ngày nay, hầu như mỗi ngôi làng có ít nhất một ngôi chùa. 

Mỗi ngôi chùa hoạt động như là một trung tâm liên kết các Phật tử cùng tin và 

làm theo lời Phật dạy, hệ thống liên kết các ngôi chùa ở các làng hay địa phương 



188 

 

khác nhau chính là một hình thức liên kết xã hội khá phổ biến trong bối cảnh trước 

đây các làng ở Việt Nam vốn luôn duy trì sự tự lập và tự trị. Ngày nay, tính liên 

kết còn được đẩy mạnh hơn nhờ tư duy đổi mới của người hoằng pháp, nhờ sự hỗ 

trợ của khoa học và công nghệ, cũng như thuận lợi có được từ cơ sở hạ tầng giao 

thông và liên lạc cá nhân. 

Ở cấp độ vĩ mô, các tôn giáo tạo nên cố kết cộng đồng thông qua sự ảnh 

hưởng đến tư tưởng trị nước, bảo vệ đất nước và an định lòng dân. Trong lịch sử, 

Phật giáo, đặc biệt trong giai đoạn các triều đại Lý, Trần, rõ ràng nhà nước dựa 

vào tư tưởng và đạo đức Phật giáo để giáo hóa và thuyết phục dân chúng nhằm 

tạo ra sự đồng thuận trong việc ủng hộ chính quyền và sức mạnh của sự đoàn kết 

nhằm bảo vệ giang sơn mỗi khi quân xâm lược kéo đến.  

Ngày nay, các tôn giáo ở Việt Nam đều nêu cao tôn chỉ mục đích mà song 

song với việc xây dựng cộng đồng tôn giáo của chính mình là khẳng định quyết 

tâm đồng hành cùng dân tộc và đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Đó 

cũng là cách các tôn giáo đóng góp cho cố kết xã hội dựa trên việc ủng hộ các 

mục tiêu và lý tưởng mà Đảng đã đề xướng.  

Các tôn giáo đóng góp cho cố kết cộng đồng thông qua nhiều hình thức khác 

nhau. Đó có thể là sự kiến tạo và duy trì sự đồng thuận trong cộng đồng. Mỗi cộng 

đồng dù nhỏ bé, đều cần những nguyên tắc chung, đảm bảo sự thống nhất, để mọi 

thứ trong cộng đồng đó vận hành bình thường, hướng tới sự thịnh vượng chung. Đến 

lượt mình, cái văn minh và sự thịnh vượng của một cộng đồng cũng phụ thuộc vào 

hệ giá trị mà nó kiến tạo và dung dưỡng. Một trong những yếu tố đảm bảo cho sự 

phát triển bền vững cho bất cứ cộng đồng nào chính là sự đồng thuận của các thành 

viên. Đối với trường hợp Phật giáo, những nguyên tắc hành xử về đạo đức đã trở 

thành có giá trị như “từ bi”, “bình đẳng”, “khoan dung”, “lục hòa” chính là những 

chất liệu chính giúp kiến tạo và bồi đắp sự đồng thuận đó. Đối với Công giáo hay 

Tin Lành, đó là tinh thần bác ái. Đối với các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ như Tứ Ân 

Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo Hòa Hảo, v.v...  đó là việc đền đáp tứ 

đại trọng ân, gồm ân cha mẹ, ân đất nước, ân Tam bảo, ân đồng bào, nhân loại.  
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Các tôn giáo đóng góp cho cố kết cộng đồng qua các hình thức khác như tái 

lập cân bằng xã hội trước những biến cố lớn hay thúc đẩy sự cùng quan tâm đến 

các nhóm xã hội dễ bị tổn thương. Cố kết cộng đồng theo cách của Phật giáo còn 

có thể thấy ở việc lựa chọn cách làm của Phật giáo bởi cộng đồng trong ứng phó 

với những sự kiện bất hạnh hoàn toàn có thể xảy ra trong suốt đời một con người. 

Đó là những trường hợp bị ruồng bỏ, gặp ốm đau, bệnh tật, tai họa, mất người 

thân, lạc hướng trong cuộc sống, hay cái chết. Ngôi chùa không chỉ là nơi thờ 

Phật, mà còn là nơi cộng đồng thể hiện sự cưu mang, cứu độ người gặp khốn khó, 

gặp bất hạnh như thế. Ở phương diện này, ngôi chùa và chức năng cứu độ của nó 

còn đại diện cho đạo đức chung của cộng đồng làng xã. Chính vì thế, cộng đồng 

Phật giáo có thể được nhìn như một cộng đồng đạo đức. 

Tôn giáo đóng góp cho cố kết cộng đồng của mình qua việc tái lập cân bằng 

xã hội trước những biến cố lớn lao. Biến cố lớn lao ở đây là những thử thách của 

cả dân tộc trong suốt quá trình dựng và giữ nước. Trước những thách thức của 

vận mệnh dân tộc, việc chọn một hệ tư tưởng và nguyên tắc hành động vừa có 

tính định hướng cho ứng xử vừa là tâm điểm đoàn kết người dân là rất quan trọng. 

“Hộ quốc-an dân” như chúng tôi đã chỉ ra, đã là một đặc trưng của Phật giáo trong 

lịch sử Việt Nam. 

Tới thời hiện đại, trong suốt giai đoạn chống Pháp và chống Mỹ, các cộng 

đồng tôn giáo yêu nước đã sát cánh cùng nhà nước non trẻ để đấu tranh vì độc lập 

tự do và thống nhất nước nhà. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhằm quy tụ 

tăng-ni, Phật tử và nhân dân tham gia vào các cuộc đấu tranh giành độc lập, một 

số tổ chức Phật giáo đã được thành lập như: Hội Tăng già cứu quốc, Hội Phật giáo 

cứu quốc các cấp (được thành lập rộng khắp ba miền)… Đặc điểm của các tổ chức 

này là vừa hoằng pháp vừa tham gia kháng chiến bằng các hình thức vừa trực tiếp 

vừa gián tiếp. Nhiều tăng, ni đã tình nguyện trực tiếp cởi bỏ tấm áo tu hành ra 

trận, xung phong nhập ngũ, đi dân công hỏa tuyến, tham gia vào Mặt trận Việt 
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Minh70. Sau 6 năm đất nước hoàn toàn thống nhất, bằng nhiều cuộc vận động, 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thống nhất của Phật giáo trên cả nước đã 

được thành lập vào năm 1981. Dưới phương châm hành động “Đạo Pháp, Dân 

tộc, Xã hội chủ nghĩa”, Giáo hội đã quy tụ được sức mạnh về trí tuệ và các nguồn 

lực từ chức sắc, tín đồ và đông đảo người dân có thiện cảm và ủng hộ Phật giáo 

chung tay góp sức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nguyên lý “phụng 

sự chúng sinh là cúng dường chư Phật” đã làm cho Phật giáo mang đậm tinh thần 

nhập thế.  

Công giáo ở Việt Nam cũng hình thành những tổ chức yêu nước, đóng góp 

nhân lực, vật lực cho sự nghiệp Cách mạng. Kính Chúa, yêu nước” gắn với “Phụng 

sự Thiên Chúa, phụng sự Tổ quốc” đã là một trong những phương châm sống đạo 

của người Công giáo ở Việt Nam. Sau cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đã 

xuất hiện một số tổ chức của giới Công giáo. Trong lễ tấn phong Giám mục Lê 

Hữu Từ ngày 29/10/1945 tại Phát Diệm, đại diện Chính phủ và các chức sắc Công 

giáo nhất trí thành lập tổ chức lấy tên là Việt Nam Công giáo cứu quốc trong Mặt 

trận Việt Minh. Cũng trong dịp này, tại Phát Diệm, giới Công giáo đã thành lập 

một tổ chức khác lấy tên là “Liên đoàn Công giáo Việt Nam” với chủ trương 

phụng sự “Thiên Chúa và Tổ quốc”. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-

1954), đã xuất hiện nhiều tổ chức Công giáo yêu nước, ở miền Bắc có Việt Nam 

Công giáo Cứu quốc, Ủy ban Liên lạc những người Công giáo Liên khu III (1950), 

Ủy ban Liên lạc những người Công giáo Việt Nam yêu tổ quốc, yêu hòa bình 

(1955); ở Nam Bộ có Liên đoàn Công giáo Nam bộ, Hội Công giáo Kháng chiến 

Nam bộ,… nằm trong Mặt trận Việt Minh. Những tổ chức này là tiền thân của Ủy 

ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam hiện nay71.  

                                           
70. Nguyễn Đại Đồng (2008), Biên niên sử Phật giáo Miền Bắc (1920-1953), tr.282-283. 
71. Vũ Thành Nam và Nguyễn Phú Lợi (2018). “Quá trình hình thành và phát triển của Ủy ban Đoàn kết Công 

giáo Việt Nam - Nhìn từ phương diện trách nhiệm xã hội của người Công giáo”, truy cập tại: 

http://tapchimattran.vn/thuc-tien/qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-uy-ban-doan-ket-cong-giao-viet-nam-

nhin-tu-phuong-dien-trach-nhiem-xa-hoi-cua-nguoi-cong-giao-17082.html, ngày truy cập 13 tháng 5 năm 2021. 

http://tapchimattran.vn/thuc-tien/qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-uy-ban-doan-ket-cong-giao-viet-nam-nhin-tu-phuong-dien-trach-nhiem-xa-hoi-cua-nguoi-cong-giao-17082.html
http://tapchimattran.vn/thuc-tien/qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-uy-ban-doan-ket-cong-giao-viet-nam-nhin-tu-phuong-dien-trach-nhiem-xa-hoi-cua-nguoi-cong-giao-17082.html
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6.1.3. Các tôn giáo góp phần tham gia xây dựng xã hội 

6.1.3.1. Các tổ chức tôn giáo tham gia vào các tổ chức chính trị, xã hội 

Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đóng góp cho xây dựng xã hội qua việc đề 

cử thành viên tham gia vào các tổ chức chính trị, xã hội. Thông qua tiếng nói, sự 

góp ý, những sáng kiến của mình, họ thể hiện sự đóng góp cho quản lý và điều 

hành đất nước, hiện thực hóa những mục tiêu mà xã hội đã đồng thuận.  

Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025 tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, đến ngày 30/9/2020, toàn Đảng có 

5.192.533 đảng viên; cơ cấu đảng viên chuyển biến theo hướng tích cực, tỷ lệ 

đảng viên trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo ngày càng tăng. 

Thông tin này cho thấy sự tham gia ngày càng nhiều các tín đồ tôn giáo vào Đảng 

Cộng sản Việt Nam – lực lượng lãnh đạo đất nước. Ngoài ra, cũng xuất hiện các 

đại diện của tổ chức tôn giáo tham gia ứng cử vào Hội đồng Nhân dân các cấp ở 

các địa phương và ứng cử làm đại biểu Quốc hội ở cấp trung ương. 

Tại nhiệm kỳ 2021-2026, số liệu từ Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban 

Bầu cử các cấp cho thấy có sự tham gia đáng kể của người có tôn giáo. Thống kê 

cho biết có 8 chức sắc tôn giáo là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV; 12.679 

nhân sự các tôn giáo được lập danh sách chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong số nhân sự tham gia ứng cử đại biểu 

HĐND cấp tỉnh, có 126 chức sắc, chức việc thuộc các tôn giáo là Phật giáo (72 

chức sắc, chức việc); Công giáo (21 Linh mục, 9 chức việc); Cao Đài (07 chức 

sắc, chức việc); Tin Lành (05 chức sắc, chức việc); Phật giáo Hòa Hảo (07 chức 

việc); Hồi giáo (04 chức sắc, chức việc), Tịnh độ cư sĩ Phật hội (01 chức việc)72. 

                                           
72. Cổng thông tin trực tuyến của Bộ Nộ vụ (2021). “Chức sắc, tín đồ tôn giáo góp phần vào thành công của Cuộc 

bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, truy cập tại: Chức sắc, 

tín đồ tôn giáo góp phần vào thành công của Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (moha.gov.vn), ngày truy cập 23 tháng 5 năm 2021. 
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Danh sách này có được là từ kết quả của các hội nghị hiệp thương để chuẩn 

bị cho Ngày hội bầu cử. Các tôn giáo đã chủ động lựa chọn và giới thiệu chức sắc, 

chức việc và tín đồ là những người có điều kiện để tham gia ứng cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu HĐND các cấp. Họ là những người luôn gương mẫu thực hiện 

chính sách pháp luật và vận động tín đồ chấp hành; có ý thức, trách nhiệm cao về 

quyền và nghĩa vụ khi tham gia ứng cử. 

Sự tham gia của các tổ chức tôn giáo vào các tổ chức chính trị, xã hội cho 

thấy tinh thần dấn thân, nhập thế vì lợi ích của quảng đại quần chúng và của đất 

nước. Sự tham gia này cũng cho thấy ở Việt Nam, các yếu tố “đạo” và “đời” có 

sự tương hỗ, cùng hướng tới mục tiêu chung. Đây cũng là một truyền thống của 

các tôn giáo ở Việt Nam khi thể hiện tư tưởng đồng hành với dân tộc trong những 

hoạt động thực tiễn và giàu ý nghĩa. 

6.1.3.2. Đóng góp của tôn giáo đối với xây dựng nông thôn mới 

Xây dựng nông thôn mới hiện nay là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước 

Việt Nam. Đây cũng là công việc đòi hỏi huy động nhiều nguồn lực từ các cá 

nhân, tổ chức, bao gồm cả các tổ chức tôn giáo. Nông thôn mới được xây dựng 

dựa trên bộ tiêu chí nhất định. Theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 

của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 

thì nông thôn mới được xác định dựa trên 19 tiêu chí. Các tiêu chí này bao phủ 

toàn diện các lĩnh vực từ quy hoạch, hạ tầng kinh tế-xã hội, kinh tế và tổ chức sản 

xuất, văn hóa – xã hội – môi trường, và hệ thống chính trị.  

Thực hiện phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, hưởng ứng chủ trương và 

chương trình xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, các tôn giáo đã và 

đang có những đóng góp đáng ghi nhận trên nhiều phương diện: từ nhân lực, vật 

lực cho tới công tác tuyên truyền, vận động tín đồ và nhân dân tham gia.  

Trước tiên cần phải nói rằng, chính các cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam đã 

và đang tham gia ủng hộ nhân lực, vật lực cho các chương trình xây dựng nông 

thôn mới. Từ công tác làm đường bê tông, xây dựng trường học kiên cố, trạm y 
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tế, cho tới các địa điểm sinh hoạt văn hóa, các chương trình giữ gìn và bảo vệ môi 

trường ở nông thôn đều ít nhiều có sự góp mặt, tham gia đóng góp của các tổ chức, 

cá nhân tôn giáo.  

Các tổ chức tôn giáo đồng thời còn là cầu nối, quy tụ, kết nối và vận động, 

tuyên truyền tín đồ, nhân dân tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội 

ở địa phương, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong quá trình tham gia 

đóng góp vào xây dựng phát triển nông thôn mới, nhiều mô hình hay đã được các 

đồng bào các tôn giáo triển khai tạo hiệu quả thiết thực cho phong trào.  

Có thể thấy rõ các đóng góp thiết thực của các tôn giáo đối với xây dựng 

nông thôn mới qua một số ví dụ như: Phật giáo ở nhiều tỉnh thành tăng cường vận 

động đồng bào Phật tử tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, 

xây dựng nhà tình nghĩa, tích cực góp phần cùng chính quyền và các đoàn thể ở 

địa phương sở tại hoàn thành các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn 

mới. Chỉ tính riêng năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam các tỉnh thành đã tham gia ủng hộ xây mới, sửa chữa hàng trăm cây cầu bê 

tông và cầu gỗ cho các tỉnh miền Tây và Nam Bộ, nâng cấp đường, dải cát đá 

hàng nghìn tuyến đường nông thôn ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, 

bê tông hóa nhiều tuyến đường nông thôn với kinh phí hàng tỷ đồng73. Phật giáo 

ở các tỉnh thành còn có khả năng vận động nhân dân phật tử, các mạnh thường 

quân tham gia xây dựng nông thôn mới. Ví dụ trong năm 2020, Phật giáo tỉnh 

Long An đã đứng ra kết nối, vận động tăng, ni, phật tử trong và ngoài tỉnh đóng 

góp xây dựng 16 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn với kinh phí hàng tỉ 

đồng74.   

Hay ví dụ như đồng bào Công giáo Việt Nam đã đóng góp hàng nghìn tỉ 

đồng và hàng chục ngàn ngày công lao động. Nhiều gia đình Công giáo sẵn sàng 

                                           
73 Theo Thích Quảng Tiếp: Phật giáo Việt Nam tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới in trong Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022, Hà Nội, 

ngày 19-22 tháng 11 năm 2017, tr. 525.  
74 Lê Ngọc (10/11/2020): Phật giáo tỉnh Long An: Chung tay xây dựng nông thôn mới, https://baolongan.vn/phat-
giao-tinh-long-an-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-a105347.html . 

https://baolongan.vn/phat-giao-tinh-long-an-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-a105347.html
https://baolongan.vn/phat-giao-tinh-long-an-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-a105347.html
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tháo dỡ hàng rào, thu hoạch cây lấy gỗ, cây ăn quả sớm để hiến đất mở rộng đường 

nông thôn; đóng góp công sức xây dựng kênh mương, nhà văn hóa thôn và các cơ 

sở hạ tầng khác theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Nhiều địa phương có đông đồng 

bào Công giáo được chọn làm thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới đã về đích 

như: Huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định); huyện 

Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng)75…Trong giai đoạn 2015-2020, đồng bào Công giáo 

ở tỉnh Đồng Nai đã hiến đất, tự nguyện bàn giao mặt bằng làm đường giao thông 

nông thôn; ủng hộ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, xây dựng 

các công trình phúc lợi; lắp đèn thắp sáng đường làng ngõ hẻm…với số tiền hơn 

114 tỷ đồng. Những việc làm này góp phần làm cho diện mạo nông thôn, đô thị 

các xứ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp76.  

 Nhiều mô hình bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quanh xanh sạch đẹp ở 

nông thôn cũng được các cộng đồng tôn giáo triển khai. Đồng thời, các tôn giáo 

còn xây dựng các chương trình và mô hình hoạt động góp phần đẩy lùi các tệ nạn 

xã hội ở nông thôn, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân, cùng chung tay giúp 

đỡ người khó khăn, thúc đẩy quá trình giảm nghèo của nhân dân tại các vùng nông 

thôn có điều kiện kinh tế kém phát triển.  

                                           
75 Xem Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc lần thứu VII (nhiệm kỳ 2018-2023), Hà Nội, 2018, tr.9.  
76 Lê Xuân: Đồng bào Công giáo Đồng Nai nỗ lực xây dựng nông thôn mới, Nguồn: 

https://www.vietnamplus.vn/dong-bao-cong-giao-dong-nai-no-luc-xay-dung-nong-thon-moi/652858.vnp . 

https://www.vietnamplus.vn/dong-bao-cong-giao-dong-nai-no-luc-xay-dung-nong-thon-moi/652858.vnp
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Một số mô hình tham gia bảo vệ an ninh trật tự xã hội tại địa phương 

của một số tôn giáo ở Việt Nam77. 

TT Tên mô hình Tôn giáo, địa bàn thực 

hiện 

1 Mô hình “5 quản, 3 phòng, 3 bảo vệ” (Quản 

lý giờ giấc, sinh hoạt, quan hệ, kinh tế, làm 

việc hoặc học tập; phòng ngừa tội phạm, ma 

túy, tai tệ nạn xã hội; bảo vệ an toàn các hoạt 

động phật sự, an toàn tài sản các cơ sở thờ tự 

và an toàn tính mạng, tài sản mỗi phật tử) 

Phật giáo tỉnh Vĩnh 

Phúc.  

2 Mô hình “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói 

không với tội phạm, tệ nạn xã hội” 

14 Ban Trị sự Phật giáo 

Hòa Hảo trên địa bàn 

huyện An Phú, tỉnh An 

Giang. 

3 Mô hình “Xứ, họ đạo bình yên về an ninh trật 

tự” 

Công giáo tại xã Văn 

Phú, huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình.  

4 Mô hình “Phát huy vai trò của Ban Cai quản 

Họ đạo Cao Đài trong vận động chức sắc, 

chức việc, tín đồ tự phòng, tự quản về an ninh 

trật tự” 

Cao Đài tại xã Cẩm 

Giang, huyện Gò Giầu, 

tỉnh Tây Ninh.  

 

                                           
77 Tổng hợp từ Vũ Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc (14/12/2017): Mô hình “5 quản, 3 

phòng, 3 bảo vệ” về an ninh, trật tự trong Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân ngày càng thêm vững chắc, 

http://mattrantoquoc.vinhphuc.gov.vn/UserControls/Publishing/News/BinhLuan/pFormPrint.aspx?UrlListProces

s=/content/tintuc/lists/News&ItemID=30938; Hiệu quả mô hình “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói không với tội 

phạm, tệ nạn xã hội”, http://danvan.vn/Home/Cong-tac-ton-giao/13662/Hieu-qua-mo-hinh-Tin-do-Phat-giao-

Hoa-Hao-noi-khong-voi-toi-pham-te-nan-xa-hoi; Mạnh Tuấn (21/12/2020): Xây dựng mô hình “Xứ, họ đạo bình 

yên về an ninh trật tự” ở Văn Phú, https://baoninhbinh.org.vn/xay-dung-mo-hinh-xu-ho-dao-binh-yen-ve-an-

ninh-trat-tu-o-van/d20201220193820883.htm; Hiệu quả từ vận động họ đạo Cao Đài trong xây dựng nông thôn 

mới, http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/hieu-qua-tu-van-dong-ho-dao-cao-dai-trong-xay-dung-nong-thon-

moi-34491.html ;  

 

http://mattrantoquoc.vinhphuc.gov.vn/UserControls/Publishing/News/BinhLuan/pFormPrint.aspx?UrlListProcess=/content/tintuc/lists/News&ItemID=30938
http://mattrantoquoc.vinhphuc.gov.vn/UserControls/Publishing/News/BinhLuan/pFormPrint.aspx?UrlListProcess=/content/tintuc/lists/News&ItemID=30938
http://danvan.vn/Home/Cong-tac-ton-giao/13662/Hieu-qua-mo-hinh-Tin-do-Phat-giao-Hoa-Hao-noi-khong-voi-toi-pham-te-nan-xa-hoi
http://danvan.vn/Home/Cong-tac-ton-giao/13662/Hieu-qua-mo-hinh-Tin-do-Phat-giao-Hoa-Hao-noi-khong-voi-toi-pham-te-nan-xa-hoi
https://baoninhbinh.org.vn/xay-dung-mo-hinh-xu-ho-dao-binh-yen-ve-an-ninh-trat-tu-o-van/d20201220193820883.htm
https://baoninhbinh.org.vn/xay-dung-mo-hinh-xu-ho-dao-binh-yen-ve-an-ninh-trat-tu-o-van/d20201220193820883.htm
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Các mô hình trật tự an ninh của các tôn giáo đã và đang góp phần quan trọng 

vào việc gìn giữ môi trường xã hội trong lành, bình yên cho các vùng nông thôn. 

Người dân và tín đồ các tôn giáo được nâng cao đề phòng cảnh giác, đấu tranh, 

phát hiện và ngăn chặn kịp thời hơn các tệ nạn xã hội, trộm cắp trên địa bàn. Đảm 

bảo và giữ vững an ninh, trật tự xã hội cũng là một tiêu chí quan trọng trong việc 

xây dựng nông thôn mới hiện nay của nước ta.  

Các tôn giáo đã và đang triển khai những mô hình, cách làm và các hoạt động 

đóng góp xây dựng nông thôn mới trên tất cả các tiêu chí. Có thể nói, bằng những 

việc làm thiết thực như thế, các tôn giáo đang góp phần quan trọng vào quá trình 

đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới trên khắp các tỉnh thành của cả nước hiện 

nay.  

6.2. Đóng góp của các tôn giáo trong lĩnh vực văn hóa 

6.2.1. Các tôn giáo góp phần xây dựng đạo đức, lối sống 

Việt Nam là một đất nước đa tôn giáo, có nhiều tôn giáo cùng tồn tại và phát 

triển. Các tôn giáo ở Việt Nam nhìn chung đều có truyền thống đồng hành cùng 

dân tộc, hội nhập với đời sống xã hội. Tôn giáo ở Việt Nam còn được gọi với từ 

quen thuộc là “đạo”. Đó không chỉ là con đường tâm linh, đưa tới thế giới thiêng 

liêng mà còn là con đường tu dưỡng về tâm tính, cách thực hành để làm người tốt. 

Trong thực tế, các tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước thừa nhận đều đã và đang 

có một đóng góp quan trọng đối với việc xây dựng đạo đức, lối sống của các tầng 

lớp nhân dân. Đóng góp của tôn giáo đối với đạo đức, lối sống ở Việt Nam được 

thể hiện cụ thể như sau:  

Thứ nhất, tôn giáo dung chứa, gìn giữ và lan tỏa nhiều giá trị đạo đức, lối 

sống tích cực.  

Về cơ bản, các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay đều chứa đựng những đạo lý, 

mang những nội dung đạo đức hướng thiện thể hiện qua kho tàng các lời răn dạy, 

trong các thực hành giáo lý, giáo luật và truyền thống của tín đồ. Các tôn giáo 

trong quá trình ra đời và phát triển đều xây dựng cho mình một hệ thống các giá 

trị đạo đức và lấy đó làm thành những chuẩn mực để răn dạy, cũng như hướng 
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dẫn tín đồ của mình tu tập, thực hành theo. Cho nên chính bản thân các tôn giáo 

là “kho tàng” về các giá trị đạo đức và các lời dạy về lối sống tích cực. Chẳng hạn 

Phật giáo trong giáo lý của mình đề cao nhân ái, vị tha, tha thứ lỗi lầm cho người 

khác, răn dạy con người tránh mọi điều ác, làm mọi điều lành. Đạo đức Phật giáo 

hướng tới thanh lọc thân tâm con người tránh khỏi những thói hư tật xấu mà Phật 

giáo gọi là “tam độc” như tham, sân, si. Phật giáo chủ trương xây dựng một nếp 

sống “bỏ ác hành thiện, từ bỏ bất thiện, thực hiện điều lành” như lời dạy của Đức 

Phật: “Ác hạnh không nên làm, Làm xong chịu khổ lụy, Thiện hạnh ắt nên làm, 

Làm xong không ăn năn” (Pháp Cú-318)78. Công giáo và Tin Lành xem trọng tinh 

thần bác ái, yêu thương con người. Các tôn giáo nội sinh như Phật giáo Hòa Hỏa, 

Cao Đài, Tứ Ân Hiếu Nghĩa…v.v cũng đều chứa đựng nhiều giá trị đạo đức tốt 

đẹp, chủ trương hành thiện, sống hiếu nghĩa…  

Các giá trị đạo đức của tôn giáo được lan tỏa thông qua các hoạt động giảng 

dạy giáo lý, thực hành nghi lễ và các sinh hoạt mang tính cộng đồng cũng như các 

đòi buộc về mặt đời sống cá nhân tôn giáo và các hành động thực tiễn của tín đồ 

trong đời sống. Để làm tròn bổn phận đối với đấng thiêng, mỗi cá nhân tín đồ của 

các tôn giáo phải thực hành các giá trị đạo đức. Chẳng hạn vào mùa Giáng sinh 

của Công giáo, người tín đồ phải tĩnh tâm, tích cực làm những việc bác ái như cứu 

giúp người nghèo khó, bệnh tật và neo đơn…Trong tháng chay Ramadan của 

người Islam, nhiều tín đồ đạo này thực hành bố thí/ từ thiện bắt buộc, được gọi là 

Zakat – một trong năm trụ cột của đức tin của Islam cho những người nghèo79.  

Thứ hai, các tôn giáo cung cấp những định hướng về đạo đức và lối sống 

Trong bối cảnh Việt Nam, điều này có thể quan sát qua việc định hướng nội 

dung và phương thức giáo dục về đạo đức và lối sống. Đồng thời, đó còn là sự 

khuyến khích hay thúc đẩy việc giáo dục đó qua nhiều hình thức khác nhau.  

                                           
78 Thích Minh Châu: Đạo đức Phật giáo in trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đạo đức học Phật giáo, Viện 

Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1995, tr. 20.  
79 Xem Dương Hoàng Lộc: Bàn về tính thiêng của đạo đức tôn giáo trong Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân Văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Đạo đức tôn giáo và thực tiễn giảng dạy đạo đức tôn giáo 

ở Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, 2020, tr.38.  
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Tôn giáo cũng là một trong những thực thể sớm cung cấp các gợi ý về những 

lối sống tích cực từ nết ăn ở cho tới các mối quan hệ trong gia đình, ứng xử với 

con người, xã hội và tự nhiên. Islam giáo khuyên tín đồ nên ăn thức ăn được cho 

phép và tốt sạch (Kinh Qur’an, sách Al-Baqarah, 2:168). Đạo Cao Đài cấm tín đồ 

uống rượu vì rượu sẽ làm hại cho thân thể và tâm hồn con người (Thánh ngôn 

hiệp tuyển I, Thánh giáo dạy giới tửu)80. Tin Lành khuyên tín đồ không uống rượu, 

không say sưa, mê ăn uống. 

Phật giáo cho rằng con người dễ bị sa ngã. Để dẫn dắt người ta khỏi mê lầm 

vốn có thể dẫn tới diệt vong và hướng người ta tới giác ngộ Phật pháp, cần phải 

giáo dục thường xuyên. Kitô giáo cho rằng con người dễ bị Satan cám dỗ, dẫn 

đến thực hiện những hành vi sai lầm, gây ra tội lỗi. Vì thế, giáo dục đạo đức và 

lối sống là hết sức quan trọng. 

Khi các tôn giáo giáo dục về đạo đức và lối sống chủ yếu là giáo dục về tinh 

thần nhân ái, khoan dung, hòa đồng, hạ thấp lợi ích cá nhân mà đề cao lợi ích của 

người khác. Các tôn giáo đều nhấn mạnh việc trân trọng sự sống, do đó phản đối 

chiến tranh, xung đột và đề cao hòa bình. Với Phật giáo, những nội dung giáo dục 

đó thể hiện rõ qua việc diễn giải và áp dụng các nguyên tắc đạo đức thuộc “Ngũ 

giới” và “Thập thiện”. Ngũ giới ở đây chỉ 5 điều cấm, bao gồm: không sát sinh, 

không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu. Với một cá nhân, 

làm một trong năm điều này thường dẫn đến mê lầm, sa ngã, từ đó làm hại mình 

mà cũng hại cho người khác. Ngược lại, giữ cho mình khỏi vướng vào những tội 

lỗi này là đảm bảo đời sống có đạo đức. Hơn nữa, Phật tử được khuyến khích thực 

hiện “thập thiện”, tức là làm 10 điều tốt. Trong đó, ngoài việc không vấp phạm 

vào 5 điều cấm nói trên, còn giữa mình khỏi nói lời phù phiếm và vướng vào 

tham, sân si. Những câu chuyện trong kinh Phật hay những tấm gương đạo đức 

sáng ngời của các Phật tử cũng là những minh chứng sống động cho việc hiểu, áp 

dụng và gìn giữ các nguyên tắc này. Mặt khác, giáo dục đạo đức Phật giáo cũng 

                                           
80 Xem Đại đạo Tam kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh: Thánh ngôn hiệp tuyển trọn bộ, 1972, bản PDF, tr.159-

160.  
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là sự tái khẳng định những giá trị quý báu của các nguyên tắc đạo đức khi áp dụng 

vào đời sống hằng ngày để có một cuộc sống an lạc, giàu ý nghĩa và trọn vẹn. 

Với Công giáo, giảng dạy và chỉ ra cách áp dụng “mười điều răn của Chúa 

Trời” cũng là giảng dạy về đạo đức và lối sống. Trong mười điều răn này, ngoài 

những điều nói đến niềm tin và sự thờ cúng, thì là những điều mà một tín đồ không 

được vi phạm như giết người, ngoại tình, trộm cắp, làm chứng hại người khác, 

không tham lam cái không thuộc về mình... 

Nhìn rộng ra với cả hai tôn giáo lớn này, có nhiều điểm chung trong quan 

niệm về các nguyên tắc đạo đức và lối sống cần được tuân thủ. Những nguyên tắc 

này lại cũng có sự giao thoa với những nguyên tắc đạo đức phổ quát nói chung 

mà tìm ở tôn giáo hay nền văn hóa nào cũng có thể tìm thấy. Vì vậy, giáo dục đạo 

đức và lối sống của tôn giáo, ngoài số ít đặc thù riêng có, thì hoàn toàn có thể 

đóng góp cho giáo dục đạo đức của nhà nước hay xã hội nói chung. 

Trong thực tiễn hiện nay ở Việt Nam, giáo dục theo cách của Phật giáo 

thường phải dựa vào sự kết hợp của các yếu tố Giới (sự thận trọng), Định (sự chú 

tâm) và Tuệ (quan sát và thấu hiểu). Đồng thời, việc giáo dục của Phật giáo có thể 

diễn ra với nhiều hình thức và ở các không gian khác nhau.  

Trong nội bộ tôn giáo, giáo dục hướng hướng tới tín đồ có thể là giáo dục 

đạo đức và lối sống qua sự gương mẫu của nhà tu hành. Trước tiên, nhà tu hành 

và có chức sắc trong cộng đồng tôn giáo. Họ luôn được xem như là những mẫu 

mực về đạo đức và lối sống. Trong Phật giáo, tăng (sư) là một trong ba yếu tố 

quan trọng nhất của Phật giáo, một trong Tam bảo. Các vị sư đóng vai trò rất quan 

trọng trong hỗ trợ một cá nhân tiếp cận với giáo lý căn bản của Phật giáo và áp 

dụng giáo lý để tu sửa, cải biến và phát triển tâm thức của họ. Về nguyên tắc, mỗi 

vị sư cũng là một người đã tu, đang tu và tiếp tục tu cho tới hết đời. Tu ở đây có 

thể hiểu là “sửa cho thành đúng”. Khác với Phật tử, các nhà sư là người nguyện 

hiến dâng trọn vẹn cuộc sống của mình cho Phật pháp. Họ không chỉ là người 

hướng dẫn Phật tử tiếp nhận giáo lý cũng như những giá trị luân lý đạo đức của 

Phật giáo mà còn hướng dẫn họ trong thực hành nơi cuộc sống hằng ngày. Trình 
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độ, nếp tu trì giới luật, dáng vẻ oai nghi, phong thái ứng xử của các sư đều có tác 

động mạnh mẽ tới cảm xúc của Phật tử trong sinh hoạt và hoạt động Phật giáo. 

Các tăng, ni có vị trí đứng đầu trong cộng đồng những người sở hữu niềm tin Phật 

giáo. Bản thân họ là những tấm gương để Phật tử noi theo. Một vị tăng hay ni 

chân chính có vai trò rất lớn trong việc quy tụ và thực hiện tốt chức năng hoằng 

pháp cho những người sở hữu niềm tin Phật giáo hướng về Tam Bảo và thực hành 

Phật giáo trong và ngoài cơ sở thờ tự. 

Trong hiện thực của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay, bản thân một vị sư với 

đạo đức, trình độ và sự oai nghi của mình có thể có tác dụng trực tiếp hoặc gián 

tiếp đến sự tiếp nhận những giá trị luân lý đạo đức Phật giáo của những người sở 

hữu niềm tin Phật giáo và có cảm tình với Phật giáo. Trong điều kiện truyền thông 

phát triển như hiện nay, hình ảnh một vị sư có uy tín về Phật học và đức hạnh thường 

được truyền đi rất nhanh chóng và chia sẻ rộng rãi. 

Các tôn giáo cũng có thể giáo dục về đạo đức và lối sống qua việc thiết kế, 

bài trí không gian thờ cúng, như chùa, thiền viện, thánh đường, nhà thờ, nhà 

nguyện... Đây là cách tập trung vào thị giác để gây sự chú ý, tạo ấn tượng và qua 

đó truyền đi thông điệp mang tính giáo dục về đạo đức với người hiện diện trong 

không gian bài trí này. Ví dụ, ở những ngôi chùa miền Bắc, hai vị “Hộ pháp” là 

những biểu tượng cho việc khuyến khích những người làm việc lành (Khuyến 

Thiện) và răn dạy hay trừng trị những ai làm việc dữ (Trừng Ác). Tượng Quan 

Âm (đặc biệt là Quan Âm áo trắng) thường được bài trí ở một nơi riêng biểu trưng 

cho lòng Từ bi. Các bức tượng của các vị La Hán thường đi kèm chú giải về những 

đức hạnh tiêu biểu của họ và đó là một cách gián tiếp để giáo dục về những giá trị 

của đạo đức Phật giáo. Hiện nay ở các ngôi chùa ngày càng xuất hiện nhiều tác 

phẩm trình bày với tính mỹ thuật cao những văn bản như “Mười bốn điều răn của 

Phật”, những câu thơ hay bức tranh đề cao lòng hiếu thuận của con cái với cha 

mẹ, những cách nói văn thơ về luật nhân-quả, báo ứng của Phật giáo. Bất cứ ai 

chưa đọc kinh Phật, chưa nghe giảng kinh Phật mà đọc những dòng này hay xem 
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những bức tranh đều có thể hiểu được. Đây có thể xem là sự biểu hiện sự giáo dục 

rất đặc biệt của Phật giáo hiện nay. 

Trong nhà thờ Công giáo, người ta có thể thấy hệ tranh “14 đàng thương 

khó”, kể lại những khổ nạn mà Chúa Giêsu gánh trong sự cứu chuộc tội lỗi cho 

loài người. Đây cũng là cách giáo dục về lòng vị tha, sự hi sinh bản thân mình vì 

lợi ích của người khác trong Công giáo. 

Thứ ba, tôn giáo cùng với gia đình, nhà trường và xã hội tham gia vào rèn 

giũa nhân cách, hình thành các hành vi đạo đức tốt đẹp và nâng cao phẩm chất 

đạo đức cho con người.  

Ở Việt Nam, ngoài cơ sở thờ cúng cho cộng đồng, tôn giáo còn hiện diện ở 

trong trong mỗi gia đình. Thực tế quan sát cho thấy nhiều gia đình không chỉ có 

hình tượng tôn giáo ở nơi thờ cúng trang trọng, mà còn thực hiện các nghi lễ tôn 

giáo có tính chu kỳ. Ngoài ra, còn có thể quan sát những hành vi thực hành tôn 

giáo như đọc kinh, ăn chay, ngồi thiền, trò chuyện và chia sẻ những hiểu biết về 

tôn giáo và cách tu hành. Một tín đồ tôn giáo là chủ của gia đình, đồng thời là trí 

thức trong xã hội, ngoài việc định hướng cho những thành viên khác đọc, nghe 

giảng kinh sách, thực hành nghi lễ, còn định hướng và rèn luyện cũng như giám sát 

việc áp dụng các nguyên tắc đạo đức của tôn giáo vào trong cuộc sống hàng ngày. 

Ở Việt Nam, người chủ gia đình tiếp nhận được những điều gì từ cộng đồng tôn 

giáo của họ thì thường về nhà truyền dạy lại cho con, cháu điều đó. 

Giáo dục trong gia đình cũng có thể sử dụng biểu tượng của tôn giáo như là 

một biểu hiện của hình mẫu về những phẩm chất đạo đức và lối sống. Trẻ em hoặc 

thậm chí người đã trưởng thành khi phạm lỗi sẽ được ông bà hoặc cha mẹ đưa ra 

trước bàn thờ để luận tội, để răn dạy và xử phạt khi cần thiết. Đây là một biện 

pháp khá hiệu quả, nhất là với trẻ nhỏ được nuôi dưỡng trong niềm tin về sự hiện 

diện của đấng thiêng trong chính ngôi nhà của họ. 

Trong Phật giáo hiện nay, những chương trình tu tập dành cho Phật tử được 

nhiều người quan tâm là thực hành tu tập của Gia đình Phật tử. “Gia đình Phật 

tử” là một trong những chương trình tu tập tiêu biểu cho Phật tử và cũng là một 
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trong những đặc trưng của Phật giáo ở miền Trung và miền Nam và bắt đầu thấy 

xuất hiện ở miền Bắc trong những năm gần đây. Về mặt lịch sử, “Gia đình Phật 

tử” là tên gọi của tổ chức giáo dục đạo đức cho thanh thiếu đồng niên tin Phật, 

được Hội Việt Nam Phật học khai sinh và đặt tên cho từ năm 1951. Với châm 

ngôn “Bi - Trí - Dũng - Hòa - Tin - Vui” và khẩu hiệu “Tinh tấn”. Những hoạt 

động của tổ chức Gia đình Phật tử nhằm hướng tới mục đích “Đào luyện Thanh 

thiếu Đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp 

và xây dựng xã hội”. Các đoàn sinh về nguyên tắc phải tuân thủ các điều luật 

sau: Điều luật của Huynh trưởng và Đoàn sinh Ngành Thanh, Thiếu niên (Phật 

tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện. Phật tử mở rộng lòng 

thương, tôn trọng sự sống. Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật. Phật tử trong 

sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Phật tử sống hỉ xả để dũng 

tiến trên đường đạo); và Điều luật của Đoàn sinh ngành Đồng (Em tưởng nhớ 

Phật. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em. Em thương người và 

vật).81 Những điều luật đó giúp các đoàn sinh rèn luyện được tính chân thật, tâm 

hiếu kính với mọi người, lòng yêu thương muôn loài. 

Hiện nay ở Việt Nam có 1.047 đơn vị Gia đình Phật tử thuộc Phân Ban Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam, hoạt động trên 34 tỉnh thành, với 73.942 đoàn sinh, có 

433 đơn vị Gia đình Phật tử thuộc Truyền thống, hoạt động trên 24 tỉnh thành, với 

30.727 đoàn sinh.82 Trong đó tại Hà Nội, tính tới cuối năm 2015 ít nhất 7 đơn vị 

Gia đình Phật tử được thành lập trực thuộc Ban hướng dẫn Phân ban Gia đình 

Phật tử. Tính trung bình cứ 1.000 dân thì có 1,19 đoàn viên Gia đình Phật tử. Với 

cơ cấu tổ chức chặt chẽ, chương trình hoạt động đa dạng, phong phú và thiết thực, 

Gia đình Phật tử đã đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo một bộ phận thanh 

                                           
81. Xem thêm: Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nội quy phân ban ban Gia đình Phật tử (Ban hành theo Quyết định số 

257/2013/QĐ.HĐTS ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam). 
82. Theo Báo cáo hoạt động Phật sự năm 2015 và Chương trình hoạt động Phật sự năm 2016 của Ban Hướng dẫn 

Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương. 
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thiếu niên, đặc biệt là thanh thiếu niên ở thành phố có sức khỏe, đạo đức tốt và 

sống hài hòa trong tinh thần Phật giáo. 

Một nét nổi bật trong giáo dục đạo đức và lối sống của Phật giáo là nêu ra 

tầm quan trọng của một cuộc sống hạnh phúc và cách thức hiện thực hóa nó ngay 

tại trần gian này. Luật nhân - quả chi phối Phật tử trong mỗi hành động, lời nói, ở 

không gian gia đình cũng như ngoài xã hội. Xuất phát từ quy luật nhân - quả, đối 

với Phật tử, trên con đường đi đến hạnh phúc, nguyên tắc trước tiên là cần phải 

luôn thường trực những ý nghĩ tốt đẹp, hay làm việc thiện, tránh xa cái ác. Một 

nhận thức đã trở thành phổ biến nơi các Phật tử là làm điều xấu thì không chỉ gây 

ra khổ đau cho mình mà còn cho gia đình. Khi làm một điều xấu, ngay trong thâm 

tâm con người cũng nảy sinh nhữngcảm giác bất an, khó chịu.  

Một số bộ kinh của Phật giáo nói rất rõ về nhân - quả liên quan đến các mối 

quan hệ trong gia đình. Kinh Bổn sinh (Jataka) là cơ sở cho việc Phật tử khuyên 

bảo, răn dạy con cháu trong gia đình làm nhiều việc thiện để làm giảm đi việc 

nhận những kết quả xấu. Kinh Thiện sinh được coi như một cẩm nang cho Phật tử 

tại gia bởi đề cập đến tất cả các mối quan hệ đạo đức vợ chồng, cha mẹ với con 

cái, anh chị em. Ngoài ra, câu chuyện thú vị đề cập đến mối quan hệ giữa cha và 

con liên quan đến Đức Phật cũng được sử dụng trong giáo dục ở gia đình. Thái tử 

Tất Đạt Đa từ bỏ cuộc sống vương giả khi con trai La Hầu La còn rất nhỏ. Sau 

này, Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật đã trở về và dạy dỗ con của mình suốt thời 

niên thiếu đến khi trưởng thành thì đạt được giác ngộ. Cách dạy dỗ là thay vì chỉ 

cho con nhận ra sự khác biệt tuyệt đối giữa đúng và sai thì Đức Phật dạy cho con 

suy nghĩ về điều có lợi và điều có hại.  

Bên cạnh đó, Phật giáo chỉ rõ hạng người oan gia không nên giao du và hạng 

người tốt đáng thân cận.83 Như vậy, ảnh hưởng của đạo Phật đối với đời sống gia 

đình Phật tử thông qua cách “dạy” cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình 

với nhau khá cụ thể; nó không tách rời các mối tương quan cá nhân và gia đình, 

                                           
83. Xem thêm: Thích Giác Thiện (sưu tập), Kinh A Hàm, Nxb. Phương Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, 2011, tr. 

12-14. 
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mỗi người phải có trách nhiệm và bổn phận với nhau trong gia đình và như vậy, 

đạo Phật không khuyến khích các hình thức “tự cô lập” mà có được hạnh phúc, 

phản ánh rõ những giáo lý cơ bản đạo Phật để Phật tử nhận thức, ứng xử trong đời 

sống hằng ngày để có được sự an lạc, hạnh phúc gia đình trọn vẹn.  

Nói theo cách khác, không thể trốn tránh bất hạnh hay đau khổ. Ngược lại, 

chính những trải nghiệm về đau khổ, theo Phật giáo, cũng giúp mỗi cá nhân thấm 

thía hơn giá trị của hạnh phúc. Cho tới nay, vượt ra ngoài phạm vi Phật giáo, một 

số câu nói của Đức Phật đã được tuyển lựa và in ấn trong những cuốn châm ngôn 

phát hành khắp thế giới. Ví dụ: ''Đời người là vô thường. Đau khổ là điều nên 

biết. Hạnh phúc không cầu được từ phía ngoài''... Vì vậy có thể nói, đạo Phật đã 

thực sự đem đến cho họ một cách nhìn nhận về hạnh phúc hiện tại và mai sau và 

hạnh phúc đó không do ai ban phát mà tất cả đều do chính con người tạo nên. 

Chỉ có phiền não, tham ái, vô minh mới che mờ đi hạnh phúc. Vì vậy, Phật tử 

hay các gia đình có Phật tử chính là những người đang trên đường tìm đến hạnh 

phúc trên cơ sở mỗi thành viên trong gia đình tự hoàn thiện mình. Đồng thời, vì 

con người là bình đẳng, nên không có sự phân biệt dựa trên hạnh phúc hay bất 

hạnh. Nhận thức này cũng tạo ra một loại động cơ để các Phật tử có một cách 

ứng xử rất điềm tĩnh và sáng suốt trước những bất hạnh có thể xảy đến cho bản 

thân, gia đình, hay bạn bè của mình. 

Ngày nay, lễ Vu lan báo hiếu không còn đơn thuần mang ý nghĩa tôn giáo mà 

trở thành một lễ hội của nhân dân Việt Nam trong việc hiếu kính cha mẹ, thờ 

phụng tổ tiên ông bà. Đây cũng là một biểu hiện rất sống động của giá trị đạo đức 

Phật giáo và sự giáo dục về đạo đức và lối sống. Kinh Vu lan có ảnh hưởng sâu 

đậm hơn trong việc đề cao 10 ân đức của cha mẹ đối với con, 5 trường hợp con 

bất hiếu với cha mẹ và nhấn mạnh ân đức cha mẹ là vô cùng to lớn và đặc biệt 

nêu ra các phương cách báo hiếu để Phật tử và các gia đình Phật tử tùy theo điều 

kiện hoàn cảnh của mình mà thực hành hiếu hạnh trong đời sống hằng ngày như 

cúng dường vật chất, an ủi tinh thần. Đáng chú ý nhất là sự nhắc nhở Phật tử chú 

ý khuyên nhủ cha mẹ mình (nếu cha mẹ còn sống) quy y Tam bảo và cũng vì vậy 
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mà đối với riêng Phật tử, cũng vì cha mẹ mà giữ giới, bố thí, làm lợi cho mọi 

người. Nhìn chung, niềm tin và thực hành hiếu hạnh được Phật tử và các gia đình 

theo Phật giáo rất coi trọng, giáo dục thế hệ trẻ biết các nguyên tắc thể hiện sự 

hiếu thảo với cha mẹ, hàn gắn những vết rạn giữa cha mẹ với con cái, con cái với 

cha mẹ và làm cho cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn. 

Đối với mỗi Phật tử, việc lễ bái, Niệm Phật, cúng dường, bố thí, làm phúc... 

đều là những việc cần làm để tạo ra công đức để chuyển nghiệp xấu thành nghiệp 

thiện. Khuyên người Niệm Phật, khuyên người phát tâm Bồ đề, hồi hướng phúc 

lành cho chúng sinh cũng là những việc cần thiết phải thực hiệntrong đời sống mỗi 

con người và đều có thể chuyển nghiệp được. Kinh Địa Tạng chép: “Nếu một 

người đã chết mà trên thế gian đã có người làm phước, bố thí, cúng dường thì 

người chết sẽ được hưởng một phần bẩy (bảy)”.84 Như thế, đối với Phật tử việc 

làm thiện như bố thí, cúng dường,.. khi người thân mất đi rất được coi trọng. Việc 

cả gia đình đến chùa, thắp hương, dâng Phật hoa tươi, lạy Phật sám hối cho người 

đã mất hoặc cúng dường để nhà chùa hưng công tôn tạo Tam bảo, hoặc xây dựng 

trường lớp, làm cầu đường, từ thiện... đều đem lại lợi ích không chỉ cho người đã 

khuất mà còn cho cả những thành viên trong gia đình.  

Hơn nữa, còn có rất nhiều các cách khác nhau để mỗi Phật tử tăng trưởng 

công đức cho mình và gia đình như xây đắp cầu cống, xây chùa đúc chuông, phát 

thuốc chữa bệnh... miễn là đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Một trong 

những nội dung khác của giáo dục về đạo đức và lối sống trong gia đình còn là 

việc luôn đề cao lối sống hòa thuận và có trách nhiệm. Trong đời sống hằng ngày 

của mỗi gia đình nói chung và những gia đình có người là Phật tử nói riêng thường 

tồn tại nhiều bất đồng, đôi khi xảy ra va chạm giữa các thành viên trong gia đình 

với nhau. Không phải va chạm nào cũng được giải quyết một cách êm thấm. Các 

luận giải của Phật giáo về xung đột giữa các thành viên trong gia đình và cách xử 

lý các xung đột đó được các gia đình rất quan tâm tìm hiểu và áp dụng. Với nhiều 

                                           
84. Xem: Thích Nhật Từ (soạn dịch), Kinh Địa Tạng, Tủ sách Đạo Phật ngày nay, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2008. 
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người, giải pháp quan trọngnhất là phải đề cao nguyên tắc “vô ngã” và “vị tha”. Các 

nguyên tắc ấy thể hiện sống động trong ý thức sống vì trách nhiệm với gia đình.  

Đồng thời, nếu gia đình nào đó sống hạnh phúc thì theo quan niệm của người 

theo đạo Phật, là do họ đang được hưởng kết quả từ quá khứ do chính mình tạo ra. 

Họ xứng đáng được hưởng những điều mà họ đã làm từ các kiếp trước. Như vậy, 

với họ, Phật giáo không những chỉ ra căn nguyên của những vấn đề bất hạnh mà 

các gia đình có thể gặp phải, mặc dù nhiều khi vượt quá khả năng kiểm soát hay 

nhận thức của họ, mà còn đưa ra những cách hành xử và thực hành để ít nhất 

mang lại sự yên ổn về tâm lý cũng như cảm giác tự tin hơn về cuộc sống ở kiếp 

sau. Đây là những tác động về tâm lý, có thể mang lại sự thăng bằng trong điều 

kiện các gia đình ngày ngày phải đối mặt nhiều hơn trước những biến động của 

đời sống, trước những vấn nạn đe dọa hạnh phúc và sự cố kết của mỗi gia đình. 

Nói tới tôn giáo không chỉ là hệ thống tín điều, giáo lý, giáo luật mà còn là 

cả các cộng đồng tôn giáo. Ở trong các cộng đồng này, các cá nhân cũng chịu ảnh 

hưởng bởi các quy định của tôn giáo. Thông qua cộng đồng, tôn giáo đã tham góp 

vào rèn giũa nhân cách và hình thành các hành vi đạo đức cho con người. Là đất 

nước đa tôn giáo, hầu hết người dân Việt Nam đều theo hoặc tin vào một truyền 

thống tôn giáo, tín ngưỡng nào đó. Qua đấy con người Việt Nam cũng sớm chịu 

ảnh hưởng bởi các tôn giáo, tín ngưỡng trong các quan niệm sống và tiêu chuẩn 

đạo đức về đúng, sai trong các hành vi của mình và chịu sự chi phối bởi những 

cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng mà mình quy thuộc vào.  

Bằng các giá trị đạo đức của mình, các tôn giáo góp phần xây dựng những 

mẫu người lý tưởng mang nhiều phẩm chất cao đẹp. Phật giáo hướng tới mẫu 

người có “Tứ vô lượng tâm” – Từ, Bi, Hỷ, Xả, “Cứu khổ, cứu nạn”85. Công giáo 

đề cao con người có lòng nhân ái, tính nhân bản và lòng trung thực. Giá trị cốt lõi 

của một người đạo đức theo quan điểm của Công giáo là “Kính Chúa, Yêu 

Người”. Các tôn giáo đều đưa ra các quy định ràng buộc, đưa hành vi ứng xử của 

                                           
85 Xem Nguyễn Đức Lữ (2007): Lý luận về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 

tr.130.  
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các tín đồ vào trong những khuôn phép luân lý, đạo đức. Phẩm chất đạo đức từ đó 

được định hướng và nâng cao từ phạm vi cá nhân cho tới gia đình và xã hội.  

Đặc biệt là các tôn giáo rất chú trọng tới đạo đức gia đình và coi trọng việc 

xây dựng gia đình bền vững thông qua các chuẩn tắc đạo đức. Chẳng hạn, Phật 

giáo răn dạy, đối với cha mẹ, con cái kính thờ cha mẹ được xem là kính thờ tất cả 

Thánh, Hiền và Phật. Người con phải kính thuận cha mẹ với năm điều: “1. Cung 

phụng không để thiếu thốn. 2. Muốn làm gì thưa cha mẹ biết. 3. Không trái điều 

cha mẹ làm. 4. Không trái điều cha mẹ dạy. 5. Không làm đoạn tuyệt chính nghiệp 

mà cha mẹ làm”86. Phật giáo không chỉ  răn dạy con cái nên hiếu thảo với cha mẹ, 

mà còn răn dạy cách đối xử, giáo dục của cha mẹ với con cái. Trong Kinh Thi Ca 

La Việt, Đức Phật dạy người mẹ đối xử với con cần có ba điều: “1. Nên dạy con 

bỏ việc ác, làm việc thiện. 2. Nên dạy con học tập và làm việc.3. Nên dạy con trì 

kinh, giữ giới”87. Công giáo, Tin Lành khuyên vợ chồng cần chung thủy. Islam 

giáo răn dạy người chồng và người vợ cần sống có trách nhiệm...  

Thứ tư, tôn giáo với hệ thống tổ chức, các lời răn dạy và các chế tài của 

mình đã và đang góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các hành vi lệch chuẩn và 

lên án thói hư tật xấu, cảm hóa những con người lầm lỗi trở về với cuộc sống 

lương thiện 

Trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, nhìn từ cấp độ cá nhân, cho tới gia đình 

và xã hội thì hiện tượng tha hóa đạo đức, lối sống đang diễn ra phổ biến. Đạo đức 

và lối sống, nhân cách và hành vi của một bộ phận tầng lớp nhân nhân bị lệch lạc, 

tình trạng vô cảm, thờ ơ đối với tha nhân, các thảm án giết người, hiếp dâm xảy 

ra liên tiếp khiến cho dư luận xã hội hoang mang… đã không còn là hiếm. Trước 

tình hình đó, các tôn giáo ở Việt Nam đang thể hiện vai trò hết sức quan trọng, 

góp phần cần thiết vào điều chỉnh hành vi, đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu. 

Điều này xuất phát từ bản chất của các tôn giáo chân chính đều là khuyến thiện, 

                                           
86 Tuệ Sỹ dịch (2007): Trường A Hàm – Kinh Thiện Sinh, Nxb. Phương Đông, tr.484-485.  

87 Thích Thánh Nghiêm (Thích Nữ Viên Thắng dịch, 2011), Phật hóa con trẻ, Tạp chí Văn hóa Phật giáo, số 123, 

tr.28.  
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trừng ác. Không những góp phần điều chỉnh hành vi con người, tôn giáo còn dẫn 

dắt con người tới cái siêu nhiên, cái hoàn mỹ của thần thánh88. Đạo đức tôn giáo 

được nhấn mạnh với hai chiều kích: Thứ nhất là mọi đạo đức tôn giáo đều dựa 

trên giáo lý và sự tuân thủ tuyệt đối; Thứ hai, đạo đức tôn giáo đều đưa ra những 

phần thưởng và sự trừng phạt89. Cộng đồng tôn giáo không phải căn bản gắn kết 

các thành viên, hình thành các tương tác giữa người với người theo các yếu tố về 

huyết thống và kinh tế như gia đình, dòng họ hay phường hội mà dựa trên cùng 

niềm tin vào đối tượng thiêng và sự quy thuộc vào đối tượng thiêng đó. Nguyên 

tắc “thưởng-phạt” hay các chế tài đều mang tính chất thiêng hóa90. Vì thế các lời 

răn dạy của tôn giáo trở nên có sức nặng, thánh thiêng chứ không chỉ đơn thuần 

như các lời răn dạy của đạo đức thế tục. Do đó hiệu quả từ các lời răn dạy của tôn 

giáo có tác dụng cao trong cộng đồng tôn giáo hay những người có tín ngưỡng, 

niềm tin tôn giáo. Chế tài của tôn giáo dựa trên niềm tin cho rằng, hành vi đúng 

sẽ nhận được phần thưởng và hành vi sai sẽ bị các đấng siêu nhiên trừng phạt. 

Theo cách như vậy, các quy tắc tôn giáo sẽ hướng hành vi của con người vào 

trong hệ thống quy tắc được xã hội chấp nhận91. Các tín đồ của những tôn giáo 

như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Islam giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài…v.v 

đều có tâm lý sợ mắc tội với tha nhân và xã hội. Vì các hành vi đó cũng là mắc 

tội và làm ngược lại những lời răn dạy của các đấng thiêng liêng như Phật, Chúa, 

Thượng đế Allah,…v.v. Có thể nói, “nhờ phương thức sử dụng áp lực từ đấng 

siêu nhiên và cộng đồng tôn giáo nên các tôn giáo đã góp phần vào điều chỉnh, 

chế ước các hành vi lệch lạc của các cá nhân mà không phải lúc nào cũng điều 

chỉnh hiệu quả hoặc kịp thời bằng luật pháp”92.  

                                           
88 Xem Nguyễn Hồng Dương (2013): Công giáo trong văn hóa Việt Nam, Nxb Văn hóa – Thông tin, tr. 9.  
89 Xem Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại: Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại, NXB Tôn giáo, 

Hà Nội, tr. 24-25.  
90 Xem Dương Văn Biên: Tôn giáo – Một cộng đồng mang quyền uy luân lý trong Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo 

đương đại: Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại, NXB Tôn giáo, Hà Nội, tr. 53.  
91 Xem Annemarie de Waal Malefijt (1989): Religion and culture – An introduction to Anthropology of Religion, 

Waveland Press, tr.300.  
92 Xem Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn (2018): Tôn 

giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr. 54.  
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Là tôn giáo có số lượng tín đồ lớn nhất ở Việt Nam, Phật giáo trở thành một 

trong những bệ đỡ và bánh lái quan trọng, góp phần vào hình thành đạo đức và 

lối sống cá nhân cũng như cộng đồng một cách tốt đẹp với nhiều người. Điều đó 

được thực hiện thông qua hệ thống các lời răn dạy có giá trị của Phật giáo như: 

Ngũ giới: Không sát sinh; không trộm cắp; không tà dâm; không dối hại; không 

uống rượu. Thập thiện: không sát sinh; không trộm cắp; không tà dâm; không nói 

dối; không nói lời thêu dệt; không nói lời hai chiều; không ác khẩu; không tham 

lam; không thù hận; không si mê. Lục hòa: Thân hòa đồng trú (chung sống hòa 

hợp); Khẩu hòa vô tranh (lời nói hòa hợp, không tranh cãi nhau);  Ý hòa đồng 

duyệt (tâm ý hòa hiệp, cùng nhau vui vẻ); Giới hòa đồng tu (cùng giữ gìn giới 

luật, quy tắc); Kiến hòa đồng giải (giải bày, chỉ bảo cho nhau cùng hiểu); Lợi hòa 

đồng quân (bình đẳng về quyền lợi). Phật giáo cũng khuyên răn con người diệt 

dục, ngưng ác làm thiện, để điều hướng hành vi của cả Thân – Khẩu – Ý đạt tới 

Chân – Thiện – Mỹ93.  

Đối với người Công giáo, việc tuân thủ 10 điều răn có vai trò quan trọng đối 

với tu dưỡng đạo đức cá nhân và gia đình. Đó là các lời răn như: Thứ nhất: Thờ 

phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự; Thứ hai: Chớ kêu 

tên Đức Chúa Trời vô cớ; Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật; Thứ bốn: thảo kính cha 

mẹ; Thứ năm: Ngươi chớ giết người; Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục; Thứ bảy: 

Chớ lấy của người; Thứ tám: Chớ làm chứng dối; Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng 

người; Thứ mười: Chớ tham của người. Nội dung của 10 điều răn dạy này được 

đúc kết thành hai chữ “Kính Chúa, Yêu người”. Việc giáo dục đạo đức như vậy 

trước tiên là nhằm vào nội dung giáo dục đức tin Thiên Chúa và các chuẩn mực 

như “ăn ngay, ở lành”, “không được ăn gian nói dối”. Sau đó là các hành vi như 

không được sa đà vào “cờ bạc, rượu chè, nghiện hút”. Những điều đó hướng tới 

một lối sống được người Công giáo gọi là “tốt đời đẹp đạo”. Theo quan niệm của 

người Công giáo, nếu các con, cháu mắc phải những điều răn này thì không những 

                                           
93 Trần Văn Duẩn: Giới luật Phật giáo – Một giải pháp hữu hiệu cho vấn nạn môi trường, Nghiên cứu Tôn giáo, 

Số 8-2010, tr. 29.  
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bị chức sắc phạt vạ mà cả công giữ đạo của ông/bà, cha/mẹ cũng bị mất hết. Chính 

tâm lý sợ mắc tội ấy phần nào đã thôi thúc họ nuôi dạy con cái sống có đạo đức 

để làm sao giữ được đạo.  

Tôn giáo do có tính cộng đồng nên tự nhiên hình thành nên áp lực của dư 

luận, tạo nên sự áp chế của tập thể đối với các hành vi lệch lạc của các cá nhân. 

Đồng thời với bản chất hướng thiện, vị tha của đạo đức tôn giáo, nhiều cá nhân 

tôn giáo từng lầm lạc trong lối sống, tha hóa về đạo đức cũng được cảm hóa. 

Không ít tôn giáo hiện nay đã có những mô hình hoạt động để truyền tải các giá 

trị đạo đức của tôn giáo mình và cũng là để thanh luyện nhân cách cho các tín đồ. 

Ví dụ như khóa tu mùa hè của Phật giáo đang được nhiều tầng lớp phật tử ưa thích 

và xem đó như là hoạt động không thể thiếu để rèn rũa các phẩm chất đạo đức tốt 

đẹp cho con em họ trong mùa hè. Các khóa tĩnh tâm của Công giáo dành cho giới 

trẻ trở thành hoạt động để cho thanh thiếu niên không chỉ tôi luyện về đức tin vào 

Thiên Chúa mà còn để kiểm điểm chính bản thân mình và tu dưỡng đạo đức theo 

những lời răn dạy đạo đức của Thiên Chúa. Đối với Islam giáo, tháng Ramadan 

là thời gian để các tín đồ nhìn lại bản thân, tu sửa mình, hướng đến những điều tốt 

đẹp. Hay như các tổ chức cai nghiện ma túy do Tin Lành thực hiện đang góp phần 

hướng dẫn những người từng có lối sống không lành mạnh trở lại với cộng đồng 

và có cuộc sống lương thiện hơn.  

Tinh thần vị tha được các tôn giáo đề cao và vì thế mà các cộng đồng tôn 

giáo cũng như các cá nhân có niềm tin tôn giáo phần nào trở nên hài hòa hơn trong 

lối sống từ ứng xử cá nhân với cá nhân tới ứng xử trong gia đình, làng xóm và xã 

hội mở rộng. Sự khoan dung, tha thứ cho các cá nhân từng có lỗi lầm, tha hóa về 

đạo đức và lối sống mà các tôn giáo đem lại là một trong những phương cách hữu 

hiệu để cảm hóa con người lỗi lầm và đưa họ hòa nhập với cộng đồng, trở thành 

những công dân có ích.  

6.2.2. Các tôn giáo góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống 

Việt Nam xét về địa văn hóa trong lịch sử đã sớm là nơi hội tụ, giao lưu tiếp 

biến của nhiều luồng văn hóa khác nhau. Nhiều tôn giáo cũng sớm được du nhập 
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vào nước ta, rồi được bản địa hóa và trở thành tôn giáo của dân tộc hoặc sớm hội 

nhập vào dòng chảy văn hóa của dân tộc. Để từ đó các tôn giáo này lại “đóng vai 

trò quan trọng trong đời sống văn hóa dân tộc, góp phần hình thành và phát triển 

nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”94. Cho đến nay các tôn giáo vì thế 

cũng chính là một trong những kho tàng giúp bảo lưu và phát huy các giá trị văn 

hóa truyền thống cốt lõi của dân tộc. Bản thân nhiều thực hành, cơ sở tôn giáo ở 

Việt Nam đã trở thành như các di sản văn hóa dân tộc cả về mặt văn hóa phi vật 

thể và văn hóa vật thể. Các đóng góp của tôn giáo đối với văn hóa truyền thống 

của dân tộc cũng được thể hiện rõ trên hai phương diện như vậy.  

Thứ nhất, tôn giáo là nơi lưu giữ và bồi đắp các giá trị văn hóa phi vật thể 

như các quan niệm và hành vi văn hóa, các loại hình nghệ thuật, diễn xướng cổ 

truyền.  

Nhiều truyền thống văn hóa Việt Nam như yêu nước, khoan dung, nhân ái, 

hiếu nghĩa, công bằng…đều được tìm thấy trong các tôn giáo. Chính tôn giáo là 

một trong những tiểu hệ thống văn hóa có khả năng lưu giữ lâu dài và bồi đắp các 

truyền thống này cho nền văn hóa Việt Nam. Truyền thống yêu nước, đồng hành 

cùng dân tộc đến nay đã trở thành đường hướng hoạt động của tất cả các tôn giáo 

tại Việt Nam: Phật giáo xác định tôn chỉ “Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã 

hội”, xem Đạo Pháp và Dân Tộc hòa quyện với nhau như nước với sữa; Công giáo 

khẳng định đường hướng “Sống phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc 

của đồng bào”; “Sống phúc âm phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân 

tộc” của Tin Lành; “Nước vinh, đạo sáng” của đạo Cao Đài; “Vì đạo pháp, vì dân 

tộc” của Phật giáo Hòa Hảo…v.v.  

Tôn giáo bồi đắp truyền thống khoan dung, nhân ái trong văn hóa Việt Nam. 

Khoan dung, nhân ái được xem là những đặc điểm, những giá trị trong thang giá 

trị văn hóa truyền thống của người Việt. Tính hòa đồng, đan xen, khoan dung 

được thể hiện rõ trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Các tôn giáo cùng chung 

                                           
94 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2015): Văn hóa tôn giáo với phát triển bền vững ở Việt Nam, NXB 

Lý luận Chính Trị, Hà Nội, tr.5.  
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sống hòa bình, không có “xung đột, đối đầu dẫn đến chiến tranh như đã từng diễn 

ra trong lịch sử và cũng đang tiếp diễn ở một số quốc gia”95. Hài hòa về tôn giáo 

đã góp phần tạo nên sự hài hòa về văn hóa, tạo nên sự hiền hòa và bình yên của 

cuộc sống trên đất nước Việt Nam. Đồng thời chính những tư tưởng trong tôn giáo 

như vị tha của Phật giáo, sự tích hợp tư tưởng của Tam giáo (Nho – Phật – Đạo) 

và nhiều giáo thuyết khác trong hiện tượng Cao Đài, hay sự tôn trọng khác biệt 

của người Công giáo và Tin lành…v.v đã góp phần duy trì và bồi đắp thêm tính 

khoan dung của văn hóa Việt Nam. Sự đồng điệu giữa khoan dung, vị tha của văn 

hóa dân tộc và văn hóa tôn giáo đã tạo thêm sức lan tỏa, sự thẩm thấu tới tầng sâu 

và lưu truyền qua các thế hệ. Truyền thống “thương người như thể thương thân”, 

“lá lành đùm lá rách”, yêu thương rộng lớn “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng 

khác giống nhưng chung một giàn” của người Việt Nam trở nên sâu lắng và có 

sức lan tỏa thêm khi có sự góp phần của tư tưởng từ bi, cứu khổ của Phật giáo (Dù 

xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người), tình bác ái của 

người Công giáo cũng như sự đề cao tình yêu thương tha nhân, chia sẻ với người 

khó khăn mà các tôn giáo khác đang có mặt ở Việt Nam khuyên dạy tín đồ của 

mình.  

Các tôn giáo ở Việt Nam còn góp phần quan trọng vào vun đắp, giữ gìn 

truyền thống đạo hiếu của văn hóa dân tộc. Người Việt Nam từ xa xưa đã căn dặn: 

“Lên cao mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ hiền”. “Công cha nghĩa 

mẹ” đã trở thành một truyền thống văn hóa thấm thành máu thịt ở con người Việt 

Nam từ thuở sơ khai. Khi đạo đức Phật giáo hòa nhập vào dân gian, người ta cầu 

mong đức Phật cứu hộ cha mẹ (Lâm râm khấn vái Phật trời, cầu cho cha mẹ sống 

đời với con). Phật giáo cũng là động lực thôi thúc những người con đền đáp công 

ơn cha mẹ96. Ngày lễ Vu Lan của Phật giáo đã trở thành dịp để thể hiện lòng hiếu 

                                           
95 Nguyễn Đức Lữ (12/09/2007): Tính khoan dung của tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, nguồn: 

https://tapchicongsan.org.vn/tin-tieu-diem-10-06/-/2018/1113/tinh-khoan-dung-cua-tin-nguong%2C-ton-giao-
o-viet-nam.aspx . 
96 Xem Nguyễn Phan Quang: Vẫn còn đó sự hòa nhập đạo đức Phật giáo trong đạo lý dân gian Việt Nam in trong 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đạo đức học Phật giáo, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1995, tr. 179.  

https://tapchicongsan.org.vn/tin-tieu-diem-10-06/-/2018/1113/tinh-khoan-dung-cua-tin-nguong%2C-ton-giao-o-viet-nam.aspx
https://tapchicongsan.org.vn/tin-tieu-diem-10-06/-/2018/1113/tinh-khoan-dung-cua-tin-nguong%2C-ton-giao-o-viet-nam.aspx
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thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ. Công giáo và Tin lành cũng khuyên 

dạy tín đồ của mình hiếu kính với cha mẹ. Phật giáo Hòa Hảo và Tứ Ân Hiếu 

Nghĩa xem ân cha mẹ, tổ tiên là một trong bốn tứ ân mà mỗi người phải báo 

đáp…v.v.  

Các tôn giáo cũng góp phần vào phát huy tinh thần công bằng, bình đẳng 

trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam hiện nay. Sự 

bình đẳng, công bằng được các tôn giáo góp phần vào ở nhiều mức độ và phạm 

vi khác nhau từ trong gia đình, bố mẹ và con cái, giữa chồng và người vợ, cho tới 

bình đẳng ở phạm vi xã hội và nhân loại97, v.v...  

Không chỉ bồi đắp, làm sâu sắc thêm các quan niệm văn hóa dân tộc, tôn 

giáo còn là nơi thể hiện sức hấp dẫn của văn hóa Việt Nam với hàng loạt các loại 

hình văn học, nghệ thuật, diễn xướng. Đặc biệt là lễ hội đã trở thành một hoạt 

động văn hóa phổ biến ở Việt Nam, làng nào cũng có, miền nào cũng có. Trong 

đó có sự góp mặt của nhiều lễ hội tôn giáo hoặc gắn với các di tích, cơ sở tôn giáo. 

Các ngày lễ đó đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu với người dân 

Việt Nam từ xưa đến nay. “Nhất hội Hương Tích/ Nhì hội Phủ Giầy”, “Lễ Phật 

quanh năm/ Không bằng hội Rằm tháng Giêng”, “Chẳng vui cũng hội chùa Thầy/ 

Chẳng trong cũng thể Hồ Tây xứ Đoài!”…v.v. Những câu ca dao như vậy đã cho 

thấy các lễ hội Phật giáo đã ăn sâu trong tiềm thức văn hóa của bao thế hệ cư dân 

người Việt. Các lễ hội khác như lễ Vu Lan của Phật giáo, lễ Giáng sinh của Công 

giáo, Tin lành, Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung của Hội thánh Cao Đài Tây 

Ninh,…v.v đều góp phần giữ gìn các nét đẹp văn hóa và tọa nên sự đa dạng văn 

hóa cho Việt Nam.  

Các tôn giáo còn là kho tàng các giá trị văn hóa phi vật thể, để các thế hệ nối 

tiếp nhau khai thác, gìn giữ và lưu truyền các truyền thống văn hóa quý giá của 

dân tộc. Nhiều tư liệu của các cơ sở tôn giáo đã được cộng đồng trong và ngoài 

                                           
97 Xem thêm Nguyễn Công Trí: Vai trò điều chỉnh hành vi con người của đạo đức tôn giáo trong xã hội Việt Nam 

hiện nay in trong Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Văn hóa tôn giáo với phát triển bền vững ở Việt Nam, 

NXB Lý luận Chính Trị, Hà Nội, tr. 218-219.  
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nước công nhận có giá trị cao về mặt văn hóa phi vật thể. Chẳng hạn như ngày 

16/5/2012, bộ 3.050 mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm (tại tỉnh Bắc Giang) 

đã vinh dự được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức 

thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là bộ tư liệu quý có ý nghĩa quan 

trọng đối với việc đánh giá quá trình tự chủ trong tư tưởng, văn hóa của dân tộc, 

giúp nghiên cứu sự phát triển về ngôn ngữ, hệ thống văn tự Việt, từ chỗ sử dụng 

chủ yếu chữ Hán sang coi trọng và chủ động sử dụng chữ Nôm98.  

Thứ hai, tôn giáo góp phần vào bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật 

thể của Việt Nam.  

Các cơ sở tôn giáo cho đến nay là một trong những nguồn lớn đóng góp vào 

lĩnh vực văn hóa vật thể của dân tộc. Cộng đồng các tôn giáo cũng chính là những 

người góp phần quan trọng vào công tác gìn giữ, tôn tạo các di sản văn hóa vật 

thể này. Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ tới tháng 12/2020 cả nước 

có tới 29.801 cơ sở tôn giáo. Trong đó Phật giáo có 19.727 cơ sở thờ tự, Công 

giáo có 7.501 cơ sở thờ tự, Tin lành có 736 cơ sở thờ tự, Cao Đài có 1.317 cơ sở 

thờ tự, Phật giáo Hòa Hảo có 59 cơ sở thờ tự, Islam giáo có 82 cơ sở thờ tự, Tịnh 

độ Cư sỹ Phật hội có 208 cơ sở thờ tự, Phật giáo Tứ Ấn Hiếu Nghĩa có 67 cơ sở 

thờ tự, Bửu Sơn Kỳ Hương có 14 cơ sở thờ tự99, v.v...  

Trong số đó có nhiều cơ sở tôn giáo có giá trị về mặt kiến trúc, nghệ 

thuật,…đã trở thành tài sản văn hóa vật thể vô giá của Việt Nam đã được xếp hạng 

di tích cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt. Nhiều di tích của các tôn giáo được 

đánh giá có giá trị tiêu biểu trong các giai đoạn phát triển nghệ thuật kiến trúc của 

dân tộc như Chùa Bút Tháp, nhà thờ Phát Diệm, chùa Keo, Chùa Phật Tích, v.v..  

Trong hơn 100 di tích quốc gia đặc biệt ở Việt Nam thì các di tích gắn với 

tín ngưỡng, tôn giáo cũng chiếm phần lớn. Điển hình như di tích lịch sử và kiến 

                                           
98 Xem Thế Dương (22/10/2018): Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm – Di sản Tư liệu thế giới, nguồn: 

https://dangcongsan.vn/anh/moc-ban-chua-vinh-nghiem--di-san-tu-lieu-the-gioi-502102.html 
99Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ cung cấptheo thống kê về tôn giáo theo báo cáo của Ban Tôn giáo các địa 

phương tính đến tháng 11/12/2020, nguồn: https://www.moha.gov.vn/danh-muc/linh-vuc-tin-nguong-ton-giao-
26079.html 

https://dangcongsan.vn/anh/moc-ban-chua-vinh-nghiem--di-san-tu-lieu-the-gioi-502102.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/linh-vuc-tin-nguong-ton-giao-26079.html
https://www.moha.gov.vn/danh-muc/linh-vuc-tin-nguong-ton-giao-26079.html
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trúc nghệ thuật Đền Trần và chùa Phổ Minh (Nam Định), di tích lịch sử và danh 

lam thắng cảnh Yên Tử (Quảng Ninh), di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Keo (Thái 

Bình), di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), di tích kiến trúc 

nghệ thuật Chùa Dâu (Bắc Ninh), di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Sóc (Hà Nội), 

di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Tây Phương (Hà Nội), di tích lịch sử và kiến 

trúc nghệ thuật Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang)100… 

Ngoài ra tôn giáo còn là cầu nối phổ biến các giá trị văn hóa, bồi đắp thêm 

các giá trị cho nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc của dân tộc. Ví dụ như các 

tôn giáo góp phần thúc đẩy phát triển ngôn ngữ, các kiểu kiến trúc và xây dựng 

hiện đại ở Việt Nam.  

6.3. Đóng góp của tôn giáo trong lĩnh vực kinh tế 

Tôn giáo không chỉ được nhìn nhận có nhiều điểm tích cực về mặt văn hóa, 

đạo đức mà còn được xem như nguồn lực góp phần vào phát triển đất nước. Ngày 

10/01/2018 Bộ chính trị đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa IX về công tác 

tôn giáo trong tình hình mới. Chỉ thị đã nâng lên một bước nhận thức về nguồn 

lực của tôn giáo là: “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực 

của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước”. Quan điểm này tiếp tục được văn 

kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII tái khẳng định lại.  

Như vậy, tôn giáo không chỉ được xem xét ở góc độ bản thể luận (cách tiếp 

cận tập trung vào câu hỏi tôn giáo là gì) mà tôn giáo đã được nhìn nhận nhiều hơn 

ở góc độ chức năng luận (cách tiếp cận tập trung vào câu hỏi tôn giáo làm được 

gì). Các tôn giáo được xem là nguồn lực cả về phương diện tinh thần và cả về 

phương diện vật chất. Những nguồn lực đó là: “nguồn lực con người có tôn giáo; 

                                           
100 Xem thêm Cục Di sản Văn hóa: Danh mục di tích quốc gia đặc biệt, nguồn: http://dsvh.gov.vn/danh-muc-di-
tich-quoc-gia-dac-biet-1752 

http://dsvh.gov.vn/danh-muc-di-tich-quoc-gia-dac-biet-1752
http://dsvh.gov.vn/danh-muc-di-tich-quoc-gia-dac-biet-1752
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nguồn lực từ cơ sở vật chất, nguồn vốn, khả năng vận động, huy động tài chính; 

những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo…”101 

Chính các quan điểm của Đảng và Nhà nước xem tôn giáo như một nguồn 

lực cho phát triển đất nước đã và đang mở rộng hơn nữa cho con đường hội nhập, 

tham gia của các tôn giáo ở Việt Nam vào trong các lĩnh vực của đời sống kinh 

tế-xã hội. Đồng thời, đất nước cũng có thể khai thác tốt hơn nữa các tiềm lực to 

lớn của các tôn giáo hiện nay vào công cuộc phát triển chung.  

Sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố nội lực và 

ngoại cảnh. Nhiều nghiên cứu hiện đại cho rằng, sự phát triển kinh tế phụ thuộc 

phần nào đó vào chính nền văn hóa của mỗi quốc gia, bao gồm cả các yếu tố về 

tôn giáo102. Tôn giáo được xem là một trong những nguồn lực xây dựng và phát 

triển nền kinh tế. Ở Việt Nam, tôn giáo có thể đóng góp đối với phát triển kinh tế 

trên các mặt cụ thể như sau:  

Thứ nhất, tôn giáo thúc đẩy phát triển nền kinh tế nhân bản, góp phần lành 

mạnh hóa các quan hệ kinh tế thông qua các quan niệm về đạo đức, lối sống và 

cách làm ăn kinh tế.  

Tôn giáo có những tác động đa chiều đối với nền kinh tế của các cộng đồng 

và quốc gia nhất định. Nhìn nhận ở khía cạnh tích cực, tôn giáo được xem như 

một trong những động lực và cơ sở để xây dựng các mối quan hệ kinh tế lành 

mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Đối với hiệu suất hoạt động kinh 

tế, tôn giáo có khả năng đóng góp bằng việc cung cấp một nền tảng đạo đức, sự 

trung thực, tin tưởng, tiết kiệm, từ thiện và nhân đạo. Bằng việc thúc đẩy những 

phẩm chất này của người làm kinh tế, tôn giáo sẽ góp phần vào việc đẩy mạnh 

đầu tư và phát triển kinh tế103. Với những phẩm chất đạo đức kinh doanh và làm 

                                           
101 Xem Nguyễn Ngọc Hương: Quan điểm của Đảng ta về tôn giáo trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII, Nguồn: http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/quan-diem-cua-dang-
ta-ve-ton-giao-trong-van-kien-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-postlqnkBlmA.html . 
102 Xem Rachel M. McCleary and Robert J. Barro: The Wealth of Religions The political Economy of Believing 

and Belonging, Princeton University Press, 2019, tr. 54.  
103 Rachel M. McCleary và Robert J. Barro: Religion and Economy, Journal of Economic Perspective – Volume 

20, Number 2 – Spring 2006, tr.49, 51.  

http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/quan-diem-cua-dang-ta-ve-ton-giao-trong-van-kien-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-postlqnkBlmA.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/quan-diem-cua-dang-ta-ve-ton-giao-trong-van-kien-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-postlqnkBlmA.html
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ăn tốt đẹp như vậy, tôn giáo sẽ góp phần vào xây dựng một nền kinh tế nhân bản, 

vì con người. Phát triển kinh tế là để làm lợi mình lợi người chứ không phải là lợi 

mình hại người theo kiểu tư duy “thương trường như chiến trường”, sát phạt lẫn 

nhau.  

Mỗi một tôn giáo đều có những cơ chế để thúc đẩy nỗ lực làm việc, tích lũy 

của cải và đem lại sự thành công cho kinh tế. Lao động, làm việc trở thành nguyên 

tắc trong đời sống của mỗi con người và cần được yêu cầu, khuyến khích. Điều 

này cũng được thể hiện trong chính các quan điểm của các tôn giáo ở Việt Nam. 

Ví dụ như Phật giáo khuyên người lao động cần siêng năng làm việc, cần dậy 

sớm, làm việc chu đáo, không gian dối, làm việc có lớp lang và bảo tồn danh giá 

cho người chủ (Kinh Trường A-hàm, kinh Thiện Sinh, số 16)104. Công giáo cho 

rằng, lao động là một bổn phận. Người nào không chịu làm việc thì “cũng đừng 

ăn”, lao động còn là sự biểu dương các “hồng ân của Đấng Tạo Hóa” và những 

tài năng đã lãnh nhận. Lao động cũng có giá trị cứu chuộc”105. Islam giáo chú 

trọng tới công ăn việc làm và khuyên tín đồ không nên lãng phí thời gian. Công 

ăn việc làm có tầm quan trọng đặc biệt giống như chính hành động thờ phượng. 

Theo Islam giáo, con người cần phải làm việc để kiếm kế sinh nhai cho mình cũng 

như có thể sống độc lập, tự cung tự cấp và để duy trì phẩm giá của mình với các 

đồng nghiệp cũng như cộng đồng/ xã hội106…Các tôn giáo khác ở Việt Nam như 

đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tin Lành…v.v cũng đều khuyên dạy con người 

cần cù lao động, tránh hoang phí.  

Với mỗi cộng đồng tôn giáo nhất định khi chịu sự tác động mạnh mẽ của đạo 

đức tôn giáo thì các công đoạn của quá trình sản xuất, làm ăn kinh tế cũng bị chi 

phối ít nhiều. Các chuẩn mực đạo đức tôn giáo sẽ in dấu lên “phương thức tiến 

                                           
104 Xem Quảng Tánh (03/10/2020): Người lao động & người sử dụng lao động, nguồn: https://giacngo.vn/nguoi-
lao-dong-nguoi-su-dung-lao-dong-post53287.html 
105 Ủy ban Giáo lý đức tin – Hội đồng Giám mục Việt Nam: Sách giáo lý của Hội thánh Công giáo, NXB Tôn 

giáo, Hà Nội, 2011, tr. 676.  
106 Xem Assoc. Prof. Dr. Shukri Ahmad, Dr. Musa Yusuf Owoyemi: The Concept of Islamic Work Ethic: An 

Analysis of some salient points in the Prophetic Tradition, International Journal of Business and Social Science, 

Vol. 3 No. 20 [Special Issue – October 2021], tr. 117. Nguồn: 

https://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_20_Special_Issue_October_2012/12.pdf 

https://giacngo.vn/nguoi-lao-dong-nguoi-su-dung-lao-dong-post53287.html
https://giacngo.vn/nguoi-lao-dong-nguoi-su-dung-lao-dong-post53287.html
https://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_20_Special_Issue_October_2012/12.pdf
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hành sản xuất vật chất, mục tiêu cũng như công cụ được lựa chọn để tiến hành 

hoạt động sản xuất vật chất và cả phương thức sử dụng sản phẩm mà quá trình đó 

mang lại”107. Các mối quan hệ kinh tế một khi có sự tác động của các chuẩn mực 

đạo đức tôn giáo sẽ trở nên lành mạnh và mang ý nghĩa nhân văn, lấy con người 

trở thành mục tiêu của phát triển kinh tế chứ không phải đơn thuần chạy theo lợi 

nhuận. Phát triển kinh tế trước tiên là phục vụ con người. Phật giáo cho rằng, kinh 

tế là điều kiện cần thiết để phục vụ sự tồn tại của con người. Con người muốn sinh 

tồn phải có đầy đủ những nhu cầu vật chất căn bản nhất như ăn, mặc, ở, thuốc 

men… Phật giáo phản đối nghèo khổ về kinh tế và cho rằng chính sự thiếu thốn 

về vật chất sẽ sinh ra các tệ nạn như trộm cắp hoành hành, giết người, bạo lực, phỉ 

báng, chửi rủa, vọng tưởng, phi đạo đức và những dục vọng biến thái, thậm chí 

còn dẫn đến sự leo thang của tội ác, niềm tin tôn giáo bị phá vỡ và sự ổn định của 

trật tự xã hội sẽ không giữ được108. Công giáo chủ trương phát triển các hoạt động 

kinh tế và sản xuất nhằm phục vụ các nhu cầu của con người. Đời sống kinh tế 

không chỉ nhằm để làm ra nhiều sản phẩm, gia tăng lợi nhuận hoặc quyền lực mà 

trước tiên là để phục vụ con người một cách toàn diện. Hoạt động kinh tế phải 

được thực hiện trong khuôn khổ của luân lý, theo sự công bằng xã hội và phù hợp 

với kế hoạch của Thiên Chúa về con người109… Giáo thuyết của các tôn giáo 

khuyên dạy tín đồ không nên theo đuổi các hình thức làm ăn kinh tế gian dối, phi 

pháp, có nguy cơ gây hại cho con người và môi trường. Phật giáo hạn chế một số 

nghành nghề kinh doanh như buôn bán ma túy, rượu bia, chất độc, vũ khí, sát 

sinh…; Islam giáo cấm tín đồ kinh doanh cho vay nặng lãi (riba), cờ bạc (maysir), 

các thực phẩm trái với luật Islam như chất có cồn110, v.v... Phật giáo Hòa Hảo 

                                           
107 Hồ Trọng Hoài: Giá trị đạo đức của tôn giáo đối với việc hình thành lối sống mới ở Việt Nam hiện nay in 

trong Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh: Văn hóa tôn giáo với phát triển bền vững ở Việt Nam, Nxb Lý 

luận Chính trị, Hà Nội, 2015, tr. 201.  
108 Xem Thích Giải Hiền: Kinh tế học Phật giáo, nguồn: https://thuvienhoasen.org/a4309/kinh-te-hoc-phat-
giao-thich-giai-hien 
109 Ủy ban Giáo lý Đức tin – Hội đồng Giám mục Việt Nam: Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo, Nxb Tôn 

giáo, 2011, tr.676.  
110 Hans Visser: The Islamic economy: its origin, its world view and its claims, Central European Review of 

Economics and Management, Vol.3, No.4, 53-89, December 2019, bản PDF, tr.60, nguồn: 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/229812/1/cerem-v3-i4-765.pdf 

https://thuvienhoasen.org/a4309/kinh-te-hoc-phat-giao-thich-giai-hien
https://thuvienhoasen.org/a4309/kinh-te-hoc-phat-giao-thich-giai-hien
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/229812/1/cerem-v3-i4-765.pdf
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khuyên răn tín đồ làm ăn kinh tế thì nên theo các nghề lương thiện, không được 

lừa lọc, bất lương: “Dầu nghề chi làm việc ngay đường/ Ta đừng nên theo kẻ bất 

lương/ Học ngón xảo đề lừa đồng loại”111. Công giáo cấm tín đồ thực hiện các 

hành vi trộm cắp, chiếm đoạt của cải của người khác. Các hành vi trong làm ăn 

kinh tế bị Công giáo lên án vì trái với luân lý, đạo đức như: “đầu cơ, nghĩa là làm 

biến động giá cả cách giả tạo để trục lợi nhưng làm thiệt hại cho tha nhân; hối lộ, 

là làm sai lệch phán đoán của những người phải quyết định theo luật pháp; chiếm 

đoạt và sử dụng riêng của cải chung của xí nghiệp; làm việc cách cẩu thả, gian lận 

thuế, giả mạo các chi phiếu và hóa đơn, chi tiêu quá mức, lãng phí. Chủ ý gây 

thiệt hại cho các tài sản tư nhân hoặc công cộng là nghịch với luật luân lý và phải 

bồi thường” (Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 2409)112…  

Thứ hai, tôn giáo cung cấp nguồn nhân lực dồi dào, sáng tạo với nhiều mô 

hình và cách làm kinh tế hay, đồng thời nhiều tổ chức tôn giáo còn làm cầu nối 

truyền tải các tri thức về kinh tế và làm tăng vốn xã hội giúp cho việc làm ăn kinh 

tế trở nên thuận lợi hơn. 

Đối với phát triển kinh tế thì số lượng và chất lượng nguồn nhân lực tham 

gia lao động sản xuất có vai trò quan trọng, thậm chí là quyết định. Các tôn giáo 

ở Việt Nam hiện nay có khoảng 25 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số Việt Nam. Với 

số lượng tín đồ đông đảo như vậy, thì bản thân các tôn giáo cũng chính là nguồn 

cung cấp nhân lực quan trọng có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi trong phát 

triển kinh tế-xã hội của đất nước. “Tăng trưởng kinh tế ổn định hàng năm của đất 

nước có sự đóng góp từ nguồn nhân lực và nguồn vốn của tín đồ các tôn giáo, họ 

chính là người làm ra của cải không chỉ phục vụ đời sống gia đình mà còn cùng 

với các thành phần xã hội khác góp phần vào phát triển kinh tế của đất nước.”113.  

                                           
111 Dẫn theo Nguyễn Tấn Đạt: Trách nhiệm của Phật giáo Hòa Hảo tham gia giải quyết những vấn đề xung đột 

của xã hội hiện đại in trong Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh: Văn hóa tôn giáo với phát triển bền vững 

ở Việt Nam, Sđd, tr.367. 
112 Ủy ban Giáo lý Đức tin – Hội đồng Giám mục Việt Nam: Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo, Sđd, tr.672.  
113 Xem Lê Thị Liên (05/02/2019): Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước, 

Nguồn:http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/phat-huy-nguon-luc-ton-giao-trong-phat-trien-dat-nuoc.html . 

http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/phat-huy-nguon-luc-ton-giao-trong-phat-trien-dat-nuoc.html
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Tham gia các phong trào phát triển kinh tế của địa phương, thực hiện phương 

châm tốt đời đẹp đạo, phục vụ đạo và đời, tín đồ các tôn giáo đã sáng tạo và phát 

triển nhiều mô hình kinh tế làm ăn giỏi, nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình 

và người lao động. Ví dụ, nhiều gia đình Công giáo xây dựng các mô hình phát 

triển kinh tế đem lại kết quả cao, tiêu biểu như: Gia đình ông Trần Văn Châu (Kim 

Sơn, Ninh Bình) với mô hình nuôi Ngao, thu nhập hàng năm từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng; 

các xã vùng Công giáo ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) có 200 hộ chăn nuôi gia 

súc theo mô hình trang trại, hàng năm thu nhập hằng trăm triệu đồng; trên 100 hộ 

người Công giáo mở tổ hợp, cơ sở sản xuất thủ công nghiệp và dịch vụ kinh doanh; 

ở tỉnh Nghệ An có nhiều gia đình có mô hình chăn nuôi trâu, bò có doanh thu 

hàng tỷ đồng mỗi năm114…. 

Các tôn giáo còn làm cầu nối truyền tải tri thức làm ăn kinh tế trong chính 

giáo thuyết của mình và các tri thức phát triển kinh tế của thế tục. Các tổ chức tôn 

giáo còn góp phần tăng vốn xã hội cho tín đồ. Từ đó họ có thể dễ dàng chia sẻ 

kinh nghiệm, tài chính trong làm ăn kinh tế hơn. Thậm chí tổ chức, chức sắc tôn 

giáo còn có khả năng vận động, kết nối doanh nghiệp, doanh nhân đem tới các cơ 

hội phát triển kinh tế cho cộng đồng tín đồ tại địa phương. Phật giáo khi tới các 

vùng đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa bên cạnh việc truyền đạo thì tôn giáo 

này còn tham gia giúp đỡ bà con cải thiện đời sống kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Cùng với công tác từ thiện giúp đỡ về vật chất thì các tu sĩ Phật giáo còn dạy bà 

con cách chi tiêu tiết kiệm, phát triển các ngành nghề có thế mạnh của địa phương 

và phù hợp với khả năng của mình. Không những vậy, “các ban Phật giáo còn chủ 

động tìm kiếm các hợp đồng lao động cung cấp công ăn việc làm cho đồng bào 

dân tộc thiểu số có thêm thu nhập”115. Tin Lành khi truyền giáo tới các vùng dân 

tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Tây Bắc còn mang theo tri thức về cách thức làm ăn 

                                           
114 Xem Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc lần thứu VII (nhiệm kỳ 2018-2023), Hà Nội, 2018, tr.29.  
115 Nguyễn Thị Tuyến: Giáo hội Phật giáo Việt Nam với “xóa đói giảm nghèo” in trong Hòa thượng, TS. Thích 

Thanh Điện – Thượng tọa, TS. Thích Đức Thiện, Đại đức Thích Đạo Thịnh, TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ 

biên) (2020): Một số hoạt động Phật sự góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong thời kỳ phát triển và hội nhập 

quốc tế, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr.593.  
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định cư định canh, sử dụng các phương tiện cơ giới trong nông lâm nghiệp, góp 

phần thay đổi các quan niệm về lao động, giá trị cá nhân, của cải, sự giàu có…116 

Thứ ba, tôn giáo đề cao xây dựng một nền kinh tế chia sẻ, khuyến khích tham 

gia đóng góp vào các chương trình xã hội hóa y tế, giáo dục và đẩy mạnh các 

hoạt động từ thiện xã hội góp phần giảm tải gánh nặng lên nền kinh tế của đất 

nước cũng như thúc đấy quá trình giảm nghèo, bảo vệ môi trường và phát triển 

bền vững.  

Các tôn giáo bên cạnh đề cao tính nhân bản khi phát triển kinh tế còn thể 

hiện quan điểm về một nền kinh tế chia sẻ. Giáo thuyết của các tôn giáo nhìn 

chung đều chủ trương khuyên tín đồ của mình lao động sản xuất, làm ra của cải 

vật chất và đem thành quả lao động của mình chia sẻ với người khác. Sự phát triển 

kinh tế theo đó không chỉ phục vụ chính bản thân người làm kinh tế mà còn để 

giúp đỡ những người khác (tha nhân), đặc biệt là những người yếu thế, nghèo khổ 

hơn chứ không phải chạy theo sự hơn thua, cạnh tranh “một mất một còn”.  

Chẳng hạn, theo quan điểm của Phật giáo, nguồn thu nhập của quốc gia hay 

cá nhân đều nên phân thành bốn phần để sử dụng: 1. Một phần dùng cho nhu cầu 

thường nhật như ăn, mặc, ở, đi lại, y tế…2. Một phần để dành dùng khi cấp bách. 

3. Một phần dùng kiến tạo công đức phước báo như bố thí, cúng dường, phúc lợi 

xã hội, viện trợ nước nghèo…4. Một phần dùng để đầu tư, tái đầu tư để mở rộng 

sự nghiệp, phát triển đất nước. Khi phát triển kinh tế có được tiền tài thì ngoài làm 

cho bản thân “sung túc”, cần phải phụng dưỡng cha mẹ, lo cho gia đình, giúp đỡ 

đồng nghiệp, người thân, và cúng dường các bậc đạo đức tu hành117. Phật giáo 

Hòa Hảo cũng dạy người làm ăn kinh tế cần có sự cần kiệm, tích lũy để thực hiện 

lý tưởng hành đạo “Đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh”, không nên 

tham lam ích kỷ mà cần “bố thí” giúp đỡ người khác: “Muốn trừ tham phải liệu 

                                           
116 Xem thêm các tài liệu: Vũ Thị Thu Hà (chủ biên): Biến đổi của Đạo Tin lành trong phát triển bền vững ở Việt 

Nam hiện nay, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2020, tr.104; Mai Minh Nhật: Đạo Tin lành trong cộng đồng người 

Cơho Chil ở Lâm Đồng, Nghiên cứu Tôn giáo, Số 04 (172), 2018, tr.87.  
117 Xem Thích Giải Hiền: Kinh tế học Phật giáo, Nguồn: https://thuvienhoasen.org/a4309/kinh-te-hoc-phat-
giao-thich-giai-hien 

https://thuvienhoasen.org/a4309/kinh-te-hoc-phat-giao-thich-giai-hien
https://thuvienhoasen.org/a4309/kinh-te-hoc-phat-giao-thich-giai-hien
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cách nào? Phải bố thí diệt lòng ích kỷ.”118. Với người Islam giáo, Zakat (bố thí, 

chia sẻ cho người khó khăn, người có nhu cầu) đã trở thành một trong 5 trụ cột 

của tôn giáo này. Người Công giáo cũng đề cao tình yêu thương tha nhân và chia 

sẻ với người nghèo, lên án những ai quay lưng lại với họ: “Ai xin thì hãy cho; ai 

muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi” (Mt 5,42)119… Sự san sẻ với người khó 

khăn hơn mình về các điều kiện kinh tế, vật chất, kiềm kế sự tham lam, ích kỷ 

như các tôn giáo chủ trương không phải triệt tiêu động lực phát triển kinh tế. Nhìn 

nhận ở khía cạnh tích cực thì quan điểm chia sẻ kinh tế như vậy sẽ càng làm tăng 

thêm tính nhân bản và sự bền vững cho nền kinh tế.  

Làm ăn kinh tế là làm giàu cho bản thân và cộng đồng, san sẻ để giảm bớt 

khoảng cách giàu nghèo, phát triển kinh tế đi đôi với trách nhiệm xã hội và công 

bằng xã hội…như các tôn giáo kêu gọi đều là những quan điểm phù hợp với đường 

lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay của đất nước 

ta. Với các chuẩn mực đạo đức của mình, các tôn giáo có đóng góp vào việc xây 

dựng các mối quan hệ kinh tế lành mạnh, việc tìm kiếm cơ hội hay phát triển các 

hoạt động kinh tế để làm giàu không phải dựa trên các hành vi bất chính, vi phạm 

các tiêu chuẩn đạo đức xã hội. Điều đó đặc biệt có ý nghĩa và tác động mạnh đối 

với những người tôn giáo có niềm tin tôn giáo. Bởi vì: “Khi tín đồ có niềm tin tôn 

giáo thì trách nhiệm trong hoạt động kinh tế, xã hội được thực hiện bằng chính 

niềm tin, tinh thần hăng say lao động và làm giàu “chính đáng”. Ở đó, niềm tin 

đạo đức, giới răn, chuẩn mực của tôn giáo ảnh hưởng tích cực đến chủ thể làm 

kinh tế, đến mục tiêu, phương thức thực hiện. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ 

môi trường, phát triển kinh tế không xa rời đạo đức xã hội, trách nhiệm xã hội 

chính là đóng góp của tôn giáo trong phát triển đất nước”120.  

                                           
118 Dẫn theo Nguyễn Tấn Đạt: Trách nhiệm của Phật giáo Hòa Hảo tham gia giải quyết những vấn đề xung đột 

của xã hội hiện đại in trong Trần Văn Chánh – Bùi Thanh Hải (Chủ biên): Phật giáo Hòa Hảo Một tôn giáo cận 

nhân tình trong lòng dân tộc, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017, tr.367-368.  
119 Dẫn theo Ủy ban Giáo lý Đức Tin – Hội Đồng Giám mục Việt Nam: Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo, 

Sđd, tr. 680.  
120 Xem Lê Thị Liên (05/02/2019): Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước, Nguồn: 

http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/phat-huy-nguon-luc-ton-giao-trong-phat-trien-dat-nuoc.html. 

http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/phat-huy-nguon-luc-ton-giao-trong-phat-trien-dat-nuoc.html
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Xuất phát từ quan điểm như vậy, các tôn giáo đều khuyến khích tín đồ và 

vận động người dân tham gia các công tác từ thiện. Các tổ chức tôn giáo trở thành 

điểm quy tụ, kết nối nhiều doanh nhân ủng hộ vật chất và tài chính giúp đỡ những 

người có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân vùng thiên tai dịch bệnh, thực hiện khám 

chữa bệnh, dạy học miễn phí. Thông qua các hoạt động như vậy, các tôn giáo nhìn 

chung ở Việt Nam “đang vươn lên để trở thành một ngành kinh tế, một nguồn 

cung ứng các dịch vụ công như y tế, giáo dục, nguồn lực văn hóa đạo đức cũng 

như chức năng mới mẻ “an ninh sinh tồn”“121.  

Thứ tư, các cảnh quan tôn giáo góp phần vào phát triển kinh tế du lịch, trở 

thành nơi thu hút người đến thăm quan đông đảo, kích thích kinh tế địa phương 

phát triển và tạo công ăn việc làm cho người dân tại chỗ.  

Nhiều địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay đều mang 

tính tôn giáo và có sự góp phần không nhỏ của các cộng đồng tôn giáo trong việc 

gìn giữ và tu bổ. Các địa điểm tôn giáo không chỉ là nơi chỉ dành cho các tín đồ 

tới hành hương, trải nghiệm về mặt tâm linh mà còn là điểm ghi dấu các di sản 

văn hóa của dân tộc. Chính các địa điểm này trở thành nơi thu hút nhiều du khách 

trong và ngoài nước tới tham quan. Họ tới nhiều điểm thiêng khác nhau không chỉ 

vì các mục đích tâm linh tôn giáo hay là để có trải nghiệm thiêng liêng theo nghĩa 

truyền thống, mà còn để thưởng thức sự hấp dẫn về mặt văn hóa và di sản122.  

Với đặc điểm kép vừa mang tính thiêng vừa là nơi hội tụ các giá trị văn hóa, 

các danh lam thắng cảnh, cơ sở các tôn giáo là nguồn lực không thể thiếu trong 

phát triển du lịch và góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển ở nhiều địa phương trên 

cả nước. Chẳng hạn như quần thể Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ở Quảng Ninh, 

chùa Hương ở Hà Nội, Thiền viện Tây Thiên ở Vĩnh Phúc, chùa Bái Đính ở Ninh 

Bình, chùa Tam Chúc ở Hà Nam, chùa Thiên Mụ ở Thừa Thiên Huế của Phật 

                                           
121 Đỗ Quang Hưng (24/2/2021): Phật giáo Việt Nam với công tác đảm bảo an sinh xã hội trong sự phát triển bền 

vững và hội nhập quốc tế của đất nước, nguồn: http://danvan.vn/Home/Cong-tac-ton-giao/13430/Phat-giao-
Viet-Nam-voi-cong-tac-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-trong-su-phat-trien-ben-vung-va-hoi-nhap-quoc-te-cua-dat-
nuoc.  
122 Xem Dallen J. Timothy và Daniel H. Olsen (2006): Tourism, Religion and Spiritual Journeys, Routledge, New 

York, tr.5.  

http://danvan.vn/Home/Cong-tac-ton-giao/13430/Phat-giao-Viet-Nam-voi-cong-tac-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-trong-su-phat-trien-ben-vung-va-hoi-nhap-quoc-te-cua-dat-nuoc
http://danvan.vn/Home/Cong-tac-ton-giao/13430/Phat-giao-Viet-Nam-voi-cong-tac-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-trong-su-phat-trien-ben-vung-va-hoi-nhap-quoc-te-cua-dat-nuoc
http://danvan.vn/Home/Cong-tac-ton-giao/13430/Phat-giao-Viet-Nam-voi-cong-tac-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-trong-su-phat-trien-ben-vung-va-hoi-nhap-quoc-te-cua-dat-nuoc
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giáo, nhà thờ đá Sapa (Lào Cai), nhà thờ lớn Hà Nội, nhà thờ đá Phát Diệm, nhà 

thờ Đức Bà ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhà thờ gỗ ở Kon Tum của Công giáo, 

thánh thất Cao Đài ở Tây Ninh…v.v đã trở thành điểm đến không thể thiếu đối 

với khách thập phương.  

Danh lam thắng cảnh tôn giáo trên khắp các miền của cả nước đã trở thành 

một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển loại hình du lịch tâm linh. Đi 

kèm với các danh lam, di tích tôn giáo là các lễ hội có số lượng lớn người quan 

tâm, tham gia. Trên cơ sở thu hút khách tới thăm quan, vãn cảnh và tham gia lễ 

hội, các cảnh quan tôn giáo đồng thời đã gián tiếp góp phần vào thúc đẩy các loại 

hình kinh tế dịch vụ đi kèm như vận tải, bán hàng lưu niệm, bán sản vật của địa 

phương, kinh doanh nhà hàng, khách sạn…v.v từ đó tạo ra nhiều công ăn việc làm 

cho hàng triệu lao động, góp phần tăng thêm nguồn thu nhập cho nhân dân  và 

kích thích nền sản xuất ở địa phương. Sự có mặt của các cảnh quan tôn giáo còn 

đang trở thành một yếu tố thiết yếu trong nhiều dự án, khu quy hoạch du lịch của 

nhiều doanh nghiệp lớn trên cả nước. Có thể nói, các cơ sở di tích, danh lam thắng 

cảnh tôn giáo thực sự là một trong những nguồn tài nguyên văn hóa rất quan trọng 

cho việc phát triển ngành kinh tế không khói – du lịch - ở Việt Nam hiện nay.  

6.4. Đóng góp của tôn giáo trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

Bảo vệ môi trường là nhu cầu tự thân và cũng là bổn phận của các cộng đồng 

tôn giáo. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cộng đồng tôn giáo xuất phát từ 

chính đòi hỏi trong các lời răn dạy của các đấng thiêng. Với hầu hết các tôn giáo, 

môi trường tự nhiên cũng chính là sản phẩm của các đấng thiêng liêng (Thần, 

Chúa, Thượng Đế…) hoặc giới tự nhiên và con người luôn có mối quan hệ tương 

hỗ, nương tựa vào nhau. Bảo vệ, tôn trọng môi trường cũng chính là tuân theo lời 

răn dạy của đấng thiêng, tôn kính và tôn vinh những gì mà đấng thiêng sáng tạo 

ra hoặc việc bảo vệ môi trường cũng là tuân theo quy luật tự nhiên để con người 

có thể sinh tồn được (như trường hợp quan điểm của Phật giáo). Các tôn giáo còn 

cung cấp cả các gợi ý để bảo vệ môi trường, hướng tới một nền sinh thái học cân 



225 

 

bằng và bền vững. Các quan điểm này về môi trường được thể hiện rõ trong các 

giáo thuyết của những tôn giáo đang có mặt ở Việt Nam hiện nay.  

Quan điểm của Kinh điển Phật giáo về môi trường: Quan điểm của Phật giáo 

về môi trường dựa trên nền tảng giáo lý sâu sắc. Đó là Tứ diệu đế, thuyết Duyên 

khởi, luật Nhân quả, quan điểm chúng sinh bình đẳng, chúng sinh hữu tình, quan 

điểm từ bi, giáo lý vô ngã v.v. đã có ảnh hưởng lớn đến ý nghĩ, hành động của 

mỗi tín đồ Phật giáo.  

Theo quan điểm của Phật giáo, xét trong tổng thể môi trường tự nhiên, con 

người cũng là một bộ phận. Kinh điển Phật giáo chỉ ra rằng, thế giới được chia 

thành ba cõi là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Chúng sinh, theo kinh Phật bao 

gồm tất cả các loài sinh từ trứng, sinh từ thai, sinh ở chỗ ẩm ướt, … sống trong ba 

cõi này vẫn trong vòng luân hồi sinh tử. Ở Sắc giới, chúng sinh do hóa sinh nên 

vẫn còn hình dạng thân người được cấu tạo bằng bốn “chủng tử” là Đất – Nước – 

Gió – Lửa (Tứ đại).  

Thuyết Duyên khởi, luật Nhân quả của Phật giáo cho rằng con người và giới 

tự nhiên có sự liên kết, tương hỗ lẫn nhau. Môi trường tự nhiên là một trong những 

yếu tố bất khả phân ly đối với sự sống. Giữa môi trường và sự sống của con người 

luôn có mối quan hệ khăng khít bền chặt, không thể tách rời, theo đó mọi sự vật 

đều giới hạn, tương đối, và phụ thuộc lẫn nhau. Mối quan hệ giữa con người với 

môi trường thiên nhiên chính là mối quan hệ nhân quả. Mối quan hệ này tích cực 

hay tiêu cực đều có sự liên quan đến sự tồn vong của hai bên. Nguyên tắc của Lý 

duyên khởi gồm: 

“Do cái này có mặt nên cái kia có mặt 

Do cái này không có mặt nên cái kia không có mặt 

Do cái này sinh nên cái kia sinh 

Do cái này diệt nên cái kia diệt”123 

                                           
123 Thích Chơn Thiện (1993), Phật học khái luận, Ban Giáo dục Tăng ni ấn hành, tr138 
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Kinh điển Phật giáo đề cao con người, đề cao vị trí con người cao cả hơn tất 

cả “chúng sinh” hữu tình. Song, vì con người là có tri thức nên bản thân mỗi người 

phải chịu trách nhiệm về chính bản thân mình và với môi trường xung quanh. Phật 

giáo gợi ý rằng, để bảo vệ môi trường thì con người cần đề cao tâm thanh tịnh; 

đồng thời đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với môi trường thiên nhiên 

cũng chính là tôn trọng môi trường thiên nhiên. Quan điểm của Phật giáo cho 

rằng, những hành động gây tổn hại đến môi trường, vạn vật đều do tâm không 

thanh tịnh, vì thế, giáo lý Phật giáo thường khuyên tín đồ:  

“Không làm mọi điều ác 

Thành tựu các hạnh lành 

Tâm ý giữ trong sạch. 

Chính lời chư phật dạy”124 

Triết lý duyên khởi cho con người thấy rõ, không có thiên nhiên thì con người 

không có môi trường sống. Nếu môi trường sống bị phá hoại thì ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến đời sống vật chất và tinh thần của con người. Con người sống 

dựa vào tự nhiên nên cần có thái độ ứng xử với tự nhiên theo tinh thần trung đạo, 

nghĩa là thân thiện với môi trường thông qua hành động ứng xử hàng ngày. 

Phật giáo chủ trương con người cần tôn trọng và bảo vệ môi trường tự nhiên, 

muôn vật vì chúng sinh đều hữu tình, đều là bà con quyến thuộc của nhau. Kinh 

Phạm Võng Phật dạy: “Tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Từ nhiều 

đời, ta đều thác sinh nơi đó. Vì lẽ ấy nên chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ 

ta. Nếu giết chúng để ăn thịt, thời chính là giết cha mẹ ta, mà cũng là giết thân cũ 

của ta”125. Chúng sinh ở đây bao gồm tất cả mọi loài động vật hữu tình trong đó 

có cả loài người, có cảm giác, có hệ thần kinh, có tình cảm, biết đau đớn và sung 

sướng. Họ cần được ứng xử bình đẳng như nhau, được tôn trọng quyền sống như 

nhau. 

                                           
124 Thích Minh Châu (2016), Kinh Pháp Cú, Nxb. Phương Đông, Hà Nội, tr 85. 

125Kinh Phạm Võng (1985), Thích Trí Tịnh (dịch), Phật học viện Quốc tế, Tr 30. 
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Đối với tín đồ Phật giáo, thực hiện giới cấm sát sinh là một phần trong quá 

trình tu tập giải thoát, đồng thời còn là nguyên tắc đạo đức. Trong kinh điển Phật 

giáo đề cao việc cấm sát sinh. Nhưng trong một số trường hợp được phép nhằm 

đảm bảo sức khỏe, nhưng không được thờ ơ với sự đau khổ của con vật. Bởi nếu 

thờ ơ với sự đau khổ của chúng sinh sẽ không thể tăng trưởng lòng từ bi với muôn 

loài. Trên bình diện này, tinh thần từ bi không sát sinh, ăn chay, có thể nói là một 

giải pháp góp phần giải quyết tận gốc vấn đề về khủng hoảng môi trường hiện 

nay. 

Quan điểm của Kinh thánh Công giáo và Tin Lành về môi trường: Kinh 

thánh Công giáo và Tin Lành về môi trường có một số điểm cần lưu ý như sau. 

Thứ nhất, môi trường tự nhiên từ thành phần cho tới quy luật hoạt động là do 

Thiên Chúa/ Chúa Trời sáng tạo ra; Thứ hai, con người vừa được trao quyền thống 

trị tự nhiên nhưng cũng phải có trách nhiệm bảo vệ tự nhiên; Thứ ba, môi trường 

tự nhiên là ngôi nhà chung của muôn loài, không phải chỉ của riêng con người. 

Mỗi loài đều có những lối sống và đặc điểm riêng, đồng  thời có mối quan hệ 

tương hỗ với nhau; Thứ tư, khi xem xét quan điểm Kinh thánh của Công giáo và 

Tin Lành về môi trường tự nhiên cần chú ý tới tính lịch sử thần học. Việc giải 

thích quan điểm Kinh thánh về môi trường cũng trải qua nhiều giai đoạn khác 

nhau và ngày càng trở nên hoàn bị hơn theo hướng tiếp cận Kinh thánh một cách 

toàn diện. Cách giải thích Kinh thánh về môi trường của giới Công giáo và Tin 

Lành nhìn chung đến nay về cơ bản đã thoát khỏi thuyết lấy con người làm trung 

tâm và không còn xem con người trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên 

không còn theo chiều hướng thống trị, khai thác mà có sự chăm sóc, tương tác lẫn 

nhau. Thay vì nhìn tự nhiên chỉ đơn giản như một sân khấu trên đó vở kịch của 

con người biểu diễn, những người Kitô hữu đã phục hồi lại tầm nhìn mang tính 

chất Kinh thánh hơn và cho rằng toàn bộ lịch sử con người diễn ra trong bối cảnh 

của giới tự nhiên và tiếp nối với giới tự nhiên126; Thứ năm, con người có những 

                                           
126 Xem David Landis Barnhill and Roger S. Gottlieb (2001): Deep Ecology and World Religions New Essays on 

Sacred Grounds, Sđd: 216. 
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giới hạn trước môi trường tự nhiên, khai thác hợp lý các nguồn lực tự nhiên chứ 

không phải có sức mạnh toàn năng hay có thể khai thác thỏa thích các nguồn lực 

tự nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Thiên Chúa/ Chúa Trời đã trao cho 

con người việc bá chủ mặt đất (St/ Sáng thế 1, 28) nhưng điều đó không có nghĩa 

là con người được quyền lạm dụng bừa bãi thiên nhiên. Con người cần phải biết 

đối xử với thiên nhiên cũng giống như Thiên Chúa/ Chúa Trời đối với giới tự 

nhiên. Chính Ngài đã tạo dựng nó do tình thương và chăm sóc nó cách âu yếm127. 

Quan điểm của Islam giáo về môi trường: Giáo thuyết của Islam có khái 

niệm trung tâm là Tawhid (Thượng Đế là độc nhất). Thượng Đế chính là Đấng 

Tạo Hóa, tạo ra vạn vật, từ giới tự nhiên, động vật, con người và các thứ khác. 

Trong Kinh Qur’an đã nói rõ:  

“1-Đấng Rất mực Độ lượng (Allah)! 

2- Đã dạy (Kinh) Qur’an.  

3- Đã tạo hóa con người.  

4- Đã dạy y (con người) ăn nói rành rõi, thông suốt.  

5- Mặt trời và mặt trăng (đã được) tính toán (sắp xếp); 

6- Thảo mộc (hay tinh tú) và cây cối (cả hai) đều quì lạy Ngài.  

7- và bầu trời mà Ngài đã dựng cao và Ngài đã thiết lập chiếc Cân.  

8- Để các người không được vượt quá mức cân bằng.  

9- Và hãy cân đúng (thăng bằng) và chớ cân thiếu;  

10- Và trái đất mà Ngài đã trải rộng cho gia súc.  

11- Nơi đó mọc ra hoa quả và cây chà-là nặng trĩu hạt.  

12- Và lúa thóc với cộng rạ và hương thơm (của cây cỏ).  

13- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi (Jinn và con người) mà hai 

ngươi phủ nhận?” (Ar-Rhaman 55: 1-16)128.  

                                           
127 Phương Nam, Thần học sinh thái (Thời sự Thần học – Số 17 – Tháng 9/1999, tr.50-59), 

https://tsthdm.blogspot.com/2013/03/than-hoc-sinh-thai.html, truy cập ngày 6/3/2020.  

 
128 Xem Thiên Kinh Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Hassan Bin Abdul Karim chuyển ngữ 

với sự cộng tác của Abdull Halim Ahmed, Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh 

Qur’an, bản PDF, tr. 531.  

https://tsthdm.blogspot.com/2013/03/than-hoc-sinh-thai.html
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Nguyên lý Tawhid trong Islam đòi hỏi các thứ được tạo ra không chỉ bởi 

Thượng Đế mà còn có sự phụ thuộc vào một nguồn sống chính là Thượng Đế. 

Kinh Qur’an viết: “Allah! Không có Thượng Đế nào khác, chỉ một mình Ngài (là 

Thượng Đế), Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu và Nuôi Dưỡng vạn vật” (Âl-Imrân, 

3: 2). Vạn vật được Thượng Đế tạo ra nhưng không phải tồn tại độc lập tách biệt 

với Thượng Đế. “Allah khởi sự việc tạo hóa rồi phục hồi nó, rồi các người sẽ được 

đưa về gặp Ngài trở lại” (Ar-Rum, 30: 11)129.  

Quan điểm của Islam giáo cho rằng, con người khác biệt với các thành phần 

khác của vũ trụ và có một vị trí đặc biệt so với các thành phần khác của vũ trụ. 

Con người được đặt làm đại diện của Thượng Đế trên trái đất (Xem Al-Baqara, 

2:30). Con người tồn tại trong khoảng thời gian có giới hạn trên trái đất nhưng tất 

cả những gì họ cần để sinh tồn đều có sẵn trên trái đất. Khi Adam và vợ Adam rơi 

xuống khỏi Thiên đàng thì sẽ có một nơi ở và một cuộc sống suốt một thời gian 

trên trái đất (xem Al-Baqara, 2:36). Giới tự nhiên trên trái đất được tạo ra là để 

cho con người sử dụng và làm đầy đủ cho cuộc sống của con người. “Ngài là Đấng 

đã làm ra trái đất cho các người sử dụng. Do đó, hãy băng qua các nẻo đường của 

nó và dùng thực phẩm của Ngài (Allah). Và sự phục sinh sẽ trở về với Ngài.” (Al-

Mulk, 67: 15).  

Tuy nhiên, ở một cấp độ khác thì con người là một phần của vũ trụ này. Tất 

cả các yếu tố trong vũ trụ bổ sung cho nhau trong một chỉnh thể được tích hợp lại. 

Do đó nếu chỉ nhìn nhận quan điểm của Islam về giới tự nhiên theo một chiều thì 

không đúng mà cần phải nhìn thấy tính phức hợp và tổng thể. Từ đó mới hiểu 

được Islam giáo là một tôn giáo tôn trọng vũ trụ và giới tự nhiên130. Kinh Qur’an 

khẳng định, việc tạo ra trái đất và vũ trụ còn lớn hơn cả việc tạo ra con người: 

“Chắc chắn việc tạo hóa các tầng trời và trái đất lớn hơn việc tạo hóa loài người, 

nhưng đa số nhân loại không biết” (Ghafir, 40: 57)131. Tất cả mọi thứ của môi 

                                           
129 Xem Thiên Kinh Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Tlđd, tr. 405.  
130 Xem Nawal Ammar: Islam and Deep Ecology in trong David Landis Barnhill and Roger S. Gottieb: Deep 

Ecology and World religions New Essays on Sacred Ground, State University of New York Press, 2001, tr.194.  
131 Xem Thiên Kinh Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Tlđd, tr. 473.  
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trường tự nhiên từ các ngọn núi, biển cả, cây cối, mặt trời, mặt trăng, các vì 

sao…v.v cũng như các sinh vật sống đều để tôn vinh Thượng Đế. Do đó “tất cả 

mọi hiện tượng tự nhiên phải được tôn trọng vì đó là một tạo hóa của Thượng Đế, 

và/hoặc là một dấu hiệu của Thượng Đế, và để dâng hiến cho Thượng Đế”132.  

Trái đất, môi trường tự nhiên được tạo ra phục vụ con người nhưng không 

phải vì thế mà con người có thể không cần quan tâm hay tự do phá vỡ sự cân bằng 

của tự nhiên. Con người không thể chỉ biết khai thác, phá hủy môi trường mà 

không cần chú ý tới sự bền vững của tự nhiên. Mặc dù trái đất do con người khai 

thác vì con người được đại diện cho Thượng Đế trên trái đất. Nhưng con người 

cũng chỉ là những người quản lý đơn thuần chứ không phải chủ sở hữu trái đất. 

Chủ quyền đối với trái đất, môi trường tự nhiên theo Islam chỉ có một mình 

Thượng Đế133. Kinh Qur’an viết: “Há ngươi (hỡi người!) không biết rằng Allah 

cai trị các tầng trời và trái đất hay sao? Và ngoài Ngài ra, các ngươi không có một 

vị Bảo hộ hay một vị Cứu tinh nào khác.” (Al-Baqarah, 2:107)134. Ẩn đằng sau 

các hiện tượng tự nhiên đều có bóng dáng và sức mạnh của Thượng Đế mà Kinh 

Qur’an xem đó như là các dấu hiệu của Ngài: “Và trong các Dấu hiệu của Ngài 

có điểm này: Ngài gởi những luồng gió bay đi như những người mang tin mừng 

(về trận mưa sắp đến) và để cho các người nếm mùi Khoan dung của Ngài và để 

cho những chiếc tàu buồm lướt sóng (vượt trùng dương) theo sự Chỉ-huy của Ngài 

và để cho các người tìm kiếm thiên lộc của Ngài và để cho các người tạ ơn Ngài.” 

(Ar-Rum, 30: 46)135. Gió thổi, làm dịch chuyển các đám mây, làm mưa rơi hồi 

sinh đất khô cằn…v.v tất cả đều là do Thượng Đế làm (Xem Ar-Rum, 30: 48-50).  

Trật tự của giới tự nhiên không thay đổi nhưng con người thì lại có tự do lựa 

chọn bất tuân theo lời của Thượng Đế. Sự tự do hành động của con người có thể 

dẫn tới phá hủy môi trường tự nhiên. Giáo thuyết của Islam cũng cảnh báo những 

                                           
132 Ghazi bin Muhammad, Reza Shah-Kazemi and Aftab Ahmed: The Holy Qur’an and the environment, The 

Royal AAL AL-BAYT Institute for Islamic thought, September-2010, file PDF, tr. 11-12.  
133 Xem Ghazi bin Muhammad, Reza Shah-Kazemi and Aftab Ahmed: The Holy Qur’an and the environment, 

Tlđd, tr.21.  
134 Xem Thiên Kinh Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Tlđd, tr. 17.  
135 Xem Thiên Kinh Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Tlđd, tr. 409.  
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hành động “tội ác” của con người làm phá vỡ giới tự nhiên sẽ phải lãnh nhận 

những hậu quả và buộc con người phải thức tỉnh trở lại với lời dạy của Thượng 

Đế. Trong Kinh Qur’an nói: “Tội ác xuất hiện trên đất liền và biển cả là vì những 

hành vi thối nát do bàn tay của con người đã làm ra, cho nên (Allah) cho họ nếm 

(hậu quả) của những điều mà họ đã làm để may ra họ còn có dịp (tỉnh ngộ và) 

quay về (với nẻo chánh).” (Ar-Rum, 30:41)136.  

Những người làm việc thiện sẽ được Thượng Đế ban mưa thuận gió hòa 

(Thiên lộc), còn những người bất tuân, không tin thì sẽ không được Thượng Đế 

thương và bị trừng phạt. Các hình phạt của Thượng Đế có thể diễn ra dưới các 

hình thức mà ngày nay gọi là các thiên tai như: cuồng phong có mưa đá, tiếng thét 

dữ dội như sấm sét, sạt lở đất, lũ lụt. Kinh Qur’an đã viết lại sự trừng phạt của 

Thượng Đế đối với những người “ngạo mạn trên trái đất” như sau: “TA đã bắt 

phạt tất cả bọn chúng tùy theo tội của từng đứa. Trong bọn chúng, có kẻ đã bị TA 

trừng phạt bằng một trận cuồng phong có mưa đá (như đối với người dân của Lut); 

có kẻ đã bị TA trừng phạt bằng một tiếng thét dữ dội (như đối với người dân 

Thamdud); có kẻ đã bị TA trừng phạt bằng cách nhấn chìm dưới nước (như Firaun 

và Haman). Và Allah không phải là Đấng đã hãm hại chúng mà chính chúng đã 

tự làm hại bản thân mình.” (Al-Ankabut, 29:40)137.  

Giáo thuyết của Islam giáo đưa ra các gợi ý về những giải pháp đối với các 

vấn đề môi trường. Giới tự nhiên do Thượng Đế tạo ra, con người cần có sự kính 

sợ Thượng Đế. Con người không nên phá vỡ sự cân bằng vốn dĩ đã được Thượng 

Đế định đặt trong giới tự nhiên. “Và bầu trời mà Ngài đã dựng cao và Ngài đã 

thiết lập chiếc Cân. Để các người không được vượt quá mức cân bằng.” (Ar-

Rahman, 55: 7-8)138. Con người cần đi lại khiêm nhường trên trái đất, không được 

sử dụng các nguồn lực tự nhiên một cách phung phí, và phải biết sử dụng đúng 

theo quy luật của giới tự nhiên (ăn trái khi chín, con nào ăn thịt thì để ăn thịt, con 

                                           
136 Xem Thiên Kinh Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Tlđd, tr. 408.  
137 Xem Thiên Kinh Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Tlđd, tr. 401.  
138 Xem Thiên Kinh Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Tlđd, tr. 531.  
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nào chuyên chở thì để chuyên chở): “Và Ngài (Allah) là Đấng đã cho sản xuất các 

ngôi vườn có hàng dậu và không có hàng dậu, và chà là, và rẫy trồng đủ loại hoa 

mầu, và trái ô-liu và trái lựu giống nhau (về mặt trái hạt) nhưng khác nhau (về 

mặt phẩm chất). Hãy ăn trái của chúng khi trái chín nhưng hãy trả phần thuế (hoa 

lợi) vào ngày gặt hái và chớ phung phí bởi vì Allah không yêu thương những kẻ 

phung phí. Và trong loài thú nuôi, có con dùng để chuyên chở và có con dùng để 

ăn thịt. Hãy ăn thịt con nào Allah cung cấp cho các người nhưng chớ dẫm theo 

bước chân của Shaytàn bởi vì nó là kẻ thù công khai của các ngươi.” (Al-An’am, 

6: 141-142)139. Con người cũng không nên ăn uống quá độ (xem Al-Araf, 7:31). 

Quan điểm của Islam là nhằm hướng tới sự cân bằng về sinh thái, tôn trọng các 

quy luật của giới tự nhiên do Thượng Đế đã sắp đặt.  

Đạo Cao Đài: Quan điểm về môi trường tự nhiên trong giáo thuyết của Cao 

Đài là sự tích hợp quan điểm của nhiều học thuyết khác nhau, bao gồm cả Tam 

giáo (Nho, Phật, Đạo) và một phần từ Công giáo. Theo quan điểm của Cao Đài, 

vũ trụ và vạn vật, kể cả con người là do Thượng Đế (còn gọi là Đấng Chí Tôn, 

Thầy, Trời) tạo ra: “Lập Thiên bàn để thờ Đấng Chí Tôn là Tạo Hóa. Đấng ấy 

sanh hóa chúng ta, lại gầy dựng Kiền Khôn Thế Giới, sanh sản muôn vật, cho 

chúng ta hưởng nhờ, thì chúng ta để thờ kính Đấng ấy”140. Thượng Đế khai sinh 

ra trời đất, cả Tiên, Phật và vận hành giới tự nhiên: “…Khai Thiên Địa vốn Thầy, 

sanh Tiên, Phật cũng Thầy; Thầy đã nói một Chơn Thần mà biến Càn Khôn Thế 

Giái và cả nhơn loại. Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy. Các con là chư Phật, 

chư Phật là các con. Có Thầy mới có các con, có các con rồi mới có chư Thần, 

Thánh, Tiên, Phật. Thầy khai Bát Quái mà tác thành Càn Khôn Thế Giái, nên mới 

gọi là Pháp; Pháp có mới sanh ra Càn Khôn Vạn Vật rồi mới có người, nên gọi là 

Tăng…” (Thánh ngôn hiệp tuyển, quyển I)141. Sự vận động của vạn vật đều do 

Thượng Đế tác động vào thông qua quy luật Âm Dương: “Thầy đã nói với các 

                                           
139 Xem Thiên Kinh Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Tlđd, tr. 146.  
140 Nguyễn Văn Kinh: Giảng đạo yếu ngôn, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây-Ninh, Lưu hành nội bộ, tr. 

30.  
141 Xem Thánh ngôn hiệp tuyển trọn bộ, bản PDF, tr.103.  
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con rằng: Khi chưa có chi trong Càn Khôn Thế Giới thì Khí Hư Vô sanh ra có 

một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực. Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, 

Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô 

cùng, mới lập ra Càn Khôn Thế Giới. Thầy lại phân tánh Thầy mà sanh ra vạn vật 

là: Vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh.” (Thánh ngôn hiệp 

tuyển, quyển II)142. “Hình chất con người cũng có nguồn gốc từ thế giới tự nhiên. 

Con người cũng giống như các sinh vật khác phải “ăn uống mới nuôi sự sống”, 

lục phủ ngũ tạng con người cũng từ khối vật chất mà thành và cũng phải hoạt 

động theo quy luật của thiên nhiên (xem Thánh ngôn hiệp tuyển, quyển I)143. Như 

vậy, Cao Đài với triết lý về Đạo Trời và đồng nhất Trời với Thượng Đế, khuyên 

con người tu dưỡng theo Đạo Trời, tuân theo quy luật tự nhiên đã trở thành nền 

tảng cho sự hòa hợp giữa con người và môi trường, tạo nên sự hợp nhất giữa Thiên 

và Nhân.  

Phật giáo Hòa Hảo: Quan điểm về bảo vệ môi trường của Phật giáo Hòa 

Hảo căn bản kế thừa từ quan điểm của Phật giáo. Con người cần sống và hành 

động để mang lại “cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh”, bao gồm loài người và 

các loài có sự sống. Chúng sanh phải nương tự vào nhau để tồn tại. Điều đó cũng 

gần với quan điểm bảo vệ môi trường hiện nay là cần phải giữ gìn đa dạng sinh 

học để có thể phát triển bền vững144.  

Các tôn giáo khác ở Việt Nam như Phật giáo Hiếu nghĩa Tà Lơn, Minh Lý 

đạo, Minh Sư đạo, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam…v.v cũng đều có các quan 

điểm tôn trọng giới tự nhiên và khuyên dạy tín đồ của mình tham giao vào bảo vệ 

môi trường.  

Dựa trên nền tảng giáo lý, triết lý của mình, các tôn giáo ở Việt Nam đã sớm 

có các hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên. Đó cũng là các hành động mang 

bản chất tự thân của các tôn giáo, thể hiện sự thân thiện với sinh thái, hướng tới 

                                           
142 Xem Thánh ngôn hiệp tuyển trọn bộ, bản PDF, tr.352.  
143 Xem Thánh ngôn hiệp tuyển trọn bộ, bản PDF, tr.159.  
144 Dạ Yến (ghi) (02/12/2015): Phật giáo Hòa Hảo: Bảo vệ môi trường là bổn phận, nguồn: 

http://daidoanket.vn/phat-giao-hoa-hao-bao-ve-moi-truong-la-bon-phan-77884.html 

http://daidoanket.vn/phat-giao-hoa-hao-bao-ve-moi-truong-la-bon-phan-77884.html
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sự sinh tồn của con người hài hòa với môi trường xung quanh. Các tổ chức tôn 

giáo và cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam càng có điều kiện tham gia hơn vào bảo 

vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu trong những năm gần đây với rất nhiều mô 

hình hiệu quả.  

Trong năm 2015, tại hội nghị toàn quốc về “Phát huy vai trò của các tôn giáo 

tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, đại diện lãnh đạo 

của 14 tôn giáo tại Việt Nam đã tham gia ký kết Chương trình phối hợp bảo vệ 

môi trường giai đoạn 2015-2020. Chương trình này đã tạo sự chuyển biến tích 

cực, làm thay đổi căn bản trong nhận thức của các lãnh đạo và tổ chức tôn giáo 

cũng như tạo điều kiện để các tôn giáo đào sâu hơn nữa các triết lý bảo vệ môi 

trường của mình ở Việt Nam. Theo đánh giá vào năm 2019, tức là sau 4 năm thực 

hiện, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đã xây dựng được 1.014 mô hình phù hợp 

với điều kiện ở từng địa phương và tôn giáo.  

Một số mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường của các tôn giáo thực 

hiện trong thời gian 2015-2020 ở Việt Nam145. 

 

TT Mô hình tiêu biểu Tôn giáo, địa phương thực hiện 

1 “Xử lý rác thải, xây dựng lò đốt 

rác, trồng cây xanh, bình chữa 

cháy”  

Hảo Hòa Tự của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo 

ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ. 

2 “Tổ đoàn kết tôn giáo với công 

tác bảo vệ môi trường” 

Tại chùa Long Quang, thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam.  

3 “Cơ sở tôn giáo cảnh tịnh, thanh 

nhã và gương mẫu” 

Các tôn giáo trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng 

Nam.  

4 “Giáo xứ an toàn – sáng – xanh – 

sạch – đẹp” 

Giáo xứ Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 

                                           
145 Tổng hợp từ bài viết của Anh Tuấn (14/10/2019): Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, 

ứng phó biến đổi khí hậu (Nguồn: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/phat-huy-vai-tro-cac-ton-giao-tham-gia-
bao-ve-moi-truong-ung-pho-bien-doi-khi-hau-539212.html), và bài viết của Phương Anh (02/06/2020): Phát huy 

vai trò của đồng bào tôn giáo trong bảo vệ môi trường (Nguồn: https://binhphuoc.gov.vn/vi/snv/ton-giao/phat-
huy-vai-tro-cua-dong-bao-ton-giao-trong-bao-ve-moi-truong-191.html).  

https://dangcongsan.vn/khoa-giao/phat-huy-vai-tro-cac-ton-giao-tham-gia-bao-ve-moi-truong-ung-pho-bien-doi-khi-hau-539212.html
https://dangcongsan.vn/khoa-giao/phat-huy-vai-tro-cac-ton-giao-tham-gia-bao-ve-moi-truong-ung-pho-bien-doi-khi-hau-539212.html
https://binhphuoc.gov.vn/vi/snv/ton-giao/phat-huy-vai-tro-cua-dong-bao-ton-giao-trong-bao-ve-moi-truong-191.html
https://binhphuoc.gov.vn/vi/snv/ton-giao/phat-huy-vai-tro-cua-dong-bao-ton-giao-trong-bao-ve-moi-truong-191.html
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5 Các mô hình xây dựng nếp sống 

văn hóa văn minh, hạn chế đốt 

vàng mã 

Các cơ sở thờ tự của tôn giáo trên địa bàn quận Hai Bà 

Trưng và huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.  

6 Các mô hình tuyên truyền tác hại 

của việc đốt rơm rạ và các giải 

pháp hạn chế đốt rơm rạ mà dùng 

chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ 

làm phân hữu cơ cung cấp chất 

dinh dưỡng cho đất đai  

Các cơ sở thờ tự của tôn giáo trên địa bàn huyện Đông 

Anh, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.  

 

Ngoài ra, các tôn giáo còn có nhiều mô hình, phong trào khác để bảo vệ môi 

trường trên khắp cả nước, như: Giáo xứ, cơ sở thờ tự xanh, sạch, đẹp; Cộng đồng, 

tổ đoàn kết, tổ tự quản tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường; Phân loại, xử lý rác 

thải sinh hoạt tại các gia đình, cơ sở tôn giáo; Hạn chế đốt vàng mã trong các cơ 

sở thờ tự; Câu lạc bộ giáo dân tham gia vệ sinh môi trường vào thứ 6 hằng tuần; 

Giáo dân thu gom, phân loại rác thải, bao bì, vỏ chai nhựa…Các phong trào, mô 

hình bảo vệ môi trường như vậy của các tôn giáo đã góp phần cùng với nhân dân 

và hệ thống chính trị trên cả nước đẩy mạnh việc cải thiện, phục hồi các chỉ số 

thành phần chất lượng môi trường146.  

Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia 

bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu lần thứ 2 được tổ chức vào 

tháng 10/2019 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện 43 tổ chức tôn 

giáo thuộc 16 tôn giáo ở Việt Nam tiếp tục cam kết và đồng loạt truyền đi thông 

điệp kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường (BVMT) và chống biến đổi khí hậu 

(BĐKH). Cụ thể như sau:  

“Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Mỗi người bằng hành động thiết thực, cam 

kết BVMT bền vững, đó cũng là sự bảo vệ chính mình. Hãy cùng nhau làm cho 

môi trường xung quanh chúng ta xanh hơn, sạch hơn, và đẹp hơn. 

                                           
146 Xem Phương Anh (02/06/2020): Phát huy vai trò của đồng bào tôn giáo trong bảo vệ môi trường (Nguồn: 

https://binhphuoc.gov.vn/vi/snv/ton-giao/phat-huy-vai-tro-cua-dong-bao-ton-giao-trong-bao-ve-moi-truong-
191.html) 

https://binhphuoc.gov.vn/vi/snv/ton-giao/phat-huy-vai-tro-cua-dong-bao-ton-giao-trong-bao-ve-moi-truong-191.html
https://binhphuoc.gov.vn/vi/snv/ton-giao/phat-huy-vai-tro-cua-dong-bao-ton-giao-trong-bao-ve-moi-truong-191.html
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Giáo hội Công giáo Việt Nam: Những người Việt Nam yêu nước, hãy cùng 

nhau, bằng tất cả trái tim, khối óc, bằng ý chí, bằng sức lực, quyết tâm góp sức để 

cứu vãn tình trạng bi đát của trái đất này trước khi quá muộn. 

Cộng đồng Tin lành Việt Nam: Tất cả hãy chung sức, đồng lòng, hành động 

thiết thực để BVMT sống.  

Phật giáo Hoà Hảo cho rằng: Con người cần phải giữ gìn sự đa dạng sinh 

học để có cuộc sống bình an, phát triển, bền vững. 

Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam: Hãy sống hòa hợp giữa con người 

với thiên nhiên, sử dụng năng lượng tiết kiệm, không gây hại cho môi trường. 

Minh Lý đạo: Ứng phó với BĐKH là mệnh lệnh của lương tâm. Hãy cùng 

hành động từ trái tim chân thành.  

Minh Sư đạo: BVMT là việc làm cụ thể trong đời sống nhân loại không phân 

biệt giai cấp, tôn giáo trong xã hội, mọi người đều phải ý thức và tham gia. 

Phật giáo Hiếu nghĩa Tà Lơn: Chung tay cùng xã hội vào các hoạt động 

BVMT cũng chính là để bảo vệ chính mình, chức sắc, chức việc và tín đồ Phật 

giáo Hiếu nghĩa Tà Lơn đã và đang làm hết sức mình để cùng xã hội, cộng đồng 

xây dựng một xã hội an lành, một môi trường xanh, sạch đẹp, chúng ta cùng được 

hưởng sự thanh bình, ấm no và hạnh phúc, xây dựng một cõi cực lạc thực sự tại 

thế gian…”147.  

Dù có cách diễn ngôn khác nhau nhưng nhìn chung các tôn giáo ở Việt Nam 

hiện nay vẫn đang tiếp tục chung tay cùng nhân dân và toàn bộ hệ thống chính trị 

tham gia bảo vệ môi trường, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Môi trường 

cần được tôn trọng, trở nên xanh, sạch, đẹp đã trở thành mục tiêu chung trong các 

hành động của các cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam.  

 

Tiểu kết chuyên đề 6 

Những gì đã trình bày trong nội dung này cho thấy ở Việt Nam tôn giáo là 

một nguồn lực dồi dào và quan trọng, có những đóng góp thiết thực đối với xây 

                                           
147 Anh Tuấn (14/10/2019): Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu 

(Nguồn: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/phat-huy-vai-tro-cac-ton-giao-tham-gia-bao-ve-moi-truong-ung-
pho-bien-doi-khi-hau-539212.html). 

https://dangcongsan.vn/khoa-giao/phat-huy-vai-tro-cac-ton-giao-tham-gia-bao-ve-moi-truong-ung-pho-bien-doi-khi-hau-539212.html
https://dangcongsan.vn/khoa-giao/phat-huy-vai-tro-cac-ton-giao-tham-gia-bao-ve-moi-truong-ung-pho-bien-doi-khi-hau-539212.html
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dựng và phát triển đất nước Việt Nam hiện nay. Trước hết, tôn giáo chính là một 

hệ thống văn hóa, hệ giá trị đạo đức góp phần xây dựng đạo đức, lối sống tích cực 

của con người Việt Nam. Bản thân tôn giáo nào cũng khuyến thiện, trừng ác, 

hướng con người tới các giá trị Chân – Thiện –Mỹ. Tôn giáo cũng chính là một 

trong những nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đậm 

đà bản sắc dân tộc. Các truyền thống yêu nước, thương người, khoan dung, hiếu 

nghĩa… đều được hòa quyện và thăng hoa hơn khi kết hợp với các truyền thống 

tôn giáo ở Việt Nam.  

Không chỉ ở phương diện văn hóa, đạo đức, các đóng góp của tôn giáo ở Việt 

Nam còn đã và đang mở rộng tới nhiều phương diện khác của xã hội, đất nước. 

Các tôn giáo đều khuyến khích, răn dạy tín đồ của mình tích cực tham gia bảo vệ 

môi trường, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, tôn trọng tự nhiên đã trở thành bổn 

phận và trách nhiệm tự thân của mỗi tín đồ. Bảo vệ môi trường không chỉ đem lại 

sự sinh tồn cho con người mà còn là sự tôn trọng với những gì mà tạo hóa ban 

tặng, đấng thiêng liêng đưa tới.  

Các tôn giáo ở Việt Nam đang đi sâu vào đời sống xã hội bằng các hoạt động 

cụ thể chứ không phải chỉ là các triết lý cao siêu hay một thế giới vô hình nào đó. 

Sự nhập thế của các tôn giáo còn góp phần kích thích xây dựng một nền kinh tế 

nhân bản, thúc đẩy sự phát triển kinh tế lành mạnh, vì con người. Các phong trào 

sống tốt đời đẹp đạo đã được các cộng đồng tôn giáo hưởng hứng tích cực, góp 

phần xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.  

Câu hỏi ôn tập: 

1. Anh (chị) hiểu thế nào về phát triển bền vững và nguồn lực tôn giáo ở Việt 

Nam hiện nay 

2. Anh (chị) cho biết những đóng góp của tôn giáo trong lĩnh vực văn hóa ở 

Việt Nam hiện nay? 

3. Anh (chị) cho biết những đóng góp của tôn giáo trong lĩnh vực xã hội ở 

Việt Nam hiện nay? 
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Chuyên đề 7: NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THÔNG TIN, TUYÊN 

TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO 

 

7.1. Những vấn đề chung cần lưu ý khi thông tin, tuyên truyền về dân tộc, 

tôn giáo 

Xưa nay, truyền thông về dân tộc và tôn giáo rất được ưu tiên, chú ý ở Việt 

Nam. Vấn đề này còn được đẩy mạnh kể từ khi Đảng nêu những quan điểm và 

chính sách cụ thể với dân tộc và tôn giáo kể từ những năm 1990 trở đi. Một mặt, 

đây là những nguồn đề tài vô tận và luôn hấp dẫn. Mặt khác, truyền thông về dân 

tộc và tôn giáo là nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho các cơ quan hữu quan, 

đặc biệt là các cơ quan làm truyền thông.  

Mục tiêu lớn theo quan điểm của Đảng về vấn đề dân tộc là “bảo đảm các 

dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”; “chống kỳ thị 

dân tộc, dân tộc cực đoan, dân tộc hẹp hòi; nghiêm trị mọi âm mưu, hành động 

chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đối với vấn đề tôn giáo, mục 

đích của truyền thông phải là làm rõ quan điểm mang tính chỉ đạo và chiến lược 

của Đảng về tôn giáo. Quan điểm này, theo Nghị quyết 25-NQ/TW (2003), cơ 

bản là: Một là, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận Nhân 

dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

nước ta; hai là, Đảng và Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết 

toàn dân tộc: Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc; ba là, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần 

chúng. Có thể thấy, các quan điểm này đều xoay quanh việc đảm bảo tốt hơn 

quyền tự do tôn giáo của người dân, đồng thời gắn việc đảm bảo quyền này với 

nhiệm vụ xây dựng đất nước. 

Tuy nhiên, trong thực tiễn, truyền thông về các vấn đề dân tộc, tôn giáo ở 

Việt Nam hiện nay thường gặp những vấn đề sau: 
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Thứ nhất, nội dung truyền thông nếu bám sát các định hướng và chủ trương 

về dân tộc và tôn giáo nêu trên thì còn thiếu sự phong phú, thường lặp lại và gây 

nhàm chán. Nội dung truyền thông chủ yếu mới ghi nhận ở một số chủ đề phổ 

biến sau: tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng 

và Nhà nước về dân tộc và tôn giáo; đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn 

giáo nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất trật tự, an ninh và an toàn 

xã hội; nêu các tấm gương “tốt đời, đẹp đạo”. Thực tế, còn rất nhiều chủ đề khác 

liên quan đến dân tộc và tôn giáo ít được đề cập, hoặc đề cập chưa đủ sâu và hấp 

dẫn. Do đó, người xem ít quan tâm, dẫn đến hiệu quả của truyền thông bị hạn chế. 

Đặc biệt, thông tin, tuyên truyền về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay còn ít 

những nội dung về các giá trị tôn giáo, vai trò và những đóng góp của các tôn giáo 

đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội; những tấm gương điển hình là chức sắc, 

tín đồ tôn giáo tích cực tham gia hoạt động xã hội; những mô hình tiên tiến của 

các tôn giáo trong xây dựng đời sống mới, trong tham gia các phong trào thi đua 

yêu nước, v.v.. Chính vì thiếu thông tin về những nội dung này, nên nhiều người 

trong xã hội không hiểu hết những đóng góp của tôn giáo, từ đó dễ dẫn đến định 

kiến cho rằng tôn giáo chỉ đơn thuần là hoạt động tâm linh, không có những đóng 

góp thiết thực, thậm chí gắn với mê tín, dị đoan…  

Thứ hai, truyền thông có xu hướng quan tâm đưa tin đến những chủ đề không 

thực sự bám sát định hướng, chủ trương của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn 

giáo. Trong khi đó, lại xuất hiện những hiện tượng truyền thông khai thác và đẩy 

mạnh những chủ đề, sự kiện “nóng”, có tính giật gân đặc biệt trong đời sống tôn 

giáo, tín ngưỡng. Trong khi đưa tin nóng, thường có những thông tin chưa được 

kiểm chứng trong thực tiễn, chưa tham vấn chuyên gia, nên dễ gây hiểu sai dẫn 

đến hình thành những dư luận trái chiều, làm phức tạp thêm tình hình. Thậm chí, 

chính các tôn giáo cũng phải lên tiếng trước các thông điệp truyền thông đưa ra 

về họ không sát với thực tiễn. Điều này gây rạn nứt mối quan hệ giữa các cộng 

đồng tôn giáo, tín ngưỡng với nhau và giữa các cộng đồng này với nhà nước và 

xã hội thế tục.  
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Thứ ba, truyền thông về dân tộc, tôn giáo vẫn còn hạn chế về sự đa dạng và 

tính sáng tạo về hình thức và phương pháp truyền tải thông điệp. Hiện tại, những 

hình thức cho phép sự tương tác của đối tượng truyền thông đối với nội dung 

thông tin còn ít. Do đó, về cơ bản, nó vẫn mang tính một chiều, không đánh giá 

được phản hồi của đối tượng truyền thông. Bên cạnh đó, truyền thông sử dụng các 

mạng lưới xã hội trực tuyến, cái đã rất phổ biến hiện nay, còn rất hạn chế. Cụ thể 

hơn, truyền thông vẫn chủ yếu là truyền các thông điệp về tôn giáo, dân tộc qua 

các phương tiện truyền thống, như kênh truyền hình, phát thanh, báo và tạp chí. 

Truyền thông về dân tộc, tôn giáo tới các thiết bị di động, thiết bị cầm tay, như 

mobile phone, máy tính bảng, v.v., sử dụng các nền tảng kết nối xã hội trực tuyến, 

như Facebook, Zalo, hầu như chưa được thực hiện. Có hiện tượng, một số cá nhân 

là người tu hành, theo tôn giáo, tự tổ chức truyền thông trực tuyến về các vấn đề 

mà tín đồ và cộng đồng xã hội quan tâm, thu hút rất nhiều người xem (viewers), 

tạo dư luận mạnh mẽ. Trong khi đó, truyền thông chính thống được đầu tư bài bản 

của nhà nước lại chưa làm được. 

Thứ tư, truyền thông về dân tộc, tôn giáo chưa đạt được sự bình đẳng. Thực 

tế, truyền thông về các vấn đề này còn tập trung vào khối dân tộc đa số, đặc biệt 

là người Kinh sống ở các khu vực đồng bằng châu thổ và nói tiếng Việt phổ thông. 

Truyền thông đa ngôn ngữ tới khu vực các dân tộc thiểu số về dân tộc và tôn giáo 

còn hạn chế và chưa đều khắp. Truyền thông về tôn giáo cũng có xu hướng thiên 

vị, ưu tiên các nội dung về các tôn giáo lớn, nằm ở khu vực đông dân cư, có nhiều 

tín đồ. Các tôn giáo nhỏ, dù đã được đăng ký hoạt động với chính quyền hay được 

Nhà nước công nhận về mặt tổ chức, ít có cơ hội được làm cho công chúng biết 

mình ai, có triết lý, đường hướng hoạt động như thế nào, có địa vị pháp lý ra sao, 

v.v.. Thiếu thông tin không có nghĩa là họ không hiện diện hay hiện diện bất hợp 

pháp. Hội thánh truyền giáo Phục hưng ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng là tổ chức 

tôn giáo được Nhà nước cho phép đăng ký hoạt động theo pháp luật, không phải 

là “tà đạo”, “tà giáo” như một số thông tin ban đầu lan truyền qua một số tờ báo 

và trang tin tức trực tuyến. 
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Thứ năm, hiện nay vẫn thiếu những đánh giá bài bản và khoa học về hiệu 

quả của truyền thông về dân tộc và tôn giáo. Ngoài những nhận định, tổng kết 

chung chung trong các báo cáo, hoàn toàn thiếu vắng những đánh giá, đo lường 

với các kết quả cụ thể. Điều này khiến cho truyền thông lúng túng, chưa biết rõ 

cần phải thay đổi điều gì, tập trung vào điều gì, nhu cầu của đối tượng truyền 

thông ra sao, và cần tránh mắc những sai sót hay sử dụng những phương cách đã 

lạc hậu và kém hiệu quả nào. Nguyên nhân của những vấn đề nêu trên có thể khái 

quát như sau: 

Một là, giới truyền thông thiếu những nguồn tài liệu dễ sử dụng, đáng tin cậy 

khi đưa tin về dân tộc, đặc biệt là về tôn giáo. Đồng thời, giới truyền thông chưa 

xác định được những chuyên gia thực sự về hai lĩnh vực này. Thực tế vẫn xuất 

hiện những người chưa phải là chuyên gia đầu ngành trên truyền hình và phát 

thanh để nói về tôn giáo, trong một số trường hợp vừa gây hiểu sai, vừa gây ra 

bức xúc trong dư luận của chính cộng đồng tôn giáo được tuyên truyền. 

Hai là, giới làm truyền thông vẫn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ 

năng thiết yếu khi xây dựng và truyền tải nội dung liên quan đến hai chủ đề rất 

nhạy cảm này. Vì thế, những hiểu sai, hiểu chưa đúng về khái niệm, cách xưng 

hô không phù hợp với chức sắc tôn giáo, hiểu sai vị thế pháp lý, quyền lợi của đối 

tượng vẫn diễn ra thường xuyên. Một bộ phận người làm nội dung truyền thông 

về dân tộc, tôn giáo còn mắc cả lỗi trong biên tập hình ảnh và câu từ, khái niệm. 

Việc mắc lỗi này do bộ phận biên tập, và cũng do việc mời chuyên gia tham gia 

chương trình chưa phù hợp về chuyên môn. 

Ba là, Nhà nước chưa thực hiện các chương trình khảo sát, đánh giá một cách 

hệ thống và bài bản về hiệu quả của truyền thông về dân tộc, tôn giáo. Do đó, các 

cơ quan truyền thông thiếu thông tin và căn cứ để có thể tự điều chỉnh và định 

hướng truyền thông của mình. 

Bốn là, giới truyền thông chưa được tiếp cận những tài liệu trực tiếp vạch 

ra, đề xuất, hay khuyến nghị những nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền thông về 

chủ đề dân tộc và tôn giáo. Do đó, những vướng mắc, sai sót vẫn có thể tiếp tục 
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gặp phải hay lặp lại. Cũng từ việc thiếu những tài liệu như thế, truyền thông về 

dân tộc, tôn giáo khó có thể đạt sự thống nhất, đồng giọng điệu… Do đó, định 

hướng dư luận một cách nhất quán vẫn là một thách thức lớn. 

7.2. Một số nguyên tắc cần lưu ý khi thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo 

7.2.1. Cần hiểu đúng thế nào là “nhạy cảm về chính trị” 

Ai cũng nói hai chủ đề dân tộc và tôn giáo là hai chủ đề nhạy cảm về chính 

trị. Nhưng, như thế nào là nhạy cảm về chính trị và có phải do nhạy cảm về chính 

trị mà việc truyền thông về dân tộc và tôn giáo thường khó thoát khỏi sự khô cứng 

và nhàm chán? 

Chính trị có thể hiểu đơn giản là các hoạt động liên quan đến mối quan hệ 

giữa các tầng lớp trong xã hội và vấn đề duy trì, sử dụng quyền lực nhà nước vào 

quản trị xã hội đó. Một điều gì được cho là “nhạy cảm về chính trị” khi nó đụng 

chạm và có thể ngay lập tức gây tác động đến mối quan hệ giữa các tầng lớp hay 

các dân tộc trong một quốc gia và cách thức chính quyền quản trị đất nước. Tác 

động theo chiều hướng không mong muốn là gây ra nghi ngờ, tranh cãi, xung đột 

giữa các bộ phận dân cư trong xã hội và giữa dân chúng với chính quyền về cách 

thức chính quyền quản trị xã hội.  

Truyền thông về các vấn đề liên quan đến dân tộc hoặc tôn giáo dễ được cho 

là “nhạy cảm về chính trị” do quan hệ giữa các dân tộc và giữa các dân tôc với 

Nhà nước, cũng như mối quan hệ giữa các tôn giáo và giữa các tôn giáo với Nhà 

nước khá phức tạp, dễ dẫn đến những hiểu lầm, xung đột hay phản kháng ngầm 

ẩn. Đây không chỉ là đặc thù của Việt Nam, mà sự nhạy cảm về chính trị này có 

thể thấy ở khắp nơi trên thế giới. Dân tộc và tôn giáo đều là những yếu tố nền tảng 

của văn hóa, văn minh của bất cứ quốc gia nào. Cả hai yếu tố này đóng vai trò 

then chốt trong hình thành, duy trì và phát triển căn tính hay bản sắc văn hóa của 

một quốc gia. Nhưng điều đáng lưu ý là thông tin về hai yếu tố này nếu không 

dựa trên hiểu biết sâu sắc, không ý thức được những vấn đề dễ gây bất đồng, tranh 

cãi, thì có thể “đổ thêm dầu vào lửa”. Xung đột sẽ dẫn đến chia rẽ, nghi ngờ, bất 

khoan dung, bất hợp tác,... làm suy yếu khối đại đoàn kết và ảnh hưởng tiêu cực 
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đến tiến trình kiến thiết và phát triển đất nước. Việt Nam có 54 dân tộc cùng chung 

sống và sát cánh bên nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước và 

xây dựng đất nước. Mối quan hệ giữa các dân tộc và giữa các dân tộc với Nhà 

nước luôn hài hòa, đồng thuận, nhưng không phải không có nguy cơ tiềm ẩn của 

mâu thuẫn, xung đột. Bởi, chỉ cần có những chính sách và ứng xử không phù hợp, 

thì nguy cơ đó sẽ xuất hiện. Việt Nam cũng là quốc gia có sự đa dạng lớn về tôn 

giáo nếu so với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. Ở Việt Nam có 

sự hiện diện của hầu hết các tôn giáo lớn của nhân loại (Công giáo, Tin Lành, Phật 

giáo, Islam giáo,...), bên cạnh các tôn giáo phát sinh trong nước (đạo Cao Đài, 

Phật giáo Hòa Hảo, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, đạo 

Bửu Sơn Kỳ Hương, v.v.), song song với sự đa dạng của các tín ngưỡng gắn với 

dân tộc mang đậm tính truyền thống. Tính đến tháng 12 năm 2020, theo Bộ Nội 

vụ, Việt Nam có 16 tôn giáo, 36 tổ chức tôn giáo được công nhận tư cách pháp 

nhân, 04 tổ chức và 01 pháp môn tôn giáo được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo (tức là 16 tôn giáo và 41 tổ chức tôn giáo trực thuộc 16 tôn giáo); 

01 tôn giáo có một số chùa được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, 

công nhận Ban Trị sự, Ban Quản trị chùa; 01 thánh đường của Islam được công 

nhận Ban Quản trị thánh đường. Sự phong phú và đa dạng về dân tộc, tôn giáo là 

di sản quý báu, nhưng đồng thời cũng là một thử thách không nhỏ đối với truyền 

thông về dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam. 

Do đó, cần liên tục tái định vị các nội dung của thông điệp truyền thông vào 

trong cách tiếp cận của Đảng và Nhà nước về các vấn đề dân tộc và tôn giáo. 

Nguyên tắc đầu tiên cần nắm vững khi truyền thông về các chủ đề liên quan đến 

dân tộc và tôn giáo là nắm vững các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước 

về dân tộc và tôn giáo. Các chủ trương, quan điểm, chính sách này có thể thấy 

trong các Nghị quyết, chỉ thị, hay phát biểu của lãnh đạo nhà nước. Các chủ 

trương, quan điểm ấy có thể được văn bản hóa thành các chính sách và quy định 

pháp lý cụ thể. Đối với lĩnh vực dân tộc, cần chú ý Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 
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12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) tại Hội nghị lần thứ 

bảy về công tác dân tộc. Một số quan điểm cơ bản được chỉ rõ như sau: 

 “Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, 

đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam. 

Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp 

nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa. Kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ dân tộc. 

Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng 

trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các 

vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc; quan tâm phát triển, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; giữ gìn và 

phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong sự 

nghiệp phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất. 

Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các vùng dân tộc và miền núi, trước 

hết, tập trung vào phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo; 

khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, đi đôi với bảo vệ bền 

vững môi trường sinh thái; phát huy nội lực, tinh thần tự lực, tự cường của đồng 

bào các dân tộc, đồng thời tăng cường sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và sự 

giúp đỡ của các địa phương trong cả nước. 

Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, 

toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị”148. 

Đối với lĩnh vực tôn giáo, cần nắm vững tinh thần của Nghị quyết số 25-

NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) tại Hội 

nghị lần thứ bảy về công tác tôn giáo. Các quan điểm và chính sách cơ bản của 

Nghị quyết này như sau: 

                                           
148. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) tại Hội nghị lần 

thứ bảy về công tác dân tộc. 
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1. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, 

đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín 

ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình 

thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, 

bình đẳng trước pháp luật. 

2. Đảng, Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn 

dân tộc 

Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau; đoàn kết đồng bào theo tôn 

giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực 

của truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và 

nhân dân. Nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn 

giáo. Đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín 

dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ 

nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia. 

3. Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng 

Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là điểm 

tương đồng để gắn bó đồng bào các tôn giáo với sự nghiệp chung. Mọi công dân 

không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo đều có quyền và nghĩa vụ xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. 

Công tác vận động quần chúng các tôn giáo phải động viên đồng bào nêu 

cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất của Tổ quốc; thông 

qua việc thực hiện tốt các chính sách kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo 

đảm lợi ích vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào 

tôn giáo. 

4. Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị 

Công tác tôn giáo có liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, các 

cấp, các ngành, các địa bàn. Làm tốt công tác tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ 
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hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên 

trách làm công tác tôn giáo có trách nhiệm trực tiếp, cần được củng cố và kiện 

toàn. Công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo và đấu tranh chống việc lợi 

dụng tôn giáo để chống đối chế độ chỉ thành công nếu làm tốt công tác vận động 

quần chúng. 

5. Vấn đề theo đạo và truyền đạo 

Mọi tín đồ đều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp 

theo quy định của pháp luật.  

Các tổ chức tôn giáo được Nhà nước thừa nhận được hoạt động theo pháp 

luật và được pháp luật bảo hộ, được hoạt động tôn giáo, mở trường đào tạo chức 

sắc, nhà tu hành, xuất bản kinh sách và giữ gìn, sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự 

tôn giáo của mình theo đúng quy định của pháp luật.  

Việc theo đạo, truyền đạo cũng như mọi hoạt động tôn giáo khác đều phải 

tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; không được lợi dụng tôn giáo tuyên truyền tà 

đạo, hoạt động mê tín dị đoan, không được ép buộc người dân theo đạo. Nghiêm 

cấm các tổ chức truyền đạo, người truyền đạo và các cách thức truyền đạo trái 

phép, vi phạm các quy định của Hiến pháp và pháp luật”149. 

Tóm lại, các chủ trương, quan điểm, chính sách về dân tộc, tôn giáo nêu trên 

là giải pháp để đảm bảo mối quan hệ lâu dài, hài hòa, lành mạnh và cùng vì lợi 

ích chung giữa các dân tộc, tôn giáo. Vì thế, truyền thông cần hiểu được các giải 

pháp tổng thể và có tính chiến lược này, để từ đó tự lựa chọn nội dung và hình 

thức cho phù hợp nhất. 

Để viết về các vấn đề liên quan đến dân tộc và tôn giáo mà không bị “nhạy 

cảm chính trị”, thì phải nắm rất rõ vấn đề nào và đưa tin đến mức nào thì là chạm 

đến điểm nhạy cảm. Đồng thời, không vì lý do “nhạy cảm chính trị” mà chỉ chọn 

những chủ đề “an toàn”, dễ làm, lảng tránh các chủ đề khó khăn, dễ “đụng chạm”. 

                                           
149. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) tại Hội nghị lần 

thứ bảy về công tác tôn giáo. 
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Nếu để lý do “nhạy cảm chính trị” trở nên quá lớn, truyền thông về dân tộc và tôn 

giáo sẽ khó có tiến triển và đạt hiệu quả như kỳ vọng.  

7.2.2. Cần nắm vững các quy định của Hiến pháp, pháp luật về dân tộc, tôn 

giáo 

Để tuyên truyền có hiệu quả, tạo sự thuyết phục và nhất quán, đòi hỏi người 

làm nội dung truyền thông về dân tộc, tôn giáo không chỉ nắm vững các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn phải hiểu rõ những quy định 

của Hiến pháp, pháp luật về dân tộc, tôn giáo. Hiến pháp quy định, mọi người đều 

được đối xử bình đẳng trước pháp luật, không bị phân biệt đối xử, được bảo vệ 

thông tin về đời sống riêng tư, v.v.. Về tôn giáo, Điều 24 của Hiến pháp 2013 đã 

quy định rất rõ như sau: 

“Điều 24.  

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một 

tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.  

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín 

ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. 

Những nội dung trên đã được cụ thể hóa trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo do 

Quốc hội thông qua năm 2016, cung cấp một khung pháp lý cụ thể cho các hoạt 

động tôn giáo ở Việt Nam. Đi cùng bộ Luật này, còn có các Nghị định hướng dẫn 

thực hiện. Về lĩnh vực dân tộc, hiện tại, Việt Nam chưa có luật riêng. Nghị định 

số 5/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc là căn cứ pháp lý quan trọng 

nhất. Nghị định này quy định các hoạt động về công tác dân tộc nhằm bảo đảm 

và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, tôn trọng 

và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc cùng chung sống trên lãnh thổ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Việc nắm vững các quy định của Hiến pháp và pháp luật về dân tộc, tôn giáo 

không đơn giản, và phải là kết quả của quá trình tìm hiểu cặn kẽ, thấu đáo, thậm 

chí cần có tư vấn từ luật sư hay chuyên gia về luật học. Khi nắm vững các quy 
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định này, việc truyền thông về dân tộc và tôn giáo sẽ dễ dàng đạt sự nhất quán, 

minh bạch và thuyết phục. 

7.2.3. Người làm truyền thông về dân tộc, tôn giáo phải được đào tạo, tự 

nghiên cứu làm giàu tri thức về dân tộc, tôn giáo 

Theo nguyên tắc này, người làm chương trình truyền thông cần phải gia công 

tự đào tạo, tự nghiên cứu, tự tìm hiểu sâu hơn về đặc trưng dân tộc, đặc trưng tôn 

giáo và hiện trạng của các mối quan hệ dân tộc - tôn giáo và nhà nước ở nước ta 

hiện nay. Hiểu không đầy đủ sẽ dẫn tới thiết kế nội dung truyền thông dễ gặp sai 

sót, dễ đụng đến “sự nhạy cảm chính trị”, “nhạy cảm tôn giáo”, “nhạy cảm dân 

tộc”, thậm chí dẫn đến xung đột làm rạn nứt quan hệ dân tộc, tôn giáo. 

Đặc biệt, phải nắm được các vấn đề còn chưa đạt được sự nhất quán trong 

giải pháp, dễ kích thích sự hiểu nhầm, hiểu sai, bất đồng quan điểm… Các vấn đề 

hiện nay liên quan đến chủ đề dân tộc mà được coi là nhạy cảm bao gồm tranh 

chấp về sở hữu đất đai, quyền lợi của người dân tại chỗ, ý thức và lòng tự tôn dân 

tộc, các quan hệ xuyên tộc người và xuyên biên giới khó kiểm soát, sự xung đột 

về văn hóa, tôn giáo mang lại bởi hội nhập trong nước và quốc tế, v.v.. Để có tri 

thức đó, người làm truyền thông cần đọc rộng, đặc biệt nên đọc và tham khảo kết 

quả các công trình nghiên cứu khoa học cũng như những đánh giá, nhận định đáng 

tin cậy của chuyên gia đầu ngành. 

Việc nghiên cứu để hiểu rõ đối tượng mà mình sẽ tiếp cận và khai thác thông 

tin là hết sức quan trọng. Thiếu sự thấu hiểu sẽ dễ dẫn đến những phán đoán không 

phù hợp, rơi vào tình trạng một chiều, ngô nghê và có thể gây phản ứng từ đối 

tượng. Ví dụ, với tín đồ của Islam, việc thực hiện nghi lễ tôn giáo 5 lần trong một 

ngày và thờ phượng thể hiện niềm tin vào Thượng đế Allha của họ là rất quan 

trọng, thậm chí còn quan trọng hơn so với các mưu cầu đời thường khác. Giáo 

luật của tôn giáo này cho phép một người đàn ông có thể có tối đa 4 người vợ, 

nhưng phải có sự đồng ý của người vợ đầu, phải cam kết chăm sóc đầy đủ và công 

bằng cho cả 4 người vợ, phải phù hợp với luật pháp ở quốc gia sở tại. Tuyệt đối 

không được đem bất cứ quy định của tôn giáo nào ra làm chi tiết gây cười. 
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Trong khi đó, với tín đồ đạo Tin Lành, việc thờ cúng duy nhất đức Chúa Trời 

là việc không phải bàn luận. Đó là căn bản về niềm tin tôn giáo của họ. Chất vấn 

hay đòi hỏi họ thờ cúng tổ tiên theo truyền thống văn hóa Việt Nam là không phù 

hợp. Họ có thể tôn kính tổ tiên, chứ không thờ theo cách truyền thống của người 

Kinh ở đồng bằng.  

Tóm lại, vô tình hay cố tình xúc phạm đến niềm tin tôn giáo đều mang lại 

hậu quả lớn. Do đó, điều tối kị đối với người làm truyền thông là tránh phán xét 

về chân lý tôn giáo, niềm tin tôn giáo, nghi lễ, đạo đức, trang phục, lối sống và 

các quy định của nội bộ tổ chức tôn giáo. 

Hiện nay, các nguồn tài liệu dưới dạng sách, tạp chí, kỷ yếu hội thảo, tọa 

đàm về dân tộc và tôn giáo rất phong phú, có thể tiếp cận dễ dàng ở các lưu trữ 

trực tuyến hay tại các thư viện tổng hợp và chuyên ngành. Ví dụ, tại địa chỉ Tạp 

chí Khoa học Việt Nam Trực tuyến - Vietnam Journals Online (vjol.info.vn), người đọc có 

thể truy cập các bài viết toàn văn miễn phí của 124 tạp chí khoa học ở Việt Nam. 

Trong số này, có Tạp chí Dân tộc và Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo. Các thư viện 

dễ tiếp cận hiện nay, ngoài Thư viện Quốc gia, còn có Thư viện Thông tin Khoa 

học xã hội tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Thư viện Đại học Quốc 

gia Hà Nội,... 

7.2.4. Khi xây dựng nội dung và thực hiện truyền thông về dân tộc, tôn giáo, 

cần chú trọng việc tham vấn ý kiến chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu dân tộc, 

tôn giáo ở Việt Nam. Hiện tại, giới truyền thông nếu tham vấn chuyên gia, thường 

chỉ tập trung vào một số ít người, vốn thường xuất hiện trong nhiều loại chủ đề 

khác nhau, kể cả không phải là chuyên gia thực sự về từng lĩnh vực cụ thể trong 

nghiên cứu về dân tộc, tôn giáo. Trong thực tế, mỗi chuyên gia chỉ nắm tốt một 

lĩnh vực hẹp trong chuyên ngành Dân tộc học hay Tôn giáo học, do đó, sự lựa 

chọn tiếp cận và khai thác ý kiến chuyên gia cần phải thực hiện chu đáo, chính 

xác. 

7.2.5. Người làm truyền thông cần liên tục rèn luyện kỹ năng giao tiếp và 

làm việc phù hợp với các đối tượng trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo. Các kỹ 

https://vjol.info.vn/
https://vjol.info.vn/
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năng này dù nhỏ nhưng trong nhiều trường hợp có tính quyết định sự thành công 

đối với việc khai thác thông tin để xây dựng nội dung truyền thông. Cụ thể, đó là 

vấn đề xưng hô với đối tượng nghiên cứu. Cần chú ý cách xưng hô phù hợp với 

người có vị trí trong cộng đồng dân tộc, hay với chức sắc các tôn giáo, không cần 

xưng hô theo cách của người dân hay tín đồ gọi chức sắc của họ. Lựa chọn ngôn 

ngữ trung tính là phù hợp nhất, tránh sự hiểu nhầm. Việc ghi hình, chọn vị trí 

đứng, trang phục khi làm việc cũng rất quan trọng, để đảm bảo tôn trọng quan 

niệm về cái thiêng của đối tượng nghiên cứu. Ví dụ, khi vào các không gian thiêng 

của cộng đồng dân tộc hay của tôn giáo, không nên mặc quần áo ngắn, “ăn to nói 

lớn”, cũng không nên đưa ra phán xét “đúng - sai” về cách bài trí, sắp xếp hay 

thực hành nghi lễ của họ.  

7.2.6. Xác định rõ các yếu tố cản trở hiệu quả của thông điệp truyền thông 

về dân tộc, tôn giáo 

Khi làm công tác truyền thông, ai cũng biết yếu tốt “nhiễu” (noise) sẽ xảy ra 

trong quá trình truyền đi thông điệp tới đối tượng tiếp nhận. “Nhiễu” khiến cho 

thông điệp bị tiếp nhận không đầy đủ. Vậy, khi truyền thông về các vấn đề phức 

tạp và nhạy cảm về chính trị như dân tộc và tôn giáo, cần phải đặc biệt chú ý xác 

định rõ những yếu tố cấu thành nên “nhiễu” trong quá trình gửi đi thông điệp 

truyền thông. 

Đối với truyền thông về dân tộc, tôn giáo, “nhiễu” có thể xuất hiện trong mọi 

bước hay giai đoạn truyền thông, đặc biệt trong giai đoạn mã hóa và giải mã thông 

điệp truyền thông. Vì thế, cần đầu tư thật sự vào tri thức, ngôn ngữ, hình ảnh, âm 

thanh, cấu trúc nội dung, v.v. để thông điệp dễ dàng được giải mã và hiểu đúng ý 

đồ của người làm truyền thông. Với đối tượng là người dân tộc thiểu số, truyền 

thông về dân tộc và tôn giáo cần ưu tiên sử dụng ngôn ngữ của họ, thể hiện gắn 

với bối cảnh sống, cách nhìn và quan điểm của họ. Tương tự, khi truyền thông về 

chức sắc và tín đồ tôn giáo, cần phải tránh tách họ ra khỏi không gian quen thuộc 

của mình, dùng những thuật ngữ hay khái niệm xa lạ với chính họ, v.v.. 

7.2.7. Hãy tập trung vào việc kể những câu chuyện hay về dân tộc, tôn giáo 
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Để tránh truyền thông theo kiểu sáo mòn, một chiều, nhàm chán về dân tộc, 

tôn giáo, người làm truyền thông, dựa trên sự tăng cường tri thức và kỹ năng như 

nói trên, cần đầu tư thời gian và công sức cho việc khám phá, phát hiện những 

chủ đề, nhân vật, sự kiện thú vị và tường thuật lại dưới dạng những câu chuyện 

hay và hấp dẫn. Chỉ có như vậy mới thu hút được khán, thính giả và bạn đọc. Làm 

truyền thông, về cơ bản là kể những câu chuyện. Và, đằng sau những câu chuyện 

hay là sự đầu tư dài hơi, công phu về quá trình nghiên cứu, khảo sát, khám phá và 

cảm nhận từ phía người tạo ra thông điệp truyền thông. Xuất phát từ việc kể những 

câu chuyện hay, người làm truyền thông sẽ giữ được chân người xem, người đọc, 

đồng thời có thể lồng ghép các thông tin về chủ trương, chính sách, giải pháp của 

Đảng và Nhà nước về các vấn đề dân tộc, tôn giáo hiện nay và trong tương lai. 

7.3. Một số nội dung cụ thể cần lưu ý khi thông tin, tuyên truyền về dân tộc, 

tôn giáo 

7.3.1. Một số kỹ năng cần lưu ý khi thông tin, tuyên truyền về dân tộc, 

truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, bản sắc văn hóa 

 Thứ nhất, các vấn đề: Truyền thống lịch sử, Tinh thần yêu nước, Bản sắc 

văn hóa các dân tộc Việt Nam trong tập tài liệu này là thông tin cơ bản có tính hệ 

thống, gợi mở cho người thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền dựa vào đó để 

trình bày và có thể bổ sung những kiến thức thực tiễn liên quan của ngành, địa 

phương, lĩnh vực,… làm phong phú bài giảng giúp người nghe dễ tiếp thu và đạt 

hiệu quả đề ra.  

 Thứ hai, đây là tập tài liệu mang tính chất “mở”; thông tin về các vấn đề 

Truyền thống lịch sử, Tinh thần yêu nước, Bản sắc văn hóa Việt Nam mang tính 

cơ bản và định hướng, người tuyên truyền có thể vận dụng các thông tin liên quan 

của ngành, địa phương, lĩnh vực để bổ sung, làm rõ các nội dung giúp người nghe 

dễ hiểu và dễ tiếp thu. 

  Thứ ba, cần xác định rõ đối tượng tuyên truyền (đối tượng của các Bộ, 

Ngành liên quan; các Địa phương, các Cấp hành chính; người tiếp thu tài liệu để 

làm công tác tuyên truyền; người trực tiếp nghe thông tin tuyên truyền…) để 
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chuẩn bị bài giới thiệu phù hợp. Người tuyên truyền cần lưu ý phương pháp xử lý 

thông tin từ nguồn tài liệu cung cấp, đối với người dân hay cán bộ cơ sở cần “mềm 

hóa”, cụ thể hóa thông tin để tăng khả năng hấp thụ của đối tượng nghe. 

 Thứ tư, khi thông tin, tuyên truyền về vấn đề “Truyền thống lịch sử dân tộc 

Việt Nam”, cần lưu ý: 

- Đây là vấn đề rộng. Tài liệu này chỉ cung cấp một cách tiếp cận vấn đề 

trong khuôn khổ quy định, nên chỉ đưa ra những thông tin cơ bản, một cách nhìn 

cơ bản về truyền thống lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, khi tuyên truyền về vấn đề này, 

tùy từng đối tượng mà người thực hiện có thể sử dụng nhiều tài liệu về Lịch sử 

Việt Nam, lịch sử địa phương, ngành… để bổ sung làm phong phú thêm bài giảng, 

tạo hứng thú, tăng sức hấp dẫn và hiệu quả. 

  - Người tuyên truyền cần dành thời gian phù hợp, chú ý phân tích khái niệm 

“Truyền thống lịch sử dân tộc”, giúp người nghe hiểu rõ cơ sở hình thành nên 

truyền thống lịch sử dân tộc cũng như tăng nhận thức về tính bền vững của truyền 

thống đó. 

- Khi phân tích các nội dung của truyền thống lịch sử dân tộc, cần lưu ý làm 

rõ: Bối cảnh, hoàn cảnh lịch sử của vấn đề; năng lực nội sinh, thích ứng, tinh thần 

tự cường của dân tộc trong các hoàn cảnh tự nhiên và xã hội; quá trình hình thành, 

củng cố, định hình các giá trị truyền thống; Ý nghĩa, vai trò của các giá trị lịch sử 

truyền thống của dân tộc trong quá khứ và đối với hôm nay. 

Thứ năm, khi thông tin, tuyên truyền về vấn đề “Tinh thần yêu nước của dân 

tộc Việt Nam”, cần lưu ý: 

  - Đây là vấn đề vừa cụ thể vừa trừu tượng, quen thuộc song cũng chưa có 

nhiều công trình nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, bài bản. Nhiều người có đề cập 

đến vấn đề này, song chưa có nhiều luận giải đối với nội hàm khái niệm và biểu 

hiện của nó. Trong khuôn khổ quy định, tài liệu này chỉ đưa ra những thông tin 

cơ bản, một cách nhìn cơ bản về tinh thần yêu nước của dân tộc. Tuy nhiên, khi 

tuyên truyền về vấn đề này, tùy từng đối tượng mà người thực hiện có thể sử dụng 

nhiều tài liệu về văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội,… của quốc gia và địa phương, 
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ngành… để bổ sung làm phong phú, tạo hứng thú, tăng sức hấp dẫn và hiệu quả 

của bài giảng. 

- Đối với nội dung này, người tuyên truyền cần dành thời gian phù hợp chú 

ý phân tích khái niệm “Tinh thần yêu nước của dân tộc” cũng như làm cho người 

nghe hiểu được cơ sở hình thành tinh thần yêu nước và tăng nhận thức về tính bền 

vững của nó. 

- Khi phân tích các nội dung của Tinh thần yêu nước của dân tộc, cần lưu ý 

làm rõ: Bối cảnh, hoàn cảnh lịch sử của vấn đề; năng lực nội sinh, thích ứng, lẽ 

sống, tinh thần tự cường của dân tộc trong các hoàn cảnh tự nhiên và xã hội; quá 

trình hình thành, củng cố, định hình, phát triển các giá trị tinh thần yêu nước qua 

các giai đoạn lịch sử; làm rõ ý nghĩa, vai trò của các giá trị tinh thần yêu nước của 

dân tộc trong quá khứ và đối với công cuộc xây dựng, hội nhập, phát triển đất 

nước hiện nay.    

 Thứ sáu, khi thông tin, tuyên truyền về vấn đề “Bản sắc văn hóa các dân 

tộc Việt Nam”, cần lưu ý: 

- Bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam là vấn đề rộng, được tiếp cận trên 

nhiều bình diện trong thời gian qua. Tuy nhiên, tài liệu này chỉ cung cấp một cách 

tiếp cận vấn đề trong khuôn khổ quy định, nên chỉ đưa ra những thông tin cơ bản, 

một cách nhìn cơ bản về bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, khi 

tuyên truyền về vấn đề này, tùy từng đối tượng mà người thực hiện có thể sử dụng 

nhiều tài liệu về Văn hóa, Lịch sử Việt Nam, địa phương, ngành… để bổ sung 

làm phong phú thêm bài giảng, tạo hứng thú, tăng sức hấp dẫn và hiệu quả. 

- Người tuyên truyền cần dành thời gian phù hợp, chú ý phân tích khái niệm 

“Bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam” cũng như làm cho người nghe thấy được 

cơ sở hình thành những bản sắc dân tộc, đồng thời tăng nhận thức về tính bền 

vững, nguyên nhân trực tiếp và sâu xa dẫn đến sự hình thành của các giá trị bản 

sắc văn hóa dân tộc. 

- Khi phân tích các nội dung của Bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, cần 

lưu ý làm rõ: Bối cảnh, hoàn cảnh lịch sử của vấn đề; năng lực nội sinh, thích ứng, 
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tinh thần tự cường của dân tộc trong các hoàn cảnh tự nhiên và xã hội; quá trình 

hình thành, củng cố, định hình các giá trị không chỉ bản sắc mà còn bản lĩnh dân 

tộc; ý nghĩa, vai trò của các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, bản lĩnh hình thành 

trong tiến trình lịch sử, truyền thống chống ngoại xâm, chống đồng hóa của dân 

tộc,… trong quá khứ và đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển, hội nhập hôm nay 

của đất nước. 

7.3.2. Một số nội dung cụ thể cần lưu ý khi thông tin, tuyên truyền về dân tộc 

Về thuật ngữ khoa học: 

Thứ nhất, khi thuyết trình, không nên dùng từ “Sắc tộc”, mà nên dùng từ 

“Bản sắc dân tộc”. Bởi, “sắc tộc” là từ mà các học giả thời Chính quyền Sài gòn 

(giai đoạn trước năm 1975 ở miền Nam) và một số học giả nước ngoài trước đây 

thường dùng để chỉ sự “phân biệt chủng tộc” trên thế giới và trong nước. 

Thứ hai, nên dùng từ “Tộc người Kinh, Tày, Thái…”, còn nếu như gọi là 

“dân tộc A, B…” thì phải thêm từ “Thành phần dân tộc Thái, Ê Đê, Ba Na…”. 

Không nên gọi là Dân tộc Việt Nam rồi lại gọi Dân tộc Kinh, Dân tộc Gia Rai,… 

Khi nói Dân tộc Việt Nam thì đó là “Dân tộc – quốc gia /nation”, còn Kinh, Gia 

Rai…là “Tộc người – Ethnie”. Cần phải tránh một số cách gọi tên các tộc người 

như Khờ - Me (phải là Khmer), Mèo (phải là Mông), v.v.. 

  Thứ ba, không nên dùng thuật ngữ “Dân tộc ít người”, mà nên gọi là “Dân 

tộc thiểu số”. “Thiểu số” ở đây mang tính so sánh với cộng đồng “Đa số” trong 

điều kiện của Việt Nam lấy tiêu chí “Dân số” (cả Trung Quốc cũng theo tiêu chí 

này) để so sánh. Theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân 

tộc năm 2011, tộc người thiểu số là tộc người có số dân nhỏ hơn 50% tổng dân số 

sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có 53 tộc người 

thiểu số, theo số liệu 2019 chiếm 14,6797% ), tộc người đa số là tộc người có số 

dân lớn hơn 50% tổng dân số quốc dân (tộc người Kinh của Việt Nam, theo số 

liệu 2019 có: 82.085.826 chiếm 85,3203% dân số quốc gia là tộc người đa số; tuy 

nhiên, người Kinh ở Trung Quốc lại là tộc người thiểu số). Số lượng dân số các 
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“tộc người thiểu số” vẫn tăng sau mỗi lần điều tra dân số, do vậy không nên gọi 

là “dân tộc ít người” hay “tộc người ít người”… 

Một số quốc gia trên thế giới không có tộc người đa số và thiểu số, như Lào, 

Nhật Bản (chỉ một tộc người, một quốc gia); Triều Tiên và Hàn Quốc là 2 thể chế 

chính trị nhưng về mặt tộc người chỉ là một; Madagasca – quốc đảo ở Đông Nam 

Châu Phi chỉ có một tộc người;… Tại Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, tộc người đa số 

và thiểu số không theo tiêu chí Dân số, mà theo tiêu chí Ngôn ngữ; tộc người đa 

số ở Mỹ là cộng đồng nói tiếng Anh, không nói tiếng Anh là thiểu số (như người 

Anhdieng – Da đỏ và các nhóm dân cư khác chưa nhập quốc tịch Mỹ…). 

Thứ tư, tộc người thiểu số rất ít người ở Việt Nam là tộc người có số dân 

dưới 10.000 người. Theo số liệu điều tra 2019, có 15 tộc người thuộc nhóm “đặc 

biệt ít người”. Ở nước ta hiện nay, các văn bản chính sách, quản lý nhà nước vẫn 

dùng cụm từ “dân tộc thiểu số”, “dân tộc đặc biệt ít người” là một thói quen. Có 

một vấn đề ở đây là, khi nói như vậy, người Việt Nam hiểu đó không phải là “dân 

tộc – quốc gia”, mà là “dân tộc – tộc người”, nhưng đối với các Tổ chức Quốc tế 

làm việc ở Việt Nam và nói chung, họ không hiểu có 2 khái niệm Dân tộc: “Dân 

tộc Việt Nam” và “Dân tộc Kinh, Dao, Tày, Ba Na….”. 

Thứ năm, về sử dụng thuật ngữ “dân tộc bản địa” hay “dân tộc tại chỗ”: 

Người tuyên truyền nên sử dụng thuật ngữ “dân tộc tại chỗ” trong điều kiện hiện 

nay thì phù hợp. Gần đây, lợi dụng “Tuyên ngôn của Liên hợp quốc về Quyền của 

các dân tộc bản địa”, các thế lực thù địch tuyên truyền luận điệu đòi công nhận 

các dân tộc Chăm, Khmer-Krom, dân tộc tại chỗ Tây Nguyên,… là các dân tộc 

bản địa, đòi các quyền phi lý, hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia 

cắt đất nước và chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta. 

 Thứ sáu, về quan hệ dân tộc, quan hệ dân tộc – tôn giáo, cần lưu ý một số 

vấn đề sau: 

Một là, trong thực tiễn ở nước ta hiện nay, các thế lực thù địch thường triệt 

để lợi dụng những điều kiện mới của thế giới, vấn đề dân tộc và các động thái tôn 

giáo, tín ngưỡng ở nước ta để: Liên kết các cộng đồng tôn giáo thành một lực 
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lượng chính trị với âm mưu tạo ra những “điểm nóng”, gây mất ổn định xã hội, 

kích động chủ nghĩa dân tộc, khơi dậy tư tưởng đòi tự trị, ly khai,... Đây là một 

trong những vấn đề bức xúc, đang nổi lên ở một số địa bàn trọng yếu, nhạy cảm, 

có sự đa dạng về thành phần tộc người và tôn giáo ở nước ta, từ miền núi phía 

Bắc, miền Tây Thanh Hóa - Nghệ An, Tây Nguyên đến Tây Nam Bộ. 

Hai là, các thế lực thù địch còn núp dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền, 

quyền của người bản địa”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, những hạn chế trong 

thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta để tập hợp lực lượng, tuyên truyền 

xuyên tạc, kích động tư tưởng tự trị, ly khai, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi; thực hiện 

ý đồ phá hoại tính cố kết nội bộ tộc người và khối đại đoàn kết giữa các dân tộc ở 

nước ta. Hoạt động tôn giáo ở một số khu vực vùng dân tộc thiểu số, như Tây Bắc, 

Tây Nguyên, Tây Nam Bộ…, đặc biệt ở các tuyến biên giới Việt Nam - Trung 

Quốc, Việt Nam – Campuchia, còn có biểu hiện chưa tuân thủ pháp luật, tiềm ẩn 

nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đi ngược lại lợi ích quốc gia. 

Ba là, các thế lực thù địch còn tác động để thực hiện việc chuyển hóa chế độ 

chính trị ở nước ta; kích động tâm lý kỳ thị, hẹp hòi, cực đoan, chia rẽ dân tộc; 

hình thành các tổ chức phản động của người dân tộc thiểu số ở nước ngoài để tác 

động vào trong nước; lợi dụng việc nghiên cứu văn hóa, du lịch để tăng cường 

thâm nhập vào vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; tuyên truyền và kích động tư 

tưởng ly khai, đòi thành lập các vùng dân tộc tự trị, như “Vương quốc Mông tự 

trị”, “Nhà nước Đề Ga tự trị”, “Nhà nước Khmer Crôm”,… Khmer Crôm có nghĩa 

là Khmer ở vùng thấp - vùng Nam Bộ nước ta, ngoài ra còn có các nhóm Khmer 

Kalđal (Khmer khu vực giữa) và Khmer Lơ (Khmer vùng cao).  

7.3.3. Một số nội dung cụ thể cần lưu ý khi thông tin, tuyên truyền về tôn giáo 

Thứ nhất, khi thông tin về các tôn giáo, cần hết sức chú ý khi đề cập đến lịch 

sử của các tôn giáo. Bởi, nếu thông tin thiếu chính xác, hoặc thông tin sai về lịch 

sử tôn giáo sẽ rất dễ khơi lại quá khứ, rất dễ nhận được sự phản đối từ phía các 

tôn giáo, và dễ trở thành cái cớ để các thế lực thù địch khai thác, thổi bùng thành 

mâu thuẫn, xung đột lớn. 
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Thứ hai, một vấn đề quan trọng không kém vấn đề lịch sử tôn giáo là giáo 

lý, giáo luật của các tôn giáo. Khi thông tin, tuyên truyền về vấn đề này, cần hết 

sức cẩn trọng, phải nắm chắc giáo lý, giáo luật, những quy định của các tôn giáo 

để không làm sai lệch giáo lý, giáo luật của các tôn giáo đó. Giáo lý, giáo luật của 

các tôn giáo không dễ nắm bắt, do vậy, những người làm công tác thông tin truyên 

truyền cần nắm vững điều này trước khi thông tin, tuyên truyền. 

Thứ ba, một trong những nguyên tắc hết sức căn bản khi tuyên truyền về tôn 

giáo đó là thái độ tôn trọng đối với các tôn giáo. Bất cứ hành vi kỳ thị, coi thường, 

xúc phạm, làm tổn thương đến các tôn giáo đều phải trả giá rất đắt. Chắc hẳn 

chúng ta còn nhớ sự kiện các tờ báo đăng hình biếm họa về Islam giáo. Từ sự kiện 

này, hàng loạt vụ bạo loạn, khủng bố, mâu thuẫn, xung đột đã xảy ra liên quan 

đến việc niềm tin tôn giáo bị xúc phạm.  

Thứ tư, cần nắm chắc chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo của mọi người; chính sách đối xử công bằng, bình đẳng với tất 

cả các tôn giáo, các tôn giáo đều bình đẳng với nhau và bình đẳng trước pháp luật. 

Do đó, khi thông tin tuyên truyền về tôn giáo, bất kỳ sự phân biệt, so sánh, hay 

thiên vị nào giữa các tôn giáo cũng đều có thể gây ra những hiểu lầm, phản ứng 

của các tôn giáo và các tín đồ tôn giáo.  

Thứ năm, không nên “sa đà” vào những vấn đề khác biệt, xung đột giữa các 

tôn giáo, hệ phái, tông phái tôn giáo. Chẳng hạn, không nên cho rằng Phật giáo là 

phải ăn chay hay không ăn chay, vì Phật giáo Bắc tông, Hệ phái Khất sỹ chủ 

trương ăn chay, trong khi đó Phật giáo Nam tông chủ trương không ăn chay. Giữa 

Công giáo và Tin Lành có một số khác biệt, chẳng hạn Tin Lành không thừa nhận 

Đức mẹ Maria đồng trinh, không thừa nhận luyện ngục như Công giáo, do vậy, 

cần tránh sa vào những khác biệt như thế này. Một nguyên tắc chung là, hãy tôn 

trọng giáo lý, giáo luật của các tôn giáo, tôn trọng sự khác biệt, tính đặc thù trong 

niềm tin tôn giáo, cách thức thực hành nghi lễ của các tôn giáo, tránh đánh giá, 

bình luận về những khác biệt, đặc thù của các tôn giáo.  
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Có thể nói, thông tin tuyên truyền về tôn giáo cần có sự hiểu biết một cách 

căn bản, bởi đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, dễ xảy ra mâu thuẫn, phản ứng của 

các tôn giáo nếu thông tin không đúng, thậm chí từ đó là cái cớ để các thế lực thù 

địch khoét sâu vào để kích động hận thù, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

đoàn kết tôn giáo. Theo chúng tôi, những nội dung thông tin, tuyên truyền về tôn 

giáo, đặc biệt là khi đề cập đến những vấn đề nhạy cảm, cần có sự tư vấn của các 

chuyên gia, những người nghiên cứu sâu về tôn giáo.  

* Một số lưu ý cụ thể: 

- Không nên gọi là Thiên chúa giáo, mà gọi là Công giáo; không nên gọi là 

Hồi giáo, mà phải gọi là Islam giáo. Thiên chúa giáo là gọi theo cách của Trung 

Quốc, có nghĩa là tôn giáo thờ Thiên Chúa. Tuy nhiên, có rất nhiều tôn giáo cùng 

thờ Thiên Chúa: Công giáo, Tin Lành, Chính Thống giáo, Anh giáo, Do Thái giáo, 

v.v.. Do vậy, cần gọi là Công giáo theo đúng cách gọi của Giáo hội Công giáo 

cũng như tín đồ Công giáo thường gọi. Ngoài ra, khi gọi Kitô giáo, cần lưu ý rằng, 

đây là tên gọi khi tôn giáo này mới ra đời, do chúa Giêsu sáng lập. Nhưng sau đó, 

tôn giáo này đã tách ra thành nhiều tôn giáo khác nhau, do vậy, nói đến Kitô giáo 

tức là nói đến các tôn giáo gồm: Công giáo, Tin Lành, Chính Thống giáo, Anh 

giáo, chứ không có Kitô giáo tồn tại với tư cách một tôn giáo độc lập. 

Ngoài ra, không nên gọi là Hồi giáo vì đây là cách gọi của Trung Quốc về 

tôn giáo của người Hồi (Hồi Hột) khi Islam giáo truyền vào dân tộc này. Gọi là 

Hồi giáo hoàn toàn không đúng với tên gọi của tôn giáo này, tuy nhiên, trong một 

thời gian dài, trong các văn bản chính thức của Nhà nước vẫn dùng từ Hồi giáo 

nên thành quen. Đề nghị các văn bản của Nhà nước nên thay thế Hồi giáo bằng 

Islam giáo, không nên dùng theo thói quen nếu như cách dùng đó không đúng.  

- Các tôn giáo đều có các hệ thống phẩm trật, phẩm vị khác nhau, nên những 

người làm công tác thông tin, tuyên truyền cần nắm được một cách căn bản để 

tránh những sai sót không đáng có như sau: 

Đối với Phật giáo, phẩm trật cao nhất đối với Tăng (nam tu sỹ) là Hòa 

thượng, tiếp sau là Thượng tọa, Đại đức. Đối với ni (nữ tu sỹ), phẩm trật cao nhất 



259 

 

là Ni trưởng, tiếp theo là Ni sư. Một nhà sư bước vào con đường tu hành trải qua 

nhiều giai đoạn tu học, giữ giới, sau khi thụ giới tỳ kheo mới chính thức trở thành 

một nhà tu hành. Sau đó, khi đã có đủ các điều kiện (tuổi đời và tuổi hạ) sẽ được 

phong Đại đức, Thượng tọa và Hòa thượng (đối với tăng) và Ni sư, Ni trưởng (đối 

với ni).  

Đối với Công giáo, phẩm trật cao nhất là Giáo hoàng, tức người đứng đầu 

của Công giáo trên toàn thế giới; tiếp đến là Giám mục, tức người đứng đầu của 

các giáo phận và linh mục - người đứng đầu của các giáo xứ.  

- Đối với một số tôn giáo như Phật giáo, Công giáo ở Việt Nam150, nhà tu 

hành không được lấy vợ, lấy chồng, không có cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, một 

số tôn giáo khác, như Tin Lành, Islam giáo, Phật giáo Hòa Hảo, v.v. các vị chức 

sắc, nhà tu hành vẫn được phép xây dựng gia đình.  

- Trong cách xưng hô với chức sắc, tín đồ của các tôn giáo, người làm công 

tác thông tin, tuyên truyền cũng cần lưu ý để tránh những sai sót. Nếu như chưa 

biết cách xưng hô, cần tìm hiểu, hoặc hỏi ngay các vị chức sắc, tín đồ của các tôn 

giáo đó. Trong quan hệ công tác, nên tránh việc gọi các vị chức sắc, nhà tu hành 

của Phật giáo là Thầy xưng con; hoặc gọi các linh mục là cha xưng con. Cách 

xưng hô này chỉ phù hợp với tín đồ của các tôn giáo đó.  

- Trong tiếp xúc với chức sắc, tín đồ các tôn giáo cần có thái độ nghiêm túc, 

chân thành, tránh thái độ đùa cợt, tránh những câu chuyện không phù hợp của đời 

sống thế tục, tránh việc so sánh tôn giáo này với tôn giáo khác, cần hết sức tôn 

trọng những quy định, cấm kỵ của các tôn giáo đó.  

- Mỗi tôn giáo đều có các biểu tượng thiêng liêng: Đối với Phật giáo, biểu 

tượng thiêng liêng là hình ảnh Đức Phật, Bồ Tát, biểu tượng bánh xe chuyển pháp 

luân…; đối với Công giáo, Tin Lành, biểu tượng thiêng liêng là Thánh giá, Kinh 

thánh,…; đối với Islam giáo, biểu tượng thiêng liêng là Thiên Kinh Qura’n, các 

thánh đường, đặc biệt là thánh địa Mecca; đối với các tôn giáo nội sinh, biểu tượng 

                                           
150 Khác với Việt Nam, ở Nhật Bản các nhà sư vẫn được phép lấy vợ, có cuộc sống gia đình.  
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thiêng liêng là tấm Trần Điều, Trần Dà, v.v.. Khi thông tin, tuyên truyền, cần hết 

sức lưu ý tôn trọng các biểu tượng thiêng, tránh xúc phạm hoặc làm ảnh hưởng 

đến các biểu tượng đó. 

- Đối với các hiện tượng tôn giáo mới, như Hà Mòn, Canh Tân đặc sủng, 

Long Hoa Di Lặc, Thanh Hải vô thượng sư, v.v., không nên gọi là đạo (không gọi 

đạo Hà Mòn, đạo Canh Tân đặc sủng, đạo Long Hoa Di lặc, đạo Thanh Hải vô 

thượng sư, v.v.), mà chỉ nên gọi một cách “trung tính” là hiện tượng tôn giáo mới 

Hà Mòn, hiện tượng tôn giáo mới Canh Tân đặc sủng, v.v., hoặc gọi tên Hà Mòn, 

Canh Tân đặc sủng, v.v.. Khi có một hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện, khi chưa 

nghiên cứu, chưa nắm được đặc điểm, bản chất,… của hiện tượng này, thì nên 

tránh gọi đó là tà đạo.  

- Đối với các loại hình tín ngưỡng, không nên có định kiến rằng, tín ngưỡng 

là thấp kém hơn tôn giáo, tín ngưỡng là trình độ thấp của tôn giáo,… mà nên có 

nhận thức rằng, tín ngưỡng cũng là niềm tin của con người vào các đối tượng 

thiêng, việc thể hiện niềm tin đó thông qua các thực hành nghi lễ của các tín 

ngưỡng cũng chính là các thực hành tôn giáo.  

* Một số điều quy định, cấm kỵ, kiêng, hèm của các tôn giáo, tín ngưỡng: 

Các tôn giáo, tín ngưỡng đều có những quy định về những điều cấm kỵ, 

những điều không được làm trong mọi thời điểm, hoặc trong khi thực hành các 

nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, v.v.. 

Đối với Công giáo: 

Thứ nhất, trong xưng hô, nếu không phải tín đồ không nên gọi cha con, vì 

đó là cách xưng hô của tín đồ với chức sắc. Bởi vậy nên gọi theo chức thánh người 

được tiếp xúc là linh mục hay giám mục. Với phụ nữ không nên gọi linh mục là 

anh em, hãy gọi mình là tôi và chức sắc theo chức thánh. 

Thứ hai, trong giao tiếp, với các lịch hẹn cụ thể, người hẹn không được sai 

lệch giờ giấc nhất là việc đến chậm so với lịch, vì người Công giáo, rất chú trọng 

việc đúng giờ, coi sự đúng giờ như đó là cử chỉ của sự tôn trọng trong giao tiếp 

và lịch hẹn. 

Thứ ba, nhà thờ được xem là không gian thiêng của Công giáo, khi vào cần 

ăn mặc lịch sự. Không được tùy tiện bước lên cung thánh nhà thờ chụp ảnh, vì đó 
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là nơi thánh, dùng cho chức sắc làm lễ, không tùy tiện sờ vào các vật thiêng trong 

nhà thờ. 

Thứ tư, trong tiếp xúc với giáo dân, chức sắc Công giáo, ngoài công việc, 

nếu có giao lưu ăn cơm với họ không nên sa vào những chuyện phiếm như ngoại 

tình, hôn nhân đồng tính…vì người Công giáo rất coi trọng giá trị hôn nhân, không 

thích nghe những chuyện như vậy, có thể bị họ xem là thiếu hiểu biết hoặc thiếu 

tôn trọng. 

Thứ năm, trong bữa ăn nếu họ mời rượu lễ Công giáo, thì đó là một sự tôn 

trọng khách, nên ghi nhận điều đó. Nếu họ tặng mình rượu lễ thì nên cảm ơn và 

không nên mở ra dùng ngay trước mặt mọi người, vì có thể hành vi đó sẽ không 

làm hài lòng người tặng. 

Thứ sáu, trong Tuần thánh nếu có người Công giáo nào quý mến mà hẹn lịch 

với người ngoài, thì đó là một sự ưu ái dành cho người được hẹn. Vì với người 

Công giáo Tuần thánh rất quan trọng với họ vì kỷ niệm sự chết và phục sinh của 

Chúa Giêsu. Nếu như dùng bữa với người Công giáo trong Tuần thánh của họ, tốt 

nhất hãy kiêng thịt, tất nhiên có thể dùng cá. Vì dịp này người Công giáo ăn chay 

(chỉ kiêng thịt chứ không kiêng cá). 

Thứ bảy, trong tiếp xúc không nên hỏi linh mục, giám mục, nữ tu về đời tư 

như gia đình, con cái, vì họ có đời sống độc thân hoặc sống trong cộng đồng dòng 

tu. 

Thứ tám, nên tôn trọng niềm tin tôn giáo của người nói chuyện, tuyệt đối 

không chế giễu, xúc phạm, so sánh, báng bổ các đối tượng thiêng của Công giáo 

như Thiên Chúa, Đức Mẹ và các thánh. 

Thứ chín, trong lịch hẹn làm việc, tiếp xúc, mời dự hội nghị, hội thảo… nên 

tránh những lịch quan trọng của Công giáo như Thứ sáu Tuần thánh, Chúa Nhật 

phục sinh… vì khi đó sẽ khó gặp được chức sắc. Họ ưu tiên số một cho việc thực 

hiện nghi lễ thờ phượng, đáp ứng nhu cầu giáo dân. 

Thứ mười, nếu đã hứa gì với người Công giáo, nhất là chức sắc, nên thực 

hiện, bởi chữ tín với họ rất quan trọng. Bởi vậy hãy cân nhắc tới khả năng thực 

hiện khi nhận lời một việc gì, hứa một việc gì, bởi thất hứa sẽ tạo ra những ấn 

tượng không tốt. 
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Đối với đạo Tin Lành:  

Đạo Tin Lành có nhiều hệ phái khác nhau nên có sự khác nhau nhất định 

trong cách thực hành tôn giáo. Tuy nhiên các hệ phái Tin Lành đều căn cứ vào 10 

điều răn của Chúa trong Kinh Thánh để thực hiện. Có một số chú ý sau đây: 

- Tín đồ Tin Lành không thờ hình tượng nào khác ngoài Chúa nên tuyệt đối 

không ăn đồ cúng của các nghi lễ thờ cúng thuộc các hình thức tôn giáo, tín 

ngưỡng khác. Họ cấm làm tượng chạm và quỳ lạy trước các hình tượng. 

- Tin Lành cấm lấy danh Giêhôva Đức Chúa Trời để làm chơi, có nghĩa là 

không được nói đến tên Ngài một cách không có lý do, một cách vô phép. 

- Tín đồ Tin Lành không ăn thịt còn có máu, thịt thú vật bị chết ngạt nghĩa là 

chết vì tắt thở mà không chảy máu ra. Huyết luôn được coi là thiêng liêng và chỉ 

thuộc về Chúa trời, con người không được dùng huyết ăn như một thứ thực phẩm 

cho mình 

- Đạo Tin Lành cấm giết người, cấm phạm tội tà dâm (ngoại tình, quan hệ 

đồng giới, xem và sử dụng những văn hóa phẩm không lành mạnh), cấm trộm 

cướp, cấm nói dối, cấm tham lam vợ hoặc của cải của người khác. Họ không uống 

rượu (việc này ở Việt Nam cũng không được thực hiện một cách triệt để) 

- Đa số các hệ phái Tin Lành nghỉ ngày chủ nhật để thờ phượng Chúa (có 

một số hệ phái dùng ngày thứ 7 để thờ phượng) 

-  Một số hệ phái Tin Lành coi hình ảnh rồng, rắn là quỷ satan nên họ tránh 

những thứ có hình ảnh rồng, rắn (ví dụ một số tín đồ Tin Lành được hỏi họ không 

đi qua cầu Rồng Đà Nẵng mà chọn đi cầu khác) 

- Khi tiếp xúc với chức sắc Tin Lành (Mục sư), có thể gọi là Mục sư hoặc 

ông Mục sư xưng tôi, với các tín đồ thì xưng hô bình thường.  

Đối với Islam giáo  

Islam giáo là một tôn giáo có những quy định rất khắt khe đối với các tín đồ, 

như không ăn thịt lợn, không ăn các loài lưỡng cư (ếch, rùa, rắn, v.v..), không ăn 

các loài có móng vuốt: hổ, báo, mèo, v.v. Những thực phẩm mà tín đồ Islam được 

phép ăn gọi là Halal;  

Thánh đường là nơi thiêng liêng, phụ nữ được khuyến cáo không vào; không 

chủ động bắt tay phụ nữ Islam giáo (trừ khi họ chủ động), v.v..  
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Giáo lý Islam giáo quy định tín đồ không được uống rượu, không được chơi 

cờ bạc, v.v.  

Khi tiếp xúc với chức sắc, tín đồ Islam giáo có thể xưng hô theo tuổi tác: bác, 

chú, ông, anh chị, v.v.. 

Đối với Phật giáo 

- Khi tiếp xúc với các chức sắc Phật giáo, nếu là trong mối quan hệ công tác 

không nên xưng con, có thể gọi thầy (hoặc gọi theo phẩm trật: Hoà thượng, thượng 

toạ, đại đức, v.v.. ) xưng tôi.  

- Đối với Phật giáo, theo truyền thống Bắc tông và Khất sỹ, các nhà tu hành 

phải ăn chay, đồng thời kiêng những loại gia vị như hành, tỏi, v.v.. Phật giáo Nam 

tông Khmer không ăn chay.  

- Ngũ giới là 5 giới cấm của Phật giáo mà một tín đồ (khi đã thụ giới quy y) 

cũng đã được yêu cầu thực hiện đó là: 1. Không sát sinh; 2. Không trộm cắp; 3. 

Không tà dâm; 4. Không nói dối; 5. Không uống rượu.  

- Khi đến các cơ sở thờ tự của Phật giáo – không gian linh thiêng, cần ăn 

mặc chỉnh tề, kín đáo (tránh ăn mặc phản cảm, hở hang), tuân thủ các quy định 

của cơ sở thờ tự, không đốt nhang, vàng mã bừa bãi, không đặt tiền lẻ vào tay 

tượng Phật, không vứt rác bừa bãi, v.v.. 

Đối với đạo Cao Đài 

- Khi gặp các chức sắc đạo Cao Đài có thể xưng hô đơn giản như đời thường 

(theo tuổi xưng hô: bác, chú, cô, anh, chị…). Tuy nhiên, trong đạo sẽ xưng hô 

Anh - Em (Huynh-Tỷ) và với phẩm từ Phối sư trở lên có thể gọi Anh lớn, Chị lớn,  

nếu biết giáo phẩm của họ, tránh gọi Anh Cả (vì chỉ dành cho Giáo Tông). 

- Muốn hành lễ tại Thánh thất phải xin phép, vì khi vào không gian thiêng 

phải đi đúng phía và hành lễ đúng bên dành cho mình (Nam, nữ đi riêng 2 lối 

Nam-tả. Nữ-hữu). 

- Điều tối kỵ khi đến các thánh thất Cao Đài là tránh các ngày lễ của đạo, 

các ngày sóc, vọng và thời cúng (tứ thời- Tý, Ngọ, Mão-Dậu), vì lúc đó các tín 

đồ, chức sắc sẽ hành lễ. Lễ phẩm: chủ yếu hoa quả và đồ chay. 

Đối với Minh Sư đạo 
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- Khi gặp các chức sắc có thể gọi theo giáo phẩm. Ví dụ, phẩm Đảnh hành  

gọi là Lão sư, phẩm Bổ Thiệt gọi Đại lão sư, còn không đơn giản chỉ xưng hô Cô 

- đối với nữ (phẩm Bảo ân của nữ gọi là Cô thái, Bà thái). Đối với nam gọi là Thầy 

từ phẩm Bảo ân trở lên gọi là Lão sư, Ông lão.  

- Khi đến các Phật đường của Minh Sư đạo cần tránh các ngày lễ của đạo, 

các ngày sóc, vọng và ngày Mậu cũng như thời cúng (tứ thời- Tý, Ngọ, Mão-

Dậu), vì lúc đó các tín đồ, chức sắc sẽ hành lễ. Lễ phẩm: chủ yếu hoa quả và đồ 

chay. Nghiêm cấm các lễ phẩm có nguồnn gốc từ động vật. Kiêng ngũ vị như 

hành, tỏi, hẹ, kiệu,… 

Đối với Minh Lý đạo 

- Khi gặp các chức sắc có thể gọi đúng giáo phẩm. Ví dụ phẩm cao nhất 

xuống thấp nhất là Giác tịnh sư - Siêu tịnh sư - Vĩnh tịnh sư (đối với nam) và Vĩnh 

tịnh cô (đối với nữ, vì đây là phẩm cao nhất của nữ) - Khiết tịnh sư/cô – Thanh 

tịnh sư/cô – Tâm tịnh sư/cô – Chí tịnh sư/cô-Hướng tịnh sư/cô (là hàng tín đồ).  

- Khi đến cơ sở của Minh Lý đạo cần tránh các ngày lễ của đạo, các ngày 

sóc, vọng cũng như thời cúng (tứ thời- Tý, Ngọ, Mão-Dậu), vì lúc đó các tín đồ, 

chức sắc sẽ hành lễ. Lễ phẩm: chủ yếu hoa quả và đồ chay. Nghiêm cấm các lễ 

phẩm có nguồn gốc từ động vật.  

Đối với Phật giáo Hoà Hảo 

- Khi gặp các chức sắc có thể gọi đúng giáo phẩm hoặc xưng hô như đời 

thường. Trong đạo xưng hô thầy/đệ tử. Một điểm cần chú ý là việc vắng bóng của 

Đức Huỳnh Giáo chủ: Thầy đi xa, vắng bóng (không phải đã khuất). 

- Nên tránh các ngày lễ của đạo, các ngày sóc, vọng cũng như tránh thời cúng 

(cúng lạy 2 lần trong ngày vào sáng sớm và chiều tối) không đến chùa và gặp gỡ 

chức sắc, tín đồ, vì lúc đó các tín đồ, chức sắc sẽ hành lễ. 

Đối với Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam 

- Cơ sở tôn giáo gọi là Hội quán và luôn có chữ Hưng (Ví dụ Hưng Minh tự). 

- Khi gặp các chức sắc có thể gọi đúng giáo phẩm hoặc xưng hô như đời 

thường. Chỉ khi nào có lễ mới phân định nam, nữ ngồi riêng (Nam-tả, Nữ-hữu).  
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- Nên tránh các ngày lễ của đạo, các ngày sóc, vọng cũng như tránh thời cúng 

(cúng lạy 2 lần trong ngày vào sáng sớm và chiều tối) không đến chùa và gặp gỡ 

chức sắc, tín đồ, vì lúc đó các tín đồ, chức sắc sẽ hành lễ.   

Đối với các tín ngưỡng 

- Đối với tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng, có sự kiêng kỵ khá phổ biến là 

tránh tất cả những từ gắn với tên của Thành hoàng, phải gọi chệch đi, giống như 

huý kỵ tên của vua chúa ngày xưa. Chẳng hạn, Thành hoàng làng Triều Khúc, xã 

Tân Triều, huyện Thanh Trì là Bố Cái Đại vương Phùng Hưng. Người dân làng 

Triều Khúc không gọi Bố mà gọi Ba, không ai được đặt tên Phùng, Hưng, Đại, 

Vương, v.v..  

- Đối với các tín ngưỡng khác cũng đều có những quy định, cấm kỵ riêng. 

Khi đến cơ sở thờ tự của các tín ngưỡng, điều quan trọng là cần tuân thủ quy định 

của cơ sở thờ tự, tìm hiểu các quy định của tín ngưỡng và cơ sở tín ngưỡng để 

thực hành cho đúng. Khi đến các cơ sở thờ tự- tức các không gian thiêng-cần có 

tâm thái trang nghiêm, tôn trọng, có ý thức giữ gìn văn hoá, không được tuỳ tiện 

hành xử, tuyệt đối tránh việc chen lấn, xô đẩy, tranh cãi, giành giật đồ lễ, không 

đốt vàng mã, vứt rác bừa bãi, v.v..  

Câu hỏi ôn tập: 

1. Theo Anh/chị, khi thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam 

cần quán triệt được những vấn đề lớn nào? Thực tiễn thông tin, tuyên truyền về 

dân tộc, tôn giáo trong thời gian qua gặp phải những vấn đề nổi bật nào? Đâu là 

nguyên nhân cho những vấn đề đó? 

2. Khi thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam, cần nắm vững 

những nguyên tắc nào để đảm bảo tính hiệu qủa của truyền thông và đáp ứng các 

mục tiêu do Đảng và Nhà nước đề ra? Anh/Chị có đóng góp, bổ sung nào về các 

lưu ý cần thiết khi thông tin, tuyên truyền về chủ đề này? 

3. Nêu một số nội dung cụ thể cần lưu ý khi thông tin, tuyên truyền về dân tộc, 

tôn giáo trong bối cảnh hiện nay?  
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KẾT LUẬN 

 

Đây là tài liệu về hai nhóm chủ đề chính là: truyền thống lịch sử, tinh thần 

yêu nước và bản sắc văn hóa của Việt Nam; và các giá trị, chức năng của tôn giáo 

và tín ngưỡng ở Việt Nam. Việc trình bày thường bắt đầu với sự chuẩn hóa khái 

niệm, ý nghĩa của khái niệm chính được sử dụng. Tiếp đó, tài liệu đưa ra cơ sở 

nền tảng cho những đúc kết đáng tin cậy về các chủ đề mà tài liệu tập trung trình 

bày, đồng thời, cung cấp định hướng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước và nguyên tắc khi thông tin, truyền thông về những 

mảng nội dung mà tập tài liệu này đã tổng hợp. 

Phần đầu tiên của tài liệu tập trung làm rõ khái niệm về truyền thống lịch sử 

dân tộc Việt Nam. Đó là cơ sở để phân tích quá trình hình thành truyền thống lịch 

sử của dân tộc Việt Nam và giới thiệu những biểu hiện nổi bật của truyền thống 

lịch sử Việt Nam. Có thể thấy, truyền thống tạo dựng, giữ gìn, phát triển đất nước 

có thể được quan sát, ghi nhận trong nhiều lĩnh vực cụ thể, như truyền thống yêu 

nước, truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, truyền thống ứng xử 

văn hóa đoàn kết, nhân nghĩa, v.v.. 

Trên cơ sở chỉ ra các biểu hiện của truyền thống lịch sử, tài liệu đã chỉ ra 

những phương thức và điều kiện cần có để phát huy sức mạnh của truyền thống 

lịch sử, bản sắc văn hóa, các giá trị và chức năng của tôn giáo, tín ngưỡng trong 

công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Những giá trị và chức năng 

cũng như ý nghĩa của truyền thống lịch sử dân tộc có thể xem là nguồn mạch 

không bao giờ vơi cạn, tạo nên sức sống, truyền thống lịch sử riêng có của quốc 

gia, là niềm tự hào chân chính của thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.  

Đối với tinh thần yêu nước ở Việt Nam, trước hết tài liệu phân tích nhằm chỉ 

rõ cơ sở hình thành tinh thần yêu nước ở Việt Nam, sau đó nêu ra một số nội dung 

cơ bản của tinh thần yêu nước, bao gồm lòng yêu nước - một trong những truyền 

thống quý báu của dân tộc Việt Nam; tinh thần yêu nước thể hiện sự đoàn kết dân 

tộc; tinh thần yêu nước thể hiện khát vọng độc lập tự do; tinh thần yêu nước thể 
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hiện ở truyền thống độc lập, ý chí tự cường của dân tộc; tinh thần yêu nước là 

nhân tố tạo thành động lực phát triển đất nước. Đặc biệt, cần nhấn mạnh rằng, tinh 

thần yêu nước được hun đúc và làm cho sâu sắc thêm qua các thăng trầm của lịch 

sử nước nhà mà mỗi người dân, mỗi cộng đồng đều cảm nhận và trải nghiệm. 

Trên cơ sở đó, tài liệu đưa ra những khuyến nghị về đường hướng và cách phát 

huy tinh thần yêu nước trong bối cảnh Việt Nam đổi mới và hội nhập hiện nay. 

Đối với tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, tài liệu đã đưa ra một bức tranh 

chung, cung cấp những thông tin cơ bản nhất về toàn bộ lĩnh vực tôn giáo về mỗi 

tôn giáo đã được công nhận chính thức, và nhắc đến cả những dạng thức hay nhóm 

tôn giáo mới xuất hiện, chưa được Nhà nước thừa nhận. Điểm cơ bản cần nhấn 

mạnh là có sự đa dạng và phong phú về niềm tin, thực hành và tổ chức cộng đồng 

tôn giáo ở Việt Nam và cách tiếp cận của Nhà nước là tiếp tục mang lại tư cách 

pháp lý cho các tổ chức hình thành từ các niềm tin ấy. Tiếp đến, tài liệu đã làm rõ 

các vấn đề cơ bản, như chức năng, vai trò và giá trị của tôn giáo, tín ngưỡng. Đáng 

chú ý, các tôn giáo, tín ngưỡng vừa chia sẻ những chức năng, vai trò, giá trị nhất 

định, vừa có những chức năng, vai trò và giá trị đặc thù... Chính các chức năng, 

giá trị của tôn giáo bộc lộ trong bối cảnh Việt Nam cho thấy lý do tại sao Đảng và 

Nhà nước khẳng định tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận quần chúng nhân dân 

và tiếp tục tồn tại trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau cùng, tài liệu 

khái quát những điểm cốt yếu trong quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát huy 

giá trị tôn giáo. Đây là định hướng cho việc xây dựng các nội dung truyền thông 

về đặc điểm, chức năng, vai trò và giá trị của tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam. 

Tiếp đến, tài liệu đã đi sâu và trình bày cụ thể hơn về các nhóm giá trị nổi 

bật của tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam. Các nhóm giá trị đó chia thành giá trị 

về nhận thức, giá trị về đạo đức và giá trị thẩm mỹ, đi cùng với các giá trị phái 

sinh, mang tính đặc thù của mỗi tôn giáo, tín ngưỡng khác. Khi trình bày về tôn 

giáo, tài liệu đã chia ra hai nhóm chính là các tôn giáo lớn trên thế giới có mặt ở 

Việt Nam, như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Islam giáo,... và các tôn giáo sinh 

ra ở trong nước, như đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, 



268 

 

Tịnh độ Cư sĩ Phật hội, Bửu Sơn Kỳ Hương, v.v.. Các tín ngưỡng bản địa ở Việt 

Nam cũng mang trong mình nhiều giá trị tốt đẹp, mà khung phân tích về giá trị 

nhận thức, giá trị đạo đức và giá trị thẩm mỹ, cùng các giá trị đặc thù khác đã 

được áp dụng và nêu ra những điểm nổi trội nhất. 

Tiếp nối mạch trình bày về giá trị của tôn giáo, tài liệu được mở rộng hơn 

trong việc làm rõ những đóng góp của các tôn giáo ở Việt Nam cho cá nhân, cộng 

đồng và xã hội. Điều này minh chứng cho quan điểm cho rằng tôn giáo là một 

nguồn lực của Đảng và Nhà nước ta. Có thể thấy, các tôn giáo là nguồn lực dồi 

dào và quan trọng, có những đóng góp thiết thực đối với công cuộc xây dựng và 

phát triển đất nước Việt Nam hiện nay. Trước hết, tôn giáo chính là một hệ thống 

văn hóa, hệ giá trị đạo đức góp phần xây dựng đạo đức, lối sống tích cực của con 

người Việt Nam. Bản thân tôn giáo nào cũng khuyến thiện, trừng ác, hướng con 

người tới các giá trị Chân – Thiện – Mỹ. Tôn giáo cũng chính là một trong những 

nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc 

dân tộc. Các truyền thống yêu nước, thương người, khoan dung, hiếu nghĩa,… 

đều được hòa quyện và thăng hoa hơn khi kết hợp với các truyền thống tôn giáo 

ở Việt Nam.  

Không chỉ ở phương diện văn hóa, đạo đức, các đóng góp của tôn giáo ở Việt 

Nam còn đã và đang mở rộng tới nhiều phương diện khác của xã hội, đất nước. 

Các tôn giáo đều khuyến khích, răn dạy tín đồ của mình tích cực tham gia bảo vệ 

môi trường, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, tôn trọng tự nhiên đã trở thành bổn 

phận và trách nhiệm tự thân của mỗi tín đồ. Bảo vệ môi trường không chỉ đem lại 

sự sinh tồn cho con người, mà còn là sự tôn trọng với những gì mà tạo hóa ban 

tặng, đấng thiêng liêng đưa tới. Thực sự, các tôn giáo ở Việt Nam đã và đang đi 

sâu vào đời sống xã hội bằng các hoạt động cụ thể chứ không đơn thuần chỉ là các 

triết lý cao siêu hay một thế giới vô hình nào đó. Sự nhập thế của các tôn giáo còn 

góp phần kích thích xây dựng một nền kinh tế nhân bản, thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế lành mạnh, vì con người. Các phong trào sống tốt đời đẹp đạo đã được các 
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cộng đồng tôn giáo hưởng hứng tích cực, góp phần xây dựng nông thôn mới ở 

Việt Nam.  

Tài liệu này kết thúc với việc đề xuất các lưu ý, cụ thể hơn là các nguyên tắc 

khi truyền thông về các chủ đề truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, tinh thần 

yêu nước và về tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam. Bắt đầu với việc nêu rõ những 

tồn tại, hạn chế, nhưng lỗi hay mắc phải, thậm chí là tối kị của truyền thông trước 

đây khi làm nội dung về các chủ đề này. Tài liệu đặc biệt nêu rõ những nguyên 

nhân chủ quan và khách quan dẫn đến các tồn tại, hạn chế ấy, và cảnh báo về 

những hậu quả của việc mắc những lỗi này trong khi thực hiện truyền thông. Đó 

là cơ sở để đưa ra những góp ý cụ thể, dễ hiểu, dễ áp dụng hơn nhằm giúp truyền 

thông khắc phục những vấn đề tồn tại, vượt qua những hạn chế thường thấy và 

đạt được hiệu quả cao hơn khi tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo trong bối cảnh 

có nhiều đặc thù về mối quan hệ giữa Nhà nước, dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam. 

Sau cùng, nhóm tác giả muốn lưu ý rằng, mặc dù tài liệu cung cấp những 

thông tin cơ bản, cập nhật và đáng tin cậy về các chủ đề phức tạp, trừu tượng, 

thậm chí đôi lúc “nhạy cảm về chính trị”, nhưng người làm công tác thông tin, 

truyền thông vẫn nên mở rộng sự tham chiếu đến các nguồn tài liệu mà chúng tôi 

đã nêu trong Danh mục tài liệu tham khảo, để từ đó có thể khai thác thêm các 

thông tin cụ thể liên quan đến chủ đề nội dung dự định xây dựng. 
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PHỤ LỤC 

Bảng 1: DANH MỤC CÁC THÀNH PHẦN TỘC NGƯỜI  

VÀ DÂN SỐ Ở VIỆT NAM 151 

 

STT 
Tộc 

người 

 

Tên gọi khác 

 

Dân số             

năm 2019 

% so với  

dân số  

cả nước 

1 Kinh   Việt 82.085.826 85,3203% 

2 Tày 
 Thổ, Ngạn, Phén, Thu Lao, Pa Dí 1.845.492 1,9182% 

3 Thái 

 Tày, Tày Khao (Thái trắng), Tày    Đăm ( Thái 

đen), Tày Mười, Tày Thanh (Man Thanh), , 

Hàng Tổng (Tày Mường), Pu  Thay, Thổ Đà Bắc 

1.820.950 1,8927% 

4 Mường 
 Mol, Mual, Mọi, Mọi Bi, Ao Tá (Âu Tá)   1.452.095 1,5093% 

5 H'mông 

 Mèo, Mẹo, Mèo Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ, Mèo 

Đen, Ná Miẻo, Mán Trắng  
1.393.547 1,4485% 

6 Khmer 
 Cur, Cul, Thổ, Việt gốc Miên, Khmer Crôm 1.319.652 1,3717% 

7 Nùng 

 Xuồng, Giang, Nùng An, Phàn Slình, Nùng 

Cháo, Nùng Lồi, Quý Rịn, Khén Lài… 
1.083.298 1,126% 

8 Dao 

 Mán, Động, Trại, Xá, Dìu Miền, Kiềm Miền, 

Quần Trắng, Dao Đò, Quần Chẹt, Lô Gang, Dao 

Tiền, Thanh Y, Làn Tẻn, Đại Bản, Tiểu Bản, 

Cóc Ngáng, Cóc Mùn, Sơn Đầu…  

891.151 0,9263% 

9 Hoa 

 Hán, Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải 

Nam, Hạ, Xạ Phang… 
749.466 0,779% 

10 Gia Rai 

 Giơ Rai, Chơ Rai, Tơ Boăn, Hơ Bau, Hđrung, 

Chor… 
513.930 0,5342% 

11 Ê Đê 
 Rađê, Đê, Kpa, A Đham, Krung, Ktul, Đlie Ruê, 

Blô, Êpan, Bil, Mddthurr.    

398.671 0,4144% 

                                           
151 Xếp theo thứ tự Dân số điều tra 01/04/2019 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_T%C3%A0y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Th%C3%A1i_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%27m%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Khmer_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_N%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Dao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hoa_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Gia_Rai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C3%8A_%C4%90%C3%AA
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STT 
Tộc 

người 

 

Tên gọi khác 

 

Dân số             

năm 2019 

% so với  

dân số  

cả nước 

12 Ba Na 
 Gơlar, Tơlô, Giơlăng, Rơ Ngao, Krem. Roh, 

Con Kđe, Ala Công, Kpăng Công, Bơ năm.    

286.910 0,2982% 

13 Xơ Đăng 
 Xơ teng, Hđrang, Tơđrá, Mơ năm, Ha lăng, Ca 

dong, Km-răng, Con Lan, Bri la, Tạng.   

212.277 0,2206% 

14 Sán Chay 
 Cao Lan, Sán Chí, Mán Cao Lan, Hờn Bạn… 201.398 0,2093% 

15 Cơ Ho 
 Xre, Nôp (Tulôp), Cơ don. Chil, Lạt (Lạch), 

Trinh 

200.800 0,2087% 

16 Sán Dìu 
Sán Dẻo, Tại, Trại Đất, Mán Quần cộc 183.004 0,1902% 

17 Chăm 
 Chàm, Chiêm Thành, Hroi 178.948 0,186% 

18 Hrê 
 Chăm Rê, Chom, Kre, Luỹ…   149.460 0,1553% 

19 Ra Glai 
Rac Lây, Rai, Noang, Lao ang  146.613 0,1524% 

20 Mnông 
 Pnông, Nông, Prê, Bu đăng, Đi Pri, Bia, Gar, 

Rơlăm, Chil   

127.334 0,1324% 

21 Xtiêng 
 Xa điêng 100.752 0,1047% 

22 Bru-Vân 

Kiều 

 Bru, Vân Kiều, Mang Cong, Tri, Khùa 94.598 0,0983% 

23 Thổ 
 Kẹo, Mọn, Cuối, Dọ, Đan Lai, Ly Hà, Tày 

Pọng, Con Kha, Xá Lá Vàng 

91.430 0,095% 

24 Khơ Mú 
 Xá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thênh, Tênh, Tày Hạy 90.612 0,0942% 

25 Cơ Tu 
 Ca Tu, Cao, Hạ, Phương, Ca Tang 74.173 0,0771% 

26 Giáy 
 Nhắng, Dắng, Pẩu Thìn, Pu Nà, Cùi Chu, Xa  67.858 0,0705% 

27 Giẻ 

Triêng 

 Đgiéh, Tareh, Giang, Rẫy, Pin, Triêng, Treng, 

Ta Riêng, Ve (Veh), La Ve, Ca Tang 

63.322 0,0658% 

28 Tà Ôi 
 Tôi Ôi, Pa Cô, Pa Hi (Bahi) 52.356 0,0544% 

29 Mạ 
 Châu Mạ, Mạ Ngăn, Mạ Xốp, Mạ Tô, Mạ 

Krung 

50.322 0,0523% 

30 Co 
 Cor, Col, Cùa, Trầu 40.442 0,042% 

31 Chơ Ro 
 Dơ Ro, Châu Ro 29.520 0,0307% 

32 Xinh Mun 
 Puộc, Pụa 29.503 0,0307% 

33 Hà Nhì 
 U Ní, Xá U Ní 25.539 0,0265% 

34 Chu Ru 
 Chơ Ru, Chu 23.242 0,0242% 

35 Lào 
 Lào Bốc, Lào Nọi  17.532 0,0182% 

36 Kháng 
 Xá Khao. Xá Xúa, Xá Đón, Xá Dâng, Xá Hốc, 

Xá Ái, Xá Bung, Quảng Lâm 

16.180 0,0168% 

37 La Chí  
 Cù Tê, La Quả 15.126 0,0157% 

38 Phù Lá 
 Bô Khô Pạ, Mù Di Pạ, Xá Phó, Phò, Va Xơ 

Lao, Pu Dang 

12.471 0,013% 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ba_Na
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_X%C6%A1_%C4%90%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_S%C3%A1n_Chay
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_C%C6%A1_Ho
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_S%C3%A1n_D%C3%ACu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ch%C4%83m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hr%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ra_Glai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%27N%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Xti%C3%AAng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Bru_-_V%C3%A2n_Ki%E1%BB%81u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Bru_-_V%C3%A2n_Ki%E1%BB%81u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Th%E1%BB%95_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Kh%C6%A1_M%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_C%C6%A1_Tu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Gi%C3%A1y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Gi%E1%BA%BB_Tri%C3%AAng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Gi%E1%BA%BB_Tri%C3%AAng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_T%C3%A0_%C3%94i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%E1%BA%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Co
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ch%C6%A1_Ro
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Xinh_Mun
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_H%C3%A0_Nh%C3%AC
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Chu_Ru
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_L%C3%A0o_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Kh%C3%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_La_Ch%C3%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B9_L%C3%A1
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STT 
Tộc 

người 

 

Tên gọi khác 

 

Dân số             

năm 2019 

% so với  

dân số  

cả nước 

39 La Hủ 
 Khù Xung, Cò Xung, Khả Quy 12.113 0,0126% 

40 La Ha 
 Xá Khao, Khlá, Phlạc  10.157 0,0106% 

41 Pà Thẻn 
 Pà Hưng, Mèo Lài, Mèo Hoa, Mèo Đỏ, Bát Tiên 

Tộc 

8.248 0,0086% 

42 Chứt  
 Sách, Mày, Rục, Mã Liềng, A Rem, Tu Vang, 

Pa Leng, Xơ Lang, Tơ Hung, Chà Củi, Tắc Cúi, 

U Mo, Xá Lá Vàng      

7.513 0,0078% 

43 Lự 
 Lừ, Nhuồn, Duồn 6.757 0,007% 

44 Lô Lô 
 Mun Di 4.827 0,005% 

45 Mảng 
 Mảng U, Xá Lá Vàng 4.650 0,0048% 

46 Cờ Lao 
 Tứ Đư, Ho Ki, Voa Đề, Cơ Lao Xanh, Cơ Lao 

Trắng, Cơ Lao Đỏ  

4.003 0,0042% 

47 Bố Y 
 Chủng Chá, Trọng Gia, Tu Dí, Ti Dìn 3.232 0,0034% 

48 Cống 
 Xắm Không, Mông Nhé, Xá Xeng 2.729 0,0028% 

49 Ngái 
  Xín, Lê, Đán, Khách Gia 1.649 0,0017% 

50 Si La 
 Cú Dề Xừ, Khá Pé 909 0,0009% 

51 Pu Péo 
 Ka Bẻo, Pen Ti Lô Lô 903 0,0009% 

52 Rơ Măm 
  639 0,0007% 

53 Brâu 
 Brao 525 0,0005% 

54 Ơ Đu 
 Tày Hạt 428 0,0004% 

55 Người 

nước ngoài 

 3.553 0,0037% 

56 Không xác 

định 

 349 0,0004% 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_La_H%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_La_Ha
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_P%C3%A0_Th%E1%BA%BBn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ch%E1%BB%A9t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_L%E1%BB%B1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_L%C3%B4_L%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%E1%BA%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_C%E1%BB%9D_Lao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_B%E1%BB%91_Y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_C%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ng%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Si_La
https://vi.wikipedia.org/wiki/Pu_P%C3%A9o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_R%C6%A1_M%C4%83m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Br%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_%C6%A0_%C4%90u
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Bảng 2: DANH SÁCH MỘT SỐ CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN  

CÔNG TÁC TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG 

STT CƠ QUAN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐỊA CHỈ 

1 Ban Tôn giáo Chính phủ Quản lý Nhà mước về tôn 

giáo, tín ngưỡng 

Đường Dương Đình Nghệ, 

phường Yên Hoà, Cầu Giấy, 

Hà Nội. 

Email: 

bantongiaocp@chinhphu.vn 

2 Vụ Tôn giáo, Ban Dân 

vận Trung ương 

Tham mưu, tư vấn chính sách 

tôn giáo, nhất là công tác vận 

động chức sắc, tín đồ các tôn 

giáo 

105B, Quán Thánh, Ba 

Đình, Hà Nội 

3 Ban Tôn giáo, Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

Tư vấn, phản biện, giám sát 

chính sách, pháp luật về tôn 

giáo, tín ngưỡng; xây dựng, 

thúc đẩy đoàn kết tôn giáo 

46, Tràng Thi, Hà Nội 

4 Ban Tôn giáo các 

tỉnh/Thành phố 

Quản lý nhà nước về tôn giáo, 

tín ngưỡng tại các địa phương 

Trực thuộc Sở Nội vụ các 

tỉnh/Thành phố 

5 Viện Nghiên cứu Tôn 

giáo, Viện Hàn lâm 

Khoa học xã hội Việt 

Nam 

Nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn 

chính sách về tôn giáo, tín 

ngưỡng 

27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

ĐT:02439784870 

6 Viện Tôn giáo và Tín 

ngưỡng, Học viện Chính 

trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh 

Giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn 

chính sách về tôn giáo, tín 

ngưỡng 

135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

ĐT: 024.62827097 
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Bảng 3: DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐẾN THÁNG 12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

STT 
TÊN TÔN 

GIÁO 
TÊN TỔ CHỨC TÔN GIÁO 

TÊN TỔ CHỨC 

ĐƯỢC CẤP 

CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ HOẠT 

ĐỘNG TÔN GIÁO 

1 Phật giáo  Giáo hội Phật giáo Việt Nam  

2 Công giáo Giáo hội Công giáo Việt Nam  

3 Tin lành Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) Hội thánh Phúc âm 

Toàn vẹn Việt Nam 

  Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) Hội thánh Tin lành 

Liên hiệp Truyền giáo 

Việt Nam 

  Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam   

  Tổng Hội Báp - tít Việt Nam (tên gọi cũ là 

Tổng hội Báp – tít Việt Nam Ân điển – Nam 

Phương)  

 

  Giáo hội Báp - tít Việt Nam (tên gọi cũ là Hội 

thánh Báp – tít Việt Nam- Nam Phương)  

 

  Hội thánh Tin lành Trưởng lãoViệt Nam   

  Hội thánh Mennonite Việt Nam  

  Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam  

   Giáo hội Phúc Âm Ngũ tuần Việt Nam  

4 Cao đài Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên Pháp môn Cao Đài 

Chiếu Minh Tam 

Thanh vô vi 

  Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo   
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  Hội thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu  

   Hội thánh truyền giáo Cao Đài   

  Hội thánh Cao Đài Tây Ninh  

   Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo  

  Hội thánh Cao Đài Bạch y liên đoàn Chơn lý   

  Hội thánh Cao Đài Chơn lý   

  Hội thánh Cao Đài Cầu kho - Tam quan   

  Hội thánh Cao Đài Việt Nam Bình Đức  

5 Phật giáo Hòa 

Hảo 

Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo  

6 Hồi giáo Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP. Hồ Chí 

Minh 

 

  Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang   

  Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh 

Thuận 

 

  Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh Tây Ninh  

  Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh 

Ninh Thuận 

 

  Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Bình 

Thuận  

 

  Ban Quản trị thánh đường Al noor Hà Nội (Sở 

Nội vụ TP. Hà Nội ban hành Quyết định công 

nhận Ban Quản trị thánh đường) 

 

7 Tôn giáo 

Baha'i 

Cộng đồng Tôn giáo Baha'i Việt Nam  

8 Tịnh độ Cư sỹ 

Phật hội 

Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam  

9 Cơ đốc Phục 

lâm 

Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam  

10 Phật giáo Tứ 

Ân Hiếu 

nghĩa 

Phật hội Tứ Ân Hiếu nghĩa  

11 Minh Sư đạo Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo  
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12 Minh lý đạo – 

Tam Tông 

Miếu 

Hội thánh Minh lý đạo – Tam Tông Miếu  

13 Bà-la-môn 

giáo 

Hội đồng chức sắc Chăm Bà-la-môn tỉnh 

NinhThuận 

 

  Hội đồng chức sắc Bà-la-môn giáo tỉnh 

BìnhThuận 

 

14 Mặc môn  Giáo hội các Thánh 

hữu Ngày sau của 

Chúa Giê-su Ky-tô 

Việt Nam 

15 Phật giáo 

Hiếu Nghĩa 

Tà Lơn 

 Phật giáo Hiếu Nghĩa 

Tà Lơn 

16 Bửu Sơn Kỳ 

hương 

Một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo cho chùa Bửu Sơn Kỳ Hương, công nhận tổ chức 

tôn giáo cho đạo Bửu Sơn Kỳ Hương có cơ cấu tổ chức là Ban Quản 

lý chùa hoặc không có cơ cấu tổ chức. Đối với tôn giáo này chưa hình 

thành tổ chức giáo hội chung (ở cấp tỉnh hay toàn quốc). 

 

Ghi chú:  

- Tổ chức tôn giáo: 36 tổ chức.  

- Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo: 04 tổ chức và 01 pháp môn.  

- 01 tôn giáo (Bửu Sơn Kỳ Hương) có một số chùa tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, công nhận Ban Trị sự, Ban Quản trị 

chùa. 

 - 01 Thánh đường của Hồi giáo tại số 12 Hàng Lược được công nhận Ban Quản trị thánh 

đường 


