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LỜI MỞ ĐẦU 

Việt Nam là quốc gia đa tộc người, đa tôn giáo nhưng người Việt Nam đã tạo 

dựng cho mình một cộng đồng tương đối đoàn kết, vững mạnh đủ sức chiến đấu chống 

lại thiên tai, địch họa. Trong quá khứ cũng như hiện tại, tín ngưỡng, tôn giáo đã có 

những đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp đoàn kết các dân tộc, xây dựng và phát triển 

văn hóa, đạo đức, lối sống của người Việt.  

Tuy nhiên, trong mấy thập niên gần đây, xã hội Việt Nam đã và đang phải đối 

mặt với nhiều thách thức như đạo đức xã hội xuống cấp; thói quen hưởng thụ vật chất; 

lối sống vô cảm; gia đình đổ vỡ; môi trường tự nhiên suy thoái,… Việc tìm kiếm các 

giải pháp nhằm giải quyết những thách thức và hướng tới một xã hội phát triển bền vững 

trở thành vấn đề cần thiết hơn bao giờ hết. Các tôn giáo ở Việt Nam đã và đang cho thấy 

những giá trị cốt lõi có thể cung cấp một trong những giải pháp đó. 

Ở Việt Nam, trước năm 1986, tín ngưỡng, tôn giáo được coi là sự phản ánh hư 

ảo hiện thực, cản trở tiến bộ xã hội, gắn với mê tín dị đoan và do đó cần bị loại trừ. 

Nhưng sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986, Đảng, Nhà nước và 

Chính phủ tiến hành đổi mới về kinh tế và sau đó là đổi mới tư duy trên nhiều lĩnh vực 

như chính trị, văn hóa, xã hội,… Trong đó, đối với tôn giáo, những quan điểm mới mà 

khởi đầu là Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 16/10/1990 của Bộ Chính trị “Về tăng cường 

công tác tôn giáo trong tình hình mới”. Nghị quyết này lần đầu tiên khẳng định: tín 

ngưỡng, tôn giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài; tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần 

của một bộ phận nhân dân; đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây 

dựng xã hội mới,... Đồng thời, Nghị quyết 24-NQ/TW cũng đã định hướng công tác 

quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo hướng vừa quan tâm giải quyết hợp lý 

nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo; nội 

dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng và công tác tôn giáo 

là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị. Như vậy, Đảng và Nhà nước ta bắt đầu 

thừa nhận những chức năng, vị trí, vai trò và giá trị của tôn giáo trong việc hỗ trợ, giải 

quyết những vấn nạn mà xã hội đang đương đầu, đồng thời góp phần phát triển xã hội 

bền vững. Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt 
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Nam ngày 12 tháng 3 năm 2003; Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 04/6/2014; Nghị quyết 

Hội nghị  lần  thứ 9 của BCH Trung ương Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đều đề cập đến "tình 

hình hoạt động tôn giáo còn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố có thể 

gây mất ổn định. Một số người chưa tuân thủ pháp luật, còn tổ chức truyền đạo trái 

phép; còn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan. Việc khiếu kiện 

và tranh chấp liên quan đến đất đai và cơ sở vật chất của tôn giáo ở một số nơi tăng lên, 

có nơi gay gắt, phức tạp. Ở một số nơi, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, một số người đã 

lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tiến hành những hoạt động chống đối, kích động tín đồ 

nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị”. Do đó, hoạt 

động tôn giáo, công tác tôn giáo hướng tới sự tăng cường đoàn kết đồng bào các tôn 

giáo; phát huy sức mạnh dân tộc; thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước; xây dựng và bảo vệ tổ quốc; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 

công bằng, dân chủ, văn minh”.  

Nhìn chung, những giá trị của tôn giáo đối với xã hội ngày càng được làm sâu 

sắc, cụ thể qua các chính sách về tôn giáo của Đảng, Nhà nước và các công trình nghiên 

cứu của các học giả. Trong đó, Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn 

giáo” đã được Thủ tướng Chính phủ ký tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 

là sự cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công 

tác tôn giáo trong tình hình mới. Đề án này nhằm phát huy được sức mạnh, nguồn lực 

của tôn giáo vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước theo nền 

kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng phải giàu bản sắc dân tộc.  

Việc nhìn nhận, tìm hiểu, đánh giá những giá trị của các tôn giáo, đâu là các giá 

trị cơ bản là vấn đề quan trọng. Bởi chỉ khi tìm ra được những giá trị mang tính phổ 

quát của các tôn giáo thì mới có thể đề xuất các cách thức phát huy những giá trị tốt đẹp 

đó cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay và mai sau. Do đó, 

nhiệm vụ “Một số giá trị cơ bản của tôn giáo ở Việt Nam” được thực hiện là cần thiết, 

nhất là khi các tôn giáo lớn ngày càng có đóng góp nhiều hơn, sâu rộng hơn trên các 

lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Tài liệu này bao gồm 04 chuyên đề như sau: 

Chuyên đề 1: Một số vấn đề chung về giá trị tôn giáo 

Chuyên đề 2: Giá trị nhận thức của tôn giáo 
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Chuyên đề 3: Giá trị đạo đức của tôn giáo 

Chuyên đề 4: Giá trị văn hóa của tôn giáo 
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PHẦN NỘI DUNG 

Chuyên đề 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁ TRỊ CỦA TÔN GIÁO 

1.1. Giá trị và hệ giá trị 

1.1.1. Khái niệm giá trị 

1.1.1.1. Một số định nghĩa về giá trị 

Giá trị (value) là một khái niệm khá trừu tượng, nhưng lại rất cơ bản, và gần như 

là được nhắc đến hàng ngày. Giá trị có thể mang nhiều nghĩa khác nhau như dùng để 

chỉ những nguyên tắc ngầm ẩn trong cuộc sống, các đặc điểm quan trọng của một quang 

cảnh, hoặc số tiền có thể gán cho hàng hóa hay dịch vụ1; giá trị có thể là trừu tượng khi 

nói đến phẩm chất mong muốn nơi con người, nhưng lại rất cụ thể khi quy ra số tiền 

nếu nói đến một dạng thức vật chất nào đó,... Như vậy, có nhiều cách nói về giá trị nên 

việc đưa ra định nghĩa về giá trị cũng có sự khác nhau. Chẳng hạn, có người cho rằng 

giá trị là “các thực thể tạo thành cấu trúc xã hội2. Như thế, các giá trị có vai trò cốt yếu 

và thực tiễn đối với đời sống chúng ta mà không phải cái gì trừu tượng và khó đánh giá.  

Trước thập niên 70 của thế kỷ 20, các định nghĩa về giá trị thuộc ngành Xã hội 

học nhấn mạnh phương diện hành động (quan niệm về mong muốn vốn ảnh hưởng đến 

thể thức, phương tiện và mục đích của hành động), hoặc nhấn mạnh phương diện gán ý 

nghĩa cho hành động (niềm tin bền bỉ vào sự ưa chuộng đối với một thể thức ứng xử 

hay mục đích tồn tại cụ thể)3. Theo cả hai cách, giá trị là những thứ có tính định hướng 

cho hành động của con người. 

Theo đó, một nhà nghiên cứu đã khái quát rằng có 5 điểm chung và có quan hệ 

chặt chẽ với nhau của hầu hết các định nghĩa về giá trị: “các giá trị là (i) các quan niệm 

hay niềm tin, (ii) về kết quả mong muốn sau cùng hay các hành vi ứng xử, (iii) vốn vượt 

 
1. Christopher D. Ives and Jeremy Kidwell (2019), Religion and Social values for sustainbility. Sustainability 

Science, No.14, p.1356. 
2. G. Dunncan Mitchell (chủ biên) (1968), A Dictionary of Sociology, Routdlege & Kegan Paul, London, p. 218. 
3. Steven Hitlin and Jane Allyn Piliavin (2004). Values: Reviving a Dormant Concept, Annual Review of 

Sociology, No.30,  p.362. 
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lên những tình huống cụ thể, (iv) dẫn hướng cho lựa chọn hoặc đánh giá về ứng xử và 

các sự kiện, và, (v) có tầm quan trọng đáng kể.”4.  

Như vậy, giá trị mang tính chủ quan và khó đo đếm, vì nó nằm trong quan niệm 

và niềm tin của cá nhân hay nhóm cộng đồng. Nhưng nó quan trọng bởi khả năng dẫn 

hướng cho tư duy và hành động của con người. Nói ngắn gọn hơn, giá trị là “những 

niềm tin có tính ước định vốn đồng nhất các yếu tố hiệu quả và nhận thức nhằm định 

hướng con người trong thế giới họ sống”5. Những quan niệm hay cách định nghĩa nêu 

trên về giá trị của giai đoạn các thập niên cuối của thế kỷ 20 cho đến nay thực ra vẫn là 

khả dụng, hữu ích. 

Trong Xã hội học đương đại, một nhà nghiên cứu đi theo một cách phân tích 

khác. Ông đã chia ra hai loại giá trị: thứ nhất là giá trị thực chất bên trong (intrinsic). 

Đây là những giá trị người ta luôn đề cao bất kể phải hy sinh điều gì. Thứ hai là giá trị 

có tính phương tiện (instrumental), là những gì người ta chỉ ủng hộ hay thực hiện khi 

có lợi cho bản thân mình. Điểm quan trọng, ông đã chỉ ra rằng, trong suốt lịch sử loài 

người, tôn giáo là một trong những nguồn cội dồi dào nhất của các giá trị. Đáng chú ý, 

ông còn chỉ ra các giá trị thuộc vào lĩnh vực văn hóa được gọi là ''đạo đức''6. Có thể hiểu 

từ cách phân chia và định nghĩa trên rằng, các giá trị thực chất bên trong sẽ là lâu bền, 

và các giá trị có tính phương tiện thì có thể thay đổi tùy theo các động cơ về lợi ích của 

chủ thể trước các hoàn cảnh cụ thể.  

Những người niềm tin tôn giáo, có thể sẵn sàng chết vì niềm tin tôn giáo mình 

đã có, mang trong mình những giá trị thực chất bên trong. Hoặc ta cũng có thể thấy điều 

này trong sự yêu thương và hi sinh gần như vô điều kiện của người mẹ đối với các con 

của mình. Những người lính sẵn sàng hi sinh để bảo vệ tổ quốc cũng là người mang 

trong mình giá trị thực chất bên trong như thế. Song loại giá trị này thường ở chiều sâu 

của nhân cách con người, nó vừa có tính bản năng lại vừa là cái được bồi đắp, giáo dục, 

vận động mà hình thành. 

 
4. Schwartz S.H. and Bilsky W. (1987), Toward a psychological structure of human values, Journal of Personality 

and Social Psychology, 53, p.551. 
5. Marini M.M.(2000), Social values and norms,p.2828, trích lại từ Steven Hitlin and Jane Allyn Piliavin (2004), 

bài đã dẫn, p.362. 
6. Mariano Grondona (2000), ''A cultural typology of economic development'', in Culture matters: How values 

shape human progress, eds. Lawrence Harrison and Samuel Huntington, Basic books, pp. 45-47. 
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Loại giá trị mang tính phương tiện chắc chắn là loại giá trị phổ biến mà người ta 

dễ quan sát và bắt gặp hơn trong hiện thực. Chẳng hạn như những người xa lạ có thể 

đoàn kết cùng nhau vượt qua nguy khó vào tình huống vô tình bị ràng buộc. Hoặc một 

nhóm người cùng bảo vệ nhau để giành lấy lợi ích nhóm. Khi khó khăn qua đi, hoặc 

mục tiêu đã đạt được, họ có thể không còn hành động như tình huống ấy nữa. 

Nhà nghiên cứu Roberto Cipriani lý luận rằng có nhiều nhân tố tạo động cơ cho 

hành động của con người và trong đó các giá trị có vai trò nổi trội. Theo ông, mỗi cá 

nhân được định hướng bởi các giá trị cốt lõi vốn quyết định hành vi của mình. Các giá 

trị như vậy thường nằm sâu và là các ý tưởng trừu tượng. Các giá trị là quan trọng nhất 

bởi thường thuộc về cái gì đó ở trạng thái cao vời, không dễ dàng bị thay thế, và cũng 

đáng được mong ước. Theo ông, đó là lý do khiến cho mỗi cá nhân sẵn sàng hy sinh 

hoặc vượt qua gian khổ để giữ được các giá trị. Do đó, ông gợi ý rằng “các giá trị luôn 

tạo cảm hứng cho hành vi của con người7. 

Các giá trị có nhiều phương diện, mà theo tổng kết của Cipriani đó là giá trị về 

nhận thức, liên quan đến sự đánh giá tích cực hay tiêu cực, những sự thực được đa số 

chấp nhận, các hành vi; giá trị về sự ảnh hưởng, chấp nhận hay từ chối tuân thủ giá trị; 

hay ở phương diện lựa chọn cho thấy sự ảnh hưởng của giá trị đến các lựa chọn của con 

người hoặc ở phương diện đạo đức và chính trị8. 

Trên bình diện khái quát, cả Pippa Norris và Ronald Inglehart đều cho rằng các 

giá trị phản ánh tầm quan trọng mà người ta gắn với các ý tưởng cá nhân, cộng đồng, 

xã hội9. Các giá trị là những mục tiêu đầy tính ưu tiên, chẳng hạn như người ta ưu tiên 

tìm kiếm sự giàu có và sở hữu vật chất hay sự hoàn thiện bản thân!; Người ta muốn bảo 

lưu truyền thống hay cổ súy cho sự đổi mới!; Người ta thích phiêu lưu hay chỉ cần ổn 

định và an toàn!,... Với mỗi người, sự lựa chọn là khác nhau do họ quan niệm khác nhau 

về cái gì là quan trọng hơn, đáng đi theo hơn. Giá trị, do đó phản ánh những ưu tiên lâu 

dài có thể xếp theo thứ tự, và nếu chúng nhất quán, thì ta có thể nhận diện các hệ giá trị. 

 
7. Roberto Cipriani (2010), Religion, values and sustainable development, Vol. I - Religion, Values and 

Sustainable Development, University of Rome 3, Italy. 
8. Roberto Cipriani (2010). Bài đã dẫn. 
9. Pippa Norris và Ronald Inglehart (2011), Sarcred and Secular: Religion and Politics Worldwide, second 

edition, Cambridge University Press, Cambridge, p.247. 
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Các giá trị do đó là những ưu tiên đầy mong muốn và chúng cung cấp sự dẫn hướng 

cho hành vi ứng xử10. 

Trên phương diện tôn giáo, dựa trên cách tiếp cận về giá trị như trên, hai nhà Xã 

hội học Pippa Norris và Ronald Inglehart đã đo giá trị tôn giáo bằng cách đo tầm quan 

trọng của tôn giáo trong đời sống của con người. Họ cho rằng chính những cảm hứng 

vốn định hướng và mang lại động cơ cho thực hành tôn giáo thể hiện cho tầm quan 

trọng của tôn giáo, và do đó thể hiện giá trị tôn giáo11. 

Khi đã nhất trí rằng, giá trị có ảnh hưởng và có thể định hướng hành vi của con 

người như các định nghĩa trên đã nêu ra, câu hỏi đặt ra tiếp theo là giá trị có ý nghĩa gì 

với con người? Theo khái lược từ các đóng góp lý luận về giá trị bởi Ekaterina Bobyreva 

và cộng sự, thì có 3 điểm cần chú ý như sau:  

1. Các giá trị đóng góp vào việc hình thành mối quan tâm, các động cơ và mục 

đích; 

2. Các giá trị có vai trò như những thứ có thể điều chỉnh và đồng thời là tiêu 

chuẩn cho việc đánh giá hành vi và hoạt động của con người;  

3. Các giá trị cho phép người ta hiểu về bản chất của một người và về ý nghĩa 

cuộc đời của người đó12.  

Như thế, chúng ta đã có thể thấy được cả chức năng và ý nghĩa của giá trị. Và 

chúng ta cũng thấy, các định nghĩa về giá trị đã có một logic phổ biến. Một thứ có giá 

trị là khi nó kích thích mong muốn và hành động của con người. Ngược lại, thứ không 

có giá trị sẽ không tạo ra mong muốn sở hữu hay tạo ra động cơ nào. Nhưng các giá trị 

không có nhiều, bởi nó là sự kết tinh về mặt phẩm chất và lý tưởng nên nó mang tính 

ổn định cao. Điều này không có nghĩa là chúng không thay đổi. Trong hoàn cảnh và 

điều kiện sống khác nhau, trong các nền văn hóa khác nhau thì quan niệm về giá trị khác 

nhau và có thể thay đổi theo thời gian. 

Ở Việt Nam, giá trị cũng nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Theo 

cách tiếp cận Giá trị học, Phạm Minh Hạc cho rằng giá trị là "cái quy định mục đích của 

 
10. Pippa Norris và Ronald Inglehart (2011). Sđd., p.247. 
11. Pippa Norris và Ronald Inglehart (2011). Sđd., p.247. 
12. Ekaterina Bobyrevavà cộng sự (2019), Religious values in global communication of modern society: trends in 

the development and transformation, SHS Web of Conferences, Vol.60, truy cập tại: Religious values in global 

communication of modern society: trends in the development and transformation | SHS Web of Conferences (shs-

conferences.org) 
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hoạt động và động cơ thúc đẩy hoạt động đạt được mục đích đó"13. Đây là cách định 

nghĩa nhấn mạnh phương diện chức năng của giá trị. Nghĩa là nó tập trung nhiều hơn 

vào việc trả lời câu hỏi giá trị sẽ làm gì. Còn từ cách tiếp cận Văn hóa học, theo Ngô 

Đức Thịnh, giá trị là: “Hệ thống những đánh giá mang tính chủ quan của con người về 

bất cứ một hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy theo hướng những cái đó là cần, là tốt, 

là hay, là đẹp, nói theo cách của các nhà triết học phương Tây một thời, đó chính là 

những cái được con người cho là chân, thiện, mỹ, giúp khẳng định và nâng cao bản chất 

người. Một khi những nhận thức giá trị ấy đã hình thành và định hình thì nó chi phối 

cách suy nghĩ, niềm tin, hành vi, tình cảm của con người”14. Định nghĩa này dễ hiểu vì 

nó trước tiên làm rõ giá trị là gì, và sau đó chỉ ra khá cụ thể các phương diện của giá trị, 

và cho thấy khả năng tác động của giá trị. Nó cũng đồng thời nhấn mạnh phương diện 

chủ quan trong quan niệm về giá trị. Do đó, có thể suy luận rằng con người khác nhau 

sống ở hoàn cảnh và thời điểm lịch sử khác nhau có quan niệm khác nhau về cái gì là 

giá trị, cái gì không có giá trị. 

Dương Phú Hiệp đưa ra một cách định nghĩa khác, nhấn mạnh rằng “giá trị là 

các tư tưởng bao quát được cùng nhau tin tưởng mạnh mẽ ở một nhóm người, một giai 

tầng, một dân tộc hoặc một thời đại về cái gì là đúng, sai, thiện, ác, tốt xấu, hợp lý, 

không hợp lý”15. Nhà nghiên cứu này cũng nhấn mạnh rằng, giá trị mang tính tích cực, 

tốt đẹp, đáng quý, có ích của đối tượng đối với chủ thể nhất định; giá trị gắn với cái tốt, 

hay, đúng, đẹp; cái có giá trị sẽ được các thành viên xã hội thừa nhận và xem như biểu 

tượng quan trọng trong đời sống, là lý tưởng mà cá nhân hay xã hội cần vươn tới. Hơn 

thế nữa, khi đã định hình, giá trị có những tác động rất đáng kể. Ông viết: “giá trị là 

nhân tố nền tảng góp phần quyết định nhận và hành động của các nhân cách; đóng vai 

trò điều chỉnh các nguyện vọng và hành động của con người; là chỗ dựa để đánh giá 

hành động của người khác và để định đoạt lợi ích xã hội của các thành viên trong cộng 

đồng”16. Theo đó, ta có thể thấy dù là những quan niệm mang tính chủ quan, cá nhân 

 
13. Phạm Minh Hạc (2010), Giá trị học: Cơ sở lý luận góp phần đúc kết, xây dựng quan hệ giá trị chung của người 

Việt Nam thời nay. Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, tr.42. 
14. Ngô Đức Thịnh (chủ biên 2010), Bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, 

Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr.22. 
15. Dương Phú Hiệp (2010), "Quan niệm về mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển hệ giá trị văn hóa truyền 

thống Việt Nam với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại", Khoa học Xã hội Việt Nam, số 1, tr.42. 
16. Dương Phú Hiệp (2010), bài đã dẫn, tr.42. 
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như Ngô Đức Thịnh đã chỉ ra, những gì được coi là giá trị đều phải có sự thừa nhận 

rộng rãi. Giá trị thường nằm ở bên tích cực của các cặp phạm trù đối lập và thể hiện 

những vai trò rất thực tiễn trong đời sống xã hội. 

Rút ra từ những định nghĩa nêu trên, tài liệu này đưa ra định nghĩa về giá trị như 

sau: "Giá trị là những gì được cá nhân, cộng đồng hay xã hội ghi nhận, coi trọng, tin 

tưởng và gìn giữ một cách lâu bền. Giá trị luôn phản ánh tính mục đích, tính cực trong 

mỗi hành động của cá nhân hay cộng đồng". 

Từ định nghĩa này, có thể thấy có rất nhiều thứ được thừa nhận là giá trị và đó là 

các giá trị rất ổn định. Giá trị được hiểu là các phẩm chất hay tính cách vốn có hoặc có 

thể do bồi đắp mà thành. Những giá trị tiêu biểu có thể thấy là: lòng yêu nước, sự trung 

thành, lòng dũng cảm, ý thức ham học hỏi, chính trực, minh bạch, khoan dung, ngay 

thẳng, công bằng, dân chủ, tự do, tự lập, hướng thiện, bác ái, vị tha, đoàn kết, hạnh 

phúc,… Các giá trị có thể tự hình thành trong một quốc gia hay khu vực cụ thể, cũng 

có thể được chia sẻ hay tiếp thu qua giao lưu, tiếp xúc. Các giá trị có thể tồn tại riêng 

lẻ, cũng có thể kết hợp với nhau để hình thành một hệ giá trị và chúng ta sẽ tìm hiểu 

vấn đề này trong phần tiếp sau. 

1.1.1.2. Phân loại giá trị 

Từ định nghĩa đề xuất ở trên, vấn đề nhận diện, xác định hay phân loại các giá 

trị luôn đặt ra không chỉ với cá nhân mà còn là nhóm/cộng đồng, nhất là giới nghiên 

cứu. Giá trị cũng là vấn đề đặt ra với các chủ thể quản lý xã hội trong quá trình đảm 

nhận gánh vác sứ mệnh xây dựng quốc gia, dân tộc. Hiện nay, có nhiều cách phân loại 

giá trị đã được đề xuất, như là giá trị vật chất và giá trị tinh thần; giá trị tổng quát và giá 

trị bộ phận,... Tài liệu này phân chia các giá trị theo bốn loại như sau: 

Thứ nhất là giá trị phổ quát và giá trị đặc thù: Hầu hết các quốc gia trên thế giới 

đều xác định các giá trị phổ quát và đặc thù để thực hiện những mục tiêu rất thực tiễn 

của mình. Trong giới nghiên cứu khoa học cũng luôn đặt ra mục tiêu phân loại này. 

Theo đó, có những giá trị mang tính phổ quát có thể thấy ở nhiều dân tộc, vùng miền 

văn hóa khác nhau. Những giá trị ấy có thể nêu ra ở đây là lòng yêu nước, ý thức tự hào 

dân tộc, sự trân trọng hòa bình, bình đẳng, sự hướng thiện, đề cao công lý, yêu tự do,… 

còn những giá trị chỉ mang tính đặc thù hoặc nổi trội trong mỗi dân tộc hay vùng văn 

hóa. Ví dụ có nơi đó là lòng dũng cảm, sự gan dạ, có nơi là nhân từ và khoan dung; có 
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nơi là đề cao vị trí vai trò của phụ nữ, có nơi dành hết đặc quyền cho đàn ông,… Hơn 

nữa, cùng một phẩm chất hay giá trị, có thể nơi này lại coi trọng hơn và mong muốn có 

được cao hơn so với nơi khác. Những điều này đều chịu sự quy định của văn hóa, quan 

niệm hay cách cách hiểu khác nhau. Thậm chí, mỗi dân tộc hay vùng văn hóa có quan 

niệm khác nhau về thế nào là lòng yêu nước, về thế nào là bình đẳng, thế nào là tự do,… 

Do đó sự phân loại giá trị theo hướng phổ quát - đặc thù cần được đặt trong những bối 

cảnh cụ thể. 

Ở đây, ta cũng phải lưu ý rằng, với các nhóm dân cư theo tôn giáo, họ còn mang 

những giá trị về giá trị nhận thức, đạo đức hay giá trị văn hóa đặc thù của tôn giáo đó, 

nó vừa kiến tạo lại vừa đòi hỏi trong họ. Do đó, có thể thấy, ở mỗi truyền thống tôn giáo 

kiến tạo những giá trị khác nhau. Những giá trị này rất thú vị, nhưng chúng ta sẽ quay 

lại chủ đề này ở phần sau. 

Một điểm nữa cần chú ý về các giá trị đặc thù là các giá trị này có thể phân chia 

theo lĩnh vực hoạt động cụ thể mà tại đó một số phẩm chất lý tưởng được đề cao hay ưu 

chuộng hơn so với lĩnh vực khác. Đoàn Văn Chúc cho rằng có thể chia giá trị thành năm 

nhóm, gồm:  

1. Nhóm thuộc về phẩm chất tự nhiên như mạnh khỏe, hình thể cân đối,…; 

2. Nhóm thuộc về trật tự kinh tế liên quan đến tiêu chí về giàu có, hạnh phúc, 

đông con cái, sống lâu, an lành,…; 

3. Nhóm thuộc về trật tự tâm linh liên quan đến quan niệm về thế giới và con 

người;  

4. Nhóm thuộc về trật tự đạo đức;  

5. Nhóm thuộc về trật tự thẩm mỹ17. 

Nếu như Đoàn Văn Chúc phân chia giá trị thành 05 nhóm thì Hoàng Vinh lại 

chia làm 07 loại giá trị gồm các giá trị thuộc về các lĩnh vực tự nhiên, kinh tế, trí thức, 

chính trị, thẩm mỹ, và tôn giáo, tín ngưỡng18. 

Có thể thấy rõ hơn về các giá trị đặc thù phân chia theo lĩnh vực khi ta xem xét 

những phẩm chất hay tính cách được đánh giá cao trong lĩnh vực đó. Ví dụ trong lĩnh 

 
17 Xin xem thêm: Đoàn Văn Chúc (1997), Xã hội học văn hóa. Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội. 
18 Hoàng Vinh (2006), Những vẫn đế văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay, Nxb. Văn hóa thông tin, 

Hà Nội, tr.56-57. 
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vực kinh tế người ta chú trọng minh bạch, uy tín, năng suất,... trong văn hóa là trọng 

tình, đoàn kết, đùm bọc, tương thân, tương ái,… trong giáo dục là gương mẫu, tận tình, 

trách nhiệm,… trong luật pháp là công bằng, nghiêm minh,… Như thế, trong mỗi lĩnh 

vực hoạt động của con người, có những giá trị phản ánh những phẩm chất được kỳ vọng 

và đặt lên quan trọng nhất của lĩnh vực đó. 

Thứ hai là giá trị thực tiễn và giá trị lý tưởng: Hồ Sĩ Quý đã chỉ ra rằng trong 

khi xác định hệ giá trị nào đó, cần chú ý có những giá trị mang tính thực tiễn, nghĩa là 

nó tồn tại thực và những giá trị mang tính lý tưởng, đặt ra như mục tiêu để phấn đấu, 

vươn tới19. Theo đó, “yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, đoàn kết tốt, lao động tốt” 

là các giá trị rất thực tiễn và dễ hiểu, dễ thực hiện. Nhưng “quyết tử cho Tổ quốc quyết 

sinh” là một phẩm chất mang tính kỳ vọng, và nó không dễ thực hiện trong thực tiễn 

cuộc sống. Như thế, có thể thấy có hai loại giá trị: loại giá trị tồn tại thực và loại giá trị 

lý tưởng. Trong khi các giá trị tồn tại thực thể hiện nhiều tính phương tiện, công năng 

hơn; các giá trị lý tưởng mang tính định hướng về suy nghĩ và hành vi nhiều hơn. Ai 

cũng yêu nước, và yêu nước có thể biểu hiện theo nhiều cách và mức độ khác nhau. 

Nhưng sẵn sàng hi sinh lợi ích và tính mạng của mình cho tổ quốc khi cần là giá trị 

mang tính lý tưởng nhiều hơn là thực tiễn, hoặc nó chỉ diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt. 

Thứ ba là giá trị vật chất và giá trị phi vật chất: Khi phân chia theo cách này, ta 

có thể thấy có những thứ tốt đẹp cho việc đáp ứng nhu cầu sinh sống thường ngày của 

con người mang trong mình giá trị vật chất. Đó là những thứ đáp ứng cho việc đi lại, 

ăn, mặc, ở, giao tiếp, thờ cúng, giải trí, chăm sóc sức khỏe,… Những thứ đó có thể 

lượng hóa và tính toán ra chi phí. Giá trị của chúng bộc lộ rõ ràng qua công năng chúng 

mang lại. Chẳng hạn như điện thoại di động để phục vụ giao tiếp ở khoảng cách xa, máy 

tính để xử lý những tính toán phức tạp, các phương tiện giao thông giúp đẩy nhanh tốc 

độ di chuyển và thu hẹp khoảng cách địa lý, chùa, đền, nhà thờ đáp ứng nhu cầu kết nối 

với đấng thiêng và tìm kiếm sự an định về tâm lý,… Giá trị phi vật chất mang tính trừu 

tượng. Chúng ta thường nghe nói nhiều về các phẩm chất đạo đức ở các tín đồ tôn giáo. 

Nói cách khác, phẩm chất đạo đức này chính là giá trị đạo đức mang tôn giáo đem lại. 

Nhưng tôn giáo không chỉ hình thành các giá trị về đạo đức mà còn nhiều giá trị khác 

 
19. Hồ Sĩ Quý (2015), "Mấy vấn đề về hệ giá trị Việt Nam", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 1, tr. 

41. 
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nữa. Chẳng hạn như giá trị nhận thức, khi tôn giáo cung cấp cho tín đồ việc nhìn nhận 

về các nguyên lý hình thành thế giới, quan niệm về con người, cuộc sống con người, 

những tác động đến xã hội coi người,... Những cách lý giải về điều gì diễn ra hàng ngày 

và cách xử lý những vấn đề xảy đến. Ngoài ra, cái đẹp trong tâm hồn, tinh thần, uy tín 

của người tu hành cũng là những giá trị dù trừu tượng nhưng cũng có sức tác động và 

ảnh hưởng tích cực đến người khác. 

Thứ tư là giá trị và phản giá trị: Một điểm cần lưu ý là có giá trị thì cũng có phản 

giá trị. Nếu giá trị là những gì quý hiếm, tích cực, thì phản giá trị nằm ở phương ngược 

lại. Nhận thức về cái gì có giá trị quan trọng cũng như biết rõ những gì phản giá trị. 

Trong thực tế, những thứ đối nghịch nhau về phẩm chất không phải lúc nào cũng có 

ranh giới và sự phân tách rõ ràng. Chẳng hạn như thiện/ác; tốt/xấu; xây dựng/phá hoại; 

khoan dung/hẹp hòi; trung thành/phản bội,… Trong nhiều trường hợp, việc phân tích 

về những cái mang tính phản giá trị là một cách hiệu quả để nhấn mạnh cái có giá trị. 

Thay vì nói về phản giá trị, Trần Ngọc Thêm nói đến những “phi giá trị phái sinh”. Đó 

là những biểu hiện rõ ràng của những thói hư, tật xấu trong đời sống văn hóa Việt Nam 

hiện nay. Những phi giá trị phái sinh này có thể nêu ra tiêu biểu như thói dựa dẫm, ỷ 

lại; thói cào bằng, đố kị; bệnh sĩ diện, háo danh; bệnh thụ động, khép kín; thói tùy tiện, 

cẩu thả; bệnh giả dối; tật ăn cắp vặt,…20 

Tóm lại, dựa vào trình bày về định nghĩa và phân loại các giá trị, chúng ta có thể 

dễ dàng hơn nhận diện và phân biệt các giá trị. Điều cần thiết là xem xét các giá trị trong 

mối liên hệ với bối cảnh hiện thực và những kỳ vọng trong tương lai. 

1.1.2. Hệ giá trị 

1.1.2.1. Một số định nghĩa về hệ giá trị 

Hệ giá trị (value system) có thể hiểu một cách đơn giản là sự ghép nối một nhóm 

các giá trị với nhau. Nhưng sẽ là sai nếu hiểu việc ghép nối như thế là kết quả của hành 

vi tùy hứng. Các định nghĩa và phân tích dưới đây về hệ giá trị sẽ cho thấy tính phức 

tạp và có chủ đích khi người ta tiến đến định hình và công bố về một hệ giá trị nào đó. 

Trong quan điểm của Dương Phú Hiệp, hệ giá trị hay bảng giá trị là một “tập 

hợp các phạm trù giá trị khác nhau, được cấu trúc theo những thứ bậc khác nhau, và có 

 
20. Dẫn lại từ: Chi Mai (2016). Cần cù là huyền thoại, hiếu học là ngộ nhận. Vietnamnet, truy cập tại: Cần cù, hiếu 

học chỉ là… huyền thoại? - VietNamNet, ngày truy cập 29 tháng 8 năm 2021. 
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mối liên hệ có tính lịch sử cụ thể với nhau thực hiện một hay một số chức năng nhất 

định”21. Nhà nghiên cứu Ngô Đức Thịnh cũng có cách nhìn tương tự, khi nhấn mạnh 

rằng hệ giá trị luôn hàm chứa hai nghĩa: Một là “các giá trị riêng lẻ kết hợp với nhau 

thành một hệ thống hữu cơ”; Hai là các giá trị “có sự sắp đặt trước sau, độ nhấn về tầm 

quan trọng của từng nhân tố giá trị” trong hệ thống đó22. Như vậy, hệ giá trị hình thành 

từ cơ sở tập hợp có chọn lọc một số giá trị nhất định, sắp xếp theo thứ bậc, nhằm thực 

hiện một lý tưởng hay mục đích nào đó. Sự tập hợp giá trị như thế là kết quả của hành 

động có chủ đích từ đầu chứ không diễn ra một cách ngẫu nhiên. 

Tuy thế, những cách định nghĩa nêu trên vẫn khá trừu tượng. Hồ Sĩ Quý đề ra 

một cách giải thích cụ thể hơn. Theo tác giả, hệ giá trị, cũng như bảng giá trị, có thể 

hiểu là: “Một tập hợp các giá trị, được thể hiện dưới dạng các phẩm chất, các nguyên 

tắc, các lý tưởng và cả các triết lý… định hướng cho hoạt động của một công ty, một 

hãng, một doanh nghiệp, một viện nghiên cứu, một trường đại học, một khách sạn, hay 

một ngành hoạt động… thuộc các lĩnh vực thương mại, công nghiệp dịch vụ, sản xuất 

và đôi khi cả trong các lĩnh vực thuộc xã hội, giáo dục, quân sự, chính trị, tôn giáo…”23. 

Theo định nghĩa này, mỗi một cách tổ chức con người đều chuyên chở hay dựa trên một 

hệ giá trị riêng. Hệ giá trị này định hướng cho hành động và thể hiện lý tưởng mà tổ 

chức đó muốn cổ súy và khẳng định phẩm chất và do đó là uy tín của mình. Do đó, nhìn 

vào tôn chỉ, mục đích hay phương châm hành động của một tổ chức ta có thể thấy ngay 

các giá trị cốt lõi hay hệ giá trị mà tổ chức đó muốn khẳng định xây dựng và thực thi. 

Trong khối cơ quan nhà nước, “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” là một hệ giá trị 

mang đầy tính lý tưởng, mang tính kêu gọi dành cho mỗi cán bộ. Trong khối doanh 

nghiệp ngoài nhà nước, các hệ giá trị thường mang tính sát thực hơn. Ví dụ, tập đoàn 

FPT ở Việt Nam đưa ra hệ những giá trị văn hóa mà tất cả những ai làm việc trong đó 

đều hướng tới và thực hiện là: “Tôn trọng cá nhân – tinh thần đổi mới – tinh thần đồng 

đội”. Trong mỗi giá trị cốt lõi ấy, lại bao gồm các giá trị thành phần nhỏ hơn. Chẳng 

hạn như trong tôn trọng có “nói thẳng, lắng nghe và bao dung”; trong đổi mới có “học 

hành, sáng tạo và hài hước”; trong đồng đội có “đồng tâm, tập thể, và chân tình”. Như 

 
21. Dương Phú Hiệp (2010), bài đã dẫn, tr. 42 
22. Ngô Đức Thịnh (chủ biên, 2010), Sđd., tr.23. 
23. Hồ Sĩ Quý (2015), bài đã dẫn, tr.40. 
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có thể thấy, có một sự liên hệ khá chặt chẽ giữa hệ giá trị được đặt ra và sự hoàn chỉnh 

của các phẩm chất cần thiết mà người ta tin rằng sẽ mang lại sức mạnh, diện mạo và 

bản sắc văn hóa cho tập thể.  

Ở cấp độ cao hơn, một hệ giá trị có thể được đặt ra làm mục tiêu cần hiện thực 

hóa của một liên minh các quốc gia hay một quốc gia cụ thể. Ví dụ, khối Liên minh 

châu Âu (EU) đặt ra hệ các giá trị cốt lõi là: “phẩm chất con người, tự do, dân chủ, bình 

đẳng, pháp quyền, quyền con người”24. Với Singapore, 05 giá trị cốt lõi được đề ra là: 

“quốc gia quan trọng hơn cộng đồng và xã hội quan trọng hơn cá nhân; gia đình là đơn 

vị hạt nhân của xã hội; cộng đồng hỗ trợ và tôn trọng cá nhân; đồng thuận, không xung 

đột; hòa hợp sắc tộc và tôn giáo”25. Cần thấy rằng các hệ giá trị khi đã được xác định, 

thường khá ổn định, được tôn trọng và bảo vệ.  

Nhưng hệ giá trị có tính lịch sử của nó, đây là điểm mà Dương Phú Hiệp nhấn 

mạnh. Theo tác giả, hệ giá trị là kết quả của sự chọn lọc, đánh giá và xác định các chuẩn 

giá trị ở mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể và ở mỗi quốc gia cụ thể26. Theo cách nhìn đó, 

Nguyễn Thị Hoàn chỉ ra rằng không có hệ giá trị chung chung, trừu tượng mà luôn gắn 

với đối tượng cụ thể, chẳng hạn như hệ giá trị Trung Quốc, hệ giá trị phương Tây,…27. 

Điều này phù hợp với giải thích của Hồ Sĩ Quý, khi nhắc chúng ta rằng đặc thù của mỗi 

hệ giá trị lại chủ yếu quy định bởi sự khác biệt trong quan niệm của chủ thể xây dựng 

hệ giá trị về các giá trị thành phần28. Ở đây, ta có thể lấy ví dụ về giá trị “lòng yêu nước” 

để minh họa cho những lý luận nêu trên. Phẩm chất đã được nâng lên thành giá trị này 

có thể được quan niệm khác nhau khi hiện diện trong các hệ giá trị khác nhau. Có nơi 

nhấn mạnh việc người ta cần hi sinh cả tính mạng cho đất nước khi cần. Có nơi đòi hỏi 

việc thể hiện lòng yêu nước trong mọi suy nghĩ và hành động dù là nhỏ bé. 

Như vậy, hệ giá trị trước tiên có thể hiểu là tập hợp các giá trị. Hơn nữa, sự tập 

hợp này là kết quả có chủ đích của việc chọn lọc. Mỗi giá trị được chọn vào hệ giá trị 

có quan hệ về mặt logic và có sự thống nhất với nhau ở mức độ nhất định. Nghĩa là các 

 
24. European Union, Goals and Values of the EU, truy cập tại: The EU in brief | European Union (europa.eu) , 

ngày truy cập 25 tháng 8 năm 2021. 
25. HistorySG, Shared values are adopted. Truy cập tại: Shared Values are adopted - Singapore History 

(nlb.gov.sg), ngày truy cập 25 tháng 8 năm 2021. 
26. Dương Phú Hiệp (2010), bài đã dẫn, tr.42. 
27. Nguyễn Thị Hoàn (2016), "Tình hình nghiên cứu hệ giá trị Việt Nam", Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 

11, tr.12. 
28. Hồ Sĩ Quý (2015), bài đã dẫn, tr. 41. 
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giá trị được tập hợp vào một hệ thống thì có thể song hành với nhau chứ không ở tình 

trạng mâu thuẫn, phủ định hay loại trừ lẫn nhau. 

Một điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là một hệ giá trị, khi hình thành có mục 

đích của nó, tương ứng với điều kiện lịch sử, chính trị và văn hóa nhất định, thì cũng sẽ 

thay đổi khi điều kiện nói ở đây thay đổi. Sự thay đổi có thể diễn ra ở các mức độ khác 

nhau. Ở mức nhỏ là sự thay đổi thứ bậc ưu tiên của mỗi giá trị thành phần trong hệ giá 

trị, hoặc là sự thay thế một số giá trị cũ bằng một số giá trị mới. Ở mức độ lớn, một hệ 

giá trị có thể được thay thế hoàn toàn bằng một hệ giá trị khác. Ở các xã hội khi trải qua 

quá trình chuyển đổi từ mô hình tổ chức đời sống truyền thống sang mô hình hiện đại 

đều phải trải qua sự chuyển đổi của các hệ giá trị. Sự chuyển đổi là kết quả của tranh 

đấu giữa các lực lượng trung thành và bảo lưu các hệ giá trị cũ với những lực lượng cấp 

tiến muốn chủ trương những hệ giá trị mới. 

Bên cạnh đó, luôn có sự song hành hay kế thừa giữa các hệ giá trị khác nhau 

trong một xã hội. Ví dụ hệ giá trị truyền thống và hệ giá trị hiện đại. Cũng có những hệ 

giá trị được quan niệm khá phổ biến về sự tồn tại của nó, nhưng qua nghiên cứu và phân 

tích, thì lại tỏ ra không đủ bằng chứng để đứng vững. Chẳng hạn như gần đây có xu 

hướng xem lại điều gần như được mặc định xưa nay rằng người Việt Nam có phẩm chất 

“cần cù” và “hiếu học”. Theo quan điểm của Trần Ngọc Thêm, những giá trị như “cần 

cù” và “hiếu học” mà lâu nay người Việt Nam vẫn tự hào thực ra là những huyền thoại. 

Ở nhiều quốc gia Đông Bắc Á, các phẩm chất này bộc lộ mạnh mẽ và rõ ràng hơn nơi 

người dân29. Do đó, xếp chúng vào trong hệ giá trị truyền thống của người Việt là thiếu 

cơ sở thực tiễn, tạo ra ngộ nhận. Như vậy, có thể thấy việc xác định và kiến tạo hệ giá 

trị chung cho một cộng đồng hay quốc gia luôn có nhiều thử thách, nhất là trong các 

quốc gia được cấu thành bởi nhiều dân tộc với những khác biệt về bản sắc văn hóa và 

lối sống. 

1.1.2.2. Phân loại hệ giá trị 

Theo chúng tôi, các hệ giá trị cũng có thể phân loại thành hệ giá trị phổ quát và 

hệ giá trị đặc thù, giống như cách phân loại về giá trị đã trình bày ở trên. Do đó, khi 

xem xét các hệ giá trị mà có thể đúc rút thành hệ giá trị chung, đại diện cho một dân 

tộc, vùng văn hóa, vùng lãnh thổ hay châu lục và thậm chí là của thế giới con người thì 

 
29. Xin xem: Chi Mai (2016), bài đã dẫn. 
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đó là các hệ giá trị có tính phổ quát. Các hệ giá trị chỉ đúng hay phù hợp với các lĩnh 

vực, khu vực, dân tộc, nhóm người cụ thể thì đó là hệ giá trị đặc thù. 

Ngoài ra, có thể tham khảo cách phân loại của Ngô Đức Thịnh. Tác giả chia ra 

hai loại là hệ giá trị tổng quát và hệ giá trị bộ phận. Hệ giá trị tổng quát “gồm những giá 

trị chung nhất, mang tính phổ quát, có vai trò định hướng đối với tư duy và hành động 

của cả cộng đồng30” Những giá trị đã được rút ra khi nhận xét chung về người Việt 

Nam, người Trung Quốc, người Mỹ, người Nga, người Đức,... là những hệ giá trị tổng 

quát. Còn trong mỗi lĩnh vực riêng của đời sống, như hoạt động lao động sản xuất, giáo 

dục và đào tạo, kinh doanh buôn bán,... người ta đề xuất những hệ giá trị riêng và đó là 

các hệ giá trị bộ phận. 

1.2. Giá trị tôn giáo và hệ giá trị tôn giáo 

Trên cơ sở xác định như ở trên, giá trị tôn giáo (religious values) có thể xếp vào 

nhóm các giá trị đặc thù, quy định bởi giáo lý, giáo luật và kết quả của sự vận động, đi 

vào thực tiễn đời sống của tôn giáo trong suốt tiến trình lịch sử. Trước khi đi đến một 

định nghĩa do tài liệu này đề xuất, cần xem xét cách giá trị tôn giáo được nhận diện và 

định nghĩa qua các công trình nghiên cứu lý luận. 

1.2.1. Giá trị tôn giáo 

1.2.1.1. Khái niệm, định nghĩa về giá trị tôn giáo  

- Về khái niệm giá trị tôn giáo: Với các nhà Xã hội học cổ điển, Karl Marx hay 

Max Weber cho rằng tôn giáo định hình các giá trị và điều này quan sát được ở cấp độ 

cá nhân. Emile Durkheim qua khái niệm “các hình thức biểu đạt tập thể” (collective 

representations) trong đó bao gồm các niềm tin, giá trị, ý tưởng,... chỉ ra các giá trị có 

nguồn gốc tập thể hoặc xã hội31. Theo Emile Durkheim, con người về bản chất có khả 

năng tin vào các giá trị đạo đức (moral values)32. Phương diện này phải được biểu hiện 

ra nếu không đời sống xã hội, hay sự hội nhập xã hội, sẽ trở thành bất khả thi33. Chính 

quan điểm này cho thấy tầm quan trọng của giá trị đạo đức của mỗi cá nhân trong đời 

 
30. Ngô Đức Thịnh chủ biên (2010), Sđd, tr.25-26. 
31. Caillin Reynolds (2017), Religion, Values, and Secularization in Europe A multilevel, cross-national, 

comparative analysis of the European Values Study Data, PhD thesis, Mary Immaculate College, pp.52-69. 
32. ''Luân lý'' ở đây được hiểu là hành xử tốt đẹp theo cách hiểu hoặc là quan niệm của cá nhân. ''Đạo đức'', trong 

khi đó, là những đòi hỏi hay trông đợi về hành xử tốt đẹp của tập thể, cộng đồng hay tổ chức đối với mỗi cá nhân 

thành viên. 
33. Robert van Krienken, Philip Smith, Daphne Haibis, Kevin McDonald, Michael Haralambos, Martin Holborn 

(2000), Sociology: Themes and Perspectives, Peason Education Australia, p. 625. 



 18  
 

sống xã hội. Tôn giáo, trong khi đó, lại là một trong những hình thức liên kết xã hội và 

hội nhập xã hội rất tiêu biểu nhất trong lịch sử nhân loại. Nói ngắn gọn thì giá trị tôn 

giáo có thể được hình thành từ cá nhân và từ tập thể đồng thời biểu lộ ở cả cấp độ cá 

nhân và cấp độ tập thể. 

Trong Xã hội học đương đại, theo khái quát của Roberto Cipriani, mọi tôn giáo 

thế giới đều bao chứa những giá trị thể hiện một tầm nhìn nhất định về thế giới, một ý 

nghĩa nhất định của đời sống, và một ý tưởng cụ thể về thân phận của con người34. Nếu 

loại bỏ yếu tố thần linh và quyền năng siêu nhiên, thì mỗi tôn giáo cũng có thể được 

xem như một quan điểm giàu giá trị tham chiếu liên quan đến cách nhìn nhận về thế 

giới và con người. 

Theo Ekaterina Bobyreva và cộng sự, giá trị tôn giáo được định nghĩa là "niềm 

tin khá chắc chắn rằng một số mẫu hình về hành vi của con người hoặc mục tiêu rốt ráo 

trong sự tồn tại của một cá nhân được xã hội và cá nhân khác ưu chuộng"35. Nhóm tác 

giả này cũng chỉ ra rằng sự hình thành các giá trị tôn giáo là một quá trình phức tạp và 

lâu dài và rằng động cơ về giá trị dẫn đến sự hình thành chính giá trị đó. Giáo thuyết 

của tôn giáo nào, theo họ, cũng hình thành hệ giá trị của riêng mình, tạo ra nền tảng cơ 

bản cho đức tin, cái sau đó hình thành trong người tin theo một ý niệm tôn giáo nhất 

định. Như vậy, theo họ thì giá trị tôn giáo hình thành từ nền tảng triết lý tôn giáo, qua 

quá trình lâu dài và phức tạp mới đạt đến sự ổn định. Một khi đã đạt sự ổn định, nó trở 

thành hình mẫu hay cái luôn được ưu tiên trong lựa chọn. 

Trong tiếp cận của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã 

hội Việt Nam, các giá trị của tôn giáo rất đa dạng. Các giá trị này được hình thành trong 

suốt tiến trình lịch sử, từ quá trình tôn giáo ra đời, phát triển và tương tác với xã hội. 

Chúng hình thành trên cơ sở những chức năng, vai trò của tôn giáo vốn có ảnh hưởng 

tích cực đến cá nhân, gia đình, cộng đồng xã hội. Đề tài cấp nhà nước mang tiêu đề Phát 

huy giá trị của tôn giáo nhằm xây dựng, nâng cao đạo đức, lối sống con người Việt 

Nam hiện nay (2013-2015) đã tiến hành khảo sát đối với 5 tôn giáo (Công giáo, Phật 

giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo) ở 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, thành 

phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Hà Giang và với 8 dân tộc khác nhau. Đề tài 

 
34. Roberto Cipriani (2010), Sách đã dẫn, p. 13. 
35. Ekaterina Bobyrevavà cộng sự (2019), Bài đã dẫn. 
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xác định được các giá trị tôn giáo tiêu biểu, nổi trội là: giá trị chân lý, giá trị luân lý đạo 

đức, giá trị thẩm mỹ, giá trị ý thức hệ, giá trị nhân từ, giá trị truyền thống,... 

Cụ thể hơn,trong số 1.300 người được mời tham gia trả lời bảng hỏi, có 668 

người là tín đồ tôn giáo, chiếm tỷ lệ 51,4%. Đề tài đã đề xuất những giá trị chung của 

tôn giáo và kiểm nghiệm sự đánh giá về các giá trị này nơi các tín đồ tôn giáo được hỏi. 

Kết quả như sau: 

Bảng 1: Sự thừa nhận về các giá trị của tôn giáo 

Giá trị 

của tôn giáo 
Phật giáo Công giáo 

Đạo 

Tin Lành 
Đạo Cao Đài 

Phật giáo 

Hòa Hảo 

Hướng thiện 93,4 97,3 88,4 98,1 93,3 

Làm lành tránh điều ác 90,9 94,1 92,3 96,2 80,0 

Khoan dung 87,9 93,5 77,9 94,3 93,3 

Yêu thương con người 92,4 95,1 89,0 96,2 100,0 

Hiếu thảo, kính trọng   

người trên 
90,4 94,6 90,1 96,2 86,7 

Có ý thức trách nhiệm 

với cộng đồng 
88,9 93,0 81,2 94,3 80,0 

Có ý thức bảo vệ môi 

trường 
78,3 85,4 76,2 92,5 73,3 

Nguồn: Khảo sát năm 2013 của Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

Như có thể, đa số người hỏi đều thừa nhận những giá trị nêu ra. Điều này cho 

thấy điểm gặp nhau hay nói cách khác là mức độ phổ quát của những giá trị cốt lõi vượt 

lên khác biệt tôn giáo. Đồng thời, có những giá trị được thừa nhận khác nhau ở các tín 

đồ thuộc các tôn giáo khác nhau. Điều này cho thấy những quan niệm về giá trị đặc thù 

của tôn giáo là khác nhau. 

Trong các nghiên cứu về các giá trị của các tôn giáo lớn ở Việt Nam tiếp sau đề 

tài cấp Nhà nước nêu trên, điểm chung có thể rút ra về những giá trị phổ biến. Trong 

một nghiên cứu về các giá trị của Phật giáo, ba nhóm giá trị chính của Phật giáo được 

chỉ ra là giá trị nhận thức, giá trị đạo đức, và giá trị thẩm mỹ hay văn hóa36. Nhóm giá 

trị này cũng thấy trong nghiên cứu về giá trị của Công giáo37. Nghiên cứu về Tin Lành 

cũng cho thấy 3 giá trị trên mà tác động của chúng đến đời sống tín đồ được nhiều người 

 
36. Xem: Hoàng Văn Chung chủ biên (2019), Giá trị và chức năng cơ bản của Phật giáo trong xã hội Việt Nam 

hiện nay, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội. 
37. Viện Nghiên cứu Tôn giáo (2016), Giá trị và chức năng của Công giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay, Thư 

viện Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hà Nội, tr.12-48. 
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ghi nhận, đó là: “Lối sống lành mạnh, tích cực”; “mở rộng kiến thức, hiểu biết”; “mở 

rộng quan hệ xã hội”38. Giá trị văn hóa của tôn giáo cũng được nhận diện và chỉ ra. Viện 

Nghiên cứu Tôn giáo cho rằng do tôn giáo gắn với các hoạt động văn hóa của con người 

nên nó cũng tạo ra các giá trị văn hóa. Giá trị văn hóa của tôn giáo được cho là "toàn bộ 

những giá trị vật chất và tinh thần mà tôn giáo tạo ra, mà những giá trị này góp phần 

vào sự phát triển con người, xã hội loài người"39. Các giá trị văn hóa của tôn giáo biểu 

hiện qua các phương diện như kinh sách hiểu như các công trình kết tinh tinh hoa trí 

tuệ, văn hóa nhân loại; qua việc định hướng về thẩm mỹ, sáng tạo cái đẹp; qua tạo ra 

các thiết chế gắn với phong tục, lối sống; qua các di sản vật thể và phi vật thể để lại... 

Nhìn chung, theo cách tiếp cận của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, ba nhóm giá trị 

nổi bật nhất của các tôn giáo ở Việt Nam được xác định là: giá trị nhận thức, giá trị đạo 

đức, giá trị văn hóa. Trong mỗi nhóm này, có những giá trị bộ phận mà chúng tôi, chẳng 

hạn trong nhóm giá trị nhận thức, có giá trị chân lý chỉ những quan điểm của tôn giáo 

về thế giới và con người; giá trị đạo đức chính là nói về cái thiện, cái tốt đẹp mà con 

người cần có và thể hiện trong đời sống tôn giáo cũng như đời sống thế tục. Trong khi 

đó giá trị văn hóa là nói đến cái đẹp của lối sống, những sáng tạo nghệ thuật, mà qua đó 

thể hiện giá trị thẩm mỹ mà tôn giáo đã đóng góp trong quá trình hình thành và phát 

triển, thể hiện qua kiến trúc, nghệ thuật hội họa, nghệ thuật diễn xướng và âm nhạc... 

- Định nghĩa về giá trị tôn giáo: Trên cơ sở những gì trình bày ở trên, tài liệu 

này đưa ra định nghĩa về giá trị tôn giáo như sau: Giá trị tôn giáo là những gì tốt đẹp do 

tôn giáo kiến tạo, được bảo vệ và lưu giữ dài lâu. Cơ sở của giá trị tôn giáo xuất phát từ 

nền tảng triết lý tôn giáo. Các giá trị này đều trang bị cho con người các nguyên tắc hay 

sự định hướng trong hành vi mỗi ngày và trong cuộc đời; tạo chuẩn mực cho các phán 

xét về đúng - sai, phải - trái, nên làm - không nên làm,... Những giá trị của một tôn giáo 

làm nên đặc thù của tôn giáo đó qua việc đòi hỏi, kỳ vọng những phẩm chất thực tiễn 

và lý tưởng nơi các tín đồ. 

1.2.1.2. Phân loại và tác động giá trị tôn giáo 

 
38. Vũ Thị Thu Hà chủ biên (2020), Biến đổi của đạo Tin Lành trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay, 

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.99-101. 
39. Xin xem: Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ xây dựng tài liệu bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ 

thông tin, tuyên truyền về truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam; về 

những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội. Viện Nghiên cứu Tôn giáo, tháng 9 năm 2021, tr.150. 
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- Về phân loại giá trị tôn giáo: Cũng theo logic về phân loại các giá trị ở trên, 

các giá trị tôn giáo có thể phân loại thành các nhóm chính sau: 

Thứ nhất là nhóm giá trị vật chất: Nhóm giá trị này chủ yếu là chỉ các cơ sở tôn 

giáo, biểu tượng, vật phẩm tôn giáo,... đã được tạo ra và bảo tồn qua thời gian dài. Các 

giá trị này có thể được khai thác để mang lại lợi ích về vật chất, thông qua mua bán, 

trao đổi, quà tặng, cung cấp dịch vụ thăm quan, du lịch, hành lễ,... Những giá trị này 

vừa mang ý nghĩa về vẻ đẹp của kiến tạo con người, vừa thể hiện triết lý của tôn giáo 

về trật tự vũ trụ,  lại vừa chứa đựng những thông tin quý giá về quá khứ của một cộng 

đồng cụ thể,... 

Thứ hai là nhóm giá trị phi vật chất: Nhóm này có thể bao gồm các giá trị tiêu 

biểu như giá trị nhận thức và giá trị đạo đức. Chẳng hạn, giá trị nhận thức là những triết 

thuyết của tôn giáo nhằm giải thích về thế giới và con người, đồng thời là cách để tồn 

tại có ý nghĩa trong trật tự thế giới ấy. Giá trị này cũng phản ánh qua việc nhận thức của 

tôn giáo về thế giới và con người ghi trong kinh điển liên tục được làm mới, tái khám 

phá, tái luận giải để đưa ra kiến giải về bối cảnh ngày hôm nay. Kiến giải dưới dạng tri 

thức đó lại đóng vai trò định hướng cho hành động nơi tín đồ. 

Thứ ba là giá trị và phản giá trị tôn giáo: giá trị có thể nhận diện qua phản giá 

trị. Do đó, giá trị của tôn giáo cũng có thể được xem xét qua sự song hành của các cặp 

giá trị-phản giá trị tôn giáo. Lấy ví dụ về Phật giáo, một khảo cứu qua kho tàng tục ngữ, 

dân ca của người Việt Nam cho thấy những thông tin sau. 

STT Cặp Giá trị-Phản giá trị Số lần 

xuất hiện 

Thí dụ 

Giá trị Phản giá trị 

1 Thiện Ác 26 Thiện giả thiện lai, ác giả ác báo 

2 Chánh/ Chính Tà 2 Cải tà quy chánh 

3 Lương Ác 2 Cải ác hoàn lương 

4 Hiền Ác / Dữ 8 Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ 

5 Lành Ác / Dữ 13 Làm lành tránh dữ 

6 (ở) Hậu (ở) Bạc 2 Ở hậu gặp hậu, ở bạc gặp bạc 

7 Nghĩa nhân/ Nhân 

đức/ Phúc đức 

Ác/vô nhân 

bạc nghĩa 

5 Nghĩa nhân Trời Phật thưởng ban, Ai 

hành ác nghiệp bạo tàn nát thây 

Nguồn: Phan Thu Hiền (2009)40 

 
40. Phan Thu Hiền (2009), ''Hệ giá trị đạo đức Phật giáo trong văn hóa Việt Nam (qua ca dao, tục ngữ), Kỷ yếu 

Hội thảo khoa học: Hệ giá trị văn hóa truyền thống và sự chuyển đổi hệ giá trị trong thời đại hội nhập và toàn 
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Như có thể thấy, dù khác biệt về ngôn từ, cặp giá trị và phản giá trị cơ bản vẫn 

là thiện-ác, lành-dữ, nhân nghĩa-bạc nghĩa. Hơn nữa, cặp giá trị và phản giá trị này tìm 

thấy điểm chung trong các hệ thống triết lý dân gian khác hay triết lý tôn giáo khác, do 

đó mang tính phổ biến, vượt qua đặc thù của Phật giáo. 

Như thế, nhìn qua phương diện phản giá trị cũng giúp chúng ta thấy rõ hơn 

phương diện giá trị của tôn giáo. Đồng thời, cách nhìn theo cặp giá trị và phản giá trị 

tôn giáo cũng giúp thấy được tác động định hướng hành động cho tín đồ rất rõ. Ví dụ, 

đi cùng với “khuyến thiện” là “trừng ác”; đi cùng với “làm lành” là “tránh dữ”, v.v… 

- Về tác động của giá trị tôn giáo: Trong nội dung này, thay vì tách riêng, chúng 

tôi trình bày tác động của giá trị tôn giáo đến cả cá nhân và xã hội một cách đồng thời. 

Bởi giá trị tôn giáo, dù được định nghĩa như trên, vẫn tỏ ra khá trừu tượng với không ít 

người. Vậy một cách dễ hiểu hơn là nhận diện các giá trị tôn giáo thông qua quan sát, 

mô tả và phân tích biểu hiện về tác động của giá trị đó. 

Đối với giới học thuật phương Tây, điểm thường được nhấn mạnh là giá trị tôn 

giáo thể hiện tác động qua định hướng hành vi của người đã lựa chọn cho mình một 

niềm tin tôn giáo để theo. Nhưng các tác động có thể đa chiều và phong phú hơn thế. 

Một nhóm tác giả đã khái quát 3 hướng tác động của giá trị tôn giáo như sau:  

“a. Các giá trị đóng vai trò mục đích do chúng thúc đẩy một người đưa ra quyết 

định về lập trường của mình trước những vấn đề cụ thể và thúc đẩy người đó trở thành 

một tín đồ của một tư tưởng tôn giáo; 

b. Các giá trị định hướng cho một cá nhân trong một không gian xã hội hay không 

gian tôn giáo, thúc đẩy việc đánh giá và đưa ra phán xét, đồng thuận hay phê phán hành 

vi của chính mình hay của người khác hoặc nhóm xã hội khác và do đó cấu thành nền 

tảng cho tạo dựng các quan hệ liên cá nhân và nhóm;  

c. Các giá trị đóng vai trò là phương tiện cho một cá nhân thích ứng vào một môi 

trường nhất định (chẳng hạn như môi trường tôn giáo)"41. 

Theo cách khái quát này, các giá trị tôn giáo tác động rất sâu sắc và quan trọng 

đến cá nhân từ tư tưởng, quan điểm cho đến hành vi. Cụ thể, có thể hiểu rằng đường đời 

 
cầu hóa, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng 

Nai, 9/2009. 
41. Dẫn lại từ Ekaterina Bobyreva và cộng sự (2019). 
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hay thân phận của một người là kết quả của vô vàn những lựa chọn. Nói các khác, những 

lựa chọn một người thực hiện quyết định số phận người đó. Trong suốt quá trình cuộc 

đời một người phải đưa ra rất nhiều lựa chọn. Những lựa chọn lớn lao và mang tính 

quyết định thường là những lựa chọn về thế giới quan, tư tưởng, lối sống, về loại hình 

hội nhóm mà mình sẽ thuộc về, và những loại người mà mình sẽ ưu tiên quan hệ. Lựa 

chọn về thế giới quan và tư tưởng đi cùng với những quyết định cá nhân về việc gì sẽ 

ưu tiên làm và việc gì sẽ nhất định không làm. 

Trong quan điểm của Chu Văn Tuấn, giá trị đạo đức, luân lý của tôn giáo góp 

phần tạo nên sự thay đổi, đặc biệt là hoàn thiện hóa về đạo đức nơi cá nhân và cộng 

đồng. Các giá trị đạo đức tôn giúp xây dựng các cộng đồng tôn giáo như các cộng đồng 

tiêu biểu, gương mẫu về đạo đức. Các giá trị đạo đức của tôn giáo cũng bổ sung vào 

những hệ quy chuẩn đạo đức cho xã hội thế tục, qua đó đóng góp cho kiến tạo mô hình 

mang tính lý tưởng về nhân cách và đạo đức cho cá nhân và xã hội42. 

Trong một số nghiên cứu gần đây về giá trị của Phật giáo ở Việt Nam, các giá trị 

được xác định chủ yếu gồm giá trị nhận thức và giá trị đạo đức, tác động đến cá nhân 

và xã hội theo phương thức sau đây. Chúng tôi đã chỉ ra rằng tôn giáo, trong đó có Phật 

giáo, thể hiện những giá trị quan trọng đối với cá nhân43. Các giá trị cung cấp một cách 

nhận thức về bản chất và các quy luật chi phối thế giới tự nhiên và về con người và xã 

hội; định hướng về cái đẹp trong lối sống và các nguyên tắc cơ bản cho hành vi để có 

một đời sống hài hòa, hạnh phúc; sự đề cao tinh thần hi sinh lợi ích bản thân vì lợi ích 

của người khác và của cộng đồng,… Có thể nói ở Việt Nam, lòng nhiệt thành giành cho 

Phật giáo không chỉ là ở câu chuyện về lựa chọn một niềm tin tôn giáo cho cuộc đời của 

riêng mình hay của gia đình mà còn chính là sự trân trọng và muốn thúc đẩy những giá 

trị Phật giáo vì sự tốt đẹp hơn của thế giới nơi họ sinh sống. 

Chúng tôi cũng đã chỉ ra hai hướng tác động của giá trị Phật giáo: tác động qua 

giá trị nhận thức và tác động qua nhóm giá trị đạo đức. Tác động về nhận thức có thể 

thấy qua: Thứ nhất, Phật giáo giúp định hình một nhận thức về thế giới tự nhiên. Về thế 

giới tự nhiên đó là các quy luật tác động đến vạn vật, như Luật duyên khởi, Nhân quả, 

 
42. Chu Văn Tuấn (2014), "Giá trị tôn giáo từ phương diện Triết học", Nghiên cứu Tôn giáo, số 1, tr.38. 
43. Xin xem: Hoàng Văn Chung và Phạm Thị Chuyền (2016), "Giáo dục về đạo đức và lối sống của Phật giáo 

trong xã hội Việt Nam hiện nay", Nghiên cứu Tôn giáo, số 3/153, tr.21. 
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tính Không,... Đến con người là sự tin tưởng vào Phật tính– hiểu như bản chất thiện 

lành -  vốn có trong chúng sinh, vạn vật ; Thứ hai, là tạo ra khả năng tự định hướng và 

kiểm soát hành vi cá nhân, đặc biệt trên các phương diện liên quan đến đạo đức. Một 

khi tín đồ Phật giáo đã thừa nhận và tin tưởng các chân lý Phật giáo, tuân thủ và thực 

hành các nguyên tắc đạo đức một cách tự nguyện, quan sát của chúng tôi cho thấy các 

cá nhân đó sẽ tự định hướng và thậm chí là tự kiểm soát hành vi của mình. Đồng thời, 

các giá trị Phật giáo cũng tác động lên các chức năng của Phật giáo, mà có thể quan sát 

qua việc tăng cường cố kết cộng đồng (kiến tạo và duy trì đồng thuận trong cộng đồng; 

thúc đẩy cố kết cộng đồng; tái lập cân bằng xã hội trước những biến cố lớn; thúc đẩy sự 

cùng quan tâm đến các nhóm xã hội dễ bị tổn thương); khuyến khích hoạt động hỗ trợ 

xã hội; định hướng và giáo dục về đạo đức và lối sống44. Từ những gì đã trình bày ở 

trên, có thể mô hình hóa những tác động của giá trị tôn giáo đến con người như sau: 

Tác động của giá trị tôn giáo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Hệ giá trị tôn giáo 

Như đã trình bày ở phần trên, hệ giá trị là một tập hợp có chủ đích, thứ bậc và 

đầy mong muốn của các giá trị với nhau. Hệ giá trị tôn giáo cũng có thể xem xét theo 

cách đó. Các giá trị của tôn giáo có điểm đặc biệt là thường tồn tại trong một nhóm hay 

hệ giá trị. Tuy thế, có một số điểm cần lưu ý. Trước tiên, nhìn theo một phương diện 

nhất định thì người ta có thể thấy một phần nhất định của hệ giá trị tôn giáo. Ví dụ tập 

 
44. Hoàng Văn Chung chủ biên, (2019), Sđd. 

Giá trị 

của tôn giáo 

Kiến tạo và đề cao các chuẩn mực 

tốt đẹp về đạo đức và lối sống 

Định hướng các hành vi của cá nhân 

và cộng đồng 

Khuôn định nhận thức về thế 

giới, con người và xã hội 

Hỗ trợ cá nhân thích ứng với bối cảnh 

xã hội 
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trung vào các đạo đức thì sẽ thấy các giá trị đạo đức; tập trung vào tư tưởng, thế giới 

quan, lập trường,... thì ta thấy các giá trị về nhận thức; tập trung vào giá trị văn hóa ta 

thấy các giá trị lịch sử, thẩm mỹ,... Đồng thời, giá trị và sau đó là hệ giá trị của tôn giáo 

hình thành qua một thời gian lâu dài. Nó là kết quả tu hành, trau dồi và hiện thức hóa 

nơi người trong cuộc, tức là các chức sắc và tín đồ tôn giáo và cũng là những phẩm giá 

được người ngoài tôn giáo ghi nhận và tin tưởng. 

Một cách thuận lợi để quan sát về hệ giá trị của các tôn giáo hay các cộng đồng 

tôn giáo là nhìn vào bảng hay hệ giá trị mà chính họ với danh nghĩa tổ chức đặt ra, cổ 

xúy, tự khẳng định với xã hội. Dù dùng các tên gọi khác nhau như tôn chỉ hành đạo, 

phương châm, mục đích,... tất cả đều thực chất là các hệ giá trị. Dưới đây là những ví 

dụ: 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra phương châm cho hành động của tổ chức và 

của tín đồ Phật giáo ở Việt Nam là "Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội". Nhìn qua 

lăng kính giá trị tôn giáo, chúng ta sẽ thấy một số điểm sau: 

Thứ nhất, đây là một cách khẳng định về một hệ giá trị mà tổ chức này đề cao và 

theo đuổi nhằm hiện thực hóa. Hệ giá trị đó gồm những giá trị cốt lõi, được đúc kết và 

lựa chọn có chủ đích và định hướng. Trong đó, có giá trị thuần túy về tôn giáo (đề cao 

và bảo vệ đạo pháp), có giá trị về con người (gắn bó, đồng hành với dân tộc và hành 

động vì dân tộc như là môi trường tồn tại vững bền), và có giá trị thế tục (ủng hộ lý 

tưởng của Chủ nghĩa xã hội với ý nghĩa là ý thức hệ, tư tưởng chính thống ở Việt Nam).  

Thứ hai, trong một hệ giá trị, có những giá trị được xếp ưu tiên hơn giá trị khác, 

ở đây "đạo pháp" phải được đặt lên trước vì đây là một tổ chức tôn giáo. Tiếp đến là 

dân tộc, được coi trọng hơn là ý thức hệ hay tư tưởng chính trị. Điều này có thể hiểu bởi 

tư tưởng chính trị có thể biến đổi theo các điều kiện khách quan và chủ quan của lịch 

sử, nhưng dân tộc là yếu tố trường tồn. 

Đối với Công giáo ở Việt Nam, phương châm được đề ra là "Sống Phúc âm trong 

lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào". Nhìn vào đây ta thấy việc sống đạo 

theo các tiêu chí Công giáo đề ra này được gắn liền vào không gian và bối cảnh mà cụ 

thể là dân tộc và đất nước này. Đồng thời, mục tiêu được xác định là chuyên chở và thể 

hiện các giá trị Công giáo đó vào việc mang lại lợi ích cho chính người dân nơi đây, mà 

không gì ý nghĩa và tốt đẹp hơn là "hạnh phúc". Tự thân khái niệm hạnh phúc đã mang 
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trong đó các tiêu chí về sự an lành về đời sống, quan hệ tốt đẹp trong gia đình và ngoài 

cộng đồng, và sự thịnh vượng về vật chất. Trước đó, còn có những hệ giá trị được đề 

cao nơi các cộng động tín đồ, đã trở nên quen thuộc như "kính Chúa-yêu nước", "Kính 

Chúa-yêu người"; "sống tốt đời, đẹp đạo",... tất cả đều là những hệ giá trị được đúc kết 

từ thực tiễn và rồi nêu lên như những kim chỉ nam cho hành động. 

Đối với đạo Tin Lành, lấy ví dụ về Tổng liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam 

(miền Nam), phương châm đề ra là "Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ 

quốc và dân tộc". Như vậy có thể thấy, việc nhấn mạnh là các thành viên của Hội thánh 

đề cao các nguyên tắc về lối sống có thể tìm thấy trong Kinh Thánh, giúp hiện thực hóa 

những điều đẹp đẽ mà Đức Chúa Trời đã nói, đồng thời cũng đặt lên trước việc phục vụ 

và mang lại lợi ích cho đất nước và dân tộc Việt Nam. 

Islam giáo ở Việt Nam tuy chưa có tổ chức đại diện duy nhất, nhưng ta có thể 

xem tuyên bố về đường hướng hoạt động của một tổ chức cấp địa phương. Ban Đại diện 

cộng đồng Hồi giáo Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra phương châm là "Sống tốt đạo, đẹp 

đời, phát huy truyền thống Islam – đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tham gia xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa". 

Nếu 04 tổ chức dẫn ở trên là các tôn giáo ngoại sinh, đã đề ra các hệ giá trị của 

mình khi hiện diện ở ngôi nhà Việt Nam, thì các tôn giáo nội sinh cũng có phong vị của 

riêng mình. Đạo Cao Đài đã rất nổi tiếng với phương châm hành đạo dễ nhớ, dễ hiểu và 

đầy tính công hiến của mình "Nước vinh - đạo sáng". Thậm chí ở đây, ta còn thấy lợi 

ích của đất nước còn đặt trước lợi ích của cộng đồng tôn giáo. Trong khi đó, Phật giáo 

Hòa Hảo giương cao ngọn cờ "Vì đạo pháp, vì dân tộc" để định hướng cho việc đạo và 

việc đời của tín đồ. 

Một số tôn giáo nội sinh mới được công nhận pháp nhân sau này cũng đưa ra 

phương châm hành động rất cụ thể sau khi đã kiện toàn bộ máy tổ chức. Tịnh độ Cư sĩ 

Phật hội chọn cho mình phương châm rất ngắn gọn như sau: "Tu học, hành thiện, ích 

nước, lợi dân". Mới đây, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã đổi tên là Phật hội Tứ Ân Hiếu 

Nghĩa, và tôn chỉ hành đạo được đề ra là: "Hành Tứ ân – Sống Hiếu nghĩa – Vì đại đoàn 

kết toàn dân tộc". Như vậy, hành Tứ ân và sống hiếu nghĩa là những nguyên tắc và mục 

đích được ưu tiên của cộng đồng tín đồ. Tuy thế, hành đạo và sống đời cũng song hành 
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với mục tiêu lớn lao vì lợi ích của xã hội rộng lớn hơn, đó là vượt lên khác biệt lý tưởng 

tôn giáo để đóng góp cho "đoàn kết dân tộc". 

Một số dẫn chứng nêu ra ở trên đã cho thấy trong các hệ giá trị mà một số tổ 

chức tôn giáo lớn và tiêu biểu ở Việt Nam đặt ra làm tôn chỉ, làm các tiêu chí vừa thực 

tiễn vừa lý tưởng đó, có những điểm gặp gỡ nhau. Nhìn thoáng qua, các hệ giá trị của 

mỗi tổ chức tôn giáo khá là khác biệt về diễn ngôn. Nhưng nếu phân tích kỹ, thì lại cơ 

bản vẫn hội tụ lại ở những giá trị cơ bản và phổ quát. Nói cách khác, có mẫu số chung 

trong các hệ giá trị tôn giáo này. Đó là lợi ích của tôn giáo song hành với lợi ích của 

dân tộc. Đó là đạo song hành với đời. Đó là lợi ích và hạnh phúc của người khác quan 

trọng như lợi ích và hạnh phúc của mình. Đó là các lý tưởng gặp nhau ở chỗ coi trọng 

cái tập thể, cộng đồng hơn cái tôi, cá nhân. Đó là sự song hành các giá trị tôn giáo thuần 

túy và các giá trị thế tục, có màu sắc chính trị. Và sau cùng, điểm cần lưu ý là các hệ 

giá trị nói tới các tổ chức tôn giáo ở trên không là duy nhất. Mỗi tổ chức tôn giáo còn 

có nhiều hệ giá trị khác. Nắm bắt được các hệ giá trị đó là sẽ hiểu được nhiều hơn về 

bản chất và thiên hướng vận động của mỗi tổ chức ấy. 

1. 3. Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về giá trị tôn giáo  

Ở Việt Nam, việc xác định hệ giá trị, chủ yếu là hệ giá trị văn hóa là mối quan 

tâm không của chỉ giới nghiên cứu khoa học xã hội mà còn của Đảng và Nhà nước trong 

suốt quá trình vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đất nước. Về giới học thuật, nhiều 

nhà nghiên cứu như Đào Duy Anh, Nguyễn Hồng Phong, Nguyễn Văn Huyên, Trần 

Văn Giàu,... đã bắt đầu khám phá, nhận diện và đúc kết các hệ giá trị văn hóa của người 

Việt Nam từ trước khi Đổi mới. Trong những phát hiện của họ, cái chúng ta gọi là hệ 

giá trị,  thực chất là tập hợp những tính cách nổi bật và chung nhất của người Việt Nam 

xuyên qua đa dạng dân tộc và thời gian. Ví dụ, Đào Duy Anh trong Việt Nam văn hóa 

sử cương đã chỉ ra 07 tính cách của người Việt Nam, bao gồm: 

1. Sức ký ức tốt, thiên về nghệ thuật và trực giác;  

2. Ham học, thích văn chương;  

3. Ít mộng tưởng;  

4. Sức làm việc khó nhọc;  

5. Giỏi chịu khổ và hay nhẫn nhục;  

6. Chuộng hòa bình, song ngộ sự thì cũng biết hi sinh vì đại nghĩa; 
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7. Bắt chước, thích ứng và dung hóa rất tài”45. 

Còn Trần Văn Giàu thì đúc kết thành 07 phẩm chất nổi bật nhất của người Việt 

Nam bao gồm: “yêu nước, cần cù, anh hùng, sáng tạo, lạc quan, thương người, vì 

nghĩa”46. Nhiều trong số những tính cách hay phẩm chất này sau này được chọn lọc và 

nâng lên thành những giá trị của con người Việt Nam. Một số nhà nghiên cứu sau này 

cũng đã khái quát những phẩm chất tiêu biểu của người Việt Nam mà tại đó những 

phẩm chất tích cực được coi là những giá trị. 

Các thế hệ sau như Phan Ngọc, Phạm Minh Hạc, Trần Ngọc Thêm, Hồ Sĩ Quý 

cũng đã làm giàu thêm nhận thức về những biểu hiện của hệ giá trị văn hóa phổ quát ở 

Việt Nam vượt lên sự đa dạng về dân tộc. Sau này, một hướng đi nữa là tìm kiếm và đề 

xuất xây dựng hệ giá trị chuẩn mực. Theo Đặng Thùy Vân thì:“Hệ giá trị chuẩn mực 

của con người Việt Nam là những giá trị lý tưởng, chính thống, là phẩm chất tốt đẹp thể 

hiện tính cách và tâm lý dân tộc, biểu hiện bản chất con người Việt Nam, là hệ thống 

biểu tượng để định hướng, đánh giá, có ý nghĩa điều chỉnh hành vi của xã hội và là cơ 

sở cho xã hội ổn định, phát triển”47. 

Có thể thấy, việc xác định hệ giá trị chuẩn mực, hiểu như một cách đề cao và 

nhấn mạnh những phẩm chất mong muốn có trong mỗi người dân, cho thấy những động 

cơ chính trị và văn hóa rất rõ ràng của chủ thể quản lý đất nước. Nhưng trong thực tiễn, 

mỗi cộng đồng làng xã, hay tổ chức xã hội dân sự cũng có những hệ giá trị mà mình 

muốn đề cao.  

Những kết quả nghiên cứu của giới học thuật trên nhiều phương diện tìm thấy 

nhiều sự tương đồng trong cách phát hiện, khẳng định và cổ động về hệ giá trị (văn hóa) 

của Đảng và Nhà nước. Từ thời khai sinh nhà nước mới năm 1945, “độc lập-tự do-hạnh 

phúc” đã luôn được đề cao, không chỉ là khẩu hiệu mà có thể hiểu là hệ giá trị gồm 

những giá trị cốt lõi mà nhà nước mới chính thức tuyên bố, theo đuổi và hiện thực hóa. 

Trong các nghị quyết trung ương sau này, chúng ta cũng có thể thấy sự đúc kết và định 

hướng kiến tạo hệ giá trị chung cho cả dân tộc luôn được chú trọng.  

 
45 Đào Duy Anh (1998 [1938]), Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb. Tổng hợp Đồng Tháp, Đồng Tháp. 
46 Dẫn lại từ Ngô Đức Thịnh chủ biên (2010), Sđd, tr.25. 
47 Đặng Thùy Vân (2019), "Quan điểm của Đảng về xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay", Tạp chí Khoa học trường đại học Hồng Đức, số 47, tr. 146. 
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Trong các Nghị quyết trung ương, đặc biệt trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa 

VIII (1998) và Nghị quyết Trung ương 9, khóa IX (2014), hệ giá trị Việt Nam được nêu 

rõ. Trong Nghị quyết Trung ương 5 đã chỉ ra hệ giá trị gồm 6 giá trị: 

1.  Yêu nước, ý chí tự cường dân tộc; 

2.  Tinh thần đoàn kết; 

3.  Ý thức cộng đồng (cá nhân-gia đình-làng xã-Tổ quốc) 

4. Nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, trọng đạo lý 

5.  Cần cù, sáng tạo 

6.  Tinh tế trong ứng xử; giản dị trong lối sống48. 

Ở Nghị quyết Trung ương 9 vừa có sự khẳng định lại một số giá trị trong Nghị 

quyết Trung ương 5, vừa có sự diễn đạt ngắn gọn hơn: 

1. Yêu nước 

2. Nhân ái, nghĩa tình 

3. Trung thực 

4. Đoàn kết 

5. Cần cù 

6. Sáng tạo49. 

Hệ giá trị như thế khẳng định những đặc tính cơ bản thuộc về nhân cách và lối 

sống của con người Việt Nam mà vừa là sự đúc rút, vừa là mục tiêu cần đạt tới. Nói 

cách khác, đây là hệ giá trị mới mà Đảng đặt ra để vận động toàn dân cùng kiến tạo và 

hiện thực hóa nó ở hiện tại và trong tương lai. 

Tóm lại, hệ giá trị bao gồm các giá trị được lựa chọn và có quan hệ với nhau. 

Hệ giá trị phản ánh các phẩm chất vốn có và kỳ vọng được đẩy mạnh và hoàn thiện nơi 

thành viên của một tổ chức hay một xã hội. Đối với một tổ chức hay xã hội, việc đưa ra 

hệ giá trị vừa có mục đích ghi nhận những phẩm chất tốt đẹp vốn có, vừa định hướng 

cho sự phấn đấu, hoàn thiện những phẩm chất kỳ vọng có được. 

  

 
48. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, 

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.56. 
49. Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, truy 

cập tại: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 

về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước | Tư liệu 

văn kiện Đảng (dangcongsan.vn), ngày truy cập ngày 29 tháng 8 năm 2021. 
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Tiểu kết chuyên đề 1 

Chương này, nhiệm vụ đã làm rõ thế nào là giá trị tôn giáo qua khảo sát các công 

trình nghiên cứu có liên quan do các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã công bố. 

Đây là cơ sở cho những phân tích, đánh giá về giá trị tôn giáo trong thực tiễn đời sống 

tôn giáo ở Việt Nam.  

Nhiệm vụ đã đi từ việc làm rõ nền tảng lý luận về giá trị, thông qua khái lược 

diễn tiến của định nghĩa về giá trị, phân loại giá trị, và đánh giá tác động của giá trị. 

Trên cơ sở này, nhiệm vụ đi vào làm rõ giá trị tôn giáo. Các phương diện chính được 

giải quyết gồm làm rõ về khái niệm và đưa ra định nghĩa; cung cấp cách nhận diện và 

phân loại giá trị tôn giáo; chỉ ra tác động của giá trị tôn giáo. Đồng thời, nhiệm vụ cũng 

làm rõ khái niệm hệ giá trị tôn giáo và gợi ý cách tìm kiếm và đánh giá các hệ giá trị 

tôn giáo thông qua khảo sát các truyền thống tôn giáo lớn. 

Điểm mấu chốt trong cách hiểu về giá trị tôn giáo chính là mối tương đồng và 

mối quan hệ chặt chẽ giữa giá trị tôn giáo và phẩm chất tốt đẹp nơi tín đồ hay cộng đồng 

tôn giáo. Giá trị tôn giáo là kết quả của quá trình lâu dài, vừa được người trong cuộc tức 

là tín đồ chuyên chở và thể hiện, vừa được cộng đồng bên ngoài ghi nhận và tán dương, 

cổ vũ. Giá trị tôn giáo cốt lõi luôn có sự ổn định. Nhưng cũng có giá trị tôn giáo mới 

hình thành, do quá trình tôn giáo vận động và tương tác với những nơi nó đến và với 

hiện trạng của đời sống xã hội. 

Việc nhận diện, nắm bắt được các giá trị tôn giáo rất quan trọng. Nó vừa giúp ta 

hiểu được động cơ và mục đích của cộng đồng tôn giáo, cá nhân tôn giáo, vừa có thể 

tác động đến các cộng đồng và cá nhân đó thông qua tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 

huy các giá trị như là biểu hiện của các phẩm chất quý báu này. Một tín đồ tôn giáo có 

được những phẩm chất quý giá đã nâng lên thành giá trị cốt lõi và tiêu biểu thì không 

chỉ là một tín đồ tốt mà còn là một công dân tốt. Nhiều tín đồ tốt sẽ góp phần hình thành 

một tổ chức tôn giáo lớn mạnh. Nhiều công dân tốt sẽ mang lại một đất nước hùng 

cường. Giá trị kép như thế đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc định hình giáo dục 

và hoàn thiện nhân cách con người, do đó hữu ích của xây dựng và phát triển đất nước. 
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Chuyên đề 2 

GIÁ TRỊ NHẬN THỨC CỦA TÔN GIÁO 

2.1. Giá trị nhận thức của Phật giáo 

Trước khi trình bày giá trị nhận thức của Phật giáo, chúng tôi thấy cần thiết khái 

lược về bối cảnh nơi Phật giáo ra đời, đó là Ấn Độ. Ấn Độ là vùng lãnh thổ rộng, địa 

hình của nơi đây được ví như tam giác lộn ngược mà đỉnh vươn ra Ấn Độ dương còn 

đáy là dãy Hymalaya hùng vĩ. Dãy Hymalaya trùng điệp trải dài từ phía Tây Kashmir 

đến phía Đông Assam tạo thành bức tường án ngữ phía Bắc, quanh năm tuyết phủ. 

Trong đó, ngọn Everest cao hơn 10.000 mét được xem là một biểu tượng thiên nhiên 

thử thách con người. 

Trong tâm thức của người Ấn Độ, đỉnh những ngọn núi thuộc dãy Himalayas là 

nơi các vị thần linh tối cao cư ngụ. Trái lại, vùng bình nguyên Hindustan vô cùng màu 

mỡ được tạo bởi hai dòng sông huyền thoại là sông Ấn và sông Hằng. Hai con sông này 

đã làm cho nơi đây trù phú và là cái nôi của văn minh Ấn Độ. Người Ấn Độ thường ví 

năm chi lưu của sông Ấn chảy về hướng Tây xòe ra như năm ngón tay ban phúc cho 

con người, còn dòng sông Hằng lại chảy về phía Đông và đổ ra vịnh Bengal. Những nơi 

mà con sông này chảy qua đã tạo cho hai bên bờ những vùng đất màu mỡ. Những vùng 

đất này thường được lựa chọn làm kinh đô của những vương quốc cổ đại. Cuối cùng là 

vùng cao nguyên Deccan trải từ Tây sang Đông, đất đai cằn cỗi, cư dân thưa thớt. Song 

ở vùng ven biển lại là những đô thị sầm uất, đặc biệt là quanh vịnh Bengal. Vịnh Bengal 

chính là đầu mối giao thông hàng hải quan trọng bậc nhất của Ấn Độ với châu Á, châu 

Phi, châu Úc từ xa xưa cho đến ngày nay. Và, nếu như sông Ấn là cái nôi của nền văn 

minh Veda thì sông Hằng là cái nôi của Bà la môn giáo và Phật giáo. 

Ấn Độ cổ đại là một đất nước có một nền triết học bề thế xuất hiện từ rất sớm. 

Ngay từ thế kỷ 15 trước Công nguyên đã xuất hiện bộ kinh Rig Veda. Đây là tập hợp 

của những bài ca mang tính chất thần thoại, bao hàm nhiều tư tưởng về vũ trụ nhân sinh. 

Vào khoảng thế kỷ 10 đến thế kỷ 6 trước Công nguyên là thời kỳ của Brahman và triết 

học Upanishad đã tạo nền tảng cho những bộ kinh quan trọng nhất của triết học – kinh 

Veda.  
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Tư tưởng Upanishad trong kinh Veda là tinh thần sáng tạo tối cao ra thế giới này. 

Brahman – Đại ngã là hiện thực siêu việt, sáng tạo thế giới và chi phối vạn vật,... Atman 

– Tiểu ngã là một phần hiện thân của Đại ngã. Linh hồn con người là sự biểu hiện của 

"tinh thần tối cao" trong cơ thể người nên nó đồng nhất và bất diệt. Tuy nhiên, vì những 

dục vọng mà con người phải chịu những đau khổ trong kiếp này và những kiếp sau, gọi 

là Karma – Nghiệp báo. Vì thế, linh hồn vốn bất diệt nhưng do sự luân hồi nên không 

nhận ra để trở về với cái nó "vốn là" và vì thế, muốn trở lại là nó, con người phải tu 

luyện để nhận ra điều này. Nhìn chung, tư tưởng, triết lý trong Upanishad  - Veda là cơ 

sở lý luận cho Bà la môn giáo. Trong đó, các khái niệm Đại ngã, Tiểu ngã, luân hồi, 

nghiệp, nhân quả,... có những ảnh hưởng sâu sắc đến Phật giáo. 

Khi chế độ chiếm hữu nô lệ ở Ấn Độ bắt đầu hình thành, sản xuất nông nghiệp, 

thủ công nghiệp, thương nghiệp phát triển,... Đô thị phát triển trở thành trung tâm 

thương mại, tiêu biểu là Benares, Sravasti... Vì thế, nhiều con đường thương mại đã 

hình thành, kết nối với các nước Trung Á, Trung Quốc, Việt Nam,... Tuy nhiên, xã hội 

Ấn Độ lúc này tổ chức theo mô hình công xã nông thôn với chế độ phân chia thành bốn 

đẳng cấp rõ rệt là Bà la môn, Sát đế lợi, Vệ xá và Thủ đà la. Trong Bài ca thần sáng tạo 

(kinh Veda) đã giải thích về sự phân chia đẳng cấp theo hướng thần hóa. Chẳng hạn, 

đẳng cấp Bà la môn được sinh ra từ miệng thần Brahma,… Họ là các giáo sĩ phụ trách 

lễ nghi, tế tự,…; Sát đế lợi là vua chúa, quý tộc được sinh ra từ cánh tay Phạm Thiên. 

Họ nắm giữ quyền thống trị dân chúng. Vệ xá là thương nhân, họ tin mình sinh ra từ 

bắp vế Phạm Thiên nên đảm đương kinh tế và tầng lớp Thủ đà la sinh ra từ gót chân 

Phạm Thiên, họ phải tuân thủ các tầng lớp trên. Ngoài ra còn tầng lớp Chiên đà la là 

những người cùng khổ, bên lề xã hội. Như thế, việc phân chia đẳng cấp giải thích sự bất 

bình đẳng ở Ấn Độ cổ đại có nguồn gốc từ tôn giáo. 

Nhìn chung, Bà la môn giáo thống trị đời sống tín ngưỡng tôn giáo của người 

dân Ấn Độ cổ đại và là cơ sở cho mọi hoạt động xã hội thời kỳ này. Song việc phân 

chia đẳng cấp đã khiến cho mâu thuẫn trong đời sống xã hội nảy sinh nhiều trường phái 

tư tưởng, triết học, đồng thời là sự phản kháng của tầng lớp lao động về một xã hội tự 

do, công bằng,...  

Phật giáo xuất hiện trong bối cảnh này đã bác bỏ uy quyền của Bà la môn giáo, 

đồng thời đề cao sự bình đẳng giữa con người với con người bằng định hướng một lối 
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sống trung đạo nhằm thoát khổ, hướng đến giác ngộ, giải thoát. Người sáng lập Phật 

giáo là Tất Đạt Đa (624-544 trước Công nguyên)50. Ông là thái tử, con vua Tịnh Phạn 

vương quốc Ca Tỳ La Vệ, phía Bắc Ấn Độ. Sau vài lần ra khỏi kinh thành và gặp những 

nghịch cảnh, nên vào năm 29 tuổi, ông từ bỏ đời sống nhung lụa để tu hành. Sau 06  

năm tu hành, ông đã giác ngộ thành Phật. Sau khi giác ngộ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

truyền bá tư tưởng, giáo lý cho các đệ tử, cùng với các đệ tử thành lập giáo đoàn thuyết 

pháp trong gần 50 năm. 

Ban đầu, giáo lý Phật giáo chỉ được các đệ tử ghi nhớ, thuộc lòng. Sau khi Đức 

Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt mới dần dần được ghi chép thành văn bản gọi là Tam 

tạng (Tripitaka) gồm Tạng kinh là những lời Phật dạy; Tạng luật là các giới luật và Tạng 

luận là các tác phẩm giải thích về giáo lý của các tín đồ Phật giáo sau này.  

Nhìn chung, Phật giáo ra đời đáp ứng được nhu cầu tinh thần của một bộ phận 

không nhỏ người dân Ấn Độ lúc bấy giờ. Nền tảng tư tưởng, giáo lý gắn với những vấn 

đề tự nhiên, xã hội và nhất là với con người. Trong đó, những giá trị nhận thức, giá trị 

đạo đức và giá trị văn hóa Phật giáo có ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa, tinh thần 

của con người – nơi Phật giáo hiện diện trong suốt tiến trình lịch sử cho đến ngày nay.  

2.1.1. Giá trị nhận thức về thế giới  

Con người có khả năng nhận thức được thế giới, xã hội hay không? Thế giới là 

gì, vô hạn hay hữu hạn; Linh hồn là gì, có là một với thể xác không, chết đi về đâu, hạnh 

phúc là gì, đau khổ là gì; Tri thức của con người có khả năng đạt đến sự thật không; Vị 

trí, vai trò của con người trong thế giới như thế nào,...?. Đó là những câu hỏi thường 

trực thôi thúc con người trong suốt tiến trình lịch sử và kết quả là, triết học, tôn giáo, 

khoa học đã khám phá, nhận thức thế giới, xã hội và con người,... Phật giáo cũng góp 

phần quan trọng trong tiến trình nhận thức thế giới, xã hội và con người theo cách của 

riêng mình, và đây là giá trị nhận thức mà Phật giáo đem lại cho nhân loại.   

Theo quan niệm của Bà la môn giáo (Brahmanism), Phạm Thiên (Brahman) là 

nguyên nhân đầu tiên của thế giới, khi Phạm Thiên được nhân cách hóa gọi là Thượng 

Đế hay Đại Ngã. Song làm thế nào để hiểu hiểu được Đại Ngã, Bà là môn giáo cho rằng, 

trong mỗi con người đều có một Tiểu Ngã (Atman) cùng bản thể với Đại Ngã 

 
50 Về năm sinh, năm mất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến này còn nhiều giả thuyết khác nhau, ở đây chúng 

tôi theo thuyết của Phật giáo Đại thừa. 
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(Brahman), và do đó, có thể tìm Đại Ngã thông qua Tiểu Ngã. Bên cạnh đó, nhiều tư 

tưởng triết học tôn giáo cho rằng vạn vật do tiền định và do ý chí của Thượng đế. Con 

người không thể quyết định hạnh phúc của mình vì con người không có vị trí, vai trò gì 

trong tự nhiên cũng như xã hội. Ngoài ra, chúng ta còn thấy xu hướng cho rằng sự vật 

hiện tượng tồn tại ngẫu nhiên, thiện, ác, đau khổ hay hạnh phúc,... cũng đều ngẫu nhiên. 

Do đó, không có cái gì làm tiêu chuẩn cho hành vi của con người, nên con người dễ sa 

ngã vì không biết đến chân – thiện – mỹ. 

Sau khi thành đạo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chối bỏ sự hiện hữu của Đại 

Ngã/Tiểu Ngã, Tiền định hay Ngẫu nhiên,... bằng việc thiết lập một hệ thống giáo lý Vô 

Ngã (Anatta) để chứng minh rằng, vạn vật đều biến đổi, nên không có cái gì là bất biến, 

thường hằng; là tiền định hay ngẫu nhiên cả. Nghĩa là, giá trị nhận thức của Phật giáo, 

mà cụ thể là giáo lý Vô ngã đã đem đến cho con người cái nhìn khác lạ về những quan 

niệm, triết lý nhận thức lúc bấy giờ. 

Đương nhiên, ở thời Đức Phật, nhiều câu hỏi có tính siêu hình về thế giới đã 

được đệ tử hay các bậc minh triết hỏi. Song, Đức Phật thường không trả lời những câu 

hỏi mang tính siêu hình ấy. Thậm chí, Đức Phật đã quở trách đệ tử của mình sa đà vào 

những suy luận, phỏng đoán siêu hình. Tuy nhiên, mặc dù Đức Phật tránh trả lời những 

câu hỏi mang tính siêu hình về thế giới nhưng Ngài cũng thường đề cập đến nó nhằm 

làm nền tảng cho nhận thức về con người và xã hội. 

Nhận thức thế giới trong giáo lý Phật giáo đem lại cho tín đồ, con người thấy 

được nguyên lý vận hành của thế giới. Qua đó chỉ ra đường lối đạo đức nhân sinh, làm 

cho cuộc sống con người trong cộng đồng xã hội trở lên tốt đẹp. Và chúng ta cũng dễ 

nhận thấy, giáo lý Phật giáo không nhằm lay đổ lý thuyết của các tôn giáo khác hay bài 

xích tôn giáo khác. Mà mục đích cuối cùng là thực hiện một lối sống trung đạo, giác 

ngộ và giải thoát khỏi cuộc sống khổ đau. 

Theo luật Duyên khởi của Phật giáo, mỗi một sự vật hiện tượng đều có nguyên 

nhân và tùy thuộc vào các nguyên nhân mà phát sinh, phát triển, gọi là Lý duyên sinh/Lý 

duyên khởi hay Thập nhị duyên sinh. Thập nhị duyên sinh bao gồm 12 yếu tố vừa là 

Nhân cũng vừa Duyên. Theo đó, mọi sự vật hiện tượng đều mang nguồn gốc của một 

hiện tượng khác trước nó. Hay nói cách khác, vì có cái này nên có cái kia, cái này diệt 

thì cái kia diệt,... Mỗi sự vật hiện tượng xảy ra trong thế giới đều dựa vào nhau, tùy 
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thuộc vào nhau, phụ thuộc lẫn nhau và không bao giờ xảy ra một cách độc lập. Do phụ 

thuộc, tùy thuộc vào nhau nên không có sự vật hiện tượng nào phát sinh mà không có 

nguồn gốc hay nguyên nhân ban đầu của một sự vật hiện tượng xảy ra trước đó. Mặc 

dù sự vật hiện tượng là quá trình diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ, nhưng đều có thể 

truy tìm lại nguồn gốc hay nguyên nhân trước của nó và từ đó có thể truy ra hiện tượng 

sẽ xảy ra sau nó do duyên của nó,... 

Do đó, trong nhận thức thế giới, quan điểm của Phật giáo cần phải gạt bỏ những 

suy diễn siêu hình thì mới có thể xem xét đến cái bản chất của chúng. Nghĩa là phải như 

thị kiến, thực kiến – phải khách quan. Sự vật hiện tượng như thế nào thì nhìn nhận chúng 

như thế, không thêm bớt hay yêu ghét. Theo đó, Phật giáo cho rằng, thế giới được cấu 

thành bởi hai yếu tố tinh thần (Danh) và vật chất (Sắc), có sự liên hệ mật thiết với nhau, 

cái này là điều kiện cho cái kia tồn tại. Bên cạnh đó, trong giáo lý Phật giáo còn quan 

niệm, thế giới tồn tại do mối quan hệ giữa sáu căn (Lục căn) và sáu cảnh (Lục trần). 

Điều này cho thấy, trong sự hình thành thế giới là do nhân quả tiếp nối nhau mà thành 

chứ không phải do một đáng sáng thế nào tạo nên.  

Phật giáo cũng cho rằng, thế giới mà chúng ta đang sinh sống không phải là duy 

nhất, mà còn rất nhiều thế giới khác nữa, được ví nhiều như cát sông Hằng. Cho nên, 

trong quan niệm của Phật giáo, cứ 1.000 thế giới hợp thành một Tiểu thiên thế giới, 

1.000 Tiểu thiên thế giới hợp thành một Trung thiên thế giới, 1.000 Trung thiên thế giới 

hợp thành một Đại thiên thế giới và vũ trụ là vô số Đại thiên thế giới. Bên cạnh đó, 

chúng ta còn thấy Phật giáo chia thế giới thành ba loại (Tam giới): Dục giới, Sắc giới 

và Vô sắc giới. Có thể thấy, quan niệm này xuất phát từ phương diện tôn giáo, nghĩa là 

nó được sinh ra từ trạng thái tinh thần qua các giai đoạn tu tập khác nhau. 

Song, điểm đáng chú ý trong nhận thức của Phật giáo là quan niệm về quy luật 

vận hành của thế giới. Mỗi thế giới điều phải trải qua bốn thời kỳ: Thành – Trụ - Hoại 

– Không và thời gian mỗi thời kỳ khoảng 20 tiểu kiếp. Mỗi tiểu kiếp khoảng 16 triệu 

năm và có rất nhiều thế giới trong vũ trụ hình thành từ một thế giới khác vừa mất đi,.... 

Ở một phương diện khác, Phật giáo còn xem thế giới vận hành theo năm quy luật/tiến 

trình bao gồm: Quy luật vận hành của vật lý vô cơ như sự thay đổi của thời tiết, những 

phản ứng hóa học,...; Quy luật vận hành của vật lý hữu cơ như sự sinh trưởng, phát triển 

của cây cối,...; Quy luật về đạo đức hay nhân quả như hành động thiện/bất thiện (nhân) 
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và tạo ra quả tốt/xấu tương ứng; Quy luật về tâm linh như năng lực của tâm, sự giao tiếp 

của tâm,... Quy luật pháp chỉ các vị Bồ tát xuất hiện trong đời, lực trọng lượng và những 

quy luật tự nhiên khác,... Và mọi hiện tượng vật lý, tâm linh đều có thể giải thích bằng 

năm quy luật này. Nghiệp cũng là một trong năm quy luật này vì nó thuộc về quy luật 

tự nhiên. Cho nên, hiểu rõ quy luật này rất quan trọng, bởi nó là học thuyết cơ bản, nền 

tảng của Phật giáo. Đương nhiên, quy luật này đã được phát hiện ở Ấn Độ trước thời 

Đức Phật, nhưng chính Ngài khám phá và hoàn chỉnh học thuyết này. 

Ngoài ra, trong Duyên khởi luận51 lại cho rằng, thực thể của thế giới là Chân như. 

Chân như còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau như Chân tâm, Viên giác, Như Như,... 

và nó không biến đổi, không sinh ra và cũng không mất đi, sáng suốt vô hạn,... Chân 

như không thể dùng ngôn ngữ mà lột tả được, chỉ có người nào giác ngộ mới chứng 

được Chân như. Vì thế, như đã nói ở trên, khi môn đồ hỏi về những vấn đề như thế này, 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường quở trách. Nhưng nếu không nói thì không làm cho 

môn đồ biết con đường giác ngộ, giải thoát. Song, để nói về những vấn đề như thế, Đức 

Phật không dùng lối thuyết giảng thông thường, mà như ta thường thấy trong kinh điển 

Phật giáo, những câu từ cảm giác vô cùng phi lý, đầu mâu thuẫn. Chẳng hạn:  

Cũng có cũng không 

Không có không không 

Bất thường bất đoạn 

Phi nhất phi nhị 

Vô trọc vô thanh 

Phi tiền phi hậu,... 

 Và đương nhiên, Ngài vẫn sợ tín đồ chấp vào những câu nói đó, nên Ngài nói 

thêm rằng, chân lý như mặt trăng, giáo lý của ta như ngón tay chỉ mặt trăng, hay Như 

Lai suốt đời chưa hề nói một chữ,... Tín đồ nương theo kinh điển Phật giáo mà giải thích 

thì oan cho Phật, nhưng ra ngoài kinh điển Phật giáo thì lại đồng với ma thuyết giảng, 

là vậy,... 

 
51 Thực tướng luận thì chia giáo lý Phật giáo thành hai hệ thống lớn là Thực tướng luận và Duyên khởi luận. Thực 

tướng luận là luận thuyết xét rõ thực tướng bản thể của các pháp và lấy đó làm giáo lí. Duyên khởi luận là lấy 

pháp ấn làm nền tảng, lấy 12 duyên khởi, bốn thánh đế, bát chính đạo làm tư tưởng chủ yếu. 
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Nhìn chung, giá trị của nhận thức thế giới của Phật giáo theo Lý duyên khởi thì 

mọi sự vật hiện tượng đều có liên hệ mật thiết với nhau. Không có sự liên hệ này, mọi 

sự vật hiện tượng đều không được thành lập, và đó là nhân duyên. Cho nên, ta thường 

thấy trong kinh điển Phật giáo, những danh từ như Hữu vi pháp chính là dùng để chỉ 

những sự vật hiện tượng trong thế giới nhân duyên này. Chẳng hạn, Hoa Nghiêm tông 

cho rằng, toàn thể vũ trụ là một hệ thống trùng trùng duyên khởi. Trong Phật giáo 

Nguyên thủy/Nam tông còn phân loại nhân duyên thành Dị thời nhân quả và Đồng thời 

nhân quả nhằm quan sát và tìm hiểu nhân duyên. 

Tóm lại, giá trị nhận thức về thế giới của Phật giáo đã giúp cho con người nhận 

thức được về vũ trụ, về thế giới tự nhiên vô cùng vô tận, về sự vận động, biến đổi không 

cùng của vũ trụ, về nguyên lý vô thường của sự vật, hiện tượng,... Giá trị nhận thức của 

Phật giáo đem lại cho con người không chỉ thuần túy lý luận mà còn bao hàm cả những 

mối quan hệ đạo đức, giác ngộ, giải thoát. Giá trị này có độ bao phủ rộng lớn và mang 

tính xuyên suốt lịch sử. Tất cả là một và một là tất cả, như một vị cao tăng tổng kết bằng 

hai câu thơ kỳ diệu:  

Tác hữu trần sa hữu 

Vi không nhất thiết không 

Nghĩa là:  

   Có thì có tự mảy may 

   Không thì cả thế gian này cũng không.  

Sự lớn/nhỏ ở đây không còn là sự lớn/nhỏ nữa bởi một hạt cải tuy nhỏ, nhưng đã 

được thành lập trên sự liên hệ của toàn thể. Tất cả vạn vật, hiện tượng trong vũ trụ hòa 

hợp để tạo nên nó cũng như nó đã hòa hợp với tất cả vũ trụ. Hay nói cách khác, có nó 

thì có tất cả, không có nó thì tất cả đều không.  

Chúng ta thấy rõ rằng, những quan điểm của Phật giáo về thế giới thật khác lạ 

với những quan niệm của thời bấy giờ khi so sánh với xu hướng khoái lạc, duy vật hay 

xu hướng bi quan mang tính thần bí. Và điều quan trọng hơn cả, Thập nhị nhân duyên/Lý 

duyên khởi là cách giải thích về chân lý, về chấm dứt khổ đau bằng Lý duyên khởi. Bởi 

khi một người hiểu rõ và thực hành rốt ráo Tứ diệu đế, thì người ấy đã giác ngộ, là bậc 

thánh. 
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2.1.2. Giá trị nhận nhận thức về con người 

Phật giáo đặt con người ở vị trí trung tâm, vì con người hoàn bị hơn mọi chúng 

sinh về ý thức và thân xác. Song, quan niệm của Phật giáo cho rằng, một khi mất thân 

người thì rất khó mà trở lại làm người, và thường được ví một cách ẩn dụ như sắt nở 

hoa. Do đó, con người và các vấn đề liên quan đến con người được Phật giáo quan tâm 

đặc biệt, nhất là các vấn đề như con người đến từ đâu, cuộc đời con người là gì, hạnh 

phúc là gì, khổ đau là gì, làm thế nào để giải thoát,... đã đem lại những giá trị nhận thức 

to lớn cho con người từ lịch sử đến hiện tại. 

Phật giáo quan niệm, con người là sự kết hợp của năm yếu tố gọi là Ngũ uẩn, là 

sự kết hợp của tinh thần (Danh) và vật chất (Sắc). Do sự kết hợp như vậy mà con người 

có đầy đủ sinh lý, tâm lý nên con người có vị trí cao hơn tất cả trong chúng sinh hữu 

hình. Con người sinh lý là sự kết hợp của bốn yếu tố vật chất là đất, nước, lửa và gió 

(địa, thủy, hỏa, phong: Tứ đại) với các tính chất như đặc, lỏng, nóng, chuyển động,... 

tạo thành thân xác con người sinh lý. Khi các yếu tố này tan thì con người sinh lý diệt 

(chết). Do đó, con người sinh lý chỉ là giả (tướng) mà thôi. Tâm lý con người bao gồm 

các yếu tố nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý tạo thành Lục căn. Lục căn tiếp xúc với sắc, thanh, 

hương, vị, xúc, pháp gọi là Lục trần mà sinh ra cảm thụ. Cảm thụ sinh ra mọi ấn tượng, 

cảm giác sướng, khổ, buồn, vui,… và khi tiếp xúc với cảnh vật sẽ tạo nên sự thay đổi, 

biến chuyển của tâm lý, sinh lòng ham muốn hay ghét giận và xuất hiện hiểu biết, phân 

biệt sự vật, đó chính là thụ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Thụ, tưởng, hành, thức 

là những hoạt động tâm lý, tinh thần của con người nhưng phụ thuộc vào các giác quan 

và bộ não, như một nhận xét: "Thân thể người ta ví như một đám tro hồng nóng bỏng, 

mà cái lò lửa làm tro nóng chính là tinh thần người ta. Cái tinh thần sẽ bị hủy đi khi cái 

thân ta bị hủy, cũng như ánh sáng của cây nến bị tắt khi cây nến hết"52.  

Phật giáo quan niệm, cuộc đời con người là hữu hạn, tạm bợ vì phải chịu quy 

định luật Vô thường. Có sinh ắt có tử, kiếp sống của con người mỏng manh đến mức 

trong một hơi thở có thể kiếp sống con người cũng chấm hết và một kiếp sống mới bất 

đầu, và đó là Vô thường,… Vì thế, trong lịch sử Phật giáo, có nhiều câu chuyện xung 

quanh vấn đề về cuộc đời con người dài bao lâu. Đức Phật thường trả lời rằng: Đời 

 
52 Nguyễn Văn Chế (1976), Những vấn đề cơ bản trong Phật học, Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam xuất bản, 

tr96 
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người dài trong một niệm. Nghĩa là một niệm khởi lên là một đời người hết, và một đời 

người khác sinh ra. Và sự sống và cái chết cứ diễn ra liên tục, bất tận như thế theo luật 

Luân hồi. Vì sao lại có chuyện như vậy, quan điểm của Phật giáo cho rằng, do Vô minh 

mà con người đam mê nhục dục nên con người mê lầm cho rằng Vô thường là Thường, 

Vô ngã là Hữu ngã, nên con người sẽ còn trôi, lăn mãi trong vòng sinh tử luân hồi. Ở 

đây, chúng ta thấy, chết theo quan niệm của Phật giáo không phải là hết, mà là điều kiện 

cho một kiếp sống bắt đầu theo chu trình Thành – Trụ - Hoại – Không. Nhưng sống lâu 

hay không lại phụ thuộc vào Nghiệp lực và điều kiện nhân duyên chi phối.  

Ở đây, theo giáo lý Phật giáo, khi Nghiệp lực còn thì con người sống và khi 

Nghiệp lực không còn thì con người chết đi. Nghiệp lực được xem là động lực gây ra 

sự tan rã hay kết hợp của Ngũ uẩn, Danh và Sắc. Cho nên, có người sống lâu, sống thọ, 

nhưng có người lại yểu mệnh, có người sống sung sướng, hạnh phúc, có người lại sống 

trong nghèo khó,.... Trong suốt một kiếp người, tất cả những hoạt động về thân thể, về 

lời nói, về ý nghĩ của họ đều huân tập ở thức tâm, gọi là Tam nghiệp bao gồm: thân 

nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp và kết quả của Tam nghiệp gọi là Nghiệp báo. Nếu các 

hành động (tam nghiệp) của con người là thiện thì kết quả của Nghiệp báo là nghiệp 

thiện và ngược lại, nếu con người có những hành động trái với đạo đức là nghiệp ác. 

Khi con người chết đi, nhưng Nghiệp lực do con người tạo ra vẫn còn và tác hợp trong 

một thực thể mới kiếp sau. Do đó, tùy theo Nghiệp lực mà con người sẽ đến một trong 

sáu cõi/con đường gọi là Lục đạo bao gồm: Cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, 

cõi ngạ quỷ và cõi súc sinh và cứ như vậy mãi trong luân hồi. 

Song làm thế nào để thoát khỏi luân hồi? Có thể nói, đây là một trong những vấn 

đề cốt lõi nhất trong giáo lý Phật giáo và nó đem lại cho con người giá trị nhận thức to 

lớn về bản chất cuộc đời con người, phương pháp sống hạnh phúc, khi chết được giải 

thoát. 

Vì thế, chúng ta nhất thiết trở lại với bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật Thích 

Ca Mâu Ni cho đệ tử tại vườn Lộc Uyển sau khi Ngài giác ngộ chính là Tứ diệu đế. Đức 

Phật nói rằng: "Ta chỉ nói khổ và con đường diệt khổ"53. Như thế, Đức Phật xác định 

cho con người thấy, bản chất của cuộc đời con người, kiếp người là Khổ. Những đau 

 
53 Dẫn lại từ: Nguyễn Hùng Hậu (2002), Đại cương triết học Phật giáo Việt Nam, tập 1, Nxb.Khoa học xã hội, 

Hà Nội, tr272 
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khổ của con người trong suốt tiến trình lịch sử được Ngài ví như sau: "Nước mắt của 

chúng sinh trong 3000 thế giới còn nhiều hơn nước bể ở bốn đại dương". 

Song, Tứ diệu đế không phải do Đức Phật sáng tạo ra mà do Ngài khám phá. Do 

đó, Tứ diệu đế thường được gọi là Bốn chân lý, bởi nó là sự thật và vì người khám phá 

ra nó nên còn được gọi là Tứ thánh đế.  

Tứ diệu đế bao gồm: 

1. Khổ đế: Vì có sinh ra nên phải có chết đi (sinh khổ); khổ vì không trẻ khỏe 

mãi được mà phải già đi (lão khổ); khổ vì bị bệnh tật dày vò (bệnh khổ) và cái chết 

khiến người ta đau đớn thể xác và tâm lý – thân tâm (tử khổ). Về cơ bản, đây là những 

đau khổ về vật chất mà bất cứ người nào cũng phải trải qua. Hay nói cách khác, đau khổ 

không thể thiếu trong cuộc đời mỗi con người, nó luôn gắn bó, đồng hành cùng con 

người. Song cũng có những loại đau khổ khác nữa như: khổ vì những điều mình ưa 

thích nhưng không được, khổ vì được rồi lại lo lắng mất đi (Sở cầu bất đắc khổ); Khổ 

vì những người yêu quý mà xa nhau, chia lìa (Ái biệt ly khổ); Khổ vì ghét nhau những 

vẫn phải chung sống với nhau (Oán tăng hội khổ). Quan trọng hơn cả là nguồn gốc của 

là Vô minh, tham dục mà không nhận ra cuộc đời con người là Vô thường, Vô ngã. 

Hiển nhiên, đau khổ sẽ khiến cuộc đời cuốn theo chiều tiêu cực, luôn trong trạng 

thái lo lắng, u buồn. Song một số người theo chiều tích cực, cho rằng, nếu nhận chân 

được bản chất của đau khổ thì đó là động lực để họ nỗ lực tinh tấn tu tập nhằm đem lại 

cho cuộc đời họ có được sự tĩnh tâm, thanh thản và do đó đau khổ không làm đảo lộn 

cuộc sống của họ. 

2. Tập đế: Do “dục vọng khởi sinh lên từ bất cứ điều gì tạo ra vui sướng, hấp dẫn 

và khoái lạc”54 là nguyên nhân của khổ. Giáo lý Phật giáo còn cho rằng, ngay cả ý muốn, 

mong muốn hiểu biết hết giáo pháp Phật giáo để mong muốn có được kiến thức, trí tuệ 

hơn người cũng là một dạng dục vọng tạo ra đau khổ. Vì Vô minh mà con người cứ 

bám chặt vào kiến thức, suy nghĩ, quan điểm sai lệch mà không hiểu biết những "sự vật 

hiện tượng như chúng thật là”. Dục vọng luôn hiện hữu bởi con người luôn luôn mưu 

cầu và dẫn đến những hành động tạo Nghiệp và vì thế Vô minh, dục vọng là bản chất 

của đau khổ cũng là nguồn gốc của đau khổ.  

 
54 Chan koo san, Lê Kim Kha biên dịch (2012), Giáo trình Phật học, Nxb. Phương Đông, Hà Nội, tr.77 
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3. Diệt đế: tức là diệt Vô minh, dục vọng, mê lầm, phiền não bằng lý lẽ chân thật, 

đúng đắn do trí tuệ dọi chiếu (đuốc tuệ) đến con người giác ngộ, giải thoát khỏi những 

đau khổ. Hay nói cách khác, diệt đế là tiêu diệt hết nguồn gốc của đau khổ. Theo giáo 

lý Phật giáo Nguyên thủy, có bốn thánh quả mà con người có thể đạt được trên hành 

trình diệt dục vọng đến vô dục: 1. Tầng thứ nhất gọi là Nhập lưu, chỉ người đã nhập vào 

dòng của bậc thánh nhân, nhưng họ vẫn còn tái sinh trong cõi dục giới vài lần rồi mới 

đạt thánh quả A La Hán; 2. Tầng thứ hai gọi là Nhất lai, chỉ người chỉ còn tái sinh trong 

cõi dục giới một lần rồi nhập Niết bàn; 3. Tầng thứ ba gọi là Bất lai, chỉ người đã diệt 

sạch mọi dục vọng, họ an trú trong cõi sắc giới và tiếp tục tu hành để chứng quả A La 

Hán; 4. Tầng thứ 4 gọi là A La hán, chỉ người chứng ngộ được tầng thánh cuối cùng và 

họ không bị trói buộc vào luân hồi sinh tử, nên còn gọi là bậc Vô sinh và họ hoàn toàn 

chứng ngộ Niết bàn. Vì thế, con người phải thấu hiểu về những khổ đau và tự mình thực 

hành để loại trừ nguồn gốc của khổ nhằm đem lại thanh thản, hạnh phúc thực sự.  

4. Đạo đế: Trong lịch sử triết học tôn giáo Ấn Độ, thường thấy hai xu hướng: 

theo dục vọng hay tu hành khổ hạnh. Hai xu hướng này, theo Phật giáo đều không đem 

lại hạnh phúc đích thực. Đức Phật đã tìm ra con đường Trung đạo, giúp cho con người 

giác ngộ, giải thoát, đó là con đường Bát chính đạo. Bát chính đạo gồm:  

1. Chính tri kiến là sự hiểu biết đúng đắn, sự hiểu biết đúng đắn về luật Nghiệp 

báo (Kamma) và Nhân quả,...;  

2. Chính tư duy là sự suy nghĩ, ý nghĩ hay tư tưởng đúng đắn, tư duy đúng đắn 

như không tư duy tham dục, ác ý, thù hận,...;  

3. Chính ngữ là những lời nói đúng đắn, lời nói chân chính như không nói lời sai 

trái, vu khống, bịa đặt, mắng chửi, nhục mạ, tầm phào,...;  

4. Chính nghiệp là hành động đúng đắn, chân chính. Chính nghiệp cùng với 

Chính tư duy và Chính ngữ tạo làm cho thân, khẩu, ý trở lên thanh tịnh;  

5. Chính mạng là những công ăn, việc làm, nghề nghiệp đúng đắn, mưu sinh 

chân chính và không mưu sinh bằng những việc sản xuất buôn bán những loại hàng hóa 

như vũ khí, động vật sống, rượu, ma túy,...;  

6. Chính tinh tấn là sự phấn đấu, cố gắng, sự nỗ lực đúng đắn như không sinh 

tâm bất thiện mà phát huy, phát triển thiện tâm,...  
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7. Chính niệm là sự chú tâm một cách đúng đắn, luôn thức tỉnh về đối tượng của 

tâm một cách rõ ràng. Dứt bỏ cái tâm tham dục, sân hận, si mê,...;  

8. Chính định là sự tập trung một cách đúng đắn,... 

Như vậy, Tứ diệu đế là bốn chân lý về đau khổ (Khổ đế); về nguyên nhân của 

đau khổ (Tập đế), về khả năng chấm dứt đau khổ (Diệt đế) và con đường dẫn đến sự 

thoát khỏi đau khổ (Đạo đế). Tứ diệu đế đem lại giá trị nhận thức căn bản cho con người 

về nhân duyên của đau khổ. Trên phương diện tôn giáo, trên cơ sở Tứ diệu đế, Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni đã dạy cho tín đồ Phật giáo về 37 phẩm trợ đạo là các phương pháp 

tu tập và được ví như là những nấc thang mà tín đồ cần phải tiến lên trên con đường 

giác ngộ, giải thoát.  

Nhìn chung, với các quy luật Thập nhị nhân duyên, Vô thường, Vô ngã, Nghiệp 

báo luân hồi,… Phật giáo đã đem lại những giá trị nhận thức cho chính con người trên 

nhiều phương diện như: nguồn gốc con người, cuộc sống và cái chết của con người,… 

Với Tứ diệu đế, Đức Phật chỉ ra bản chất của kiếp người là đau khổ và phương pháp 

cách thoát khỏi đau khổ,... Đây là những giá trị nhận thức sâu sắc mà Phật giáo đem đến 

cho con người; đồng thời những giá trị này còn phủ nhận vai trò của đấng toàn năng 

nào đó về sự sáng tạo ra con người. Bên cạnh đó, những quan niệm từ Vô thường, Vô 

ngã còn chứa đựng những yếu tố biện chứng khi xem xét quá trình vận động của con 

người, vạn vật. Đây cũng là giá trị nhận thức khác biệt so với các tôn giáo khác, các 

trường phái triết học đương thời. Mặc dù, quan niệm này còn bộc lộ tuyệt đối hóa sự 

vận động, biến đổi, phủ nhận sự tồn tại thực của con người, dẫn đến tâm lý bi quan của 

con người. 

Bên cạnh những vấn đề cơ bản liên quan đến nguồn gốc, bản chất con người, vấn 

đề sinh tử của con người,... thì Phật giáo còn đem lại những giá trị nhận thức về mối 

quan hệ của con người trong cộng đồng xã hội. Trên phương diện sinh hoạt trong của 

tín đồ trong cộng đồng. Theo Phật sử, sau khi đắc đạo, Đức Phật bắt đầu thuyết pháp và 

thu nhận đệ tử. Ban đầu, số lượng đệ tử ít nên Đức Phật chưa chế định giới luật. Nhưng 

sau một thời gian, số lượng tín đồ ngày đông, lại xuất thân từ các tầng lớp khác nhau, 
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nên cần thiết phải tổ chức thành Tăng đoàn bao gồm Sa si, Sa di ni, Tỷ khiêu, Tỷ khiêu 

ni55 gọi là Tứ chúng.  

Khi hình thành tổ chức Tăng đoàn thì phải có quy tắc, giới luật để cho cộng đồng 

tín đồ có được sự phát triển ổn định, hài hòa. Vì thế, Đức Phật đã chế định pháp Lục 

hòa bao gồm sáu nguyên tắc sống để tín đồ tuân thủ: 

1. Thân hòa đồng trụ, là khi sống chung mái nhà, hay trong một cộng đồng, xã 

hội thì vui vẻ chấp nhận sự có mặt của nhau;  

2. Giới hòa đồng tu, là cùng nhau học tập, giữ gìn kỷ luật vì đó là nguyên tắc 

sống trong cộng đồng và rộng hơn là trong xã hội;  

3. Kiến hòa đồng giải là sự chia sẻ, trao đổi những ý kiến, nhận thức của nhau 

với tinh thần cởi mở, lắng nghe, kể cả những ý kiến trái chiều, nhằm học hỏi những kiến 

thức mới lạ;  

4. Lợi hòa đồng quân, là mọi người đều có quyền sử dụng hay chia sẻ tài sản 

chung theo nhu yếu của mình. Song phải có ý thức giữ gìn những tài sản chung đó;  

5. Khẩu hòa vô tranh là giữ gìn lời nói khiêm tốn, nhằm xây dựng xây dựng tình 

đoàn kết trong cộng đồng; 

6. Ý hòa đồng duyệt là mọi người phải biết dung hòa những ý kiến khác nhau để 

chấp nhận nhau và sống an vui với nhau.  

Như vậy, Tăng đoàn hình thành là một tất yếu với đặc tính căn bản là một tổ 

chức sống trên tinh thần Lục hòa và theo giới luật do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chế 

định. Trong thực tế, tăng đoàn cũng có những khó khăn khi sống trong một cộng đồng 

lớn hơn là xã hội bao gồm nhiều nhóm, cộng đồng khác nữa. Do đó, tăng đoàn đòi hỏi 

về mặt tổ chức, sinh hoạt phải chặt chẽ mới đảm bảo được mục đích giác ngộ, giải thoát, 

đồng thời giữ gìn cũng như truyền bá Phật giáo để phổ rộng đến mọi người. Vì thế, sinh 

hoạt tăng đoàn vừa mang tính cá nhân lại vừa mang tính xã hội. Nghĩa là, đối với bản 

thân mỗi tín đồ, cần phải tuân thủ giới luật, nỗ lực tu tập theo lời dạy của Đức Phật. 

Đồng thời trong quan hệ cộng đồng, tín đồ còn phải tuân thủ những điều răn dạy của 

Ngài về bổn phận, trách nhiệm đối với cộng đồng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bản thân 

Đức Phật đã minh định rõ mối quan hệ giữa ngài với tín đồ, nhưng Ngài thường khuyên 

 
55 Theo Phật sử, ban đầu Đức Phật chỉ thu nhận đệ tử là nam giới, còn nữ giới mãi sau này Đức Phật mới chấp 

thuận. 
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tín đồ, đến với Phật giáo không phải để tin lời nói của Ngài là có thể trở lên trong sạch, 

thanh tịnh, mà là đến để biết và thực hành tu tập. Bởi không thực hành tu tập sẽ không 

nhận diện được khổ đau nhằm giác ngộ, giải thoát. Và sau này, khi hệ thống kinh điển 

Phật giáo được kết tập, chúng ta biết có những quy định cụ thể hơn như quan hệ tình 

bạn, giữa con người với con người trong cộng đồng xã hội, chẳng hạn: Đối với những 

quan hệ, ứng xử của người dân trong sinh hoạt cộng đồng xã hội, khi gặp những người 

bạn tốt thì bản thân người đó đã gieo nhân duyên phúc báu từ nhiều đời nhiều kiếp trước 

và ngược lại, gặp người bạn xấu đó chính là nghiệp báo. Nội dung kinh Hiền Nhân cho 

biết, có bốn cách kết bạn đó là: kết bạn như hoa, kết bạn như cân, kết bạn như núi và 

kết bạn như đất. Bốn cách kết bạn này, một mặt cho thấy sự đa dạng trong giao tiếp xã 

hội của mỗi con người, mặt khác hướng đến sự lựa chọn kết bạn sao cho bền vững nhất. 

Chẳng hạn, với hai loại kết bạn có sự san sẻ bồi đắp cho nhau, nhẫn nhịn nhau là kết 

bạn như núi và kết bạn như đất đem đến kết quả của tình bạn là sự sửa mình, đồng cảm 

hướng tới mối quan hệ tốt lành,... Kinh Giáo thọ Thi ca la việt cho biết sâu sa hơn, cụ 

thể hơn các mối quan hệ trong xã hội. Đó là các mối quan hệ với cha mẹ, thầy trò, vợ 

con, bạn bè, làng xóm láng giềng,… Những "bổn phận" của con người về các mối quan 

hệ trong xã hội đã được Đức Phật thuyết giảng cho một người có tên là Sigala hoàn toàn 

trên tinh thần Ngũ giới bao gồm: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không 

nói sai sự thật và không được uống rượu. Tinh thần này mang ý nghĩa sâu sắc bởi những 

ứng xử này hoàn toàn không có mặt của sự tham lam, sân hận, si mê mà Phật giáo gọi 

là Tam độc, cụ thể: 

Giữa cha mẹ và con cái là quan hệ vừa mang tính bình đẳng lại vừa mang tính 

trách nhiệm, bổn phận: Cha mẹ cần ngăn cản con cái làm những hành động bất thiện và 

ngược lại luôn khuyến khích con làm những việc có đạo đức, hướng dẫn cho con có 

nghề nghiệp ổn định,... Con cái phải cấp dưỡng cho cha mẹ, duy trì nòi giống và truyền 

thống của gia đình và làm tròn việc hiếu đối với người đã khuất;  

Trong quan hệ giữa Thầy và trò, Phật giáo đã chỉ ra năm cách ứng xử của học 

trò đối với thầy là: Khởi thân đứng dậy chào thầy; hầu thầy; ham học; chăm sóc thầy và 

chú tâm nghe lời dạy của thầy. Còn thầy đối với trò là dạy học trò những gì mình đã 

được học, tâm đắc; dạy học trò nắm vững những điều đã giảng; dạy học trò hết lòng, 
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bằng cái tâm của mình; nói tốt cho học trò giữa bạn bè đồng nghiệp và đồng thời bảo 

vệ sự an toàn cho học trò;  

Trong quan hệ vợ chồng, Phật giáo chỉ ra các bổn phận như: Tôn trọng nhau, lịch 

sự nhã nhặn với nhau, trung thành, tôn trọng quyền làm vợ và cung cấp cho vợ những 

vật trang sức cần thiết. Vợ đối với chồng cần phải thể hiện tốt trách nhiệm của mình đối 

với chồng, biểu hiện lòng mến khách đối với dòng dõi giữa hai gia đình, trung thành, 

giữ gìn kỹ lưỡng tài sản của chồng và khéo léo và linh động thực hiện các việc kinh 

doanh;  

Trong quan hệ bạn bè, mình đối với bạn cần rộng với bạn, nhã nhặn với bạn, có 

lòng nhân từ, nói lời tốt đẹp; bảo vệ lẫn nhau, giữ gìn của cải cho nhau, là nơi nương 

tựa của nhau, không từ bỏ nhau trong lúc khó khăn và quan tâm đến gia đình nhau;  

Trong quan hệ người chủ với đầy tớ, Phật giáo cho rằng, người chủ phải cư xử 

với người đầy tớ trên cơ sở tùy theo sức khỏe và khả năng của đầy tớ, cung cấp đầy đủ 

thức ăn và lương bổng cho họ, chăm sóc họ khi bệnh hoạn,... Đối với người đầy tớ phải 

thể hiện bổn phận trách nhiệm của mình đối với chủ, chẳng hạn, thức dậy trước người 

chủ của mình và đi ngủ sau chủ của mình, bằng lòng với công việc được giao,... Đối với 

Phật tử cần tuân thủ Ngũ giới và những qui định cụ thể trong giới luật.  

Nhìn chung, bổn phận, trách nhiệm hay những điều răn áp dụng cho tín đồ Phật 

giáo nhằm điều tiết hành vi từng cá nhân để hướng tới sự phát triển hài hòa của tăng 

đoàn nói riêng và xã hội nói chung. Với người dân, nhất là đối với cư sĩ tại gia, ngũ giới 

là nền tảng quan trọng nhất. Bởi giới luật Phật giáo được xem là những chuẩn mực đạo 

đức, qui định hành vi ứng xử của tín đồ Phật tử nói riêng và những người ưu chuộng 

đạo Phật nói chung trong một xã hội cụ thể. Trong xã hội như thế, con người có cuộc 

sống vật chất và tinh thần an lạc, mọi người yêu thương nhau và ngược lại, môi trường 

xã hội sẽ bị ô nhiễm bởi những ứng xử phóng dật, mê loạn không tôn trọng nhau,... 

Tuy nhiên, Phật giáo không hề xem nhẹ sự sung túc về vật chất, nhưng chỉ coi 

vật chất là phương tiện để con người có được cuộc sống tốt đẹp, cộng đồng xã hội phát 

triển. Phật giáo khẳng định, vật chất là phương tiện cần thiết cho hạnh phúc con người, 

là tiền đề cho xã hội phát triển viên mãn. Nhưng vật chất không phải là vấn đề quyết 

định cho một xã hội lành mạnh mà chính là đạo đức Phật giáo. Nghĩa là, một xã hội an 

lạc hạnh phúc không thể không dựa trên nền tảng đạo đức. Do đó, có thể thấy, nhận 
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thức Phật giáo không xa rời hoặc thoát ly xã hội. Phật giáo cho rằng hạnh phúc được 

đảm bảo khi:  

1. Kinh tế ổn định và của cải làm ra bằng những phương tiện đúng đắn và trung 

thực;  

2. Chi tiêu thoải mái số của cải ấy cho mình, cho gia đình, bạn bè và mọi người 

và cho những việc đáng làm;  

3. Không có nợ nần hay tránh được nợ nần và;  

4. Sống cuộc đời ngay thẳng, trong sạch, không phạm điều xấu trong suy nghĩ 

cũng như trong hành động.  

Trong bốn quan điểm về hạnh phúc, có ba luận điểm về vật chất và chỉ có một 

luận điểm về tinh thần. Nhưng Đức Phật nhắc nhở chúng ta rằng, hạnh phúc về vật chất 

"không đáng một phần mười sáu" hạnh phúc tinh thần.  

Ở một phương diện khác, giá trị nhận thức của Phật giáo còn giúp cho con người 

hiểu về các quan hệ xã hội phải đặt trên tinh thần bình đẳng. Ngay từ khi thành đạo và 

truyền pháp cho những đệ tử đầu tiên đã thổi luồng gió mới vào tư tưởng, tôn giáo 

truyền thống Ấn Độ. Quan niệm con người bình đẳng, ai cũng có Phật tính, xóa bỏ tình 

trạng bất bình đẳng trong xã hội, khiến cho cộng đồng Tăng già ngày càng đông đảo và 

có những hoạt động tích cực, không chỉ là việc hoằng pháp mà còn hướng tới việc xây 

dựng cộng đồng xã hội tốt đẹp hơn: “Tăng già đi vào lòng xã hội để truyền bá Chánh 

pháp. Xã hội còn lắm đau khổ, nghiệp chướng mê mờ, nên việc hoằng hóa bao gồm cả 

việc tạo dựng một xã hội tốt đẹp, gồm những con người đạo đức, với những giao tiếp 

thuận hiền giữa người với người, với nếp sống lành mạnh, an ổn về vật chất và tinh 

thần. Trước hết, Tăng già chủ trương xây dựng một xã hội vững vàng về mặt đạo đức 

luân lý đúng theo tinh thần từ, bi, hỷ, xả, hòa bình, bất bạo động, không thù hận, không 

ghen ghét, không lừa đảo… Đây là quan điểm đạo đức đã được nhân loại chấp nhận từ 

xưa đến nay nhưng đã không được thực hiện đúng đắn vì tâm chưa được tu tập, chưa 

được điều ngự”56. Do vậy, có thể thấy, giá trị nhận thức Phật giáo còn là tinh thần từ bi, 

hỷ xả, lòng khoan dung,... Bởi những tinh thần này không bao giờ cổ xúy cho bạo động, 

chiến tranh, mà thay vào đó là quan điểm hòa bình, nhân ái như trong Trung bộ I, Tăng 

chi II, III chép: “Lòng từ, mở rộng ra đến phương thứ nhất, cũng đến phương thứ hai, 

 
56 Thích Chơn Thiện (2000), Tăng già thời đức Phật, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr302 
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phương thứ ba, phương thứ tư, phương trên, phương dưới, rải khắp lòng từ vô thượng, 

không giận, không ghét, bao trùm khắp thế gian lòng thương vô hạn”. Nói cách khác, 

con người sống trong cộng đồng xã hội không thể thiếu tình yêu thương, lòng nhân ái, 

sự khoan dung và những ứng xử chuẩn mực: “Xã hội cân bằng nhờ có thực hành đạo 

đức cho nên con người cần hành động theo trật tự đạo đức xã hội. Một người không vi 

phạm bất cứ hành vi thân khẩu sai trái nào, được xem như đã thọ trì giới. Con người có 

thể bị đọa xuống làm súc sinh nếu không có đạo đức. Ở cảnh giới này thiếu tình thương 

và lòng nhân ái, không có sự khoan dung và sức mạnh lý trí, không có chức năng nhận 

thức và không kiềm chế trong ý nghĩ, lời nói, hành động”57.  

Như thế, giá trị nhận thức của Phật giáo là sự cụ thể hóa bằng những ứng xử cụ 

thể giữa người với người trong cộng đồng xã hội. Giá trị của nó vừa mang tinh phổ quát 

nhưng lại rất gần gũi với đời sống con người. Đối với tín đồ Phật tử, giá trị này không 

chỉ trên phương diện lý luận mà con mang giá trị thức tiễn. Đó là vấn đề tu tập thông 

qua giáo lý, tuân thủ những giới luật để con người có được thân tâm trong sạch. Thông 

qua thân tâm trong sạch, con người ứng xử với nhau trong xã hội thông qua những quy 

phạm đạo đức, bổn phận, trách nhiệm, đặc biệt là sự khoan dung, lòng nhân ái,... khiến 

cho cộng đồng xã hội phát triển hài hòa, không có xung đột. Đối với tín đồ Phật giáo là 

“động cơ của lòng từ bi, nghĩa vụ thiêng liêng. Các vị (tăng, ni) đã bỏ tất cả tư hữu, chỉ 

sống nghèo nàn, trong sạch, tinh tấn tu hành “vì lợi ích chúng sinh”, các vị không mong 

dư thừa, không biết đến lợi nhuận riêng tư”58.  

Nhìn chung, giá trị nhận thức của Phật giáo về cá nhân, gia đình và cộng đồng, 

xã hội chính là từ sự thức tỉnh từ trong tâm. Tâm phải trong sạch thanh tịnh thì cá nhân, 

gia đình, cộng đồng, xã hội phát triển hài hòa. Đây là giá trị nhận thức, song đồng thời 

cũng là giá trị đạo đức cơ bản của Phật giáo. Giá trị này có nền tảng từ giáo lý Phật giáo, 

hướng con người sống, hành động vì mình cũng vì mọi người.  

2.2. Giá trị nhận thức của Công giáo và Tin Lành 

 
57 TT.TS. Thích Nhật Từ - TT.TS. Thích Đức Thiện chủ biên (2014), Phật giáo góp phần bảo vệ môi trường, 

Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr.137 
58 Thích Chơn Thiện (2000), Tăng già thời đức Phật, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr300 



 48  
 

2.2.1. Giá trị nhận thức về thế giới – Thiên Chúa 

Có thể nói, nhận thức của Công giáo và Tin Lành thể hiện ở việc hai tôn giáo 

này đã cung cấp cho người tín đồ một tập hợp giá trị cơ bản nhất của sự hiểu biết về thế 

giới và con người. Nếu như con người sinh ra và lớn lên chịu sự tác động và chi phối 

của các nền giáo dục chính thống của nhà nước, hình thành nên thế giới quan và nhân 

sinh quan từ giáo dục thế tục, thì tôn giáo từ nền tảng niềm tin, giáo lý, giáo luật của 

mình cũng cung cấp cho các tín đồ một nguồn nhận thức khác từ nền giáo dục tôn giáo. 

Một cách chung nhất, những nhận thức đó có thể được hiểu là nhân sinh quan và thế 

giới quan của tôn giáo.  

Vốn là những tôn giáo độc thần, thờ phượng duy nhất Thiên Chúa, xuất phát 

cùng nguồn gốc, nên giá trị nhận thức của Công giáo và Tin Lành có một điểm thống 

nhất là đều xuất phát từ Thiên Chúa, quy thuộc về Thiên Chúa trên nền tảng Kinh Thánh. 

Nhận thức về Thiên Chúa chính là nhận thức về đối tượng thiêng của người tín đồ Công 

giáo và Tin Lành. Môi trường tôn giáo của tín đồ hai tôn giáo này đã cung cấp cho họ 

những nhận thức cơ bản và bắt buộc về Đấng thiêng mà họ tin theo. Họ sẽ hiểu thế nào 

là Thiên Chúa từ việc nhận diện cho đến các thuộc tính thần linh cùng những tác động 

của Ngài. Ngoài ra một điểm rất quan trọng trong nhận thức của hai tôn giáo này đó là 

nhận thức về bản thân con người, cùng với những mối quan hệ của nó. Bởi theo giáo lý 

của Công giáo và Tin Lành, một giá trị nhận thức được thống nhất và bảo tồn từ nhiều 

thế kỷ nay, “con người được tạo ra bởi Thiên Chúa” theo hình ảnh của Ngài.  

Trong lĩnh vực nhận thức, Công giáo và Tin Lành cung cấp nhiều giá trị, chẳng 

hạn như các khái niệm cơ bản như: thiên đàng, địa ngục, tội lỗi, cứu rỗi… Tuy nhiên, 

phần biên soạn này chỉ tập trung vào hai điểm nhấn quan trọng nhất trong giá trị nhận 

thức của hai tôn giáo này là nhận thức về Thiên Chúa và nhận thức về con người. Hay 

nói cách khác chính là các giá trị nhận thức về thế giới quan nhân sinh quan của hai tôn 

giáo này. Trong quá trình biên soạn, xét thấy đây là hai tôn giáo cùng tôn thờ Thiên 

Chúa duy nhất, cùng dựa vào nền tảng Kinh Thánh, nên sẽ không hoàn toàn tách biệt 

các nội dung trong biên soạn để phân biệt rạch ròi, bởi trên thực tế có những điều giống 

nhau nên không cần thiết. Việc biên soạn sẽ trình bày những gì là chung của hai tôn 

giáo trong giá trị nhận thức và có những phân biệt khi cần thiết, bởi Tin Lành vốn là 
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một tôn giáo cải cách tách ra từ Công giáo vào thế kỷ XVI, nên có những khác biệt nhất 

định về mặt nhận thức và các lý luận biện giải cho nhận thức riêng của Tin Lành. 

Những gì mà tín đồ Công giáo và Tin Lành thờ, kính mà họ cho rằng có tác động 

thần linh đến họ được xem là đối tượng thiêng của hai tôn giáo này. Đối tượng thiêng 

cao nhất của hai tôn giáo này chính là Thiên Chúa. Vậy Công giáo và Tin Lành cung 

cấp cho những tín đồ của họ những hiểu biết hay nhận thức như thế nào về Thiên Chúa. 

Người ta sẽ thấy có những điểm chung và riêng của hai tôn giáo này trong việc nhận 

thức vấn đề. 

- Những giá trị nhận thức chung của Công giáo và Tin Lành về đối tượng thiêng, 

về cơ bản bao gồm 05 giá trị cơ bản sau: 

1. Thiên Chúa là Đấng siêu việt tuyệt đối: Trong tư duy của nhiều nhà triết học 

và các nhà sáng lập tôn giáo, bao giờ cũng cung cấp cho những người tin theo một thế 

giới quan cụ thể. Mục đích là để giải đáp nhu cầu hiểu biết của con người và cũng là để 

khẳng định giá trị nhận thức của tôn giáo mà họ sáng lập. Công giáo và Tin Lành đều 

sử dụng chung hầu hết các sách trong bộ Kinh Thánh, nên cả hai tôn giáo này đều thống 

nhất quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa rất siêu việt, tuyệt đối. Một số đặc tính của 

Thiên Chúa được hai tôn giáo này thống nhất trong giá trị nhận thức là: toàn năng, toàn 

trị, thánh thiêng, yêu thương,… Cụ thể, mọi tín hai tôn giáo này đều được giảng dạy 

những bài học giáo lý vỡ lòng về trình thuật Sáng Thế Ký trong Cựu Ước, ở đó họ nhận 

biết rằng thế giới, vạn vật và con người là do Thiên Chúa sáng tạo ra. Điều này ngự trị 

con người hàng ngàn năm nhận thức, trước khi có những nhà khoa học đưa ra tuyên bố 

khác với nhận thức của giáo hội (chẳng hạn quan điểm của Galile cho rằng trái đất hình 

cầu có chuyển động xung quanh mặt trời, hay của Bruno cho rằng Có nhiều hành tinh 

khác ngoài trái đất …).  Ngày nay, các tín đồ Công giáo và Tin Lành tiếp thu các nền 

giáo dục tiên tiến, nhưng trong nhận thức nhiều người khi được hỏi. Họ vẫn tin Thiên 

Chúa là Đấng sáng thế, là cội nguồn của vạn vật và mọi sự. Điều này không hẳn là việc 

đúng hay sai nếu như nhìn theo góc độ khoa học thiên văn trái đất và lịch sử tiến hóa, 

mà như là một tín điều tôn giáo họ được chức sắc hay giáo hội cung cấp dạy dỗ và được 

cần được tiếp nhận. Việc chấp nhận thông tin đó có nghĩa là họ nhận thức một sự thật 

về sự siêu việt tuyệt đối của Thiên Chúa hơn là tìm hiểu Sáng thế đó có đúng hay không. 
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2. Thiên Chúa tồn tại và tác động tới con người: Công giáo và Tin Lành từ khi 

thành lập đều giảng dạy cho các tín đồ của họ về Thiên Chúa. Thiên Chúa là một Đấng 

toàn năng, tuyệt đối và vĩnh cửu, có tác động tới con người. Tác động của Thiên Chúa 

tới con người được ghi lại bằng các sự kiện trong Kinh Thánh Cựu ước và Tân ước. 

Kinh Thánh được xem là Lời của Thiên Chúa, ứng nghiệm qua những con người và 

chứng nhân cụ thể để họ ghi lại, kể lại, viết lại, nên những sự kiện của Kinh Thánh ngoài 

yếu tố chính trị xã hội cụ thể của dân tộc Do Thái, thì đó còn là những sự kiện có yếu 

tố linh thiêng. Người Công giáo và Tin Lành đều tin và nhận thức rằng, Thiên Chúa đã 

có những tác động linh nghiệm tới nhiều cá nhân và cộng đồng được ghi trong Kinh 

Thánh. Tuy nhiên hai tôn giáo này cũng chung nhận thức rõ ràng về sự tác động đó là 

có chủ ý của Thiên Chúa, đồng thời đó là bộc lộ các tính chất siêu việt của Thiên Chúa 

cho con ngươi thấy. Giá trị nhận thức này khi được đón nhận ở các tín đồ trong đời thực 

ngày nay, họ có thể khá thống nhất rằng, mọi sự kiện lớn trong đời sống của họ, có sự 

can thiệp hay xuất phát chủ đích của Thiên Chúa. Điều này không hẳn là Chúa đã an 

bài như mọi người vẫn nghĩ, mà họ còn đặt ra những nhận thức khác về bản thân như: 

xem xét lại các hành vi cá nhân đã đúng với Kinh Thánh dạy hay đúng với lời của linh 

mục giảng dạy hay chưa? Nếu mình tốt thì vì sao? Nêu mình thất bại thì vì sao? Do bối 

cảnh hay do ý Chúa? Có phải Chúa đang thử thách họ?… Nhìn chung, giá trị nhận thực 

về Thiên Chúa siêu việt, có tác động sẽ là đặt cho người tín đồ những suy nghĩ phản tư 

để phán xét lương tâm về sự tu dưỡng, hoàn thiện của bản thân. Tất nhiên việc mỗi 

người tín đồ có một hoàn cảnh khác nhau còn do các bối cảnh đời sống tác động. Họ 

biết điều này nhưng sẽ có nhiều người Công giáo và Tin Lành tin rằng hoàn cảnh của 

họ còn do sự tác động của Thiên Chúa. 

3. Thiên Chúa yêu thương con người: Trong những tác động của Thiên Chúa tới 

con người bằng cách siêu nhiên hay thử thách trong cuộc sống của họ, cả Công giáo và 

Tin Lành đều giảng dạy cho các tín đồ của họ là Thiên Chúa rất yêu thương con người, 

bao dung và tha thứ. Điều này đã thể hiện rõ qua nhiều sự kiện trong Kinh Thánh bằng 

việc Ngài đã nhiều lần tha thứ cho các tội lỗi và sai lầm của con người, hết lần này đến 

lần khác. Đỉnh cao cảo tình yêu thương này là Thiên Chúa đã giáng thế làm người chỉ 

cho những tín đồ về sự thật, lẽ phải và các luân lý đạo đức. 
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4. Thiên Chúa gồm ba ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần: Tuy 

thể hiện là ba ngôi nhưng bản chất chỉ là một Thiên Chúa với các chức năng khác nhau: 

Chúa Cha là Đấng sáng tạo ra vũ trụ vạn vật và con người, Chúa con là Đấng cứu chuộc 

con người, Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa tâm hồn tín đồ và thánh hóa giáo hội. 

Tuy nhiên có một điểm khác nhỏ trong cách diễn đạt của Tin Lành, danh xưng Chúa 

Cha trong cách gọi Công giáo được họ gọi là Đưc Chúa Trời, và Chúa Thánh Thần gọi 

là Đức Thánh Linh. Nhận thức của cả hai tôn giáo này về ngôi hai của Thiên Chúa là 

Chúa Giêsu đều thống nhất Giêsu mang hai phẩm chất: con người (nhân tính)  và bản 

chất thần thánh (thần thánh). Cả Công giáo và Tin Lành đều nhận thức giống nhau về 

niềm tin Giêsu là Đấng cứu thế chịu chết trên thập giá đền tội cho loài người. Giêsu đã 

sống lại và thăng thiên về trời. Ngài sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết. 

5. Kinh Thánh chính là Chân lý của Thiên Chúa muốn truyền lại cho con người 

để họ nhận biết Ngài và con đường cứu rỗi: Cả Công giáo và Tin Lành đều chung giá 

trị nhận thức về Kinh Thánh. Các tín đồ hai tôn giáo này được dạy dỗ rằng Kinh Thánh 

chính là Lời của Thiên Chúa ban truyền cho con người thông qua sự thần ứng59 để có 

thể ghi chép lại. Người Tin Lành diễn đạt một cách khác, họ cho rằng Kinh Thánh được 

Đức Chúa Trời hà hơi (thần ứng) và soi dẫn. 

- Những điểm khác của Tin Lành so với Công giáo trong nhận thức về đối tượng 

thiêng, về cơ bản bao gồm 04 điểm sau: 

1. Thiên Chúa không có hình ảnh: Đạo Tin Lành trong quá trình thành lập và 

phát triển rất chú trọng tới việc tìm hiểu và thực hành theo sát những gì ghi trong Kinh 

Thánh vì họ nhận thức đó là lời Đức Chúa Trời dạy. Do đó họ cho rằng việc thờ lạy 

hình tượng là phạm vào điều răn thứ hai trong mười điều răn Thiên Chúa đã ban cho tín 

đồ là người Do Thái. Điều này được ghi trong các sách Xuất hành đoạn 20, câu 4-5 ( 

Xh 20:4-5) hay sách Khải Huyền (9: 20) của bộ Tân ước. Bởi nhận thức này mà trong 

các nhà thờ Tin Lành ở Việt Nam không bao giờ thấy có ảnh tượng nào, kể cả Thiên 

Chúa. Trung tâm của nhà thờ chỉ là cây thánh giá. Thờ lậy bất kỳ một ảnh tượng nào đó 

đều được Tin Lành xem là thờ lậy ma quỷ, phạm vào điều răn thứ nhất trong mười điều 

 
59 . Một số linh mục ở Việt Nam còn gọi là “linh hứng”, người viết ra Kinh Thánh họ nhận được“ơn linh hứng 

Thánh Kinh” từ Thiên Chúa để ghi lại những lời thông truyền của Thiên Chúa. 
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“chỉ thờ phượng duy nhất một Đức Chúa Trời”. Điều nay khác với Công giáo, có rất 

nhiều ảnh tượng trong nhà thờ. 

2. Về cách thức cứu rỗi: Cả Công giáo và Tin Lành đều thừa nhận quyền năng 

cứu rỗi thuộc về Thiên Chúa. Với Công giáo, người tín đồ muốn cứu rỗi phải dựa vào 

một giáo hội với hệ thống chức sắc phức tạp và phải thực hiện nhiều phép bí tích trong 

cuộc đời. Người Công giáo phải làm nhiều điều thánh thiện do giáo hội ấn định để được 

cứu rỗi. Ngược lại, đạo Tin Lành họ không chấp nhận thẩm quyền của giáo hoàng La 

Mã, nên họ không có một giáo hội duy nhất và thống nhất toàn cầu. Họ cho rằng tín đồ 

chỉ được cứu rỗi bởi đức tin. Đức tin đó không phải chuyển tải qua hệ thống trung gian 

là tổ chức giáo hội mà do tín đồ trực tiếp đọc kinh, cầu nguyện và thông linh với Đức 

Chua Trời. Ngoài ra đạo Tin Lành chỉ áp dụng hai bí tích cho tín đồ là bí tích rửa tội 

(người Tin Lành thường gọi Báp têm) và bí tích thánh thể (người Tin Lành thường gọi 

Tiệc thánh). Trong nghi thức tiệc thánh, khác với Công giáo, Tin Lành không tin bánh 

và rượu trong nghi thức này là biến thể thiêng liêng như xác thịt và máu của Chúa Giêsu-

Điều mà người Công giáo luôn nhận thức và tin. 

3. Đạo Tin Lành nhận thức đối tượng thiêng chỉ duy nhất và có một là Thiên 

Chúa ba ngôi: Điều này khác với Công giáo họ còn kính các thánh trong giáo hội và 

Đức Mẹ Maria. Tin Lành không cầu nguyện đức mẹ Maria và các thánh. Ngoài ra tín 

đồ Tin Lành không thờ cúng ông bà tổ tiên, các thần thánh địa phương như thành hoàng 

làng, không thờ cúng anh hùng liệt sĩ… 

4. Không phải mọi sách trong Kinh Thánh Công giáo đều được đạo Tin Lành sử 

dụng: Kinh Thánh chính là lời của Thiên Chúa. Tuy nhiên có một điểm khác nhau trong 

nhận thực về thẩm quyền của các sách trong Kinh Thánh giữa Công giáo và Tin Lành. 

Giáo hội Công giáo công nhận có 73 quyển trong bộ Kinh Thánh của họ là những sách 

do Thiên Chúa thần ứng. Trong khi đó Tin Lành chỉ thừa nhận có 66 quyển. Họ đã loại 

bỏ 7 quyền mà Công giáo vẫn dùng là Tobia, Yudita, Macabe I, Macabe II, Khôn ngoan, 

Huấn ca, Baruk. Lý do Tin Lành cho rằng những quyền này không có trong truyền thống 

của người Do Thái, vốn là nền tảng để công nhận sách thánh. Những sách này được 

giáo hội Công giáo thêm vào sau này, và người Công giáo vẫn cho rằng đó là những 

sách có thần ứng. 
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2.2.2. Giá trị nhận thức về con người   

Đạo Công giáo và Tin Lành còn cung cấp cho những tín đồ của họ về nguồn gốc 

và thân phận con người. Điều này giúp cho những người tin theo có một vốn tri thức về 

nhân sinh quan bên cạnh tri thức về Thiên Chúa. Ngoài việc cung cấp nhận thức về con 

người cũng trang bị cho những người tin theo trả lời những câu hỏi hiện sinh chẳng hạn 

tại sao người này khổ, người kia lại sung sướng, hay những câu hỏi có tính chất truy 

nguyên như ai đã tạo ra con người, có phải chết là hết, nếu không con người sau khi 

chết đi về đâu?,… 

- Những giá trị nhận thức chung của Công giáo và Tin Lành về con người, về 

cơ bản bao gồm 04 giá trị như sau: 

1. Con người được tạo ra bởi Thiên Chúa: Trong sách Sáng Thế Ký của bộ Cựu 

ước cà Công giáo và Tin Lành đều chung nhận thức về việc con người được tạo ra bởi 

Thiên Chúa (Đức Chúa Trời theo cách gọi Tin Lành). Ở đó có ghi sự kiện Thiên Chúa 

dựa vào hình dáng của bản thân mình mà tạo ra Adam , người đàn ông đầu tiên  từ “bụi 

của đất” và thổi hơi (linh hồn) vào để truyền sự sống cho Adam. Sau đó, Thiên Chúa 

tạo ra Eva, người phụ nữ đầu tiên từ xương sườn của Adam. Cách diễn đạt Thiên Chúa 

lấy đất nắn và thổi hơi là một kiểu nói “nhân hình hóa” rất quen thuộc trong Kinh Thánh. 

Thời Cựu Ước, người ta vẫn biết Thiên Chúa không phải là người (vô hình, vô ảnh, 

vượt qua hiểu biết và tri giác của con người), nhưng họ vẫn dùng kiểu nói của người 

phàm đó để chỉ rằng Thiên Chúa không phải là một ý niệm trừu tượng, song là một hữu 

thể, một ngôi vị, một Đấng luôn luôn sống và hành động. Thánh Kinh diễn tả Thiên 

Chúa với dấu vết nam tính, phụ tính và cả nữ tính, mẫu tính. Tuy nhiên Thiên Chúa siêu 

việt, tuyệt đối, không quy thuộc giới tính cách diễn đạt nam, nữ trong Sáng Thế Ký... 

chỉ được hiểu như một từ ngữ biểu trưng. Nhận thức này trên thực tế đã gây ra những 

bất đồng hoặc tranh luận trong nhận thức Công giáo Tin Lành về việc loài người đước 

sinh ra bởi Thiên Chúa60. Lý do bởi những người ngoài hai tổ chức tôn giáo này được 

thụ hưởng giá trị nhận thức khác nên họ không có chung nhận thức như vậy, hoặc một 

số tranh luận nhằm chối bỏ quyền năng của giáo hội. Những năm qua, một số cuộc khảo 

sát xã hội học của Viện nghiên cứu Tôn giáo với người Công giáo và Tin Lành ở nhiều 

 
60 Giới khoa học vượt ra khỏi lời dạy Kinh Thánh, rõ nhất là “Thuyết tiến hoá” của Charles Darwin, một lý thuyết 

làm chấn động nền tảng khoa học của thế kỉ 19:“loài người có họ hàng với loài vượn” 
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địa phương cho một kết quả khá thống nhất trong nhận thức của những tín đồ được hỏi. 

Họ đều tin: Loài người được tạo ra bởi Thiên Chúa.61 

Xét về mặt niềm tin tôn giáo của hai tôn giáo này đã tạo ra những giá trị nhận 

thức sau: 

Con người là một tạo vật thiêng liêng theo hình ảnh Thiên Chúa, nên cao quý, 

cần được tôn trọng: chính vì điều này mà sau nay giáo hội Công giáo đã phát triển thêm 

rất nhiều khái niệm trong thần học luân lý như: Lương tâm, phẩm giá, nhân vị, tự do… 

đóng góp một phần quan trọng nhận thức của Công giáo trong nhận thức chung về 

quyền con người. 

Con người là một thực thể có phần xác và phần hồn: điều này là nền tảng để lý 

giải sự cứu rỗi của các tôn giáo. Nhận thức này cũng không đặt ra với các nền giáo dục 

thế tục. 

Con người có nam và nữ bình đẳng và bổ túc cho nhau: giá trị này còn được 

Công giáo nhắc lại rất nhiều qua bí tích hôn phối cho các cặp vợ chồng. Ở đó linh mục 

sẽ nhắc lại những câu trong trình thuật Sáng Thế Ký của Kinh Thánh. Chẳng hạn đoạn 

Sáng thế (2: 22-24): “Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành 

một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: Phen này, đây là xương 

bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra. 

Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương 

một thịt”. Có lẽ từ việc này mà giáo hội Công giáo và nhiều tổ chức Tin Lành chỉ chấp 

nhận hôn nhân giữa người nam và nữ, không chấp nhận hôn nhân đồng tính, vì Thiên 

Chúa không tạo ra giới tính khác ngoài nam và nữ. 

Con người có tội tổ tông truyền: Nhận thức chung của hai tôn giáo này đều giảng 

dạy cho tín đồ rằng; loài người từ lúc sinh ra đã mắc tội tổ tông. Điều này có nghĩa là 

tội của họ là do tổ tiên của loài người là Ađam và Eva đã mắc và di truyền lại cho mọi 

thế hệ sau.62 Sự đặt định này là một quyền năng mầu nhiệm của Thiên Chúa, con người 

 
61 Có thể kể đến các kết quả khảo sát của đề tài cấp Nhà nước: Tôn giáo trong phát triển bền vững Tây Nguyên, 

2013-2015. 
62 Con người do Thiên Chúa tạo ra (Adam và Êva, tổ tiên của loài người), ban đầu họ tinh tuyền, trong sạch tuyệt 

đối, được Chúa ban cho sống ở Thiên Đàng (biểu tượng Vườn địa đàng) họ sung sướng, bất tử và vô cùng trong 

sạch tâm hồn. Tuy nhiên con người đã không yên phận với vị trí sắp đặt do Thiên Chúa, muốn trái ý Ngài, muốn 

dùng trí khôn vượt quyền Ngài, họ đã làm việc này bằng hành động bất tuân (ko nghe lời). Họ nghe quỷ xúi dục 

(biểu tượng rắn), ăn trái cấm trong vườn địa đàng. Hành vi của họ đã mắc sai lầm lớn là muốn vượt quyền Thiên 

Chúa. Họ bị đuổi khỏi địa đàng trong một tâm thế cực kỳ đau khổ về tội lỗi mà họ gây ra. Cũng từ đó con người 



 55  
 

không thể can dự để thay đổi. Tội này không liên quan đến trách nhiệm cá nhân mỗi 

người mà mỗi người khi vừa được sinh ra thì đã vướng mắc rồi, dù họ chưa hề tự ý 

phạm một tội nào, nhưng do tổ tông truyền lại. Bởi vậy cả hai tôn giáo này đều duy trì 

bí tích Rửa tội với ý nghĩa rũ bỏ các tội tổ tông này, sau khi họ được rửa tội, có nghĩa 

đã trở thành người tín đồ, họ có một “căn cước” mới và được cứu rỗi. Do đó bí tích rửa 

tội cùng với bí tích thánh thể là hai bí tích rất quan trọng với cả Công giáo và Tin Lành. 

Con người có thể được cứu rỗi có điều kiện: Xuất phát từ nhận thức chung Chúa 

yêu thương con người, nên nhận thức chung của Công giáo và Tin Lành đều cho rằng 

con người dù ngập ngụa trong tội lỗi vẫn có thể được cứu vớt. Điều kiện cứu vớt là rửa 

tội, trở thành thành viên của  giáo hội Công giáo, Tin Lành. Tin nhận chân lý của hai 

tôn giáo này. Sau khi nhập đạo chỉ thờ phượng và tin duy nhất vào Thiên Chúa và thực 

hành các luân lý của tôn giáo này theo quy định của tổ chức. Hiện nay có một thực tế 

với một số tổ chức Tin Lành là một số người phạm tội thế tục, sau khi nhập đạo đã trở 

thành những người lương thiện hơn. Họ cho rằng cuộc đời họ đã được Đức Chúa Trời 

cứu vớt, không phải sau khi chết mà ngay trong xã hội trần tục, hoán cải lương tâm họ 

thành con người tích cực hơn, sống hữu ích hơn với gia đình, cộng đồng và tổ chức tôn 

giáo của họ63. 

Có sự sống lại sau khi chết: Cả Công giáo và Tin Lành đều cung cấp nhận thức 

cho các tín đồ của mình là Chúa tái lâm (trở lại, đến) và loài người sẽ được sống lại. 

Khi đó thân xác sẽ phục hồi và linh hồn sẽ được kết nối với thể xác những người được 

cứu sẽ sống bên Chúa. Nhận thức này về mặt tâm lý đã giải đáp cho nhiều người thắc 

mắc, phải chăng chết là hết? Nếu không hết thì sẽ đi về đâu? Qua đó nhiều người có 

những chuẩn bị hướng đích để gặp Chúa. Họ cũng sẽ chu toàn và cân nhắc hơn trong 

việc đạo việc đời để mong chờ một kết thúc có hậu hơn sau khi chết. 

2. Nhận thức về những mối quan hệ của con người:  

Ở trên đã trình bày những giá trị nhận thức cơ bản của Công giáo và Tin Lành về 

mối quan hệ của con người với Thiên Chúa. Những vấn đề trình trên cho thấy đó là mối 

 
không còn tinh tuyền nữa, họ đã mất đi cái giá trị lúc khởi nguyên, họ phải già và chết, họ phải lao động khổ ải 

để kiếm ăn. Con cháu họ di truyền những tội lỗi do họ gây ra. Họ tranh ngôi, đoạt vị. Anh em giết nhau. Họ đa 

thê… Tức con người sống ngập ngụa trong tội lỗi mà không thoát ra được. 
63 Điều này có thể thấy qua một số lời kể của những người nghiện ma túy đã cai nghiện thành công khi họ tham 

gia vào các chương trình của Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn. Họ cho rằng, đó là nhờ  tôn giáo. 
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quan hệ liên hệ, phụ thuộc chặt chẽ, hướng đích cuối cùng là cung cấp cho người tín đồ 

những lời giải về thân phận của chính họ. Tuy nhiên khi là một tín đồ của bất kỳ tôn 

giáo nào, ngoài các giá trị trong liên hệ với đối tượng thiêng, các tín đồ cũng được tiếp 

nhận những giá trị nhận thức khác từ tổ chức tôn giáo mình trong các mối quan hệ khác 

nhau thuộc lĩnh vực tự nhiên, xã hội. 

3. Con người với tự môi trường nhiên: Nhận thức chung của Công giáo và Tin 

Lành đều cho rằng, thiên nhiên (trái đất, tài nguyên, vạn vật, muông thú…) đều là do 

Thiên Chúa tạo dựng và trao ban cho loài người cai quản, do đó cần phải bảo vệ những 

quà tặng của Thiên Chúa. Cả hai tôn giáo này đều có những nhận thức rõ ràng về bảo 

vệ môi trường, khai thác, canh tác hợp lý các nguồn tài nguyên, theo quan điểm Kinh 

Thánh và huấn quyền của giáo hội. Chẳng hạn giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm rất tích cực 

trong việc phát triển các lối sống tích cực về môi trường với một số tín đồ vùng dân tộc 

thiểu số. Các chương trình như khuyến khích ăn chay, đào giếng, xây dựng nhà vệ sinh, 

không đốt phá rừng cũng được tuyên truyền rộng rãi. 

4. Con người với môi trường xã hội: Cả Công giáo và Tin Lành đều chú trọng 

nhận thức cần phải xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Nhận thức này đã chuyển 

tải thành những hành động thực tế như: xây dựng các gia đình văn hóa, phát triển các 

chi hội Tin Lành hay các xứ họ đạo Công giáo không có tệ nạn; tuân thủ và phát huy 

vai trò của các tổ chức tôn giáo vào các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc như: Chống 

dịch bệnh, an toàn giao thông. Công giáo thì cho rằng với tư cách công dân, người tín 

đồ có quyền tham gia vào các hoạt động chính trị để góp sức cho đất nước. Tin Lành 

thì cho rằng, hãy vâng phục nhà cầm quyền như lời trong thư gửi tín đồ ở Rôma của 

Tông đồ Phaolô đã dậy (Rô13;1-6) 

Nhận thức về mối quan hệ với môi trường xã hội sẽ thấy rõ hơn qua các giá trị 

luân lý, đạo đức của hai tôn giáo này. Ở đó mọi tín đồ đều có những chuẩn mực hành 

vi trong đời sống xã hội từ mối quan hệ gia đình, đến cộng đồng trên nền tảng niềm tin. 

Chẳng hạn người Công giáo đều nhận thức rằng phải thảo kính với cha mẹ trong mối 

quan hệ gia đình hay cần giúp đỡ những người khác theo tinh thần bác ái của chúa 

Giêsu… 

- Những điểm khác của Tin Lành so với Công giáo trong nhận thức về con người 

bao gồm 05 điểm cơ bản như sau: 
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Tuy sử dụng những nguồn Kinh Thánh giống nhau nhưng ngoài những điểm 

chung, Tin Lành cũng có những nhận thức khác với Công giáo trong lý giải về con 

người, cụ thể: 

1. Trạng thái sau khi chết: Theo giáo lý Công giáo, sau ngày phát xét của Chúa, 

linh hồn con người có thể đi vào ba tầng trạng thái căn cứ vào những hành động và tội 

lỗi của họ khi còn sống là: hỏa ngục (những người mắc tội lỗi nặng nhất), luyện ngục 

(những người mắc tội nhưng chưa nặng đến mức phải xuống hỏa ngục) và thiên đàng 

(những người không mắc tội). Luyện ngục là một lý thuyết từ thời trung cổ, theo đó khi 

chết linh hồn tín đồ có thể phải xuống luyện ngục để chịu những tội chưa được tha thứ, 

phải ở đó trả hết tội mới lên thiên đàng. 

Tín đồ đạo Tin Lành không tin có luyện ngục chỉ có hai trạng thái là hỏa ngục 

và thiên đàng. Họ căn cứ vào Kinh Thánh để cho rằng luyện ngục đã không đề cập trong 

bộ sách thánh. Họ cho rằng khi đã được Chúa cứu rỗi thì không còn bị hành phạt tội lỗi 

của mình nữa. 64 

2. Điều kiện cứu rỗi con người: Đạo Tin Lành cho rằng, người tín đồ được cứu 

rỗi bởi đức tin (niềm tin tôn giáo) của họ dành cho Thiên Chúa chứ không phải do công 

trạng, tu luyện, làm lành, thánh thiện, nhân đức của tín đồ  mà có được sự cứu rỗi đó. 

Tin Lành cho rằng người tín đồ được cứu rỗi là bởi được sự ban ơn (ân điển)  của Thiên 

Chúa mà người nhận không cần phải đền đáp. Điều này khác với Công giáo, muốn được 

cứu rỗi người Công giáo ngoài đức tin còn phải trung thành với giáo hội, gắn chặt với 

giáo hội. Giáo hội như một màu nhiệm tham dự vào quá trình cứu rỗi. Mặt khác giáo 

hội Công giáo cho rằng sự tu trì của các tu sĩ cũng là điều kiện để xét tới tình trạng ban 

ơn của Thiên Chúa65. 

3. Cách thức người tín đồ học hỏi và tìm hiểu Kinh Thánh: Người tín đồ Tin 

Lành ngoài bài giảng của mục sư thì việc học hỏi tìm hiểu, giải thích Kinh Thánh thuộc 

quyền tự do cá nhân. Nhận thức này giúp họ có được sự năng động và tích cực trong 

 
64 Luận chứng cho việc này người Tin Lành thường hay trích đoan Thư gửi tín hữu Rôma của Phaolô đoạn: “Cho 

nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ” (Rô 8: 1), hay “và 

huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.”( I Giăng 1: 7) 
65 Trong Tám mối phúc thật của Công giáo, có nhiều điều chỉ giới tu sĩ mới có thể thực hiện được. Chẳng hạn mối 

phúc thứ nhất Giêsu cho rằng “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Tâm hồn nghèo khó 

ở đây muốn nói tới việc từ bỏ mọi những gì trở ngại nơi trần thế để được đến với Thiên Chúa, vào Nước Trời của 

Ngài. 
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vận dụng các giá trị, ý nghĩa của Kinh Thánh vào đời sống. Tuy nhiên người ta cũng 

cho rằng vì có nhiều trường phái giải thích và lựa chọn các chủ điểm khác nhau trong 

Kinh Thánh mà Tin Lành là một tôn giáo đa hệ phái, có hàng trăm hệ phái khác nhau. 

Giáo hội Công giáo từ sau Công đồng Vatican II, đã khuyến khích giáo dân tìm 

hiểu Kinh Thánh. Tuy nhiên, việc giải thích Kinh Thánh và các tín điều thuộc thẩm 

quyền của giáo hội. Do đó người Công giáo thống nhất với nhau về cách hiểu và có một 

giáo hội thống nhất chặt chẽ. Người giáo dân học Kinh Thánh chủ yếu qua bài giảng 

của giáo sĩ. 

4. Nhận thức về vai trò của tín đồ trong truyền giáo: Đạo Tin Lành rất coi trọng 

việc truyền giáo của tín đồ (họ thường gọi chứng đạo). Chứng đạo như là một nghĩa vụ 

để phát triển các chi hội, tăng trưởng hội thánh mà tất cả các thành viên đều phải rốt 

ráo. Do đó trong đời sống, trong các mối quan hệ giữa người Tin Lành với những người 

xung quanh mình, nhất là những người khác tôn giáo, với họ người Tin Lành ý thức rất 

rõ vai trò chứng đạo của mình. 

Khác với Tin Lành, người Công giáo dường như không bộc lộ vai trò này trong 

đời sống trong mối quan hệ với những người khác tôn giáo, họ cẩn trọng hơn trong bộc 

lộ niềm tin. 

5. Tin Lành nhấn mạnh tới nhận thức về lao động, tích lũy của cải và sự hưởng 

thụ: Đạo Tin Lành hình thành trong thời kỳ xuất hiện chủ nghĩa tư bản, nên nhấn mạnh 

tới các giá trị lao động, tiết kiệm, khổ hạnh, hạn chế các hưởng thụ, bớt lễ lạt, gia tăng 

tích lũy… Sau này, ông M.Weber một nhà xã hội học trong tác phẩm Nền đạo đức Tin 

Lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản viết vào 1904-1905 đã lập luận rằng: chủ nghĩa 

tư bản ở Châu Âu phát triển là vì nhiều tín đồ theo Học thuyết Calvin đã đề cao nếp 

sống khổ hạnh trong cuộc sống thể tục bằng cách, chỉ chăm làm, lo tích lũy, ít hưởng 

thụ. Kết quả của quá trình này đã khiến nhiều doanh nghiệp phát triển, tham gia các 

hoạt động thương mại, và tích lũy tài sản để đầu tư. Nói cách khác, một dạng nhận thức 

chung của tinh thần đạo đức Tin Lành đã tạo ra sức mạnh đứng đằng sau hoạt động kinh 

tế của nhiều tín đồ, điều này đã kích hoạt sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. 

Nhìn chung, Tin Lành và Công giáo trong quá trình hình thành và phát triển của 

mình đã tạo ra một hệ lý luận nhận thức luận riêng. Điểm chung của nhận thức luận 

Công giáo và Tin Lành là đều sử dụng những nội dung Kinh Thánh giống nhau làm nền 
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tảng để biện luận lý giải. Tuy nhiên, vốn là một tôn giáo cải cách, tách ra từ Công giáo 

vào thế kỷ XVI, Tin Lành có những điểm khác biệt nhất định trong nhận thức về đối 

tượng thiêng cũng như nhận thức về chính bản thân con người. 

Giá trị nhận thức của Công giáo và Tin Lành chính là cung cấp cho các tín đồ 

những nhận thức chung về nhân sinh quan và thế giới quan trên nền tảng niềm tin tôn 

giáo. Điều này không chỉ cung cấp cho con người tư duy để lý giải bản thân và sự kiện, 

hiện tượng mà còn giúp họ nhận thức về đối tượng thiêng của mình. Những nhận thức 

này về đối tượng thiêng và về các mối quan hệ của con người sẽ là cơ sở để họ trở thành 

tín đồ của các tổ chức tôn giáo và thực hành các giá trị luân lý, đạo đức trong đời sống. 

2.3. Giá trị nhận thức của Islam giáo 

Islam giáo ra đời từ thế kỷ thứ 7 ở bán đảo Ả rập và phát triển đến nhiều quốc gia, 

có cộng đồng tín đồ lớn. Cũng như các truyền thống tôn giáo khác, Islam giáo trong quá 

trình phát triển, đã hình thành nên văn hóa của riêng mình. Trong đó, những giá trị/ hệ 

giá trị vừa có sự chia sẻ mang tính toàn cầu, vừa mang những màu sắc riêng biệt. Nói 

ngắn gọn, văn hóa Islam giáo phản chiếu các giá trị của Islam giáo. Văn hóa Islam dựa 

trên đức tin, chủ nghĩa nhân đạo, tinh thần lao động cống hiến, nguyên tắc làm điều 

đúng đắn và sự thích ứng linh hoạt hoạt và cởi mở với các nền văn hóa khác66. 

2.3.1. Giá trị nhận thức về thế giới - Thượng đế 

Islam giáo là một tôn giáo độc thần, kế thừa truyền thống thờ Thiên Chúa. Các 

khái niệm về Thiên đàng, địa ngục, ngày phán xét,... đều không hoàn toàn khác biệt. 

Đặc biệt là tôn giáo có những hướng dẫn rất chi tiết cho mọi hoạt động trong suốt đời 

sống của một tín đồ. Thậm chí, không cần có luật pháp thế tục thì các cộng đồng Islam 

vẫn có thể sống rất ổn thỏa với nhau, và ở nhiều nơi, người ta cho phép hai hệ thống 

luật (thế tục) và luật Sharia song hành với nhau. Những hướng dẫn từ luật định của 

Islam giáo nhiều khi là những yêu cầu mang tính bắt buộc, luôn đi cùng sự giải thích 

rành mạch. Sự giải thích đó gắn liền với nhận thức Islam giáo về thế giới, về bản chất 

con người, và nguyên tắc cần thiết áp dụng đối với các mối quan hệ cá nhân và tập thể. 

Sức thuyết phục từ những giải thích đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho 

Islam giáo duy trì và vẫn tiếp tục mở rộng cộng đồng của mình.  

 
66. Xem: Munir Ahmad Mughal (2011). Islamic culture. SSRN, p.3;  
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Nói đến văn hóa Islam giáo cần phải nói đến một hệ thống các biểu tượng văn 

hóa mà qua đó tín đồ đánh giá và phát triển cách nhìn về thế giới của họ. Những biểu 

tượng này "chuyển tải quan niệm về thực tế, cung cấp giá trị quy chiếu cho người Islam 

giáo trong việc giải thích các hiện tượng"67. Từ cách giải thích về các hiện tượng dưới 

nhãn quan Islam giáo, người tín đồ tự tìm thấy định hướng cho hành động của mình. 

Do đó, có thể nói giá trị về nhận thức là một trong những giá trị tiêu biểu của Islam 

giáo.  

Cũng giống như các tôn giáo khác, Islam giáo cũng cung cấp cho con người 

những tri thức về thế giới nói chung, về thượng đế, về thế giới tự nhiên, về con người, 

về cuộc sống của con người, về thiên đàng, địa ngục. Tóm lại, Islam giáo giúp cho tín 

đồ giải đáp được những câu hỏi quan trọng: thế giới được sinh ra như thế nào? ai là 

người tạo ra thế giới? ai là vĩ đại nhất? Con người từ đâu đến? con người khi chết đi sẽ 

về đâu? Con người phải làm gì để có được hạnh phúc?,... Bởi như chúng ta đã biết, 

những tri thức tổng hợp đã được đúc kết, cô đọng trong Kinh Qur’an. Kinh Qur’an chính 

là sự tổng hợp tinh túy của các kinh sách của những tôn giáo trước, không những thế nó 

còn bao hàm tất cả các khía cạnh trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, tri thức khoa 

học, nguyên tắc pháp luật và đạo đức của một cộng đồng người Ả rập. Kinh Qur’an 

chứa đựng những nội dung nhân sinh quan, thế giới quan của Islam giáo. Những chương 

sách của Kinh Qur’an chính là sự thừa kế những tinh hoa của Do Thái giáo, Kitô giáo; 

nó cũng chính là thành tựu kế thừa của những nền văn minh trước đó và nhờ nó, đã mở 

ra một kỷ nguyên mới cho văn minh Ả rập được truyền đi khắp nơi. Qur’an chứa đựng 

tinh hoa của dân tộc Ả rập, nó bao gồm các luân lý đạo đức, các quy tắc và chuẩn mực 

xã hội, ngoài ra nó còn ghi chép các sự kiện lịch sử, chứa những tư liệu về xã hội, chính 

trị, tôn giáo của Ả rập lúc bấy giờ. Qur’an là quyển kinh sách thiêng liêng của Islam 

giáo, nó còn là một tập thơ văn đầy tự hào của người Ả rập, là niềm cảm hứng bất tận 

cho mọi sáng tác của các đại thi hào. Chính vì vậy, Islam giáo mang đến giá trị nhận 

thức cho con người mà trước hết đó là nhận thức về thượng đế Allad.  

Theo giáo lý Islam giáo, thế giới được tạo bởi Thượng đế, mọi vận động của thế 

giới đều tuân theo ý chí của Thượng đế. Thế giới chuyển động theo các quy luật được 

Thượng đế tạo ra chứ không phải vận động một cách tự phát, bừa bãi. Thượng đế Allad 

 
67. Nguyễn Thu Hằng (2012), "Văn hóa Islam giáo ở Trung Đông", Nghiên cứu Tôn giáo, số 12, tr. 60. 
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chính là Đấng tạo hoá, đấng toàn năng, Đấng kiến trúc sư trưởng của thế giới vạn vật, 

Đấng xuất xứ, Đấng chế tạo,… Chỉ có duy nhất một Thượng đế Allad. Allad có mặt ở 

mọi thời đại, quyền lực của Allad tác động khắp mọi nơi. Tất cả mọi sự toàn thiện, tốt 

lành, tuyệt đối đều thuộc về Allad. Không có bất kỳ một khuyết tật hoặc một sai lầm 

nào đó có thể đem gán cho Thượng đế Allad. Nhận thức về Thượng đế Allad tức là nhận 

thức về những điểm sau đây: 

1. Allad là một, không có đối tác, không có con cái, không do ai sinh ra, không 

có khởi đầu và không có kết thúc, không có gì có thể so sánh một cách ngang bằng với 

Thượng đế Allad được; 

2. Allad là Đấng khoan dung, Đấng xót thương, Đấng dẫn dắt chân chính, Đấng 

công bằng và tối cao, Đấng tạo hoá, Đấng Tiên khởi và Đấng cuối cùng, Đấng nhận biết 

và Đấng thông suốt, Đấng toàn năng và hùng mạnh; 

3. Allad là Đấng yêu thương, Đấng độ lượng và nhân từ, Đấng duy nhất, Đấng 

bảo vệ, Đấng phán xử và hoà bình, Đấng duy trì công lý,...68. 

Tóm lại, Allad là tuyệt đối, là toàn năng, là chân – thiện – mỹ, là Đấng không 

thể sai lầm. Trong Kinh Qur’an có nêu ra 99 tên đẹp để nói về bản thể và thuộc tính của 

Allad69. Nhận thức về Thượng đế Allad là nhiệm vụ của tín đồ Islam, nhận thức về 

Allad sẽ mở ra mọi vấn đề trong cuộc sống của con người. Khởi đầu của đời sống của 

tín đồ đó là nhận thức về Thượng đế Allad. 

2.3.2. Giá trị nhận thức về con người 

Islam giáo cũng mang lại những giá trị nhận thức về con người. Theo Kinh 

Qur’an, con người được tạo bởi Thượng đế và được xem là phó vương của Thượng đế 

trên trái đất. Con người là một sinh vật có tri thức, có hiểu biết. Hiểu biết là nhân cách 

quan trọng nhất của con người. Con người cũng là một sinh vật có tự do. Kinh Qur’an 

cho rằng, con người không chịu tội tổ tông truyền. Tội lỗi do ai gây ra thì người đó phải 

chịu trách nhiệm. Mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Khi 

phạm lỗi lầm, con người có cơ hội để sửa chữa, chuộc lỗi. Con người cũng là một sinh 

linh có phẩm cách và danh dự, điều này không liên quan gì đến chủng tộc và màu da. 

 
68 Xem Hammudah Abdatati (2015), Islam – Đức tin và các ứng dụng, Dohamide Abu Talib dịch từ tiếng Anh, 

Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr. 47-49. 
69 Hoàng Tâm Xuyên (2012), Mười tôn giáo lớn trên thế giới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr. 566. 
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Tiếp nữa, đạo đức cao nhất của con người chính là lòng mộ đạo và sự hiểu biết. Một 

khi đã nhận ra điều đó là thực hành theo sự dẫn dắt của Thượng đế Alllad thì con người 

sẽ đạt được hạnh phúc70. Cuộc đời của con người là giàu sang hay nghèo hèn, hạnh phúc 

hay đau khổ, vui hay buồn… đều do Allad sắp đặt, an bài.  

Islam giáo cho rằng linh hồn của con người là bất diệt, tất cả mọi con người và cả 

thế giới sẽ có ngày kết thúc, nhưng con người thì sẽ được sống lại, sau khi nhận được 

sự phán xét của thượng đế. Căn cứ vào những hành vi thiện ác mà mỗi con người đã 

thực hiện khi còn sống, Thượng đế sẽ phán xử ai được lên thiên đàng, ai phải xuống 

hoả ngục. Cuộc đời hiện thực thì ngắn ngủi, tạm thời, còn thế giới mai sau mới trường 

tồn, vĩnh cửu. Kinh Qur’an đã có những mô tả rất cụ thể, sinh động về thiên đàng và địa 

ngục. Thiên đàng có “dòng sông sữa và mùi vị sữa không bao giờ thay đổi”, có “sông 

mật với chất mật thuần khiết”, con người luôn sống trong “bóng cây râm mát”, “không 

có ánh mặt trời chói chang cũng không có mùa đông giá lạnh”, nơi ở vô cùng đẹp đẽ, 

có rất nhiều “trái cây, thịt, gạo”mà mọi người thích ăn, mọi người đều có rất nhiều vàng 

bạc, châu báu, lụa là gấm vóc, và sống trong những ngày tháng vô lo, vô sợ. Còn hoả 

ngục thì ngược lại, đầy sợ hãi, có bảy tầng lửa rực cháy quanh năm, con người ở đó bị 

giam cầm, luôn bị các hình phạt, tra tấn như dội dầu sôi, nướng trên dàn sắt, thân xác bị 

giày vò rất đau đớn71,…. 

2.4. Giá trị nhận thức của đạo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo 

Trước khi nói về giá trị/hệ giá trị đạo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi 

thấy cần thiết đề cập đến bối cảnh lịch sử vùng đất Nam bộ - nơi xuất hiện rất nhiều 

hiện tượng tôn giáo mới vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, mà trong đó đạo Cao Đài và 

Phật giáo Hòa Hảo là tiêu biểu.  

Như chúng ta đã biết, Nam bộ, về vị trí địa lý thuộc hạ lưu sông Cửu Long, sông 

Vàm Cỏ, sông Đồng Nai và một phần giáp biển Đông, ở phía nam nước ta. Hiện nay 

Nam bộ có 19 tỉnh thành thuộc hai vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ72. Trong lịch 

 
70 Xem Hammudah Abdatati (2015), Islam – Đức tin và các ứng dụng, Dohamide Abu Talib dịch từ tiếng Anh, 

Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr. 169-172. 
71 Xem Hoàng Tâm Xuyên (2012), Mười tôn giáo lớn trên thế giới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr. 569 
72 Bao gồm Đông Nam Bộ (các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Đồng Nai); Tây Nam Bộ (các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Trà 

Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và các đảo lớn nhỏ). Trong đó, vùng đồng 

bằng sông Cửu Long bao gồm 13 tỉnh là: Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Hậu 

Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau 
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sử, vùng đất Nam bộ đã hình thành từ lâu và đã có một nền văn hóa phát triển như văn 

hóa Óc Eo thế kỷ 3-4, thuộc vương quốc Phù Nam do người Khmer xây dựng,... Trải 

qua nhiều thăng trần trong lịch sử, đến thế kỷ 9, một bộ phận người Khmer đã mở rộng 

địa bàn cư trú đến tận An Giang, Kiên Giang và họ là những người dân đầu tiên đến 

sinh sống ở vùng đất Nam bộ này73. Đến thế kỷ 16, người Việt từ vùng Thuận - Quảng 

đến Đồng Nai khai hoang lập ấp. Và chỉ một thế kỷ sau đó, người Việt đã có mặt khắp 

miền Đông Nam Bộ. Ngoài ra, trong thế kỷ 17, còn có một số nhóm người Trung Quốc 

lánh nạn và được chúa Nguyễn tạo điều kiện cư trú làm ăn. Và đến cuối thế kỷ 19, đầu 

thế kỷ 20, Nam bộ là nơi hội tụ của nhiều tộc người như người Khmer, người Việt, 

người Chăm, người Hoa,…  

Về mặt mặt lịch sử, tôn giáo tín ngưỡng. Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, tầng lớp 

địa chủ và thực dân Pháp tìm mọi cách khai thác tài nguyên, bóc lột sức lao động khiến 

cho đời sống nhân dân vô cùng khốn khổ, tầng lớp trí thức rơi vào trạng thái bế tắc. 

Trong bối cảnh như vậy, "người dân Nam Bộ tự nhiên phải tin tưởng vào sự hên, xui, 

may, rủi. Và để khỏi bị xui, bị rủi thì phải khấn vái, cầu xin sự phò hộ độ trì của trời 

Phật, thần linh, tổ tiên ông bà và cả những người “khuất mặt”. Nam Bộ là mảnh đất của 

nhiều tôn giáo nhiều tín ngưỡng một phần là vì thế”74. 

Trong bối cảnh lịch sử như thế, nhiều hiện tượng tôn giáo mới nảy nở trên cơ 

tầng văn hóa tín ngưỡng này, làm cho đời sống tín ngưỡng tôn giáo thời kỳ này vô 

cùng đa dạng và đặc sắc. Nhiều hiện tượng tôn giáo mới nảy sinh rồi tàn lụi như đạo 

Dừa, đạo Nằm,… nhưng cũng có nhiều hiện tượng tôn giáo mới hình thành và phát 

triển cho đến tận ngày nay như đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Cao Đài, 

Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh Độ Cư Sỹ Phật Hội Việt Nam,… Tuy nhiên, sự xuất hiện 

của các hiện tượng tôn giáo mới ở Nam Bộ thời kỳ này thì Nho giáo vẫn in đậm trong 

ứng xử của người dân, Đạo giáo vẫn hiện diện với bùa chú, Phật giáo là tôn giáo phổ 

biến, tuy suy thoái nhưng bắt đầu xuất hiện các yếu tố chấn hưng. Bên cạnh đó, Kito 

giáo và Tin Lành sau một thời gian dài trắc trở cũng bắt đầu xuất hiện và có ảnh hưởng 

đến người dân. 

 
73 Trần Ngọc Thêm chủ biên (2018), Văn hóa người Việt vùng Tây Nam bộ, Nxb. Văn hóa - Văn nghệ, Hà Nội, 

tr. 78-81. 
74 Thạch Phương, Hồ Lê, Huỳnh Lứa, Nguyễn Quang Vinh (1992), Văn hóa dân gian người Việt ở Nam Bộ, Nxb 

Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr254 
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2.4.1. Giá trị nhận thức của đạo Cao Đài 

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 Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Những người sáng lập 

đạo Cao Đài đều là những công chức, trí thức, tư sản, điền chủ, như ông Ngô Văn Chiêu, 

Vương Quan Kỳ, Lê Văn Trung, Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cư,... Có thể nói, đạo 

Cao Đài ra đời và phát triển do những tiền đề xã hội nhất định ở Nam Bộ lúc bấy giờ. 

Nguyễn Thanh Xuân trong công trình Đạo Cao Đài- hai khía cạnh lịch sử và tôn 

giáo75 đã nghiên cứu trên nhiều phương diện và chỉ ra nhiều nguyên nhân khác nhau 

dẫn đến việc hình thành và phát triển đạo Cao Đài. Trong đó, có thể kể đến các nguyên 

nhân lịch sử, xã hội, lịch sử tôn giáo,... như chính sách khai thác thuộc địa hà khắc của 

thực dân Pháp làm bần cùng hóa người dân lao động, nhất là tầng lớp nông dân; sự thất 

bại, bế tắc của các phong trào kháng Pháp; sự sự sa sút, suy thoái của các tín ngưỡng 

tôn giáo đương thời, nhất là các tôn giáo vốn giữ vai trò chủ đạo trong xã hội như Nho 

giáo, Phật giáo,... đã tạo ra khủng hoảng trong liên kết xã hội, những khoảng trống lâm 

linh cần bù đắp. Bên cạnh đó, là các hoạt động tôn giáo như hoạt động của nhóm Ngũ 

Chi Minh Đạo, phong trào Cơ bút (được tạo thành từ thuật Chiêu hồn du nhập từ Phương 

Tây),... và nếu không có sự bất mãn của những trí thức, điền chủ, công chức, tư sản 

trước chính sách cai trị của thực dân Pháp thì đạo Cao Đài khó có thể ra đời và thành 

công ở mảnh đất Nam Bộ.  

Trong quá trình hình thành và phát triển, đạo Cao Đài cũng trải nhiều thăng trầm. 

Chẳng hạn, trong quá trình tu tập, giữa các tín đồ đã xuất hiện những quan điểm bất 

đồng, thậm chí hình thành các nhánh/phái khác nhau có tổ chức hoặc không có tổ 

chức,...  Và theo thời gian, các nhánh/phái có sự sáp nhập rồi chia tách và đương nhiên 

cũng có nhiều chức sắc đã nỗ lực hoạt động cho sự thống nhất tổ chức, song gặp nhiều 

trở ngại mà bất thành,... Tuy nhiên, số lượng tín đồ đạo Cao Đài phát triển nhanh chóng 

bởi các những người đứng đầu đạo Cao Đài có học thức và đại vị xã hội và có ảnh 

hưởng rất lớn ở Nam Kỳ. Nguyễn Thanh Xuân cũng cho rằng, sự chia rẽ trong đạo Cao 

Đài chủ yếu do mâu thuẫn giữa những người lãnh đạo.  

 
75 Nguyễn Thanh Xuân (2015), Đạo Cao Đài hai khía cạnh lịch sử và tôn giáo (tái bản lần thứ nhất), Nxb. Tôn 

giáo, Hà Nội. 
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Hiện nay, về số lượng chức sắc và tín đồ, đạo Cao Đài có trên 10 chức sắc, gần 

30 nghìn chức việc và khoảng 2,5 triệu tín đồ sinh hoạt trong 983 tổ chức Họ Đạo cơ sở 

và đã được công nhận ở 35/38 tỉnh, thành phố, thành lập 63 Ban Đại diện, 08 Đại diện, 

khoảng 1.200 cơ sở thờ tự76. Trong gần 100 năm tồn tại và phát triển của mình, đạo Cao 

Đài đã trải qua nhiều lần phân ly, chia tách. Cụ thể, năm 1945 đạo Cao Đài có khoảng 

12 chi phái, nhưng sang đến năm 1975 thì lại có tới gần 20 tổ chức, chi phái77 và theo 

Ban Tôn giáo Chính phủ, tính từ năm 1995 đến nay, Nhà nước đã công nhận tổ chức 

tôn giáo với 10 Hội thánh Cao Đài, 21 tổ chức Cao Đài hoạt động độc lập và cấp đăng 

ký hoạt động tôn giáo với 01 Pháp môn Cao Đài78.  

Nhìn chung, dù trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, đạo Cao Đài vẫn luôn là một 

tôn giáo có tầm ảnh hưởng và có vai trò quan trọng đối với đời sống văn hóa và tinh 

thần của cư dân Nam Bộ. Những giá trị mà đạo Cao Đài đóng góp đối với xã hội trong 

suốt gần một thế kỷ là vô cùng to lớn. Dưới đây, chúng tôi lựa chọn một vài giá trị quan 

trọng mà đạo Cao Đài có đóng góp cho con người, cho xã hội. 

2.4.1.1. Giá trị nhận thức về thế giới  

Như đã nói phần nào ở trên, giá trị nhận thức là một trong những giá trị cơ bản 

và quan trọng của bất kỳ một tôn giáo nào. Giá trị nhận thức chủ yếu thể hiện hay được 

đề cập ở trong giáo lý của các tôn giáo. Ở đó, nó trả lời cho các câu hỏi mang tính nền 

tảng như thế giới ta đang sống này do đâu mà có, vận hành theo nguyên lý nào? Nguồn 

gốc của con người? hay con người và tự nhiên có mối quan hệ như thế nào?.... 

Thế giới, theo quan niệm của đạo Cao Đài gồm hai phần hữu hình và vô hình. 

Phần vô hình ở trung tâm của vũ trụ và điều khiển toàn bộ hoạt động của phần hữu hình. 

Bên ngoài phần vô hình là phần hữu hình. Phần hữu hình xoay tròn quanh phần vô hình 

liên tục, không ngừng nghỉ. Trong đó, phần hữu hình gồm có 3072 ngôi sao, và được 

chia ra thành: Tam thiên thế giới (3.000 thế giới) ở bên trên; Thất thập nhị địa (72 địa 

cầu) ở bên dưới. Địa cầu con người đang sống là địa cầu số 68 trong Thất thập nhị địa. 

 
76 Đinh Quang Tiến (2017), Giá trị văn hóa của đạo Cao Đài trong đời sống cư dân Nam Bộ, Luận án Tiến sĩ 

chuyên ngànhVăn hóa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tr 37. 
77Nguyễn Thanh Xuân (2015), sđd, tr 247. 
78 Xem thêm tại bài viết Giới thiệu đạo Cao Đài ở Việt Nam tại website của Ban Tôn giáo Chính phủ: 

http://btgcp.gov.vn/gioi-thieu-cac-to-chuc-ton-giao-da-duoc-cong-nhan/gioi-thieu-dao-cao-dai-o-viet-nam, ngày 

truy cập 01/09/2021. 

http://btgcp.gov.vn/gioi-thieu-cac-to-chuc-ton-giao-da-duoc-cong-nhan/gioi-thieu-dao-cao-dai-o-viet-nam
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Phần vô hình gồm có Tam thập lục thiên (36 tầng trời), Thập nhị thiên (12 tầng trời) và 

2 Tứ đại bộ châu thượng và hạ79.   

Đạo Cao Đài quan niệm, khởi thủy của thế giới là một khoảng không gian mịt 

mịt mờ mờ với khí Hồng Mông hỗn độn. Khoảng không gian này gọi là Vô cực, còn 

khí Hồng Mông thì được gọi là khí Hư vô. Trong Vô cực này có một cái Lý thiên nhiên 

và một cái Khí tự nhiên. Chúng như là hai cực âm – dương vậy. Lý và Khí này trải qua 

nhiều đời nhiều kiếp gắn kết bên nhau tạo thành một khối tinh quang chứa đầy sự tốt 

đẹp. Đến một thời điểm thích hợp, khối tinh quang nổ tung và khối Đại Linh Quang  

được tạo ra sau tiếng nổ ấy, chiếu sáng khắp mọi nơi. Khối Đại Linh Quang còn gọi là 

Thái Cực, là Đại hồn của Ngọc Hoàng Thượng đế nắm toàn bộ quyền tạo hóa. Thái cực 

thiên biến vạn hóa, toàn năng, gom tụ khí hư vô, sinh ra vạn vật muôn loài80. Thái Cực 

phân chia ra thành Lưỡng nghi gồm Nghi âm và Nghi dương. Hay còn gọi là khí Dương 

quang và khí Âm quang. Hai luồng khí Âm quang và Dương quang  xoay chuyền không 

ngừng, ngày một rộng lớn tạo thành Tứ tượng. Tứ tượng bao gồm Thái dương, Thái âm, 

Thiếu dương và Thiếu âm. Tứ tượng tiếp tục xoay chuyển, mở rộng, tốc độ lớn hơn tạo 

ra Bát quái bao gồm: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Bát quái tiếp tục 

xoay chuyển mở rộng với tốc độ cao hơn nữa, rồi va chạm, sinh ra nhiệt độ hàng triệu 

độ, gây ra áp lực lớn, tạo ra tiếng nổ, các quả cầu lửa bay khắp không gian và mặt trời 

được tạo thành như thế. Mặt trời tiếp tục xoay, cháy sáng và bắn ra các quả cầu nhỏ hơn 

quay quanh mặt trời. Những quả cầu nhỏ này nếu nguội lạnh dần, tạo thành các địa cầu, 

đó là những hành tinh của mặt trời. Còn có những quả cầu bắn ra với kích thước lớn, 

vòng xoay nhanh chưa nguội ngay được thì lại tiếp tục bắn ra các quả cầu nhỏ hơn nữa. 

Những quả cầu nhỏ này nguội nhanh, tạo thành các mặt trăng, quay quanh nó. Đạo Cao 

Đài cũng quan niệm, thế giới tiến hóa vô cùng vô tận, tuân theo định luật: Thành – Trụ 

- Hoại – Diệt. Thế giới có khởi đầu và có điểm kết thúc. Sau khi bị hủy diệt, vũ trụ mới 

lại bắt đầu một sự tái tạo mới81.   

Địa cầu - nơi con người và muôn loài đang sinh sống đều theo sự tiến hóa từ cấp 

thấp lên cấp cao: từ vật chất kim thạch, thảo mộc, cầm thú, và con người. Sau đó, con 

 
79 Hiền tài Nguyễn Văn Hồng (2004), Bước đầu học đạo (dành cho tân tín đồ Cao Đài), Bản quyền thuộc Tòa 

thánh Tây Ninh, tr 405. 
80 Hiền tài Nguyễn Văn Hồng (2004), sđd, tr 380-381. 
81 Hiền tài Nguyễn Văn Hồng (2004), Sđd, tr 383-388. 
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người tu tập tiến hóa lên thành các bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật để trở về hợp nhất với 

Thượng đế.  

Nhìn chung, giá trị nhận thức thế giới của đạo Cao Đài mặc dù có sự kế thừa 

Tam giáo, song có sự hài hòa giữa duy vật và duy tâm với “chủ trương tâm vật bình 

hành”. Nó thể hiện sự nhân bản cao khi vừa hướng tới cái cao siêu, thần bí trong tôn 

giáo nhưng lại cũng rất “dung dị trong cuộc sống con người”, bởi “đạo là sự màu nhiệm 

của tạo hóa ban cho con người nhưng nó cũng không ở đâu xa xôi mà ở chính trong tâm 

mỗi con người”82. 

2.4.1.2. Giá trị nhận thức về con người  

Cũng như bất kỳ một tôn giáo nào khác, giá trị nhận thức về con người của đạo 

Cao Đài đã được đề cập khá rõ ràng trong hệ thống giáo lý của đạo này. Cụ thể, đạo 

Cao Đài tập trung trả lời những câu hỏi mà con người luôn "thao thức" như: nguồn gốc 

của con người, cái sống và chết, địa vị của con người trong thế giới, xã hội, hay con 

người đến với thế giới này có nhiệm vụ và mục đích gì,... 

Đạo Cao Đài quan niệm trái đất đã trải qua một hành trình dài tiến hóa mới được 

như hiện nay. Ban đầu, trái đất chỉ là một khối lửa văng ra từ mặt trời, rồi trải qua quá 

trình lâu dài, tiến hóa dần từ vật chất kim thạch, lên thảo mộc, đến động vật, rồi từ đó, 

nhân loại được hình thành. Trong đó, loài kim thạch là những tinh thể rắn chắc, không 

có tri giác và chưa có sự sống. Loài thảo mộc được Thượng đế cho một điểm Nguyên 

hồn tạo nên sự sống gọi là sinh hồn. Điểm nguyên hồn này được rút ra từ chính khối 

Đại Linh Quang (Đại hồn) của Thượng đế. Tuy vậy, loài thảo mộc này chỉ có sự sống 

mà không có tri giác. Loài động vật được Thượng đế ban cho một điểm nguyên hồn nữa 

gọi là Giác hồn. Nhờ giác hồn này mà động vật biết đau đớn, sợ hãi, biết tìm chỗ trú ẩn, 

biết nuôi con, có trí nhớ ở mức sơ sài,… Còn con người là đẳng cấp cao nhất của chúng 

sinh, được Thượng đế ban thêm cho một điểm nguyên hồn nữa là linh hồn. Nhờ có linh 

hồn này mà con người có sự hiểu biết, suy nghĩ, phán đoán, biết điều hay lẽ phải,… Ở 

con người, có đầy đủ tam hồn: Sinh hồn, Giác hồn và Linh hồn.  

Về nguồn gốc con người, trong giáo lý đạo Cao Đài cho thấy, con người trên trái 

đất được chia ra như sau:   

 
82 Đinh Quang Tiến (2017), Tlđd, tr 63. 
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1. Từ “thú cầm” tiến hóa thành người, gọi là người nguyên thủy, chiếm số lượng 

lớn;  

2. Từ “trời” được Thượng Đế cho giáng xuống làm người để giúp đỡ, giáo hóa 

dân chúng, chiếm số lượng rất ít.  

Đạo Cao Đài cũng quan niệm rằng, sự tiến hóa từ kim thạch lên con người là tiến 

hóa theo quy luật tự nhiên. Ngoài ra, còn có những bậc tiến hóa cao hơn nữa là các bậc 

Thần, Thánh, Tiên và Phật. Những bậc tiến hóa này phải do tu luyện mà thành. Mỗi bậc 

tiến hóa này được coi như là một Tiểu hồn được sinh ra từ Đại hồn của Thượng đế và 

sẽ đi trọn một vòng để quay trở về hợp nhất với Thượng đế83. 

Về cấu tạo con người, đạo Cao Đài quan niệm, con người có ba thể là thể xác, 

linh hồn và chân thần. Thể xác là hữu hình, nhưng linh hồn thì vô hình và chân thần là 

bán hữu hình làm trung gian giữa linh hồn và thể xác. Theo đó, thể xác không tồn tại 

mãi mãi mà chỉ tồn tại một thời gian rồi tan rã khi con người chết đi. Còn linh hồn được 

tạo thành từ khối Đại linh quang của Thượng đế nên khi con người ta chết đi, chân thần 

và linh hồn bay ra khỏi thân xác, bay trở lại cõi linh thiêng, bất tử84. Chân thần là xác 

thân thiêng liêng được Phật Mẫu tạo ra và linh hồn nằm trong cái thân xác thiêng liêng 

ấy, làm cho con người ta hiểu biết và bảo vệ sự sống cho con người ta.  

Đạo Cao Đài quan niệm, mỗi con người là một Tiểu thượng đế, là một Tiểu linh 

quang trong khối Đại Linh Quang. Do đó, con người có vị trí và vai trò quan trọng trong 

thế giới, bởi nếu không có con người, thì thế giới không được trọn vẹn, đủ đầy. Vì thế, 

con người phải biết vị trí, vai trò của mình và phải sống một đời có trách nhiệm để xứng 

đáng với địa vị cao cả ấy.  

Về đời sống con người, theo đạo Cao Đài, đời sống con người nơi trần thế chỉ là 

một giai đoạn ngắn mà Thượng đế cho con người xuống trần là để học hỏi, làm việc, 

thử thách, đúc rút kinh nghiệm và tiến hóa không ngừng. Sau mỗi kỳ học, con người 

(lúc này chỉ là linh hồn và chân thần) lại trở về nơi cõi linh thiêng - trở lại với Thượng 

đế. Thượng đế sẽ đánh giá những việc con người đã làm trong kiếp sống ở trần gian, 

nếu đã học xong thì được “hội hiệp” với Thượng đế, nếu chưa học xong, lại tiếp tục 

phải chuẩn bị cho một khóa học khác nơi trần thế. Như thế, trần gian giống như một 

 
83 Hiền tài Nguyễn Văn Hồng (2004), Sđd, tr 340-344. 
84 Hiền tài Nguyễn Văn Hồng (2004), Sđd, tr 348-352. 
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trường học. Con người phải học cho được những bài học cần phải học. Vì thế, đời sống 

sau khi chết mới là đời sống chính thức, bởi lúc này, con người được trở về với Thượng 

đế. Cho dù cuộc sống của con người là do Thượng đế ban tặng, nhưng con người phải 

tự mình trong hành trình học hỏi nơi cõi trần và tự quyết định chính cuộc đời và số phận 

của mình trong đời sống nơi cõi trần. Tương lai của mỗi người là do chính họ định đoạt 

lấy và do nhân quả của từng người tạo nên85.  

Đạo Cao Đài cũng cho rằng, con người ta sống trên đời cũng có những ham 

muốn, những tranh đua, giành giật, lừa gạt, thậm chí cả thù ghét nhau. Tất cả đều vì 

những miếng cơm manh áo, vì những ham muốn danh vọng,... Rõ ràng là con người tự 

tạo ra nỗi khổ cho mình. Và muốn thoát khỏi nỗi khổ đó, con người cần phải hiểu rõ 

mục đích đời sống nơi cõi trần này là gì. Bên cạnh việc tự học hỏi, trả nợ từ kiếp trước 

ra, con người cần phải biết giúp đỡ người khác đang rơi vào vòng danh lợi, đam mê chật 

chất,... cùng tu học, giúp họ giác ngộ, hiểu biết giống như mình, quay trở lại con đường 

chân chính, đi đúng đích tiến hóa. Muốn thế, con người cần phải biết rèn luyện đạo đức, 

sống đời sống đạo đức bằng việc thực hiện đúng các giới luật, những điều răn cấm.  

Như vậy, có thể thấy, giá trị nhận thức về con người của đạo Cao Đài đề cao vai 

trò tự chủ của con người trong việc giải quyết các vấn đề cá nhân; chỉ ra cho con người 

biết, họ phải tự chịu trách nhiệm với những vấn đề xảy ra trong đời sống của mình. Đạo 

Cao Đài cũng chỉ ra rằng, con người chỉ có sống một đời sống đạo đức thì mới làm chủ 

được đời sống của chính mình, giúp mình vươn tới được những nấc thang “tiến hóa”,  

hòa hợp với quy luật vận động của thế giới. Giá trị nhận thức của đạo Cao Đài cũng cho 

ta thấy vai trò của con người đối với sự phát triển của thế giới nói chung và với sự phát 

triển của xã hội loài người nói riêng. Con người phải sống không chỉ vì mình, mà phải 

có trách nhiệm với người khác, giúp đỡ người khác trong quá trình sinh sống nơi trần 

thế bởi con người là một thành viên trong cộng đồng xã hội ấy.  

2.4.2. Giá trị nhận thức của Phật giáo Hòa Hảo 

Phật giáo Hòa Hảo do ông Huỳnh Phú Sổ (1920-?)86 khai sáng vào năm 1939 

tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, Châu Đốc, nay là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, 

 
85 Hiền tài Nguyễn Văn Hồng (2004), Sđd, tr 353-377. 
86 Ngày 16/4/1947, Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ vắng bóng tại thôn Tân Phú, xã Tân Phú, nay thuộc huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp.  
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tỉnh An Giang. Phật giáo Hòa Hảo lấy nền tảng tu tập là Phật giáo, Hòa Hảo là địa danh, 

nơi sinh ra Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ và cũng là nơi khai đạo.  

Thuở thiếu thời, ông Huỳnh Phú Sổ là người thông minh, nhạy cảm và có khiếu 

thơ văn. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, ông tu học với các ông Đạo ở vùng để chữa bệnh 

cứu người. Sau một thời gian, ông học được nhiều bài thuốc cùng với phương pháp 

luyện bùa chú, đồng thời ông cũng giành nhiều thời gian nghiên cứu Phật học, tư tưởng 

của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương do ông Đoàn Minh Huyên (Phật thầy Tây An) sáng lập 

năm 1849.  

Sau nhiều năm tu học, đến năm 17 tuổi ông trở về làng Hòa Hảo và tự nhận mình 

là bậc "sinh như tri", được thọ mệnh với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di 

Đà và Ngọc Hoàng Thượng Đế, truyền bá tư tưởng Bửu Sơn Kỳ Hương để chấn hưng 

Phật giáo, cứu độ chúng sinh thoát khỏi cuộc sống mê lầm, bể khổ. Vì thế, ông vừa chữa 

bệnh cứu người, vừa giảng đạo qua những bài sấm87 do chính ông tự soạn. Đến năm 

1939, thấy cơ duyên đã chín muồi, ông tổ chức lễ khai đạo tại chùa An Hòa, gọi là Phật 

giáo Hòa Hảo. 

Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hiện nay đã được kết tập và do đó, chúng ta thấy được 

rất rõ ràng qua những bài sấm kệ do Huỳnh Phú Sổ biên soạn, bao gồm 2 phần: sấm 

giảng và thi văn 88: Phần sấm giảng có nội dung chủ yếu đề cập đến giáo lý Phật giáo 

Hoà Hảo gồm 06 quyển: Quyển 1, Khuyên người đời tu niệm, gồm: 912 câu thơ được 

ông viết sau khi làm lễ khai đạo; Quyển 2, Kệ dân của người khùng, gồm: 476 câu thơ 

được ông viết cuối năm 1939; Quyển 3, Sấm giảng, gồm 612 câu thơ do ông viết cuối 

năm 1939; Quyển 4, Giác mê tâm kệ, gồm 846 câu thơ do ông viết cuối năm 1939; 

Quyển 5, Khuyến thiện, gồm 776 câu thơ được ông viết  năm 1941 và quyển 6, Cách tu 

hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo, được ông viết theo thể văn xuôi năm 1945. Phần 

thi văn giáo lý gồm 214 bài văn vần và văn xuôi được ông viết từ năm 1939 đến năm 

194789. "Đối với tín đồ Phật giáo Hoà Hảo, Sấm giảng giáo lý được coi là sự mạc khải 

của Tiên Phật cho con người mà Đức Huỳnh Giáo chủ linh ứng; còn Thi văn giáo lý là 

 
87 Về sau tập hợp thành bộ: Sấm giảng thi văn giáo lý 
88 Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, Ban Phổ truyền giáo lý (2004), Sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo 

chủ, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội 
89 Thực ra, tên gọi của phần thi văn giáo lý sau này do những người biên tập đặt cho để dễ phân biệt với phần 

sấm giảng giáo lý 
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lời luận giải giáo lý của Đức Huỳnh Giáo chủ. Thực ra phần thi văn giáo lý chỉ là những 

bài thơ tả cảnh hoặc những tâm sự của ông Huỳnh Phú Sổ về thời vận xã hội. Thậm chí 

có những bài nói về quan niệm chính trị, xã hội như tổ chức Việt Nam Phật giáo Liên 

hiệp hội; tuyên ngôn Đảng dân chủ xã hội "90. 

Nhìn chung, có thể thấy, hệ thống giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo là sự tiếp thu 

và nâng cao tư tưởng Bửu Sơn Kỳ Hương của Đoàn Minh Huyên, bao gồm hai phần 

học Phật và tu nhân. Phần học Phật chủ yếu lấy giáo lý Phật giáo làm nền tảng nhưng 

được giản lược, bổ sung để gần gũi với đời sống người dân nhằm khuyên răn tín đồ. 

Phần tu nhân là thực hiện bốn ân (Tứ ân) do giáo chủ Bửu Sơn Kỳ Hương đã chỉ ra, bao 

gồm: Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân đồng bào nhân loại và Ân tam bảo. Do đó, có 

thể thấy, học Phật và tu nhân là yếu chỉ tu tập của tín đồ và cũng là cốt lõi làm nên giá 

trị nhận thức, giá trị đạo đức luân lý và giá trị văn hóa của tôn giáo này.  

2.4.2.1. Giá trị nhận thức về thế giới  

Trong Tứ ân (Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân đồng bào nhân loại, Ân tam 

bảo), có thể thấy phần nào về giá trị nhận thức thế giới trong quan niệm của Phật giáo 

Hòa Hảo. Đó là thế giới với quá khứ (tổ tiên, cha mẹ), những người đã khuất và thế giới 

hiện tại (đất nước). Rộng hơn là thế giới nơi mọi con người đang sinh sống và một thế 

giới tâm linh – Tam bảo (Phật – Pháp – Tăng). Thế giới đặt trong mối tương quan Ân – 

lòng biết ơn.   

Trong phần học Phật, Phật giáo Hòa Hảo cho rằng, cần tập chung ở ba pháp môn 

chính là Ác pháp, Chân pháp và Thiện pháp. Theo đó, Ác pháp là các pháp gây trở ngại 

cho thiện pháp, nó làm cho thân tâm con người bị ô nhiễm nên sẽ khiến cho con người 

luôn trong vòng luân hồi sinh tử. Ác pháp bao gồm Tam nghiệp: 1. Thân nghiệp; 2. 

Khẩu nghiệp và 3. Ý nghiệp. Tam nghiệp làm: 

-  Nảy sinh 10 điều ác. Ác thuộc về thân gồm có 3: sát sinh, trộm cắp, tà dâm; 

Ác thuộc về khẩu ý gồm có 4: nói dối, nói hai mặt, nói điều ác, nói khoác lác; Ác thuộc 

về ý gồm có 3: tham lam, giận giữ và si mê, 

- Nảy sinh Thất tình, tức bảy trạng thánh tình cảm: ai, ái, ố, hỉ, nộ, lạc, dục. Nghĩa 

là buồn, yêu, ghét, vui, giận, sướng và muốn, 

 
90 Xin xem: Bùi Văn Hải (2014), Phật giáo Hòa Hảo – lịch sử và những vấn đề đặt ra, Luận án tiến sĩ Tôn giáo 

học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 
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- Nảy sinh Tứ đổ tường gồm: cờ bạc, rượu chè, trai gái, danh vọng. 

- Nảy sinh Lục dục, tức sáu điều ham buồn là: danh, tài, sắc, hư, tật, lạc. 

- Nảy sinh Ngũ uẩn là năm thứ mê hoặc bao gồm: tham, sân, si, nhân và ngã. 

Như vậy, ác pháp sẽ làm cho con người trở lên đần độn, ngu si, tăm tối, sa ngã,... 

cản trở con người giải thoát. 

Chân pháp, là phương pháp phá tan những mê lầm, tăm tối để con người bừng 

sáng trí tuệ và giác ngộ. Theo đó, chân pháp bao gồm:  

Tứ diệu đế, theo triết lý Phật giáo bao gồm: Khổ đế, nguồn gốc của Khổ (Khổ 

đế) chỉ tất cả những gì mình không ưa thích, khiến mình mệt mỏi, chán nản,... như khổ 

về thể xác từ lúc sinh ra đến lúc già yếu và chết; khổ về tâm do con người bị chi phối 

của các cảm xúc tiêu cực như tham lam, giận dữ, si mê,... như khổ vì mong cầu mà 

không có được, khổ vì yêu thích mà phải lìa xa, khổ vì không ưa mà phải gặp nhau 

chung sống,... Nghĩa là nguồn gốc của khổ không bao giờ thay đổi, là sự thật của đời 

sống con người, bao trùm đời sống con người. Tập đế chỉ ra nguyên nhân của Khổ là 

Vô minh, do dục vọng mà tích nghiệp báo nên mãi trôi lăn trong luôn hồi. Vì vô minh 

nên con người chấp Ngã, tham lam, sân hận và si mê.  Diệt đế chỉ ra khả năng chấm dứt 

Khổ, chấm dứt luân hồi sinh tử và giải thoát. Giải thoát là trạng thái thường được gọi là 

Niết bàn. Giác ngộ và Niết bàn vốn không thể nghĩ bàn, song có thể hiểu một cách tương 

đối là sự chấm dứt hoàn toàn khổ đau, không còn tham lam, sân hận, si mê. Đạo đế là 

con đường hướng đến giác ngộ, giải thoát bao gồm: Chính kiến là sự hiểu biết đúng 

đắn; Chính tư duy là suy nghĩ đúng đắn; Chính ngữ là lời nói đúng đắn; Chính nghiệp 

là làm việc thiện lành, tránh xa việc ác; Chính mạng là phương tiện sinh sống đúng đắn; 

Chính tinh tiến là từ bỏ những điều xấu ác đã hay chưa phát sinh, đồng thời duy trì, 

trưởng dưỡng những việc thiện lành; Chính định là phương pháp thiền định. Nhờ thiền 

định mà có chính định. Bát chính đạo là kim chỉ nam cho tu tập của tín đồ Phật giáo và 

bất cứ người nào muốn hoàn thiện bản thân, hướng đến sự giác ngộ, giải thoát. 

Triết lý Thập nhị nhân duyên, tức 12 nhân duyên theo giáo lý Phật giáo giải thích 

tường tận quá trình sinh tử. Qua 12 nhân duyên được ví như 12 mắt xích mà mắt trước 

là nguyên nhân và điều kiện (duyên) kết hợp để khởi sinh mọi sự vật hiện tượng. Khi 

nhân duyên tan dã thì các sự vật hiện tượng diệt vong và đồng thời là nguyên nhân và 

điều kiện (duyên) kết hợp khởi sinh sự vật hiện tượng mới. Do đó, thập nhị nhân duyên 
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đã chỉ rõ mọi hiện tượng tâm lý và vật lý tạo nên đời sống đều nằm trong vòng liên hệ 

qua lại, chúng là nguyên nhân của một yếu tố này và là kết quả của một yếu tố khác, tạo 

thành một vòng liên tục với mười hai yếu tố không có điểm kết thúc cũng như bắt đầu. 

Đây chính là nguyên lý căn bản của sinh tử luân hồi, tức khổ đau. Ở đây, ta cũng cần 

thiết phải đề cập đến quy luật Nghiệp của Phật giáo để hiểu rõ hơn quan niệm của Phật 

giáo Hòa Hỏa. Theo Phật giáo, quy luật Nghiệp (Karma) là một quy luật tự nhiên, chỉ 

hành động có tác ý của thân, khẩu và ý, gọi chung là Tam nghiệp. Tất cả mọi hành động 

của thân khẩu ý với động cơ nhất định sẽ đem lại một kết quả tất yếu sau này. Quy luật 

này chi phối tất cả không loại trừ bất cứ đối tượng nào, bao trùm khắp cả ba thời quá 

khứ, hiện tại, vị lai. Do đó, có thể thấy, quy luật Nghiệp là khách quan, con người là 

chủ nhân của chính số phận bản thân chứ không do một Đấng toàn năng nào ban phúc 

hay giáng họa.  

Tuy nhiên, 12 nhân duyên được Giáo chủ Huỳnh Phú Sở giản lược, cải biên 

nhằm phù hợp với nhận thức của tín đồ thời bấy giờ. Đồng thời, với Tứ diệu đế, Đức 

giáo chủ đã thay đổi thứ tự của Tứ diệu đế Phật giáo từ Khổ đế - Tập đế - Diệt đế - Đạo 

đế thành Tập đế - Diệt đế - Khổ đế - Đạo đế và giải thích như sau:  

Tập đế là khi mới vào tu tập. 

Diệt đế là phải diệt trừ ác pháp. 

Khổ đế là nhẫn nại nhịn khổ trong tu tập. 

Đạo đế là đạt đến bậc giác ngộ (thành đạo)91. 

Bát chính đạo cũng được Đức giáo chủ lại được diễn giải thành tám điều nhẫn 

nhịn để vượt qua những thử thách trong xử thế và trong tu tập: 

Nhẫn năng xử thế là giữ cách xử sự với đời. 

Nhẫn giới là giữ nghiêm giới luật. 

Nhẫn hương lân là giữ hoà khí đối với cộng đồng làng xóm. 

Nhẫn phụ mẫu là giữ đức kính trọng hiếu thảo với cha mẹ. 

Nhẫn tâm là giữ lòng an bình. 

Nhẫn tính là giữ cho tính tình điềm đạm. 

Nhẫn đức là giữ cho đức độ hoà nhã. 

Nhẫn thành là giữ thành tâm, thành tín. 

 
91 Nguyễn Thanh Xuân (2007), Một số tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 399 
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Nhìn chung, giá trị nhận thức thế giới của Phật giáo Hòa Hảo chính là ở chỗ tiếp 

thu tư tưởng triết lý của các tôn giáo khác, song giản lược hơn để phù hợp với nhận thức 

của tín đồ trong bối cảnh xã hội ở Nam bộ thời kỳ này. Quan niệm Tứ ân đã đem đến 

cho tín đồ và người dân một nhận thức mới về thế giới ngoài thế giới họ đang sống đầy 

những đau khổ. Tứ ân không hướng tín đồ đến những triết lý cao siêu như Tứ diệu đế, 

Bát chính đạo, Vô ngã, Vô thường,… của Phật giáo mà hướng tín đồ đến đời sống đạo 

đức để làm tiền đề phát triển tâm linh. Do đó, học Phật đã chỉ ra cho tín đồ thấy rằng, 

con người do Tam nghiệp, Lục dục, Ngũ uẩn,… nên thường phạm phải các điều ác và 

do đó còn chịu đau khổ trong vòng luân hồi sinh tử. Chỉ khi nào có Chân pháp, hiểu 

được Tứ diệu đế, Thập nhị nhân duyên thì mới diệt trừ Ác pháp đồng thời phải tu theo 

Bát Chính đạo, chịu Bát nhẫn thì mới có Thiện pháp để thoát khỏi vòng luân hồi trở 

thành bậc hiền nhân. 

2.4.2.2. Giá trị nhận thức về con người  

Phần tu nhân Phật giáo Hoà Hảo đem lại giá trị nhận thức về con người hơn. Đó 

là việc nhấn mạnh bổn phận, trách nhiệm của tín đồ theo Tứ ân bao gồm: 

- Ân tổ tiên cha mẹ: Mỗi con người sinh ra được nuôi dưỡng trưởng thành là nhờ 

công lao cha mẹ, nhưng công sinh thành ra cha mẹ là ông bà tổ tiên. Do đó phải sống 

có hiếu với cha, mẹ, ông, bà, tổ tiên. Muốn đền ơn cha mẹ phải nghe lời răn dạy, không 

làm điều xấu để phiền lòng cha mẹ; phải chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ nhất là lúc 

cha, mẹ ốm đau, già yếu. Muốn đền ơn ông bà tổ tiên, không được làm tổn hại đến 

truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. Nếu tổ tiên có làm gì sai lầm gieo rắc đau 

thương cho con cháu thì phải quyết chí tu cầu để rửa nhục. Đây là ân nghĩa đầu tiên 

quan trọng nhất trong Tứ đạo. 

- Ân đất nước: Mỗi người phải ân nghĩa với đất nước, quê hương vì đó là nơi 

nuôi ta sống và ông và tổ tiên ta thường sống, đó là nơi cho ta thuần phong mỹ tục, nâng 

tâm hồn ta lên và nâng bước ta đi. Mỗi con người phải yêu đất nước, yêu quê hương; 

tùy theo tài lực của mình mà làm cho quê hương giàu mạnh. Mỗi con người phải có 

trách nhiệm bảo vệ đất nước khi bị ngoại xâm và nhất là không phản bội tổ quốc, làm 

tay sai cho ngoại bang. 

-  Ân đồng bào, nhân loại: mỗi con người phải sống ân nghĩa với đồng bào của 

mình, những người sống trong cùng đất nước, cùng màu da, tiếng nói, cùng đất nước, 
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cùng tổ tiên con rồng cháu lạc. Phải sống ân nghĩa với những người xung quanh đã từng 

chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn, từng giúp đỡ nhờ cậy trong lúc khó khăn, hoạn 

nạn. Không những thế mỗi con người phải ân nghĩa với đồng loại, nhân sinh, không 

phân biệt màu da, chủng tộc, sang hèn, giàu nghèo,... theo tinh thần từ bi hỉ xả, vô ngã 

vị tha không gây thù hằn, không vì bản thân, dân tộc mình mà gây hại cho người khác, 

dân tộc khác. 

- Ân tam bảo: Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Ân Tam bảo là ghi nhớ công ơn 

Phật, Pháp, Tăng đã khai mở trí tuệ cứu vớt chúng sinh khỏi vòng trầm luân đau khổ. 

Bổn phận của mỗi con người phải noi theo tiền nhân tôn kính Tam bảo, tu rèn thân tâm 

để tiến trên con đường giải thoát. 

Như vậy với những giáo thuyết như đã nói ở trên phần tu Nhân của Phật giáo 

Hòa Hảo là sự kế thừa, tiếp nối tư tưởng Tứ đại trọng ân của Phật thầy Tây An mà trực 

tiếp là Tứ Ân Hiếu Nghĩa của ông Ngô Lợi. Phật giáo Hòa Hảo chủ trương vừa học Phật 

vừa tu nhân. Học Phật tạo nên đức, tu nhân tạo nên công, có công đức mới nhanh chóng 

trở thành bậc tiền nhân được. Tuy nhiên, trong hai phần học Phật và tu Nhân, Phật giáo 

Hòa Hảo đặc biệt coi trọng phần tu Nhân. Phật giáo Hòa Hảo cho rằng phần tu Nhân 

phải dựa trên căn bản đạo đức, trước hết là đạo làm người vì "Thiên kinh vạn điển, hiếu 

nghĩa vi tiên", thậm chí Phật giáo Hòa Hảo cho rằng không thực hiện được tu nhân thì 

không có học Phật được, hoặc có học Phật cũng chả có ý nghĩa gì92. 

Nhìn chung, với nội dung giáo lý học Phật, tu Nhân như vậy, giá trị về nhận thức 

là cốt lõi trong các giá trị, nhưng Đức Giáo chủ đã đơn giản hóa nhằm đem lại cho con 

người thời bấy giờ có được cái nhìn tổng quát về thế giới và con người, nhất là trong 

cuộc sống của mình cần phải ghi nhớ và làm tốt Tứ ân. Do đó, Phật giáo Hòa Hảo hướng 

đến đời sống gia đình hơn là đời sống tu sĩ, đặc biệt là trong bối cảnh lịch sử xã hội 

nhiều biến động thời bấy giờ.  

Trên phương diện tôn giáo, giá trị nhận thức của Phật giáo Hòa Hảo còn ở chỗ, 

trong hoàn cảnh loạn ly mà tôn giáo này gọi là thời Mạt pháp/Hạ nguyên thì học Phật 

tu nhân mang tính chất phổ quát và phù hợp với đại bộ phận người dân. Bởi học Phật 

tu nhân là con đường dễ dàng tạo cho con người công đức để kịp dự hội Long Hoa. Và 

khi đã trở thành dân nước Phật sẽ được hưởng an lạc trong cõi Thượng nguyên. Khi con 

 
92 Dẫn theo: http://bantongiao.snv.kontum.gov.vn. Ngày 19.9.2021 
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người được ở cõi này có thể tiếp tục tu tập để đạt các quả vị Phật. Hay nói cách khác, 

giá trị của học Phật tu nhân chính là Đức Giáo chủ đã đưa ra mô hình cho tín đồ tu tập 

nhằm trau đồi tâm tính, đức hạnh, biết nhẫn nhịn (theo Bát nhẫn) để có được tư chất 

thanh cao. Quan niệm về người có đức hạnh là người không chỉ ăn nói dịu dàng, sống 

nhân từ, hiếu thuật, khoan dung độ lượng, biết thương yêu mọi người và hết lòng giúp 

đỡ những người nghèo khó,... Song quan trọng hơn, Đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổ đã chỉ 

ra, tu nhân thì điều kiện trên bước đường tu chứng. Nghĩa là, Đức giáo chủ đã đưa ra 

con đường tu hành theo Phật giáo, đó là Thập ác, Tam nghiệp, Tứ diệu đế,... 
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Tiểu kết chuyên đề 2 

Ở chương này, chúng tôi đã làm rõ về giá trị nhận thức của các tôn giáo trên hai 

phương diện chính là nhận thức về vũ trụ/thế giới và nhận thức về con người. Có thể 

nói, giá trị nhận thức ở mỗi tôn giáo mà chúng tôi đề cập là không đồng nhau. Có những 

giá trị nhận thức được một số tôn giáo ra đời sau kế thừa, tiếp thu, chọn lọc để hình 

thành hệ giá trị mới vũ trụ, thế giới và con người. 

Qua những phân tích, các giá trị nhận thức chung và riêng của từng tôn giáo cụ 

thể đã khá rõ ràng và đã đem lại cho tín đồ những hiểu biết nhất định về thế giới và con 

người, góp phần bổ sung vào kho tàng tri thức nhân loại bằng cách tiếp cận tôn giáo tìm 

hiểu, khám phá thế giới, con người. Do đó, giá trị nhận thức còn mang tính lịch sử, bởi 

mỗi tôn giáo nảy sinh trong những bối cảnh lịch sử khác nhau, nên cung cấp cho tín đồ 

diện mạo thế giới, con người khác nhau. 

Giá trị nhận thức của Phật giáo không chỉ cung cấp cho tín đồ về nguyên lý vận 

hành của thế giới mà quan trọng hơn, Phật giáo mở ra cho tín đồ, người dân ưu chuộng 

Phật giáo lối sống giàu tính đạo đức, nhân sinh và giác ngộ, giải thoát. Nghĩa là hai giá 

trị cơ bản này không chỉ thuần túy là lý luận mà còn thiên về thực hành, thực tiễn. 

Giá trị nhận thức của đạo Công giáo và đạo Tin Lành khác với Phật giáo, bởi đây 

là hai tôn giáo độc thần. Vì thế, nhận thức về thế giới cũng chính là nhận thức về Thiên 

Chúa . Và cũng như nhiều tôn giáo khác, đạo Công giáo và đạo Tin Lành còn cung cấp 

cho tín đồ về nguồn gốc và thân phận con người và giá trị của nó mang đậm tính tôn 

giáo độc thần khi cho rằng con người được tạo bởi Thiên Chúa,… Tuy nhiên, giữa đạo 

Công giáo và đạo Tin Lành cũng có những quan điểm khác nhau về trạng thái sau khi 

con người chết, điều kiện cứu rỗi,… 

Giá trị nhận thức của Islam giáo cho thấy, Thượng đế Allad tạo ra thế giới và do 

đó mọi vận động của thế giới đều tuân theo ý muốn của Ngài. Với con người, Islam 

giáo đề cao con người, xem là phó vương của Thượng đế trên trái đất. Con người có tri 

thức và hiểu biết được xem là nhân cách quan trọng nhất của con người. Do đó, con 

người phải chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình. Song cuộc đời của con người 

là giàu sang hay nghèo hèn, hạnh phúc hay đau khổ, vui hay buồn,… đều do Allad sắp 

đặt, an bài. 
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Giá trị nhận thức của đạo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo là sự kế thừa, tiếp thu 

có chọn lọc từ Tam giáo để làm nên bản sắc của mình. Ở đạo Cao Đài, giá trị nhận thức 

đã đem lại cho tín đồ có được sự sự hài hòa giữa duy vật và duy tâm, vừa hướng tín đồ 

đến sự cao thượng, thiêng liêng nhưng cũng hướng tín đồ về một nếp sống giản dị, giàu 

tình yêu thương, đề cao vai trò tự chủ của con người trong việc giải quyết các vấn đề 

nảy sinh trong cuộc sống,… và nếp sống này là nền tảng để tín đồ đến với sự thanh tịnh, 

trong sạch. Giá trị nhận thức của Phật giáo Hòa Hảo lại mang những đặc sắc riêng của 

một tôn giáo ở vùng Nam Bộ, đó là thế giới quá khứ, thế giới của tổ tiên, những người 

đã khuất và thế giới hiện tại chính là đất nước và rộng hơn là thế giới tâm linh. Do đó, 

tín đồ phải có lòng biết ơn và điều này thể hiện rõ ở Tứ Ân. Tứ Ân hướng tín đồ có một 

đời sống đạo đức làm cơ sở cho sự phát triển tâm linh.   
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Chuyên đề 3 

GIÁ TRỊ  ĐẠO ĐỨC CỦA TÔN GIÁO 

3.1. Giá trị đạo đức của Phật giáo 

Như trên đã trình bày, nhận thức Phật giáo về xã hội ít bàn đến các vấn đề liên 

quan đến chính trị. Bởi chủ trương của Phật giáo nhận thức về con người, lấy con người 

làm trung tâm để tìm hiểu, khám phá. Do đó, khi lấy người làm trung tâm nhận thức thì 

các vấn đề hoạt động của con người cũng được đề cập như quan hệ ứng xử trong cộng 

đồng xã hội giữa con người với con người, giữa tu sĩ Phật giáo với người dân,... Như 

vậy, những hoạt động của tu tĩ Phật giáo trong cộng đồng Tăng đoàn, với cộng đồng 

ngoài xã hội xuất phát từ giáo lý Phật giáo, cụ thể hơn bắt nguồn từ Tứ diệu đế, cụ thể 

là Lục hòa, Ngũ giới, giới luật nhằm hướng con người hoàn thiện về mặt tu dưỡng đạo 

đức cá nhân, nhằm hướng vào Nghiệp thiện, hướng con người có được đời sống tinh 

thần, tâm linh thuần kiết. Vì thế, so với giá trị nhận thức thì giá trị đạo đức, luân lý mang 

tính hiện thực hơn. 

Theo ĐĐ.TS. Thích Huệ Đạo cho rằng giá trị cơ bản của đạo đức, luân lý Phật 

giáo thể hiện trên nhiều phương diện. Trong đó, tiêu biểu nhất là:  

1. Từ bi được xem là giá trị nền tảng của đạo đức Phật giáo. Vì, từ bi "là điểm 

nổi bật của giáo lý Phật giáo khuyên con người sống có đạo đức, có tình thương yêu, 

không phân biệt đối với mọi người và mọi loài"93;  

2. Tu tâm là "giá trị định hướng của đạo đức Phật giáo", là thực hành Bát chính 

đạo, ngũ giới, lục độ,... nhằm mục đích giác ngộ, giải thoát;  

3. Hành thiện là "giá trị chủ đạo của đạo đức Phật giáo" nhằm giữ tâm ý trọng 

sạch và hướng con người làm điều lành, tránh xa việc dữ; 

4. Giữ giới được xem là giá trị đạo đức thiết thực cho tất cả mọi người.  

Ở đây, chúng tôi cũng cần thiết nói thêm về luân lý. Nếu như giá trị đạo đức của 

Phật giáo nhằm điều chỉnh hành vi của con người theo quan niệm về thiện/ác, đạo 

đức/vô đạo đức,… thì luân lý là những quy tắc ứng xử, những tập tục được công nhận 

trong một cộng đồng giúp cho con người phân biệt phải/trái, đúng/sai và nó không phải 

 
93 Thích Nhật Từ chủ biên (2020), Phật giáo Nam tông tại vùng Nam bộ, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, tr.91 
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là những giáo điều sơ cứng, bởi quy tắc ứng xử rất linh hoạt, phù hợp với từng cộng 

đồng, xã hội. Nhìn chung, đạo đức, luân lý không mang tính cưỡng chế như pháp luật 

mà được ước thúc bởi lương tâm và dư luận trong cộng đồng. Điểm khác biệt là đạo 

đức Phật giáo có nguồn gốc từ giáo lý Phật giáo và có tính bất biến thì luân lý lại có sự 

biến đổi tùy theo mỗi thời đại, tùy theo quan niệm của từng quốc gia dân tộc.  

Trước hết, Phật giáo đã đưa ra cho con người tính hệ thống về giá trị đạo đức. 

Đối với tu sĩ Phật giáo, ngoài yêu cầu thực hành rốt ráo giáo lý Phật giáo còn là nếp 

sống phạm hạnh, đạo đức nhằm mục tiêu tối thượng là giác ngộ, giải thoát; Đối với 

những người ưu chuộng Phật giáo và người dân thì đạo đức Phật giáo chuyển hóa thành 

những quan niệm, hành động trong cuộc sống cũng như trong đời sống tinh thần, nhất 

là những người đã quy y và là Phật tử tại gia (ở đây hiểu là Cư sĩ, gồm: Cận sự nam và 

cận sự nữ). Trong đó, tư tưởng từ bi, hỷ xả, Ngũ giới, giáo lý Thập thiện94 rất phổ biến 

trong cộng đồng Phật tử. Trên phương diện tu tập, nếu như Phật tử nào đã thực hành 

Ngũ giới đầy đủ thì tiếp tục tu dưỡng theo giáo lý Thập thiện sẽ khiến cho cuộc đời của 

họ có được sự viên mãn. Bên cạnh đó, Tứ ân95 cũng là một trong những giá trị đạo đức 

Phật giáo mà mỗi người cần phải nhớ, phải trả trong cuộc đời mình và rất gần gũi với 

chuẩn mực đạo đức truyền thống của người Việt Nam. Như thế, giá trị đạo đức Phật 

giáo hướng con người về tu dưỡng, làm cho tín đồ nhận thấy được sự cần thiết phải tu 

dưỡng đúng đắn.  

Tu dưỡng Giới – Định – Tuệ (Tam vô lậu học) trong giáo lý Tứ diệu đế là sự kết 

hợp ý thức và hành động một cách đúng đắn vì ngay từ "Chính" trong Bát chính đạo đã 

cho thấy rõ sự định hướng giá trị đạo đức Phật giáo. Cho nên, ta dễ ràng nhận ra giá trị 

đạo đức Phật giáo được cụ thể hóa không ngoài bình đẳng, từ bi, hỷ xả, hành thiện, tu 

tâm dưỡng tính,... Và ta có thể thấy điều này trong những quan niệm của người Việt qua 

các câu ca dao, tục ngữ như "ở hiền gặp lành", "gieo gió phải gặt bão", "ác giả ác báo", 

"cha mẹ hiền lành để phúc cho con",… Những ca dao, tục ngữ của người Việt như thế 

đã cho thấy ảnh hưởng của đạo đức, của Phật giáo rất sâu đậm, ăn sâu vào trong đời 

sống tinh thần của người dân Việt. 

 
94 bao gồm: không sát sinh; không trộm cắp; không tà dâm; không vọng ngữ; không ỷ ngữ; không lưỡng thiệt; 

không ác khẩu; không tham lam; không sân giận; không si mê. 
95 Bao gồm: ân cha mẹ vì cha mẹ đã sinh ra ta; ân chúng sinh vì chúng sinh đã giúp đỡ ta; ân tổ quốc vì tổ quốc 

cho ta sự yên bình lạc đạo và ân Tam bảo vì Tam bảo đã cho ta chánh pháp 
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Giá trị đạo đức, luân lý của Phật giáo còn là khuyến khích con người tạo dựng 

thiện nghiệp, tránh xa ác nghiệp, làm cho con người có trách nhiệm với những hành vi 

của chính mình. Là một Phật tử thuần thành nói chung và những cộng đồng chịu ảnh 

hưởng văn hóa Phật giáo nói riêng thường thì, nếu người nào có ý ghĩ, hành động sai 

trái sẽ khiến cho lương tâm của họ day dứt. Đức Phật dạy rằng: “Làm dữ ở nơi ta mà ô 

nhiễm cũng bởi ta; làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta chứ không ai có thể làm 

cho ai thanh tịnh được”96.  

Trong đời sống cộng đồng xã hội, giá trị đạo đức Phật giáo hướng con người 

sống theo tinh thần lục hòa, sống có trách nhiệm với nhau. Lục hòa là những nguyên 

tắc chung để xây dựng nếp sống hòa hợp giữa cá nhân và cộng đồng xã hội. Đây là 

những nguyên tắc hành động, nguyên tắc ngôn luận, nguyên tắc quyền lợi, nguyên tắc 

ý chí, nguyên tắc nhận thức. Sáu nguyên tắc này có thể vận dụng làm cho đời sống con 

người hòa hợp trong mọi bối cảnh. Bên cạnh đó, các mối quan hệ giữa con người với 

con người trong gia đình, cộng đồng đã được Đức Phật thuyết giảng rất rõ trong kinh 

Giáo thọ Thi ca la việt97 rất cụ thể, sống động và xuất phát từ thực tiễn đời sống của con 

người.  

Như thế, giá trị đạo đức Phật giáo còn cho thấy ở chỗ, nếu như Bà la môn giáo 

cho rằng, nghi lễ là sự mong cầu thần linh gia hộ, nhờ thần linh mà được ban phúc tránh 

họa thì kinh này, Đức Phật bác bỏ. Một người làm ác được ví như tảng đá vứt xuống 

sông, dù có bày biện bao nhiêu nghi lễ cũng không làm cho tảng đá nổi lên được, người 

đó nhất định phải chịu nghiệp ác, sau khi chết sẽ bị đọa vào cõi dữ. Người nào làm điều 

thiện lành thì nhất định được phúc báo và được sinh cõi lành. Sâu xa hơn, khi Đức Phật 

thuyết giảng cho Thi ca la việt về đảnh lễ các phương Đông, Tây, Nam Bắc, Thượng và 

Hạ không phải là quay mặt về các phương hành lễ, mà ở chỗ làm sao đối xử đạo đức, 

làm tròn năm bổn phận của mình với cha mẹ, thầy, vợ, bạn bè, tu sĩ và lao công và 

ngược lại, cha mẹ, thầy, vợ, bạn bè, tu sĩ và lao công cũng cũng phải làm tròn bổn phận 

tương ứng như thế và đây giá trị phổ quát đạo đức Phật giáo về gia đình và cộng đồng 

xã hội. Thể hiện tinh thần bình đẳng giữa các mối quan hệ, nghĩa là quyền và lợi đi đôi 

với nhau, không có người nào chỉ được hưởng quyền lợi mà không làm trong bổn phận. 

 
96 Thích Thiện Siêu dịch (1993), Kinh Pháp cú, Viện Nghiên cứu Phật học ấn hành, tr43 
97 Xin xem cụ thể ở phần trên 
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Và trong một xã hội phân chia đẳng cấp như thời Đức Phật, thì rõ ràng đây là những giá 

trị đạo đức tiến bộ và có được như thế, chỉ có thể là xuất phát từ tâm từ bi và bình đẳng 

của Phật giáo.  

Kinh Giáo thọ Thi ca la việt thể hiện quan điểm đạo đức Phật giáo rõ nét, giúp 

cho từng cá nhân, từng gia đình và từng cộng đồng xã hội, đặc biệt là cộng đồng Phật 

tử có những điều chỉnh hành vi đạo đức của mình phù hợp lời Phật dạy đồng thời phù 

hợp với bối cảnh mình đang sống. Bởi tinh thần của kinh này không chỉ là đạo đức 

mang tính tôn giáo mà còn thể hiện mối quan hệ, ứng xử thuần túy về đạo đức con người 

trần thế. Hay nói cách khác, đạo đức Phật giáo đã xác lập mối liên hệ giữa đạo đức cá 

nhân và đạo đức cộng đồng xã hội, đồng thời là làm rõ ý thức trách nhiệm cá nhân với 

cộng đồng.  

Trong đời sống đương đại ở nước ta hiện nay, giá trị đạo đức Phật giáo vẫn có 

nhiều điểm tích cực, phù hợp triết lý nhân sinh, triết lý giáo dục con người, phù hợp với 

khoa học và các quan hệ quốc tế ngày nay. Chẳng hạn, Ngũ giới không chỉ là chú trọng 

vào đời sống đạo đức cá nhân mà còn là cộng đồng. Nếu như con người không sát sinh 

(giới thứ nhất) hay hạn chế sát sinh nghĩa là con người tôn trọng sự sống của muôn loài, 

đây chính là lòng từ bi, nhân ái của Phật giáo. Tại Hội nghị Riode Janeiro tổ chức vào 

tháng 6 năm 1992 đã ra lời kêu gọi Chính phủ và nhân dân các nước trên thế giới cùng 

nhau hành động không săn bắn động vật có nguy có tuyệt chủng, bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên, chống ô nhiễm và hủy diệt môi trường. Những tư tưởng về đạo đức con 

người theo quan niệm Phật giáo cho tới hiện nay vẫn tỏ ra cập nhật. Hay theo một nhận 

xét cho rằng: “Đạo đức Phật giáo có khả năng giúp cải thiện cuộc sống của con người 

hiện tại và xã hội hiện tại”98, đó là cách làm cho Phật giáo thích nghi và đáp ứng được 

đối với xã hội hiện nay. 

Nhìn chung, giá trị đạo đức của Phật giáo chỉ ra cho con người về sự bình đẳng 

giữa con người với con người và đó là bản chất tự nhiên của con người. Tuy giá trị đạo 

đức Phật giáo là không thay đổi trong các cộng đồng, nền văn hóa khác nhau nhưng nó 

lại có biểu hiện đậm nhạt khác nhau trong từng cá nhân, cộng đồng và các nền văn 

hóa,... và nhưng đạo đức Phật giáo giúp cho con người nhận biết được những gì mình 

 
98 Thích Minh Châu (1993), Diễn văn khai mạc hội nghị Đạo đức Phật giáo trong thời hiện tại, trong Đạo đức 

Phật giáo trong thời đại. Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, tr.1. 
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làm đúng, những gì cần điều chỉnh phù hợp với cộng đồng. Nghĩa là, giá trị đạo đức 

Phật giáo hướng về thực tiễn, là cơ sở để con người tu dưỡng nhằm có được cuộc sống 

hạnh phúc, an lạc. Do đó, đạo đức Phật giáo được xem là phương pháp cải tạo con 

người, làm cho con người thấy được sự bình đẳng giữa con người với con người, vị trí 

vai trò của mình trong cộng đồng xã hội. Đồng thời, giá trị đạo đức Phật giáo chính là 

đem lại một cộng đồng xã hội bình đẳng, sống theo tinh thần Lục hòa, tinh thần từ bi 

hỷ xả, yêu thương con người. 

Tóm lại, giá trị đạo đức của Phật giáo ngoài những lời khuyên răn con người 

sống đạo đức mang tính tôn giáo mà còn mang ý nghĩa đạo đức trong mối quan hệ của 

con người trần thế. Nguyễn Hữu Vui cho rằng “những chuẩn mực đạo đức này vẫn luôn 

có ý nghĩa trong đời sống đạo đức của mọi xã hội, trong đó có xã hội của chúng ta ngày 

nay”99. Thêm nữa, theo quan điểm của đạo đức Phật giáo thì con người với con người 

phải sống bằng ý niệm tri ân, báo ân, để xứng đáng với kiếp sống con người, vì đó là 

một nếp sống đẹp, có trước có sau, có ân nghĩa, xây dựng cơ cấu xã hội hòa hợp, mọi 

người phục vụ cho lợi ích chung cho cộng đồng. 

3.2. Giá trị đạo đức của Công giáo và Tin Lành 

Dân gian thường gọi, luân thường đạo lý, gọi tắt là luân lý, tức là muốn nói tới 

các quy tắc ứng xử của con người theo các chuẩn mực xã hội. Trong các chuẩn mực xã 

hội, có các chuẩn mực tôn giáo. Bởi vậy, giáo lý các tôn giáo thường được đồng hóa 

với luân lý, được hiểu là đạo dạy cách ăn ngay ở lành, đạo dạy cách làm người. Những 

quy tắc ăn ngay ở lành, làm người đó cũng được gọi là đạo đức. Tất nhiên đạo đức 

thường có nghĩa rộng và bao trùm hơn luân lý. Đạo đức bao chứa nhiều giá trị luân lý, 

trong đó có luân lý tôn giáo. 

Giáo hội Công giáo không gọi là đạo đức Công giáo mà thường gọi là luân lý 

Công giáo. Ngược lại, Tin Lành hay dùng đạo đức thay vì luân lý, chẳng hạn đạo đức 

Tin Lành. Vậy, luân lý, đạo đức có những điểm giống nhau cùng là hệ thống những quy 

tắc làm chuẩn mực, giúp con người - cá nhân hay xã hội - sống đạo làm người. Cả Công 

giáo và Tin Lành đều có những chuẩn mực nguyên tắc luân lý cụ thể nhằm hướng tới 

các giá trị đạo đức chung. 

 
99 Nguyễn Hữu Vui (1994),“Tôn giáo và Đạo đức” trong Những vấn đề tôn giáo hiện nay, Nxb. Hà Nội, tr.155. 
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- Những giá trị đạo đức chung của Công giáo và Tin Lành: Nhìn tổng quát, giá 

trị luân lý, đạo đức của Công giáo và Tin Lành được quy định bởi Kinh Thánh là Lời 

Chúa truyền cho và dạy dỗ người tín đồ. Đây là một bộ sách đồ sộ trong đó chứa đựng 

nhiều quan điểm về nhân sinh quan và thế giới quan theo nhãn quan Kitô giáo (Công 

giáo, Tin Lành…). Những quan điểm luân lý , đạo đức Công giáo và Tin Lành trong 

Kinh Thánh được thực hành và thừa nhận ở nhiều nền văn hóa qua không gian và thời 

gian khác nhau. Kinh Thánh chứa đựng nhiều yếu tố siêu nhiên huyền thoại mà nhìn 

dưới con mắt thực chứng thật khó hiểu. Tuy nhiên, trong những nhãn quan riêng đó lại 

ẩn chứa những nội dung ứng xử vẫn mang hơi thở thời đại, vượt ra khỏi khuôn khổ từ 

một tôn giáo ban đầu của một dân tộc ở vùng Trung Đông cổ đại. Trong 73 sách, gồm 

cả các sách Tân Ước và Cựu Ước (với Tin Lành là 66 cuốn), thì gói gọn vào hai nội 

dung hành xử là: con người với con người và con người với Thiên Chúa. Hai trục ứng 

xử này được gom lại trong Mười điều răn (giới luật). Mười điều răn này có thể xem là 

luật cơ bản nhất của Thiên Chúa tặng cho tín đồ của mình. Tất cả mọi tín đồ Công giáo, 

Tin Lành trên các châu lục đều học và hiểu mười điều răn này, tức tính thống nhất và 

phổ cập ở mức độ toàn cầu. Trong mười điều răn đó thì có ba điều định hướng cho ứng 

xử của con người với Thiên Chúa, còn lại bảy điều định hướng ứng xử giữa con người 

với con người, và được gói gọn trong cặp giá trị phổ quát nhất của luân lý, đạo đức 

Công giáo và Tin Lành là: Mến Chúa - Yêu người. Hai nội dung này được đặt trong 

quan hệ ràng buộc biện chứng với nhau. Muốn mến Chúa thì trước tiên phải biết yêu 

thương con người, yêu thương đồng loại của mình. Người Công giáo, Tin Lành cho 

rằng: Nếu không đạt được những điều giản đơn đó thì làm sao có thể nói tới việc Kính 

Chúa. Như vậy yêu người là tiền đề cơ bản để yêu Chúa. Và để yêu thương con người, 

thì bảy điều răn kia là tổng hợp tất cả những triết lý sống cơ bản nhất của con người 

trong tương quan với gia đình, cộng đồng và xã hội. 

Để đạt được giá trị  luân lý, đạo đức Kính Chúa-yêu người, Công giáo, Tin Lành  

còn định ra các giá trị mang tính chuẩn mực cho đời sống và hành động của các tín đồ. 

Nghĩa là trong quan hệ đạo đức, để đạt tới những nấc giá trị Kính Chúa-yêu người, 

người tín đồ Công giáo và Tin Lành phải biết cân nhắc những điều gì nên làm và những 

điều gì không nên làm. Tức là họ cần thực hành đạo đức theo những luật riêng của giáo 

hội quy định. Đối với người Công giáo, Tin Lành thì mười điều răn là “giao ước được 
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Thiên Chúa ký kết với dân Ngài” nên nó cơ bản và phổ biến nhất về các nguyên tắc 

chuẩn mực luân lý, đạo đức của hai tôn giáo này. Ngoài ra, cũng có thể coi đây là bộ 

“luật về đạo đức” của người Công giáo và Tin Lành có giá trị lâu dài suốt nhiều thế kỷ 

đến cho đên ngày nay. Truyền thống Công giáo, Tin Lành nhìn nhận mười điều răn có 

tầm quan trọng và ý nghĩa hàng đầu. Mười điều răn này tóm lại chỉ có hai điều trên mà 

căn cốt nhất trước hết kính yêu một Thiên Chúa trên hết mọi sự, sau là yêu người như 

yêu mình ta vậy. Người Công giáo, Tin Lành vẫn hay tổng kết lại thành giá trị: Kính 

Chúa – Yêu người. Có nghĩa luân lý, đạo đức Công giáo và Tin Lành chạy theo hai trục 

ứng xử của con người là: Con người với cái thiêng. Ở đây là Thiên Chúa và con người 

với con người, tức ứng xử với anh em đồng loại với mình. Đây có thể xem là giá trị luân 

lý, đạo đức cốt lõi và phổ quát của hai tôn giáo này. Ở đây Chúa Giêsu đã tập hợp tổng 

kết tất cả các giới răn của Thiên Chúa vào một trọng tâm đó là yêu thương, cả hai khía 

cạnh Thiên Chúa và con người. 

- Những điểm cụ thể về đạo đức Công giáo, Tin Lành: Có thể nói kính Chúa-yêu 

người là giá trị đạo đức chung và phổ quát của Công giáo và Tin Lành. Tuy nhiên khi 

đi vào các quy tắc thực hành cụ thể để hướng tới giá trị đạo đức chung này thì Công 

giáo và Tin Lành có những nét riêng. Mặt khác khi bàn về giá trị đạo đức tôn giáo, 

không nên chỉ dừng ở những điều khuyến khích hành động tích cực (hãy làm điều tốt), 

cũng cần nhìn rộng ra cả những điều cấm kỵ (đừng làm điều xấu). Cấm kỵ góp phần tạo 

ra các đặc trưng tôn giáo riêng biệt. 

- Một số nguyên tắc, hành vi đạo đức cụ thể của Công giáo 

Giáo hội Công giáo gọi các chuẩn mưc giá trị trong quan hệ với với Thiên Chúa 

và với những người khác trong xã hội là “nhân đức.” Với người Công giáo, “nhân đức” 

là các giá trị với họ trong các mối quan hệ. Nhân đức là một xu hướng người tín đồ phải 

thường xuyên kiên trì thực hành để làm điều thiện. Nó khiến con người không những 

thực hiện hành vi tốt mà còn cống hiến những điều tốt nhất cho bản thân mình. 

+ Theo giáo lý Công giáo thì Kính Chúa cần phải có các nhân đức sau: 

Đức tin: muốn nói tới sự tín nhiệm của tín đồ Thiên Chúa và lời hứa cứu độ của 

Ngài. Như vậy đức tin tạo dựng cho con người trước tiên niềm tin ở nhau.  

Đức cậy: Người tín đồ phải kiên định không được dao động trước mọi hoàn cảnh 

và mong đợi, trông cậy vào Thiên Chúa.  
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Đức mến: là tình tình của người tín đồ  yêu đối với Thiên Chúa và đối với con 

người, nó bao trùm đời sống Kitô giáo.  

Người tín đồ muốn thực hiện giới răn “yêu người” cần phải có các nhân đức sau: 

Khôn ngoan: Mục đích là để nhận ra điều gì đúng từ đó mà vận dụng vào thực 

tiễn.  

Công bằng: Cần biết trao cho người khác những gì thuộc về họ, biết cái gì là của 

mình.  

Tiết độ: Quan trọng nhất là điều hòa các khao khát trong mình (dục).  

Dũng cảm: Điều quan trọng để vượt qua những khó khăn trở ngại. 

Những thực hành luân lý, đạo đức nên làm để thể hiện giá trị Kính Chúa:  

Không được thờ phượng bất kỳ ai ngoài Chúa; Hiệp thông, cầu nguyện; Tôn 

vinh, ca ngợi Thiên Chúa; Tôn trọng người đại diện của Chúa (giáo hoàng, hồng y, giám 

mục, linh mục, bề trên…); Tôn kính những biểu tượng tôn giáo đã được cho là thánh 

thiêng, đã dâng cho Chúa, gắn với cuộc đời Chúa, hay đã được làm phép; Tôn kính bí 

tích thánh thể; Đi lễ vào Chúa nhật và các ngày lễ quan trọng trong năm,… 

Nhìn chung hành vi luân lý, đạo đức thể hiện sự kính Chúa thường nằm trong 

các nguyên tắc thờ phượng, gắn chặt với giáo lý và nghi lễ mà người tín đồ cần phải 

tuân thủ. Người siêng năng tuân thủ nghi lễ, chịu khó đi lễ thờ phượng được cộng đồng 

tôn giáo xem là những người đạo đức. Những hành vi của họ cũng được xem là những 

chuẩn mực giá trị cá nhân, được tôn trọng. 

+ Những việc bị nghiêm cấm, đối nghịch với sự Kính Chúa:   

Mê tín, bói toán, thờ đa thần, ngẫu tượng, lên đồng, vô thần, bất khả tri, bỏ thờ 

phượng Chúa theo tôn giáo của người khác, báng bổ, chế diễu, xúc phạm các danh xưng 

về Thiên Chúa, lạm dụng danh Chúa, bỏ lễ, không chú tâm trong giờ lễ… 

Những hành vi bị cấm là trái với ý Thiên Chúa, phạm vào đức tin, giáo lý Công 

giáo. 

+ Những thực hành luân lý, đạo đức nên làm để thể hiện giá trị yêu thương con 

người:  Làm tròn bổn phận của con cái với cha mẹ; Làm trọn bổn phận cha mẹ với con 

cái; Tôn trọng sư sống; Tôn trọng phẩm giá con người; yêu hòa bình, lên án chiến tranh, 

vũ khí hạt nhân, hóa học; Khiết tịnh, trong sạch; Tôn trọng giá trị hôn nhân, chung thủy 

vợ chồng; Tôn trọng sở hữu của người khác; Tôn trọng tài sản thiên nhiên; Hướng tới 



 87  
 

công bằng xã hội; Tôn trọng người nghèo, hướng tới người nghèo để yêu thương, phục 

vụ; Làm chứng cho sự thật, tôn trọng sự thật, phục vụ cho sự thật; Không được gian 

dối; Giữ trong sạch phải ở trong tâm hồn; Đấu tranh nội tâm để giữ trong sạch; Cần phải 

điều chỉnh ước muốn; Cần biết tiết độ, giới hạn, biết khả năng bản thân… 

Những điều được Công giáo khuyến khích nêu trên có nhiều nội dung tương tự 

các giá trị đạo đức xã hội. Những điều này được Công giáo triển khai từ nền tảng Kinh 

Thánh và các dạy dỗ của giáo hội, nhất là các thông điệp của giáo hoàng.  

+ Những việc bị nghiêm cấm, đối nghịch với sự yêu thương con người:Bất kính 

với cha mẹ; Không phụng dưỡng cha mẹ; Cố ý giết người; Phá thai; Làm chết êm dịu 

(trợ tử); Tự sát ; Tra tấn, ngược đãi, bạo hành tổn hại đến thân thể; Nhân bản vô tính; 

Khiêu dâm; Mãi dâm; Hiếp dâm; Quấy rối tình dục; Hôn nhân đồng tính; Vi phạm hôn 

nhân (đa thê, hôn nhân cận huyết, loạn luân), sống thử; hôn nhân thử nghiệm; Lợi dụng 

chiếm đoạt những thứ của người khác mà không thuộc về mình; Trộm cắp, cướp giật; 

Nói dối; Bịa đặt; Vu khống; Ngoại tình, cặp bồ; Có vợ con ngoài giá thú; Chiếm đoạt, 

cưỡng ép phụ nữ; Ham muốn bất chính nảy sinh từ lòng tham và ghen tỵ; Chiếm đoạt 

của người khác;  Ganh ghét, đố kị. 

Những điều cấm trên có nhiều điểm giống với những điều bị cấm trong xã hội 

thế tục. Tuy nhiên có những điểm thuộc đời sống xã hội nhưng bị cấm vì lý do tôn giáo, 

vì phạm vào các giới răn hay  vi phạm các nguyên tắc luân lý, đạo đức Công giáo. Chẳng 

hạn các điều cấm liên quan đến phá thai, hôn nhân đồng tính, làm chết êm dịu (trợ tử), 

ly hôn, đa thê… 

- Một số nguyên tắc hành vi đạo đức cụ thể của Tin Lành 

+ Những nguyên tắc luân lý, đạo đức của Tin Lành được khuyến khích: Theo 

đạo Tin Lành con người trước hết phải yêu Thiên Chúa, yêu thương bản thân, từ đó thực 

hiện tình yêu thương đối với tha nhân. Tình yêu thương trong đạo đức Tin Lành phải 

được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. 

Đạo đức Tin Lành nhấn mạnh đạo đức, trách nhiệm cá nhân. Tín đồ biểu hiện 

đức tin của mình qua tinh thần phục vụ và thái độ ứng xử lẫn nhau trong thực tiễn cuộc 

sống theo những lời răn trong Kinh Thánh xuất phát từ nhận thức đức tin cá nhân. Từ 

điều răn thứ 5 đến điều răn thứ 10 là phép tắc điều chỉnh hành vi cá nhân trong quan hệ 

giữa con người với con người 
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Tin Lành đưa ra những chuẩn mực ràng buộc cuộc sổng gia đình. Gia đình được 

coi là tế bào của xã hội loài người. Gia đình có vai trò quan trọng trong việc định hướng 

phẩm chất đạo đức của con người. Kinh Thánh có rất nhiều lời răn liên quan đến chuẩn 

mực đạo đức gia đình như mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng. Kinh 

Thánh dạy bổn phận người làm con phải hiếu kính cha mẹ, nghe lời dạy bảo của cha 

mẹ, không được ngược đãi, khinh bỉ cha mẹ già. 

Điều răn thứ bảy và thứ mười trong mười điều răn ngăn cấm các hành vi làm tổn 

hại đến hạnh phúc gia đình. Điều 69 Hiến chương cùa Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 

(miền Nam) quy định “mọi người phải tôn trọng hôn nhân, chung thủy một vợ một 

chồng, Hội Thánh không chấp nhận li hôn, ngoại trừ trường hợp ngoại tình; Lời Chúa 

lên án những hình thức luyến ái như đồng tính, tiền hôn nhân, ngoại hôn nhân, đa thê, 

loạn luân, vô luân...; Vợ chồng, cha mẹ, con cái và mọi người trong gia đình phải có 

lòng hiếu thảo, vâng phục, thương yêu, trung tín, thủy chung và tôn trọng nhau”. Điều 

này phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam “Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một 

vợ một chồng, vợ chồng bình đảng” và “Cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn 

hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng 

mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ”  

Nhìn chung, giá trị đạo đức Tin Lành được khuyến khích  về cũng giống Công 

giáo cơ bản chia hai loại: Các giá trị đạo đức với Thiên Chúa và các giá trị đạo đức với 

con người.  

+ Một số điều Tin Lành cho là tội lỗi căn cứ theo Kinh Thánh, người tín đồ không 

được làm: 

Theo Tin Lành, tội lỗi là những suy nghĩa và hành vi sai lạc, lệch hướng, không 

đúng với những gì chỉ dạy của Đức Chúa Trời đã chỉ dạy trong Kinh Thánh100 

Hành vi tội lỗi Đoạn trích Kinh Thánh 

Không thờ phượng Đức 

Chúa Trời 

“ Thay vì thờ phượng Thượng đế vinh quang hằng sống, họ 

tôn thờ thần tượng phù du, đến cả hình tượng chim, thú hay 

loài sát” (La Mã 1: 23) 

Không tin Đức Chúa Giêsu “Về tội lỗi vì họ không tin ta” (Giăng 16:9) 

 
100 Diệp Dung (2009), Giải đáp 360 câu hỏi của tín hữu cơ đốc. Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr. 271-272. 
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Vi phạm luật pháp “Còn ai phạm tội là trái luật pháp, và sự tội lỗi là sự trái luật 

pháp” (Giăng 3:4) 

Ghét anh em mình “Ai ghét anh em mình là kẻ giết người” (I Giăng 3: 15) 

Động tình tham muốn “Song ta phán cho các người biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động 

tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng 

người rồi” (Ma 5: 28) 

Không làm bởi đức tin “Phàm làm điều chi không bởi đức tin là tội lỗi” (Rô 14: 23) 

Biết điều lành mà không 

làm 

“Cho nên, kẻ biết điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội” 

(Gia-cơ 4:17) 

Vi phạm các điều sau đây “Không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa 

những điều ghen ghét, giết người, cãi lậy, dối trá, giân dữ, 

hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, 

khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha 

mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, 

không có lòng thương xót” (Rô 1: 29-31), “gian dâm, ô uế, 

luồng tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, 

ghen ghét, buồn giận, cãi lậy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, 

sau sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy” ((Ga 

5: 19-21). “Kẻ gian dâm, tham lam, bắt chóp, thờ hình 

tượng, làm giáng yểu điệu, đắm nam sắc, trộm cướp, hà 

tiện” (I Cô-rinh 5: 10-11, 6: 10). “Kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, 

kẻ đáng gờm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, 

kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, những thuật sĩ. 

Và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối” (Khải 21: 8, 22: 

15) 

 

Nhìn vào những quy định luân lý, đạo đức của Tin Lành mà bị quy vào mắc tội 

theo Kinh Thánh, người ta thấy rằng phạm vi trong lĩnh vực đời sống cũng rất nhiều. 

Điều này cho thấy Tin Lành được cho là tôn giáo khá dân chủ, đề cao tự do cá nhân, 

thích ứng tốt với các hoàn cảnh xã hội nhưng rõ ràng có rất nhiều quy tắc để điều chỉnh 
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hành vi người tín đồ trung thành với Đức Chúa Trời nhưng vẫn tuân thủ luật pháp và 

các giá trị đạo đức xã hội. 

- Nguyên nhân sự khác nhau trong việc quy định giá trị luân lý, đạo đức giữa 

Công giáo và Tin Lành: Cả hai tôn giáo này cùng dựa vào Lời Chúa, đặc biệt là 10 điều 

răn để đưa ra những tiêu luân lý, đạo đức của các tín đồ, nhưng Công giáo và Tin Lành 

có những cách khác nhau trong luận giải về giá trị luân lý, đạo đức. Cụ thể; 

Với đạo Tin Lành, nguyên tắc duy nhất là dựa trực tiếp vào Kinh Thánh: Tin 

Lành xem những điều Chúa nói trong Kinh Thánh là chuẩn mực luân lý, tín đồ trực tiếp 

đọc Kinh Thánh và thực hành. Các giáo hội Tin Lành không thiết lập quyền giáo huấn 

dạy dỗ thẩm định các giá trị luân lý, đạo đức chung trước khi ban bố rộng rãi. Họ dành 

co lương tâm các tín đồ quyết định trên lời dạy của Đức Chúa Trời ghi trong bộ Kinh 

Thánh. Bởi vậy có thể nói Kinh Thánh với người Tin Lành cũng là một bộ luật trực tiếp 

về luân lý, đạo đức. 

Với Công giáo, luân lý còn dựa trên huấn quyền của giáo hội, tức các hành vi bị 

cấm hay khuyến khích vẫn dựa trên nền tảng Kinh Thánh để soạn ra, nhưng phải do 

giáo hội phê chuẩn. Bởi vậy giáo hội Công giáo mới có bộ Giáo Lý Công giáo được 

biên soạn chung cho tất cả các giáo hội địa phương sử dung. Trong sách giáo lý có trích 

dẫn Kinh Thánh và rất nhiều các văn kiện của Tòa thánh và các giáo hoàng để thảm 

khảo. Giáo hội Công giáo nhìn nhận một thẩm quyền giải thích luân lý, đạo đức liên 

quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

3.3. Giá trị đạo đức của Islam giáo 

Theo nghiên cứu của Harold G.Keonig và Saad Al Shohaib các giá trị nổi bật của 

Islam đầu tiên phải kể đến các giá trị về đạo đức. Theo nhóm tác giả này, mỗi cá nhân 

tín đồ được đánh giá qua ứng xử đạo đức hơn là xem xét những gì cá nhân đó tạo ra. 

Một cá nhân tín đồ được phán xét qua những mối quan hệ với người thân cận với mình 

bất kể người đó giàu nghèo thế nào hay đang nắm giữ quốc tịch của nước nào. Trong 

cộng đồng Islam giáo, không có sự phân chia đẳng cấp101. Islam giáo khuyến khích tín 

đồ hạ thấp mình trên phương diện sở hữu, và đề cao việc ngưỡng mộ, tôn trọng các giá 

trị. Một tín đồ Islam được dạy rằng nên so sánh mình với người kém may mắn hơn về 

 
101 Harold G.Keonig và Saad Al Shohaib (2014). Health and Well-being in Islamic Societies: Background, 

research and applications, Nxb. Springer, p.38. 



 91  
 

sở hữu của cải. Trong khi đó, cần ngưỡng mộ và cố gắng học theo người có đạo hạnh 

cao. Điều quan trọng nhất là đặt vào những nguyên tắc sống của một cá nhân và đức tin 

của người đó. Theo cách đó, người Islam giáo có được cảm giác về sự bình đẳng. Cảm 

giác này giúp xóa đi mặc cảm nơi những người nghèo khó hay kém may mắn. Đó là 

một loại giá trị về đạo đức và cả văn hóa của cộng đồng Islam giáo. 

Kinh Qur’an không chỉ chứa đựng những nội dung giáo lý, các cốt đạo của Islam 

giáo mà còn chứa đựng rất nhiều tư tưởng nhân sinh, chuẩn mực ứng xử, quy tắc đạo 

đức,... trong đó, có những quy định về việc ứng xử với cha mẹ. Kinh Qur’an quy định 

rằng “hãy ăn ở tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai người (cha mẹ) hoặc cả hai người 

(cha mẹ) sống với ngươi đến tuổi già, chớ nói tiếng vô lễ với hai người (cha mẹ), và chớ 

xua đuổi hai người, và phải ăn nói với hai người lời lẽ tôn kính” (Kinh Qur’an, tr, 284). 

Islam giáo cũng quy định, tín đồ Islam giáo (Muslim) phải tuyệt đối vâng lời cha mẹ 

trong mọi việc, ngoại trừ việc họ bảo trái ngược với lời của Thượng đế. Không vâng lời 

cha mẹ, không hiếu thảo với cha mẹ, đối xử tệ bạc với cha mẹ được xem là trọng tội và 

bị trừng phạt nghiêm khắc. 

Thượng đế Allah yêu cầu con cái phải hiếu thảo với cha mẹ dù cha hay mẹ là 

người ngoại đạo như Do Thái giáo, Công giáo hay những tôn giáo khác. Islam giáo yêu 

cầu mỗi tín đồ ngoài việc yêu mến, tôn kính Đấng Tối cao thì đồng thời cũng phải tôn 

kính cha mẹ, bởi có thật sự yêu cha mẹ mình thì mới có thể yêu mến Đấng Tối cao. 

Tình yêu của các Muslim đối với Thượng đế bắt nguồn từ kinh nghiệm tình thương đối 

với cha mẹ. Từ những điều răn dạy rất cụ thể trong kinh Qur’an về ứng xử với cha mẹ 

cho thấy, con cái không chỉ phải nói năng lễ phép, nhẹ nhàng với cha mẹ, mà trong hành 

vi, trong các ứng xử với cha mẹ đều phải hết sức chú ý để không làm tổn thương đến 

cha mẹ. Tuyệt đối không bao giờ được phép có những lời nói, hành vi, cử chỉ, thái độ 

vô lễ, thiếu kinh trọng, khiến cha mẹ phiền lòng. Đồng thời, luôn quan tâm, chăm sóc, 

bảo vệ cha mẹ không chỉ là sức khoẻ, danh dự mà cả tài sản của cha mẹ. Islam giáo yêu 

cầu không được coi trọng vợ con hơn cha mẹ, không được tiết kiệm, dè sẻn khi đối đãi, 

chăm sóc cha mẹ. Hãy thường xuyên đến thăm cha mẹ, mua quà tặng cha mẹ, làm những 

điều khiến cha mẹ vui. Đặc biệt, Islam giáo khuyến khích quan tâm, chăm sóc cha mẹ 

khi cha mẹ đang còn sống chứ không phải khi cha mẹ đã mất rồi. 
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Việc hiếu thảo với cha mẹ, đối với mỗi tín đồ Islam giáo vừa là nghĩa vụ vừa là bổn 

phận. Nếu không thực hiện nghĩa vụ và bổn phận này, tín đồ sẽ bị trừng phạt, bởi tất cả 

mọi việc tín đồ làm, Allah đều biết hết. Lý do mà tín đồ Islam phải hiếu thảo với cha 

mẹ không chỉ là việc biết hiếu thảo với cha mẹ mới có thể yêu thương, tôn kính Allah, 

mà còn chính là vì cha mẹ đã rất vất vả, khổ đau để sinh ra và nuôi dưỡng con cái khôn 

lớn, trưởng thành. Công lao cha mẹ không gì có thể so sánh được.  

Kinh Qur’an đưa ra 10 điều răn đối với tín đồ như sau: 1) Chỉ tôn thờ Thiên Chúa 

Allad; 2) Vinh danh và kính trọng cha mẹ; 3) Tôn trọng quyền của người khác; 4) Hãy 

bố thí rộng rãi; 5) Cấm giết người trừ trường hợp đặc biệt; 6) Cấm ngoại tình; 7) Hãy 

bảo vệ và chu cấp cho trẻ mồ côi; 8) Hãy cư xử công bằng với mọi người; 9) Hãy trong 

sạch về tình cảm và tinh thần; 10) Hãy khiêm tốn102. Islam giáo không chỉ nhấn mạnh 

đến việc hiếu thảo với cha mẹ, mà còn có những quy định, yêu cầu khá khắt khe trong 

quan hệ ứng xử với mọi người xung quanh, cũng như trong yêu cầu tu dưỡng bản thân 

của mỗi tín đồ. Hãy bố thí rộng rãi, Hãy đối xử công bằng với mọi người, hãy khiêm 

tốn, hãy tôn trọng quyền của người khác là những điều răn mà chúng ta ít thấy có trong 

các tôn giáo khác. Việc cấm ngoại tình có ý nghĩa trực tiếp với nỗ lực xây dựng và bảo 

vệ gia đình. Thậm chí, việc ngoại tình của phụ nữ sẽ phải chịu những hình phạt tàn khốc 

như ném đá đến chết. Điều này, chúng ta cứ nghĩ đó là chuyện của quá khứ, nhưng trong 

những thập niên đầu của thế kỷ XXI, vẫn có những trường hợp phụ nữ Islam giáo ngoại 

tình bị ném đá đến chết.  

Ngoài ra, Islam giáo còn có những sự cấm đoán khác rất cụ thể, và những điều này 

đã góp phần làm nên giá trị văn hóa và đạo đức của Islam. Islam giáo cấm tín đồ đánh 

bạc, khuyên họ hạn chế tối đa việc sử dụng chất có cồn. Đây chính là cách hạn chế việc 

người ta để mất kiểm soát và tâm trí và thói quen, dẫn đến vi phạm các tội lỗi. Tín đồ 

Islam giáo được yêu cầu tránh việc sử dụng các câu lạc bộ, khách sạn và sòng bạc như 

là nơi đại diện cho cộng đồng. Những nơi như thế thường cho thấy mặt tối của đời sống 

nhiều hơn, thường gắn với các hoạt động phạm pháp và vi phạm đạo đức. Không những 

thế, Islam giáo còn cấm cho vay nặng lãi, cấm những công việc liên quan đến cho vay 

nặng lãi. Tất cả những điều răn, những cấm đoán này rõ ràng là để bảo vệ uy tín, hình 

 
102 Dẫn theo Nguyễn Thị Thu Hằng (chủ biên, 2013), Một số vấn đề cơ bản về Hồi giáo ở Trung đông (Văn hoá, 

xã hội và chính trị Hồi giáo), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 31. 
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ảnh và sự lành của của cộng đồng tín đồ, nơi mọi tín đồ và gia đình mình sinh sống 

trong hiện tại và gửi gắm tương lai. Bên cạnh đó, quy định về việc kiêng ăn trong thời 

gian nhất định (ban ngày trong tháng Ramadan); việc tín đồ chỉ được ăn thịt một số loại 

động vật nhất định có lợi cho gìn giữ sức khỏe của họ. Nếu xem xét quy định này dưới 

ánh sáng của khoa học hiện đại, rõ ràng nó cũng là một giá trị khó phủ nhận. 

3.4. Giá trị đạo đức của đạo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo 

3.4.1. Giá trị đạo đức của đạo Cao Đài 

Cũng như các tôn giáo khác, giáo luật đều đóng vai trò quan trọng. Bởi ở đó, nó 

chứa đựng những điều răn dạy, cấm kị, các cách ứng xử, giới hạn cho phép trong tôn 

giáo ấy. Giáo luật của đạo Cao Đài được quy định cụ thể trong Tân luật, Pháp Chánh 

chuyền và Thánh ngôn hiệp tuyển.  

Theo đó, giáo luật của đạo Cao Đài trước tiên phải kể đến ngũ giới, tức năm điều 

mà tín đồ Cao Đài phải gìn giữ, thực hành cho được. Năm điều này được ghi ở chương 

IV, phần Đạo pháp của sách Tân luật như sau103:  

“Nhứt bất sát sanh, là chẳng nên sát hại sanh vật. 

 Nhì bất du đạo, là cấm trộm cướp; lấy ngang, lường gạt của người, hoặc mượn 

vay không trả, hoặc chứa đồ gian, hoặc lượm lấy của rơi, hoặc sanh lòng tham của quấy 

để ý hại cho người mà lợi cho mình, cờ bạc gian lận. 

Tam bất tà dâm, là cấm lấy vợ người, thả theo đàn điếm, xúi giục người làm loạn 

luân thường, hoặc thấy sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lời gieo tình huê nguyệt (vợ chồng 

không gọi tà dâm). 

Tứ bất tửu nhục, là cấm say mê rượu thịt, ăn uống quá độ, rối loạn tâm thần, làm 

cho náo động xóm làng, hoặc miệng ước rượu ngon, bụng mơ đồ mỹ vị. 

Ngũ bất vọng ngữ, là cấm xảo trá láo xược, gạt gẫm người, khoe mình, bày lỗi 

người, chuyện quấy nói phải, chuyện phải thêu dệt ra quấy, nhạo báng, che bai, nói hành 

kẻ khác, xúi giục người hờn giận, kiện thưa xa cách, ăn nói lỗ mãng, thô tục, chửi rủa 

người, hủy báng tôn giáo, nói ra không giữ lời hứa”. 

 
103 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Hội Thánh giữ bản quyền, Nhà in Giáo hóa 

Thiếu nhi Thủ Đức, tr 12-13. 



 94  
 

Ngoài ngũ giới, tín đồ đạo Cao Đài còn phải trau dồi đức hạnh theo Tứ đại điều 

quy. Trong sách Tân luật cũng ghi rõ Tứ đại điều quy đó là:104 

“- Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ. Lấy lễ 

hòa người. Lỡ làm lỗi, phải ăn năn chịu thiệt.  

- Chớ khoe tài đừng cao ngạo quên mình mà làm nên cho người. Giúp người nên 

Đạo. Đừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp người hiền.  

- Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả. Đối với trên, dưới 

đừng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, đưới gián trên đừng thất khiêm cung.  

- Trước mặt sau lưng, cũng đồng một bực, đừng kỉnh bước rồi đi sau.” 

Ngoài những điều trên, trong giáo luật của đạo Cao Đài còn chứa đựng những 

nội dung khác liên quan tới các nội dung về các nguyên tắc ứng xử, các nguyên tắc giao 

tiếp giữa người với người hết sức cụ thể. Đó là: yêu thương, nhẫn nhịn, hòa thuận, tương 

trợ nhau khi hoạn nạn, cần kiệm, khiêm cung,… 

Có thể nói, chính những gì được ghi trong giáo luật nêu trên đã trở thành những 

nguyên tắc đạo đức của tín đồ đạo Cao Đài. Ta đều nhận thấy, những nguyên tắc đạo 

đức này rõ ràng có sự tương đồng với những nguyên tắc đạo đức của các tôn giáo khác 

cũng như có sự tương đồng rất lớn đối với những nguyên tắc đạo đức xã hội nói chung. 

Chính điều này, làm cho các giá trị đạo đức của đạo Cao Đài được gìn giữ và phát huy 

không chỉ riêng cộng đồng Cao Đài, mà còn có ảnh hưởng nhất định đối với việc xây 

dựng đạo đức, lối sống của con người Việt Nam hiện đại nói chung.  

Tín đồ đạo Cao Đài phải thực hành Ngũ giới và Tứ đại điều quy đã cho thấy sự 

coi trọng việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức cá nhân và cộng đồng của tôn giáo này.  

Thứ nhất, chúng ta thấy rõ, đạo Cao Đài hướng cộng đồng tín đồ xây dựng một 

nếp sống tối giản, hài hòa, khiêm cung, và độ lượng hết mực. Tín đồ đạo Cao Đài luôn 

cho rằng, con người có hai đời sống, đời sống nơi trần thế và đời sống miên viễn hạnh 

phúc khi được trở về với Thượng đế. Muốn được trở về với Thượng đế, tín đồ đạo Cao 

Đài phải không ngừng học hỏi, rèn luyện ở nơi trần thế. Họ phải biết làm điều lành, 

tránh điều dữ, phải biết ăn chay, giữ gìn luật đạo,...  

Thứ hai, đạo Cao Đài cũng hướng cá nhân con người sống có trách nhiệm, không 

chỉ với bản thân mình mà phải sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, xã hội. 

 
104 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 13-14. 
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Do đó, chúng ta thấy, cá nhân tín đồ hay cộng đồng tín đồ đạo Cao Đài thường giúp đỡ 

hết lòng những người khác, những cộng đồng khác. Họ cũng thường khuyên nhủ mọi 

người cùng tu dưỡng đạo đức, học tập để họ cũng được giác ngộ như mình. Do đó, việc 

rèn luyện các phẩm chất đạo đức cá nhân đóng một vai trò quan trọng giúp họ tiến nhanh 

hơn trên bậc thang “tiến hóa”, giúp con đường trở về với Thượng đế của họ được gần 

lại. Cụ thể, giáo lý đạo Cao Đài yêu cầu tín đồ phải sống có trách nhiệm với chính bản 

thân mình, sống một đời sống đạo đức theo chuẩn của đạo từ ăn mặc cho tới hành động 

như: “Phải giữ tam cang, ngũ thường là nguồn cội của nhơn đạo; nam thì hiếu đễ, trung 

tín, lễ nghĩa, liêm sỉ; nữ thì tùng phụ, tùng phu, tùng tử và công, dung, ngôn, hạnh.105”; 

“Người bổn đạo ăn mặc phải cần kiệm, tùy phận, tùy dươn...”106. Ngoài ra, đạo Cao Đài 

cũng yêu cầu con người ta sống phải có trách nhiệm với gia đình bằng lối sống chung 

thủy, phải dạy dỗ con cái cho chu đáo, phải biết giúp đỡ người khác...107.  

Con người là một thành viên trong một cộng đồng xã hội rộng lớn. Do đó, đạo 

Cao Đài cũng yêu cầu con người trong mối quan hệ với người khác phải sống với tinh 

thần nhân ái, tương trợ, giúp đỡ. Trong Tân luật, phần Thế luật, điều thứ nhất có nêu, 

những tín đồ đạo Cao Đài đều như con một cha nên phải biết yêu thương nhau, giúp đỡ 

nhau, phải biết đối đãi với nhau bằng cái tâm thành thật, dìu dắt nhau trong đường đạo 

và đường đời: “Hễ thọ giáo với một thầy thì tỉ như con một cha, phải thương yêu nhau; 

liên lạc nhau, giúp đỡ nhau, lấy lòng thành thật mà đối đãi nhau, dìu dắt nhau trong 

đường đạo và đường đời.”108. Đạo Cao Đài cũng yêu cầu con người ta phải sống bao 

dung, không ganh ghét, nghi kị nhau, phải biết sống hòa thuận với nhau, phải biết ôn 

hòa, lương thiện, khiêm nhường khi giao tiếp với người khác: “Nhập đạo rồi thì phải 

quên những việc oán thù nhau khi trước; phải tránh việc ganh ghét, tranh đua và kiện 

cáo; phải nhẫn nhịn và hòa thuận với nhau...”; hay “Ra giao thiệp với đời thì phải tập 

và giữ tánh ôn, lương, cung, khiêm, nhượng”109. Đạo Cao Đài còn yêu cầu các tín đồ 

phải làm sao giữ được mối quan hệ sao cho khăng khít., phải biết chia sẻ và giúp đỡ lẫn 

nhau khi cần: “Đối với hàng đạo hữu phải nuôi nấng cái tình thù tạc với nhau, cho khắn 

 
105 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 19. 
106 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 22. 
107 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 19-20. 
108 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 19. 
109 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 19. 



 96  
 

khít cái dây liên lạc...”110; “Một người trong đạo gặp tai nạn thình lình, thì bổn đạo trong 

họ hãy tùy hỉ chung nhau, tư trợ cho qua lúc ngặt nghèo.”111 

Trong một nghiên cứu, Đinh Quang Tiến đã đúng khi cho rằng, sự ra đời của đạo 

Cao Đài đáp ứng nhu cầu gắn kết cộng đồng của người dân Nam Bộ. Khi gia nhập vào 

đạo, các sinh hoạt hàng ngày, hoạt động sản xuất, và những việc hệ trong của đời người 

như cưới hỏi, tang ma,... đã được thiêng hóa, trở thành ràng buộc, trở thành trách nhiệm 

của mỗi người. Nó hoàn toàn mang tính tự giác và tự nguyện. "Chính sự gắn kết về mặt 

tâm linh này đã làm cho con người ta gắn bó với nhau hơn, yêu thương nhau hơn và 

giúp cho đạo Cao Đài đứng vững trước những biến động của lịch sử xã hội. Nó cũng là 

lực hấp dẫn, lôi kéo người dân tin theo và mong muốn được đóng góp một phần vào 

công việc chung của cộng đồng và “trở thành một giá trị đạo đức đáng quý.”112 

Có thể thấy, những đóng góp và hy sinh cho cộng đồng chung cũng là một phẩm 

chất đạo đức rất đáng quý của tín đồ đạo Cao Đài. Với tín đồ đạo Cao Đài, việc thực 

hành tam công (công phu, công quả, công trình) rất quan trọng. Lập công quả là phải 

hy sinh những lợi ích riêng tư vì đạo, vì xã hội, cũng là bước để trưởng thành trên con 

đường tu tập đạo đức. Nó là một trong những mục đích sống, là trách nhiệm, nghĩa vụ 

mà người Cao Đài rất coi trọng. Ở điểm này, Đinh Quang Tiến trong công trình của 

mình đã chỉ ra rằng, trong hoàn cảnh đất nước bị xâm lược, “yêu nước, theo cách mạng 

để thay đổi cuộc sống bị áp bức” đã trở thành một trong những biểu hiện cao đẹp khác 

của tinh thần hy sinh hết mình vì cộng đồng, vì người khác của tín đồ đạo Cao Đài113. 

Đa số các nhán/phái của đạo Cao Đài đã tham gia vào công cuộc kháng chiến chống 

ngoại xâm của dân tộc, thậm chí một số chức sắc Cao Đài bị thực dân Pháp bắt, chịu 

cảnh tù đày114. Một số chức sắc, tín đồ Cao Đài còn “tích cực tham gia hoạt động cách 

mạng, tích cực đóng góp vào sự nghiệp giải phóng đất nước”.  

Theo thống kê, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, các 

nhánh/phái Cao Đài đã “có hơn 4.000 liệt sĩ, 10.000 thương binh, 400 bà mẹ Việt Nam 

anh hùng và nhiều gia đình có công với cách mạng, nhiều huân, huy chương được Nhà 

 
110 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 19. 
111 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 21 
112 Đinh Quang Tiến (2017), Tlđd, tr 82. 
113 Đinh Quang Tiến (2017), Tlđd, tr 86. 
114 Đinh Quang Tiến (2017), Tlđd, tr 87. 
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nước trao tặng,...”115. Và trong giai đoạn hiện nay, tín đồ đạo Cao Đài đã có những hoạt 

động tích cực trong các phong trào từ thiện xã hội, các phong trào phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội,... ở địa phương, và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc.  

Nhìn chung, quan niệm sống có trách nhiệm, nhân ái, yêu thương, khiêm nhường, 

hết lòng giúp đỡ người khác, hy sinh vì người khác,... là những giá trị đạo đức cao đẹp 

của cộng đồng tín đồ đạo Cao Đài.  

3.4.2. Giá trị đạo đức của Phật giáo Hòa Hảo 

Chủ trương học Phật tu nhân nên trong giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo rất đề cao 

đức tính hiếu thuận và nhẫn nhịn trong gia đình và cộng đồng. Nghĩa là giá trị đạo đức 

của Phật giáo Hòa Hảo luôn hướng các tín đồ sống đời sống trong sạch và cao thượng.  

Đối với cá nhân tín đồ, Bát nhẫn không chỉ được xem là những chuẩn mực trong 

tu tập, xử thế mà còn là chuẩn mực đạo đức trong ứng xử giữa những người đồng đạo, 

giữa những người theo đạo này với những người theo đạo khác,... Vì thế, Bát nhẫn đòi 

hỏi tín đồ đồ phải kiên tâm bền chí mới vượt qua khó khăn trên bước đường tu tập. 

Những khó khăn này không ngoài dục vọng, là tham lam, sân hận, si mê, vì thế ở góc 

độ tôn giáo, Bát nhẫn được xem là Hạnh nhẫn. Song Hạnh nhẫn của Phật giáo Hòa Hảo 

không hề cao siêu mà hoàn toàn giản dị, không khó hiểu đối với tín đồ và những người 

không phải là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đó là:  

 “Nhẫn năng xử thế thị nhơn hiền 

 Nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên 

 Nhẫn giả hương lân hòa ý hỉ 

 Nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên 

 Nhẫn tâm nhựt nhựt thường an lạc 

 Nhẫn tánh miên miên đắc bảo tuyền 

Nhẫn đức bình an tiêu vạn sự 

Nhẫn thành phú quới vĩnh miên miên.” 

Nghĩa là, Bát nhẫn khuyên tín đồ phải phát huy khả năng chịu đựng, giữ gìn 

những điều răn cấm. Đối với gia đình và làng xóm láng giềng thì phải có lối sống hài 

hòa, hòa thuận thủy chung, như vậy thì bản thân họ có được hạnh phúc, thanh thản. Cụ 

 
115 Đinh Quang Tiến (2017), Tlđd, tr 88. 
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thể hơn, Bát nhẫn đòi hỏi tín đồ có sức nhẫn nhịn trong ứng xử với đời thì mới là bậc 

hiền giả. Bởi trong cuộc sống, con người vì những dục vọng tiền tài, danh vọng,.. sẽ sẵn 

sàng chà đạp lên phẩm giá, đạo đức luân lý. Do đó, nếu không nhẫn nhịn thì dễ dẫn đến 

sự va chạm cãi vã, tranh chấp, kiện tụng,... làm cho đời sống trở nên ngột ngạt, căng 

thẳng.  

Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, không phải con người có được sự nhẫn 

nhịn ngay mà cần phải có sự rèn luyện, hơn nữa, có những xung đột không dễ dàng làm 

hòa trong một sớm một chiều. Khi đã phát tâm học đạo, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải 

giữ giới theo "Lời khuyên bổn đạo" hay còn gọi là Tám điều răn cấm. Đồng thời càng 

phải trau dồi đức nhẫn nhịn mới tuân thủ đầy đủ những điều răn cấm. Bởi bếu không có 

sự kiên tâm bền chí, thì tín đồ sẽ không làm được việc gì đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, 

thực hành nghiêm cẩn tám lời khuyên răn này, phần lớn tín đồ gặp nhiều khó khăn trong 

cuộc sống hàng ngày, song với tấm lòng hướng thiện, đức nhẫn nhịn sẽ giúp cho tín đồ 

có được thân tâm thanh tịnh, đây cũng là bổn phận, trách nhiệm của tín đồ Phật giáo 

Hòa Hảo: 

 “Gìn giới cấm sửa tâm ô tạp, 

 Niệm Phật thì phải dẹp lòng tà” 

Hay:  

 “Chi cho bằng ta sớm lo toan, 

Gìn giới luật nghe Kinh trọng Phật" 

Trong gia đình, người cha được xem là chủ nhà. Do đó, việc giáo dục con cái, 

việc lo toan dựng vợ gả chồng cho con đều do người cha quyết định. Ngược lại, bổn 

phận của con phải tôn thờ cha mẹ, như tôn thờ Đức giáo chủ. Ta có thể thấy rõ giá trị 

đạo đức này ở Ân tổ tiên cha mẹ. Cha mẹ phải trải qua biết bao khó nhọc để sinh ra ta, 

nên ta phải biết ơn cha mẹ. Muốn vậy, thứ nhất, con cái phải ngoan ngoãn, chăm chỉ 

nghe lời cha mẹ để không làm phiền lòng cha mẹ. Thứ hai, nếu như cha mẹ có làm điều 

gì lầm lỗi, trái với lẽ thường thì con cái phải cố gắng hết sức tìm cách khuyên ngăn. 

Song điều quan trọng là con cái lo tu dưỡng để báo đền cha mẹ, sao cho cha mẹ không 

bị đói rách, bệnh hoạn, ốm đau; đồng thời tu dưỡng nhằm tránh sự hòa thuận trong anh 

em, tạo hạnh phúc trong gia đình để cha mẹ vui lòng thoả mãn.  



 99  
 

Cách ứng xử trong quan hệ hôn nhân gia đình cũng là vấn đề quan trọng trong 

tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Trong quan hệ vợ - chồng, người chồng là người chủ, là mẫu 

mực của yêu thương và chung thủy với vợ, giúp vợ trong những công việc nhà, làm vui 

lòng vợ,… ngược lại, người vợ phải có nhiệm vụ đáp lại tình cảm đó, thực hiện thiên 

chức làm vợ, làm mẹ, giúp cho người chồng chăm sóc bố mẹ, tránh những hành vi tiêu 

cực,… những quan hệ này chúng ta thấy rõ ảnh hưởng của kinh Giáo thọ Thi ca la việt 

của Phật giáo đến Phật giáo Hòa Hảo.  

Ngày nay, chúng ta thấy, trong các gia đình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, quan hệ 

hôn nhân gia đình thường hạnh phúc. Ở đây, họ thường có sự tôn trọng lẫn nhau nên ít 

có sự cãi vã, xung đột,… Có thể nói, quan hệ hôn nhân gia đình là tấm gương đạo đức 

không chỉ cho con em của họ noi theo mà còn có ảnh hưởng đến các cộng đồng khác 

đạo. Chẳng hạn, ở vị trí người cha trong gia đình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có thể thấy, 

người cha rất chú trọng giáo dục con cái ngay từ khi còn nhỏ trên tinh thần vị tha, bao 

dung, hướng thiện, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng. Trên phương diện tôn 

giáo, Phật giáo Hòa Hảo không chú trọng nghi lễ rườm rà mà thay vào đó những nghi 

lễ đơn giản trong gia đình. Tuy nhiên, vào các ngày lễ trọng của Phật giáo Hòa Hảo, vị 

trí, vai trò của người đứng đầu gia đình thường xuyên nhắc nhở, dạy bảo con cái phải 

thực hành nghiêm túc những điều nên và không nên do Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ đã dạy. 

Sở dĩ có được những điều này, Bát nhẫn được xem là nguồn gốc của hạnh phúc gia 

đình. Vợ chồng hạnh phúc, yêu thương nhau, con cái hòa thuận là trên nền tảng nhẫn. 

Trong cuộc sống gia đình, đương nhiên không phải lúc nào cũng hạnh phúc mà còn 

nhiều trở ngại, khiến cho không khí gia đình căng thẳng. Nếu vợ chồng không nhẫn 

nhịn mà nặng lời sẽ khiến gia đình đổ vỡ. Cho nên: “Chồng giận thì vợ làm lành/ Miệng 

cười hớn hở rằng anh giận gì?"... 

Đối với làng xóm láng giềng, dù không muốn, song con người rất khó tránh va 

chạm trong quá trình sinh sống. Song làm sao khi va chạm lại không làm mất lòng nhau. 

Do đó, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo khuyên tín đồ phải biết nhún nhường, thông cảm với 

nhau sẽ dung hòa được mâu thuẫn, hóa giải được những hiểu lầm. Vấn đề này cũng phù 

hợp với các giá trị đạo đức luân lý của người Việt Nam: "Bán anh em xa mua láng giềng 

gần". Ở môi trường rộng hơn là xã hội, giá trị đạo đức, luân lý của Phật giáo con thể 

hiện rõ ở những lời khuyên răn của Đức giáo chủ: 
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Dương trần phải rán làm hiền 

Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân116  

Biết nhẫn nhịn trong ứng xử cộng đồng là đem lại hòa khí cho mọi người trong 

xã hội. Song cũng phải tùy bối cảnh mà xử sự:  

“ Đấng nam nhi ẩn nhẫn tùy thời 

Vậy mới gọi khôn ngoan hữu chí” 

 Hoặc:  

“Ai chưởi mắng thì ta giả điếc, 

 Đợi cho người hết giận ta khuyên. 

Chữ Nhẫn hòa ta để đầu tiên, 

Thì đâu có mang câu thù oán” 

Qua đó, Đức giáo chủ cũng phê phán những người coi trọng tiền bạc, khinh 

thường nhân nghĩa, những người sống không có mục đích, gay gắt những người sống 

không có mục đích, sống phó thác cho số phận, thiếu ý chí vươn lên trong cuộc sống: 

Tằm sức nhỏ còn làm nên kén 

Người không lo có thẹn hay chăng117   

Không chỉ khơi dậy trong con người sống có mục đích, trách nhiệm mà  Đức 

giáo chủ còn khơi dậy lòng nhân ái, trọng tình trọng nghĩa,… hình thành nếp sống chân 

tình giữa những người có đạo và ngoài đạo, hạn chế tính tham lam, ích kỷ, dục vọng 

khiến con người có những hành động đi ngược với luân thường đạo lý. Vì thế, giá trị 

đạo đức, luân lý của Phật giáo Hòa Hảo đã và đang hướng tín đồ đến những giá trị nhân 

bản hơn, cao đẹp hơn, góp phần hoàn thiện nhân cách con người và tạo nên môi trường 

xã hội lành mạnh, một đời sống tinh thần ấm áp lòng người. 

Nhẫn khiến cho con người hàng ngày được vui vẻ, bởi theo quan niệm của Phật 

giáo Hòa Hảo, người đã có lòng nhẫn thì không còn tranh chấp nên không phải chịu khổ 

tâm cực trí. Họ có thái độ bình yên trước những nghịch cảnh cuộc đời. Do đó, đối với 

tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, không phải chỉ biết Nhẫn suông, mà Nhẫn phải gắn liền với 

mỗi con người ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Bởi phải biết nhẫn trước những 

 
116 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (2012), Sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tái bản lần thứ 7, Nxb 

Tôn giáo, Hà Nội, tr43 
117 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (2012), Sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tái bản lần thứ 7, Nxb 

Tôn giáo, Hà Nội, tr138 
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nghịch cảnh trong cuộc sống, những điều không may, những bất hạnh,... thì Nhẫn là yếu 

tố quan trọng để vượt qua nó. Vì thế, người có được tính nhẫn không những được danh 

thơm mà còn được lối ứng xử độ lượng, là bước tiến trên con đường tu tập. Có thể thấy, 

ở những cộng đồng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, gia đình thường có hai đến ba thế hệ ông 

bà, cha mẹ và con cái sống hòa thuận, thương yêu nhau. Mâu thuẫn gia đình hay tình 

trạng ly hôn, tệ nạn xã hội ít hơn so với các cộng đồng khác. Do đó, quan hệ làng xóm 

láng giềng cũng tốt đẹp hơn trên tinh thần tương thân tương ái, nhất là khi gia đình nào 

đó gặp khó khăn, hoạn nạn,… Đây là giá trị đạo đức, luân lý nổi trội của Phật giáo Hòa 

Hảo. Sâu sa hơn, trong bối cảnh xã hội hiện này, giá trị đạo đức, luân lý của Phật giáo 

Hòa Hảo đã góp phần chế định, điều chỉnh tư duy, hành vi của tín đồ, duy trì phong tục 

truyền thống, giá trị đạo đức, văn hóa, làm hạn chế, giảm bớt những suy thoái đạo đức 

xã hội do nền kinh tế thị trường đem lại. 

Thực hiện giáo lý Phật giáo Hòa Hảo nhằm đem lại cho tín đồ, cộng đồng sự 

bình an, hạnh phúc và đây là giá trị đạo đức luân lý mà Phật giáo Hòa Hảo đem lại cho 

con người. Trên phương diện tu tập, Bát nhẫn đem lại sự tinh tấn trong tu tập, đồng thời 

mang lại sự bình yên trong tâm của mỗi tín đồ. Tám điều nhẫn mà Đức giáo chủ đã chỉ 

dạy không chỉ có ảnh hưởng đến tín đồ mà còn cả người dân trong vùng. Nếu tất cả mọi 

người thực hành rốt ráo bát nhẫn thì thế giới hòa bình, bởi tám điều này có độ phổ quát 

ở nhiều cấp độ, cá nhân, cộng đồng, xã hội. Và nó còn là những chuẩn mực đạo đức quy 

định ứng xử giữa con người với con người trong các bối cảnh khác nhau, từ gia đình 

đến làng xóm láng giềng, và xã hội. Mặc dù không chỉ có giáo lý Phật giáo Hòa Hảo 

mới đề cập đến chữ Nhẫn, song có thể thấy, chữ nhẫn đã được hiện thực hóa một sách 

sống động, vừa là trong đời sống tu tập của tín đồ, vừa là ứng xử trong đời sống thế tục. 

Đây là giá trị đạo đức, luân lý của Phật giáo Hòa Hảo trong lịch sử và hiện tại. Vì vậy, 

có thể nói Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ đã thành công trong việc đưa những giá trị đạo đức 

của tôn giáo vào cuộc sống đời thường của mỗi người dân. Làm cho cuộc sống của họ 

trở lên ý nghĩa hơn trong bối cảnh xã hội loạn ly. 

Tóm lại, giá trị đạo đức, luân lý của Phật giáo Hòa Hảo vừa được kế thừa từ các 

tôn giáo trước đó và thể hiện cụ thể trên nền tảng học Phật tu nhân. Nền tảng này, trong 

đó cốt yếu là Bát nhẫn, không chỉ thôi thúc tín đồ rèn luyện mà còn cả những người có 

thiện cảm với Phật giáo Hòa Hảo, hướng họ trở thành những người số có tâm, có đức,… 
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khiến cho con người sống trong cộng đồng xã hội ứng xử với nhau trên tinh thần hiếu 

nghĩa, khoan dung, độ lượng, làm cho cộng đồng xã hội gắn kết bền chặt. Trên phương 

diện tôn giáo, thực hành giáo lý rốt ráo là gạt bỏ vô minh, tiêu diệt tham dục và luôn ghi 

nhớ và thực hiện Tứ ân. Do đó, có thể thấy, trên phương diện lý luận, giáo lý Phật giáo 

Hòa Hảo mà cốt lõi là các điều răn của Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ góp phần đáng kể vào 

quá trình hình thành các giá trị đạo đức xã hội, làm phong phú hơn quan niệm về đạo 

đức, luân lý của người Việt Nam, nhất là ở vùng Nam bộ. Trên phương diện thực tiễn, 

có thể nói, trong cộng đồng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hiện nay, các giá trị đạo đức, luân 

lý thể hiện rất rõ trong nếp sống, ứng xử hàng ngày, trong đám cưới hay trong tang ma, 

và khác với các cộng đồng tôn giáo khác. Mặt khác, giá trị đạo đức, luân lý của Phật 

giáo Hòa Hảo vừa tiếp thu từ các tôn giáo khác lại vừa hấp thu các giá trị đạo đức, luân 

lý xã hội, nên trong đạo đức của Phật giáo Hòa Hảo vừa mang tính tôn giáo lại vừa 

mang tính thế tục, nên gắn bó mật thiết với dân tộc mà Tứ ân thể hiện rõ tinh thần này. 

  



 103  
 

Tiểu kết chuyên đề 3 

Ở chương này, như chúng ta đã thấy sự khác nhau về giá trị đạo đức ở các tôn 

giáo. Điều này, theo chúng tôi có lý do có bản là từ nhận thức không đồng nhau của các 

tôn giáo. Với Phật giáo, giá trị nhận thức ít bàn về các vấn đề chính trị, mà chủ yếu là 

con người và những vấn đề liên quan đến con người. Do đó, giá trị đạo đức của Phật 

giáo rất nổi bật. Trong đó, các quan hệ ứng xử giữa con người với con người được chú 

trọng. Đó là các mối quan hệ trong Tăng đoàn, trong cộng đồng, giữa tu sĩ với người 

dân,… đều căn cứ trên nền tảng giáo lý Phật giáo, trong đó phép Lục hòa được đề cao. 

Trên phương diện tín đồ, ngoài phép Lục hòa thì các giới luật Phật giáo không chỉ là 

nền tảng đạo đức mà còn là nền tảng tu dưỡng tâm linh. Đối với Phật tử, những người 

ưu chuộng Phật giáo, giáo lý Nhân quả, Thập nhị nhân duyên, tư tưởng từ bi hỷ xả,… 

Nói cách khác, giá trị đạo đức Phật giáo là hướng con người sống cuộc đời phạm hạnh, 

thanh thản, giàu tình yêu thương,… và là cơ sở giác ngộ, giải thoát. 

Với đạo Công giáo và đạo Tin Lành, cũng như Phật giáo, giá trị đạo đức được 

quy định từ kinh điển và do đó có những giá trị đạo đức chung bởi hai tôn giáo này đều 

lấy Kinh Thánh làm nền tảng thực hành như giá trị kính Chúa – yêu người là giá trị phổ 

quát của cộng đồng tín đồ Công giáo và Tin Lành. Hay nói các khác, giá trị đạo đức 

chính là khuyến khích tín đồ suy nghĩ, hành động tích cực, đồng thời tránh xa những 

suy nghĩ, hành động tiêu cực,… Song, với đạo đức đạo Tin Lành lại nhấn mạnh hơn 

đạo đức, trách nhiệm cá nhân so với đạo Công giáo.  

Với Islam giáo, giá trị đạo đức thể hiện chủ yếu trong kinh Qur’an. Trong đó, giá 

trị cơ bản những ứng xử giữa con người với con người, đặc biệt là phải ứng xử đạo đức 

với cha mẹ. Nếu tín đồ nào đối xử với cha mẹ tệ bạc thì đó là trọng tội và bị trừng phạt 

rất nghiêm khắc. Như vậy, hiếu thảo với cha mẹ vừa là bổn phận vừa là nghĩa vụ và đây 

là giá trị nổi trội trong Islam giáo. Ngoài ra, giá trị đạo đức của Islam giáo còn là bố thí, 

cấm giết người, cấm ngoại tình,… 

Với đạo Cao Đài, những giá trị đạo đức của đạo này thể hiện rõ ở các nguyên tắc 

ứng xử giữa con người với con người trên cơ sở tình yêu thương, sự nhẫn nhịn, hòa 

thuận, khiêm cung,… Những giá trị đạo đức này có sự tương đồng với các nguyên tắc 

các tôn giáo khác,… Song điểm dễ nhận thấy, giá trị đạo đức của đạo Cao Đài có ảnh 

hưởng từ giới luật Phật giáo, Nho giáo nhằm hướng tín đồ xây dựng nếp sống giản dị, 
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hài hòa, độ lượng và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Nếp sống này 

là nền tảng cơ bản để tín đồ tu dưỡng tâm linh. Còn với Phật giáo Hòa Hảo, giá trị đạo 

đức của tôn giáo này ảnh hưởng lớn từ Phật giáo. Chủ trương học Phật tu thân nên giá 

trị đạo đức chính là ở đức hiếu thuận, nhẫn nhịn trong ứng xử của cá nhân, gia đình và 

cộng đồng. Do đó, giá trị đạo đức mà chúng ta thấy rõ ở tôn giáo này chính là sự thể 

hiện trong hạnh phúc gia đình của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, góp phần đáng kể vào quá 

trìn hình thành các giá trị đạo đức xã hội.  
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Chuyên đề 4 

GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA TÔN GIÁO 

Về giá trị văn hóa, nhóm biên soạn căn cứ theo Luật Di sản văn hóa làm cơ sở 

phân loại bao gồm hai dạng giá trị văn hóa vật thể và giá trị văn hóa phi vật thể. Về giá 

trị văn hóa vật thể bao gồm sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học như 

di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia,... Về giá 

trị văn hoá phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được 

lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng các hình thức lưu giữ, lưu truyền 

khác như chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, nếp sống, lễ hội,…118. Do đó, về giá 

trị văn hóa vật thể của các tôn giáo có thể kể đến chùa tháp, nhà thờ, thánh thất,… các 

di vật, cổ vật của các tôn giáo này,… Về giá trị văn hóa phi vật thể của các tôn giáo có 

thể kể đến lễ hội, tác phẩm văn học Phật giáo, Công giáo,... nghệ thuật hội họa, điêu 

khắc của các tôn giáo được lưu giữ ở cơ sở thờ tự,… 

4.1. Giá trị văn hóa của Phật giáo 

4.1.1. Văn hóa vật thể 

Đến nay, Phật giáo đã hiện diện ở nước ta khoảng 2.000 và văn hóa Phật giáo đã 

trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất cấu thành văn hóa truyền thống dân 

tộc. Sở dĩ có được nền văn hóa Phật giáo Việt Nam đa dạng, phong phú như vậy, bản 

thân Phật giáo khi truyền đến đã uyển chuyển thích ứng với tín ngưỡng, phong tục tập 

quán của người dân và tạo nên những nét đặc sắc riêng so với các vùng miền, các nền 

văn hóa khác.  

Đến nay, di sản Phật giáo Việt Nam rất phong phú, đa đạng và trải dài trong suốt 

tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là những ngôi chùa, tháp ẩn mình trong thiên 

nhiên, trong không gian thanh tịnh ở làng quê; đó là nghệ thuật kiến trúc, hệ thống tượng 

thờ, hoành phi, câu đối, bi ký,... mang nhiều giá trị văn hóa Phật giáo. Và chúng ta con 

thấy, giá trị văn hóa Phật giáo có những ảnh hưởng lớn trong nếp sống, nếp nghĩ, trong 

thơ ca, ca dao của người Việt Nam, đặc biệt là trong lễ hội Phật giáo,... 

 
118 Xin xem thêm Luật Di sản văn hóa 
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Có thể nói, các giá trị của Phật giáo như nhận thức, đạo đức Phật giáo,… đã được 

người dân tiếp thu một cách tự nhiên và trong từng thời kỳ lịch sử, Phật giáo tiếp tục 

phát triển và có vị trí, vai trò to lớn trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc 

Việt Nam. Đồng thời, văn hóa Phật giáo ngày càng lan tỏa, hòa quyện với văn hóa Việt 

Nam, đến mức rất khó bóc tách rõ ràng đâu là văn hóa Phật giáo và đâu là văn hóa bản 

địa. Nghĩa là, văn hóa Phật giáo không chỉ là một trong những thành tố quan trọng kiến 

tạo nên văn hóa dân tộc mà còn đem lại những giá trị to lớn cho văn hóa dân tộc trên 

nhiều phương diện vật chất và tinh thần. Và có thể thấy, giá trị văn hóa Phật giáo Việt 

Nam được thể hiện trên hai phương diện chính là văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. 

Ngày nay, chúng ta thấy nhiều ngôi chùa cổ được hưng công xây dựng trong một 

khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tạo nên những danh lam thắng cảnh nổi tiếng cả nước 

như chùa Hương, chùa Thầy, chùa Tây Phương (Hà Nội), chùa Bổ Đà (Bắc Giang), 

chùa Thiên Mụ (Huế),... Ở những nơi đó, tổng thể ngôi chùa là một tổ hợp nhiều công 

trình kiến trúc nghệ thuật hài hòa với cảnh quan thiên nhiên,… Ngoài các ngôi chùa là 

danh lam thắng cảnh thì còn rất nhiều ngôi chùa ẩn mình trong thiên nhiên ở các làng 

quê nhưng cũng không kém phần đặc sắc về giá trị kiến trúc, điêu khắc,… như chùa 

Keo (Nam Định), chùa Mét (Hải Phòng), chùa Báo Quốc (Huế), chùa Thập Tháp Di Đà 

(Bình Định),… Phần lớn các ngôi chùa cổ đều có tam quan, tháp, chính điện, sân 

vườn,... Tam quan ở nhiều ngôi chùa đơn giản, nhưng nhiều ngôi chùa, Tam quan là 

một công trình kiến trúc độc đáo như Tam quan chùa Bổ Đà (Bắc Giang), Tam quan 

chùa Thiên Mụ (Huế), Tam quan chùa Linh Ứng (Đà Nẵng),… và tam quan cũng là 

công trình chuyển tải nhiều giá trị triết lý Phật giáo; tháp là kiến trúc độc đáo, có thể là 

tháp thờ Phật, hay tháp mộ sư,… Tháp không chỉ tôn vinh cho vẻ đẹp của ngôi chùa mà 

còn là minh chứng cho lịch sử ngôi chùa như tháp chùa Phật Tích, Bút Tháp (Bắc Ninh), 

chùa Phổ Minh (Nam Định), chùa Quỳnh Lâm (Quảng Ninh),… thậm chí có những 

ngôi chùa cả cả một quần thể tháp mộ nổi tiếng như chùa Bổ Đà (Bắc Giang),… 

Trong chính điện các ngôi chùa thuộc Phật giáo Bắc tông là hệ thống tượng Phật 

vô cùng phong phú. Trong Phật điện hiện diện đầy đủ cả Tam thế Phật, chư Bồ tát, La 

hán, Hộ pháp và các vị thần linh bản địa,… và hệ thống tượng được điêu khắc với nhiều 

tư thế khác nhau theo quan điểm, triết lý đạo Phật. Còn ở các ngôi chùa Phật giáo Nam 

tông ở vùng Nam bộ, nhất là Tây Nam Bộ thì chỉ bài trí một số pho tượng. Trong đó, 
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tượng Phật Thích Ca Mâu Ni là trung tâm trong tư thế ngồi hoặc tư thế nằm,… Trên các 

cấu kiện kiến trúc, nhất là ở trên các kiến trúc gỗ là nơi được các nghệ nhân thể hiện 

nhiều mảng chạm khắc thể hiện triết lý Phật giáo sâu sắc,.. Do đó, quả không sai khi có 

nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, ngôi chùa là bảo tàng nghệ thuật điêu khắc sống động 

hay mái chùa che chở hồn đân tộc. Như vậy, ngôi chùa là một không gian văn hóa Phật 

giáo đậm đặc với các công trình, hệ thống tượng tròn trên Phật điện, di vật gắp bó chặt 

chẽ, hài hòa với thiên nhiên.  

Trở lại vấn đề lịch sử, trước thế kỷ 10 đến nay dấu vết những ngôi chùa, tháp 

không còn, nên rất khó xác định quy mô, kết cấu kiến trúc của ngôi chùa, tháp. Mặc dù, 

theo lịch sử Phật giáo Việt Nam đã nhắc đến một số ngôi chùa mà các thiền sư tu tập, 

truyền bá Phật giáo như chùa Dâu – nơi thiền sư Tì Ni Đa Lưu Chi hoằng pháp; chùa 

Kiến Sơ – nơi Thiền sư Vô Ngôn Thông tu tập và truyền pháp,… Từ thời Lý, khi vua 

Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, thấy rồng vàng bay lên bèn đặt tên là Thăng 

Long. Vua Lý Thái Tổ vốn học tập ở chùa Lục Tổ nên bản thân Ngài thấm nhuần tư 

tưởng, giáo lý Phật giáo. Nên khi dời đô về Thăng Long, Ngài đã lệnh xây dựng một 

loạt chùa ở Thăng Long, Bắc Ninh và cả nơi biên viễn. Đến nay, chúng ta vẫn còn thấy 

nhiều ngôi chùa thời Lý, mặc dù trải qua thời gian đã được tu bổ nhiều lần. Đó là chùa 

Phật Tích (Vạn Phúc tự) ở Bắc Ninh được xây dựng vào năm 1057. Văn bia Vạn Phúc 

đại thiền tự bi cho biết quy mô chùa rất lớn (100 tòa), có bày 10 con thú đá, trong khuôn 

viên chùa dựng tháp cao, bên trong tôn trí tượng Phật mình vàng cao sáu thước,...; Chùa 

Dạm (Bắc Ninh) xây dựng năm 1086 do Nguyên phi Ỷ Lan đứng ra hưng công xây 

dựng. Đây cũng là ngôi chùa lớn, bởi việc đóng mở cửa hàng ngày cần đến 72 người. 

Sau này, vua Trần Nhân Tông trong bài Đại Lãm Thần Quang tự đã ca ngợi ngôi chùa 

nhưu sau: 

 Thập nhị lâu đài khai họa tục 

Tam thiên thế giới nhập thị mầu 

Dịch nghĩa: 

Mười hai lâu đài mở ra như bức họa 

Ba nghìn thế giới thu vào tầm mắt rộng muôn trùng  
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Chùa Một Cột (Diên Hựu tự) với kiến trúc rất đặc biệt là Phật điện đặt trên một 

cột trụ. Chùa được hưng công xây dựng vào năm 1049 theo giấc mơ của vua Lý Thái 

Tông về Bồ tát Quán Thế Âm ngồi trên tòa sen,... 

Bên cạnh những đại danh lam, thì những pháp khí Phật giáo cũng rất nổi tiếng 

như  An Nam đại tứ khí gồm: 

1. Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm (Quảng Ninh) mà trong đó có pho tượng Phật 

Di Lặc được làm bằng đồng. Theo văn bia cho biết tượng cao 6 trượng, đặt trong một 

tòa Phật điện cao 7 trượng;  

2. Tháp Báo Thiên được làm 12 tầng, cao 20 trượng do vua Lý Thánh Tông cho 

xây dựng vào năm 1057 trên khuôn viên chùa Sùng Khánh (Hà Nội) và tháp Báo Thiên 

được xem là đệ nhất danh thắng kinh đô;  

3. Chuông Quy Điền được vua Lý Nhân Tông đúc năm 1101 nhằm cúng dàng 

chùa Một Cột (Diên Hựu). Song vì chuông đúc xong to quá lên không treo nổi, đành để 

ngoài ruộng;  

4. Vạc Phổ Minh được đúc bằng đồng vào thời Phật hoàng Trần Nhân Tông. Khi 

đúc xong đặt tại sân chùa Phổ Minh (Nam Định). Vạc lớn đến mức, trẻ con có thể chạy 

trên thành vạc.  

Đến nay, An Nam đại tứ khí và nhiều di sản văn hóa của nước ta đều không còn 

do chính sách hủy diệt văn hóa của giặc Minh vào đầu thế kỷ 15. 

Ở thời Lê Trung Hưng, Nho giáo được các vị vua, nhất là thời Lê Sơ lấy làm hệ 

tư tưởng chính trị, Phật giáo tuy không còn vị trí vai trò như thời Lý – Trần, song vẫn 

hiện diện trong đời sống sinh hoạt của nhân dân. Một số quý tộc nhà Lê cũng nghiên 

cứu, sử dụng nghi lễ Phật giáo trong các nghi lễ cầu mưa,…  

Đáng chú ý trong thời này, do biến động chính trị xã hội, ở thời Mạc rồi đến thời 

Trịnh – Nguyễn phân tranh thì Phật giáo được phục hồi và phát triển. Nhiều ngôi chùa 

thời kỳ này được xây dựng với sự quan tâm lớn từ chính quyền. Có thể kể đến chùa Bà 

Tấm (Hà Nội), chùa Thanh Hà (Hải Dương) được xây dựng từ thời Lý, song đến thời 

Mạc tu bổ khang trang; chùa Bối Khê, chùa Trăm Gian (Hà Nội) được xây dựng từ thời 

Trần, nhưng đến thời Mạc được tu bổ, mở rộng quy mô,…  

Nghệ thuật điêu khắc Phật giáo thời Mạc để lại dấu ấn đậm nét trong dòng chảy 

văn hóa dân tộc. Tượng Phật thời Mạc mang nhiều nét gần gũi với con người, mang 
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tính nhân bản cao như bộ tượng Tam thế ở chùa Nành, chùa Lệ Mật, chùa Thầy (Hà 

Nội), tượng Bồ tát Quán Thế Âm ở chùa Đồng Ngọ (Hải Dương),… Ở miền Trung và 

miền Nam, với sự xuất hiện của các thiền sư Trung Quốc và Việt Nam đã làm cho Phật 

giáo nơi đây phát triển, nhiều ngôi chùa cũng được xây dựng như chùa Thiên Mụ (Huế), 

chùa Thập Tháp Di Đà (Bình Định),… song mang dáng dấp đặc trưng cung đình,… 

Thời Nguyễn (1802-1945), chùa tháp được xây dựng nhiều cũng để lại nhiều dấu 

ấn đặc sắc. Ở miền bắc, chùa vẫn được quan lại và nhân dân quan tâm xây dựng, tu bổ, 

ở miền Trung và miền Nam, chùa tháp được triều Nguyễn quan tâm nhiều hơn nên nhiều 

Tổ đình lớn được triều đình đầu tư tu bổ như chùa Báo Quốc (Huế), chùa Vạn Đức (Hội 

An), chùa Thiên Hương (Bình Định),… 

Nhìn chung, di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam rất phong phú, đa dạng và được 

vun bồi qua nhiều thời kỳ lịch sử. Trong số đó, sự hiện diện của pho tượng Phật A Di 

Đà chùa Phật Tích (Bắc Ninh), tượng Bồ tát Chuẩn Đề chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), tượng 

Tam thế chùa Thầy (Hà Nội),… tòa Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), 

chùa Đồng Ngọ (Hải Dương),… còn lại đến ngày nay là những minh chứng sống động 

cho một nền văn hóa Phật giáo Việt Nam. 

Ngoài ra, còn phải kể đến hàng trăm văn bia, hoành phi, câu đối, pháp khí Phật 

giáo mang những giá trị lớn trên nhiều phương diện như lịch sử, văn hóa, mỹ thuật, 

khảo cổ,… mà đến nay chúng ta mới chỉ khai thác được một phần.  

4.1.2. Văn hóa phi vật thể 

Nếu như giá trị văn hóa vật thể Phật giáo thể hiện ở đường nét hình khối thì giá trị 

văn hóa phi vật thể Phật giáo lại là hệ thống tư tưởng, triết lý, các nghi lễ, lễ hội,… thể 

hiện không gian thời gian, trong tư tưởng, sinh hoạt của cá nhân, cộng đồng xã hội. Kết 

hợp cùng với các giá trị văn hóa vật thể Phật giáo tạo thành bản sắc văn hóa cộng đồng.  

Giá trị phi vật thể văn hóa Phật giáo là sự cụ thể hóa tư tưởng, triết lý Phật giáo 

giúp con nhận thức được khổ đau, cách thoát khổ đau nhằm mang lại hạnh phúc, an lạc 

cho người dân. Phật giáo đề cao lòng từ bi, vô ngã, vị tha, khuyến khích con người làm 

điều thiện, tránh xa hay ngăn ngừa điều ác. Bên cạnh đó, Phật giáo luôn khuyến khích 

con người thực hành Ngũ giới, thập thiện để làm cho mình có được đời sống văn hóa 

tinh thần giàu tính nhân bản,… Bởi chỉ cần một phần nào giới luật thấm nhuần trong tư 
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tưởng, lối sống con người thì nhân loại đã giảm đi rất nhiều mà Phật giáo cho rằng là 

nghiệp ác và như thế cuộc sống sẽ trở lên hòa bình hơn rất nhiều.  

Ở một phương diện khác, giá trị văn hóa phi vật thể Phật giáo còn góp phần thức 

tỉnh lương tri con người, làm cho con người sống độ lượng, khoan dung, nhân ái. Chẳng 

hạn, trong cộng đồng xã hội, khát vọng về một cuộc sống thanh bình chỉ được hiện thực 

hóa khi đời sống được xây dựng trên nền tảng đạo đức giàu tình yêu thương con người, 

chứ không phải là do một đấng tối cao có quyền ban phúc hay giáng họa cho con người. 

Do đó, cá nhân và cộng đồng khi đã thấm sâu tư tưởng, giáo lý Phật giáo không chấp 

nhận điều đó, nghĩa là họ không chấp nhận những giáo điều, không tin tưởng mù 

quáng,... 

Trong lễ hội Phật giáo, trong đó có các lễ hội tiêu biểu như lễ Phật đản, lễ Vu lan 

báo hiếu, và lễ hội mùa xuân,…  

Lễ Phật đản (Vesak) được tổ chức vào ngày 08 tháng 04 hay ngày 15 tháng 04 

âm lịch hàng năm theo Phật giáo Bắc tông và Phật giáo Nam tông. Đây là  kỷ niệm Đức 

Phật đản sinh tại vườn Lâm Tì Ni thuộc Ấn Độ cổ đại119. Tại Đại hội Phật giáo Thế giới 

lần đầu tiên diễn ra tại Colombo (Tích Lan) năm 1950, các thành viên tham gia đại hội 

đã thống nhân ngày Phật đản quốc tế là ngày 15 tháng 4 âm lịch; Vào năm 1999, 34 

quốc gia đã đề nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tôn vinh giá trị đạo đức, văn hóa, tư 

tưởng hòa bình, đoàn kết hữu nghị của Đức Phật. Tại phiên họp thứ 54, mục 174 của 

chương trình nghị sự đã chính thức công nhận Đại lễ Vesak là một lễ hội văn hóa, tôn 

giáo quốc tế của Liên Hợp Quốc. Như thế, Lễ Phật đản đã trở thành một lễ hội mang 

tầm quốc tế. Tín đồ Phật tử hướng sự tôn kính của mình vào Tam bảo (Phật – Pháp – 

Tăng) qua nghi thức Tắm Phật, các hình thức dâng hoa, nghe chư tăng ni thuyết pháp 

và thực hành ăn chay giữ giới. Đồng thời, tín đồ Phật tử thực hành bố thí, từ thiện cho 

những người có hoàn cảnh khó khăn,… Như thế, Lễ Phật đản không chỉ mang ý nghĩa 

là ngày lễ kỷ Đức Phật đản sinh mà còn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là mang lại hạnh 

phúc, niềm vui cho tín đồ Phật giáo nói chung và người dân, nhất là người có hoàn cảnh 

bất hạnh trong cộng đồng.  

 
119 Theo Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Tây Tạng thì ngày này là ngày Tam hiệp: Kỷ niệm Phật đản, Phật 

thành đạo và Phật nhập Niết-bàn. Ngày Phật Đản là lễ Vesak, Tam Hiệp được kỷ niệm vào các ngày khác nhau 

tùy theo quốc gia. 
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Lễ  Vu lan còn được gọi là Lễ Báo hiếu được tổ chức vào ngày 15 tháng 07 âm 

lịch. Đây là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo Bắc tông và phong tục của 

người Việt Nam, Trung Quốc. Theo quan niệm dân gian, đây là ngày mở ngục ân xá 

cho các vong nhân nên có nghi thức cúng cô hồn cho những vong nhân không có nơi 

nương tựa trên dương thế để các vong nhân được siêu thoát về thế giới an lành. Theo 

kinh điển Phật giáo, đây là ngày Tôn giả Mục Kiền Liên muốn cứu mẹ của mình thoát 

khỏi địa ngục nên Đức Phật đã chỉ cho ngài phương pháp giải thoát cho mẹ và cách báo 

hiếu cha mẹ bằng cách cúng dường thực phẩm cho Tăng đoàn vào ngày rằm tháng 7 và 

nhờ hợp lực của chư tăng chú nguyện để cứu độ. Với tấm lòng đại hiếu, Tôn giả Mục 

Kiền đã cứu mẹ của mình khỏi cõi Ngạ quỷ. Vì thế, Lễ Vu lan là ngày lễ hàng năm để 

tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên của kiếp này và nhiều kiếp trước đó. Vào ngày 

này, ngoài các lễ vật như cơm, cháo, bỏng gạo, xôi, chè kho, bánh đa, hoa quả hay gạo 

muối,... cúng cho cô hồn không người hương khói, thì trong mỗi gia đình làm cỗ dâng 

cúng gia tiên – những người đã khuất. Ngày nay, nhiều gia đình, nhất là gia đình Phật 

tử thường làm cỗ chay vào ngày Lễ Vu lan. 

Nhìn chung, lễ hội Phật giáo thường được tổ chức vào mùa xuân, tại chùa – 

không gian văn hóa tâm linh có ý nghĩa rất lớn đối với tín đồ Phật tử. Có những lễ hội 

mang tính lễ hội vùng miền như lễ hội chùa Hương, chùa Thầy (Hà Nội), lễ hội Yên Tử 

(Quảng Ninh), lễ hội chùa Bái Đính (Ninh Bình), lễ hội chùa Bà Thiên Hậu (Bình 

Dương),… Trên phương diện tôn giáo học, trong các lễ hội, có thể nói, nghi lễ Phật giáo 

đóng vai trò quan trọng đặc biệt cấu thành lên văn hóa phi vật thể Phật giáo. Bởi các 

nghi lễ này được thực hành trong một không gian thiêng, khiến cho đời sống tâm linh 

người tham gia phát triển. Người tham gia lễ hội được giao lưu, học hỏi giáo lý, tham 

gia thực hành nghi lễ dù đơn giản chỉ là thắp nén tâm hương hay tham dự cả một khóa 

lễ, hoặc nghe chư tăng giảng pháp,…  

Ngoài thực hành nghi lễ, nhiều hoạt động văn hóa liên quan đến Phật giáo bao 

giờ cũng thu hút nhiều thành phần người dân tham gia, các tích chèo, hát văn chuyển 

tải nhiều giá trị văn hóa Phật giáo. Âm nhạc, ánh sáng, mùi hương trong không gian 

thiêng luôn khiến cho tín đồ Phật tử và người dân khi tham gia lễ hội trải qua nhiều 

cung bậc khác nhau của cảm xúc, làm thức dậy lương tri hướng thiện trong mỗi người, 

khơi dậy lòng từ bi, hỷ xả, tình yêu thương con người,… Như thế, lễ hội Phật giáo là 
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nơi tích hợp nhiều mặt giá trị văn hóa phi vật thể Phật giáo. Con người đến với lễ hội 

không chỉ giao lưu, cộng cảm, tu học Phật pháp và tăng cường cố kết cộng đồng. Họ 

được trải nghiệm trong bầu không khí thấm đẫm văn hóa Phật giáo và khi trở về, họ lại 

là người lan tỏa văn hóa Phật giáo trong cộng đồng.   

Nhìn chung, giá trị văn hóa phi vật thể Phật giáo Việt Nam được thể hiện thông 

qua các ngày lễ Phật giáo, lễ hội Phật giáo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đậm đặc đạo 

lý "uống nước nhớ nguồn" của người Việt Nam. Bởi đây là dịp để con người tưởng nhớ, 

tri ân công đức tổ tiên, các bậc tiền nhân có công với dân với nước,… đồng thời còn là 

nơi thể hiện ước vọng của con người về cuộc sống hạnh phúc, an lành,… Những ngày 

diễn ra lễ hội Phật giáo là một phần sinh hoạt văn hóa quan trọng trong nền văn hóa 

Việt Nam. Bởi qua những hoạt động, sinh hoạt Phật giáo, tín đồ Phật tử, người dân hiểu 

biết thêm về giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp, vị tha trong văn hóa người Việt Nam. Qua 

chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn các danh lam, họ thấu hiểu hơn những giá trị mà Phật 

giáo đem lại cho con người. Do đó, lễ hội Phật giáo đã và đang đáp ứng tổ nhu cầu tín 

ngưỡn của tín đồ Phật tử và người dân trong bối cảnh xã hội đương đại.  

Tóm lại, những giá trị văn hóa (vật thể, phi vật thể) Phật giáo đã in dấu sâu đậm 

trong văn hóa Việt Nam, thể hiện ở những ngôi chùa với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau 

và bên trong ẩn chứa nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật,... Phật giáo; thể 

hiện ở lối sống đạo đức, luân lý của con người Việt Nam. Trong tâm thức người dân 

Việt Nam ưu chuộng đạo Phật, Đức Phật rất gần gũi. Hình tượng ông Bụt hiện với dáng 

vẻ hiền hòa chứ không phải là một vị thần ban phúc giáng họa. Song đồng thời, Đức 

Phật còn là đáng Từ Phụ hết mực nhân từ và tôn kính. Ngài vừa là người thầy chỉ dẫn 

đời sống tâm linh cho tín đồ Phật tử vừa là người thầy đạo đức cho người dân noi theo. 

Sau hàng ngàn năm du nhập, lan tỏa và phát triển, văn hóa Phật giáo đã thẩm thấu trong 

tâm hồn người dân Viêt Nam. Giá trị của của văn hóa Phật giáo chính là cố kết cộng 

đồng xã hội trước những luồng văn hóa, tư tưởng độc hại, nhất là trong bối cảnh đương 

đại.  

Ngày nay, giá trị văn hóa Phật giáo được xem như tấm lưới hữu hiệu lọc những 

văn hóa độc hại và bảo lưu bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Bởi giá 

trị văn hóa Phật giáo sau nhiều thế kỷ đồng hành cùng dân tộc trở thành một trong những 

thành tố quan trọng nhất tạo nên nền văn hóa truyền thống Việt Nam, là mạch ngầm, 
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sức mạnh bảo đảm cho quốc gia dân tộc phát triển qua nhiều biến động lịch sử. Đồng 

thời, giá trị văn hóa Phật giáo là cơ sở, động lực chủ yếu trong việc sáng tạo những giá 

trị mới, đồng thời loại bỏ những giá trị văn hóa lỗi thời, những tư tưởng không lành 

mạnh trong đời sống nhân dân. Giá trị văn hóa Phật giáo còn là nguồn lực quan trọng, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội theo hướng bền vững,…  

4.2. Giá trị văn hóa của Công giáo và Tin Lành 

4.2.1. Giá trị văn hóa vật thể 

Nhà thờ Công giáo:  Có rất nhiều nhà thờ được xây dựng có tuổi đời hàng trăm 

năm với đủ các kiểu kiến trúc theo phong cách châu Âu như nhà thờ lớn Đức Bà Sài 

Gòn, nhà thờ lớn Nam Định, nhà thờ lớn Đà Lạt, Nha Trang…cho đến các nhà thờ theo 

phong cách Việt như nhà thờ lớn Phát Diệm, nhà thờ gỗ Kum Tum, nhà thờ Cam Ly, 

Ka Đơn (Đà Lạt)… Đặc trưng của lối kiến trúc theo phong cách châu Âu là kiểu kiến 

trúc gôtích với tháp chuông cao vút. Tiêu biểu cho phong cách kiến trúc này là nhà thờ 

Kẻ Sở, Nhà Thờ Lớn Hà Nội… Lối kiến trúc gothique với hình tháp nhọn, vòm mái đòi 

hỏi kỹ thuật xây dựng khác hẳn với lối kiến trúc truyền thống của người Việt. Qua việc 

xây dựng những công trình kiến trúc này, những người thợ Việt Nam có cơ hội được 

tiếp cận với kỹ thuật xây dựng của phương Tây: lối trang trí, họa tiết trong nhà thờ châu 

Âu như trang trí mặt tiền nhà thờ, trang trí cửa  sổ, cửa ra vào, trang trí tháp chuông, 

vòm nhỏ hai bên hông và vòm lớn trên cung thánh, nơi  đặt tượng Chúa, tượng Đức Mẹ 

Maria và các Thánh. 

Ngoài ra các nhà thờ Thiên Chúa ở Việt Nam đều được kiến trúc theo phong 

cách dân tộc  Việt Nam, hoặc có sự đan xen giữa hai phong cách: vừa có yếu tố châu 

Âu, vừa có yếu tố  truyền thống. Lối kiến trúc này vẫn được tiếp tục ở giai đoạn sau và 

có thể nói cho đến tận  ngày nay. Tiêu biểu cho loại hình Việt Nam là nhà thờ Lớn Phát 

Diệm thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh  Ninh Bình, một nhà thờ có quy mô lớn trong các nhà 

thờ Công giáo ở Việt Nam có mặt tiền được xây dựng theo phong cách tam quan: giống 

như tam quan chùa, cửa ra vào có thể là 3 hoặc 5 cuốn tò vò hoặc hình móng ngựa. 

Diềm cửa  được trang trí hoa văn, hoạ tiết với nhiều bức chạm tứ quý (mai, lan, cúc, 

trúc) theo lối trang trí cổ truyền của người Việt. Vì nhiều lý do, đây cũng là nhờ duy 

nhất của Công giáo xếp hạng di tích lịch sử cho đến nay. 
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Cung Thánh trong các nhà thờ “theo phong cách Việt Nam” thường được sơn 

son thếp vàng, chịu ảnh hưởng của quan niệm thẩm mỹ truyền thống của người Việt. 

Một số nhà thờ Trung Lao (Nam Định), Hảo Nho ( Ninh Bình), Hà Hồi (Hà Tây), Phát 

Diệm  (Ninh Bình)… Nơi đặt tượng Thiên Chúa, tượng Đức Mẹ, tượng các Thánh ở 

nhiều nhà thờ  Nam được làm bằng gỗ, chạm trổ hoa lá cầu kỳ và được sơn son thếp 

vàng, dân gian thường gọi là các toà vàng. 

Công giáo còn có hệ thống tượng, phù điêu mang nhiều giá trị thẩm mỹ, nghệ 

thuật cao như tượng Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị, tượng Chúa Kitô Vua ở Vũng Tàu… 

Ngoài ra người ta cũng tìm thấy ở nhiều nhà thờ Công giáo Việt Nam còn giữ những bộ 

kiệu, bát bửu, kèn đồng, nhạc cụ bát âm rất có giá trị về lịch sử, văn hóa, vừa mang yếu 

tố truyền thống, vừa có đặc trưng riêng của Công giáo. 

Ngoài ra Công giáo còn có những điểm hành hương mà ở đó gắn với các sự kiện 

tôn giáo trong quá khứ, được giáo hội công nhận. Chẳng hạn những điểm liên quan đến 

một số vị thánh tử đạo hay những nơi Đức Mẹ Maria hiện hình. Những nơi có thánh 

tích này trở thành giá trị riêng với người Công giáo. Hằng năm những điểm này thường 

đón nhận một lượng tín đồ hành hương khá đông đảo. Họ đến để cầu nguyện và xin ơn 

thánh. 

Nhà thờ Tin Lành:  Vì nghi lễ đạo Tin Lành khá đơn giản, không thờ tranh ảnh, 

hình tượng cùng các di vật như Công giáo. Đạo Tin Lành vẫn giữ nguyên niềm tin và 

vào Thiên Chúa ba ngôi như Công giáo nhưng về luật lệ, lễ nghi, cách thức hành đạo 

và cơ cấu tổ chức Giáo hội có nhiều thay đổi, ảnh hưởng khá đậm nét tư tưởng dân chủ 

tư sản, nhấn mạnh ý chí cá nhân. Điều này cũng ảnh hưởng tới các phong cách nhà thờ 

Tin Lành thường giản dị, chú trọng tới công năng sử dụng, cầu nguyện hơn là phô 

trương các nét kiến trúc. Trong nhà thờ Tin Lành người ta không thấy tượng Chúa Giêsu 

và Đức Mẹ, đó là điểm dễ nhận biết nhất. Tuy nhiên những nhà thờ Tin Lành ở Việt 

Nam có niên đại từ sớm, vẫn có những giá trị kiến trúc độc đáo riêng, mang phong cách 

phương Tây. Có thể kể đến các nhà thờ Tin Lành ở Ngõ Trạm, Hà Nội, Nhà thờ Tin 

Lành Đà Nẵng hay nhà thờ Tin Lành Đà Lạt, nhà thờ Tin Lành thành phố Hồ Chí 

Minh… Riêng Nhà thờ Tin Lành Đà Lạt có Lối kiến trúc hình học. Nhìn  từ bên ngoài 

vòm cổng, khung cửa khá giống với các mẫu nhà thờ Công giáo. Bên trong lòng nhà 

thờ khá đơn sơ nhưng mang nét cổ điển Châu Âu. Lối thiết kế cửa kính rộng lớn,  mang 
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không gian ánh sáng tự nhiên vào nhà thờ là nghệ thuật cổ điển nước Pháp, điều đó tạo 

nên một không gian trầm lắng, yên bình, tôn nghiêm nơi chào đón các tín đồ. Những 

nhà thờ Tin Lành xây dựng thời điểm muôn, thường theo lỗi kiến trúc tự do, bởi người 

Tin Lành quan trọng là thờ phượng Chúa chứ ko phải là cái hình thức bề ngoài. Nhà thờ 

Tin Lành nếu nhìn từ phía ngoài người ta thể biết nó thuộc trường phái kiến trúc 

Gothique hay Roman và không có ảnh tượng ở sân. Kiến trúc chung thường thấy trong 

các nhà thờ Tin Lành xây dựng sau này thường là một khối hình chữ nhật ở dưới và có 

chóp tam giác  ở trên hoặc kết cấu tam giác trước mặt hình khối đằng sau, hay tam giác 

bên phải hoặc trái hình khối chữ nhật đó. Dù hình tam giác (cũng có thể vòng cung như  

kiểu Công giáo) bố trí nhô lên, để trước mặt hay lệnh bên cạnh thì đó cũng là điểm nhấn 

dễ thấy nhất của nhà thờ Tin Lành. Trên đỉnh chóp hình tam giác hoặc trước mặt kết 

cấu tam giác thường là có một cây thánh giá không có hình Chúa ở trên. 

Nhìn chung kiến trúc nhà thờ Tin Lành khá đơn giản, không màu mè nhưng khá 

năng động và vẫn mang những giá trị vật thể tiêu biểu và dễ nhận biết của tôn giáo này. 

4.2.2. Giá trị văn hóa phi vật thể 

4.2.2.1. Giá trị văn hóa phi vật thể của Công giáo  

- Giá trị ngôn ngữ, chữ viết: Chữ quốc ngữ mà người ta dùng phổ thông hiện nay 

được sáng tạo bởi các giáo sĩ Công giáo nước ngoài. Đó là một công trình tập thể của 

nhiều người nối tiếp nhau hoàn thiện. Khi truyền giáo đến Việt Nam họ đã ghi lại cách 

phát âm của người Việt bằng ký tự Latin và cho ra đời chữ quốc ngữ. Cũng từ đây thể 

loại văn bản Công giáo bằng chữ quốc ngữ hình thành, để lại nhiều giá trị về ngôn ngữ. 

Chẳng hạn các công trình Phép giảng tám ngày, Hành trình và truyền giáo, Lịch sử 

vương quốc Đàng Ngoài của Alexandre de Rhodes. Ngoài ra Công giáo còn đóng góp 

xây dựng các bộ từ điển lớn làm công cụ tra cứu, dịch thuật và phát triển chữ quốc ngữ. 

Có thể kể đến từ điển Việt-La-Bồ của Alexandre de Rhodes là cuốn từ điển tiếng Việt 

đầu tiên. Đặc biệt, trong số các từ điển được trưng bày ở đây, chúng ta thấy có cuốn Đại 

Nam Quốc Âm Tự Vị (1895-1896) của Paulus Huỳnh Tịnh Của, “một kỳ công, làm nền 

tảng cho các từ điển sau này. 

- Giá trị di sản Hán, Nôm Công giáo: Trước khi sang Việt Nam, các linh mục 

dòng Tên đã có cả một quá trình dài hoạt động truyền giáo tại Trung Quốc. Trong quá 

trình này, một số vị thừa sai, có người rất nổi tiếng như Linh mục Matteo Ricci, đã cùng 
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với một số nhà nho theo Công giáo, dịch hoặc biên soạn những tập sách bằng chữ Hán, 

trình bày những giáo lý cốt yếu của Công giáo. Các vị thừa sai cũng đã sớm sử dụng 

phương tiện này trong hoạt động truyền giáo của mình. Loại sách này xem ra cũng đã 

được phổ biến một cách khá rộng rãi tại Việt Nam, nhất là nơi các thày giảng (người 

dạy giáo lý Công giáo) và một số tín đồ Công giáo gốc nhà nho. 

Linh mục Girolamo Majorica, người Ý, dòng Tên, tới truyền giáo ở Đàng Trong 

năm 1623, bị trục xuất khỏi đây năm 1629, tới Đàng Ngoài năm 1631 và từ trần tại đây 

năm 1656. Tác giả đã viết 48 tác phẩm bằng chữ Nôm gồm văn xuôi và văn vần trong 

đó có tác phẩm nổi tiếng là cuốn Thiên Chúa Thánh Giáo Khải Mông, nói về giáo lý 

nhập môn của Công giáo. Thời kỳ đầu, chữ Hán, Nôm còn dùng để soạn các loại sách 

kinh, bổn khác in ở nhiều nhà in Công giáo cả trong và ngoài nước. Đó là chưa kể những 

văn bản Hán Nôm do các nhân vật Công giáo tạo ra với nhiều mục đích khác nhau. 

Ngoài ra phải kể đến hoành phi câu đối, văn khắc Hán Nôm gồm: Chuông đồng, 

bia đá, ván khắc gỗ, chủ yếu lưu giữ ở nhà thờ Công giáo, hiện còn ở một số nhà thờ 

phía Bắc120 

- Báo chí, nhà in: Theo cuốn Lịch Sử Báo Chí Việt Nam 1865-1945, vào đầu thế 

kỷ 20, nhất là ở Sài Gòn, nhiều tờ báo nổi tiếng từ cuối thế kỷ XIX như Gia Định Báo, 

Nhật Trình Nam Kỳ, Nông Cổ Mín Đàm, Lục Tỉnh Tân Văn... đều do người Công giáo 

làm chủ bút. Một trong hai nhà in đầu tiên xuất hiện ở Sàigòn từ 1862 là nhà in Tân 

Định, do địa phận Sài Gòn quản lý. Tính đến năm 1945, theo thống kê chưa đầy đủ, đã 

có khoảng 20 tờ báo Công giáo, chia làm hai loại là: Loại chính thức của Giáo hội, và 

loại của các đoàn thể, các dòng tu các địa phương. 

Cùng với sự phát triển của báo chí Công giáo là các nhà in. Nhà in Tân Định là 

nhà in Công giáo đầu tiên và là một trong hai nhà in đầu tiên ở Việt Nam. Đó vốn là 

nhà in của Chính phủ Pháp dùng để in tờ Gia Định Báo từ 1865. Nhà in Tân Định đã 

hoạt động tới năm 1975, tức 110 năm. Cùng với một số nhà in Công giáo khác, như 

Làng Sông, Ninh Phú, Kẻ Sở, Kẻ Sặt, nhà in Tân Định đã không chỉ in các sách đạo, 

mà còn cả các sách về giáo dục đạo đức.  

 
 120Xem, Nhiều tác giả (2019),  Những đóng góp của Kitô giáo Việt Nam cho nền văn hóa và văn học dân tộc. 

Bản tin Hiệp thông, số 111, tháng 3và4. 
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- Hội họa Công giáo: Hiện nay Nhà Truyền thống Văn hóa và Đức tin của Tổng 

giáo phận thành phố Hồ Chí Minh hiện còn lưu giữ được một số bức hoạ có đề tài Công 

giáo rất có giá trị của một số hoạ sĩ Công giáo và không Công giáo. Chúng ta có thể kể 

ra đây một số các bức hoạ này: Dưới Chân Chúa (Tôn Thất Văn), Đức Mẹ (Lê Văn 

Bình), Mẹ Con (Tạ Tỵ), Đức Mẹ Bế Con (Tố Phượng), Đức Mẹ Ban Ơn (Bùi Kỉnh), 

Bước Đường Lưu Lạc (Nguyễn Rỉ), Trừu Mến (Tố Oanh), Đức Mẹ Việt Nam (Nguyễn 

Thi), Giáng Sinh (Văn Thọ) Thánh Tử Đạo Anê Lê Thị Thành (Trần Ngọc Thu), Dưới 

Chân Thập Giá (Nguyễn Thủy), Trong Vòng Tay Mẹ (Nguyễn Thân), Tìm Chốn An 

Bình (Quan Tho), Tình Mẫu Tử (Tố Phượng), Giáng Sinh (Nguyễn Siên), Hiển Linh 

(Nguyễn Phước), Chúa Sai Sứ Đồ (Thành Lễ), Chiêm Ngưỡng (Trần Hà), Xin Vâng Ý 

Cha (Phạm Văn Hạng), Sứ Thần và Trinh Nữ (Nguyễn Phước), Thánh Giá và Tình Yêu 

(Phạm Văn Hạng), Mẹ Thiên Chúa (Nghiễm ĐS), Nữ Vương Hòa Bình (Lê Văn Đệ). 

Một điểm đáng lưu ý là tuyệt đại đa số các bức hoạ còn giữ lại được tại Nhà 

Truyền thống có đề tài Công giáo đều lấy Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu làm đề tài trọng 

tâm. Trong số các đề tài được chọn này, hai cảnh trong cuộc đời của Đức Mẹ Maria và 

của Chúa Giêsu được lưu tâm hơn cả là cảnh Giáng Sinh và cảnh Chúa Giêsu bị đóng 

đinh trên thập giá.121 

- Văn học Công giáo: Ở miền Nam Việt Nam trước đây, các nhà nghiên cứu quan 

tâm đến vấn đề Văn học Công giáo từ khá sớm, thể hiện qua một số công trình nghiên 

cứu của Võ Long Tê, Thanh Lãng,... Trong đó cuốn Lịch Sử Văn Học Công Giáo Việt 

Nam của Võ Long Tê có thể được coi là nỗ lực lớn đầu tiên trong việc tập hợp các thư 

tịch được gọi chung dưới tên gọi Văn học Công giáo Việt Nam. Ngoài ra, xu hướng tập 

hợp các sáng tác văn học, những di cảo... của người Công giáo cũng đang được thúc 

đẩy thực hiện, tiêu biểu cho xu hướng này là sự ra đời những công trình của Lê Đình 

Bảng, Linh mục Trăng Thập Tự, Du Tử Lê... Văn học Công giáo là mảng chủ đề quan 

trọng khi nghiên cứu về Công giáo. Ở Việt Nam, văn học Công giáo, nếu mở rộng hết 

lớp nghĩa của khái niệm văn học, bao gồm cả thư từ, các bài viết, các ấn phẩm,... sẽ tái 

hiện cả những sinh hoạt thường nhật của Công giáo lẫn những suy tư sâu sắc liên quan 

 
121 Nhiều tác giả (2019),  Những đóng góp của Kitô giáo Việt Nam cho nền văn hóa và văn học dân tộc. Bản tin 

Hiệp thông, số 111, tháng 3và4. 



 118  
 

đến đời sống đức tin, thần học Công giáo trong quá khứ. Đó là những tài liệu giá trị 

không chỉ về văn chương mà còn có ý nghĩa lịch sử sâu sắc. 

4.2.2.2. Giá trị văn hóa phi vật thể của đạo Tin Lành   

Như trên đã trình bày, đạo Tin Lành bài trừ ảnh tượng, nên gần như triệt tiêu đi 

các giá trị nghệ thuật liên quan đến hội họa. Hơn nữa Tin Lành truyền vào Việt Nam 

muộn hơn, khi mà ngôn ngữ, chữ viết, nhà in đã hình thành. Do đó nói tới các giá trị 

Tin Lành ở khía cạnh tinh thần, người ta quan tâm hơn đến một lối sống Tin Lành, văn 

hóa Tin Lành được triển khai từ các giá trị của Kinh Thánh 

Dịch thuật Kinh Thánh: Tuy truyền vào Việt Nam muộn, những trong công tác 

dich thuật Kinh Thánh sang tiếng Việt, Tin Lành lại tiên phong hơn Công giáo. Bản 

dịch đầu tiên của Kinh Thánh sang tiếng Việt rất có giá trị lịch sử, ngôn ngữ chính là 

bản dịch của Phan Khôi và các cộng sự. Bản dịch có sự góp công lớn của Phan Khôi 

được ra mắt năm 1926. Đến nay vẫn được sử dụng phổ biến ở Việt Nam. Bản dịch này 

được gọi là bản “truyền thống” để phân biệt với những bản dịch khác. Việc chuyển dịch 

Kinh Thánh đã cung cấp cho đông đảo tín đồ và độc giả những hiểu biết cơ bản và căn 

cốt của Kitô giáo, đồng thời cũng hình thành nên những thuật ngữ tôn giáo có tính chất 

quy chuẩn và chính xác từ việc dịch thuật, đóng góp một khía cạnh quan trọng trong sự 

phát triển ngôn ngữ tiếng Việt. Bản dịch giá trị này cũng được làm tài liệu tham chiếu 

cho Công giáo dịch thuật các công trình Kinh Thánh về sau. 

Lối sống Tin Lành: Tin Lành khi truyền vào Việt Nam, được tiếp nhận đã tạo ra 

một lối sống mới, văn hóa mới đề cao sự phát triển kinh tế, làm giàu, tiết kiệm, bỏ bớt 

các thói quen văn hóa không tốt như uống rượu, tảo hôn, đa thê… 

Thực vậy, đạo Tin Lành là tôn giáo tách ra từ Công giáo ở thế kỷ XVI cùng với 

sự xuất hiện của giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản. Nội dung cải cách chịu ảnh hưởng 

sâu sắc tư tưởng dân chủ tư sản, ý chí tự do cá nhân. Trong sinh hoạt tôn giáo, đạo Tin 

Lành đề cao vai trò cá nhân. Trong sinh hoạt về tổ chức, đạo Tin Lành đề cao tinh thần 

dân chủ. Các luật lệ, lễ nghi, cách thức hành đạo, cơ cấu tổ chức của đạo Tin Lành đơn 

giản, nhẹ nhàng không rườm rà. Những nội dung cải cách đã làm cho đạo Tin Lành trở 

thành một tôn giáo có mầu sắc mới mẻ, thích hợp với giai cấp tư sản, tiểu tư sản, công 

chức, trí thức... thị dân nói chung trong xã hội công nghiệp. Đặc biệt với lối sống đạo 

nhẹ nhàng, đề cao đức tin và vai trò cá nhân, đạo Tin Lành duy trì tín ngưỡng trong mọi 
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hoàn cảnh chính trị, xã hội. Đạo Tin Lành còn là một tôn giáo có đường hướng và 

phương thức hoạt động rất năng động, luôn đổi mới từ nội dung đến hình thức để thích 

nghi với hoàn cảnh xã hội. Đặc biệt, đạo Tin Lành tham gia tích cực vào các hoạt động 

xã hội, nhất là lĩnh vực từ thiện nhân đạo, lấy đó làm phương tiện mở rộng ảnh hưởng. 

Điều này tạo ra uy tín và khả năng tiếp cận, chung sống với nhiều chế độ chính trị khác 

nhau. 

4.3. Giá trị văn hóa của Islam giáo 

4.3.1. Giá trị văn hoá vật thể 

Cũng giống như các tôn giáo khác, Islam giáo cũng có một hệ thống các cơ sở 

thờ tự được hình thành, phát triển, được bảo tồn, lưu giữ trong các thời kỳ lịch sử, thậm 

chí là từ khi Islam giáo ra đời. Đó chính là các thánh đường Islam giáo trên khắp thế 

giới với những đặc trưng về kiến trúc, điêu khắc, màu sắc. Nếu như những nhà thờ Công 

giáo nổi tiếng là những công trình kiến trúc, điêu khắc mang tính nghệ thuật tinh xảo, 

thì các nhà thờ Islam giáo với kiến trúc giản đơn hơn, nhưng không vì thế mà không 

mang những nét độc đáo của riêng mình. Nhìn thấy những thánh đường Islam giáo với 

kiểu kiến trúc mái vòm, màu xanh trắng, với biểu tượng trăng lưỡi liềm, v.v… thì mọi 

người đều nhận ra đó là thánh đường Islam giáo. Những thánh đường Islam giáo không 

chỉ là nơi để các tín đồ đến làm lễ, mà còn là một biểu tượng thiêng, một giá trị thiêng 

liêng của các tín đồ. Islam giáo có những cơ sở thờ tự - không gian thiêng mang tính 

quốc tế như thánh địa Mecca. Đây là địa điểm hành hương của hàng triệu tín đồ Islam 

giáo trên khắp thế giới mỗi năm. Trong giáo lý Islam giáo cũng như trong niềm tin của 

mọi tín đồ, được hành hương về thánh địa Mecca một lần trong đời là một nghĩa vụ của 

đức tin, đồng thời cũng là một điều thiêng liêng, một “ân phước” rất lớn của một tín đồ. 

Những người đã từng một lần được đến Mecca không chỉ được người khác trân trọng, 

được gắn chữ Hajji vào tên gọi mà còn được “trưởng thành” trong đức tin, được thay 

đổi. Do vậy, Mecca thực sự là một di sản văn hoá quan trọng nhất của Islam giáo. Ngoài 

ra, còn có hàng ngàn thánh đường Islam giáo trên khắp thế giới trong đó có những thánh 

đường có lịch sử lâu đời, thực sự là những di tích – di sản văn hoá của nhân loại. 

4.3.2. Giá trị văn hoá phi vật thể 

Giá trị văn hoá Islam giáo không chỉ thể hiện qua các cơ sở thờ tự - các thánh 

đường Islam giáo hay những di tích liên quan đến Islam giáo khác mà còn thể hiện qua 
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các giá trị đạo đức, lối sống, các lễ hội, các nghi lễ Islam giáo, các quy định, những điều 

cấm kỵ trong hôn nhân, trong các mối quan hệ xã hội, các quy định trong giao tiếp, 

trong trang phục, trong lựa chọn nghề nghiệp,... Luật Sharia có những quy định rất khắt 

khe về những quy định, nghĩa vụ, trách nhiệm của các tín đồ trong việc thực hiện đức 

tin Islam giáo cũng như thực hiện nghĩa vụ của một thành viên trong cộng đồng Islam 

giáo, một thành viên của gia đình,... 

Về lối sống Islam giáo, mỗi tín đồ Islam giáo ngay từ nhỏ đã sống theo lối sống 

Islam giáo với 5 cốt đạo đó là: 1. Tuyên xưng đức tin; 2. Ngày cầu nguyện 5 lần; 3. 

Tháng chay Ramadan; 4. Bố thí (zakat); 5. Hành hương về Mecca ít nhất một lần trong 

đời. Năm cốt đạo nêu trên là những yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày 

của mỗi tín đồ Islam giáo, việc thực hiện 5 cốt đạo này là điều có ý nghĩa và thiêng liêng 

nhất đối với mỗi tín đồ. Theo đó, tín đồ Islam tuyên xưng niềm tin tuyệt đối vào thượng 

đế Allad, vào thiên sứ Muhammad, tin vào thiên kinh Qur’an, v.v.. Mỗi ngày, tín đồ 

Islam phải thực hành nghi lễ 5 lần. Buổi lễ trưa thứ 6 được xem là lễ trọng, các tín đồ 

phải về thánh đường để làm lễ, trừ khi bất khả kháng. Trong 1 năm, Islam giáo dành 1 

tháng Chay Ramadan để chiêm niệm, suy nghĩ về những điều tốt đẹp, tu sửa mình, sám 

hối về những lỗi lầm. Tín đồ Islam giáo cũng được khuyến khích làm từ thiện. Đây cũng 

là một nét văn hoá Islam giáo.  

Islam giáo rất chú trọng tới vấn đề làm từ thiện, coi đó là một nghĩa vụ, một bổn 

phận của mỗi tín đồ làm từ thiện, hay bố thí (Zakat) là một trong những trụ cột (cốt đạo) 

của Islam giáo. Trong Kinh Qur’an, có rất nhiều đoạn đề cập đến việc bố thí, làm từ 

thiện. Theo quy định, có hai loại bố thí, một loại là bắt buộc, thường được thực hiện 

trong tháng Ramadan, loại thứ hai là tự nguyện, loại này có thể thực hiện vào bất kỳ 

thời điểm nào trong năm. Đối với loại bắt buộc, mỗi tín đồ Islam, từ nhỏ đến lớn đều 

phải làm từ thiện. Đối tượng từ thiện là những người nghèo khổ, những người ốm đau, 

những người cần sự giúp đỡ. Kinh Qur’an dẫn lời Thượng đế Allah: “Hãy chi dùng 

những món vật tốt mà các ngươi đã thu hoạch được (để bố thí) và những vật mà TA đã 

sản xuất cho các ngươi từ đất đai; và chớ tìm vật nào xấu của nó mà tiêu ra (cho người 

khác), vật mà chính các người cũng không muốn nhận trừ phi các ngươi nhắm mắt làm 

ngơ”122. 

 
122  Kinh Qur’an, tr. 45 
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Văn hoá Islam giáo khuyến khích làm từ thiện, tích cực bố thí cho người nghèo, 

nhưng cũng khuyến khích làm từ thiện một cách kín đáo: “Nếu các ngươi công bố vật 

bố thí của các ngươi cho thiên hạ biết, điều đó cũng tốt thôi. Ngược lại, nếu các ngươi 

giấu kín và trao nó đến tận tay của người nghèo, điều đó tốt cho các ngươi hơn; (việc từ 

thiện) sẽ xoá đi khỏi các ngươi một số tội lỗi”123. Islam giáo khuyến khích tín đồ gia 

hạn nợ nần cho những người đang khó khăn, và nếu như có thể bố thí tiền nợ cho họ thì 

điều đó là rất tốt.  

Vấn đề làm từ thiện của Islam giáo không chỉ giới hạn trong phạm vi một cộng đồng 

nhỏ hẹp, mà còn mở rộng trên phạm vi rộng lớn và trên toàn thế giới. Với ý nghĩa là 

một nghĩa vụ, một bổn phận phải thực hành, bất kỳ tín đồ Islam giáo nào cũng phải 

chăm lo thực hiện điều này. Có thể thấy điều này qua việc các cộng đồng Islam giáo ở 

Việt Nam thường xuyên nhận được tiền ủng hộ của các cộng đồng Islam giáo trên thế 

giới trong việc xây dựng thánh đường, xây nhà tình thương, xây dựng các công trình an 

sinh, tài trợ đi học, đi hành hương, tài trợ các nghi lễ trong tháng Ramadan… Chính 

điều này đã tạo nên mối quan hệ gắn kết giữa các cộng đồng Islam giáo với nhau, tạo 

nên sự chia sẻ về nguồn lực cũng như tạo nên những bước phát triển cho cộng đồng.  

Giá trị nổi bật khác của văn hoá Islam giáo theo tổng kết của Harold G.Keonig và 

Saad Al Shohaib là có các thái độ sống tích cực. Người Islam giáo luôn tin vào những 

điều lạc quan, ngay cả vào thời điểm tăm tối nhất. Kinh Qur’an khuyến khích tín đồ 

sống lạc quan và tránh để nỗi buồn xâm chiếm, bởi đời sống này chỉ là một giai đoạn 

thử thách và không quá dài để buồn lo về những thứ bé nhỏ. Thái độ tích cực ảnh hưởng 

tốt đến đời sống và sức khỏe tinh thần của tín đồ. 

Tiếp đến là sự đề cao tầm quan trọng của gia đình (gồm cả gia đình hạt nhân và 

gia đình mở rộng). Theo nghiên cứu nói trên, gia đình và họ hàng là nên tảng của đời 

sống người Islam giáo. Tôn giáo này nhấn mạnh rằng quan tâm đến các thành viên trong 

gia đình là trách nhiệm chính của cá nhân và của cộng động. Hôn nhân cũng nuôi dạy 

trẻ em đúng đắn do đó được khuyến khích. Người đàn ông Islam hiếm khi được chấp 

nhận lý do về việc không lập gia đình. Hôn nhân là một thực hành tôn giáo và chăm sóc 

 
123 Kinh Qur’an, tr. 46 
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tốt cho gia đình là một điều cần ưu tiên. Đồng thời với việc nhấn mạnh tầm quan trọng 

của gia đình là việc nghiêm cấm ngoại tình. 

Giá trị nổi bật nữa là nhấn mạnh tầm quan trọng của lao động. Tín đồ Islam giáo 

được khuyến khích lao động và nhấn mạnh rằng người làm việc tạo ra của cải vật chất 

là tốt hơn người không làm gì. Người có đức tin mạnh mẽ hơn làm việc chăm chỉ hơn 

và cũng được tôn trọng hơn. 

Một trong đặc sắc của giá trị Islam là giá trị cộng đồng. Tôn giáo này được xem 

như một tôn giáo xã hội, bởi nó tập trung vào đời sống tôn giáo của nhóm hơn là của cá 

nhân. Nó hướng tới việc tạo ra những cộng đồng nhất quán và đồng nhất không chỉ về 

đức tin mà còn về lối sống. Đức tin kiểm soát mọi phương diện của đời sống gồm cả 

niềm tin tôn giáo, lối sống, luật pháp và quản trị. Việc làm từ thiện, tức là cho đi để hỗ 

trợ người khác, trong Islam giáo, được xem như một bổn phận chứ không phải điều tự 

nguyện. Đây cũng là cách mà theo Hoàng Văn Cảnh là phân phối lại của cải và thu 

nhập, quá đó giải quyết phần nào sự bất bình đẳng trong xã hội nói chung124. 

Có ít nhất 3 thuộc tính của văn hóa Islam giáo đã được đúc kết. Đó là tính vững 

chắc (thể hiện trong việc giúp tín đồ rèn luyện tính kiên nhẫn, tuân thủ, và kiên định 

con đường mình đã chọn. Vì tin Allah luôn hiện hữu và biết được mọi hành động của 

con người trên thế gian, tín đồ chú trọng sự công bằng, liêm chính); tính toàn diện (mỗi 

tín đồ thực thi nghĩa vụ của cuộc sống vì mình, vì người khác và vì Allah. Do đó, một 

việc bình thường cũng có ý nghĩa lớn nếu làm điều đó vì Allah); tính cân bằng (con 

người cần nỗ lực cân bằng giữa lý trí, tinh thần và thể xác để không lầm lạc và đền đáp 

công ơn của Đấng sáng tạo); tính tích cực và cam kết (theo năng lực sẵn có, mỗi tín đồ 

thể hiện nghĩa vụ tích cực và tự nguyện thực hiện công việc của mình, tự kiểm soát hành 

vi, tránh xa lười biếng và giả dối)125. Nhưng thuộc tính, khi trở nên nổi trội, chính là 

biểu hiện cho giá trị văn hóa của Islam giáo. 

Về giá trị Islam giáo qua khảo sát cộng đồng Chăm Islam giáo ở Việt Nam, có thể 

thấy, cho tới nay chưa có khảo sát, đánh giá, nghiên cứu một cách tập trung và bài bản 

vào nhận diện, đánh giá và khái quát các giá trị của Islam giáo trong sự hiện diện ở Việt 

 
124Hoàng Văn Cảnh (2010), " Islam giáo và văn hóa Islam giáo trong thế giới hiện đại", Nghiên cứu Tôn giáo, số 

3, tr.62. 
125. Dẫn lại từ Nguyễn Thu Hằng (2012). Bài đã dẫn, tr.64-65. 



 123  
 

Nam, ở cả cộng đồng người Chăm và cộng đồng các dân tộc còn lại. Các nghiên cứu về 

văn hóa của người Chăm theo Islam giáo mới chỉ bước đầu nêu ra những nét đẹp và đặc 

trưng. 

Theo khảo sát thực tiễn còn hạn chế của chúng tôi, có thể tạm đánh giá rằng ở các 

cộng đồng Islam giáo ở Việt Nam, niềm tin và các di sản vật chất của Islam giáo được 

cá nhân và cộng đồng hết sức trân trọng và gìn giữ; tín đồ có lối sống chân thành, chăm 

chỉ lao động, dễ hòa đồng với người khác; hiếm có các hiện tượng vi phạm đạo đức xã 

hội, vi phạm luật pháp của nhà nước; các cá nhân có sự gắn kết tốt với cộng đồng, những 

xung đột, căng thẳng, mâu thuẫn trong cộng đồng và giữa cộng đồng với các cộng đồng 

khác ít khi xảy ra. Nếu có mẫu thuẫn, cũng không đến mức nghiêm trọng. Có thể thấy 

rõ sự liên hệ giữa các tín điều của Islam cũng như quy định về hành xử đạo đức với 

những phẩm chất cá nhân mà tín đồ có được. 

Đề tài cấp Nhà nước mà Viện Nghiên cứu Tôn giáo thực hiện gần đây có tiêu đề 

Cộng đồng Islam giáo ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, xu hướng biến đổi và gợi ý 

chính sách, đã bước đầu tìm hiểu ý nghĩa, vai trò của Islam với đời sống của tín đồ. Đề 

tài đã tiến hành khảo sát trên tổng số 1500 tín đồ Islam giáo bằng bảng hỏi tại 7 tỉnh có 

đông tín đồ cư trú, bao gồm Tây Ninh, Bình Phước, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang. Kết quả chung cho thấy cách họ đánh giá về 

những gì tốt đẹp và hữu ích mà tôn giáo này mang lại cho bản thân họ – là một biểu 

hiện khác của giá trị Islam giáo. Nhìn chung, người được hỏi đều có sự ghi nhận và 

đánh giá cao những điều tốt đẹp mà tôn giáo này đã mang lại cho họ. Xem xét tương 

quan về giới tính, độ tuổi, và nơi ở, mức sống, thì không có sự khác biệt đáng kể trong 

nhận định về các giá trị của Islam giáo. Nhưng xem xét tương quan về học vấn thì có 

điều đáng chú ý: nhóm có học vấn càng cao càng có sự đánh giá, ghi nhận tích cực hơn 

về các giá trị của Islam. Trong thực tiễn, điều này có thể lý giải rằng những người có 

học vấn thường có sự am hiểu sâu sắc hơn về chính tôn giáo của mình, trong đó có các 

giá trị tôn giáo. 

Sự khác biệt cũng rõ ràng hơn khi xem xét tương quan về tần suất đọc Thánh Kinh 

Qu'ran với sự đánh giá về các giá trị của Islam giáo. Thánh kinh đóng vai trò rất quan 

trọng trong đời sống của tín đồ Islam giáo. Việc học kinh thậm chí được coi trọng hơn 

học vấn. Với những người đọc Thánh kinh hàng ngày, họ đánh giá cao hơn các giá trị 

của Islam giáo trong đời sống của họ so với những người ít đọc hơn. Bảng dưới đây có 

những mô tả cụ thể hơn: 
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Bảng 1: Tương quan đánh giá về giá trị của Islam giáo trong đời sống của 

tín đồ với tần suất đọc Thánh kinh Qu’ran 

 

Tương quan 

Đọc hàng 

ngày 
Đọc hàng tuần 

Tháng một lần Năm một lần Chưa đọc hết 

một lượt 

Giá trị văn hóa 

Hướng dẫn cách dạy dỗ 

trẻ em trong gia đình 
71.0% 71.2% 58.7% 47.2% 45.8% 

Dạy mình cách ăn uống, 

giao tiếp, sinh hoạt hàng 

ngày,... 

76.3% 78.5% 66.7% 52.8% 50.8% 

Giúp hòa giải các mâu 

thuẫn, xung đột trong gia 

đình và cộng đồng 

63.6% 57.6% 38.1% 33.3% 30.5% 

Giá trị đạo đức 

Giúp hoàn thiện đạo đức 

và nhân cách 
88.9% 85.4% 87.3% 55.6% 79.7% 

Giúp không sa vào các 

điều xấu 
88.8% 84.4% 92.1% 66.7% 78.0% 

Giá trị nhận thức 

Giúp làm ăn tốt hơn 58.7% 54.6% 41.3% 30.6% 35.6% 

Giúp mình cảm thấy 

bình an khi gặp khó khăn 
78.9% 69.3% 65.1% 55.6% 69.5% 

                                                                   Nguồn: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

Dù đây chưa phải là khảo sát chuyên về giá trị, nhưng về mặt lý thuyết như đã 

trình bày ở trên, những gì người ta đánh giá cao ở Islam giáo phản ánh giá trị của Islam 

giáo. Các kết quả thu được đều cho thấy tỷ cao về sự đánh giá của người được hỏi. Đáng 

chú ý nhất, nhóm người trả lời khảo sát là nhóm có tần suất đọc Thánh kinh Qu’ran 

hàng ngày và nhóm đọc Thánh kinh hàng tháng, sự khác biệt là khá rõ trong cách đánh 

giá những giá trị mang đậm tính văn hóa mà tôn giáo này kiến tạo như trong hướng dẫn 

cách dạy dỗ trẻ em (71% so với 58.7%); trong dạy tín đồ cách ăn uống, giao tiếp, sinh 

hoạt hàng ngày (76.3% so với 66.7%); giúp hòa giải xung đột trong gia đình và cộng 

đồng (63.6% so với 38.1%). Tương tự, nhóm người trả lời khảo sát là nhóm có tần suất 

đọc Thánh kinh hàng ngày và nhóm đọc tháng một lần cũng có khác biệt đáng kể trong 

đánh giá về những dẫn hướng đạo đức cho tín đồ như trong giúp hoàn thiện đạo đức và 

nhân cách (88.9% so với 87.3%). Các giá trị khác, liên quan đến việc từ nhận thức do 
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Kinh Thánh mang lại mà họ có được lợi ích trong cuộc sống đời thực như làm ăn kinh 

tế (58.7% so với 41.3%); giúp bản thân cảm thấy sự bình an khi gặp khó khăn (78.9% 

so với 65.1%). Điểm chung ở đây là nhóm có tần suất đọc Thánh kinh cao, có thể hiểu 

là những người ngấm và hiểu sâu sắc lời dạy của Allah hơn thì cũng có sự đánh giá cao 

hơn những giá trị mà tôn giáo này mang lại cho bản thân họ. 

Một số phỏng vấn sâu của đề tài cũng cho kết quả liên quan đến giá trị của Islam. 

Khi hỏi về những cái căn cốt nhất của Islam giáo, những cảm nhận và luận giải khá nhất 

quán nơi người trả lời. Một chức việc của cộng đồng Chăm Islam chia sẻ như sau: “Theo 

Islam là gì? Islam là tự giác. Islam là gì? Islam là có tòa án lương tâm để truy xét những 

gì đúng sai. Islam là gì? Islam là trong sạch. Islam là gì? Islam là bình an. Islam có 

nhiều nghĩa lắm. Theo tiếng Ả rập thì Islam có nghĩa là bình an. Islam là tự giác phân 

biệt những gì đúng sai” (PVS nữ, 45 tuổi, An Giang). Chia sẻ này cho thấy cái gọi là 

“tòa án lương tâm” nằm bên trong mỗi người, được kiến tạo bởi các giá trị đạo đức của 

Islam, tạo ra một cơ chế tự giám sát hành vi của bản thân họ. Do đó, ngay cả khi ở 

những nơi không có sự giám sát nào, họ vẫn nhất quán các hành vi theo tiêu chuẩn đạo 

đức.  Anh ơi, anh thấy Islam thì giá trị ưu điểm của nó ở đâu? Một tín đồ khác giải thích: 

“Islam là trong sạch từ trong lòng. Mình phải trong sạch từ trong lòng ra chứ không 

phải chỉ hình thức ở bên ngoài. Thượng đế không dòm ở bên ngoài mình đẹp đẽ về hình 

thể hay giàu sang. Không có. Quả tim phải sạch sẽ, phải trong sạch, phải nói thật chứ 

không được nói dối. Tuy anh đi lễ nhưng anh không hướng về Thượng đế, tâm anh 

không hướng về Thượng đế thì cũng như không. Phải đi lễ, phải hướng về Thượng đế. 

Nếu vì con người, vì quyền lợi, vì kinh tế mà mình đi thì không đượ. Nếu như thế thì 

Allah cũng không để làm gì. Trong lòng mình phải có Thượng đế, phải có thánh Allah, 

niềm tin của mình phải như vậy. Islam là như vậy” (PVS, nam, 65 tuổi, Ninh Thuận).  

Không chỉ trong đọc và hiểu Thánh kinh, tín đồ cũng cảm nhận giá trị tốt đẹp của 

Islam giáo trong thực hành nghi lễ và biết được ý nghĩa của nghi lễ. Một người đã chia 

sẻ với chúng tôi về tháng lễ Ramadan như sau: “Tháng này cho mình [cơ hội] làm từ 

thiện nhiều. [...] Nhịn chay, tức là nhịn ăn uống, không cho bất cứ vật gì vào miệng từ 

rạng đông đến khi mặt trời lặn. Như thế để cảm nhận sự nghèo khó, thiếu thốn. Như thế 

để thấy lòng yêu thương giữa con người [...] Tháng Ramadan để làm từ thiện, làm việc 

tốt đẹp nhất cho cộng đồng, xã hội, bản thân, xóm làng” (PVS, nam tín đồ, 50 tuổi, Ninh Thuận). 
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Điều này giải thích khá rõ ràng tại sao tháng Ramadan lại rất quan trọng với người theo 

Islam giáo. Nó không chỉ là “thời điểm mạnh” để hướng tới đấng tối cao mà còn là dịp 

thanh lọc bản thân và phát triển tình cảm tốt đẹp dành cho người khác. 

4.4. Giá trị văn hóa của đạo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo 

Trong bối cảnh loạn ly ở cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, đời sống nhân dân cực 

khổ nên sự ra đời của nhiều tôn giáo mới, trong đó có đạo Cao Đài và Phật giáo Hòa 

Hảo đã đáp ứng nhu cầu an ninh tinh thần của nhân dân. Cho đến nay, di sản văn hóa 

của đạo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo vẫn được bảo lưu và phát triển trong cộng đồng 

tín đồ đạo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo, góp phần xây dựng đời sống văn hoá, tinh 

thần của cộng đồng tín đồ hai tôn giáo này nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung. 

4.4.1. Giá trị văn hóa của đạo Cao Đài 

Nguyễn Mạnh Tiến trong bài viết Nguyên nhân thành công của đạo Cao Đài từ 

góc độ văn hóa học126 cho rằng, đạo Cao Đài thành công được là do đã gìn giữ và bảo 

lưu được tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng thờ Trời truyền thống, kế thừa được tinh thần 

dung hòa tổng hợp, tính cộng đồng của cư dân nông nghiệp,... Trên phương diện này, 

có thể thấy tôn giáo là thành tố quan trọng cấu thành nên nền tảng văn hóa của xã hội.  

Mỗi một tôn giáo tùy theo độ bao phủ của mình mà có vai trò lớn, nhỏ khác nhau 

trong bức tranh văn hóa chung của một vùng, một khu vực, một quốc gia, rộng hơn là 

toàn cầu. Ở đây, chúng ta thấy, đạo Cao Đài ra đời ở Nam Bộ trong một hoàn cảnh khá 

đặc biệt của nước nhà, đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cư dân Nam Bộ và phù hợp 

với lối sống, văn hóa của cư dân Nam Bộ. Đến lượt nó, đạo Cao Đài lại quay ngược trở 

lại đóng góp vào sự gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cư dân Nam Bộ. Và 

ở đây, chúng tôi cũng tạm thời chia tách giá trị văn hóa của đạo Cao Đài thành hai mảng 

chính, mục đích để cho độc giả tiện theo dõi, đó là giá trị văn hóa vật thể và giá trị văn 

hóa phi vật thể.  

4.4.1.1. Giá trị văn hóa vật thể 

Khi nói tới các di sản văn hóa phi vật thể của tôn giáo, người ta thường hay nhắc 

tới các công trình kiến trúc, các di vật, cổ vật, các tác phẩm điêu khắc, và kể cả kinh 

sách,... Các di sản văn hóa này được tạo dựng trong quá trình phát triển của mỗi tôn 

 
126 Nguyễn Mạnh Tiến (2013), “Nguyên nhân thành công của đạo Cao Đài từ góc độ văn hóa học”,  Nghiên cứu 

Tôn giáo, số 11, tr 88-98. 
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giáo, nó gắn bó với đời sống sinh hoạt văn hóa, tinh thần của tín đồ mỗi tôn giáo. Nó là 

nơi để cố kết cộng đồng, là niềm tự hào của mỗi tín đồ.  

Đạo Cao Đài với giá trị nhận thức về thế giới quan và con người đã thiết kế nên 

các công trình thờ tự có phong cách hoàn toàn khác biệt với các tôn giáo khác, góp phần 

tạo nên sự phong phú trong bức tranh kiến trúc tôn giáo ở Việt Nam. Chính sự kết hợp 

tư tưởng nhiều tôn giáo, nên các công trình kiến trúc của đạo Cao Đài mang phong cách 

kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương đông và phương tây. Bởi sự giàu tính biểu tượng, 

chứa đựng trong đó sự phóng khoáng trong lối sống, văn hóa của cư dân Nam Bộ.  

Ở thánh thất Cao Đài, người ta vừa thấy bóng dáng của một nhà thờ công giáo, 

vừa thấy bóng dáng của ngôi chùa Phật giáo, nhưng lại có những yếu tố khác biệt trong 

các bài trí, xây dựng các đối tượng thờ, các nét vẽ trang trí để làm nổi bật giá trị nhận 

thức khác biệt của tín đồ đạo Cao Đài như: “số 3 ứng với tam đài, số 9 ứng với Cửu 

Trùng Đài”, số 12 ứng với 3072 tinh tú....”127.  “Thánh thất của đạo Cao Đài có sự kết 

hợp giữa kiến trúc hiện đại của phương Tây và kiến trúc truyền thống của dân tộc, tạo 

nên vẻ đẹp vừa cổ kính vừa lộng lẫy và toát lên triết lý nhân sinh giàu tính nhân văn”128.  

Hiện nay, có nhiều công trình kiến trúc thờ tự của đạo Cao Đài đã được nhà nước 

công nhận là di tích lịch sử - văn hóa và được xếp hạng cấp Quốc gia, cấp tỉnh như: 

Thánh thất Cao Đài Tây Ninh, Thánh Thất Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre,... là minh 

chứng cho những đóng góp về mặt kiến trúc cùa đạo Cao Đài đối với văn hóa dân tộc.  

Điểm quan trọng phải kể đến giá trị văn hóa vật thể của đạo Cao Đài là một hệ 

thống kinh sách có giá trị với đời sống của tín đồ. Kinh sách của Đạo Cao Đài được Học 

giả Nguyễn Thanh Xuân chia thành hai loại chính: sách về giáo lý và thờ phụng; sách 

về luật, lễ nghi và tổ chức. Sách về giáo lý và sự thờ phụng phải kể tới Thánh ngôn hiệp 

tuyển (quyển nhất và quyển nhì) được xuất bản năm 1970 của tòa Thánh Cao Đài Tây 

Ninh. Thánh ngôn hiệp tuyển bao gồm 180 bài cơ bút, chứa đựng cái thông tin liên quan 

tới Thượng đế, Đại đạo, Tam kỳ phổ độ, quy nguyên tam giáo, hiệp nhất ngũ chi,... 

Ngoài ra, đạo Cao Đài còn có các kinh tụng. Quan trọng nhất là Kinh thiên đạo và Thế 

đạo gọi là Tân kinh và được dùng để tụng trong các dịp lễ, tụng trong việc quan hôn, 

tang, tế,... trong gia đình, thánh thất và tòa thánh. Một điều đáng lưu ý là chúng đều 

 
127 Đinh Quang Tiến (2017), Sđd, tr 101. 
128 Đinh Quang Tiến (2017), Sđd, tr 101. 
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được soạn bằng thể thơ lục bát hoặc song thất lục bát. Chủ yếu dùng chữ quốc ngữ rất 

dễ đọc, dễ hiểu, và chỉ số ít là dùng âm Hán Việt. Thêm vào đó, nó còn được đọc bằng 

các giọng nam ai, nam xuân của dân ca Nam Bộ129. Sách về luật, lễ nghi và tổ chức phải 

kể tới các cuốn: Tân luật, Pháp Chánh truyền (chung các chi phái), Luật Bình quân 

(Cao Đài Chơn Lý), Đại thừa Chân giáo (Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh), Tam thừa 

Chân giáo (Cao Đài Cầu Kho Tam Quan),... Ngoài kinh sách, đạo Cao Đài còn có xuất 

bản các báo và tạp chí. Ngay trừ khi ra đời, các chi phái của đạo Cao Đài đã tích cực 

xuất bản báo và tạp chí nhằm mục đích truyền đạo và mở rộng tầm ảnh hưởng đối với 

xã hội. Tính tới thời điểm năm 1975, đạo Cao Đài đã có khoảng 20 tờ báo và tạp chí130. 

Chúng tôi xin kể ra đây một số  tờ báo và tạp chí tiêu biểu131:  

Trước năm 1945: Nguyệt san viết bằng tiếng Pháp Revue Caodaiste (1930-

1933); Đuốc Chân Lý (1935- 1941); bán nguyệt san Đại Đạo (1936); Đại Đồng (1938-

1941); Nguyệt san Tiên Thiên Tuyên Bố (1938-1940). 

Sau năm 1945 đến nay: Đại Đạo (Tòa Thánh Tây Ninh, 1945); Nguyệt san Cao 

Đài Giáo Lý (1947), báo Duy Tâm (Tòa Thánh Tây Ninh, 1948); Đường Sáng (1947-

1954) và Nội San (1950-1954) của tổ chức Mười hai phái Hiệp nhất và Hội Thánh Duy 

Nhất được thành lập trong kháng chiến chống Pháp và đóng vai trò quan trọng trong 

việc vận động tín đồ tích cực tham gia vào cuộc kháng chiến chống Pháp; Đại Đạo (Tòa 

thánh Tây Ninh, 1954); Đạo Đời (1953-1954); Nhân Sinh (1954-1955); Tôn giáo xã hội 

(1954-1955); Đại Đạo Nguyệt San (Tòa Thánh Tây Ninh, 1963-1965); Hành Đạo 

(1962-1966); Cao Đài Giáo Lý (1965-1975); Nước Vinh Đạo Sáng (1968); tạp chí Cao 

Đài (2009 - nay)… Trong đó, tạp chí Cao Đài có tới bảy chuyên mục chính gắn tôn giáo 

với đời sống xã hội như: Vấn đề - Sự kiện; Trao đổi – Nghiên cứu; Văn hóa – Tôn giáo; 

Tin tức; Thơ- Tiểu phẩm; Hỏi đáp Pháp luật, đã bắt đầu tạo được chỗ đứng đối với bạn 

đọc trong và ngoài Cao Đài.;… 

Có thể nói, hệ thống kinh sách và tạp chí của đạo Cao Đài khá phong phú đa 

dạng. Nghiên cứu về nó, ta không chỉ có thêm các tri thức về đạo Cao Đài mà còn cho 

thấy, ở đó chứa đựng cả việc gìn giữ các di sản văn hóa của cha ông; tiến trình lịch sử 

 
129 Nguyễn Thanh Xuân (2013), “Tìm hiểu kinh sách và báo chí của đạo Cao Đài”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 6, tr 

21-22.  
130 Nguyễn Thanh Xuân (2013), Tlđd, tr 24.  
131 Nguyễn Thanh Xuân (2013), Tlđd, tr 24-26.  
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đấu tranh, sự tham gia vào các cuộc kháng chiến của tín đồ Cao Đài; mà còn thấy cả sự 

thay đổi, vận động của đời sống văn hóa, tinh thần của tín đồ Cao Đài hiện nay… 

4.4.1.2. Giá trị văn hóa phi vật thể 

Giá trị văn hóa của tôn giáo không chỉ được thể hiện trong các công trình kiến 

trúc, hệ thống kinh sách,… những thứ có thể nhìn thấy được mà còn chứa đựng cả những 

giá trị văn hóa phi vật thể không nhìn thấy được như: Lễ hội, lối sống, nếp sống, trang 

phục, lễ nhạc,… 

Lễ hội của đạo Cao Đài là những hoạt động hay các sự kiện văn hoá không chỉ 

của cộng đồng tín đồ mà của cả cộng đồng xã hội, góp phần tạo nên đời sống văn hoá 

tinh thần phong phú, đa dạng của cộng đồng, nhiều lễ hội đã trở thành những di sản văn 

hoá. Đạo Cao Đài có những lễ hội hết sức quan trọng, đó là Lễ hội Yến Diêu Trì Cung 

diễn ra vào ngày 15/08 âm lịch và lễ vía Đức Chí Tôn tổ chức vào ngày 09 tháng Giêng 

âm lịch hàng năm. Hai lễ hội này được tổ chức hết sức long trọng, quy mô lớn tại thánh 

thất Cao đài Tây Ninh. Trong đó, lễ hội Yến Diêu Trì Cung của Hội thánh Cao Đài Tây 

Ninh được diễn ra vào đúng dịp trung thu và đã vượt ra khỏi một lễ hội trong phạm vi 

tôn giáo, trở thành một sự kiện văn hóa tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh, thu hút hàng trăm 

nghìn du khách từ khắp nơi về tham quan, tìm hiểu về văn hóa gia đình, tìm hiểu về văn 

hóa nông nghiệp, tìm hiểu về văn hóa coi trọng tính nữ của người Việt,… và còn được 

đắm chìm trong các giá trị tâm linh, đạo đức, lối sống, con người Nam Bộ.  

Thêm vào đó, nhạc lễ của đạo Cao Đài kế thừa âm nhạc dân gian Nam Bộ nên 

tạo cảm giác gần gũi, thân thiết với tín đồ. Như vậy, nó còn là nơi bảo tồn, gìn giữ âm 

nhạc dân gian Nam Bộ. Trang phục của tín đồ Cao Đài Tây Ninh cũng tương đối khác 

biệt so với các tôn giáo khác. Những tín đồ Cao Đài khi hành lễ thường áo dài trắng, 

khăn đóng khá giản dị giống người Nam Bộ xưa, nó thể hiện sự quý trọng các giá trị 

truyền thống và cho người ngoài cảm giác gần gũi, thân thuộc.  

Tín đồ mỗi tôn giáo đều gây dựng cho mình một lối sống khác biệt nó phụ thuộc 

vào những sự khác biệt về nhân sinh quan, giá trị quan của mỗi tôn giáo. Như đã phân 

tích ở trên, lối sống giản dị, khiêm nhường, hết lòng giúp đỡ người khác, hy sinh vì 

người khác là một trong những lối sống được người tín đồ đạo Cao Đài đánh giá cao.  

Bên cạnh đó, tín đồ Cao Đài rất tích cực trong các hoạt động từ thiện xã hội. 

Trong một nghiên cứu của Đinh Quang Tiến cho thấy, có tới 71.06% tín đồ Cao Đài 
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tham gia tích cực vào hoạt động từ thiện. Điều này xuất phát từ giáo lý của đạo nên tín 

đồ coi đây là trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. Ngoài hoạt động từ thiện, đạo Cao 

Đài cũng rất quan tâm tới hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người 

dân khi đau yếu “với tinh thần cứu khó trợ nghèo” với các hình thức: mở các cơ sở bốc 

thuốc, các cơ sở chăm sóc chữa bệnh lâu dài, cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người già,... 

Hầu hết các hoạt động này đều miễn phí cho người nghèo khó và thu hút được nguồn 

lực xã hội hết sức lớn132. 

Ngày nay, đạo Cao Đài hoạt động theo tôn chỉ “Nước vinh – Đạo sáng” đúng 

theo tinh thần phục đạo, yêu nước, phụng sự tổ quốc, giữ gìn sự trong sáng của đạo, 

đóng góp vào các hoạt động hướng tới an sinh xã hội và vì hạnh phúc của đồng bào. 

Chính các hoạt động nhân đạo từ thiện này giúp cho đạo Cao Đài xây dựng được một 

cộng đồng đoàn kết, gắn bó, sống với nhau đầy tình yêu thương và trách nhiệm.  

4.4.2. Giá trị văn hóa của Phật giáo Hòa Hảo 

4.4.2.1. Giá trị văn hóa vật thể 

Trên phương diện văn hóa vật thể, ngay từ đầu, Đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổ chủ 

trương "học Phật tu nhân", hướng về tín đồ tại gia, nên văn hóa vật thể không tồn tại 

trong hình thức như chùa tháp Phật giáo, nhà thờ,… hay gần hơn như đạo Cao Đài. Hơn 

nữa, vì là hướng về tín đồ tại gia, lại chủ trương học Phật tu nhân nên trong cách thờ 

phụng tại gia đình cũng như hành đạo rất đơn giản. 

Tuy vậy, vì hướng về tín đồ tại gia, nên sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo cộng đồng 

của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở cơ sở thờ tự không phải là quy định bắt buộc. Do đó, có 

một ngôi chùa Phật giáo Hòa Hảo là nơi tín đồ thể hiện tình cảm tôn giáo mang tính kỷ 

niệm nhiều hơn là nơi thực hành nghi lễ tôn giáo. Hiện tại, có một số điểm, chùa Phật 

giáo Hòa Hảo như Tổ đình Đức Giáo chủ Phật giáo Hoà Hảo, đây là nhà ở, nơi thờ của 

gia đình mấy đời của Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ và chùa An Hoà, thị trấn Phú Mỹ, huyện 

Phú Tân, tỉnh An Giang. Ngoài ra, còn một số ngôi chùa của Phật giáo Hoà Hảo ở rải 

rác trên địa bàn một số tỉnh miền Tây Nam Bộ. Về cơ bản, chùa chiền, giảng đường 

được xây dựng không lớn so với cơ sở thờ tự của các tôn giáo khác, nhưng tạo không 

khí thanh tịnh nên thu hút được khá đông tín đồ đến tham quan, chiêm bái và nghe giảng 

pháp như chùa An Hòa. Có được điều này vì trong bối cảnh xã hội đương đại, đời sống 

 
132 Đinh Quang Tiến (2017), Sđd, tr 105-110. 
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văn hóa vật chất và tinh thần của người dân theo Phật giáo Hòa Hảo phát triển, do đó 

các di tích, cơ sở thờ tự được sửa sang, mở rộng hơn nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng 

tôn giáo, góp phần làm nên sự đa dạng trong kiến trúc ở vùng Nam bộ nói riêng và Việt 

Nam nói chung.  

Song, quan trọng nhất là trong gia đình, tín đồ Phật giáo Hoà Hảo thờ Phật nhưng 

chỉ thờ tấm vải Trần Dà thay cho tấm vải Trần Điều. Theo Giáo chủ Huỳnh Phù Sổ đã 

giải thích: "Nhưng riêng về cư-sĩ ở nhà không nên tạo thêm nữa; nên thờ đơn-giản cho 

lòng tin-tưởng trở lại tâm hồn hơn ở vào các sự hào nhoáng bề ngoài. Từ trước chúng 

ta thờ trần điều là di tích của Đức Phật Thầy Tây-An để lại. Nhưng gần đây có nhiều kẻ 

thờ trần điều tự xưng cùng tông-phái với chúng ta, làm sái phép, sái với tôn-chỉ của Đức 

Phật, nên toàn-thể người trong Đạo đổi lại màu dà. Lại nữa, từ trước đến giờ các sư 

dùng màu dà để biểu-hiện cho sự thoát tục của mình, và màu ấy là sự kết hợp của tất cả 

các màu sắc khác, nên có thể tượng trưng cho sự hòa-hiệp của nhân-loại không phân 

biệt chủng tộc và cá-nhân. Vì vậy chúng ta dùng nó trong chỗ thờ-phượng để tiêu-biểu 

cho tinh-thần vô thượng của nhà Phật"133. 

Trong mỗi gia đình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có 03 ban thờ: Ban thờ Phật ở cao 

nhất chỉ treo tấm Trần Dà, ban thờ tổ tiên đặt dưới bàn thờ Phật, ban thờ thông thiên, 

thờ ngoài trời ở trước cửa nhà. Sau này tín đồ Phật giáo Hoà Hảo thờ di ảnh Giáo chủ 

Huỳnh Phú Sổ đặt dưới Trần Dà. 

Lễ vật dâng cúng ông bà tổ tiên là chay hay mặn thì tùy ý, song Giáo chủ khuyên 

không nên làm giỗ linh đình tốn kém, vì thánh thần và người chết không ăn được những 

lễ vật như vậy. Điểm quan trọng là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không dùng vàng mã trong 

ngày giỗ. Đây là nét văn hóa đẹp của Phật giáo Hòa Hảo, bởi ngày nay, Giáo hội Phật 

giáo cũng có văn bản về việc cấm đốt vàng mã gây lãng phí cho tín đồ và người dân.  

Giá trị văn hóa vật thể của Phật giáo Hòa Hảo đặc biệt thể hiện ở trang phục. 

Đến nay còn nhiều người hiểu không đúng cách trang phục của tín đồ Phật giáo Hoà 

Hảo. Họ cho rằng tín đồ theo quy định thường phải mặc áo bà ba, để tóc búi hoặc dài 

chấm ngang vai hay trong cách thờ phụng, hành lễ và ăn ở của tín đồ Phật giáo Hoà 

Hảo. Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ có đoạn nói: “Tất cả bổn đạo nên biết rằng Thầy không 

 
133 Xin xem cụ thể tại: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (2012), Sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tái 

bản lần thứ 7, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr203-204 
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buộc phải để tóc vì đó là phong tục chứ chẳng phải vì tôn giáo”; nhưng sở dĩ Thầy muốn 

để tóc là để giữ kỷ niệm cái phong tục cổ của Tổ tiên và để cho thiên hạ biết, Thầy 

không chịu ảnh hưởng cái thời văn minh cặn bã của phương Tây. Thấy vậy, nhiều người 

trong bổn đạo yêu mến thầy liền bắt chước, vì thế một số người hiểu lầm để tóc là tu, 

để tóc là để tóc và tu không phải là để tóc, để tóc không phải là tu. Nếu để tóc mà không 

chịu tu tâm sửa tánh cũng chẳng phải là kẻ tu hành. Từ nay trở đi thoát khỏi ách người 

Pháp và tuỳ theo phong trào tiến hoá của nước nhà. Thầy cho phép tự do cải cách hầu 

để hoà hợp với lương dân cùng tôn giáo khác134. Do đó, đây cũng là một tôn giáo có sự 

khoan dung trong trang phục, dung mạo hơn so với các tôn giáo khác.  

4.4.2.2. Giá trị văn hóa phi vật thể 

Ngoài những giá trị tích cực về nhận thức, đạo đức thì giá trị văn hóa phi vật thể 

của Phật giáo Hòa Hảo cũng góp phần bổ sung vào giá trị văn hóa truyền thống của dân 

tộc Việt Nam. 

Trên phương diện tôn giáo, nghi lễ, hành đạo của tín đồ, mặc dù có phần đơn 

giản nếu so với các tôn giáo khác, nhưng tám điều răn của Đức Huỳnh Phú Sổ, hay nói 

cách khác là giới luật của đạo được tín đồ thực hiện trong cuộc sống hàng ngày đã trở 

thành nếp sống đối với cá nhân và cộng đồng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Đồng thời, Phật 

giáo Hòa Hảo khuyến khích ăn chay trường, nhưng nếu không có điều kiện thì hàng 

tháng ăn chay bốn lần vào các ngày 14, 15, 29, 30 hoặc ngày mùng một nếu là tháng 

thiếu. Những ngày ăn mặn phải kiêng ăn thịt các con vật như trâu, bò, chó vì chúng có 

ích và sống gắn bó với con người và đây cũng là nét văn hóa đặc sắc của tôn giáo này. 

Điểm đặc sắc nữa là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không lạy người lúc sống, trừ ông bà cha 

mẹ. Đối với Phật thầy Tây An và Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, tín đồ lạy bằng cách ngửa 

lòng bàn tay vì họ tin rằng những vị ấy không chết. Phật giáo Hoà Hảo có các bài nguyện 

trước bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên và bàn thông thiên. Khi làm lễ, tín đồ cầm hương vái 

ba lần rồi quỳ xuống khấn lần lượt vái cả bốn hướng, song khi yếu mệt thì không phải 

quỳ lạy,… Điều này góp phần cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có được đời sống thanh 

tịnh, giản dị, tôn trọng luân lý cương thường,... nhất là trong các ngày giỗ, tín đồ Phật 

giáo Hòa Hảo không dùng vàng mã, đó là sự thực hiện điều thứ sáu trong "Lời khuyên 

bổn đạo" (Tám điều răn cấm) của Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ: "Ta chẳng nên đốt giấy tiền, 

 
134 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, (2011), Sđd, tr63-64 
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vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm vương không bao giờ ăn hối lộ 

của ta, mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những 

người lỡ đường, đói rách, tàn tật”. Đồng thời, mỗi cá nhân và cộng đồng Phật giáo Hòa 

Hảo rất coi trọng công tác từ thiện xã hội trên tinh thần thương xót, giúp đỡ mọi người 

nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn. Hiến chương của Giáo hội đã khẳng định: “Hoạt 

động từ thiện chính là hạnh tu của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo”, “Hoạt động từ thiện 

hữu ích cho xã hội, cho chúng sanh”, “tích cực cứu giúp người nguy khó, tương trợ 

trong quan, hôn, tang, tế”. Với tinh thần đó, nét văn hóa sâu sắc trong cộng đồng Phật 

giáo Hòa Hảo là từ thiện cũng chính là tu phước, bởi “Làm hết các việc từ thiện, tránh 

tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch”, “Tuỳ tài tùy sức nỗ lực hy sinh 

cho xứ sở”135.  

Có thể thấy, hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Hòa Hảo bắt nguồn từ giáo 

lý, song cũng là bắt nguồn từ văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc. Điều này xuất 

phát từ lòng thương người, nhất là đối với người nghèo, vốn đã trở thành truyền thống 

tốt đẹp của nhân dân ta, với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành 

đùm lá rách” hay “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Điều này đã góp phần 

không nhỏ vào quá trình tu nhân, tích đức, hành thiện giúp đời vô vị lợi của người tín 

đồ Phật giáo Hòa Hảo. 

Trên phương diện văn hóa, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đem lại cho cá nhân tín 

đồ, cộng đồng có nếp sống tích cực. Bởi giáo lý Phật giáo Hòa Hảo khuyên tín đồ không 

cờ bạc, hút thuốc phiện, mê tín dị đoan,… những giá trị nhận thức, đạo đức cá nhân, gia 

đình, cộng đồng xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nếp sống của họ. Chẳng hạn, học 

Phật tu thân, đề cao Tứ ân mà trong đó thể hiện rất rõ Ân tổ tiên cha mẹ trong nếp sống 

gia đình của tín đồ, điều này góp phần giáo dục nếp sống vị tha, nhân ái của con người 

trong bối cảnh xã hội đương đại.  

  

 
135 Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (2004), Sđd, tr175  
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Tiểu kết chuyên đề 4 

Ở chương này, chúng tôi căn cứ theo Luật Di sản văn hóa để chia văn hóa thành 

hai loại hình là văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Do đó, giá trị văn hóa của các 

tôn giáo bao gồm hai dạng giá trị cơ bản là văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Song 

tùy từng tôn giáo, nhưng đã phân tích ở trên, có thể thấy giá trị này tiêu biểu hay chưa 

tiêu biểu vì nhiều lý do khác nhau như quan niệm, nhận thức của từng tôn giáo. 

 Giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam rất tiêu biểu, bởi Phật giáo là tôn giáo hiện 

diện sớm nhất ở Việt Nam nên văn hóa Phật giáo là một trong những yếu tố quan trọng 

cấu thành nền văn hóa dân tộc. Về giá trị văn hóa vật thể, tiêu biểu là những ngôi chùa 

với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau như chùa Tây Phương, chùa Bổ Đà, chùa Thiên 

Mụ,… Ngoài ra, trong các ngôi chùa cần lưu giữ nhiều giá trị vật thể và phi vật thể như 

các mảng chạm khắc, hệ thống tượng, bi ký, hoành phi, câu đối,… mang những giá trị 

lớn trên nhiều phương diện như lịch sử, văn hóa, mỹ thuật, khảo cổ,… mà đến nay 

chúng ta mới chỉ khai thác được một phần,… Về giá trị văn hóa phi vật thể, có thể thấy 

giá trị này thể hiện đậm nét trong các lễ hội Phật giáo, tiêu biểu là lễ Phật đản và lễ Vu 

Lan. Ngoài ra, thực hành nghi lễ Phật giáo, diễn xướng như hát chèo, hát văn,… chuyển 

tải nhiều giá trị văn hóa Phật giáo làm thức dậy lương tri hướng thiện trong mỗi người, 

khơi dậy lòng từ bi, hỷ xả, tình yêu thương con người.  

Giá trị văn hóa của đạo Công giáo, về văn hóa vật thể có thể kể đến nhà thờ Công 

giáo được xây dựng theo phong cách châu Âu như nhà thờ Đức Bà, nhà thờ lớn Nam 

Định,… Song cũng có những nhà thờ mang phong cách Việt như nhà thờ Phát Diệm, 

nhà thờ gỗ Kontum,… mang nhiều giá trị về kiến trúc tôn giáo. Bên trong nhà thờ, ngoài 

hệ thống phù điêu còn có các mảng trang trí trên kiến trúc với các hoa văn, họa tiết lại 

mang giá trị mỹ thuật,… Với nhà thờ đạo Tin Lành thì ít tiêu biểu hơn so với đạo Công 

giáo vì đạo Tin Lành chủ trương thờ phụng đơn giản, không thờ tranh ảnh, hình ảnh 

cũng như di vật như đạo Công giáo. Về giá trị văn hóa phi vật thể, tiêu biểu là giá trị 

ngôn ngữ, chữ viết mà ta gọi là chữ Quốc ngữ do các tín đồ Công giáo người nước ngoài 

sáng tạo trong quá trình truyền đạo. Cũng như Phật giáo, hệ thống di sản văn hóa Hán 

nôm Công giáo, Văn học Công giáo,… khá phong phú, song chưa được khai thác 

nhiều,… Còn đối với văn hóa phi vật thể của đạo Tin Lành chủ yếu là kết quả dịch thuật 

Kinh Thánh và lối sống của tín đồ đạo Tin Lành khá đặc sắc,… 
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Giá trị văn hóa Islam giáo là hệ thống các cơ sở thờ tự được hình thành, phát 

triển, được bảo tồn, lưu giữ trong các thời kỳ lịch sử, thậm chí là từ khi Islam giáo ra 

đời. Đó chính là các thánh đường Islam giáo trên khắp thế giới với những đặc trưng về 

kiến trúc, điêu khắc, màu sắc với kiến trúc mái vòm, màu xanh trắng, với biểu tượng 

trăng lưỡi liềm,… về giá trị văn hóa phi vật thể thể hiện qua lối sống, các lễ hội, các 

nghi lễ Islam giáo, các quy định, những điều cấm kỵ trong hôn nhân, trong các mối quan 

hệ xã hội, các quy định trong giao tiếp, trong trang phục, trong lựa chọn nghề nghiệp,... 

và tạo nên cho tín đồ có lối sống tích cực trong cộng đồng.  

Giá trị văn hóa của đạo Cao Đài, có thể thấy nét nổi trội là sự giao thoa văn hóa, 

tín ngưỡng tôn giáo trong hai tôn giáo này. Vì thế, về giá trị văn hóa vật thể của đạo 

Cao Đài phải nói đến các "thánh thất Cao Đài" như một biểu tượng riêng của tôn giáo 

này. Nó vừa mang nét kiến trúc của nhà thờ Công giáo lại vừa mang bóng dáng của 

chùa Phật giáo,… Song, còn phải kể đến kinh sách của đạo Cao Đài vừa mang giá trị 

văn hóa vật thể lại vừa mang giá trị văn hóa phi vật thể và giàu tính tôn giáo. Với giá trị 

văn hóa phi vật thể, có thể thấy được giá trị này biểu hiện rõ trong các nghi lễ, lễ hội, 

nếp sống, trang phục, âm nhạc,… của tôn giáo này khá đặc sắc, nhất là trong lễ hội Yến 

Diêu Trì Cung của Hội thánh Cao Đài Tây Ninh. Đối với Phật giáo Hoà Hảo, bên cạnh 

những giá trị văn hoá vật thể như các cơ sở thờ tự,  không gian thờ cúng, giảng đường, 

kinh sách, các di sản vật thể khác… Phật giáo Hoà Hảo chứa đựng nhiều giá trị văn hoá 

phi vật thể như nghi lễ, phương pháp tu tập, các hoạt động ích nước lợi dân, hoạt động 

từ thiện, an sinh xã hội, lối sống giản dị, coi trọng tứ ân,… 
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KẾT LUẬN 

Trong mấy thập niên gần đây, trong quá trình phát triển kinh tế, hội nhập quốc 

tế, xã hội Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức như đạo đức xã hội xuống 

cấp; thói quen hưởng thụ vật chất; lối sống vô cảm giữa con người với con người; gia 

đình đổ vỡ; môi trường tự nhiên suy thoái,… Việc tìm kiếm các giải pháp nhằm giải 

quyết những thách thức và hướng tới một xã hội phát triển bền vững đã trở thành vấn 

đề cần thiết hơn bao giờ hết và các tôn giáo ở Việt Nam đã và đang cho thấy những giá 

trị cốt lõi có thể cung cấp một trong những giải pháp đó. 

Đến nay, những giá trị tôn giáo đối với con người, gia đình và xã hội ngày càng 

được quan tâm nghiên cứu và được cụ thể hóa trong các chính sách về tín ngưỡng, tôn 

giáo của Đảng, Nhà nước. Trong đó, đề tài "Một số giá trị cơ bản của tôn giáo ở Việt 

Nam" thuộc  nhiệm vụ cấp Bộ 2 “Xây dựng lựa chọn chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ 

thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” của Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về 

dân tộc, tôn giáo trong năm 2021 là tiêu biểu. 

Một số giá trị cơ bản của tôn giáo ở Việt Nam, như chúng tôi đã trình bày ở các 

trên, có thể thấy nhiệm vụ đã làm rõ thế nào là giá trị tôn giáo trên các phương diện lý 

luận về giá trị, phân loại giá trị, nhận diện và đánh giá tác động của giá trị tôn giáo. 

Điểm dễ nhận thấy là mối liên hệ mật thiết giữa giá trị tôn giáo được biểu hiện ở tín đồ 

qua những hành động, hành vi đạo đức tốt đẹp của cá nhân trong cộng đồng tôn giáo 

ấy. Và có thể thấy, giá trị cốt lõi của tôn giáo luôn mang tính ổn định và qua hoạt động 

của tín đồ đã có những tác động tích cực đến đời sống xã hội, giúp cho xã hội cố kết, 

ổn định và phát triển bền vững,... 

Những giá trị cốt lõi, cơ bản của tôn giáo có thể thấy qua tiếp cận tôn giáo học. 

Thứ nhất là giá trị nhận thức của tôn giáo được thể hiện trên hai phương diện chính mà 

bất cứ tôn giáo lớn nào cũng có, đó là giá trị nhận thức về thế giới, về Thượng đế và giá 

trị nhận thức về con người. Giá trị này ở mỗi tôn giáo không đồng nhau bởi truyền thống 

nhất thần hay đa thần, thậm chí vô thần,... song đã đem lại cho tín đồ những hiểu biết 

nhất định về thế giới và con người, góp phần bổ sung và vun bồi tri thức nhân loại. Và 

điểm quan trọng là, chính giá trị nhận thức này đem lại những ứng xử đạo đức tốt đẹp 
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cho cá nhân và cộng đồng tín đồ - nơi họ sinh sống. Nghĩa là, giá trị nhận thức không 

chỉ cung cấp nền tảng lý luận cho tín đồ về thế giới, thượng đế mà còn là thực tiễn đời 

sống của chính bản thân họ trong cộng đồng. Thứ hai là giá trị đạo đức, cũng như giá 

trị nhận thức, mỗi tôn giáo đều có hệ thống giáo lý riêng của mình nên các giá trị đạo 

đức không đồng nhau và được biểu hiện ở hành động, ứng xử của tín đồ trong cuộc sống 

hàng ngày. Tuy nhiên, có thể thấy nhiều điểm chung, đó là giá trị đạo đức của các tôn 

giáo đều hướng tín đồ đến chân – thiện – mỹ. Thứ ba là giá trị văn hóa, ở đây, nhiệm 

vụ đề tài căn cứ trên cơ sở phân loại của Luật Di sản văn hóa để phân thành giá trị văn 

hóa vật thể và giá trị văn hóa phi vật thể. Và có thể thấy, ở mỗi tôn giáo, giá trị văn hóa 

có những điểm khác nhau, chẳng hạn như Phật giáo, Công giáo nổi tiếng với nhiều cơ 

sở tự viện, danh lam thắng cảnh, lễ hội,... còn một số tôn giáo như đạo Cao Đài, Phật 

giáo Hòa Hảo ít nổi trội hơn. Song không vì thế mà giá trị văn hóa kém hơn các tôn giáo 

khác mà ngược lại, các tôn giáo này có những điểm đặc sắc riêng có của mình,... 

Nhìn chung, theo tiếp cận Tôn giáo học đã chỉ ra bao gồm: Giá trị nhận thức 

(nhận thức về thế giới/thượng đế và con người); Giá trị đạo đức (cá nhân, gia đình, cộng 

đồng) và Giá trị văn hóa (giá trị văn hóa vật thế và giá trị văn hóa phi vật thể). Tất nhiên, 

còn nhiều giá trị khác như ở Chương 1 chúng tôi đã làm rõ về giá trị, hệ giá trị tôn 

giáo,... Song mục tiêu chính là biên soạn tài liệu về các giá trị cơ bản của tôn giáo ở 

Việt Nam nhằm phục vụ Đề án, nên chúng tôi cũng cân nhắc, lựa chọn một số giá trị cơ 

bản và cũng vì có nhiều tôn giáo đang hiện diện ở nước ta, nên chúng tôi chỉ lựa chọn 

06 tôn giáo mà chúng tôi cho là tiêu biểu để biên soạn. 
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