
 
 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 

VIỆN NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO 

 

 

 

 

TÀI LIỆU 

 

 

 

TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG Ở KHU VỰC TÂY 

NGUYÊN HIỆN NAY 

(Thuộc Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về  dân tộc, tôn giáo theo quyết 

định số 219-QĐ/TTg ngày 21 tháng 2 năm 2019) 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, tháng 01 năm 2023 



 
 

MỤC LỤC 

LỜI GIỚI THIỆU....................................................................................................................... 6 
NỘI DUNG ................................................................................................................................... 9 
CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO,  TÍN NGƯỠNG Ở 
TÂY NGUYÊN............................................................................................................................ 9 

1.1. Khái quát về bối cảnh Tây Nguyên hiện nay .......................................... 9 

1.1.1. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng hiện 
nay của Tây Nguyên ......................................................................................... 9 

1.1.2. Về tình hình các tộc người ở Tây Nguyên hiện nay ............................ 15 

1.2. Tình hình và đặc điểm của tôn giáo ở Tây Nguyên .............................. 21 

1.2.1. Tình hình các tôn giáo ở Tây Nguyên .................................................. 21 

1.2.2. Đặc điểm các tôn giáo ở Tây Nguyên .................................................. 84 

1.3. Tình hình và đặc điểm của tín ngưỡng ở Tây Nguyên ......................... 88 

1.3.1. Các loại hình tín ngưỡng ở Tây Nguyên .............................................. 88 

1.3.2. Đặc điểm của tín ngưỡng ở Tây Nguyên ........................................... 107 

Chương 2: Tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống văn hoá, xã hội ở Tây Nguyên hiện 
nay ............................................................................................................................................... 110 

2.1. Tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống văn hoá ở Tây Nguyên ............ 110 

2.1.1. Vài nét khái quát về đời sống văn hóa ở Tây Nguyên ........................ 110 

2.1.2. Những đóng góp của tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống văn hóa ở 
Tây Nguyên .................................................................................................. 114 

2.1.3. Một số nhận xét .................................................................................. 124 

2.2. Tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống xã hội ở Tây Nguyên ............... 126 

2.2.1. Vài nét khái quát về đời sống xã hội ở Tây Nguyên .......................... 126 

2.2.2. Những đóng góp của tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống xã hội ở Tây 
Nguyên ......................................................................................................... 127 

2.2.3. Một số nhận xét .................................................................................. 136 

2.3. Tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống kinh tế ở Tây Nguyên .............. 137 

Chương 3: Một số vấn đề đặt ra đối với tôn giáo, tín ngưỡng ở  Tây Nguyên hiện 
nay và khuyến nghị ................................................................................................................. 146 

3.1. Một số vấn đề đặt ra .............................................................................. 146 

3.1.1. Vấn đề chủ nghĩa ly khai và việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo ở Tây 
Nguyên hiện nay ........................................................................................... 146 

3.1.2. Vấn đề đất đai tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay ................................ 147 

3.1.3. Vấn đề xây dựng mới, sửa chữa, cơi nới cơ sở thờ tự ....................... 149 

3.1.4. Vấn đề tôn giáo tộc người ở Tây Nguyên hiện nay ........................... 150 

3.1.5. Vấn đề bảo tồn các tín ngưỡng truyền thống ở Tây Nguyên hiện nay
 ...................................................................................................................... 152 

3.1.6. Một số vấn đề đặt ra về mặt công tác tôn giáo ................................... 152 

3.2. Một số kiến nghị ..................................................................................... 157 

3.2.1. Một số kiến nghị đối với công tác thông tin, tuyên truyền ................ 157 

3.2.2. Một số kiến nghị, giải pháp nhằm phát huy vai trò của tôn giáo phục vụ 
phát triển bền vững Tây Nguyên .................................................................. 162 

3.2.3. Một số kiến nghị đối với công tác tôn giáo ........................................ 163 

3.2.4. Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của tôn giáo cho phát triển bền 
vững. ............................................................................................................. 165 

KẾT LUẬN .............................................................................................................................. 168 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................... 170 



3 

THÀNH VIÊN THAM GIA  

 

1. PGS.TS. Chu Văn Tuấn - Chủ nhiệm nhiệm vụ 

2. ThS. Phạm Quang Tùng - Thư ký khoa học 

3. ThS. Đỗ Duy Hưng - Thành viên chính 

4. ThS. Nguyễn Văn Quý - Thành viên chính 

5. ThS. Nguyễn Thị Trang - Thành viên chính 

6. ThS. Trần Anh Châu - Thành viên chính 

7. ThS. Phạm Thị Thuỷ Chung - Thành viên chính 

8. ThS. Phạm Minh Phương - Thành viên chính 

9. ThS. Nguyễn Hữu Sử - Thành viên chính 



4 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 

Bảng 1: Số liệu tín đồ Phật giáo Tây Nguyên năm 2013 ................................... 24 

Bảng 2: Bảng số liệu thống kê về Công giáo ở Tây Nguyên năm 2013 ............ 37 

Bảng 3: Bảng số liệu thống kê về Công giáo ở Tây Nguyên năm 2016 ............ 38 

Bảng 4: Bảng  số liệu tình hình tín đồ và cơ sở thờ tự đạo Cao Đài ở Tây 

Nguyên (Số liệu tín đồ của năm 2013 và 2021) .................................................. 55 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Tây Nguyên bao gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và 

Lâm Đồng với diện tích gần 5,5 triệu km2 (tương đương khoảng 16,8% diện tích 

cả nước. Cho đến nay, ở Tây Nguyên có 54 dân tộc cùng chung sống được phân 

chia làm 3 khối dân cư chính: người Kinh (chiếm đa số khoảng 63,55%), các tộc 

người thiểu số (TNTS) chiến 36,45%, trong đó TNTS tại chỗ (gồm 12 tộc 

người) chiếm khoảng 27% và các tộc người di cư từ nơi khác đến (với 42 tộc 

người) chiếm khoảng 8%. Tổng dân số Tây Nguyên hiện nay khoảng hơn 5,3 

triệu người. Bên cạnh đó, Tây Nguyên còn có đường biên giới dài khoảng 500 

km tiếp giáp với Lào và Campuchia.  

Được xem là nóc nhà Đông Dương nên Tây Nguyên là khu vực có vị trí 

chiến lược hết sức quan trọng, không chỉ đối với riêng Việt Nam mà cả khu vực 

Đông Nam Á. Vị trí chiến lược của khu vực Tây Nguyên không chỉ thể hiện trên 

khía cạnh quốc phòng, mà còn trên các lĩnh vực khác như kinh tế, xã hội, môi 

trường, văn hóa, dân tộc, tôn giáo. Sự ổn định, phát triển bền vững của Tây 

Nguyên có ảnh hưởng trực tiếp đối với sự ổn định, phát triển, an ninh - quốc 

phòng của Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á. Chính vì vậy, Tây Nguyên là 

nơi được các chính quyền và nhà nước trước đây, nhà nước ta hết sức quan tâm 

trong các chiến lược và chương trình, mục tiêu quốc gia. Đó cũng là lý do để 

một số thế lực chống Việt Nam tìm mọi cách để gây bất ổn ở Tây Nguyên, tạo 

xung đột, bạo loạn để can thiệp và kích động ly khai Tây Nguyên khỏi Việt 

Nam. Các vụ bạo loạn xảy ra ở Tây Nguyên vào năm 2001, 2004, 2008 và một 

số vụ việc sau đó cho thấy điều đó.  

Hiện nay, ở Tây Nguyên có 4 tôn giáo gồm: Công giáo, Tin Lành, Phật giáo, 

Cao Đài. Một số tôn giáo khác như Phật giáo Hoà Hảo, Baha’i, v.v.. cũng xuất 

hiện ở Tây Nguyên nhưng chưa hình thành tổ chức, cơ sở thờ tự mà chỉ có một 

số ít tín đồ tự tu tập tại nhà riêng. Ngoài ra, Tây Nguyên còn có các tín ngưỡng 

truyền thống của các tộc người cùng nhiều hiện tượng tôn giáo mới. Trong số 

các tôn giáo ở Tây Nguyên, Công giáo là Tôn giáo xuất hiện sớm nhất, khoảng 
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giữa thế kỷ XIX. Trong khi đó, Tin Lành là tôn giáo xuất hiện sau nhưng tốc độ 

phát triển nhanh chóng trong cộng đồng các dân tộc ít người ở Tây Nguyên. 

Hiện nay, có khoảng gần 90% tín đồ Tin Lành ở Tây Nguyên là người dân tộc ít 

người. Phật giáo ở Tây Nguyên phát triển chủ yếu trong cộng đồng dân tộc 

Kinh, chưa có nhiều tín đồ Phật giáo là người dân tộc thiểu số. Sự phát triển của 

kinh tế-xã hội, sự hội nhập của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hoá và những 

yếu tố khác như rừng bị phá huỷ, việc xuất hiện các tôn giáo mới, v.v.. đã khiến 

cho các tín ngưỡng, phong tục truyền thống dần dần bị mai một. Không ít những 

vấn đề xã hội phức tạp nảy sinh do sự biến đổi nhanh chóng của Tây Nguyên 

thời gian qua, đặc biệt, sự lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch 

đã khiến cho Tây Nguyên có những thời điểm trở thành điểm nóng về tôn giáo. 

Chính vì những lý do đó, việc nghiên cứu về tôn giáo, tín ngưỡng ở Tây 

Nguyên là hết sức cần thiết. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về các tôn giáo, 

tín ngưỡng ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, những công trình này chủ yếu tập trung 

vào một tôn giáo, tín ngưỡng cụ thể, hoặc một vấn đề nào đó của tôn giáo, tín 

ngưỡng ở Tây Nguyên mà chưa có nhiều các công trình mang tính chất kiến 

thức cơ bản về các tôn giáo, tín ngưỡng ở Tây Nguyên, về vai trò, giá trị và 

những đóng góp của tôn giáo, tín ngưỡng, cũng như những vấn đề cần quan tâm 

đối với tôn giáo, tín ngưỡng ở khu vực này.   

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành Đề án “Hỗ trợ 

thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” nhằm góp phần tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền về tình hình dân tộc, tôn giáo, những giá trị tích cực, 

những đóng góp của các cộng đồng dân tộc, tôn giáo đối với sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ đất nước, qua đó nâng cao sự hiểu biết của xã hội đối với vấn đề 

dân tộc, tôn giáo, qua đó góp phần thực hiện tốt hơn nữa chính sách dân tộc, tôn 

giáo.  

Trên đây chính là những lý do chúng tôi biên soạn cuốn tài liệu “Tôn giáo, 

tín ngưỡng ở khu vực Tây Nguyên hiện nay” nhằm góp phần cung cấp các tri 

thức mang tính chất cơ bản, có hệ thống về tôn giáo, tín ngưỡng ở khu vực Tây 

Nguyên, chỉ ra những nét đẹp, giá trị, đặc trưng, vai trò, đóng góp của tôn giáo, 
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tín ngưỡng trong đời sống của các dân tộc ít người nói riêng, trong đời sống xã 

hội ở khu vực Tây Nguyên nói chung. Đồng thời, tài liệu này cũng chỉ ra những 

vấn đề cần lưu ý về tôn giáo, tín ngưỡng ở khu vực Tây Nguyên. Từ đó, tài liệu 

sẽ cung cấp thông tin, quan điểm, cách tiếp cận cho các cơ quan thông tin, 

truyền thông để thông tin, tuyên truyền về đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của 

người dân tộc thiểu số, trong đó có người dân tộc thiểu số sống ở khu vực Tây 

Nguyên một cách đúng đắn, đầy đủ, có hệ thống, có tính thống nhất cao, góp 

phần khắc phục những nhận thức, quan điểm chưa đúng, chưa đầy đủ về tôn 

giáo, khắc phục những thiên kiến đối với tôn giáo, từ đó góp phần thực hiện tốt 

chính sách, pháp luật về tôn giáo của Đảng, Nhà nước, đảm bảo quyền tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, tăng cường đoàn kết tôn giáo, đoàn kết xã hội, 

ngăn chặn và phòng ngừa mâu thuẫn, xung đột tôn giáo… 

Ngoài ra, việc biên soạn cuốn tài liệu: Tôn giáo, tín ngưỡng ở khu vực Tây 

Nguyên hiện nay còn cũng cung cấp những thông tin hữu ích, có tính cơ bản, 

phổ thông cho đông đảo mọi người trong việc nghiên cứu, học tập, tham khảo về 

tôn giáo, tín ngưỡng ở Tây Nguyên bởi lẽ những công trình mang tính chất như 

vậy về tôn giáo vẫn còn thiếu vắng ở Việt Nam.  

 

 Thay mặt nhóm tác giả 

 PGS.TS. Chu Văn Tuấn 
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NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔN GIÁO,  

TÍN NGƯỠNG Ở TÂY NGUYÊN  

1.1. Khái quát về bối cảnh Tây Nguyên hiện nay 

1.1.1. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng 

hiện nay của Tây Nguyên 

Vùng Tây Nguyên có 5 tỉnh, gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông 

và Lâm Đồng với diện tích tự nhiên là Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan 

trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh đối với cả nước và khu vực 

Đông Dương; đất rộng, người thưa, tiềm năng lớn, với diện tích 54.508 km2 

(chiếm 16,5% diện tích cả nước), dân số trên 5,3 triệu người (chiếm 5,1% dân số 

cả nước); với khí hậu, thổ nhưỡng và nhiều tài nguyên, khoáng sản quý hiếm mà 

không nơi nào có được. Tây Nguyên được biết đến như là một vùng đất huyền 

thoại, là nơi cùng sinh sống của gần 6 triệu người thuộc tất cả 54/54 dân tộc anh 

em cả nước, trong đó có 53 dân tộc thiểu số, với gần 2,2 triệu người, chiếm hơn 

37,5% dân số toàn vùng; lâu đời và đông nhất là đồng bào Ê Đê, Mnông, Gia 

Rai, Ba Na....  

Trong những năm vừa qua, Đảng, Nhà nước đã dành nhiều nguồn lực để tập 

trung phát triển khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số nói chung, Tây Nguyên 

nói riêng. Nhiều chương trình, dự án mục tiêu quốc gia, v.v.. đã góp phần phát 

triển hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá khu vực Tây Nguyên. Tăng 

trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người tại các tỉnh Tây Nguyên đều tăng 

dần so với những năm trước. Hiện nay, quy mô kinh tế khu vực Tây Nguyên 

được mở rộng, năm 2020 đạt khoảng 287 nghìn tỷ đồng, gấp khoảng 14 lần năm 

2002. GRDP bình quân giai đoạn 2002-2020 là 7,98%, cao nhất trong các vùng. 

GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 48,08 triệu đồng/người/năm, gấp 10,6 

lần năm 2002. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng 

tỷ trọng dịch vụ. Dịch vụ, du lịch phát triển khá, hình thành các chuỗi phát triển 

du lịch liên vùng, đang trở thành vùng du lịch sinh thái-văn hóa có sức hấp dẫn. 
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Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ giai đoạn 2002-2020 đạt 9,8%, cao nhất trong 

các vùng; quy mô giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ năm 2020 đạt 121,7 nghìn 

tỷ đồng, gấp 13,7 lần năm 2002. Công nghiệp phát triển nhanh, tốc độ tăng 

trưởng công nghiệp đạt 12,79%, cao hơn bình quân cả nước (11,54%) và cao 

nhất trong 6 vùng kinh tế-xã hội. Đóng góp của khu vực công nghiệp tăng từ 

11,58% năm 2002 lên 17,98% năm 2020. Công nghiệp tập trung vào thủy điện, 

chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, khai khoáng. Tây Nguyên có nhiều lợi thế 

như có 3,2 triệu đất rừng (21% cả nước), 1 triệu ha đất đỏ bazan, 1,8 triệu ha đất 

đỏ vàng; hệ sinh thái đa dạng; khí hậu điều hòa. Vùng có tiềm năng lớn về phát 

triển công nghiệp năng lượng (thủy điện, điện gió, điện mặt trời); giàu khoáng 

sản và là trung tâm sản xuất bauxite. Tây Nguyên cũng là vùng sản xuất lớn cây 

công nghiệp lớn (cao su, cà phê, hồ tiêu, chè, điều…); có nhiều loại dược liệu 

quý như sâm Ngọc Linh; có điều kiện thuận lợi để phát triển thành trung tâm du 

lịch lớn của cả nước. Nông nghiệp trở thành vùng sản xuất nông sản lớn (càphê, 

cao su, chè, tiêu, bông, dược liệu, cây ăn quả, nguyên liệu giấy), nhiều mặt hàng 

chiến tỷ trọng cao trong xuất khẩu của cả nước; tốc độ tăng trưởng giai đoạn 

2002-2020 đạt 5,5%, cao hơn bình quân cả nước và cao nhất trong các vùng 

kinh tế-xã hội. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng gần 2 lần, từ 1,4 tỷ USD 

năm 2010 lên 2,47 tỷ USD năm 2020. Tốc tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ giai đoạn 2002-2020 đạt 19%/năm, cao hơn bình quân cả 

nước và cao nhất các vùng. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo tồn 

thiên nhiên, đa dạng sinh học đã được chú trọng. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ 

sinh tăng từ 82,8% năm 2010 lên 96,7% năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm khá (từ 

18,5% năm 2016 xuống 11% năm 2020); các di tích văn hóa lịch sử được tu bổ, 

tôn tạo. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công 

nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Tỷ lệ hộ nghèo giảm khá (từ 

18,5% năm 2016 xuống 11% năm 2020); các chương trình mục tiêu quốc gia 

được triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện căn bản đời sống vật chất, tinh thần 
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của người dân nông thôn. Làm tốt công tác dân tộc, nâng cao ý thức đoàn kết, 

tính tự lực trong phát triển sản xuất, giảm nghèo1.  

Chỉ tính riêng năm 2021, các tỉnh Tây Nguyên đều có sự phát triển ấn tượng 

về kinh tế. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum (GRDP) năm 2021 

(theo giá so sánh năm 2010) tăng 6,47% so với năm 2020, Khu vực Nông - Lâm 

- Thuỷ sản tăng 5,75%; khu vực II Công nghiệp - Xây dựng tăng 12,04%; khu 

vực III Dịch vụ tăng 3,76%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,89%. 

Trong tốc độ tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp 

và thủy sản đóng góp 1,24 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp - xây dựng 

đóng góp 3,04 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ đóng góp 1,68 điểm phần trăm; 

thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đóng góp 0,51 điểm phần trăm. Tỷ lệ hộ 

nghèo giảm 4% so với năm 2020.  

Biểu đồ 1:  Biểu đồ tăng trưởng kinh tế xã hội Kon Tum năm 20212 

 

Tổng sản phẩm GRPD tỉnh Gia Lai năm 2021 (theo giá so sánh 2010) tăng 

9,03% so với năm 2020; trong đó: Nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 5,43%, 

công nghiệp – xây dựng tăng 13,98%, dịch vụ tăng 3,7%, thuế sản phẩm tăng 

57,62%. GRDP bình quân đầu người đạt 56,31 triệu đồng. 

Biểu đồ 2:  Biểu đồ kinh tế xã hội Gia Lai năm 20213 

 
1 Dẫn theo: Tây Nguyên địa bàn chiến lược, https://special.vietnamplus.vn/2022/07/04/tay-nguyen-dia-ban-

chien-luoc/   truy cập ngày 10/11/2022. 
2 Cục Thống kê tỉnh Kon Tum (2021), “Báo cáo kinh tế xã hội”. 
3 Cục Thống kê tỉnh Gia Lai  (2021), “Báo cáo kinh tế xã hội”. 
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Đối với tỉnh Đăk Lăk, tăng trưởng kinh tế năm 2021 của tỉnh ước đạt 5,1%, 

trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,97%; khu vực công nghiệp 

– xây dựng tăng 17,98%; khu vực dịch vụ tăng 2,44%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 

sản phẩm tăng 2%. Các số liệu thống kê cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội của 

tỉnh có nhiều khởi sắc. 

 

 

 

Biểu đồ 3:  Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 20214 

 

Đối với tỉnh Đăk Nông, theo báo cáo của Cục Thống kê, tổng sản phẩm 

(GRDP) trên địa bàn tỉnh năm 2021 tăng 8,63% so với năm trước. Trong đó: 

khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,45%; khu vực công nghiệp và xây 

dựng tăng 35,91%; khu vực dịch vụ tăng 1,93%. Thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn tỉnh ước năm 2021 là đạt 103,74% dự toán địa phương giao và đạt 

112,25% so với cùng kỳ năm trước; Tổng chi ngân sách nhà nước địa phương 

ước thực hiện đạt 121,69% dự toán địa phương giao và tăng 12,91% so với năm 

trước; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính năm 

 
4 Cục Thống kê tỉnh Đăk Lăk  (2021), “Báo cáo kinh tế xã hội”. 
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2021 tăng thấp hơn so với mức tăng của các năm trước (năm 2021 tăng 4,90%, 

năm 2020 tăng 6,37%, năm 2019 tăng 10,38% so với cùng kỳ). 

Biểu đồ 4:  Kinh tế xã hội tỉnh Đắc Nông năm 20215 

 

Còn đối với tỉnh Lâm Đồng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 

theo giá hiện hành đạt tăng 5,59% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông, lâm 

nghiệp, thuỷ sản đạt tăng 7,63%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,04%; 

khu vực dịch vụ đạt tăng 0,74%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 

11,01% so với cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt 66 triệu 

đồng/người/năm.  

Biểu đồ 5:  Kinh tế xã hội năm 2021 tỉnh Lâm Đồng6 

 

Những số liệu năm 2021 trên đây cho thấy, mặc dù trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19 đang tác động tiêu cực đến toàn bộ xã hội, đặc biệt là nền kinh tế, 

nhưng các tỉnh Tây Nguyên vẫn có sự tăng trưởng kinh tế so với năm trước. Với 

những chính sách của Đảng, Nhà nước, sự tăng trưởng kinh tế của các tỉnh khu 

vực Tây Nguyên, v.v.. thu nhập bình quân đầu người của khu vực không ngừng 

 
5 Cục Thống kê tỉnh Đắc Nông  (2021), “Báo cáo kinh tế xã hội”. 
6 Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng  (2021), “Báo cáo kinh tế xã hội”. 
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tăng lên, tỷ lệ nghèo ngày càng giảm xuống, đời sống tinh thần, văn hoá xã hội 

cũng ngày càng được nâng lên so với trước. Trên lĩnh vực xã hội, về cơ bản khu 

vực Tây Nguyên trong những năm qua duy trì được sự ổn định xã hội, an ninh 

quốc phòng được đảm bảo, công tác đảm bảo an sinh xã hội ngày càng đạt nhiều 

kết quả tích cực.  

Tuy vậy, khu vực Tây Nguyên hiện vẫn còn không ít những khó khăn, thách 

thức lớn như phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tốc độ tăng 

trưởng kinh tế thiếu bền vững, có xu hướng chậm lại. Thu nhập bình quân đầu 

người thấp nhất cả nước. Khoảng cách giàu - nghèo giữa các nhóm dân tộc, nhất 

là của nhóm các dân tộc bản địa, chậm được thu hẹp. Giảm nghèo chưa bền 

vững; số hộ nghèo và cận nghèo còn nhiều, nguy cơ tái nghèo còn cao; tỉ lệ xã 

đạt chuẩn "Nông thôn mới" còn thấp. Tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở của 

đồng bào dân tộc thiểu số chậm được giải quyết. Công tác xử lý đất có nguồn 

gốc từ nông, lâm trường còn bất cập. Nguy cơ mâu thuẫn, tranh chấp, thậm chí 

xung đột liên quan đến đất đai vẫn luôn tiềm ẩn. Tỉ lệ che phủ rừng giảm mạnh 

và không đạt mục tiêu đề ra; rừng tự nhiên suy giảm cả về diện tích và chất 

lượng. Nguồn nước có nguy cơ suy giảm. Nhiều di sản văn hoá dân tộc đang 

đứng trước nguy cơ bị mai một, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và 

phát triển. 

Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, đấu tranh cách 

mạng kiên cường; có nền văn hoá dân tộc vừa đa dạng, phong phú, vừa có nhiều 

nét đặc sắc riêng. Phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là chủ trương lớn của 

Đảng, Nhà nước, và là nhiệm vụ quan trọng của cả nước. Xây dựng và phát triển 

vùng Tây Nguyên phải kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, 

bảo vệ tài nguyên, môi trường, gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng - an 

ninh và tăng cường công tác đối ngoại. Lấy sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội 

làm nền tảng cho việc giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội 

"Phát triển vùng Tây Nguyên phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội của cả nước, bảo đảm thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia, phù hợp 
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với chiến lược quốc gia về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và thích ứng 

với biến đổi khí hậu". 

1.1.2. Về tình hình các tộc người ở Tây Nguyên hiện nay 

Như đã nói ở trên, hiện Tây Nguyên có đủ 54 dân tộc, những năm qua, khá 

nhiều các dân tộc thiểu số phía Bắc đã di cư đến Tây Nguyên. Điều này đặt ra 

hàng loạt vấn đề về kinh tế, xã hội, môi trường… người dân tộc thiểu số tại chỗ 

(còn gọi là người Thượng) trước đây là chủ thể của vùng đất, nay trở thành thiểu 

số, yếu thế so với người Kinh và các tộc người khác. Từ đây nảy sinh nhiều mâu 

thuẫn, thậm chí xung đột. Có những cuộc xung đột diễn ra khá quyết liệt, gây 

phản ứng dây chuyền và vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát.  

Nét đặc trưng về tình hình tộc người ở Tây Nguyên vẫn luôn là hình thái 

Buôn làng. Nhưng tình hình tộc người của các buôn làng và cộng đồng tộc 

người bản địa ở Tây Nguyên đã và đang trải qua một quá trình chuyển biến vô 

tiền khoáng hậu trong lịch sử của mình. Không những thay đổi về phương thức 

sinh kế (định canh), hình thái cư trú (định cư) và môi trường sống phần lớn là 

không còn sống dựa vào rừng nữa, mà còn có cả sự biến đổi cả về mặt phong 

tục, tập quán cũng như cấu trúc xã hội và các định chế xã hội cổ truyền. Sự biến 

đổi xã hội Tây Nguyên là một sự biến đổi mang tính chất “vượt nhiều bậc” theo 

nhận xét của Nguyễn Từ Chi7. Sự biến đổi xã hội này cũng có thể được coi là 

quá trình mà giới khoa học xã hội thường gọi là “hiện đại hóa xã hội, tức là quá 

trình chuyển biến từ xã hội cổ truyền sang xã hội hiện đại8. 

Khác biệt so với các cộng đồng tộc người ở vùng núi phía Tây Bắc xét về 

cấu trúc chính trị, các cộng đồng tộc người bản địa ở Tây Nguyên trước đây đều 

là những cộng đồng biệt lập, chưa có nhà nước, và chỉ có rất ít mối liên hệ với 

những xã hội có nhà nước ở những vùng đồng bằng, mặc dù vẫn có những cấu 

trúc quyền lực chính trị đặc thù trong nội bộ buôn làng. Và mặc dù một số cộng 

đồng tộc người cũng từng manh nha hình thành nhà nước ở dạng sơ khai. Đặc 

trưng của cấu trúc quyền lực chính trị cổ truyền của buôn làng Tây Nguyên có 

 
7 Nguyễn Từ Chi, 1996, Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người, Hà Nội, Nxb Văn Hóa – Thông tin, tr.530 
8 Trần Hữu Quang (2005), “Khái niệm hiện đại hóa”, Tạp chí Xã hội học số 2 (90), tr 103-107. 
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thể được soi sáng và lý giải dựa trên những kiến giải lý thuyết của nhiều nhà 

nhân học trên thế giới và ở Việt Nam trong vài thập niên vừa qua9. 

Còn theo nhà nghiên cứu Nguyễn Từ Chi (1996, tr.527) trong một bài viết 

năm 1998 từng viết nhận xét như sau: “cơ cấu xã hội (“cổ truyền”) của từng làng 

Thượng lặp lại cách tổ chức rất dân chủ của thiết chế mà Ăng ghen trước đây 

từng gọi là (“công xã nông thôn”) hay (“công xã nông nghiệp”). Ông viết 

“Người Thượng đều sống thành từng làng độc lập hay tự trị. Độc lập là không 

phụ thuộc vào các làng khác, giữa các làng gần nhau chỉ có quan hệ giao hảo, 

hôn nhân, buôn bán, nếu có mâu thuẫn không giải quyết được giữa họ với nhau 

thì quan hệ chiến tranh, những chỉ trong một thời gian nào đó”. Cơ chế dân chủ 

ở đây thường thông qua đại diện “Già làng” nơi các cộng đồng cổ truyền Tây 

Nguyên như sau: “Chủ làng”, ở dân tộc này, có thể do các già làng chỉ định giữa 

họ với nhau khi chủ làng cũ qua đời, hoặc do cả làng cử lên nhưng dân tộc khác 

lại cha truyền con nối. Dù gì thì uy tín đến mấy chủ làng Thượng nói chung 

không phải là người có toàn quyền đối với mọi chuyện to nhỏ của làng: trên 

danh nghĩa, ông là người đốc suất mọi nhà trong làng thực hiện những quyết 

điịnh của tập thể làng (đã dẫn Từ Chi 1998, tr.528). 

 Bùi Minh Đạo trong bài viết: “Tổ chức xã hội ở thôn làng Tây Nguyên hiện 

nay” đưa ra hiện nay đang tồn tại 4 kiểu thôn làng như sau10: 

* Tổ chức xã hội ở các thôn làng dân tộc Kinh: Trước Cách mạng Tháng 

Tám, vai trò của tổ chức xã hội truyền thống vẫn đậm nét trong đời sống các 

thôn làng người Kinh. Điều hành công việc trong làng là Hội đồng hương lý, 

gồm lý trưởng, phó lý, trưởng bạ (theo dõi việc đinh, điền), hộ lại (sinh, tử,giá 

thú), trương tuần (cai quản đám tuần phiên) và Hội đồng kỳ mục gồm tiên chỉ, 

thứ chỉ, một nhóm người là hưu quan và cả những người đã kinh qua bộ máy 

hương lý. Sau Cách mạng Tháng Tám ở miền Bắc và sau năm 1975 ở miền 

Nam, tổ chức xã hội truyền thống của làng xã người Việt nhường chỗ cho tổ 

 
9 Trần Hữu Quang (2016), “Biến đổi của xã hội của Buôn làng Tây Nguyên hai chiều kích then chốt”, Tạp chí 

Khoa học Xã hội học số 2 (210), tr26. 
10 Bùi Minh Đạo (2012), “Tổ chức xã hội ở thôn làng Tây Nguyên hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 

số 6, tr67-77. 
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chức xã hội mới. Đó cũng là xuất phát điểm tổ chức xã hội người Kinh trước khi 

di cư lên Tây Nguyên. Đến năm 2009, người Kinh là dân tộc có dân số đông 

nhất ở Tây Nguyên, với hơn 3,3 triệu người, chiếm trên 60% tổng dân số,bao 

gồm 3 bộ phận là người Kinh Công giáo trước năm 1975, người Kinh di cư kinh 

tế mới trong những năm 1976 - 1985 và người Kinh di cư tự do từ thập niên 80 

của thế kỷ XX đến nay. 

Tổ chức chính trị ở các làng dân tộc Kinh ở Tây Nguyên bao gồm Đảng, 

chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị. Nhìn chung, các tổ chức này 

hoạt động hiệu quả, ổn định và đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đa số đảng viên và cán 

bộ có hiểu biết tối thiểu và cần thiết về lý luận chính trị hoặc kiến thức quản lý 

nhà nước thông qua các sinh hoạt học tập và tập huấn do huyện, tỉnh tổ chức và 

thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Khả năng nắm bắt chủ trương, 

đường lối của đảng viên và cán bộ tương đối tốt, vì thế việc triển khai thực hiện 

văn bản, nghị quyết do cấp trên đưa xuống nhìn chung kịp thời, hiệu quả11. 

* Tổ chức xã hội ở các thôn làng dân tộc thiểu số mới đến: Thôn làng các 

dân tộc thiểu số mới đến chủ yếu là thôn làng các dân tộc Tày, Nùng,Thái, 

Mường, Dao và Hmông, thường xen cư với nhau và số lượng chiếm tỷ lệ không 

nhiều. Chỉ khi ở quê cũ người dân di cư cả làng hay nhiều làng đồng tộc trong 

cùng một xã vào Tây Nguyên thì mới đủ điều kiện hình thành làng một dân tộc. 

Mẫu số chung là tồn tại hệ thống thiết chế tổ chức xã hội - chính trị giống như 

toàn quốc, bao gồm: Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thanh niên, 

phụ nữ, nông dân và cựu chiến binh; chức năng khác nhau nhưng chung nhiệm 

vụ là lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, 

giữ gìn trât tự an ninh chính trị - xã hội địa phương. Trình độ lý luận chính trị và 

quản lý nhà nước của cán bộ thôn làng tuy thấp hơn người Kinh, nhưng nhìn 

chung đáp ứng yêu cầu đặt ra12. 

 
11 Xem Bùi Minh Đạo (2012), “Tổ chức xã hội ở thôn làng Tây Nguyên hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt 

Nam, số 6, tr67-68.. 

 
12 Xem Bùi Minh Đạo (2012), “Tổ chức xã hội ở thôn làng Tây Nguyên hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt 

Nam, số 6, tr69-70. 
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* Tổ chức xã hội ở các buôn làng dân tộc thiểu số tại chỗ: Do quá trình di cư 

nhanh và ngày càng phổ biến của các dân tộc từ nơi khác đến, dẫn đến số lượng 

buôn làng thuần dân tộc thiểu số tại chỗ ngày càng ít đi trong hơn 7.200 thôn 

làng Tây Nguyên. Hiện nay, do dân di cư tập trung ở các cao nguyên nên loại 

hình buôn làng dân tộc thiểu số tại chỗ tồn tại phổ biến ở các huyện vùng cao, 

như các huyện phía bắc tỉnh Kon Tum (Đắc Glei, Kon Plông, Kon Rẫy, Tu Mơ 

Rông), phía đông tỉnh Gia Lai (Mang Yang, Kbang, Kông Chro, Ia Pa), phía tây 

tỉnh Đắk Nông (Tuy Đức, Đăk Rlấp). Từ sau năm 1975 đến nay, khác với ở làng 

dân tộc Kinh và đậm nét hơn ở làng các dân tộc thiểu số mới đến, tồn tại ở các 

buôn làng dân tộc thiểu số tại chỗ đồng thời hai hệ thống tổ chức xã hội là quan 

phương có vai trò chủ đạo và phi quan phương có vai trò hỗ trợ. Hệ thống thiết 

chế tổ chức xã hội quan phương gồm tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các 

đoàn thể quần chúng. Về tổ chức đảng, không phải tất cả các buôn làng Tây 

Nguyên đều có chi bộ Đảng và đảng viên. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Tây 

Nguyên, tại thời điểm tháng 3 năm 2009, trong 7.284 thôn buôn ở Tây 

Nguyên,vẫn còn 1.243 thôn buôn chưa có chi bộ Đảng, chiếm 17,16% số thôn 

buôn, 172 thôn buôn chưa có đảng viên, chiếm 2,37% tổng số thôn buôn1, đa số 

là buôn làng vùng sâu, vùng xa. Đứng đầu chi bộ là bí thư và phó bí thư, đứng 

đầu tổ Đảng là tổ trưởng đảng.Nhiệm vụ của tổ chức đảng là lãnh đạo, chỉ đạo 

chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể thực hiện chủ trương, đường lối 

phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng của Đảng và Nhà 

nước13. 

* Tổ chức xã hội ở các thôn làng xen cư dân tộc thiểu số tại chỗ với dân tộc 

mới đến: Loại hình thôn làng xen cư dân tộc thiểu số tại chỗ với dân tộc mới đến 

xuất hiện sau năm 1975 và ngày càng phổ biến do kết quả của quá trình di dân ở 

Tây Nguyên. Đây là loại làng xen cư giữa một bên là dân tộc thiểu số tại chỗ và 

một bên là các dân tộc mới đến (bao gồm dân tộc Kinh và các dân tộc thiều số 

miền núi phía Bắc). Chẳng hạn, buôn Kao, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma 

 
13 Xem Bùi Minh Đạo (2012), “Tổ chức xã hội ở thôn làng Tây Nguyên hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt 

Nam, số 6, tr70-75.. 
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Thuột, tỉnh Đăk Lăk, có 217 hộ, 1.130 nhân khẩu, trong đó, dân tộc Ê Đê 120 

hộ, 769 nhân khẩu, dân tộc Kinh 97 hộ, 341 khẩu, còn lại là các dân tộc Tày và 

Mường ; buôn Ma Am, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, có 114 

hộ, 537 nhân khẩu, trong đó, dân tộc Chu Ru 70 hộ, 359 nhân khẩu, dân tộc 

Kinh 44 hộ, 178 nhân khẩu, còn lại là người Cơ Ho và người Nùng. Do là làng 

góp, hình thành từ nhiều dân tộc khác nhau trên cơ sở làng của một dân tộc thiểu 

số tại chỗ, nên tổ chức xã hội ở các làng xen cư dân tộc thiểu số tại chỗ với dân 

tộc mới đến nhìn chung phức tạp và có những đặc thù riêng.  

Hệ thống tổ chức xã hội mới được xây dựng. Về nguyên tắc, cán bộ được cơ 

cấu để có đủ đại diện các dân tộc trong thôn làng. Mặc dù vậy, do khác biệt về 

trình độ quản lý nhà nước và trình độ giáo dục, thường thấy là các chức danh 

quan trọng như trưởng thôn, bí thư chi bộ là người các dân tộc mới đến, các 

chức danh khác như phó thôn, công an viên, mặt trận và trưởng các ngành đoàn 

thể chính trị là người các dân tộc thiểu số tại chỗ. Hiệu quả hoạt động của hệ 

thống tổ chức xã hội mới thuộc loại trung bình trong bốn loại thôn làng. Bất cập 

là do cơ cấu dân tộc đa dạng và phức tạp, có trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

tự thân khác nhau, tâm lý, văn hóa, phong tục, tập quán và ngôn ngữ không 

giống nhau nên việc điều hành triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách 

của Đảng và Nhà nước thường gặp khó khăn, trở lực. 

Hiện nay ở các vùng miền núi khác đã và đang tồn tại tổ chức xã hội thôn 

làng tương đối thống nhất do là làng một dân tộc, cư dân trong một thôn làng có 

cùng đặc điểm và trình độ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và phong tục tập 

quán. Nhưng riêng ở Tây Nguyên hiện đang tồn tại đồng thời nhiều kiểu tổ chức 

xã hội khác nhau trong phạm vi một thôn làng, mỗi kiểu thôn làng có những đặc 

điểm riêng về hiệu quả hoạt động. Tổ chức xã hội mới ở các làng dân tộc Kinh 

hoạt động khá tốt, đáp ứng yêu cầu đặt ra; bên cạnh đó, ảnh hưởng của các tổ 

chức xã hội truyền thống hầu như đã giải thể. Tổ chức xã hội mới ở các làng dân 

tộc thiểu số mới đến hoạt động tương đối tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra; bên 

cạnh đó, ảnh hưởng của tổ chức xã hội truyền thống còn tồn tại nhưng đã mờ 

nhạt.  
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Tổ chức xã hội mới ở các làng dân tộc thiểu số tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu 

đặt ra; bên cạnh đó, ảnh hưởng của tổ chức xã hội truyền thống còn đậm nét. Tổ 

chức xã hội mới ở các làng xen cư dân tộc thiểu số tại chỗ với dân tộc mới đến 

hoạt động hiệu quả trung bình; bên cạnh đó, ảnh hưởng của tổ chức xã hội 

truyền thống không còn ở bộ phận dân tộc mới đến và tồn tại mờ nhạt ở bộ phận 

các dân tộc thiểu số tại chỗ.  

Tổ chức xã hội thôn làng Tây Nguyên là rất đa dạng và phức tạp. Sự tồn tại 

đồng thời nhiều kiểu thiết chế tổ chức xã hội khác nhau trong phạm vi một thôn 

làng, mỗi kiểu lại có những đặc điểm riêng về trình độ phát triển xã hội tự thân, 

ngôn ngữ - văn hóa, hiệu quả hoạt động của thiết chế tổ chức xã hội mới và mức 

độ ảnh hưởng của thiết chế tổ chức xã hội truyền thống là thách thức đối với 

phát triển bền vững Tây Nguyên, nhất là ở kiểu thôn làng dân tộc thiểu số tại 

chỗ và kiểu thôn làng xen cư dân tộc thiểu số với dân tộc mới đến14.  

Trong quản lý xã hội tổng thể và phát huy vai trò cổ truyền của các buôn 

làng Tây Nguyên hiện nay cần có sự chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương xuống địa 

phương nhất là hệ thống chính trị cấp cơ sở ở thôn xã, kiên trì thực hiện chính 

sách dân tộc dựa trên nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, tôn trọng và 

giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các tộc người ở vùng này. Muốn làm được 

điều này cẩn tập trung những yếu tố sau: 

Thứ nhất, tập trung giải quyết vấn đề đất đai: đất cư trú, đất sản xuất cho 

đồng bào dân tộc Tây Nguyên 

Thứ hai, phát huy vai trò của luật tục hướng tới phát triển nội lực của cộng 

đồng trên cơ sở giải quyết tốt giữa luật tục và pháp luật trong quản lý xã hội ở 

từng cộng đồng cụ thể. 

Thứ ba, phát huy vai trò của những người có vị thế và uy tín của buôn làng: 

trưởng thôn (chủ làng trước đây), già làng và một phần là trưởng họ, trưởng 

tộc… 

 
14 Xem Bùi Minh Đạo (2012), “Tổ chức xã hội ở thôn làng Tây Nguyên hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt 

Nam, số 6, tr75-77. 
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1.2. Tình hình và đặc điểm của tôn giáo ở Tây Nguyên 

1.2.1. Tình hình các tôn giáo ở Tây Nguyên 

1.2.1.1. Phật giáo ở Tây Nguyên 

Quá trình du nhập, phát triển ở Tây Nguyên 

Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, một số cộng đồng người Kinh từ miền 

Bắc, miền Trung đến Tây Nguyên làm việc trong các đồn điền, công sở của thực 

dân Pháp. Sau đó, nhiều nhóm nhỏ đến nơi đây làm ăn buôn bán rồi định cư. 

Phật giáo theo đó hiện diện ở Tây Nguyên, trong đó, Lâm Đồng, Kon Tum và 

Đắk Lắk là ba tỉnh Phật giáo sớm xuất hiện trên địa bàn. 

Vào năm 1921, Hòa thượng Thích Nhơn Thứ từ Khánh Hòa đã theo người 

dân di cư đến Đà Lạt. Tại đây, hòa thượng được sự trợ giúp của Phật tử dựng 

một tự viện nhỏ bằng tranh tre để tu hành và giảng pháp. Dần dần, do nhu cầu 

của Phật tử và người dân nên hòa thượng đã cho trùng tu, tôn tạo ngôi tự viện và 

đặt tên là Linh Quang tự. Đến năm 1938, vua Bảo Đại đã ban Sắc tứ và ngôi 

chùa chính thức mang tên Sức tứ tổ đình Linh Quang tự. Đây là ngôi chùa đầu 

tiên của tỉnh Lâm Đồng. Từ chốn tổ này, Phật giáo dần dần phát triển khắp Lâm 

Đồng.  

Đến thập niên 30 của thế kỷ XX, HT. Tăng cang Lê Tế - Từ Vân đã đến Kon 

Tum truyền bá Phật giáo. Hòa thượng nhận được sự giúp đỡ của ông Quảng Đạo 

Võ Chuẩn đã dựng tự viện đặt tên là Linh Sơn Tự ở thành phố Kon Tum. Năm 

1932, tự viện này được cộng đồng tín đồ Phật tử mở mang tu bổ rồi đặt tên là 

chùa Bác Ái. Sau khi chùa Bác Ái tu bổ, tôn tạo xong, Phật giáo bắt đầu phát 

triển ở Kon Tum và có những ảnh hưởng tích cực đến người dân trong vùng, 

nhất là cộng đồng người Kinh. Nhiều ngôi chùa tiếp tục được xây dựng ven 

thành phố như chùa Trung Khánh xây dựng năm 1954, chùa Hồng Từ xây dựng 

năm 1958, chùa Hoa Nghiêm xây dựng năm 1959, chùa Phước Huệ xây dựng 

năm 1960,... Hệ Phái Khất Sĩ cũng hiện diện và dần dần phát triển với việc xây 

dựng các tự viện để sinh hoạt Phật giáo. Năm 1963, tịnh xá Ngọc Hạnh được 

xây dựng, tiếp đến vào năm 1966 xây dựng tịnh xá Ngọc Thọ,...  
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Điểm chú ý là vào năm 1959, về mặt tổ chức, Tổng hội Phật giáo Kon Tum 

thành lập, trực thuộc Tổng hội Phật giáo trung phần. Sau năm 1975, tỉnh Kon 

Tum được sáp nhập với tỉnh Gia Lai thì Ban trị sự lâm thời của Phật giáo tỉnh 

Gia Lai - Kon Tum được thành lập. Năm 1991, khi tỉnh Kon Tum tách ra khỏi 

tỉnh Gia Lai, thì đến năm 1995, Ban Trị sự lâm thời GHPGVN tỉnh Kon Tum và 

Ban trị sự GHPTGVN tỉnh Gia Lai được thành lập, trực thuộc GHPGVN. 

Ở Đắk Lắk, vào năm 1928, một nhóm người Kinh định cư ở Buôn Ma Thuột 

đã hình thành thôn Lạc Giao. Đến năm 1931, Khâm sứ Trung Kỳ ra Nghị định 

thành lập làng người Kinh ở Buôn Ma Thuột với tên là Lạc Giao có diện tích 

152.685 m2 với 160 người dân. Theo đó, Phật giáo hiện diện với việc truyền đạo 

của các tăng sĩ Phật giáo nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng 

người Kinh nơi đây. Tự viện được xây dựng và Phật giáo dần dần phát triển ở 

vùng đất này. Nhất là khi một số quý tộc nhà Nguyễn như Hoàng thái hậu Từ 

Cung và Thứ phi Mộng Điệp15 cho xây dựng nơi thờ Phật tại Hồ Lắk16. Năm 

1949, dưới sự hướng dẫn của HT. Trí Nhiêm – Thiện Minh, Phật tử và người 

dân ưu chuộng Phật giáo ở Buôn Ma Thuột xây dựng tự viện ở đường Quang 

Trung làm nơi thờ Phật. Năm 1950, nhiều điểm sinh hoạt Phật giáo ra đời, 

nhưng phần lớn nhỏ bé vì thực dân Pháp không cho xây dựng tự viện lớn.  

Năm 1953, với sự can thiệp của triều đình Huế, chùa Khải Đoan được xây 

dựng theo phong cách Huế tại thành phố Buôn Ma Thuột. Sau khi xây dựng 

xong, chùa Khải Đoan do Đại đức Thích Đức Thiệu trụ trì. Từ đó, chùa Khải 

Đoan trở thành trung tâm Phật giáo ở Đắk Lắk và dần dần phát triển ra các vùng 

xung quanh. 

 Từ năm 1954, mặc dù chính quyền Ngô Đình Diệm ngăn cản, song Phật 

giáo vẫn phát triển với nhiều tự viện ra đời. Đáng chú ý là tổ chức Gia đình Phật 

tử hình thành và phát triển khá mạnh ở nơi đây; các cơ sở từ thiện, giáo dục Phật 

giáo liên tục ra đời. 

 
15 Vợ vua Bảo Đại 
16 nay là biệt điện Bảo Đại tại hồ Lắk, huyện Lắk 
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Sau khi GHPGVN thành lập năm 1981 thì đến năm 1986, Ban trị sự 

GHPGVN tỉnh Đắk Lắk được thành lập, rồi các Ban Đại diện Phật giáo các 

huyện cũng được thành lập như Ban đại diện Phật giáo huyện Krông Păk, Krông 

Buk và Cư M’gar,... Phật giáo Đắk Lắk dần dần ổn định và phát triển.  

Thực trạng chức sắc, tín đồ, cơ sở thờ tự, hoạt động của Phật giáo Tây 

Nguyên 

Trên phương diện tổ chức, những năm gần đây, GHPGVN các tỉnh Tây 

Nguyên dần dần kiện toàn Ban trị sự GHPGVN các cấp, chú trọng thành lập 

Ban đại diện Phật giáo ở các huyện vùng sâu, vùng xa. Có thể nói, với sự hỗ trợ 

từ trung ương GHPGVN, hiện nay 05 tỉnh Tây Nguyên gần như đã kiện toàn 

được bộ máy tổ chức, đảm bảo nguồn nhân lực cho các Ban đại diện Phật giáo 

trong công tác hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử. Chẳng hạn, ở Đắk Lắk, Ban trị 

sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn được 12/13 huyện có Ban Đại diện; Ban 

trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông kiện toàn được 7/7 Ban Đại diện cấp huyện; 

Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã kiện toàn được 9/12 Ban Đại diện cấp 

huyện, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai kiện toàn được 12/17 Ban Đại diện cấp 

huyện và 02 huyện đang làm đơn đề nghị thành lập Ban Đại diện. Như vậy, so 

với các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam thì ở Tây Nguyên, việc kiện toàn bộ 

máy tổ chức là Ban đại diện Phật giáo cấp huyện về cơ bản đã hoạt động ổn 

định.  

Trên phương diện tín đồ, theo kết quả điều tra, khảo sát của Viện Nghiên cứu 

Tôn giáo, Tây Nguyên có 4 tôn giáo lớn là Công giáo, Phật giáo, Tin Lành, Cao 

Đài. Ngoài ra, còn có Baha’i, Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư Đạo và 

hàng chục hiện tượng tôn giáo mới. Tổng số tín đồ của các tôn giáo ở Tây 

Nguyên hiện nay khoảng hơn 2 triệu người. Trong đó, Công giáo có số lượng tín 

đồ lớn nhất là có gần 1 triệu người; tiếp đến là Phật giáo có trên 500.000 tín đồ; 

thứ ba là Tin Lành gần 500.000 tín đồ; và thứ tư là đạo Cao Đài với trên 20.000 

tín đồ. Đặc điểm chung là Phật giáo ở Tây Nguyên (trong đó có đạo Cao Đài) 

chủ yếu phát triển trong cộng đồng người Kinh, tín đồ là người dân tộc thiểu số 



24 

chiếm 10%, song tỷ lệ này so với tín đồ Tin Lành là người dân tộc thiểu số thì 

rất thấp17. 

Cụ thể, theo thống kê của ban tôn giáo các tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên cho 

biết, đến hết năm 2013, số liệu Phật giáo như sau18:  

Bảng 1:  Số liệu tín đồ Phật giáo Tây Nguyên năm 2013 

Tỉnh Tổng số lượng tín đồ Tăng ni 
Tự viện 

(chùa, tịnh xá, tịnh thất,...) 

Kon Tum19 29.507 34 27 

Gia Lai20  98.545 413 83 

Đắk Lăk21 135.000 183 372 

Đắk Nông22 35.953 53 28 

Lâm Đồng23 trên 317.000 1.857 353 

Tổng 580.052 2540 861 

 

Xét về số lượng tín đồ Phật giáo ở Tây Nguyên đứng thứ 2 sau số lượng tín 

đồ theo Công giáo. Nhưng số lượng tín đồ Phật giáo ngày càng gia tăng, nhất là 

ở tỉnh Lâm Đồng, song vẫn chủ yếu trong cộng đồng người Kinh. Hiện nay, Ban 

trị sự GHPGVN các tỉnh ở Tây Nguyên chú trọng phát triển Phật giáo trong 

cộng đồng dân tộc thiểu số, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi phần lớn 

Tăng ni là người Kinh chưa hiểu thấu đáo phong tục tập quán, văn hóa tín 

ngưỡng của đồng bào dân tộc, bất đồng ngôn ngữ, hay một số quy định tu tập 

chưa phù hợp với cộng đồng dân tộc thiểu số,...  

Về tăng ni và cơ sở tự viện, chẳng hạn ở Kon Tum hiện có 70 tăng ni tham 

gia nhiều mảng hoạt động Phật sự khác nhau. Một trong những nhiệm vụ quan 

trọng là hướng dẫn 35.000 tín đồ Phật tử, trong đó có khoảng 6.500 Phật tử 

người dân tộc thuần thành, tu học thường xuyên tại các tự viện phân bố trên 9 

 
17 Xin xem chi tiết tại: Báo cáo tổng hợp đề tài: Vấn đề tôn giáo trong phát triển bền vững ở Tây Nguyên. Mã số: 

TN3/X6, tr9 
18 Nguồn người viết tổng hợp 
19 trong đó 1.641 tín đồ là đồng bào dân tộc thiểu số 
20 Gia Lai: 98.545 tín đồ; 413 chức sắc và nhà tu hành (10 hoà thượng, 11 thượng toạ, 04 ni trưởng, 05 ni sư, 90 

đại đức, 98 sư cô và 195 nhà tu hành); 83 cơ sở thờ tự. 
21 Đắk Lắk: 135.000 tín đồ; 152 chùa, tịnh xá, tịnh thất, Niệm Phật đường, 220 tăng, ni, với khoảng 145.000 tín 

đồ. Trong đó có 3.000 đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ VI (2012-2017) có 47 

thành viên 
22 Đắk Nông: 35.953 tín đồ, 28 tổ chức tôn giáo cơ sở (chùa 22, tịnh xá 03, Niệm Phật đường 02; thiền viện 01), 

53 chức sắc, 140 chức việc. 
23 Lâm Đồng: trên 317.000 tín đồ. Trong đó có 7.000 đồng bào dân tộc thiểu số người, 1.857 tăng, ni (hòa 

thượng 14, thượng tọa 18, đại đức 372 (02 đại đức là người dân tộc thiểu số), ni trưởng 12, ni sư 33, sư cô 442, 

353 cơ sở thờ tự. 
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huyện và 1 thành phố. Ban trị sự GHPGVN các cấp đã phân công công tác với 

một số tăng ni trụ trì 25 tự viện, còn 02 tự viện đang được Ban trị sự xem xét bổ 

nhiệm trụ trì. Ngoài ra, với các cơ sở tự viện xuống cấp, không đủ điều kiện cho 

sinh hoạt tu học, Ban Trị sự GHPTVN tỉnh Kon Tum đã có hướng dẫn thực hiện 

các thủ tục trùng tu một phần hoặc xây dựng lại mới trên cơ sở cũ. Nhờ vậy, đã 

có 11 tự viện được tu bổ nhà hậu Tổ, chánh điện, Đông lang, Tây lang, phòng 

khách hoặc hội trường. Đồng thời, với số lượng tín đồ khá lớn, số lượng tự viện 

chưa đáp ứng được nhu cầu tu học của tín đồ Phật tử, do đó, Ban trị sự 

GHPGVN tỉnh Kon Tum đang xem xét xây dựng tự viện như chùa Khánh Sơn, 

huyện Sa Thầy, chùa Hội Khánh, huyện Ngọc Hồi, Tịnh xá Khánh Hưng, TP. 

Kon Tum, chùa Hưng Khánh, huyện Kon Rẫy,... Hay ở Đắk Nông, tuy là tỉnh 

còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, lại ít tự viện, song đã có gần 36.000 tín đồ với 

28 tự viện của Phật giáo Bắc tông và Hệ phái Khất Sĩ,... Hiện nay có gần 20 tự 

viện đang được tu bổ, xây dựng và 12 điểm sinh hoạt Phật giáo dành cho tăng ni 

và các khóa tu, câu lạc bộ Phật giáo và Gia đình Phật tử,... 

Việc nâng cao tu học Phật pháp được Ban trị sự GHPGVN các tỉnh Tây 

Nguyên chú trọng. Bởi một địa bàn rộng, số lượng tăng ni so với các tỉnh thành 

khác thì còn mỏng, nhưng công tác Phật sự được tổ chức thường xuyên, nhu cầu 

tu học của Phật tử ngày càng nâng cao thì rõ ràng là thách thức. Do đó, Ban trị 

sự GHPGVN các tỉnh Tây Nguyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Phật 

học và thế học ngắn hạn và dài hạn ở các Học viện và trường công lập cho tăng 

ni trẻ, nhất là về kỹ năng hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử,... Đến nay, nhiều 

tăng ni đã hoàn tất chương trình đào tạo đã trở lại tham gia tích cực công tác 

Phật sự và nhiều hoạt động xã hội,... 

Ngoài các chương trình đại lễ Phật đản, Vu lan báo hiếu, các ngày vía Phật, 

Bồ tát,... mang tính truyền thống của Phật giáo thì Ban trị sự GHPGVN các tỉnh 

Tây Nguyên còn chú trọng các hoạt động Phật sự mang tính xã hội như tổ chức 

Lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn ở khu vực Tây 

Nguyên, lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Đại lễ tưởng niệm ngày mất của Phật hoàng 

Trần Nhân Tông,... nhằm hun đúc tinh thần dân tộc, ghi nhớ công lao của tổ 
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tiên, răn dạy con cháu đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. 

Tiêu biểu là Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum còn thành lập đoàn cồng 

chiêng của người dân tộc thiểu số nhằm phục vụ các dịp đại lễ, nhất là các đại lễ 

do trung ương GHPGVN tổ chức, tiêu biểu như Đại lễ Vesak năm 2008 tại 

thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, các hoạt động của hội đoàn Phật giáo ở các tỉnh 

Tây Nguyên khá tiêu biểu, có thể kể đến hoạt động của Gia đình Phật tử, ở Kon 

Tum có 14 Gia đình Phật tử, mỗi Gia đình Phật tử có hơn 100 đoàn sinh do 

Huynh trưởng dẫn dắt. Ở Đắk Nông trước năm 1975 có 10 Gia đình Phật tử, 

hiện nay đã thành lập thêm 08 Gia đình Phật tử mới. Trung bình mỗi Gia đình 

Phật tử quy tụ 180 người tham gia. Ở Gia Lai có 35 đơn vị Gia đình Phật tử, 

trung bình mỗi Gia đình Phật tử có hơn 500 người tham gia. Ở Đắk Lắk có 50 

Gia đình Phật tử, trung bình mỗi Gia đình Phật tử có 150 người tham gia và ở 

tỉnh Lâm Đồng hiện có 82 Huynh trưởng dẫn dắt 1.335 người sinh hoạt Phật 

giáo, lồng ghép giáo dục gia đình trong các hoạt động Phật giáo,... “Gia đình 

Phật tử hoạt động trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam với số lượng huynh 

trưởng và đoàn sinh như trên cho thấy, đây vẫn là một lực lượng quần chúng 

đông đảo của Phật giáo ở Tây Nguyên, có vai trò đối với giáo dục đạo đức Phật 

giáo và vẫn có những đóng góp tích cực vào sự hình thành lối sống và nhân cách 

đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên tin theo Phật giáo”24. Nói cách khác, 

Gia đình Phật tử là nơi rèn luyện giáo dục các em hoà nhập cộng đồng, đưa đạo 

vào đời, nhằm xây dựng cuộc sống, xã hội tốt hơn. 

Hoạt động của Câu lạc bộ thanh niên Phật tử được Ban trị sự GHPGVN các 

tỉnh Tây Nguyên thành lập thu hút Phật tử trẻ tuổi. Họ chủ yếu là con em các 

Phật tử tại gia. Khác với Gia đình Phật tử được dẫn dắt bởi huynh trưởng thì Câu 

lạc bộ thanh niên Phật tử nhận sự chỉ bảo trực triếp từ sư trụ trì chùa,... Về tu 

học, họ tham gia cùng các Phật tử và nhận được kiến thức Phật học, về cách 

thức thực hiện nghi lễ, tu tập từ sư trụ trì. Vào các ngày lễ lớn của Phật giáo, các 

thành viên của câu lạc bộ tham gia công tác hậu cần như âm thanh, ánh sáng, 

 
24 Phạm Thị Chuyền,  Gia đình phật tử và đoàn thể Phật giáo ở Tây Nguyên hiện nay, tại trang web: 

http://chuaxaloi.vn/tin-tuc/tq10-gia-dinh-phat-tu-va-doan-the-phat-giao-o-tay-nguyen-hien-nay/774.html 
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hướng dẫn khách thập phương đến chùa,... Đặc biệt, vào mùa hè, các vị trụ trì 

chùa thường tổ chức các khóa tu cho thành viên câu lạc bộ tu học tại chùa,... qua 

đó kết hợp với các hoạt động xã hội nhằm trau dồi thêm cho các Phật tử về tình 

cảm, đạo đức tôn giáo, đạo đức công dân. 

Công tác từ thiện xã hội của GHPGVN các tỉnh Tây Nguyên phát triển mạnh 

trong những năm gần đây. Có được điều này, Ban trị sự GHPGVN các tỉnh Tây 

Nguyên đẩy mạnh công tác này như hỗ trợ người dân nghèo có hoàn cảnh khó 

khăn, phát nhiều phần quà cho những người mắc bệnh hiểm nghèo, xây nhà tình 

thương, kết hợp với các cấp chính quyền thường xuyên thăm hỏi gia đình chính 

sách, thương bệnh binh vào các dịp lễ tết,... Tiêu biểu là Ban Trị sự GHPGVN 

tỉnh Đắck Lắk không chỉ chủ trương phát triển đạo trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số mà còn thường xuyên giúp đỡ đồng bào các thôn, buôn vùng sâu cải 

thiện cuộc sống; thành lập nhiều tủ sách và thư viện, biên dịch và xuất bản 02 

đầu sách Lịch sử Đức Phật Thích Ca và giáo pháp của Ngài; Nghi thức tụng 

niệm với số lượng ấn hành 8.000 cuốn song ngữ Êđê -Việt.  

Trong đại dịch Covid – 19, Ban trị sự GHPGVN các tỉnh Tây Nguyên luôn 

khuyến khích các cơ sở tự viện hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, giúp 

đỡ bà con đang trong các khu phong tỏa, cách ly bằng nhiều hình thức thiết thực 

như: Ủng hộ rau củ qua tươi sạch cho các vùng dịch bênh bùng phát mạnh trong 

của các tỉnh thành với số lượng lớn hàng nghìn tấn, ủng hộ quỹ vắc – xin phòng 

chống dịch bệnh Covid-19, kêu gọi nhân dân Phật tử ủng hộ các khu cách ly tập 

trung. Tiêu biểu là Phật giáo tỉnh Đắk Nông đã vận động hỗ trợ khoảng 1.500 

tấn nông sản, thực phẩm cho người dân bị ảnh hưởng ở trong tỉnh và các tỉnh 

phía Nam như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,… trị giá trên 4 tỷ 

đồng. Trong đó, TP. Gia Nghĩa ủng hộ 70 tấn nông sản, Đắk R’lấp ủng hộ 710 

tấn nông sản, Tuy Đức ủng hộ 137 tấn nông sản, Đắk Song ủng hộ 396 tấn nông 

sản, Cư Jút ủng hộ 35 tấn nông sản, Đắk Glong ủng hộ 102 tấn nông sản, Krông 

Nô ủng hộ 10 tấn nông sản và Đắk Mil ủng hộ 15 tấn nông sản; chùa Liên Hoa ở 

thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp) đã đứng ra kết nối, kêu gọi cộng đồng ủng hộ, 

phát 1.800 suất bánh mì, nước uống cho người dân từ các tỉnh vùng dịch phía 
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Nam đi xe máy ngang qua địa phận Đắk Nông để về quê; đã phát 1.800 suất 

bánh mì, nước uống,.... Ngoài ra, các phong trào “Tết vì người nghèo và nạn 

nhân chất độc da cam” được Ban trị sự GHPGVN các tỉnh tổ chức thường 

xuyên; Phối hợp với Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup, các chùa, doanh 

nghiệp, gia đình Phật tử trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ quà Tết cho hộ 

nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người mắc bệnh hiểm 

nghèo,… Ban trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn 

kết, giếng khoan, xe lăn, phối hợp khám và phát thuốc miễn phí, phát quà từ 

thiện, tặng áo ấm mùa đông, tặng sách, vở, dụng cụ học tập cho học sinh, tặng 

quà cho người nghèo vào dịp lễ tết, tặng quà Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng, 

cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, với tổng trị giá trên 31 tỷ đồng,... Ban trị sự 

GHPGVN tỉnh Gia Lai còn tham gia ký kết chương trình phối hợp an toàn giao 

thông và lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông,... Nhìn chung, 

Phật giáo Tây Nguyên đã phát huy tốt truyền thống hòa hợp, đoàn kết trong tăng 

ni, Phật tử và nâng cao vị trí, vai trò của Phật giáo Việt Nam. 

Việc phát triển Phật giáo ở cộng đồng dân tộc thiểu số hiện nay được Ban trị 

sự GHPGVN các tỉnh ở Tây Nguyên chú trọng. Đó là việc nhiều tăng ni có 

những hoạt động tích cực truyền bá Phật giáo đến đồng bào dân tộc thiểu số. 

Chẳng hạn, năm 2002, 1.644 người dân tộc Cơ Ho ở bản Gung Ré, huyện Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng theo Phật giáo; đến năm 2009, cộng đoàn này đã tăng lên 

6.000 người. Tại tỉnh Đắk Lắk, 160 người dân tộc Ê Đê ở xã Eanếp và 140 

người dân tộc Vân Kiều xã Eahiu, huyện Krông Pắc theo Phật giáo. Tại huyện 

Sa Thầy và thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum, trên 1.000 người dân tộc Gia Rai 

theo Phật giáo25; năm 2009, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum đã tổ chức Quy 

y tập thể cho khoảng 3000 người dân tộc thiểu số ở huyện Sa Thầy và Ya Chim. 

Gần đây nhất, năm 2022, Ban trị sự đã tổ chức quy y cho hơn 1.500 dân tộc 

thiểu số tại chùa Huệ Chiếu, chùa Kỳ Quang, chùa Khánh Lâm. Những sự kiện 

này được xem là điểm nhấn trong công tác phát triển Phật giáo ở Tây Nguyên. 

 
25 Nguyễn Phú Lợi chủ nhiệm, Sự biến đổi đời sống tôn giáo ở Việt Nam trước tác động của toàn cầu hóa, Đề tài 

khoa học cấp Bộ, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, 2010, tr.104-105. 
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Bởi trước đây, tín đồ Phật giáo ở Tây Nguyên chủ yếu là người Kinh. Song cũng 

có thể thấy, mặc dù Phật giáo ở Tây Nguyên có số lượng tăng ni và cơ sở thờ tự 

nhiều hơn so với Công giáo và Tin Lành nhưng tín đồ là người dân tộc thiểu số 

theo Phật giáo còn ít nếu so với đạo Tin Lành. Thực tế cho thấy, nếu so với 

trước đây thì rõ ràng là tín đồ Phật giáo là người dân tộc thiểu số tăng mạnh. 

Đáng chú ý là ở tỉnh Kon Tum, tín đồ Phật giáo là người đồng bào dân tộc thiểu 

số rất phát triển với gần 4.000 tín đồ. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở tự viện cũng 

được xây dựng, và 03 tự viện đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Đó là 

chùa Bác Ái thuộc phường Quang Trung; chùa Trung Khánh thuộc phường 

Quyết Thắng; chùa Thanh Trung thuộc phường Ngô Mây; 03 cơ sở đang xây 

dựng phục vụ mục đích sinh hoạt tôn giáo vừa gắn với việc phát triển du lịch 

tâm linh, đó là chùa Khánh Phước Tâm thuộc xã Đắk La; chùa Kỳ Quang thuộc 

xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà và chùa Khánh Lâm thuộc xã Đắk Long, huyện Kon 

Plông. Còn ở tỉnh Lâm Đồng, Phật giáo phát triển mạnh, đứng vị trí đầu trong 

các tôn giáo đang hiện diện. Theo ước tính, đến nay đã có gần 500.000 tín đồ 

Phật giáo, trong đó có khoảng 10.000 tín đồ Phật giáo là người dân tộc thiểu số 

đã và đang sinh hoạt tại 353 tự viện. Có được điều này, có thể nói, Ban trị sự 

GHPGVN các tỉnh ở Tây Nguyên đã phát huy được điểm mạnh của mình là lợi 

thế về tăng ni, cơ sở thờ tự (so với Công giáo và Tin Lành), và sâu xa hơn là lợi 

thế từ truyền thống đồng hành cùng dân tộc, lợi thế tín đồ đa số là người Kinh đã 

và đang là nguồn lực quan trọng cho việc phát triển Phật giáo ở Tây Nguyên 

hiện nay.  

Tóm lại, trong trong những năm qua, Phật giáo ở Tây Nguyên có những 

bước phát triển ổn định. Bộ máy tổ chức được kiện toàn, đến nay phần lớn Ban 

trị sự GHPGVN cấp tỉnh đã hoàn bị và ổn định hoạt động, Ban đại diện Phật 

giáo các huyện cơ bản được kiện toàn đã góp phần không nhỏ trong công tác 

phát triển Phật giáo ở nơi đây.  

Số lượng tín đồ không ngừng gia tăng, song vẫn tập trung chủ yếu ở tỉnh 

Lâm Đồng, Đắk Lắk và Kon Tum. Tín đồ Phật giáo là người dân tộc thiểu số tuy 

còn ít so với Công giáo và Tin Lành, nhưng so với trước đây đã gia tăng hơn. Cơ 
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sở tự viện được tu bổ, xây dựng ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu ngày 

càng tăng của tín đồ Phật tử trong vùng.  

Các hoạt động Phật sự như tổ chức đại lễ Phật đản, lễ Vu lan, Đại lễ cầu siêu 

các anh hùng liệt sĩ; các công tác từ thiện, an sinh xã hội được Ban trị sự 

GHPGVN các tỉnh chú trọng, chỉ đạo phối hợp với các ban ngành chức năng của 

chính quyền tổ chức được trọn vẹn, kịp thời, khiến cho tín đồ Phật tử, người dân 

ngày càng có cảm tình với Phật giáo, nhất là cộng đồng dân tộc thiểu số. Bên 

cạnh đó, còn phải kể đến hoạt động Phật sự và công tác xã hội còn có sự tham 

gia nhiệt tình của các hội đoàn Phật giáo, trong đó tiêu biểu là Gia đình Phật tử 

và Câu lạc bộ thanh niên Phật tử đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển bền 

vững Phật giáo ở Tây Nguyên. 

1.2.1.2. Công giáo ở Tây Nguyên 

Quá trình du nhập, phát triển Công giáo ở Tây Nguyên 

  Địa bàn Tây Nguyên hiện nay thuộc ba giáo phận: Giáo phận Kon Tum 

(Gồm hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai); Giáo Phận Buôn Ma Thuột (thuộc tỉnh 

Đắk Lắk, Đắk Nông và một phần của tỉnh Bình Phước); và Giáo phận Đà Lạt 

(tỉnh Lâm Đồng). Các giáo phận này được thành lập vào các thời điểm sớm 

muộn khác nhau, nhưng có điểm chung là gắn với sứ mệnh truyền giáo lên vùng 

đồng bào dân tộc của Công giáo ở Việt Nam từ khoảng giữa thế kỷ XIX. Kon 

Tum là nơi được các nhà truyền giáo đặt chân tới đầu tiên và là vùng truyền giáo 

thu được nhiều thành tựu nhất, sau đó, là tới Đà Lạt, Đắk Lắk rồi tới Gia Lai, 

Đắk Nông26. Sau đây xin nêu sơ lược về quá trình truyền giáo cho đồng bào dân 

tộc ở Tây Nguyên thuộc ba giáo phận trên.  

- Giáo phận Kon Tum: 

Năm 1848, thầy Sáu Do (còn gọi là Phanxico Xavie Nguyễn Do) sinh năm 

1823, tại họ đạo Đồng Hâu, giáo xứ Bồng Sơn (Bình Định) theo ngả An Khê lên 

Tây Nguyên truyền giáo. Do vậy, năm 1848 được lấy là dấu mốc khởi đầu cho 

 
26 Lê Phương Liên (2014), “Một số giải pháp góp phần phát triển bền vững Tây Nguyên”, Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học: Tôn giáo với phát triển bền vững Tây Nguyên: Quan điểm và giải pháp,  tr. 152. 
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công cuộc truyền giáo lên vùng đồng bào dân tộc miền Kon Tum sau nhiều lần 

thất bại của các thừa sai Châu Âu.27  

Thời gian đầu, công cuộc truyền giáo không thu được nhiều kết quả do người 

mới theo đạo vẫn ở lẫn cùng với cộng đồng buôn làng theo tôn giáo truyền 

thống và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía cộng đồng. Do đó, các giáo sĩ đã 

tiến hành cách làm mới hiệu quả hơn bằng việc tách những tín đồ mới ra khỏi 

cộng đồng văn hóa truyền thống của họ để tránh những xung đột cũng như ràng 

buộc. Những tín đồ mới này được các giáo sĩ tập trung trong các làng hoặc các 

nông trại kiểu mới bằng cách đưa trâu bò và các dụng cụ cày bừa từ dưới xuôi 

lên và hướng dẫn cho cư dân cách thức canh tác. Mục đích là lập thành các ngôi 

làng định cư, đông dân, trở thành một trung tâm thu hút cộng đồng người dân tộc 

thiểu số ở xung quanh tới xin nhập cư và sinh sống. Điều kiện để được tiếp nhận 

vào các làng hay các nông trại này chỉ có một: Phải theo Công giáo. Các giáo sĩ 

thành lập ra những ngôi làng mới này còn vì một mục đích nữa là tạo thành một 

kho tiếp tế lương thực cho các thừa sai trong miền28. Và chính từ những ngôi 

làng mới này, các giáo sĩ bắt đầu tỏa ra các ngôi làng khác của đồng bào dân tộc 

ở xung quanh để truyền giáo mà các nhà nghiên cứu vẫn hay gọi là truyền đạo 

theo kiểu “vết dầu loang”. 

Thêm nữa, sau này, bằng các hoạt động như chữa bệnh, tiêm chủng, hòa giải 

giữa các làng… các giáo sĩ cũng khiến cho người dân hàm ơn mà xin theo đạo. 

Ngoài ra còn có cả những làng gặp thiên tai, địch họa cũng xin ra nhập đạo để 

được các thừa sai giúp đỡ. Hơn nữa, các cư dân làng mới này thậm chí còn là 

những nô lệ, tù binh chiến tranh… được các giáo sĩ chuộc về hay cả những trẻ 

em mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi29.  

Các làng mới tạo thành các trung tâm truyền giáo hình chân vạc và thuộc các 

tộc người như sau30: Trung tâm: Rơ Hai (người Ba Na); Góc đông: Kon Kơ Xâm 

 
27 Nguyễn Hồng Dương (2016),  Những nẻo đường phúc âm hóa công giáo ở Việt Nam, tr. 374; Đặng Luận 

(2004), “Vài nét về quá trình truyền giáo, phát triển đạo công giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Kon 

Tum”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 5, tr. 30. 
28 Đặng Luận (2004), sđd, tr. 31. 
29 Đặng Luận (2004),sđd, tr. 31-32. 
30 Đặng Luận (2004), sđd, tr. 32. 
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(người Ba Na); Góc Bắc: Kon Trang (người Xê Đăng); Góc Nam: Plei Chữ 

(người Gia Rai). 

Dù trung tâm Plei Chữ không thành công trong việc truyền đạo nhưng trung 

tâm Rơ Hai lại rất thành công. Từ trung tâm này, đã tiếp tục hình thành nên các 

trung tâm truyền giáo mới, trong đó có trung tâm được đặt tên là Kon Tum. Đến 

năm 1885, miền truyền giáo Kon Tum có 4 trung tâm truyền giáo lớn đó là: Kon 

Kơ Xâm, Kon Trang, Kon Tum và Rơ Hai và hàng loạt các giáo điểm phụ thuộc 

khác. Tổng số tín đồ lúc này là 1200 người31. Trong vòng 23 năm từ năm 1885-

1908 đã có tới 94 làng theo đạo, tạo thành 94 họ đạo thuộc các dân tộc như Ba 

Na, Xê Đăng và Gia Rai32. Tuy nhiên, thời kỳ đầu tín đồ Công giáo ở miền Kon 

Tum chủ yếu phát triển trong cộng đồng người Ba Na, Xê Đăng, người Gia Rai 

theo với số lượng chưa nhiều. Đến năm 1933 mới chỉ có 6 làng Gia Rai theo 

Công giáo33.  

Khi số lượng người theo Công giáo ngày một tăng lên, nhiều cơ sở tôn giáo 

bắt đầu được thành lập và có đóng góp vô cùng quan trọng cho công cuộc truyền 

giáo vào vùng đồng bào dân tộc ở miền Kon Tum sau này. Trước hết phải kể 

đến sự xuất hiện của Trường Cuénot vào năm 1908 với mục đích đào tạo giáo 

phu người dân tộc phục vụ cho công cuộc thúc đẩy truyền giáo. Đây là ý tưởng 

của thừa sai Jannin. Đội ngũ giáo phu tại chỗ này sẽ đảm đương các công việc 

như: dạy giáo lý cho những tín đồ mới bao gồm cả trẻ em, thực hiện một số bí 

tích như rửa tội, làm chứng cho hôn phối, tống táng người qua đời, coi sóc các 

cơ sở thờ tự và khuyến khích tín đồ tham gia vào các dịp lễ quan trọng…34 Nhờ 

họ mà Công giáo bắt đầu xâm nhập sâu rộng, tiến những bước vững chãi hơn 

vào trong cộng đồng người dân tộc. Trường học đã thu hút được rất đông người 

theo học với 69 người năm 1916; 78 người năm 1922; và 9 người năm 1929 

(năm này chủ yếu đào tạo Bol giáo phu và đã có 3 người sau này được cử đi học 

 
31 Đặng Luận (2004), sđd, tr. 33. 
32 Nguyễn Hồng Dương (2016), sđd, tr. 313.  
33 Nguyễn Hồng Dương (2016), sđd, tr. 379. 
34 Đặng Luận (2004), sđd, tr. 34. 
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ở Đại chủng viện và được phong chức Linh Mục. Hầu hết họ đều là người Ba 

Na, đó là Cần (Châu), Đen (Học) và Hoàng (Hóa))35.  

Sau khi thành lập trường Cuénot, một nhà in cạnh trường với một nguyệt san 

được xây dựng. Ngoài ra, còn có một số cơ sở khác được thành lập như: mở các 

lớp học ở giáo xứ, xây trường tiểu chủng viện thừa sai36. 

Ngày 18/01/1932, sau hơn 80 năm, miền truyền giáo Kon Tum chính thức 

tách khỏi giáo phận Quy Nhơn trở thành giáo phận Kon Tum. Giáo phận Kon 

Tum khi ấy gồm các tỉnh: Kon Tum, Plei Ku, Đăk Lăk và Atôpư thuộc Lào. 

Năm 1944, Atôpư được cắt về cho địa phận Hạ Lào37.  

Từ 4 làng là các trung tâm truyền giáo ban đầu với 1200 giáo dân năm 1885, 

đến năm 1933 đã có thêm 64 làng người dân tộc theo đạo, với 21000 giáo dân 

(thuộc 22 giáo xứ, 180 giáo họ, 121 nhà thờ), dưới sự coi sóc của 27 linh mục38.  

Trong vòng 9 năm từ năm 1945-1954 là giai đoạn giáo phận Kon Tum có 

nhiều xáo trộn. Thời gian đầu khi Nhật đảo chính Pháp, có tới ba trăm lính Nhật 

lên Kon Tum, các linh mục người Kinh phải rời địa bàn, về thị xã; các giám 

mục, linh mục thừa sai bị buộc phải về Nha Trang. Hậu quả là hầu hết các cơ sở 

được thành lập thời gian trước phục vụ đắc lực cho hoạt động truyền giáo như 

trường Cuénot giảm số lượng người học, chủng viện bị bỏ trống,.. Tín đồ phải di 

tản. Tuy vậy, năm 1946, sau khi quân đội Pháp trở lại Tây Nguyên, thì hoạt 

động truyền giáo bắt đầu có sự khởi sắc. Nó được đánh dấu bằng sự kiện năm 

1947 dòng tu nữ dành riêng cho người dân tộc được tòa thánh La Mã công nhận 

với tên gọi Các chị em ảnh phép lạ 39. 

Việc truyền giáo tiếp tục phát triển mạnh mẽ và thu được những thành tựu 

không nhỏ trong các năm từ 1954-1975. Ngoài việc nhiều ngôi làng tín đồ phải 

di tản trước đây được phục hồi thì có thêm 20 làng vùng Xê Đăng gia nhập 

đạo… Cuối năm 1956, có tới 24031 người dân tộc thiểu số theo đạo40. Một điều 

 
35 Đặng Luận (2004), sđd, tr. 34. 
36 Nguyễn Hồng Dương (2016), sđd, tr. 314. 
37 Nguyễn Hồng Dương (2016), sđd, tr. 307. 
38 Nguyễn Hồng Dương (2016), sđd, tr. 314. 
39 Đặng Luận (2004), sđd, tr. 35. 
40 Nguyễn Hồng Dương (2016), sđd, tr. 315. 
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cần chú ý là trong khoảng thời gian 1954-1955 đã có khoảng 58000 người Công 

giáo miền Bắc di cư vào vùng Tây Nguyên. Từ đây, cộng đồng Công giáo Tây 

Nguyên có thêm một cộng đồng mới, cộng đồng này là chỗ dựa cho việc truyền 

giáo không chỉ trong cộng đồng người Kinh mà còn là chỗ dựa cho việc truyền 

đạo cả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số41. 

Ngày 24/11/1960, giáo phận Kon Tum được nâng lên thành giáo phận chính 

tòa. Ngày 22/06/1967, giáo hạt Buôn Ma Thuột tách khỏi giáo phận Kon Tum 

thành giáo phận riêng. Giáo phận Kon Tum từ đây chỉ gồm hai tỉnh: Kon Tum 

và Gia Lai và giữ nguyên cho đến hiện tại.  

Hoạt động của giáo phận Kon Tum từ sau năm 1975 bị chững lại cho đến 

những năm 1990 mới có điều kiện để phục hồi và phát triển khi Đảng và Nhà 

nước bắt đầu có những nhận thức mới về tôn giáo, tín ngưỡng. Từ đây, Công 

giáo ở Kon Tum bắt tay vào việc kiện toàn lại hệ thống tổ chức, nhân sự, củng 

cố lại các ban hoạt động, tăng cường các hoạt động từ thiện nhân đạo, tổ chức 

các ngày lễ lớn…Nhờ vậy, công giáo dần dần tạo được chỗ đứng ngày một vững 

chắc hơn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Kon Tum.  

- Giáo phận Đà Lạt42 

Năm 1893, bác sĩ Yersin và đoàn thám hiểm đặt chân tới cao nguyên Lâm 

Viên (Lang Biang) và vùng đất này được đoàn đề nghị phát triển thành nơi nghỉ 

dưỡng. Khi ấy, vùng đất này là địa bàn cư trú của các tộc người K’ho, Churu và 

người Mạ.  

Năm 1920, giáo xứ Đà Lạt được thành lập, Frédéric Sidot được cử làm cha 

xứ đầu tiên. Khi ấy, giáo dân chỉ là những công chức Pháp lên nghỉ mát và một 

số ít người Việt giúp việc.  

Năm 1927, giáo xứ Di Linh được thành lập với mục đích truyền giáo cho 

người dân tộc bản địa. Cùng năm này, có các đợt di cư của người Công giáo từ 

các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế vào làm tại Sở Trà ở Cầu 

 
41 Đặng Luận (2004), sđd, tr. 35. 
42 Tham khảo từ nguồn: LM. Bùi Đức Sinh (1998), Giáo hội công giáo ở Việt Nam, Veritas Edison, Calgary-

Canada, chương 24, tr. 503-508; Hội đồng Giám Mục Việt Nam (2017), Giới thiệu về giáo phận Đà Lạt, tại 

website: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/gp-da-lat-31484 , truy cập ngày 01/09/2022; Giáo phận Đà Lạt, tại 

website: https://www.giaoxugiaohovietnam.com/DaLat/01-Giao-Phan-DaLat.htm , truy cập ngày 01/09/2022. 
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Đất và người công giáo ở phía Bắc vào Bắc Hội và Đơn Dương… Từ năm 1930 

– 1950, người Công giáo có mặt ở nhiều khu vực của Đà Lạt như Bảo Lộc, Phú 

Sơn, Hà Đông… Đặc biệt, từ năm 1954-1955 số giáo dân tăng vọt, nhiều giáo 

xứ của người Kinh được hình thành do cuộc di cư từ Bắc vào Nam. 

Ngày 27/11/1960, giáo phận Đà Lạt được thành lập, với 81 linh mục triều và 

dòng coi sóc. Tính đến năm 1962 – 1963, toàn giáo phận có 77.324 giáo dân 

thuộc 41 giáo xứ, trong đó, 74.785 người Kinh và 2.539 người dân tộc, chiếm 

hơn 30% dân số của Đà Lạt lúc bấy giờ (254.669 người). Giáo phận Đà Lạt khi 

ấy gồm thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tuyên Đức, tỉnh Phước Long 

(tách ra từ giáo phận Sài Gòn) và tỉnh Quảng Đức (tách ra từ giáo phận Kon 

Tum). Ngày 22/6/1967, hai tỉnh Phước Long và Quảng Đức được sát nhập vào 

giáo phận Buôn Ma Thuột. Sau năm 1975, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Tuyên Đức 

được gộp lại thành tỉnh Lâm Đồng. Từ đây, giáo phận Đà Lạt nằm gọn trong 

tỉnh Lâm Đồng.  

Từ năm 1955-1973, giáo phận Đà Lạt phát triển mạnh về đào tạo khi một 

loạt học viện, đại chủng viện và nhiều dòng tu, nhiều trung tâm truyền giáo cho 

người dân tộc bản địa được thành lập. Năm 1973, giáo phận Đà Lạt có 39 giáo 

xứ, 22 giáo họ, với tổng số 80.790 giáo dân. Ngoài ra, giáo phận có tới 87 cơ sở 

bác ái từ thiện, 111 trường trung học và tiểu học.  

- Giáo phận Buôn Ma Thuột43  

Giáo phận Buôn Ma Thuột xưa là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Êđê 

(Đắk Lắk), M’Nông (Đăk Nông) và S’Tiêng (Phước Long, Bình Phước). Ngày 

29/01/1934 Giám Mục Kon Tum khi ấy là Jannin Phước đã dẫn một phái đoàn 

tới Ban Mê Thuột để chọn địa điểm xây dựng cơ sở Công giáo đầu tiên tại đây 

để thành lập giáo họ. Khi ấy, số giáo dân có khoảng 50 người Kinh và 28 ngoại 

kiều. Ngày 30/03/1937 Giám mục Kon Tum quyết định nâng giáo họ Buôn Ma 

Thuột lên giáo xứ. Từ đây, số giáo dân hàng năm đều tăng lên nhanh chóng: 

 
43 Tham khảo tại: Lược sử giáo phận Ban Mê Thuột , trên website: http://gpbanmethuot.com/gioi-thieu/luoc-su-

giao-phan-39444.html , truy cập ngày 01/09/2022, Vũ Đình Bình (2022), Giáo phận Ban Mê Thuột 55 năm nhìn 

lại (22.06.1967-22.06.2022), tại website: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/giao-phan-ban-me-thuot-55-nam-

nhin-lai-22-6-1967-22-6-2022--46147 , truy cập ngày 01/09/2022. 
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Năm 1942, có 100 – 180 người Kinh; 150-200 ngoại kiều (kể cả công chức, 

quân nhân và thường dân).  

Năm 1945, Nhật cướp chính quyền, hầu hết giáo dân người Kinh đã đi di tản.  

Năm 1946, mới chỉ có 8 giáo dân người Kinh.  

Sang đến 1950 khi quân Pháp trở lại, đã có 150 người quay trở lại Ban Mê 

Thuột, 20 giáo dân trở về đồn điền.  

Năm 1953: có 500 giáo dân mới, 100 giáo dân trở về định cư.  

Năm 1954 -1955: Đón nhận thêm tín đồ công giáo là người Bắc di cư sống 

trong các trại định cư. Trong vong hai năm này, số lượng tín đồ tại Đắk Lắk tăng 

lên nhanh chóng từ 700-800 người lên tới 20.000 người. Thêm vào đó, chính 

sách di dân lập ấp thời chính quyền Ngô Đình Diệm cũng làm gia tăng đáng kể 

lượng giáo dân tại Buôn Ma Thuột.  

Đến năm 1960, số lượng giáo dân tại Đắk Lắk đã là 25.000 người.  

Tuy vậy, việc truyền đạo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại giáo phận 

Buôn Ma Thuột trước năm 1954 vẫn vô cùng khó khăn do thiếu linh mục và 

thiếu sách giáo lý bằng tiếng dân tộc. Năm 1956 mới chỉ có 7 đồng bào người 

dân tộc chịu phép rửa tội. Với nỗ lực truyền giáo vào vùng đồng bào dân tộc, 

năm 1958, Trung tâm Công giáo Sắc tộc được xây dựng và khu kí túc xá dành 

cho các em gái người dân tộc từ xa về thị xã học gọi là Trung tâm hướng thượng 

của Dòng Nữ Vương Hòa Bình được xây dựng. Khi ấy, số tân tòng và dự tòng ở 

các buôn làng và trung tâm đã tăng lên đến 300 người. 

Với sự gia tăng nhanh chóng về số lượng giáo dân, ngày 22/06/1967 giáo hạt 

Buôn Ma Thuột được tách ra khỏi giáo phận Kon Tum và trở thành giáo phận 

độc lập. Khi ấy, giáo phận Buôn Ma Thuột có 3 giáo hạt, gồm 33 giáo xứ, 

56.719 giáo dân và 55 linh mục coi sóc.  

Cùng với số giáo dân ngày một gia tăng, các dòng tu cũng lần lượt xuất hiện 

ở giáo phận Buôn Ma Thuột như: Dòng Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn, Dòng Nữ Biển 

Đức Thừa sai, Dòng Nữ thánh Phaolo thành Chartres, Dòng Đức Maria Nữ 

Vương Hòa Bình, Sư Huynh La San, Đan viện Thánh Biển Đức Thiên Hòa…  
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Ngoài ra, giáo phận Buôn Ma Thuột còn có ba trung tâm hành hương chính: 

Trung tâm hành hương Đức Mẹ Giang Sơn; Trung tâm hành hương Đức Mẹ 

Thác Mơ và Trung tâm hành hương Đồi Thánh Tâm.  

Thực trạng công giáo ở Tây Nguyên hiện nay 

Chức sắc/tín đồ/cơ sở thờ tự  

Theo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, tính đến thời điểm 2011, địa bàn Tây 

Nguyên có 877.189 tín đồ. Trong đó, có 430.968 tín đồ nam và 445.221 tín đồ 

nữ; 340.087 tín đồ là người dân tộc thiểu số, chiếm 36% tổng tín đồ theo công 

giáo toàn vùng; 233.055 tín đồ ở khu vực thành thị và 644.134 tín đồ ở khu vực 

nông thôn44.  

Nếu tính theo khu vực hành chính, toàn Tây Nguyên có khoảng 108 xã, 

phường, thị trấn có từ 30% dân số là tín đồ Công giáo, trong đó, có 10 xã có trên 

90% dân số là tín đồ Công giáo. Ba giáo phận trên địa bàn Tây Nguyên có 11 

giáo hạt, 234 giáo xứ, 423 cơ sở Tôn giáo; 05 giám mục (02 nghỉ hưu), 238 linh 

mục, 1.762 tu sĩ, trong đó45: 

Giáo phận Kon Tum: 02 giáo hạt, 243.751 tín đồ, 77 giáo xứ, 128 cơ sở tôn 

giáo, 03 giám mục (02 nghỉ hưu), 67 linh mục (02 người dân tộc thiểu số), 347 

tu sĩ, 7 dòng tu và tu hội. 

Giáo phận Đà Lạt: 05 giáo hạt, 336.104 tín đồ, 79 giáo xứ, 159 cơ sở tôn 

giáo, 01 giám mục, 209 linh mục (207 linh mục người dân tộc thiểu số), 990 tu 

sĩ, 38 dòng tu và tu hội. 

Giáo phận Buôn Ma Thuột: 4 giáo hạt, 361.126 tín đồ, 78 giáo xứ, 136 cơ sở 

tôn giáo, 01 giám mục, 106 linh mục, 425 tu sĩ, 29 dòng tu và tu hội. 

Đến năm 2013, số liệu về Công giáo ở Tây Nguyên như sau46: 

Bảng 2:  Bảng số liệu thống kê về Công giáo ở Tây Nguyên năm 2013 

Tỉnh Số tín đồ 
Chức 

sắc 

Chức 

việc 

Dòng 

Tu 

Cộng 

Đoàn 

Tu sĩ 
Cơ sở thờ tự 

Nam Nữ 

Kon Tum 148907 42 956    228 51 

 
44 Nguyễn Hồng Dương (2018),  “Biến đổi cộng đồng công giáo ở Tây Nguyên hiện nay”, Nghiên cứu Tôn giáo, 

số 03, tr. 106-130. 
45 Nguyễn Hồng Dương (2018), “Biến đổi cộng đồng công giáo ở Tây Nguyên hiện nay”, Nghiên cứu Tôn giáo, 

số 03, tr. 108-109. 
46 Ngô Quốc Đông (2015), “Hiện trạng và đặc điểm tín đồ Công giáo, Phật giáo, Tin lành ở Tây Nguyên”, 

Nghiên cứu Tôn giáo, số 07, tr. 52. 
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Gia Lai 117719 196     111 67 

Đăk Lăk 200000 71  24  390 66 

Đăk Nông 114324 26 340 13  110  

Lâm Đồng 350000 255  44 137 1000 150 

Tổng 930950 564 1296 81    421 

 

Còn theo thống kê của Vụ Dân tộc – Tôn giáo, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đến 

tháng 11/2016, số liệu tôn giáo của các tỉnh Tây Nguyên như sau: 

Bảng 3:  Bảng số liệu thống kê về Công giáo ở Tây Nguyên năm 2016 

Tỉnh Số tín đồ Chức sắc Dòng tu 
Cơ sở thờ tự 

(gồm cả dòng tu) 

Kon Tum 162346 57 19 95 

Gia Lai 124844 71 25 79 

Đăk Lăk 217026 95 20 100 

Đăk Nông 130518 36 19 92 

Lâm Đồng 377400 307 30 187 

Tổng năm 2016 1.012.13

5 
566  533 

Tổng năm 2015 994251 529   

 

Còn theo thống kê mới nhất của riêng các giáo phận tại website, thì con số 

cụ thể như sau: 

Giáo phận Kon Tum47(2019): Có 359.820 tín đồ (trong đó, 108.069 người 

Kinh và 251.751 người dân tộc thiểu số), 10 giáo hạt (Giáo hạt miền Kon Tum: 

03; Giáo hạt miền Pleiku: 7), 40 tu dòng và tu hội (27 dòng nữ, 13 dòng nam), 

663 tu sĩ (609 nữ, 54 nam), 137 cộng đoàn, 3 Giám mục (1 Giám mục chính, 2 

Giám mục hưu), 199 linh mục. 

Giáo phận Buôn Ma Thuột48 (2019): có 8 giáo hạt, 118 giáo xứ, 75 giáo họ 

biệt lập, 459.227 tín đồ ( 361.725 người Kinh, 97.502 người dân tộc thiểu số), 

221 linh mục, 45 dòng tu (18 dòng tu nam, 27 dòng tu nữ). 

Giáo phận Đà Lạt (2017)49: có 378.269 tín đồ, 6 giáo hạt, 105 giáo xứ, 22 

giáo sở, 35 giáo họ, giáo điểm, 1281 tu sĩ (1094 tu sĩ nữ, 187 tu sĩ nam), 65 tu 

dòng và tu hội, 297 linh mục, 1 giám mục. 

 
47 Giới thiệu giáo phận Kon Tum, tại website: https://giaophankontum.com/gioi-thieu-giao-phan-kon-tum , truy 

cập ngày 01/09/2022. 
48 Vũ Đình Bình (2022), Giáo phận Ban Mê Thuột 55 năm nhìn lại (22.06.1967-22.06.2022), tại website: 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/giao-phan-ban-me-thuot-55-nam-nhin-lai-22-6-1967-22-6-2022--46147 , truy 

cập ngày 01/09/2022. 
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Nhìn vào số liệu tín đồ Công giáo tại Tây Nguyên cho thấy, có sự gia tăng 

nhanh số lượng tín đồ. Trong tổng số tín đồ Công giáo ở Tây Nguyên, tín đồ là 

người dân tộc chiếm tỷ lệ khá lớn. Từ khi thành lập giáo phận đến năm 1975, 

bình quân số tín đồ tăng xấp xỉ 1,3 lần (trong đó, tín đồ là người dân tộc thiểu số 

tăng 1,8 lần); sang tới giai đoạn 1975 – 2000, số tín đồ tăng gấp 4,6 lần (trong 

đó, tín đồ là người dân tộc thiểu số tăng hơn 8 lần). Theo đó, trung bình mỗi 

năm có trên 8500 đồng bào dân tộc thiểu số theo Công giáo50. Tín đồ Công giáo 

di cư năm 1954-1955 tập trung chủ yếu ở vùng Nam Tây Nguyên (Đăk Lăk, 

Lâm Đồng) và tập trung dọc các quốc lộ chính, cửa ngõ hướng tới Sài Gòn. Bộ 

phận tín đồ di cư sau năm 1975 phân tán đều khắp các tỉnh, tạo thành các xứ họ 

đạo mới, nhưng không quá xa các cụm Công giáo đã hình thành từ năm 1954-

1955 để tiện sinh hoạt đạo và cũng nằm gần các trục đường giao thông. Trong 

khi đó, đồng bào dân tộc theo Công giáo chủ yếu tập trung ở phía Bắc Tây 

Nguyên (Kon Tum) và chủ yếu thuộc tộc người Ba Na, Xơ Đăng51. Nguyên 

nhân gia tăng số lượng tín đồ này là do sự gia tăng dân số vừa tự nhiên vừa cơ 

học. Do sau năm 1990 vẫn liên tục có số lượng lớn người dân từ khắp các vùng 

miền di cư về Tây Nguyên, trong đó có người Công giáo. Trong số đó, có nhiều 

cặp vợ chồng còn đang trong độ tuổi sinh sản. Một yếu tố khác nữa làm gia tăng 

lượng tín đồ Công giáo chính là từ các cuộc hôn nhân với người ngoài Công 

giáo. Hơn nữa trên địa bàn Tây Nguyên còn có rất nhiều linh mục giỏi về truyền 

giáo và có đội ngũ giáo phu hùng hậu52.  

Các linh mục ở Tây Nguyên hầu hết là linh mục truyền giáo, nên họ có khả 

năng hội nhập văn hóa và sáng tạo rất cao trong việc truyền đạo. Trong số đó, 

nhiều người còn thông thạo tiếng dân tộc, dịch kinh thánh ra tiếng dân tộc, và 

biết đưa các nghi lễ tôn giáo sao cho phù hợp với văn hóa truyền thống của đồng 

 

 

49 Giới thiệu sơ lược về Giáo phận Đà Lạt, tại website: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/gp-da-lat-31484 , truy 

cập ngày 01/09/2022. 
50 Chu Văn Tuấn (2014), Vấn đề tôn giáo trong phát triển bền vững ở Tây Nguyên, Đề tài cấp Nhà nước Viện 

Nghiên cứu Tôn giáo, Mã số TN3/X6, tr. 80.  
51 Ngô Quốc Đông (2015), sđd, tr. 63. 
52 Ngô Quốc Đông (2015), sđd, tr. 52-54. 
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bào...53 Nếu như một thời gian sau năm 1975, Công giáo ở Tây Nguyên có tình 

trạng thiếu linh mục, thì hiện nay, theo con số thống kê nêu trên, số lượng linh 

mục đã có sự gia tăng đáng kể. Điểm đáng lưu ý là các giáo phận ở Tây Nguyên 

bắt đầu quan tâm hơn tới việc đào tạo linh mục là người dân tộc và thực tế, đã có 

linh mục 2 là người dân tộc ở Giáo phận Kon Tum và 7 linh mục là người dân 

tộc thiểu số ở giáo phận Đà Lạt54.  

Từ năm 1990 đến nay, hàng năm, các Tòa giám mục đều tìm kiếm, lựa chọn 

và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo phu. Tính đến năm 2011, Tây 

Nguyên có khoảng hơn 7000 giáo phu và chức việc. Trong đó, có nhiều giáo 

phu là người dân tộc như Xê Đăng, Ba Na, Gia rai, Rơ Ngao... Đây là đội ngũ 

quan trọng hướng dẫn tín đồ sinh hoạt khi chưa có linh mục phụ trách, và còn là 

cầu nối, giúp công giáo tiến sâu hơn vào các cộng đồng chưa biết đến Công 

giáo55...  

Các dòng tu Công giáo tại Tây Nguyên có sự phục hồi, gia tăng và phát triển 

từ những năm 1990. Bên cạnh sự phục hồi các dòng tu cũ, có cả sự xuất hiện 

thêm những dòng tu mới. Các dòng tu Công giáo ở Tây Nguyên đều cùng chung 

xu hướng với các dòng tu Công giáo ở Việt Nam. Nếu như các dòng tu nữ chia 

thành các cộng đoàn nhỏ vài ba người, tỏa ra khắp các giáo xứ, giáo họ làm các 

hoạt động đa dạng như: trợ giúp linh mục trong các hoạt động mục vụ; giảng 

dạy giáo lý; truyền giáo; tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, mở lớp giữ 

trẻ, ... Thì dòng tu nam lại tập trung vào hoạt động truyền giáo ở những khu vực 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...56 

Hoạt động của Công giáo tại Tây Nguyên  

Cho dù điều kiện cho hoạt động truyền giáo tại Tây Nguyên đã có nhiều thay 

đổi hơn trước, nhưng các chức sắc Công giáo tại Tây Nguyên vẫn xác định Tây 

Nguyên là vùng truyền giáo quan trọng và phát triển tín đồ trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Những năm gần đây, hoạt động 

 
53 Chu Văn Tuấn (2014), sđd, tr. 84. 
54 Nguyễn Hồng Dương (2018), sđd, tr. 127. 
55 Ngô Quốc Đông (2015), sđd, tr. 52-54. 
56 Nguyễn Hồng Dương (2018), sđd, tr. 122-124. 
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của Công giáo tại Tây Nguyên tập trung vào việc tái hình thành các Trung tâm 

mục vụ, xây dựng các điểm hành hương, tượng Đức Mẹ… để cổ vũ niềm tin cho 

các tín đồ, đặc biệt là tín đồ người dân tộc. Các tòa giám mục tập trung vào việc 

đào tạo chức sắc, chức việc, giáo lý viên; hay khuyến khích các linh mục, tu sĩ 

học tiếng dân tộc phục vụ cho hoạt động truyền giáo... Thêm vào đó, sau năm 

1985, đặc biệt là từ sau năm 1990, Công giáo tại Tây Nguyên đã tranh thủ được 

sự hỗ trợ của những cộng tác viên truyền giáo là người Kinh, có trình độ học vấn 

và nhiệt thành. Chính họ đã có những đóng góp quan trọng cho việc phục hồi và 

phát triển tín đồ tại vùng đồng bào dân tộc người Gia Rai57. 

Các hội đoàn Công giáo ở Tây Nguyên trước kia rất ít, và chỉ gia tăng khi có 

cộng đồng Công giáo từ miền Bắc di cư vào. Tuy nhiên, sau năm 1975, có 

những hội đoàn bị đình chỉ hoạt động hoặc giải tán và chỉ giữ lại những hội đoàn 

phục vụ cho hoạt động nghi lễ. Đến năm 1980, các hội đoàn mới dần phục hồi 

nhưng cũng chỉ dưới dạng giới: giới trẻ, giới ông, giới bà. Các hội đoàn Công 

giáo ở Tây Nguyên được phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn sau năm 1990 khi 

Nghị Quyết 24 –NQ/TW Về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới 

được ra đời58. Các hội đoàn này với các tên gọi và số lượng khác nhau tùy từng 

địa phương, nhưng là nơi tập hợp cộng đồng tín đồ theo lứa tuổi, giới tính, nghề 

nghiệp… để phục vụ cho các hoạt động nghi lễ tôn giáo và thực hành lối sống 

đạo… Có thể kể ra đây một vài tên gọi của các hội đoàn Công giáo tại Tây 

Nguyên như: Ca đoàn, Hội các bà mẹ Công giáo, Hội giáo lý viên, Hội Gia đình 

tận hiến, Hội Lâm chung, Hội Gia trưởng, Hội Thanh Thiếu niên công giáo, Hội 

Thiếu nhi thánh thể, Hội Cồng chiêng, Hội Kèn đồng, Hội dâng hoa…59 

Tóm lại, Công giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ lớn, lâu đời ở Tây Nguyên 

và hiện trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần 

của người dân Tây Nguyên. Cộng đồng Công giáo ở Tây Nguyên có những sự 

khác biệt so với cộng đồng Công giáo ở những khu vực khác. Sự khác biệt dễ 

thấy nhất là có một số lượng đông đảo tín đồ là người dân tộc bản địa Tây 

 
57 Ngô Quốc Đông (2015), sđd, tr. 67-68. 
58 Nguyễn Hồng Dương (2018), sđd, tr. 116. 
59 Nguyễn Hồng Dương (2018), sđd, tr. 117. 
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Nguyên. Thêm vào đó, bên cạnh đội ngũ linh mục hiểu biết tiếng và văn hóa của 

đồng bào, Công giáo ở Tây Nguyên còn xây dựng được đội ngũ giáo phu là 

người dân tộc bản địa. Chính họ đã trở thành chiếc cầu nối đưa Công giáo đến 

gần hơn với đồng bào mình. Cộng đồng tín đồ Công giáo ở Tây Nguyên đã trải 

qua những sự biến động lớn về số lượng. Đáng kể nhất phải là sự gia tăng số 

lượng đồng bào Công giáo di cư từ những năm 1954-1955 từ Bắc vào và đồng 

bào Công giáo di cư sau năm 1990 đi làm ăn kinh tế. Chính sự gia tăng cơ học 

này đã góp phần không nhỏ vào việc làm phong phú thêm các sinh hoạt đạo, gia 

tăng số lượng các dòng tu, các hội đoàn,… cũng như giúp gia tăng số lượng tín 

đồ người dân tộc thiểu số theo Công giáo tại Tây Nguyên. 

1.2.1.3. Tin Lành ở Tây Nguyên 

Quá trình du nhập, phát triển Tin Lành ở Tây Nguyên 

Đạo Tinh Lành du nhập vào Việt nam vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. 

Năm 1911, Hội thánh Tin Lành đầu tiên thành lập tại Đà Nẵng do Hội Truyền 

giáo Phúc Âm Liên hiệp (Christian and Missionary Alliance - C&MA) đến từ 

Bắc Mỹ và sau đó từng bước truyền bá đến Tây Nguyên. Chẳng hạn, ở Lâm 

Đồng, vào năm 1929, Giáo sĩ Jackson và Mục sư Lê Văn Quế đến Đà Lạt truyền 

giáo và từ đây, đạo Tin Lành hình thành hình thành và phát triển. Đến năm 

1930, đạo Tin Lành phát triển trong cộng đồng dân tộc Srê ở huyện Di Linh. 

Đến năm 1938 thì thành lập Chi hội Cầu Đất – Trạm Hành và năm 1945, thành 

lập Chi hội Lạc Lâm – Thạnh Mỹ,... Năm 1951, đạo Tin Lành phát triển ở huyện 

Đơn Dương, rồi Đức Trọng,... Và đến trước năm 1954, có 04 hệ phái, tổ chức 

Tin Lành hiện diện ở Việt Nam và một số hệ phái, tổ chức hiện diện sớm Tây 

Nguyên:  

1. Tin Lành Cải Cách Pháp với 03 cơ sở tại Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng. Hệ 

phái này không truyền giáo cho người Việt Nam;  

2. Hội Liên Hiệp Cơ Đốc và Truyền giáo (C&MA) truyền giáo cho người 

Việt từ năm 1911. Đây là tổ chức nòng cốt hình thành Hội Thánh Tin Lành Việt 

Nam; 
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3. Hội Cơ Đốc Phục Lâm xuất hiện từ năm 1915. Đến năm 1929 xây dựng 

nhà thờ đầu tiên ở Châu Đốc, An Giang. Năm 1956, các giáo sĩ đã có những 

hoạt động truyền đạo ở bắc Tây Nguyên; 

4. Giáo phái Báptit xuất hiện tại miền nam Việt Nam vào năm 1959.  

Ngoài ra, còn một số giáo phái khác như Nhân Chứng Giê-Hô-Va, 

Mennonite, Hội Thánh Đấng Christ,… đều tiến hành truyền giáo, nhưng kết quả 

không đáng kể. 

Từ sau năm 1954, các hệ phái Tin Lành hiện diện ở Tây Nguyên đều chú 

trọng truyền giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là phía nam Tây 

Nguyên. Trong các hội thánh, tổ chức truyền giáo thì tiêu biểu nhất là Hội 

Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam). Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền 

Nam) nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của Hội Dịch giả Kinh Thánh Wicliffe 

thuộc Viện Chuyên khảo Ngữ học Mùa Hè (Summer Institute of Linguistics-

SIL) - Đại học North Dakota đã in ấn kinh sách theo ngôn ngữ60 của người dân 

tộc để truyền đạo trong các buôn làng người Chrau, Chàm, Mnông, Stiêng, Thái, 

Bana, Bru, Rơglai, Mường, Halăng, Giẻ, Xơđăng,…; Còn hội Cơ Đốc Phục 

Lâm lại lựa chọn địa bàn hoạt động ở vùng bắc Tây Nguyên (và vùng núi các 

tỉnh duyên hải Miền Trung). Đến năm 1973, hội thánh này đã gây dựng được 

một số chi hội Tin Lành tại Dakpek, Mang Blak, Dak Chu, Kon Tum, Daktô, 

Plei Krông,… thuộc vùng núi Kon Tum61. 

Trong khoảng thời gian này, số lượng tín đồ Tin Lành ở Tây Nguyên có 

khoảng 13.000 người và phần lớn tín đồ là người Hrê, Giẻ-triêng, Halăng, Hrôi, 

Bru, Bana, Ralai,… Song, có thể nói, việc truyền giáo ở Tây Nguyên cho đến 

trước năm 1975 vẫn chủ yếu là do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam), 

còn các tổ chức, hội thánh Tin Lành khác không có hoạt động nào đáng kể nên 

quy mô nhỏ, bó hẹp trong một vài địa bàn. 

Sau năm 1975, đất nước thống nhất, đạo Tin Lành ở Tây Nguyên suy thoái. 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) vì chưa có tư cách pháp nhân nên 

 
60 Hội này đã dịch 27 tài liệu Kinh Thánh sang 22 ngôn ngữ các dân tộc thiểu số.  
61 Tên địa danh và tộc người được dùng trong các văn bản của các Hội Truyền giáo, của các hệ phái Tin Lành 

trước năm 1975 
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hoạt động không như thời kỳ trước đó. Còn các giáo phái như Báptip, Cơ Đốc 

Phục Lâm,… sinh hoạt cầm chừng hoặc nhập vào Hội thánh Tin Lành Việt Nam 

(Miền Nam), còn một số giáo phái nhỏ như giáo phái Ngũ Tuần, giáo phái 

Chứng nhân Giê Hô Va hay giáo phái Trưởng Lão,… bị tan rã.  

Từ năm 1980, sau một số năm suy thoái thì đạo Tin Lành ở Tây Nguyên dần 

dần phục hồi với các hoạt động truyền giáo của các giáo sĩ Tin Lành. Trong đó, 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) có hệ thống chi hội rộng hơn cả nên 

có số lượng tín đồ chiếm khoảng 90% tổng số tín đồ theo đạo Tin Lành. Bên 

cạnh đó, một số giáo phái như Cơ Đốc Phục Lâm, Báp típ,… có mối liên hệ với 

các tổ chức Tin Lành ở nước ngoài đã củng cố tổ chức, tăng cường truyền giáo ở 

Tây Nguyên.  

Đến những năm 90 của thế kỷ XX, ở Tây Nguyên có nhiều hội, giáo phái 

Tin Lành nhận được sự tài trợ, chương trình hỗ trợ từ nước ngoài đẩy mạnh hoạt 

động truyền giáo, nhất là ở Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk. Do đó, 

số lượng tín đồ theo đạo Tin Lành phát triển mạnh, nhất là tín đồ là người dân 

tộc thiểu số. Chẳng hạn như ở Lâm Đồng, sau năm 1975, Hội Thánh Tin Lành 

tỉnh Lâm Đồng chỉ còn 9 Chi hội được sinh hoạt là Chi hội Đà Lạt, Bảo Lộc, 

Trạm Hành, Boner A, Boner B, Boner C, Dan Kia, Dơn Riêng và Tà Nung, còn 

các Chi hội khác sinh hoạt tại tư gia. Đến năm 2001, UBND tỉnh Lâm Đồng có 

quyết định công nhận nhân sự Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng và đã có 

125 Chi hội, 97 Mục sư, Truyền đạo, 56.713 tín đồ trên toàn tỉnh. Đến năm 2009 

có 235 Chi hội, 90 Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, 75.100 tín đồ. Và 

tính đến năm 2019, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 250 Chi hội, Hội nhánh, Điểm 

nhóm, 160 Chi hội được Tổng Liên Hội công nhận, trong đó có 95 Chi hội được 

nhà nước công nhận. Có 29 Chi hội tự lập; 84 Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, 

Truyền đạo,... với tổng số tín đồ khoảng 90.000 người. 

Về cơ bản, ở Tây Nguyên, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam), Cơ 

Đốc Truyền Giáo, Báptít,... có những hoạt động truyền giáo tích cực và thu được 

kết quả tốt. Song, tình trạng tranh giành tín đồ giữa các giáo phái, tổ chức manh 

nha và đến giữa những năm 1990, sự hợp tác truyền giáo giữa các giáo phái, tổ 
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chức chấm dứt, thay vào đó là tính cạnh tranh trong việc truyền giáo ở Tây 

Nguyên. Cho đến năm 2005, thời điểm ra đời Chỉ thị 01 của Thủ Tướng Chính 

phủ về công tác đối với đạo Tin Lành đã khiến cho đạo Tin Lành ở Tây Nguyên 

có nhiều thay đổi. Nhiều hội thánh, tổ chức Tin Lành đã được nhà nước công 

nhận tổ chức tôn giáo và hoạt động của đạo Tin Lành có nhiều biến chuyển theo 

xu hướng dần dần ổn định, phát triển. 

Nhìn chung, ở Tây Nguyên hiện nay, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền 

Nam) vẫn là tổ chức Tin Lành lớn mạnh nhất. Bởi hội thánh này có bề dày lịch 

sử truyền giáo và quy tụ đến hơn 80% số tín đồ chức sắc. Số hội thánh, tổ chức 

Tin Lành còn lại chiếm khoảng 20%. Ngoài rra, còn phải kể đến một số nhóm 

Tin Lành mới hoạt động trong những năm gần đây. 

Thực trạng chức sắc, tín đồ, cơ sở thờ tự, hoạt động của đạo Tin 

Lành 

Ở Tây Nguyên trong những thập niên qua, số lượng tín đồ tăng mạnh và 

đứng thứ 3 sau Công giáo và Phật giáo, nhưng người dân tộc thiểu số theo đạo 

Tin Lành lại đứng thứ nhất. Sở dĩ có được số lượng tín đồ là người dân tộc thiểu 

số theo đạo đông như vậy là do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) có 

bề dày lịch sử truyền đạo. Hội thánh này có số lượng nhân sự truyền giáo hiệu 

quả bao gồm cả người Kinh và người dân tộc thiểu số. Họ sống cùng đồng bào, 

hiểu biết và chia sẻ với đồng bào trong giai đoạn nhiều biến động, nên cộng 

đồng dân tộc thiểu số theo rất đông. Điều này khác với các tổ chức Tin Lành 

mới truyền giáo đến rồi đi nên kết quả còn khiêm tốn so với Hội Thánh Tin 

Lành Việt Nam (Miền Nam). Tuy nhiên, do số lượng tín đồ đông, nên Hội 

Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) không đủ nhân sự để quản lý hay tổ 

chức hoạt động tôn giáo, nên đã xảy ra tình trạng một số chi hội ly khai theo các 

hệ phái, tổ chức Tin Lành khác,… 

Hiện nay, Tin Lành vẫn là tôn giáo phát triển nhanh ở Tây Nguyên. Theo 

thống kê, ở Tây Nguyên hiện diện 47 hệ phái, tổ chức Tin Lành, trong đó có một 

số hệ phái chưa được công nhận về mặt tổ chức tôn giáo. Như thế, có thể thấy sự 

đa dạng về hệ phái, tổ chức Tin lành và đây là đặc điểm nổi trội. Sự đa dạng này 
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khiến cho cơ hội phát triển của đạo Tin Lành rất rõ, đó là sự thích ứng trong 

nhiều bối cảnh xã hội khác nhau để tồn tại, mở rộng và phát triển. Và điều này 

có thể thấy, trong một giai đoạn trước và sau năm 1975, chính quyền không 

công nhận về tổ chức của đạo Tin Lành, hay chậm giải quyết vấn đề đạo Tin 

Lành ở Tây Nguyên khiến cho tổ chức Tin Lành phân tán hoạt động tôn giáo. 

Nhưng từ khi thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, nhất là sau 

khi ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg năm 2005 của Thủ tướng Về một số công 

tác đối với đạo Tin Lành thì đạo Tin Lành đã phục hồi, phát triển ổn định và ít 

có sự phân tán để tồn tại như trước đó. 

Về mặt địa lý, ngoài các địa bàn trước đó như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk 

thì hiện nay, đạo Tin Lành đã và đang phát triển rộng ra nhiều địa bàn khác ở 

các tỉnh Tây Nguyên. Theo thống kê, tính đến 12/2020, số lượng tín đồ đạo Tin 

Lành ở Tây Nguyên là 529.410 người. Trong đó, tín đồ là người dân tộc thiểu số 

khoảng 511.450 người62 chiếm 96,6% tổng số tín đồ đạo Tin Lành ở Tây 

Nguyên. Toàn bộ số tín đồ này hiện đang sinh hoạt trong 1.665 điểm nhóm, 300 

chi hội và 120 nhà thờ, nhà nguyện63. Điểm đáng chú ý là, với trên 500.000 tín 

đồ là người dân tộc thiểu số bao gồm 133.593 người Ê Đê; 82.604 người Gia 

Rai; 35.309 người Bah Nar; 74.864 người K’Ho; 23.284 người M’Nông; 6.473 

người Xê Đăng, còn lại là người Vân Kiều, Mạ, H’Mông, H’Lăng, Giẻ Triêng, 

Dao, Nùng, Tày, Sán Chỉ, Chăm, S’Tiêng, Thái đã và đang sinh hoạt tại 30 tổ 

chức, hệ phái đạo Tin Lành64. Như thế, với trên 500 nghìn tín đồ sinh hoạt trong 

1.665 điểm nhóm, 300 chi hội, nhưng chỉ có 120 nhà thờ thì có thể thấy tín đồ 

Tin Lành đang thiếu nơi sinh hoạt tôn giáo65. Do đó, nhiều hệ phái Tin Lành hay 

những nơi có đông đảo tín đồ phải sinh hoạt tôn giáo nơi công cộng, gây khó 

khăn cho chính quyền trong công tác quản lý tôn giáo66. 

 
62 Đắk Lắk: 186.000 tín đồ DTTS; Gia Lai: 152.690; Lâm Đồng: 88.000; Đăk Nông: 76.050; Kon Tum: 17.710 
63 Thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ. 
64 TS. Nguyễn Khắc Đức (2019), “Đạo Tin Lành ở Tây Nguyên và vấn đề đặt ra hiện nay”, Tạp chí Lý luận 

chính trị, số 11 
65 Số tín đồ đạo Tin Lành ở khu vực hiện đã tăng gần 10 lần, trong khi đó số nhà thờ lại giảm đi gần ½ do yếu tố 

lịch sử. 
66 Xem 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 Nội, tr.173. 
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Điểm đáng chú ý là các tổ chức, hệ phái Tin Lành đã được Nhà nước công 

nhận có đông tín đồ hơn cả. Tiêu biểu là Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền 

Nam) chiếm 87% tổng số tín đồ. Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam chiếm 

4,1%, còn lại là tín đồ thuộc các hệ phái khác, cụ thể: 

Ở Kon Tum trên địa bàn tỉnh Kon Tum có khoảng 17.920 tín đồ, trong đó 

14.828 tín đồ là tộc người thiểu số; hơn 90 chức sắc quản lý thuộc 15 hệ phái 

Tin Lành gồm: 1. Tin Lành Việt Nam (Miền Nam); 2. Truyền giáo Cơ Đốc Việt 

Nam; 3. Liên Hữu Cơ đốc; 4. Trưởng Lão; 5. Bắp Tít Việt Nam Nam phương; 6. 

Menonite; 7. Cơ Đốc Phục Lâm; 8. Phúc Âm Đời Đời; 9. Bắp Tít Liên Hiệp; 10. 

Phúc Âm Đấng Christs; 11. Liên Hiệp Truyền Giáo; 12. Liên Đoàn Truyền Giáo 

Phúc Âm; 13. Giám Lý Liên Hiệp; 14. Hội Chúng Ngũ Tuấn; 15. Phúc Âm Sức 

Sống. 

Cơ sơ tôn giáo của các hệ phái Tin lành trên địa bàn tỉnh Kon Tum gồm 03 

cơ sở. Trong đó, Tin lành Việt Nam (miền Nam) có 02 cơ sở và Tin lành Truyền 

giáo Cơ đốc 01 cơ sở. Về chức sắc Tinh Lành, theo thống kê Tin lành Việt Nam 

(miền Nam) có 02 chức sắc; Tin lành Cơ đốc Phục Lâm có 01chức sắc; Tin lành 

Trưởng Lão 02 chức sắc và Tin Lành Truyền Giáo Cơ Đốc 85 chức sắc. Hiện có 

104 điểm sinh hoạt tôn giáo của các hệ phái Tin Lành đã được UBND cấp xã 

xem xét, giải quyết cho đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và có 14 “nhóm” 

thuộc 06 hệ phái Tin Lành chưa được công nhận về mặt tổ chức ở cấp trung 

ương với 1.225 tín đồ đang sinh hoạt tại gia đình.  

Với các tín đồ thuộc 06 hệ phái Tin Lành chưa được công nhận về mặt tổ 

chức, họ chủ yếu sinh hoạt tôn giáo tại gia đình. Tuy nhiên, chính quyền địa 

phương cũng đã tạo điều kiện cho tín đồ các nhóm này sinh hoạt tôn giáo vào 

các dịp lễ Giáng sinh, Phục sinh, nhưng tín đồ các nhóm này phải đăng ký nội 

dung tổ chức sinh hoạt tôn giáo,... Nhìn chung, ở Kon Tum, về cơ bản tín đồ đạo 

Tin Lành sinh hoạt tôn giáo ổn định. Tuy nhiên, hiện còn một số tổ chức, hệ 

phái chưa được công nhận, nên còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự xã hội, 

chẳng hạn hoạt động của Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ năm 2018 gây mất ổn 

định chính trị ở địa phương. 
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Ở Gia Lai, sau Chỉ thị 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì tình 

hình đạo Tinh Lành trên địa bàn tỉnh đã ổn định. Bởi trước đó, tình hình Tinh 

Lành Đêga rất phức tạp, gây bất ổn chính trị trên địa bàn. Theo thống kê, hiện 

nay Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) đã hiện diện 14/17 huyện, thị xã, 

thành phố Pleiku. Hội thánh đã tổ chức hội đồng và được công nhận tổ chức tôn 

giáo cơ sở. Hội thánh này có trên 70.000 tín đồ và 452 Chấp sự được bầu cử 

đúng pháp luật và theo Hiến chương của Hội thánh. Ở một số thôn bản, nơi có 

đông tín đồ theo đạo Tin Lành, sinh hoạt tôn giáo ổn định nhưng chưa đủ điều 

kiện tổ chức hội đồng chi hội thì được đăng ký sinh hoạt điểm, nhóm với chính 

quyền địa phương. Đã có 181 điểm nhóm được đăng kí sinh hoạt, phần lớn số 

tín đồ này thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam). 

Hệ phái Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam có số lượng tín đồ thấp hơn Hội 

thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam), khoảng 4.296 tín đồ, tập trung chủ yếu 

tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện, Mang Yang và thị xã Ayun Pa. Vào năm 2008, 

UBND tỉnh đã chấp thuận cho hệ phái này được tổ chức hội đồng thành lập Hội 

thánh cơ sở tại huyện Ia Pa. Ngoài ra, còn 16 điểm nhóm thuộc hệ phái này được 

đăng ký sinh hoạt tôn giáo tại địa bàn. 

Hệ phái Cơ đốc Phục lâm Việt Nam có số lượng tín đồ ít hơn nhiều so với 02 

hệ phái kể trên. Hiện nay chỉ có 01 điểm nhóm với 36 tín đồ tại xã HBông, 

huyện Chư Sê được đăng ký sinh hoạt tôn giáo.  

Bên cạnh việc cho phép các hệ phái tổ chức hội đồng, thành lập các tổ chức 

tôn giáo cơ sở, tỉnh Gia Lai đã tạo điều kiện thuận lợi để các hệ phái đạo Tin 

Lành được xây dựng cơ sở thờ tự. Hiện nay, đã có 32/55 chi hội, hội thánh đã 

được cấp đất đai xây dựng cơ sở thờ tự; hiện có 23 nhà thờ đã và đang xây dựng 

nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của tín đồ,... Ngoài ra, đối với việc phong chức 

cho Mục sư, Mục sư nhiệm chức và truyền đạo, UBND tỉnh đã tạo điều kiện 

phong chức cho 95 vị, đồng thời xem xét cho phép Ban Đại diện Tin Lành trên 

địa bàn mở 02 lớp Bổ túc Thần học tại chức tại tỉnh với 58 học viên. 

Cũng như ở Kon Tum, ở Gia Lai hiện có 12 hệ phái chưa đăng ký hoạt động 

tôn giáo. 12 hệ phái Tin Lành này có số lượng tín đồ không nhiều do mới truyền 
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đạo hay tách từ các hệ phái khác. Tuy nhiên, một số hệ phái Tin Lành như hệ 

phái Thánh Khiết ở huyện Đăk Đoa, hệ phái Phúc âm Đấng Christ ở huyện Chư 

Pưh hay hệ phái Truyền giáo Việt Nam ở huyện Krôngpa,... đã tự ý xây dựng cơ 

sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo trái phép, nhất là dùng nhiều biện pháp để lôi kéo 

tín đồ từ hệ phái khác đã gây bất ổn chính trị tại địa phương.  

Nhìn chung, hiện nay ở Gia Lai có hơn 110.711 tín đồ thuộc các hệ phái, tổ 

chức Tin Lành khác nhau; 95 chức sắc và 458 chấp sự được bầu với 56 chi hội, 

hội thánh,... sinh hoạt tại 181 điểm nhóm thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam 

(Miền Nam), 16 điểm nhóm thuộc Hệ phái Truyền giáo Cơ Đốc Việt Nam và 

01điểm nhóm thuộc hệ phái Cơ đốc Phục lâm Việt Nam. 181 điểm nhóm này 

hiện diện tại 85 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố được 

đăng ký sinh hoạt điểm nhóm. Ngoài ra còn có 12 hệ phái đạo Tin Lành khác 

chưa được đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai, với khoảng trên 7.000 

tín đồ sinh hoạt ở 28 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố gồm: 

Menonite, Thánh khiết, Phúc âm Đấng Christ, Trưởng lão, Liên hữu Cơ đốc, Tin 

lành Việt Nam (Miền Bắc), Truyền giảng Phúc âm Việt Nam, Bắp tít Liên hiệp, 

Bắp tít Việt Nam (Nam Phương), Giám lý, Liên đoàn Truyền giáo và Phúc âm 

đời đời. 

Ở Đắk Lắk có số lượng tín đồ khoảng 170.000 (trong đó có trên 160.000 tín 

đồ là tộc người thiểu số) hoạt động trong 17 hệ phái Tin Lành tại 409 thôn, 

buôn/127 xã, phường, thị trấn. Có 28 mục sư, 28 mục sư nhiệm chức, 112 truyền 

đạo tại 42 chi hội (41 chi hội thuộc hệ phái Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) và 

01 chi hội thuộc Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm); 245 điểm nhóm đã đăng ký 

sinh hoạt. Hiện còn 150 điểm chưa đăng ký sinh hoạt (trong đó: 90 điểm thuộc 

các hệ phái Tin Lành đã được công nhận tư cách pháp nhân, 60 điểm thuộc các 

hệ phái chưa được công nhận tư cách pháp nhân). Riêng hệ phái Tin Lành Việt 

Nam (Miền Nam) có ban đại diện Tin Lành tỉnh gồm 05 vị. 

Ở Đắk Nông có khoảng 52.222 tín đồ, 43 chức sắc, 209 chức việc hoạt 

động tại 24 chi hội và 153 điểm nhóm đăng ký sinh hoạt thuộc 09 hệ phái 

Tin Lành. 
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Ở Lâm Đồng có khoảng 92.123 tín đồ67, trong đó, có 75.000 tín đồ là người 

dân tộc thiểu số sinh hoạt trong 89 chi hội, 03 hội nhánh, 289 điểm nhóm. Ở 

Lâm Đồng, hệ phái Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) có số lượng tín đồ khoảng 

78.000 tín đồ sinh hoạt trong 109 điểm nhóm, 78 chi hội, 03 hội nhánh. Còn 26 

hệ phái Tin Lành khác có số lượng tín đồ khoảng 14.000 người sinh hoạt trong 

184 điểm nhóm, 07 hội thánh. Hiện có 115 mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền 

đạo được công nhận. Về cơ sở tôn giáo, có 13 cơ sở trước 1975, 44 cơ sở của 

Tin Lành Việt Nam (Miền Mam) và 05 cơ sở của các hệ phái khác68. 

Nhìn chung, thực trạng đạo Tin Lành ở Tây Nguyên đã có sự gia tăng đáng 

kể về số lượng tín đồ, nhất là tín đồ là người dân tộc thiểu số. Nếu như năm 

2004, số tín đồ Tin Lành trên địa bàn Tây Nguyên chỉ chiếm 6,5% dân số thì 

đến năm 2009 tăng lên 7,2% dân số. Điểm đáng chú ýt là sự tăng trưởng này tập 

trung trong đồng bào các dân tộc ít người. Nếu như năm 2004 tín đồ Tin Lành là 

người dân tộc thiểu số chiếm 19,3% số tín đồ của tôn giáo này, đến năm 2009 tỷ 

lệ này đã tăng lên 21,1%69,... Vấn đề di cư của người Hmông theo đạo Tin Lành 

ở miền núi phía bắc đến Tây Nguyên không chỉ khiến cho số lượng tín đồ gia 

tăng mà còn làm cho tình hình tôn giáo ở Tây Nguyên thêm phức tạp. Con số 

ước tính hiện nay có khoảng 50.000 tín đồ người Hmông di cư vào Tây Nguyên. 

Nhóm người Hmông theo Tin Lành di cư vào Tây Nguyên chủ yếu tập trung ở 

tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cho thấy điều này. 

Nếu như số lượng tín đồ Phật giáo chủ yếu ở nam Tây Nguyên, nghĩa là tín 

đồ Phật giáo ít ở bắc tỉnh Kon Tum, đông nhất ở nam tỉnh Lâm Đồng và phân bố 

chủ yếu là địa bàn cư trú của người Kinh thì còn lại là tín đồ Công giáo và Tin 

Lành, đặc biệt là địa bàn của đồng bào dân tộc thiểu số. Nói cách khác, việc phân 

bố các tôn giáo trên địa bàn Tây Nguyên phụ thuộc rất lớn vào chiến lược truyền 

 
67 Theo con số của Ban chỉ đạo Tây Nguyên đến hết năm 2013. 
68 Các con số cập nhật theo thống kê của Ban tôn giáo tỉnh Lâm Đồng đầu tháng 5/2014. Còn theo số liệu trong kỉ yếu 

hội thảo của đề tài tổ chức tại Đắk Lắk tháng 7/2013 thì con số thống kê về Tin Lành ở Lâm Đồng như sau: 26 hệ phái, 

với gần 90.000 tín đồ (trong đó, có trên 80.000 tín đồ là đồng bào TNTS), 85 chi hội, 03 hội nhánh, 293 điểm nhóm, 

49 cơ sở thờ tự đang sinh hoạt (12 cơ sở thờ tự có trước 1975 và 37 cơ sở thờ tự mới xây dựng), 115 mục sư, mục sư 

nhiệm chức, truyền đạo và trưởng lão được công nhận. Trong đó, hệ phái Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) có 76.063 

tín đồ, 109 điểm nhóm, 78 chi hội, 03 hội nhánh, 95 mục sư, mục sư nhiệm chức và truyền đạo, 19 cơ sở thờ tự. 25 hệ 

phái Tin Lành khác có hơn 16.000 tín đồ, 184 điểm nhóm, 07 hội thánh và 20 mục sư, mục sư nhiệm chức và trưởng 

lão. Xem Bài tham luận của Lê Minh Quang trong kỉ yếu hội thảo 
69 Đinh Văn Hạnh (2010), “Thực trạng phát triển Tin lành ở Tây Nguyên”, Tạp chí Xưa và Nay, số 12, tr22-25. 
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giáo của từng tôn giáo. Trong đó các tôn giáo thường tận dụng tối đa các điều kiện 

lợi thế tự thân, điều kiện chính trị, giao thông để phát triển đạo. Bên cạnh đó việc 

phân bố còn do tác động của các cuộc di dân theo kế hoạch của Nhà nước và đặc biệt 

là di dân tự do từ các vùng khác đến Tây Nguyên70. 

Về công tác xã hội, thời kỳ trước năm 1975, đạo Tin Lành đã có đóng góp 

tích cực cho hoạt động giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo thông qua nhiều trường 

học, bệnh viện. Với Tây Nguyên, Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) đã 

thành lập Bệnh viện Phong vào năm 1951 tại Buôn Mê Thuột, tỉnh Kom Tum; 

Bệnh viện Tin Lành Đà Lạt năm 1959 ở tỉnh Lâm Đồng. Năm 1960 một bệnh 

viện đa khoa được xây dựng ở Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đến năm 1975, Hội Thánh 

Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) đã có 5 bệnh viện và Chẩn y viện. Ngoài ra, 

các tổ chức đạo Tin Lành khác như: Giáo hội Cơ đốc Phục lâm, Hội Truyền giáo 

Cơ đốc, Giáo hội Báp tít cũng đã có những hoạt động xã hội thiết thực. 

Hiện nay, các hội thánh, tổ chức Tin Lành tích cực tham gia các hoạt động 

xã hội, từ thiện, nhân đạo góp phần thực hiện an sinh xã hội, như: giáo dục, y tế, 

xóa đói giảm nghèo, cứu trợ khẩn cấp, tặng xe lăn cho người khuyết tật,... Sở dĩ 

như vậy, trong đạo đức Tin Lành cho thấy, 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 và phù hợp với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt 

Nam. Công tác xã hội của đạo Tinh Lành ở Tây Nguyên đã thu hút được đông 

đảo người dân, nhất là đối với người dân ở vùng sâu vùng xa, làm thay đổi đời 

sống tinh thần, vật chất của một bộ phận người dân. 

Tóm lại, đạo Tin Lành hiện diện ở Tây Nguyên vào những năm đầu thế kỷ 

XX, sau một thời gian phát triển, suy thoái và phục hồi và phát triển từ những 

thập kỷ 80,90 thế kỷ XX. Đến nay, đạo Tin Lành ở Tây Nguyên có số lượng tín 

đồ đứng thứ 3 sau Công giáo và Phật giáo. Sự phát triển của Tin Lành ở Tây 

Nguyên với nhiều hội thánh, tổ chức trong một thời gian gây bất ổn chính trị. 

 
70 Xin xem thêm: Chu Văn Tuấn (2013), “Biến đổi tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay và một số vấn đề đặt ra 

(nghiên cứu trường hợp hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai”. Kỷ yếu hội thảo Biến đổi tôn giáo ở Tây Nguyên thực 

trạng, chính sách và giải pháp, thư viện Viện Nghiên cứu tôn giáo. 
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Song, từ sau năm 2005, đạo Tin Lành dần dần ổn định và phát triển ở Tây 

Nguyên, nhất là địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số.  

Đạo Tin Lành từng bước làm thay đổi cách suy nghĩ, lối sống của của tín đồ, 

nhất là tín đồ là đồng bào dân tộc thiểu số về tôn giáo và xã hội. Họ được tiếp 

nhận nền văn hóa, văn minh phương Tây qua con đường tôn giáo khiến cho 

phong tục, tập quán tín ngưỡng của họ biến đổi. Phong tục sống khép kín được 

sửa đổi, nhiều hủ tục, mê tín,... dần dần được xóa bỏ,... giúp cho họ tiếp cận với 

những tiến bộ xã hội. Do đó, đời sống vật chất của họ bớt khó khăn và đời sống 

tinh thần tốt hơn. 

Với chủ trương bình thường hóa hoạt động của đạo Tin Lành theo tinh thần 

Chỉ thị 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động của đạo Tin Lành 

ở Tây Nguyên đã từng bước ổn định và phát triển. Tùy theo tình hình thực tế ở 

mỗi tỉnh mà có những chính thức thích hợp, đúng đắn, tạo nhận thức mới về giải 

quyết những vấn đề cơ bản của đạo Tinh Lành trên địa bàn, góp phần thực hiện 

tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.  

Hiện nay, đạo Tin Lành ở Tây Nguyên mặc dù vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề 

phức tập. Song về cơ bản, đạo Tinh Lành ở Tây Nguyên đang phát triển ổn định, 

các hội thánh, tổ chức có các hoạt động tôn giáo, xã hội phù hợp, đáp ứng cơ 

bản nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của hàng nghìn tín đồ.  

1.2.1.4. Cao Đài ở Tây Nguyên 

Quá trình du nhập, phát triển đạo Cao Đài ở Tây Nguyên 

Đạo Cao Đài tên gọi đầy đủ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ, ra đời năm 1926 tại 

ấp Long Trung, xã Long Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh do một số 

công chức, tư sản, địa chủ, trí thức sáng lập và phát triển chủ yếu ở các tỉnh, 

thành phố Nam Bộ.  

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đạo Cao Đài đến nay đã chia 

thành nhiều chi, hệ phái khác nhau. Kể từ năm 1995 đến nay, nhà nước đã công 

nhận tư cách pháp nhân đối với 11 tổ chức, pháp môn đạo Cao Đài; trong đó có 

10 tổ chức Cao Đài hoạt động độc lập và cấp đăng ký hoạt động tôn giáo đối với 

01 pháp môn Cao Đài, cụ thể là: Hội thánh Cao Đài Tây Ninh, Hội thánh Cao 
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Đài Ban Chỉnh đạo, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên, Hội thánh Cao Đài Minh 

Chơn đạo, Hội thánh Truyền Giáo Cao Đài, Hội thánh Cao Đài Cầu Kho Tam 

Quan, Hội thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu, Hội thánh Cao Đài Chơn Lý, 

Hội thánh Cao Đài Bạch Y, Giáo hội Cao Đài Việt Nam (Bình Đức; tổ chức), 

Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi (pháp môn).  

Đạo Cao Đài có mặt sớm tại Tây Nguyên, ngay từ những năm 30 của thế kỷ 

XX (TKXX), Hệ phái Cao Đài Tây Ninh có thể coi là Hệ phái có mặt sớm nhất 

ở Kon Tum; đến những năm 1937-1938, hệ phái này phát triển mạnh trên địa 

bàn tỉnh, nhất là vùng Đăk Tô - Tân cảnh. Năm 1972, Thánh thất của Hệ phái 

Cao Đài Tây Ninh tại Đăk Tô - Tân Cảnh đã bị bom mỹ ném sập, từ đó do 

không còn nơi sinh hoạt nên tín đồ phân tán, có người ở lại vùng Đăk Tô - Tân 

Cảnh, có người về quê cũ sinh sống. Sau đó, Hệ phái Cao Đài Cầu Kho Tam 

Quan đến Kon Tum vào những năm 40 của TKXX71.  

Trong bài viết Tây Nguyên vùng đất đa dạng về văn hoá, tín ngưỡng và tôn 

giáo nhóm tác giả đề cập tới vấn đề đạo Cao Đài vào Tây Nguyên như sau: “Đạo 

Cao Đài bắt đầu được truyền bá lên Tây Nguyên từ năm 1938 cùng với chính 

sách khai thác Tây Nguyên của thực dân Pháp. Tiếp đó, giáo hội Cao Đài các hệ 

phái Tây Ninh, Ban Chỉnh đạo đã cử chức sắc lên Tây Nguyên truyền đạo và 

xây dựng cơ sở. Đến những năm 50 - 60 của thế kỷ XX, nhiều hộ gia đình từ các 

tỉnh miền Trung và các tỉnh đồng bằng được đưa lên Tây Nguyên sinh sống và 

mang theo tín ngưỡng của đạo Cao Đài. Từ đó, ở Tây Nguyên có thêm các hệ 

phái Cao Đài Chơn lý, Cao Đài Cầu kho và hệ phái Truyền giáo Cao Đài. Cũng 

như Phật giáo, đạo Cao Đài truyền lên Tây Nguyên chủ yếu phát triển trong 

đồng bào dân tộc Kinh với khoảng 22.000 tín đồ, số tín hữu Cao Đài là người 

DTTS (dân tộc thiểu số) rất ít” 72.  

 
71 Trương Thị Ngọc Anh (2016), Quá trình du nhập và phát triển của đạo Cao Đài ở Kon Tum, 

http://bantongiao.snv.kontum.gov.vn/thuong-thuc-ton-giao/QUA-TRINH-DU-NHAP-VA-PHAT-TRIEN-CUA-

DAO-CAO-DAI-O-KON-TUM-253  ngày truy cập 24/10/2022. 
72 Dẫn theo: Hồng Khanh, Thu Hằng, Xuân Quý, Tây Nguyên vùng đất đa dạng về văn hoá, tín ngưỡng và tôn 

giáo, https://vietnamnet.vn/tay-nguyen-vung-dat-da-dang-ve-van-hoa-tin-nguong-va-ton-giao-756462.html  ngày 

truy cập 24/10/2022.  
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Hệ phái Cao Đài Truyền giáo đến Kon Tum vào năm 1969; thời điểm mới 

du nhập và phát triển đến tỉnh Kon Tum, đây chỉ là một xã đạo trực thuộc và 

sinh hoạt tại thánh thất trung Hội, tỉnh Gia Lai; số lượng đạo hữu ban đầu của hệ 

phái là 120 người. Trong những năm qua, số lượng tín đồ của hệ phái phát triển 

không nhiều, chủ yếu là phát triển thông qua tăng trưởng tự nhiên; hiện số lượng 

tín đồ của hệ phái có khoảng gần 100 người73. 

Dưới đây là bảng tổng hợp số lượng các tín đồ và Thánh thất Cao Đài ở Tây 

Nguyên, trong đó, sau 8 năm, tức là kể từ cuối năm 2013 là 21.560 người (Chu 

Văn Tuấn (2014) cho đến nửa cuối 2021 là 53104 người (Nguyễn Duy Thuỵ 

(2021), sự gia tăng số lượng tín đồ như vậy là kết quả quá trình phát triển đạo 

Cao Đài ở khu vực Tây Nguyên bên cạnh sự phát triển của các tôn giáo khác. 

Đạo Cao Đài đã có sự ảnh hưởng nhất định trong đời sống tinh thần người dân ở 

Tây Nguyên. Cùng sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, văn hoá, xã hội thì đời 

sống tôn giáo của người dân ở Tây Nguyên những năm gần đây cũng hết sức sôi 

động. Các dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay đều có sự chi 

phối, ảnh hưởng, tác động lẫn nhau tạo cho mảng mầu tôn giáo, tín ngưỡng ở 

Tây Nguyên ngày càng đặc sắc, đa dạng, cần chú trọng trong công tác nghiên 

cứu, đánh giá để đưa ra những bài học kinh nghiệm trong quản lý, vận hành và 

phát triển Tây Nguyên theo hướng hiện đại, văn minh và bền vững.  

 
73 Tham khảo từ: Trương Thị Ngọc Anh (2016), sđd.  
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Bảng 4:  Bảng  số liệu tình hình tín đồ và cơ sở thờ tự đạo Cao Đài ở Tây 

Nguyên (Số liệu tín đồ của năm 2013 và 2021) 

 

Tên tỉnh Số lượng tín đồ74 Cơ sở thờ tự75  

Kon Tum 544 02 

Gia Lai 3572 09 

Đăk Lăk 5000 08 

Đăk Nông - - 

Lâm Đồng 12444 20 

Số tín đồ năm 2013 21560   

Số tín đồ năm 202176 53.104 39 

 

Theo số liệu thống kê trong nghiên cứu thực trạng về Vấn đề tôn giáo trong 

phát triển bền vững ở Tây Nguyên, trong 4 tôn giáo chính ở Tây Nguyên, tín đồ 

đạo Cao Đài chiếm tỷ lệ ít nhất 1% với tổng số 21.560 người (số liệu tính đến 

hết 2013) 77. Tuy nhiên, sau gần 10, trước xu thế toàn cầu hoá, hiện đại hoá và đa 

dạng hoá đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống tôn giáo ở Tây Nguyên nói riêng 

và ở Việt Nam nói chung. Sự biến đổi trong từng tôn giáo diễn ra khá mạnh mẽ 

trên cả ba phương diện là xây dựng cơ sở thờ tự, phát triển tín đồ và tăng cường 

mối liên hệ, gắn bó với chính quyền cơ sở các cấp.  

 
74 Bảng biểu này đề tài tổng hợp đối chiếu từ: Chu Văn Tuấn (2014), Vấn đề tôn giáo trong phát triển bền vững 

ở Tây Nguyên, Đề tài cấp Nhà nước Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Mã số TN3/X6, tr. 75.  
75Bảng biểu số liệu các Thánh thất Cao Đài ở Tây Nguyên đề tài tổng hợp trên cơ sở dữ liệu từ nguồn: 

http://thanhthatcaodai.org/tinh-thanh/  ngày truy cập 24/10/2022.  
76 Nguyễn Duy Thuỵ (2021), “Tình hình các tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay và một số vấn đề đặt ra”, Nghiên 

cứu Tôn giáo, số 3(207), 16-35. 
77 Chu Văn Tuấn (2014), sđd, tr. 75.  
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Bảng 5:  Bảng các tổ chức Hội thánh đạo Cao Đài có tín đồ ở Tây Nguyên 

TT 
Nội dung  

Kon 

Tum 

Gia 

 Lai 

Đắk 

Lắk 

Đắk 

Nông 

Lâm 

Đồng 

I Tổng số Thánh thất  02 09 08  20 

II Tên tổ chức Hội thánh đạo Cao Đài 

(Đối chiếu theo tổng hợp tên của BTGCP)78  
     

1 Hội thánh Cao Đài Tây Ninh  1 1111 1111  111111 

2 Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo   1  1111 

3 Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên      

4 Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo      

5 Hội thánh Truyền Giáo Cao Đài 1 1 1111  111 

6 Hội thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan x 11   1 

7 Hội thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu      

8 Hội thánh Cao Đài Chơn Lý x 111 1   

9 Hội thánh Cao Đài Bạch Y     1 

10 Giáo hội Cao Đài Việt Nam (Bình Đức)      

11 Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi      

 

Ghi chú: Các tổ chức Hội thánh chia theo tỉnh, đề tài đánh số “1” để theo dõi 

số lượng tổ chức Hội thánh phát triển trên địa bàn tỉnh mà có trụ sở Thánh thất, 

cơ sở thờ tự thuộc đạo quản lý. Ví dụ: Hội thánh, Tổ chức Cao Đài Ban Chỉnh 

đạo theo bảng tổng hợp đã phát triển tại Đăk Lăk 01 cơ sở, ở Lâm Đồng 04 cơ 

sở, các tỉnh khác chưa có cơ sở. Cũng trong dữ liệu tổng hợp, được biết có 02 

Hội thánh hoạt động ở Kon Tum là Cao Đài Cầu Kho Tam Quan và Cao Đài 

Minh Chơn Lý (xem Trương Thị Ngọc Anh (2016), Sở nội vụ Kon Tum)79, 

nhưng tác giả lại chưa đề cập tới việc ghi nhận có Thánh thất tại tỉnh này, tuy 

nhiên trong nội dung tổng hợp về số lượng các tổ chức Hội Thánh tại Tây 

Nguyên đề tài vẫn ghi nhận sự có mặt của hệ phái Cao Đài đó nhằm minh chứng 

đã có mặt tại Tây Nguyên.  

 
78 Vụ Cao Đài, Giới thiệu đạo Cao Đài ở Việt Nam, http://btgcp.gov.vn/gioi-thieu-cac-to-chuc-ton-giao-da-duoc-

cong-nhan/gioi-thieu-dao-cao-dai-o-viet-nam-postX4Jb5X4o.html  truy cập 01/9/2022.  
79 Trương Thị Ngọc Anh (2016), Quá trình du nhập và phát triển của đạo Cao Đài ở Kon Tum, 

http://bantongiao.snv.kontum.gov.vn/thuong-thuc-ton-giao/QUA-TRINH-DU-NHAP-VA-PHAT-TRIEN-CUA-

DAO-CAO-DAI-O-KON-TUM-253  ngày truy cập 24/10/2022.  

http://btgcp.gov.vn/gioi-thieu-cac-to-chuc-ton-giao-da-duoc-cong-nhan/gioi-thieu-dao-cao-dai-o-viet-nam-postX4Jb5X4o.html
http://btgcp.gov.vn/gioi-thieu-cac-to-chuc-ton-giao-da-duoc-cong-nhan/gioi-thieu-dao-cao-dai-o-viet-nam-postX4Jb5X4o.html
http://bantongiao.snv.kontum.gov.vn/thuong-thuc-ton-giao/QUA-TRINH-DU-NHAP-VA-PHAT-TRIEN-CUA-DAO-CAO-DAI-O-KON-TUM-253
http://bantongiao.snv.kontum.gov.vn/thuong-thuc-ton-giao/QUA-TRINH-DU-NHAP-VA-PHAT-TRIEN-CUA-DAO-CAO-DAI-O-KON-TUM-253
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Qua bảng tổng hợp thấy được tổng số các tổ chức Hội thánh đang hiện diện 

ở Tây Nguyên, và mật độ phổ cập trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên của từng 

Hội thánh, tổ chức.  

Thực trạng đạo Cao Đài ở Tây Nguyên hiện nay 

Theo thông tin chung về đạo Cao Đài từ Ban Tôn giáo Chính phủ, từ năm 

1995 đến nay, đã có 11 tổ chức Hội thánh và Pháp môn đạo Cao Đài được nhà 

nước công nhận tư cách pháp nhân. Như vậy, căn cứ vào các số liệu đề tài tổng 

hợp được về các tổ chức Hội thánh đang hiện diện tại Tây Nguyên, hiện có 06 tổ 

chức Hội thánh đang hoạt động (xem Bảng các tổ chức Hội thánh đạo Cao Đài 

có tín đồ ở Tây Nguyên).  

Nhận định chung về các hoạt động đạo Cao Đài, theo Đinh Quang Tiến khi 

bàn đến Biến đổi về tổ chức, hoạt động của đạo Cao Đài và những vấn đề đặt ra 

hiện nay (Ban Tôn giáo Chính phủ)80 đã cho biết: Các Hội thánh Cao Đài đã tích 

cực xây dựng, củng cố tổ chức Giáo hội mới, theo mô hình 2 cấp: Cấp Trung 

ương là Hội thánh và Cấp cơ sở là Họ đạo; xây dựng Hiến chương trên cơ sở 

những nội dung tiến bộ trong Tân luật và Pháp Chánh truyền, xác định đường 

hướng hành đạo gắn bó với dân tộc. 

Số liệu thống kê tổng hợp từ Ban Tôn giáo Chính phủ: Đến năm 2021, đạo 

Cao Đài ở Việt Nam có 988 Họ đạo ở 35 tỉnh, thành phố, 11.113 chức sắc, 

43.653 chức việc, 2.665.960 tín đồ, 1.284 cơ sở tôn giáo, 64 Ban Đại diện, 16 

Đại diện tỉnh, thành phố81. Sau đây là bảng kê thực trạng chức sắc, tín đồ, cơ sở 

thờ tự đạo Cao Đài cả nước và một số số liệu của Tây Nguyên để nhìn được cái 

tổng thể và cái riêng, những số liệu chưa đầy đủ đề tài sẽ khảo sát, bổ sung, điều 

chỉnh trong thời gian tiếp theo.  

 

Nội dung tiếp theo giới thiệu khái lược về 06 tổ chức Hội thánh cấp Trung 

ương, đã được nhà nước Việt Nam công nhận tư cách pháp nhân, hiện đang có 

tín đồ sinh hoạt đạo tại khu vực Tây Nguyên, cụ thể như sau: 

 
80 Đinh Quang Tiến (2022), ”Biến đổi về tổ chức, hoạt động của đạo Cao Đài và những vấn đề đặt ra hiện nay” 

trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đời sống tôn giáo Việt Nam đương đại – Đời sống các tôn giáo nội sinh ở Việt 

Nam, do Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức tại Hà Nội, tháng 11/2022.  
81 Nguyễn Phúc Nguyên ,2022, sđd).  
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(1) Hội thánh Cao Đài Tây Ninh – có trụ sở chính đặt tại tỉnh Tây Ninh 

Tên gọi đầy đủ là Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây 

Ninh/còn gọi là Cao Đài Tây Ninh. Đây là tổ chức Hội Thánh Cao Đài nguyên 

thủy, được thành lập từ năm 1926; được chính quyền Sài Gòn công nhận pháp 

nhân qua Sắc lệnh số 003/65 ngày 12/7/1965. Đến năm 1975 thống nhất đất 

nước, do điều kiện cả chủ quan và khách quan mà hệ thống mô hình đạo ngưng 

hoạt động. Tín đồ của đạo sinh hoạt tín ngưỡng tại nhà. Cao Đài Tây Ninh nhìn 

từ hệ thống tổ chức bắt đầu được tổ chức lại sau năm 1992 khi được hoàn 

nguyên. Sau đó, tại Quyết định số 10-QĐ/TGCP của Ban Tôn giáo Chính phủ, 

ngày 09/5/1997 đạo Cao Đài đã được nhà nước Việt Nam công nhận tư cách 

pháp nhân cho tổ chức Giáo hội Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Cao Đài Tây Ninh82. 

Hiện nay đây là Hội thánh lớn nhất của đạo Cao Đài, quản lý 3/5 tín đồ đạo Cao 

Đài trong nước và nước ngoài (Nguyễn Hồng Dương (2022), sđd, tr. 314). 

Trung ương Hội Thánh đặt tại Tòa Thánh Tây Ninh, phường Long Hoa, thị 

xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, Cao Đài Tây Ninh 

hiện nay có hơn 1 triệu tín đồ, phạm vi hoạtbảng động ở 35 tỉnh, thành phố, 28 

tỉnh, thành phố có Ban Đại diện Hội thánh, 400 Ban Cai quản Họ đạo, 532 cơ sở 

tôn giáo với 387 Thánh thất và 145 Điện Thờ Phật Mẫu, hơn 2000 chức sắc nam 

nữ được Hội thánh bổ nhiệm hành đạo từ Trung ương đến địa phương và trên 

15.000 chức việc nam, nữ hành đạo tại cơ sở, hoạt động tôn giáo ngày càng ổn 

định, nền nếp83. 

(2) Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo - có trụ sở chính tại tỉnh Bến Tre  

Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo là tổ chức giáo hội Cao Đài lớn thứ hai 

sau Cao Đài Tây Ninh, Trung ương Hội Thánh đặt tại Tòa Thánh Bến Tre, 

phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Năm 1934, hai vị chức sắc cao cấp 

là Đầu sư Nguyễn Ngọc Tương và Đầu sư Lê Bá Trang cùng một số chức sắc, 

 
82 Xem thêm: Nguyễn Hồng Dương (2022), “Biến đổi cộng đồng của đạo Cao Đài Tây Ninh nhìn từ hệ thống tổ 

chức qua các bản Hiến chương trước và sau năm 1975”, trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đời sống tôn giáo Việt 

Nam đương đại – Đời sống các tôn giáo nội sinh ở Việt Nam, do Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức tại Hà Nội, 

tháng 11/2022. Theo Hiến chương thứ nhất (năm 1965), danh hiệu/tên gọi của đạo là Đại đạo Tam kỳ Phổ độ, 

nói tắt là đạo Cao Đài.  
83 Vụ Cao Đài, Giới thiệu đạo Cao Đài ở Việt Nam, http://btgcp.gov.vn/gioi-thieu-cac-to-chuc-ton-giao-da-duoc-

cong-nhan/gioi-thieu-dao-cao-dai-o-viet-nam-postX4Jb5X4o.html  truy cập 01/9/2022.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_Th%C3%A1nh_%C4%90%E1%BA%A1i_%C4%90%E1%BA%A1o_Tam_K%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%95_%C4%90%E1%BB%99_T%C3%B2a_Th%C3%A1nh_T%C3%A2y_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_Th%C3%A1nh_%C4%90%E1%BA%A1i_%C4%90%E1%BA%A1o_Tam_K%E1%BB%B3_Ph%E1%BB%95_%C4%90%E1%BB%99_T%C3%B2a_Th%C3%A1nh_T%C3%A2y_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/12_th%C3%A1ng_7
https://vi.wikipedia.org/wiki/1965
https://vi.wikipedia.org/wiki/9_th%C3%A1ng_5
https://vi.wikipedia.org/wiki/1997
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2a_Th%C3%A1nh_T%C3%A2y_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Ninh
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tín đồ đã dời Toà thánh Tây Ninh về Bến Tre thành lập Cao Đài Ban Chỉnh đạo 

để thực hiện việc chỉnh đốn nền Đạo theo đúng Tân luật, Pháp Chánh truyền. 

Với phương châm hành đạo và đường hướng tu hành thuần tuý đạo đức, Cao 

Đài Ban Chỉnh đạo đã thu hút đông đảo các Họ đạo tham gia. Lập trường tu 

hành của Giáo tông Nguyễn Ngọc Tương tiến bộ gắn bó với dân tộc, ông đã thể 

hiện bằng việc ngầm phong chức cho chức sắc, tín đồ của Hội thánh có tư tưởng 

yêu nước và bãi nhiệm những chức sắc có tư tưởng tiêu cực. Dưới sự lãnh đạo 

của Giáo tông Nguyễn Ngọc Tương, Cao Đài Ban Chỉnh đạo có đường hướng 

hành đạo gắn bó với dân tộc, ủng hộ cách mạng và tích cực tham gia kháng 

chiến cứu quốc. Năm 1997, Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo tổ chức Đại hội 

Đại biểu Nhơn sanh lần thứ nhất, thông qua Hiến chương, bầu cơ quan lãnh đạo 

Hội thánh là Thượng hội, Ban Thường trực và được Nhà nước công nhân tư 

cách pháp nhân84.  

(3) Hội thánh Truyền Giáo Cao Đài - có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng  

Hội thánh Truyền Giáo Cao Đài do các ông: Lê Trí Hiển, Trần Nguyên Chất, 

Trần Quốc Luyện, Nguyễn Quang Châu,… sáng lập từ những năm 1939 và tổ 

chức thành lập Hội thánh năm 1956 do ông Trần Văn Quế làm Chủ trưởng, có 

Tòa thánh Trung Hưng Bửu Toà ở Đà Nẵng. Truyền Giáo Cao Đài có lập trường 

hành đạo "thuần chơn vô ngã, thuần túy đạo đức", xây dựng tổ chức giáo hội 

chặt chẽ. Hội thánh Truyền Giáo Cao Đài thực hiện giáo lý, giáo luật, lễ nghi 

theo Tân luật, Pháp Chánh truyền. Trong quá trình phát triển, Hội thánh Truyền 

Giáo Cao Đài tích cực vận động thống nhất các tổ chức Cao Đài như: Cao Đài 

Liên đoàn (1936), Liên hòa Tổng hội (1937), Cao Đài Duy nhất (1951), Cao Đài 

Thống Nhất (1952). Năm 1996, Truyền Giáo Cao Đài được Nhà nước công nhận 

tư cách pháp nhân. Hiện nay, Truyền Giáo Cao Đài có khoảng 50.000 tín đồ, 63 

Thánh thất, cơ sở đạo, phạm vi hoạt động ở 17 tỉnh, thành phố, chủ yếu ở Trung 

Bộ85. 

 
84 Vụ Cao Đài, Giới thiệu đạo Cao Đài ở Việt Nam, sđd, truy cập 01/9/2022.  
85 Vụ Cao Đài, Giới thiệu đạo Cao Đài ở Việt Nam, sđd, truy cập 01/9/2022. 
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(4) Hội thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan - có trụ sở chính tại tỉnh Bình 

Định  

Đầu năm 1930, một số người ở miền Trung vào Sài Gòn làm ăn, sinh sống 

đã nhập môn vào đạo Cao Đài tại Thánh thất Cầu Kho. Sau đó, họ trở về quê 

hương truyền đạo hình thành những nhóm Cao Đài ở Bình Định, Quảng Ngãi, 

Phú Yên… Năm 1937, Cao Đài Cầu Kho - Hội thánh Trung Việt Tam Quan 

chính thức ra đời. Năm 1960, Cao Đài Cầu Kho Tam Quan đã xây dựng tổ chức 

giáo hội theo Tân luật, Pháp Chánh truyền. Năm 2000, Cao Đài Cầu Kho Tam 

Quan tổ chức Đại hội Đại biểu Nhơn sanh thông qua Hiến chương, đường 

hướng hành đạo mới và được Nhà nước công nhận tổ chức tôn giáo. Hiện nay, 

Cao Đài Cầu Kho Tam Quan có khoảng 9 ngàn tín đồ, hơn 200 chức sắc, 300 

chức việc và 28 Thánh thất ở 8 tỉnh, thành phố86. Trung ương Hội Thánh đặt tại 

Tòa Thánh Cầu Kho Tam Quan, xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định.  

(5) Hội thánh Cao Đài Chơn Lý - có trụ sở chính tại tỉnh Tiền Giang  

Năm 1932, Phối sư Nguyễn Văn Ca dời Tòa thánh Tây Ninh về Mỹ Tho 

thành lập Cao Đài Chơn Lý với phương châm hành đạo làm sáng tỏ chân lý của 

nền đạo Cao Đài. Năm 1971, Cao Đài Chơn Lý được chính quyền đương thời 

công nhận tư cách pháp nhân, có Tòa thánh Định Tường ở Mỹ Tho. Năm 2000, 

Cao Đài Chơn Lý tổ chức Đại hội Đại biểu Nhơn sanh thông qua Hiến chương, 

đường hướng hành đạo mới và được Nhà nước công nhận tổ chức tôn giáo 

(Quyết định số 16/2000/QĐ-TGCP ngày 14/3/2000 của Ban Tôn giáo Chính 

phủ). 

Cao Đài Chơn Lý thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế bằng Thánh tượng Tâm nhãn 

(con mắt trong trái tim) thay cho thờ Thiên nhãn theo quy định của đạo Cao Đài. 

Cao Đài Chơn Lý xây dựng hệ thống chức sắc, tổ chức bộ máy khác với Tân 

luật, Pháp Chánh truyền của đạo Cao Đài. Cao Đài Chơn Lý thực hiện kinh sách 

theo Đuốc Chơn Lý, Luật Bình quân, Thánh giáo sưu tầm… Hiện nay, Cao Đài 

 
86 Vụ Cao Đài, Giới thiệu đạo Cao Đài ở Việt Nam, sđd, truy cập 01/9/2022.  
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Chơn lý có hơn 6 ngàn tín đồ, gần 2 ngàn chức sắc và 28 Thánh thất ở 11 tỉnh, 

thành phố87. 

(6) Hội thánh Cao Đài Bạch Y - có trụ sở chính tại tỉnh Kiên Giang 

Cao Đài Bạch Y do các ông Tô Bửu Tài, Trương Minh Tòng sáng lập năm 

1936. Cao Đài Bạch Y cơ bản hoạt động theo quy định của đạo Cao Đài và hành 

đạo theo kinh luật Ngọc Đế Chơn truyền Tân Ước Tri nguyên. Trong hai cuộc 

kháng chiến cứu nước, Cao Đài Bạch Y đã tích cực tham gia hoạt động yêu 

nước, đấu tranh hợp pháp, bảo vệ các cơ sở cách mạng, vận động tu sĩ không đi 

lính cho giặc. Năm 1998, Cao Đài Bạch Y đã tổ chức Đại hội Đại biểu Nhơn 

sanh thông qua Hiến chương, Luật công cử chức sắc, đường hướng hành đạo 

mới và được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang công nhận tư cách pháp nhân. 

Hiện nay, Cao Đài Bạch Y có khoảng 5.000 tín đồ, hơn 100 chức sắc, 200 chức 

việc, 14 Thánh thất, phạm vi hoạt động ở 4 tỉnh, thành phố. Hội thánh có tên gọi 

khác là Hội Thánh Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý, trung ương Hội Thánh đặt tại 

Tòa Thánh Ngọc Kinh, xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang88.  

 
87 Vụ Cao Đài, Giới thiệu đạo Cao Đài ở Việt Nam, sđd, truy cập 01/9/2022.  
88 Vụ Cao Đài, Giới thiệu đạo Cao Đài ở Việt Nam, sđd, truy cập 01/9/2022. 
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Bảng 6:  Tổng hợp các Hội thánh, Tổ chức đạo Cao Đài  

chưa có mặt ở Tây Nguyên 

TT 
Nội dung  Kon Tum 

Gia 

 Lai 

Đắk 

Lắk 

Đắk 

Nông 

Lâm 

Đồng 

Tổng 

số 

I Tổng số Thánh thất  - - - - - - 

II Tên Hội thánh, Tổ chức đạo 

Cao Đài 

(Đối chiếu theo tổng hợp tên của 

BTGCP)89  

     

 

1 Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên       

2 Hội thánh Cao Đài Minh Chơn 

đạo 
     

 

3 Hội thánh Cao Đài Chiếu Minh 

Long Châu 
     

 

4 Giáo hội Cao Đài Việt Nam 

(Bình Đức) 
     

 

5 Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh 

Vô Vi 
     

 

Như vậy, theo số liệu thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, đề tài ghi nhận 

có tất cả 11 tổ chức Hội thánh, pháp môn đạo Cao Đài đã được công nhận tư 

cách pháp nhân trên toàn quốc90, trong đó có 06/11 Hội thánh đang hiện diện 

thông qua số Thánh thất và tín đồ sinh hoạt đạo tại Tây Nguyên, và 05/11 tổ 

chức Hội thánh, pháp môn chưa phát triển tín đồ mà đề tài đã tổng hợp91. Đề tài 

ghi nhận tại Tây Nguyên hiện chỉ có tổ chức cấp cơ sở, địa phương hoạt động.92  

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển đạo Cao Đài ở Tây Nguyên, số 

lượng tín đồ không ngừng tăng lên, chỉ sau Công giáo, Phật giáo và đạo Tin 

Lành. Các tín đồ thuộc 06 Hội thánh Cao Đài đã được công nhận tư cách pháp 

nhân, sinh hoạt chủ yếu tại cơ sở thờ tự là các Thánh thất, Điện Phật Mẫu, cũng 

có một bộ phận tín đồ sinh hoạt tại gia đình. Chính quyền các cấp cũng hết sức 

tạo điều kiện cho các nhóm tín đồ này đảm bảo việc sinh hoạt tôn giáo theo nhu 

cầu đạo.  

 
89 Vụ Cao Đài, Giới thiệu đạo Cao Đài ở Việt Nam, sđd, truy cập 01/9/2022. 
90 Xem Bảng các tổ chức Hội thánh đạo Cao Đài có tín đồ ở Tây Nguyên 
91 Xem Bảng Tổng hợp các Hội thánh, Tổ chức đạo Cao Đài chưa có mặt ở Tây Nguyên 
92 Xem Bảng  thực trạng chức sắc, tín đồ, cơ sở thờ tự đạo Cao Đài 
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Bảng 7:  Bảng tổng hợp các Thánh Thất Cao Đài ở Tây Nguyên chia theo tỉnh 

Tỉnh/Đạo Cao Đài Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng 

Có Thánh thất  02 09 08 - 20 

Không có Thánh thất     -  

Tổng số Thánh Thất 39 

 

Một số hoạt động đạo Cao Đài cấp cơ sở chia theo địa bàn tỉnh ở Tây Nguyên  

Tỉnh Kon Tum 

Theo Trương Thị Ngọc Anh (Sở Nội vụ Kon Tum): Tại Kon Tum, hiện có 

04 hệ phái Cao Đài, gồm: Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài Cầu Kho Tam Quan, Cao 

Đài Truyền giáo và Cao Đài Minh Chơn Lý, Theo tài liệu chép tay của chức sắc 

các hệ phái Cao đài để lại, được biết cùng với quá trình di dân ở vùng miền 

Trung lên Tây nguyên sinh sống, làm ăn; những tín đồ của các hệ phái Cao Đài 

đã tìm cách lên Kon Tum làm kinh tế, từ đó du nhập, phát triển đạo Cao Đài vào 

địa bàn tỉnh Kon Tum. Do đó, mỗi hệ phái có một quá trình hình thành và phát 

triển khác nhau. Hệ phái Cao Đài Tây Ninh: hệ phái này đến Kon Tum vào 

những năm 30 của TK XX, những năm 1937-1938, hệ phái này phát triển mạnh 

trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng Đăk Tô - Tân cảnh. Năm 1966, xây dựng Thánh 

thất làm nơi sinh hoạt tôn giáo; tới năm 1972, Thánh thất bị bom Mỹ ném sập, 

từ đó do không còn nơi sinh hoạt nên tín đồ phân tán. Ngoài ra, tại thành phố 

Kon Tum, năm 1962, tín đồ hệ phái Cao Đài Tây Ninh đã quyên góp tiền để xây 

dựng một ngôi Thánh thất tại nội thành Kon Tum có địa chỉ số 43 đường Hùng 

Vương để làm nơi sinh hoạt tôn giáo. Đến nay, đây là ngôi Thánh thất duy nhất 

còn lại trong số các cơ sở thờ tự của Hệ phái Cao Đài Tây Ninh trên địa bàn 

tỉnh. Hiện số tín đồ của hệ phái này có khoảng gần 300 người, với 08 chức 

sắc (trong đó có 01 chức sắc phẩm Giáo hữu; 07 chức sắc phẩm Lễ sanh) đang 

hoạt động tôn giáo. Hệ phái Cao Đài Cầu Kho Tam Quan: Hệ phái này đến Kon 

Tum vào những năm 40 của TKXX. Năm 2006, xét nhu cầu của hệ phái, UBND 

tỉnh Kon Tum đã xem xét, chấp thuận cho hệ phái Cao Đài Cầu Kho Tam Quan 

được thành lập Tổ nghi lễ gồm 04 thành viên để lo việc quan, hôn, tang tế cho 

đạo. Tổ nghi lễ mượn nhà riêng của ông Lê Hòa (số 45 đường Ngô Sĩ Liên, 
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phường Duy Tân, TP Kon Tum) để làm nơi sinh hoạt tạm thời của đạo. Đến năm 

2011, UBND tỉnh đã chấp thuận cho Tổ nghi lễ hệ phái Cao Đài Cầu Kho Tam 

Quan được xây dựng thiên bàn93 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum làm nơi 

sinh hoạt tôn giáo; số tín đồ của hệ phái này có khoảng gần 200 người và có 02 

chức sắc (phẩm Lễ sanh). Hệ phái Cao Đài Truyền giáo đến Kon Tum vào năm 

1969 (theo thông tin từ thanhthatcaodai.org, cơ sở đạo Kon Tum thì một số tín 

đồ Hệ phái này đã tới đây từ năm 1960, tới năm 1969 mới mượn nhà để làm nơi 

lễ bái, sinh hoạt đạo - PMP); số lượng tín đồ ban đầu của hệ phái là 120 người, 

sinh hoạt tại nhà ông Đào Huyền từ năm 1969 đến năm 1987; sau khi ông Đào 

Huyền chết, tín đồ dời về nhà ông Trần Cấp (tại số 09 đường Trần Nhân Tông, 

thành phố Kon Tum) để sinh hoạt tôn giáo từ năm 1988 đến năm 2010. Sau khi 

được UBND tỉnh chấp thuận cho Hệ phái Truyền giáo được thành lập cơ sở đạo 

tại tỉnh Kon Tum (Thông qua Công văn số 30/SNV-TG ngày 08/01/2010 của Sở 

Nội vụ) và chấp thuận cho thành lập Ban Trị sự cơ sở đạo với 06 thành viên, do 

Lễ sanh Huỳnh Văn Phê làm Trưởng ban (thông qua Công văn số 2751/SNV-TG 

ngày 10/12/2009 của Sở Nội vụ), tín đồ của hệ phái đã chuyển về sinh hoạt tại 

nhà bà Huỳnh Thị Bốn (đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum). Trong những năm qua, số lượng tín đồ của hệ phái phát triển 

không nhiều, chủ yếu là phát triển thông qua tăng trưởng dân số tự nhiên; hiện 

số lượng tín đồ của hệ phái có khoảng gần 100 người. Hệ phái Cao Đài Minh 

Chơn lý (còn gọi là Cao Đài Chơn Lý): Đây là hệ phái đã được công nhận tư 

cách pháp nhân ở cấp Trung ương. Tuy nhiên tại tỉnh Kon Tum chỉ có 03 hộ gia 

đình theo hệ phái này nên hiện số tín đồ của hệ phái chỉ sinh hoạt tôn giáo tại gia 

đình94.  

 
93 Thiên bàn: Theo nghi lễ trong đạo Cao Đài, tại nhà của người tín đồ Cao Đài, hầu hết đều có thờ Đức Chí Tôn. 

Nên Trước khi lập Thiên bàn thờ Đức Chí Tôn tại nhà, gia chủ đến trình với vị Chánh Trị Sự Đầu Hương Đạo 

biết, vị này sẽ hẹn ngày giờ đến tại tư gia xem xét, giải thích, hướng dẫn và chọn nơi đặt Thiên bàn. Như vậy, 

Thiên bàn ở đây được hiểu là bàn thờ Thượng Đế, Đức Chí Tôn của tín đồ đạo Cao Đài.  
94 Dẫn theo: Trương Thị Ngọc Anh (2016), sđd.  
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Bảng 8:  Bảng  Thánh thất Cao Đài tỉnh Kon Tum theo đơn vị hành chính  

TT Tên thành phố, huyện Hệ phái Cao Đài 
Thánh thất 

Cao Đài 

1 Thành phố Kon Tum 
Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh 01 

 Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài 01 

2 Huyện Đắk Tô 
(Trước có Thánh thất Hội Thánh Cao Đài 

Toà Thánh Tây Ninh, nay không còn) 

- 

Do nguồn thông tin cập nhật số liệu thống kê về Thánh Thất rất ít, vì thế 

trong phần này chúng tôi đã sử dụng bổ sung thông tin tra cứu từ trang 

thanhthatcaodai.org để có thêm tư liệu tham khảo95, theo đó:  

Cơ sở đạo Cao Đài Kon Tum thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài có trụ 

sở tại số 9 Trần Nhân Tông, thành phố Kon Tum. Từ năm 1960, có một số tín đồ 

ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đến Kon Tum làm ăn sinh sống. Họ 

mượn nhà ông Trần Văn Cấp làm nơi thờ phượng lễ bái từ năm 1969, và trực 

thuộc Thiên Bàn ở Pleiku sinh hoạt như một tiểu Thánh thất. Sau năm 1975, tín 

đồ di cư đến đây ngày càng đông và tỉnh Gia Lai, Kon Tum có được Thánh thất 

Trung Hội từ năm 1987. Họ đã xây dựng nhà Thánh, nhà Báo Ân, nhà Hội khá 

rộng rãi. Từ sau năm 1990, tỉnh Kon Tum tuy ít dân nhưng đất đai rất rộng; cho 

nên năm 2000, chính quyền địa phương đã giúp cho điều kiện và phương tiện để 

bổn đạo Kon Tum tách chia cơ sở mới từ Thánh thất Trung Hội. Đến nay đã bầu 

được Ban đại diện và lập Cơ Sở Đạo với Chánh Trị Sự Trần Văn Cấp cùng với 

Lễ Sanh Ngọc Đài Thanh (Trần Đài) điều hành. Thánh Thất Kon Tum trực thuộc 

Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh có địa chỉ tại 43 Hùng Vương, thành 

phố Kon Tum; đây là Thánh thất duy nhất của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh 

được xây dựng năm 1962 còn tới nay.  

Hoạt động thăm hỏi của Ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum với tín đồ đạo Cao Đài: 

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Khai đạo Cao đài (2019), lãnh đạo Ban Tôn 

giáo tỉnh đã đến thăm hỏi, gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị chức sắc, chức việc, tín 

đồ các hệ phái đạo Cao Đài trên địa bàn tỉnh; ghi nhận và đánh giá cao sự đóng 

 
95 Dẫn theo: Thánh thất Cao Đài ở Kon Tum, nguồn http://thanhthatcaodai.org/co-so-dao-kon-tum-httg-kon-

tum/, ngày truy cập 12/11/2022.  
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góp của đạo Cao Đài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, an sinh 

xã hội, xây dựng nông thôn mới… ; đồng thời đề nghị các tín đồ đạo Cao Đài 

tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

trong hoạt động tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền 

chặt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tại các điểm thăm, 

chức sắc các hệ phái Cao Đài vui mừng bày tỏ tình cảm và cảm ơn đại diện cơ 

quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã đến thăm, chúc mừng bà con 

có đạo; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vận động chức sắc, chức 

việc, tín đồ của tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt 

động từ thiện, nhân đạo góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển96.  

Tỉnh Gia Lai  

Tỉnh hiện có 05 tôn giáo đang hoạt động là Công giáo, Phật giáo, đạo Tin 

Lành, đạo Cao Đài, đạo Baha’i. Tổng số tín đồ là 330.604 người, trong đó: Công 

giáo: 117.719 người; Phật giáo: 98.545 người; Đạo Tin Lành: 110.711 người; 

Đạo Baha’i: 57 người; Đạo Cao Đài có 3.572 tín đồ; Chức sắc, tu sĩ: Đạo Cao 

Đài có 31 người, trong đó: 04 Giáo hữu, 27 Lễ sanh. Cơ sở thờ tự: 0897. Chúng 

tôi tham khảo bổ sung con số tổng hợp từ trang Thánh Thất Cao Đài ở tỉnh 

thành cho thấy có 09 Thánh Thất (thanhthatcaodai.org/tinh-thanh) cụ thể tổng 

hợp như sau98:  

Bảng 9:  Bảng Thánh thất Cao Đài tỉnh Gia Lai theo đơn vị hành chính  

Số TT 
Tên thành phố 

(Huyện, thị xã) 
Hội thánh 

Thánh thất 

Cao Đài 

1 Thành phố Pleiku 

 1.Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan 

 2. Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 

 3. Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh 

03 

2 Thị xã An Khê 
 1.Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan 

 2.Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý 
04 

 
96 Dẫn theo: Ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum (2020), Tin tức sự kiện,  http://bantongiao.snv.kontum.gov.vn/tin-tuc-

su-kien/LANH-DAO-BAN-TON-GIAO-THAM,-CHUC-MUNG-NHAN-KY-NIEM-95-NAM-NGAY-KHAI-

DAO-CAO-DAI-289 , ngày truy cập 12/11/2022. 
97 Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai (2013), Báo cáo “Thực trạng Tôn giáo ở Gia Lai hiện nay và một số vấn đề đặt ra 

cho công tác quản lý nhà nước”.   
98 Dẫn theo: Thánh Thất Cao Đài tỉnh thành, http://thanhthatcaodai.org/tinh-thanh/ , ngày truy cập 24/10/2022. 

http://thanhthatcaodai.org/tinh-thanh/
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3 Thị xã Ayun Pa  Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh 01 

4 Huyện Chư Sê  Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh 01 

Tổng số Thánh thất Cao Đài chia theo thành phố/huyện 09 

 Thành phố Pleiku có 03 Thánh Thất: Thánh Thất Nguyên Bình (Hội Thánh 

Cao Đài Cầu Kho Tam Quan); Thánh Thất Trung Hội (Hội Thánh Truyền Giáo 

Cao Đài) và Thánh Thất Lệ Trung (Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh).  

Thánh Thất Lệ Trung99 (Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh): Họ Đạo 

Lệ Trung được UBND tỉnh Gia Lai ký Quyết định số 237/QĐ.UBND ngày 21-

11-2007 cấp 1.169 m2 đất tại Phường I.A Kring TP.Pleiku cho Họ Đạo Lệ 

Trung xây dựng Thánh Thất, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 

59/GPXD ngày 14-08-2008, lễ Khởi công được tổ chức vào ngày 21 tháng 2 Kỷ 

Sửu (DL.17-03-2009), lễ An vị Thánh tượng Thiên Nhãn vào ngày 24-3 Nhâm 

Thìn (Dl. 14-4-2012), lễ Khánh thành ngày 04-09 Quý Tỵ (dl. 08/10/2013). Đến 

chứng lễ Khánh thành Thánh Thất Lệ Trung, Phái Đoàn Hội Thánh do Ngài Đầu 

Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu đã đến chứng dự, 

đông đảo Tín đồ Cao Đài Tây Ninh các tỉnh thành Miền Nam, Miền Trung kéo 

nhau về tham dự ngày lễ trọng đại của Họ Đạo Lệ Trung-TP Pleiku. 

Thị xã An Khê có 04 Thánh Thất: Thánh Thất Song An (Hội Thánh Cao Đài 

Chơn Lý), Thánh Thất Cửu Đạo (Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý) và Thiên Bàn 

An Điền (Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan), Thánh Thất An Khê (Hội 

Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh). Thị xã Ayun Pa có 01 Thánh Thất Phú 

Bổn thuộc Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh. Huyện Chư Sê có 01 

Thánh Thất Phú Nhơn thuộc Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh.  

Hoạt động thăm hỏi của tỉnh Gia Lai với tín đồ đạo Cao Đài: Theo ghi nhận 

từ báo Đại đoàn kết100: Ngày 13/11, ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Gia Lai dần đầu đoàn công tác, đến 

thăm, chúc mừng Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh Gia Lai, Họ 

 
99 Thánh thất Lê Trung, Gia Lai http://thanhthatcaodai.org/thanh-that-le-trung-httn-gia-lai/ , ngày truy cập 

12/11/2022.  
100 Dẫn theo: Xuân Hiếu, Lê Đại (2022), Gia Lai thăm, chúc mừng các cơ sở đạo Cao Đài năm 2022, 

http://daidoanket.vn/gia-lai-tham-chuc-mung-cac-co-so-dao-cao-dai-nam-2022-5701930.html  ngày truy cập 

18/11/2022.  

http://thanhthatcaodai.org/thanh-that-le-trung-httn-gia-lai/
http://daidoanket.vn/gia-lai-tham-chuc-mung-cac-co-so-dao-cao-dai-nam-2022-5701930.html
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đạo Nguyên Bình và Họ đạo Trung Hội, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày khai đạo 

Cao Đài. Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Gia Lai gửi lời chúc mừng tới các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể tín đồ 

Cao Đài đón mừng lễ Khai đạo an lạc, đoàn kết; ghi nhận tôn giáo Cao Đài đã 

phát huy giá trị đạo đức, đoàn kết tôn giáo, góp phần quan trọng đảm bảo an 

ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội tại tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời 

gian tới, các vị chức sắc, chức việc trong Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tây 

Ninh tỉnh Gia Lai và các họ đạo cần tiếp tục động viên, hướng dẫn tín đồ thực 

hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

tiếp tục có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh theo tinh thần “Nước vinh, Đạo sáng”. Giáo hữu Ngọc Đào 

Thanh-Trưởng ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Gia Lai thay mặt 

các vị chức sắc, chức việc trong Ban Đại diện Hội thánh và các họ đạo bày tỏ lời 

cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo các cấp tỉnh Gia Lai luôn tạo 

điều kiện thuận lợi để đồng bào đạo Cao Đài phát triển kinh tế và hoạt động tôn 

giáo; đồng thời cho biết trong thời gian tới, các vị chức sắc, chức việc trong Ban 

Đại diện Hội thánh và các họ đạo sẽ tiếp tục động viên, hướng dẫn tín đồ sống 

tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, 

các cuộc vận động do MTTQ tỉnh Gia Lai và địa phương phát động. 

Tỉnh Đắk Lắk 

Hiện nay toàn tỉnh có 4 tôn giáo là Công giáo, Phật giáo, Tin Lành và Cao 

Đài; tổng số tín đồ có khoảng 500.000 người, chiếm 26% dân số.  

Số lượng tín đồ đạo Cao Đài ở Tây Nguyên khá ít so với các tôn giáo khác, 

và ít nhất so với các tôn giáo khác ở tỉnh Đăk Lăk, số lượng tín đồ chỉ hơn 5.000 

người.101 

 
101 Ban tôn giáo tỉnh Đăk Lăk (2019), Báo cáo tình hình công tác tín ngưỡng tôn giáo năm 2019 
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Bảng 10:  Thánh thất Cao Đài tỉnh Đắk Lắk theo đơn vị hành chính 

TT 
Tên thành phô 

(Huyện, thị xã) 
Hội Thánh 

Thánh thất 

Cao Đài 

1 TP. Buôn Ma Thuột 

 1 Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý 

 2 Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 

 3 Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh 

03 

2 Thị xã Buôn Hồ 
 1 Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo 

 2 Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh 
02 

3 Huyện Krông Pak 
 1 Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 

 2 Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh 
02 

4 Huyện Krông Ana  Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 01 

Tổng số Thánh thất Cao Đài chia theo thành phố/huyện 08 

Toàn tỉnh có 08 Thánh Thất, trực thuộc 03 Hội Thánh là: Hội Thánh Cao Đài 

Chơn Lý; Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài và Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh 

Tây Ninh.  

Thành phố Buôn Ma Thuột có 03 Thánh Thất: Thánh Thất Buôn Ma Thuột 

(Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý); Thánh Thất Trung Hoà (Hội Thánh Truyền Giáo 

Cao Đài); Thánh Thất Buôn Ma Thuột (Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây 

Ninh).  

Thánh Thất Trung Hoà (Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài): Họ đạo Trung 

Hòa (Đắk Lắk) do từ Tỉnh Đạo Đắk Lắk, cơ sở Tỉnh Đạo cạnh đài phát thanh 

tỉnh do quyền Giáo Hữu Ngọc Thanh Thanh là Đầu Tỉnh Đạo từ năm 1967. Sau 

năm 1975, quyền Giáo Hữu Thanh được trở về Phù Cát, cơ sở Tỉnh Đạo không 

người quản lý, bổn đạo tản mác các nơi, nhà nước quản lý Thánh sở, bổn đạo tu 

học tại gia. Đến năm 1989, Tùng Sĩ Quân Hứa Thanh Cẩn được Hội Thánh giao 

nhiệm vụ chăm sóc bổn đạo nơi này và hình thành Họ đạo Trung Hòa, mượn 

nhà đạo hữu Nguyễn Viết Thanh làm nơi lễ bái cho bổn đạo. Năm Canh Thìn 

(2000), Họ đạo Trung Hòa có đông tín đồ và phạm vi sinh hoạt quá rộng nên lại 

chia ra Họ Đạo Trung Phước An. Phụ tá Đầu Họ Đạo: Lễ Sanh Thượng Đức 

Thanh (Nguyễn Văn Đức), nữ Lễ Sanh Ngô Hương Hường. (Trích Đại Hội 

Nhân Sinh lần thứ 2 năm 2001 của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài). 

Thị xã Buôn Hồ có 02 Thánh Thất: Thánh Thất Buôn Hồ (Hội Thánh Cao 

Đài Ban Chỉnh Đạo); Thánh Thất Buôn Hồ (Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây 

Ninh).  
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Huyện Krông Pak có 02 cơ sở Thánh Thất: Thánh Thất Trung Phước An 

(Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài); Thánh Thất Phước An (Hội Thánh Cao Đài 

Toà Thánh Tây Ninh).  

Thánh Thất Trung Phước An (thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài)102: Họ 

đạo Trung Phước An được tách ra từ Họ đạo Trung Hòa vào năm Canh Thìn 

(2000). Họ đạo tổ chức hội Nhân Sanh ngày 08/4 Canh Thìn. Lúc đầu sinh hoạt 

lễ bái tại nhà vị Đầu Họ Đạo Ngọc Thiên Thanh ở thị trấn Phước An, huyện 

krông Păc về phía đông Buôn Mê Thuột 30km. Tín đồ nơi đây phần đông là 

người miền trung, nhiều nhất là Quảng Nam đi di dân lập ấp, lập nghiệp từ năm 

1962. Từ trước sinh hoạt chung với Họ đạo Trung Hòa. Trước năm 1975, Hội 

Thánh thành lập Tỉnh Đạo Đắk Lắk do quyền Giáo Hữu Đỗ Thành làm Đầu 

Tỉnh Đạo. Sau năm 1975, Tỉnh Đạo bị giải thể và Thánh sở do chính quyền quản 

lý từ năm 1979. Trích Đại Hội Nhân Sinh lần thứ 2 năm 2001 của Hội Thánh 

Truyền Giáo Cao Đài.  

Huyện Krông Ana có 01 Thánh Thất Trung Điền thuộc Hội Thánh Truyền 

Giáo Cao Đài.  

Hoạt động thăm hỏi của Ban Tôn giáo tỉnh Đăk Lăk với tín đồ đạo Cao Đài 

Nhân dịp kỷ niệm ngày Khai đạo (15/10 Âm lịch) của đạo Cao đài, Ban Tôn 

giáo tỉnh đã tổ chức đoàn công tác đi thăm và chúc mừng các Họ đạo Cao Đài 

trên địa bàn tỉnh. Theo chương trình công tác, Ban Tôn giáo đến thăm các Họ 

đạo của 04 tổ chức: Cao Đài Tây Ninh (Họ đạo Buôn Ma Thuột, Họ đạo Phước 

An, Họ đạo Buôn Hồ); Truyền giáo Cao Đài (Họ đạo Trung Hòa, Họ đạo Trung 

Phước An, Họ đạo Trung Điền); Cao Đài Ban Chỉnh đạo (Họ Đạo Buôn Hồ) và 

Cao Đài Chơn lý (Họ đạo Buôn Ma Thuột). Tại các nơi thăm, đại diện lãnh đạo 

Ban Tôn giáo gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chức sắc, chức việc và toàn thể 

đạo hữu nhân kỷ niệm ngày Khai đạo. Đồng thời cũng mong muốn, quý vị chức 

sắc, chức việc và tín đồ của các tổ chức Cao Đài trên địa bàn tỉnh phát huy 

truyền thống yêu nước; đoàn kết, gắn bó hỗ trợ nhau trong hoạt động tôn giáo, 

 
102 Dẫn theo: Thánh Thất Cao Đài, Thánh thất Phước An tỉnh Đăk Lăk, http://thanhthatcaodai.org/thanh-that-

phuoc-an-httn-dak-lak/, ngày truy cập 12.11.2022.  



71 

cũng như trong đời sống vật chất góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà 

theo phương châm “Nước vinh, Đạo sáng”103.  

Tỉnh Đắk Nông 

Đăk Nông hiện có 03 tôn giáo chính là Công giáo, Phật giáo và đạo Tin 

Lành, với khoảng 242.000 tín đồ, 193 chức sắc, 127 tu sỹ, 778 chức việc, sinh 

hoạt tại 143 tổ chức tôn giáo cơ sở. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có khoảng 

360 tín đồ đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Islam giáo sinh hoạt tại gia (Ban 

Dân Vận tỉnh dẫn theo baodaknong.org.vn)104. Do là tỉnh mới thành lập trên cơ 

sở chia tách từ tỉnh Đắk Lắk trước đây, nên số tín đồ đạo Cao Đài tỉnh Đăk 

Nông chính là tín đồ từ tỉnh Đắk Lắk chia tách mà thành. Cho đến nay chúng tôi 

chưa tổng hợp được số cụ thể về tín đồ đạo Cao Đài trên địa bàn tỉnh cũng như 

các hoạt động sinh hoạt tôn giáo.  

Tỉnh Lâm Đồng  

Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2009, Toàn tỉnh Lâm Đồng có 12 Tôn giáo 

khác nhau chiếm 599.461 người. Trong đó, Cao Đài có 12.606 người105. Đạo 

Cao Đài; Lâm Đồng có 06 hệ phái với 12.449 tín đồ, 134 chức sắc. Cơ sở thờ tự: 

15 Thánh thất và điện thờ Phật Mẫu. 

Bảng 11:  Bảng Thánh thất Cao Đài tỉnh Lâm Đồng theo đơn vị hành chính  

TT 
Tên thành phố, 

huyện 
Hội thánh 

Thánh thất 

Cao Đài 

1 Thành phố Đà Lạt 
1 Hội thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh 

2 Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo 
06 

2 Thành phố Bảo Lộc 1Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh 02 

3 Huyện Cát Tiên 
1 Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh 

2 Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 
02 

4 Huyện Di Linh 1 Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 02 

 
103 Sở Nội vụ tỉnh Đăk Lăk, Ban Tôn giáo thăm, chúc mừng các họ đạo Cao Đài trên địa bàn tỉnh, 1- 

https://sonoivu.daklak.gov.vn/tintucsukien/cong-tac-ton-giao/990-ban-ton-giao-tham-va-chuc-mung-cac-ho-dao-

cao-dai-tren-dia-ban-tinh-dak-lak.html, 2- https://sonoivu.daklak.gov.vn/tintucsukien/cong-tac-ton-giao/513-ban-

ton-giao-tham-va-chuc-mung-cac-ho-dao-cao-dai-tren-dia-ban-tinh.html  ngày truy cập 12/11/2022.  
104 Ban Dân vận (2017), Công tác tôn giáo, Đắk Nông: Các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng được tạo điều kiện hoạt 

động đúng pháp luật, http://danvan.vn/Home/Cong-tac-ton-giao/6171/Dak-Nong-Cac-to-chuc-ton-giao-tin-

nguong-duoc-tao-dieu-kien-hoat-dong-dung-phap-luat  ngày truy cập 18/11/2022.  
105 Dẫn thông tin từ nguồn: Giới thiệu về Lâm Đồng, https://www.vieclamlamdong.vn/bai-viet/20/Gioi-thieu-ve-

LamDong, ngày truy cập 12/11/2022. Số liệu chỉ mang tính tham khảo.  

https://sonoivu.daklak.gov.vn/tintucsukien/cong-tac-ton-giao/990-ban-ton-giao-tham-va-chuc-mung-cac-ho-dao-cao-dai-tren-dia-ban-tinh-dak-lak.html
https://sonoivu.daklak.gov.vn/tintucsukien/cong-tac-ton-giao/990-ban-ton-giao-tham-va-chuc-mung-cac-ho-dao-cao-dai-tren-dia-ban-tinh-dak-lak.html
https://www.vieclamlamdong.vn/bai-viet/20/Gioi-thieu-ve-LamDong
https://www.vieclamlamdong.vn/bai-viet/20/Gioi-thieu-ve-LamDong
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2 Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh 

5 Huyện Đơn Dương 

1 Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 

2 Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo 

3 Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh 

03 

6 Huyện Đức Trọng 

1 Hội Thánh Cao Đài Bạch Y Liên Đoàn 

Chơn Lý 

2 Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan 

3 Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo 

4 Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh 

04 

7 Huyện Lâm Hà Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo 01 

 Tổng số Thánh thất có 20 

Toàn tỉnh có 20 Thánh Thất thuộc các Hội Thánh:  

(1) Thành phố Đà Lạt: 02 Hội Thánh  

Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh: Điện Thờ Phật Mẫu Đa Phước; 

Khách Đình Đa Phước/Thánh Thất Đa Phước; Thánh Thất Đa Phước; Hộ Pháp 

Đường Đa Phước.  

Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo: Thánh Thất Xuân Sơn, Thánh Thất Đà 

Lạt. 

(2) Thành phố Bảo Lộc: 02 Thánh Thất  

Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh: Thánh Thất Bảo Lộc, Điện Thờ 

Phật Mẫu Bảo Lộc.  

Thánh Thất Bảo Lộc: Họ Đạo thành phố Bảo Lộc được thành lập vào năm 

Bính Ngọ – 1966, tín đồ sở tại đã cùng nhau tạo dựng ngôi Thánh Thất tạm để 

làm nơi thờ tự theo tôn giáo mình. Trải qua thời gian dài, ngôi Thánh Thất tạm 

bị hư nặng và không còn sử dụng được. Năm 2018, Họ Đạo xin phép xây dựng 

lại ngôi Thánh Thất và các hạng mục công trình phụ, để tín đồ có nơi thờ tự và 

sinh hoạt theo Tôn giáo mình, đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận, Sở 

Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng ngôi Thánh Thất, được lãnh đạo UBND Tp. 

Bảo Lộc xác nhận thống nhất tại Công văn số 1827/UBND ngày 31/08/2018 cho 

phép tổ chức106. 

(3) Huyện Cát Tiên: 02 Thánh Thất  

 
106 http://thanhthatcaodai.org/thanh-that-bao-loc-httn-lam-dong/, ngày truy cập 12/11/2022.  

http://thanhthatcaodai.org/thanh-that-bao-loc-httn-lam-dong/
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Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh: Thánh Thất Ban Nghi lễ huyện 

Cát Tiên. 

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài: Cơ sở đạo Cát Tiên 

Cơ sở đạo Cát Tiên: Từ năm 1982, nhiều gia đình tín đồ miền Trung vào lập 

nghiệp tại khu kinh tế mới Cát Tiên. Năm 2001, tín đồ tại đây được Hội Thánh 

cho thành lập xã đạo Cát Tiên trực thuộc Họ đạo Trung Dương, chư tín hữu sinh 

hoạt tu học, lễ bái tại tư gia Chánh Trị Sự Huỳnh Thanh Yên. Đến năm 2007, 

Hội Thánh cho lập Ban Trị Sự xã đạo Bombo. Số lượng đạo hữu tại Cát Tiên và 

vùng phụ cận ngày càng đông nên Hội Thánh quyết định cho thành lập Cơ Sở 

Đạo Cát Tiên. Ngày 29/7/2007 tổ chức lễ ra mắt Ban Cai Quản. Năm 2011, 

chính quyền huyện Cát Tiên cho phép Cơ Sở Đạo Cát Tiên chuyển sinh hoạt tín 

ngưỡng từ nhà Lễ Sanh Ngọc Yên Thanh đến địa điểm hiện nay và tiến hành 

xây dựng Thánh sở. Trải qua một thập niên hình thành Cơ Sở Đạo và công trình 

tạo tác Giáo sở được xây dựng là một tín hiệu vui chung toàn đạo107. 

(4) Huyện Di Linh: 02 Thánh Thất  

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài: Cơ sở đạo Liên Châu được thành lập năm 

2013, tách ra từ thánh thất Trung Dương. Tổng số tín đồ 200 người, tổng số hộ 

58. 

Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh: Thánh Thất và Điện Thờ Phật 

Mẫu Di Linh/Thánh Thất Di Linhh. 

(5) Huyện Đơn Dương: 03 Thánh Thất  

Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài: Thánh Thất Trung Dương  

Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo: Thánh Thất Quảng Lạc 

Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh: Thánh Thất Phước Khánh  

Thánh Thất Trung Dương: Nguyên trước đây là Thiên Bàn Đơn Dương 

thuộc tỉnh Tuyên Đức cũ, thành lập từ đầu năm 1969 do Đầu Họ Nguyễn Mạnh 

nhường nhà tư để làm Thiên Bàn. Năm 1972, số lượng đạo hữu ngày càng đông, 

được Hội Thánh cho phép thành lập Thánh xá Đơn Dương trực thuộc Thành 

Đạo Sài Gòn và có một Ban trị sự nam và một Ban trị sự nữ. Lễ Sanh Ngọc Tâm 

 
107 http://thanhthatcaodai.org/co-so-dao-cat-tien-httg-lam-dong/, ngày  truy cập 12/11/2022.  

http://thanhthatcaodai.org/co-so-dao-cat-tien-httg-lam-dong/
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Thanh được bổ nhiệm để lo phần quan, hôn, tang, tế cho bổn đạo. Năm 1975, vì 

số đạo hữu tăng nhanh và điều kiện liên lạc khó khăn, Hội Thánh chấp thuận cho 

Đơn Dương trực thuộc Tỉnh Đạo Cam Ranh. Năm 1981, Lễ Sanh Ngọc Tâm 

Thanh nghỉ vì sức khỏe, bổn đạo suy cử Luật Sự Huỳnh Bá Đoan, rồi đến Lễ 

Sanh Nguyễn Mạnh đặt trách tế lễ. Năm 1990, Hội Thánh mới chính thức chấp 

thuận thành lập Thánh thất Đơn Dương và bổ nhiệm Lễ Sanh Ngọc Khánh 

Thanh làm Đầu Họ Đạo. Năm 2000, bổn đạo xây dựng Thánh thất đủ Tam Đài 

và khánh thành vào ngày 19/01 Tân Tỵ (2001) và đổi tên là Thánh thất Trung 

Dương. Ban Cai Quản: Hành chánh: Lễ Sanh Ngọc Khôi Thanh, Phước thiện: 

hiền tỷ Lê Tui, Phổ tế: Chánh Trị Sự Phan Khôi, Minh tra: Tùng Sĩ Quân 

Nguyễn Thanh Bình. Trích Đại Hội Nhân Sinh lần thứ 2 năm 2001 của Hội 

Thánh Truyền Giáo Cao Đài108.  

(6) Huyện Đức Trọng: 04 Thánh Thất  

Hội Thánh Cao Đài Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý: Tam Giáo Toà; 

Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan: Thánh Thất Liên Bồng; 

Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo: Thánh Thất Bồng Lai;  

Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh: Điện Thờ Phật Mẫu Bồng Lai. 

(7) Huyện Lâm Hà: 01 Thánh Thất Phú Sơn thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban 

Chỉnh Đạo.  

Hoạt động thăm hỏi của Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng với tín đồ đạo Cao 

Đài 

Dẫn theo Trang Thông tin Điện tử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm 

Đồng: Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Khai đạo Cao Đài năm 2020 (15/10/Bính 

Dần – 15/10 Canh Ngọ), ngày 29/11/2020 đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh Lâm Đồng đến thăm, chúc mừng và tặng quà các tổ chức, chức sắc các 

hệ phái đạo Cao Đài trên địa bàn tỉnh. Tại các điểm đến thăm, đại diện đoàn 

công tác đã thăm hỏi, chúc mừng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh 

Tây Ninh tỉnh, Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo tỉnh, Đại diện 

Hội thánh Truyền giáo Cao Đài, Cầu kho Tam Quan, chức sắc, chức việc, tín đồ 

 
108 http://thanhthatcaodai.org/thanh-that-trung-duong-httg-lam-dong/, ngày truy cập 12/11/2022.  

http://thanhthatcaodai.org/thanh-that-trung-duong-httg-lam-dong/
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nhân dịp Đại lễ Khai đạo Cao Đài năm 2020; phát biểu ghi nhận những đóng 

góp của tổ chức, chức sắc các hệ phái Cao Đài qua các phong trào thi đua yêu 

nước, các cuộc vận động trong năm 2020; đồng thời mong muốn thời gian tới 

chức sắc, tín đồ đạo Cao Đài tiếp tục thực hiện tốt đường hướng “Nước vinh - 

Đạo sáng”, đồng thuận, tích cực thực hiện chủ trương chính sách tôn giáo của 

Đảng và Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp ký kết ngày 

03/11/2020; nâng cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng 

tôn giáo để chia rẽ đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, làm ảnh hưởng đến trật 

tự an toàn xã hội và an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Thay mặt tổ chức, bà con 

tín đồ, các chức sắc trân trọng cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng; phối hợp tạo điều kiện thuận lợi 

để giáo hội hoạt động đúng hiến chương, giáo lý, giáo luật của hội thánh, pháp 

luật của Nhà nước và sẽ tiếp tục vận động chức sắc, tín đồ nghiêm túc chấp hành 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp nhau sống “tốt 

đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn 

minh109.  

Tóm lại, trên cơ sở tổng hợp số liệu của từng tỉnh cho thấy hiện nay có 4/5 

tỉnh Tây Nguyên đã có Thánh Thất đạo Cao Đài, phát triển tương đối ổn định. 

Duy nhất có tỉnh Đăk Nông đến nay chưa tổng hợp được số liệu về Thánh thất 

đạo Cao Đài. Có thể thấy, đạo Cao Đài có mặt ở Tây Nguyên Sớm, hệ phái Cao 

Đài Tây Ninh đã tiếp cận đất Tây Nguyên ngay từ những năm 30 của TKXX; 

những năm 60 đã quyên góp để xây dựng Thánh Thất đầu tại Kon Tum để làm 

nơi sinh hoạt đạo. Đến nay, các Họ đạo tuỳ điều kiện đã cùng nhau xin phép xây 

dựng được tất cả 39 Thánh Thất, Điện thờ Phật Mẫu, Thiên Bàn, Hộ Pháp, Cơ 

sở đạo, Ban Nghi lễ… Có nhiều Họ đạo do phát triển tín đồ đông, nên đã chia 

tách thành lập những cơ sở, địa điểm sinh hoạt tôn giáo mới phù hợp điều kiện 

từng Họ đạo hay Hội Thánh như Cơ sở đạo Cát Tiên thuộc Hội Thánh Truyền 

 
109 Trang Thông tin Điện tử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (2020), Lãnh đạo Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà các hệ phái Cao Đài nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Khai Đạo, 

https://lamdong.gov.vn/sites/ubmttqvn/tin-hoat-dong/SitePages/Lanh-dao-Uy-ban-MTTQ-Viet-Nam-tinh-Lam-

Dong-tham-tang-qua-cac-he-phai-Cao-Dai-nhan-ky-niem-96-nam-Ngay-Khai-Dao.aspx  ngày truy cập 

18/11/2022.  
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Giáo Cao Đài tại huyện Cát Tiên, Lâm Đồng. Có nhiều Hệ phái hoặc Thánh 

Thất ở một số địa phương có số lượng tín đồ đông, nhưng cũng có những địa 

bàn lại chỉ có vẻn vẹn 03 hộ gia đình theo Hệ phái Cao Đài Minh Chơn Lý (tỉnh 

Kon Tum). Nhiều địa bàn đã dựng Thánh Thất làm nơi sinh hoạt đạo, nhưng 

cũng nhiều nơi chưa dựng Thánh Thất, các tín đồ thường sinh hoạt đạo tại nhà 

tín đồ trong khu vực. Một điều khá thú vị khác, đó là việc các hộ gia đình tín đồ 

từ nơi khác di cư tới lập nghiệp ở Tây Nguyên, mang theo tôn giáo của mình tới 

nơi định cư mới, đây có thể coi là một cách thức truyền giáo vào vùng đất Tây 

Nguyên. Những hộ gia đình ấy có xuất xứ từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 

Định thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài…  

1.2.1.5. Các hiện tượng tôn giáo mới ở Tây Nguyên 

Số lượng các hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay chưa có con số 

thống kê chính xác. Xin đưa ra một số nghiên cứu có thống kê dưới đây:  

Theo Bộ Nội Vụ, tính đến năm 2019, nước ta có khoảng 70 hiện tượng tôn 

giáo mới, trong đó, 44 hiện tượng được hình thành trong nước và 26 hiện tượng 

được hình thành ở nước ngoài truyền vào110. Trong cuốn Sự chuyển biến của tôn 

giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0 cho biết, từ 

năm 1986 đến nay có hơn 80 hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện ở Việt Nam111. 

Tác giả Nguyễn Văn Minh dựa trên các nguồn thống kê của các cơ quan chức 

năng cũng cho biết, từ năm 1980 đến nay, nước ta có tới hơn 100 hiện tượng tôn 

giáo mới xuất hiện112.  

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng, sự phát triển của các 

hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu  

xuất hiện vào khoảng nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; giai đoạn hai là giai 

đoạn phát triển mạnh từ những năm 90 của thế kỷ XX cho đến nay. Đây là hai 

giai đoạn có sự chuyển biến xã hội vô cùng sâu sắc.  

 
110 Vương Ngọc Thi (2021), “Nghiên cứu về hiện tượng tôn giáo mới của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong 

mối tương quan với nghiên cứu hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới”, Dân tộc học, số 3, tr. 51. 
111 Nguyễn Phú Lợi (biên soạn, 2022), Sự chuyển biến của tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và 

cuộc cách mạng 4.0”, Nxb. Thông tin và truyền thông, tr. 303. 
112 Nguyễn Văn Minh (2017), Những hiện tượng tôn giáo mới ở một số dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên 

hiện nay, Nxb. Công an Nhân dân, tr. 60.  
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Đối với các hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ 

XX, địa bàn xuất hiện chủ yếu ở Nam Bộ; người sáng lập, lãnh đạo hầu hết là 

nam giới; có sự pha trộn với các tôn giáo Nho, Phật, Đạo; có nguồn gốc trong 

nước, gắn liền với công cuộc chống thực dân, khai khẩn đất đai...113 và có dấu 

hiệu suy yếu dần vào nửa đầu thế kỷ XX. Có thể kể ra một số hiện tượng tôn 

giáo mới như: Hội kín, thiên địa hội, các ông đạo… Có nhiều hiện tượng tôn 

giáo mới nảy sinh ở giai đoạn này sau trở thành tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ 

như: Cao Đài, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật giáo Hòa Hảo…114  

Đối với các hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện ở giai đoạn từ những năm 90 

trở lại đây lại diễn ra trên diện rộng hơn; người lãnh đạo, sáng lập chủ yếu là nữ 

giới; dựa trên tín ngưỡng truyền thống là chủ yếu (đồng bằng và trung du Bắc 

Bộ); hoặc có yếu tố Kitô giáo có nguồn gốc nước ngoài (gắn với sự truyền đạo 

lên vùng đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc và Tây Nguyên); đặc biệt, một số hiện 

tượng có yếu tố cực đoan, mê tín,...115 

Thời kỳ từ năm 1954-1975, các hiện tượng tôn giáo mới chỉ xuất hiện ở 

Miền Nam và chủ yếu có nguồn gốc từ nước ngoài. Trong nước thời kỳ này, 

đáng chú ý hơn cả là Đạo Mẹ xuất hiện ở Sài Gòn là có nguồn gốc trong 

nước116. 

Từ sau năm 1975 đến nay, đặc biệt là từ năm 1986, khi Việt Nam thực hiện 

chính sách đổi mới toàn diện xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường và mở rộng 

giao lưu, hợp tác quốc tế thì các hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện ngày càng 

nhiều. Giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất là giai đoạn từ năm 1990 đến năm 

2010 và tập trung vào ba khu vực chính: Đồng bằng trung du Bắc Bộ, khu vực 

miền núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên117.  

Năm 1986 có thể được coi như là thời điểm đánh dấu sự ra đời của hiện 

tượng tôn giáo mới ở Việt Nam. Có thể kể ra đây một số hiện tượng tôn giáo 

mới xuất hiện vào thời điểm này như: Long Hoa Di Lặc, đạo Bác Hồ (đạo Bà 

 
113 Nguyễn Phú Lợi (biên soạn, 2022), sđd, tr. 309-311. 
114 Nguyễn Văn Minh (2017), sđd, tr. 58.  
115 Nguyễn Phú Lợi (biên soạn, 2022), sđd, tr. 309-311. 
116 Nguyễn Văn Minh (2017), sđd, tr. 58-59. 
117 Nguyễn Phú Lợi (biên soạn, 2022), sđd, tr. 300. 
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Cấm, câu lạc bộ Tâm linh Việt), đạo lẽ phải (ở đồng bằng Bắc Bộ); Vàng Chứ 

(cộng đồng người Mông, Dao ở khu vực miền núi phía Bắc). Từ năm 1980 – 

1987 đã có 12 hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện ở Việt Nam. Đáng kể nhất là 

chỉ trong vòng 2 năm từ năm 1986 đến năm 1987 đã có tới 5 hiện tượng tôn giáo 

mới xuất hiện. Giai đoạn bùng nổ nhất phải kể đến giai đoạn từ năm 1990 đến 

năm 2000 có tới 54 hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện, riêng năm 1990 xuất hiện 

tới 15 hiện tượng118. Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020 xuất hiện khoảng 

hơn 20 hiện tượng tôn giáo mới và có một số những chuyển biến nhất định về 

khu vực nảy sinh các hiện tượng này. Đó là ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ vốn là 

khu vực trước kia bùng nổ các hiện tượng tôn giáo mới thì nay lại có vẻ ít nảy 

sinh thêm; thay vào đó, các hiện tượng tôn giáo mới lại nảy sinh ở khu vực đồng 

bào dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở 

Tây Nguyên với khoảng 15 hiện tượng119.  

Theo Nguyễn Phú Lợi trong công trình được công bố năm 2022, khu vực 

Tây Nguyên hiện có trên 20 hiện tượng tôn giáo mới hoạt động120. Còn theo Ngô 

Hữu Thảo, tính đến đầu tháng 1/2020, Tây Nguyên có ít nhất 24 hiện tượng tôn 

giáo mới121. Ngô Văn Minh trong nghiên cứu năm 2017 lại cho biết, có 26 hiện 

tượng tôn giáo mới hoạt động ở Tây Nguyên122. Điều đáng lưu ý là ở Tây 

Nguyên, các hiện tượng tôn giáo mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ 

lệ rất lớn, hoạt động mạnh và xuất hiện muộn hơn khu vực miền núi phía Bắc 

khoảng hơn một thập kỷ, được đánh dấu bằng sự xuất hiện của hiện tượng Hà 

Mòn do bà Y Gyrin – một người Xơ Đăng theo Công giáo thành lập tại xã Hà 

Mòn (nay là xã Hơ Moong, huyện Sa Thày, tỉnh Kon Tum) vào cuối năm 

 
118 Nguyễn Phú Lợi (biên soạn, 2022), sđd, tr. 301. 
119 Nguyễn Phú Lợi (biên soạn, 2022), sđd, tr. 302-303. 
120 Nguyễn Phú Lợi (biên soạn, 2022), sđd, tr. 306. 
121 Ngô Hữu Thảo (2021), “Mấy vấn đề về hiện tượng tôn giáo mới ở Tây Nguyên hiện nay và khuyến nghị”, Kỷ 

yếu hội thảo: Hiện tượng tôn giáo mới hiện nay, thực trạng và giải pháp, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tổ chức ngày 15/06/2021, tại Hà Nội, tr. 55. 
122 Ngô Văn Minh (2017), sđ d, tr.340. 
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1999123. Có thể chia các hiện tượng tôn giáo mới ở Tây Nguyên thành ba nhóm 

chính sau124: 

Nhóm hình thành ngay tại Tây Nguyên như: Hà Mòn (Kon Tum, Gia Lai, 

Đắk Lắk), Tin lành Đề ga (Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum), Amí Sara (Đắk Lắk, 

Gia Lai), Pơ Khắp Brâu (Gia Lai), Cây thập giá chúa Jesu Krist (Thánh giá, 

Chúa Mặt trời mọc), Trừ quỷ Bảo Lộc (Lâm Đồng), Ban cầu nguyện phong trào 

phục hưng Tin Lành, Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam, Giáo hội Liên 

hữu Lutheran Việt Nam và Hoa Kỳ...  

Nhóm từ các vùng khác trong nước truyền vào như: Tâm linh Hồ Chí Minh, 

Ngọc Phật Hồ Chí Minh, Việt Nam Thánh mẫu, Đạo tràng Hương Quang, Tiên 

Phật nhất giáo, Tâm linh đạo, Đạo trời Thái Bình, Bửu tòa Tam giáo, Tổ tiên 

Chính giáo đại đạo, Trường sinh học... 

Nhóm từ nước ngoài truyền vào như: Thanh Hải Vô Thượng Sư, Pháp Luân 

công, Thiên Đạo, Tâm Linh đạo, Pháp môn Diệu Âm, Sứ điệp từ trời, Giê sùa, 

Nhất quán đạo, Pháp môn Di Lặc, Vô Vi, Canh Tân Đặc sủng,... 

Trong ba nhóm hiện tượng tôn giáo mới được chia ở trên, nhóm truyền vào 

từ các vùng khác trong nước và nhóm từ nước ngoài truyền vào chủ yếu phát 

triển trong cộng đồng người Kinh là chủ yếu. Phần nhiều trong số các hiện 

tượng tôn giáo mới thuộc hai nhóm này gắn với Phật giáo, Đạo giáo, tín ngưỡng 

truyền thống hoặc pha tạp Đạo giáo, Phật giáo, tín ngưỡng truyền thống lại (trừ 

Canh Tân Đặc Sủng là có nguồn gốc Công giáo). Số lượng người theo hiện 

tượng tôn giáo mới thuộc nhóm truyền từ các vùng khác trong cả nước không 

nhiều, có nhóm chỉ khoảng vài chục người và các hoạt động chủ yếu gắn với các 

vấn đề của cá nhân và xã hội đương đại125. Đối với nhóm từ nước ngoài truyền 

vào, ban đầu chỉ hoạt động thuần túy tôn giáo, nhưng sau bắt đầu có yếu tố 

chính trị rõ ràng, đơn cử như Thanh Hải Vô Thượng Sư (từ Đài Loan) và Pháp 

Luân Công (Trung Quốc)126.  

 
123 Nguyễn Phú Lợi (biên soạn, 2022), sđd, tr. 360-361. 
124 Theo Ngô Văn Minh (2016), “Các hiện tượng tôn giáo mới ở vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên hiện nay”, 

Khoa học xã hội Việt Nam, số 3, tr. 69-79 và Nguyễn Phú Lợi (biên soạn, 2022), sđd, tr. 306-309. 
125 Ngô Văn Minh (2017), sđd, tr. 342. 
126 Ngô Văn Minh (2017), sđd, tr. 343. 
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Nhóm hiện tượng tôn giáo mới nảy sinh tại chỗ chủ yếu hình thành trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và liên quan tới Tin lành là chủ yếu. Chỉ có duy 

nhất Hà Mòn có liên quan tới Công giáo. Đây là nhóm có số lượng người theo 

rất đông, chủ yếu nảy sinh và phát triển trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Người Kinh tham gia rất ít và thường là những người đứng đầu (như Giáo hội 

Tin lành đấng Christ Việt Nam, Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam và Hoa 

Kỳ…). Nội dung hoạt động của nhóm hiện tượng tôn giáo mới này phần nhiều 

mang yếu tố chính trị hoặc sau một thời gian hoạt động thuần túy tôn giáo thì bị 

lợi dụng đặc biệt là tổ chức Fulro lôi kéo như: Tin lành Đề ga, Giáo hội Tin lành 

đấng Christ Việt Nam, Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam và Hoa Kỳ, Cây 

thập giá chúa Jesu Krist, Ban cầu nguyện phong trào phục hưng Tin Lành, Amí- 

sara, Pơ Khắp Brâu, Hà Mòn...127 

Các hiện tượng tôn giáo mới được hình thành tại chỗ có nguồn gốc từ Tin 

Lành ở cộng đồng đồng bào các dân tộc thiểu số thường gắn với quá trình 

chuyển đổi đức tin của một bộ phận đồng bào. Họ không theo các hệ phái Tin 

Lành truyền thống mà hình thành các cộng đồng tôn giáo mới có nguồn gốc từ 

tôn giáo này. Đối với các hiện tượng tôn giáo mới có nguồn gốc từ Công giáo 

xuất hiện là do sự phản ứng lại của một bộ phận đồng bào đối với Giáo hội Công 

giáo. Theo Nguyễn Phú Lợi có bốn nguyên nhân chính của sự phản ứng này, đó 

là128: 

Thứ nhất, đội ngũ giáo phu là người dân tộc thiểu số vốn trước kia đóng vai 

trò quan trọng vào quá trình truyền giáo thành công vào cộng đồng người dân 

tộc bản địa Tây Nguyên nay bị gạt ra bên lề, giảm vai trò và thay thế bằng các tu 

sĩ người Kinh. Thứ hai, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó 

khăn hơn cộng đồng người Kinh sau nhiều năm theo đạo. Thứ ba, thiếu đội ngũ 

giáo sĩ là người dân tộc giống như cộng đồng theo Tin Lành. Thứ tư, lý do cuối 

cùng là cộng đồng người dân tộc thiểu số khi sinh hoạt tôn giáo bị phân biệt đối 

xử với cộng đồng người Kinh. Do đó, một bộ phận đồng bào có tâm lý tách ra 

 
127 Ngô Văn Minh (2017), sđd, tr. 341. 
128 Nguyễn Phú Lợi (biên soạn, 2022), sđd, tr. 307-308. 
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sinh hoạt riêng. Khi những nguyện vọng chính đáng không được Giáo hội Công 

giáo quan tâm đúng mức, một bộ phận đồng bào đã thành lập hay gia nhập vào 

các hiện tượng tôn giáo mới.  

Những người theo hiện tượng tôn giáo mới ở Tây Nguyên thuộc nhiều tầng 

lớp khác nhau trong xã hội: nông dân, tri thức; công nhân, công chức, viên chức 

nghỉ hưu, tiểu thương, quan chức chế độ cũ... Phần nhiều trong số này là đồng 

bào dân tộc thiểu số chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn, 

thậm chí nhiều gia đình có hoàn cảnh éo le, ốm đau bệnh tật... Phần nhiều trong 

số họ khi tham gia sinh hoạt tôn giáo không biết rằng đang bị các tổ chức phản 

động lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ. Những người sáng lập, lãnh đạo các hiện tượng 

tôn giáo mới ở Tây Nguyên phần đông từng là chức sắc, chức việc, những tín đồ 

có uy tín của Công giáo, Tin Lành; là những người có uy tín trong cộng đồng; 

công nhân bị kỷ luật,... Họ “thường có xu hướng bảo thủ, cố kết chặt chẽ với 

nhau trong tổ chức và bảo vệ những lợi ích của mình”.129 

Cũng giống như nhiều hiện tượng tôn giáo mới khác trên cả nước, các hiện 

tượng tôn giáo mới ở Tây Nguyên hoạt động tương đối bí mật, bán công khai. 

Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, họ lập tức lùi vào sinh hoạt giấu diếm hoặc 

đổi tên, đổi địa chỉ sinh hoạt để che mắt cơ quan quản lý. Các hiện tượng tôn 

giáo mới trên cả nước nói chung và Tây Nguyên nói riêng thường hoạt động khá 

hiệu quả khi thành lập ra nhiều các hội, nhóm chân rết để tiện sinh hoạt như 

thanh niên, phụ nữ, phụ lão... Các nhóm này hoạt động tương đối hiệu quả trong 

những công việc chung của cộng đồng so với các tổ chức đoàn thể cơ sở của 

chính quyền lập ra nên thu hút được đông đảo người dân tham gia130.  

Hầu hết các hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện để nhằm thỏa mãn nhu cầu 

sinh hoạt tôn giáo của người dân và thường ít liên quan tới các hoạt động chính 

trị. Tuy nhiên ở Tây Nguyên và một số địa phương khác trên cả nước, hiện 

tượng tôn giáo mới bị các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài lợi dụng, 

núp bóng để chống phá, gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, tạo 

 
129 Ngô Văn Minh (2017), sđd, tr. 343-345. 
130 Ngô Văn Minh (2017), sđd, tr. 344-345. 
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ra những điểm nóng về dân tộc và tôn giáo, gây mất ổn định an ninh chính trị xã 

hội trên địa bàn, gây bất ổn xã hội, ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng và thậm 

chí là chủ quyền quốc gia. Các hiện tượng tôn giáo mới cực đoan và bị lợi dụng 

ở Tây Nguyên chủ yếu có nguồn gốc, bản chất từ Tin lành hoặc Công giáo và 

hầu hết có liên quan tới tổ chức phản động Fulro ở nước ngoài. Tổ chức này 

hướng tới kích động đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đòi tự trị, đòi độc 

lập riêng cho người Thượng, kích động người dân vượt biên trái phép, kêu gọi 

đấu tranh thành lập “Nhà nước Đề ga” tự trị tách khỏi nhà nước Việt Nam 

đương đại. Hai trong số các vụ việc nổi bật là của Tin lành Đề ga và Hà Mòn.  

Ngoài Tin lành Đề ga, Hà Mòn, trên đại bàn Tây Nguyên còn có một số hiện 

tượng tôn giáo mới có liên quan tới yếu tố chính trị như: Pơ Khắp Brâu, Cây 

thập giá chúa Jesu Krist, Ban cầu nguyện phong trào phục hưng Tin lành, Hội 

thánh Tin lành đấng Christ Việt Nam, Giáo hội Liên hữu Tin lành Lutheran Việt 

Nam – Hoa Kỳ,…Tuy nhiên, đến nay, qua quá trình đấu tranh, ngăn chặn của 

chính quyền, phần lớn các hiện tượng trên đã tan rã hoặc chỉ còn số lượng rất ít. 

Nhiều đồng bào dân tộc thiểu số theo các hiện tượng tôn giáo mới có nguồn gốc 

Tin lành đã được vận động trở về sinh hoạt trong các điểm, nhóm hợp pháp 

thuộc Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam)…Tuy vậy, 

nhiều hiện tượng tôn giáo mới khác vẫn có tỷ lệ người theo đông (như Hà Mòn) 

và vẫn âm thầm hoạt động lén lút. 

Không chỉ gây ra những bất ổn về an ninh, chính trị xã hội, các hiện tượng 

tôn giáo mới ở Tây Nguyên khi bị các thế lực lưu vong, phản động ở nước ngoài 

lợi dụng đã gây ra những sự tổn hại nhất định tới khối đại đoàn kết toàn dân và 

sâu hơn nữa là ảnh hưởng tới ý thức về quốc gia của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Các hiện tượng tôn giáo mới ở Tây Nguyên đã hình thành nên những cộng đồng 

dân cư cùng theo chung một hiện tượng tôn giáo mới. Nhiều nhóm trong số này 

chỉ quan hệ bó hẹp trong nội bộ nhóm mình. Nhiều nhóm để tránh sự phát hiện 

từ phía cơ quan chức năng còn yêu cầu những người tin theo phải sống tách biệt 

với cộng đồng bằng những quy định như: không chào hỏi, tiếp xúc, đi cùng, kết 

hôn, ăn ở cùng… với những người không cùng niềm tin; tránh tham gia vào 
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những hoạt động chung của cộng đồng và nếu có tham gia thì cũng tách thành 

nhóm riêng; không thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước… Chính điều 

này đã phá vỡ đi tính cố kết cộng đồng truyền thống. Ở một số khu vực có hiện 

tượng tôn giáo mới, những cá nhân lãnh đạo các hiện tượng tôn giáo mới còn có 

uy tín hơn những người có uy tín trong cộng đồng truyền thống hay các cán bộ 

cơ sở trong một số lĩnh vực. Các hiện tượng tôn giáo mới cực đoan khi bị các tổ 

chức chính trị phản động lợi dụng luôn tìm cách kích động tư tưởng dân tộc vị 

kỷ, hẹp hòi, kích động sự mâu thuẫn giữa các dân tộc ở Tây Nguyên (đặc biệt là 

giữa người Kinh với người dân tộc, giữa dân tộc thiểu số tại chỗ với dân tộc di 

cư đến hay giữa tín đồ tôn giáo là người dân tộc thiểu số với tín đồ người 

Kinh…) nhằm tạo nên bất ổn chính trị, thực hiện mưu đồ ly khai, tự trị và phá 

vỡ khối đại đoàn kết toàn dân ở Tây Nguyên đã được gây dựng bao nhiêu năm 

qua131. Từ đó, ảnh hưởng tới ý thức về một quốc gia Việt Nam thống nhất, đa 

sắc tộc, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng những người theo các hiện 

tượng tôn giáo mới có yếu tố chính trị này ở Tây Nguyên. 

Qua tìm hiểu hiện tượng tôn giáo mới ở Tây Nguyên cho thấy, vấn đề dân 

tộc và tôn giáo là những lĩnh vực nhạy cảm và có sự gắn bó mật thiết với nhau 

và có liên quan tới hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội như: kinh tế, an 

ninh, quốc phòng, văn hóa xã hội... của cả nước. Những vấn đề vẫn còn tồn tại ở 

trong xã hội Tây Nguyên hiện nay như: bất bình đẳng về cơ hội trong làm ăn 

kinh tế giữa các dân tộc, thiếu đất đai sản xuất, sự phá vỡ cấu trúc văn hóa 

truyền thống của các dân tộc tại chỗ, nghèo đói, hay những bất bình đẳng giữa 

các dân tộc trong sinh hoạt tôn giáo, sự truyền bá ngày một mạnh mẽ của các tôn 

giáo – trong đó có các hiện tượng tôn giáo mới… đều sẽ là mảnh đất màu mỡ 

làm nảy sinh các hiện tượng tôn giáo mới tại Tây Nguyên và là cái cớ để các tổ 

chức phản động ở nước ngoài lợi dụng, chống phá. Do vậy, trong việc hoạch 

định các chính sách trên địa bàn Tây Nguyên cần quan tâm tới những điều còn 

bất cập nêu trên, thêm vào đó, cần tiếp tục thực hiện các chính sách nhằm đảm 

 
131 Ngô Văn Minh (2017), sđd, tr. 360-365. 
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bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, không để nảy sinh và làm 

trầm trọng thêm các mâu thuẫn đã có.  

1.2.2. Đặc điểm các tôn giáo ở Tây Nguyên  

Thứ nhất, Tây Nguyên là khu vực có mức độ đa dạng tôn giáo khá cao. Trước 

hết, Tây Nguyên hiện nay là khu vực có sự hiện diện của 53 tộc người của Việt 

Nam. Mỗi một tộc người lại có những loại hình tín ngưỡng, tôn giáo truyền 

thống. Mặc dù ở Tây Nguyên không có đầy đủ 16 tôn giáo đã được nhà nước 

công nhận tư cách pháp nhân, tuy nhiên, sự đa dạng của tôn giáo, tín ngưỡng ở 

Tây Nguyên lại biểu hiện ở sự đa dạng của các hệ phái, vùng miền. Đối với Phật 

giáo, Tây Nguyên có sự hiện diện đầy đủ của Phật giáo Bắc tông, Nam tông, 

Khất sỹ, Trúc lâm Yên Tử. Đối với Tin Lành, Tây Nguyên cũng có cả hệ phái 

Tin lành Việt Nam miền Bắc và hệ phái Tin lành Miền Nam Việt Nam. Ngoài 

ra, khu vực Tây Nguyên cũng là nơi có nhiều hiện tượng tôn giáo mới như Hà 

Mòn, Canh tân Đặc sủng, A mi sa ra, Bơ khắp Bơ râu, v.v.. 

Thứ hai, về lịch sử xuất hiện các tôn giáo ở Tây Nguyên. Trước khi có các 

tôn giáo du nhập vào Tây Nguyên, các tộc người thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên 

có tín ngưỡng đa thần, các loại hình tín ngưỡng liên quan đến đời sống sản xuất 

gắn với môi trường rừng, núi; các loại hình tín ngưỡng liên quan đến vòng đời, 

v.v.. Năm 1848, đánh dấu mốc đầu tiên cho sự xuất hiện một trong những loại 

hình tôn giáo không phải của người Thượng ở Tây Nguyên. Các nhà truyền giáo 

của Công giáo đã rất vất vả, phải hy sinh cả tính mạng và mất rất nhiều năm mới 

truyền giáo được cho một cộng người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên theo đạo. 

Như vậy, Công giáo là tôn giáo đầu tiên xuất hiện ở Tây Nguyên. Tiếp đến là 

Phật giáo. Những tư liệu lịch sử đã cho biết Phật giáo đã được truyền bá ở Tây 

Nguyên những năm đầu thế kỷ XX, theo chân những người Kinh di cư đến Tây 

Nguyên sinh sống. Ban đầu, Phật giáo chỉ xuất hiện trong cộng đồng người 

Kinh. Tiếp đến là Tin Lành. Tin Lành đã được truyền bá vào Tây Nguyên trước 

năm 1975. Cụ thể hơn, Tin Lành được truyền đến Tây Nguyên trong giai đoạn 

chế độ chính quyền miền Nam Việt Nam được Mỹ hậu thuẫn, khoảng những 

năm 60 của thế kỷ XX. Tuy nhiên, sau chiến thắng năm 1975, Tin Lành ở Tây 
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Nguyên cũng suy yếu. Tin Lành chỉ quay trở lại Tây Nguyên những năm sau đổi 

mới, nhất là những năm thập kỷ 90 của thế kỷ XX. Cao Đài có lẽ đã được những 

tín đồ mang đến Tây Nguyên trong quá trình di cư đến nơi đây sinh sống, trong 

thời gian từ khi đổi mới.  

Thứ ba, về đặc điểm cơ cấu tín đồ các tôn giáo ở Tây Nguyên. Trong số 4 

tôn giáo chủ yếu ở Tây Nguyên, Công giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông 

nhất, nhưng thành phần tín đồ có cả người Kinh và một số tộc người thiểu số. Tỷ 

lệ tín đồ Công giáo là người dân tộc thiểu số so với tổng số tín đồ Công giáo ở 

Tây Nguyên không phải là đa số. Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông 

thứ hai, nhưng thành phần tín đồ lại chủ yếu là người Kinh, tín đồ là người dân 

tộc thiểu số rất ít. Tương tự, Cao Đài là tôn giáo có số tín đồ ít nhất trong số 4 

tôn giáo, thành phần tín đồ chủ yếu là người Kinh, tín đồ người dân tộc thiểu số 

rất ít. Ngược lại với các tôn giáo nói trên, Tin Lành có số lượng tín đồ đông thứ 

ba, nhưng phần lớn tín đồ Tin Lành tại Tây Nguyên là người dân tộc thiểu số 

(trên 90%). Và phần nhiều, tín đồ Tin lành ở Tây Nguyên mới theo đạo trong 

thời gian gần đây. Có thể nói, Tin Lành là tôn giáo có tốc độ phát triển tín đồ 

nhanh nhất trong số 4 tôn giáo. Sự phát triển của Tin Lành trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nhanh đến mức mà các nhà quản lý gọi là “bất 

bình thường”. Trong những năm gần đây, tốc độ phát triển của Tin Lành không 

như giai đoạn những năm 90, 2000 nhưng vẫn có tốc độ phát triển tín đồ nhanh 

nhất so với các tôn giáo khác. Sự phát triển nhanh chóng về số lượng tín đồ Tin 

Lành trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên không phải là hiện 

tượng tự nhiên, mà nằm trong kế hoạch truyền giáo, phát triển đạo của các tổ 

chức, hệ phái Tin Lành.  

Thứ tư, Tây Nguyên là khu vực diễn ra sự biến đổi tôn giáo sôi động nhất. 

Trước hết, đó là sự chuyển đạo/cải đạo từ tín ngưỡng truyền thống sang theo Tin 

Lành của các tín đồ người dân tộc thiểu số. Tiếp đến là sự chuyển đạo sang theo 

Công giáo, Phật giáo của các tín đồ người dân tộc thiểu số. Sự chuyển biến này 

diễn ra không sôi động như sự chuyển sang theo Tin Lành. Bên cạnh đó, sự 

chuyển biến từ hệ phái Tin Lành này sang theo hệ phái Tin Lành khác của các 
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tín đồ cũng diễn ra rất sôi động, đến mức mà có người đã gọi đây là những “tín 

đồ ếch”. Sự chuyển đạo, đổi đạo diễn ra sôi nổi giữa các hệ phái Tin Lành đã nói 

lên mấy vấn đề. Một là, chất lượng niềm tin của tín đồ chưa thât sự sâu sắc, do 

đó, khi thấy hệ phái Tin Lành khác với những yếu tố mới mẻ, hấp dẫn hơn là các 

tín đồ đó chuyển sang theo. Hai là, sự chuyển biến tôn giáo cũng nói lên rằng, 

giữa các hệ phái Tin lành có sự cạnh tranh, giành giật tín đồ, các tổ chức, hệ 

phái Tin Lành có nhiều cách thu hút tín đồ nhằm lôi kéo tín đồ về với hệ phái/tổ 

chức của mình. Sự cạnh tranh nói trên đôi khi diễn ra khá khốc liệt, thậm chí đã 

xảy ra những mâu thuẫn, xung đột. 

Thứ năm, vấn đề tôn giáo gắn chặt với vấn đề tộc người. Có lẽ, ở Tây 

Nguyên là khu vực điển hình của việc yếu tố tôn giáo gắn chặt với yếu tố tộc 

người. Trước hết, ở Tây Nguyên, có những cộng đồng tôn giáo-tộc người hay 

tộc người – tôn giáo rất rõ nét. Chẳng hạn, cộng đồng Ba Na – Công giáo; cộng 

đồng Ê Đê-Tin Lành; cộng đồng Giẻ Triêng-Tin Lành, cộng đồng Cơ Hơ – Tin 

Lành, cộng đồng Chil-Tin Lành, v.v.. Các tôn giáo như Công giáo, Tin Lành khi 

truyền bá vào một tộc người nào đó, đã tạo ra những cộng đồng mới, khác biệt 

với những cộng đồng truyền thống. Chẳng hạn, khi Công giáo du nhập vào 

người Ba Na, đã hình thành một cộng đồng Ba Na – Công giáo khác biệt với 

cộng đồng Ba Na không theo Công giáo, hoặc là cộng đồng Ba Na theo tín 

ngưỡng truyền thống. Điều này cũng tương tự như khi Tin Lành lan đến các tộc 

người thiểu số khác. Cũng có những trường hợp, cùng một tộc người khác nhau 

nhưng lại theo các tôn giáo khác nhau, ví dụ: cộng đồng Mông – Công giáo; 

Mông – Tin Lành, Mông truyền thống, Mông Dương văn Mình, v.v.. Cũng có 

những trường hợp, một cộng đồng tộc người, ở một địa bàn nào đó chủ yếu theo 

một tôn giáo, tạo nên bản sắc của tộc người đó, cộng đồng đó.  

Cũng chính vì yếu tố tôn giáo tộc người gắn bó chặt chẽ với nhau, một mặt 

tạo nên sự phong phú, đa dạng của các cộng đồng tôn giáo, nhưng mặt khác, đây 

cũng là nguyên nhân của những mâu thuẫn, xung đột giữa các cộng đồng tôn 

giáo – tộc người khác nhau. Trong quá trình Tin Lành truyền vào Tây Nguyên, 

đã ghi nhận khá nhiều cuộc mâu thuẫn, xung đột giữa những người theo Tin 
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Lành với những người vẫn giữ tín ngưỡng truyền thống. Thậm chí, nhiều gia 

đình đã mâu thuẫn, xung đột với nhau ví có những thành viên trong gia đình 

theo Tin lành, bỏ tín ngưỡng truyền thống.  

Thứ sáu, Tây Nguyên là nơi có nhiều điểm nóng về tôn giáo, là địa bàn 

phức tạp về tôn giáo. Trong quá khứ, Tây Nguyên là nơi đã xảy ra 3 vụ biểu 

tình, bạo loạn với hàng chục ngàn tín đồ tôn giáo tham gia, gây mất ổn định trật 

tự an toàn xã hội, đe doạ an ninh quốc gia. Nguyên nhân là, các thế lực phản 

động như Fulro, Việt Tân… luôn tìm cách chống phá, chia rẽ, kích động mâu 

thuẫn tôn giáo, mâu thuẫn dân tộc, nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, 

kích động ly khai, can thiệp, tiến tới chống phá Đảng, chế độ… Ngoài những sự 

kiện nêu trên, khu vực Tây Nguyên còn có những vụ việc khác như vụ việc xung 

đột liên quan đến Phật giáo Làng Mai ở Lâm Đồng; một số cơ sở của Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng gây ra những khó khăn, thách thức. Sở dĩ 

như vậy vì Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, có vị trí quan trọng về an ninh, 

quốc phòng, vì vậy, các lực lượng phản động luôn tìm mọi cách để phá hoại. 

Tôn giáo là một mũi nhọn, một “cái cớ” hết sức “hữu hiệu” để các thế lực thù 

địch khai thác.  

Cho nên, vấn đề tôn giáo ở Tây Nguyên không chỉ gắn với vấn đề dân tộc, 

mà còn gắn với vấn đề an ninh, quốc phòng. Nhìn rộng hơn, vấn đề tôn giáo ở 

Tây Nguyên gắn bó chặt chẽ đối với vấn đề phát triển bền vững Tây Nguyên. 

Muốn phát triển bền vững Tây Nguyên, không thể không chú ý đến vấn đề tôn 

giáo. Nếu như không giải quyết tốt vấn đề tôn giáo, chắc chắn cũng không thể 

giải quyết được vấn đề phát triển bền vững Tây Nguyên.  

Thứ bảy, Tây Nguyên là khu vực mà hoạt động tôn giáo vẫn còn khá phức 

tạp. Sự phức tạp trong các hoạt động tôn giáo thể hiện ở các hoạt động truyền 

giáo trái pháp luật, tổ chức các cuộc lễ tôn giáo khi chưa được sự cho phép của 

chính quyền hoặc tổ chức tại các địa điểm trái phép, việc xây dựng cơ sở thờ tự 

khi chưa được cho phép, v.v.. Ở Tây Nguyên, vẫn còn khá nhiều các tổ chức, hệ 

phái Tin Lành, một số hệ phái Cao Đài… chưa được công nhận về mặt tổ chức.  
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Trên đây là một số đặc điểm cơ bản của các tôn giáo, hoạt động tôn giáo, 

đời sống tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay.  

1.3. Tình hình và đặc điểm của tín ngưỡng ở Tây Nguyên 

Tây Nguyên hiện nay là địa bàn cư trú của tất cả 54 dân tộc trên khắp đất 

nước Việt Nam. Các tộc người vốn là chủ thể của văn hóa Tây Nguyên xưa, nay 

đã trở thành cộng đồng nhỏ bé chiếm chỉ khoảng 25% dân số toàn vùng, trong 

khi đó, cộng đồng người Kinh di cư lên Tây Nguyên chiếm tới gần 65% dân số 

toàn vùng, và các dân tộc di cư từ phía Bắc vào chiếm khoảng trên 10% dân số 

Tây Nguyên132. Trong nội dung này, chúng tôi chỉ trình bày về những tín 

ngưỡng truyền thống của cộng đồng người dân tộc bản địa ở Tây Nguyên. Mặc 

dù đã có những sự biến đổi nhất định nhưng các tín ngưỡng truyền thống của 

các cộng đồng dân tộc bản địa Tây Nguyên vẫn còn hiện diện ở các mức độ 

khác nhau trong đời sống, đóng góp xứng đáng vào sự ổn định, phát triển, gắn 

kết cộng đồng và là bộ phận quan trọng trong văn hóa Tây Nguyên.  

1.3.1. Các loại hình tín ngưỡng ở Tây Nguyên  

1.3.1. 1 Tín ngưỡng đa thần ở Tây Nguyên hiện nay 

Trước thế kỷ XVIII, Tây Nguyên vẫn là một vùng đất hoang sơ, dân cư thưa 

thớt và là địa bàn cư trú của 12 tộc người: Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Brâu, 

Rơ Măm, M’ Nông, Mạ, Cơ Ho, Gia Rai, Ê Đê, Chu Ru và Ra Glai133. Các tộc 

người Tây Nguyên sinh sống thành buôn làng, sống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau 

và tính cố kết cộng đồng vô cùng bền chặt. Bốn yếu tố chính tạo nên cấu trúc xã 

hội bền chặt ấy của người Tây Nguyên xưa gồm: 1. Không gian cư trú (cộng cư 

thành buôn làng); 2. Đất rừng thiêng (bến nước, đất rừng đầu nguồn, đất rừng 

mộ địa); 3. Đất rừng nông nghiệp, đất rừng phi nông nghiệp; 4. Luật tục134. Có 

thể thấy, sống trong một vùng đất có tài nguyên rừng, với hệ động thực vật 

phong phú đã làm cho cộng đồng người bản địa Tây Nguyên hình thành nên một 

 
132 Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Phương, Trần Hoài, Đoàn Thị Tuyến 

(2019), Văn hóa các tộc người thiểu số tại chỗ Tây Nguyên: Truyền thống, biến đổi và các vấn đề đặt ra, Nxb. 

Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 27. 
133 Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Phương, Trần Hoài, Đoàn Thị Tuyến 

(2019),sđd, tr. 25. 
134 Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Phương, Trần Hoài, Đoàn Thị Tuyến 

(2019), sđd, tr. 28. 
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lối sống, một sinh kế hài hòa, gần gũi, thân thiện, cởi mở với nhau và cởi mở với 

thiên nhiên. Mỗi buôn làng đều có vùng đất riêng để canh tác, có vùng đất 

thiêng được bảo vệ, có vùng đất dành riêng cho người mất,... Từ đây, cộng đồng 

dân tộc bản địa Tây Nguyên lại sáng tạo ra các giá trị văn hóa độc đáo của riêng 

mình gắn với đặc điểm và bản sắc của từng tộc người. Trên nền tảng ấy, tín 

ngưỡng truyền thống của các tộc người bản địa Tây Nguyên được hình thành và 

gắn bó chặt chẽ với các thành tố khác của văn hóa Tây Nguyên. Với tư cách là 

một thành tố quan trọng của văn hóa, thông qua tín ngưỡng, chúng ta có thể hiểu 

được thế giới quan, nhân sinh quan của từng cộng đồng người; hiểu được cách 

thức một cộng đồng người ứng xử với thế giới siêu nhiên, với người mất...; hiểu 

được cả cách thức sinh kế của cả một cộng đồng; hiểu được nguồn gốc sức 

mạnh nội tại của cả một cộng đồng; hay thậm chí hiểu được cả những thăng 

trầm của cả một cộng đồng người...  

Người Tây Nguyên xưa theo tôn giáo đa thần với quan niệm vạn vật hữu 

linh. Tín ngưỡng đa thần được thể hiện rõ trong các lễ thức và niềm tin khác 

nhau như: lễ thức nông nghiệp, lễ thức vòng đời người, các kiêng kỵ, điềm báo... 

Tất cả đều hướng tới mục đích cầu mong thần linh ban cho mưa thuận gió hòa, 

những vụ mùa bội thu, con người có cuộc sống bình an, hạnh phúc. Khác với 

người Kinh sợ rừng với quan niệm “rừng thiêng nước độc”, thì với các dân tộc ở 

Tây Nguyên, rừng là cội nguồn sự sống, song hành với họ từ lúc ra đời cho tới 

lúc từ giã cuộc đời. Đối với người Tây Nguyên, rừng vừa huyền bí, vừa gần gũi, 

và luôn giữ thái độ trân trọng rừng, biết ơn rừng. Rừng là nơi con người sinh 

sống, nhưng rừng cũng là nơi các vị thần và linh hồn người chết trú ngụ. Với 

“trình độ tư duy hiện thực huyền ảo”, người Tây Nguyên thường lấy các hiện 

tượng tự nhiên làm hệ quy chiếu cho con người, và đồng thời thiêng hóa các 

hiện tượng tự nhiên quanh mình khi coi các hiện tượng tự nhiên đều có Yang 

(hồn, thần)135. Theo Dam Bo, tôn giáo luôn thấm đẫm trong đời sống tinh thần 

của người Tây Nguyên, ở đó: “các thần sáng tạo ra vũ trụ và quy định chức năng 

 
135 Ngô Đức Thịnh (2006), “Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các tộc người ở Tây Nguyên”, Khoa học 

xã hội Việt Nam, số 3, tr. 88. 
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của mọi thứ”; con người là đầy tớ, là người chịu ơn thần linh, có trách nhiệm 

“phải duy trì trật tự mà thần linh đã sắp đặt”...; “toàn bộ tôn giáo và cuộc sống 

đều ở đấy”136. Theo ông, “mọi người Tây Nguyên đều là tín đồ của tôn giáo thờ 

thần linh”137. Các di sản văn hóa tiêu biểu của Tây Nguyên hiện nay như: nhà 

rông, nhà mồ, nhà dài, cồng chiêng, đàn đá... đều được xuất phát từ nền tín 

ngưỡng đa thần, vạn vật hữu linh của cư dân nơi đây.  

Trong quan niệm của đa số tộc người bản địa Tây Nguyên, Yang (thần linh) 

có vị trí vô cùng quan trọng. Yang ở đây là khái niệm chỉ về một tập hợp các vị 

thần, “từ vị thần tối cao sáng tạo ra vũ trụ, cho tới những vị thần cụ thể”138. Ở 

mỗi tộc người, những quan niệm về các tầng trời và các vị thần cũng có một số 

khác biệt nhất định. Như theo quan niệm của người M’Nông vạn vật đều có 

thần. Các vị thần này ngự trị ở ba tầng: tầng trời, tầng trên mặt đất và tầng dưới 

mặt đất. Mỗi tầng lại có rất nhiều “Bon”. Mỗi “Bon” do một vị thần cai quản. Ở 

mỗi tầng này bên cạnh các vị thần thiện, còn có cả các vị thần ác...139 Đối với vị 

thần tối cao, các tộc người phía Nam Tây Nguyên gọi là Nud, còn các tộc người 

phía Bắc đó là bộ đôi “vợ chồng” Yang Kuh Keh – Bok Glaih... Các vị thần tối 

cao này tập trung những đức tính: “nhân từ, vĩnh hằng, tối cao tuyệt đối...”, là 

người sáng tạo ra mọi thứ trên thế giới này, là người chăm sóc con người và mùa 

màng140. Tuy nhiên, người Tây Nguyên lại thường quan tâm và cúng tế các 

Yang nhỏ - những thần biết thưởng thức rượu, thịt hơn là các vị thần tối cao141. 

Đây là những vị thần có liên quan trực tiếp tới cuộc sống hàng ngày của họ như 

thần mặt trăng, thần mặt trời, thần sấm, thần sét, thần lúa, thần Rừng, thần rẫy, 

thần nước, thần cây...  

Các vị thần nhỏ thường xuất hiện theo các cặp đôi: Thiện và ác. Thần thiện 

đến lượt nó cũng sẽ xuất hiện theo dạng các cặp đôi như: Mặt trời – mặt trăng; 

trời – đất; nước cao – nước thấp... Theo đó, tên gọi Yang dùng để gọi các thần 

 
136 Jacques Dournes (Dam Bo) (Nguyên Ngọc dịch, 2018), Miền đất huyền ảo, Nxb. Thông tin và truyền thông, 

tr. 267. 
137 Jacques Dournes (Dam Bo) (Nguyên Ngọc dịch, 2018), sđd, tr. 268. 
138 Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Phương, Trần Hoài, Đoàn Thị Tuyến 

(2019), sđd, tr. 188. 
139 Tô Đông Hải (2009), Nghi lễ truyền thống của người Bu Nông (M’Nông), Nxb. Văn hóa dân tộc, tr. 39-49. 
140 Jacques Dournes (Dam Bo) (Nguyên Ngọc dịch, 2018), sđd, tr. 272. 
141 Jacques Dournes (Dam Bo) (Nguyên Ngọc dịch, 2018), sđd, tr. 273. 
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thiện mang tới cho con người may mắn; tên gọi Caa là tên gọi của các vị thần ác 

mang đến cho con người tai họa như mất mùa, bệnh tật, chết chóc (Caa trong 

tiếng Srê, Kia trong tiếng Ba Na, Yang Liê trong tiếng Ê Đê)142. Những thần 

thiện sẽ có chỗ ở cố định, rõ ràng ở trên trời hay dưới đất và ở những khu vực 

linh thiêng. Những thần ác sẽ không có chỗ ở cố định, thường lang thang trong 

không khí và xuất hiện dưới những hình dạng khác nhau, bình thường hay kỳ 

dị...143 Thần thiện sẽ đem đến những điều may mắn, tốt đẹp nhưng cũng sẽ trừng 

phạt con người nếu con người làm những điều không phải, trái với luật tục. Tuy 

vậy, mỗi cộng đồng người lại cho cách chia thần linh riêng. Đơn cử như người 

Chu –ru chia thế giới thần linh ra thành hai ngôi: Yang và Pô. Yang là những vị 

thần ở dưới đất như thần rừng, thần sông, thần lúa, thần núi, thần đập nước...; Pô 

là vị thần ở trên trời như thần sấm, thần gió, thần sét... Ngoài ra, còn có Yang Bơ 

mung (gồm nhiên thần và nhân thần) được cúng tế theo chu kỳ. Nhiên thần lại 

gồm hai vị thần K’ Yut, K’Du là hai vị thần tạo dựng đất đai, của cải và lúa gạo 

cho người dân. Các Yang tiêu biểu của người Chu – ru là: thần lúa (Vdai), thần 

nhà (Asang), thần tổ tiên (Asurrơ sang) , và một số thần nông nghiệp khác...144  

Để giao tiếp với thần linh, các dân tộc bản địa Tây Nguyên thực hiện rất 

nhiều nghi lễ khác nhau và thực hiện những điều kiêng kỵ, đưa ra những luật tục 

để cả cộng đồng cùng tuân thủ và thực hiện. Người bản địa Tây Nguyên rất coi 

trọng điều này bởi với họ, mọi buồn vui, đau khổ của cả một cộng đồng đều có 

sự can thiệp của thần. Những kiêng kỵ hay lễ tục đưa ra cho cả một cộng đồng là 

nhằm tránh làm phật ý thần, đi ngược lại ý thần. Đơn cử như đối với các công 

đoạn sản xuất nông nghiệp, người ta tiến hành các nghi lễ cúng thần sông, thần 

núi, thần nước, cúng khi phát rẫy, tra hạt, cúng cầu mưa, cúng khi thu hoạch, 

cúng ăn mừng... hay sau khi đốt rẫy mà có trăn, rắn, rùa chết thì không canh tác 

trên mảnh đất đó nữa...145 Do thế, người Tây Nguyên cúng thần ngoài mục đích 

tạ ơn thần, còn có mục đích cầu xin thần.  

 
142 Jacques Dournes (Dam Bo) (Nguyên Ngọc dịch, 2018), sđd, tr. 274. 
143 Jacques Dournes (Dam Bo) (Nguyên Ngọc dịch, 2018), sđd, tr. 274. 
144 Hoàng Sơn (chủ biên, 2010), Người Chu – ru ở Lâm Đồng, Nxb. Đại học Quốc Gia Hà Nội, tr. 91-93. 
145 Phạm Quỳnh Phương (2014), “Sự biến đổi tâm thức tôn giáo truyền thống của người Tây Nguyên hiện nay”, 

Nghiên cứu Tôn giáo, số 4, tr. 5-6. 
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Tín ngưỡng truyền thống của các tộc người bản địa Tây Nguyên mang đặc 

trưng của một cộng đồng sản xuất nông nghiệp dựa vào rừng. Toàn bộ không 

gian thiêng của người Tây Nguyên gần như gắn với rừng, hay nói cách khác, cội 

nguồn văn hóa các tộc người bản địa Tây Nguyên gắn chặt với những khu rừng 

đại ngàn. Nhưng hiện nay, tín ngưỡng truyền thống của người bản địa Tây 

Nguyên đang đứng trước thách thức lớn do những biến động về dân cư, về điều 

kiện sống và phương thức canh tác. Xưa kia, khi những khu rừng còn sát ngay 

cạnh buôn làng, những cánh rừng già bao la, rậm rạp nhiều thú dữ và tài nguyên, 

người dân tộc bản địa Tây Nguyên sống chủ yếu dựa vào rừng, tâm thức về rừng 

còn đậm đặc, thì những nghi lễ liên quan tới cúng tế thần rừng và các vị thần 

phục vụ cho đời sống thường được tiến hành nhiều và thường xuyên. Nhưng 

hiện nay các nghi lễ này không được tiến hành hoặc ít được tiến hành do những 

khu rừng đại ngàn đã bị thu hẹp đáng kể do sự di cư đến Tây Nguyên của những 

cộng đồng mới, với những tâm thức văn hóa khác biệt, với văn hóa canh tác 

khác biệt. Việc chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng kể cả ở những khu vực được 

cho là linh thiêng; xây các đập thủy điện trên những dòng sông vốn được coi là 

nơi thần nước cai quản như Sêrêpok...; hay thay đổi việc canh tác nương rẫy 

bằng canh tác ruộng nước, trồng cây công nghiệp đã góp phần làm thu hẹp 

không gian thực hành tín ngưỡng truyền thống, làm phai nhạt tín ngưỡng đa thần 

của cộng đồng dân tộc bản địa ở Tây Nguyên. Trước kia, do tin vào sự tồn tại 

của thần linh ở khắp mọi nơi, nên trong hành vi, văn hóa ứng xử của cộng đồng 

người ở Tây Nguyên chịu chi phối mạnh mẽ của các luật tục. Nhưng hiện nay, 

hiệu lực của những luật tục ấy bị suy giảm, người ta không còn tin vào sự trừng 

phạt của thần linh trong một số việc như trước nữa. Thậm chí, ở những khu vực 

còn rừng, cộng đồng người bản địa ở Tây Nguyên vẫn còn tâm thức về rừng 

thiêng, về thần linh nhưng ở mức khá mờ nhạt146. Ở nhiều cộng đồng người, tín 

ngưỡng đa thần chỉ còn đậm nét ở người già, nhưng lại mờ nhạt ở những người 

trẻ. Những cộng đồng người ít có sự xáo trộn về dân cư, không có sự đan xen 

với những tộc người di cư và ít chịu sự ảnh hưởng của Công giáo hay Tin Lành, 

 
146 Phạm Quỳnh Phương (2014), sđd, tr. 5-6. 
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nhiều lễ thức tín ngưỡng truyền thống vẫn còn được duy trì thực hiện nhưng đã 

bị biến đổi về nội dung, ý nghĩa, chức năng và được thực hiện theo hướng giản 

tiện hơn so với truyền thống147. Một số nghi lễ hiện vẫn còn được thực hiện 

nhiều ở những cộng đồng không theo Công giáo và Tin Lành, đơn cử như: lễ 

hiến sinh cúng sức khỏe (ở cộng đồng người Ê Đê và M’Nông ở Đăk Lăk...); lễ 

cúng khi buôn có điều không hay xảy ra như bệnh tật hay điều xấu, cúng bến 

nước vẫn được tiến hành, một số nghi lễ vòng đời vẫn được duy trì, dù lễ hội 

cầu mưa đã không còn (ở cộng đồng người Ê Đê, buôn Tring, phường An Lạc, 

thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk)148… 

Tín ngưỡng đa thần ở Tây Nguyên còn chịu sự tác động lớn do sự xâm nhập 

của các tôn giáo của các tộc người di cư đến, đặc biệt là Công giáo và Tin Lành. 

Một số nghi lễ truyền thống bị cho là hủ tục, tốn kém, là thứ dành cho ma quỷ 

(như đánh cồng chiêng trong dịp lễ)… hầu hết đều không được tiếp tục tiến 

hành. Trong quá trình truyền đạo, các nhà truyền giáo Công giáo đã trực tiếp phá 

hủy thần của cộng đồng bằng một số việc như ném linh vật xuống sông, thu 

lượm các linh vật được thờ trong ngôi nhà dài rồi phá hủy nó… Sau đó, những 

nhà truyền giáo này lại tiếp tục “tạo thần” bằng cách sử dụng tên gọi của các vị 

thần lâu đời của cộng đồng và gán cho vị thần này một tên gọi của một nhân vật 

nào đó của Công giáo. Trong quá trình truyền bá Công giáo vào cộng đồng 

người Ba Na, Xê Đăng, Gia Rai ở Kon Tum, vị thần Ơi Kơ Dei được gán cho 

tên gọi Chúa Trời; Thiên chúa ba ngôi được gán cho các vị thần Yang Ba (Chúa 

Cha), Yang Con (Chúa con), Yang Ai (Chúa Thánh Thần)…, hay câu chuyện về 

A Dam, Eva được đồng nhất với câu chuyện về Bok Xơgơr và Xạ Xơgơr… Một 

số các luật tục, nghi lễ khác của đồng bào dân tộc cũng được các nhà truyền giáo 

liên hệ với một số nghi lễ trong Công giáo như: nghi lễ Boah Cơlom - cúng tẩy 

rửa người phạm tội của người Gia Rai được liên hệ với bí tích thánh tảy; Nhà 

rông được biến thành nhà nguyện, nơi giảng giáo lý; một số nghi lễ trong ma 

chay, cưới xin vẫn được tiến hành đan xen một số các tập tục truyền thống bên 

 
147 Phạm Quỳnh Phương (2015),  “Nhận diện các xu hướng biến đổi trong đời sống tôn giáo ở Tây Nguyên hiện 

nay”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 2, tr. 3-18. 
148 Phạm Quỳnh Phương (2014), sđd, tr. 12. 
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cạnh nghi lễ Công giáo…149. Có thể thấy, những cộng đồng theo Công giáo vẫn 

có sự “hồi cố” nhất định đối với văn hóa truyền thống của cha ông, nhưng những 

cộng đồng theo Tin lành gần như loại bỏ hầu hết các nghi lễ theo tôn giáo truyền 

thống. Tuy vậy, ở một số cộng đồng theo Công giáo và Tin Lành, một số vị thần 

vẫn được tôn kính và có vị trí được đặt cao hơn cả Đức chúa Trời như thần Aê 

Du, Aê Diê của người Ê Đê...150.  

Tâm thức theo tín ngưỡng đa thần của đồng bào dân tộc bản địa Tây Nguyên 

bị suy giảm còn do những chính sách của Nhà nước. Từ sau năm 1975, một số 

các chính sách nhằm xây dựng một xã hội mới tiến bộ, con người không mê tín 

đã được ban hành theo hướng xóa bỏ các nghi lễ truyền thống như: Nghị định 

56/CP của Hội đồng Bộ trưởng (13/08/1975); Chỉ thị 214/CT/TW (15/01/1975) 

của Bộ Văn hóa và Thông tin; Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

(28/03/1998)... Hệ quả của nó là nhiều thực hành tín ngưỡng truyền thống của 

đồng bào ở Tây Nguyên như: đâm trâu cúng thần, bói toán, chữa bệnh, nhà dài, 

bùa chú... đều bị chọn lọc theo hướng xóa bỏ vì cho rằng đây là những hủ tục lạc 

hậu, mê tín dị đoan...151. Chính điều này đã làm xóa bỏ đi những điểm tựa tinh 

thần tạo nên sự gắn kết cộng đồng và bản sắc tộc người. Sau này, các chủ trương 

của Nhà nước về việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống lại làm cho việc thực 

hành tín ngưỡng truyền thống của đồng bào thay đổi sang hướng “sân khấu hóa” 

khi nhiều lễ hội truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên được cấp kinh phí và 

tạo điều kiện được phục dựng lại (lễ hội đâm trâu, cồng chiêng…). Nhưng khi 

tâm thức về rừng không còn mạnh mẽ, niềm tin vào thần không còn như trước, 

các sinh hoạt văn hóa, biểu tượng văn hóa xuất phát từ tín ngưỡng đa thần cũng 

dần mất đi tính thiêng. Ngôi nhà rông và lễ hội đâm trâu cúng vị thần bản mệnh 

của buôn làng nay đã không còn được duy trì định kỳ. Ngôi nhà rông được gán 

cho những chức năng mới, thậm chí, có một giai đoạn còn được vận động xóa 

 
149 Nguyễn Hồng Dương (2016),  Những nẻo đường phúc âm hóa Công giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, tr. 381-

386.  
150 Đỗ Hồng Kỳ (2012), Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong phát triển bền vững”, Nxb. Từ điển Bách khoa, 

tr. 144-151. 
151 Phạm Quỳnh Phương (2014), sđd, tr. 10-11. 
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bỏ. Những ngôi nhà rông mới được xây dựng theo hướng là một nhà văn hóa đã 

làm mất đi ý nghĩa tâm linh quan trọng của nó và trở nên xa lạ với đồng bào… 

Trong các lễ hội được chính quyền phục dựng lại với mục đích bảo tồn văn hóa 

bản địa, đồng bào các cộng đồng dân tộc tại chỗ Tây Nguyên không còn là chủ 

thể của các nghi lễ này nữa... Việc phục dựng lại những nghi lễ như vậy theo 

chúng tôi không có nhiều ý nghĩa, bởi đồng bào đã không còn thấy được sự kết 

nối giữa bản thân, cộng đồng của họ với thần linh, ý nghĩa tôn giáo của nghi lễ 

đã bị mất đi và khiến họ không còn hứng thú với chúng. Việc làm thế nào để ý 

nghĩa tôn giáo quay trở lại đậm đặc hơn trong các nghi lễ truyền thống được 

“sân khấu hóa” ở Tây Nguyên hiện nay là vấn đề cần được quan tâm hơn nữa.  

1.3.1.2 Tín ngưỡng vòng đời ở Tây Nguyên hiện nay  

Những nghi lễ liên quan tới vòng đời người góp phần tạo nên đặc trưng văn 

hóa của một cộng đồng. Những nghi lễ này được truyền từ đời này qua đời khác, 

được bắt đầu từ khi con người sinh ra cho tới khi con người từ giã cõi đời. Với 

các cộng đồng dân tộc bản địa ở Tây Nguyên, nghi lễ vòng đời người phản ánh 

mối quan hệ đa chiều giữa con người với thần linh, giữa con người với con 

người. Các nghi lễ vòng đời người phản ánh cách thức một cộng đồng liên kết, 

vận hành cũng như những giá trị đạo đức, giá trị nhân sinh mà cộng đồng đó 

theo đuổi. Với quan niệm vạn vật hữu linh, các cộng đồng người bản địa ở Tây 

Nguyên đều cho rằng, mọi vật dù là nhỏ nhất như hạt thóc, chiếc ché,... và cả 

con người cũng đều có linh hồn. Linh hồn vô cùng linh thiêng, nhưng lại không 

hình tướng, không nhìn hay sờ nắn, cảm nhận được bằng những giác quan thông 

thường, ở những không gian bình thường. Nhờ có linh hồn, con người và mọi 

vật mới có sự sống, mới có thể hoạt động được. Do vậy, ở một số cộng đồng 

như người Xơ Teng (một nhóm địa phương của người Xơ Đăng), người ta còn 

có lễ khai tâm (xin linh hồn) cho một đứa trẻ vừa mới ra đời, hay lễ lấy linh hồn, 

lễ xua đuổi tà ma làm cho người ốm hết bệnh152...  

 
152 Phạm Thị Trung (2006), “Quan niệm về linh hồn và các nghi lễ liên quan tới linh hồn của người Xơ Teng ở 

Tu Mơ Rông”, trong Ngô Đức Thịnh (tuyển chọn và giới thiệu, 2006), Nghi lễ và phong tục các tộc người ở Tây 

Nguyên, Nxb. Khoa học xã hội, tr. 64-72. 
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Trong cộng đồng các dân tộc bản địa Tây Nguyên, mỗi dân tộc lại có những 

cách thức quy định khác nhau về cách tiến hành từng nghi lễ vòng đời người, 

nhưng có một số nghi lễ thường thấy có chung ở trong hầu hết các tộc người 

như: lễ cầu sinh đẻ dễ, lễ đặt tên và thổi tai, cà răng, lễ đeo vòng,...; lễ trao vòng 

(đính hôn, ăn hỏi), lễ cưới…; lễ tang, lễ bỏ mả… Tuy nhiên, trong giai đoạn 

hiện nay, dưới sự sinh sống đan xen giữa các tộc người ở Tây Nguyên, các lễ 

thức vòng đời người cũng có những biến đổi nhất định sao cho phù hợp với điều 

kiện sống mới. Trong nội dung này, chúng tôi xin được nêu về một số sự thay 

đổi trong nghi lễ vòng đời người của một số tộc người ở Tây Nguyên hiện nay 

trong các công trình nghiên cứu của một số học giả đã được công bố để có cái 

nhìn bao quát hơn.  

Tác giả Y Hồ trong luận văn Nghi lễ vòng đời của người Ca Dong (làng 

Nước Cua, xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum)153đã nêu lên một số 

những thay đổi trong nghi lễ vòng đời của cộng đồng người Ca Dong (một nhóm 

địa phương thuộc dân tộc Xơ Đăng). Theo tác giả, tại thời điểm nghiên cứu năm 

(khoảng những năm 2004 – 2006154), người Ca Dong ở làng Nước Cua nói riêng 

và xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong nói chung, do giao thông trắc trở, sự sinh 

sống đan xen và điều kiện giao lưu với các tộc người khác (đặc biệt là người 

Kinh) còn ít, điện lưới chưa có, phương tiện truyền thông như tivi, sách báo... 

chưa có; thêm vào đó, sản xuất vẫn theo canh tác nương rẫy nên còn bảo tồn 

được hầu hết các nghi lễ vòng đời theo các phong tục truyền thống. Nhưng ở 

cộng đồng người Ca Dong ở thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy – nơi có sự giao 

lưu mạnh mẽ với người Kinh thì nghi lễ vòng đời có những biến đổi nhất định 

theo hướng giản tiện hóa và kết hợp. Ở thị trấn này, những hộ nông nghiệp vẫn 

có sự bảo lưu tốt với những tín ngưỡng và nghi lễ vòng đời truyền thống. Nhiều 

gia đình người phụ nữ vẫn sinh tại nhà, hay vẫn làm lễ cầu xin thần linh cho phụ 

nữ sinh đẻ dễ dàng, mẹ tròn con vuông. Trong lễ cưới, nhiều gia đình vẫn tổ 

chức các lễ thức theo truyền thống như: lễ dạm, lễ hỏi, lễ cưới, lễ lại mặt, nhưng 

 
153 Y Hồ (2006), Nghi lễ vòng đời của người Ca Dong (Làng Nước Cua, xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong, tỉnh 

Kon Tum), Luận văn thạc sĩ Văn hóa học, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 
154 Theo ước lượng của người viết. 
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do điều kiện kinh tế eo hẹp nên tổ chức theo hướng đơn giản, ít tốn kém. Bên 

cạnh đó, một số nghi thức như trao vòng cầu hôn (bằng đồng, sắt) theo truyền 

thống vẫn được duy trì. Trong đám tang, các gia đình vẫn làm lễ chia thức ăn 

cho người mất, kiêng cữ trong vòng 7 ngày… như truyền thống. Nhưng ở những 

hộ Ca Dong đã bị “Kinh hóa” ở thị trấn Đăk Rve thì có những biến đổi nhất định 

trong các nghi lễ vòng đời. Đối với việc sinh đẻ, một số lễ cúng linh đình đã 

được hạn chế, các nghi thức cúng cũng đơn giản hơn nhiều so với trước. Đồ tế lễ 

cũng chuyển từ lợn sang gà, xôi, bánh ú, cơm tẻ… Thời gian tiến hành lễ cúng 

cũng ngắn hơn, thầy cúng chỉ đọc những nội dung chủ chốt. Trong việc cưới 

xin, đáng chú ý nhất là độ tuổi kết hôn đã được tăng lên theo quy định của nhà 

nước thay vì theo tập tục truyền thống như trước. Theo truyền thống, nghi thức 

hôn lễ gồm bốn bước: lễ dạm, lễ hỏi, lễ cưới, lễ lại mặt. Hiện nay, nghi thức hôn 

lễ chỉ rút ngắn xuống còn 3 bước: lễ dạm, lễ hỏi, lễ cưới. Trong lễ cưới một số 

nghi thức cũng có những thay đổi nhất định, có thêm những yếu tố mới như: 

xem ngày giờ tổ chức lễ cưới, mừng cưới bằng phong bì, sử dụng các dịch vụ tổ 

chức cưới (bàn ghế, váy áo, quay phim chụp ảnh, hoa, làm cỗ, …). Trong nghi lễ 

tang ma của người Ca Dong kết hôn với người Kinh tại Kon Rẫy được tiến hành 

theo phong tục của người Ca Dong và người Kinh. Theo đó, phong tục truyền 

thống của người Ca Dong được giữ gồm: chia của cho người mất; giết trâu, bò, 

lợn cúng người mất; khấn cầu người quá cố đừng rủ hồn người sống theo; thả gà 

ở nghĩa trang; làm cơm cho người tới đưa tang;… Một số phong tục theo người 

Kinh như: buộc ngón tay, ngón chân; phạm hàm; khâm liệm; nhập quan; thành 

phục; tang phục; cúng 3, 49, 100 ngày, giỗ đầu, đoạn tang, thắp hương, xây 

mộ…  

Tác giả Đỗ Hồng Kỳ trong công trình nghiên cứu Văn hóa cổ truyền Tây 

Nguyên trong phát triển bền vững155 đã chỉ ra một số sự biến đổi trong việc thực 

hiện các nghi lễ vòng đời của người Ê Đê như sau: 

Theo đó, với cộng đồng người Ê Đê theo Tin lành mặc dù gần như đoạn 

tuyệt với các tín ngưỡng truyền thống, nhưng trong một số nghi lễ đám cưới, 

 
155 Đỗ Hồng Kỳ (2012), sđd, Nxb. Từ điển Bách khoa, tr. 144-170.  
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đám tang vẫn còn sót lại chút ít. Như một số lễ tục trong đám cưới vẫn còn được 

duy trì như: nhà gái đến nhà trai hỏi chồng; thỏa thuận của hồi môn, thời gian tổ 

chức lễ cưới; sau đám cưới, đàn ông ở rể bên nhà vợ; con cái sinh ra theo dòng 

mẹ. Trong nghi lễ tang ma, chỉ còn lại chiếc quan tài mô phỏng theo hình mái 

của nhà dài, việc thiết đãi cơm những người tới dự tang lễ, còn những nghi lễ 

khác trong tang lễ đều tiến hành theo các nghi thức Tin lành.  

Đối với cộng đồng người Ê Đê theo Công giáo, tín ngưỡng truyền thống của 

đồng bào vẫn có sự hiện diện nhiều hơn trong các nghi lễ vòng đời người. Đối 

với cưới xin, ngoài các nghi thức theo truyền thống như cộng đồng theo Tin 

Lành, trong đám cưới của người Ê Đê theo Công giáo vẫn có tiếng cồng chiêng, 

vẫn uống rượu cần. Tuy nhiên, ché rượu cần không còn được ở giữa như truyền 

thống mà đặt ở sát vách phía Tây của nhà dài, rượu cũng không phải cúng trước 

khi đánh chiêng như theo phong tục truyền thống. Trong đám tang của người Ê 

đê theo Công giáo, việc chuẩn bị một số đồ cúng như rượu cần, thịt gia súc, gia 

cầm, cồng chiêng để mời thầy cúng tới làm lễ vẫn được duy trì. Thầy cúng làm 

lễ cầu cho linh hồn người quá cố được về với buôn làng của linh hồn người chết 

và đọc lời cầu khấn gửi đồ cúng cho linh hồn người chết mang xuống âm phủ, 

sau đó là Linh mục tiến hành một số nghi thức tang lễ theo phong tục của Công 

giáo. Tuy nhiên, lễ bỏ mả theo truyền thống không còn được tiến hành sau thời 

gian ba năm như theo phong tục truyền thống, mà gia đình người mất sẽ mang 

theo một con nhà nhép (theo phong tục xưa) đặt luôn lên mộ sau khi người mất 

được chôn cất xong và coi như đó là đã làm lễ bỏ mả.  

Đối với bộ phận đồng bào không theo Công giáo và Tin lành, lại chịu ảnh 

hưởng của văn hóa người Kinh, sự mai một văn hóa truyền thống là điều khó 

tránh khỏi. Tuy vậy, mức độ ảnh hưởng của văn hóa người Kinh lên cộng đồng 

người dân tộc bản địa ở Tây Nguyên là không đồng đều. Có những khu vực, 

cộng đồng người dân tộc bản địa còn duy trì được khá nhiều văn hóa truyền 

thống; lại có những khu vực có sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại; thậm 

chí có những khu vực có nguy cơ bị hòa tan vào trong nền văn hóa của người 

Kinh. Theo tác giả, có rất ít cộng đồng người dân tộc bản địa ở Tây Nguyên còn 
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bảo tồn được gần như nguyên vẹn các giá trị văn hóa truyền thống. Những cộng 

đồng này phải là những cộng đồng vẫn còn bảo tồn được không gian sống, 

không gian xã hội và không gian văn hóa theo truyền thống – như trường hợp 

Buôn Tring, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk. Ở buôn này, nhiều gia đình vẫn còn có 

đầy đủ bộ cồng, chiêng, phèng, la, trống... Trong nghi lễ vòng đời người, đặc 

biệt là trong các lễ chúc phúc ở một bộ phận người Ê Đê làm ăn giàu có theo tín 

ngưỡng truyền thống đang diễn ra theo hướng “phú quý sinh lễ nghĩa”. Theo đó, 

các lễ tục được tổ chức nhiều hơn, đa dạng hơn và có chút biến thể nhất định. 

Các lễ tục về tang ma, cưới xin các điểm chính yếu vẫn được duy trì theo truyền 

thống, những lễ thức còn lại được tiến hành đơn giản, gọn nhẹ hơn. Trong nghi 

thức tang ma, lễ bỏ mả đã được gộp làm luôn vào ngày chôn cất người quá cố, 

nhưng các nghi thức làm nhà mồ không thay đổi (dù chất liệu làm nhà mồ thay 

đổi và không còn tạo hình như trước kia). Đặc biệt, trong nghi thức tang ma ở 

đây, việc thắp hương cho người mất từ người Kinh đã được tiếp nhận. Đối với 

việc cưới, ở một số cộng đồng người Ê Đê, đồ thách cưới trước kia thường là 

vòng đồng, bát đồng, chiêng ché, váy áo, khố..., nay được thay bằng vàng, tiền. 

Tuy nhiên, việc tặng vòng nhau thể hiện giao ước hôn nhân vẫn được duy trì và 

thực hiện... 

Tác giả Lê Thị Quỳnh Hảo trong bài viết Giá trị văn hóa trong nghi lễ liên 

quan đến tuổi trưởng thành và phong tục hôn nhân của người M’nông ở huyện 

Lăk, tỉnh Đắk Lắk156 đã mô tả khá chi tiết về các nghi lễ liên quan đến tuổi 

trưởng thành và các nghi lễ liên quan đến hôn nhân như lễ cưới, lễ hủy hôn/tái 

hợp của người M’Nông ở Đăk Lăk cùng một số những biến đổi của nó trong giai 

đoạn hiện nay: 

Lễ trưởng thành là một nghi lễ đánh dấu việc một đứa trẻ trở thành người lớn 

và thường được tổ chức khi đứa trẻ trong độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi và dành cho 

con trai, ít khi tổ chức cho con gái. Trải qua nghi lễ này, đứa trẻ nay trở thành 

người lớn mới có thể lập gia đình, mới có thể tham gia và thực hiện những nghĩa 

 
156 Lê Thị Quỳnh Hảo (2021), “Giá trị văn hóa trong nghi lễ liên quan đến tuổi trưởng thành và phong tục hôn 

nhân của người M’Nông ở huyện Lă k, tỉnh Đăk Lăk”, Khoa học xã hội miền Trung, số 06, tr. 76-84. 
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vụ với những công việc của gia đình, họ tộc và buôn làng. Nghi lễ này hướng tới 

việc cầu xin thần linh ban cho đứa trẻ mọi việc được hanh thông thuận lợi, gặp 

điều lành, tránh điều họa... Lễ vật cúng thần gồm ché rượu quý, lợn thiến béo 

được cạo lông, mổ bụng, bát gạo trắng, con gà trống choai, thân mây có cành lá, 

đèn cầy... Già làng cao tuổi nhất làng được mời tới làm lễ trưởng thành cho đứa 

trẻ. Trong buổi lễ này, ngoài thần linh, người ta còn mời ông bà tổ tiên về dự lễ 

nhằm chứng giám, phù hộ cho đứa trẻ được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt và có 

cuộc đời hạnh phúc. Ngày nay, lễ trưởng thành ít được tổ chức, nếu có, chỉ tổ 

chức trong phạm vi nhỏ là gia đình. Theo đó, nó chỉ mang ý nghĩa tâm linh đối 

với mỗi cá nhân là chính, không còn ý nghĩa cộng đồng rộng rãi như trước kia 

nữa. 

Lễ cưới của người M’Nông ở Lăk theo phong tục truyền thống gồm các bước 

như: Lễ dạm hỏi, lễ ăn hỏi, lễ cưới bên nhà gái, lễ cưới bên nhà trai. Trong tất cả 

các nghi lễ này, thầy cúng đều được mời tới để làm lễ cẩn cáo với thần linh, ông 

bà tổ tiên về sự kiện quan trọng với hai bên gia đình. Bên cạnh những lễ vật cần 

chuẩn bị cho đám cưới, lễ vật cúng thần linh, ông bà tổ tiên trong các lễ nêu trên 

thường rất đơn giản, chỉ là một ché rượu lớn và một con gà trống thiến. Ngày 

nay, những nghi lễ này vẫn giữ được ở những cộng đồng M’Nông truyền thống 

nhưng theo hướng giản lược hơn. Lễ vật thách cưới vẫn được duy trì nhưng 

không phải là những hiện vật như con lợn, con gà, ché rượu, ống đựng măng, 

chuỗi cườm, xà gạc, con dao, cái cuốc,... như trước nữa mà được quy đổi sang 

tiền, vàng. Ngoài ra, có một số nghi thức bị bỏ đi như cụng đầu, tung gà (trong 

lễ cưới ở nhà gái)... Với những cộng đồng theo Công giáo, Tin lành, sau khi tiến 

hành lễ cưới ở nhà thờ, hai bên gia đình sẽ vẫn tổ chức lễ cưới tại nhà. Lễ cưới 

theo truyền thống sẽ được tổ chức vào tối hôm trước, cô dâu chú rể sẽ mặc đồ 

truyền thống. Sang đến hôm sau, lễ cưới sẽ được tổ chức như người Kinh, cô 

dâu, chú rể mặc trang phục như trong đám cưới người Kinh... 

 Những nghiên cứu trên đây đã cho thấy, tín ngưỡng vòng đời người ở Tây 

Nguyên hiện nay đang biến đổi ở hầu khắp tất cả các tộc người bản địa. Tuy 

nhiên, mức độ biến đổi tùy theo từng khu vực cư trú. Ở những khu vực đồng bào 
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theo tín ngưỡng truyền thống và ít có sự giao lưu, hòa trộn với các tộc người 

khác (đặc biệt là người Kinh) thì các nghi lễ vòng đời người có vẻ vẫn được duy 

trì khá tốt, dù được tiến hành giản tiện hơn. Ở những khu vực gần quốc lộ, hay 

có sự đan xen sinh sống với tộc người khác, các nghi lễ vòng đời người có xu 

hướng cắt bớt đi một số nghi thức và thêm vào một số yếu tố mới. Còn ở những 

cộng đồng theo tôn giáo như Công giáo và Tin Lành, một số lễ thức vòng đời 

người quan trọng vẫn còn được giữ lại dù họ đã đoạn tuyệt với tín ngưỡng đa 

thần truyền thống của dân tộc mình. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của 

các lễ tục vòng đời truyền thống trong đời sống của đồng bào dân tộc bản địa ở 

Tây Nguyên. Mặc dù các nghi lễ vòng đời hiện được các cộng đồng duy trì ở 

mức độ đậm nhạt khác nhau, nhưng rõ ràng, một số lễ tục đã trở thành yếu tố 

văn hóa ổn định, bền vững, tạo nên bản sắc, đặc trưng văn của tộc người không 

dễ gì mất đi.  

1.3.1.3 Tín ngưỡng nông nghiệp ở Tây Nguyên hiện nay 

Các cộng đồng dân tộc ở Tây Nguyên theo tín ngưỡng đa thần với quan niệm 

vạn vật hữu linh tin rằng, mọi hiện tượng thiên nhiên như mây, mưa, sấm, 

chớp... đều là do thần linh điều khiển; mọi vật xung quanh từ con sông, con suối, 

ngọn núi, tảng đá, cây cối... và cả con người đều có linh hồn, đều có thần linh trú 

ngụ, cai quản và chi phối. Người Tây Nguyên xưa với phương thức canh tác 

nông nghiệp đơn sơ (phát cây, đốt rẫy, chọc lỗ, trỉa hạt...), và quá trình sản xuất 

phụ thuộc chủ yếu vào thiên nhiên, thời tiết nên năng suất bấp bênh. Phải năm 

thiên nhiên thuận lợi thì được mùa, phải năm thiên nhiên không thuận cây cối 

(đặc biệt là cây lúa) bị sâu bệnh, lũ lụt, hạn hán... gây mất mùa, thất bát, đói 

kém, dịch bệnh. Do phụ thuộc vào thiên nhiên như vậy, nên cộng đồng ở đây đã 

thực hiện rất nhiều các nghi lễ cúng thần với mong muốn Yang ban cho cuộc 

sống ấm no, đủ đầy. Trong tất cả các loại cây trồng, cây lúa, cây ngô là lương 

thực chính yếu và trồng trên nương rẫy là chủ yếu. Do đó, trong số các lễ và lễ 

hội nông nghiệp, các lễ và lễ hội liên quan tới việc trồng lúa chiếm đa số và 

đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của cư dân Tây Nguyên. 

Với quan niệm vạn vật hữu linh, người Tây Nguyên xưa quan niệm cây lúa cũng 
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có hồn. Hồn lúa sẽ giữ sinh mệnh của cây lúa, làm cho cây lúa phát triển tốt 

tươi, đâm bông trổ đòng rồi kết hạt... Nếu lúa không có hồn, cây lúa sẽ chết. Do 

vậy, người Tây Nguyên xưa đối xử với cây lúa với một thái độ vô cùng trân quý. 

Họ coi lúa là thần lúa, mẹ lúa. Và trong hầu hết các công đoạn trong quá trình 

trồng lúa và thu hoạch cây lúa đều có các lễ và lễ hội nhằm làm cho cây lúa 

được sinh trưởng và phát triển tốt: lễ cúng dọn rẫy ngả rạ, cúng Giàng rẫy đầu 

năm, lễ cầu mưa, lễ cầu nắng, lễ trỉa lúa, lễ cúng lúa làm đòng, lễ cúng dọn nhà 

to kho tàng, lễ cúng hồn lúa... (người Ra Glai)157; lễ gọi mưa, lễ trỉa lúa, lễ cúng 

nông cụ làm nương rẫy, lễ cúng lúa dư sau trỉa, lễ gọi hồn lúa về, lễ rưới nước 

cho lúa, lễ ăn cơm mới, lễ đưa hồn lúa lên chòi, lễ đóng cửa kho, lễ đưa hồn lúa 

xuống chòi... (người Ba Na ở Gia Lai)158; lễ chọn đất làm rẫy, lễ phát rẫy, lễ tốt 

rẫy, lễ báo mùa mới, lễ trỉa lúa, lễ nướng cơm nếp trong ống, lễ ăn hết lúa giống, 

lễ tạ lỗi cầu may, lễ vãi cát, lễ làm đường, lễ bảo vệ rẫy, lễ ăn lúa mới, lễ xem 

đất, lễ đóng cửa kho lúa... (người Tơ Dră (thuộc tộc người Xơ Đăng)159; Lễ khẩn 

đất phát rẫy, lễ đốt rẫy, lễ cúng khi trỉa lúa, lễ kết vòng cúng lúa, lễ cắm nêu 

cúng lúa, lễ cúng lúa mới, lễ cúng lúa ra đòng, lễ cúng bắt đầu tuốt lúa, lễ cúng 

được 70 hoặc 100 gùi lúa, lễ mừng tuốt lúa xong, nhổ rạ và rước hồn lúa về nhà, 

lễ cúng tắm lúa... (Người M’nông, Đăk Lăk)160; Lễ chọn đất làm rẫy, lễ cào cỏ, 

lễ cúng lúa giống, lễ trỉa lúa, lễ cúng thần gió, lễ cầu mưa, lễ cúng mừng trận 

mưa đầu tiên, lễ tuốt lúa, lễ rước hồn lúa vào kho, lễ ăn mừng vụ mùa... (người 

Ê Đê, Đăk Lăk)161. Như vậy, có thể gộp các lễ và nghi lễ liên quan đến tín 

ngưỡng nông nghiệp liên quan đến cây lúa ra làm ba nhóm: Nhóm 1: Lễ và lễ 

hội liên quan đến việc chọn đất làm rẫy và trỉa lúa; Nhóm 2: Lễ và lễ hội liên 

quan đến chăm sóc lúa; Nhóm 3: Lễ và lễ hội liên quan tới việc thu hoạch162.  

 
157 Nguyễn Thế Sang (2014), Nghi lễ vòng đời người, vòng đời cây lúa của người Ra Glai, Nxb. Văn hóa Thông 

tin, tr. 408-493. 
158 Lê Văn Kỳ, Thu Loan (2012), Lễ hội nông nghiệp Việt Nam, Nxb. Văn hóa Dân tộc, tr. 415.  
159 Đinh Thị Quyết (2006), “Các nghi lễ nông nghiệp truyền thống của người Tơ Dră, ở xã Đăk Tơ Lung (Kon 

Tum)”, trong Ngô Đức Thịnh, sđd, tr. 399-419.  
160 Phan Xuân Viện (2013), “So sánh tín ngưỡng hồn lúa trong đời sống văn hóa cổ truyền của hai nhóm tộc 

người Nam Đảo và Môn Khơme ở Trường Sơn – Tây Nguyên”, Khoa học xã hội, số 08, tr. 84. 
161 Phan Xuân Viện (2013), sđd, tr. 84. 
162 Phan Xuân Viện (2013), sđd, tr. 83-84. 
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 Có thể nói, tín ngưỡng hồn lúa đã tạo ra những điểm tương đồng nhất định 

cho những lễ và lễ hội của cộng đồng người Tây Nguyên bản địa. Mỗi một loại 

hình lễ và lễ hội này, sẽ cúng một hoặc vài vị thần tự nhiên khác nhau (thậm chí 

cả tổ tiên) và được tổ chức ở những phạm vi khác nhau: gia đình hay cộng đồng. 

Những lễ thường tổ chức ở phạm vi gia đình, còn lễ hội thường được tổ chức ở 

quy mô cả làng. Đơn cử như với người Ba Na ở Gia Lai, các thần được thờ cúng 

và quy mô của một số lễ và lễ hội như sau163: 

Bảng 12:  Bảng Lễ hội, đối tượng cúng và quy mô lễ hội của  

người Ba Na ở Gia Lai. 

Tên lễ, lễ hội Đối tượng cúng Quy mô 

Lễ cúng thần nhà, thần bếp 

Thần trú trong nồi, 

thần trú trong cột, 

thần đất, thần trú 

trong cột lớn nhất 

nhà 

Gia đình 

Lễ gọi mưa Thần mưa, tổ tiên Cả làng 

Lễ cúng nông cụ làm nương rẫy 
Thần trú trong dao, 

quốc, xẻng... 
Gia đình 

Lễ cúng lúa dư sau khi trỉa Thần lúa Gia đình 

Lễ triệu hồn lúa về Yang, thần lúa,... Gia đình 

Lễ rưới nước cho lúa 
Yang, thần lúa, thần 

sấm sét... 
Gia đình 

Lễ/ lễ hội ăn cơm mới Yang, thần lúa... Gia đình, cả làng 

Lễ suốt lúa đại trà Thần lúa Gia đình 

Lễ đưa hồn lúa lên chòi Thần lúa Gia đình 

Lễ/ lễ hội đóng cửa kho Thần lúa Gia đình, cả làng 

Lễ đưa hồn lúa xuống chòi Thần lúa Gia đình 

Lễ hội cầu mưa Thần mưa Cả làng 

Lễ hội tạ ơn Yang, thần lúa... Cả làng 

Lễ hội cúng đầu mùa rẫy mới Yang, thần núi... Cả làng 

Lễ hội cúng giọt nước Yang, thần nước... Cả làng 

Lễ hội gọi hồn về 
Bok Kei Dei, 

Yang... 
Cả làng 

... ... ... 

 Tuy vậy, ngày nay, việc ở xen lẫn với những tộc người khác đã giúp 

người dân bản địa Tây Nguyên bắt đầu biết đến và áp dụng những phương thức 

canh tác hiện đại hơn vào sản xuất, chăn nuôi, giúp tăng năng suất và hiệu quả 

 
163 Lê Văn Kỳ, Thu Loan (2012), sđd, tr. 393-444. 
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trong sản xuất nông nghiệp. Thêm vào đó, các tộc người bản địa Tây Nguyên 

không chỉ còn trồng lúa, trồng ngô, họ còn trồng các loại cây công nghiệp khác 

như hồ tiêu, cà phê, cao su… đem lại lợi ích kinh tế cao hơn. Những thay đổi 

này đã làm cho sản xuất nông nghiệp ở Tây nguyên hiện nay ít phụ thuộc vào 

điều kiện tự nhiên hơn. Những tư duy mới trong sản xuất nông nghiệp đã làm 

thay đổi tín ngưỡng nông nghiệp vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thiên 

nhiên đầy bấp bênh ngày trước. Do đó, các loại hình lễ và lễ hội nông nghiệp 

cũng bắt đầu có những thay đổi cho phù hợp với nhận thức mới. Một số nghiên 

cứu tại các cộng đồng người Ba Na ở Gia Lai về những thay đổi trong lễ và lễ 

hội hiện nay như sau164:  

Bảng 13:  Bảng các lễ nông nghiệp truyền thống  

của người Ba Na ở Gia Lai165 

Tên lễ 

Nhóm Ba 

Na 

Konkơđeh 

Nhóm Ba 

Na 

Tơlô 

Nhóm Ba 

Na 

Bơhnâm 

Nhóm Ba 

Na 

Roh 

Cúng thần nhà, thần bếp x x X x 

Gọi mưa x x X x 

Trỉa lúa x 0 X 0 

Cúng nông cụ làm 

nương rẫy 
x x 0 0 

Cúng lúa dư sau khi trỉa 0 x X 0 

Gọi hồn lúa về x 0 0 0 

Rưới nước cho lúa x x X 0 

Ăn cốm mới (cơm mới) x 0 X x 

Đưa hồn lúa lên chòi 0 x X x 

Đóng cửa kho x x X x 

Đưa hồn lúa xuống chòi 0 x X 0 

Bảng 14:  Bảng các lễ nông nghiệp của người Ba Na ở Gia Lai hiện nay166 

Tên lễ 

Nhóm Ba 

Na 

Konkơđeh 

Nhóm Ba 

Na 

Tơlô 

Nhóm Ba 

Na 

Bơhnâm 

Nhóm Ba 

Na 

Roh 

Cúng thần nhà, thần bếp x x X 0 

Gọi mưa x x X 0 

Trỉa lúa x 0 X 0 

Cúng nông cụ làm 

nương rẫy 
x x 0 0 

 
164 Lê Văn Kỳ, Thu Loan (2012), sđd, tr. 444-452. 
165 Lê Văn Kỳ, Thu Loan (2012), sđd, tr. 415. 
166 Lê Văn Kỳ, Thu Loan (2012), sđd, tr. 416. 
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Cúng lúa dư sau khi trỉa 0 0 0 0 

Gọi hồn lúa về 0 0 X 0 

Rưới nước cho lúa 0 0 0 0 

Ăn cốm mới (cơm mới) x 0 X 0 

Suốt lúa đại trà x 0 0 0 

Đưa hồn lúa lên chòi 0 x X 0 

Đóng cửa kho 0 x X 0 

Đưa hồn lúa xuống chòi 0 0 0 0 

Bảng 15:  Bảng các lễ hội nông nghiệp truyền thống của  

người Ba Na ở Gia Lai167 

Tên lễ 

Nhóm Ba 

Na 

Konkơđeh 

Nhóm Ba 

Na 

Tơlô 

Nhóm Ba 

Na 

Bơhnâm 

Nhóm Ba 

Na 

Roh 

Lễ hội cúng đầu năm x 0 X 0 

Lễ hội cúng giọt 

nước 
0 x 0 x 

Lễ hội mừng lúa mới x 0 X 0 

Lễ hội đóng cửa kho 0 x 0 0 

Lễ hội tạ ơn thần lúa 0 x 0 0 

Lễ hội gọi hồn về 0 x 0 0 

Bảng 16:  Bảng các lễ hội nông nghiệp của người Ba Na  

ở Gia Lai hiện nay168 

Tên lễ 
Nhóm Ba Na 

Konkơđeh 

Nhóm Ba 

Na 

Tơlô 

Nhóm Ba 

Na 

Bơhnâm 

Nhóm Ba 

Na 

Roh 

Lễ hội cúng đầu năm x 0 0 0 

Lễ hội cúng giọt 

nước 
0 0 0 x 

Lễ hội mừng lúa mới x 0 X 0 

Lễ hội đóng cửa kho 0 0 0 0 

Lễ hội tạ ơn thần lúa 0 x 0 0 

Lễ hội gọi hồn về 0 x 0 0 

Như vậy, đối với loại hình lễ, số lượng lễ được thực hiện ở phạm vi nhỏ 

trong các gia đình bị suy giảm về số lượng. Một số các lễ không cần thiết như lễ 

cúng nông cụ, lễ cúng lúa dư sau khi trỉa,… được bỏ đi mà không có bất kỳ băn 

khoăn, tiếc nuối nào. Các lễ còn được thực hiện chủ yếu là những lễ đánh dấu 

các thời điểm quan trọng trong các vụ mùa sản xuất: Bắt đầu vụ mùa mới, thu 

 
167 Lê Văn Kỳ, Thu Loan (2012), sđd, tr. 443. 
168 Lê Văn Kỳ, Thu Loan (2012), sđd, tr. 444. 
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hoạch… Một số lễ thông dụng, được nhiều người biết tới là: lễ cúng thần nhà, 

thần bếp, gọi mưa, lễ trồng trỉa lúa, lễ mừng lúa mới, lễ đóng cửa kho,... Đặc 

biệt, ở một số vùng Ba Na sống gần người Kinh, ở thị trấn, nơi có sự du nhập 

của Tin Lành, các lễ gần như không còn và thay vào đó là những lễ thức tôn 

giáo. Đặc biệt là tầng lớp thanh niên đã không biết tới các lễ này.  

Đối với lễ hội, có khoảng 5 lễ hội lớn về nông nghiệp, nhưng tùy từng vùng, 

từng nhóm sẽ có các lễ hội khác nhau. Theo đó, mỗi nhóm Ba Na sẽ chỉ có từ 1 

đến 2 lễ hội lớn. Các lễ hội lớn của người Ba Na hầu hết được duy trì và gìn giữ 

cho tới hiện nay. Tuy nhiên, những yếu tố cấu thành nên lễ hội lại bị phai nhạt 

dần do sự tiếp xúc với các cộng đồng khác đem lối sống hiện đại du nhập vào 

cộng đồng. Ở nhiều lễ hội, người ta tổ chức đơn giản hơn, thời gian tập trung ở 

nhà rông ít hơn, các trò chơi cũng giảm đi. Ở một số lễ hội, phần hội chỉ gồm 

toàn người già tham gia. Các loại hình văn nghệ, trò chơi truyền thống không 

còn hấp dẫn giới trẻ và hầu như ít có. Một số trang trí tại một số nơi như cột 

gưng, bàn thờ… bị giản lược đi, hoa văn bị cắt bỏ…Ở một số cộng đồng, cồng 

chiêng một công cụ phục vụ đắc lực cho các lễ hội của các cộng đồng cũng bị 

đem bán… 

Thêm vào đó, khi nghiên cứu về cộng đồng người Ba Na, nhóm tác giả còn 

cho biết, một số những nhận thức chưa đúng đắn của đội ngũ cán bộ làm công 

tác văn hóa cũng đã làm phai nhạt đi các loại hình lễ, lễ hội của đồng bào. Việc 

lấy văn hóa người Kinh làm mẫu đã khiến cho một số lễ, lễ hội được khuyến 

khích gộp vào, tổ chức vào một số dịp như Tết Nguyên đán để cho tiện, cho vui; 

có một số nơi tổ chức na ná theo kiểu người Kinh… Một số khác lại quan niệm 

rằng văn hóa truyền thống của đồng bào là thấp kém, gắn với mê tín, dị đoan, hủ 

tục lạc hậu… nên làm cho đồng bào ở một số nơi nảy sinh sự tự ti, mặc cảm với 

văn hóa truyền thống… 

Hiện trạng mất đi hay giản lược trong khâu tổ chức và thêm các yếu tố mới 

trong một số lễ và lễ hội nông nghiệp truyền thống của một số nhóm thuộc cộng 

đồng người Ba Na ở Gia Lai trên đây, theo chúng tôi cũng là sự thay đổi chung 
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của các nghi lễ và lễ hội nông nghiệp ở các cộng đồng dân tộc bản địa khác tại 

Tây Nguyên.  

1.3.2. Đặc điểm của tín ngưỡng ở Tây Nguyên 

 Từ những phân tích về thực trạng của tín ngưỡng ở Tây Nguyên ở phần 

trước, chúng tôi xin đưa ra một số đặc điểm của tín ngưỡng ở Tây Nguyên hiện 

nay như sau: 

 Thứ nhất, tâm thức tôn giáo đa thần với quan niệm vạn vật hữu linh cho 

dù vẫn chi phối đời sống của đại đa số cộng đồng các dân tộc bản địa ở Tây 

Nguyên nhưng đã có xu hướng phai nhạt dần đi trong những năm gần đây. Tâm 

thức tôn giáo đa thần chỉ còn mạnh mẽ ở người già và phai nhạt dần ở lớp trẻ. 

Nó được thể hiện qua việc ở nhiều cộng đồng vẫn theo tín ngưỡng truyền thống, 

số lượng các lễ thức (trong đó có các lễ thức vòng đời người hay lễ thức nông 

nghiệp thờ thần lúa) đã không còn được thực hiện giống như trước mà theo 

hướng lược bỏ đi một số lễ thức, giản tiện đi cách thức tiến hành nghi lễ… Đối 

với những cộng đồng theo Công giáo hay Tin lành, tín ngưỡng truyền thống bị 

phai nhạt nhiều, thậm chí biến mất, đặc biệt là ở các cộng đồng theo Tin Lành. 

Nguyên nhân khiến cho việc suy giảm tâm thức tín ngưỡng đa thần ở các cộng 

đồng dân tộc bản địa Tây Nguyên ngoài lý do chuyển đổi tôn giáo còn do sự 

thay đổi của phương thức canh tác hiện đại hơn, ít phụ thuộc vào thiên nhiên 

hơn. Người Tây Nguyên hiện nay canh tác ruộng nước, trồng cây công nghiệp 

thay cho việc trồng cây trên nương rẫy đã làm cho tâm thức về thần linh không 

còn mạnh mẽ và dần biến mất. Ngoài ra, sự biến mất của không gian rừng, sự 

hiện đại hóa các hệ thống tưới tiêu đã làm cho những tri thức từ bao đời trong 

ứng xử với rừng, với nguồn nước… dần dần bị mai một và quên lãng.  

 Thứ hai, đi cùng sự phai nhạt của tín ngưỡng đa thần, các thực thành văn 

hóa theo tín ngưỡng truyền thống ở Tây Nguyên đang có xu hướng được khôi 

phục một cách có chọn lọc theo hướng sân khấu hóa. Đi cùng sự phai nhạt của 

tín ngưỡng đa thần, hệ thống các lễ và lễ hội văn hóa dựa trên cơ sở của tín 

ngưỡng này cũng có xu hướng ngày một giảm sút, ảnh hưởng tới việc gìn giữ 

văn hóa và bản sắc tộc người. Đứng trước tình hình đó, nhà nước với chủ trương 
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xây dựng một “nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” đã đưa ra những 

chính sách nhằm bảo tồn các nét văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây 

Nguyên đang có nguy cơ mai một ấy. Nhưng không phải thực hành văn hóa nào 

cũng được bảo tồn, mà chỉ những thực hành văn hóa nào không bị coi là lạc hậu, 

mê tín, ảnh hưởng tới sự phát triển của tộc người mới được bảo tồn. Hệ quả là 

một số các thực hành văn hóa như “lễ đâm trâu cúng thần, tập tục đóng khố, 

nhiều tập tục bói toán, những biểu tượng mẫu hệ như nhà dài…”169 đều bị loại 

bỏ. Trong khi đó, một số nghi lễ lại được nâng tầm để bảo tồn, phát huy theo 

hướng sân khấu hóa, di sản hóa như các diễn tấu cồng chiêng, cúng bến nước... 

Cần phải nói thêm, cồng chiêng trong văn hóa truyền thống của các dân tộc bản 

địa Tây Nguyên chỉ được sử dụng trong các dịp tế lễ, là công cụ để kết nối với 

thế giới thần linh; hay việc cúng bến nước hiện nay được thực hiện chỉ để phục 

vụ quay phim, chụp ảnh phục vụ cho các mục đích quảng bá và du lịch…170. Do 

thế, người dân bản địa Tây Nguyên đã mất đi độc quyền và trở nên thụ động 

trong việc thực hành chính văn hóa truyền thống của dân tộc mình.  

 Thứ ba, tín ngưỡng truyền thống của người Tây Nguyên bản địa trong bối 

cảnh hội nhập chủ yếu tiếp thu và chịu ảnh hưởng của các thực hành tín 

ngưỡng/tôn giáo của người Kinh – tộc người đa số. Đáng chú ý nhất phải là các 

nghi thức trong cưới xin, tang ma. Đơn cử như đối với việc tang ma, người Tây 

Nguyên xưa hầu hết không thờ người mất trong nhà, nhưng hiện nay nhiều gia 

đình người Ê Đê, Na Na, Gia Rai lập bàn thờ người mất tại nhà, treo ảnh người 

quá cố; đặt cả bát hương, khắc bia mộ ở nhà mồ; chăm sóc bia mộ chu đáo thay 

vì bỏ mả như trước kia... 171. Đối với việc cưới xin, một số cách thức tổ chức 

trong đám cưới người Kinh như trang phục, cỗ bàn, âm nhạc,... cũng đã du nhập 

vào các đám cưới của cộng đồng dân tộc bản địa nơi đây.  

 
169 Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Phương, Trần Hoài, Đoàn Thị Tuyến 

(2019), sđd, tr. 287. 
170 Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Phương, Trần Hoài, Đoàn Thị Tuyến 

(2019), sđd, tr. 287. 
171 Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Phương, Trần Hoài, Đoàn Thị Tuyến 

(2019), sđd, tr. 290-293. 



109 

Tiểu kết chương 1 

Tây Nguyên là khu vực có vị trí địa lý quan trọng về an ninh, quốc phòng, là 

khu vực có đặc thù về văn hoá tộc người. Đây là khu vực được Đảng, Nhà nước 

quan tâm với nhiều chương trình phát triển kinh tế-xã hội. Đời sống của người 

dân nơi đây đã được nâng cao hơn trước nhiều, tuy nhiên, so với mặt bằng 

chung của cả nước vẫn còn nhiều hạn chế.  

Về tôn giáo, tín ngưỡng. Ở Tây Nguyên hiện nay có 4 tôn giáo là Phật giáo, 

Công giáo, Tin Lành và Cao Đài. Ngoài ra, còn có một số tín đồ của các tôn 

giáo khác như Phật giáo Hoà Hảo, Baha’i, v.v.. tuy nhiên, số lượng ít, sinh hoạt 

tại gia đình. Khoảng 15-20 năm trước, Tây Nguyên là điểm nóng của tôn giáo, 

nhất là Tin Lành. Sự phát triển của Tin Lành khi ấy được xem là “không bình 

thường”, phát triển “nóng” khi mà có hiện tượng đồng bào dân tộc thiểu số tại 

chỗ ồ ạt chuyển sang theo Tin Lành, kèm theo đó là rất nhiều vấn đề về mặt văn 

hoá, xã hội, quan hệ tộc người, thậm chí là an ninh quốc phòng. Đến nay, tình 

hình tôn giáo ở Tây Nguyên đã đi vào ổn định. 

Ngoài các tôn giáo nói trên, Tây Nguyên còn có nhiều hiện tượng tôn giáo 

mới, trong số này, có những hiện tượng đã gây ra rất nhiều phức tạp về trật tự an 

toàn xã hội, thậm chí là an ninh quốc gia như hiện tượng Hà Mòn (Kon Tum). 

Bên cạnh đó, tín ngưỡng truyền thống của các tộc người Tây Nguyên như tín 

ngưỡng nông nghiệp, tín ngưỡng vòng đời… vẫn đang được duy trì trong một 

bộ phận các dân tộc thiểu số, tuy nhiên, các tín ngưỡng này đang có nguy cơ mai 

một do tác động của các tôn giáo.  
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Chương 2: Tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống văn hoá, xã hội ở Tây 

Nguyên hiện nay 

2.1. Tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống văn hoá ở Tây Nguyên 

2.1.1. Vài nét khái quát về đời sống văn hóa ở Tây Nguyên 

Đời sống văn hóa ở Tây Nguyên mang đặc trưng cơ bản của nền văn hóa gắn 

với truyền thống nông nghiệp nương rẫy, thiên về săn bắt, kém về đánh cá, có sự 

phát triển không đều nhau về kinh tế - xã hội. Gắn với những đặc điểm địa lý 

của vùng đất, đời sống văn hóa Tây Nguyên mang những sắc thái vô cùng phong 

phú, đa dạng. Các cộng đồng tộc người ở Tây Nguyên sử dụng nhiều loại ngôn 

ngữ phong phú, đa dạng về phong tục tập quán, tín ngưỡng, trang phục, nghệ 

thuật trình diễn và văn hóa ẩm thực. Theo nhận định của tác giả Đỗ Quang Hưng 

và các cộng sự thì “xã hội Tây Nguyên truyền thống vốn duy trì những yếu tố 

văn hóa sơ khởi tiêu biểu cho nền văn hóa bản địa cổ đại ở miền lục địa Đông 

Nam Á”.172 Việc duy trì đậm nét những yếu tố văn hóa cổ sơ tiêu biểu cũng 

khiến các cộng đồng cư dân ở Tây Nguyên sở hữu những nét bản sắc độc đáo 

với nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể hết sức quý giá, như: đàn đá, cồng 

chiêng cùng các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian, sinh hoạt cộng đồng 

phong phú và kho tàng văn học dân gian đặc sắc. 

Khi nói tới đời sống văn hóa Tây Nguyên, không thể không nhắc tới những 

đặc trưng tiêu biểu như văn hóa cồng chiêng, sử thi và các lễ hội truyền thống. 

Cồng chiêng là những loại nhạc cụ có nguồn gốc từ lâu đời, được sử dụng trong 

nhiều nghi lễ và hoạt động của cộng đồng như các lễ hội, nghi lễ vòng đời 

người, vòng đời cây lúa, mừng nhà mới, vv... Trong đời sống văn hóa của các 

cộng đồng ở Tây Nguyên, cồng chiêng được coi là ngôn ngữ giao tiếp giữa con 

người với thế giới siêu nhiên, thần thánh; cồng chiêng cũng là sự gắn kết giữa 

các thành viên cộng đồng, là hồn cốt của buôn làng. Cách thức chơi cồng chiêng 

cũng đa dạng và được sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp với từng nghi lễ khác 

 
172 Viện Khoa học xã hội, Viện Nghiên cứu Tôn giáo (2007), Dự án Điều tra cơ bản tình hình tôn giáo tín 

ngưỡng ở các tỉnh Tây Nguyên hiện nay. Đề xuất luận cứ và giải pháp cho việc ổn định chính trị và phát triển 

bền vững về kinh tế - xã hội trên địa bàn Tây Nguyên, Báo cáo tổng quan, Chủ nhiệm: GS. TS. Đỗ Quang Hưng, 

tr. 36, 37. 
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nhau. Ngày 25/11/2005, Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên của Việt Nam đã 

được UNESCO chính thức công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền 

khẩu của nhân loại.  

Bên cạnh cồng chiêng, sử thi cũng được coi là những di sản văn hóa có giá 

trị đặc sắc góp phần hình thành nên nền tảng thần thoại, anh hùng ca, phản ánh 

nhận thức của người xưa về sự hình thành thế giới tự nhiên, về con người và đời 

sống vật chất, tinh thần của họ. Trong kho tàng sử thi Tây Nguyên đồ sộ, bên 

cạnh những tác phẩm sử thi đã được biết đến rộng rãi như Đăm San của người Ê 

Đê, Xinh Nhã của người Gia Rai, còn có những bộ sử thi có sự liên kết hệ thống 

khá hoàn chỉnh, được một số nhà khoa học ví như có thể sánh ngang với các bộ 

sử thi nổi tiếng thế giới, như Ot’Drông của người Mnông, Dông của người Ba 

Na, Dăm Diông của người Xê Đăng,… 

Lễ hội truyền thống là những hoạt động thể hiện bao quát nhất những đặc 

trưng văn hóa và tôn giáo, tín ngưỡng của các cộng đồng ở Tây Nguyên. Mỗi lễ 

hội có thể coi là tổng hòa những yếu tố văn hóa truyền thống đặc sắc của một 

cộng đồng. Trong lễ hội, chúng ta có thể quan sát những người dân Tây Nguyên 

trong bộ trang phục truyền thống, điệu múa của các cô gái hoặc điệu nhún của 

các chàng trai trong nhịp cồng và tiếng chiêng ngân vang. Đặc biệt, những nghi 

lễ trong lễ hội ở Tây Nguyên thường mang tính biểu tượng cao, thể hiện những 

quan niệm về thế giới tự nhiên và con người từ thời cổ sơ.  

Tín ngưỡng truyền thống trong văn hóa Tây Nguyên 

Tín ngưỡng truyền thống trong văn hóa Tây Nguyên chính là một phần quan 

trọng nhất góp phần hình thành nên đặc trưng văn hóa Tây Nguyên như chúng ta 

thấy ngày hôm nay. Cho đến giữa thế kỷ XX, người dân Tây Nguyên vẫn giữ 

được sắc thái văn hóa tương đối biệt lập vì địa hình đặc thù nơi đây. Đa phần 

người dân sống bằng nghề làm rẫy (phát – cốt – đốt – trỉa) và sử dụng đất luân 

phiên. Về cơ bản, người dân Tây Nguyên trồng lúa rẫy nhưng cũng trồng ngô, 

sắn, các loại rau củ quả và thuốc lá hoặc thuốc lào. Bên cạnh đó còn có các con 

vật nuôi như gà, vịt, lợn, dê, bò, trâu, bên cạnh đó người dân Tây Nguyên cũng 

đánh cá để bổ sung thực phẩm cùng các công việc như săn bắn trong rừng. 
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Trước khi có sự du nhập của các tôn giáo, hầu hết các dân tộc thiểu số nơi đây 

thực hành tín ngưỡng đa thần, tin vào vạn vật hữu linh và thế giới sau cái chết. 

Họ tin rằng thần linh hiện hữu ở mọi nơi, trên trời, mặt đất, dưới lòng đất. Thần 

linh tham dự và chi phối mọi hoạt động của con người, vì vậy, người dân rất coi 

trọng việc cúng bái, cầu xin thần linh với nhiều hình thức như cúng Giàng 

(Trời); cúng thần sông, thần suối, thần bến nước, thần rẫy, thần cây, thần rừng; 

cúng hồn; cúng ma; cúng cho người ốm; cúng cho người chết; v.v…173 Các cộng 

đồng tộc người ở Tây Nguyên chia sẻ nhiều đặc điểm văn hóa thống nhất, nhưng 

mỗi tộc người, mỗi nhóm địa phương lại có những biểu hiện đa dạng, đặc thù, 

mang dấu ấn riêng mà thể hiện rõ nét nhất là trong sinh hoạt tôn giáo, tín 

ngưỡng. 

Đời sống tín ngưỡng của các tộc người ở Tây Nguyên rất sâu sắc. Như nhận 

định của các học giả Nguyễn Kinh Chi và Nguyễn Đổng Chi thì “tín ngưỡng là 

nền tảng cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của họ, mỗi lời nói, mỗi hành động của 

con người đều có thể chịu tác động của đức tin.174 Khi nghiên cứu về đời sống 

tín ngưỡng của người Mnông, một trong những tộc người tại chỗ có lịch sử lâu 

dài nhất trong khu vực Tây Nguyên, tác giả Lê Văn Lợi nhận định rằng: “trên cơ 

sở tín ngưỡng đa thần, người M’Nông đã xây dựng một hệ thống nghi lễ phong 

phú, đa dạng, giàu bản sắc với hai hệ thống nghi lễ vòng đời và nông nghiệp. 

Người M’Nông hiểu được mối quan hệ giữa con người và thế giới xung quanh 

là một thể thống nhất và cuộc sống của con người bị chi phối bởi rất nhiều yếu 

tố của thế giới tự nhiên đồng bào M’Nông đã hình dung ra hệ thống thần linh cư 

ngụ khắp nơi trong thế giới tự nhiên đó và có những thái độ ứng xử đối với tự 

nhiên qua các văn hóa nghi lễ và lễ hội”. Trong văn hóa tín ngưỡng của người 

M’Nông, hệ thống các vị thần linh khá phong phú và được hình thành một tổ 

chức ổn định. Bên cạnh các vị thần lành còn tồn tại các vị thần dữ, các loài ma 

 
173 Ban Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk (2013), “Vấn đề truyền bá và phát triển tôn giáo vào vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh 

Đắk Lắk”, báo cáo trong Hội thảo khoa học Biến đổi tôn giáo ở Tây Nguyên: Thực trạng, chính sách và giải 

pháp, do Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức tại Buôn Ma Thuột, tháng 7 năm 2013, 

tr. 21. 
174 Nguyễn Kinh Chi, Nguyễn Đổng Chi (2018), Người Bana ở Kon Tum, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 

125. 
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quỷ, do đó, đời sống con người cũng luôn tồn tại hai mặt thiện, ác; lành, dữ; may 

mắn, bất hạnh…175 Tương tự như quan niệm của người Mnông, nhiều cộng đồng 

tộc người khác ở Tây Nguyên như Ê Đê, Gia Rai, Ba Na,... đều có tín ngưỡng 

vạn vật hữu linh, coi các thần linh luôn tồn tại gắn với mọi sự vật, hiện tượng 

trong đời sống. Các thần linh chi phối mọi mặt đời sống, nên trong chu kỳ năm 

cũng như chu kỳ đời người, trong lúc may mắn cũng như lúc rủi ro, đồng bào 

các dân tộc thiểu số có nhiều tục cúng bái, nhiều điều kiêng kỵ và thế ứng xử 

của con người là phải có các nghi thức cầu cúng, lễ nghi phù hợp để ngăn ngừa 

điều xấu, mong ước điều lành.  

Qua tìm hiểu các quan niệm thế giới quan, nhân sinh quan, về triết lý sống 

trong tín ngưỡng truyền thống ở Tây Nguyên, có thể nhận thấy nhiều điểm 

tương đồng. Tuy nhiên, ở mỗi tộc người lại có sự độc đáo, riêng biệt mang đậm 

dấu ấn của từng cộng đồng, thể hiện qua các hình thức thực hành tín ngưỡng. 

Ngoài các loại hình tín ngưỡng, nhiều tôn giáo đã được du nhập vào Tây 

Nguyên như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài. Việc tiếp thu các tôn giáo 

này vào đời sống của các cộng đồng ở Tây Nguyên là một quá trình nhiều gian 

nan. Khi tin và thực hành tôn giáo độc thần, người dân buộc phải từ bỏ các vị 

thần của buôn làng. Thời gian đầu cải đạo, những người này phải hứng chịu 

phản ứng tiêu cực của những người khác, khiến họ phải rời khỏi nơi cư trú lâu 

đời và dời đến nơi sinh sống mới.176 Việc thực hành các tín ngưỡng bản địa cổ 

xưa đã được các tộc người ở Tây Nguyên duy trì qua bao thế hệ, có nhiều điểm 

không phù hợp, thậm chí nảy sinh nhiều mâu thuẫn với các quan niệm của các 

tôn giáo mới du nhập. Những mẫu thuẫn này là nguyên nhân dẫn đến nhiều biến 

đổi trong truyền thống văn hóa của các cộng đồng tại chỗ.  

Có thể nói, sự du nhập các tôn giáo đã tạo ra nhiều biến đổi trong đời sống 

văn hóa ở Tây Nguyên, làm cho các thành tố văn hóa bản địa có sự xáo trộn, tuy 

 
175 Lê Văn Lợi (2021), “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng truyền thống của người Mnông ở khu vực 

Tây Nguyên”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 479. 
176 Viện Khoa học xã hội, Viện Nghiên cứu Tôn giáo (2007), Dự án Điều tra cơ bản tình hình tôn giáo tín 

ngưỡng ở các tỉnh Tây Nguyên hiện nay. Đề xuất luận cứ và giải pháp cho việc ổn định chính trị và phát triển 

bền vững về kinh tế - xã hội trên địa bàn Tây Nguyên, Báo cáo tổng quan, Chủ nhiệm: GS. TS. Đỗ Quang Hưng, 

tr. 63 
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nhiên, các tôn giáo cũng góp phần đáng kể làm phong phú thêm sắc thái văn hóa 

Tây Nguyên, tạo ra những tác động tích cực trong quá trình phát triển chung của 

khu vực.  

2.1.2. Những đóng góp của tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống văn hóa ở 

Tây Nguyên 

Như vậy, vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng chính là một trong những vấn đề 

trọng tâm trong đời sống văn hóa của người dân Tây Nguyên hiện nay. Mặc dù 

các loại hình tôn giáo mới du nhập mang lại nhiều biến đổi, xáo trộn trong đời 

sống văn hóa – xã hội ở Tây Nguyên, nhưng theo tác giả Hoàng Thị Lan,177 bên 

cạnh tín ngưỡng truyền thống và nền tảng văn hóa bản địa thì khi các tôn giáo 

như Tin Lành, Công giáo, Phật giáo, Cao Đài du nhập và phát triển trong các 

cộng đồng ở Tây Nguyên, với những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của mình 

đã có những tác động tích cực nhất định vào sự phát triển của đời sống văn hóa 

của các cộng đồng. Nội dung dưới đây sẽ tập trung diễn giải một số đóng góp cơ 

bản của tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống văn hóa của các cộng đồng ở Tây 

Nguyên. 

Tôn giáo, tín ngưỡng đóng góp trong việc xây dựng lối sống, đạo đức  

Trong đời sống tín ngưỡng truyền thống, các tộc người luôn đề cao các giá trị 

đạo đức và mỗi thành viên trong cộng đồng đều có ý thức tự giác chấp hành, ai 

vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm. Có thể nói, đức tin trong tín ngưỡng truyền thống 

góp phần quan trọng trong việc giữ gìn kỷ cương và sự ổn định xã hội ở Tây 

Nguyên. 

Khi tôn giáo phát triển trong các cộng đồng dân tộc ở Tây Nguyên, những giá 

trị, chuẩn mực đạo đức của các tôn giáo cũng là những vấn đề được chú trọng: 

những điều khuyên răn trong cách ứng xử của con người với đấng siêu nhiên, 

với tự nhiên, giữa con người với con người, và con người với chính bản thân 

mình. Trong giáo thuyết của các tôn giáo vừa có những nét tương đồng, vừa có 

những điểm khác biệt, mới mẻ so với hệ giá trị tín ngưỡng truyền thống, tạo nên 

 
177 Hoàng Thị Lan (2021), “Tôn giáo trong đời sống văn hóa, xã hội đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây 

Nguyên hiện nay”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 6, tr. 99-103. 
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sức hút, góp phần thay đổi một số quan niệm, chuẩn mực đạo đức và lối sống 

của đồng bào. Đồng bào theo các tôn giáo tự giác tuân thủ những lời răn dạy, 

tích cực tu dưỡng đạo đức, sống hướng thiện, yêu thương gia đình, yêu thương 

đồng loại, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Các chuẩn mực đạo đức của 

cộng đồng được củng cố thêm bằng các điều răn, giới luật của các tôn giáo. 

Thực tế cho thấy, trong các cộng đồng dân tộc theo tôn giáo ở Tây Nguyên rất 

hiếm có tình trạng bỏ vợ, bỏ chồng không chính đáng, tình trạng ngược đãi, bạo 

hành trong gia đình, các loại tệ nạn xã hội ít xảy ra. 

Qua khảo sát đánh giá sự chuyển biến trong đời sống đạo đức cá nhân của 

đồng bào theo tôn giáo, có 66,67% trong số 450 cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã ở 

khu vực Tây Nguyên trả lời cho rằng các tôn giáo góp phần giáo dục tinh thần 

bình đẳng, hướng thiện.178 Thực tế cho thấy, đạo đức tôn giáo đã góp phần duy 

trì đạo đức xã hội trong một bộ phận đồng bào, góp phần hướng đồng bào đến 

hệ giá trị mới phù hợp với những giá trị và chuẩn mực của xã hội hiện đại, chân 

- thiện - mỹ. 

Khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu về tác động của tôn giáo, tín ngưỡng đối với 

đời sống tinh thần của người dân, đa số cho rằng khi thực hành tôn giáo, tín 

ngưỡng, họ tìm thấy sự thanh thản tâm hồn. Đặc biệt khi đến với một số tôn giáo 

như Công giáo, Tin Lành, người dân bày tỏ mong muốn được chuộc lại những 

lỗi lầm do họ gây ra đối với Chúa và với người thân của mình. Những tôn giáo 

này cũng giúp họ có nhận thức về sự bình đẳng trước Chúa, cho dù là ai, dù giàu 

hay nghèo.179 Những nhận thức trên đây có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp 

người dân ở Tây Nguyên xóa mờ đi những mặc cảm đã tồn tại trong các cộng 

đồng trong nhiều thế kỷ, thể hiện qua một số truyền thuyết về sự hình thành thế 

giới và sự phân tán các bộ lạc180 và quá trình xâm lấn của các cộng đồng dân tộc 

 
178 Hồng Khanh, Thu Hằng, Xuân Quý (2022), Tlđd. 

179 Đỗ Quang Hưng và các cộng sự (2007), Tlđd, tr. 158. 

180 Henri Maitre (2008), Rừng người Thượng, bản tiếng Việt do Lưu Đình Tuân dịch, Nguyên Ngọc hiệu đính, 

Nguyên Ngọc và Andrew Hardy biên tập, Andrew Hardy và Nguyễn Văn Huy giới thiệu, Nxb Tri thức, Hà Nội, 

tr. 159. 
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khác như người Chăm,181 người An Nam,182 người Lào,183 người Xiêm,184 và sau 

đó là hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ.  

Trong các sử thi Tây Nguyên, bên cạnh các sử thi kể về quá trình hình thành 

đất và nước, hình thành tộc người… có một nội dung tương đối lớn kể về các vị 

anh hùng (vì vậy mà sử thi còn được gọi là các bản anh hùng ca), đó là các vị có 

công với cộng đồng trong các việc mở đất, bảo vệ không gian sống,… Truyền 

thống tôn vinh các vị tiền nhân có công thể hiện đạo lý trọng ơn nghĩa, có ý 

nghĩa quan trọng trong việc xây dựng giá trị đạo đức của cộng đồng. 

Các tôn giáo cũng hướng người dân tới thực hành đạo đức phù hợp với các tín 

điều mà tôn giáo đó quy định. Trong đó, điều quan trọng nhất là định hình và 

bồi dưỡng niềm tin cho tín đồ, sau đó là hướng đến giáo dục nhân bản, tức là 

đào tạo những nền tảng của một con người xã hội với các đặc trưng, đức tính 

phù hợp theo nhãn quan tôn giáo. Giáo dục tôn giáo rất coi trọng tính kỷ luật cá 

nhân khi đưa ra những khuôn mẫu giá trị hay tín điều, các quy ước về những 

điều nên hay không nên làm. Các giới luật, tín điều, luân lý của tôn giáo có tác 

động tích cực đến việc điều chỉnh hành vi của các tín đồ, tạo ra sức đề kháng đối 

với sự cám dỗ, phạm vào điều xấu trong đời sống xã hội. Để thực hiện chức 

năng giáo dục, các tôn giáo đã cung cấp cho tín đồ của mình nhiều tri thức 

phong phú để tôn vinh những giá trị cao đẹp của cuộc sống như những câu 

chuyện về cuộc đời của đức Phật, Chúa Giêsu, hay các kiến thức văn hóa, nghệ 

thuật, khoa học khác,… 

Tôn giáo, tín ngưỡng góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 

Khi du nhập và phát triển trong vùng đất Tây Nguyên, các tôn giáo đã góp 

phần tác động tới tâm lý đa số người dân, từ chỗ tự ti, khép kín trở nên hòa 

nhập, cởi mở và tự tin hơn. Những thói quen sinh hoạt hằng ngày cũng dần dần 

thay đổi theo hướng khoa học hơn, vệ sinh hơn. Việc truyền giáo cũng kết hợp 

với giáo dục những tri thức khoa học cơ bản, giúp cho người dân tộc thiểu số 

 
181 Henri Maitre (2008), Sđd, tr. 190 - 193. 

182 Henri Maitre (2008), Sđd, tr. 196-200.  

183 Henri Maitre (2008), Sđd, tr. 233-234. 

184 Henri Maitre (2008), Sđd, tr. 242. 
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nâng cao trình độ nhận thức. Các tín đồ tôn giáo luôn nhận được những lời 

khuyên của các chức sắc tôn giáo về việc thực hiện nếp sống văn minh, tiến bộ 

như không chây lười, không uống rượu, cờ bạc, bỏ những hủ tục... Đồng thời, 

các tín đồ được dạy cách thực hiện sản xuất theo hình thức tập trung, chuyên 

canh, mang lại hiệu quả cao hơn; nhà cửa được xây dựng khang trang, sạch sẽ; 

những tập tục nặng nề về ma chay, cưới xin, những hủ tục dành cho người chết, 

nhiều vấn đề kiêng cữ… cũng dần được loại bỏ.  

Những nghi lễ tôn giáo thường được thực hiện giản đơn và tiết kiệm hơn so 

với sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống, do vậy, đã góp phần thay đổi những quan 

niệm, tập tục lạc hậu, những quy định nghi lễ rườm rà, tốn kém; đồng thời nâng 

cao ý thức giữ gìn vệ sinh, môi trường. Kết quả khảo sát trong 302 người theo 

tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên (Phật giáo 77; Công giáo 153 và Tin Lành 72) 

cho thấy: có 50,95% tín đồ cho rằng, theo tôn giáo không phải thực hiện nhiều 

nghi lễ rườm rà tốn kém; 78,15% cho rằng quy định không được uống rượu say 

của tôn giáo là phù hợp; 98,34% cho rằng tôn giáo hướng dẫn giữ gìn vệ sinh, 

môi trường.185 Tôn giáo cũng giúp bà con Tây Nguyên thay đổi lối sống, phù 

hợp với điều kiện mới, đặc biệt là trong cộng đồng theo Công giáo và đạo Tin 

Lành. Ở hai cộng đồng này, bà con khi ốm đau không còn mời thày mo, thày 

cúng về đuổi ma, trừ tà mà đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh; cưới hỏi, tang ma 

được thực hiện theo các nghi lễ tôn giáo, tiết kiệm hơn và từ bỏ nhiều nghi lễ, 

tập quán lạc hậu. Một cán bộ làm công tác tôn giáo ở tỉnh Kon Tum cho biết: 

“Trước đây, trong lễ cưới, lễ tang, lễ bỏ mả, người dân tộc giết trâu bò ăn uống 

no say vài ba ngày. Nhưng ngày nay, nhờ sự tuyên truyền của các linh mục, mục 

sư, tình trạng nói trên đã hạn chế rất nhiều, hiện tượng giết mổ trâu bò, rượu chè 

dài ngày gần như không còn trong người dân tộc theo đạo”.186Tham gia tôn giáo, 

đồng bào cũng tích cực tham dự các hoạt động cộng đồng như cầu nguyện, tu 

học, nhờ đó mở rộng quan hệ xã hội, có thêm sự động viên, tương trợ nhau khi 

 
185 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Tư liệu khảo sát, điền dã của đề tài Những vấn đề mới trong tôn 

giáo, tín ngưỡng ở vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay, thực hiện tại Đắk Lắk, Kon Tum, Lâm Đồng các năm 

2018-2020. 
186 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tlđd. 
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khó khăn, có thêm kiến thức mới. Kết quả khảo sát cho thấy, 90,73% tín đồ tôn 

giáo cho rằng, tôn giáo đem lại cho họ sự an ủi về tinh thần, tâm linh; 89,74% 

tín đồ cho rằng, theo tôn giáo giúp họ mở rộng các mối quan hệ; 89,73% cho 

rằng được chia sẻ khi khó khăn, hoạn nạn và 80,53% cho rằng có thêm kiến thức 

mới để làm ăn.187 Qua đó có thể thấy, những giá trị văn hóa tôn giáo được một 

bộ phận cư dân ở Tây Nguyên tiếp nhận và thực hành trong cuộc sống, từ đó 

góp phần đẩy lùi những hủ tục, tập quán lạc hậu. 

Khi tìm hiểu về ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống các dân tộc thiểu số ở 

tỉnh Kon Tum, báo cáo của Ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum cho rằng, “đạo Phật 

truyền vào vùng đồng bào dân tộc đã góp phần bài trừ một số hủ tục, lạc hậu, mê 

tín. Những giáo lý, giáo luật của đạo Phật đã có ảnh hưởng tốt đối với nhận thức, 

hành vi của người đồng bào dân tộc thiểu số như biết sống có ích, vì mọi người, 

làm việc thiện, tin vào luật nhân quả, công bằng”.188 

Tôn giáo, tín ngưỡng góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống 

Trong quá trình truyền giáo, mở rộng ảnh hưởng, các tổ chức tôn giáo luôn 

thấm nhuần tư tưởng khoan dung trong tôn giáo, hướng tới sự hài hòa, “tốt đời 

đẹp đạo”. Do đó, các tôn giáo ở Tây Nguyên đã có những cách thức, biện pháp 

để từng bước hội nhập, tiếp nhận trở lại những giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc, 

vận dụng những giá trị văn hóa truyền thống một cách uyển chuyển, sáng tạo 

trong hoạt động tôn giáo.  

Với đường hướng hội nhập văn hóa, Công giáo đang từng bước nỗ lực đáp 

ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên bằng cách 

đào tạo các chức sắc, chức việc người dân tộc; dịch kinh sách ra tiếng dân tộc, 

dạy tiếng dân tộc cho đồng bào; tổ chức trưng bày hiện vật văn hóa các dân tộc; 

cho phép tín đồ thực hành một số sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng truyền thống; sử 

dụng cồng chiêng và mặc trang phục truyền thống trong các lễ hội tôn giáo hay 

các buổi lễ ở nhà thờ,... Nhiều nhà thờ Công giáo hòa trộn kiến trúc phương Tây 

 
187 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tlđd. 
188 Ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum (2013), “Phật giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum hiện 

nay”, báo cáo trong Hội thảo khoa học Biến đổi tôn giáo ở Tây Nguyên: Thực trạng, chính sách và giải pháp, 

Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức, tr. 53. 
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và nét kiến trúc nhà rông, hoa văn truyền thống của các cộng đồng dân tộc đã 

được xây dựng ở Tây Nguyên. 

Phật giáo cũng bước đầu có những biến đổi để thích nghi với bản sắc văn hóa 

các dân tộc Tây Nguyên. Đã có những mái chùa được thiết kế theo mái nhà rông 

như chùa Khánh Lâm, chùa Huệ Chiếu ở Kon Tum. Trong dịp lễ Phật đản năm 

2019, đồng bào ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã sử dụng voi Tây Nguyên rước 

ảnh Phật về các buôn làng. Trong sinh hoạt của đạo Tin Lành, cồng chiêng cũng 

được sử dụng ở một số điểm nhóm,... Có thể nói, xu thế hội nhập văn hóa dân 

tộc đã mang lại cho tôn giáo ở Tây Nguyên một diện mạo riêng, đồng thời góp 

phần bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa Tây Nguyên, làm phong phú đời sống văn 

hóa - nghệ thuật ở Việt Nam. 

Để thích nghi với môi trường văn hóa ở Tây Nguyên, phù hợp với đời sống 

tinh thần của các cộng đồng dân tộc ở khu vực này, các tôn giáo đã tìm hiểu và 

vận dụng di sản văn hóa cộng đồng trong việc phục vụ các nghi lễ tôn giáo, như 

cồng chiêng và các điệu múa, khúc dân ca. Theo truyền thống của các cộng 

đồng ở Tây Nguyên, cồng chiêng được sử dụng hầu hết trong lễ hội truyền 

thống, từ lễ hội chung của cộng đồng cho đến các sự kiện, nghi thức của từng 

gia đình. Trong các thánh lễ, sự kiện Công giáo, cồng chiêng cũng được sử dụng 

để trình diễn. Ví dụ như trong các đám rước, khi giám mục kinh lý hoặc thực 

hiện thánh lễ ở giáo xứ, giáo họ,… Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum thành lập 

đoàn cồng chiêng của người dân tộc thiểu số để đi biểu diễn vào các dịp đại lễ ở 

Trung ương và các tỉnh bạn. Việc làm này đã góp phần giúp cho Phật tử người 

dân tộc thiểu số có cơ hội giới thiệu bản sắc văn hóa tộc người với các cộng 

đồng khác, nâng cao niềm tự hào và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống của dân tộc mình189. Bên cạnh việc trình diễn cồng chiêng, các điệu 

múa dân gian cũng được sử dụng cho việc dâng lễ, dâng hoa. Tương tự như vậy, 

các giáo đưa một số bài dân ca vào thánh lễ bởi những làn điệu này vốn gần gũi 

với tâm thức của cộng đồng và dễ hát.  

 
189 Ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum (2013), Tlđd, tr. 54. 
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Kiến trúc các nhà thờ, nhà nguyện ở Tây Nguyên cũng được kết hợp giữa 

phong cách kiến trúc châu Âu với một số nét đặc trưng của kiến trúc nhà rông 

(Ba Na) hay nhà dài (Ê Đê). Trong số đó, đáng chú ý là nhà thờ gỗ ở Kon Tum 

có lịch sử hơn 100 năm, được xây dựng theo phong cách kiến trúc Roman kết 

hợp với kiến trúc nhà sàn của người Ba Na; nhà thờ B’đơ ở Lâm Đồng được xây 

dựng mô phỏng theo hình dáng ngôi nhà rông của người K’ho; hay Tòa Giám 

mục ở Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) là một quần thể gồm nhiều công trình trong 

đó điểm nhấn nổi bật là kiểu mái nhà rông. Cùng với kiến trúc mang đậm phong 

cách truyền thống, các công trình tôn giáo ở Tây Nguyên cũng được trang trí bởi 

nhiều hình tượng điêu khắc gỗ quen thuộc thường được thấy ở các nhà rông, nhà 

mồ.  

Có thể nói, trong quá trình truyền giáo, phát triển tôn giáo ở Tây Nguyên, các 

tôn giáo đã và đang gia tăng khả năng thích ứng của mình đối với đời sống văn 

hóa, phong tục tập quán của đồng bào. Việc làm này sẽ nâng cao hiệu quả cho 

công tác truyền giáo. Và ở phía ngược lại, nó tạo ra cầu nối để kích cầu cho các 

giá trị văn hóa và tri thức bản địa được gìn giữ, phát huy. Bên cạnh đó, các tôn 

giáo cũng đã và đang mang đến cho đồng bào những trải nghiệm mới về mặt văn 

hoá, đức tin, trang bị những phương tiện nhận thức mới phù hợp với xu thế phát 

triển của thời đại. Hiện nay, một số tôn giáo ở Tây Nguyên đang triển khai các 

chương trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc. Chiến lược này 

hướng đến việc tiếp cận sâu hơn vào các phong tục, tập quán, ngôn ngữ của 

đồng bào để từ đó, đưa giáo lí, lễ nghi thâm nhập vào các dân tộc cũng như loại 

bỏ các tập tục lạc hậu. Ngoài việc truyền tải nội dung giáo lý, giới luật, các tôn 

giáo sau khi tiếp cận được văn hóa truyền thống của các dân tộc còn giúp đồng 

bào in ấn, lưu trữ sách vở, mở mang tri thức, bảo tồn và phát triển ngôn ngữ dân 

tộc.190 Có thể nhận thấy, mặc dù sự tham gia các tôn giáo du nhập từ bên ngoài 

mang lại những thay đổi không nhỏ đối với sinh hoạt văn hóa truyền thống của 

các cộng đồng ở Tây Nguyên, nhìn chung, các tôn giáo đã góp phần nhất định 

 
190 Ngô Hữu Thảo (2004), Mối quan hệ giữa công tác dân tộc và công tác tôn giáo ở Tây Nguyên, Đề tài khoa 

học cấp Bộ, Ủy ban Dân tộc, Hà Nội, 2004, tr. 105 - 106. 
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trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể 

của các cộng đồng ở Tây Nguyên. 

Đặc biệt, sự ban hành Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và các chỉ đạo thực tiễn của Chính phủ đã tạo ra cơ hội thuận lợi để 

người dân Tây Nguyên phục hồi các phong tục, tập quán, lối sống truyền thống 

và tăng cường những giá trị văn hóa đặc trưng của họ. Hiện nay văn hoá của Tây 

Nguyên, cũng như ở nhiều khu vực khác trong cả nước, đã và đang trong quá 

trình quan tâm mạnh mẽ tới hoạt động bảo tồn di sản văn hóa, đặc biệt là văn 

hóa phi vật thể. Các giá trị quan trọng như những câu chuyện huyền thoại, 

truyện cổ tích, thơ ca, âm nhạc và các điệu múa đến nay vẫn được giữ gìn và hồi 

sinh chính là những tài sản vô giá của các tộc người bản địa ở Tây Nguyên. Trên 

hết, hồn cốt của văn hóa Tây nguyên chính là các thành tố văn hóa tín ngưỡng 

bản địa đã và đang được gìn giữ như chúng ta thấy ngày hôm nay. Chính vì 

những giá trị văn hóa to lớn đó mà di sản “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây 

Nguyên” đã được UNESCO ghi danh là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân 

loại vào ngày 25/11/2005. Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên với các sắc thái 

văn hóa vừa chung vừa riêng của các tộc người như Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, 

Mạ… Trong không gian văn hóa đó bao gồm nhiều thành tố nghệ thuật và nghi 

lễ. Các lễ hội có sử dụng cồng chiêng như Lễ mừng lúa mới hay Lễ cúng Bến 

nước và những địa điểm tổ chức các lễ hội đó như nhà dài, nhà rông, nhà gươl, 

bến nước, nhà mồ, các khu rừng cạnh các buôn làng Tây Nguyên,... mà phần 

trọng tâm luôn gắn với tín ngưỡng bản địa Tây Nguyên. 

Tôn giáo, tín ngưỡng đóng góp trong lĩnh vực giáo dục 

Ngay từ những thập niên giữa thế kỷ XIX, người Pháp đã đặt chân đến Tây 

Nguyên để truyền giáo. Trong quá trình truyền giáo, qua việc thâm nhập vùng 

đồng bào các dân tộc thiểu số, các giáo sĩ Công giáo, Tin Lành đã để lại một số 

công trình nghiên cứu về dân tộc học, văn hóa học có giá trị khoa học cao, là 

công cụ hữu ích không chỉ cho việc truyền giáo mà còn có ý nghĩa quan trọng 

đối với hoạt động giáo dục, nghiên cứu của các thế hệ sau. 
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Cùng với quá trình truyền giáo, mở rộng ảnh hưởng, thời gian qua, các tôn 

giáo đã đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực 

giáo dục ở Tây Nguyên. Ở một số nơi, tổ chức tôn giáo đã xây dựng được cơ sở 

giáo dục trường mầm non, dạy nghề, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở lưu trú cho học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức phòng khám và phát thuốc miễn phí cho 

người có hoàn cảnh khó khăn. Tại tỉnh Lâm Đồng, các tổ chức tôn giáo hiện có 

86 cơ sở giáo dục mầm non tư thục (Công giáo 85, Phật giáo 1); có 4 cơ sở dạy 

nghề; hàng chục cơ sở lưu trú cho học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 20 

cơ sở bảo trợ xã hội. Tại chùa Bửu Châu (Thành phố Pleiku), tỉnh Gia Lai có 

trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng hơn 50 trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Tại chùa Phổ 

Minh (thành phố Buôn Mê Thuột), tỉnh Đắk Lắk có trung tâm dưỡng lão và 

phòng khám Đông - Tây y),...191 Bên cạnh đó, một số dòng tu thuộc Công giáo 

còn tích cực tổ chức truyền dạy nghề thủ công truyền thống cho thanh niên. Việc 

này vừa có ý nghĩa trong việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, vừa tăng cường sự 

hiểu biết của giới trẻ về truyền thống văn hóa của cha ông, mặt khác có thể tạo 

điều kiện cho một bộ phận người dân cải thiện sinh kế, ổn định đời sống. Đối 

với các cơ sở thờ tự của Phật giáo như chùa hoặc tịnh xá, ngoài việc thực hiện 

các lễ nghi tôn giáo, các tín đồ còn được tiếp nhận những kiến thức xã hội, khoa 

học do các chức sắc Phật giáo truyền giảng, qua đó góp phần nâng cao nhận 

thức, mở rộng hiểu biết192 trong các cộng đồng dân tộc. 

Tôn giáo, tín ngưỡng tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường 

Quan niệm tôn trọng mối quan hệ giữa con người và thế giới tự nhiên thể hiện 

rõ trong tín ngưỡng truyền thống của các tộc người ở Tây Nguyên, các nghi lễ 

theo chu kỳ thời tiết, chu kỳ vụ mùa là cơ sở giúp người dân định hình ý thức 

bảo vệ môi trường và cách ứng xử hài hòa với thiên nhiên. Bên cạnh đó, các 

nghi lễ chuyển đổi gắn với chu kỳ phát triển của con người giúp mối quan hệ xã 

hội, quan hệ cộng đồng được gắn kết và phát triển bền vững. 

 
191 Hoàng Thị Lan (2021), Tlđd. 
192 Ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum (2013), Tlđd. 
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Sự tôn trọng mối quan hệ với thiên nhiên cũng thể hiện rõ trong các giáo lý 

Phật giáo, Công giáo. Những năm qua, các tôn giáo cũng tham gia tích cực vào 

phong trào bảo vệ môi trường do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động. Sau khi ký cam kết tham gia 

bảo vệ môi trường, các tổ chức tôn giáo trong vùng đã từng bước thực hiện, đưa 

vào chương trình hoạt động, bước đầu tạo được những hiệu ứng tích cực, lan tỏa 

ý thức bảo vệ môi trường trong đồng bào các dân tộc. Một số địa phương vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã hình thành những mô hình bảo vệ 

môi trường có ý nghĩa, như mô hình xây dựng giáo xứ, giáo họ “An toàn, sáng - 

xanh - sạch - đẹp” ở giáo xứ Thánh Mẫu, Phường 7, thành phố Đà Lạt, giáo xứ 

Phi Liêng, huyện Đam Rôn; khu dân cư bảo vệ môi trường của Mục sư Ha 

Thương ở thôn Đa Hoa, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng,...”193  

Khi tôn giáo tác động vào nhận thức bảo vệ môi trường như một nguyên tắc 

luân lý của con người thì dù không bị phát hiện nhưng con người sẽ có ý thức tự 

giác, có sự tự vấn lương tâm khi đứng trước hành vi phá hoại môi trường. Bởi 

vì, các giáo lý, các nguyên tắc luân lý đạo đức được giảng, được nghe đó sẽ tạo 

ra một rào cản ngăn ngừa hành vi từ gốc rễ. Đây có lẽ là một đóng góp không 

nhỏ của tôn giáo với đạo đức môi trường. Điểm mạnh của việc tác động của tôn 

giáo tới nhận thức bảo vệ môi trường chính là ở chỗ: Thay vì bó buộc và thụ 

động trong một ý thức nảy sinh do bối cảnh ngoại lai tác động tới con người thì, 

các tôn giáo đã tác động một cách chủ động và tự giác vào nhận thức bảo vệ môi 

trường từ nội tâm, từ ý thức con người. Kết quả khảo sát xã hội học của Viện 

Nghiên cứu Tôn giáo tại 5 tỉnh Tây Nguyên năm 2013, trong khuôn khổ của đề 

tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Nguyên 3, đã cho thấy những chỉ báo 

ban đầu về tác động của tôn giáo tới nhận thức của tín đồ về môi trường tại đây. 

Cuộc khảo cũng cho thấy thấy hầu hết các tín đồ hai tôn giáo lớn ở Tây Nguyên 

đều đã từng tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường của các tổ chức khác 

 
193 Dẫn theo Hoàng Thị Lan (2021), Tlđd.  
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nhau. Qua đó, có thể nhận thấy vai trò và giá trị tôn giáo trong việc truyền tải ý 

thức trách nhiệm môi trường tới người dân194. 

Như vậy, có thể nhận thấy trong bức tranh văn hóa các dân tộc ở Tây Nguyên, 

tôn giáo, tín ngưỡng đóng vai trò là một thành tố hạt nhân định hình nên những 

đặc trưng văn hóa của mỗi cộng đồng, tộc người và của khu vực Tây Nguyên. 

Bên cạnh việc khắc họa đặc trưng văn hóa khu vực thông qua các quan niệm, 

triết lý; trong thực tiễn, các loại hình tôn giáo, tín ngưỡng đang tồn tại và phát 

triển ở Tây Nguyên có nhiều đóng góp quan trọng đối với đời sống văn hóa của 

các cộng đồng cư dân trong khu vực, thể hiện ở nhiều lĩnh vực như: Xây dựng 

các giá trị đạo đức; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; bảo tồn và phát huy các 

giá trị di sản văn hóa truyền thống; xây dựng và phát triển giáo dục; bảo vệ môi 

trường; v.v…  

2.1.3. Một số nhận xét 

Có thể khẳng định rằng, các tôn giáo, tín ngưỡng đã góp phần mang lại những 

giá trị văn hóa quan trọng nhất trong đời sống văn hóa của các dân tộc ở Tây 

Nguyên, mang đậm nét đặc trưng của tộc người và vùng đất, đáp ứng nhu cầu 

đời sống văn hóa tinh thần ngày càng gia tăng của người dân. Để có thể biến 

những nguồn tài nguyên văn hóa của Tây Nguyên trở thành những tiềm lực hữu 

ích trong quá trình phát triển bền vững thì việc phát huy các giá trị tôn giáo, tín 

ngưỡng trong đời sống văn hóa ở Tây Nguyên là vô cùng cần thiết. Muốn làm 

được điều đó, trước hết chúng ta cần phải có những bước đi cần thiết của các 

nhà quản lý, nhà khoa học, cơ quan truyền thông, giáo dục… trong hoạt động 

nghiên cứu, giáo dục, quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc gắn với tôn giáo, tín 

ngưỡng, và cuối cùng là bảo vệ di sản văn hóa truyền thống.  

Về mặt nghiên cứu khoa học, để có thể đưa ra được những dự án phù hợp ta 

phải có những bản đánh giá và nghiên cứu thực trạng chính xác về tình hình hiện 

trạng. Như vậy, trước tiên ta cần phải có công việc thu thập thông tin một cách 

khoa học. Đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng, mặc dù 

 
194 Theo Ngô Quốc Đông (2021), “Tôn giáo với việc bảo vệ môi trường: Nhìn từ một khảo sát xã hội học”, Báo 

Thanh tra, ngày 24/10/2021. 



125 

các nhà nghiên cứu đi trước đã có những văn bản ghi chép, thậm chí là những bộ 

sưu tập (truyện cổ, những lời cầu nguyện, các bộ sách về phong tục tập quán…), 

nhưng còn có những mảng hoặc thể loại trong văn hóa mới được biết đến hoặc 

biết đến rất ít (nhạc, các điệu múa, sử thi, các bài hát của thày cúng…). Ngoài ra 

những hiểu biết và kiến thức của chúng ta gần như chỉ hạn chế và tập trung vào 

một số dân tộc, tộc người đặc biệt. 

Ngoài những nghiên cứu khoa học cụ thể, sẽ cần đến những công trình phổ 

biến về ngành nhân chủng học, về văn hóa các dân tộc thiểu số. Thiết nghĩ, để 

giải đáp những câu hỏi, những định kiến và những hiểu lầm thường gặp khi nói 

đến dân tộc thiểu số. Những công trình nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng và văn 

hóa tộc người sẽ rất hữu ích trong việc lý giải những hiểu lầm và định kiến đối 

với các dân tộc thiểu số.  

Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, giới thiệu và quảng 

bá những giá trị di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) của các cộng đồng dân 

tộc thiểu số. Trong đó cần phải nhấn mạnh vai trò của đài truyền thanh, vì đây là 

phương tiện truyền thông nhanh và hiệu quả nhất, thực sự có thể đến được với 

những người dân thuộc cộng đồng thiểu số. Trong số các tộc người sinh sống ở 

các vùng đất xa trung tâm, phần lớn họ không biết tiếng Việt và lại càng không 

biết viết hoặc biết đọc. Do vậy những tài liệu được in ấn hầu hết đều không đạt 

được hiệu quả đối với người dân Tây Nguyên.  

Trong quá trình hội nhập, các giá trị tôn giáo, tín ngưỡng cần được bảo vệ 

và phát huy để thực sự góp phần như là nguồn lực xã hội, tham gia vào việc phát 

triển bền vững đất nước, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của các cộng đồng, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực có chất 

lượng phục vụ cho phát triển và nhịp cầu giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế. 

Do đó, bằng nhiều hình thức khác nhau, cần phải tăng cường truyền thông, giới 

thiệu, quảng bá về các giá trị, đóng góp tích cực của tôn giáo, tín ngưỡng đối với 

đời sống văn hóa cũng như trong quá trình phát triển chung của toàn xã hội. 
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2.2. Tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống xã hội ở Tây Nguyên  

2.2.1. Vài nét khái quát về đời sống xã hội ở Tây Nguyên 

Tây Nguyên là khu vực quan trọng để phát triển văn hóa xã hội, là địa bàn chiến 

lược về an ninh - quốc phòng của Việt Nam. Nghị quyết số 23-NQ/TW (ngày 

6/10/2022) của Bộ Chính trị nêu rõ quan điểm Tây Nguyên có vai trò, vị trí 

chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường, 

quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Bộ Chính trị đánh giá, quy mô 

kinh tế của Tây Nguyên tăng nhanh, năm 2020 gấp hơn 14 lần năm 2002 và 3,1 

lần năm 2010. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai 

đoạn 2002 - 2020 đạt gần 8%/năm, tốc độ tăng trường của các khu vực kinh tế 

đều cao nhất so với các vùng. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 48 

triệu đồng, gấp 10,6 lần năm 2002. Giá trị văn hoá các dân tộc được bảo tồn, kế 

thừa và phát huy, một số di tích văn hoá lịch sử được tu bổ, tôn tạo, Không gian 

văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền 

khẩu và di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Hệ thống giáo dục, đào tạo 

được quan tâm đầu tư, mạng lưới y tế được củng cố. Bảo vệ môi trường, bảo tồn 

thiên nhiên, đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn nước được chú trọng. Tỉ lệ hộ sử 

dụng nước hợp vệ sinh vượt mục tiêu đề ra. Các chương trình mục tiêu quốc gia 

được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh 

thần của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Chính 

sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt, khơi dậy và nâng cao ý thức đoàn kết, 

tính tự lực trong việc phát triển sản xuất, giảm nghèo. Tuy nhiên, Đảng cũng 

nhận định, bên cạnh những thành tựu, Tây Nguyên còn những hạn chế, yếu kém, 

như tăng trưởng kinh tể thiếu bền vững, có xu hướng chậm lại; GRDP bình quân 

đầu người vẫn ở mức thấp nhất trong 6 vùng kinh tế - xã hội, giảm nghèo chưa 

bền vững, số hộ nghèo, cận nghèo lớn, nguy cơ tái nghèo còn cao; khoảng cách 

giàu - nghèo giữa các nhóm dân tộc chậm được thu hẹp; tỉ lệ xã đạt chuẩn nông 

thôn mới còn thấp… Tỉ lệ che phủ rừng giảm mạnh và không đạt mục tiêu đề ra; 

rừng tự nhiên suy giảm về cả diện tích và chất lượng. Nguồn nước có nguy cơ 

cạn kiệt, tình trạng khô hạn diễn biến thất thường... Chỉ sổ phát triển con người 
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(HDI) thấp nhất cả nước. Giáo dục, đào tạo chuyển biến chậm; chất lượng 

nguồn nhân lực, năng suất lao động thâp. Công tác chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ y 

tế cơ bản còn thấp so với mức trung bình cả nước195. Năm 2020, thu nhập bình 

quân đầu người của khu vực Tây Nguyên là 2.814 nghìn đồng/tháng, thấp gần 

nhất các vùng (chỉ cao hơn khu vực Trung du và miền núi phía Bắc với 2.745 

nghìn đồng/tháng, so với tính chung cả nước là 4.249 nghìn đồng/tháng). Tỷ lệ 

hộ nghèo ở Tây Nguyên đã giảm từ 18,5% năm 2016 xuống 11% năm 2020, 

những vẫn là tỷ lệ cao so với toàn quốc (4,8%). Trong cùng khu vực, Kom Tum 

và Gia Lai có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn các tính khác (22% và 18,4%)196. 

Hiện nay, tại khu vực Tây Nguyên có 54/54 dân tộc cùng chung sống, 

gồm các dân tộc bản địa và dân tộc từ nơi khác đến. Trong đó, dân tộc thiểu số 

chiếm tỷ lớn gồm các dân tộc: Ê Đê, Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ Triêng... Đặc điểm 

của cộng đồng tộc người ở Tây Nguyên là rất đa dạng về ngôn ngữ, tâm lý, 

phong tục tập quán và sự phát triển không đều nhau về kinh tế - xã hội197. Xã hội 

cổ truyền của các tộc người bản địa Tây Nguyên là bình đẳng và có sự gắn kết 

với nhau bởi nhiều mối ràng buộc. Điều đó được thể hiện qua việc thực hành 

nghi lễ, từ các nghi lễ trong gia đình như cưới xin, tang ma, ăn trâu đến các nghi 

lễ trong cộng đồng với sự tham gia của nhiều người, từ đó góp phần hình thành 

nên lối sống gắn kết các thành viên trong cộng đồng198.  

2.2.2. Những đóng góp của tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống xã hội ở 

Tây Nguyên 

2.2.2.1 Vai trò, đóng góp của các tôn giáo, tín ngưỡng trong lĩnh vực từ 

thiện xã hội, an sinh xã hội ở Tây Nguyên 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Yên (2018), cùng với quá trình truyền 

giáo, mở rộng ảnh hưởng, thời gian qua, các tôn giáo đã đóng góp tích cực vào 

các hoạt động xã hội, từ thiện vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Ở 

 
195 Nghị quyết số 23-NQ/TW (ngày 6/10/2022) của Bộ Chính trị  về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và 

bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
196 Theo Biểu số liệu khảo sát mức sống của Tông cục thống kê, 2020. 
197 Nguyễn Thị Ngân. Phát huy những giá trị văn hóa dân tộc với tín ngưỡng, tôn giáo ở Tây Nguyên. 

http://tapchimattran.vn/dai-doan-ket/phat-huy-nhung-gia-tri-van-hoa-dan-toc-voi-tin-nguong-ton-giao-o-tay-

nguyen-10134.html 
198 Nguyễn Thị Yên. Tôn giáo trong đời sống văn hóa, xã hội đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên 

hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 6.2018. 



128 

một số nơi, tổ chức tôn giáo đã xây dựng được cơ sở giáo dục trường mầm non, 

dạy nghề, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở lưu trú cho học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn; tổ chức phòng khám và phát thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó 

khăn. Tại tỉnh Lâm Đồng, các tổ chức tôn giáo hiện có 86 cơ sở giáo dục mầm 

non tư thục (Công giáo 85, Phật giáo 1); có 4 cơ sở dạy nghề; hàng chục cơ sở 

lưu trú cho học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 20 cơ sở bảo trợ xã hội. Tại 

chùa Bửu Châu (Thành phố Pleiku), tỉnh Gia Lai có trung tâm bảo trợ xã hội 

nuôi dưỡng hơn 50 trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Tại chùa Phổ Minh (thành phố Buôn Mê 

Thuột), tỉnh Đắk Lắk có trung tâm dưỡng lão và phòng khám Đông - Tây 

y)199… Với việc tham gia tôn giáo, đồng bào cũng tham dự các hoạt động cộng 

đồng cầu nguyện, tu học, có thời gian thư giãn, mở rộng quan hệ xã hội, có thêm 

sự động viên, tương trợ nhau khi khó khăn, có thêm kiến thức mới. Kết quả 

khảo sát cho thấy, 90,73% tín đồ tôn giáo cho rằng, tôn giáo đem lại cho họ sự 

an ủi về tinh thần, tâm linh; 89,74% tín đồ cho rằng, theo tôn giáo giúp họ mở 

rộng các mối quan hệ; 89,73% cho rằng được chia sẻ khi khó khăn, hoạn nạn và 

80,53% cho rằng có thêm kiến thức mới để làm ăn (Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh: Tư liệu khảo sát, điền dã của đề tài: Những vấn đề mới trong tôn 

giáo, tín ngưỡng ở vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay, thực hiện tại Đắk 

Lắk, Kon Tum, Lâm Đồng các năm 2018 - 2020)200. 

Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022, Phật giáo Kon Tum đánh giá đã 

tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, giếng khoan, xe lăn, phối hợp khám và 

phát thuốc miễn phí, phát quà từ thiện, tặng áo ấm mùa đông, tặng sách, vở, 

dụng cụ học tập cho học sinh, tặng quà cho người nghèo vào dịp lễ tết, tặng quà 

Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng, cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt… với 

tổng trị giá trên 31 tỷ đồng. Nhiệm kỳ VI (2022 - 2027), Phật giáo Kon Tum có 

kế hoạch tổ chức cho phật tử tham gia công tác từ thiện, công ích… thông qua 

các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh phát tâm ủng hộ vật 

chất cho đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh; xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa, 

 
199 Nguyễn Thị Yên. Tôn giáo trong đời sống văn hóa, xã hội đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên 

hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 6.2018. 
200 Nguyễn Thị Yên, Sđd. 
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nhà tình thương, nhà đại đoàn kết để nói lên tinh thần gắn bó giữa đạo và đời 

(theo Cổng thông tin điện tử tinh Kon Tum201). Tại Gia Lai, trước tình hình bão 

lụt ở miền Trung, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã kêu gọi sự đóng góp của 

các Tự viện, Tăng, Ni, Phật tử và những người hỏa tâm khác… cho công tác tổ 

chức các đoàn từ thiện trực tiếp đến tận các vùng bị thiên tại nặng để động viên, 

giúp đỡ, xoa dịu nỗi đau thương mất mát. Tổng số tiền làm từ thiện năm 2020 

của Phật giáo tỉnh Gia Lai là 18.283.000.000 (mười tám tỷ hai trăm tám mươi ba 

triệu đồng), thông tin theo trang tin điện tử Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai202). 

2.2.2.2. Vai trò, đóng góp của các tôn giáo, tín ngưỡng trong lĩnh vực y tế 

ở Tây Nguyên 

Nghiên cứu của Hoàng Thị Lan cho thấy, ngày nay, nhìn chung tín 

ngưỡng đa thần và quan niệm vạn vật hữu linh đã phai nhạt dần ở các tộc người 

Tây Nguyên tại chỗ, kể cả đối với các tộc người cư trú ở vùng sâu vùng xa. Điều 

đó được giải thích bởi tác động của sự thay đổi phương thức canh tác nương rẫy 

cổ truyền và bởi việc người dân được học tập tiếp thu các kiến thức khoa học 

cũng như vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp,... 

Đây cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự phai nhạt dần lối sống nương rẫy 

của đồng bào hiện nay… Điều đó cũng đã góp phần hình thành dần lối sống độc 

lập, tự chủ trước thần linh mà đi liền với nó là sự mai một dần lối sống cộng cư, 

tôn trọng tự nhiên và vạn vật… Tham gia tôn giáo, đồng bào thay đổi lối sống, 

phù hợp với điều kiện mới, đặc biệt trong bộ phận đồng bào theo Công giáo và 

đạo Tin Lành. Đồng bào theo Công giáo và đạo Tin Lành khi ốm đau không còn 

mời thày mo, thày cúng về đuổi ma, trừ tà mà đến cơ sở y tế để khám chữa 

bệnh203. 

Nguyễn Thị Ngân nhận định tôn giáo, đặc biệt là Công giáo và Tin Lành 

đã có vai trò nhất định trong việc tuyên truyền phổ biến tri thức khoa học kỹ 

thuật trong sản xuất, phổ biến những kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, 

 
201 Cổng thông tin điện tử tinh Kon Tum,  https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/41801/Dai-hoi-Dai-bieu-

Phat-giao-Viet-Nam-tinh-Kon-Tum-lan-thu-VI-(nhiem-ky-2022-%E2%80%93-2027).html 
202 Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai, http://phatgiaogialai.vn/tin-tuc/phat-giao-gia-lai-hoi-nghi-tong-ket-phat-su-

nam-2020-phuong-huong-hoat-dong-nam-2021 
203 Hoàng Thị Lan. Tôn giáo trong đời sống văn hóa, xã hội đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên 

hiện nay. Tạp chí Lý luận chính trị điện tử ngày 21.9.2021. 
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chăm sóc sức khỏe… Điều này cũng có nghĩa tôn giáo góp phần phát triển con 

người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường xã hội vốn lạc 

hậu, trì trệ của khu vực Tây Nguyên204. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu về mặt tín 

ngưỡng, giáo lý đạo Công giáo và Tin Lành có những điều răn được gắn với 

thực tiễn cuộc sống, như thực hiện nếp sống văn minh, tiến bộ, không chây lười, 

không uống rượu, cờ bạc, bỏ những hủ tục... Chính từ việc tuyên truyền, hướng 

dẫn của các giáo sĩ mà từ những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, những 

làng theo đạo đã biết làm ruộng nước, biết ngăn sông đắp đập, sử dụng trâu kéo 

cày, tổ chức các hình thức sản xuất tập trung, tuân thủ nghiêm túc lịch thời vụ; 

nhà cửa được xây dựng khang trang, sạch sẽ, những tập tục nặng nề về ma chay, 

cưới xin, những hủ tục như chết chôn chung, những kiêng cữ vô lý, nạn ma lai 

và cả những cách hành xử theo luật tục đều được xóa bỏ, đời sống kinh tế của 

một bộ phận người dân có đạo được nâng lên. Theo đạo Tin Lành, do được 

giảng dạy về nếp sống, quy phạm của mỗi tín đồ, nên nhiều đồng bào các tộc 

người thiểu số đã bỏ đi những tập tục lạc hậu, thực hiện đường hướng mới trong 

tổ chức đời sống, gia đình và xã hội. Đây là đóng góp đáng ghi nhận của Tin 

Lành đối với một bộ phận người thiểu số theo đạo. Người tin nhận đạo đã bỏ hút 

thuốc, uống rượu, cúng bái tốn kém, ăn chơi phung phí, dần hình thành những 

tập quán mới tốt đẹp như giữ vệ sinh làng buôn sạch sẽ hơn, cư xử với nhau thân 

ái hơn, tổ chức tang ma ít tốn kém hơn205. 

Phật giáo là tôn giáo có nhiều hoạt động rong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức 

khỏe. Theo thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiện có 655 phòng chẩn 

trị y học dân tộc, 1 phòng khám đa khoa đang hoạt động hiệu quả, khám và phát 

thuốc miễn phí, hàng chục nghìn bệnh nhân. Giáo hội cũng luôn có mặt đúng 

lúc, kịp thời cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, tham gia xóa đói giảm nghèo, 

chăm sóc người có công với đất nước... Tổng kinh phí huy động cho công tác từ 

thiện, xã hội trong 35 năm qua của Giáo hội ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng”206. 

 
204 Nguyễn Thị Ngân. Phát huy những giá trị văn hóa dân tộc với tín ngưỡng, tôn giáo ở Tây Nguyên, tham khao 

tại http://tapchimattran.vn/dai-doan-ket/phat-huy-nhung-gia-tri-van-hoa-dan-toc-voi-tin-nguong-ton-giao-o-tay-

nguyen-10134.html 
205 Nguyễn Thị Ngân, tài liệu đã dẫn. 
206 Đỗ Quang Hưng, tài liệu đã dẫn. 
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Trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, các tổ chức tôn giáo đã thực hiện 

nghiêm chỉnh quy định về phòng chống dịch, góp phần ngăn ngừa lây lan, ngăn 

chặn dịch bệnh. 

Thực hiện Công văn số 1868/UBND-KGVX ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh 

Kon Tum và Công văn số 97/BTG-THHC ngày 08/6/2021 của Ban Tôn giáo 

tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức, cơ sở tôn giáo, các tổ chức tín 

ngưỡng, tôn giáo; các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn tỉnh đã tạm 

dừng các hoạt động tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người; đồng 

thời treo biển thông báo về việc bắt buộc đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, vệ 

sinh tay với dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng… để người có tín ngưỡng, tôn 

giáo chấp hành công tác phòng chống dịch, bệnh. 

Bên cạnh đó, các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo còn tích cực tuyên truyền, vận 

động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của các ngành chức 

năng, thực hiện nghiêm giải pháp “5K” của Bộ Y tế; khuyến khích sinh hoạt tôn 

giáo, tín ngưỡng tại gia hoặc theo hình thức trực tuyến207. 

Hưởng ứng Thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid 19 

của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum, ngày 13/4/2020, Hòa thượng 

Thích Quảng Xả - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội 

Phật giáo tỉnh Kon Tum đã thay mặt Ban trị sự ủng hộ kinh phí 50 triệu đồng 

cho quỹ phòng chống dịch Covid-19. Hòa thượng Thích Quảng Xả cho biết thực 

hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trung ương 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh về phòng 

chống dịch Covid-19, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã hướng 

dẫn các cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ không tập trung đông người 

để tổ chức các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo; thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch covid -19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế trên các phương tiện thông tin đại 

 
207 Hồng Nhung. Các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum tích cực phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, theo http://bantongiao.snv.kontum.gov.vn/hoat-dong-tin-nguong,-ton-giao/Cac-to-chuc-tin-nguong,-

ton-giao--tren-dia-ban-tinh-Kon-Tum-tich-cuc-phong,-chong-dich-benh-Covid19-1428 
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chúng. Qua đây, Hòa thượng mong rằng, với sự đồng hành của chính quyền các 

cấp và toàn thể nhân dân tỉnh Kon tum, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi để người 

dân trở lại cuộc sống bình thường, an vui, hạnh phúc208. Thực hiện Chỉ thị số 

05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-

UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về một số biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon 

Tum đã ban hành công văn hướng dẫn các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết 

Nguyên Đán và rằm tháng giêng. Theo đó, chư tôn đức Tăng, Ni, trụ trì các cơ 

sở tự viện trên địa bàn tỉnh tuyên truyền phật tử, nhân dân nâng cao nhận thức 

về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh Covid-19; các cơ 

sở tự viện chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ thực hiện nghiêm thông điệp 

5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19 (khẩu trang - khử khuẩn - 

khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế) để bảo vệ mình và bảo vệ cộng 

đồng trong dịp Tết Nguyên đán, Lễ cầu an đầu năm và rằm tháng giêng; không 

phát tán thông tin không rõ nguồn gốc, phản bác những thông tin sai lệch về 

dịch bệnh gây hoang mang, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội209. 

Phật giáo Gia Lai nhận định, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến các hoạt 

động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo tỉnh Gia Lai nói 

riêng, nhiều hoạt động của Phật giáo đều không thể tổ chức. Qua đó, Ban Trị sự 

Giáo hội Phật giáo tỉnh đã chấp hành nghiêm và hướng dẫn Tăng, Ni, Phật tử 

thực hiện tốt các chỉ thị của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống 

dịch bệnh, đồng thời phối hợp tích cực với các cấp chính quyền để thực hiện các 

hoạt động từ thiện xã hội ý nghĩa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn 

tỉnh210. 

 
208 http://bantongiao.snv.kontum.gov.vn/hoat-dong-tin-nguong,-ton-giao/Ban-Tri-su-Giao-hoi-Phat-giao-Viet-

Nam-tinh-Kon-Tum-ung-ho-50-trieu-dong-de-chung-tay-cung-chinh-quyen-va-nhan-dan-phong-chong-

Covid19-318. 
209 http://bantongiao.snv.kontum.gov.vn/hoat-dong-tin-nguong,-ton-giao/Ban-Tri-su-GHPGVN-tinh-de-nghi-

cac-co-so-tu-vien-tren-dia-ban-tinh-tiep-tuc-thuc-hien-nghiem-cac-bien-phap-phong,-chong-dich-benh-Covid19-

trong-dip-Tet-Nguyen-Dan-va-Ram-thang-gieng-1401 
210 http://phatgiaogialai.vn/tin-tuc/phat-giao-gia-lai-hoi-nghi-tong-ket-phat-su-nam-2020-phuong-huong-hoat-

dong-nam-2021 
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Ở Đắk Lắk, nội dung và cách thức truyền đạo của các tổ chức tôn giáo trên 

địa bàn hiện nay đang có xu hướng dần dung hòa với văn hóa truyền thống; góp 

phần thực hiện tốt Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng 

chống tác hại rượu bia, Luật phòng chống tác hại thuốc lá... Thời gian qua, các 

tổ chức tôn giáo đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng 

khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, 

phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác góp 

phần phòng chống đại dịch Covid-19, ủng hộ công tác phòng chống dịch cũng 

như hỗ trợ người dân qua các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Các tôn 

giáo được đồng bào dân tộc thiểu số tiếp nhận, chọn lọc những tinh hoa về tư 

tưởng, đạo đức hòa trộn với hệ thống tín ngưỡng độc đáo của mình để trở thành 

một bộ phận khăng khít của truyền thống, bản sắc văn hóa ở Đắk Lắk. 

2.2.2.3. Vai trò, đóng góp của các tôn giáo, tín ngưỡng trong việc bảo vệ 

môi trường ở Tây Nguyên 

Theo tác giả Nguyễn Thị Ngân211, khi tôn giáo được truyền vào đã góp phần 

biến đổi tâm lý con người Tây Nguyên (chủ yếu là người dân tộc thiểu số) từ tự 

ti, khép kín trở nên hòa nhập hơn, cởi mở hơn, tự tin hơn. Ngay cả những thói 

quen sinh hoạt hàng ngày cũng dần dần thay đổi theo hướng khoa học hơn, vệ 

sinh hơn, tiến bộ hơn. Theo đạo Tin Lành, do được giảng dạy về nếp sống, quy 

phạm của mỗi tín đồ, nên dần hình thành những tập quán mới tốt đẹp như giữ vệ 

sinh làng buôn sạch sẽ hơn… 

Tác giả Hoàng Thị Lan cho biết, qua một khảo sát ở khu vực Tây Nguyên, 

có 67,11% cán bộ cho rằng, tôn giáo góp phần tích cực vào ý thức giữ gìn vệ 

sinh cá nhân, bảo vệ môi trường (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Tư 

liệu khảo sát, điền dã của đề tài: Những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở 

vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay, thực hiện tại Đắk Lắk, Kon Tum, Lâm 

Đồng các năm 2018 - 2020)212. Nghiên cứu của Ngô Quốc Đông cũng cho thấy 

các tôn giáo có tác động đối với nhận thức bảo vệ môi truờng. Kết quả khảo sát 

xã hội học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo tại năm tỉnh Tây Nguyên năm 2013 

 
211 Nguyễn Thị Ngân, tài liệu dã dẫn. 
212 Hoàng Thị Lan, tài liệu đã dẫn. 
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trong khuôn khổ đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 cho thấy, trong 399 

tín đồ Công giáo được hỏi trên địa bàn Tây Nguyên, thuộc chín thành phần tộc 

người khác nhau, có tới 374 người trả lời được nghe giảng về môi trường, chiếm 

93,7%. Trong khi số trả lời không được nghe giảng về môi trường chỉ là 25 

người, chiếm 6,3%. Tương tự, đối với 396 tín đồ Phật giáo trên địa bàn Tây 

Nguyên, thuộc bốn tộc người khác nhau, có 363 người được hỏi trả lời có nghe 

giảng về môi trường, chiếm 91,7%. Số người trả lời không được nghe giảng về 

môi trường là 33 người, chiếm 8,3%. Như vậy, có rất nhiều ý kiến ghi nhận tỷ lệ 

cao về tác động của tôn giáo tới nhận thức về môi trường của người tín đồ tại 

Tây Nguyên. Kênh đón nhận thông tin về môi trường của tín đồ chủ yếu từ bài 

giảng của chức sắc các tôn giáo cho thấy, đây là hoạt động tự thân của các tôn 

giáo. Việc tác động tới nhận thức môi trường của các tôn giáo ở Tây Nguyên 

còn thế hiện ở mối quan tâm của người tín đồ tới môi trường213. Đối với 399 tín 

đồ Công giáo được hỏi thì có 355 người trả lời quan tâm tới vấn đề môi trường, 

chiếm tỷ lệ 89%. Trong 10 tiêu chí quan tâm, môi trường chiếm vị trí thứ 5, cao 

hơn các vấn đề khác như: việc làm (82,0)%, kinh tế (86,7%), dân chủ (80,2%), 

pháp luật (83,5%), học vấn (84,7%). Với 396 tín đồ Phật giáo được hỏi, có 310 

người trả lời quan tâm đến vấn đề môi trường, chiếm tỷ lệ 78,3%. Trong 10 tiêu 

chí quan tâm, môi trường chiếm vị trí thứ 5, cao hơn các vấn đề khác như: việc 

làm (58,8%), dân chủ (60,2%), kinh tế (60,6%), luật pháp (71,7%), học vấn 

(65,9%). Số liệu trên cho thấy, hầu hết tín đồ Công giáo và Phật giáo ở Tây 

Nguyên được hỏi đều từng tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường của các tổ 

chức khác nhau. Trong đó, hoạt động bảo vệ môi trường của các đoàn thể chính 

trị xã hội chiếm vị trí chủ đạo trong hoạt động bảo vệ môi trường. Tổ chức tôn 

giáo dù tác động mạnh đến nhận thức người tín đồ, nhưng việc tổ chức hoạt 

động bảo vệ môi trường có lẽ chưa được nhiều. Do đó, lượng tín đồ tham gia 

hoạt động bảo vệ môi trường của các tổ chức tôn giáo thực hiện chưa cao. Tuy 

nhiên, tần suất tín đồ Công giáo và Phật giáo tham gia bảo vệ môi trường chiếm 

trên 50%, cao hơn hoạt động bảo vệ môi trường của các tổ chức khác ngoài các 

 
213 Ngô Quốc Đông, tài liệu đã dẫn. 
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đoàn thể từ phía Nhà nước. Điều này đặt ra vấn đề, đối với một vùng biến đổi 

mạnh mẽ về môi trường như Tây Nguyên hiện nay, chiến lược phát triển bền 

vững khu vực này nhất thiết phải tính đến vai trò của các tôn giáo trong việc 

truyền tải ý thức trách nhiệm môi trường tới người dân. 

Những năm qua, các tôn giáo cũng tham gia tích cực vào phong trào bảo vệ 

môi trường do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài 

nguyên và Môi trường phát động. Sau khi ký cam kết tham gia bảo vệ môi 

trường, các tổ chức tôn giáo trong vùng đã từng bước thực hiện, đưa vào chương 

trình hoạt động, bước đầu tạo được những hiệu ứng tích cực, lan tỏa ý thức bảo 

vệ môi trường trong đồng bào các dân tộc. Một số địa phương vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã hình thành những mô hình bảo vệ môi trường có 

ý nghĩa, như mô hình xây dựng giáo xứ, giáo họ “An toàn, sáng - xanh - sạch - 

đẹp” ở giáo xứ Thánh Mẫu, Phường 7, thành phố Đà Lạt, giáo xứ Phi Liêng, 

huyện Đam Rôn; khu dân cư bảo vệ môi trường của Mục sư Ha Thương ở thôn 

Đa Hoa, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng...214. 

Không chỉ các tôn giáo mà luật tục, tín ngưỡng người dân tộc bản địa Tây 

Nguyên cũng có nhận thức về bảo vệ môi trường. Tác giả Nguyễn Thị Quế 

Hương (2014)215 phân tích, đặc trưng của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên là 

sống gắn liền với núi rừng, sông suối. Họ sống giữa bạt ngàn núi rừng. Người 

đồng bào ở đây sống dựa vào những sản vật có sẵn của núi rừng, sông suối. Vì 

những mối quan hệ gắn bó thân thiết như vậy nên con người ở đây rất coi trọng 

và quan tâm đến không gian sống của mình. Do đó, việc bảo vệ môi trường là 

vấn đề người dân rất coi trọng. Luật tục Gia Rai đã có nhiều quy định về thái độ 

ứng xử của con người với môi trường thiên nhiên sống của mình như việc sử 

dụng và khai thác các nguồn tài nguyên. Theo tín ngưỡng người Gia Rai họ tôn 

thờ “đa thần” nên họ cho rằng núi rừng, sông suối đều có thần, các vị vị thần cai 

quản và bảo vệ. Núi rừng, sông suối là tài sản chung của cộng đổng buôn làng 

 
214 Hoàng Thị Lan, tài liệu đã dẫn. 
215 Nguyễn Thị Quế Hương. Quan niệm về bảo vệ môi trường của các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay. 

Hội thảo khoa học “Tôn giáo với phát triển bền vững Tây Nguyên - Quan điểm và giải pháp” (Chương trình 

KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KHCN-TN311-15, đề tài TN3/X06, Hà Nội, 2014). 
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nào, thì do buôn làng đó bảo vệ. Nêu việc khai thác và sử dụng không hợp lý sẽ 

bị làng xét xử và bị thần linh xử phạt, trừng trị rất nặng. 

Hoàng Văn Quynh cũng cho biết, luật tục người Êđê, người M’nông cũng có 

các quy định về việc ngăn chặn cháy rừng, bảo vệ môi trường216. Ngoài việc 

phòng ngừa cháy rừng, luật tục cũng quy định về việc quản lý, khai thác, bảo vệ 

rừng; bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên đất đai, bảo vệ động thực vật. Luật tục 

M’nông quy định: “Khu rừng sâu đâu phải của nai, Khu rừng đó là của tổ tiên, 

Khu rừng đó là của con cháu, Khu rừng đó là của ông bà, Khu rừng đó là của 

chúng ta” Do đó, nếu ai phá rừng sẽ bị lên án bằng cách: “Làm nhà đừng dùng 

cây nữa; Làm chòi đừng đừng dùng cây nữa; Làm rẫy không phát rừng nữa; Khi 

thiếu đói đừng đào củ nữa;...”217.  

2.2.3. Một số nhận xét 

Thực tiễn cuộc sống đã cho thấy quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, 

các chương trình, phối hợp hoạt động của các cơ qua chức năng và những giáo 

lý, tín điều tốt đẹp của tôn giáo đã trực tiếp giúp xây dựng đời sống xã hội ở Tây 

Nguyên. Cuộc sống của người dân Tây Nguyên nói chung, tín đồ tôn giáo ở Tây 

Nguyên nói riêng ngày một thay đổi và phát triển. Tôn giáo, với những giá trị tốt 

đẹp và tiềm năng mạnh mẽ, ngày càng thể hiện rõ vai trò là một nguồn lực xã 

hội, trong đó có ý nghĩa của nguồn lực xã hội đối với hoạt động từ thiện xã hội, 

an sinh xã hội; trong lĩnh vực y tế và trong việc bảo vệ môi trường ở Tây 

Nguyên. 

Để tiếp tục phát huy vai trò của tôn giáo đối với hoạt động từ thiện xã hội, an 

sinh xã hội; trong lĩnh vực y tế và trong việc bảo vệ môi trường, cần tiếp tục 

thực hiện các chủ trương, chính sách cụ thể, gắn kết các hoạt động của các tổ 

chức tôn giáo với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các kế hoạch 

phát triển vùng Tây Nguyên để có thể phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực, vai 

trò của tôn giáo trong đời sống xã hội,  

 
216 Hoàng Văn Quynh. Luật tục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở Việt Nam (Qua Luật tục của một 

số dân tộc thiểu số ở Tây Bắc và Tây Nguyên). Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

Tập 31, Số 3 (2015) 71 - 79. 
217 Hoàng Văn Quynh, Sđd. 
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Các tổ chức, tín đồ tôn giáo cần thực hiện nghiêm túc, đúng luật pháp các 

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát huy năng lực để đóng góp 

công sức trong việc xây dựng đời sống xã hội ở Tây Nguyên. Cần có sự tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của giáo dân, tín đồ và sự phối hợp hoạt động của 

các cơ quan chức năng như chính quyền, Mặt trận Tổ quốc… 

2.3. Tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống kinh tế ở Tây Nguyên 

Không chỉ có vai trò, đóng góp trong đời sống văn hoá, xã hội, tôn giáo, tín 

ngưỡng ở Tây Nguyên còn có những đóng góp trong phát triển kinh tế. Đặc biệt, 

trong những năm vừa qua, sự xuất hiện của các tôn giáo như Phật giáo, Công 

giáo, Tin Lành vào Tây Nguyên đã góp phần thay đổi lối sống, phong tục tập 

quán, thói quen canh tác, v.v.. Đặc biệt, Tin lành cũng góp phần thay đổi, nâng 

cao đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng cần phải lưu ý rằng, 

nếu như trước đây, chính tín ngưỡng truyền thống, những quy định có tính chất 

lạc hậu, mê tín dị đoan… đã cản trở sự phát triển của cộng đồng các tộc người 

thiểu số ở Tây Nguyên; là một trong những nguyên nhân khiến cho người dân 

lâm vào cảnh nghèo khó.  

Hoàng Thị Lan trong nghiên cứu của mình mang tên “Tôn giáo trong đời 

sống văn hóa, xã hội đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên hiện nay” 

nêu vấn đề tín ngưỡng truyền thống của các dân tộc ở Tây Nguyên là tín ngưỡng 

đa thần, tiêu biểu là các loại hình tín ngưỡng thờ thần (Yang), tín ngưỡng liên 

quan đến sản xuất, tín ngưỡng vòng đời người... song trong bối cảnh mới của 

dân tộc và thời đại, nhiều phong tục, tập quán, nghi lễ tín ngưỡng truyền thống 

của các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam nói chung, ở Tây Nguyên nói riêng 

đã tỏ ra không còn phù hợp và đang dần mai một hoặc trở thành gánh nặng kinh 

tế đối với đồng bào. Sự mai một và suy giảm vai trò của hệ thống tín ngưỡng đa 

thần truyền thống khiến một bộ phận đồng bào DTTS ở Tây Nguyên thiếu vắng 

điểm tựa tâm linh, đây là một trong những lý do đồng bào tìm đến với các tôn 

giáo khác. Tham gia sinh hoạt tôn giáo, đồng bào thay đổi lối sống, phù hợp với 

điều kiện mới, đặc biệt trong bộ phận đồng bào theo Công giáo và đạo Tin lành. 

Đồng bào theo Công giáo và đạo Tin lành khi ốm đau không còn mời thầy mo, 
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thầy cúng về đuổi ma, trừ tà mà đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh; cưới hỏi, 

tang ma được thực hiện theo các nghi lễ tôn giáo, tiết kiệm hơn và từ bỏ nhiều 

nghi lễ, tập quán lạc hậu. Tham gia tôn giáo, đồng bào cũng tham dự các hoạt 

động cộng đồng cầu nguyện, tu học, có thời gian thư giãn, mở rộng quan hệ xã 

hội, có thêm sự động viên, tương trợ nhau khi khó khăn, có thêm kiến thức mới. 

Kết quả khảo sát cho thấy, 90,73% tín đồ tôn giáo cho rằng, tôn giáo đem lại cho 

họ sự an ủi về tinh thần, tâm linh; 89,74% tín đồ cho rằng, theo tôn giáo giúp họ 

mở rộng các mối quan hệ; 89,73% cho rằng được chia sẻ khi khó khăn, hoạn nạn 

và 80,53% cho rằng có thêm kiến thức mới để làm ăn (Hoàng Thị Lan dẫn theo: 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Tư liệu khảo sát, điền dã của đề tài: 

Những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS nước ta hiện nay, 

thực hiện tại Đắk Lắk, Kon Tum, Lâm Đồng các năm 2018-2020). Có thể thấy, 

những giá trị văn hóa tôn giáo được một bộ phận đồng bào DTTS ở Tây Nguyên 

tiếp nhận và thực hành trong cuộc sống, từ đó góp phần đẩy lùi những hủ tục, 

tập quán lạc hậu. Ngoài ra, TGTN còn đóng góp tích cực trong công tác xã hội, 

từ thiện. Cùng với quá trình truyền giáo, mở rộng ảnh hưởng, thời gian qua, các 

tôn giáo đã đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, từ thiện vùng đồng bào 

DTTS ở Tây Nguyên. Ở một số nơi, tổ chức tôn giáo đã xây dựng được cơ sở 

giáo dục trường mầm non, dạy nghề, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở lưu trú cho học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức phòng khám và phát thuốc miễn phí cho 

người có hoàn cảnh khó khăn. Tại tỉnh Lâm Đồng, các tổ chức tôn giáo hiện có 

86 cơ sở giáo dục mầm non tư thục (Công giáo 85, Phật giáo 1); có 4 cơ sở dạy 

nghề; hàng chục cơ sở lưu trú cho học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 20 

cơ sở bảo trợ xã hội. Tại chùa Bửu Châu (Thành phố Pleiku), tỉnh Gia Lai có 

trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng hơn 50 trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Tại chùa Phổ 

Minh (thành phố Buôn Mê Thuột), tỉnh Đắk Lắk có trung tâm dưỡng lão và 

phòng khám Đông - Tây y)218...  

 
218 Hoàng Thị Lan (2021), “Tôn giáo trong đời sống văn hóa, xã hội đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây 

Nguyên hiện nay” https://tcnn.vn/news/detail/52435/Ton-giao-trong-doi-song-van-hoa-xa-hoi-dong-bao-dan-toc-

thieu-so-o-khu-vuc-Tay-Nguyen-hien-nay.html     10/11/2022  
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Thực tiễn đời sống tôn giáo ở Tây Nguyên và các kết quả nghiên cứu về vai 

trò của TGTN trong đời sống xã hội hiện nay cho thấy, TGTN không chỉ có vai 

trò xây dựng đối với xã hội thông qua các giá trị của nó, mà TGTN còn có thể 

đóng góp những giá trị tốt đẹp khác đối với phát triển kinh tế, góp phần không 

nhỏ mang lại sự ổn định xã hội, đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp phát triển bền 

vững đất nước nói chung. TGTN là một kênh quan trọng ở Tây Nguyên để thúc 

đẩy mở rộng đối thoại liên tôn giáo; góp phần tham gia giải quyết các vấn đề có 

tính chất toàn cầu như: Bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền quốc gia, chống 

chiến tranh, bá quyền, bạo lực, nghèo đói... TGTN cũng là một kênh quan trọng 

để chúng ta tăng cường đoàn kết, tập hợp đồng bào Tây Nguyên cùng nhau giải 

quyết sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hay bảo vệ môi trường sống nhằm 

xây dựng một xã hội Tây Nguyên từng bước có sự ổn định và hài hòa trong tổng 

thể cấu trúc xã hội Việt Nam hiện nay.  

Vậy TGTN có thể tham gia theo những cách nào vào phát triển xã hội? Một 

trong các nghiên cứu đáng chú ý là của Stephen Ellis và Gerrie Ter Haar công 

bố năm 2005. Trong bài viết này, lấy Châu Phi như là khu vực tập trung các 

quốc gia đang phát triển làm trường hợp nghiên cứu, hai tác giả đã chỉ ra một số 

lĩnh vực mà tôn giáo có thể đóng vai trò tích cực cho phát triển, bao gồm: 1- 

Phòng chống xung đột và kiến tạo hòa bình (nhiều xung đột ở châu Phi là các 

xung đột có vũ trang. Các biện pháp can thiệp quốc tế nhằm phòng chống và 

giải quyết xung đột đều xem xét tôn giáo như một yếu tố); 2- Quản trị xã hội 

(trong khi năng lực quản trị xã hội và cung cấp phúc lợi của các chính phủ còn 

yếu, một số tổ chức tôn giáo cho thấy có thể làm tốt việc quản trị và phân bổ 

phúc lợi xã hội); 3- Tạo của cải và năng lực sản xuất (Tôn giáo cung cấp các ý 

tưởng về việc trở nên thịnh vượng cũng như cách thức quản lý tài nguyên đất 

đai); 4- Y tế và Giáo dục (ở Châu Phi việc mắc bệnh và chữa bệnh được nhìn 

nhận một cách tổng thể. Chữa bệnh nghĩa là chữa trị cả về tâm lý và thể chết. 

Tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong chữa bệnh ở nơi đây). Theo cách nhìn từ 

kinh nghiệm quốc tế này, TGTN hiện diện trong hầu hết các hoạt động quan 

trọng nhất của bất cứ xã hội nào mà vẫn thỏa mãn yêu cầu về tính bền vững, từ 
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chính trị, kinh tế, an ninh, bình đẳng nam - nữ, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo 

khả năng phát triển cho các thế hệ tương lai219.  

Bà con giáo dân Công giáo, tín hữu Tin lành các tỉnh Tây Nguyên tích cực 

hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, “người 

tốt việc tốt” trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xóa đói giảm 

nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo. Nhiều địa phương có đông đồng bào Công 

giáo, Tin lành ở các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng đã phát huy và áp dụng hiệu quả 

các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê, rau, hoa quả mang lại hiệu 

quả kinh tế cao. Giáo dân cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bảo 

vệ Tổ quốc vững chắc, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo theo đường hướng 

“sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” (Công 

giáo), “Sống phúc âm, phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc” (Tin 

lành) cùng nhau đoàn kết góp phần xây dựng Tây Nguyên phát triển bền vững.  

Ngày nay, đời sống kinh tế ở Tây Nguyên cũng được cải thiện, phát triển từ 

sức hút nguồn tài nguyên du lịch ở các tỉnh Tây Nguyên. Theo nghiên cứu của 

Trần Văn Thạch “Giải pháp thu hút sự tham gia của người dân trong phát triển 

du lịch ở các tỉnh Tây Nguyên” cho biết: Xu hướng chung trên toàn thế giới là 

thời gian lao động sẽ giảm xuống và thời gian nghỉ ngơi sẽ tăng lên, con người 

có điều kiện thỏa mãn ngày càng nhiều hơn những nhu cầu cá nhân. Sự bùng nổ 

tiêu dùng hàng hóa và các dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí sẽ tác động sâu sắc 

đến nền kinh tế thế giới. Du lịch trở thành ngành kinh tế tạo nhiều việc làm, hiện 

đang thu hút xấp xỉ 300 triệu lao động, chiếm 11,6% lực lượng lao động trên thế 

giới. Như vậy, tính trung bình cứ 8 lao động thì có 1 người làm dịch vụ du lịch. 

Theo nhận định của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), du lịch quốc tế trong 

những năm tới sẽ phát triển đến một tầm cao mới. Dù chịu tác động của những 

yếu tố như: khủng hoảng kinh tế, chiến tranh, khủng bố và biến đổi khí hậu, du 

lịch toàn cầu vẫn tăng trưởng với tốc độ trung bình 3,3% (Nguồn: 

http://www.vietrade.gov.vn). Nhu cầu về sản phẩm du lịch có sự thay đổi: từ 

 
219 https://luatminhkhue.vn/dac-diem-va-suc-manh-cua-ton-giao-trong-doi-song-xa-hoi.aspx 
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tham quan - ngắm cảnh sang tìm hiểu các giá trị văn hóa cuộc sống bản địa để 

làm phong phú hiểu biết và hoàn thiện bản thân. Tây Nguyên là vùng có vị trí 

chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng nên 

Đảng và Nhà nước cũng như các cấp ủy và chính quyền các tỉnh trong vùng rất 

quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực. Trong đó, du lịch được ưu tiên và được 

xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Với lợi thế có hệ thống giao thông đường 

bộ liên vùng tương đối thuận lợi, nối liền các tỉnh Tây Nguyên với các tỉnh 

Duyên hải Nam Trung Bộ, ra các cảng biển; nối với Đông Nam Bộ, Bắc Trung 

Bộ và cả nước... thông qua các tuyến đường bộ quan trọng như quốc lộ 14, 19, 

20, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ngoài ra còn nối với Đông Bắc Campuchia và Nam 

Lào qua các quốc lộ 18B và 78. Tây Nguyên còn có hệ thống giao thông đường 

không khá thuận lợi với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Buôn Ma 

Thuột, Pleiku. Tây Nguyên có vị trí quan trọng trong tam giác phát triển kinh tế 

giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia... Với vị trí chiến lược quan trọng và 

giàu tiềm năng như vậy, phát triển kinh tế nói chung và du lịch nói riêng của 

Tây Nguyên có tính liên vùng rất cao. Tiềm năng du lịch của các tỉnh Tây 

Nguyên rất đa dạng và phong phú. Với di sản văn hóa độc đáo, giàu bản sắc của 

các dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt là Không gian văn hóa cồng chiêng - di sản 

văn hóa phi vật thể thế giới...; với các hệ sinh thái tự nhiên phong phú ở các 

vườn quốc gia... Tây Nguyên đã trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn 

nhất ở nước ta. Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu trên, ngành du lịch các tỉnh 

Tây Nguyên, cùng với việc phát huy thế mạnh của vùng, phải xác định rõ những 

khó khăn, thách thức rất lớn. Đó là, cạnh tranh trong du lịch ở khu vực và thế 

giới ngày càng gay gắt, trong khi ở Tây Nguyên chất lượng phát triển chưa cao, 

điểm xuất phát còn thấp; kinh nghiệm quản lý, kinh doanh và trình độ nghiệp vụ 

của nguồn nhân lực du lịch còn nhiều bất cập và hạn chế (Tổng cục Du lịch: 

Quy hoạch tổng thể du lịch Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030); chất lượng nguồn nhân lực du lịch ở các tỉnh Tây Nguyên vừa thiếu về số 

lượng, vừa yếu kém về chất lượng; trình độ phát triển kinh tế - xã hội, trình độ 

dân trí còn thấp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn khó khăn; sự 
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hiểu biết của người dân về phát triển du lịch còn chưa đầy đủ, nhất là một số dân 

tộc thiểu số tại chỗ... Để khắc phục những khó khăn, rào cản trên, khơi dậy tiềm 

năng, thế mạnh du lịch của Tây Nguyên, cần có chính sách đầu tư cho ngành 

kinh tế mũi nhọn này và huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, thu 

hút sự tham gia của đông đảo của cộng đồng dân cư vào các hoạt động phát triển 

du lịch trên địa bàn220.  

Mặc dù có nhiều tiểm năng và lợi thế, song về mặt kinh tế và phát triển, Tây 

Nguyên lại có xuất phát điểm thấp, điều kiện khó khăn như kinh tế chậm phát 

triển, tỷ lệ đói nghèo cao; trình độ dân trí thấp và chậm được cải thiện; tình hình 

di dân tự do diễn biến phức tạp; cơ sở hạ tầng thiếu và yếu; đồng bào dân tộc 

thiểu số thiếu việc làm, không có đất sản xuất; an ninh, quốc phòng tiềm ẩn 

nhiều yếu tố phức tạp… Vì vậy, để hỗ trợ Vùng Tây Nguyên vượt qua những 

khó khăn, thách thức, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Vùng, Bộ Chính trị 

đã ban hành Nghị quyết số 10 ngày 18/01/2002 về phát triển kinh tế-xã hội và 

bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010 với mục tiêu 

“Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đoàn kết một lòng cùng với cả nước xây 

dựng Tây Nguyên giàu về kinh tế, vững về chính trị, phát triển nhanh về văn 

hóa-xã hội, mạnh về quốc phòng, an ninh; tiến tới xây dựng Tây Nguyên thành 

vùng kinh tế động lực”. Sau đó Bộ Chính trị khóa XI ban hành Kết luận số 12 

ngày 24/10/2011 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát 

triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020, trong đó khẳng định “Tây Nguyên là 

địa bàn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, 

an ninh và môi trường sinh thái của đất nước. Phát triển vùng Tây Nguyên phải 

kết hợp đồng bộ cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng 

hệ thống chính trị vững mạnh; vừa phát huy ý chí tự lực tự cường, khai thác nội 

lực tại chỗ, vừa phải có sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và đầu tư tương xứng 

 
220 Trần Văn Thạch (2017), Giải pháp thu hút sự tham gia của người dân trong phát triển du lịch ở các tỉnh Tây 

Nguyên, nguồn:  http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/2320-giai-phap-thu-hut-su-tham-gia-

cua-nguoi-dan-trong-phat-trien-du-lich-o-cac-tinh-tay-nguyen.html truy cập ngày 12/11/2022.  
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của Nhà nước về chính sách, nguồn lực và sự liên kết, hỗ trợ kịp thời các tỉnh, 

thành phố trong khu vực và cả nước”.  

Có thể nói, mặc dù đã có sự phát triển kinh tế hơn nhiều so với trước, tuy 

nhiên Tây Nguyên vẫn là khu vực tương đối nghèo so với mặt bằng chung của 

cả nước, nhất là khi vực đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong số rất nhiều 

nguyên nhân, yếu tố góp phần phát triển đời sống kinh tế người dân Tây 

Nguyên, tôn giáo, tín ngưỡng cũng có đóng góp một phần không nhỏ, thể hiện 

trên nhiều phương diện. Cụ thể như, góp phần thay đổi lối sống, thói quen sản 

xuất, canh tác, áp dụng các thành tựu của khoa học, kỹ thuật trong phát triển 

kinh tế; hình thành tư duy tiết kiệm; lối sống khoa học, từ bỏ các hủ tục mê tín 

dị đoan, lạc hậu, tốn kém… qua đó góp phần nâng cao đời sống kinh tế của 

người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số theo tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh 

đó, các tôn giáo, tổ chức tôn giáo cũng hỗ trợ đồng bào trong việc vay vốn, 

giống, hỗ trợ kiến thức, tư vấn… giúp bà con trong sản xuất, kinh doanh, góp 

phần mang lại hiệu quả kinh tế. Tham gia vào các tôn giáo, đồng bào dân tộc 

thiểu số được mở mang về kiến thức xã hội nói chung, kiến thức kinh tế nói 

riêng, đồng thời được chia sẻ kinh nghiệm, được gắn kết với nhau trong một 

cộng đồng (vốn xã hội). Trên thực tế, ở khu vực Tây Nguyên và các khu vực 

khác trên cả nước, đã xuất hiện không ít các mô hình tín đồ người dân tộc thiểu 

số vươn lên thoát nghèo bằng chính những lợi thế của mình.  

Ngoài ra, các tôn giáo, tổ chức tôn giáo ở Tây Nguyên cũng đã thu hút được 

nguồn lực để góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần xây dựng 

đường, trường, trạm, v..v. qua đó cũng góp phần phát triển đời sống kinh tế của 

khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.  

Trong giai đoạn hiện nay, chính quyền các cấp ở Tây Nguyên cần có sự quan 

tâm hợp lý đến vấn đề nguồn lực tôn giáo nhằm hỗ trợ đồng bào các DTTS xây 

dựng và phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như ngăn ngừa tình 

trạng lãng phí nguồn lực có thể xảy ra. Cũng cần nói thêm rằng, trong quá trình 

huy động nguồn lực của các tôn giáo tham gia đóng góp cho xã hội, cần chú 

trọng đến việc kết hợp hài hòa giữa các nguồn lực; tính bình đẳng giữa các tôn 
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giáo; tạo môi trường thuận lợi để các tôn giáo cùng nhau đóng góp. Từ đó, tăng 

cường tính đồng thuận xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, 

cần khai thác những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo ở Tây Nguyên trong việc 

phát triển du lịch, qua đó góp phần phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá… khu vực 

Tây Nguyên trong thời gian tới.  

Tiểu kết chương 2 

Có thể thấy, các tôn giáo, tín ngưỡng ở Tây Nguyên đã góp phần tạo nên bức 

tranh văn hoá đa sắc màu, góp phần tạo nên sức hấp dẫn, bản sắc văn hoá Tây 

Nguyên. Trên phương diện văn hoá, các tôn giáo, tín ngưỡng ở Tây Nguyên đã 

góp phần xây dựng văn hoá, đạo đức, lối sống, phong tục tập quán khu vực Tây 

Nguyên, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, nhất là văn hoá truyền 

thống ở Tây Nguyên. Các tôn giáo cũng tích cực tham gia vào việc giáo dục con 

người, nhất là giáo dục các thế hệ thanh thiếu niên. Trên phương diện xã hội, các 

tôn giáo ở Tây Nguyên tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, an sinh xã 

hội, bảo trợ xã hội, góp phần giải quyết những vấn nạn xã hội, chung tay cùng 

các cơ quan, chính quyền khu vực Tây Nguyên đảm bảo đời sống vật chất, tinh 

thần cho người dân ngày càng tốt hơn. Các tôn giáo cũng tích cực chung tay với 

chính quyền trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trên 

phương diện kinh tế, các tôn giáo cũng đã góp phần nâng cao đời sống kinh tế 

của các tín đồ. Trước hết, các tôn giáo giúp cho người dân, nhất là người dân tộc 

thiểu số ý thức làm ăn kinh tế, lối sống tiết kiệm. Khi tham gia vào các tôn giáo, 

tín đồ được chia sẻ cách làm ăn, kinh nghiệm phát triển kinh tế, được hỗ trợ vay 

vốn, giống cây trồng, vật nuôi, được giới thiệu đầu ra tiêu thụ sản phẩm, v.v.. 

Đây chính là một dạng “vốn xã hội”mà các tôn giáo mang lại cho người dân, 

cho tín đồ trong phát triển kinh tế. Bản thân các tôn giáo cũng được xem là một 

nguồn lực khi đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương như đóng góp vào 

việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, phát triển nông thôn, xoá đói 

giảm nghèo, v.v.. Không những thế, các tôn giáo, tín ngưỡng ở Tây Nguyên còn 

có tiềm năng du lịch qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương. Từ những 

đóng góp của tôn giáo, tín ngưỡng đối với các phương diện kinh tế, xã hội, môi 
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trường, văn hoá như phân tích ở trên, có thể thấy rằng, tôn giáo, tín ngưỡng có 

vai trò quan trọng trong phát triển bền vững ở khu vực Tây Nguyên. 
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Chương 3: Một số vấn đề đặt ra đối với tôn giáo, tín ngưỡng ở  

Tây Nguyên hiện nay và khuyến nghị 

3.1. Một số vấn đề đặt ra 

3.1.1. Vấn đề chủ nghĩa ly khai và việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo ở 

Tây Nguyên hiện nay 

Liên tiếp trong các năm 2001, 2004 và 2008 ở Tây Nguyên xảy ra 3 vụ bạo 

loạn chính trị do tàn dư của FULRO móc nối vào trong nước, tổ chức thực hiện 

dưới danh nghĩa “Tin lành Đêga”. Điều đáng nói, thành phần chính tham gia 3 

vụ bạo loạn ấy, chủ yếu là tín đồ đạo Tin lành. Cụ thể: 

Cuộc bạo loạn chính trị thứ nhất diễn ra vào đầu tháng 02 năm 2001 ở 3 tỉnh 

Kon Tum, Gia Lai và Đăk Lăk có 1 khung “Tin lành Đêga” cấp tỉnh, 18 khung 

“Tin lành Đêga” cấp làng tham gia chỉ đạo và huy động lực lượng biểu tình. 

Trong tổng số gần 11.000 người dân tộc thiểu số tham gia biểu tỉnh, bạo loạn 

chống người thi hành công vụ có trên 8.000 người theo Tin lành (chiếm trên 

74%). 

Cuộc bạo loạn chính trị thứ hai diễn ra từ ngày 10-11/4/2004 ở 3 tỉnh Gia 

Lai, Đăk Lăk và Đăk Nông, có 14 khung “Tin lành Đêga” các cấp tham gia chỉ 

đạo và huy động lực lượng biểu tình. Trong tổng số hơn 10.000 người người tộc 

thiểu số tham gia biểu tình, bạo loạn, chống người thi hành công vụ có gần 7000 

người theo Tin lành (chiếm trên 67%). 

Trong cuộc biểu tỉnh, bạo loạn này, người biểu tình mang theo hung khí 

(dao, rựa, xà gạc, nỏ, gậy có đóng đinh, ná cao su, gạch đá,..), huy động trên 300 

xe công nông. Một số quá khích đập phá trụ sở chính quyền, phá tài sản người 

Kinh, chống người thi hành công vụ rất quyết liêt. 

Cuộc bạo loạn chính trị thứ ba diễn ra từ ngày 11 - 14/4/2008 tại 3 tỉnh: Gia 

Lai, Đăk Lăk, Phú Yên có 3 khung “Tin lành Đêga” các cấp tham gia chỉ đạo và 

huy động lực lượng biểu tình. Trong tổng số hơn 1.000 người dân tộc thiểu số 

tham gia biểu tình gây rối, có gần 700 người theo Tin lành (chiếm trên 72%). 
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Trong cuộc biểu tình, gây rối này, bọn phản động FULRO tiếp tục nêu khẩu 

hiệu đòi trả lại đất cho người dân tộc thiểu số, đuổi người Kinh ra khỏi Tây 

Nguyên, đòi “tự do, công bằng, bình đẳng” cho người “Đêga”, đòi thành lập 

“Nhà nước Đêga” và tự do tôn giáo. Những thành phần đứng đầu các cuộc bạo 

loạn kêu gọi ly khai, thành lập nhà nước riêng của người Tây Nguyên, họ cho 

rằng Tây Nguyên là đất của người Thượng, phải trả lại cho người Thượng.  

Ba cuộc biểu tình bạo loạn đều được chính quyền dẹp yên trong hòa bình, 

nhưng thiệt hại về vật chất và tinh thần đối với Tây Nguyên vô cùng to lớn. Các 

cuộc biểu tình đã làm sâu hơn vết nhăn trong nhận thức về sự bất ổn của tôn 

giáo ở Tây Nguyên đe dọa trực tiếp đến an ninh và sự phát triển bền vững của 

khu vực, khiến ứng xử đối với tôn giáo ở đây luôn trong tình thế “cảnh giác”221. 

Từ sau khi xảy ra các cuộc bạo loạn đến nay, Đảng và Nhà nước, chính 

quyền địa phương các cấp luôn quan tâm phát triển kinh tế- xã hội, văn hoá… 

khu vực Tây Nguyên, do đó, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày 

càng được cải thiện, xã hội ổn định. Các tôn giáo được tạo điều kiện hoạt động, 

được sinh hoạt, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được đảm bảo. Tuy nhiên, 

nguy cơ mâu thuẫn, xung đột vẫn luôn tiềm ẩn bởi các thế lực phản động, những 

thành phần của Fulro vẫn còn lén lút hoạt động, luôn rình chờ cơ hội để khai 

thác, lợi dụng, chống phá, kích động mâu thuẫn, biểu tình, ly khai. Mặt khác, 

trong số đồng bào các dân tộc thiểu số là tín đồ các tôn giáo, không ít người 

trình độ hiểu biết không cao, dễ bị lợi dụng, kích động. Trong khi đó, đội ngũ 

làm công tác tôn giáo ở cơ sở còn thiếu, chưa sâu sát với đồng bào. Do vậy, việc 

ngăn chặn, phòng ngừa nguy cơ bạo loạn, biểu tình, âm mưu ly khai cần phải 

được thường xuyên làm tốt.  

3.1.2. Vấn đề đất đai tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay 

Có thể nói, vấn đề đất đai tôn giáo ở Tây Nguyên là một vấn đề rất phức tạp, 

là vấn đề nóng, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo 

hiện nay. Việc vi phạm về đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự… diễn ra ở tất cả các 

 
221 Bùi Thanh Hà (2013), Vai trò của Tôn giáo đối với phát triển bền vững Tây Nguyên, trong Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học của đề tài Vấn đề tôn giáo trong phát triển bền vững Tây Nguyên, tổ chức tại Hà Nội, 2014. 
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tôn giáo. Việc khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến đòi lại đất, tranh chấp đất, 

mâu thuẫn trong giải quyết đất đai tôn giáo là vấn đề rất khó có thể giải quyết 

một cách thấu đáo.  

Cùng với việc củng cố mở rộng tổ chức, thành lập các đơn vị tôn giáo cơ sở, 

tăng cường hoạt động truyền giáo, thì tình trạng sang nhượng, hiến tặng đất đai 

trái pháp luật ngày càng gia tăng. Tình trạng xây dựng cơ sở tôn giáo trái phép, 

cải gia vi tự, nhiều cơ sở thờ tự xây dựng trên phần đất của tín đồ hiến tặng, đất 

thuộc diện định canh, định cư cấp cho đồng bào dân tộc, chưa có giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, đất nông nghiệp, lâm nghiệp vi phạm Luật đất đai, Luật 

xây dựng. Việc giải quyết đất đai ở cho Công giáo ở khu vực Tây Nguyên chủ 

yếu là hợp thức hóa bằng hình thức lách luật (thu hồi của cá nhân hiến nhượng 

và cấp lại cho tôn giáo). Giáo hội các tôn giáo đã lợi dụng vấn đề này thực hiện 

việc sang nhượng, hiến tặng đất đai trái phép mở rộng khuôn viên cơ sở thờ tự, 

xây mới tràn lan làm cho việc quản lý đất đai và quản lý các hoạt động tôn giáo 

khó khăn và làm cho tình hình tôn giáo ở Tây Nguyên phức tạp. 

Tại tỉnh Đắk Lăk, tình hình tranh chấp, khiếu kiện đòi lại cơ sở nhà đất có 

nguồn gốc tôn giáo và bao chiếm đất đai có thời điểm diễn biến phức tạp. Giáo 

hội các tôn giáo ráo riết chỉ đạo hàng ngũ chức sắc, tu sỹ thống kê chuẩn bị các 

giấy tờ, hồ sơ liên quan đến chủ quyền của giáo hội đối với các cơ sở nhà, đất 

trước đây chính quyền đã trưng thu, trưng dụng, mượn để yêu cầu trả lại cho 

gióa hội (trong quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa chính quyền trưng thu, trưng 

dụng, mượn 55 cơ sở nhà, đất của tôn giáo: Công giáo 36, Tin lành 12, Phật giáo 

6 và Cao đài 01). Chính quyền các cấp đã tập trung giải quyết không để xảy ra 

điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự. Đã giao lại 8 cơ sở cũ cho đạo Công 

giáo, Phật giáo 01, giải quyết theo hướng cấp, đối cho Tin lành 01 cơ sở và Cao 

đài 02. Hiện còn 01 vụ tranh chấp, khiếu kiện đòi lại cơ sở nhà đất và 02 vụ bao 

chiếm đất đai vi phạm pháp luật liên quan đến Công giáo chưa được giải quyết. 

Theo thống kê, từ năm 2010 đến nay có hàng chục trường hợp chức sắc, tu sĩ 

đến địa phương sang nhượng đất, xin xây dựng nhà ở với danh nghĩa cá nhân 

nhưng lại dùng làm nơi sinh hoạt tôn giáo; nhiều trường hợp tổ chức lễ trong 
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khuôn viên cơ sở thờ tự nhưng không xin phép chính quyền, cá biệt có những 

trường hợp mời người nước ngoài đến tổ chức sinh hoạt tôn giáo nhưng không 

xin phép; một số chức sắc Tin Lành lợi dụng việc tham quan, du lịch, chọn địa 

điểm là những phòng họp tại nhà hàng, khách sạn để tổ chức nhóm họp, thông 

công, hiệp nguyện; xuất cảnh ra nước ngoài (Thái Lan, Hàn Quốc, Singapo…) 

để sinh hoạt tôn giáo trái phép... 

Việc khiếu kiện đòi lại đất đai, cơ sở thờ tự cũ hiện nay Nhà nước đang quản 

lý sử dụng hoặc bị dân lấn chiếm tiếp tục diễn ra. Đáng chú ý, có nhiều trường 

hợp gửi đơn khiếu kiện vượt cấp, kéo dài hoặc đã được cấp có thẩm quyền giải 

quyết nhưng tiếp tục khiếu nại. Có thể gọi đây là cuộc chiến “đòi lại đất” của 

các cơ sở tôn giáo; là cuộc chiến đòi xây dựng cơ sở thờ tự, nơi sinh hoạt tôn 

giáo. Nhiều mảnh đất, trước 1975 là cơ sở thờ tự của tôn giáo, sau 1975 được 

nhà nước giao cho các cơ quan, đơn vị khác, nay cơ sở tôn giáo đòi lại. Gắn liền 

với đó là vấn đề khiếu kiện đất đai, vấn đề vi phạm trong xây dựng, cố ý xây 

dựng các cơ sở thờ tự, với quan điểm “sự đã rồi” của các cơ sở tôn giáo. Đây là 

một thực tế nhiều năm qua gây khó khăn cho chính quyền địa phương, nhiều 

công trình xây dựng trái phép, khi chính quyền phát hiện ra đã được hoàn thành 

và bây giờ chính quyền chỉ còn cách giữ nguyên hiện trạng.  

Đây chính là “cuộc chiến” giữa các tổ chức tôn giáo với chính quyền, họ gây 

sức ép với chính quyền, tìm mọi cách để chính quyền cho phép xây dựng. Điều 

này một phần do cách giải quyết của chính quyền chưa hợp lý giữa việc cấp 

phép xây dựng các cơ sở thờ tự của Phật giáo với việc xây dựng của các tôn giáo 

khác.  

3.1.3. Vấn đề xây dựng mới, sửa chữa, cơi nới cơ sở thờ tự 

Đây là vấn đề khá phức tạp đã diễn ra ở Tây Nguyên trong nhiều năm qua và 

hiện nay cũng rất phức tạp. Tình trạng cá nhân, tổ chức tôn giáo vi phạm trong 

xây dựng, sửa chữa, cơi nới cơ sở thờ tự diễn ra khá phổ biến, khiến cho chính 

quyền khá lúng túng trong việc giải quyết. Có thể nói, ở các tôn giáo như Phật 

giáo, Công giáo và Tin lành đều có hiện tượng này. Đến nay, Tây Nguyên có 

khoảng 300 trường hợp sửa chữa, cơi nới, xây dựng cơ sở thờ tự không đúng 
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quy định của pháp luật, trong đó Gia Lai 31 vụ, Kon Tum 125 vụ, Lâm Đồng 

107 vụ, Đăc lăc 26 vụ, Đăc Nông 12 vụ. Có những trường hợp đã bị xử phạt 

hành chính nhưng vẫn không chấp hành.  

Việc cơi nới, xây dựng trái pháp luật thể hiện ở chỗ: xây dựng khi chưa có 

giấy phép; xây dựng không đúng với giấy phép; tự ý cơi nới từ các công trình 

xây dựng trái pháp luật trước đó, tự ý xây dựng thêm những công trình nhỏ 

trong khuôn viên của cơ sở thờ tự mà chưa được sự thẩm định của địa 

phương..v.v..  

Việc các tôn giáo đẩy mạnh xây dựng mới, cơi nới, sửa chữa cơ sở thờ tự 

không nằm ngoài mục đích mở rộng truyền bá, phát triển đạo. Việc tăng cường 

mua đất với mục đích ban đầu là phục vụ sản xuất, nhưng sau đó chuyển thành 

cơ sở thờ tự, hoặc các điểm nhóm tôn giáo là một vấn đề khiến chúng ta cần 

phải có cái nhìn lâu dài đối với vấn đề này.  

3.1.4. Vấn đề tôn giáo tộc người ở Tây Nguyên hiện nay 

Vấn đề cộng đồng tôn giáo - tộc người hay tộc người - tôn giáo đã tồn tại từ 

trước đến nay ở Tây Nguyên. Ở một phương diện, chúng ta thấy người kinh chủ 

yếu theo đạo Phật, người Ba na chủ yếu theo Công giáo, người Gia rai, người 

Giẻ - tiêng chủ yếu theo Tin Lành. Ở một phương diện khác, xuất hiện những 

làng, hay cộng đồng theo Công giáo hoặc Tin Lành tương đối độc lập so với 

cộng đồng xã hội xung quanh. Tuy nhiên, thời gian qua có nhiều yếu tố tác động 

đến vấn đề này. Trước hết, hiện nay không còn hiện tượng tách biệt hẳn một 

ngôi làng của người theo Công giáo hay Tin Lành, mà vẫn có thể ở xen lẫn với 

nhau, giữa những người có đạo và người không có đạo, giữa người theo đạo này 

và người theo đạo khác. Ngoài ra, do hiện tượng di dân tự do của đồng bào dân 

tộc thiểu số từ các tỉnh khác đến Tây Nguyên dẫn đến hiện tượng “xôi đỗ”, “xôi 

đỗ” trong cơ cấu dân tộc, “xôi đỗ” trong cơ cấu tôn giáo, v.v.. Bên cạnh đó, còn 

nhiều yếu tố khác như yếu tố nước ngoài, yếu tố kinh tế, xã hội, v.v.. khiến cho 

vấn đề cộng đồng tôn giáo - dân tộc trở nên hết sức phức tạp, đa dạng. Một trong 

số những vấn đề phức tạp đó là tôn giáo - tộc người xuyên biên giới. Cụ thể, 

việc một số tín đồ Công giáo Lào vẫn thường xuyên vượt biên giới vào Việt 
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Nam tham gia các buổi lễ, các sinh hoạt tôn giáo cũng gây ra những phức tạp 

cho công tác quản lý tôn giáo nói riêng, công tác đảm bảo an ninh quốc phòng 

nói chung. Trong thời gian qua, xuất hiện tình trạng tín đồ Đạo Tin Lành của 

Lào đi theo đường tiểu ngạch để sang sinh hoạt tôn giáo tại các điểm nhóm tin 

lành ở huyện Đăk Glei, gây ra những khó khăn cho công tác quản lý nhà nước 

về tôn giáo.  

Ngoài vấn đề nêu trên, còn có vấn đề xung đột giữa “Kinh - thượng”. Đây là 

“cuộc chiến” mang tính chất ý thức hệ nhiều hơn. Tâm lý người dân Thượng đã 

từ lâu có tư tưởng người kinh “cướp” đất của người Thượng, đuổi người Thượng 

vào vùng sâu vùng xa. Mà đối với người Thượng ở Tây Nguyên, như lời của 

Giáo sư Từ Chi, thì đó chính là “thực dân”222. Trong cuộc chiến này, người kinh 

càng chiếm ưu thế bao nhiêu, tâm lý người Thượng càng hận thù bấy nhiêu. 

Người kinh càng giàu có bao nhiêu trên mảnh đất của người Thượng, người 

Thượng càng ghét người kinh bấy nhiêu. Người kinh đến, Tây Nguyên xuất hiện 

tình trạng phân hóa phân tầng xã hội rõ nét, chênh lệch giàu nghèo ngày càng 

cao giữa người Kinh và người Thượng.  

Trên thực tế, xung đột giữa người kinh và người Thượng đã thể hiện qua 

mâu thuẫn, xung đột giữa người DTTS với những nông trường, với các công ty 

đến xây dựng trên đất của họ, cạnh đất của họ. Bài học về đền bù, giải tỏa đất 

đai ở các khu vực thành thị trong những năm qua cũng phải lưu ý đối với Tây 

Nguyên. Tức là cuộc xung đột về lợi ích. Rồi cuộc chiến với chính quyền, mà ở 

đây là chính quyền cơ sở, chính quyền địa phương. Một khi xảy ra xung đột giữa 

người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên với các công ty, nông trường, lâm trường 

… sẽ phức tạp và nhạy cảm gấp nhiều lần so với các khu vực khác. Bởi lẽ, các 

phần tử phản động, thông qua tôn giáo sẽ kích động bà con các dân tộc thiểu số, 

thông qua tâm lý xung đột kinh - thượng vốn luôn tiềm ẩn để khoét sâu mâu 

thuẫn, khiến cho mâu thuẫn, xung đột đó trở nên phức tạp gấp nhiều lần.  

 
222 Xem bài của Giáo sư Từ chi  
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3.1.5. Vấn đề bảo tồn các tín ngưỡng truyền thống ở Tây Nguyên hiện nay 

Ngoài các tôn giáo chính như Công giáo, Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài, ở 

Tây Nguyên còn có nhiều loại hình tín ngưỡng truyền thống của các tộc người 

thiểu số ở Tây Nguyên. Tín ngưỡng truyền thống của các tộc người ở Tây 

Nguyên bị mai một do chuyển sang theo các tôn giáo khác như Công giáo, Tin 

Lành. Đặc biệt, khi Tin Lành truyền bá mạnh vào cộng đồng các dân tộc thiểu số 

ở Tây Nguyên, nhiều loại hình tín ngưỡng truyền thống cũng đã bị mai một. Bên 

cạnh đó, những yếu tố khác như môi trường sống thay đổi, sự phát triển của kinh 

tế thị trường, sự thay đổi trong lối sống, sự xuất hiện của các tộc người khác, 

nhất là người Kinh đã tác động mạnh mẽ đến đời sống vật chất, tinh thần, văn 

hoá, tín ngưỡng… của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên. 

Trong khi đó, nhiều loại hình tín ngưỡng truyền thống của các tộc người 

thiểu số ở Tây Nguyên được xem như bản sắc của khu vực Tây Nguyên, của 

người Tây Nguyên. Có thể xem đây là những di sản phi vật thể của cộng đồng 

dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, mất những di sản này, Tây Nguyên sẽ không còn 

bản sắc, Tây Nguyên sẽ giống như các khu vực khác. Chính vì vậy, việc bảo tồn, 

giữ gìn các giá trị văn hoá của các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên nói chung, 

các loại hình tín ngưỡng truyền thống ở khu vực này nói riêng đã được đặt ra từ 

lâu, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Tuy nhiên, trước những tác động mạnh mẽ của sự phát triển kinh tế xã hội, 

sự hội nhập quốc tế, sự tác động của các tôn giáo… nguy cơ mai một các loại 

hình tín ngưỡng truyền thống ở Tây Nguyên vẫn rất rõ nét. Điều quan trọng là, 

bảo tồn, lưu giữ những loại hình tín ngưỡng truyền thống không chỉ dừng ở việc 

biểu diễn, trình diễn, sân khấu hoá… mà phải làm cho các tín ngưỡng này thực 

sự được “sống lại”, được thực hành trong đời sống của các tộc người thiểu số ở 

đây.  

3.1.6. Một số vấn đề đặt ra về mặt công tác tôn giáo 

Mặc dù công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng; 

chính sách, pháp luật của Nhà nước được các cấp, các ngành triển khai nhưng 

còn hạn chế, chưa thật sự sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và đội ngũ chức sắc, 
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tín đồ các tôn giáo. Vì vậy, nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước đối với vấn đề tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo chưa đầy 

đủ, chưa thống nhất, do đó quá trình tổ chức thực hiện còn gặp những khó khăn;  

Công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo còn thiếu đồng 

bộ, có nơi còn quá cứng nhắc trong giải quyết vấn đề tôn giáo, nhất là đối với 

việc thực hiện chủ trương công tác bình thường hóa đối với đạo Tin lành. Công 

tác vận động quần chúng tín đồ chưa được chú trọng đúng mức, nhiệm vụ xây 

dựng thực lực chính trị và cốt cán ở vùng dân tộc thiểu theo các tôn giáo còn hạn 

chế, yếu kém. Lực lượng cốt cán chưa phát huy hết khả năng của mình; 

Việc phối hợp trong công tác tôn giáo giữa các cơ quan chức năng ở tỉnh và 

các huyện, thị xã, thành phố chưa được đồng bộ, có nơi còn quá cứng nhắc trong 

công tác quản lý, nhất là việc buông lỏng quản lý việc xây dựng, sửa chữa cơ sở 

thờ tự trái phép; việc truyền đạo, giảng đạo, tổ chức lễ hội không tuân thủ quy 

định của pháp luật của các tổ chức tôn giáo. Do vậy, tình trạng vi phạm pháp 

luật về tôn giáo còn xảy ra nhiều trên địa bàn. 

 Cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Tây Nguyên không 

nhiều, trình độ không đáp ứng, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ này còn nhiều bất 

cập. Nhận thức của lãnh đạo các Tỉnh, thành phố, Huyện ở Tây Nguyên về tôn 

giáo chưa đồng bộ, cách giải quyết của mỗi địa phương về cùng một vấn đề 

cũng không giống nhau. Cách ứng xử với tôn giáo hoặc là quá cứng nhắc, hoặc 

là lảng tránh, buông lỏng. Cần phải nhấn mạnh một điều là, nhiều khi những 

phức tạp, mâu thuẫn xảy ra của các tôn giáo ở Tây Nguyên đến từ cách giải 

quyết các vấn đề tôn giáo của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, nhất là cơ 

quan cấp phường, xã không khéo léo, không hợp tình hợp lý, thậm chí là giải 

quyết sai so với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề tôn 

giáo.  

Ngoài những vấn đề nêu trên, tình hình tôn giáo ở Tây Nguyên còn có một 

số vấn đề đặt ra cần quan tâm trong thời gian tới: 

Thứ nhất là, vấn đề giành giật tín đồ đang diễn ra khá khốc liệt ở Tây 

Nguyên. Việc giành giật tín đồ không chỉ diễn ra giữa các tôn giáo, mà còn diễn 



154 

ra giữa các hệ phái trong cùng một tôn giáo, ở đây muốn nói đến Đạo Tin Lành. 

Mảnh đất màu mỡ mà các tôn giáo đang hướng đến đó là các tộc người thiểu số 

ở tây Nguyên, các vùng xa vùng sâu chưa có các cơ sở thờ tự. Phật giáo đang có 

xu hướng phát triển đạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bằng nhiều biện 

pháp, cách thức khác nhau như tăng cường xây dựng cơ sở thờ tự ở vùng sâu, 

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường thu hút các tín đồ là người 

dân tộc thiểu số đến chùa, bằng nhiều hình thức khác nhau. Mặc dù chủ trương 

truyền bá, phát triển Phật giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây 

Nguyên được sự hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền, nhưng cho đến nay, kết 

quả thu được chưa nhiều. Trong khi đó, nếu như Tin lành được hỗ trợ từ phía 

chính quyền, cũng như được phép nhận tài trợ từ các nguồn khác nhau, thì sự 

phát triển của Tin Lành sẽ không dừng lại ở mức độ như thời gian qua. Việc 

giành giật tín đồ ở Tây Nguyên hiện nay, ngoài mục đích phát triển đạo, khuếch 

trương tôn giáo, còn nhằm những mục đích khác: đó là những nguồn tài trợ của 

các tổ chức nước ngoài, đó là nguồn kinh phí thu được từ tín đồ, v.v..  

Việc giành giật tín đồ giữa các tôn giáo dẫn đến “xung đột” với chính quyền. 

Chính quyền có vẻ “lép vế” so với các tổ chức tôn giáo. Nếu so sánh với đội ngũ 

các chức sắc tôn giáo, cán bộ chính quyền, cho dù có những mặt ưu điểm, nhưng 

có những mặt yếu kém: Yếu kém vì tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong phục 

vụ nhân dân, về sự quan tâm, tôn trọng người dân, yếu kém về trình độ học vấn, 

v.v.. Chính quyền bị mất dân. Chính quyền nói dân không nghe. Họ chỉ nghe các 

chức sắc tôn giáo. Bởi chính quyền không quan tâm đến họ bằng các chức sắc 

tôn giáo, chính quyền không giúp đỡ họ bằng các chức sắc tôn giáo, các hoạt 

động của chính quyền không phong phú, không hấp dẫn bằng các hoạt động của 

các cơ sở tôn giáo, v.v.. 

Thứ hai là, vấn đề mâu thuẫn nội bộ của các tôn giáo. Mâu thuẫn giữa các 

tôn giáo ở Tây Nguyên không phải không có, nhưng không nhiều và không phải 

là một vấn đề cần lưu ý trong thời gian tới. Vấn đề chính là mâu thuẫn trong 

lòng mỗi tôn giáo. Đối với Phật giáo, đó là mâu thuẫn giữa các thành viên trong 

Ban trị sự Phật giáo tỉnh, giữa Ban Trị sự với Ban đại diện ở các huyện. Nội bộ 
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Phật giáo ở các tỉnh Tây Nguyên cũng có nhiều vấn đề: tư cách, đạo hạnh, lối 

sống của một số nhà tu hành, (Chẳng hạn vụ Đại đức trụ trì chùa Hồng Từ ở 

KonTum có quan hệ bất chính với phụ nữ đã có chồng), lối sống hưởng thụ vật 

chất, tranh chấp lợi ích giữa các chùa, v.v.. là những vấn đề đang diễn ra ở Tây 

Nguyên hiện nay. Đối với Tin Lành có một số vấn đề như: mâu thuẫn giữa các 

hệ phái trong việc giành giật tín đồ; đó là việc một số phần tử phản động lợi 

dụng Tin Lành, các đối tượng fullro vẫn lén lút hoạt động cầu kết với một số 

chức sắc của Tin Lành, v.v.. Đối với Công giáo, vấn đề mâu thuẫn giữa các chức 

sắc không phải là không có. Từ trước đến nay, vấn đề mâu thuẫn giữa một bên là 

các chức sắc công giáo thân thiết với chính quyền và một bên là các chức sắc 

chống đối chính quyền vẫn luôn xảy ra. Đây là vấn đề không chỉ của Công giáo 

ở Tây Nguyên mà còn của các nơi khác. Trong Cao Đài cũng xuất hiện những 

mâu thuẫn. Nội bộ Cao Đài Tây Ninh bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, gây chia rẽ 

dẫn đến tình trạng một số chức sắc, chức việc họ đạo Phước Khánh ở huyện Đơn 

Dương nghe theo sự tuyên truyền, lôi kéo của ông Hứa Phi (thường trú tại xã 

Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) chống đối và gây khó khăn cho Ban Đại diện 

Hội thánh tỉnh Lâm Đồng về nhiều mặt.  

Thứ ba là, vấn đề mở rộng các hoạt động từ thiện xã hội, công tác xã hội của 

các tôn giáo. Hiện nay, ở Tây Nguyên các tôn giáo đòi tăng cường và mở rộng 

ảnh hưởng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội như giáo dục, y tế, đào tạo 

nghề. Cùng với quá trình phát triển kinh tế thị trường, quá trình hội nhập quốc 

tế, quá trình toàn cầu hóa, thì các tôn giáo ở Tây Nguyên cũng tích cực nhập thế, 

những hoạt động của các tôn giáo không còn trong phạm vi khuôn viên nhà thờ. 

Những hoạt động mang tính thiêng, thuần túy đức tin giảm đi và những hoạt 

động vươn ra ngoài xã hội tăng lên. Hiện nay các cơ quan quản lý Nhà nước còn 

đang thảo luận xem có nên cho tôn giáo tham gia nhiều hơn vào các hoạt động 

xã hội không, như mở trường học, bệnh viện, v.v.. Nếu như cho phép các tôn 

giáo được tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực xã hội nêu trên, thì đó là việc tạo 

điều kiện không gì tốt hơn cho các tôn giáo phát triển, tăng ảnh hưởng đối với xã 

hội. Hiện nay, các mô hình giáo dục mầm non, các cơ sở dưỡng lão, v.v.. của 
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các tôn giáo được đánh giá là hoạt động hiệu quả hơn so với các cơ sở của nhà 

nước. Nếu cho phép, các cơ sở của nhà nước sẽ thua kém so với các cơ sở của 

tôn giáo. Ở Tây Nguyên “hiện tượng nhà thờ nhiều hơn trường học” sẽ trở thành 

một sự thực nếu như nhà nước không có những chính sách đúng đắn, phù hợp. 

Hiện nay, Công giáo đã chuẩn bị cho việc này rất khẩn trương, để chỉ chờ khi 

nhà nước có chủ trương là “bung ra” để mở các cơ sở giáo dục từ mầm non (đã 

có) cho đến các bậc cao hơn, kể cả bậc đại học. Ngay trong lĩnh vực y tế cũng 

như vậy, họ cũng đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng về con người, gửi đi học, đào tạo 

để nếu như nhà nước cho phép là có thể mở ra ngay.  

Thứ tư, là vấn đề người Mông di cư vào Tây Nguyên. Một nghiên cứu mới 

về vấn đề người Mông di cư vào Tây Nguyên223 cho biết, năm 2013, Tây 

Nguyên có khoảng 60.000 người Mông di cư vào Tây Nguyên, cư trú trên địa 

bàn của 4 tỉnh là Đăk Lăk, Đắc Nông, Gia Lai, Lâm Đồng. Việc có một số lượng 

lớn người Mông (chủ yếu theo Tin Lành) di cư vào Tây Nguyên đã đặt ra hàng 

loạt vấn đề như đất đai sản xuất, chỗ ở, các vấn đề về xã hội: giáo dục, y tế, công 

tác quản lý của địa phương, vấn đề sinh hoạt tôn giáo, xây dựng cơ sở thờ tự, 

v.v... Nhiều mâu thuẫn, vụ việc phức tạp đã nảy sinh giữa cộng đồng người 

Mông di cư đến Tây Nguyên với các cộng đồng tộc người khác, với chính quyền 

địa phương, cũng như với các cộng đồng tôn giáo khác đang hiện diện ở Tây 

Nguyên.  

Trên đây là một số vấn đề, thực trạng nổi bật về tôn giáo ở Tây Nguyên hiện 

nay. Trong thời gian tới, chúng tôi cho rằng vấn đề tôn giáo ở Tây Nguyên sẽ đi 

vào ổn định nếu như chúng ta vẫn tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về 

tôn giáo. Nói cách khác, tình hình tôn giáo sẽ ổn định nếu công tác tôn giáo 

được sự quan tâm đầy đủ của các cấp chính quyền. Nhưng Tây Nguyên vẫn là 

khu vực tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, Tây Nguyên thời gian tới vẫn là khu vực 

có nhiều biến động đặc biệt là những vấn đề xã hội. Cụ thể đó là các vấn đề 

như: chênh lệch giàu nghèo; phân hóa phân tầng xã hội; vấn đề đói nghèo của 

 
223 Đoàn Đức Phương (2022), Đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành ở Đắk Lắk thời kỳ sau đổi mới 

(1986), Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 
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các tộc người thiểu số; vấn đề mâu thuẫn, xung đột về đất đai; vấn đề mâu thuẫn 

của người dân với chính quyền, v.v… Nhưng cần lưu ý là, những vấn đề tôn 

giáo ở Tây Nguyên gắn rất chặt với các vấn đề xã hội. Một khi những mâu 

thuẫn, xung đột về các vấn đề xã hội nổ ra, các vấn đề tôn giáo, tộc người, tâm 

lý mâu thuẫn kinh - thượng sẽ được lôi kéo vào và khi đó vấn đề sẽ trở nên hết 

sức nghiêm trọng. 

3.2. Một số kiến nghị  

3.2.1. Một số kiến nghị đối với công tác thông tin, tuyên truyền 

Thứ nhất, cần tăng cường thông tin, truyền thông về những giá trị, đóng góp 

của các tôn giáo, tín ngưỡng ở Tây Nguyên 

Chúng ta biết rằng, tôn giáo có vai trò thỏa mãn nhu cầu tinh thần của người 

dân Tây Nguyên, đặc biệt, đối với đồng bào các TNTS thì nhu cầu đó là hết sức 

thiết yếu. Do vậy, chúng ta cần phải đáp ứng nhu cầu đó của đồng bào các 

TNTS ở Tây Nguyên. Nếu như nhu cầu đó không được đáp ứng, sẽ là mầm 

mống của những sự phản ứng, sự xung đột và bất ổn. Thực tế sau khi có Chỉ thị 

01 của Thủ tướng chính phủ đối với đạo Tin Lành, tình hình Tin Lành ở Tây 

Nguyên đã đi vào ổn định, trật tự hơn trước. Cần lưu ý thêm là, nhu cầu tinh 

thần, nhu cầu có niềm tin tôn giáo của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên cần 

phải được nhìn nhận giống như nhu cầu vật chất, thậm chí còn quan trọng hơn 

nhu cầu vật chất.  

Tiếp đến, chúng ta cần khai thác, phát huy đến mức cao nhất có thể những 

giá trị của tôn giáo. Trước hét, chúng ta cần phát huy nguồn lực tôn giáo trong 

các lĩnh vực từ thiện xã hội, cứu trợ xã hội, giáo dục, y tế, bảo vệ, môi trường, 

hướng nghiệp, chăm sóc các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo như bệnh nhân 

HIV, v.v.. Trong một phạm vi nhất định, các tôn giáo cũng trực tiếp góp phần 

tạo ra công ăn việc làm, tạo ra của cải vật chất cho xã hội như các cơ sở sản xuất 

của các tôn giáo, các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề của các tôn giáo, v.v.. 

Chúng ta cũng cần nhân rộng các mô hình sống tốt đời, đẹp đạo của các tôn 

giáo, đồng thời phát huy, nhân rộng các giá trị đạo đức, nhân văn trong đời sống 

xã hội, trong giáo dục đạo đức xã hội, v.v... Ngoài ra, trong các công tác, chúng 
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ta cũng cần tranh thủ các chức sắc tôn giáo để phổ biến tới quần chúng tín đồ 

các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cũng 

như vận động quần chúng tín đồ tham gia vào các hoạt động thi đua yêu nước, 

đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.  

Thứ hai, Cần lưu ý những vấn đề nhạy cảm khi thông tin thuyền thông về tôn 

giáo, tín ngưỡng nhằm tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. 

Những vấn đề nhạy cảm không chỉ là những vấn đề liên quan đến tôn giáo, 

mà còn liên quan đến mối quan hệ giữa tôn giáo và dân tộc, tôn giáo với chính 

trị. Trước hết, truyền thông cần tránh khai thác, nhấn mạnh vào nhóm đối tượng 

là chức sắc, tín đồ trước đây đã bị dụ dỗ, bị lợi dụng nên đã có những hành vi 

chống đối chính quyền, nhưng hiện nay họ đã nhận ra sai lầm và chấp hành tốt 

chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Truyền thông cũng nên 

tránh khai thác về tâm lý tộc người, nhất là tâm lý của các tộc người thiểu số 

trong mối quan hệ với người Kinh. Đặc biệt, truyền thông cần xác định cho 

đúng, những mâu thuẫn, xung đột tôn giáo và những mâu thuẫn, xung đột trong 

lĩnh vực tôn giáo, hoặc liên quan đến tôn giáo để tránh bị các thế lực thù địch lợi 

dụng, thổi phồng, xuyên tạc.  

Thứ ba, cần nâng cao hiệu quả truyền thông, nâng cao hìnht hức truyền 

thông phù hợp. Thông tin, tuyên truyền về tôn giáo, tín ngưỡng ở khu vực các 

dân tộc thiểu số trên phạm vi cả nước nói chung, khu vực Tây Nguyên nói riêng, 

chúng ta cần chú ý đến đối tượng cần thông tin chính là các dân tộc thiểu số. 

Chính vì vậy, các ngôn ngữ dùng để truyền thông cần phong phú, đa dạng, vì rất 

nhiều người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên không đọc được tiếng Việt. Chúng 

ta cần tăng cường dùng tiếng của các dân tộc thiểu số để thông tin, tuyên truyền 

cho họ. Nội dung thông tin cần dễ hiểu, phương pháp thông tin, tuyên truyền cần 

thường xuyên, liên tục, cần phong phú về các hình thức, loại hình truyền thông.  

Thứ tư, cần có sự quan tâm hơn nữa, chú trọng hơn nữa đối với công tác tôn 

giáo; cần có sự phối hợp tốt hơn nữa trong công tác tôn giáo, tránh tình trạng 

ngại ngùng, né tránh, hoặc làm cho qua, không thực sự sâu sát với các tôn giáo 

và những vấn đề nảy sinh liên quan đến tôn giáo. Cần tăng cường hơn các đối 
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thoại giữa chính quyền, hệ thống chính trị với các tôn giáo, nhất là với các chức 

sắc tôn giáo có vai trò chủ yếu trong các tổ chức tôn giáo. Chính quyền, hệ 

thống chính trị cần phải làm cầu nối, cần phải tạo ra nhiều không gian, điều kiện 

để các tôn giáo có thể đối thoại với nhau, ngồi lại với nhau.  

Sự phối hợp tốt thể hiện ở chỗ nhất quán trong toàn bộ hệ thống chính trị 

trong công tác tôn giáo, tránh tình trạng bộ phận này, cơ quan này ứng xử một 

cách, cơ quan kia ứng xử một cách, khiến cho tình hình nhiều khi trở nên phức 

tạp. Thứ nữa, sự nhất quán thể hiện ở chỗ giữa các tỉnh ở Tây Nguyên cũng cần 

có sự phối hợp, thống nhất với nhau trong cách giải quyết vấn đề, vụ việc liên 

quan đến tôn giáo, có như vậy mới tạo được hiệu quả to lớn. 

Thứ năm, cần xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền với các 

chức sắc tôn giáo, đặc biệt là những chức sắc tôn giáo đứng đầu các tổ chức tôn 

giáo. Chúng ta cần tranh thủ, thu phục được sự ủng hộ của các chức sắc tôn 

giáo. Bài học thực tế cho thấy, ở đâu mối quan hệ giữa chính quyền và các chức 

sắc tôn giáo tốt đẹp, ở đó tôn giáo ổn định, có nhiều đóng góp cho sự phát triển 

chung của xã hội. Ngược lại, ở đâu mối quan hệ đó không tốt đẹp ở đó tiềm ẩn 

nhiều phức tạp, xung đột, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển chung. Đặc biệt, 

cần phối hợp tốt với các chức sắc tôn giáo trong việc xây dựng các cộng đồng 

tôn giáo thành những cộng đồng sống tốt đời, đẹp đạo, ổn định, đoàn kết, tích 

cực xây dựng quê hương, đất nước. Xây dựng và nhân rộng các mô hình “ba 

không”, „bốn không”, „năm không”, v.v... 

Thứ sáu, cần phải gắn chặt chính sách tôn giáo với chính sách dân tộc. Điều 

đó cũng có nghĩa là chúng ta muốn làm tốt công tác tôn giáo, cần phải làm tốt 

công tác dân tộc, có chính sách dân tộc đúng đắn. Chúng ta cần thực hiện tốt 

chính sách bình đẳng giữa các dân tộc, tạo điều kiện cho các TNTS được hưởng 

các thành quả của sự phát triển kinh tế xã hội. Tuyệt đối tránh tâm lý phân biệt 

đối xử, coi thường, thiếu quan tâm, v.v.. đối với các TNTS, nhất là những TNTS 

tại chỗ ở Tây Nguyên. Ngược lại, chúng ta cần phải tôn trọng họ, đề cao những 

giá trị văn hóa, truyền thống của họ. Xem họ mới thực sự là chủ nhân của vùng 

Tây Nguyên, đặt họ đúng với vị trí truyền thống của họ.  
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Thứ bảy, tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống các hoạt động tôn 

giáo trái pháp luật và vi phạm pháp luật 

* Tăng cường công tác đấu tranh chống các hoạt động tôn giáo trái pháp 

luật, chống lại những luận điệu xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Tây Nguyên hiện 

nay 

Thông qua hệ thống truyền thông đại chúng, các tổ chức đoàn thể và các 

cuộc họp dân tuyên truyền, giải thích luật pháp về tôn giáo để chức sắc, tín đồ 

các tôn giáo hiểu rõ quyền tự do tôn giáo, những hoạt động tôn giáo nào là trái 

pháp luật,... Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền còn để đồng bào hiểu rõ âm 

mưu, thủ đoạn của các thế lực lợi dụng tôn giáo để phá hoại sự nghiệp cách 

mạng ở nước ta. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh chính trị phải được phát 

động và tiến hành một cách thường xuyên tại các buôn làng. 

Trong tình hình các thế lực thù địch tìm mọi cách xuyên tạc, cáo buộc Việt 

Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền thì công tác tuyên truyền đối ngoại về 

tôn giáo và chính sách tôn giáo rất quan trọng (Tây Nguyên là một trong những 

địa bàn thường xuyên có những đoàn công tác của Hoa Kỳ, Châu Âu,... đến 

khảo sát về tình hình tự do tôn giáo và nhân quyền). Đối với công tác này cần 

phải hết sức chú trọng sử dụng các phương tiện truyền thông tuyên truyền về 

chính sách tôn giáo đổi mới của Đảng và Nhà nước; những thành tựu trong công 

tác tôn giáo đã đạt được, nhất là đối với Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền 

Nam) và kết quả bình thường hóa hoạt động của Tin Lành. Bên cạnh đó, hoạt 

động quan hệ quốc tế của các tổ chức tôn giáo, trong đó có Tin Lành và Công 

giáo phải luôn được đẩy mạnh. Lực lượng chức sắc tiến bộ, có uy tín cần được 

lựa chọn tham gia các hoạt động đối ngoại này nhằm góp phần làm sáng tỏ 

chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.  

Trong công tác tôn giáo, hệ thống chính trị các cấp phải quan tâm xây dựng 

những cá nhân điển hình, tiên tiến trong số những người có uy tín trong đồng 

bào TNTS. Căn cứ vào thực tế ở mỗi địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp 

cần có giải pháp nâng cao vị thế, vai trò già làng, trưởng thôn, người trí thức, 

người thành đạt trong sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội, người hoạt động 
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tôn giáo để xây dựng thành những cá nhân điển hình, tiên tiến làm chỗ dựa quan 

trọng trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức đồng bào TNTS thực hiện 

chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế xã hội, 

bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân; không nghe 

theo kẻ xấu, không vì lý do tôn giáo mà làm những điều vi phạm pháp luật. Cán 

bộ trong hệ thống chính trị ở địa phương phải luôn tăng cường gặp gỡ, đối thoại, 

trao đổi với những người có uy tín trong đồng bào TNTS nêu trên để họ góp 

phần ngăn chặn, phê bình những hành vi trái pháp luật trong hoạt động tôn giáo 

của những người trong cộng đồng và khi cần thiết thì đóng góp ý kiến, đồng tình 

với chủ trương xử lý của chính quyền. 

* Tăng cường đấu tranh với “Tin Lành Đềga” ở Tây Nguyên 

Tin Lành Đềga là hình thức lợi dụng vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo để 

chống phá khối đoàn kết dân tộc, nhằm thành lập “Nhà nước Đềga độc lập” của 

một số đối tượng cầm đầu là Fulro lưu vong ở Mỹ lập ra. Tuy chính quyền các 

cấp ở Tây Nguyên quyết tâm dẹp bỏ “Tin Lành Đềga”, nhưng đến nay, tổ chức 

phản động này vẫn chưa bị xóa bỏ triệt để. Một số đối tượng cầm đầu vẫn lén lút 

hoạt động. Một số bị bắt, sau khi chấp hành hình phạt tù được tha ra vẫn không 

chuyển biến tư tưởng, tiếp tục liên lạc, móc nối hoạt động. Trên một vạn đối 

tượng liên quan đến Fulro hiện đang sinh sống ở cộng đồng khu vực Tây 

Nguyên rất dễ bị móc nối hoạt động trở lại. Một bộ phận quần chúng còn mơ hồ, 

bị tuyên truyền, lôi kéo vẫn tin và theo các thế lực thù địch. Không ít quần 

chúng biết thông tin nhưng không báo cho chính quyền... Thực tế đó đặt ra cho 

chính quyền các cấp ở Tây Nguyên cần kiên quyết hơn trong các hoạt động đấu 

tranh, xử lý “Tin Lành Đềga” một cách triệt để. Về phương pháp đấu tranh đối 

với tổ chức này, trước hết nắm chắc số lượng người theo, diễn biến phương thức 

hoạt động của chúng để có phương hướng xử lý cụ thể. Đối với số đối tượng 

cầm đầu, ngoài biện pháp xử lý hình sự, đấu tranh vạch rõ việc làm sai trái, vi 

phạm pháp luật, vi phạm an ninh chính trị, yêu cầu phải cam kết từ bỏ việc tổ 

chức, lôi kéo quần chúng vào tổ chức. Nếu tái phạm phải kiên quyết xử lý bằng 

biện pháp hành chính và pháp luật. Đối với những người nghe theo phải lập 
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danh sách của từng buôn làng để công khai tại các cuộc họp dân, qua đó giáo 

dục để đồng bào nhận rõ âm mưu, thủ đoạn lôi kéo của bọn phản động, giao 

những đối tượng này cho các đoàn thể và cộng đồng thôn buôn giám sát không 

để họ tái phạm224. 

3.2.2. Một số kiến nghị, giải pháp nhằm phát huy vai trò của tôn giáo 

phục vụ phát triển bền vững Tây Nguyên 

Trước hết, cần phải thay đổi nhận thức về tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay. 

Chúng ta cần phải có được một nhận thức khoa học về tôn giáo, đồng thời đó 

phải là sự nhận thức phản ánh đúng đắn thực tiễn của các tôn giáo ở Tây Nguyên 

hiện nay.  

Về mặt khoa học, cần nhận thức tôn giáo là một thực thể xã hội tồn tại khách 

quan, có những quy luật vận động và phát triển riêng, đồng thời cũng vận động, 

phát triển trong sự vận động, phát triển chung của toàn xã hội. Ứng xử với một 

thực thể xã hội tồn tại khách quan, có nhiều đặc thù, chúng ta trước hết phải tôn 

trọng sự tồn tại của thực thể tôn giáo, tôn trọng quy luật vận động, phát triển 

khách quan của thực thể này. Cơ sở của việc ứng xử khoa học đối với tôn giáo 

đó là nhận thức một cách đúng đắn, khách quan về tôn giáo, về vai trò của tôn 

giáo, về những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của tôn giáo, về chức năng của tôn 

giáo, về những xu hướng vận động, phát triển của tôn giáo, v.v..  

Tôn giáo có vai trò thỏa mãn nhu cầu tinh thần của người dân Tây Nguyên, 

đặc biệt, đối với đồng bào các dân tộc thiểu số thì nhu cầu đó là hết sức thiết 

yếu. Do vậy, chúng ta phải đáp ứng nhu cầu đó của đồng bào các tộc người thiểu 

số ở Tây Nguyên. Nếu như nhu cầu đó không được đáp ứng, sẽ là mầm mống 

của những sự phản ứng, sự xung đột và bất ổn. Thực tế sau khi có Chỉ thị 01 của 

Thủ tướng chính phủ đối với Đạo Tin Lành, tình hình Tin Lành ở Tây Nguyên 

đã đi vào ổn định, trật tự hơn trước.  

Chúng ta cần nhận thức một cách đầy đủ rằng, tôn giáo là một thực thể tồn 

tại khách quan, là một yếu tố cấu thành quan trọng (nếu không muốn nói là 

 
224 Xem thêm: Ngô Văn Minh chủ nhiệm (2010), Quản lý nhà nước về tôn giáo ở các tỉnh Tây Nguyên, Đề tài 

cấp Bộ, Học viện Chính trị-Hành chính Khu vực III, Đà Nẵng. 
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không thể thiếu) của xã hội với tính cách là một hệ thống, một chỉnh thể. Như 

thế, nếu tôn giáo không ổn định, hoặc tạo ra những yếu tố không ổn định thì cả 

hệ thống cũng bị ảnh hưởng theo. 

Về mặt nhận thức, ửng xử quan phương, hay nhận thức, ứng xử đối với tôn 

giáo của chính quyền, của các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo: cần xóa bỏ 

cách nhận thức tôn giáo chỉ thuần túy trên phương diện ý thức hệ. Trong quá 

khứ, đã từng tồn tại cách nhận thức như vậy: hoặc là xem tôn giáo là mê tín dị 

đoan, tôn giáo là duy tâm, tôn giáo là phản động, v.v.. Qua các chuyến đi khảo 

sát ở Tây Nguyên cho thấy có một thực tế là, vẫn tồn tại quan niệm cho rằng Tin 

Lành gắn với phản động, Tin Lành là phản động. Thực tế cho thấy, Tôn giáo ở 

Tây Nguyên, nhất là Tin Lành đã bị các lực lượng phản động lôi kéo, lợi dụng 

để chống lại chính quyền, tiến hành âm mưu bạo loạn, lật đổ. Cần phải phân biệt 

rõ những lực lượng bên ngoài thù địch lợi dụng tôn giáo; những chức sắc và tín 

đồ tôn giáo chống đối chính quyền, với bản thân tôn giáo và những tín đồ chân 

chính. Chính quan niệm không đúng đắn đó đã dẫn đến những cách ứng xử chưa 

đúng đắn đối với tôn giáo ở Tây Nguyên, đó là cách ứng xử hoặc là cứng rắn 

thái quá, hoặc ngăn cấm, cấm đoán. Thực tế cho thấy, cách ứng xử như vậy 

không mang lại hiệu quả.  

Đó là cách nhận thức phản khoa học, chỉ nhìn nhận từ lập trường chủ quan 

của chủ thể nhận thức mà không xuất phát từ việc nghiên cứu một cách khoa 

học, đầy đủ về đối tượng nhận thức. Cách nhận thức này là nhận thức duy ý chí 

và không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Cách nhận thức và ứng xử đúng 

đắn, nói một cách giản dị, đó là phát huy những điểm tích cực, hạn chế những 

điểm tiêu cực của tôn giáo.  

3.2.3. Một số kiến nghị đối với công tác tôn giáo 

1. Thực hiện chính sách và công tác tôn giáo gắn với mục tiêu giữ dân, xây 

dựng thế trận lòng dân vững chắc, không để các tôn giáo, các hệ phái giành giật 

tín đồ, tạo dựng “lực lượng chính trị” làm đối trọng với chính quyền. 
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2. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực 

thù địch; từng bước loại bỏ tư tưởng ly khai tự trị, dân tộc hẹp hòi và sự tồn tại ý 

thức về “nhà nước Đê ga” trong một bộ phận chức sắc và quần chúng tín đồ. 

3. Quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 

trong quá trình xử lý, giải quyết vấn đề tôn giáo. Tập trung giải quyết nhu cầu 

sinh hoạt tôn giáo của nhân dân trên cơ sở lấy dân làm gốc, bảo đảm sự lựa chọn 

về tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào có đạo. 

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, xây dựng 

thực lực chính trị trong tôn giáo làm nền tảng để nắm dân. Thực tế cho thấy, 

công tác vận động quần chúng trong đồng bào có đạo là nền tảng để quản lý 

hoạt động tôn giáo bằng pháp luật. Đồng thời là cơ sở vững chắc để đấu tranh 

chống mọi âm mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch và bọn 

phản động Fulro chống phá sự nghiệp cách mạng, gây mất ổn định chính trị, xã 

hội và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó cần phải chăm lo 

đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo; ngăn ngừa 

những ảnh hưởng tiêu cực, khuyến khích những mặt tích cực trong hoạt động 

tôn giáo. 

5. Sớm nghiên cứu giải quyết vấn đề đồng bào Mông di cư tự do, trong đó có 

vấn đề đạo Tin lành. Phối hợp với các ngành và UBND huyện liên quan để khảo 

sát thực trạng đồng bào Mông theo đạo Tin lành. Về quan điểm, cần nhận thức 

đúng đắn và nhất quán coi đồng bào dân tộc Mông đang sinh sống trên địa bàn 

tỉnh là một bộ phận trong cộng đồng các dân tộc của tỉnh Đăk Lăk. Từ đó tăng 

cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Mông, nhất là về 

chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, góp phần ổn định tình hình an ninh – 

chính trị, nâng cao đời sống, giúp đỡ để đồng bào Mông tiến kịp với các dân tộc 

khác trong tỉnh. 

6. Tăng cường công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc và giải quyết 

vấn đề chức sắc một cách hợp lý. Chức sắc, chức việc là những người lãnh đạo 

tinh thần của tín đồ, được đào tạo về thần học một cách có hệ thống, có kiến 
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thức và trình độ nhận thức xã hội khá hơn quần chúng. Trước hết cần tập trung 

nắm, xây dựng, bồi dưỡng số chức sắc, chức việc có nhân thân, lai lịch tốt, có 

quan điểm thái độ đúng đắn, tích cực tham gia công tác xã hội, có quan hệ tốt 

với chính quyền địa phương để làm hạt nhân tổ chức, động viên quần chúng yên 

tâm tham gia phong trào thi đua yêu nước mà không băn khoăn bởi sự chi phối 

của giáo quyền. Thông qua đó chủ động phát hiện, ngăn ngừa làm thất bại ý đồ 

lợi dụng tôn giáo để lôi kéo quần chúng gây rối trật tự an ninh nông thôn. Quan 

tâm giáo dục, lôi kéo, tranh thủ số chức sắc, chức việc có tư tưởng lưng chừng, 

để họ nhận thức đúng và quan tâm đến những vấn đề xã hội, tích cực tham gia 

các hoạt động xã hội. Phân hóa, cô lập, đấn tranh kết hợp với giáo dục, thuyết 

phục số chức sắc, chức việc có tư tưởng bảo thủ, thái độ tiêu cực. Đấu tranh kiên 

quyết với số có thái độ cực đoan, dùng ảnh hưởng của mình để khống chế giáo 

dân, bản thân không tham gia, thậm chí bằng nhiều hình thức ngăn cản không 

cho tín đồ tham gia các phong trào yêu nước. 

7. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động truyền đạo trái phép 

trong vùng đồng bào DTTS. Đặc biệt đối với đạo Công giáo và Tin lành tiếp tục 

đẩy mạnh các hoạt động nhằm khai thác nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của quần 

chúng để đưa Kitô giáo đến với vùng DTTS bằng những biện pháp truyền giáo 

âm thầm, quyết liệt và ngày càng tinh vi hơn. Trong đó Công giáo chủ trương đa 

dạng hóa và tăng cường hoạt động tông đồ giáo dân trong việc truyền giáo, kết 

hợp truyền giáo với xây dựng tổ chức giáo hội quy củ, bài bản ở các buôn làng, 

thực hiện luật lệ, lễ nghi nghiêm ngặt, giữ vững nguyên tắc của giáo hội giáo 

quyền linh thiêng.  

3.2.4. Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của tôn giáo cho phát 

triển bền vững. 

Giải quyết vấn đề tôn giáo ở Tây Nguyên trong thời gian tới, theo chúng tôi, 

cần định hướng “tận dụng được tôn giáo”, phát huy được tôn giáo, chứ không 

phải là ngăn cấm, dẹp bỏ. Tuy nhiên, ở đây cần giải quyết hai vấn đề: 
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Một là, có những chế tài mạnh, xử phạt nghiêm khắc đối với những kẻ lợi 

dụng tôn giáo, đối với những cá nhân, tổ chức tôn giáo vi phạm pháp luật, vi 

phạm chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước. 

Hai là, khai thác, phát huy đến mức cao nhất có thể những giá trị của tôn 

giáo. Làm sao để chính bản thân các tôn giáo, các tín đồ tôn giáo, các chức sắc 

tôn giáo hỗ trợ tích cực với chính quyền trong việc thúc đẩy sự phát triển chung 

của xã hội.  

Thứ hai, cần xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền với các 

chức sắc tôn giáo, đặc biệt là những chức sắc tôn giáo đứng đầu các tổ chức tôn 

giáo. Chúng ta cần tranh thủ, thu phục được sự ủng hộ của các chức sắc tôn 

giáo. Bài học thực tế cho thấy, ở đâu mối quan hệ giữa chính quyền và các chức 

sắc tôn giáo tốt đẹp, ở đó tôn giáo ổn định, có nhiều đóng góp cho sự phát triển 

chung của xã hội. Ngược lại, ở đâu mối quan hệ đó không tốt đẹp ở đó tiềm ẩn 

nhiều phức tạp, xung đột, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển chung. Vụ giáo 

xứ Mỹ Yên, Nghệ An thời gian vừa qua là một ví dụ cho thấy vai trò của Giám 

mục Nguyễn Thái Hợp và mối quan hệ không tốt với chính quyền.  

Thứ ba, cần phối hợp tốt với các chức sắc tôn giáo trong việc xây dựng các 

cộng đồng tôn giáo thành những cộng đồng sống tốt đời, đẹp đạo, ổn định, đoàn 

kết, tích cực xây dựng quê hương, đất nước. Xây dựng và nhân rộng các mô 

hình “ba không”, „bốn không”, „năm không”, v.v.. 

Thứ tư, cần có một cơ chế đặc thù đối với Tây Nguyên trên tất cả các lĩnh 

vực như chính sách, pháp luật tôn giáo; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác 

quản lý nhà nước về tôn giáo; chế độ đãi ngộ đối với người làm công tác tôn 

giáo. Đồng thời, cần có chế tài xử lý khi có những vi phạm về tôn giáo. 

Tiểu kết chương 3 

Như trên đã trình bày, với mười vấn đề đặt ra nêu trên đã phản ánh thực 

trạng đời sống tôn giáo, tín ngưỡng ở Tây Nguyên hiện nay. Điều đó cho thấy 

vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng ở Tây Nguyên vẫn luôn luôn tiềm ẩn những nguy cơ 

xảy ra những vụ việc phức tạp, những điểm nóng, thậm chí là những vụ biểu 

tình, bạo loạn đã từng xảy ra trong quá khứ nếu như chúng ta không quan tâm 
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ngăn chặn, phòng ngừa, giải quyết, xử lý những mầm mống mới xuất hiện. 

Trong số những vấn đề đặt ra nêu trên, chúng tôi nhấn mạnh đến vấn đề đất đai 

tôn giáo, vấn đề khiếu kiện, khiếu nại xoay quanh đất đai tôn giáo, đây là một 

vấn đề khó giải quyết, dễ xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Bên cạnh đó, vấn đề lợi 

dụng tôn giáo, kích động hận thù, chia rẽ đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc… 

cũng là những vấn đề rất đáng quan tâm, vì đây là mũi nhọn mà các thế lực thù 

địch, phản động luôn tập trung vào, không bao giờ chúng từ bỏ ý định kích động 

ly khai.  

Để giải quyết những vấn đề đặt ra nêu trên, cả hệ thống chính trị cần phải 

vào cuộc mà trước hết là cần phải có nhận thức một cách đầy đủ, khoa học về 

vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng trong phát triển bền vững Tây Nguyên cũng như 

trong phát triển đất nước nói chung. Để nâng cao được nhận thức, công tác 

thông tin, tuyên truyền cần tăng cường, cần nâng cao hiệu quả, hình thức phong 

phú sinh động. Đối tượng thông tin tuyên truyền không chỉ là những cán bộ 

trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ làm công tác tôn giáo, mà quan trọng 

hơn nữa đó là chức sắc, tín đồ các tôn giáo là người dân tộc thiểu số ở Tây 

Nguyên. Chúng ta cần làm tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực phản động. Ngoài ra, để giải quyết tốt 

những vấn đề đặt ra nêu trên, chúng ta cần làm tốt công tác dân tộc, công tác tôn 

giáo. Công tác dân tộc và công tác tôn giáo gắn chặt với nhau. Nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần của đồng bào các tôn giáo, xây dựng đoàn kết tôn giáo, 

đoàn kết dân tộc. Bảo tồn, phát huy những giá trị của văn hoá, tín ngưỡng tôn 

giáo truyền thống của khu vực Tây Nguyên nói chung, của đồng bào các dân tộc 

thiểu số, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên.  
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KẾT LUẬN 

 Tây Nguyên là khu vực có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc 

phòng, là nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, có nền văn hoá đậm 

đà bản sắc tộc người. Tây Nguyên là nơi cư trú lâu đời của các tộc người thiểu 

số tại chỗ với nền văn hoá đặc sắc, riêng có của mình. Cùng với quá trình đổi 

mới, mở cửa hội nhập quốc tế, Tây Nguyên cũng thu hút rất đông người từ khắp 

các vùng miền về quần tụ, sinh sống. Cho đến nay, ở Tây Nguyên có đủ 54 dân 

tộc ở khắp các vùng miền trên cả nước. Đây là một đặc điểm mà không một 

vùng miền nào trên cả nước có được. 

Cùng với sự đa dạng về văn hoá, tộc người, khu vực Tây Nguyên cũng khá 

đa dạng với các loại hình tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống gắn với tộc người. 

Hiện nay, ở Tây Nguyên có 4 tôn giáo chính: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, 

Cao Đài. Tổng số tín đồ các tôn giáo khoảng trên 2 triệu người trên tổng số hơn 

5 triệu người dân. Các tôn giáo ở Tây Nguyên có những đặc điểm khác nhau về 

quá trình du nhập, phát triển, hoạt động tôn giáo, tín đồ, v.v.. Tuy nhiên, về cơ 

bản, khoảng hơn chục năm trở lại đây, các tôn giáo ở Tây Nguyên đều hoạt động 

ổn định, giữa các tôn giáo không xảy ra mâu thuẫn, xung đột. 

Có thể nói, các tôn giáo, tín ngưỡng ở Tây Nguyên có vai trò, đóng góp 

không nhỏ trên các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển kinh 

tế khu vực Tây Nguyên. Các tôn giáo, tín ngưỡng không chỉ góp phần tạo nên sự 

đa dạng, phong phú của bức tranh văn hoá Tây Nguyên, mà còn góp phần giáo 

dục đạo đức, lối sống, phong tục tập quán tốt đẹp cho người dân nơi đây, bảo 

tồn, phát huy các giá trị văn hoá, tín ngưỡng truyền thống, đồng thời tích cực 

tham gia vào các hoạt động từ thiện, y tế, an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, 

bảo vệ môi trường, góp phần tạo nên sự ổn định trong đời sống tinh thần của 

một bộ phận người dân, nhất là người dân các tộc người thiểu số. Các tôn giáo, 

tín ngưỡng ở Tây Nguyên cũng đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Tây 

Nguyên, đây cũng là một tiềm năng của các tôn giáo, tín ngưỡng cần được khai 

thác trong thời gian tới.  

Trong quá khứ, Tây Nguyên từng là điểm nóng về dân tộc, tôn giáo khi xảy 

ra nhiều vụ bạo loạn, biểu tình, chống đối chính quyền với sự tham gia của hàng 

ngàn người là tín đồ Tin lành là người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Các cuộc 

biểu tình đã gây ra sự bất ổn trong đời sống xã hội, đe doạ đến không chỉ trật tự 

an toàn xã hội, mà còn cả đối với an ninh quốc gia. Qua các sự kiện này, chúng 
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ta mới càng nhận thức một cách sâu sắc về vai trò, tác động, ảnh hưởng của tôn 

giáo đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là an ninh quốc gia. Chúng ta 

càng nhận thức rõ, muốn phát triển bền vững Tây Nguyên, không thể không chú 

ý đến vấn đề tôn giáo, đến vai trò của tôn giáo. 

Mặc dù công tác tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên đã được quan tâm, củng cố, 

chú trọng hơn trước; mặc dù đời sống của tín đồ các tôn giáo, nhất là tín đồ 

người dân tộc thiểu số đã được chăm lo, nâng cao cả về tinh thần lẫn vật chất, 

quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã được đảm bảo tốt hơn, nhưng tình hình tôn 

giáo, tín ngưỡng và công tác tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên vẫn còn nhiều vấn 

đề đang đặt ra cần giải quyết. Đặc biệt, khu vực Tây Nguyên luôn tiềm ẩn nguy 

cơ các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chia rẽ 

khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo, kích động biểu tình, chống đối, kích động ly 

khai…  

Để giải quyết vấn đề này, trong thời gian tới cả hệ thống chính trị cần quan 

tâm làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên. 

Không chỉ các cơ quan làm công tác tôn giáo, nhất là cơ quan quản lý Nhà nước 

về tôn giáo, mà các cơ quan thông tin, truyền thông cần tăng cường thông tin, 

tuyên truyền về vấn đề tôn giáo, dân tộc ở Tây Nguyên, qua đó góp phần nâng 

cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân, nhất là tín đồ các tôn giáo 

là người dân tộc thiểu số hiểu được chủ trương, chính sách pháp luật tôn giáo 

của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền cũng cần tăng cường 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động đối với tình 

hình tôn giáo và việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Tây Nguyên. 

Chúng tôi cho rằng, trong mọi chính sách phát triển, nhất là chính sách phát 

triển nhanh và bền vững Tây Nguyên, không thể thiếu yếu tố tôn giáo, vấn đề 

tôn giáo. Cần phải đặt tôn giáo, vấn đề tôn giáo trong mọi chính sách phát triển 

của khu vực Tây Nguyên. Trong thời gian tới, điều quan trọng trước tiên và trực 

tiếp nhất đó là thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ 

Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an 

ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cần đặt việc giải 

quyết vấn đề tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên trong mối liên quan, gắn kết với 

việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW nói trên cũng như các chủ trương, 

chính sách phát triển khu vực Tây Nguyên nói chung.  
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61. Đoàn Đức Phương (2022), Đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành ở 
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