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3.1. Những ảnh hưởng đáng lưu ý của các hiện tượng tôn giáo mới ......... 103 

3.2. Dự báo xu hướng của các HTTGM trong thời gian tới ....................... 124 

3.3. Khuyến nghị một số nguyên tắc về ứng xử với các HTTGM ............. 131 
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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Từ thập niên 50 của thế kỷ XX đối với các nước phương Tây, từ thập niên 

80 của thế kỷ XX đối với Việt Nam, lịch sử đã chứng kiến sự ra đời của hàng loạt 

những dạng thức mới lạ của niềm tin, thực hành mang tính tôn giáo. Thuật ngữ 

khoa học gọi các dạng thức ấy là các hiện tượng tôn giáo mới (HTTGM) hay các 

phong trào tôn giáo mới (New Religious Movements - NRMs). Trong các phong 

trào này, một số trở thành tôn giáo được thừa nhận rộng rãi, số đông tàn lụi hoặc 

chỉ tồn tại trong các nhóm nhỏ.  

Các HTTGM ra đời, dù chủ yếu tồn tại dưới dạng các cộng đồng nhỏ bé đã 

có những tác động đáng lưu ý đến nhiều mặt của đời sống xã hội và đến các truyền 

thống tôn giáo lớn. Đặc biệt, các hiện tượng có sự cực đoan về tư tưởng tôn giáo, 

hay nhấn mạnh các phương pháp tu hành xa lạ, tạo ra những tác động tiêu cực đến 

các cá nhân và xã hội. Nhiều quốc gia đã phải lấy ý kiến công luận, điều chỉnh 

luật pháp, xây dựng các khung pháp lý mới, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về 

các hiện tượng tôn giáo mới nhằm làm giảm thiểu những tác động tiêu cực, không 

mong muốn xảy ra với cá nhân, cộng đồng. Cách ứng xử từ phương diện chính 

sách và pháp luật đối với các cũng rất khác nhau. Trong khi những quốc gia như 

Trung Quốc, Nga, Pháp thể hiện thái độ rất cứng rắn và kiên quyết trước các hiện 

tượng tôn giáo mới, các quốc gia khác như Mỹ, Anh, Đức, Bỉ, v.v… lại thể hiện 

lối ứng xử mềm mại hơn, nhấn mạnh vị thế thế tục trung lập và thượng tôn quyền 

tự do tôn giáo. 

Sự phát sinh, lan rộng và những ảnh hưởng của các HTTGM như thế thu hút 

sự quan tâm của các nhà nước, các tổ chức trong xã hội, trong đó có cả các tổ 

chức tôn giáo và tổ chức thế tục. Nhiều nghiên cứu, khảo sát đã được triển khai, 

tất cả đều tập trung giải thích nguyên nhân nảy sinh, mô thức vận hành, các chiều 

hướng và khả năng tác động đến cá nhân và xã hội, và dự đoán những diễn biến 

trong tương lai của các hiện tượng này. 



5 

 

Dẫu vậy, cho đến nay, về phương diện cách ứng xử chính quyền nhiều quốc 

gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, vẫn còn lúng túng trước các hiện tượng 

này. Trong khi dư luận của quần chúng nhân dân phân tán vì nhiều luồng ý kiến 

trái chiều, các cơ quan truyền thông cũng gặp khó khăn khi sản xuất các nội dung 

về các hiện tượng mới nổi này. Ở Việt Nam, rõ ràng đã có những hiện tượng tôn 

giáo mới thể hiện những niềm tin và thực hành có nhiều điểm lệch lạc, trái với 

thuần phong, mỹ tục, cũng như không tuân thủ các quy định của nhà nước về hoạt 

động tôn giáo, tín ngưỡng. Đã có một số hậu quả ghi nhận lại được như tự tử tập 

thể, lợi dụng về tiền bạc, tuyên truyền kích động gây mất đoàn kết tôn giáo, mất 

đoàn kết xã hội. 

Những năm gần đây, ở Việt Nam, đã xuất hiện nhiều nghiên cứu, khảo sát 

về các hiện tượng tôn giáo mới hiện diện trong nước. Các kết quả nghiên cứu đã 

được công bố, dưới dạng sách, bài tạp chí, bài báo, tham luận khoa học hay báo 

cáo của đề tài khoa học. Tuy nhiên, các kết quả này chưa được cập nhật, hệ thống 

hóa, chọn lọc ra các kết quả đáng tin cậy, phản ánh khách quan nhất biểu hiện và 

bản chất của các hiện tượng này. Việc này khiến cho truyền thông về các HTTGM 

gặp nhiều khó khăn, lúng túng do thiếu nguồn tài liệu đã chuẩn hóa, đáng tin cậy, 

có cơ sở khoa học. Chính sự lúng túng của truyền thông dẫn đến việc thiếu nhất 

quán về cách hiểu nơi công luận. 

Hiện tại, từ phương diện quan phương, như Ban Tôn giáo chính phủ, Mặt 

trận Tổ quốc, Ban Dân vận Trung ương, cho đến giới học thuật, việc sử dụng khái 

niệm rất thiếu thống nhất, nói cách khác là chưa có khái niệm nào đủ sức bao quát 

vấn đề HTTGM. Lúc thì khái niệm "các hiện tượng tôn giáo mới" được sử dụng. 

Lúc thì là "đạo lạ" hay "các tổ chức tôn giáo chưa được công nhận". Văn bản 

chính thức của nhà nước cũng chưa có khái niệm nào được đưa ra. Trong khi đó, 

báo chí muốn sử dụng những khái niệm có tính giật gân, như "tà đạo", "dị giáo", 

"giáo phái"... Để có khái niệm khả dụng, cần có nghiên cứu dựa trên một khung 

tham chiếu rộng, cho đến việc đề xuất việc sử dụng một số khái niệm nhất quán, 

đặc biệt phục vụ truyền thông về các hiện tượng tôn giáo mới.  
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Trước tình hình đó, việc biên soạn một bộ tài liệu cung cấp các tri thức khoa 

học cập nhật nhất, được chuẩn hóa, là kết quả của những nghiên cứu có hệ thống, 

là hết sức cần thiết. Bộ tài liệu góp phần cung cấp tri thức cần thiết cho nhận thức 

chung của xã hội về các hiện tượng tôn giáo mới, lấy đó làm cơ sở cho ứng xử 

phù hợp nhất. Theo đó, tài liệu này hỗ trợ cho các cơ quan thông tấn, báo chí làm 

các sản phẩm truyền thông về các hiện tượng tôn giáo mới, cung cấp cái nhìn 

trung thực, khách quan về các hiện tượng này. Đó là cơ sở để đấu tranh cho một 

đời sống tôn giáo chung lành mạnh, hỗ trợ tuyên truyền về chủ trương, chính sách 

của nhà nước về tôn giáo, đồng thời bảo đảm quyền tự do tôn giáo cho nhân dân. 

Các mục tiêu cụ thể của tài liệu này bao gồm: 

- Thông tin về cách tiếp cận các hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới; giới 

thiệu một số kinh nghiệm ứng xử với các hiện tượng này ở một số quốc gia; Khái 

quát quan điểm, chính sách của Đảng và luật pháp Nhà nước Việt Nam về các 

hiện tượng tôn giáo mới; Khái quát nhận thức chung về nguyên nhân phát sinh, 

tình hình hiện nay; Làm rõ các khái niệm liên quan; 

- Nêu rõ các đặc điểm, sự phân loại, cách nhận diện các hiện tượng tôn giáo 

mới ở Việt Nam; Giới thiệu một số hiện tượng tôn giáo mới đáng chú ý; 

- Phân tích ảnh hưởng đa chiều của các Hiện tượng tôn giáo mới hiện nay ở 

Việt Nam; Dự báo xu thế vận động của các hiện tượng này trong thời gian tới và 

đưa ra khuyến nghị về cách ứng xử với các hiện tượng tôn giáo mới. 

Để làm rõ các mục tiêu nêu trên, tài liệu này triển khai các nội dung sau: 

Chuyên đề 1. Một số vấn đề chung về các hiện tượng tôn giáo mơi trên thế 

giới và ở Việt Nam 

Chuyên đề 2. Cách nhận diện, phân loại và giới thiệu một số hiện tượng tôn 

giáo mới trên thế giới và ở Việt Nam 

Chuyên đề 3. Ảnh hưởng của các hiện tượng tôn giáo mới, dự báo tình hình 

trong thời gian tới, và khuyến nghị về cách ứng xử đối với các hiện tượng tôn giáo 

mới ở Việt Nam 
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NỘI DUNG 

 

CHUYÊN ĐỀ 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁC HIỆN TƯỢNG 

TÔN GIÁO MỚI TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 

 

 

1.1. Những hướng tiếp cận và kinh nghiệm ứng xử quốc tế đối với các hiện 

tượng tôn giáo mới 

1.1.1. Tiếp cận của một số quốc gia trên thế giới với các hiện tượng tôn giáo 

mới (HTTGM) 

a) Sơ lược về sự ra đời các HTTGM 

Trong lịch sử nhân loại, các ý tưởng và thực hành thờ cúng các lực lượng siêu 

nhiên liên tục xuất hiện. Phần lớn các ý tưởng và thực hành đậm chất tôn giáo như 

thế chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn hoặc chỉ gắn với một cộng đồng nhỏ bé ở 

những địa phương nhất định. Chỉ số ít những ý tưởng và thực hành thu hút đông 

đảo người tin theo, dẫn đến hình thành những tôn giáo hoàn chỉnh như người ta 

thấy sau này. Mọi tôn giáo lớn mà chúng ta thấy ngày nay, đều bắt đầu với sự nhỏ 

bé, đơn sơ như thế. Từ khởi đầu, chúng đều là các tôn giáo mới, thậm chí có những 

nhóm bị các tôn giáo có trước, cộng đồng xã hội, hay chính quyền coi là "tà giáo", 

"dị giáo", v.v... Một số ví dụ cụ thể có thể nêu ra ở đây: Phật giáo lúc phát sinh 

ban đầu trong môi trường Hindu giáo ở Ấn Độ không được sự chú ý, thậm chí tư 

tưởng bình đẳng (tuyệt đối) của tôn giáo này được xem là ý tưởng mang tính phản 

kháng mạnh mẽ đối với xã hội định hình trên tư tưởng phân biệt đẳng cấp. Ki tô 

giáo thời kỳ đầu bị đế chế La Mã đàn áp cũng vì thuyết giảng về một vị chúa tể 

mới. Sau này, ở giai đoạn mới hình thành như những phong trào kháng cách, các 

cộng đồng Tin Lành cũng bị phân biệt đối xử rất mạnh mẽ ở Châu Âu. 

Thực tế, không nhóm tôn giáo mới ra đời nào muốn bị nhìn nhận rồi gán cho 

những tên gọi đầy miệt thị và bị phân biệt đối xử hay đàn áp. Nhưng ngược lại, 
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không phải nhóm tôn giáo mới nào trong quá trình thể hiện quan điểm và hiện 

thực hóa mục tiêu của mình đều là vô hại hay tốt lành cho cá nhân tín đồ hay cộng 

đồng xã hội xét trên các tiêu chí rộng lớn và phổ quát về đạo đức, văn minh và 

luật pháp. 

Đối với thế giới hiện đại, các nhóm tôn giáo mới chỉ thành vấn đề lớn khi 

chúng xuất hiện ào ạt vào thời điểm những thập niên đầu và giữa thế kỷ 20 trở đi. 

Không chỉ bùng phát về số lượng, các nhóm này còn gây ra nhiều thách thức và 

những sự kiện khiến cho chính quyền, các tôn giáo chủ lưu và cộng đồng xã hội 

buộc phải chú ý, tiếp cận, nhận diện và có biện pháp ứng phó đặc biệt với các 

nhóm có xu hướng cực đoan về tư tưởng và hành động. 

Về mặt bối cảnh, từ sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, thế giới 

có sự biến đổi mạnh mẽ trên nhiều phương diện, như ý thức hệ chính trị, ngoại 

giao, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, v.v... Những thay đổi quá lớn về ý thức 

hệ và quan hệ quốc tế cùng tiến trình hiện đại hóa, thế tục hóa tạo ra những khoảng 

trống về tâm linh, tâm lý. Tư duy lý tính được đề cao, tôn giáo bị phê phán mạnh 

mẽ về sự ảnh hưởng từng có của mình trong khi loài người chứng kiến nhiều thành 

tựu kỳ diệu trong khoa học kỹ thuật. Có thể nói, chưa bao giờ con người thấy tự 

tin đến thế trong công cuộc chinh phục tự nhiên và vượt lên những giới hạn của 

chính mình. Trong bối cảnh đó, các tôn giáo lớn và lâu đời đứng trước những thử 

thách đáng kể về việc duy trì cộng đồng và thu hút tín đồ1, phần nhiều vì giáo lý 

phức tạp, sự giáo điều, tính quan liêu cơ chế quản trị và tổ chức cộng đồng tín đồ 

phức tạp, và những thói quen thực hành nghi lễ và diễn tả niềm đã trở nên nhàm 

chán. Tình hình thêm phức tạp vì có sự xuất hiện các hội nhóm chủ trương những 

niềm tin và thực hành mang tính tôn giáo có nhiều điểm mới lạ, trực tiếp thách 

thức và cạnh tranh tín đồ với các tôn giáo đã có truyền thống lâu đời.  

 

1. Xem: Nguyễn Văn Dũng (2001), “Vấn đề cải cách và đổi mới của tôn giáo trong xã hội Phương Đông cận hiện 

đại”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 7 và số 8. 
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Các HTTGM dù xuất hiện rải rác trong lịch sử, chỉ xuất hiện tới mức như 

những phong trào khắp thế giới từ những năm 50-60 của thế kỷ 20. Điều này 

không có nghĩa là không có dạng thức tôn giáo mới từng hiện diện trước đó. 

Những trường hợp như đạo Móc môn (Mormonism), còn có tên là những Giáo 

hội các Thánh hữu đời sau của Chúa Giê su Ky tô (The Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints) hình thành vào năm 1820 ở Mỹ, Nhân chứng Giê-hô-va 

(Jehovah's Witnesses) hình thành năm 1870 ở Mỹ, Nhất quán đạo (Yiquandao/I-

Kuan Tao) hình thành cuối thế kỷ ở Trung Quốc đại lục sau này tồn tại và phát 

triển ở Đài Loan, hay Soka Gakkai (Sáng giá học hội) xuất hiện ở Nhật Bản năm 

1930, v.v... là những nhóm tôn giáo mới đã xuất hiện rải rác từ trước năm 1950 

và vẫn đứng vững cho đến ngày nay. Tuy thế, nhưng tần suất xuất hiện và quy mô 

lan rộng của các hiện tượng tôn giáo mới chỉ có sự đột biến vào thời điểm những 

thập niên giữa thế kỷ XX. 

Vào giai đoạn đỉnh điểm, hàng ngàn nhóm tôn giáo mới xuất hiện ở những 

khu vực khác nhau trên thế giới. Đến thập niên 90 của thế kỷ XX con số thống kê 

được lên đến 3000 nhóm với số tín đồ khoảng 3 triệu2.Những hiện tượng tôn giáo 

mới tiêu biểu và nổi tiếng là Khoa học luận giáo (Scientology) hình thành ở Mỹ 

vào năm 1952; People's Temple (Ngôi đền Nhân dân) xuất hiện ở Mỹ năm 1954; 

Giáo hội thống nhất (Unification Church), xuất hiện ở Hàn Quốc năm 

1954;ISKCON/Hare Krishna thành lập năm 1966, Những đứa con của Thượng đế 

(Children of God/The Family International) xuất hiện năm 1968, đều ở Mỹ; Pháp 

luân công xuất hiện ở Trung Quốc (khoảng năm 1992)... Bên cạnh đó, còn rất 

nhiều các hiện tượng khác. Dù phong phú về niềm tin, thực hành, tổ chức cộng 

đồng và cách tương tác với xã hội bên ngoài, các hiện tượng này có nhiều điểm 

chung do đó được xếp vào một nhóm hoàn toàn khác biệt với các tôn giáo truyền 

thống hay các trào lưu tư tưởng khác mà nhân loại đã biết. 

 

2. Trác Tân Bình (2007). Lý giải tôn giáo (Trần Nghĩa Phương dịch), Nxb. Hà Nội, Hà Nội, tr. 202. 
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Sự xuất hiện hàng loạt các HTTGM tạo ra những tác động và ảnh hưởng đến 

rất nhiều phương diện của đời sống xã hội như tâm linh, tôn giáo, giáo dục, luật 

pháp, an ninh và trật tự xã hội. Sự xuất hiện các hiện tượng này đã là một điểm 

không thể bỏ qua của đời sống tôn giáo trên thế giới giai đoạn cận-hiện đại. Điều 

đáng lưu ý là các hiện tượng này không chỉ xuất hiện trong các xã hội phương 

Tây nơi thường đi đầu nhân loại về đổi mới tư tưởng, về tiến trình hiện đại hóa và 

toàn cầu hóa mà cũng xuất hiện ở các khu vực khác, như ở các quốc gia chậm 

phát triển ở Châu Phi, các quốc gia đang phát triển ở Châu Á… Vấn đề đặt ra trực 

tiếp không chỉ với các chính quyền với trách nhiệm quản trị xã hội mà còn với các 

tôn giáo truyền thống và xã hội nói chung là nên tiếp cận và lý giải hiện tượng 

này như thế nào. Chúng tôi ở trong tài liệu này giới thiệu khái quát những cách 

tiếp cận phổ biến nhất. 

b). Cách tiếp cận từ phía nhà nước 

Về nguyên tắc, nhà nước có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của xã hội. Khi 

các hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện ồ ạt, trong đó có nhiều hiện tượng khởi 

xướng những niềm tin tôn giáo cùng lối sống khác biệt, thể hiện sự mất phương 

hướng về tư tưởng, lệch lạc về đạo đức, và đề cao quá mức tự do cá nhân dẫn đến 

thiếu trách nhiệm với xã hội, thì hiện tượng này được xem là một vấn đề xã hội. 

Nói cách khác, xã hội có vấn đề thì các hiện tượng đó mới phát sinh và lan rộng 

như những phong trào. Do đó, sự hiện diện và những thách thức của các hiện 

tượng tôn giáo mới cần phải được xem xét, lý giải, và có sự chủ động ứng phó. 

Nhìn chung, các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia phương Tây, 

tiếp cận các hiện tượng tôn giáo mới khá thận trọng. Điều này có nguyên nhân 

trực tiếp từ nguyên tắc đảm bảo quyền tự do tôn giáo như một quyền căn bản theo 

Tuyên ngôn nhân quyền (1948) và các công ước quốc tế về quyền dân sự, chính 

trị, kinh tế và văn hóa-xã hội mà các quốc gia đã cam kết tham gia. Từ việc tham 

gia các văn bản được coi là luật pháp quốc tế này, các quốc gia phản ánh nó vào 

trong hiến pháp và pháp luật của mình. Việc đảm bảo quyền tự do tôn giáo cũng 

được xem là thước đo về tiến trình của dân chủ, nhân quyền, và văn minh. Việc 
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tạo lập hay tin theo một tư tưởng tôn giáo mới do đó là quyền tự do cá nhân, là 

vấn đề lựa chọn riêng tư, cần phải được tôn trọng và do đó bất cứ hành vi có tính 

can thiệp nào từ phía nhà nước đều phải tiến hành thận trọng. Nếu không, vấn đề 

nhỏ sẽ thành rắc rối lớn. Không quốc gia nào muốn vấn đề liên quan đến tôn giáo 

lại bị thổi bùng lên thành vấn đề chính trị. 

Nhưng khi các quốc gia phải công bố trước công chúng quan điểm và cách 

tiếp cận của mình với các hiện tượng tôn giáo mới, là khi các hiện tượng này đã 

gây ra một số sự vụ có tác động tiêu cực đến xã hội, làm dấy lên sự quan ngại của 

dư luận.Các sự vụ đó đôi khi được thổi bùng lên mức độ nghiêm trọng qua lăng 

kính của truyền thông đại chúng. “Giáo phái”, “bí truyền”, “tẩy não”, “tự sát tập 

thể”, “tấn công khủng bố”, “lừa mị”, “giáo chủ”, “mê lực”, “văn hóa biến dị”, 

v.v.. là những khái niệm mang tính gán nhãn, thường thấy xuất hiện khi giới truyền 

thông khai thác các thông tin có tính giật gân, câu khách từ các hiện tượng tôn 

giáo mới. Ở mức tác động không đáng kể, thường sẽ có những cuộc họp tới cấp 

bộ hoặc liên bộ để tìm ra giải pháp ứng phó. Với những nơi có tình huống khó 

khăn, phức tạp, vấn đề hiện tượng tôn giáo mới được thảo luận công khai ở quốc 

hội hay cấp tương đương. 

Dù thượng tôn quyền tự do tôn giáo, các chính phủ vẫn phải thể hiện quan 

điểm cứng rắn khi có bằng chứng về vi phạm pháp luật và có nguy cơ đe dọa an 

ninh xã hội từ các hiện tượng tôn giáo mới. Khi đó các biện pháp có thể diễn ra ở 

các mức độ khác nhau, như nghiêm cấm hoạt động, đưa ra tòa những trường hợp 

vi phạm pháp luật rõ ràng, cho đến việc sửa đổi hay xây dựng những bộ luật mới 

nhằm quản lý các hoạt động tôn giáo mới, đồng thời phòng tránh các sự vụ đáng 

tiếc có thể xảy ra trong tương lai. 

Tóm lại, tiếp cận của các chính phủ thường bắt đầu với lắng nghe các báo cáo, 

tìm hiểu thực tế, tiếp thu tư vấn từ giới nghiên cứu học thuật để căn cứ trên luật 

pháp quốc tế và chính sách quốc gia để hình thành lối ứng xử với những thách 

thức mà các hiện tượng tôn giáo mới mang lại. 
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1.1.2. Tiếp cận từ giới học thuật đối với các HTTGM 

Trong quá trình tiếp cận với các hiện tượng tôn giáo mới, các chính phủ rất 

chú ý tiếng nói của các nhà khoa học. Thực tế, nhiều nhà khoa học đã sớm và mau 

chóng tiến hành các dự án nghiên cứu về các hiện tượng tôn giáo mới. Các kết 

quả nghiên cứu và khuyến nghị cùng tư vấn về chính sách của họ được lắng nghe. 

Các chính phủ cũng chú ý đến các luận điểm và hành động của các nhóm xã hội-

dân sự vốn được lập ra nhằm “chống giáo phái”. Các nhóm này thường có những 

hoạt động như biểu tình, viết thư ngỏ lên chính phủ, hoặc tự truyền thông nhằm 

chống lại ảnh hưởng của các hiện tượng tôn giáo mới. 

Trong cách nhìn của giới học thuật phương Tây, khái niệm “tôn giáo” 

(religion) dùng để chỉ các tôn giáo đã thể chế hóa, có tổ chức, có kinh sách, có 

giáo phẩm và tín đồ đông đảo, và đặc biệt là có truyền thống lâu đời với các cơ sở 

thờ cúng mang tính biểu tượng cao. Trong một truyền thống tôn giáo lớn như thế, 

có những giáo hội với tên gọi và lịch sử hình thành cụ thể. Khi thế giới chứng 

kiến sự xuất hiện hàng loạt các nhóm tôn giáo mới, có nhiều điều xa lạ với các 

tôn giáo truyền thống lâu đời đã biết, tồn tại với quy mô rất nhỏ, đề cao tính riêng 

tư,… giới học thuật, đặc biệt các nhà khoa học trong lĩnh vực Xã hội học, bắt đầu 

đề xuất những cách nhận diện và phân loại, đi cùng với hình thành các khái niệm, 

thuật ngữ và cách gọi tên. 

Max Weber (1864-1920), một học giả người Đức, sớm đưa ra cách nhận diện 

và phân loại các nhóm tôn giáo mới xuất hiện từ giai đoạn đầu thế kỷ 20. Ông đề 

xuất cách phân loại “church” (giáo hội) với “sect” (giáo phái). Trong đó, “sect” 

được dùng cho các loại hình hội nhóm tôn giáo mới xuất xứ từ các giáo hội truyền 

thống vốn có ảnh hưởng nhiều đến cách tiếp cận và phân loại các hiện tượng tôn 

giáo mới, nằm ngoài các giáo hội truyền thống lớn sau này. Cùng với Weber, 

Ernst Troeltsch (1865-1923) là người có những đóng góp đáng chú ý cho chủ đề 

này, ông phân ra ba loại hình là giáo hội, giáo phái và nhóm theo chủ nghĩa thần 

bí (church, sect and mysticism). Theo ông, giáo hội là một thiết chế có sẵn ân sủng 

và sự cứu rỗi và qua tuyên bố sở hữu chân lý, luôn có xu hướng hướng tới việc 
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kiểm soát thế giới. Giáo phái, ở chiều ngược lại, là các hội nhóm tự nguyện nhỏ 

bé, lập nên bởi những Kitô hữu đã trải nghiệm sự "tái sinh". Những nhóm này dựa 

cơ bản vào những yếu tố quen thuộc của tôn giáo truyền thống và chủ lưu, nhưng 

có xu hướng tách biệt khỏi thế giới, nhấn mạnh vào quy luật hơn là ân sủng... Đối 

với nhóm thần bí, điểm chung là trải nghiệm bên trong mỗi cá nhân về cái thiêng. 

Các nhóm này đề cao tính riêng tư, và tối giản tầm quan trọng của nghi lễ, tín lý 

hay các yếu tố có tính lịch sử, truyền thống3.  

Nhưng những cách phân loại của học giả bên châu Âu có vẻ chỉ đúng với 

những gì họ quan sát được ở châu lục đó. Richarch Niebuhr đề xuất phân loại thứ 

ba của Troeltsch. Theo ông, nằm ở giữa hai thái cực “giáo hội” và “giáo phái” là 

hệ phái (denomination). Theo ông, các hệ phái có quy mô nhỏ hơn giáo hội và lớn 

hơn giáo phái. Các giáo phái thường là những thiết chế riêng biệt, nhưng các hệ 

phái thì có thể liên kết với nhau nếu tìm thấy điểm chung về niềm tin và triết 

thuyết. Nhưng những phân loại đi liền với cách nhận diện các nhóm phái tôn giáo 

mới lạ như thế chưa làm thỏa mãn mọi người. Năm 1932, nhà Xã hội học Howard 

Becker đề xuất khái niệm "cult" (nhóm thờ cúng). Theo ông, "cult" chỉ những hội 

nhóm lỏng lẻo của các cá nhân có cảm tình tôn giáo ở mức riêng tư và có thể thay 

đổi. Trong một nhóm thờ cúng như thế, tín đồ có thể coi trọng câu hỏi hơn là lời 

giải đáp, và mỗi thành viên có thể tìm lấy lời giải đáp cho riêng mình. Do đó, một 

người có thể tham gia nhiều nhóm thờ cúng khác nhau4. 

Có một khái niệm không phổ biến nhưng cũng dùng để chỉ các “phong trào 

tôn giáo” hình thành trong lịch sử, đó là “các phong trào thiên niên kỷ” 

(millenarian movements). Đặc điểm của các phong trào này, theo Sang Teak Lee, 

là tín đồ trông chờ một sự cứu rỗi toàn thể, ngay lập tức, và dành cho tất cả thuộc 

 

3. Ernst Troeltsch (1992). The Social Teachings of the Christian Churches, Westminster John Knox Press. 

4. Inger Furseth and Pal Repstad (2006). An Introduction to the Sociology of Religion: Classical and 

Contemporary Perspectives, ASHGATE, pp. 139-149. 
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thế giới trần tục này5. Theo đó, Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam cũng được tác giả 

xếp vào “phong trào thiên niên kỷ” vì tiên tri về ngày hội Long Hoa như là sự cứu 

rỗi toàn thể và một thế giới lý tưởng ra đời. Đáng lưu ý là Huệ-Tâm Hồ Tài trong 

công trình nghiên cứu xuất bản năm 1983 tại Đại học Harvard cũng phân tích Phật 

giáo Hòa Hảo như một giáo phái (sect) hình thành từ Phật giáo nhưng đậm tính 

chất của một phong trào thiên niên kỷ6. 

Các nhà Xã hội học sau này, một mặt phê phán hoặc bổ sung thêm các phương 

diện mới hơn của các khái niệm "sect", "denomination", “cult", “milleniarian 

movement”, v.v… mặt khác tìm các khái niệm phù hợp và hiện đại hơn. Một điểm 

phê phán phổ biến nhất là các khái niệm như giáo phái, hệ phái hay nhóm thờ 

cúng có thể tạo ra sự gán nhãn, chụp mũ, phân biệt đối xử, miệt thị… Ngay từ 

việc sử dụng ngôn ngữ như thế cũng có thể làm tổn thương người ta từ góc độ 

niềm tin cá nhân, đồng thời kích thích những phản ứng trả đũa từ họ. James 

Beckford và Levasseur 1996 và Bryan Wilson 1990, Eileen Barker, Gordon 

Melton, John A Saliba... dùng khái niệm rộng hơn và trung tính hơn là "new 

religious movements" mà dịch sát nghĩa sang tiếng Việt là “các phong trào tôn 

giáo mới”. 

Trong tiếp cận học thuật của thế giới hiện nay, các nhóm tôn giáo thường 

được gọi một cách phổ biến là New Religious Movements (các Phong trào tôn 

giáo mới).Tuy nhiên, trong khi các nhà khoa học tập trung chỉ ra những đặc điểm 

của các phong trào này, họ hiếm khi đưa ra một định nghĩa.Từ điển Britanica viết 

rằng New Religious Movement “là khái niệm chỉ mọi niềm tin tôn giáo mới mẻ, 

xuất hiện khắp thế giới trong vài thế kỷ qua”7. Đây là một cách nói rất rộng, nhấn 

 

5. Sang Teak Lee (1996). Religion and Social Formation in Korea: Minjung and Millenarianism, Mouton de 

Gryter, New York. 

6. Huệ-Tâm Hồ Tài (1983). Millenarianism and Peasant Politics in Vietnam, Cambridge: Harvard University 

Press 

7. Murray Rubinstein. Mục từ “New Religious Movement” trong Từ điển Britanica, truy cập tại: new religious 

movement | Definition, Types, & Facts | Britannica ngày trung cập 25 tháng 8 năm 2021. 

https://www.britannica.com/contributor/Murray-Rubinstein/6024
https://www.britannica.com/topic/new-religious-movement
https://www.britannica.com/topic/new-religious-movement
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mạnh vào thời gian xuất hiện, cái minh họa cho tính “mới”.Cần phải nói ở đây 

rằng hầu hết các nhà khoa học khi nghiên cứu và trình bày về các phong trào tôn 

giáo mới không đưa ra một định nghĩa cụ thể về “Phong trào tôn giáo mới”. Thay 

vào đó, họ thảo luận và đề xuất những cách khái quát khác nhau về đặc điểm 

chung của các nhóm rất đa dạng này. 

Nhưng khái lược lại các trình bày của họ, có thể rút ra những điều sau: “New 

Religious Movements” được dùng để chỉ: 1) các nhóm tôn giáo mới nổi lên ào ạt 

khắp nơi, rất phong phú về nguồn gốc, triết lý và cách thực hành nghi lễ. Do sự 

xuất hiện đồng thời và khắp nơi nên khái niệm “movements” được vận dụng; 2) 

các giáo phái (sects) tách ra hay nói đúng hơn là ly khai từ những truyền thống 

tôn giáo lớn. Đây là những nhóm thường bị các tôn giáo truyền thống phê phán, 

chỉ trích, đấu tranh loại bỏ; 3) các nhóm tôn giáo rất mới lạ, mang nhiều điểm kỳ 

dị, cực đoan trong hành động, và chống lại các giá trị văn hóa, đạo đức phổ quát, 

thường mang lại những tác động xấu đến cá nhân tín đồ và cộng đồng xã hội. 

Những tác động xấu đó thường xuất phát từ tư tưởng, mục đích, phương pháp 

hành động của những người lãnh đạo những nhóm này. Do đó, còn có những khái 

niệm được dùng chỉ cụ thể các nhóm “dữ nhiều lành ít” này, tiêu biểu là "evil 

cults" (tà giáo, tà đạo)... “Tà đạo” cũng chủ trương một đối tượng thờ cúng, thực 

hiện các hành vi thờ cúng, đưa ra các tiên tri, đặc biệt là tiên tri về tận thế. Các “tà 

đạo” thường cực đoan trong tư tưởng tôn giáo và chính trị. Thực tế, có những “tà 

đạo” chỉ cho tín đồ cách tự cướp đi sinh mạng của mình và người khác vào ngày 

nó tin là tận thế đến, để đón nhận một đời sống khác trên thiên đàng. Niềm tin 

nhân danh tôn giáo khi đó trở nên cực kỳ nguy hiểm và thể hiện sự tàn ác, đi 

ngược với các giá trị nhân bản. 

Giới học thuật còn lựa chọn sử dụng một khái niệm nữa, như thấy trong những 

cuốn sách của những nhà xuất bản uy tín thế giới. Đó là “new religions” (các tôn 

giáo mới). Các công trình học thuật từ những năm 1990 trở đi đã dùng khái niệm 

này nhiều hơn. Cách dùng này rõ ràng thừa nhận các nhóm này là có giá trị nhất 
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định về mặt tôn giáo, do đó thay vì chối bỏ sự tồn tại, thì cần được tiếp cận và đối 

xử như các tôn giáo lâu đời khác. 

1.1.3. Xác định đặc điểm chung của các HTTGM 

Nhìn chung, giới học thuật thừa nhận rằng các hiện tượng tôn giáo mới rất đa 

dạng và có nhiều đặc thù. Điều này đặt ra thách thức lớn, nếu không muốn nói là 

bất khả thi, là đưa ra một định nghĩa có khả năng áp dụng cho mọi hiện tượng đã 

ghi nhận. Thay vì cố gắng đưa ra định nghĩa, các nhà nghiên cứu thường trình bày 

quan điểm của họ về những đặc điểm chung của các hiện tượng tôn giáo mới.  

Những điểm chung này cũng giúp phân biệt chúng với các dạng thức khác, 

thuộc lĩnh vực tôn giáo hay lĩnh vực khác (văn hóa, triết lý…) Gordon Melton cho 

rằng các NRMs có điểm chung là mang tính bên lề về mặt xã hội và văn hóa, do 

đó có "nhiều thù" hơn "bạn". Các phong trào tôn giáo mới được xem là một vấn 

đề xã hội bởi chúng đặt ra thách thức đối với trật tự xã hội có sẵn. Các phong trào 

này cũng phản kháng tính hiện đại8, đi cùng các quá trình giải thiêng và thế tục 

hóa. Bản sắc của phong trào tôn giáo mới thường gắn với các giáo chủ có mê lực 

(charisma) hay những thần thoại bí hiểm, thường đi cùng sự nhấn mạnh thực hành 

để trải nghiệm tâm linh ở các tầm mức khác nhau, hay những tiên tri về sự phục 

hồi thế giới lại điều kiện từng tốt đẹp nhất của nó, hoặc là sự hình thành một thế 

giới hoàn toàn mới lạ. Các phong trào tôn giáo mới có nhiều phương pháp khác 

lạ trong tuyển mộ thành viên, quản lý thành viên9. Còn John A Saliba khái quát 

các đặc điểm của HTTGM thành hai nhóm như sau: 

Nhóm đặc điểm tiêu cực: 

- Lãnh đạo thường là người độc quyền, quyết đoán 

- Đòi hỏi sự cải đạo 

- Có thiết chế quản lý thành viên chặt chẽ 

 

8. Trần Nghĩa Phương (2001). “Vấn đề tôn giáo mới trong công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Trung 

Quốc”,tạp chí Nghiên cứu tôn giáo,số 5,tr.21-23.  

9. Xem trong: David G. Bromley (chủ biên, 2007). Teaching New Religious Movements, Oxford University Press. 
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Nhóm đặc điểm thể hiện sức hấp dẫn: 

- Lòng nhiệt tình cao 

- Nhấn mạnh vào trải nghiệm  

- Thực hành những nguyên lý về tâm linh10. 

Cách khái quát của Saliba cho thấy những điểm tiêu cực của các hiện tượng 

tôn giáo mới là không thể phủ nhận hay bỏ qua. Ngược lại, các hiện tượng tôn 

giáo mới, ra đời trong sự cạnh tranh với các truyền thống tôn giáo lớn có trước, 

thường đòi hỏi sự cải đạo dứt khoát đi cùng với nhiều đòi hỏi hơn đối với tín đồ 

về trách nhiệm, nghĩa vụ và lòng nhiệt thành. 

Từ điển Britanica khái quát những điểm chung của các Phong trào tôn giáo 

mới như sau: Các phong trào này là mới bởi cung cấp những cách phản hồi với 

điều kiện sống của thế giới hiện đại từ phương diện tôn giáo, dù phần lớn các hiện 

tượng tôn giáo mới có nguồn gốc từ các truyền thống tôn giáo cổ đại. Các phong 

trào này thường được xem là chống văn hóa theo nghĩa là những dạng thức thay 

thế các tôn giáo chủ lưu ở xã hội phương Tây, đặc biệt là Ki tô giáo. Các phong 

trào này thường có tính co giãn cao, đa nguyên và hỗn đồng (theo nghĩa là tin và 

thờ cúng đa thần); tự do kết hợp các giáo thuyết và thực hành đa dạng khác vào 

hệ thống niềm tin của chính mình. Người tạo lập các phong trào này thường là 

người có mê lực (charismatic), đôi khi là một lãnh đạo độc đoán, được tin là có 

quyền năng dị thường hay hiểu biết sâu sắc. Về mặt tổ chức, nhiều phong trào có 

tổ chức chặt chẽ, đòi sự trung thành lớn và cam kết mạnh mẽ từ người tin theo. 

Các phong trào này thường xuất hiện để đáp ứng những nhu cầu cụ thể nào đó mà 

người ta không thấy thỏa mãn khi tìm kiếm ở các tổ chức tôn giáo truyền thống 

hay trong các thiết chế thế tục hóa. Chúng đồng thời là kết quả của sự phản ứng 

 

10. John A Saliba (2003). Understanding New Religious Movements, AltaMira Press, tr. 14-23. 
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với tính hiện đại, chủ nghĩa đa nguyên và thế giới quan khoa học của thế giới giai 

đoạn hiện đại11. 

Dù phong phú, nói đến các hiện tượng tôn giáo mới là nói đến sự mới lạ và 

khác biệt về niềm tin, thực hành nghi lễ và cách tổ chức cộng đồng tín đồ. Các 

hiện tượng này luôn có hành vi thờ cúng (cultic activities) đối với các đối tượng 

thiêng cụ thể và có những nhóm nhấn mạnh vào những tiên tri, đặc biệt là tiên tri 

về thế giới sau ngày tận thế. Đây cũng là một điểm quan trọng giúp phân biệt 

chúng với các phong trào Thời đại mới (New Age movements)12.  

Khái quát từ những nghiên cứu đã có, tài liệu này đưa ra 5 đặc điểm phổ biến 

của các hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới như sau: 

1) Liên tục xuất hiện trong lịch sử nhân loại; xuất hiện với số lượng nhiều từ 

giữa thế kỷ 20 đến nay; 

2) Tồn tại trong các nhóm thiểu số, không ổn định, có quy mô tín đồ nhỏ, thu 

hút một bộ phận dân cư nhất định trong xã hội; 

3) Nhấn mạnh cái mới lạ, có tính thay thế hay khác biệt với các truyền thống 

tôn giáo lớn về triết lý tôn giáo, đối tượng thờ cúng, quy chuẩn nghi lễ, tổ chức 

cộng đồng, trải nghiệm tâm linh; 

3) Người tạo lập thường là người dẫn dắt cộng đồng và có vai trò quan trọng 

nhất với quá trình tồn tại và phát triển của nhóm. Người tạo lập thường được cho 

là có mê lực (charisma), giữ độc quyền về chân lý, tiên tri. Người tin theo thường 

là thế hệ thứ nhất. 

4) Thường tồn tại trong mối quan hệ thường là căng thẳng với môi trường 

chính trị, luật pháp, tôn giáo, và văn hóa-xã hội xung quanh; 

 

11. Murray Rubinstein. Mục từ “New Religious Movement” trong Từ điển Britanica, truy cập tại: new religious 

movement | Definition, Types, & Facts | Britannica , ngày trung cập 25 tháng 8 năm 2021. 

12. Các phong trào Thời đại mới (New Age movements) có thể chỉ là cổ súy cho một triết lý sống hay cách nhìn 

nào đó mới lạ về thế giới, mang chiều kích tâm linh nhưng không nhất thiết có đối tượng và hành vi thờ cúng hay 

tổ chức cộng đồng cụ thể. 

https://www.britannica.com/contributor/Murray-Rubinstein/6024
https://www.britannica.com/topic/new-religious-movement
https://www.britannica.com/topic/new-religious-movement
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5) Dù có khả năng tự điều chỉnh để linh hoạt thích ứng với điều kiện xã hội, 

các hiện tượng này thường sẽ suy yếu thậm chí biến mất khi thế hệ lãnh đạo thứ 

nhất không còn nữa. 

Cần chú ý là không phải mọi HTTGM đều mang đủ 5 đặc điểm trên. Đồng 

thời có những đặc điểm chỉ nổi trội ở một số hiện tượng. 

1.1.4. Phân loại các HTTGM 

Bên cạnh việc xây dựng khái niệm cũng nhưkhái quát những điểm chung, các 

nhà nghiên cứu còn đưa ra các cách phân loại các các hiện tượng tôn giáo mới. 

Từ các công trình nghiên cứu, có thể thấy các hiện tượng tôn giáo mới cơ bản 

được phân loại thành các nhóm thuộc 3 luồng lớnnhư sau: 

(i) Phân loại theo ý tưởng và loại hình tôn giáo: 

+ Nhóm tách ra nhưng chịu ảnh hưởng từ các truyền thống tôn giáo lớn; 

+ Nhómđộc lập về ý tưởng tôn giáo và đối tượng thờ cúng (đặc biệt là các 

nhóm thờ cúng văn minh, trí tuệ ngoài vũ trụ). 

(ii) Phân loại theo vùng địa-văn hóa: 

+ Nhóm có nguồn gốc phương Tây (chủ yếu xuất phát từ phổ hệ theo truyền 

thống Ki tô giáo) 

+ Nhóm có nguồn gốc phương Đông (chủ yếu từ nền tảng Phật giáo, Hindu 

giáo). 

(iii) Phân loại theo mức độ tác động đến an ninh xã hội và con người 

+ Nhóm có tư tưởng cực đoan, có thiên hướng dùng bạo lực để hiện thực hóa 

tiên tri của mình (thường là đối tượng đặt trong theo dõi và giám sát chặt chẽ); 

+ Nhóm có tư tưởng lành mạnh, có quan hệ xã hội-tôn giáo hài hòa, đề cao 

việc cá nhân tu dưỡng thân tâm. 
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Nhìn chung, hầu hết các nghiên cứu cho rằng, sự biến đổi xã hội do quá trình 

hiện đại hóa đã tạo ra những mảnh đất màu mỡ và rộng lớn cho xuất hiện các hiện 

tượng tôn giáo trên thế giới13. 

Sự phân loại các hiện tượng tôn giáo mới có tính tương đối. Lý do là các nhóm 

tôn giáo luôn biến đổi, co giãn theo bối cảnh chính trị-xã hội nơi chúng tồn tại và 

vận hành. Tuy thế, sự phân loại là cần thiết, bởi mang cơ sở cho cách ứng xử cụ 

thể từ phía chính quyền và người dân. Vấn đề là trước thực tiễn đa dạng của các 

hiện tượng tôn giáo đó, cách ứng xử là thế nào để vẫn đảm bảo quyền lợi của 

người có niềm tin tôn giáo và không có niềm tin tôn giáo, của cộng đồng xã hội 

và của các nghị trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Dưới đây, chúng tôi giới thiệu 

một số kinh nghiệm quốc tế trong ứng xử với các hiện tượng tôn giáo mới. 

1.1.5. Một số kinh nghiệm quốc tế về ứng xử với các hiện tượng tôn giáo mới 

Trong số các hiện tượng tôn giáo, có nhóm tuyên truyền những điều vừa quen 

vừa lạ, nhưng cơ bản là lành mạnh, có nhóm cổ súy những ý tưởng cực đoan, mà 

đỉnh điểm là tạo ra những sự kiện gây chấn động thế giới về bạo lực hướng vào 

chính cộng đồng tín đồ hay hướng ra ngoài xã hội.Cơ bản có hai hướng ứng xử 

với các hiện tượng tôn giáo mới. Như người đọc sẽ thấy, hai hướng ứng xử này 

khác biệt chủ yếu phụ thuộc vào quan điểm của nhà nước với các hiện tượng tôn 

giáo mới, đi cùng với hệ thống pháp lý đã có, đồng thời cũng phụ thuộc vào trạng 

huống của chính các hiện tượng tôn giáo mới hiện diện trong quốc gia đó. Ở nơi 

có những hiện tượng tôn giáo mới cực đoan, có những hành động làm tổn hại đến 

nhân phẩm, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tin theo, thì cách ứng xử 

cứng rắn với công cụ pháp lý buộc phải áp dụng. 

1.1.5.1. Hướng ứng xử khoan hòa 

 

13. Xem: Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh (2014).Chủ nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và trên thế giới, Nxb. 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Nghĩa Phương (2001), “Vấn đề tôn giáo mới trong công trình 

nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 5. 
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Nhiều quốc gia thực hiện cách ứng xử tương đối khoan dung vàôn hòa đối với 

sự hiện diện của các hiện tượng tôn giáo mới. Ở Anh, chính phủ qua các thế hệ 

lãnh đạo đều tuyên bố rằng mặc dầu không thích có nhiều hiện tượng tôn giáo 

mới, chính phủ không có ý định xây dựng bất cứ bộ luật riêng biệt nào nhằm vào 

các hiện tượng đó. Nếu đảm bảo sự tuân thủ luật của Khối thịnh vượng chung và 

luật hình sự, các nhóm tôn giáo mới được tự do trong niềm tin và thực hành14. 

Nhưng cũng có sự dè chừng, cảnh giác nhất định trước các hiện tượng tôn giáo 

mới, đặc biệt là có nguồn gốc từ nước ngoài. Năm 1968, các điều khoản hạn chế 

được áp dụng đối với người nước ngoài tới Anh với mục đích nghiên cứu hay làm 

việc cho nhóm Khoa học luận (Scientology), có nguồn gốc từ Mỹ. Năm 1995, 

chính phủ Anh từ chối cấp visa cho Sun Myung Moon, giáo chủ của Giáo hội 

Thống nhất (Unification Church), vào nước Anh với lý do là sự hiện diện của 

nhân vật này có thể không có lợi cho công chúng trên phương diện trật tự công 

cộng. Một vài trường hợp thành viên của các hiện tượng tôn giáo mới như Giáo 

hội Thống nhất hay ISKON (còn có tên là Hare Krishna, có nguồn gốc Hindu giáo 

nhưng thành lập ở Mỹ) chịu sự phân biệt đối xử tại tòa án15. Trước yêu cầu của 

dư luận, cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, tổ chức INFORM được thành lập. Tổ 

chức này được chính phủ, các tổ chức tôn giáo truyền thống và lực lượng cảnh sát 

nước Anh tài trợ về kinh phí hoạt động với mục đích duy nhất là thu thập và cung 

cấp mọi thông tin khách quan về các hiện tượng tôn giáo mới. 

Tương tự như nước Anh, nước Đức không ban hành luật đặc biệt nào dành 

cho hiện tượng tôn giáo mới. Chính phủ quốc gia này chủ yếu cung cấp thông tin 

về các hiện tượng tôn giáo mới cho công chúng. Năm 1996, một ủy ban được 

thành lập nhằm mục đích cung cấp thông tin cho Nghị viện Đức. Ủy ban này kết 

luận, các hiện tượng tôn giáo mới hiện tại chưa thể hiện nguy hại gì tới nhà nước 

hay xã hội. Năm 1997, hội thảo của các bộ trưởng chính phủ Đức quyết định đưa 

 

14. Eileen Barker (2004).General Overview of the ‘Cult Scene’ in Great Britain,Nova Religio, No.4, tr. 29. 

15. Xem: Eileen Barker (2004).Sđd., tr. 30. 
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nhóm Khoa học luận vào chế độ giám sát. Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu đã kết 

luận rằng hành động của chính phủ Đức đối với các hiện tượng tôn giáo mới là 

“chưa bao giờ vượt quá việc thu thập thông tin”16. 

Nước Mỹ có thể nói là môi trường thuận lợi cho các hiện tượng tôn giáo mới. 

Ở nơi có thể nói là đi đầu thế giới về đảm bảo quyền tự do tôn giáo và luôn đấu 

tranh để đảm bảo quyền tự do tôn giáo như một quyền căn bản quan trọng nhất 

này, các hiện tượng tôn giáo dễ dàng thành lập và tồn tại. Ở các nước phương Tây, 

các hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện sớm hơn ở châu Âu, nhưng sau đó lại tìm 

thấy mảnh đất màu mỡ cho mình ở nước Mỹ. Ở Mỹ một nhóm xã hội được thành 

lập dựa trên niềm tin tôn giáo rất dễ dàng được đăng ký hoạt động với chính quyền. 

Và nếu đăng ký như một hội nhóm tôn giáo, sẽ được hưởng sự miễn, giảm thuế. 

Nếu không, các hội nhóm ấy có thể tồn tại như những hội nhóm dân sự thông 

thường. Chính quyền chỉ can thiệp khi các hội nhóm này, dù đăng ký với tư cách 

là tôn giáo hay không, có dấu hiệu rõ ràng về vi phạm pháp luật. 

Ở Châu Á, Singapore và Malaysia cơ bản chọn hướng ứng xử khoan dung và 

ôn hòa đối với các hiện tượng tôn giáo mới nói riêng. Ở Singapore, một quan điểm 

được thống nhất là chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất đất nước là mục 

tiêu tối cao của hiến pháp. Quyền tự do tôn giáo phải được cân bằng với lợi ích 

của cộng đồng và nhà nước giữ vai trò trung tâm trong việc hạn chế những biểu 

hiện thiếu kiềm chế về quyền tự do tôn giáo. Đây là hai nguyên tắc trong ứng xử 

của Singapore với vấn đề đảm bảo sự hài hòa tôn giáo và an ninh xã hội17. Trên 

cơ sở này, các hiện tượng tôn giáo mới được phép vận hành. Việc chính quyền 

ứng xử với Chứng nhân Jehovah là một ví dụ. Năm 1972, chính quyền Singapore 

hủy đăng ký đối với nhóm này do tín đồ từ chối làm nghĩa vụ quân sự, chào cờ tổ 

 

16. Xem: Brigitte Schoen (2004), “The Publicity of the Public Square”, trong Phillip Charles Lucas and Thomas 

Robbins eds., New Religious Movements in the 21st Century: Legal, Political, and Social Challenges in Global 

Perspective, Routledge,New York. 

17. Xem: Tan Kheng Boon (2006). “Khuyến khích tiết chế tôn giáo giai đoạn hậu 11/9: Kinh nghiệm từ 

Singapore”,Hội thảo quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền: Bước đầu trao đổi, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hà Nội. 
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quốc và thề trung thành với nhà nước. Ấn phẩm của nhóm này cũng bị cấm in ấn 

và sử dụng từ đó. Các năm sau đó, vẫn xảy ra những sự kiện mà chính phủ đưa 

nhóm tín đồ của hiện tượng này ra tòa xử lý, do hội họp, tàng trữ và sử dụng kinh 

sách trái quy định. Do đó, với Singapore, miễn là hoạt động trong khuôn khổ luật 

pháp, các hiện tượng tôn giáo mới được đối xử công bằng như các hội nhóm xã 

hội hay tôn giáo khác. Nhưng nếu một hiện tượng tôn giáo mới không tuân thủ 

quy định chung, thì cũng không có ngoại lệ nào trong cách nhà nước ứng xử. 

Malaysia thậm chí còn cởi mở hơn với nhiều quốc gia trước sự hiện diện của 

các hiện tượng tôn giáo mới. Chính quyền nước này không bắt buộc các tổ chức 

tôn giáo đăng ký hoạt động. Một nhà nghiên cứu nhận định như sau: "Thực tế, 

hầu hết các tôn giáo đều dạy tín đồ phải trở thành công dân gương mẫu và ủng hộ 

chính phủ và nhà nước. Nếu các tôn giáo được phép phát triển mà không buộc 

phải đăng ký, kết quả là chúng sẽ có một sự hợp tác lành mạnh với nhà nước và 

toàn thể công dân. Đòi hỏi đăng ký bắt buộc, nhà nước tuyên bố các nhóm tôn 

giáo không đăng ký là chống chính phủ, và các nhóm không đăng ký như thế là 

một nỗi lo sợ của chính phủ"18. Như thế, việc gián tiếp tạo ra và duy trì căng thẳng 

giữa chính phủ và công dân là một trong những nguyên nhân của bất an xã hội. 

Theo logic này, ngược lại, nếu chính phủ tránh được việc tạo ra căng thẳng với 

bất kỳ nhóm xã hội dựa trên niềm tin tôn giáo nào, bao gồm cả các hiện tượng tôn 

giáo mới, cũng có nghĩa là chính phủ bớt thêm đi một nỗi lo về đảm bảo an ninh 

xã hội. Do đó, cách tiếp cận của Malaysia khá là cấp tiến và cởi mở trước các hiện 

tượng tôn giáo mới. Tuy thế, phải nói thêm ở đây rằng Malaysia là nơi có Islam 

giáo chiếm đa số, có vị trí chính thức là quốc giáo, và có tới 61,3% dân số theo 

tôn giáo này theo ước tính năm 2013. Islam giáo có ảnh hưởng lâu đời, sâu và 

 

18 Xem: Lee Min Choon (2006), “Vị thế pháp lý của tổ chức tôn giáo: Kinh nghiệm của Malaysia”,kỷ yếu hội thảo 

quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền trong bối cảnh Đông Nam Á: Bước đầu trao đổi, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hà 

Nội. 
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rộng ở quốc gia này. Đây không phải là môi trường thuận lợi cho sự nảy sinh và 

cạnh tranh của các HTTGM. 

Nói chung, có thể thấy rõ, các quốc gia ứng xử khoan dung và ôn hòa với các 

HTTGM thường là các nước có hệ thống pháp luật mạnh cùng năng lực hệ thống 

tòa án tốt. Việc ứng xử khoan dung với các HTTGM ít thấy ở các quốc gia có nền 

tảng pháp lý yếu, hoặc có tiền lệ về xung đột tôn giáo. 

Có hai kinh nghiệm từ hướng ứng xử khoan dung và ôn hòa có thể rút ra. Thứ 

nhất, ứng phó với sự trỗi dậy và thách thức của các HTTGM, nhà nước và xã hội 

dựa vào sự nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập thông tin thấu đáo và thận trọng. Do đó, 

ở châu Âu, trong nhiều quốc gia như Ý, Anh, Đức, thay vì ra những tuyên bố nào 

đó, chính phủ hỗ trợ một phần hoặc dựa vào những trung tâm dân sự lập lên để 

thu thập dữ liệu và chia sẻ thông tin cho công chúng về các hiện tượng tôn giáo 

mới. Theo tổng kết của một nhà nghiên cứu, đến năm 2005, ở Châu Âu đã thấy 

một số tổ chức như thế, mang tên như sau: CESNUR ở Italy; FINYAIR ở Thụy 

Điển; VIK (Center for Information on Religion) ở Hungary; RENNER (Research 

Network on New Religions) ở Đan Mạch, REMID (Religionswissenschaftlicher 

Medien- und Informationsdienst) ở Đức; NRTIC (New Religions Research and 

Information Center) ở Lithuania; INFORM (Information Network Focus on 

Religious Movements) ở Anh và ISORECEA (International Association for the 

Study of Religion in Eastern and Central Europe) ở Đông và Trung Âu. Một số 

trung tâm như thế này còn tổ chức hội thảo khoa học, tập hợp và cập nhật các 

nghiên cứu về các hiện tượng tôn giáo mới, và xuất bản chúng rộng rãi19. 

Thứ hai, là tiếp cận vấn đề các hiện tượng tôn giáo mới bắt đầu từ tìm hiểu 

động cơ, mong muốn của người dân, đồng thời nhìn nhận vấn đề qua nguyên tắc 

thượng tôn pháp luật đối với đảm bảo quyền tự do tôn giáo. Thậm chí, việc tôn 

trọng và nhìn nhận theo chiều hướng tích cực có thể là một cách gián tiếp khuyến 

khích các hội nhóm tôn giáo mới phát triển theo hướng tích cực, thay vì lách luật, 

 

19. Eileen Barker. New religious movements: new religious movements in europe, truy cập tại: new religious 

movements: new religious movements in europe | encyclopedia.com, ngày truy cập 13 tháng 6 năm 2021. 

https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/new-religious-movements-new-religious-movements-europe
https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/new-religious-movements-new-religious-movements-europe
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hoạt động ngầm hay chống đối. Các nhà nước có nhận thức khá nhất quán rằng 

trong suốt lịch sử quốc gia-dân tộc, các nhóm tôn giáo nổi lên, đáp ứng những nhu 

cầu của nhóm người nhất định, vào những thời điểm nhất định, là điều tất yếu. 

Phản ứng dưới dạng chỉ trích, phê phán, hoặc đôi khi có hành động phản đối sốt 

sắng và có phần tiêu cực từ phía các truyền thống tôn giáo lâu đời hoặc từ cộng 

đồng xã hội nói chung đối với sự hiện diện của các nhóm này là tất yếu. Do đó, 

nguyên tắc là bình tình xem xét thấu đáo, thu thập thông tin đa chiều, và khi buộc 

phải có hành động mang tính can thiệp nào đó, các nhà nước luôn dựa trên các 

quy định pháp luật đã được công bố rõ ràng. Ở hầu hết các nước phương Tây và 

các quốc gia tiên tiến ở các khu vực khác trên thế giới, tòa án là nơi phán xử những 

hành vi của nhóm tôn giáo trước những cáo buộc về vi phạm pháp luật nếu có. 

Hành vi đối xử cứng rắn với một hiện tượng tôn giáo mới cụ thể luôn phải dựa 

trên bằng chứng cụ thể. 

Dưới đây, chúng ta tìm hiểu kinh nghiệm ứng xử của một số quốc gia đối với 

các hiện tượng tôn giáo mới, hoặc đã là đã gây ra hậu quả tiêu cực, hoặc có nguy 

cơ thực hiện điều đó theo quan điểm của chính quyền. 

1.1.5.2. Hướng ứng xử nghiêm khắc và cứng rắn 

Một số quốc gia áp dụng biện pháp cứng rắn trong ứng xử và giám sát các 

hiện tượng tôn giáo mới ngay từ sớm và tỏ ra khá nhất quán. Điều này một mặt 

do hiến pháp và những luận giải hiến pháp về tự do tôn giáo cho phép, mặt khác 

do sức ép công luận ở các quốc gia ấy trước các sự kiện đã và có nguy cơ xảy ra 

mà các hiện tượng tôn giáo mới là nhân tố chính. Tiêu biểu trong cách ứng xử 

cứng rắn đối với hiện tượng tôn giáo mới trong thời gian gần đây là trường hợp 

Trung Quốc ứng xử với nhóm Pháp Luân công và trường hợp Nhật Bản đối với 

Aum Shinrikyo. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy rõ cách ứng xử cứng rắn này 

qua quan điểm cương quyết của các nước Pháp và Nga đối với các hiện tượng tôn 

giáo mới có nguồn gốc nước ngoài. Chúng tôi cũng giới thiệu thêm một số sự vụ 

khác mà chính quyền buộc phải dùng đến biện pháp mạnh với các hiện tượng tôn 

giáo được cho là “nguy hiểm” với xã hội. 



26 

 

Câu chuyện về Pháp Luân công (Falun gong) là một trường hợp tiêu biểu nhất 

thể hiện mối quan hệ căng thẳng giữa nhà nước và các hiện tượng tôn giáo mới 

không được công nhận ở Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc luôn cảnh giác 

trước các loại “tà giáo” và “hội kín”. Trong lịch sử cận đại, Bạch liên giáo và hội 

Tam hoàng là những nhóm chính quyền đã phải hành động quyết liệt nhằm xóa 

bỏ. Nói chung, ở Trung Quốc, chính phủ đối xử rất cứng rắn với các nhóm tôn 

giáo ngoài các tôn giáo chính (5 tôn giáo) đã được Nhà nước hợp pháp hóa. Nổi 

lên từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, Pháp luân công khởi đầu là một trào lưu 

rèn luyện sức khỏe thể chất và tu luyện về tâm trí, giống như rất nhiều dạng thức 

luyện khí công dưỡng sinh khác. Nhưng khi giáo chủ Lý Hồng Chí trở nên có ảnh 

hưởng quá lớn, và khi áp lực của nhóm này về việc được nhà nước hợp pháp hóa 

gia tăng, chính quyền đã ra tay can thiệp. Vào năm 1999 với tuyên bố Pháp luân 

công là một “tổ chức dị giáo” có nguy cơ làm mất trật tự xã hội, chính quyền chính 

thức tiến hành các biện pháp nhằm xóa bỏ nhóm này. Những hành động quan sát 

được gồm bắt giữ lãnh đạo, đột nhập vào các điểm hội họp, thu giữ tài liệu, phạt 

hành chính người tham gia, phạt tù người kiên quyết chống đối. Một nhà nghiên 

cứu khái quát rằng: “từ tháng 9/1999, việc cấm Pháp Luân công của chính phủ 

mở rộng sang mọi nhóm khí công có tổ chức, không tính đến các yếu tố niềm tin 

hay lãnh đạo. Chính phủ cương quyết rằng, họ không tấn công các tôn giáo hợp 

pháp mà chỉ bảo vệ công chúng trước tác động của các tà giáo”20. Ngày nay, Pháp 

luân công bị cấm hoạt động ở Trung Quốc, nhưng giáo chủ sống ở nước ngoài và 

cơ sở của nhóm này vẫn hiện diện ở nhiều quốc gia khác nhau. 

Liên bang Nga là một quốc gia có quan điểm khá cứng rắn trước các hiện 

tượng tôn giáo mới. Chính quyền Nga nhìn chung là không ủng hộ đa dạng tôn 

giáo và có sự đề cao Chính thống giáo như đại diện cho truyền thống văn hóa/tôn 

 

20. Scott Lowe (2004), “NRMs and the Limits of Chinese Freedom”. Trong: Phillip Charles Lucas and Thomas 

Robbins (chủ biên), New Religious Movements in the 21st Century: Legal, Political, and Social Challenges in 

Global Perspective, Routledge, p.187. 



27 

 

giáo ở đây. Nga xem xét các hiện tượng tôn giáo mới trong vấn đề sinh tồn quốc 

gia liên quan đến tính bất an của giai đoạn chuyển đổi sang mô hình chính trị và 

kinh tế kiểu tư bản chủ nghĩa. Chính phủ cho rằng việc truyền đạo từ nước ngoài 

có thể làm mất cân bằng dân tộc hoặc ảnh hưởng việc duy trì bản sắc văn hóa 

Nga21. Do đó, các hiện tượng tôn giáo mới, các hệ phái Tin Lành mới có nguồn 

gốc nước ngoài rất khó có thể tìm đường vào nước Nga. Hiện tượng Hội huynh 

đệ trắng (The White Brotherhood) ở Nga là một ví dụ.Hội này được cho là có 

quan điểm tôn giáo tỏ ra xung đột với Giáo hội chính thống giáo Nga. Ngày 24 

tháng 10 năm 1993, với tên tự gọi là Marie Devi Khristos, người tự nhận là sứ giả 

(messiah) của Đấng siêu nhiên đã hẹn các tín đồ gặp mặt tại nhà thờ lớn ở trung 

tâm thành phố Kiev chuẩn bị cho nghi lễ tự sát tập thể và tái sinh. Chính quyền 

lập tức can thiệp, bắt giữ “giáo chủ” và nhốt tù hoặc đưa vào bệnh viện hơn 600 

thành viên, thu giữ rất nhiều tài liệu tiên đoán về ngày tận thế đang đến gần. Hội 

này được xem là một trong số rất nhiều các hiện tượng tôn giáo mới nảy sinh ở 

Liên bang Nga sau khi Liên bang Xô viết chấm dứt sự tồn tại22. Sau khi ra tù, 

người phụ nữ vẫn tiếp tục duy trì hội này, thậm chí cố gắng xin được chính quyền 

cấp đăng ký hoạt động, với cam kết đã thay đổi ý tưởng tôn giáo và không còn 

thúc giục người tin theo tự tử nữa. 

Từ năm 2000, Nga thảo luận Luật Chủ nghĩa cực đoan và thông qua luật này 

năm 2002. Tòa án Hiến pháp Nga đã dẫn các nghị quyết trong việc lý giải quyền 

của nhà nước trong việc "cấm hợp pháp hóa các giáo phái vi phạm quyền cá nhân 

và thực hiện các hoạt động phi pháp hay có tính tội phạm, cũng như cấm các hoạt 

động truyền giáo (bao gồm vấn đề cải đạo), nếu nó đi cùng áp lực tâm lý hay đe 

 

21 Marat Shterin (2004), “New Religions in the New Russia”, trong Phillip Charles Lucas and Thomas Robbins 

(chủ biên, 2004). Sđd., tr. 99-104. 

22. The New York times (1993). Crackdown faced by Ukrainian cult. Truy cập tại: crackdown faced by ukrainian 

cult - the new york times (nytimes.com), ngày truy cập 2 tháng 9 năm 2021. 

https://www.nytimes.com/1993/11/07/world/crackdown-faced-by-ukrainian-cult.html
https://www.nytimes.com/1993/11/07/world/crackdown-faced-by-ukrainian-cult.html
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dọa dùng bạo lực”23. Đến năm 2006, Anatoli Sokolov đã tổng hợp lại năm định 

hướng xây dựng chính sách ứng phó với các hiện tượng tôn giáo mới của Nga, đó 

là: 

"1. Thành lập một trung tâm thông tin thế tục để nghiên cứu các hiện tượng 

tôn giáo mới ở nước Nga hiện nay. Thành lập ngân hàng dữ liệu thường xuyên 

cập nhật tất cả hiện tượng tôn giáo mới ở nước Nga, với biểu hiện, cấu trúc và sự 

phát triển.  

2. Đào tạo các chuyên gia ở cấp độ nhà nước về tôn giáo có khả năng nghiên 

cứu toàn diện và khách quan, đưa ra đánh giá cụ thể về các hiện tượng tôn giáo 

mới. 

3. Soạn thảo và ấn hành những cuốn sách phục vụ tra cứu, thường xuyên tổ 

chức hội thảo chuyên môn về hiện tượng tôn giáo mới, trên cơ sở đó vạch ra 

khuyến nghị cụ thể cho chính phủ.  

4. Thường xuyên quan sát và giám sát, trong khuôn khổ pháp luật, hoạt động 

của các hiện tượng tôn giáo mới để đảm bảo chúng phù hợp với pháp luật hiện 

hành của Nga. Chuẩn bị đề phòng sự xuất hiện hoạt động có tính tiêu cực và vi 

phạm pháp luật của các hiện tượng tôn giáo mới phải trở thành một trong những 

nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chính phủ.  

5. Quan tâm đặc biệt đến công tác đề phòng những hoạt động phi pháp liên 

quan đến lạm dụng tài chính"24. 

Như vậy, Liên bang Nga là một quốc gia rất chủ động trong việc xác định 

đường hướng và chiến lược ứng phó và quản lý các hiện tượng tôn giáo mới. Luật 

Tự do lương tâm và đoàn thể tôn giáo năm 1997 của Nga khẳng định sự ưu tiên 

"các niềm tin có tính lịch sử của người Nga", nhất là Giáo hội Chính thống Nga. 

Nhóm tôn giáo thứ hai, được coi là các tổ chức đã đăng ký, phải hiện diện ở Nga 

 

23. Marat Shterin (2004).“New Religions in the New Russia”. Trong Phillip Charles Lucas and Thomas Robbins 

(chủ biên, 2004).Sđd., tr. 08. 

24 Anatoli Sokolov (2006). “New Religious Phenomena and the State Policies”, trong: Viện Nghiên cứu Tôn giáo, 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Tôn giáo và pháp quyền trong bối cảnh Đông Nam Á: Bước đầu thảo luận”, Hà Nội. 
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ít nhất 15 năm. Các tôn giáo khác, gồm các hiện tượng tôn giáo xuất hiện gần đây 

bị hạn chế quyền lợi và chỉ hoạt động với tư cách nhóm25.Trường hợp có tiền sử 

“đáng sợ” như Hội huynh đệ trắng nói trên, chính quyền từ chối việc cấp đăng ký 

hoạt động một cách chính thức. 

Nước Cộng hòa Pháp cũng là một trường hợp tiêu biểu của cách ứng xử cứng 

rắn với hiện tượng tôn giáo mới. Cách ứng xử của Pháp đối với hiện tượng tôn 

giáo mới thâm chí được ví như "nỗi ám ảnh về sự đe dọa của giáo phái". Thực tế, 

Pháp từng có một cuộc chiến chống hiện tượng tôn giáo mới, khởi động từ những 

năm 1980 và rầm rộ từ tháng 8/2000. Hai hiện tượng tôn giáo mới được đề nghị 

xem xét cấm do đặc biệt nguy hiểm là Khoa học luận và Ngôi đền Mặt trời (Solar 

Temple). Người ta đã đưa ra một danh sách 173 hiện tượng tôn giáo mới cần quan 

tâm đặc biệt. Quốc hội Pháp từng bỏ phiếu cho việc huy động phương tiện pháp 

luật để chống hiện tượng tôn giáo mới. Trong dự luật, khái niệm trung tâm là "kích 

động tâm lý" (psychological manipulation). Khái niệm này được coi như tội phạm 

và cần đưa vào Luật Hình sự. Có một nhận xét từ phía học thuật như sau: "Ở Pháp 

có một sự đồng thuận rộng lớn (được duy trì bởi phương tiện truyền thông) rằng 

cuộc chiến chống hiện tượng tôn giáo mới cần phải là một phương diện cần thiết 

của việc bảo vệ tự do cá nhân và rằng cuộc chiến này cần phải chiếm thế thượng 

phong để bảo vệ quyền mỗi người đối với tự do tôn giáo"26. 

Theo Daniele Hervieu Leger, người Pháp quan ngại về hiện tượng tôn giáo 

mới chủ yếu là sự xuất hiện và phát triển của các niềm tin khó xác định rõ rệt mà 

bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đến hành xử phi chính thống, gây hại đến cố kết 

xã hội, đe dọa trật tự công cộng và các quan hệ xã hội truyền thống. Cảm tính tôn 

giáo, khi vượt ra ngoài các tôn giáo truyền thống, về mặt bản chất, có thể biến thể 

thành một dạng thức "niềm tin có tính bệnh lý" (pathological belief) vốn hoàn 

 

25. Xem: Anatoli Sokolov (2006). Bđd. 

26. Daniele HervieuLeger (2004). “France's Obsession with the ‘Sectarian Threat’”, trong Phillip Charles Lucas 

and Thomas Robbins (eds., 2004).Sđd., tr.50. 
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toàn đối ngược với tự do tư tưởng và tự quản cá nhân. Theo cách tiếp cận này, 

mọi hiện tượng tôn giáo mới đều có tiềm năng đáng kể trong việc dẫn đến sự lầm 

lạc, do đó xã hội phải tự bảo vệ mình trước. Để đánh tan bệnh lý hiện tượng tôn 

giáo mới này (được gọi là sectarism) theo báo cáo của Liên Bộ chống Giáo phái 

(MILS) năm 2000, nước Pháp đặt các hiện tượng tôn giáo mới dưới sự giám sát 

chặt chẽ27. 

Sau một thời gian thảo luận, Luật tháng 5/2001 được thông qua ở Pháp. Mục 

đích của việc xây dựng luật này là dùng công cụ pháp luật để "ngăn chặn các hoạt 

động tội phạm của các hiện tượng tôn giáo mới có khả năng đe dọa nghiêm trọng 

đến quan hệ nhất quán giữa nhà nước và công dân"28. Do việc thông qua luật này, 

nên năm 2001, Pháp bị xếp vào nhóm quốc gia hạn chế tự do tôn giáo thông qua 

các biện pháp pháp lý (cùng với Trung Quốc, Indonesia, Sudan, Nigeria và 

Turkmenistan)29.  

Luật có tính đàn áp tôn giáo nêu trên liên quan nhiều đến chủ nghĩa quốc gia 

của Pháp và lịch sử quyền lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã đối với thực 

hành tôn giáo. Thức tỉnh bởi cuộc chiến Mỹ với Iraq, lòng thù địch với mọi thứ 

liên quan đến Mỹ được dự báo là sẽ tăng lên ở Pháp. Các đoàn truyền giáo cũng 

như các hiện tượng tôn giáo mới có nguồn gốc nước ngoài sẽ bị nhìn nhận như 

những điệp viên của đế quốc Mỹ và sẽ kích thích sự đồng tình của công chúng 

với những biện pháp kiềm chế sức ảnh hưởng30.Trong quá trình xây dựng luật nói 

trên, Pháp phải trở lại xem xét hiến pháp và các bộ luật quan trọng có những điều 

 

27. Daniele HervieuLeger (2004). Sđd., p. 51. 

28. Daniele HervieuLeger (2004). Sđd., p. 56. 

29. Xem: Susan J. Palmer (2002).“Fieldnote: France's AntiSect Wars”, Nova Religio: The Journal of Alternative 

and Emergent Religions, Vol. 6: 174-182; Susan J. Palmer (2004), “The SectsResponse to Religious 

Discrimination: Subversive, Martyrs or Freedom Fighters in the French Sect Wars?”, trong Phillip Charles Lucas 

and Thomas Robbins (eds. 2004).Sđd., p.61. 

30. Xem: Phillip Charles Lucas (2004).“Conclusion: The Future of New and Minority Religions in the Twenty First 

Century: Religious Freedom under Global Siege”, trong Phillip Charles Lucas and Thomas Robbins (eds., 

2004).Sđd., tr. 354. 
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khoản về tự do tôn giáo, tự do lập đoàn thể, hay đăng ký tổ chức tôn giáo. Một 

nhà nghiên cứu chỉ ra rằng nước Pháp phải trở lại xem xét và luận giải Luật 1905, 

thường gọi là Luật Phân ly (nói về sự chia tách Nhà nước và Giáo hội). Luật 1905 

trao tự do công cộng cho các nhóm phái tôn giáo, bằng cách tạo cho chúng một 

cấu trúc đoàn thể thích ứng với mục đích hoạt động. Tuy nhiên, với tình hình hiện 

tại, nhất là sự quan ngại trước các hiện tượng tôn giáo mới, luật này được coi là 

một công thức lạc hậu. Đó là lý do chính mà luật mới về tôn giáo của Pháp phải 

được nghiên cứu và ban hành31. 

Ở Nhật Bản, chính phủ nước này buộc phải thực hiện những hành động rất 

cứng rắn trước những hoạt động khủng bố của nhóm Chân lýtối thượng (Aum 

Shirikyo). Chân lý tối thượng là một HTTGM được thành lập ở Nhật Bản khoảng 

năm 1984 bởi Shoko Asahara. Về tư tưởng tôn giáo, người ta thấy có sự kết hợp 

giữa Phật giáo Nhật Bản, Yoga (Ấn Độ), Phật giáo Tây Tạng và cả tiên tri của 

Châu Âu. Người đứng đầu nhóm này cho rằng mình có sứ mệnh gánh chịu những 

tội lỗi của nhân loại, có thể truyền năng lực tâm linh của mình sang người tin theo 

và xóa đi tội lỗi cũng như những điều ác của họ. Đây là nhóm được xác định là 

nhóm Tận thế, vốn tuyên truyền tiên tri về tận thế do Chiến tranh thế giới lần thứ 

3 và chỉ có ai gia nhập Chân lý Tối thượng mới được cứu khi Tận thế diễn ra được 

nói là vào năm 1997. Năm 1995, một số thành viên nhóm này tiến hành xả khí 

độc sarin ở khu vực tàu điện ngầm năm 1995 khiến 13 người thiệt mạng và khoảng 

5000 người bị thương. Trước sự kiện tấn công khủng bố này, Chính phủ Nhật Bản 

tiến hành thảo luận xem luật nào có thể áp dụng. Có ít nhất hai bộ luật được xem 

xét áp dụng cho trường hợp Chân lýtối thượng là Luật Hợp tác Tôn giáo 

(Religious Corporations Laws) và Luật Chống lật đổ (Anti-subversive Laws)32. 

Asahara và một số thành viên bị bắt giam và điều tra. Năm 1999, Nhật Bản thông 

 

31. Xem: Francis Messner (2006).“Nhà nước và tôn giáo ở Pháp”. Trong:kỷ yếu hội thảo quốc tế: Tôn giáo và pháp 

quyền trong bối cảnh Đông Nam Á: Bước đầu trao đổi, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hà Nội. 

32. Xem: Ian Reader (2004), “Japanese Paradigm Shift and Moral Panic in the PostAum Era”. Trong: Phillip 

Charles Lucas and Thomas Robbins (eds.,2004). Sđd., pp.194-195. 
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qua một luật mới rất hà khắc dành riêng cho Chân lý tối thượng, dù nhóm này sau 

khi không còn Asahara dẫn dắt đã tách ra thành Aleph và Hikari no Wa. Luật yêu 

cầu Chân Lý Tối Thượng phải thông tin thường xuyên về mọi hoạt động của mình 

cũng như hồ sơ của mỗi thành viên. Các điều tra và cáo buộc Chân lý tối thượng 

tiếp tục diễn ra. Năm 2018, Asahara cùng 12 thành viên bị xử tử hình. 

Trên phương diện rộng hơn, Nhật Bản đã sửa đổi và thông qua Luật Pháp 

nhân Tôn giáo 1995. Luật có mục đích gia sự giám sát của nhà nước đối với các 

tổ chức tôn giáo và đòi hỏi các tổ chức tôn giáo phải công khai tình hình tài chính. 

Đây cũng là sự điều chỉnh để đảm bảo sự kiện tương tự như Aum không diễn ra 

trong tương lai. 

Nói ngắn gọn, các quốc gia đều nhạy cảm với các vấn đề gây chia rẽ tôn giáo 

mà về mặt lịch sử đã dẫn đến chiến tranh, đàn áp, bạo lực và phân rẽ xã hội. Theo 

tổng kết của một nhà nghiên cứu uy tín, có hai chiến lược mà các quốc gia thường 

sử dụng để đối phó với vấn đề này: Một là, nhà nước cố triệt tiêu sự khác biệt 

bằng cách đàn áp những niềm tin tôn giáo có tính chất gây chia rẽ. Hai là, nhà 

nước quyết tâm thực hiện nguyên lý khoan dung, cho phép tồn tại một phổ rộng 

khác biệt tôn giáo đến mức các niềm tin tôn giáo dù có khác biệt thế nào vẫn có 

thể hòa đồng với nhau trong một xã hội ổn định. Kinh nghiệm của các nước phát 

triển ổn định cho thấy, tôn trọng các niềm tin dị biệt, gồm cả tôn giáo, sẽ mang lại 

hiệu quả cho chiến lược xây dựng ổn định xã hội nhiều hơn là thẳng tay đàn áp 

chúng33. 

Tóm lại, vấn đề các hiện tượng tôn giáo mới đã không còn mới đối với thế 

giới thời hậu hiện đại hiện đại nữa. Trải qua một thời gian đáng kể, các xã hội đã 

quen dần với sự xuất hiện của các hiện tượng tôn giáo mới và sự căng thẳng đã 

giảm đi. Thách thức của các hiện tượng tôn giáo mới được tiếp nhận bình tĩnh hơn 

 

33. Xem: Cole Durham (2006). “Tiến trình và bối cảnh hiện tại của luật tôn giáo ở Đông Nam Á: một cách nhìn so 

sánh”.Trong: kỷ yếu hội thảo quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền trong bối cảnh Đông Nam Á: Bước đầu trao đổi, 

Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hà Nội. 
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và khoan dung hơn. Chính phủ các nước có sự chuẩn bị tốt hơn trong ứng xử với 

những sự vụ do các hiện tượng tôn giáo mới gây ra. Điều này không có nghĩa là, 

các hiện tượng tôn giáo mới không bị giám sát chặt chẽ hoặc đàn áp khi cần. Tuy 

nhiên, dù có môi trường tôn giáo ổn định thế nào đi nữa, không nhà nước nào coi 

nhẹ vấn đề các hiện tượng tôn giáo mới. Một số hiện tượng tôn giáo mới lựa chọn 

cách phê phán chế độ để giành lấy sự chú ý của người dân. Thách thức về uy 

quyền chính trị là một việc bất cứ chính phủ nào cũng phải xem xét một cách 

nghiêm túc. Trên phạm vi toàn cầu, hầu hết các quốc gia đều có đủ cơ chế luật 

pháp để điều tra và xử lý sai trái do các hiện tượng tôn giáo mới thực sự gây ra. 

Bắt buộc đăng ký hay hủy bỏ đăng ký hoạt động dù sao vẫn là một công cụ mạnh 

và tiếp tục được chính phủ nhiều nước áp dụng nhằm quản lý và kiểm soát các 

hiện tượng tôn giáo mới34. 

Nếu sự đàn áp đối với các hiện tượng tôn giáo mới tiếp tục được chính quyền 

áp dụng, thì nó thường rơi vào trường hợp mà nhà nghiên cứu Phillip Charles 

Lucas từng khái quát: "Nhân số sau cùng đóng góp vào việc gia tăng đàn áp tôn 

giáo mới và tôn giáo thiểu số trên thế giới là sự trỗi dậy của chủ nghĩa quốc gia 

trong nhiều đất nước vốn đang phải vật lộn để xây dựng bản sắc dân tộc rõ nét đi 

theo những thay đổi thể chế cấp tiến. Các lực lượng dân tộc chủ nghĩa đôi lúc 

đứng về phía các tổ chức tôn giáo truyền thống để tìm kiếm lại sự đồng thuận văn 

hóa bằng cách xóa đi những tôn giáo được cho là phi truyền thống”35. 

Hiện tượng tôn giáo mới vẫn xuất hiện bởi nhiều lý do có thể thấy được. Trước 

hết, đó là sự tiếp tục của tính sống động tôn giáo vẫn chảy ngầm trong văn hóa 

của nhiều dân tộc, đặc biệt là các quốc gia ở Châu Á. Thứ hai, đó là sự phục hồi 

tôn giáo trên phương diện toàn cầu. Thứ ba, các hiện tượng tôn giáo mới ra đời 

 

34. Xem: J. Gordon Melton (2004). “The Fate of NRMs and Their Detractor in TwentyFirst Century America”, 

trong Phillip Charles Lucas and Thomas Robbins (eds.,2004). Sđd. 

35. Phillip Charles Lucas (2004).“Conclusion: The Future of New and Minority Religions in the Twenty First 

Century: Religious Freedom under Global Siege”. Trong Phillip Charles Lucas and Thomas Robbins (eds, 2004). 

Sđd., p.352. 
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để đáp ứng sự xuất hiện nhu cầu tôn giáo mà các tôn giáo truyền thống không có 

sẵn. Thứ tư, sáng tạo tôn giáo vì mục đích phi tôn giáo, như lợi ích kinh tế, đoạt 

lấy quyền uy, thỏa mãn tham vọng ảnh hưởng xã hội, mưu cầu động cơ chính trị, 

cổ xúy chủ nghĩa quốc gia, là một chiến lược mà con người trong thế giới hậu 

hiện đại/ cực hiện đại vẫn thường dùng để tồn tại và vươn lên. Trong tình hình đó, 

chính phủ các nước vẫn luôn phải tìm cách ứng phó để vừa đảm bảo cam kết về 

tự do tôn giáo, vừa đảm bảo được uy quyền chính trị, an ninh xã hội và lợi ích 

công cộng. Tuy nhiên, khi cần thiết, tự do tôn giáo sẽ thường phải nhường sự ưu 

tiên cho an ninh quốc gia. Như thế, không có mô hình ứng xử chung nhất nào khả 

dụng cho các hiện tượng tôn giáo mới. Nghĩa là, mỗi cách ứng xử chỉ đi với một 

trường hợp cụ thể, trong một bối cảnh cụ thể. 

1.2. Những vấn đề chung về các HTTGM ở Việt Nam hiện nay 

Các niềm tin đi cùng thực hành nghi lễ và các cộng đồng thờ cúng các lực 

lượng có quyền năng siêu nhiên đã luôn tục xuất hiện trong lịch sử Việt Nam. 

Truyền thống thờ cúng đa thần cùng truyền thống thần thánh hóa những người có 

công với cộng đồng và dân tộc là những mạch nguồn quan trọng cho việc hình 

thành các đối tượng thờ cúng mới. Thờ cúng Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, Ngô 

Quyền, Lý Thường Kiệt, Nguyên phi Ỷ Lan, Trần Hưng Đạo, Liễu Hạnh… là 

những ví dụ tiêu biểu. Tuy thế, các dạng thức này thường là sự tiếp nối truyền 

thống, hiếm khi có triết lý hay hệ thống kinh sách riêng biệt. Do đó, chúng không 

thể được coi là những hiện tượng tôn giáo mới. Nhưng chúng tích hợp những 

nguyên liệu và dung dưỡng nếp nghĩ rằng các vị thần, thánh mới luôn có thể xuất 

hiện và thờ cúng họ vừa là nghĩa vụ, vừa là cách có được lợi ích biểu hiện trong 

sự phù hộ, độ trì. 

Người Việt Nam có tư duy cởi mở, muốn tin vào nhiều dạng thức siêu nhiên 

hơn là chỉ tin thật nhiều vào một dạng thức cụ thể. Đồng thời, họ có xu hướng thờ 

cúng, cầu viện những đấng có quyền năng siêu nhiên khác nhau để giải quyết 

những mưu cầu khác nhau ở thời điểm khác nhau. Do đó, có thể nói sự xuất hiện 

các hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam là có tính tất yếu.  



35 

 

Để xem xét dấu mốc cho sự xuất hiện các HTTGM ở Việt Nam phải trở lại 

Nam Bộ giai đoạn những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ XX. Nơi này, trong bối 

cảnh văn hóa thuộc địa được giới thiệu, thậm chí là áp đặt, đã gây ra sự phản ứng 

đáng kể của cả trí thức và nông dân. Bên cạnh đó, những đổi thay lớn lao của thế 

giới trước, trong và sau hai cuộc chiến tranh thế giới. Trong nước, nhiều biến động 

chính trị cũng xảy ra, đặc biệt là sự suy yếu và chấm dứt của triều đình nhà Nguyễn 

và sự thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ, cũng như cuộc 

kháng chiến lâu dài cho đến khi cả miền thống nhất. Trong bối cảnh chiến tranh 

loạn lạc, các tôn giáo truyền thống rơi vào sự già cỗi và suy yếu không đủ sức làm 

bệ đỡ về tinh thần cho người dân. Đó là bối cảnh xuất hiện những rao giảng đầy 

tính triết lý và đưa ra những tiên tri đầy huyền hoặc về những vận hội mới sắp mở 

ra khi thế giới đi đến cùng của sự suy thoái. Rất nhiều cá nhân và nhóm nhỏ đã 

xuất hiện như thế, quanh những người gọi là “ông Đạo”. 

Sự xuất hiện các nhóm tôn giáo mới bắt đầu với sự xuất hiện các “ông Đạo”. 

Họ thực chất là những người đàn ông ưa thuyết giảng về đạo lý, giúp dân xem 

ngày giờ tốt, chữa bệnh theo lối dân gian, biết thực hiện các nghi lễ, và lan truyền 

những lời tiên tri hư hư thực thực. Những lời thuyết giảng thực chất tập trung vào 

những nguyên tắc ứng xử có đạo đức, thể hiện lòng nhân ái và lối sống biết quan 

tâm đến lợi ích của người khác, đan xen tinh thần yêu nước, thể hiện lập trường 

chống văn hóa ngoại lai và lối sống hiện đại kiểu phương Tây. Trong khi đó, 

những tiên tri phản ánh mơ ước về một sự đổi thay thế giới thật mạnh mẽ. Sự đổi 

thay đó sẽ chấm dứt mọi khổ đau, nghèo đói và bế tắc và mở ra một cuộc sống 

hoàn toàn mới mẻ. 

Không thực sự có điều gì đặc sắc hay mới mẻ về tư tưởng tôn giáo. Các “ông 

Đạo” chủ yếu diễn giải lại những điều nào đó các ông tiếp thu được từ cái nền 

triết lý Nho-Phật-Đạo. Những tư tưởng và triết lý của Phật giáo được tiếp thu và 

diễn giải lại nhiều hơn. Nhiều “ông Đạo” xuất hiện và lại mờ nhạt đi, để rồi người 

ta chỉ còn nhớ những cái tên như ông đạo Dừa, ông đạo Nằm, ông đạo Ngồi, ông 

đạo Khùng, v.v… Nhưng cũng có số ít “ông Đạo” đã tỏ ra thuyết phục và có đông 
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người tin theo. Đó là cội nguồn cho việc hình thành những hiện tượng đáng kể 

sau này được biết đến với những cái tên như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu 

Nghĩa, Phật giáo Hiếu nghĩa Tà Lơn, Phật giáo Hòa Hảo…36 Đạo Cao Đài cũng 

xuất hiện trong giai đoạn này. Năm 1925, một nhóm trí thức lập ra một tôn giáo 

mới, sau đó được chính quyền đương thời chính thức cho phép đăng ký hoạt động. 

Sau này, đạo Cao Đài trở thành một trong những tôn giáo nội sinh lớn nhất ở Việt 

Nam. 

Điều đáng lưu ý là trong vô vàn những ông Đạo hay dòng tiên tri Nam Bộ đã 

xuất hiện, sau cùng đứng vững và phát triển thành các tôn giáo tương đối hoàn 

chỉnh và được nhà nước ta hiện nay hợp pháp chỉ còn số ít. Tiêu biểu trong số này 

là Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, 

Minh Lý Đạo Tam Tông Miếu, Minh Sư đạo, v.v… Cần phải kể thêm rằng cũng 

đã có những HTTGM quốc tế tìm đến miền Nam giai đoạn trước 1975, như tôn 

giáo Baha’i, nhóm Chứng nhân Giê hô va, v.v… 

Từ sau khi miền Nam được giải phóng và đất nước thống nhất năm 1975, cả 

nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong suốt thời gian khoảng 10 năm sau 

đó, hầu như không ghi nhận sự xuất hiện một hiện tượng tôn giáo mới nào. Tình 

hình này chỉ thay đổi kể từ sau năm 1986. 

Những trình bày nói trên về tình các HTTGM trên thế giới và lược sử sự xuất 

hiện các HTTGM ở Việt Nam trước 1986 nhằm mục đích cung cấp bức tranh rộng 

và kiến thức phông nền. Tài liệu này tập trung chủ yếu vào các HTTGM xuất hiện 

sau khi Việt Nam đã tiến hành Đổi mới. 

1.2.1. Các dấu mốc phát sinh và phát triển đáng chú ý 

Sự đổi mới của Đảng và Nhà nước ta từ năm 1986 kéo theo đổi mới trong 

quan điểm, chủ trương, chính sách và pháp luật về đảm bảo và thực thi quyền tự 

do tôn giáo và quản lý hoạt động tôn giáo trở nên chuyên nghiệp hơn, đáp ứng tốt 

hơn nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của người dân. Sự đổi mới này cũng mở ra những 

 

36. Xem thêm tại: Tạ Chí Đại Trường (2014). Thần, người, và đất Việt, Nxb. Tri thức, Hà Nội. 
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không gian và cơ hội cho các loại hình tôn giáo nước ngoài tìm đến Việt Nam, và 

đặc biệt là cho các nhóm tôn giáo mới trong nước xuất hiện. 

Từ cuối những năm 1980 đầu những năm 1990, các HTTGM xuất hiện hàng 

loạt ở khắp cả nước. Trong số này có cả nhóm được du nhập từ nước ngoài, nhưng 

phần đông là các nhóm nảy sinh trong nước. Theo các khảo cứu của cơ quan quản 

lý và giới nghiên cứu, các nhóm sơ khởi có thể nói đến là “Tiên thiên huỳnh đạo” 

(1981), “Hội Thuyền phái Trúc Lâm Yên tử tại gia” (1983),“đạo bà Cấm” (1986), 

“Dương Văn Mình” (1989), Thìn Hùng (1989), “Long Hoa Di Lặc” (1991), 

“Thiên cơ” (1991),“Chân không” (1991), “Nguyễn Thanh Minh vì nghĩa tình dân 

tộc” (1992). Đến gần năm 2000, năm chuyển giao sang Thiên niên kỷ mới, số các 

HTTGM tiếp tục tăng, với hàng loạt cái tên như,“Con hiền” (1997), “Hà mòn” 

(1999), “Canh tân đặc sủng” (2000), Hội Tiên Rồng (2000), “Đạo trời nước Việt 

Nam” (2001), “Tâm linh Hồ Chí Minh” (2001), v.v… Từ sau năm 2000, các nhóm 

xuất hiện thưa thớt dần đi trong khi nhiều nhóm khác tan rã hoặc suy yếu. Rất ít 

các HTTGM xuất hiện sau năm 2010. Hai trường hợp có thể nêu tên, đều xuất 

hiện ở Điện Biên, là “Giê Sùa” (2015) và “bà Cô Dợ” (2016). Như vậy, có thể nói 

cao trào xuất hiện các HTTGM là thời điểm thập niên cuối cùng của thế kỷ 20. 

Đồng thời, một số HTTGM từ nước ngoài cùng tìm đường vào Việt Nam giai 

đoạn 1990-2000, trong đó tiêu biểu là Nhất quán đạo (đầu những năm 1990), Pháp 

luân công (từ Trung Quốc, đầu những năm 1990), và Thanh Hải vô thượng sư 

(truyền về từ Mỹ và Đài Loan vào khoảng năm 1995-1996). Ngoài ra, một số 

HTTGM nước ngoài cũng tìm đến Việt Nam nhưng không đáng kể về mặt tín đồ, 

như Sáng giá học hội (Soka Gakai), Giáo hội thống nhất, Thiền Vô vi. Đồng thời, 

còn có Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Ky tô trở lại Việt Nam 

từ năm 1995 dù trước đó, từ năm 1962, tôn giáo mới này đã được giới thiệu vào 

Sài Gòn. Hiện nay, nhóm này đã được Chính phủ cấp đăng ký hoạt động. 

Vào giai đoạn đỉnh điểm, tức là khoảng năm 2000-2005,số lượng các HTTGM 

được các cơ quan chức năng ước tính ở số 70-80. Đó là con số rất tương đối, vì 

hạn chế về thống kê và thực tế một nhóm sau quá trình lan rộng hoặc biến đổi có 
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thể có nhiều tên khác nhau. Sau năm 2005, khi Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 

(2004) đi vào thực tiễn, các HTTGM suy giảm mạnh.  

Hiện nay, ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước đều ghi nhận sự hiện diện của 

ít nhất một HTTGM. Nhiều tỉnh, thành có sự hiện diện của hàng chục HTTGM. 

Một ước tính của Mặt trận Tổ quốc vào năm 2020 cho biết có khoảng 43 HTTGM 

vẫn còn hoạt động trên khoảng 28 tỉnh, thành trên cả nước37. Các con số về tổng 

số người tin theo các HTTGM đưa ra bởi nhiều nguồn khác nhau và rất không 

nhất quán. Chúng tôi ước tính con số này ở vào khoảng từ 30.000 đến 50.000 

người. Những con số này chỉ mang tính tham khảo, đặc biệt là số người tin theo, 

bởi các HTTGM không có cơ chế quản lý tín đồ chặt chẽ, và công tác nắm bắt, 

thống kê số lượng của các cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn. 

1.2.2. Nguyên nhân xuất hiện 

Các HTTGM ở Việt Nam nhìn thoáng qua tưởng giống như những xao động 

thoáng qua trên bề mặt của đời sống tôn giáo, tinh thần của người dân. Nhưng 

phân tích đủ sâu từ tiếp cận học thuật, có thể thấy những nguyên nhân rất rõ ràng 

cho sự nảy sinh, tồn tại và tiếp tục xuất hiện của các hiện tượng này. Cho đến nay, 

đã có nhiều cách giải thích về nguyên nhân xuất hiện. Có cách giải thích theo kiểu 

trình bày nguyên nhân chủ quan và khách quan, nguyên nhân bên trong và nguyên 

nhân bên ngoài, nguyên nhân xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân hay từ vấn đề 

bệnh lý. Trong tài liệu này, chúng tôi trình bày theo nguyên nhân tôn giáo và 

nguyên nhân thế tục. 

1.2.2.1. Nguyên nhân tôn giáo 

Thứ nhất, tâm thức tôn giáo của người Việt Nam phù hợp với niềm tin đa 

thần, tức là tin vào tồn tại nhiều vị thần linh mà mỗi vị lại có quyền năng khác 

nhau. Chính sự dung dưỡng cho tính đa dạng của các niềm tin tôn giáo tạo ra rất 

 

37. Nguyễn Ngọc Quỳnh và Nguyễn Thị Quế Hương (2021). Tình hình các hiện tượng tôn giáo mới tại một số 

tỉnh, thành ở Việt Nam hiện nay. Kỷ yếu hội thảo: Hiện tượng tôn giáo mới hiện nay, thực trạng và giải pháp, 

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021, tr.95. 
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nhiều chất liệu và sự thuận lợi cho tái tạo những niềm tin tôn giáo có tính mới mẻ. 

Do xây dựng trên nền tảng những niềm tin tôn giáo đã biết, những niềm tin tôn 

giáo mới có thể mang những dáng vẻ quen thuộc, do đó không dễ bị bóc tách và 

luôn có thể thu hút một số lượng nhất định người tin theo. 

Thứ hai, sự phục hồi tôn giáo trên quy mô toàn cầu và ở trong nước từ những 

thập niên cuối của thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. Sự phục hồi này diễn ra đối với 

cả các truyền thống tôn giáo lớn như Phật giáo, Ki tô giáo cho đến vô vàn các 

dạng thức của tôn giáo dân gian và bản địa. Sự phục hồi này có thể quan sát qua 

việc gia tăng trở lại thực hành tôn giáo, nghiên cứu kinh điển và áp dụng luận giải 

kinh điển vào giải quyết những vấn đề mà đời sống hiện đại gặp phải như căng 

thẳng tâm lý, cô đơn, mất định hướng về thế giới quan, suy thoái đạo đức, tìm 

kiếm hiệu quả bền vững trong làm ăn kinh tế, ứng phó với khủng hoảng môi 

trường sống và biến đổi khí hậu. Sự phục hồi diện rộng này cho thấy ý nghĩa, tầm 

quan trọng và sức sống bền bỉ của tôn giáo bất kể tiến trình của các xu thế lớn như 

lý tính hóa, hiện đại hóa, thế tục hóa. Sự phục hồi mạnh mẽ này tạo ra xung lực 

lớn cho việc khôi phục các dạng thức truyền thống và xưa cũ của niềm tin, thực 

hành nghi lễ và tìm kiếm sự phù trợ của các lực lượng được tin là có quyền năng 

siêu nhiên. Trong sự phục hồi và sôi động của đời sống tôn giáo, quá trình đa dạng 

hóa niềm tin và thực hành tôn giáo được đẩy mạnh. Tất cả những biến động này 

tạo ra môi trường thuận lợi cho sự xuất hiện các HTTGM. Nó là môi trường lý 

tưởng cho sáng tạo, thể nghiệm, thử thách các giới hạn (đạo đức, pháp lý, trải 

nghiệm tâm linh). 

Thứ ba, mặc dù có rất nhiều lựa chọn về niềm tin và cộng đồng tôn giáo để 

có thể đi theo và trở thành thành viên, vẫn có bộ phận người dân thấy khó thích 

ứng với các truyền thống tôn giáo lớn vốn có nhiều yêu cầu đặt ra về tu luyện bản 

thân, học hiểu kinh sách, tham gia các hoạt động có tính khuôn phép của các tổ 

chức hay cộng đồng tôn giáo. Họ vẫn muốn được thỏa mãn nhu cầu thờ cúng một 

đối tượng nào đó mà họ tin có quyền năng siêu nhiên và có thể cải đổi vận mệnh 

của họ một cách nhanh chóng, không quá phức tạp. Giả sử nói tu hành theo Phật 
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giáo và để có thể đạt lấy sự giác ngộ và giải thoát, đó là câu chuyện của nhiều 

kiếp sống. Tu hành theo Phật giáo phải tuân thủ nhiều giới luật, phải nghiêm khắc 

với bản thân, và phải học hỏi và thực hành kiên trì cả đời người. Không phải ai 

cũng có sự kiên trì, cảm hứng, quyết tâm về tinh thần hay các nguồn lực về thời 

gian và vật chất để làm như thế. Nói cách khác, họ muốn tìm những con đường 

mang tính thay thế hay là đường tắt, để đạt những mong cầu của mình, thay vì 

phải dành quá nhiều công sức tu hành và thời gian chờ đợi.  

Chính đây là điểm các HTTGM tìm thấy mảnh đất để khai phá, nói cách khác 

là“thị trường” của mình. Rất nhiều các HTTGM xuất hiện sau 1986 đều nói đến 

cơ hội quý hiếm để được giải thoát mau chóng hoặc nhận sự giác ngộ tức thời khi 

thờ cúng đối tượng siêu nhiên được tiên tri rằng sẽ xuất hiện trong giai đoạn mới 

của vũ trụ. Đó là tiên tri về hội Long Hoa diễn ra với sự thay thế sự trị vì của Đức 

Phật Thích ca mâu ni bằng sự hiện diện của Đức Phật Di Lặc; đó là sự xuất hiện 

chu kỳ mới của “Cung trời đạo lợi” khi mà các vịPhật, thánh, mẫu có thể mà trực 

tiếp truyền năng lượng và tri thức tới mỗi người tin thờ theo ngoại cảm; đó là việc 

tự kết liễu tính mạng của mình vào đúng ngày đã định để được trực tiếp cứu rỗi; 

đó là theo pháp tu mới để có thể “tức thời khai ngộ”, “tức thời giải thoát”, v.v… 

Do đó, mỗi HTTGM do đó có thể được nhìn như một lời chào mời về một con 

đường tắt dẫn lên Thiêng đàng - hiểu như là nơi con người tận hưởng sự an lạc 

vĩnh viễn và không còn bị hành hạ bởi đau khổ trần gian nữa. 

Thứ tư, các truyền thống tôn giáo lớn ở Việt Nam, giai đoạn sau Đổi mới vẫn 

tỏ ra có sự chuyển biến chậm chạp trong tìm hiểu, đáp ứng nhu cầu tôn giáo của 

người dân và trong thích ứng với bối cảnh sống đã thay đổi. Họ vẫn kể những câu 

chuyện xưa cũ trong kinh điển nhiều hơn là luận giải và áp dụng kinh điển vào 

đời sống hiện tại. Trong khi đó, các HTTGM tập trung sự giải thích và hứa hẹn 

giải pháp cho những vấn đề hiện tại, ở đây và ngay bây giờ mà người dân đang 

phải đối mặt hay chịu đựng. Các HTTGM mới linh hoạt hơn và hiện thời hơn 

trong kết nối các thông điệp từ đấng siêu nhiên họ thờ cúng với những vấn đề khó 

khăn của cá nhân và cộng đồng. Một ví dụ có thể nêu ra ở đây. Trong lý lẽ của 
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mình, nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh cho rằng căn nguyên của những vấn nạn xã 

hội hiện nay mà mọi người phải gánh chịu là không tin và thờ cúng đúng những 

vị thần, phật đang thực sự lo lắng và bảo vệ người Việt Nam, có nguồn gốc Việt 

Nam. Thờ cúng những vị thần, phật có nguồn gốc nước ngoài, tức là thờ cúng sai 

thì phải chịu sự trừng phạt hay mất cơ hội được cứu giúp. Vì thế, biết được đối 

tượng cần thờ cúng và làm đúng cách, thì có bệnh sẽ khỏi, gia đình thuận hòa, làm 

ăn thuận lợi, v.v... 

Thứ năm, công cuộc Đổi mới đi cùng với sự mở cửa và giao lưu văn hóa. Đó 

là cơ hội để văn hóa tôn giáo thịnh hành trên thế giới tìm đến Việt Nam. Các 

HTTGM cũng là một sản phẩm của văn hóa thế giới thời hiện đại, phản ánh nhu 

cầu và lối sống thời hiện đại. Do đó, chúng cũng được tiếp nhận và tái tạo ở môi 

trường trong nước, cũng giống như cách người dân tiếp nhận và tái tạo các dạng 

thức văn hóa nước ngoài mới nổi khác. 

1.2.2.2.Nguyên nhân thế tục 

Bên cạnh các nguyên nhân tôn giáo, là các nguyên nhân có tính thế tục nhiều 

hơn, phản ánh những mong cầu, suy nghĩ, chiến lược mà qua đó người dân tìm 

kiếm những lợi ích nhất định, chủ yếu là về phương diện vật chất. 

Thứ nhất, từ khi Đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, đi cùng với sự vận hành 

của nền kinh tế thị trường, xã hội trải qua nhiều biến động rất mạnh mẽ. Có những 

người giàu lên nhanh chóng và có những người trở nên nghèo khó hơn. Đồng thời, 

sự thay đổi giữa giàu và nghèo có thể diễn ra rất nhanh. Sự ổn định và cào bằng 

mọi thứ trong xã hội kiểu giai đoạn trước Đổi mới không còn nữa. Thoát ra khỏi 

tư duy bao cấp về làm kinh tế và kiếm thu nhập, người ta phải tự lo liệu cho chính 

mình nhiều hơn. Tâm lý phổ biến là người ta phải ổn định và đảm bảo được thu 

nhập, để có sự an tâm về ngày mai và tương lai. Nhưng trong nền kinh tế thị 

trường, có rất nhiều rủi ro có thể đe dọa sự ổn định ấy. Do đó, bằng cách nào, kể 

cả là viện cầu đến thế giới siêu nhiên, người ta cũng thử làm để đảm bảo tài sản, 

sự giàu có và duy trì thu nhập, đồng thời tránh tối đa những mất mát, thua lỗ. 
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Trong khi đó, nhiều HTTGM hình thành từ những cá nhân được cho là được 

thần, thánh chọn và ban cho quyền năng siêu nhiên. Quyền năng đó có thể giúp 

cho sự thịnh vượng trong làm ăn kinh tế và duy trì tài sản cũng như sự giàu có. 

Nhiều người đã tìm đến các “giáo chủ” của các HTTGM như thế làm lễ để xin 

được chỉ bảo trong đầu tư, kinh doanh, tất cả để có thể “buôn may, bán đắt”, “vạn 

sự hanh thông”. Những hứa hẹn về sự an yên trong đời sống tinh thần và vật chất 

của các HTTGM có một sức hấp dẫn rất lớn với một số người. Nói ngắn gọn, có 

một số người tìm thấy được sự an định về tinh thần khi tham gia vào một HTTGM 

nào đó. 

Thứ hai, tạo lập hay trở thành thành viên cốt cán trong một nhóm tôn giáo 

mới có thể là một phương thức tìm kiếm vị thế, quyền lực và lợi ích kinh tế. Trong 

nền kinh tế thị trường những người vì lý do chủ quan hay khách quan mà thiếu 

bằng cấp giáo dục, thiếu kỹ năng lao động, sức khỏe kém do bệnh tật, không tạo 

dựng được các quan hệ xã hội có lợi, rất mau chóng bị gạt ra bên lề của hoạt động 

sản xuất xã hội. Bộ phận bị lề hóa này rất dễ rơi vào tình trạng bị thiếu thốn, nghèo 

khó, mất vị trí và tiếng nói trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Nói cách khác, họ 

bị bỏ lại phía sau trong tiến trình của xã hội nói chung. Về tâm lý, không ai muốn 

rơi vào tình trạng như thế và nỗ lực thoát ra. Tạo lập một nhóm tôn giáo mới hay 

trở thành thành viên cốt cán trong nhiều trường hợp tỏ ra là một giải pháp cho vấn 

đề này. Thực tế, các khảo sát của cơ quan nhà nước và giới nghiên cứu đã ghi 

nhận rằng phần lớn những người tạo lập và dẫn dắt các HTTGM từ sau năm 1986 

đều có trình độ học vấn hạn chế, không ít người có vấn đề về sức khỏe thể chất 

và tâm trí. Trên nhiều phương diện, họ mất lợi thế và khó có thể cạnh tranh về 

việc làm trong thị trường lao động. Từ khi thành lập nhóm tôn giáo mới, họ trở 

thành người lãnh đạo, dẫn dắt, phán bảo, có quyền quyết định ảnh hưởng đến cả 
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cộng đồng người tin theo38. Không ít thương nhân, người có vị trí xã hội cùng tìm 

đến cầu cạnh họ để tìm kiếm lợi ích.  

Chính sự đóng góp từ “người tin theo”, nhận thù lao cho những dịch vụ nghi 

lễ mà họ thực hiện (chữa bệnh, đuổi tà ma, giải hạn, cầu may, tư vấn tâm linh, 

v.v…), nhận tiền tài trợ dưới hình thức “công đức” mà họ có thể cải đổi tình trạng 

kinh tế, mua đất, xây dựng công trình. Trường hợp Hoàng Thiên Long với các cơ 

sở xây dựng hoành tráng là ví dụ tiêu biểu. Cũng từ những lợi ích có được này, cả 

về vị thế xã hội và năng lực kinh tế, nhiều người cũng muốn trở thành các “thầy”, 

“bà” theo con đường tương tự. 

Thứ ba, bệnh tật và chữa bệnh cũng như duy trì sức khỏe luôn là sự quan tâm 

lớn của mọi người. Trong bối cảnh sống mới, không còn khái niệm chữa bệnh 

miễn phí ở bệnh viện, và với những trường hợp hiểm nghèo, chi phí là rất lớn. 

Nhiều HTTGM thu hút người dân vì tin đồn về khả năng chữa bệnh đặc biệt, 

không dùng thuốc và có hiệu quả tức thì. Thực tế, nhiều người dân mắc bệnh mãn 

tính lại không đủ khả năng chi trả cho chi phí ở bệnh viện, hoặc mắc chứng nan y 

bệnh viện cũng chưa thể chữa trị, đã tìm đến các nhóm này để mong được chữa 

bệnh theo một cách mới mẻ và có thể có hy vọng nào đó. Những các HTTGM 

không chỉ chữa bệnh, họ thuyết giảng về thờ cúng, về đạo lý, về tu hành theo cách 

họ “được chỉ dạy” từ thần, thánh. Nghĩa là để khỏi bệnh, cần phải chữa cả bệnh 

từ trong tâm trí và nhận thức rồi đến thân thể, kết hợp với tu hành. Nhiều người 

do đó ban đầu đến với một HTTGM chỉ để chữa bệnh, rồi sau đó mới trở thành 

 

38. Xem: Võ Minh Tuấn (1996). "Những hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam",trong: Đặng Nghiêm Vạn chủ biên, 

Về tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam hiện nay, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội; Vụ Công tác Tôn giáo, Ban Dân Vận 

Trung ương (2007).Hỏi đáp một số vấn đề về đạo lạ ở nước ta hiện nay,Nxb. Tôn giáo, Hà Nội; Phạm Văn Phóng, 

Nguyễn Văn Nhụ (2008). "Nhìn nhận về đạo lạ ở nước ta trong những năm gần đây", Nghiên cứu Tôn giáo, số 9; 

Đỗ Quang Hưng (2011). "Mối quan hệ giữa tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới: mấy vấn đề lý thuyết và thực 

tiễn", Nghiên cứu Tôn giáo, số 3 và số 4; Nguyễn Quốc Tuấn (2011, 2012) "Về hiện tượng tôn giáo mới", Nghiên 

cứu Tôn giáo, số 12/2011 và số 1/2012;Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2014), Chủ nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới 

ở Việt Nam và thế giới, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,v.v... 
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“người tin theo”. Các hiện tượng như Trường Ngoại cảm Tố Dương, Hoàng Thiên 

Long, Đạo Tiên, Đoàn 18 Phú Thọ, v.v… đều nhấn mạnh khả năng chữa bệnh 

như thế. 

Thứ tư, tâm lý sợ lỡ mất cơ hội cũng kích thích sự tin theo các HTTGM. 

Người dân Việt Nam thực chất vẫn đề cao lối sống dựa vào cộng đồng. Một điều 

gì đó mới lạ, huyền hoặc, có nhiều người theo, thậm chí bị cấm đoán đôi khi tỏ ra 

rất hấp dẫn. Người ta sợ mình lỡ một cơ hội nào đó để có thể mau chóng cải đổi 

tình trạng của mình và giành lấy những lợi ích vượt trội trong thời gian ngắn. Điều 

này không khác nhiều với tâm lý đầu cơ hàng hóa, buôn bất động sản, đầu tư 

chứng khoán, làm thân với người có quyền lực, v.v… Thay vì bỏ công sức nghiên 

cứu kỹ lưỡng và đưa ra quyết định thận trọng, họ có xu hướng vội theo các xu trào 

mới nổi để mình không bị bỏ lại phía sau hay gạt ra bên lề. Đi theo HTTGM, thờ 

cúng các vị thần, phật mới, trong thời đoạn mới là một cách giành lấy cơ hội như 

thế, với hi vọng về một sự đổi thay thực sự mạnh mẽ. 

Thứ năm, việc phát sinh và tồn tại của các HTTGM có nguyên nhân từ sự 

đảm bảo tốt hơn quyền tự do tôn giáo đi cùng với gia tăng nhận thức xã hội về 

quyền cơ bản của con người theo các công ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết 

tham gia. Từ Đổi mới, người dân đã bước ra từ bối cảnh xã hội có sự phân biệt 

đối xử với tôn giáo và người thực hành niềm tin tôn giáo đến việc niềm tin và thực 

hành tôn giáo được tôn trọng và các giá trị của tôn giáo, về cả phương diện vật 

chất (di sản văn hóa vật thể) và tinh thần (giá trị đạo đức, bản sắc văn hóa). Các 

tuyên bố của Đảng và Nhà nước về chính sách nhằm đảm bảo quyền tự do tôn 

giáo, và sự hình thành hành lang pháp lý rõ ràng về hoạt động tôn giáo, tiêu biểu 

như Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo (2004) và sau đó là Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo (2016) đã khiến cho người dân trở nên tự tin hơn về niềm tin và thực hành 

tôn giáo, cũng như nhận thưc rõ hơn những ranh giới đặt ra. Nếu đảm bảo không 

vi phạm pháp luật, hoặc đứng ở ranh giới mờ nhạt giữa vi phạm và không vi phạm, 

các HTTGM vẫn có không gian và cơ hội để hoạt động và tồn tại. 
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Nhìn chung, việc trình bày các nguyên nhân theo phân loại về tôn giáo và thế 

tục ở trên để tiện cho theo dõi. Trong thực tế của sự đa dạng các HTTGM ở Việt 

Nam, các nguyên nhân này đan bện với nhau, khó có thể bóc tách rõ ràng. Việc 

tìm hiểu, phân tích một HTTGM cụ thể cần phải có tiếp cận đa chiều, có thời gian 

đủ dài để tìm hiểu và rút ra kết luận phù hợp nhất. 

1.2.3. Mô thức vận hành và phạm vi hoạt động 

1.2.3.1. Mô thức vận hành 

Các HTTGM luôn được phân biệt khỏi các tôn giáo đã biết, vậy chúng có mô 

thức vận hành như thế nào? Đúc rút từ khảo sát thực tiễn và từ các nghiên cứu 

khoa học đã thực hiện có thể thấy các HTTGM nảy sinh trong nước tuân theo mô 

thức chung như sau: 

Hình thành từ ý tưởng cá nhân=> hình thành cộng đồng và mở rộng người 

tin theo =>chịu sự kiểm soát chặt chẽ bởi chính quyền và sự phê phán của dư 

luận xã hội => suy yếu. 

Bắt đầu với cộng đồng nhỏ, người tạo lập của các HTTGM thường nắm giữ 

vai trò trung tâm. Việc tổ chức các hoạt động của cộng đồng xuất phát và dựa trên 

các quyết định cá nhân của người tạo lập. Cho đến nay, các HTTGM nảy sinh sau 

1986 đều có tổ chức lỏng lẻo, thay đổi linh hoạt. Trong khi đó, sự mở rộng cộng 

đồng thường dựa vào đội ngũ những thành viên cốt cán. Những người này sẽ 

truyền bá, chia sẻ những thông tin về đối tượng thờ cúng, những trải nghiệm kỳ 

bí cùng bằng chứng về thưởng-phạt từ đối tượng thờ cúng. Sự lan truyền và thêu 

dệt về năng lực siêu nhiên của “người tạo lập” tạo sức hút lớn đến những “khách 

hàng” hay “người tin theo” tiềm năng. Thành viên khi đã cam kết tham gia thường 

trải qua một nghi lễ đơn giản. Họ không bắt buộc phải đóng góp nhưng 

đượckhuyến khích làm điều đó dưới những hình thức khác nhau. Tại các sự kiện 

quan trọng, như là nghi lễ hướng tới đối tượng thờ cúng, các thành viên được kêu 

gọi tham gia và đóng góp chi phí. Họ cũng sẽ nhận lại một phần, dưới dạng “lộc” 

như bánh, kẹo và hoa quả. Ai cũng có thể tiếp cận “giáo chủ” trực tiếp, để nghe 

thuyết giảng hay nhận sự giúp đỡ. 
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Có những nhóm chung một ý tưởng về đối tượng thờ cúng, nhưng lại tồn tại 

không liên hệ với nhau, thậm chí là cạnh tranh và phủ nhận lẫn nhau. Tiêu biểu là 

các nhóm thờ Phật Di Lặc theo ý tưởng về hội Long Hoa và các nhóm thờ Hồ Chí 

Minh. Dù chung một đối tượng thờ cúng, các nhóm có xu hướng tồn tại riêng lẻ, 

độc lập trước nhau. 

Các HTTGM truyền vào từ nước ngoài thường sử dụng người trong nước làm 

thành viên cốt cán để tổ chức hoạt động và tuyên truyền mở rộng cộng đồng người 

tin theo. Trong khi đó, hiếm ai gặp được “giáo chủ” thực sự. Rất ít người ở Việt 

Nam từng được gặp Thanh Hải hay Lý Hồng Chí (Pháp luân công), nhưng vẫn tin 

theo và thực hành các loại hình này. Với các HTTGM quốc tế có bề dầy lịch sử 

và có tổ chức chuyên nghiệp, họ sẽ vận hành khá giống với các tôn giáo lớn đã 

thể chế hóa.Giáo hội các Thánh hữu đời sau của chúa Giêsu Ky tô là một ví dụ. 

1.2.3.2. Các phạm vi hoạt động 

Các HTTGM thường có phạm vi hoạt động nhỏ hẹp, theo vùng hay miền hoặc 

trong một số dân tộc thiểu số nhất định. Ở khu vực đồng bằng và đông dân cư 

người Kinh, các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh là phổ biến nhất. Trong khi đó, hiện 

tượng Hà Mòn, Canh tân đặc sủng chỉ tồn tại trong cộng đồng người dân tộc thiểu 

số ở Tây Nguyên. Hiện tượng “Vàng Chứ/Thìn Hùng”, “San Sư Khẻ Tộ”, “Giê 

sùa” hay “Bà Cô Dợ” chủ yếu thu hút người Mông ở miền núi phía Bắc. 

Cho đến nay, có thể nói chưa có HTTGM hình thành trong nước sau năm 

1986 nào vươn ra ngoài lãnh thổ. Những người đi theo các HTTGM đều là người 

Việt Nam, sống ở Việt Nam. 

1.2.2.4. Những đặc điểm chính của các hiện tượng tôn giáo mới 

Các HTTGM ở Việt Nam khá đa dạng trên mọi phương diện. Nhưng nhìn 

rộng ra, các hiện tượng này đều có những điểm chung nhất định. Dưới đây là 7 

đặc điểm chung của các HTTHM ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay mà chúng 

tôi khái quát ra: 

a)Xuất hiện ào ạt trong thập niên 90 của thế kỷ 20 sau đó giảm dần và hầu 

hết không có địa vị pháp lý: Đây chính là đặc điểm về tính mới, gần đây của các 
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HTTGM ở Việt Nam giai đoạn hiện nay. Nó cũng chính là điểm phân biệt với các 

truyền thống tôn giáo đã có, và phân biệt với các HTTGM xuất hiện trước 1975 

mà nhiều nhóm đến nay đã được hợp pháp hóa. Cho đến nay, các HTTGM xuất 

hiện trong nước sau năm 1986 đều không được chính quyền thừa nhận, do đó 

không được cấp đăng ký để tiến tới có một vị thế được đảm bảo về mặt pháp lý. 

Thực tế, có một số nhóm đã đề nghị chính quyền địa phương xem xét cấp đăng 

ký hoạt động, nhưng chưa có nhóm nào thành công, xét theo các đòi hỏi của Luật 

Tín ngưỡng, tôn giáo (2016) và quan điểm của chính quyền địa phương.  

Cũng từ vị thế pháp lý không có được, các nhóm này tồn tại trong mối quan 

hệ phần nhiều là căng thẳng với môi trường xung quanh. Để tồn tại và phát triển, 

các HTTGM buộc phải cạnh tranh với nhau và với các truyền thống tôn giáo lâu 

đời khác. Sự cạnh tranh này trực tiếp dẫn đến mối quan hệ căng thẳng, thường là 

phủ nhận lẫn nhau. Các truyền thống tôn giáo lớn ở Việt Nam không thừa nhận 

các HTTGM, và cũng lên tiếng phê phán thậm chí tham gia tuyên truyền phòng 

chống tác hại của các hiện tượng mang tính cực đoan, phản văn hóa. Các tổ chức 

xã hội dân sự và cơ quan nhà nước cũng luôn cảnh giác và hạn chế tác động, ảnh 

hưởng của các HTTGM, do đó chúng gặp rất nhiều áp lực và thử thách trong quá 

trình tồn tại. 

Cần lưu ý là có một HTTGM truyền đến từ nước ngoài có lịch sử tốt, có nhiều 

đóng góp cho cộng đồng đã được chính phủ cấp đăng ký hoạt động (Giáo hội các 

thánh hữu ngày sau của chúa Giêsu Ky tô Việt Nam). Tuy nhiên, HTTGM như 

thế là mới với Việt Nam chứ không còn mới với thế giới nữa. Có thể có những 

HTTGM từ nước ngoài có hồ sơ và lịch sử hoạt động tốt cũng sẽ được xem xét 

cấp đăng ký hoạt động trong thời gian tới. 

b) Khởi đầu với một người tạo lập khẳng định có khả năng giao tiếp với đấng 

siêu nhiên:Sự giao tiếp này vừa mang đến cho người tạo lập những năng lực khác 

thường, vừa truyền đi những thông điệp có tính răn dạy, tiên tri, thậm chí là những 

đòi hỏi khẩn thiết. Các HTTGM ở Việt Nam bắt đầu với việc một cá nhân được 

tin rằng có khả năng giao tiếp với đấng siêu nhiên nào đó, hoặc được đấng siêu 
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nhiên nào đó chọn lựa làm trung gian để lan truyền thông tin về đối tượng và 

đường lối thờ cúng mới. Người thì nói được Phật Di Lặc chọn và mang thiên mệnh 

phải truyền đi những tiên tri, người thì nhận là sứ giả của Trời (thiên sứ), người 

nói linh hồn của Hồ Chí Minh chọn làm “giao liên”, người nói mình nhận lệnh để 

kêu gọi mọi người hành động, “cứu nước” khỏi “giặc âm” và các thế lực thù địch, 

v.v… Từ đó, khi người tin theo trở nên đông đảo, một cộng đồng sẽ hình thành. 

Cộng đồng này cần đáp ứng nhu cầu của người tin theo, dần dần tiến đến việc tự 

in ấn kinh sách, tổ chức nghi lễ và các sinh hoạt tập thể, quản lý người tin theo, 

mở mang cơ sở thờ cúng, tìm kiếm sự hợp pháp hóa, v.v… 

Ở Việt Nam, giai đoạn sau Đổi mới, người tạo lập của các HTTGM trong 

nước đa phần là nữ giới. Một nghiên cứu thống kê rằng khoảng 70% (ba phần tư) 

các HTTGM là do phụ nữ tạo lập39. Khảo sát và tiếp xúc trực tiếp cho thấy nhiều 

phụ nữ trong số này có vấn đề về sức khỏe tinh thần và thể chất, hoặc cả hai. Các 

vấn đề đó thường biểu hiện ở những lần ốm thập tử nhất sinh, những căn bệnh 

mãn tính khiến họ khó có thể sinh hoạt một cách bình thường, hay trải qua một cú 

sốc hay khủng hoảng nào đó trong đời sống cá nhân. Bên cạnh đó, đa số những 

người này ở độ tuổi trung niên trở lên và có trình độ học vấn hạn chế. Một điểm 

cần lưu ý nữa là những người tạo lập thường có những khả năng và hành vi khác 

thường, chẳng hạn như nói, hát, xuất khẩu thành thơ trong nhiều giờ đồng hồ, nói 

ngôn ngữ lạ (ví dụ như “tiếng Thiên”), có khả năng thuyết phục người khác tin 

theo mình, đưa ra những dự đoán về tương lai, số phận, v.v... Trong số những nam 

giới là người tạo lập HTTGM, chỉ có một vài người có trình độ học vấn từ Đại 

học trở lên, còn lạ đa số là công nhân, nông dân, người không có việc làm. Ngoại 

lệ với Trường Ngoại cảm Tố Dương, người tạo lập là một người có bằng Tiến sĩ 

ở nước ngoài.  

 

39. Lê Tâm Đắc (2021). “Một số vấn đề cơ bản về các hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới và ở Việt Nam hiện 

nay”, Kỷ yếu Hội thảo Hiện tượng tôn giáo mới hiện nay, thực trạng và giải pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, Hà Nội, tr. 28. 
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c) Vay mượn và tái sáng tạo những ý tưởng tôn giáo, thực hành nghi lễ, quy 

tắc đạo đức có sẵn từ các truyền thống tôn giáo lớn: Các HTTGM, đặc biệt là 

nhóm nảy sinh trong nước, đều là kết quả của những sáng tạo và tái tạo cá nhân 

từ những nguyên liệu tôn giáo có sẵn và quen thuộc. Tên của nhóm, tên của đấng 

thiêng được tôn thờ có thể là mới mẻ, xa lạ, chưa từng thấy, nhưng những đấng 

thiêng ấy về phẩm tính vẫn không khác nhiều với những đấng thiêng từng được 

nói tới trong Phật giáo, Ki tô giáo, Islam giáo, hoặc trong hệ thống các vị thần 

thuộc tín ngưỡng dân gian. Sự vay mượn và tái sáng tạo này có thể xem là những 

thể nghiệm, do đó, có nhóm thành công và thuyết phục được nhiều người ủng hộ 

và tham gia, có nhóm mau chóng rơi vào bế tắc và thất bại.  

Cũng do sáng tạo cá nhân, cái gọi là “kinh sách” của các nhóm này thể hiện 

nhiều điểm còn thiếu hệ thống, thiếu độc lập về tư tưởng tôn giáo, thiếu lập trường 

và chưa có sự hoàn chỉnh. Ví dụ, “kinh sách” của Long Hoa Di Lặc, bên cạnh một 

số bộ kinh do bà Đào Thị Minh viết ra như Kinh Đức Phật Di Lặc cứu kiếp, Kinh 

Cứu khổ, Kinh Di Lặc hạ sinh, Kinh 10 điều khuyên tu, Kinh Thanh tra,... còn sử 

dụng hai bộ kinh của Phật giáo Bắc tông là Di Lặc cứu khổ chân kinh và Bạch Y 

thần chú. Hội Thuyền phái Trúc Lâm Yên Tử tại gia là sự kết hợp giữa những 

“sáng tác” của bà Trần Thị Ân như Khóa tụng hằng ngày (gồm Dâng hương, 

Dâng nước, Đọc kinh, Đọc 10 lời thề, Đọc sám hối, Văn Tết, Văn lễ ngày 3/2, Văn 

lễ ngày 30/4, Văn lễ ngày 19/5, Văn lễ ngày 27/7, Văn lễ ngày 19/8, Văn lễ ngày 

2/9, Văn lễ ngày 22/12) với hai bộ kinh Phật giáo Bắc tông là Chư kinh nhật tụng 

và Kinh Di Lặc, cùng một số sách nghiên cứu về Phật giáo do Nhà xuất bản Đuốc 

Tuệ của Hội Phật giáo Bắc Kỳ xuất bản trước năm 1954 như Phật học thường 

đàm, Lịch sử Phật Tổ. "Kinh sách" của Đoàn 18 Phú Thọ gồm Thiên trường ca 

uống nước nhớ nguồn (2 tập), Thiên ca lịch sử di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Văn tế chứng minh đạo Phật Vua Hùng là chính đạo, Ý nghĩa ngày 18 và Đoàn 

18, Nhiệm vụ Đoàn 18 Phú Thọ, Nhật ký hồi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (5 

tập), v.v... "Kinh sách" của Đạo Luật Ơn Nghĩa Và Nhân Nghĩa tập trung ở cuốn 

Bài dâng hương đền ơn người dựng, giữ nước Việt Nam, với các phần: 3 tôn chỉ 
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mục đích của "đạo", 5 chương nội dung của "đạo", 7 nhiệm vụ của "thầy đạo", 22 

điều khuyên giảng đạo, danh sách những người Việt Nam được toàn dân dâng 

hương đền ơn trả nghĩa. Kinh sách của nhóm “Đạo Trời nước Việt” tập hợp thành 

bốn quyển, gồm Kinh cầu độ nước kinh cầu độ dân, Kinh theo đạo nước từ đây 

giúp đời, Luật Đạo Trời Nước Việt Nam muôn thuở: quyển luật số 1 và Luật Đạo 

Trời Nước Việt Nam muôn thuở: quyển luật số 2. Nhóm “Đường lối Tâm linh Hồ 

Chí Minh” phát tán Kinh cầu an, Phục hồn liệt sĩ, Kinh cầu siêu, Luật công phép 

nước, Thế kỷ 21 tu tại gia, Bàn thờ người Đại Việt, Đại pháp cầu an, Bác Hồ 79 

điều mơ ước, Luật Trời - thời thế,v.v... Đọc các “kinh sách” này, ta thấy sự pha 

trộn những triết lý dân gian quen thuộc, những khái niệm phổ biến của Phật giáo, 

và những từ mới mẻ liên quan đến xu thế tưởng nhớ và tôn thờ người đã ngã 

xuống trong các cuộc kháng chiến cứu nước của thời hiện đại. 

d) Nhấn mạnh trải nghiệm về quyền năng của đấng siêu nhiên: Hầu hết các 

HTTGM nhấn mạnh trải nghiệm của người tin theo vào quyền năng của đấng siêu 

nhiên họ tin thờ. Trải nghiệm này biểu hiện trong kết quả mà họ nghe kể hay có 

thể tham gia như nhân chứng trong việc chữa bệnh, có được may mắn và thành 

công trong cuộc sống, có được những tri thức và kỹ năng mới mà không qua học 

tập hay rèn luyện lâu dài. Nhiều vị “giáo chủ” tự nói về mình đã trải qua các “khóa 

đào tạo” của đấng thiêng để từ chỗ có học vấn hạn chế (công nhân, nông dân) đến 

chỗ có khả năng ghi nhớ khác thường, đọc được sách cổ (sách chữ Hán) (nhóm 

thờ cúng Nguyễn Bỉnh Khiêm ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng), biết được “tiếng Thiên” 

và “chữ Thiên” (nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh ở Chí Linh-Sao Đỏ, Hải Dương, có 

tên gọi là Đạo Tâm linh nước Việt Nam). Có HTTGM chữa bệnh chỉ bằng cách 

đặt nước trắng lên bàn thờ, cầu nguyện và uống nước đó như một loại “thần dược” 

(nhóm Cung Tiên ở Thuận Thành, Bắc Ninh). Còn có những HTTGM chữa bệnh 

bằng cách châm cứu lên tên của người bệnh, bằng cách dùng quyền năng của 

“giáo chủ” để trục xuất ma tà nhập vào cơ thể người bệnh, bằng cách rèn luyện 

đạo đức và lối sống theo chỉ dẫn của “đấng thiêng” mới, v.v… 
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e) Người tin theo chủ yếu là phụ nữ, những người có thu nhập trung bình hoặc 

thấp, sống ở vùng khó khăn về kinh tế 

Các khảo sát cho thấy đa phần những người tin theo các HTTGM là phụ nữ 

trung niên và cao niên; hầu hết thuộc nhóm trình độ học vấn trung bình và thấp, 

thậm chí một bộ phận nhỏ không biết chữ40. Họ chủ yếu là nông dân, công nhân, 

người buôn bán nhỏ và nội trợ. Có một bộ phận nhỏ người tin theo là công chức, 

viên chức, công an, bộ đội, giáo viên, sinh viên, cán bộ nhà nước đã về hưu. Những 

người có trình độ học vấn cao hơn mặt bằng chung thường được tuyển chọn làm 

thành viên cốt cán, giúp việc cho “người tạo lập” và nhóm, bao gồm quản lý và 

liên lạc với người tin theo, tổ chức nghi lễ tập thể, quan hệ với chính quyền và xã 

hội bên ngoài. 

f) Các HTTGM xuất hiện rộng khắp cả nước và ở cả dân tộc đa số và thiểu 

số: Phần lớn các HTTGM trong nước xuất hiện ở vùng đồng bằng, nơi dân tộc đa 

số (người Kinh) sinh sống. Có những hiện tượng có sức thu hút lớn, có nhiều 

người tin theo ở các địa phương trên cả nước (Đạo trời nước Việt, Pháp luân công, 

Thanh Hải vô thượng sư…) Có những hiện tượng chỉ tồn tại ở khu vực địa lý nhất 

định (“đạo Cô Non” ở Thái Bình, “đạo Bà Cấm” ở Quảng Ninh, Trường Ngoại 

cảm Tố Dương ở Hà Nội…) Bên cạnh đó, có những HTTGM xuất hiện ở vùng 

dân tộc thiểu số sống ở vùng núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên. 

g) Các HTTGM thường có người dẫn dắt và người tin theo ở thế hệ thứ nhất, 

tồn tại trong những cộng đồng nhỏ bé và thiếu ổn định; phần lớn có đời sống 

ngắn ngủi và suy yếu dần theo thời gian: Các HTTGM có tuổi đời nhiều nhất chỉ 

vài chục năm từ khi xuất hiện. Hầu hết các HTTGM hấp dẫn đông người tham gia 

 

40. Khảo sát bằng bảng hỏi tại đền Hòa Bình (Chí Linh-Sao Đỏ, Hải Dương) năm 2012 cho thấy, trên 80% người 

theo Đạo Trời Nước Việt là phụ nữ, trong đó độ tuổi trung niên và cao niên chiếm đến 95%; số lượng không biết 

chữ và tiểu học chiếm 23%, trung học cơ sở và trung học phổ thông chiếm 59%. Xem: Mai Thùy Anh (2012), Cơ 

cấu nhân khẩu xã hội của những người theo tín ngưỡng thờ Hồ Chí Minh (khảo sát Đạo Trời tâm linh nước Việt 

Nam), Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 

Việt Nam, Hà Nội. 
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vào giai đoạn mới nổi lên. Trải qua thời gian, các hiện tượng này có dấu hiệu mất 

dần năng lượng ban đầu của mình về cái mới mẻ trong ý tưởng và đối tượng thờ 

cúng, trải nghiệm hay thực chứng về quyền năng của đấng thiêng, do đó mất đi 

sức hấp dẫn của mình. Khi người tạo lập thế hệ thứ nhất không còn duy trì vai trò 

dẫn dắt, hiện tượng đó thường sẽ tàn lụi nhanh và biến mất. Bên cạnh đó, những 

thay đổi trong chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng khiến cho các 

HTTGM được quản lý chặt chẽ hơn so với giai đoạn trước đây. Sự quản lý chặt 

chẽ này trực tiếp tác động đến việc lan truyền các thông điệp của các HTTGM, 

thu hút và quy tụ thành viên, cũng như thực hiện các hoạt động chung ngoài cộng 

đồng. 

Các HTTGM hoàn toàn dựa trên sự tham gia tự nguyện của thành viên. Các 

thành viên vẫn có thể tham gia các cộng đồng khác, hay thực hành niềm tin tôn 

giáo đã có trước. Ngoại trừ những hiện tượng như Đạo trời nước Việt (thờ Ngọc 

Phật Hồ Chí Minh) có thể ước tính tổng thể có hàng chục nghìn người tin theo và 

thực hành, phần lớn các hiện tượng khác chỉ thu hút số người tin theo từ vài trăm 

đến vài nghìn và không ổn định. Người dân dễ tin theo và cũng dễ rời bỏ. Hôm 

nay theo nhóm này mai có thể đổi sang nhóm khác. Cũng có trường hợp một số 

người tiếp nhận ý tưởng và mô thức hoạt động của một nhóm rồi về lại địa phương 

của mình để tái sáng tạo, thêm bớt, thành ra những nhóm độc lập, dù chung một 

đối tượng thờ cúng. Ý tưởng thờ cúng Phật Di lặc trong thời đại mới khởi phát từ 

trước năm 1975, sau năm 86, không chỉ nhóm Long Hoa Di Lặc ở Sóc Sơn (Hà 

Nội) phục hồi ý tưởng này mà nhiều nơi khác cũng tái diễn ý tưởng thờ Phật Di 

lặc theo những kiểu cách khác nhau, và các nhóm này độc lập với nhau. Tương 

tự, các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh như một Ngọc Phật cũng rải rác khắp cả nước 

mà không quy tụ được thành một nhóm có quy mô và sức ảnh hưởng lớn. 

Hơn nữa, các HTTGM ở Việt Nam cũng không liên hệ và liên kết với nhau. 

Thậm chí, do cạnh tranh với nhau và đề cao sự độc quyền về thờ cúng mà luôn có 

xu thế phủ nhận nhau. Mãi mãi, các HTTGM tồn tại như những ốc đảo riêng mình. 
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h) Có cả yếu tố quốc gia và quốc tế trong vấn đề các HTTGM: Các HTTGM 

ở Việt Nam hiện nay đa phần là hiện tượng phát sinh trong nước, có một số ít là 

các hiện tượng truyền nhập từ nước ngoài. Trong các hiện tượng truyền nhập từ 

nước ngoài, có những hiện tượng tốt lành, có những hiện tượng làm mất trật tự, 

an ninh xã hội. Các hiện tượng truyền nhập từ nước ngoài vẫn rải rác xuất hiện 

trong những thập niên gần đây. Các yếu tố quốc tế làm cho tình hình phức tạp và 

khó kiểm soát hơn, đặc biệt việc truyền bá các ý tưởng thờ cúng mới này và việc 

thực hiện nghi lễ tập thể giờ đây có thể tiến hành trên môi trường trực tuyến. 

1.2.2.5. Vấn đề về định nghĩa, thuật ngữ, khái niệm liên quan 

Các nhóm tôn giáo mới xuất hiện khiến mọi người không khỏi thấy ngỡ ngàng 

vì chúng không hẳn giống với các dạng thức tôn giáo đã biết. Tính chất mới, phi 

truyền thống, thậm chí là kỳ dị của các nhóm này dẫn đến khó khăn cho việc đặt 

tên. Hơn nữa, các nhóm này rất đa dạng về dạng thức tổ chức, tư tưởng tôn giáo, 

quan điểm về chính trị, quan hệ với thế giới bên ngoài... Có nhóm thì ta có thể 

nhận ra những nền tảng triết lý và niềm tin mà chúng dựa vào. Có nhóm lại pha 

trộn các triết lý, tư tưởng tôn giáo phương Đông và phương Tây, cũ và mới mỗi 

thứ một chút. Sự phong phú và đa dạng về các khái niệm dành cho các nhóm tôn 

giáo mới phản ánh sự phong phú về loại hình và đặc điểm của các nhóm này trong 

thực tiễn và gắn với những trạng huống chính trị, văn hóa cụ thể.  

Việc có được hệ khái niệm hay cách gọi tên chính xác nhất cho các nhóm tôn 

giáo mới thực sự là một thử thách đối với thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam. 

Thực tế, trên thế giới, nhiều tên gọi khác nhau được sử dụng để gọi các nhóm này. 

Các tên gọi mới xuất hiện theo thời gian, cùng với sự đa dạng hóa của các nhóm 

này. Ở Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu như Đặng Nghiêm Vạn, Đỗ Quang Hưng, 

Nguyễn Quốc Tuấn, Trương Văn Chung, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thanh 

Xuân, Phạm Hồng Thái, Hoàng Minh Đô, Lê Tâm Đắc, Nguyễn Phú Lợi, 

v.v…đều có những đề xuất về cách gọi tên. Một số tên gọi thường được dùng là 

“các hiện tượng tôn giáo mới”, “đạo lạ”, “các phong trào tôn giáo mới”,“tân giáo”, 

“lạc giáo”, “dị giáo”, “giáo phái”, “giáo phái cực đoan”, v.v… Bên cạnh đó, một 
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số cơ quan nhà nước như Ban Tôn giáo Chính phủ hay Ban Dân vận Trung ương 

trong một số hội thảo hay ấn phẩm lưu hành nội bộ của mình dùng khái niệm “đạo 

lạ”, “tà đạo”, “hiện tượng tôn giáo mới”.  

Theo chúng tôi, “đạo lạ” không đủ sức gánh vác vai trò một khái niệm khả 

dụng trong văn bản nhà nước hay văn phong khoa học, chưa kể rơi vào xu hướng 

gán nhãn, nghi ngờ, phủ nhận giá trị hay phân biệt đối xử. Nó cũng có thể gây 

phản ứng nơi các nhóm tôn giáo mới, vốn tìm cách nhấn mạnh tính chính đáng 

của mình. Có người lý luận rằng gọi là “lạ” vì chúng không “quen”. Câu hỏi đặt 

ra là vậy sau bao nhiêu năm tồn tại thì chúng có thành “quen” không? Nếu đáp 

ứng các đòi hỏi của luật thì chúng có thể được thừa nhận không? Trong khi đó 

“đạo” thường được hiểu là một loại triết lý mang màu sắc tôn giáo, thể hiện tư 

duy sâu sắc về quy luật vận hành của thế giới tự nhiên và con người. Từ “đạo” 

không phù hợp để chỉ “các hiện tượng tôn giáo mới” ở Việt Nam. 

Còn “các phong trào tôn giáo mới”, khi dịch ra từ “New Religious 

Movements” thường chỉ được chấp nhận bởi giới học thuật, không được đón nhận 

rộng rãi. Lý do cơ bản có những nhóm ở Việt Nam thể hiện sự đơn sơ, chưa vững 

vàng và khác biệt, trên mọi phương diện về ý tưởng, triết lý, thực hành, đường 

hướng tổ chức cộng đồng tín đồ, cách quan hệ với môi trường chính trị, văn hóa, 

xã hội. 

Tài liệu này ủng hộ và nhấn mạnh việc lựa chọn khái niệm “Các hiện tượng 

tôn giáo mới” bởi nó phù hợp nhất với tình hình ở Việt Nam. Thành tố “hiện 

tượng” cho thấy tính chất tạm thời của các nhóm như thế này. Thực tế quan sát 

cũng ủng hộ cho nhận xét này: đa số các nhóm tôn giáo mới nổi lên ào ạt một thời 

gian, gây sự chú ý, và rồi lại tàn lụi đi khi chưa kịp vững vàng về triết lý, tổ chức 

cộng đồng tín đồ, vị thế và bản sắc. Thành tố “mới” cho thấy tính đương đại và 

gần đây do đó phân biệt chúng với các dạng thức quen thuộc, truyền thống đã có 

trước. Cách dùng khái niệm này cũng thể hiện sự trung tính về sắc thái nghĩa, 

tránh cảm giác về sự miệt thị, phân biệt đối xử với người tạo lập và người tin theo. 
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Khái niệm liên quan thứ hai là “người tạo lập”. Đây là khái niệm chúng tôi đề 

xuất sử dụng cho người khởi đầu ý tưởng về đối tượng thờ cúng và nghi lễ đi cùng 

những răn dạy về đạo đức và sự dẫn dắt cộng đồng thờ cúng. Nhiều tài liệu ở Việt 

Nam dùng những khái niệm như “giáo chủ”, “người sáng lập”, “guru”, “lãnh đạo”, 

“thủ lĩnh”, “kẻ cầm đầu”. Hầu hết những khái niệm này chưa ổn, hoặc quá đề cao 

người đứng đầu một hiện tượng tôn giáo mới, hoặc lại quá hạ thấp người đó. Khái 

niệm “người tạo lập” mà chúng tôi đề xuất thể hiện sự trung tính hơn. Chúng ta 

không nên gọi là “người sáng lập” bởi có những ý tưởng dẫn đến hình thành các 

hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam thực sự không ổn về tư tưởng tôn giáo, tâm 

lý và đạo đức cá nhân, cũng như sự an toàn dành cho tín đồ và cộng đồng xã hội. 

Tiếp theo là khái niệm “người tin theo”. Khái niệm này cũng cho thấy sự trung 

tính và sát thực hơn. Dùng khái niệm “tín đồ” dễ hiểu lầm với các truyền thống 

tôn giáo lớn vốn đã thể chế hóa và cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp, có địa vị pháp 

lý rõ ràng. Các khái niệm “đạo hữu”, “đồng đạo”, “con nhang”, “đệ tử”, v.v… 

hoặc nâng tầm cho thành viên của các các nhóm này, hoặc lại tạo ra cảm giác miệt 

thị họ. 

Sau cùng, “hiện tượng tôn giáo mới” có thể là cách dùng trên giấy tờ và truyền 

thông đại chúng. Khái niệm thay thế linh hoạt để chỉ một hiện tượng cụ thể nên 

dùng là “hiện tượng” hoặc “nhóm tôn giáo mới” hoặc tốt nhất là dùng chính tên 

mà các nhóm đó tự gọi mình. Ví dụ “nhóm Long Hoa Di Lặc”, “nhóm Đạo trời 

nước Việt”, “nhóm Tiên Rồng”, “hiện tượng Dương Văn Mình”, v.v… 

Tóm lại, chúng tôi nhấn mạnh việc sử dụng nhất quán và phổ biến trong các 

thông điệp trên phương tiện truyền thông đại chúng về các nhóm tôn giáo mới là 

“các hiện tượng tôn giáo mới”. Đi cùng đó là các khái niệm liên quan chặt chẽ 

như “người tạo lập”, “người tin theo” và “nhóm”. Đồng thời, những khái niệm 

thường dùng cho các tôn giáo lớn, đã được hợp pháp hóa như “kinh sách”, “giáo 

luật”, “tổ chức”, “chân lý”, “giác ngộ”, “giải thoát”, “cứu thế”, v.v… chưa nên sử 

dụng khi nói về các HTTGM.  
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Tài liệu này đề xuất một cách hiểu, dù còn sơ giản, về các HTTGM ở Việt 

Nam từ sau năm 1986 đến nay như sau: 

"Các hiện tượng tôn giáo mới"  (HTTGM) chỉ các nhóm xã hội nhỏ bé hình 

thành (trong nước hay được du nhập từ nước ngoài) trong vài thập niên gần đây 

trên cơ sở niềm tin và thực hành thờ cúng những đối tượng mới được tin là có 

quyền năng siêu nhiên. 

Điều cần nói thêm là các HTTGM thiếu ổn định và hoàn chỉnh trên mọi 

phương diện nếu so sánh với các tôn giáo đã được nhà nước thừa nhận và hợp 

pháp hóa. Bên cạnh đó, các nhóm này khó được thừa nhận bởi chính quyền và 

luôn có mối quan hệ không hài hòa với xã hội, với các tôn giáo chủ lưu, do những 

tác động theo hướng tiêu cực về kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị của mình. 

1.3. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về các HTTGM 

1.3.1. Khái quát quan điểm, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và 

Nhà nước 

Việt Nam là một nước đa dân tộc, đa tôn giáo, đa tín ngưỡng, do đó để đảm 

bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Nhà nước đã có những chính sách, pháp 

luật để hợp pháp hóa các cộng đồng tôn giáo thành các tổ chức hoạt động trong 

khuôn khổ của pháp luật Việt Nam. Tính đến nay, Nhà nước đã công nhận 16 tôn 

giáo và 41 tổ chức tôn giáo được phép hoạt động. Trong số đó, không có tổ chức 

nào hình thành từ một HTTGM xuất hiện từ sau Đổi mới. 

Phần lớn các HTTGM xuất hiện từ sau năm 1986 gây ra nhiều khó khăn, rắc rối 

cho quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo. Nhiều cơ quan quản lý cấp địa 

phương lúng túng trong cách xử lý và kiểm soát các hiện tượng này. Những sự 

kiện xảy ra theo chiều hướng tiêu cực như bị lợi dụng để gây rối về chính trị, tạo 

tâm lý bi quan về cuộc sống, kích động bạo lực, tuyên truyền mê tín, gây tổn hại 

cho người dân về sức khỏe, tài sản... Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước Việt 

Nam đã có những văn bản chỉ đạo về quan điểm, chủ trương và chính sách, pháp 

luật với các HTTGM ở Việt Nam hoặc những văn bản có liên quan đến các biểu 
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hiện lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo kể trên theo trình tự thời gian các văn bản ra 

đời như sau. 

Văn bản đầu tiên mà Đảng và Nhà nước thể hiện tính đột phá41 trong cách 

nhìn nhận vấn đề tôn giáo ở Việt Nam từ sau Đổi mới đó là Nghị quyết 24-NQ/TW 

(gọi tắt là Nghị quyết 24), ngày 16/10/1990 của Bộ Chính trị về tăng cường công 

tác tôn giáo trong tình hình mới. Sau này hàng loạt các Chỉ thị, Nghị quyết hay 

cả Cương lĩnh phát triển đất nước từ năm 1991 đến nay đều cụ thể hóa các quan 

điểm của Nghị quyết 24. Tiếp ngay sau Nghị quyết 24 là Nghị định 69-HĐBT, 

ngày 21/3/1991Quy định về các hoạt động tôn giáo, trong đó có Điều 5 đề cập 

đến cấm mọi hành vi mê tín dị doan, vấn đề lợi dụng tôn giáo để pháp hoại nền 

độc lập dân tộc. Năm 1999, Nghị định số 26/1999/NĐ-CP, ngày 19/4/1999 của 

Chính phủ Về các hoạt động tôn giáo ra đời, thay thế Nghị định 69-HĐBT, trong 

đó có những quy định rõ nghĩa hơn về tôn giáo. Tại Điều 5 quy định42: Mọi hành 

vi, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng, 

tôn giáo để chống lại Nhà nước... và hoạt động mê tín dị đoan đều bị xử lý theo 

pháp luật. 

Ngày 15/6/1998 của Bộ Chính trị ra Thông báo về Kết luận số 145-TB/TW, 

về Tăng cường lãnh đạo công tác tôn giáo trong tình hình mới đã khẳng định 

quan điểm của Đảng và Nhà nước về việc cho phép các giáo hội hoặc hệ pháp tôn 

giáo hoạt động với đầy đủ điều kiện, tiêu chí như có tổ chức bộ máy, nhân sự hành 

đạo, có đường hướng, mục đích, tôn chỉ phù hợp với pháp luật Việt Nam và gắn 

bó đồng hành cùng dân tộc. Tôn trọng tự do, tín ngưỡng với các hình thức thờ 

cúng, tín ngưỡng dân gian phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, bài trừ 

mê tín dị đoan. Đặc biệt, ngăn chặn mọi hiện tượng tôn giáo, tín ngưỡng đi ngược 

 

41. Nguyễn Hồng Dương (2015). Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo. Nxb. Khoa 

học Xã hội, Hà Nội, tr. 182. 

42. Dẫn theo: Nguyễn Đức Lữ, Nguyễn Thị Kim Thanh (2009). Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt 

Nam về tôn giáo. Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội, tr. 269. 
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với truyền thống, phong tục cổ truyền của dân tộc và xử lý nghiêm hành vi truyền 

đạo trái phép và lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo43.  

Cũng năm 1998, Bộ Chính trị ra Chỉ thị 37-CT/TWvề công tác tôn giáo trong 

tình hình mới, trong đó lí do hai của phần tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo 

cho rằng: “...còn có người lợi dụng tôn giáo nơi thờ tự tôn giáo để hành nghề mê 

tín. Một số người không phải là nhà tu hành truyền đạo vi phạm pháp luật. Vẫn 

còn tình trạng truyền đạo trái phép và lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo tiến hành các 

hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, trái với mục đích của tôn 

giáo hoặc thu lợi cá nhân”44.  

Trên cơ sở từ Nghị quyết 24, Chỉ thị 37 là cầu nối để Đảng ta chuyển tiếp 

sang Nghị quyết 25 mà từ khi ra đời đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Năm 2003, 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã ra 

hai văn bản liên quan đến vấn đề tôn giáo trong đó có nhắc đến việc cấm lợi dụng 

tôn giáo. Một là, Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 về phát huy sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 

văn minh cho rằng mọi vấn đề lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái 

pháp luật đều bị cấm. Hai là, Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 về công tác 

tôn giáo45 đã chỉ rõ trong quan điểm thứ 5: “... nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, 

tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của 

Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an 

ninh quốc gia... Việc vào đạo, truyền đạo cũng như mọi hoạt động tôn giáo khác 

đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; không được lợi dụng tôn giáo tuyên 

truyền tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan, không được ép buộc người dân theo đạo. 

 

43. Dẫn theo: Nguyễn Văn Minh (2017). Những hiện tượng tôn giáo mới một số dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây 

Nguyên hiện nay. Nxb. Công an nhân dân. Hà Nội, tr. 79-80. 

44. Nguyễn Hồng Dương (2015). Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo. Nxb. 

KHXH, Hà Nội, tr. 184. 

45. Đảng Cộng sản Việt Nam (2003). Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, Nxb 

Chính trị Quốc gia. Hà Nội, tr. 45 - 57. 
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Nghiêm cấm các tổ chức truyền đạo, người truyền đạo và các cách thức truyền 

đạo trái phép, vi phạm các quy định của Hiến pháp và pháp luật” [...] “Giữ gìn và 

phát huy truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh và nhớ ơn những người có công 

với Tổ quốc, dân tộc và nhân dân; tôn trọng tín ngưỡng truyền thống của đồng 

bào các dân tộc và đồng bào có đạo, thông qua đó tăng cường sự đồng thuận giữa 

những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không tín ngưỡng, tôn giáo; 

giữa những người có các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; đồng thời, tạo cơ sở để 

đấu tranh chống những tà đạo (tác giả nhấn mạnh), những hoạt động mê tín dị 

đoan, lợi dụng tôn giáo làm hại đến lợi ích của Tổ quốc, dân tộc và nhân dân". 

Ngay sau Nghị quyết 25 là Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được Thường vụ 

Quốc hội khoá XI thông qua, ngày 18/6/2004 ra đời cùng với Nghị định 22 (sau 

này được thay thế bằng Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 quy định chi 

tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh)46. Mặc dù, Pháp lệnh Tín 

ngưỡng, tôn giáo ra đời đã tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động thuận lợi, tuy 

nhiên vấn đề truyền đạo trái phép vẫn xảy ra. Sau hơn 10 năm thực thi Pháp lệnh 

tín ngưỡng, tôn giáo (2004) vẫn còn những vấn đề bất cập trong công tác quản lý 

Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, do đó, dựa trên thực tế, đồng thời để hoàn thiện 

tiến trình xây dựng và phát triển pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam của Đảng và Nhà 

nước ta, ngày 18/11/2016, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ra đời cùng với Nghị định 

162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Đây là văn bản 

pháp luật cao nhất quy định các điều khoản về tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam 

hiện nay. So với Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 92/2012/NĐ-

CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã có nhiều điểm 

mới, thay thế hay, bổ sung những quy định thể hiện đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ 

của mọi người trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời, khắc phục những 

 

46. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và nghị định hướng dẫn thi hành(2009). Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 11. 
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bất cập, tồn đọng mà Pháp lệnh chưa giải quyết được, trong đó có vấn đề liên quan 

đến các HTTGM.  

 Tại Điều 5 (khoản 4 và 5) quy định việc nghiêm cấm hoạt động tín ngưỡng, 

tôn giáo: “xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội, môi trường;  Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính 

mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; cản trở việc thực 

hiện quyền và nghĩa vụ công dân; chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người 

theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những 

người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, 

hoạt động tôn giáo để trục lợi”47. 

Trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cũng đã quy định rõ việc một tổ chức tôn 

giáo muốn được công nhận thì phải đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung tại Điều 

16 (khoản 1) như sau: “Điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung: 1- Tổ chức 

tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho tín đồ tại những nơi chưa đủ 

điều kiện thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; tổ chức được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho những người 

thuộc tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Có địa điểm hợp pháp để 

sinh hoạt tôn giáo; b) Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có người đại diện là công 

dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không 

trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, 

tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy 

định của pháp luật về tố tụng hình sự; c) Nội dung sinh hoạt tôn giáo không thuộc 

trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật này. 2-Những người theo tôn giáo không 

thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này được đăng ký sinh hoạt tôn giáo 

tập trung khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng 

các điều kiện sau đây: a) Có giáo lý, giáo luật; b) Tên của nhóm sinh hoạt tôn giáo 

 

47. Ban Tôn giáo Chính phủ (2018). Luật Tín ngưỡng, tôn giáo & nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 9-10. 
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tập trung không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc”48. 

Tại Điều 18 quy định các điều kiện để tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo như sau: “Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 

tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có giáo lý, giáo luật, lễ nghi; 

2. Có tôn chỉ, mục đích, quy chế hoạt động không trái với quy định của pháp 

luật; 

3. Tên của tổ chức không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được 

cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc; 

4. Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú 

tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích 

hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng 

hình sự; 

5. Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở; 

6. Nội dung hoạt động tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 

của Luật này”49. 

Và các điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo được quy định tại Điều 21  như 

sau: “Tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được công 

nhận là tổ chức tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

1. Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; 

 

48. Ban Tôn giáo Chính phủ (2018). Luật Tín ngưỡng, tôn giáo & nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 17-18. 

49. Ban Tôn giáo Chính phủ (2018). Luật Tín ngưỡng, tôn giáo & nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr.18-19. 
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2. Có hiến chương theo quy định tại Điều 23 của Luật này; 

3. Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú 

tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích 

hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng 

hình sự; 

4. Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương; 

5. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng 

tài sản của mình; 

6. Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập”50. 

 Như vậy, một tôn giáo ở Việt Nam được phép hoạt động hợp pháp, đầu tiên 

phải tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 5.Các hành vi bị nghiêm cấm; Điều 

6. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; Điều 16. Điều kiện đăng ký 

sinh hoạt tôn giáo tập trung; Điều 17. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận 

đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; Điều 18. Điều kiện để tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo và Điều 21. Điều kiện công nhận tổ chức 

tôn giáo, sau đó phải chấp hành thực hiện đầy đủ các Điều khoản khác trong Luật 

Tín ngưỡng, tôn giáo cùng các văn bản liên quan. Các tổ chức tôn giáo, nhóm tín 

ngưỡng, tôn giáo nào không đáp ứng đủ các điều kiện trên đều không được phép 

hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Nếu tự ý hoạt động thì đó là những trường hợp 

hoạt động trái phép, trái pháp luật Việt Nam. 

 Bên cạnh các văn bản chi tiết cụ thể được ban hành về tín ngưỡng, tôn giáo 

nêu trên, trong các Văn kiện của Đảng qua các kỳ Đại hội cũng có nhắc đến vấn 

đề tín ngưỡng, tôn giáo, vấn đề lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo. Trước hết, trong 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI-1986) tại Đại 

hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991) đã đề cấp đến vấn đề tín ngưỡng, tôn 

 

50. Ban Tôn giáo Chính phủ, (2018). Luật Tín ngưỡng, tôn giáo & nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 21-22. 



63 

 

giáo theo quan điểm của Nghị quyết 24 “tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần 

của một bộ phận nhân dân”, đồng thời báo cáo nhấn mạnh nghiêm cấm lợi dụng 

tôn giáo “... nghiêm cấm và ngăn chặn  mọi hành vi lợi dụng tôn giáo phá hoại 

độc lập và đoàn kết dân tộc, chống phá chủ nghĩa xã hội”51. Trong Cương lĩnh xây 

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991của Đảng đã 

đề cập đến vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là vấn đề lợi dụng tôn giáo như sau: 

“Chống mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, đồng thời chống việc lợi dụng 

tín ngưỡng để làm hại đến lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân”52. Tại Báo cáo 

Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII tại Đại hội Đại biểu 

khóa VIII của Đảng (1996) cũng lại một lần nữa khẳng định quan điểm của Đảng 

về vấn đề lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo: “Nghiêm cấm việc xâm phạm tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính 

sách của Nhà nước”53.  

 Tiếp theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII là cácVăn kiện 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, IX, X, XI, XII,của Đảng đềuđã khẳng 

việc nghiêm cấm việc xâm hại tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đấu tranh ngăn chặn 

các hoạt động mê tín dị đoan, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn 

giáo làm phương hại đến lợi ích chung của đất nước, chia rẽ, phá hoại khối đại 

đoàn kết dân tộc, xâm phạm đến an ninh quốc gia54. Mới nhất là Văn kiện Đảng 

lần thứ XIII cũng đã đề cập đến tín ngưỡng, tôn giáo trong Phần thứ hai-Phương 

hướng nhiệm vụ và giải pháp  phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 của Báo 

cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-

2021 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của 

 

51. Dẫn theo: Nguyễn Đức Lữ, Nguyễn Thị Kim Thanh, (2009). Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt 

Nam về tôn giáo. Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội, tr. 265. 

52. Dẫn theo: Nguyễn Đức Lữ, Nguyễn Thị Kim Thanh (2009). Sđd., tr. 266. 

53. Dẫn theo: Nguyễn Đức Lữ, Nguyễn Thị Kim Thanh (2009). Sđd.,tr. 267. 

54. Nguyễn Hồng Dương (2015). Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo. Nxb. 

KHXH, Hà Nội,tr. 201-203. 
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Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội khóa XIII (2021) đề ra phương 

hướng phần phát huy giá trị văn hóa trong đó có tín ngưỡng, tôn giáo như sau: 

“Tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng quy định của pháp luật; 

chủ động giúp đỡ, giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh 

của quần chúng, đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những 

hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc”55. 

Tóm lại, cho đến thời điểm này, quan điểm, chủ trương, đường lối và chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các HTTGM đều thể hiện 

trong các văn bản nói trên. Việc các văn bản ra đời đã đảm bảo được sự thống 

nhất về quan điểm chỉ đạo và chủ trương thi hành các văn bản của Đảng và Nhà 

nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đã phần nào ngăn chặn được sự nảy mầm, sinh sôi 

và hoạt động trở lại của một số HTTGM, đồng thời ngăn chặn được sự lợi dụng 

tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng HTTGM để hòng phá hoại Đảng và Nhà nước. 

Tuy nhiên, vẫn cần có một đối sách linh hoạt, mềm dẻo, hài hòa trong khuôn khổ 

pháp luật đối với những HTTGM được cho là “khó, cứng” trong giải quyết. Trong 

mọi văn bản của Đảng và Nhà nước luôn đề cao tính thần đoàn kết dân tộc, tôn 

giáo làm tiêu chí hàng đầu trong đánh giá, phân tích các hiện tượng tín ngưỡng, 

tôn giáo, kết hợp với các quy định quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và sự 

chung tay của cả hệ thống chính trị từ trung ương xuống cơ sở sẽ là hành lang 

pháp lý, tạo mọi điều kiện cho các tôn giáo ở Việt Nam được hoạt động theo 

phương châm “tốt đời, đẹp đạo”.  

Ngoài ra, để hỗ trợ các cơ quan các cấp và công chúng nói chung trong nhận 

diện và ứng xử với các HTTGM, một số cơ quan trung ương đã tổ chức các hội 

thảo, hội nghị, tọa đàm về HTTGM, in ấn các tài liệu lưu hành nội bộ. Một ví dụ 

là cuốn Hỏi-đáp một số vấn đề về đạo lạ, tà đạo ở nước ta hiện nay do Ban Dân 

 

55. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2 Nxb. Chính trị 

Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.141. 



65 

 

vận Trung ương thực hiện năm 2007; cuốn Hỏi-đáp một số vấn đề về đạo lạ, tà 

đạo ở nước ta hiện nay do nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành năm 2015. 

Trong các cuốn sách này, người đọc sẽ thấy rõ quan điểm của Đảng và nhà nước 

đối với các HTTGM. 

Tiểu kết 

Chuyên đề này đã làm cung cấp một bức tranh sơ lược về sự xuất hiện của 

các HTTGM trên thế giới và chỉ ra cách ứng xử của một số nhà nước tiêu biểu đối 

với các hiện tượng đó. Đồng thời, chúng tôi trình bày sự xuất hiện của các 

HTTGM ở Việt Nam từ sau năm 1986 và ứng xử của Nhà nước thông qua quan 

điểm, chính sách và pháp luật. Phần cuối, chúng tôi thảo luận một số vấn đề về 

mặt khái niệm, với mong muốn đề xuất những lựa chọn khả dụng cho việc gọi tên 

các hiện tượng này, phù hợp cho cả truyền thông và cho quản lý nhà nước về hoạt 

động tôn giáo. 
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CHUYÊN ĐỀ 2: CÁCH NHẬN DIỆN, PHÂN LOẠI VÀ GIỚI THIỆU 

MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚI ĐÁNG CHÚ Ý Ở VIỆT NAM 

HIỆN NAY 

 

2.1. Cách nhận diện các HTTGM ở Việt Nam hiện nay 

Vấn đề rất đáng quan tâm là làm thế nào để nhận diện một nhóm có niềm tin 

và hành vi nghi lễ nào đó là một HTTGM, chứ không phải là một bộ phận của các 

tôn giáo truyền thống, hay là nhóm thực hành các tín ngưỡng dân gian đã biết. 

Thực tế, việc nhận diện một hiện tượng tôn giáo mới có khá nhiều thử thách. Một 

phần, các hiện tượng này luôn rất đa dạng, không ổn định. Phần khác, chúng có 

xu hướng lệ thuộc, tái tạo các truyền thống tôn giáo đã có.  

Việc xác định được các đặc điểm chung đã nói ở chương 1 là cơ sở để nhận 

diện các HTTGM. Chúng giúp phân biệt các HTTGM với những biểu hiện mới 

của các tôn giáo truyền thống và với những dạng thức tín ngưỡng dân gian còn 

chưa kịp nhận diện về bản chất. Đồng thời, phần này cũng cung cấp thêm một số 

kinh nghiệm quan sát trong thực tiễn để giúp cho việc nhận diện các HTTGM 

được dễ dàng hơn, tránh nhầm lẫn.  

2.1.1. Cách nhận diện các HTTGM nói chung 

Thứ nhất là bằng cách đọc và phân tích các tài liệu mà các HTTGM tự biên 

soạn và phát tán 

Các HTTGM chủ yếu dựa vào lời giảng trực tiếp của người tạo lập, hoặc 

truyền miệng qua đội ngũ thành viên cốt cán và những người tin theo. Nhiều nhóm 

bắt đầu tập hợp và văn bản hóa, hình ảnh hóa những lời giảng, những dự đoán 

tương lai, và những thông điệp mà các nhóm này cho rằng tiếp nhận từ đấng siêu 

nhiên.Trước đây, các HTTGM thường lan truyền các bản viết tay từ người tạo lập, 

các đĩa VCD, DVD ghi lại những buổi thuyết giảng, những kỳ lễ quan trọng, hay 

những chuyến hành hương. Giờ đây, các HTTGM sử dụng các văn bản được tạo 
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bằng máy vi tính, các file hình ảnh và âm thanh chia sẻ qua mạng xã hội trực 

tuyến, như Facebook, Zalo, Youtube... 

Đọc nội dung các tài liệu này, cần lưu ý trước tiên là tên mà họ tự gọi về chính 

mình. Ví dụ, nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh ở Chí Linh-Sao Đỏ sẽ ghi là Tâm linh 

nước Việt Nam/ Đạo trời nước Việt56, nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh ở Ứng Hòa 

sẽ ghi là Tâm linh Hồ Chí Minh, nhóm thờ Phật Tố Dương ở Hà Nội sẽ ghi là 

Trường Ngoại cảm Tố Dương. Tuy thế, nhiều nhóm không hiển thị tên gọi của 

mình, hoặc dùng nhiều tên gọi khác nhau. Ngôn từ trong các tài liệu này thể hiện 

sự pha trộn và vay mượn của nhiều triết lý tôn giáo khác nhau, chứ không chỉ của 

một tôn giáo cụ thể. Ta sẽ thấy trong danh sách tên gọi các vị Phật của Trường 

Ngoại cảm Tố Dương không phải là tên gọi các vị Phật trong Phật giáo. 

Thứ hai là bằng cách quan sát, tìm hiểu đối tượng thờ cúng 

Cần nắm được nhóm mà ta quan tâm đang thờ cúng đối tượng thiêng nào, có 

tên hiệu ra sao. Điều này rất quan trọng. Đa phần các HTTGM ở Việt Nam thờ 

các vị thần, phật, thánh, chúa… có tên hiệu mới khác với các tên gọi như trong 

các truyền thống tôn giáo lớn mà ta quen biết. Ví dụ Trường Ngoại cảm Tố Dương 

sẽ thờ Tố Dương Di Lạc Tôn Phật, Trường học về cái thiện (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) 

sẽ thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đoàn 18 Phú Thọ thờ 18 vị vua Hùng, 

v.v... 

Thứ ba là bằng cách quan sát không gian thờ cúng 

Cần tiếp cận không gian thờ cúng của các HTTGM. Cho đến hiện nay, hầu 

hết các HTTGM phát sinh trong nước không có cơ sở thờ cúng hay không gian 

sinh hoạt được xây dựng riêng biệt. Nhà ở của người tạo lập thường cũng là nơi 

thờ cúng, là trung tâm sinh hoạt, điều hành hoạt động của nhóm. Các HTTGM 

không bao giờ lặp lại hay sao chép nguyên bản một mẫu hình thờ cúng nào của 

các tôn giáo truyền thống hay tín ngưỡng dân gian. Họ luôn làm khác đi ít nhiều, 

để nhấn mạnh cái cải biên, mới mẻ và riêng biệt của mình. Ví dụ tại cơ sở của 

 

56. Xem website: http://tamlinhvietnam.com/  

http://tamlinhvietnam.com/
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nhóm Tâm linh nước Việt Nam (Chí Linh-Sao Đỏ, Hải Dương), sẽ thấy lá cờ Tổ 

quốc treo ở chính giữa, hai bên có câu đối ghi “Ngọc Phật Ái Quốc/ Giáng trần 

cứu nước”. Nhìn vào đó, ta biết đây là một trong các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh. 

Thứ tư là bằng cách xem xét cách ứng xử với người ngoài nhóm 

Các HTTGM, do vị thế của mình, thường có xu hướng ẩn mình, che giấu sự 

tồn tại thực sự trước những đối tượng xa lạ, không quen biết, chưa phải là thành 

viên. Sự rụt rè và thận trọng của họ cho thấy cần có sự làm quen và xây dựng sự 

tin tưởng thì mới có thể nhận được sự cởi mở và chia sẻ nhiều hơn. 

Thứ năm làtìm hiểu cách lan truyền thông điệp thờ cúng 

Các HTTGM luôn muốn khẳng định và lan truyền thông điệp của mình về đối 

tượng thờ cúng, cách thờ cúng và những lợi ích “đột phá” và “đặc quyền” cho 

người có tiềm năng tham gia. Bên cạnh việc khẳng định cơ hội chưa từng có nếu 

trở thành thành viên, họ sẽ luôn nhấn mạnh quyền năng siêu việt của đấng thiêng 

họ thờ cúng trong sự so sánh với các đấng thiêng của các truyền thống tôn giáo 

đã biết. 

Thứ sáu là quan sát, tìm hiểu cách thực hành nghi lễ và tổ chức cộng đồng 

người tin theo 

Các HTTGM không mô phỏng hay sao chép nghi lễ và thực hành nghi lễ của 

một truyền thống tôn giáo cụ thể nào đã biết. Nhóm “Hội thánh Đức chúa trời 

Mẹ” (Bắc Giang, Nghệ An) khi thực hiện nghi lễ phụ nữ được yêu cầu dùng khăn 

trùm đầu màu trắng; nhóm Đạo Tiên (Thuận Thành, Bắc Ninh) khi hành lễ đến 

các bậc “phật’, “tiên” luôn đan xen hát và ngâm thơ, v.v... 

Các HTTGM tổ chức cộng đồng theo cách đề cao sự trung thành, duy trì tần 

suất thực hành nghi lễ tại cơ sở thờ cúng, tham gia các sự kiện chung. Các sự kiện 

chính trong năm như lễ giỗ đối tượng thờ cúng, kỷ niệm ngày "thành đạo", v.v... 

là tâm điểm của các hoạt động nhằm thu hút và mở rộng cộng đồng người tin theo. 

 

2.2. Phân loại các hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam 



69 

 

Về cơ bản, có hai nhóm các HTTGM đó là các nhóm có nguồn gốc trong nước 

và nhóm có nguồn gốc nước ngoài.  

2.2.1. Các HTTGM có nguồn gốc nước ngoài 

Trong số này, có những HTTGM đã đến Việt Nam và có lịch sử rõ ràng, có 

cơ quan đầu não và hoạt động ở phạm vi quốc tế. Cho đến nay, nhiều HTTGM 

trên thế giới sau thời gian tồn tại, đã được nhiều quốc gia thừa nhận như tôn giáo, 

cấp đăng ký hoạt động. Tôn giáo Baha’i (Baha’ism), Giáo hội các thánh hữu ngày 

sau của Chúa Giê su Ky tô; Giáo hội thống nhất; Nhất quán đạo (được chấp nhận 

ở ngoài Trung Quốc), v.v.. là những ví dụ tiêu biểu về nhóm này. Các nhóm này 

không mới với thế giới nhưng là mới lạ với Việt Nam. 

Nhưng còn có những HTTGM gặp vấn đề với chính quê hương nơi mình khai 

sinh. Pháp luân công là ví dụ tiêu biểu. HTTGM này không được thừa nhận, bị 

loại ra ngoài vòng pháp luật ở Trung Quốc. Pháp môn Thanh Hải Vô thượng sư 

hình thành ở Đài Loan, sau đó phát triển trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Nhóm 

này được phép hoạt động, nhưng các chính quyền đều thận trọng khi tương tác. 

Hội Thánh đức Chúa trời Mẹ ở Hàn Quốc ban đầu được coi như một loại Hội 

thánh Tin Lành. Nhưng những biến đổi trong quá trình hoạt động đã khiến nhóm 

này không còn được chấp nhận bởi cộng đồng Tin Lành ở Hàn Quốc nữa. 

Một điểm cần lưu ý là cũng có những HTTGM cũng có thể không gây ra vấn 

đề gì ở nước ngoài, nhưng khi truyền về Việt Nam qua các đầu mối thì lại dễ biến 

tướng, sớm sa vào câu chuyện lạm dụng tiền bạc và sức lao động của người tin 

theo, hoặc đi vào gây rối về chính trị. Ví dụ, Pháp môn Thanh Hải vô thượng sư 

vẫn hoạt động bình thường ở Mỹ, chủ yếu là điều hành các cửa hàng ăn chay. 

Nhưng khi truyền về Việt Nam qua các đầu mối lại có câu chuyện lạm dụng tiền 

bạc, tuyên truyền nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam. Pháp luân công ở Việt Nam 

nhìn từ bên ngoài chủ yếu là rèn luyện sức khỏe thân tâm, giữ mối quan hệ hài 

hòa với mọi người. Nhưng không phải không có những cuộc tụ họp mà từ câu 

chuyện tôn giáo lại khơi lên những vấn đề chính trị phức tạp. Những trường hợp 
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như thế, kết cục thường sẽ bị cộng đồng phát hiện, lên án, và chính quyền đưa vào 

tầm giám sát. 

2.2.2. Các HTTGM nảy sinh trong nước 

Trong số các hiện tượng này, có thể phân ra 4 loại như sau: 

2.2.2.1. Nhóm các HTTGM dựa vào nền tảng tín ngưỡng dân gian 

Đây là nhóm chiếm số lượng đông đảo. Gọi là dựa vào tín ngưỡng dân gian 

bởi các nhóm này tiếp nối có sự sáng tạo, cải biên những truyền thống thờ cúng 

thuộc mô tip của tín ngưỡng dân gian. Đó là thờ các vị thần có nguồn gốc con 

người. Cụ thể hơn, đó là những nhân vật trong truyền thuyết và lịch sử, có đóng 

góp lớn cho đất nước, cho cộng đồng làng xã. Quan niệm phổ biến của họ vẫn là 

“sống khôn chết thiêng”, và đã “thiêng” thì sẽ “hiển linh” theo những cách khác 

nhau ở những vị trí khác nhau. “Họ” vẫn tiếp tục phù hộ độ trì cho người dân và 

bảo vệ đất nước, do đó biết thờ cúng đúng cách thì sẽ được phù hộ độ trì. Tiêu 

biểu trong nhóm này là Đoàn 18 Phú Thọ là nhóm thờ cúng 18 vị Vua Hùng; 

Trường học về cái Thiện (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, tuyên 

truyền về sự trở lại và tiếp tục dạy dỗ dân chúng của nhân vật lịch sử này thông 

qua các trung gian là học viên tại Trường; Hội Tiên-Rồng thờ Lạc Long Quân và 

Âu Cơ như quốc tổ, v.v…Các nhóm thờ Hồ Chí Minh, Trần Hưng Đạo, các vị 

Mẫu trong hệ thống Tam Phủ-Tứ Phủ, các anh hùng liệt sĩ thời kháng chiến chống 

Mỹ, v.v… đều là những dạng thức cải biên tín ngưỡng dân gian, tiếp nối mô thức 

thần thánh hóa người có công lao với quốc gia, dân tộc. 

Trên phương diện nghi lễ, chúng ta cũng có thể quan sát thấy sự quen thuộc 

như với các thực hành tín ngưỡng dân gian khác. Vào ngày “giỗ kỵ” của đối tượng 

thờ cúng, các nhóm này tổ chức hội họp, góp giỗ, chuẩn bị hương hoa, vàng mã, 

đồ cúng mặn, và thụ lộc sau khi việc cúng bái đã hoàn tất. Lời khấn cầu cũng 

không có gì khác, ngoài gọi tên đấng thiêng, xưng tên mình, và nói ra những mong 

cầu. Tất nhiên, điều khác biệt với tín ngưỡng dân gian là ở chỗ, các nhóm này liên 

tục lan truyền những thông điệp mới mà họ nói là nhận từ các đấng thiêng. Những 

thông điệp này thúc đẩy niềm tin nơi con người vào quyền năng và “chương trình 
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hành động” của các đấng thiêng, nhưng răn dạy về đạo đức, và đòi hỏi về hành 

động nhằm mở rộng cộng đồng thờ cúng. 

2.2.2.2. Loại HTTGM dựa vào nền tảng Phật giáo 

Đây là nhóm chiếm số đông trong các HTTGM nảy sinh trong nước thời gian 

qua. Có thể nói Phật giáo cung cấp nguồn tài nguyên lớn, phong phú và mạnh mẽ 

về cảm hứng, ý tưởng, triết lý, đạo đức, nguyên tắc tu hành, v.v… Nhiều HTTGM 

đã khai thác một phần ý tưởng, tri thức, ảnh hưởng sâu sắc về truyền thống văn 

hóa của Phật giáo để phát triển thành triết lý và đường hướng của riêng mình. Một 

ví dụ tiêu biểu là ý tưởng về Phật Di Lặc (vị Phật của tương lai) và Hội Long Hoa. 

Khai thác điều nhắc đến trong kinh Phật về sự xuất hiện của thời kỳ mạt pháp và 

sự xuất hiện của Phật Di Lặc trong thời kỳ mới, nhiều HTTGM đã diễn giải các 

vấn đề xã hội gặp phải như tệ nạn xã hội, sự suy thoái đạo đức, tội ác, thảm họa 

tự nhiên, chiến tranh, xung đột, khủng bố như các dấu hiệu về thời mạt pháp đã 

đến gần. Đồng thời, nhiều “người tạo lập” đã tự nhận mình được Phật Di Lặc chọn 

để truyền ra một lối tu hành mới, đón ngày Hội Long hoa để hưởng an lạc đời đời.  

Thực tế, khai thác ý tưởng về thời mạt pháp và hội Long Hoa trong Phật giáo 

có từ thời cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 ở Nam Bộ với trường hợp các ông đạo và 

các HTTGM giai đoạn đó. Sau năm 1986, những nỗ lực tái sáng tạo ý tưởng về 

Phật Di Lặc và hội Long Hoa có thể thấy ở nhiều khu vực trên cả nước, nhưng 

nhiều hơn ở miền Bắc. HTTGM sớm nhất nói đến Phật Di Lặc được gọi là nhóm 

Long Hoa Di Lặc gắn với bà Đào Thị Minh ở Sóc Sơn, Hà Nội. Một số nhóm 

khác bao gồm: “Phật đường huỳnh đạo” (còn có tên là Long Hoa hội hoặc Thiên 

đạo) xuất hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh; “Pháp tạng Long Hoa hội thượng” 

(Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), v.v... Còn có những nhóm khác nổi lên, dù không 

trực tiếp dùng tên hiệu Phật Di Lặc và hội Long Hoa nhưng vẫn theo mô tip chung 

là nói đến thời mạt pháp và sự xuất hiện vị phật mới nắm vai trò cai quản (chẳng 

hạn như Trường Ngoại cảm Tố Dương). 

Còn có những HTTGM khai thác một vài ý tưởng nào đó từ Phật giáo, như 

nhóm Chân không (gắn với tên tuổi ông Lưu Văn Ty ở Hà Tĩnh), nhóm Võ đạo 
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Phật tổ Như Lai (Nam Định),… Nhóm Chân không chủ trương “xả phú cầu bần”, 

từ bỏ gia đình và không sở hữu tài sản, sống bằng khất thực… 

2.2.2.3. Nhóm các HTTGM dựa vào nền tảng Ki tô giáo 

Ki tô giáo ở đây là khái niệm chỉ các giáo hội tôn thờ Chúa Giê su Ki tô (Jesus 

Christ). Ở Việt Nam, Ki tô giáo chủ yếu bao gồm các cộng đồng Công giáo và 

Tin Lành. Trong số các HTTGM xuất hiện ở Việt Nam, có cả các hiện tượng khai 

thác nguồn tài nguyên từ Công giáo và từ Tin Lành. 

- Nhóm dựa vào nền tảng Công giáo 

Đó là các nhóm thờ cúng các đấng siêu nhiên nhưng có tên gọi na ná và các 

phẩm chất của Chúa Giê su. Các nhóm này chủ yếu thấy ở khu vực Tây Nguyên. 

Tiêu biểu cho nhóm này là Hà Mòn (Kon Tum) và Pơ khắp Brâu (Gia Lai). Ngoài 

ra còn có Canh tân đặc sủng (Đắc Nông). Các nhóm này lấy đối tượng thờ cúng 

là một vị có nhiều điểm giống với Chúa Trời, với Đức Mẹ trong Kinh thánh; sử 

dụng một số khái niệm quen thuộc trong Kinh Thánh... Cần lưu ý là các nhóm này 

không được Giáo hội Công giáo ở Việt Nam thừa nhận. 

- Nhóm dựa vào nền tảng đạo Tin Lành 

Các nhóm này tôn thờ đấng thiêng dù với tên gọi khác nhưng mang phẩm chất 

của Chúa Giê su, và trong cách tổ chức nhóm mang nhiều đặc trưng của Tin Lành. 

Tiêu biểu phải nói đến Vàng Chứ/Thìn Hùng, Dương Văn Mình, Giê sùa, Bà cô 

Dợ… ở khu vực miền núi phía Bắc; các nhóm Amí Sara (Hệ Phục hưng), Tin 

Lành Đề ga, cây Thập giá chúa Jesu Krits, … ở khu vực Tây Nguyên. Một đặc 

trưng của các nhóm này là không thờ cúng tổ tiên, không thờ cúng đa thần. Cần 

lưu ý là các nhóm này không được các tổ chức Tin Lành chính thống ở Việt Nam 

thừa nhận. 

Nhìn chung, các HTTGM ở Việt Nam hiện nay có thể phân loại theo: 

- Nguồn gốc xuất xứ: HTTGM có nguồn gốc nước ngoài hay phát sinh trong 

nước. 
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- Thời điểm xuất hiện: HTTGM xuất hiện trước 198657 hay xuất hiện sau sau 

1986. Đồng thời có thể xem xét một mốc khác với HTTGM xuất hiện sau năm 

1986 là các hiện tượng xuất hiện trước 2004 khi có Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn 

giáo hay xuất hiện sau thời điểm đó. Sự khác biệt là sau khi có Pháp lệnh, việc 

quản lý nhà nước về các hoạt động tôn giáo có hệ thống quy định pháp lý rõ ràng 

hơn. Đó là một trong những lý do khiến có ít hơn các HTTGM ra đời sau mốc 

này. 

- Vùng địa lý nơi các HTTGM chủ yếu hoạt động: Có những HTTGM chủ 

yếu gắn với người Kinh, nơi các đồng bằng. Có những HTTGM hầu như chỉ tìm 

thấy nơi các đồng bào dân tộc thiểu ở vùng miền núi phía Bắc hay Tây Nguyên. 

- Sức tác động đến đời sống tôn giáo, chính trị và văn hóa-xã hội: Có những 

HTTGM chủ yếu đề cao lối sống nhân nghĩa, quan hệ hài hòa với xã hội, rèn luyện 

đạo đức và sức khỏe cá nhân; có những HTTGM người tin theo thường bị lạm 

dụng, lợi dụng bởi “người tạo lập” hoặc “nhóm thành viên cốt lõi” về tiền bạc, 

sức khỏe, nhân phẩm, lao động, hoặc có tư tưởng chống đối Đảng và Nhà nước, 

thực hiện các âm mưu chính trị trong vỏ bọc sinh hoạt tôn giáo. 

Điều cần chú ý ở đây là sự phân loại nói trên là để giúp dễ nhìn ra một 

HTTGM thuộc nhóm bị ảnh hưởng nhiều bởi truyền thống tôn giáo, tín ngưỡng 

có trước nào; hoặc là một HTTGM cụ thể đó là có nguồn gốc nước ngoài hay nảy 

sinh trong nước. Trong thực tiễn, hầu hết các HTTGM đều có sự pha trộn, kết 

hợp, phối hợp ít nhiều các đối tượng thờ cúng, nghi lễ, ngôn từ, lối sống… từ các 

truyền thống tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau. Chúng mang tính hỗn đồng, tổng 

hợp, đa thần… từ trong bản chất. Vì thế, bất cứ phân loại nào cũng chỉ mang tính 

tương đối. 

2.3. Một số HTTGM đáng chú ý hiện nay 

 

57. Như đã trình bày ở Chương 1, nhiều HTTGM xuất hiện trước 1986, đặc biệt là ở miền Nam, đã được chính 

quyền cấp đăng ký hoạt động hay công nhận tư cách pháp nhân. Đó là các tổ chức tôn giáo đã được hợp pháp hóa. 

Các HTTGM phát sinh trong nước sau năm 1986 thì chưa có hiện tượng nào được hợp pháp hóa. 
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2.3.1. Các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh 

Trong số những hiện tượng tôn giáo mới đang tồn tại ở Việt Nam hiện nay thì 

thờ cúng Hồ Chí Minh có vị trí nổi bật bởi con số khoảng trên 22 nhóm lớn nhỏ, 

có đông người tin theo, và những ảnh hưởng xã hội. Các nhóm có điểm chung là 

thần thánh hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan truyền những lời dạy từ đấng thiêng 

mới này. Phần lớn các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh đều dùng danh hiệu "Ngọc 

Phật" (gọi đầy đủ là Ngọc Phật Hồ Chí Minh) để xưng tụng. Trong hệ thống các 

đối tượng thờ cúng, Ngọc Phật đứng ở vị trí cao nhất. Ngọc Phật Hồ Chí Minh 

được cho là chủ tịch của"cõi thiên” và ”cõi âm”. Theo một nghiên cứu thì tất cả 

những nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh đều tự nhận là "cơ sở tâm linh Hồ Chí Minh" 

theo nghĩa là nhận "thông tin" từ linh hồn của Bác Hồ và làm theo lệnh Bác. Nội 

dung thông tin được ghi chép thành "kinh sách" của các nhóm này "phần lớn đều 

nói đến Cách mạng tâm linh, Kỷ nguyên tâm linh, thời kỳ chuyển biến tâm linh, 

tà linh, Việt Nam sẽ là trung tâm của thế giới trong kỷ nguyên tâm linh”58.  

Một số nhóm tiêu biểu có thể kể đến gồm: "Đạo luật ơn nghĩa và nhân nghĩa  

của Nguyễn Thị L. tại Hải Phòng. Đây được coi là nơi “đạo gốc”, là nhóm đầu 

tiên nói đến khái niệm “Ngọc Phật Hồ Chí Minh”. Nhóm thứ hai là "Đạo Trời 

nước Việt Nam- Đạo tâm linh đặc biệt (nay gọi là Đạo trời tâm linh nước Việt 

Nam)" của Phạm Thị X. tại thành phố Chí Linh, Hải Dương. Nhóm thứ ba là 

"Đường lối tâm linh Hồ Chí Minh (Đại pháp đoàn tràng tu gia) của Nguyễn Thị 

Đ. tại xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Trong ba nhóm này, hai nhóm 

sau có số tín đồ lớn, phân bố ở rất nhiều địa phương trên cả nước. 

Hiện tượng thờ cúng Hồ Chí Minh như một vị Phật mới đã xuất hiện từ cuối 

những năm 80 của thế kỷ XX. Nơi được coi là "đạo gốc" là Hải Phòng với nhóm 

của Nguyễn Thị L. ra đời năm 199159. Nhóm của Phạm Thị X. ra đời ở Hải Dương 

 

58. Nguyễn Ngọc Phương, Mai Thùy Anh (2014).Hiện tượng thờ cúng Hồ Chí Minh hiện nay, Tạp chí Công tác 

Mặt trận, số 134 (tháng 12), tr.48.  

59. Còn có thông tin cho rằng "đạo Bác Hồ" hay còn gọi là "đạo Bà Cấm" ra đời năm 1986 mới là nhóm thờ cúng 

Hồ Chí Minh đầu tiên. 
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vào năm 1998. Còn nhóm của Nguyễn Thị Đ. ra đời ở Hà Nội năm 2005. Cần 

phân biệt hình thức thờ cúng Hồ Chí Minh như một vị Ngọc Phật đầy quyền năng 

của các HTTGM với truyền thống tôn kính, tưởng nhớ Hồ Chí Minh như một lãnh 

tụ cách mạng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một anh 

hùng dân tộc. Từ khi bác Hồ mất, người dân tôn thờ tại nhà riêng hay cộng đồng 

giống như tôn thờ người có công với đất nước, và việc này hoàn toàn khác với 

thần thánh hóa Bác và đưa Bác thành một "đấng thiêng" có quyền năng ban phúc, 

giáng họa, tiên tri về những điều sắp xảy ra. 

Đa số các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh nảy sinh và phát triển mạnh ở các tỉnh 

thuộc đồng bằng sông Hồng, nhưng từ những năm 2000 đến nay, phạm vi hoạt 

động đã mở rộng ra nhiều vùng miền trong cả nước, thu hút một bộ phận đáng kể 

quần chúng tin theo. Vào các ngày lễ trong những năm 2010-2015 (ngày Bác sinh, 

ngày Bác mất, ngày thương binh liệt sĩ 27/7), tại điện thờ chính của nhóm Phạm 

Thị X. và nhóm Nguyễn Thị Đ. có thể thấy lượng người đến dự lễ lên tới hàng 

nghìn. Trong 5 năm trở lại đây hoạt động của các nhóm trên không còn sôi động 

như những năm trước. 

Phần lớn người tạo lập, đứng đầu các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh là phụ nữ 

thuộc nhiều thành phần xã hội như cán bộ hưu trí, công nhân nghỉ hưu, giáo viên, 

nông dân và người làm buôn bán nhỏ. Trước khi lập ra các nhóm thờ cúng này thì 

họ thường hoặc có hoàn cảnh khó khăn về đời sống hoặc có cuộc đời với nhiều 

biến cố, khủng hoảng, hoặc mắc bệnh mãn tính, nan y. Sau đó những người này 

cho biết từ một sự kiện có tính bước ngoặt, họ nhận được “lời giáng” của Bác Hồ 

hoặc một số vị thần linh khác và tuyên truyền về năng lực thần kỳ của mình có 

được từ đó như chữa bệnh, xem số, giải nghiệp, bắt tà ma, điền hoàn long mạch, 

chiêu hồn liệt sĩ hoặc người đã mất... Trường hợp Nguyễn Thị L. cho biết sau lần 

sốt rét và ốm kéo dài 9 tháng thì đã kiệt sức và đưa vào quan tài. Nhưng rồi nghe 

tiếng gọi trong không trung và tỉnh dậy. Sau đó, bà đã nói tiếng Nghệ An, bắt đầu 

đi kể về sự xuất hiện của Ngọc Phật Hồ Chí Minh và chương trình cải tạo xã hội. 
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Những người này đều thể hiện khả năng diễn thuyết nhiều giờ trước đám 

đông, đặc biệt là dễ dàng xuất khẩu thành thơ và có khả năng thu hút người tin 

theo. Điểm khác biệt là việc họ tạo lập hình ảnh khác thường trong con mắt tín 

đồ. Có người mang lại cảm giác gần gũi, cởi mở như Phạm Thị X. nhưng cũng có 

người giữ khoảng cách và tạo cho mình một vỏ bọc bí ẩn, phi thường, huyền bí 

như Nguyễn Thị Đ. 

Theo một khảo sát quy mô nhỏ thì người tin theo các nhóm thờ cúng Hồ Chí 

Minh đa phần là phụ nữ vớitrình độ học vấn thấp và trung bình. Cơ cấu nghề 

nghiệp của họ khá đa dạng, song chủ yếu là những người đã nghỉ hưu, nội trợ, ở 

nhà và nông dân. Một điều đáng chú ý là tỷ lệ nữ giới ly hôn, ly thân, góa khá 

cao60. Người tin theo có thể chia thành hai loại: một là những thành phần cốt cán, 

là đệ tử thường hiện diện tại các điện thờ và có những đóng góp công sức, thời 

gian vào việc đạo hoặc những việc liên quan đến người đứng đầu; hai là những 

người bình thường đã làm lễ để "quy" vào các nhóm. 

Là một HTTGM, phần lớn các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh sử dụng ba 

phương thức phổ biến để thu hút tín đồ. Thứ nhất là truyền bá ý tưởng về Ngọc 

Phật Hồ Chí Minh và lời dạy của đấng thiêng này qua "kinh sách" dưới dạng băng 

đĩa, tài liệu chép tay hay đánh máy tự in, tự xuất bản nội dung lên internet. Thứ 

hai, họ sẽ thông qua những thành viên cốt cát để từ mạng lưới xã hội của mỗi 

người quảng bá, tuyên truyền những thông tin về “đạo”, thu hút người khác đi dự 

lễ, hành hương đến điện thờ của nhóm. Thứ ba, họ là thông qua các hoạt động như 

tổ chức các buổi lễ tại cơ sở thờ tự hoặc một số di tích lịch sử, thực hiện trấn yểm, 

trừ tà, chữa bệnh không dùng thuốc, gọi hồn... để tạo nên sự tò mò tìm hiểu, chú 

ý của nhiều người. Nhóm của Nguyễn Thị Đ. thu hút nhiều người tin theo nhất ở 

phương thức tuyên truyền chữa bệnh không dùng thuốc mà dùng nước thánh (là 

 

60. Mai Thùy Anh (2012).Cơ cấu nhân khẩu xã hội của những người theo tín ngưỡng thờ Hồ Chí Minh (khảo sát 

Đạo Trời Tâm Linh Nước Việt Nam), Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học, Học viện Khoa học Xã hội, 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tr. 84. 
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nước lã hoặc nước đun sôi để nguội đựng vào chén/bát/bình mở nắp được đặt lên 

bàn thờ, sau khi cúng lễ và tụng niệm, nước này được cho rằng có thể chữa được 

nhiều loại bệnh tật). Nhóm của Phạm Thị X. thường tổ chức đoàn đi trấn yểm, trừ 

tà, hàn long mạch ở các địa điểm khác nhau trên cả nước. 

Tổ chức quản lý tín đồ của các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh tuy còn đơn giản 

nhưng thể hiện tính chất nhóm xã hội rõ nét. Trong đó,"Tâm linh nước Việt Nam 

" có hệ thống các cấp, các ban bệ với nhiệm vụ khá rõ ràng. Tầng quản lý cao nhất 

là Đoàn Hòa Bình gồm trưởng đoàn là người tạo lập và nhóm tín đồ cốt cán 

khoảng 20 người (được gọi là đoàn "đồng thiên"). Tầng quản lý tiếp đến là Hiệp 

Hội Đạo Trời Nước Việt gồm 24 người (một số đồng thiên và đại diện cho các 

tỉnh thành trên khắp cả nước) nhận nhiệm vụ từ trưởng đoàn Đoàn Hòa Bình sau 

đó triển khai cho thành viên các tỉnh thành. Tầng cuối là tổ/hội/nhóm thành lập 

trên cơ sở tập trung các tín đồ ở một khu vực làng/xã/huyện cùng nhau tụng kinh, 

tham gia các buổi lễ trong năm, quan tâm hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Mỗi nhóm 

sẽ có người đứng đầu (nhóm trưởng, tổ trưởng) để phụ trách chung. "Đường lối 

tâm linh Hồ Chí Minh" có hệ thống quản lý tín đồ không chặt chẽ bằng nhưng cơ 

bản chia theo ba tầng quản lý gồm người đứng đầu là người tạo lập nhóm; tiếp 

đến là các thành viên thân cận giúp việc và đến các nhóm/hội tại địa phương.  

Điểm chung của các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh là sự hỗn dung nhiều tôn 

giáo và hình thức thờ cúng truyền thống. Do vậy đối tượng thờ cúng khá phong 

phú, trong đó Hồ Chí Minh được tôn thờ là vị Ngọc Phật, vị thần thánh có quyền 

lực tối cao của "cõi thiên" và "cõi âm"và được đặt ở vị trí trang trọng nhất trên 

bàn thờ. Tuy nhiên mỗi nhóm lại có quan niệm khác nhau về tên gọi, vị trí cũng 

như ngôi thứ của các nhân vật trong hệ thống đối tượng thờ cúng của mình. Hệ 

thống thần linh được thờ cúng của nhóm Phạm Thị X. thể hiện mối liên kết với 

đạo Mẫu như Cha Trời, Mẹ Đất, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Mẫu Liễu Hạnh, Đào 

Lang, Hồ Chí Minh, vua Hùng, vua Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, thân mẫu 

Bác Hồ là Hoàng Thị Loan, những người có công với đất nước, anh hùng liệt sĩ, 

thổ công, thổ địa và tổ tiên cha ông của các gia đình. Trong khi đó hệ thống thần 
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linh được thờ phụng của nhóm Nguyễn Thị Đ. lại có nhiều nét gần với tín ngưỡng 

thờ cúng tổ tiên và Phật giáo như Trời Đất, chư Phật mười phương, đức tổ Hùng 

Vương, Ngọc Phật Hồ Chí Minh và các đấng bậc hồn thiêng đất Việt đã hội tụ 

thành.  

"Kinh sách", "giáo lý" và quan điểm thờ cúng thể hiện là sự lắp ghép, hòa trộn 

một số nội dung, tư tưởng, giá trị của các tôn giáo dân gian, tôn giáo truyền thống 

(như thờ cúng tổ tiên, đạo Mẫu, Phật giáo, Đạo giáo) nhưng đã được cải biên mang 

tính cá thể và chú ý đến thế giới trần tục hơn là thế giới bên kia. Các nhóm thờ 

cúng Hồ Chí Minh đều nhấn mạnh đến sự cải cách về tôn thờ, còn gọi là "tôn thờ 

theo lối mới", thay thế những thói quen trong thực hành thờ cúng của người Việt 

như không sử dụng vàng mã; không dùng chữ nước ngoài trong tấu sớ... 

Sự thực hành nghi lễ của các nhóm Thờ cúng Hồ Chí Minh diễn ra ở hai không 

gian là cơ sở thờ tự chung/trụ sở của nhóm, hoặc các di tích lịch sử và ở gia đình. 

Điểm chung của các nhóm là đồ lễ cũng như nghi thức cúng bái khá đơn giản. 

Người tin theo được nhắc nhở đến cơ sở thờ tự chung để tham dự các buổi lễ lớn 

trong năm, thường là những ngày gắn với sự kiện trọng đại của đất nước như 3/2, 

30/4, 19/5, 27/7, 2/9, 22/12... Tại đây họ sẽ được nghe người đứng đầu nhóm 

thuyết pháp, hướng dẫn cách thức sinh hoạt tôn giáo và thực hiện một số nghi 

thức cúng bái thần thánh (đọc sớ, mời thần về dự lễ...) Việc thực hành nghi lễ tại 

gia đình diễn ra vào tất cả các ngày lễ lớn của nhóm đạo, ngày rằm, mồng một, 

ngày giỗ Tết cũng như những dịp quan trọng của gia đình. Sau khi dâng đồ lễ, 

thắp hương thì người tín đồ đọc các bài kinh tại gia, tụng niệm và cầu xin những 

điều tốt lành. Nghi lễ về cơ bản tương đồng với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. 

Quan hệ với chính quyền của các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh hiện nay diễn 

ra theo hai hướng chính. Hướng thứ nhất là cố gắng tuân thủ quy định pháp luật 

của nhà nước cũng như chính quyền địa phương nhằm hướng tới được công nhận 

như một tổ chức tôn giáo hợp pháp. Tiêu biểu cho xu hướng này là Tâm linh nước 

Việt Nam. Nhóm có ý thức hoàn chỉnh toàn kinh sách, chuẩn hóa nghi lễ và tổ 

chức, lập danh sách tín đồ, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội cũng 
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báo cáo với chính quyền địa phương khi có các hoạt động lễ lớn tại cơ sở thờ tự 

chung, gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến các cơ quan ban ngành trung ương để 

sớm được nhận được sự công nhận của nhà nước. Ở chiều ngược lại, chính quyền 

địa phương cũng chấp nhận cho họ tổ chức các buổi lễ với số lượng người nhất 

định. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như báo cáo tình hình 

sinh hoạt tôn giáo của các tỉnh thành hầu như không thấy xuất hiện thông tin tiêu 

cực về nhóm này. Gần đây, các nhóm này có những đóng góp rất lớn về tiền mặt 

cho Quỹ vắc xin chống dịch Covid-19 của nhà nước61. Nếu các nhóm này không 

gây ra các ảnh hưởng tiêu cực thì mối quan hệ với chính quyền mang tính tương 

đối ổn định, ôn hòa. 

Hướng thứ hai lại là sự mâu thuẫn khá gay gắt với trường hợp tiêu biểu như 

Đường lối tâm linh Hồ Chí Minh của Nguyễn Thị Đ. Do những hoạt động chữa 

bệnh không dùng thuốc mà bằng nước thánh, tụ tập quá đông gây mất trật tự trị 

an trên địa bàn, người tin theo thường về bỏ các bát hương trên bàn thờ gia đình 

để lập một bát hương duy nhất theo quy định của nhóm. Điều này gâyy xáo trộn, 

mâu thuẫn trong gia đình, dòng tộc. Đó là các lý do mà nhóm này gặp phải phản 

ứng khá gay gắt từ phía chính quyền các địa phương cũng như trên phương tiện 

truyền thông đại chúng. Công an huyện Ứng Hòa và chính quyền xã Hồng Quang 

đã nhiều lần đến cơ sở thờ tự cũng là nhà của Nguyễn Thị Đ. để kiểm tra, lập biên 

bản đối với hoạt động vi phạm pháp luật (như truyền đạo, in ấn, phát tán tài liệu; 

chữa bệnh không có căn cứ và vi phạm các quy định của Nhà nước về đăng ký 

tạm trú); yêu cầu không tụ tập đông người đọc kinh tại nhà, không tổ chức hoạt 

động mê tín dị đoan. Từ năm 2015 trở lại đây, bà Đ đã không còn tổ chức thuyết 

pháp tại điện Hoàng Thiên Long mà chỉ tiếp các đệ tử quen hoặc người mới nhưng 

phải do các đệ tử giới thiệu. Nhóm Đường lối tâm linh Hồ Chí Minh dần đi vào 

hoạt động bí mật, dựa vào các thành viên cốt cán ở các địa phương để thu hút 

người tham gia.  

 

61. Xem tại: http://tamlinhvietnam.com/ 
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Sau một giai đoạn khoảng 20 năm nổi lên tương đối rầm rộ, hiện nay các 

nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh đã thu hẹp đáng kể về phạm vi và tần suất hoạt động 

tập thể, về quy mô nghi lễ và giảm hẳn những tuyên truyền có tính tiên tri. Tuy 

thế, ý tưởng thần thánh hóa Hồ Chí Minh như một mô thức đã tồn tại lâu bền trong 

truyền thống văn hóa Việt Nam, được nhiều người dễ chấp nhận, tin theo. Nhiều 

người tin theo vẫn duy trì việc thờ cúng Ngọc Phật Hồ Chí Minh tại nhà riêng, 

với bàn thờ riêng hoặc tích hợp bàn thờ đó vào bàn thờ gia tiên. 

2.3.2. Long Hoa Di Lặc 

Long Hoa Di Lặc (còn có nhiều tên khác như Long Hoa tam muội, Long Hoa 

chính pháp, Hội Phật tiên Long Hoa Di lặc, Tam Hoa Di lặc, Long Hoa tam hội, 

pháp môn Di Lặc) có nguồn gốc từ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nảy 

sinh vào những năm 1970 rồi phát triển mạnh ra miền Bắc sau năm 1975. Nhóm 

tiêu biểu là nhóm của bà Đào Thị M. ở xã Thanh Nhàn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 

Bắt đầu từ năm 1990 đến 2008, Long Hoa Di Lặc đã xuất hiện khắp 31 tỉnh, thành 

phố trong cả nước mà chủ yếu ở miền Bắc với khoảng 6000 tín đồ62. Phú Thọ và 

Hà Nội là những nơi chứng kiến sự xuất hiện sớm nhất. Trong những năm 2009-

2019, một số tỉnh Tây Nguyên như Đắc Lắc, Lâm Đồng cũng xuất hiện người tin 

theo63. 

Ngoài ra có một số nhóm khác đều mang tên Đạo Long Hoa như nhóm của 

Trần Thị Hồng Kh. (Hà Nội), Đỗ Thị S. (Hà Nội), Đức L. (Phú Thọ) hay Hội 

Long Hoa của Lê Thị B. (Hà Nội)... Có thể đây là những nhóm xuất phát từ nhóm 

Đào Thị Minh. 

Đa phần báo cáo của các cơ quan ban ngành, các tài liệu nghiên cứu nhận định 

người đứng đầu của Long Hoa Di Lặc là Đào Thị M., sinh năm 1922 hoặc 1927, 

làm nông dân, trình độ văn hoá 2/10. Dù chưa trải qua bất cứ một lớp học nào về 

 

62. Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung tâm Nghiên cứu - Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công tác Tôn giáo (2008).Khảo sát 

thực trạng tôn giáo mới ở nước ta hiện nay: giải pháp và kiến nghị, Báo cáo tổng quan dự án, Hà Nội, tr. 55. 
63. Xem tại:https://buonmathuot.daklak.gov.vn/chi-tiet-tin/-/asset_publisher/bDngMUmMrWIw/content/tiep-tuc-

au-tranh-xoa-ao-la-ta-ao-hoat-ong-trai-phep-tren-ia-ban-thanh-pho-buon-ma-thuot-

/pop_up?_101_INSTANCE_bDngMUmMrWIw_viewMode=print 

https://buonmathuot.daklak.gov.vn/chi-tiet-tin/-/asset_publisher/bDngMUmMrWIw/content/tiep-tuc-au-tranh-xoa-ao-la-ta-ao-hoat-ong-trai-phep-tren-ia-ban-thanh-pho-buon-ma-thuot-/pop_up?_101_INSTANCE_bDngMUmMrWIw_viewMode=print
https://buonmathuot.daklak.gov.vn/chi-tiet-tin/-/asset_publisher/bDngMUmMrWIw/content/tiep-tuc-au-tranh-xoa-ao-la-ta-ao-hoat-ong-trai-phep-tren-ia-ban-thanh-pho-buon-ma-thuot-/pop_up?_101_INSTANCE_bDngMUmMrWIw_viewMode=print
https://buonmathuot.daklak.gov.vn/chi-tiet-tin/-/asset_publisher/bDngMUmMrWIw/content/tiep-tuc-au-tranh-xoa-ao-la-ta-ao-hoat-ong-trai-phep-tren-ia-ban-thanh-pho-buon-ma-thuot-/pop_up?_101_INSTANCE_bDngMUmMrWIw_viewMode=print
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giáo lý Phật giáo, chưa từng tu tại bất cứ đình chùa nào bà M. tự xưng là Mẹ Mẫu, 

được Đức Phật Di Lặc hiện thân trong giấc mộng và truyền cho kinh "Di Lặc cứu 

kiếp"64.Hầu hết người tin theo đạo là nông dân, buôn bán nhỏ và nội trợ với trình 

độ văn hóa thấp. Một số là những người có bệnh tật, đời sống khó khăn. 

Cũng như các hiện tượng tôn giáo mới khác, Long Hoa Di Lặc sử dụng các 

quyển "kinh sách" tự in, truyền bá từ người này sang người khác; trong đó nhấn 

mạnh nếu ai theo đạo thì phúc đẳng hà sa, ai không theo thì chết dịch... Đặc biệt 

nhóm này thường tổ chức các đợt đi dự hội ở đền chùa, di tích lịch sử- văn hoá để 

tuyên truyền, gây thanh thế thu hút người tin theo. Ngày 10/3/1998, khoảng 2.000 

tín đồ ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội đã thuê 40 xe ô tô đi thăm 

quan khu di tích Yên Tử. 

Người theo Long Hoa Di Lặc thờ Đức Phật Di Lặc, Quan Âm Bồ Tát, phối 

thờ Ngọc Phật Hồ Chí Minh trên bàn thờ của mình. Ngoài ra còn thờ thêm các vị 

anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị 

Minh Khai. Giáo lý sử dụng một số tín điều của Phật giáo, chủ yếu là vấn đề liên 

quan đến Đức Phật Di Lặc và pháp hội Long Hoa tuy nhiên có sự cố ý "sáng tác" 

so với điều nói đến hội Long Hoa trong kinh sách của Phật giáo. Theo nhóm đạo 

này, khi Đức Phật A Di Đà tìm người kế vị ngôi vị Phật  bằng cách ngồi thiền 

xem ai đắc đạo hoa sen nở trên tay thì Thích Ca đã lấy cắp bông hoa trên gậy của 

Di Lặc nên được xuống trị vì sớm hơn 3.000 năm, còn Di Lặc sẽ giáng thế thành 

Phật thời tương lai. Chính vì gian lận nên trong thời kỳ của Đức Phật Thích Ca, 

cõi Ta bà xảy ra nhiều chuyện xấu xa, nhiễu loạn, cần phải cầu cứu Đức Phật Di 

Lặc giải thoát và chờ đợi đến ngày Ngài giáng sinh tại pháp hội Long Hoa ở Việt 

Nam. Do vậy mọi người phải mau tỉnh ngộ đi theo chính đạo. Chủ tịch Hồ Chí 

 

64. Vũ Văn Chung (2015). “Bước đầu tìm hiểu về yếu tố Phật giáo và tín ngưỡng bản địa Việt Nam qua khảo cứu 

một số kinh sách của Ngọc Phật Hồ Chí Minh”, Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên cao học 2014 - 2015, 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 

242-267. 
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Minh, cũng được coi là một trong 3 vị Phật dưới quyền Phật Di Lặc, cùng Ngài 

xuống trị vì chúng sinh.  

Nhóm Long Hoa Di Lặc tiêu biểu nhất khuyên người dân không nên đi chùa, 

bỏ ban thờ tổ tiên hoặc chuyển ban thờ tổ tiên sang vị trí khác để lập bàn thờ Di 

Lặc tại vị trí trang trọng nhất trong nhà. Bàn thờ gồm có các tượng, ảnh Phật Di 

Lặc, ảnh Bác Hồ, Quan Âm Bồ Tát, 3 bát hương, 1 chai nước lã, 1 chai rượu, 2 lọ 

hoa tươi, quả tươi. Trên tường treo quốc kỳ, cờ thần, và một số khẩu hiệu (Đảng 

Cộng sản Đông Dương muôn năm, Cộng đồng thế giới muôn năm...). Người tin 

theo thực hiện việc quỳ trước bàn thờ 3 lần/ngày để đọc "kinh sách" và các bài 

cầu khấn, đốt hương suốt ngày. Ngày lễ của đạo quy định vào rằm mùng một hàng 

tháng và một số ngày kỷ niệm của đất nước như 1/5, 6/5, 2/9. Nhóm này cũng kêu 

gọi không dùng thuốc khi ốm đau mà dùng nước thánh, thuốc Phật (thực chất là 

nước lã sau khi đã dâng cúng trên bàn thờ). 

Long Hoa Di Lặc được xem là một loại hình HTTGM mang đậm tính chất 

mê tín;gây sự lo sợ trong công chúng về những "tiên tri" khi vị Phật mới chính 

thức tiếp quản "nhiệm vụ". Tuy vậy, một số địa phương gặp phải sự e ngại và lúng 

túng trong xử lý vụ việc khi trên ban thờ những gia đình theo nhóm này có ảnh 

Bác Hồ và Cờ đỏ sao vàng. Biện pháp chủ yếu được áp dụng với người tin theo ý 

tưởng về Phật Di Lặc của thời đại mới vẫn là tuyên truyền để người dân tự hiểu 

về hành vi của mình. Bằng sự kết hợp nhiều biện pháp vận động từ bỏ, xử lý hành 

chính cho các vi phạm, các nhóm thờ Long Hoa Di Lặc, cùng với việc các "tiên 

tri" đã không ứng nghiệm, hiện nay đã chỉ còn rất ít người thực hành thờ cúng. 

Tuy thế, ý tưởng thờ cúng vị Phật mới của thời kỳ thế giới bước sang thiên niên 

kỷ mới luôn hấp dẫn và còn tồn tại âm ỉ, lâu dài. 

2.3.3. Nhóm Hà Mòn 

Hà Mòn (còn có tên "đạo Y Gyin") là một HTTGM mới xuất  hiện ở làng  Kơ 

Tu, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Dựa trên giáo lý về cứu thế 

của Công giáo, một số người dân tộc thiểu số như Y Gyin, Y Kách, A Níp... đưa 

tin bà Y G. đã nhìn thấy "Đức mẹ Maria hiện hình" trên nóc nhà vào lúc 12 giờ 
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đêm ngày 20/12/1999 và bà này được "Đức Mẹ nhập vào" để khai sinh ra một tôn 

giáo mới cho các dân tộc Tây Nguyên. Sau đó toàn bộ làng Kơ Tu gồm 102 hộ 

dân với 554 khẩu đều bị lôi kéo tin theo. Những người đứng đầu nhóm đạo đề 

nghị Tòa Giám mục Kon Tum công nhận có “Đức Mẹ hiện hình ở Hà Mòn” nhưng 

đã bị Giám mục Hoàng Đức Oanh bác bỏ và có thư kêu gọi tín đồ Công giáo 

không tin, không theo “tà đạo Hà Mòn”. 

Từ cuối năm 2000, Hà Mòn được lén lút tuyên truyền vào một số vùng Công 

giáo của người Ba Na, Sơ Đăng tỉnh Đắk Lắk thuộc các huyện Chư Pah, Đắk Đoa, 

Mang Yang và Đak Pơ. Tính đến năm 2010, theo thống kê chưa đầy đủ, loại hình 

này đã xâm nhập vào đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 8 huyện 

thuộc 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk với khoảng 2.500 người theo65. Trong 

quá trình hoạt động, các đối tượng cốt cán đã cấu kết với tổ chức phản động 

FULRO lôi kéo một số người tin theo lánh mặt, lẩn trốn ra rừng hoạt động, kích 

động tư tưởng ly khai, tự trị, chống đối chính quyền, phát triển lực lượng với âm 

mưu thành lập "tôn giáo riêng", "nhà nước riêng" của người dân tộc thiểu số ở 

Tây Nguyên.  

Người tạo lập Hà Mòn có tên Y G., sinh năm 1942, dân tộc Rơ Ngao, là tín 

đồ Công giáo, nhưng lại chuyên hành nghề thầy cúng. Y G. tuy không biết chữ, 

mắt mù nhưng có trí nhớ rất tốt, có thể nói lại lời linh mục gần như nguyên vẹn 

sau khi được nghe giảng giải Kinh Thánh. Hầu hết người tin theo Hà Mòn là người 

dân tộc Ba Na, Xơ Đăng (cùng nhóm ngôn ngữ, ở vùng khó khăn) theo Công giáo 

với trình độ học vấn thấp hoặc không biết chữ. 

Hà Mòn dựa vào những tuyên truyền về lợi ích khi theo bà YGyin để thu hút 

tín đồ. Cụ thể là ai theo "Đức Mẹ Y G." thì mọi nợ nần về vật chất và tinh thần 

đều được xóa bỏ, ốm đau không uống thuốc cũng khỏi bệnh, không phải lao động 

vất vả mà vẫn sống sung sướng; sẽ được phù hộ, cứu rỗi linh hồn, sau này chết sẽ 

 

65. Theo báo Công an nhân dân. Sự thật về tà đạo Hà Mòn, truy cập tại:https://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-

thoi-su/Su-that-ve-ta-dao-Ha-Mon-i97210/, ngày truy cập 22 tháng 9 2021.  

https://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Su-that-ve-ta-dao-Ha-Mon-i97210/
https://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Su-that-ve-ta-dao-Ha-Mon-i97210/


84 

 

được lên thiên đàng66. Đồng bào dân tộc thiểu số tại một số vùng sâu xa với trình 

độ học vấn thấp, lại chịu sự ràng buộc của mối quan hệ dòng tộc và buôn làng, có 

niềm tin vào Đức Mẹ khá lớn nên rất dễ dàng bị lôi kéo, bị dọa nạt mà tin theo. 

Những người đứng đầu HTTGM này chú trọng tuyên truyền đến những phụ nữ 

có hoàn cảnh đặc biệt, gặp tai ương trong cuộc sống và các tín đồ Công giáo phai 

đạo, nhạt đạo. Khi tổ chức FULRO bắt đầu móc nối với các đối tượng cầm đầu 

của Hà Mòn, những người này tuyên truyền đây là tôn giáo riêng của người dân 

tộc thiểu số Tây Nguyên, của người Ba Na; chờ quốc tế can thiệp sẽ cùng các nơi 

biểu tình đòi lại đất của “Nhà nước Đề ga”; nếu ai đi theo khi được công nhận sẽ 

có chức quyền, có nhiều đất đai tài sản”67. Luận điểm này cũng thu hút một số 

người dân tộc thiếu số mang tư tưởng ly khai, tự trị. 

Phương thức quản lý người tin theo là tổ chức thành các nhóm nhỏ với nhóm 

trưởng đứng đầu. Trưởng nhóm thường là người am hiểu kinh Thánh, biết giảng 

kinh và thực hiện các bí tích rửa tội, hôn phối. Tại địa bàn tỉnh thì có các đối tượng 

đứng đầu. 

Dựa vào Kinh thánh, giáo lý, giáo luật và một số tín điều của Công giáo, 

những người đứng đầu đạo Hà Mòn đã sao trích, tự biên soạn ra các tài liệu như: 

“Thông điệp Đức Mẹ hiện hình” hay “Sứ điệp Đức Mẹ Maria”. Những người cầm 

đầu đạo Hà Mòn cho rằng chỉ cần tin và tôn kính Đức Mẹ thì sẽ được Đức Mẹ 

dẫn dắt đến với Chúa Giêsu nhanh hơn. 

Người theo Hà Mòn thường sinh hoạt tôn giáo theo nhóm nhỏ tại nhà riêng 

của “nhóm trưởng”. Họ không đến nhà thờ hay nhà nguyện, không nghe linh mục 

làm lễ. Cách thức hành lễ của đạo cũng bắt chước nghi thức của Công giáo như 

“cầu nguyện, dâng hoa Đức Mẹ”, nhưng khi cầu nguyện thì ghi những lời răn của 

Chúa ra giấy đọc xong đốt lấy nước uống và thực hiện vào các ngày thứ 10, 20, 

 

66. Dẫn lại từ: Nguyễn Văn Minh (chủ biên, 2017). Những hiện tượng tôn giáo mới ở một số dân tộc thiểu số tại 

chỗ vùng Tây Nguyên hiện nay, Nxb. Công an Nhân dân, Hà Nội, tr. 269-270. 
67. Văn Nam Thắng (2013). “Bước đầu tìm hiểu về “Đạo Hà Mòn” ở Đắk Hà, Kon Tum”, Khoa học Xã hội Miền 

Trung, số 5 (25). 
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30  hàng tháng. Họ tin rằng nếu siêng năng dâng hoa, cầu nguyện và đọc “kinh 

Đức Mẹ” thì cuộc sống sẽ tốt đẹp, đầy đủ, không làm cũng có ăn, bị ốm đau, bệnh 

tật không chữa cũng khỏi, thậm chí cả nợ ngân hàng cũng được trả hết. 

Bắt đầu từ 1999, bùng phát vào 2005, đến lúc cao điểm, tức là năm 2012, đã 

thống kê được 4500 người theo Hà Mòn. Họ thuộc vào 22 điểm nhóm có sinh 

hoạt tập trung và chủ yếu là tín đồ Công giáo người Ba na và Xơ đăng chuyển 

sang theo. Phạm vi hoạt động nằm trải ra ở 32 buôn làng thuộc 16 xã, phường 

thuộc Kon Tum, Gia Lai và Đăk Lăk68. 

Bởi những tác động tiêu cực tới đời sống của người dân các tỉnh Tây Nguyên 

cũng như gây nguy hại cho an ninh chính trị đất nước mà hiện tượng Hà Mòn 

được đặc biệt chú ý. Thứ nhất, Hà Mòn có những yếu tố mang tính mê tín dị đoan, 

làm tổn hại tập quán truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số như mắc bệnh thì 

không uống thuốc hay đi khám mà chỉ cầu nguyện, đọc kinh, dâng hoa; người 

theo thì không được sinh hoạt cồng chiêng tập trung tại nhà rông. Thứ hai là ảnh 

hưởng đến cuộc sống của người dân khi họ bỏ bê lao động sản xuất để tập trung 

cầu nguyện, lại nộp tiền cho các đối tượng cầm đầu trong lúc kinh tế đã khó khăn. 

Thứ ba là gây mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư khi những người theo đạo 

tách thành nhóm riêng biệt không tham gia các phong trào của thôn xã, có nơi đã 

xảy ra mâu thuẫn giữa những người theo Hà Mòn với người theo Công giáo. Thứ 

tư, tạo nên tình hình mất trật tự và mất an ninh chính trị xã hội, cản trở việc thực 

hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước khi các đối tượng cầm đầu kích 

động người dân không nhận các mặt hàng chính sách, chương trình hỗ trợ của 

Nhà nước; không tham gia các hoạt động ở địa phương, không đăng ký kết hôn, 

không chấp hành lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự; lôi kéo tín đồ rời khỏi địa 

phương mà không báo cáo chính quyền. Tổ chức FULRO cũng lợi dụng đạo Hà 

Mòn, tuyên truyền về “Công giáo Đềga” để tập hợp lực lượng chống phá tiến tới 

ly khai, thành lập vùng tự trị riêng. 

 

68. Nguyễn Văn Minh (chủ biên, 2017). Sđd., tr. 271-272. 
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Chính vì những tác động tiêu cực và nguy hại như vậy nên Đảng và Nhà nước 

đã xác định Hà Mòn là một nhóm có tổ chức mang tính phản động, gây chia rẽ 

khối đại đoàn kết của dân tộc; ai tham gia hoạt động và theo nhóm này là vi phạm 

pháp luật. Từ cuối năm 2012 đến nay, các đối tượng cầm đầu đã bị bắt và xử lý 

theo pháp luật như Y G. phải lĩnh án 3 năm tù; 7 người khác lần lượt nhận những 

bản án từ 7 đến 11 năm tù. Một số đối tượng cốt cán ở các địa phương còn lẩn 

trốn, ngoan cố chống đối thì tiếp tục truy bắt. Các cấp ủy đảng chính quyền, các 

ban ngành đoàn thể áp dụng nhiều chính sách, giải pháp (về vận động tư tưởng, 

hỗ trợ kinh tế- văn hóa...) để quản lý, giáo dục, cảm hóa những người cầm đầu, 

cốt cán đã bị xử lý, những người dân tin theo tà đạo, tạo điều kiện giúp đỡ họ 

trong cuộc sống, sinh hoạt, tái hòa nhập cộng đồng. 

Hà Mòn là một trong những loại HTTGM có tính biến đổi rất nhanh. Lúc mới 

xuất hiện, đó chỉ là ý tưởng về Đức Mẹ hiện hình theo mô tip Công giáo, nghĩa là 

chỉ mang màu sắc tín ngưỡng, tôn giáo. Sau này, nhiều ý tưởng khác được tích 

hợp thêm. Đáng lưu ý, từ khi FULRO móc nối, HTTGM này trở nên có màu sắc 

chính trị. Từ chỗ ban đầu xuất phát từ niềm tin và thực hành cá nhân, thành câu 

chuyện theo nhóm dân tộc thiểu số, và rồi thành nhóm có tổ chức với dấu hiệu 

gây bạo loạn69. Những điều này khiến Hà Mòn thành một trong những HTTGM 

tồn tại dai dẳng, khó xử lý nhất ở Việt Nam giai đoạn sau Đổi mới. 

Sau những biện pháp mạnh mẽ của ban ngành các cấp và chính quyền các địa 

phương, tính đến năm 2021, số người tin theo đã giảm đáng kể.Tính đến năm 

2021, nhóm Hà Mòn cơ bản bị xóa bỏ về mặt tổ chức trên địa bàn ba tỉnh Tây 

Nguyên, tuy nhiên vẫn còn một số đối tượng có âm mưu phục hồi tà đạo với thủ 

đoạn tinh vi hơn, trong khi đó một số người tuy từ bỏ nhưng vẫn còn sự dao động 

tư tưởng. Hà Mòn là một trong những số ít HTTGM mà các cấp chính quyền sẽ 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh xóa bỏ triệt để.  

2.3.4. Nhóm "Thanh Hải vô thượng sư" 

 

69. Nguyễn Văn Minh (2017, chủ biên). Sđd., tr. 271. 
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Thanh Hải là pháp danh của "giáo chủ" Đặng Thị Tr., sinh năm 1948 tại Phổ 

Ninh, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Thanh Hải Vô thượng sư được hình thành từ năm 

1989 tại vùng núi Bạch Hoa thuộc Tây Hồ thượng, Đài Bắc, Đài Loan, sau khi Tr. 

đi “tu học Phật pháp” tại Ấn Độ và năm 1980 đến Đài Loan. Thanh Hảitự phong 

cho mình là “Nữ vương”, “Phật sống”, “Thượng Đại tướng”, “Tân Thượng đế”, 

“Chúa Tái thế”, “Minh sư”, “Vô Thượng sư”,v.v… và cho rằng Vô thượng sư 

“nghĩa là trên đầu không còn một ai phải kính thờ nữa”70. Để phát triển "đạo" của 

mình, Thanh Hải Vô thượng sư đã thông qua các hoạt động từ thiện, cứu trợ nhân 

đạo để quảng bá rộng tại một số nước như Anh, Pháp, Mỹ và ven khu vực Đài Loan 

như Hồng Kông, Malaysia… trong đó có Việt Nam. Trụ sở chính của nhóm này 

ban đầu đặt ở Đài Loan, sau chuyển sang Mỹ. Đến 2016, nhóm Thanh Hải Vô 

Thượng sư đã có hàng trăm cơ sở hoạt động ở 85 quốc gia và vùng lãnh thổ 

trên thế giới. Số người tham gia nhóm này được ước tính khoảng 200.000 

người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Nhóm này duy trì khoảng khoảng 60 

website bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để tuyên truyền, phát triển tổ chức71. 

Cách thức mà Thanh Hải vô thượng sư truyền vào Việt Nam là thông qua con 

đường du lịch, Việt kiều từ Mỹ về thăm gia đìnhbắt đầu từ khoảng năm 1991. Đáng 

chú ý, Thanh Hải còn sử dụng phương thức hoạt động trên danh nghĩa kết hợp 

kinh doanh (quán cơm chay, công ty chế biến thực phẩm chay, quán cà phê,...) 

với việc tuyên truyền, thu hút người tin theo. Trong cả nước hiện có 4 công ty 

dịch vụ tư vấn, 2 công ty sản xuất và kinh doanh thực phẩm chay, 63 nhà hàng, 

quán ăn chay do nhóm Thanh Hải Vô Thượng sư thành lập, chủ yếu ở thành phố 

Hồ Chí Minh72.  

Từ 1991 đến 1995, nhóm Thanh Hải Vô Thượng sư đã có mặt ở 30/63 tỉnh 

thành trong cả nước (3 miền Bắc, Trung, Nam) trong đó các tỉnh Nam bộ gồm: 

 

70. Mai Thanh Hải (2000). “Ngày tận thế và các “ tôn giáo” cực đoan”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 3, tr. 61. 

71. Dẫn lại từ: Phạm Thanh Hằng (2016). Bài đã dẫn., tr. 117-128. 

72. Dẫn theo: Viện Nghiên cứu Tôn giáo, tín ngưỡng (2015). Hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay (qua 

nhóm tà đạo và nhóm tôn giáo mới mang danh Hồ Chí Minh), đề tài cấp cơ sở, PGS.TS. Hoàng Minh Đô chủ 

nhiệm. Hà Nội, tr. 38. 
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An Giang, Tây Ninh, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang… các tỉnh Trung bộ gồm: 

Khánh Hoà, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, và Bắc Bộ gồm Hà Nội, Hải 

Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình…những người tin theo có đủ loại, từ giáo viên, 

cán bộ, sinh viên đến những người về hưu, người có hoàn cảnh khó khăn và những 

người lao động tự do73. Đến năm 2013, nhóm Thanh Hải Vô Thượng sư đã mở 

rộng phạm vi hoạt động ra 47/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, với khoảng 6.000 

người tham gia, khoảng 210 điểm nhóm cộng tu và hình thành khung tổ chức gồm 

4 cấp: cấp Trung ương gọi là Ban Âu Lạc do 1 trưởng Ban và 3 thành viên giúp 

việc, đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đến là cấp miền (gồm miền Bắc, miền 

Trung, miền Nam) mà mỗi miền do 1 liên lạc viên phụ trách. Dưới cấp miền là 

cấp tỉnh, thành do 1 liên lạc viên phụ trách và sau cùng là cấp cơ sở gọi là điểm 

nhóm, mỗi điểm nhóm do 1 tổ trưởng phụ trách74.  

"Giáo lý, kinh sách" của nhóm “Thanh Hải Vô Thượng sư” là sự pha trộn và 

kết hợp của một sốchi tiết trong Phật giáo, Công giáo, và đạo Sikh. Kinh sách 

chính là cuốn “Tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát” cùng với các tập thơ Hội 

Thiền định Đài Loan, các băng đĩa và tập san tranh ảnh về giáo chủ Thanh Hải. 

Lối tu hành chủ yếu được thực hiện là “truyền tâm ấn”, “quán âm”, ngồi thiền và 

niệm “Nam mô Thanh Hải Vô Thượng sư”. Theo sự tuyên truyền của nhóm này, 

bất kể ai thực hiện lối tu hành nói trên cũng sẽ được giải cứu về miền hạnh phúc. 

Điều đáng chú ý là mặc dù dựa trên nền tảng kinh sách của Phật giáo, nhưng 

nhóm Thanh Hải Vô Thượng sư không thờ Phật, không thờ ông bà Tổ tiên, mà 

thờ ảnh của "giáo chủ" (Đặng Thị Tr.). Trên bàn thờ sắp xếp 5 ngọn nến cùng hoa 

quả, kẹo bánh và 1 chai nước. Nghi lễ đối với những người tin theo phải thực hiện 

Ngũ giới cấm của Phật giáo, phải ăn chay trường và mỗi ngày ngồi thiền 2 giờ, 

niệm tên sư phụ “Nam mô Thanh Hải Vô Thượng sư”. Ngoài ra, Chủ nhật hàng 

 

73. Ban Tôn giáo Chính phủ(2008). Báo cáo tổng quan dự án khảo sát thực trạng tôn giáo mới ở nước ta hiện nay 

những giải pháp và kiến nghị, Hà Nội,tr. 42. 

74. Dẫn theo: Viện Nghiên cứu Tôn giáo, tín ngưỡng (2015). Tài liệu đã dẫn, tr. 39. 
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tuần và mùng một hàng tháng các "đồng tu" phải đến nhà Tổ trưởng và nghe 

Thanh Hải thuyết giảng qua việc xem hình trên màn hình tivi. Vấn đề là trong khi 

giảng đạo, Thanh Hải Vô thượng sư đã lồng ghép những nội dung chống đối Đảng, 

Nhà nước Việt Nam75. 

Nhiều điểm trong giáo lý của nhóm Thanh Hải Vô thượng sư không phù hợp 

với phong tục tập quán văn hóa của Việt Nam. Chẳng hạn như người tin theo 

không được lập bàn thờ cúng giỗ tổ tiên, ông bà, cha mẹ; không được khóc khi 

trong gia đình có tang; không được chăn nuôi gia súc, gia cầm, v.v… 

Người tin theo được yêu cầu thực hiện ngồi thiền để được “khai ngộ”76. Ngồi 

thiền theo phương pháp Thanh Hải được quảng bá là sẽ chữa được “bách bệnh”. 

Đồng thời, họ phải ăn thực phẩm chay do các công ty của Thanh Hải sản xuất, 

cũng như mặc quần áo và sử dụng trang sức thiên y do Thanh Hải thiết kế. Lý do 

theo "giáo chủ" là chỉ như vậy mới được hưởng “lực gia trì của sư phụ”. 

Trước những ảnh hưởng theo hướng tiêu cực với cá nhân và xã hội nhóm 

Thanh Hải Vô thượng sư gây ra, năm 2004, Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo “cấm 

mọi hoạt động của tà đạo Thanh Hải Vô thượng sư”77.Theo đó, các cơ quan ban 

ngành chức năng ở nhiều địa phương đã thu giữ hàng nghìn cuốn kinh, sách cũng 

như băng, đĩa và xử lý hành chính đối với nhóm tuyên truyền, hoạt động trái pháp 

luật của Thanh Hải. 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhóm Thanh Hải Vô Thượng sư có những 

dấu hiệu hoạt động trở lại ở một số địa phương từ miền Trung trở vào miền Nam. 

Các "phái viên” vẫn được cử về Việt Nam truyền đạo dưới hình thức dạy ngồi 

thiền, tập dưỡng sinh, mở các quán cơm chay. Các nhóm này cũng lợi dụng các 

 

75. Viện Nghiên cứu Tôn giáo, tín ngưỡng (2015). Tài liệu đã dẫn, tr. 39-41. 

76. Lê Tâm Đắc và Nguyễn Thị Minh Ngọc (2014). Một số hiện tượng tôn giáo mới ở miền Bắc từ sau đổi mới đến 

nay, Đề tài cấp bộ 2013-2014, Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Tôn giáo – Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt 

Nam, nghiệm thu năm, tr.88. 

77. Ban Dân vận Trung ương, Vụ Công tác tôn giáo(2007). Hỏi đáp một số vấn đề về đạo lạ. Nxb Tôn giáo. Hà 

Nội,tr. 36. 
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hoạt động từ thiện nhân đạo để khuếch trương thanh thế, thu hút người tin theo78. 

Nhóm Thanh Hải Vô thượng sư dù không bị cấm hoạt động ở nước ngoài nhưng 

không được phép hoạt động ở Việt Nam. 

2.3.5. Pháp Luân công 

Pháp Luân công (hay còn gọi là Pháp luân Đại pháp) là một loại hình tôn giáo 

mới xuất hiện ở Trung Quốc cuối thế kỷ XX. Ban đầu, Pháp Luân công nổi lên 

như là những nhóm tập luyện khí công. Vào năm 1992, Lý Hồng Chí (sinh năm 

1952 tại Cát Lâm, Trung Quốc) bắt đầu dạy các luyện khí công tại Trường Xuân, 

Cát Lâm, Trung Quốc. Pháp Luân công có điểm khác với các nhóm luyện tập khí 

công khác là thực hành tôn giáo, kinh nghiệm thần bí siêu hình và nhấn mạnh đến 

đạo đức, hệ giá trị truyền thống của Trung Quốc. Việc luyện khí công vào buổi 

sáng của Pháp luân công đem lại lợi ích sức khỏe cho người luyện tập, nên nhóm 

này đã thu hút được rất nhiều thành viên tham gia. “Lý Hồng Chí tuyên bố rằng 

ông đã được dạy cách “tu luyện” từ một số bậc thầy của những truyền thống Đạo 

giáo và Phật giáo”79. Như vậy, đây là nhóm phái được pha trộn bởi giáo lý của 

Phật giáo và triết lý của Đạo giáo cùng với truyền thống luyện khí công của Trung 

Quốc. Giáo lý của Pháp luân công được tuyên truyền qua các băng, tài liệu mà 

người tin theo cần phải đọc và không được phản biện hay giải thích gì. Tính thần 

bí thể hiện qua phương pháp luyện tập khí công. 

Năm 1995, cuốn sách Chuyển Pháp luân được xuất bản và được bán chạy 

nhất tại thời điểm đó. Sau đó 1 năm tập II của Chuyển Pháp luân được ra đời. Các 

bài giảng được sử dụng nhiều thuật ngữ tôn giáo và triết học, nhưng cuốn sách đã 

bị cấm ngay sau khi ra đời một thời gian, mặc dù Lý Hồng Chí đã nhanh chóng 

điều chỉnh giáo lý tránh những điều mê tín và kết hợp khoa học với tôn giáo truyền 

thống80. 

 

78. Theo Báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về các HTTGM, 2021. Tài liệu nội bộ. 

79. Trương Văn Chung (chủ biên, 2016). Tôn giáo mới nhận thức và thực tế. Nxb Đại học quốc giaTP. HCM,tr. 

419. 

80. Trương Văn Chung (chủ biên, 2016). Sđd., tr. 420; 430-432. 
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Sự lan tỏa của việc luyện tập dưỡng sinh, rèn luyện thân thể và chữa bệnh, đã 

thu hút được rất nhiều tầng lớp trong xã hội Trung Quốc tham gia. Tính từ năm 

1995 đến năm 1999, Pháp Luân công đã phổ rộng ở khắp 39 tỉnh, thành phố Trung 

Quốc, với khoảng 1.900 trung tâm, 10.000 tổ cơ sở (mỗi tổ từ 10 - 12 người), 

28.000 địa điểm luyện công và khoảng 70 triệu người tin theo81.  

  Nhận thấy về bản chất Pháp Luân công không chỉ đơn thuần là một môn phái 

luyện khí công, rèn luyện sức khỏe mà là một hội nhóm có số lượng thành viên 

lớn, ảnh hưởng của Lý Hồng Chí rất mạnh đối với người tin theo, có những hoạt 

động vượt ra ngoài tầm kiểm soát, tháng 7 năm 1999 Trung ương Đảng Cộng sản 

Trung Quốc ra thông tri cấm Đảng viên tham gia tập Pháp Luân công và ra tuyên 

bố cấm các hoạt động của tổ chức Pháp Luân công trên toàn đất nước82. Trước sự 

áp chế mạnh mẽ của chính quyền Trung ương Trung Quốc, Lý Hồng Chí phải lưu 

vong sang Mỹ. Tại đây, Lý Hồng Chí đã lập ra “Trung tâm Tổng hội Pháp Luân 

công”, có hệ thống đài phát thanh, truyền hình, báo chí và website riêng. Vào giai 

đoạn đầu những năm 2010, Pháp Luân công đã có hoạt động ở 70 quốc gia, vùng 

lãnh thổ83, chủ yếu thu hút người gốc Trung Quốc tham gia thực hành khí công. 

Pháp Luân công được truyền vào Việt Nam từ năm 2001 do Nguyễn Nam 

Trung du học sinh Việt Nam tại Mỹ. Sau khi về Việt Nam, Trung cùng với Trần 

Ngọc Trí đã thiết lập trang web bằng tiếng Việt để tuyên truyền, thu hút mọi người 

tìm hiểu và tham gia Pháp Luân công. Sau khoảng hơn 10 năm, Pháp Luân công 

đã có mặt tại 27 tỉnh, thành phố trong cả nước, số lượng khoảng 1.000 người tham 

gia với nhiều thành phần xã hội, nhiều lứa tuổi khác nhau như công nhân, trí thức, 

sinh viên,….84 Phần lớn những người tham gia Pháp Luân Công biết loại hình này 

 

81. Viện Nghiên cứu Tôn giáo, tín ngưỡng (2015). Hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay (qua nhóm tà đạo 

và nhóm tôn giáo mới mang danh Hồ Chí Minh), đề tài cấp cơ sở, PGS.TS. Hoàng Minh Đô chủ nhiệm. Hà Nội,tr 

42. 

82. Viện Nghiên cứu Tôn giáo, tín ngưỡng (2015). Sđd., tr. 42 và Trương Văn Chung(chủ biên,2016). Sđd., 435. 

83. Dẫn theo: Viện Nghiên cứu Tôn giáo, tín ngưỡng (2015). Tài liệu đã dẫn tr. 42. 

84. Viện Nghiên cứu Tôn giáo, tín ngưỡng (2015). Tài liệu đã dẫn, tr. 43. 
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là môn khí công dưỡng sinh chữa bệnh chứ không hề biết những phương diện tôn 

giáo hay chống đối Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho đến nay, ở Việt Nam, Pháp 

Luân công đã có mặt ở 63/63 tỉnh thành85.  

Phương thức thu hút người tin theo của Pháp Luân công chủ yếu rải tờ rơi, 

phát tán tài liệu, gợi ý người tham gia luyện tập nhất là ở những nơi tập trung đông 

người như quảng trường, công viên, chợ, siêu thị…. Những người tham gia 

thường tụ tập từng nhóm (15-20 người) vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối. 

Tại Hà Nội, Pháp Luân công đã du nhập vào từ hơn 10 năm trước cũng với 

hình thức sinh hoạt theo điểm nhóm vào các buổi sáng, chiều và tối trong tất cả 

các ngày, ở nhiều điểm khác nhau. Buổi sáng ở các công viên: Thống nhất, Hồ 

Thành Công, Hồ Hoàn Kiếm, Bách Thảo, Hồ Đền Lừ, Hồ Tây, Dịch Vọng, Hòa 

Bình và khu đô thị Trung Hòa nhân chính, Long Biên, vườn hoa Hà Đông, Khu 

đô thị Văn Quán, vườn hoa 772 phố Vĩnh Phúc. Buổi chiều có các địa điểm như: 

Công viên Nghĩa Tân, Hồ Hoàn Kiếm, buổi tối ở Cột cờ Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm. 

Cho đến nay, việc tính chính xác số lượng tín đồ của Pháp Luân công ở Hà Nội là 

rất khó. Trên địa bàn thành phố hiện nay có 15 điểm, mỗi điểm sinh hoạt có 

khoảng 20 người  khoảng 300 tín đồ tham gia hoạt động tuyên truyền, lôi kéo 

người tham gia Pháp Luân công được tiến hành dưới nhiều hình thức đa dạng như 

gửi email, gọi điện thoại, nhắn tin hay thông qua phát tán tài liệu và tổ chức luyện 

tập tại những nơi công cộng như công viên, bến xe, các khu chợ lớn, các trường 

đại học, cao đẳng,…Tài liệu tuyên truyền thường nhằm thần thánh hóa hình tượng 

Lý Hồng Chí, truyền bá pháp môn để củng cố niềm tin các thành viên tin theo86. 

Tại Cần Thơ, Pháp Luân công du nhập vào từ năm 2010, thời điểm phát triển 

mạnh nhất của Pháp Luân Công với số lượng khoảng 50 người trong đó có cả 

trưởng nhóm và người tin theo. Vào những tháng đầu năm 2020, có 21 đối tượng 

 

85. Báo cáo về các hiện tượng tôn giáo mới ở nước ta hiện nay của BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 

tỉnh, thành phố, năm 2020. 

86. Dẫn theo: Viện Nghiên cứu Tôn giáo, tín ngưỡng (2015). Tài liệu đã dẫn, tr. 44. 
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(tập trung tại quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy) thường xuyên tham gia tập 

luyện Pháp luân công. Vẫn với phương thức hoạt động là tập hợp từng nhóm từ 5 

– 10 người tại các công viên, địa điểm công cộng để ngồi thiền thành vòng tròn, 

mở thiết bị điện tử phát âm tiếng Trung Quốc để tập luyện, tán phát tài liệu Pháp 

Luân công cho người dân tại nhà riêng và các nơi công cộng như công viên, trường 

học, bệnh viện… 

Tại Tp. Hồ Chí Minh, năm 2020 tình hình hoạt động của Pháp Luân công tiếp 

tục gia tăng các hoạt động tu tập, luyện khí công, đặc biệt phát tán tài liệu. Khi được 

vận động, giải thích các nhóm người này luôn tỏ ra bất hợp tác, ngồi im lặng và 

không trả lời các câu hỏi của cơ quan chức năng. Thậm chí họ còn cho rằng chỉ 

tuyên truyền Pháp Luân công cũng như tán phát tài liệu chuyên mục “sức khỏe là 

vàng”; “tốt cho sức khỏe, chia sẽ những cái gì tốt là không vi phạm pháp luật”. 

Các nội dung phát tán là “Pháp luân Đại pháp hảo”; tờ rơi có tiêu đề “Pháp luân 

Đại pháp”, “Chân, Thiện, Nhẫn”. Một số nhóm còn tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền và tổ chức sinh nhật cho đối tượng Lý Hồng Chí tại địa điểm là các nhà hàng 

tiệc cưới.  

 Có thể thấy, Pháp Luân công ở Việt Nam nhìn từ bên ngoài là các hoạt động 

dưỡng sinh, rèn luyện thân tâm, sức khỏe, lối sống. Bên trong, một số thành viên 

cốt cán lại có những tuyên truyền mang màu sắc chính trị, tập trung sự phê phán 

và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này có thể dẫn đến những xung đột, làm rạn 

nứt quan hệ giữa hai quốc gia, thúc đẩy người tin theo đi theo những hoạt động 

chính trị thiếu lành mạnh. 

Hiện nay, các hoạt động của Pháp luân công nơi công cộng đã thu hẹp và giảm 

thiểu đáng kể. Nhưng những người đọc sách của Lý Hồng Chí và rèn luyện khí 

công vẫn còn rất nhiều. Ở Việt Nam, nhìn chung người tin theo Pháp Luân công 

chưa gặp và cũng chưa gây ra hệ quả gì nghiêm trọng đến bản thân hay xã hội từ 

hoạt động của mình. Tuy thế, Pháp Luân công là một trong số những HTTGM mà 

chính quyền có sự đặc biệt quan tâm và luôn đặt trong sự giám sát chặt chẽ. 

2.3.6. Hội thánh Đức Chúa trời (HTĐCT) 
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Hội Thánh của Đức Chúa Trời hay Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ (gọi chung 

là HTĐCT) là một hội thánh thuộc đạo Tin Lành ra đời từ năm 1964 ở Hàn Quốc 

với công sáng lập của Ahn Sahng-Hong. Ban đầu, hội thánh này lấy tên là "Hội 

thánh của Đức Chúa Trời làm chứng cho Chúa Giê su" sau khi Ahn Sahng-Hong 

bị khai trừ ra khỏi Giáo phái Cơ đốc Phục lâm. Năm 1997 một nhóm tách ra từ 

hội thánh này, lấy tên là Hội Thánh Truyền giáo thế giới của Đức Chúa Trời 

(World Mission Society Church of God). Năm 2018, HTĐCT đã có mặt tại 175 

quốc gia, vùng lãnh thổ với 3 triệu tín đồ. Trụ sở chính của Hội đặt tại Bundang, 

thành phố Sungnam, tỉnh Kyunggi, Hàn Quốc. Tổng Hội trưởng hiện nay là Kim 

Joo-Cheol.  

Điều khác biệt với các hội thánh Tin Lành khác là người thành lập Hội thánh 

thời kỳ đầu lại được thần thánh hóa.Những người đi theo Hội thánh tin rằng ông 

Ahn Sahng Hong là Đức Chúa Trời Cha, bà Jang GilJa là Đức Chúa Trời Mẹ nên 

nhóm này còn được gọi là "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Hội thánh giải thích 

Kinh thánh và thực hành nghi lễ khác với các tổ chức Tin Lành khác như: Không 

sử dụng thánh giá, không tổ chức lễ giáng sinh (Nôen), khi cầu nguyện hoặc thờ 

phượng thì nữ giới trùm khăn và nam giới không đội bất cứ thứ gì... Chính vì điều 

này mà giới Tin Lành ở Hàn Quốc không thừa nhận hội thánh này là thuộc gia 

đình Tin Lành. 

Đối tượng thờ phượng của HTĐCT là Ðức Chúa Trời và có ngày Sabát - một 

trong những lễ trọng hàng tuần vào thứ bảy (ngày Sabát là ngày kỷ niệm quyền năng 

của Đấng Sáng tạo, là ngày Thánh và phước lành), ngoài ra, còn có ngày thứ ba nữa, 

như vậy, trong một tuần có hai ngày lễ được cử hành. Trong một năm có 3 kỳ 7 lễ 

trọng thể gồm: Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Phục Sinh (Lễ Trái Ðầu 

Mùa), Lễ Ngũ Tuần, Lễ Kèn Thổi, Đại Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm. Đây đều là các 

lễ trọng thể của HTĐCT và trong mỗi lễ trọng đều có chứa lời hứa phước lành của 

Đức Chúa Trời như sự sống đời đời, sự tha tội, phục sinh, Thánh Linh, v.v... và đều 

có ý nghĩa riêng. Việc cầu nguyện là một phần không thể thiếu trong thực hành tôn 

giáo của HTĐCT. Khi khởi sự hay kết thúc bất cứ công việc gì cũng đều cầu nguyện, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ahn_Sahng-hong
https://vi.wikipedia.org/wiki/Jang_Gil-ja
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bất cứ  khi cần sự giúp đỡ của Ðức Chúa Trời để vượt qua mọi cám dỗ, hay khó khăn 

v.v… cũng đều cầu nguyện. Cầu nguyện khi thức dậy vào buổi sáng và trước khi đi 

ngủ, cầu nguyện vào mỗi bữa cơm và cầu nguyện theo giờ định (mùa hè: 9 giờ sáng, 

3 giờ chiều và mùa đông: 10 giờ sáng, 2 giờ 30 phút chiều), đặc biệt trong một năm 

phải cầu nguyện kiêng ăn trong Lễ Bánh Không Men. Cầu nguyện là cuộc “đối thoại” 

với Ðức Chúa Trời và phải thành tâm cầu nguyện, phải tin chắc Đức Chúa Trời có 

tồn tại và Đức Chúa Trời sẽ ban cho87. 

Phương thức truyền đạo của HTĐCT rất phong phú. Nhóm này sử dụng các video 

giới thiệu về mình và giảng đạo. Nhóm này cũng đã phiên dịch và xuất bản nhiều 

ấn phẩm, ra hơn 60 ngôn ngữ. Ngoài ra, thành viên của HTĐCT có thể gặp gỡ trực 

tuyến tại website chính thức. 

HTĐCT được du nhập vào Việt Nam năm 2000 qua những người Hàn Quốc 

đi du lịch và Việt kiều từ Hàn Quốc về Việt Nam thăm thân. Ban đầu, có những 

điểm nhóm sinh hoạt ở Tp. Hồ Chí Minh hoạt động bình thường theo khuôn khổ 

của pháp luật. Ngày 28/7/2017, UBND Tp.HCM đã cấp đăng ký hoạt động cho 

HTĐCT tại trụ sở ởđịa chỉ 352/5C Lê Văn Quới, quận Bình Tân, Tp.HCM. Trụ 

sở này là điểm đầu tiên được cấp đăng ký sinh hoạt ở Việt Nam thuộc HTCĐCT, 

có trách nhiệm trong việc hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo cho các cơ sở trực thuộc. 

Hiện tại chỉ có 4 điểm sinh hoạt tôn giáo đã được HTĐCT đăng ký hoạt động88. 

Đếnkhoảng năm 2013, HTĐCT bắt đầu được truyền ra các tỉnh phía Bắc, trong 

đó hoạt động mạnh ở Hà Nội. Hiện nay HTĐCT đã có mặt ở 25 tỉnh, thành trong 

cả nước89.  

HTĐCT có hệ thống tổ chức hiện đại, với tính chất của một công ty hay tập 

đoàn điều hành quy mô tập trung. Tại cơ sở là các từng nhóm (Sion), khi 1 Sion 

được số lượng nhất định, sẽ phân chia (khoảng 30 tín đồ), mỗi Sion lập danh sách 

 

87. Xem trên website chính thức của tổ chức này tại:https://vn.watv.org 

88. Theo báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về HTĐCT, 2018. Lưu hành nội bộ. 
89. Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi. Cảnh giác với hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ", truy cập tại:  
https://www.quangngai.dcs.vn/bao-ve-nen-tang/-/asset_publisher/TYL11bLVlGOH/content/canh-giac-voi-hoat-

ong-cua-hoi-thanh-uc-chua-troi-me-?inheritRedirect=false, truy cập ngày  26/9/2021. 

https://vn.watv.org/
https://www.quangngai.dcs.vn/bao-ve-nen-tang/-/asset_publisher/TYL11bLVlGOH/content/canh-giac-voi-hoat-ong-cua-hoi-thanh-uc-chua-troi-me-?inheritRedirect=false
https://www.quangngai.dcs.vn/bao-ve-nen-tang/-/asset_publisher/TYL11bLVlGOH/content/canh-giac-voi-hoat-ong-cua-hoi-thanh-uc-chua-troi-me-?inheritRedirect=false
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tín đồ, mỗi tín đồ có một “mã số sự sống”, thường xuyên thay đổi địa điểm sinh 

hoạt. Chức việc, chức sắc tín đồ gọi nhau bằng anh em, tự xưng là các tiên tri. 

Chứng đạo, truyền đạo của nhóm này có đặc điểm là làm việc quyết liệt, thực hiện 

báp têm lập tức, tuyên truyền và kêu gọi tín đồ dâng hiến 1/10 thu nhập, để duy 

trì "Hội Thánh”. 

Vấn đề là khi truyền ra miền Bắc, những người truyền đạo đã có xu hướng 

nhấn mạnh những điều có tính "mê tín" của loại hình tôn giáo mới này. Các nhóm 

người của HTĐCT tuyên truyền vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời Cha và Đức 

Chúa Trời Mẹ, chia sẻ về “Lễ vượt qua”. Đức Chúa Trời được nói đến là là đấng 

tối cao quyền năng, tạo ra các hành tinh và trái đất, tạo ra loài người. Những người 

tham gia được nhắc đi nhắc lại rằng, sau khi trở thành con chiên với niềm tin vào 

Đức Chúa Trời, thì khi chết sẽ được lên thiên đàng… Nếu tin vào những điều này 

thì người tin theo sẽ được bảo vệ và vượt qua mọi tai vạ trong cuộc sống.  

Thông tin của nhiều báo chí cho thấy xuất hiện những nhóm người tự xưng 

là "chấp sự" hay "trưởng nhóm" của HTĐCT, thường xuất hiện tại các trường học, 

bệnh viện, công viên, bến xe, để mời gọi người dân tin theo. Đối tượng hướng 

tớichủ yếu là phụ nữ, người già và sinh viên. Điểm đáng chú ý là nhóm người của 

HTĐCT còn “động viên” người tin theo rằng nếu vợ hoặc chồng không tin hoặc 

đi theo thì bỏ, hoặc nếu bố, mẹ không đồng ý thì bỏ nhà và giải thích rằng đó là 

ma quỷmượn thân xác vợ, chồng, bố, mẹ để ngăn cản. Đó là lý docho việc đã có 

nhiều em học sinh bỏ học, nhiều người bỏ việc, thậm chí bỏ nhà đi “theo đạo”. 

Thậm chí có người  đòi bán nhà, đất, để lấy tiền “phụng thánh”, rồi tuyên truyền 

rằng “cứ thành tâm theo Hội thì gia đình và bản thân sẽ gặp những điều may mắn, 

sẽ giàu có, tránh được bệnh tật, sau này chết được lên Thiên đàng". Các “trưởng 

nhóm” thường thuê trước các địa điểm (thường là nhà dân hoặc căn hộ chung cư) 

khi đã có được 10 người trở lên tin theo. Khi đó, trưởng nhóm sẽ "giảng đạo”. 

Người đến tham gia được bố trí chỗ ăn, ở và “tự nguyện” cho vào phong bì đã in 

sẵn chữ “Cha mẹ yêu anh em rất nhiều” ít nhất là 50.000 đồng (1 ca nghe giảng 

đạo 2 giờ) và cứ thế nhân lên theo giờ mà người tin theo muốn nghe giảng 
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đạo. Những ai vẫn đi làm ở các công ty hay doanh nghiệp mà tham gia HTĐCT 

thì được yêu cầu nộp 10% của tổng thu nhập trong một tháng. Có thông tin cho 

biết chỉ tiêu đặt ra cho mỗi người vận động là phải được từ 30 đến 50 người trong 

mọt tháng và khi đó sẽ được “trưởng nhóm” thưởng giống như mô hình “kinh 

doanh đa cấp”90. 

Trong thời gian ngắn khi truyền ra miền Bắc, nhiều người đã đi theo và gia 

nhập “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Từ khi đi theo Hội thánh, họ không thờ 

cúng tổ tiên, đập bát hương, không ăn đồ thờ cúng, tách khỏi sinh hoạt gia đình, 

cộng đồng, nếu là học sinh thì bỏ bê công việc học hành91. Hoạt động của nhóm 

HTĐCT đã gây xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận nhân dân, 

làm mất trật tự an ninh xã hội, làm gây mâu thuẫn giữa người tin theo và người 

không tin theo…92 

Như vậy, có thể thấy HTĐCT là một HTTGM nước ngoài mới được du nhập 

vào Việt Nam. Đây là loại hình tôn giáo có hình thức tổ chức khá chặt chẽ, có hệ 

thống kinh sách, tài liệu phục vụ sinh hoạt, có quyết tâm truyền giáo và mở rộng 

cộng đồng. Chỉ cần một cái nhấp chuột với từ khóa “Hội thánh Đức Chúa Trời”  

đã cho thấy khoảng 167.000 kết quả và từ khóa “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”  

Khoảng 3.460.000 kết quả trong vòng 1 phút với nhiều trang báo điện tử đề cập 

đến HTĐCT như http://nld.com.vn; https://tuoitre.vn; https://vov.vn; 

https://www.quangngai.dcs.vn;  https://laodong.vn; https://tuoitre.vn, .v.v93.... 

điều này cho thấy sức “nóng” của hiện tượng này trong thời gian vừa qua. 

Hiện nay, hoạt động của HTĐCT đang bị chính quyền hạn chế ở nhiều địa 

phương và đặt trong tầm giám sát chặt chẽ. Có thể nói HTĐCT mang nhiều màu 

 

90. Tổng hợp từ các trang: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/Bai-1-Tan-vo-gia-dinh-mat-con-vi-ta-

dao-i472653/ và https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/Bai-2-Truc-loi-kinh-doanh-ta-dao-theo-kieu-da-

cap-i472813/ và https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/Bai-3-Chan-dung-bat-hao-cua-cac-chap-su-

i472904/ và  https://baodantoc.vn/canh-giac-voi-hoi-thanh-duc-chua-troi-12324.htm (truy cập ngày 26/9/2021). 

91. Báo cáo của Ban Tôn giáo các tỉnh thành năm 2018 về HTĐCT như Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn, Gai Lai, 

thành phố Cần Thơ… Tài liệu lưu hành nội bộ. 
92. Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi. Tài liệu đã dẫn. 
93. Tra cứu trên Google ngày 28/9/2021. 

http://nld.com.vn/
https://tuoitre.vn/
https://vov.vn/
https://www.quangngai.dcs.vn/
https://laodong.vn/
https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/Bai-1-Tan-vo-gia-dinh-mat-con-vi-ta-dao-i472653/
https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/Bai-1-Tan-vo-gia-dinh-mat-con-vi-ta-dao-i472653/
https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/Bai-2-Truc-loi-kinh-doanh-ta-dao-theo-kieu-da-cap-i472813/
https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/Bai-2-Truc-loi-kinh-doanh-ta-dao-theo-kieu-da-cap-i472813/
https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/Bai-3-Chan-dung-bat-hao-cua-cac-chap-su-i472904/
https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/Bai-3-Chan-dung-bat-hao-cua-cac-chap-su-i472904/
https://baodantoc.vn/canh-giac-voi-hoi-thanh-duc-chua-troi-12324.htm
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sắc của một hệ phái Tin Lành mới hình thành, như nhiều hệ phái Tin Lành khác 

đã ra đời xưa và nay. Tuy nhiên, điều cần chú ý là dù cũng sử dụng Kinh Thánh 

và nói về Đức Chúa Trời, nhóm này không được cộng đồng các hệ phái Tin Lành 

cũ và mới ở Hàn Quốc thừa nhận. Do đó, nhóm này tốt nhất cần được xem là một 

HTTGM. Do đó, điều cần thiết là chính quyền hỗ trợ người dân nâng tiếp cận tối 

đa thông tin về hiện tượng này, đồng thời có những biện pháp quản lý nhằm ngăn 

chặn những ảnh hưởng tiêu cực gây ra bởi những thành viên cốt cán đã có dấu 

hiệu làm biến tướng niềm tin và thực hành đồng thời lợi dụng loại hình này vì các 

mục đích cá nhân, không minh bạch, và phi tôn giáo. 

2.3.7.Nhóm Dương Văn Mình 

Vào những năm nửa sau thập niên 80 của thế kỷ XX (1989), ở Tuyên Quang 

xuất hiện hiện tượng Dương Văn Mình. Sự xuất hiện cũng như quá trình phát triển 

của HTTGM nàycó thể được chia làm ba giai đoạn: Giai đoạn từ năm 1987 đến 

tháng 8/1989, là giai đoạn mà "giáo chủ" Dương Văn Mình tuyên truyền về đạo 

Vàng Chứ. Giai đoạntừ ngày 01/8/1989 đến ngày 30/9/1990, là khi lan truyền các 

thông tin về Đấng Cứu thế Dương Văn Mình. Giai đoạn cuối là từ sau khi Dương 

Văn Mình mãn hạn tù về quê tiếp tục thực hiện ý định lập tôn giáo mới mang tên 

Dương Văn Mình (từ năm 1995) đến nay94. 

Dương Văn Mình (có nhiều tên gọi khác như Dề Vềnh Mềnh, Giàng Văn 

Mềnh, Giàng Sống Mềnh hoặc Giàng Súng Mình), là người Mông Trắng, sinh 

năm 1961, tại thôn Xí Điêng, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng.Năm 1982, cả gia đình di cư về xóm Ngõa, thôn Ngòi Sen, xã Yên Hương 

(nay là xã Yên Lâm), huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Trải qua nhiều thời 

gian “khai đạo” khác nhau (do Dương Văn Mình bị bắt vì tội tuyên truyền trái 

 

94. Cũng xem: Nguyễn Hồng Dương (2014). “Hiện tượng tôn giáo mới phái sinh từ Kitô giáo ở nước ta hiện nay”, 

trong sách: Chủ nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới, Nxb. Đại học Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh, tr. 283-286; Nguyễn Phú Lợi (2019). “Hiện tượng Dương Văn Mình: một hướng tiếp cận”. Tạp 

chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 6, tr.72-78. 
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pháp luật, hoạt động mê tín dị đoan95 với thời hạn 5 năm), HTDVM đã phủ rộng 

địa bàn hoạt động chủ yếu ở Tuyên Quang (nơi khởi điểm) và các tỉnh lân cận 

thuộc vùng núi phía Bắc như: Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn 

và Lào Cai với lượng người tin theo tăng qua từng thời: “năm 2001, có 5.121 

người Mông ở 33 xã, 16 huyện thuộc 4 tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn và 

Thái Nguyên theo hiện tượng Dương Văn Mình. Đến tháng 3 năm 2010, tỉnh Bắc 

Kạn có 56 hộ, 321 người Mông theo với 3 nhóm ở 3 huyện. Tỉnh Cao Bằng có 

338 hộ, 1.766 người theo, 15 điểm nhóm tại các huyện: Bảo Lâm, Hà Quảng, Hòa 

An và Trà Lĩnh. Năm 2014, tỉnh Cao Bằng có 8 bản của 3 xã ở huyện Bảo Lâm 

và Hà Quảng; tỉnh Tuyên Quang có 2 thôn bản ở huyện Hàm Yên và Yên Sơn; 

tỉnh Bắc Kạn có 2 thôn bản ở Bắc Nậm, Chợ Mới; tỉnh Thái Nguyên có 1 thôn 

bản ở huyện Võ Nhai theo. Vào lúc cao điểm, ở huyện Võ Nhai có 56 hộ, trên 300 

người; huyện Đồng Hỷ có trên 120 hộ với gần 550 người Mông theo Dương Văn 

Mình. Đến năm 2016, hiện tượng Dương Văn Mình có 1.352 hộ, 7.701 người, 95 

cốt cán tích cực ở 101 thôn, bản thuộc 50 xã, 17 huyện, 5 tỉnh (Tuyên Quang, Cao 

Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Lào Cai). So với năm 2015, tăng 149 hộ, 734 

người, 14 cốt cán (tăng 12,39% số hộ, 10,54% số người và 7,28% cốt cán); tổng 

cộng cả 3 năm 2013-2016 tăng 21% về số người”96.  

Những người tin theo HTDVM chủ yếu là người Mông Trắng, là một “cộng 

đồng tín đồ xác định, là những người tự nguyện, có chung một niềm tin vào tôn 

chỉ, lời dạy của giáo chủ”97. Cùng với sự gia tăng số lượng người Mông cải đạo 

sang các hệ phái Tin Lành, ở vùng núi phía Bắc, một bộ phận người Mông chuyển 

đổi tin theo HTDVM. 

 

95. Nguyễn Hồng Dương (2014), bài đã dẫn; Nguyễn Phú Lợi (2019), bài đã dẫn, tr.75. 

96. Nguyễn Phú Lợi (2019). “Hiện tượng Dương Văn Mình: một hướng tiếp cận”. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, 

số 6, tr.79-80. 

97. Nguyễn Quang Hưng (2017). “Vấn đề “tôn giáo mới” ở các tỉnh miền núi phía Bắc (qua trường hợp nhóm 

người Mông theo Dương Văn Mình)”, Kỷ yếu Hội thảo Biến đổi tôn giáo - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở 

Việt Nam hiện nay, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hà Nội, tr. 69. 
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HTDVM dựa vào giáo lý, giáo luật, những bài Thánh ca của đạo Tin Lành, 

lấy hình tượng Chúa Giêsu làm trung tâm, cây Thánh giá làm biểu tượng gắn với 

các biểu tượng tâm linh của dân tộc Mông. Dương Văn Mình tự biên soạn một số 

giáo lý cho phù hợp với khả năng nhận thức của người Mông tin theo và đặc biệt 

đề cao vai trò cá nhân của “giáo chủ”. Điều đáng chú ý là Dương Văn Mình tự 

nhận là Chúa Cứu thế, được Thiên Chúa giao cho sứ mệnh “dạy dỗ dìu dắt nhân 

dân” và được những người tin theo thừa nhận. "Giáo lý" cơ bản là Bản quy ước, 

điều lệtổ chức đời sống người Mông đổi mới, do Dương Văn Mình soạn thảo, bao 

gồm 7 phần với 21 Điều98 quy định về quản lý người ra, vào thôn.  

Các nghi lễ thờ phụng và quy định của HTDVM có nhiều điểm xung đột với 

văn hóa truyền thống của người Việt Nam nói chung và người Mông nói riêng. 

Ví dụ, vàocuối năm 2000 khi chuẩn bị cho lễ ra mắt, Dương Văn Mình chỉ đạo 

người tin theo sắp đặt cờ, ghế, sập (bàn thờ). Cờ đạo hình chữ nhật, có hình chữ 

thập ở giữa. Ghế cho Dương Văn Mình ngồi là ghế mây, ở phía sau lưng ghế có 

hình chữ thập. Sập đóng bằng gỗ (còn gọi là bệ thờ, ban thờ) và sinh hoạt thường 

xuyên vào thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần với các nội dung: cầu nguyện tập thể, 

hát những bài ca ngợi Chúa Giêsu, đặc biệt là ca ngợi “giáo chủ” Dương Văn 

Mình99. Dương Văn Mình có chủ trương duy trì các linh vật như con chim én, con 

ve, con cóc, và chữ thập tượng trưng cho cây cung (nỏ), những biểu tượng rất gần 

gũi trong tâm thức tôn giáo của người Mông. Cho nên với người Mông, cách làm 

của Dương Văn Mình được nhìn nhận như một “cách cúng mới” mặc dù họ không 

trở lại với tín ngưỡng truyền thống nữa (phủ nhận thờ cúng tổ tiên, thờ ma nhà, 

ma cửa)”100.  

Năm 2011, nhóm HTDVM bắt đầu được tổ chức theo phân cấp từ “Trung 

ương” xuống “cơ sở” (cấp tỉnh, cấp thôn). Cấp “Trung ương” có 11 trong Ban 

 

98. Nguyễn Hồng Dương (2014). Bài đã dẫn, tr. 284-285; Nguyễn Phú Lợi (2019). Bài đã dẫn, số 6, tr. 81-82. 

99. Nguyễn Hồng Dương (2014). Bài đã dẫn, tr. 289. 

100. Nguyễn Phú Lợi (2019). “Hiện tượng Dương Văn Mình: một hướng tiếp cận”. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, 

số 6, tr. 84. 
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Lãnh đạo Trung ương do Lý Văn Ninh (người Cao Bằng) trực tiếp điều hành, 

phân công người phụ trách cách các tỉnh (4 tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn) và tại các tỉnh đều có trưởng, phó nhóm phụ trách cũng như 

tại các thôn, bản có trưởng, phó nhóm phụ trách101. 

Tại Cao Bằng thời điểm năm 2017 có 15 điểm nhóm với 418 hộ/2.630 người 

của 41 xóm, 18 xã của 4 huyện: Bảo Lâm, Hải Quảng, Hòa An, Trà Lĩnh bị ảnh 

hưởng bởi HTDVM, trong đó 15 trưởng nhóm đứng đầu và 27 người tin theo 

hoạt động tích cực. Các hoạt động của HTDVM tổ chức "tết chung" tại huyện 

Bảo Lâm diễn ra nhiều ngày và nhiều người tham gia, kích động người dân tái 

dựng nhà đòn thô sơ.  

Vấn đề là các nhóm này tụ họp bí mật, và có nhận sự chỉ đạo cũng như tài 

trợ của tổ chức cá nhân phản động trong và ngoài nước. Đã có những hoạt động 

huấn luyện và đưa đơn khiếu kiện tập thể vu cáo chính quyền địa phương, các 

ngành chức năng. Điều này gây ra yếu tố phức tạp trong quan hệ chính quyền và 

người dân, lại gây chia rẽ nội bộ trong các dòng họ dân tộc Mông do có người tin 

theo người không tin theo, do đó gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa 

phương102. Tại Bắc Kạn, năm 2018 toàn tỉnh có 820 người theo HTDVM103. Năm 

2019, tại Thái Nguyên có 1.131 người tin theo HTDVM và có 6 nhà đòn ở huyện 

Đồng Hỷ và Võ Nhai104. Những người tin theo đều thực hiện các hoạt động như 

ở Cao Bằng và tìm cách đối phó với chính quyền chống chế việc làm phi pháp của 

mình. Tại Tuyên Quang, HTDVM tiến vào vùng sâu, vùng xa, của huyện Yên 

Sơn, nơi có đông đồng bào tộc người thiểu số sinh sống.  

Từ năm 2018 đến nay, các lực lượng chức năng tại địa phương đã nắm bắt 

kịp thời, vận động bà con và có phương án nghiệp vụ, đối phó kịp thời với nhóm 

Dương Văn Mình một cách linh hoạt và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành 

 

101. Nguyễn Phú Lợi (2019). Bài đã dẫn, tr.85. 

102. Báo cáo của Mặt trận TQVN tỉnh Cao Bằng về HTTGM, năm 2020. 

103. Báo cáo của Mặt trận TQVN tỉnh Bắc Kạn về HTTGM, năm 2019. 

104. Báo cáo của Mặt trận TQVN  tỉnh Thái Nguyên, năm 2019. 
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trong huyện, tỉnh, làm giảm thời lượng hoạt động của nhóm Dương Văn Mình tại 

địa phương105.  

Xét về bản chất, HTDVM là một loại hình HTTGM nảy sinh trong lòng dân 

tộc Mông106. Loại hình này vừa dựa trên truyền thống Ki tô giáo, cụ thể là đạo Tin 

Lành, vừa tiếp thu sự tái tạo đạo Tin Lành qua lăng kính của hiện tượng Vàng Chứ, 

lại vừa có sự tuyển chọn và giữ gìn một số truyền thống văn hóa, tín ngưỡng của 

người Mông. Đây cũng là loại hình tôn giáo có sự cải đổi liên tục, có nỗ lực tìm 

cách thích ứng với sự quản lý của chính quyền và với nhu cầu tôn giáo rất hiện thực 

của người dân. Đây cũng là loại hình tôn giáo bị các thế lực thù địch nhắm đến và 

tìm cách lợi dụng, do đó bên cạnh sự phức tạp về các vấn đề tôn giáo, xã hội, còn 

có vấn đề phức tạp về an ninh chính trị ở địa phương. 

Tiểu kết 

Chuyên đề này đã trình bày cách nhận diện các HTTGM ở Việt Nam hiện 

nay, làm rõ cách phân loại các HTTGM, đồng thời giới thiệu tương đối chi tiết và 

có hệ thống các thông tin cơ bản về một số HTTGM đáng chú ý. Trong số các 

HTTGM đã chọn giới thiệu, phần lớn là các HTTGM hiện vẫn còn sự hoạt động, 

dù rời rạc và kém sôi động hơn giai đoạn đỉnh điểm. Trong số các HTTGM này, 

có những hiện tượng mang nguồn gốc nước ngoài, có những hiện tượng mang 

nguồn gốc trong nước; có hiện nảy sinh từ cộng đồng dân tộc Kinh đa số, có hiện 

tượng nảy sinh từ dân tộc thiểu số; có hiện tượng đã lan rộng với số người tin theo 

rất lớn; có hiện tượng tương đối lành mạnh lại có những hiện tượng đã gây ra 

nhiều vấn đề rắc rối cho an ninh xã hội và làm vẩn đục bầu không khí tôn giáo 

trong lành. 

 

 

105. Trần Thái (2020). Đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trong vùng đồng bào Mông. Bài viết 

đăng tải trên trang https://cand.com.vn/Phap-luat/Dau-tranh-voi-to-chuc-bat-hop-phap-Duong-Van-Minh-trong-

vung-dong-bao-Mong-i585509/, ngày 26/10/2020,  truy cập ngày 26/9/2021.  Và Quốc Văn, (2021). Kiên quyết 

đấu tranh với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật. Bài viết đăng tải trêntrang 

https://baotuyenquang.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/kien-quyet-dau-tranh-voi-hoat-dong-tin-nguong-

ton-giao-trai-phap-luat-143935.html, ngày 20/4/2021, truy cập ngày 26/9/2021. 
106. Nguyễn Phú Lợi (2019). Bài đã dẫn, tr. 85. 

https://cand.com.vn/Phap-luat/Dau-tranh-voi-to-chuc-bat-hop-phap-Duong-Van-Minh-trong-vung-dong-bao-Mong-i585509/
https://cand.com.vn/Phap-luat/Dau-tranh-voi-to-chuc-bat-hop-phap-Duong-Van-Minh-trong-vung-dong-bao-Mong-i585509/
https://baotuyenquang.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/kien-quyet-dau-tranh-voi-hoat-dong-tin-nguong-ton-giao-trai-phap-luat-143935.html
https://baotuyenquang.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/kien-quyet-dau-tranh-voi-hoat-dong-tin-nguong-ton-giao-trai-phap-luat-143935.html
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CHUYÊN ĐỀ 3: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO 

MỚI, DỰ BÁO TÌNH HÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI, VÀ KHUYẾN 

NGHỊ VỀ CÁCH ỨNG XỬ ĐỐI VỚI CÁC HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO 

MỚI Ở VIỆT NAM 

 

3.1. Những ảnh hưởng đáng lưu ý của các hiện tượng tôn giáo mới 

3.1.1. Ảnh hưởng đối với đời sống tôn giáo 

Dù được nhìn nhận thế nào và theo các quan điểm khác nhau, việc xuất hiện 

các nhóm có niềm tin và thực hành thờ cúng có nhiều phần xa lạ và mới mẻ trong 

bức tranh toàn cảnh về tôn giáo là một hiện thực. Quan trọng hơn, sự xuất hiện và 

hoạt động của các HTTGM đã và còn có những tác động hay ảnh hưởng không 

thể tảng lờ đối với đời sống tôn giáo nói chung. Vậy những ảnh hưởng đáng chú 

ý nhất là gì? Có phải mọi ảnh hưởng của các HTTGM là tiêu cực không? Nếu 

không, ảnh hưởng nào cần được xem xét một cách khách quan? 

Thứ nhất là có những ảnh hưởng có phương diện tích cực đến đời sống tôn 

giáo. Rõ ràng sự xuất hiện của các HTTGM làm gia tăng sự lựa chọn về niềm tin 

và thực hành tôn giáo. Không phải là một điều gì đáng lo ngại khi người dân có 

thêm những lựa chọn về tôn giáo để tin theo và xem đó làm cơ sở để nhìn ra thế 

giới bên ngoài, làm điểm tựa về tinh thần để tiếp tục dấn bước trong cuộc sống có 

nhiều thử thách này. 

Sự lựa chọn đó có thể mang lại cho một số người giải pháp về mặt nhu cầu 

tìm kiếm một niềm tin tôn giáo để theo. Nghĩa là, người ta có niềm tin vào đấng 

siêu nhiên, có nhu cầu thờ cúng và tìm kiếm sự phù hộ, đồ trì nói chung. Vấn đề 

tìm ở đâu? Niềm tin nào phù hợp với tâm lý, nhận thức, mong cầu và cả điều kiện 

về kinh tế, văn hóa và thời gian của họ? Thực tế, có nhiều người thử nghiệm theo 

các tôn giáo đã có, đặc biệt là với các truyền thống tôn giáo lớn như Phật giáo, 

Công giáo, Tin Lành, v.v... và việc đó đã tỏ ra là không hiệu quả với họ. Có thể 

là triết lý, kinh sách của các tôn giáo đó quá khó hiểu, khó nắm bắt, khó chuyển 

tải vào đời sống hiện thực của họ. Có thể là có quá nhiều đòi hỏi về giáo luật, 

phương pháp tu hành, và thời gian dành cho việc này. Có thể đơn giản là người ta 
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không thể chờ đến khi nào có thể giác ngộ và giải thoát (như theo Phật giáo), hay 

không thể chờ đến ngày phán xét để biết mình được lên Thiên đàng hay không 

(như với Công giáo, Tin Lành, Islam). Họ cần những vấn đề trần thế của họ được 

giải quyết một cách mau chóng. Đó là các vấn đề đầy tính hiện sinh, như an toàn 

trong đi lại, có được nơi ăn, chốn ở, buôn may, bán đắt, thăng tiến trong công việc, 

yên ổn trong tâm hồn… Khi các HTTGM mang lại những hứa hẹn về sự giải quyết 

tức thời những mong cầu đó, việc đi theo là một lựa chọn hoàn toàn có thể hiểu 

được. Dù sao, người ta có lý khi nói lựa chọn đó cũng là một thử nghiệm, và 

không có gì đảm bảo rằng họ sẽ trung thành mãi mãi với một nhóm tôn giáo mới 

nào cụ thể.Vấn đề là khi họ theo, là trở thành thành viên của một loại hội nhóm 

tôn giáo. Họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cách nghĩ, tầm nhìn, lý lẽ, lối ứng xử của hội 

nhóm ấy. Do đó, nếu hội nhóm đó có phẩm chất tốt, có mục tiêu lành mạnh, họ sẽ 

có được những ảnh hưởng tích cực. 

Sự gia tăng lựa chọn về tôn giáo trực tiếp làm đa dạng hóa đời sống tôn giáo, 

theo nghĩa là tăng thêm về số lượng các loại hình niềm tin và thực hành tôn giáo. 

Sự đa dạng hóa này vừa làm gia tăng sức sống, gia tăng năng lượng cho đời sống 

tôn giáo nói chung, vừa tạo ra sự cạnh tranh ngầm ẩn giữa các tôn giáo với nhau, 

đặc biệt là giữa các tôn giáo chủ lưu và các nhóm tôn giáo mới nổi lên. Sự cạnh 

tranh này, trong “một thị trường tôn giáo” đã định hình, có những phương diện 

tích cực. Nó vừa khiến cho các tôn giáo đã lâu nay có nhiều quyền uy buộc phải 

xem xét lại mình trong cách giữ và mở rộng tín đồ. Họ phải thay đổi, loại bỏ 

những gì là cũ kỹ, và thậm chí là bảo thủ, để thích ứng tốt hơn với đời sống hiện 

tại, đáp ứng tốt hơn những nhu cầu ở đây và ngay bây giờ của người dân nói chung 

và tín đồ nói riêng. Tình trạng cạnh tranh tôn giáo như thế trên nhiều phương diện 

mang lại lợi ích cho người dân. Bởi nhu cầu tôn giáo của họ được đáp ứng tốt hơn, 

và chính họ, nếu nhìn như những khách hàng, được chăm sóc, quan tâm tốt hơn. 

Có nhiều HTTGM phát sinh ở trong nước trên tài nguyên của các tôn giáo 

lớn hoặc truyền thống tín ngưỡng, tôn giáo của các cộng đồng dân tộc Việt Nam 

(người Kinh và các dân tộc thiểu số). Chiếm một số lượng lớn là hiện tượng tôn 
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giáo mới ảnh hưởng, hỗn dung, cải sửa từ Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo và các 

hình thức thờ cúng truyền thống chủ yếu do người Kinh lập ra tập trung ở vùng 

Đồng bằng Bắc Bộ và những nơi có đông người Kinh sinh sống, tiêu biểu là Long 

Hoa Di Lặc, Hội Phật Mẫu, Chân tu tâm kính, Tiên-Phật nhất giáo, Con Hiền, 

v.v… So với các nhóm tôn giáo mới khác, nhóm này dựa trên các tôn giáo quen 

thuộc đối với người Việt Nam, do đó những cải biến trong giáo lý, thực hành có 

xung đột với các truyền thống tín ngưỡng, tôn giáo nhưng chưa đến mức nghiêm 

trọng. Thực hành tôn giáo chủ yếu nhằm mục đích chữa bệnhvà đạt sự giải thoát 

với các hình thức nghi lễ thường đơn giản, tiện lợi và tiết kiệm, do đó phù hợp 

vớingười thuộc tầng lớp bình dân và người nghèo. Mặt khác, do phân bố ở các 

vùng đồng bằng đa số người dân có trình độ nhận thức cao, số lượng người tin 

theo các nhóm tôn giáo này chưa nhiều, nếu so với các nhóm tôn giáo mới khác 

những tác động của nó đối với đời sống tôn giáo, văn hóa – xã hội mới ở phạm vi 

nhỏ hẹp, chưa đáng lo ngại.  

Thứ hai, tuy thế, các HTTGM, cũng mang lại những tác động tiêu cực đến 

đời sống tôn giáo theo hướng có thể làm vẩn đục đời sống tôn giáo hoặc ảnh 

hưởng đến uy tín của các tôn giáo lớn. Điều này thường mang lại bởi các HTTGM 

vốn “dữ nhiều, lành ít”, hay nói như trên là xây dựng trên các nền tảng kém giá 

trị về nhận thức, văn hóa, đạo đức, tầm nhìn... Trước tiên, các HTTGM loại này 

gián tiếp làm ảnh hưởng đến cách nhìn của xã hội về tôn giáo nói chung, các tổ 

chức tôn giáo đã được hợp pháp hóa nói riêng.Các tác động tiêu cực đó có thể 

quan sát ở chỗ sau các sự kiện xấu xảy ra, người bên ngoài hình thành thêm nỗi e 

sợ với các hội nhóm hay cá nhân có tôn giáo, bất kể là tôn giáo nào, chính thống 

hay chưa chưa chính thống. Đồng thời, người của các tôn giáo chủ lưu cũng thấy 

mình có thể bị nghi vấn do dễ bị quy chụp vào nhóm những người theo các 

HTTGM. Hơn nữa, các tôn giáo lớn khi có các HTTGM “ăn theo” và “khai thác 

tài nguyên” dễ bị tổn hại về uy tín. Có những HTTGM lập lờ giữa việc mình là 

một nhóm không được Phật giáo hay Công giáo thừa nhận và việc dựa vào hay 
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lợi dụng kinh sách và uy tín của Phật giáo hay Công giáo để thu hút người theo 

mình. 

Nguy hại hơn, nhiều HTTGM nổi lên bằng sự công kích, phủ nhận các truyền 

thống tôn giáo đã tồn tại trước đó. Khi đó, xung đột tôn giáo dễ xảy ra, dù ở mức 

độ ngầm ẩn, chưa tới mức có hành vi bạo lực. Các tôn giáo chủ lưu buộc phải 

hành động để bảo vệ uy tín và tín đồ của mình.  

Các HTTGM phát sinh trong nước trên cơ sở khai thác lại tài nguyên của 

Công giáo và Tin Lành phân bố ở vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyêntạo ra 

những ảnh hưởng đến chính các tôn giáo này về hình ảnh, uy tín. Các HTTGM 

nơingười Mông và người Dao ở khu vực miền núi phía Bắc (các tỉnh Tuyên 

Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái) đáng chú ý là nhóm 

Phạ Tốc, nhóm Dương Văn Mình, nhóm Bà Cô Dợ... Ở vùng Tây Nguyên, các 

nhóm tiêu biểu có Hà Mòn, Amí Sara (Hệ Phục hưng), Pờ Khắp Brâu107… Bên 

cạnh tuyên truyền khả năng cứu rỗi và chữa trị bệnh tật, các nhóm này có xu 

hướng lợi dụng trình độ nhận thức chính trị và tôn giáo còn hạn chế của các cộng 

đồng dân tộc thiểu số để lan tỏa các thông điệp đầy tính mê tín, đặc biệt làvề các 

thảm họa sắp xảy ra, do đó gây tâm lý hoang mang. Đặc biệt, các nhóm này có 

các quan điểm và hình thức thực hành tôn giáo dẫn đến xung đột gay gắt với các 

truyền thống tín ngưỡng, tôn giáo của các đồng bào dân tộc. Có nguồn gốc tách 

ra từ các giáo phái, tổ chức của Công giáo và Tin Lành, ở những khu vực đồng 

bào có đạo, sự xuất hiện của các nhóm tôn giáo mới thường là nguyên nhân mâu 

thuẫn gây chia rẽ giữa các người trong cùng dân tộc đồng bào theo đạo Công giáo, 

Tin Lành với các đồng bào đi theo tôn giáo mới.  

Ngoài ra, các nhóm như thế gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía Giáo hội 

Công giáo, Hội thánh Tin Lành, giáo hội Phật giáo ở các địa phương. Do đó, ảnh 

 

107. Ngoài ra còn có các nhóm như: “Giáo Hội Tin Lành Đấng Christ Việt Nam” (Hiệp Hội Thông Công Tin Lành 

Các Dân Tộc Việt Nam), “Giáo Hội Liên Hữu Lutheran Việt Nam và Hoa Kỳ”, “Cây Thập giá Chúa Jesu Krits” 

(Đạo Thánh Giá), “Ban Cầu nguyện Phong trào Phục hưng Tin Lành”, 
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hưởng của các nhóm tôn giáo mới đối với đời sống tôn giáo, văn hóa – xã hội ở 

các vùng đồng bào thiếu số, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên là hết sức sâu sắc, 

nó đồng thời tạo ra những tác động xấu tới tình hình an ninh, trật tự ở nơi đây.   

Các HTTGM như Đạo trời Tâm linh nước Việt, Đoàn 18 Phú Thọ, Nguyễn 

Thanh Minh vì nghĩa tình dân tộc, Lạc Hồng Âu Cơ, Thiên Cơ, Con Hiền, Chân 

Không, Cội Nguồn, Trường Ngoại cảm Tố Dương, Đoàn Cách mạng Phật đản, 

Tổ tiên chính giáo đại đạo sinh tồn… đa phần phân bố ở khu vực đồng bằng nơi 

người Kinh sinh sống. Trong đó, đáng chú ý nhóm tôn giáo mới thờ Bác Hồ chiếm 

một số lượng lớn với trên 20 nhóm khác nhau108. Nhìn chung, các nhóm này có 

nhiều điểm mới lạ từ tên gọi cho đến nội dung giáo lý, cách thực hành, đồng thời 

luôn cố gắng nhấn mạnh sự độc đáo, khác thường, duy nhất của mình. Nội dung 

"kinh sách" thường ít tính chất triết lý tôn giáomà chú trọng các yếu tố thực hành 

thu phát năng lượng trường sinh học, ngoại cảm, nhập hồn, hoặc mượn các vấn 

đề chính trị - xã hội như uống nước nhớ nguồn, đoàn kết dân tộc, dân tộc chủ 

nghĩa, đạo đức gia đình, v.v... để thể hiện quan điểm. Dù các nhóm này chưa tạo 

ra những ảnh hưởng lớn, song việc cạnh tranh,công kích, phủ nhận lẫn nhau giữa 

các nhóm này ít nhiều tạo ra tâm lý tiêu cực, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng 

đến đời sống tôn giáo, văn hóa – xã hội nói chung. 

Ở phương diện hoàn toàn không mong đợi, bầu không khí trong lành của tôn 

giáo nói chung đã có sự xáo trộn, thậm chí vẩn đục, do sự nổi lên của một số ít 

các HTTGM mà ngay từ đầu đã là mê lầm, trục lợi, và phá hoại. Các nhóm như 

như thế cũng làm ảnh hưởng lớn đến thân phận và hình ảnh của các HTTGM vốn 

lành mạnh khác. 

Như vậy, sự xuất hiện và hoạt động của các HTTGM mang lại ảnh hưởng cả 

tích cực và tiêu cực đến đời sống tôn giáo nói chung. Điều đáng lo ngại là ở Việt 

Nam, các ảnh hưởng tiêu cực lại là chủ yếu. 

 

108. Ngô Hữu Thảo (2013). Vấn đề đạo lạ trên địa bàn thủ đô Hà Nội hiện nay: thực trạng và giải pháp, Đề tài 

khoa học cấp Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, tr. 38. 
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3.1.2. Ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, kinh tế, và xã hội 

3.1.2.1. Những ảnh hưởng có thể ghi nhận 

Nói một cách công bằng, không phải tất cả các HTTGM đều chỉ mang lại 

ảnh hưởng tiêu cực. Nhìn khách quan, các hiện tượng tôn giáo mới cũng có những 

ảnh hưởng tích cực nhất định đối với đời sống tôn giáo, văn hóa, xã hội. Các hiện 

tượng tôn giáo mới phản ánh nhu cầu tinh thần của người dân trước những vấn đề 

khó khăn, bất cập trong đời sống, nhất là việc phải ứng phó với những chuyển 

biến về kinh tế - xã hội ở nước ta trong và sau thời kỳ Đổi mới Một số tôn giáo 

mới hướng con người tới những tình cảm tốt đẹp, lòng biết ơnđối với các anh 

hùng dân tộc, người công với nước. Một số nghi lễ tôn giáo góp phần bảo lưu các 

truyền thống văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán mang đậm bản sắc dân tộc. 

Một số tôn giáo mới cập nhật tình hình thời sự qua đó kêu gọi các tín đồ tham gia 

các phong trào đấu tranh bày tỏ thái độ, quan điểm chống lại các hiện tượng tiêu 

cực, kể cả các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế109. Đồng thời, một số HTTGM 

thời đề cao một số phương diện của văn hóa truyền thống, qua đó kích thích tư 

tưởng dân tộc chủ nghĩa. Ví dụ, có những nhóm thể hiện tư tưởng "bài ngoại" rất 

rõ. Đồng thời, các nhóm đó đề cao đến mức tuyệt đối việc thờ cúng tổ tiên của đất 

nước, các anh hùng dân tộc, các anh hùng liệt sĩ của thời kháng chiến cứu nước 

thời hiện đại.Về phương diện văn hóa, nhiều người thấy khó phủ nhận lý luận của 

các nhóm này, khi mà thần thánh hóa và thờ cúng những người có công lao lớn 

với đất nước đã là một truyền thống văn hóa. Các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh 

còn đẩy mạnh ý tưởng người Việt Nam có thần, Phật, tiên, thánh, thần… của 

người Việt Nam và chỉ nên thờ những vị ấy. Còn các vị thần, Phật, tiên, thánh, 

thần… có nguồn gốc nước ngoài thì “ai ở đâu thì về đấy”. Một đoạn trong "kinh 

sách" của nhóm Tâm linh nước Việt Nam ở Chí Linh-Sao Đỏ (Hải Dương) viết: 

 

109. Lê Thị Liên (2021). “Thực trạng về các “hiện tượng tôn giáo mới” ở Việt Nam hiện nay, một số gợi mở về giải 

pháp quản lý”. Kỷ yếu hội thảo: Hiện tượng tôn giáo mới hiện nay, thực trạng và giải pháp, do UBTW Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. 
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"Không thờ Phật, thánh ngoại bang. Mà thờ Phật, Thánh rõ ràng nước ta".Theo 

quan điểm của họ, người Việt Nam, nếu muốn không mất gốc, muốn được phù hộ 

độ trì thì phải thờ những đấng siêu nhiên đang thực sự lo lắng và quan tâm cho 

mình. Đó mới là sống có hiếu, có đạo lý và sống biết ơn đúng người. Các lý lẽ 

rằng người Việt chỉ nên tôn thờ người Việt được đẩy lên rất mạnh mẽ ở khá nhiều 

HTTGM. Dù đây là một kiểu yêu nước, tự tôn dân tộc hay nói cách khác là dân 

tộc chủ nghĩa dù hẹp hòi nhưng có những lẽ phải hay sự thuyết phục nhất định đối 

với không ít người. Bên cạnh đó, lối sống “uống nước nhớ nguồn” cũng là một 

nét đẹp rất nên gìn giữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Ta thấy những điều này 

ở nhóm thờ cúng các vị vua Hùng, thờ cúng Lạc Long Quân và Âu Cơ. 

Những thành viên của Trường Ngoại cảm Tố Dương đề cao sự tu hành mọi 

nơi mọi lúc, tiết giảm tiêu dùng và nói lời ngay thật. Dù ít hay nhiều người tin 

theo, các hiện tượng này có tác động trực tiếp đến sự thay đổi về lối sống và cách 

nghĩ ở một bộ phận dân cư nhất định. 

Một số tôn giáo mới kêu gọi tín đồ thực hành nếp sống văn minh, tiết kiệm, 

đặc biệt là trong vấn đề tang ma… Có những HTTGM chủ trương lối sống lành 

mạnh, tiết kiệm, cổ súy các giá trị văn hóa, đạo đức mang tính truyền thống.Thực 

tế thìphần lớn các HTTGM không đòi hỏi từ người tin theo những khoản đóng 

góp thường kỳ và bắt buộc. Nhưng người ta sẽ trả một "chi phí" nếu yêu cầu thực 

hiện nghi lễ nào đó, hoặc mua các tài liệu của nhóm dưới dạng băng đĩa, các văn 

bản tự in... Các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh chủ trương sự đơn giản và tiết kiệm 

về cả không gian thờ cúng, nghi lễ thờ cúng, chi phí cho đồ thờ cúng cũng như 

cho các nghi lễ vòng đời. Nhóm “Hội Thuyền phái Trúc Lâm Yên Tử tại gia” tích 

cực tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội ở địa phương như đóng góp quỹ 

xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt, nạn nhân chất chất độc màu da cam. 

Ngoài ra, nhóm này còn đóng góp công sức, tiền của cho việc trùng tu, tôn tạo 

nhiều di tích lịch sử văn hoá, cơ sở thờ tự tôn giáo ở Quảng Ninh và nhiều tỉnh 

thành ở Miền Bắc. Nhóm “Hội Phật Mẫu” ở Hải Dương, bên cạnh việc tham gia 
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các hoạt động từ thiện xã hội, còn đóng góp những khoản kinh phí rất đáng kể 

trong việc làm đường giao thông nông thôn.  

Cho đến nay, trong số khoảng hơn 40 HTTGM hiện đang tồn tại, có một số 

HTTGM có nguồn gốc nước ngoài, đã trải qua một thời gian dài hoạt động ổn 

định trong nước, không vi phạm pháp luật, thể hiện nguyện vọng, nhu cầu tín 

ngưỡng tôn giáo của người tin theo, có những đóng góp cho các hoạt động xã hội 

(thiện nguyện, cứu trợ), v.v... Tuy nhiên, các nhóm này còn chờ được cấp đăng 

ký hoạt động. Ngay với các HTTGM trong nước, có những nhóm có khả năng tự 

điều chỉnh để thích ứng với quy định của pháp luật và công tác quản lý nhà nước 

về tôn giáo, tiêu biểu như nhóm Dương Văn Mình110. Bên cạnh đó, sự hiện diện 

của các hiện tượng tôn giáo mới phần nào phản ánh sự dân chủ, tự dotrong lựa 

chọn tín ngưỡng, tôn giáo của người dân trong bối cảnh Đổi mới.  

3.1.2.2. Những ảnh hưởng đáng lo ngại 

Ở chiều ngược lại, một số HTTGM lại có những ảnh hưởng rất tiêu cực đến 

văn hóa và trật tự, an ninh xã hội. Trước hết, một số HTTGM nhào lặn từ những 

truyền thống tôn giáo có trước những ý tưởng thờ cúng và nghi lễ hoàn toàn kỳ dị, 

thậm chí là trái ngược với truyền thống văn hóa, tâm lý, lối sống, thuần phong mỹ 

tục của các cộng đồng dân tộc. Điển hình là các nhóm Chân Không (Hà Tĩnh), 

nhóm Thanh Hải Vô Thượng sư, Hà Mòn... Nhóm Chân Không do Lưu Văn T. 

tạo lập năm 1990 tại Hà Tĩnh. Khi đó, người này tự xưng mình là “Phật sống”, 

 

110. Trải qua hơn 30 năm tồn tại, nhóm  này đã liên tục tái cấu trúc, điều chỉnh từ bỏ xu hướng ly khai “xưng 

vương”, hiện nay nó trở thành một HTTGM có nhiều điểm tích cực,một cách cúng mớicủa người Mông.Nó đáp 

ứng nhu cầu của số đông người dân Mông trắng di cư (miền núi phía Bắc), bảo tồn các yếu tố truyền thống văn 

hóa, tín ngưỡng vừa cải tiến để phù hợp với hoàn cảnh xã hội mới. Đồng thời, kêu gọi người dân thực hiện nếp 

sống văn minh phù hợp với các tiêu chí của làng văn hóa và nông thôn mới. Năm 2000, Dương Văn Mình liên tục 

gửi đơn thư lên Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Bí thư và Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam về 

việc xem xét và công nhận các biểu tượng và tín ngưỡng do nhóm lập ra. Mặc dù chưa được công nhận chính thức 

song số lượng tín đồ liêntục gia tăng (năm 2016) với 7.701 người, 1.352 hộ, 95 cốt cán tích cực ở 101 thôn, bản 

thuộc 50 xã, 17 huyện, 5 tỉnh (Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Lào Cai). Xem thêm: Nguyễn 

Phú Lợi (2019). Bài đã dẫn, tr.71-94. 
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đề ra thuyết “phá chấp”, cho rằng người đi theo đạo chỉ cần tu tại tâm, không 

cần chùa chiền, kinh sách, chuông mõ. Do đó, "giáo chủ" định hướng cho 

người tin theo phá bỏ bàn thờ gia tiên, đốt phá tượng Phật. Đặc biệt nhóm 

Chân Không từng thực hiện cách tu tập khác lạ như bảo người tin theo rời bỏ 

gia đình, tài sản;ngày lang thang hành khất, khổ luyện bằng cách lang thang hành 

khất với chân trần, sống phơi nắng, dầm sương; tối đốt lửa ngủ trong bao tải dưới 

đất, trút bỏ quần áo và quan hệ tình dục gọi là để "tiêu trừ ma quỷ dục lậu". Các 

hoạt động như thế ảnh hưởng nghiêm trọng tới thuần phong, mỹ tục và các 

chuẩn mực đạo đức truyền thống.Tin theo Lưu Văn T. và lối tu hành khác lạ 

này, ước tính có hàng trăm người từ bỏ lao động sản xuất để đi tu hành hành 

khất khiến kinh tế gia đình sa sút, con cái thất học, vợ chồng ly tán. Chân 

Không phát triển mạnh từ năm 1992 –2003 trên địa bàn 20 tỉnh, thành phố trong 

cả nước, tập trung nhiều ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hà Nội, 

Lai Châu, do đó những ảnh hưởng tiêu cực của nó tới đời sống xã hội có thể 

nói đã diễn ra trên diện rộng. 

Các HTTGM ngoại nhập thông qua các cá nhân học tập, lao động ở nước 

ngoài về, Việt kiều, người Việt kết hôn với người nước ngoài trở về nước, người 

nước ngoài đến làm ăn, sinh sống tại Việt Nam có những ảnh hưởng rất cần lưu ý 

đến văn hóa. Tiêu biểu cho các hiện tượng tôn giáo mới ngoại nhập gồm Thanh 

Hải Vô Thượng sư, Pháp Luân công, San Sư Khẻ Tộ, Phật Mẫu địa cầu (Trung 

Quốc)... Nhóm Thanh Hải Vô Thượng sư từng có mạng lưới hoạt động rộng khắp 

ở 47/63 tỉnh và thành phố trong phạm vi cả nước111 và thường thấy ở các thành 

phố lớn đặc biệt là Hà Nội, phố Hồ Chí Minh. Do các nhóm này biết khai thác 

hiệu quả các phương tiện công nghệ truyền thông, kết hợp với việc vận dụng giáo 

lý tôn giáo, lại mang nguồn gốc nước ngoài, nên nhiều người đã tin theo. Các 

nhóm này ngoài tiếp thu ảnh hưởng truyền thống văn hóa, lối sống, tâm lý của các 

 

111. Phạm Thanh Hằng (2016).“Nhận diện về “tà đạo” nhóm Chân Không, Thanh Hải Vô Thượng Sư”, tạp chí 

Nghiên cứu Tôn giáo, Số 6(156), tr. 117-128. 
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nền văn hóa ngoại lai cho nên nội dung giáo lý, cách tu tập, thực hành tôn giáo 

thường xung đột mạnh với các truyền thống văn hóa, phong tục tập quán trong 

nước. Đặc biệt là có những nhóm tập trung công kích, phủ nhận nhằm xóa bỏ các 

truyền thống văn hóa của các cộng đồng dân tộc Việt Nam, tiêu biểu như thờ cúng 

tổ tiên, thờ anh hùng, ghi công các danh nhân văn hóa...  

Nhóm Thanh Hải Vô Thượng sư trong khi đó thu hút người tin theo qua 

bộ tài liệu có tên Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát (15 quyển). 

Người tạo lập gọi mình là “Vô Thượng sư” có nghĩa là trên đầu không còn 

một ai phải học hỏi nữa. Theo đó, người theo nhóm này không thờ Phật, cũng 

không thờ cúng ông bà, tổ tiên mà thờ Giáo chủ Thanh Hải. Đồng thời, người 

tin theo được yêu cầu tuyệt đối tuân thủ các giới luật như: học ngồi thiền và 

đọc kinh sách, không chăn nuôi gia súc, gia cầm; không được phun thuốc trừ 

sâu, không khóc lóc, cúng giỗ khi người thân qua đời… Người tạo lập lại 

thường xuyên đưa các nội dung chống phá Đảng và nhà nước Việt Nam vào 

các bài giảng trong quá trình truyền đạo.Bên cạnh việc tự xưng là “Vô Thượng 

sư”, “Nữ vương”, “Phật sống”, “Thượng Đại tướng”, “Tân Thượng đế”, 

“Chúa Tái thế”, “Minh sư”..., Thanh Hải còn có những phát ngôn công kích 

các tôn giáo khác112. Hiện tượng Thanh Hải Vô thượng sư do đó đã gây ra rối 

loạn xã hội và sự mất trật tự an ninh xã hội. 

Nhiều HTTGM phát sinh ở trong nước ban đầu là những sinh hoạt tín 

ngưỡng thuần túy nặng về “mê tín” về sau bị các thế lực thù địch lôi kéo, lợi 

dụng dẫn đến các hoạt động tuyên truyền phản động, chống phá nhà nước như 

Hà Mòn, Cây Thập giá Chúa Giêsu Krits, Giáo hội Tin lành Đấng Christ Việt 

Nam...) Phần lớn các HTTGM liên quan đến chính trị hoạt động mạnh ở vùng 

các vùng sâu vùng xa, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở miền 

núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên. Những năm cuối thế kỷ XX - đầu thế kỷ 

XXI, một số hiện tượng tôn giáo mới vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên 

 

112. Phạm Thanh Hằng (2016). Bài đã dẫn., tr. 117-128. 
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bị tổ chức FULRO (một tổ chức phản động có trụ sở ở nước ngoài) lợi dụng, lôi 

kéo vào các hoạt động chống pháp Nhà nước. Cụ thể, FULRO chu cấp kinh phí, 

tiền cùng nhiều hiện vật cho những người đứng đầu các tổ chức tôn giáo và người 

dân, đồng thời hứa hẹn về việc lập nhà nước ly khai cho các dân tộc thiểu số ở 

Tây Nguyên. Trước tình hình đó, các nhân vật cốt cán của của Hà Mòn, Cây Thập 

giá Chúa Giêsu Krits, Giáo hội Tin lành Đấng Christ Việt Nam ra sức vận động 

tín đồ nhằm gây dựng các tôn giáo do họ lập ra hứa hẹn sau này sẽ trở thành quốc 

giáo của cái gọi là “Nhà nước Đề ga”. Các hoạt động này thể hiện rõ mưu đồ chính 

trị của các thế lực phản động, sử dụng chủ nghĩa ly khai để chống phá Nhà nước 

ta ở cả trong và ngoài trong suốt những năm gần đây. 

Nhóm cốt cán của Hà Mòn thường tuyên truyền: “Phải quyết tâm theo Hà 

Mòn và phát triển nhiều người cùng theo để Nhà nước Việt Nam công nhận đây 

là tôn giáo riêng của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, khi đó nước ngoài sẽ 

can thiệp thành lập Nhà nước riêng, Ksor Kơk sẽ về lãnh đạo đất nước”; “phải lôi 

kéo, vận động thêm người tham gia nhóm họp để có tôn giáo riêng cho người dân 

tộc thiểu số ở Tây Nguyên, được quốc tế giúp đỡ, không cần sự giúp đỡ của Nhà 

nước Việt Nam”; “Công giáo – Đức Mẹ hiện hình ở Hà Mòn mới là tôn giáo chính 

thức của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, vì vậy phải vận động đồng bào tổ 

chức biểu tình để thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên; không tham gia bầu 

cử, phải xé thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ba cấp”; “anh 

em ở trong nước cố gắng tin theo Đức Mẹ hiện hình ở Hà Mòn và cầu nguyện thật 

nhiều, mai mốt anh em dân tộc mình ở Mỹ về giải phóng, thành lập nhà nước 

riêng cho người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, khi đó mọi người sẽ có cuộc sống 

sung sướng, có nhiều ruộng rẫy, có nhiều ô tô”; “Hà Mòn sẽ được Giáo hoàng và 

quốc tế công nhận, giúp đỡ tiền bạc để đánh đuổi người Kinh, giao quyền tự trị 

Tây Nguyên cho người dân tộc thiểu số”, v.v…113 Năm 2013, 2014, nhằm kịp thời 

ngăn chặn các hoạt động phản động chống phá nhà nước của nhóm Hà Mòn, Tòa 

 

113. Xem: Lê Tâm Đắc. Bài đã dẫn. 
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án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên bố xử phạt nhóm cốt cán của đạo Hà Mòn (Runh, 

Jơnh, Byưk, A Tách, A Hyưm, Đinh Lứ, Đinh Hrôn, A Quyn, Ngư) với mức án 

tổng cộng là 80 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc theo Điều 87, 

Bộ luật Hình sự114. 

Hà Mòn là một ví dụ về HTTGM gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến 

đời sống xã hội. Như đã nói ở trên, bắt đầu từ năm 1999 ở các làng thuộc xã 

Hà Mòn (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), Y G. - người tạo lập - đã tuyên 

truyền rằng mình nhìn thấy Đức mẹ Maria hiện hình, truyền sứ điệp về “Ngày 

tận thế” sắp đến. Thông điệp này gây ra tâm lý hoang mang nơi người tin theo 

mà chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Họ phải niệm Đức mẹ, đọc kinh “Kính 

Đức mẹ”, thường xuyên làm lễ dâng hoa, góp tiền trang trí nơi thờ tự. Làm 

như thế sẽ được lên Thiên đàng…115 Y G. còn nói rằng rằng đọc kinh, sám 

hối, đóng góp nhiều tiền sẽ xóa được tội lỗi, bệnh tật, thoát khỏi khổ đau, bất 

hạnh, xóa được nợ ngân hàng, không phải lao động vất vả, sống tự do, không 

cần nhà nước, chính quyền… Đặc biệt, nhóm này đưa ra những quy định mang 

tính ép buộc. Người đã theo không được rời bỏ, trong gia đình vợ hoặc chồng 

đã theo mà người kia không theo thì phải bỏ nhau…116 Việc Hà Mòn lợi dụng 

hiện tượng Đức mẹ hiện hình để thu hút tín đồ nhưng tổ chức sinh hoạt theo 

giáo lý, giáo luật riêng vấp phải sự phản đối của Giáo hội Công giáo ở địa 

phương và Tòa giám mục Kon Tum117. Các hoạt động của Hà Mòn gây ra 

những mâu thuẫn chia rẽ sâu sắc giữa các cộng đồng có đạo, cụ thể là giữa 

các tín đồ theo Hà Mòn với các tín đồ theo Công giáo, đạo Tin Lành. Do đó, 

 

114. Xem: Lê Tâm Đắc. Bài đã dẫn. 

115. Nguyễn Hồng Dương (2014). “Hiện tượng tôn giáo mới phái sinh từ Ki tô ở nước ta hiện nay”, Chủ nghĩa 

Hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và trên thế giới, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh, tr. 279. 

116. Nguyễn Hồng Dương (2014). Sđd., tr. 279. 

117. Nguyễn Hồng Dương (2014). Sđd., tr.281. 
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các hoạt động của Hà Mòn không chỉ ảnh hưởng tới đời sống tôn giáo, đời 

sống văn hóa mà còn tạo nên tình hình bất ổn về an ninh trật tự ở địa phương. 

Nhóm Dương Văn Mình với tin đồn về sự xuất hiện Đấng cứu thế gây 

hoang mang trong người dân, khiến họ không yên tâm lao động, sản xuất. Theo 

các khảo sát đã được thực hiện, những người đi theo các HTTGM hầu hết thuộc 

tầng lớp lao động bình dân, phần nhiều là phụ nữ trung và cao tuổi như cán bộ về 

hưu, người cao tuổi, dân nghèo thị xã, thị trấn, người có hoàn cảnh éo le, mắc 

bệnh, có trình độ văn hoá hạn chế. Những người này thuộc nhóm dễ bị tổn thương 

trong xã hội. Nếu họ bị các HTTGM lợi dụng và lạm dụng, họ càng bị thiệt hại 

nhiều hơn. 

Ảnh hưởng về kinh tế đối với người tin theo có thể thấy trong sự ảnh hưởng 

về thời gian lao động sản xuất. Nhiều người do tin theo "giáo chủ" và lời dạy về 

tu hành, giành lấy cơ hội "lên thiên đàng" mà bỏ bê lao động, sản xuất. Thậm chí 

có nhóm tuyên truyền về "xả phú cầu bần", "xả thân học đạo" thành ra người ta 

còn bị lo lắng về việc sở hữu của cải, vật chất làm ảnh hưởng đến việc "đắc đạo" 

và "giải thoát". Sự mê lầm đó ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của cá nhân và 

gia đình. Đồng thời, theo một nhóm tôn giáo mới, người ta thường phải cóchi phí 

cho việc "mua" các dịch vụ (chữa bệnh, trừ tà, cầu may, giải vận đen), mua những 

vật phẩm như bùa, kinh sách, đồ thờ, đồ ăn, uống... Đặc biệt, nhóm Thanh Hải Vô 

thượng sư tổ chức các mạng lưới chi nhánh ở 47/63 tỉnh thành phố, kết hợp giữa 

hoạt động truyền giáo với dịch vụ cung cấp vật phẩm cho tín đồ (như băng đĩa, 

sách báo, quần áo, tranh ảnh, trang sức, thực phẩm chay...) Thanh Hải đề ra nghi 

lễ “đồng tu” bắt buộc các tín đồ phải ăn chay trường, tham gia các buổi sinh 

hoạt tôn giáo ở một số địa điểm cụ thể, cùng mặc đồng phục, nhau nghe băng 

đĩa, đọc kinh, xem tivi, phát bài giảng của sư phụ, ngồi thiền để “khai ngộ”. 

Từ hoạt động này, một số lượng lớn vật phẩm đã được các tín đồ tiêu thụ. Hơn 

nữa, ảnh hưởng về kinh tế sẽ nặng nề nếu người tin theo có bệnh không đến 

bệnh viện để bệnh nặng thêm, hoặc chi phí quá nhiều cho các nghi lễ cầu cúng 

theo lời "giáo chủ"... 
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Đã có một số HTTGM thông qua các hình thức tu tập mang danh nghĩa cứu 

thế, chữa bệnh để lạm dụng tiền bạc, tài sản của tín đồ. Biểu hiện này rõ nhất là 

nhóm Chân Không của Lưu Văn Ty (Hà Tĩnh), bắt các tín đồ mới tham gia phải 

nộp tiền cúng dường, thực hiện hành xác, sau khi trải qua thử thách mới được 

thu nạp, hàng này đi khất thực để mang tiền về cho giáo chủ. Với việc đề ra pháp 

tu “xả phú cầu bần”, "giáo chủ" bắt các tín đồ nộp thật nhiều tiền (“thọ ký”) thì 

mới được đắc đạo. Có không ít các trường hợp tin theo mang cả gia sản của gia 

đình nộp cho giáo chủ gây ra những thiệt hại nặng nề về kinh tế cho các gia đình 

tín đồ. Điển hình là các trường hợp M.V.T (Thanh Hóa) chặt phá hết cây 

cối,vườn tược, đốt nhà trị giá trên 100 triệu đồng để điăn xin; P.T.T (Nghệ 

An) bỏ gia đình theo đạo Chân Không, suốt 7 năm từng đi khất thực ở Hà Nội, 

Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa... Tiền xin được nộp hết cho "thầyy". Có 

nhiều bằng chứng cho thấy Lưu Văn Ty sử dụng nguồn tiền mà tín đồ góp vào 

việc cá nhân như mua nhà, xây nhà to đẹp...118 

Nhóm Dương Văn Mình tuyên truyền trong đồng bào Mông rằng Dương 

Văn Mình là Bậc Cứu thế, lập ra các nhóm cầu hồn để giúp bà con để chữa bệnh 

và giải thoát khỏi khổ đau. Theo đó, nhiều đồng bào người Mông ở Thái Nguyên, 

Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang đến làm lễ cầu hồn phải nộp cho Dương Văn 

Mình tiền, thuốc lá, chè, đường119. Nhóm Hà Mòn cũng tuyên truyền về ngày tận 

thế và việc lên Thiên đàng sau khi chết để bắt các tín đồ phải thường xuyên làm 

lễ dâng hoa Đức Mẹ, đóng góp nhiều tiền bạc và vật chất để xây dựng và trang trí 

nơi thờ tự nhằm có được ân sủng của Đức Mẹ...120 Những đóng góp đó đòi hỏi 

người ta phải dành ra một phần thu nhập của cá nhân hay gia đình để đóng góp. 

 

118. Phạm Thanh Hằng (). Bài đã dẫn, tr.117-128. 

119. Nguyễn Hồng Dương (2014), “Hiện tượng tôn giáo mới phái sinh từ Kitô giáo ở nước ta hiện nay”, trong sách: Chủ 

nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, tr. 283. 

120. Nguyễn Văn Minh (2017).Những hiện tượng tôn giáo mới ở một số dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên 

hiện nay, Nxb. Công an nhân dân, tr. 270. 
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Ngoài những ảnh hưởng chung như nêu trên, còn có những ảnh hưởng trực 

tiếp đến cá nhân người tin theo. Trước tiên là những ảnh hưởng tiêu cực đối với 

đời sống tinh thần. Khi "giáo chủ" vùng miền núi phía Bắc và khu vực Tây 

Nguyên tuyên truyền về ngày tận thế, các tai họa sắp diễn ra, sự sống – cái chết, 

thiên đàng - địa ngục... Nhóm Vàng Chứ tung tin trong cộng đồng dân tộc Mông ở 

các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên rằng: “Năm 2000 quả đất 

và mặt trời va vào nhau vỡ tung, con người sẽ chết hết, ai muốn sống phải khấn Bố 

Trời (Chúa Trời) và theo Mình (Dương Văn Mình). Ai theo Dương Văn Mình sẽ 

được lên Trời... sẽ có cuộc sống sung sướng, bát đĩa bằng vàng, người trẻ không 

già, người già sẽ lột xác, người chết sẽ sống lại”121. Tại khu vực Tây Nguyên, bà 

H’Đ. (nhóm Amí Sara) tuyên truyền trong cộng đồng một số dân tộc thiểu số ở 

tỉnh Đắc Lắc rằng, ngày tận thế sắp xảy ra, những ai theo đạo Amí Sara sẽ được 

lên Trời122. Y G. cùng nhóm cốt cán của đạo Hà Mòn tung tin trong cộng đồng 

người Ba na, người Xơ đăng ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắc Lắc rằng, Trái 

đất sẽ có ngày tận thế, ai tâm niệm cầu nguyện Đức Mẹ thì sau khi chết linh hồn 

được cứu rỗi lên Thiên đường, còn nếu không sẽ bị đày xuống Địa ngục chịu hình 

phạt đau đớn123. Các nhóm này thường lợi dụng tình trạng thiếu thông tin ở các 

vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền các nội dung 

“mê tín dị đoan”, khiến cho người dân hoang mang, lo sợ, từ đó phải lựa chọn đi 

theo các tôn giáo do họ lập ra để nhận được sự cứu rỗi, giải thoát, v.v... Trong khi 

đó, một số tôn giáo phân bố ở khu vực đồng bằng của người Kinh thường đề ra 

các quy định tu tập nghiêm ngặt thậm chí mang tính ép buộc, khiến cho người 

tin theo rơi vào trạng thái tâm lý lo sợ nếu không thực hiện đầy đủ theo quy 

định thì bản thân tín đồ và gia đình sẽ gặp phải những tai họa. Nhiều người 

 

121. Dẫn theo: Nguyễn Phú Lợi (2019).Hiện tượng Dương Văn Mình: Một hướng tiếp cận, Tạp chí Nghiên cứu 

Tôn giáo, số 6, tr.73. 

122. Nguyễn Văn Minh (2017). Sđd, tr.193-197. 

123. Dẫn theo Nguyễn Văn Minh (2017). Sđd., tr.270. 
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tin theo của các nhóm Chân Không, Thanh Hải Vô Thượng sư… phải bỏ nhà 

đi lang thang hoặc đi theo phục dịch “giáo chủ” vì lo sợ tu tập sai cách sẽ 

mang lại hậu họa cho gia đình và người thân. Những "tuyên truyền" và "dọa 

dẫm" như thế gây tâm lý hoang mang, lo lắng, mất đi sự an tâm và sự tin tưởng vào 

chính quyền trong người dân. 

Tiếp theo là những ảnh hưởng của các hiện tượng tôn giáo mới đối với vấn 

đề sức khỏe, tính mạng của người tin theo. Gần đây, trên các phương tiện truyền 

thông, sách báo,giới khoa học đặc biệt quan tâm tới tác dụng tích cực trong chữa 

bệnh, cải thiện sức khỏe của một số hình thức tu tập như ngồi thiền, ăn chay, khí 

công... Từ thực tế trên, có không ít các hiện tượng tôn giáo mới đã khai thác vấn 

đề chữa bệnh, luyện tập sức khỏe để thu hút tín đồ. Trong đó, vấn đề chữa bệnh 

trong thực hành tôn giáo chia thành hai xu hướng, đó là áp dụng các hình thức 

luyện tập sức khỏe (gần với phương pháp khoa học) và áp dụng các hình thức 

chữa bệnh tâm linh (mang tính chất mê tín).  

Xu hướng thứ nhất là các hình thức tu tập để rèn luyện sức khỏe. Một số hiện 

tượng tôn giáo mới phát sinh trong nước trên cơ sở tiếp thu khai thác các phương 

pháp ăn chay, ngồi thiện trong Phật giáo trong các hình thức rèn luyện thân tâm 

nhưng không nhiều. Trong khi các hiện tượng tôn giáo ngoại nhập có xu hướng 

khai thác mạnh các hình thức rèn luyện sức khỏe, chẳng hạn như Pháp Luân công 

có các hình thức luyện tập dưỡng sinh và khí công... Trong đó, tầng lớp bình dân 

đến với các hiện tượng tôn giáo mới chủ yếu ở yếu tố tôn giáo và chữa bệnh 

(không cần thuốc), trong khi phần nhiều người trí thức đến với các HTTGM chủ 

yếu ở yếu tố tăng cường sức khỏe. 

Xu hướng thứ hai là khai thác các hình thức chữa bệnh bằng bằng "tâm linh". 

Thực ra, hình thức chữa bệnh bằng kích thích niềm tin vào quyền năng siêu nhiên và 

không dùng thuốc khá phổ biến trong các tôn giáo từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, 

trên thế giới và ở Việt Nam. Trong thời gian gần, "chữa bệnh tâm linh" xuất hiện 

gắn liền với hoạt động của một số HTTGM của người Kinh ở Miền Bắc (ảnh 

hưởng từ Phật giáo và tín ngưỡng dân gian), chẳng hạn như chữa đủ các loại bệnh 
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chủ yếu bằng nước thánh mà thực chất là nước lã hoặc nước đun sôi để nguội đổ 

vào chén, bát hoặc đựng vào chai hay bình mở nắp đặt lên bàn thờ, uống nước này 

sau khi cúng lễ và cầu khấn. Với một số HTTGM ở các vùng dân tộc thiểu số ở 

miền núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên, do chịu ảnh hưởng từ Công giáo và 

đạo Tin Lành, cách thức chữa bệnh bằng cầu nguyệnkhá phổ biến. 

Đáng chú ý, các nhóm tôn giáo mới ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây 

Nguyên sử dụng các hình thức chữa bệnh mang màu sắc mê tín diễn ra khá phổ 

biến. Bà H’Đin N. (Amí Sara) giải thích việc đau ốm là do Chúa. Đồng thời tự 

xưng mình là “Thiên sứ của Chúa”có khả năng cầu nguyện để chữa khỏi mọi căn 

bệnh cho người tin theo Amí Sara; Siu P. (nhóm Pơ khắp Brâu) tự nhận có đủ khả 

năng chữa trị bệnh tật. Những người đi theo Pơ khắp Brâu bị ốm không được uống 

thuốc hay đến bệnh viện mà phải đến nhà ”giáo chủ” để tổ chức cầu nguyện chữa 

bệnh bằng cách uống nước giếng của nhà ông (do Chúa ban); Nhóm Hà Mòn 

tuyên truyền rằng, người tin theo đến dâng hoa và cầu nguyện Đức Mẹ tại nhà Y 

G. vào ngày 20 hằng tháng sẽ không bị ốm đau, khi chết sẽ được lên Thiên đường 

cùng Đức Mẹ...124 

Các hình thức chữa bệnh bằng nước thánh trong cộng đồng người Kinh và 

chữa bệnh bằng cầu nguyện trong cộng đồng các dân tộc thiểu số của các hiện 

tượng tôn giáo mới mặc dù không trực tiếp gây chết người song do quá tin tưởng 

vào các phương pháp này làm cho tín đồ bị bỏ lỡ các cơ hội trị bệnh theo phương 

pháp y học hiện đại. Trên thực tế, đã có các trường hợp người tin theo ở Hà Nội, 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ bị thiệt mạng khi tin tưởng vào các phương pháp chữa bệnh 

của những người đứng đầu các hiện tượng tôn giáo mới thờ Long Hoa Di Lặc…125 

Ở Tây Nguyên, năm 2010 cũng xảy ra trường hợp một nam thanh niên 17 tuổi bị 

chết do tin vào cách thức cầu nguyện chữa bệnh của nhóm Pơ khắp Brâu126. 

 

124. Xem: Nguyễn Văn Minh (2017).Sđd., tr.193-276. 

125. Xem: Lê Tâm Đắc (2015).Mấy đặc điểm về các hiện tượng tôn giáo mới ở Miền Bắc hiện nay, Tạp chí 

Nghiên cứu Tôn giáo, số 4, tr.113 và 117. 

126. Xem: Nguyễn Văn Minh (2017). Sđd., tr.222. 
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"Đạo Phạ Tốc" của “giáo chủ” Cà Văn Liêng (vua Liêng) ở bản Pahé, xã 

Tranh Đấu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La trong đỉnh điểm của việc tuyên truyền 

niềm tin cực đoan, bi kịch khảm khốc đã diễn ra vào đêm 20/10/1993. Dưới sự 

dẫn dắt của “vua Liêng”, 53 đạo hữu đã tiến hành một cuộc tàn sát tập thể, tự đâm 

chém, đập đầu nhau đến chết rồi hỏa thiêu. Tuân theo lệnh của “giáo chủ”, những 

người được giao nhiệm vụ sau cùng cũng dùng súng kíp tự sát để “cùng mau 

chóng được về Nước Trời”127. 

Có thể nhận thấy với một số hiện tượng tôn giáo mới bị xếp vào nhóm "cực 

đoan" với những hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức  xuất hiện ở nước ta trong 

những năm gần đây như Chân Không (Hà Tĩnh), Phạ Tốc (Sơn La), Chặt ngón 

tay (Thành phố Hồ Chí Minh)...,128 thường có các lễ nghi phản văn hóa, như đốt 

các loại thực phẩm, đập bỏ bàn thờ gia tiên, tự sát thương (chặt ngón tay), tự tử, 

v.v…129 Những hành vi này xâm phạm nghiêm trọng tới thân thể, thậm chí là tính 

mạng của tín đồ, trở thành mối nguy hiểm cho xã hội và đe dọa cuộc sống người 

dân. 

Tóm lại, ảnh hưởng của các HTTGM diễn ra ở nhiều mức độ khác nhau, tác 

động đến cá nhân hoặc nhóm. Sự hiện diện và hoạt động của các HTTGM tác 

động đến đời sống tôn giáo, văn hóa, kinh tế... nói chung theo cả hai chiều hướng 

tích cực và tiêu cực. Trong thực tế ở Việt Nam, các HTTGM nảy sinh trong nước 

thường gây ra các tác động theo chiều hướng tiêu cực nhiều hơn là tích cực. 

3.1.3. Những khó khăn, thách thức đối với quản lý nhà nước về hoạt động tôn 

giáo 

Sự xuất hiện hàng loạt ở nhiều dạng thức, màu sắc, quy mô, và ở nhiều địa 

phương của các HTTGM gây ra rất nhiều khó khăn, thử thách cho các cơ quan 

quản lý nhà nước về tôn giáo nói riêng và cho hệ thống tổ chức chính trị nói chung. 

 

127. Vụ Công tác Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương (2007). Sđd., tr. 85. 

128. Đỗ Quang Hưng, “Các hiện tượng tôn giáo mới và đời sống chính trị xã hội Việt Nam hiện nay. 

129. Phạm Văn Phóng, Nguyễn Văn Nhụ (2008). “Nhìn nhận về “Đạo lạ” ở nước ta trong những năm gần đây, 

Nghiên cứu Tôn giáo, số 9/2008, tr. 44-50. 
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Những khó khăn và thử thách này có hai phương diện chính: phương diện đảm 

bảo quyền tự do tôn giáo và phương diện quản lý những loại hội nhóm bé nhỏ 

mang màu sắc tôn giáo. 

1.1.3.1. Vấn đề đảm bảo quyền tự do tôn giáo 

Việt Nam đã tham gia các công ước quốc tế về quyền con người và trong đó 

có những điều khoản về quyền tự do tôn giáo. Hiến pháp bản mới nhất năm 2013 

cũng như Luật tín ngưỡng, tôn giáo (2016) đều ghi rõ vai trò của nhà nước trong 

đảm bảo quyền tự do tôn giáo. Sự đảm bảo này bao gồm cả việc tôn trọng và bảo 

đảm quyền tự do tôn giáo của người có tôn giáo và quyền tự do không tôn giáo. 

Các HTTGM xuất hiện sau năm 1986 trên một số phương diện đều có thể 

coi là có tính tôn giáo. Các nhóm này có ý tượng cụ thể về đối tượng thờ cúng, có 

cố gắng tạo lập nghi lễ, tổ chức người tin theo thành một cộng đồng. Thậm chí có 

những nhóm cũng đi làm từ thiện, tuân thủ các quy định của nhà nước, và nộp 

đơn xin được đăng ký hoạt động với tư cách là tôn giáo chứ không phải là một 

cộng đồng được thành lập vì mục đích nào khác. Tóm lại thì người ta có quyền 

tin theo một chủ thuyết tôn giáo nào đó và diễn tả niềm tin đó qua thực hành nghi 

lễ và lối sống. Chỉ trong trường hợp mà từ niềm tin đó lại có những hoạt động, 

hành vi làm tổn hại đến người khác, vi phạm pháp luật thì mới bị xử lý hay cấm 

đoán. Vậy nếu chưa xảy ra việc vi phạm pháp luật và xâm lấn quyền lợi của người 

khác, việc cấm đoán, không cho hoạt động dễ rơi vào vi phạm quyền tự do tôn 

giáo. Đây cũng là cái ranh giới mờ nhạt và không ổn định mà các HTTGM thường 

bám lấy để tồn tại và chờ đợi cơ hội để được hợp thức hóa. 

Đồng thời, trong số những HTTGM có nguồn gốc từ nước ngoài, có những 

HTTGM đã được nhiều nơi trên thế giới thừa nhận là tôn giáo mới, cho phép hoạt 

động. Do đó vấn đề các nhóm này đặt ra là tại sao ở Việt Nam lại không được 

hoạt động. Bên cạnh đó, có những HTTGM cũng gặp những cách ứng xử khác 

nhau bởi các nhà nước khác nhau. Ví dụ, nhóm Pháp luân công hầu như chỉ bị 

cấm và đàn áp ở Trung Quốc. Ở nhiều quốc gia khác như Australia, Mỹ… nhóm 

này được phép hoạt động bình thường. Nhất quán đạo cũng là một HTTGM được 
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thừa nhận rộng rãi. Giáo hội Thống nhất có hoạt động ở nhiều quốc gia. Nhóm 

Chứng nhân Giê hô va chỉ gặp vấn đề với chính quyền ở những nơi bắt buộc mọi 

công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự (ví dụ như Singapore). Thách thức trong 

trường hợp này là Việt Nam sẽ theo cách ứng xử nào? Nếu cấm đoán, có thể bị 

dư luận quốc tế quy kết vào vấn đề vi phạm quyền tự do tôn giáo. 

1.1.3.2. Quản lý các hội nhóm bé nhỏ mang tính cách tôn giáo 

Các HTTGM đều tồn tại trong những nhóm nhỏ, không ổn định, luôn thay 

đổi về cả chủ thuyết thờ cúng, vị trí hoạt động, phương thức xây dựng và quản lý 

cộng đồng người tin theo. Các nhóm này thường rất linh hoạt về địa điểm hoạt 

động, tên gọi… Các nhóm này “lúc mọc, lúc lặn”, cho nên khó theo dõi và nắm 

bắt tình hình thực tế cũng như dự đoán các diễn biến tiếp theo. Từ một ý tưởng 

tôn giáo ban đầu, nếu có người tin theo và hưởng ứng, thì ngay cả nhóm đứng đầu 

bị xử lý theo pháp luật, luôn có những cá nhân khác tái tạo lại ý tưởng thờ cúng 

và khôi phục cộng đồng thờ cúng với sự khác biệt đôi chút. Ví dụ rõ rệt là nhóm 

Phạ Tốc nơi người Thái, ngay cả khi “giáo chủ” đã đi tù, thì vẫn còn có những cốt 

cán tái lập hoạt động ở đâu đó trong những bản làng xa xôi ở vùng núi cao phía 

Bắc. Một ví dụ khác là ý tưởng về “vua ra” nơi cộng đồng Mông chưa bao giờ tắt 

lụi hoàn toàn. Luôn có những nhóm nổi lên sử dụng ý tưởng này để tạo lập những 

cộng đồng thờ cúng, với những tên gọi khác nhau. 

Đặc biệt là mỗi khi gặp sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng thì 

các nhóm này rút vào hoạt động ngầm ẩn, rất khó phát hiện. Khi thuận lợi thì lại 

bước ra và khuếch trương hoạt động, thu hút người tin theo. Có những nhóm ở 

khu vực miền núi, hoạt động trải dài các vùng địa lý khó tiếp cận. Có những nhóm 

mượn danh các tôn giáo lớn, tưởng như là các cộng đồng tín đồ của các tôn giáo 

lớn. Có nhóm lại dựa vào những nguồn hỗ trợ về kinh phí và phương thức hoạt 

động từ các thế lực chính trị bên ngoài lãnh thổ. 

Thực tế này khiến công tác quản lý nhà nước với các HTTGM gặp rất nhiều 

khó khăn. Khó khăn từ ở việc chờ đợi một “công thức ứng xử” vốndễ áp dụng dứt 

khoát và mau chóng trong thực tế mà không bị vướng vào các vấn đề pháp lý và 
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quyền con người. Khó khăn còn ở làm sao nhận diện đâu là các HTTGM, đâu là 

các HTTGM mang tính nguy hại, đâu là các nhóm thờ cúng của các tôn giáo đã 

được nhà nước cho phép hoạt động hoặc có thể được cho đăng ký hoạt động, 

chẳng hạn như các nhóm nhỏ thuộc vô vàn các hệ phái Tin Lành khác nhau. Khó 

khăn còn ở đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý về tôn giáo vẫn chưa đồng đều ở 

các địa phương về nhận thức và năng lực xử lý tình huống. Một điều rất dễ thấy 

là khi đại diện chính quyền đến kiểm tra, thì hầu như không có hoạt động gì đáng 

kể, cũng không có ai khiếu nại. Khi chính quyền không hiện diện thì mọi việc lại 

diễn ra sôi động. 

Như một nhà nghiên cứu đã chỉ ra, cho đến nay trong hệ thống văn bản pháp 

luật của Nhà nước ta chưa có các nội dụng quy định cụ thể đối với hiện tượng tôn 

giáo mới, chưa từng xuất hiện về mặt ngôn từ nhắc đến tôn giáo mới130. Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo (2016) không có quy định nào cho "hiện tượng tôn giáo mới" 

mà chỉ nêu các điều kiện để một hội nhóm thành lập trên cơ sở niềm tin tôn giáo 

được phép cấp đăng ký hoạt động. Về mặt quản lý nhà nước hiện nay, trong khi 

chờ đợi Nhà nước ban hành các quy định luật pháp cụ thể về vấn đề này, hệ thống 

quản lý các cấp áp dụng biện pháp quản lý hành chính (các loại giấy phép đăng 

ký hoạt động, giấy phép đăng ký thành lập tổ chức tôn giáo). Với các hiện tượng 

có bằng chứng rõ ràng về tuyên truyền “mê tín dị đoan”, vi phạm quy định của 

pháp luật, làm ảnh hưởng an ninh trật tự - xã hội... Chính quyền địa phương căn 

cứ các luật khác để áp dụng các biện pháp kiểm soát, xử lý. Sau cùng, chính quyền 

chủ yếu dùng phương pháp vận động. Vận động người tạo lập tuân thủ các quy 

định pháp luật nếu không phải tự đóng cửa cơ sở thờ cúng của mình; vận động 

người dân từ bỏ, không ủng hộ, không tin theo. Đây là cách xử lý mềm dẻo trước 

 

130. Đỗ Quang Hưng, “Một số nhận định về “hiện tượng tôn giáo mới” ở Việt Nam hiện nay, Chủ nghĩa Hậu hiện 

đại và phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và trên thế giới, Nxb. ĐH QG HCM, tr. 251. 
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một hiện thực xã hội còn khá mới mẻ, đồng thời vừa đảm bảo các nguyên tắc về 

tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

Bên cạnh đó, khó khăn trong quản lý còn liên quan đến những đối tượng thờ 

cúng lại là các nhân vật chính trị. Ví dụ, các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh thường 

thờ cờ Tổ quốc và ảnh/tượng Bác Hồ. Rất khó để dỡ bỏ, đóng cửa những nơi thờ 

cúng hay cấm đoạn sự tôn thờ ấy, trong bối cảnh toàn Đảng toàn dân đẩy mạnh 

việc học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh và các hoạt động tưởng nhớ đóng góp 

của người cho đất nước viễn diễn ra hàng ngày. 

Một khó khăn nữa cho công tác quản lý là sự bất hợp tác của phần nhiều các 

HTTGM. Trong vị thế không được thừa nhận, thậm chí bị đe dọa xóa bỏ, các 

nhóm này thiên về trốn tránh, bất hợp tác với chính quyền. Có nhóm còn thách 

thức chính quyền khi tự tin vào sự phù trợ từ đấng siêu nhiên mà mình thờ cúng. 

Các tôn giáo lớn luôn có tổ chức, có cơ quan trung ương và lãnh đạo. Do đó chính 

quyền làm việc với lãnh đạo các tổ chức tôn giáo đó luôn dễ dàng. Nhưng các 

HTTGM không như vậy. Các nhóm này có thể là một cá nhân, hay một nhóm 

lãnh đạo, có thể là một người lãnh đạo mà có thể là không ai cả. Các niềm tin và 

thực hành một khi đã lan truyền, cứ lúc mọc, lúc lặn, tái diễn... Do đó việc quản 

lý của cơ quan chính quyền gặp rất nhiều khó khăn thậm chí là bất khả thi. 

Cho nên, ảnh hưởng của các HTTGM ở đây chính tạo ra nhiều rắc rối, khó 

khăn, nhiều tình thế tiến thoái lưỡng nan cho các cơ quan quản lý nhà nước về tôn 

giáo nói riêng và cho cả hệ thống chính trị nói chung. Nếu địa phương không làm 

tốt công tác quản lý, sẽ bị cơ quan trung ương khiển trách, và dư luận lên tiếng. 

Nhưng nhân lực, trí lực ở địa phương là hữu hạn, không thể dành quá nhiều nguồn 

lực cho quản lý các nhóm nhỏ bé và lúc ẩn lúc hiện như vậy. 

3.2. Dự báo xu hướng của các hiện tượng tôn giáo mới trong thời gian tới 

Cho đến hôm nay, các HTTGM du nhập hay phát sinh ở Việt Nam từ sau Đổi 

mới đã trải qua gần 4 thập niên. Tất nhiên, có hiện tượng xuất hiện trước, có hiện 

tượng xuất hiện sau, nhưng phần lớn đều có khoảng thời gian không phải là ngắn 

cho sự tồn tại. Dù sao, giới quản lý tôn giáo và công chúng cũng đã không còn bỡ 
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ngỡ, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của các hiện tượng như thế. Tuy thế, về bản 

chất, các HTTGM đều không ổn định, có thể tùy biến linh hoạt trước những thay 

đổi của hoàn cảnh xung quanh mình. Vậy câu hỏi đặt ra là tình hình HTTGM ở 

Việt Nam trong thời gian sắp tới là như thế nào? Có thể đưa ra những dự đoán 

nào về xu hướng của các hiện tượng ấy. Dưới đây là một số dự đoán về xu hướng 

của các HTTGM ở Việt Nam trong thời gian tới dựa trên những giới thiệu và phân 

tích mà tài liệu này đã tổng hợp và phân tích. 

3.2.1. Tiếp tục xuất hiện các HTTGM mới hơn 

Như đã nói ở trên, các HTTGM sẽ luôn xuất hiện, bất kể trong môi trường xã 

hội như thế nào. Người ta sẽ luôn tìm kiếm những loại hình niềm tin và thực hành 

sao cho phù hợp nhất với những mong cầu cá nhân mình. Sẽ luôn có người không 

tìm thấy câu trả lời trong bất cứ tôn giáo nào có sẵn, và mở rộng sự tìm kiếm sang 

những dạng thức mới mẻ, hiện đại, phù hợp với lối sống, cách nghĩ và tâm thức 

của họ. Quy luật cũng kinh tế thị trường cũng có thể áp dụng ở đây: có “cầu” sẽ 

có “cung” và “cầu” tăng thì “cung” sẽ tăng. Nghĩa là có người tìm kiếm những 

điều mới mẻ trong niềm tin và thực hành tôn giáo, thì sẽ có người tìm cách đáp 

ứng. 

Các HTTGM mới cũng có thể nảy sinh trên tàn dư của những gì các hiện 

tượng đi trước đã tạo ra để lại. Như trên đống cây khô, mầm xanh mới có thể mọc 

lên. Những ý tưởng hay mô tip phổ biến như thờ cúng anh hùng dân tộc, “sống 

khôn chết thiêng”, “thời mạt pháp”, “tận thế”, “thần, Phật của kỷ nguyên mới”, 

“hội Long Hoa”, “quốc tổ”, “Tiên-Rồng”, “thiên mệnh”, “diệt khổ”, “giải thoát”, 

“cứu độ”, v.v… vẫn còn nguyên đó như những nguyên liệu có sẵn cho sự nhào 

nặn, chế tác thành những ý tưởng thờ cúng mới. 

Đồng thời, các xu trào của đời sống tôn giáo trên thế giới sớm hay muộn sẽ 

tác động đến Việt Nam. Tác động ở đây là nói đến việc tự điều chỉnh để học theo, 

sao chép, bắt bước; là sự tiếp nhận và tái tạo. Theo cách nào đi nữa, các xu trào 

thịnh hành cũng sẽ được tiếp nhận, hoặc là sao chép nguyên bản, hoặc là cải biên 

phần nào đó phù hợp với tình hình trong nước. Trên thế giới, khi một HTTGM đã 
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đủ vững mạnh, nó sẽ tìm cách lan rộng và phát triển ở tầm mức quốc tế. Đặc biệt, 

các quốc gia mới chuyển đổi theo nền kinh tế thị trường, vốn chịu sự biến đổi xã 

hội mạnh mẽ, thường có xu hướng bị hấp dẫn bởi văn hóa, giá trị ngoại lai, là 

những mảnh đất màu mỡ cho các HTTGM tìm đến để chiếm lĩnh “thị phần”. Ở 

đây, nguồn “cung” tăng cũng có thể tác động đến “cầu”. Nghĩa là có nhiều “chào 

mời” về niềm tin và thực hành tôn giáo mới mẻ cũng kích thích việc người ta tìm 

hiểu và theo như một sự thể nghiệm hơn. 

Trong tương lại gần, xu thế giao lưu, hội nhập thế giới ngày càng tiếp tục 

được đẩy mạnh. Việc giao lưu quốc chắc chắn sẽ còn mang đến Việt Nam nhiều 

loại hình tôn giáo, trong đó có tôn giáo mới. Việc tiếp thu hay đi theo tôn giáo 

mới thậm chí không cần có việc cá nhân người nước ngoài nhập cảnh vào trong 

nước mà truyền đạo bởi giờ đây việc đó đã diễn ra dễ dàng qua môi trường trực 

tuyến. Cùng với năng lực ngoại ngữ ngày càng tốt hơn, người Việt Nam ở trong 

nước cũng sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận và tiếp thu các loại hình tôn giáo xa lạ theo 

kênh cá nhân, tự nguyện, và không chịu sự quản lý của tổ chức tôn giáo nào trong 

nước. 

Người nước ngoài đến Việt Nam làm việc, học tập, sinh sống (tạm thời hoặc 

lâu dài) cũng sẽ gia tăng. Hoàn toàn có khả năng họ mang theo tôn giáo của mình 

mà tôn giáo đó lại lại là tôn giáo mới lạ với người trong nước. Nói từ góc độ đảm 

bảo quyền tự do tôn giáo, thì niềm tin và thực hành của họ cần được tôn giáo, 

miễn là không diễn ra sự vi phạm pháp luật. 

Hơn nữa, du học sinh, người đi lao động nước ngoài trở về, người gốc Việt 

hồi hương, sẽ vẫn tiếp tục mang về nước các loại hình tôn giáo mới mẻ. Điều này 

tương tự như nhiều người đã mang Tin Lành về nước từ Đông Âu hay Hồng Kông 

và Ma Cao giai đoạn những thập niên 90 sau Đổi mới. Điều đáng lưu ý là họ tiếp 

nhận tôn giáo ở nước ngoài, nhưng khi về nước sẽ còn duy trì quan hệ với tổ chức 

ở nước ngoài, và không thể loại trừ khả năng chính họ sẽ là các đầu mối cho việc 

truyền bá, gây dựng cơ sở cho tôn giáo mới đó ở ngay trong nước. 
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Do đó, xu thế tiếp nhận thêm các HTTGM có nguồn gốc nước ngoài là xu thế 

không tránh khỏi. Cùng với sự khả năng nảy sinh các HTTGM trong nước, thì 

tổng thể các HTTGM sẽ còn có sự đa dạng hóa trong tương lai. Sự hiện diện ngày 

càng nhiều yếu tố nước ngoài sẽ còn làm cho câu chuyện HTTGM phức tạp và 

nhiều thách thức. 

3.2.2. Các HTTGM cũ trở nên khép kín, suy yếu và biến mất 

Mặc dù các HTTGM có thể vẫn xuất hiện, nhìn tổng thể, các HTTGM ở Việt 

Nam đi theo xu thế vơi bớt, suy yếu dần theo thời gian. Điều này cũng theo quy 

luật diễn ra với các HTTGM, khi mà sức sáng tạo, năng lượng và những điều các 

hiện tượng này mang đến cho công chúng trở nên quen thuộc, nhàm chán. Hơn 

nữa, điều quan trọng với sự củng cố và sâu sắc của niềm tin tôn giáo nơi người tin 

theo là những trải nghiệm thực chứng của họ về quyền năng của đấng siêu nhiên 

được tôn thờ. Sau những lần rộ lên về quyền năng của đấng siêu nhiên và trải 

nghiệm quyền năng đó thông qua chữa bệnh, tiên tri, phán bảo, v.v… người ta bắt 

đầu nhận ra những điều chỉ là đồn thổi và hứa hẹn, nhận ra những điều lặp lại. 

Đặc biệt là đối với tôn giáo, điều có ý nghĩa, thậm chí mang tính quyết định đến 

tạo lập và duy trì niềm tin nơi con người là thực chứng và trải nghiệm sự đáp trả 

cho những cầu xin và trông đợi. Đến một lúc nào đó, tất cả chỉ là hứa hẹn và 

những lời cầu xin rơi vào hư vô, người ta sẽ bỏ cuộc. Hầu hết các HTTGM đều 

suy yếu đi trước tiên là bởi số người tin theo không còn giữ được như ban đầu. 

Thậm chí, còn có những người sau khi nhận ra việc tham gia nhóm không mang 

lại điều như kỳ vọng, chưa kể còn mất tiền và thời gian… trở thành nhân tố phê 

phán, thậm chí khiếu kiện. Bên cạnh đó, công tác nhận diện, nghiên cứu, đánh 

giá, và quản lý của các cơ quan chính quyền từ địa phương đến trung ương đã có 

nhiều bước tiến và kinh nghiệm trong ứng xử với các HTTGM. Rất khó để các 

hiện tượng này có thể tổ chức những sự kiện sinh hoạt tập thể, gây sự chú ý nơi 

công cộng.  

Các nguyên nhân trên dẫn đến thực tế là các HTTGM sẽ suy yếu và biến mất. 

Thực tế, sau giai đoạn xuất hiện ào ạt “như nấm mọc sau mưa” của những năm 
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1990 thế kỷ 20, các HTTGM đã xuất hiện thưa thớt hơn. Khảo sát hiện nay cho 

thấy nhiều hiện tượng chỉ còn tồn tại là những tên gọi, không còn người thực hành 

thờ cúng, không còn cộng đồng người tin theo, không còndấu hiệu của sự kế thừa. 

Những hiện tượng nhỏ như “đạo Chân không”, “đạo Tiên–Rồng”, “đạo Cô Non”, 

“đạo bà Cấm” , v.v… đều đã chấm dứt hoạt động. Những người sáng lập đã không 

còn tổ chức những hoạt động theo nhóm như trước. Những nhóm lớn như Tâm 

linh Hồ Chí Minh, Tâm linh nước Việt Nam, Đoàn 18 Phú Thọ, Long Hoa Di 

Lặc… hiện đều gần như tan rã, thu hẹp và giảm tần suất hoạt động, tồn tại trong 

những phân mảnh nhỏ bé. “Đạo Hà Mòn”, “Phạ Tốc”, “Canh tân đặc sủng”, 

‘Thanh Hải Vô thượng sư” chỉ còn số ít người thực hành, chủ yếu là tại gia và hầu 

như không còn người dẫn dắt. 

Trong số hơn 100 HTTGM, theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phần 

nhiều có số tín đồ dưới 100, rải rác ở các tỉnh, thành. Nhiều hiện tượng chỉ còn 1, 

2 người duy trì hoạt động, không tổ chức sinh hoạt tập thể131. 

3.2.3. Các HTTGM biến đổi và thích ứng với bối cảnh mới 

Các HTTGM, như đã trình bày ở trên, vừa không ổn định, vừa có khả năng 

thích ứng với những biến động của điều kiện bên ngoài. “Kinh sách” cũng là cái 

chưa hoàn chỉnh, chưa ổn định, lúc nào cũng có thể bổ sung, thay đổi. Tương tự, 

nghi lễ, quy định nội bộ, đòi hỏi về tu hành hay tổ chức cộng đồng cũng có thể 

tùy biến. Những điểm này khiến cho các HTTGM luôn có thể biến đổi, tự làm 

mới mình do đó có thể tồn tại lâu dài hơn. 

Kể từ lúc xuất hiện, và trước những thay đổi của chính sách và pháp luật của 

Nhà nước, các HTTGM cũng dần có kinh nghiệm hơn trong cách thích ứng. Họ 

sẽ tránh hoặc che giấu tốt hơn khi thực hiện những việc thường bị phê phán và chỉ 

trích, chẳng hạn như phàn nàn về hiện thực xã hội, công kích các tôn giáo chủ lưu, 

 

131. Xem: Nguyễn Ngọc Quỳnh và Nguyễn Thị Quế Hương (2021). “Tình hình các hiện tượng tôn giáo mới tại 

một số tỉnh, thành ở Việt Nam hiện nay”, trong kỷ yếu hội thảo Hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay: 

thực trạng và giải pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hà Nội, ngày 15/6/2021. 
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tụ tập đông người qua đêm không xin phép chính quyền sở tại, phát tán kinh sách 

tự biên soạn, tổ chức các dịp lễ lớn làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng… 

Một trong những biểu hiện cho sự thích ứng với bối cảnh mới còn là việc các 

nhóm tôn giáo mới khai thác những thành tựu mới của khoa học, cụ thể là trong 

kết nối và nhóm họp trên môi trường trực tuyến. Các nhóm sẽ đẩy mạnh cách kết 

nối, tạo hội nhóm, tìm kiếm người tin theo tiềm năng, truyền giảng niềm tin, 

hướng dẫn thực hành tu tập,... qua các nền tảng kết nối xã hội trực tuyến đã quen 

thuộc với mọi người. Theo cách này, các nhóm tôn giáo mới sẽ không bị giới hạn 

về địa bàn hoạt động, không phải lo vấn đề đi lại đến những nơi xa xôi, lo tìm địa 

điểm nhóm họp, không cần xây dựng cơ sở thờ cúng, không lo việc lưu trú qua 

đêm mà không báo cáo chính quyền. Các nghi lễ hay hoạt động chữa bệnh, rèn 

luyện sức khỏe có thể phát trực tiếp qua các nền tảng quen thuộc như Facebook, 

Zalo, Zoom, Google meet, v.v… Nếu có vấn đề tiền bạc, chi phí, người tin theo 

có thể thực hiện qua chuyển tiền vào tài khoản cá nhân… Thậm có những HTTGM 

lúc ban đầu sẽ chỉ nói chuyện khoa học, khuyên răn người dân những điều tốt đẹp, 

không thu khoản tiền nào và cũng không đụng chạm đến chuyện chính trị. Vấn đề 

là chỉ khi người ta tin theo và tiến sâu hơn vào một lộ trình đã sắp đặt trước, thì 

những chuyện liên quan đến thu tiền, vận động đóng góp, mua bán vật phẩm thờ 

cúng, v.v.... mới bày đặt ra. Những câu chuyện như "Câu lạc bộ tình người" ở Hà 

Nội năm 2020-2021 cho thấy những xu hướng mới vẫn có thể nảy sinh. 

3.2.4. Các HTTGM sẽ tiếp tục đòi hỏi được chính quyền thừa nhận 

Cùng với tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo theo Hiến pháp 2013 

và áp dụng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (2016) cũng như các nghị định hướng dẫn 

thực hiện vào thực tiễn, việc cấp đăng ký hoạt động cho các nhóm tôn giáo đã trở 

nên minh bạch và dễ dàng hơn. Những gì nói trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo liên 

quan đến thủ tục cấp đăng ký và công nhận tư cách pháp nhân cho tổ chức tôn 

giáo rõ ràng có thể mang lại những hi vọng cho các HTTGM. 

Thực tiễn, có những HTTGM từ nhiều năm qua đã luôn nỗ lực không mệt mỏi 

trong việc gửi thông điệp của mình lên các cấp quản lý cao nhất, khẳng định đường 
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hướng của mình và yêu cầu được chấp thuận cho đăng ký hoạt động. Có những 

HTTGM còn tìm cách vận động thêm những người ủng hộ mình là giới trí thức, 

các nhà khoa học, thậm chí là thành viên phụ trách văn hóa của một số lãnh sự 

quán nước ngoài tại Việt Nam. 

Càng ngày vấn đề đặt ra sẽ càng là một áp lực. Theo Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo, nếu một nhóm minh chứng được lịch sử hoạt động ổn định, không vi phạm 

pháp luật, có sự kiện toàn về giáo lý, giáo luật, có hiến chương hoạt động và có 

số lượng tín đồ ổn định, thì sẽ được cấp đăng ký hoạt động. Sau thời gian hoạt 

động ổn định 5 năm, là được đề đạt cấp tư cách pháp nhân. 

Thực tế, không một HTTGM nào muốn mình tồn tại ngoài vòng pháp luật. 

Tình trạng ngoài vòng pháp luật luôn cản trở mọi nỗ lực tìm kiếm sự huy động 

nguồn lực, tuyên truyền để mở rộng cộng đồng người tin theo… Do đó, về tâm tư 

và mong muốn, tất cả đều mong được hợp pháp hóa, được nhà nước chấp thuận, 

như một tiền đề để được cộng đồng xã hội rộng lớn hơn chấp thuận. 

3.2.5. Khả năng xuất hiện HTTGM mới có tác động tiêu cực trở nên thấp hơn 

Trải qua giai đoạn những thập niên đầu, cả chính quyền và xã hội đều bỡ ngỡ 

trước sự xuất hiện của các HTTGM, trong đó có các HTTGM đậm tính mê tín và 

hầu như chỉ gây ra những tác động tiêu cực. Khi đó, sự lúng túng, thiếu nhất quán 

trong cách ứng xử với các hiện tượng này đôi khi làm chúng có sự phát triển mạnh 

mẽ hơn do công chúng tò mò và muốn tìm hiểu "những gì nhà nước cấm". 

Hiện nay, có thể nói cơ quan chính quyền các cấp đã giàu kinh nghiệm hơn 

cũng như có nhiều cơ sở pháp lý hơn trong phát hiện, xử lý và ngăn chặn những 

hậu quả xấu của HTTGM. Hệ thống chính trị ở các địa phương cũng nắm bắt 

nhiều hơn về cách ứng xử với các HTTGM và phòng tránh những sự kiện tiêu cực 

xảy ra. Những kinh nghiệm rút ra khiến cho chính quyền các cấp có sự chủ động 

hơn về nguyên tắc và đường hướng ứng xử, tránh lặp lại những vấn đề cũ, đồng 

thời sớm can thiệp khi có diễn biến tiêu cực. 

Công chúng nói chung cũng đã nhận được thông tin nhiều hơn so với trước 

đây về các HTTGM có động cơ và mục đích không trong sáng. Đó là kết quả của 
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nỗ lực tuyên truyền của nhà nước trong nhiều năm qua. Do đó, có thể nói những 

“giáo chủ” chủ trương những giáo thuyết đậm tính mê tín, hoang đường, phản văn 

hóa sẽ khó có thể lôi kéo dụ dỗ được nhiều người tin theo như trước đây. 

Do đó, có thể nói trong tương lai, khả năng xuất hiện và lan rộng của các 

HTTGM không lành mạnh, có xu hướng cực đoan và gây tác động xấu đến cá 

nhân và nhóm là sẽ thấp hơn. Điều này không có nghĩa là chúng ta chủ quan, 

buông lơi sự giám sát trước các dấu hiệu và hành vi vi phạm pháp luật của nhóm 

hay cá nhân thuộc các nhóm này. 

3.3. Khuyến nghị một số nguyên tắc về ứng xử với các hiện tượng tôn giáo 

mới 

Các HTTGM dù tồn tại trong các cộng đồng bé nhỏ, lại có những tác động 

ảnh hưởng đa chiều đến xã hội, do đó đang đặt ra những vấn đề không thể làm 

ngơ. Vấn đề lớn nhất vẫn là cần ứng xử như thế nào đối với các hiện tượng này 

để đảm bảo hài hòa xã hội, tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân, và kiến 

tạo một môi trường tôn giáo lành mạnh, công bằng cho tất cả mọi người.  

Mọi ứng xử với các HTTGM cần dựa trên một số nguyên tắc về quan điểm 

và hành động. Thứ nhất, việc suy tư, tìm kiếm, tin theo các niềm tin tôn giáo mới 

mẻ là một nhu cầu cần được thừa nhận nơi người dân. Như Hiến pháp 2013 và 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo (2016) đã quy định, mọi người được tin theo bất cứ 

niềm tin nào và pháp luật bảo hộ quyền này. Bất cứ ai thủ đắc niềm tin tôn giáo 

đều không bị xử phạt hay hạn chế. Nhưng biểu hiện của niềm tin đó ra hành vi mà 

hành vi đó có đủ bằng chứng minh chứng rằng đã vi phạm quy định của pháp luật 

thì sẽ bị xử lý. Thứ hai, trong đời sống tôn giáo, sự xuất hiện các nhóm, hay cộng 

đồng thờ cúng có phương diện mới mẻ, xa lạ là điều tất yếu. Do đó phản ứng vội 

vàng và thể hiện quyết tâm ngăn chặn hay loại bỏ gay gắt và tức khắc là không 

phải cách làm phù hợp. Thứ tư, trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi 

hành vi đều căn cứ trên pháp luật đã ban hành để đánh giá. Các HTTGM nếu đáp 

ứng các yêu cầu của Luật tín ngưỡng, tôn giáo thì sẽ được cấp đăng ký hoạt động 
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tùy theo phạm vi hoạt động, tiến tới công nhận về mặt tổ chức. Nhà nước cho đến 

nay không đưa ra quy định pháp luật cụ thể và riêng biệt nào đối với các HTTGM.  

3.3.1. Khuyến nghị về ứng xử của chính quyền nhà nước đối với các HTTGM 

3.3.1.1. Giữ cách tiếp cận rộng và thận trọng trước các HTTGM 

Đây là nguyên tắc cần có sự áp dụng triệt để và nhất quán giữa chính quyền 

trung ương và các chính quyền cấp địa phương. Thực tiễn khảo sát cho thấy nhiều 

năm qua và cho đến tận giai đoạn hiện nay giữa chính quyền trung ương và các 

chính quyền cấp địa phương vẫn tồn tại khoảng cách về nhận thức, đánh giá, và 

ứng xử với các HTTGM. Cho đến nay, chính quyền trung ương chưa đưa ra một 

tuyên bố chính thức nào trên phương diện truyền thông đại chúng về quan điểm 

của mình trước các HTTGM. Chẳng hạn như định nghĩa, phân loại, cách nhận 

diện, khả năng thừa nhận… Các văn bản hướng dẫn hành động cho các chính 

quyền địa phương đều là các văn bản lưu hành nội bộ. Một số tài liệu công bố 

rộng rãi dưới dạng sách tham khảo (lưu hành nội bộ)132 hoặc sổ tay133 thì lại không 

đến từ cơ quan nhà nước chuyên và chịu trách nhiệm quản lý hoạt động tôn giáo. 

Vấn đề tiếp theo là các văn bản này được hiểu và vận dụng khác nhau giữa các 

địa phương. Thêm nữa, việc tìm hiểu đi đến khẳng định một nhóm thực hành hành 

vi tôn giáo có phải là một HTTGM là một khó khăn với các chính quyền cấp địa 

phương, đặc biệt là cấp xã, nơi cán bộ phụ trách về tôn giáo chủ yếu là kiêm 

nhiệm. 

Có một số HTTGM vừa mang trong mình vấn đề quan hệ quốc tế, vừa có yếu 

tố dân tộc thiểu số, lại vừa có yếu tố tôn giáo. Những trường hợp phức tạp như 

thế cần có sự kiến nhẫn, từng bước bóc tách vấn đề để có biện pháp giải quyết phù 

hợp nhất, tránh để bùng phát thành vấn đề rắc rối. 

Đã tồn tại hai thái cực trong ứng xử với các HTTGM. Một thái cực là thể hiện 

quan điểm cứng rắn, xiết chặt quản lý, đấu tranh, tuyên truyền… hướng đến loại 

 

132. Ban Dân vận Trung ương, Vụ công tác tôn giáo (2007). Sđd. 

133. UBND thành phố Hà Nội 
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bỏ hoàn toàn các hoạt động của HTTGM tại địa phương. Nếu không có sự tìm 

hiểu kỹ, cũng có thể một nhóm hoạt động tôn giáo lành mạnh, hài hòa, thuộc tôn 

giáo đã được nhà nước cấp đăng ký hoạt động bị đối xử như thành viên của một 

HTTGM nằm ngoài vòng pháp luật. Một thái cực khác lại là buông lỏng, không 

theo sát tình hình thực tế, và chỉ can thiệp khi có sự kiện đáng lo ngại xảy ra. Cả 

hai cách này đều không ổn. Một mặt, sẽ đụng chạm trực tiếp đến vấn đề quyền tự 

do về niền tin cá nhân, trong đó có quyền tự do tôn giáo, cái mà Việt Nam luôn bị 

nước ngoài để ý và lên tiếng can thiệp. Mặt khác, thiếu sự thu thập thông tin, nắm 

sát tình hình, thì các sự kiện đáng tiếc như “người tin theo” bị tổn hại về sức khỏe, 

danh dự, tiền bạc… vẫn luôn có thể xảy ra.  

Vì thế, nguyên tắc ở đây là các cơ quan nhà nước cần có cách tiếp cận rộng, 

đa chiều đối với vấn đề các HTTGM. Khi có dấu hiệu phát sinh, phát triển, cần 

phải có sự nghiên cứu thấu đáo, tìm hiểu rộng rãi, thu thập bằng chứng cụ thể 

trước khi đưa ra một phán quyết hay biện pháp ứng xử nào. Sự điềm tĩnh, thận 

trọng, bắt đầu bằng lắng nghe và tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau sẽ 

đảm bảo cách ứng xử công bằng và thỏa đáng, tránh được những phản ứng tiêu 

cực, khiến vấn đề nhỏ thành vấn đề lớn. 

3.3.1.2. Phân cấp mức độ gây tác động xấu của HTTGM làm căn cứ ứng xử 

Khi đã có sự nhận diện rõ ràng, đánh giá được bản chất và những tác động 

của các HTTGM cụ thể, cần có sự phân cấp mức độ gây tác động, để làm cơ sở 

cho ứng xử phù hợp nhất. Sự phân cấp này đi theo phân loại các HTTGM dựa 

theo những gì các hiện tượng này đã thực hiện từ khi ra đời hay được truyền nhập. 

Theo một hướng phân loại đã vạch ra ở chương 2, chúng tôi đề xuất hướng ứng 

xử như sau 

(i). Loại có hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng, gây tác động tiêu cực đến an 

ninh chính trị và an toàn xã hội và con người 

Loại HTTGM này có một bộ phận thực chất lấy tôn giáo làm vỏ bọc cho 

những hoạt động chống phá nhà nước, gây chia rẽ dân tộc. Cho đến nay, đây thực 

chất là các nhóm lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị, kích động thù hằn dân 
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tộc, kêu gọi ly khai, tự trị, v.v… Dù các nhóm này đã bị xử lý, các nhóm với tên 

khác nhưng là những bản sao vẫn có thể tồn tại hay phát sinh trong tương lai. 

Cách ứng xử là tăng cường phát hiện, nghiêm cấm mọi hoạt động, tiến tới xóa bỏ 

hoàn toàn. 

Bên cạnh đó, có bộ phận về bản chất cũng là tôn giáo, nhưng luôn có xu hướng 

lồng ghép vào giáo lý, thuyết giảng những tư tưởng chống đối, bôi nhọ Đảng Cộng 

sản, gây chia rẽ vùng miền cũng cần phải được kiên quyết xử lý. Các nhóm Pháp 

luân công nếu chỉ tập trung rèn luyện sức khỏe thân thể và tinh thần thì không có 

vấn đề gì. Nhưng những hoạt động như nhóm họp để tuyên truyền về sự hằn thù 

với Đảng cộng sản Trung Quốc, bí mật đón thành viên của tổ chức từ Trung Quốc 

sang hay từ hải ngoại về để tuyên truyền những vấn đề liên quan đến chính trị cần 

tuyệt đối nghiêm cấm. Các nhóm dựa vào tuyên truyền giáo lý mà thể hiện quan 

điểm chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và lý tưởng xây dựng đất nước và bảo 

vệ sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cũng cần phải loại bỏ. Các nhóm kích thích, 

nuôi dưỡng lập khu tự trị, "nhà nước riêng" đòi quyền lợi cho "dân tộc bản địa" 

đều phá hoại những thành tựu của việc xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc và 

phát triển đất nước bền vững. 

Đề xuất của chúng tôi do đó là các nhóm rơi vào phân loại thứ nhất cần có sự 

giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời những sai phạm lặp lại, và kiên quyết xóa bỏ. 

(ii). Loại có xu hướng cực đoan về tư tưởng, có hành vi phản văn hóa, reo rắc 

nhiều điều mê tín 

Các HTTGM thuộc phân loại này về bản chất là có niềm tin và thực hành tôn 

giáo. Tuy nhiên chúng có dấu hiệu rõ ràng về tư tưởng tôn giáo mang tính cực 

đoan, nặng về đòi hỏi niềm tin vô điều kiện từ phía người dân. Thời Đổi mới, 

chúng ta đã từng chứng kiến một số nhóm có hành vi kỳ quái, tự làm tổn hại thân 

thể và tính mạng của thành viên. Ngoài ra, còn có những nhóm tuyên truyền sự 

phê phán cách ứng xử của nhà nước với các anh hùng dân tộc, các liệt sĩ trong các 

cuộc kháng chiến gần đây, nói xấu theo hướng phủ nhận các tôn giáo chủ lưu…  
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Có không ít HTTGM đề cao việc từ chối việc chữa bệnh tại bệnh viện hay 

dùng y học hiện đại. Ngược lại, khẳng định tính hiệu quả qua các cách chữa bệnh 

dùng quyền năng siêu nhiên của đấng thiêng họ thờ cúng; có nhiều nhóm chỉ cho 

người bệnh uống nước trắng đặt lên bàn thờ; có nhóm tác động đến cơ thể người 

bệnh bằng chân tay; có nhóm chỉ yêu cầu người bệnh tu tâm dưỡng tính và cầu 

nguyện; có nhóm tìm kiếm và thử nghiệm việc dùng “năng lực ngoại cảm”,  “sức 

mạnh tâm linh”, "năng lượng trường sinh học", v.v… Vấn đề là khi người ta chỉ 

tin và dựa vào các cách chữa bệnh như thế này, người ta đứng trước những nguy 

cơ lớn như bỏ qua cơ hội kịp thời can thiệp bằng y học hiện đại khi bệnh trở nặng 

dẫn đến mất tính mạng. Sự mê lầm tới mức như vậy cần phải được vận động xóa 

bỏ, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. 

Những nhóm như thế này cần được chính quyền và các tổ chức xã hội giám 

sát chặt chẽ, kịp thời vận động để tránh bị biến tướng, sa vào những hành vi làm 

ảnh hưởng đến văn hóa xã hội cũng như an ninh chính trị, tôn giáo. 

(iii). Loại đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân, chưa có hành vi vi phạm 

pháp luật, đạo đức xã hội 

Trong thực tế, có nhiều HTTGM chủ trương sự giản dị về nghi lễ thờ cúng, 

kêu gọi và đề cao đạo đức, nhấn mạnh tu dưỡng cá nhân về tâm trí và thân thể, 

khuyến khích làm việc thiện, và sống có trách nhiệm với môi trường xung quanh, 

không thực hiện những hoạt động làm xáo động nơi công cộng. Tóm lại, có nhiều 

nhóm chỉ chú trọng thực hành tôn giáo thuần túy, không gây ảnh hưởng tiêu cực 

gì đến văn hóa xã hội và an ninh quốc gia.  

Với những nhóm như thế, khuyến nghị trong tài liệu này là nhà nước và các 

cơ quan quản lý hoạt động tôn giáo ở địa phương chỉ cần thu thập thông tin, nắm 

bắt hiện trạng, không nên có hành vi ngăn cấm hay cản trở. Những nhóm này phản 

ánh những nhu cầu tôn giáo, tâm linh nơi một bộ phận người dân trong xã hội và 

nhu cầu đó cần được tôn trọng. 

3.3.1.3. Vận dụng các căn cứ pháp lý đã được công bố rộng rãi 



136 

 

Ứng xử với các HTTGM có thể dựa trên sự vận động, tác động để họ chuyển 

hóa theo hướng hoạt động lành mạnh, tuân thủ pháp luật. Nhưng khi các HTTGM 

có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, chính quyền không thể làm ngơ. Cách ứng 

xử cần phải dựa vào các quy định pháp lý đã công bố. Nếu chính quyền địa phương 

chọn cách làm tùy hứng, dựa vào quyết định và cảm quan cá nhân sẽ rất dễ dẫn 

đến vi phạm pháp luật, là cơ sở cho những khiếu kiện từ chính các nhóm này, làm 

phức tạp tình hình. Các quy định pháp lý có thể áp dụng với các HTTGM có thể 

thấy trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (2016), Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy 

định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; bên 

canh đó là các điều khoản có liên quan đến các tình huống cụ thể thấy trong Luật 

Dân sự; Luật Hình sự, Luật Đất đai. 

3.3.1.4. Thường xuyên thu thập, cập nhật thông tin và chia sẻ cho công chúng 

Theo cách làm của các quốc gia tiên tiến, việc cần ưu tiên là  thường xuyên 

thu thập số liệu và công bố tình hình của các HTTGM. Theo đó, bất cứ ai cũng có 

thể tra cứu, tự tìm hiểu về bất cứ HTTGM đang tồn tại. Đó là cách tốt nhất để 

người dân có thể tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình khi đi theo một 

HTTGM nào cụ thể và hạn chế việc bị lừa gạt, tác động. Hiện nay ở Việt Nam các 

thông tin về các HTTGM vẫn hoặc là tản mát, hoặc là khó tiếp cận. Ngay khi tiếp 

cận được, người ta có thể thấy nhiều thông tin lạc hậu, hoặc được tạo ra với chủ 

ý từ đầu, thiếu tính khách quan. 

Đề xuất của chúng tôi do đó là Nhà nước tạo điều kiện cho việc thành lập một 

trung tâm cung cấp cơ sở dữ liệu tầm quốc gia về các HTTGM. Trung tâm như 

thế có thể đặt ở một viện nghiên cứu, một khoa thuộc trường đại học, hoặc tại một 

cơ sở dữ liệu công cộng nào đó phù hợp.Cơ sở dữ liệu cần được liên tục cập nhật, 

công bố rộng rãi và tạo điều kiện truy cập cho tất cả mọi người. 

3.3.2. Khuyến nghị về việc tăng cường bồi dưỡng nhận thức và kỹ năng ứng xử 

với HTTGM cho cán bộ địa phương 

Có một thực thế là ứng xử với các HTTGM ở các địa phương có sự thiếu đồng 

nhất, và trong nhiều trường hợp là không theo đúng hướng dẫn của cơ quan trung 
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ương. Cùng một HTTGM, có nơi chỉ dừng ở việc chính quyền khuyên nhủ người 

tin theo phải tuân thủ các quy định của pháp luật; có nơi lại tăng cường giám sát 

và săn đuổi người tạo lập cũng như người tin theo như một loại tội phạm. Phản 

ứng quá cứng rắn như trấn áp hay săn đuổi các HTTGM mà chưa tìm hiểu rõ bản 

chất dễ dẫn đến phản ứng nơi người dân, thậm chí là “càng cấm, càng tò mò tìm 

cách tham gia”. 

Để cán bộ địa phương có được cách ứng xử đúng với chủ trương, chính sách 

của nhà nước, và tạo ra thế trận có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ban ngành 

trong hệ thống chính trị, cũng như sự đồng nhất giữa các địa phương, nhà nước 

nên tăng cường đầu tư cho việc bồi dưỡng về nhận thức và kỹ năng cho cán bộ 

địa phương vốn có trách nhiệm theo dõi, giám sát và làm việc trực tiếp với các 

HTTGM. Chương trình bồi dưỡng vừa cập nhật về chính sách và pháp luật của 

nhà nước đối với các HTTGM, vừa thông tin về tình hình hiện tại của HTTGM 

trong và ngoài nước, vừa huấn luyện các kỹ năng cần thiết trong cách tiếp xúc, 

làm việc và ứng xử với người tạo lập hay đi theo HTTGM để đảm lối ứng xử hài 

hòa, minh bạch, hướng đến sự khuyên giải và thuyết phục thay vì áp chế, phân 

biệt đối xử cái có thể gây những phản ứng khó kiểm soát. 

3.3.3. Khuyến nghị một số nguyên tắc khi nhà nước truyền thông về các 

HTTGM 

3.3.2.1. Nguyên tắc về chọn chủ đề 

Truyền thông về HTTGM cần có sự thận trọng khi lựa chọn chủ đề. Các chủ 

đề nên ưu tiên vào làm rõ bản chất, các biểu hiện bên ngoài, các mô thức và thiên 

hướng hoạt động và biến đổi của HTTGM đã chọn. Cần hạn chế tối đã việc chọn 

các chủ đề có tính giật gân, gây tranh cãi, tạo ra tâm lý hoang mang, hoảng sợ nơi 

công chúng. Chủ đề được chọn thực hiện cần phải tính toán và dự đoán các hiệu 

ứng hay khả năng tác động đến công chúng và đến chính HTTGM. Hiện tại, các 

chủ đề được khai thác đại đa số là những cái xấu, cái tiêu cực, cái đáng sợ về các 

HTTGM, đặc biệt là các HTTGM nằm trong nhóm “có vấn đề”, nghĩa là có biểu 

hiện vi phạm pháp luật và đạo đức. Trong khi đó những chủ đề liên quan đến 
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những lối sống, văn hóa, đạo đức của những cá nhân hay nhóm theo một HTTGM 

lành mạnh chưa thấy xuất hiện. Sự thiên lệch này làm sâu thêm lối ứng xử chụp 

mũ, mang tính đàn áp dành cho các HTTGM. 

Khuyến nghị của chúng tôi với truyền thông về các HTTGM là cần đa dạng 

về chủ đề, tránh việc chỉ lặp lại các chủ đề mang tính công kích, đấu tranh loại bỏ, 

khai thác cái tiêu cực về các HTTGM; đồng thời dành dung lượng cho các chủ đề 

về các phương diện phù hợp với văn hóa và lối sống nếu có, với sự chú ý thỏa 

đáng đến các hiện tượng lành tính, đã hoặc sẽ được nhà nước cấp đăng ký hoạt 

động. 

3.3.1.2. Nguyên tắc về đảm bảo tính khách quan, trung thực 

Truyền thông trên thế giới đã từng rất thiếu khách quan, có thiên đưa tin giật 

gân, một chiều, gán nhãn đối với các HTTGM. Từng có xu hướng chỉ khai thác 

những gì kỳ bí, quái đại, từ đó thổi phồng những phương diện tiêu cực, đáng ghê 

sợ của các HTTGM. Những cách làm như thế reo rắc thêm nỗi nghi ngờ và phân 

biệt đối xử với các HTTGM, với những người tin theo, và với bất cứ hoạt động 

nào của HGTTM kể cả là những hoạt động có thiện chí, mong muốn giúp ích cho 

phúc lợi xã hội. Cách làm như thế cũng dồn chung các HTTGM vào cái gì đó xấu, 

không đáng được khuyến khích và tôn trọng. Thực tế, cách làm như vậy là vi 

phạm các nguyên tắc truyền thông, khiến cho công chúng tiếp nhận thông tin lệch 

lạc, thiếu đầy đủ về HTTGM.  

Khi làm truyền thông về một HTTGM cụ thể, người làm truyền thông không 

nên chỉ khai thác lại, chế biến lại các thông tin đã có sẵn. Điều quan trọng là phải 

có cơ sở từ thông tin thực tiễn, cần tới thực địa, và những người có liên quan cần 

được nói lên tiếng nói của mình. Xưa nay trên truyền thông đại chúng ở Việt Nam, 

rất hiếm khi người ta thấy một “người sáng lập” hay “người tin theo” nào có cơ 

hội nói về niềm tin và trải nghiệm của mình. Khi họ xuất hiện, chủ yếu là trong 

vai trò thừa nhận sai trái, hứa không tái phạm, hay làm nhân chứng chống lại 

HTTGM. 
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Đưa tin theo kiểu chỉ khai thác một số phương diện nhất định, thiếu đầy đủ 

cũng là cách đưa tin thiếu khách quan về HTTGM. Cách làm theo kiểu đấu tranh 

và chỉ tập trung vào những phương diện xấu không giúp làm cho HTTGM biến 

mất hay trở nên tốt lành hơn.  

Niềm tin tôn giáo là vấn đề cá nhân cần được tôn trọng, dù niềm tin đó có 

ngây ngô, mê lầm, hay khó hiểu như thế nào. Việc của truyền thông là đưa tin đầy 

đủ, thay vì phán xét, gán nhãn, chụp mũ một cách vội vã, coi người tin theo và 

thực hành tôn giáo mới như một loại tội phạm. Phần việc phán xét hãy để cho 

công chúng. 

Cho nên nguyên tắc chúng tôi đề xuất ở đây là đưa tin về HTTGM phải đảm 

bảo việc khai thác thông tin đầy đủ, đa chiều, là kết quả của lắng nghe, trao đổi 

và tham vấn rộng rãi. Cần phải để cho người trong cuộc có cơ hội nói ra điều họ 

suy nghĩ, tin và trải qua, bằng ngôn ngữ của chính mình. Đó cơ sở để đưa các 

thông tin khách quan cho công chúng. 

3.3.2.3. Nguyên tắc tham vấn giới học thuật 

Để đảm bảo tính khách quan và cung cấp thông tin nhiều chiều đến công 

chúng, việc tham vấn giới học thuật, tức là các nhà nghiên cứu có chuyên môn 

sâu về các HTTGM là rất cần thiết. Trong các nhà nghiên cứu về các HTTGM, 

lại có những hướng đi riêng, chẳng hạn có người tập trung vào các HTTGM liên 

quan đến nền tảng Công giáo hay Tin Lành, có người lại chuyên sâu vào các 

HTTGM có liên hệ đến Phật giáo hay tín ngưỡng dân gian. Do đó, việc tham vấn 

cần đúng người đúng chuyên môn, để đạt được chất lượng thông tin cao nhất. Đặc 

biệt, trong trường hợp HTTGM có nguồn gốc nước ngoài, cần tham vấn chuyên 

gia là người nắm được ngoại ngữ, đọc được các tài liệu gốc, đáng tin cậy. 

Việc tham vấn cũng giúp người làm truyền thông tránh vấp phải những ngộ 

nhận, sự phán xét chủ quan mang tính chụp mũ, cũng như nhầm về đối tượng. 

Bên cạnh tham vấn về nguồn thông tin và cách nhìn nhận của học thuật, người 

làm truyền thông về HTTGM cũng cần tham vấn giới nghiên cứu về nội dung sẽ 

truyền thông. Điều này giúp tránh câu chuyện truyền thông khai thác, sử dụng và 



140 

 

lặp lại nội dung và quan điểm của nhau mà không đưa ra được điểm nào mới mẻ, 

khách quan hơn. 

3.3.2.4. Nguyên tắc về sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, tiếng nói và các thông tin 

cá nhân 

Không phải tất cả những người đi theo các HTTGM đều là người bị lừa mị, 

là mê tín, và không suy xét về việc tin theo và thờ cúng của mình. Nhiều người 

có thể nói rõ những lý lẽ tại sao họ chọn đi theo một HTTGM. Trong bối cảnh 

xây dựng nhà nước pháp quyền, mọi người có quyền làm điều mình tin và thấy 

thuyết phục miễn là không vi phạm pháp luật. Nhà nước hiện chỉ nghiêm cấm các 

hành vi lợi dụng tôn giáo để trục lợi cá nhân hay xâm phạm đến quyền lợi của nhà 

nước hoặc người khác. Nếu chưa chứng minh được điều đó, không thể đối xử với 

người ta như một loại tội phạm. 

Mặt khác, nhiều HTTGM lại gắn với vấn đề dân tộc, do xuất phát từ và tồn 

tại trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các vấn đề dân tộc và tôn giáo vốn dĩ đã nhạy 

cảm về chính trị, đụng tới vấn đề tôn giáo mới còn nhạy cảm hơn.  

 Vì vậy, việc sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, tiếng nói và các thông tin cá nhân 

về người có liên quan đến HTTGM cũng cần được tuân thủ như với những người 

bình thường khác. Ngoại trừ trường hợp đã chứng minh được là tội phạm, tất cả 

các thông tin cá nhân, bao gồm cả hình ảnh và tiếng nói của người có liên quan 

đến HTTGM cần được bảo vệ và tôn trọng, và chỉ được sử dụng khi có sự cho 

phép của họ. Ngôn ngữ sử dụng cần đảm bảo tính khách quan, trung lập, tránh 

việc chụp mũ, phán xét, miệt thị, công kích… 

3.3.3.4. Khuyến nghị về giải pháp với các HTTGM sử dụng môi trường trực 

tuyến 

Xu thế mới nhất hiện nay là nhiều HTTGM, đặc biệt các hiện tượng tồn tại 

ngoài lãnh thổ Việt Nam, đẩy mạnh việc tuyên truyền, tìm kiếm tín đồ, gây dựng 

cộng đồng trong nước chỉ sử dụng các nền tảng kết nối xã hội trực tuyến mà thực 

chất không đưa người vào trong nước. Giải pháp cần thiết là theo dõi, kịp thời 

thông tin cho người dân khi có dấu hiệu tuyên truyền mê tín, lợi dụng lòng tin để 
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khai thác tiền bạc, thúc đẩy các hành vi vi phạm pháp luật nơi người tin theo, v.v... 

Khi có đủ bằng chứng, chính quyền có thể gửi yêu cầu đến các công ty cung cấp 

dịch vụ mạng xã hội trực tuyến để đóng băng hoặc xóa tài khoản của nhóm/tổ 

chức hoặc người tạo lập.  

Tiểu kết 

Chuyên đề này đã phân tích những ảnh hưởng đa chiều của các HTTGM trong 

quá trình phát sinh và phát triển. Chúng tôi đặc biệt lưu ý những ảnh hưởng theo 

chiều hướng xấu, tiêu cực đến đời sống tôn giáo, an ninh, trật tự xã hội của các 

HTTGM có xu hướng cực đoan và có động cơ không trong sáng. Tiếp đó, chương 

này đưa ra những dự báo về tình hình của các HTTGM trong thời gian tới. Những 

dự báo này cho thấy câu chuyện nảy sinh và những ảnh hưởng không thể coi nhẹ 

của các HTTGM là lâu dài. Trên cơ sở phân tích ảnh hưởng và dự đoán diễn biến 

trong thời gian tới, tài liệu đề xuất 4 nhóm khuyến nghị với cơ quan nhà nước về 

cách ứng xử với các HTTGM. Những đề xuất này chủ yếu tập trung vào vấn đề 

chủ trương, quan điểm và những hành động cụ thể đối với chính quyền các cấp 

và với giới truyền thông khi thực hiện đưa tin về các HTTGM. 
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KẾT LUẬN 

 

Tài liệu này được biên soạn với mục đích cung cấp những thông tin cơ bản và 

quan trọng nhất về các HTTGM ở Việt Nam trong giai đoạn từ Đổi mới đến nay. 

Tài liệu bắt đầu với trình bày khái lược về các HTTGM. Điều này là cần thiết bởi 

chúng ta cần biết các quốc gia trên thế giới tiếp cận vấn đề này như thế nào và có 

những kinh nghiệm ứng xử như thế nào. Hơn nữa, nhiều HTTGM đã và đang tìm 

đến Việt Nam, không loại trừ khả năng ảnh hưởng đến sự phát sinh và phát triển 

các hiện tượng tương tự trong nước.  

Chúng tôi cũng đã trình bày bức tranh chung về lịch sử phát sinh và phát triển 

của các HTTGM ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. Thực tế, các HTTGM ở Việt 

Nam rất phong phú. Có hiện tượng du nhập từ bên ngoài vào, có hiện tượng phát 

sinh trong nước, có hiện tượng phát sinh nơi cư dân vùng đồng bằng, có hiện 

tượng chỉ hiện hữu trong đồng bào các dân tộc thiểu số sống ở vùng miền núi. Có 

hiện tượng dựa vào các truyền thông tôn giáo đã có, lại có hiện tượng khá mới mẻ 

và độc lập trên nhiều phương diện. Có hiện tượng cơ bản là lành, không đáng lo 

ngại. Có hiện tượng có xu hướng biến đổi theo chiều hướng tiêu cực, gây tổn hại 

đến cá nhân người tin theo, và làm xáo trộn an ninh, trật tự của cộng đồng. Do đó, 

điều cần thiết là khái quát nhận thức của Đảng và của giới nghiên cứu khoa học 

xã hội ở Việt Nam về các hiện tượng này, trên các phương diện như nguyên nhân 

phát sinh, phát triển; mô thức vận hành và phạm vi hoạt động, cùng các đặc điểm 

cơ bản.  

Tài liệu đã lập luận rằng các HTTGM không xuất hiện từ hư không. Chúng 

xuất hiện trên cơ sở tôn giáo và xã hội nhất định. Tài liệu này cố gắng làm rõ các 

vấn đề cơ bản gồm nguyên nhân khách quan và chủ quan cho sự phát sinh của các 

HTTGM; cơ chế tồn tại và vận hành; mô thức phát sinh, lan rộng nào; mối quan 

hệ giữa người tạo lập và người tin theo; các hoạt động tiêu biểu của các cộng đồng 

được hình thành từ các HTTGM; các đặc điểm chung của các hiện tượng đó; vấn 

đề sử dụng khái niệm và cách gọi tên. 
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Điều quan trọng không kém là Tài liệu đã khái quát cách tiếp cận và quan 

điểm của Đảng và Nhà nước ta trước các HTTGM. Việc trình bày khái quát các 

quan điểm thể hiện qua chính sách và pháp luật trong chương 1 đã giúp đưa ra 

một định hướng xuyên suốt cho biên soạn tài liệu và dẫn hướng cho truyền thông 

về các hiện tượng này ở Việt Nam. 

Thực tế, việc nhận diện một HTTGM có khá nhiều thử thách. Một phần, các 

hiện tượng này luôn rất đa dạng, không ổn định. Phần khác, chúng có xu hướng 

lệ thuộc, tái tạo các truyền thống tôn giáo đã có. Xác định những đặc điểm chung 

nhất, là rất cần thiết, bởi nó giúp chỉ ra cách phân biệt các hiện tượng tôn giáo mới 

với những biểu hiện mới của các truyền thống tôn giáo, với những dạng thức tín 

ngưỡng chưa kịp nhận diện về bản chất. Tài liệu này thông qua việc chỉ ra cách 

nhận diện và phân loại hi vọng sẽ giúp người làm truyền thông rút ngắn thời gian 

nghiên cứu và quyết định cách ứng xử khi đưa tin về một hiện tượng cụ thể. 

Cũng từ việc xác định được các đặc điểm chung của các HTTGM chúng tôi 

đã đề xuất cách phân loạiđối với các hiện tượng này. Cơ bản thì sự phân loại chúng 

tôi đưa ra là dựa trên các mốc thời gian quan trọng; phân loại theo loại hình niềm 

tin; phân loại theo khu vực địa lý-dân tộc…; phân loại theo nguy cơ gây tác động 

tiêu cực đến cá nhân và xã hội, v.v... Sự phân loại sẽ giúp dễ dàng cho nhận diện, 

đánh giá, và đặc biệt là quản lý nhà nước và ứng xử của xã hội đối với các hiện 

tượng này. Đó là cơ cơ sở cho truyền thông tiếp cận vấn đề phức tạp này trên nên 

dễ dàng và tránh được sự chụp mũ, một chiều, hay chia sẻ những cách hiểu sai 

lệch. 

Để có những dẫn chứng thực tiễn, chúng tôi đã chọn giới thiệu kỹ hơn một 

số HTTGM, đặc biệt là các hiện tượng vẫn còn hoạt động trong thời điểm hiện 

nay. Các nhóm được chọn bao gồm: Long Hoa Di Lặc, Thanh Hải Vô thượng sư; 

các nhóm thờ cúng Hồ Chí Minh; Pháp luân công; Hội thánh Đức Chúa trời; Hà 

Mòn, Dương Văn Mình. 

Trong chương 3, chúng tôi đi sâu phân tích và đánh giá những ảnh hưởng 

của sự hiện diện và hoạt động của các HTTGM đến các tôn giáo chủ lưu, đến quản 

lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, đến chính các thành viên là người 
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tham gia vào các hoạt động này, và đến xã hội trên các phương diện rộng lớn 

hơn.Bên cạnh việc tìm tòi những ảnh hưởng được đánh giá là tích cực, chúng tôi 

phân tích sâu hơn những ảnh hưởng tiêu cực cần phải cảnh báo, lên án. 

Một vấn đề đáng quan tâm là làm rõ sự phản ứng, điều chỉnh, hay xu thế biến 

đổi, thích nghi của các HTTGM trước ứng xử của nhà nước. Đồng thời, tài liệu 

khái quát các xu hướng vận động, chỉ ra xu hướng vận động tất yếu cần phải nắm 

bắt của các hiện tượng này. Trên cơ sở phân tích dữ liệu thu thập được, tài liệu đã 

đưa ra những dự báo về tình hình HTTGM trong giai đoạn sắp tới. Điểm chính là 

không cần phải quá lo ngại trước sự hiện diện của các nhóm này nhưng tuyệt đối 

không được chủ quan, lơ là sự giám sát các hoạt động và chuyển biến của chúng. 

Trước các vấn đề rất hiện thực đang đặt ra, vấn đề là nhà nước cần hình thành 

những nguyên tắc ứng xử nhất quán đối với các hiện tượng tôn giáo mới để vẫn 

tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tôn giáo, nhưng vẫn hạn chế những ảnh hưởng 

tiêu cực do các nhóm này tạo ra. Nhằm góp phần làm rõ vấn đề này, tài liệu đã 

đưa ra một số khuyến nghị về chính sách và cách ứng xử đối với các hiện tượng 

này. Dù thế nào, cần lưu ý rằng các hiện tượng này sẽ luôn phát sinh và tồn tại. 

Cách ứng xử quá cứng rắn sẽ dễ dẫn đến vi phạm quyền tự do về niềm tin và 

quyền tự do tôn giáo của người dân. 

Sau cùng, tài liệu này muốn nhấn mạnh rằng sự xuất hiện, tàn lụi và lại xuất 

hiện của các HTTGM là có tính tất yếu, và thực sự đáp ứng phần nào nhu cầu tâm 

linh, tôn giáo của người dân trong bối cảnh xã hội mới. Do đó, không nên vội 

vàng hay quá nóng vội trong kết luận và ứng xử với bất cứ hiện tượng nào ta bắt 

gặp. Điều quan trọng là bình tĩnh tìm hiểu thấu đáo, đánh giá đúng bản chất và 

tình hình, từ đó đưa ra cách ứng xử phù hợp nhất trên cơ sở pháp lý. Truyền thông 

về các HTTGM cần có sự thận trọng và tỉnh táo, tránh đưa thông tin sai lệch hoặc 

không cần thiết dẫn đến hệ quả đáng tiếc như kích thích xung đột giữa tôn giáo, 

giữa các cộng đồng dân cư, hay dẫn đến mẫu thuẫn giữa người dân với chính 

quyền, kích thích các hành vi cực đoan làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững 

của xã hội. 
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Đông Nam Á: một cách nhìn so sánh”.Kỷ yếuHội thảo quốc tế“Tôn giáo và pháp 

quyền trong bối cảnh Đông Nam Á: Bước đầu thảo luận”, Hà Nội. 
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thứ XIII, tập 2 Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội. 
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cận”. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 6. 



151 

 

65. Nguyễn Quang Hưng (2017). “Vấn đề “tôn giáo mới” ở các tỉnh miền núi 

phía Bắc (qua trường hợp nhóm người Mông theo Dương Văn Mình)”, Kỷ yếu 

Hội thảo Biến đổi tôn giáo - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện 
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87. Vũ Văn Chung (2014). Tiếp cận quan hệ tôn giáo - văn hóa xem xét “hiện 

tượng tôn giáo mới” trong xã hội Việt Nam hiện nay", Tọa đàm khoa học quốc tế 

"Tôn giáo và văn hóa", Trung tâm Nghiên cứu tôn giáo đương đại, Trường 

ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, Nxb Tôn giáo, Hà Nội. 
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NHỮNG HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚI XUẤT HIỆN Ở VIỆT NAM KỂ 

TỪ ĐỔI MỚI (1986) 

(Ghi chú: Danh mục không đầy đủ này là kết quả tổng hợp thông tin từ Ban Dân 
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Mỹ 

17.  Sề A 
 

Mỹ 
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21.  Dương Văn Mình Tuyên Quang 
 

22.  Văn hóa tâm linh vô sản Hồ Chí Minh Tuyên Quang 
 

23.  Lẽ phải Đà Nẵng 
 

24.  Minh trang tự gia Đà Nẵng 
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