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LỜI MỞ ĐẦU 

Gia đình là tế bào, là nền tảng của xã hội; là yếu tố cơ bản góp phần tạo nên 

sự thành công của công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa. Trong những năm qua, Đảng và nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều 

chủ trương, chính sách pháp luật về gia đình nhằm phát huy những giá trị truyền 

thống tốt đẹp của gia đình ở Việt Nam, xây dựng gia đình ở Việt Nam ấm no, 

tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của 

đất nước, bên cạnh những thành tựu to lớn đạt được trong việc nâng cao chất 

lượng cuộc sống của các gia đình ở Việt Nam, vẫn còn nhiều vấn đề cần được 

quan tâm, giải quyết như: tình trạng ly hôn, ly thân, tảo hôn; tệ nạn xã hội xâm 

nhập vào gia đình đặc biệt là giới trẻ; vấn đề bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em 

nghiêm trọng gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội; sự tôn trọng giá trị gia 

đình ở nhiều tầng lớp xã hội, nhất là thế hệ trẻ đang bị giảm sút… 

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo. Mức độ đa 

dạng tôn giáo ở Việt Nam được xếp thứ hạng cao trong các khảo sát toàn cầu về 

đa dạng tôn giáo của Viện Pew Forum (Mỹ). Trong bối cảnh đất nước đổi mới 

và hội nhập quốc tế, mức độ đa dạng tôn giáo ở Việt Nam tiếp tục gia tăng.  

Đến tháng 12 năm 2020, ở Việt Nam có 16 tôn giáo được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo tính đến tháng đó là: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, 

Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Tôn giáo Baha’I, Tịnh độ Cư sỹ Phật hội, 

Cơ đốc Phục lâm, Phật giáo Tứ Ân Hiếu nghĩa, Minh Sư đạo, Minh lý đạo – 

Tam Tông Miếu, Bà-la-môn giáo, Mặc môn, Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn, Bửu 

Sơn Kỳ hương1. Điều đáng lưu ý là, kể từ sau khi có Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn 

giáo (2004), các tôn giáo được Nhà nước công nhận đã tăng lên nhanh chóng.  

Mối quan hệ trong gia đình là một giá trị quan trọng của mỗi con người 

thuộc tất cả mọi tầng lớp. Các tôn giáo với những đặc thù riêng của mình, thông 

 
1 Xem Danh mục các tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo tính đến tháng 

12/2020 (Kèm theo Công văn số 6955/BNV-TGCP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ).  
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qua giáo lý, lễ nghi v.v..., đã có những ảnh hưởng nhất định đối với việc điều 

chỉnh các mối quan hệ trong gia đình hiện nay. Các tôn giáo đề cao sự gắn kết 

bền chặt trong quan hệ hôn nhân, trách nhiệm nuôi dạy con cái và hiếu nghĩa với 

bậc sinh thành. Trong gia đình, cha mẹ là tấm gương để con cái noi theo. Qua 

việc thực hành nghi lễ và giáo lý tôn giáo, các bậc phụ huynh là tín đồ tôn giáo 

đã dạy con em mình rất nhiều điều răn dạy của tôn giáo. Các tôn giáo ở Việt 

Nam với những giá trị tốt đẹp của mình đã tạo lên một nét văn hóa truyền thống 

độc đáo của gia đình Việt, đồng thời đang góp phần xây dựng những gia đình 

hạnh phúc, tạo nền tảng cho sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay. 

Do vậy, việc biên soạn tài liệu một cách có hệ thống và đầy đủ nhất về giá 

trị của tôn giáo với việc xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay là điều cần 

thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Ngoài việc phục vụ trực tiếp đề án, việc 

biên soạn cuốn sách này cũng cung cấp một tài liệu hữu ích, có tính phổ thông, 

giúp cho đông đảo độc giả hiểu rõ về giá trị của tôn giáo trong việc xây dựng gia 

đình hạnh phúc ở Việt Nam, giúp độc giả có thêm tài liệu học tập, tham khảo và 

áp dụng trong đời sống. 

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

Chương 1: Cơ sở phát huy giá trị của tôn giáo nhằm xây dựng gia đình bền 

vững ở Việt Nam hiện nay 

Chương 2: Một số giá trị cơ bản của tôn giáo góp phần xây dựng gia đình 

bền vững 

Chương 3: Vai trò của tôn giáo đối với việc xây dựng gia đình bền vững ở 

Việt Nam  
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NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA TÔN GIÁO 

NHẰM XÂY DỰNG GIA ĐÌNH BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM 

 HIỆN NAY  

 

1.1. Bối cảnh gia đình ở Việt Nam hiện nay 

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường đảm bảo cho sự phát triển của 

mỗi cá nhân con người. Xã hội càng văn minh thì gia đình càng trở thành địa hạt 

quan trọng và bền vững, nơi ươm mầm, nơi định hình, giúp phát triển tối đa 

những tiềm năng vốn có của xã hội. Không có những gia đình tốt thì không thể 

có được những người công dân tốt, càng không thể có được một xã hội tốt. 

Sau hơn 30 năm kể từ khi Đổi mới, Việt Nam đã có những phát triển vượt 

bậc trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Xã hội phát triển thì gia đình 

cũng biến đổi và phát triển với những sắc thái khác nhau. Trong bối cảnh mới, 

mô hình gia đình truyền thống đang đứng trước những thách thức của sự biến 

đổi hệ giá trị. Vì thế, việc “giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam" được 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng, hình thành nhân cách, phẩm chất tốt đẹp cho 

con người Việt Nam hiện nay. 

Trên phương diện kinh tế, cùng với phát triển kinh tế, mức sống của đại đa 

số các gia đình Việt Nam hiện nay được nâng cao, qua đó cải thiện chất lượng 

sống của gia đình. Nhờ mức sống được nâng cao, trẻ em trong các gia đình có 

điều kiện tốt hơn trong việc tiếp cận hệ thống chăm sóc và giáo dục tốt hơn; 

người cao tuổi trong gia đình cũng nhận được đời sống vật chất tốt hơn. Trên 

phương diện văn hóa, xã hội, cùng với tiến trình sự mở cửa, hội nhập quốc tế, 

các gia đình Việt Nam cũng nhanh chóng tiếp nhận và hòa nhịp với những trào 

lưu chung. Các thành viên trong gia đình được tạo điều kiện để phát triển, phát 
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huy khả năng của mỗi cá nhân. Cùng với sự tăng lên của mức sống, sự phát triển 

của khoa học kỹ thuật, nhiều công việc nội trợ trước đây vốn được coi là dành 

cho phụ nữ, nay do máy móc thực hiện, nhờ đó gián tiếp giải phóng sức lao 

động cho người phụ nữ trong gia đình. Người phụ nữ đã có thể tham gia nhiều 

hơn vào các công việc ngoài xã hội, qua đó nâng cao được vị thế của bản thân 

trong gia đình và ngoài xã hội. Ngược lại, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ngày 

nay có sự gia tăng vai trò của người chồng trong việc chăm sóc, giáo dục con cái 

so với trước đây. Điều này cũng tạo ra sự chia sẻ giữa các thành viên trong gia 

đình, giúp cho mối quan hệ này trở nên bền chặt hơn. Bên cạnh đó, các gia đình 

ngày nay cũng có điều kiện để gia tăng các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, 

hưởng thụ văn hóa, qua đó tăng cường sự gắn bó giữa các thành viên trong gia 

đình.  

Quan niệm về các chuẩn mực trong gia đình đã có nhiều sự thay đổi theo 

hướng cởi mở hơn. Sự đánh giá của xã hội đối với các vấn đề như trinh tiết, 

chung sống ngoài hôn nhân, gia đình cha/ mẹ đơn thân hay việc lựa chọn sống 

độc thân, ly hôn,… không còn khắt khe như trước đây. Nếu như trước đây, gia 

đình Việt Nam ảnh hưởng sâu sắc bởi truyền thống Nho giáo, trong đó coi trọng 

nam giới với những quan niệm như “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” hay 

“cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”,… Áp lực phải sinh bằng được con trai đặt nặng 

lên vai các cặp vợ chồng, đặc biệt là gia đình người con trai cả. Tiếng nói có 

người đàn ông lớn tuổi trong gia đình có trọng lượng và thậm chí mang tính 

quyết định cho các thành viên khác. Nếu coi truyền thống Nho giáo là tiêu chí 

phân loại thì ở Việt Nam hiện nay chia làm hai mẫu hình gia đình: Nhóm thứ 

nhất là những gia đình Việt Nam vẫn giữ được cốt lõi của nền giáo dục Nho gia: 

trật tự trên dưới phân minh, người dưới nghe lời người trên, con cái phải vâng 

lời cha mẹ. Tuy nhiên, trong quan niệm và quy tắc gia đình đã “thoáng” hơn rất 

nhiều so với thời trước đây, con cái không nhất nhất mọi việc đều phải theo ý 

cha mẹ, có sự truyền đạt kinh nghiệm sống, kiến thức của cha mẹ đến con cái và 

ngược lại từ con cái đến cha mẹ. Nhóm thứ hai chủ yếu thấy ở các gia đình trẻ, 
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sự tự do cá nhân được đề cao đồng thời các thành viên được tạo điều kiện để 

phát huy giá trị cá nhân. Trên nhiều phương diện, nhóm này ảnh hưởng nhiều 

bởi lối sông phương Tây, mặt tích cực là các thành viên được tôn trọng, được 

tạo điều kiện, vai trò của cha mẹ chủ yếu mang tính định hướng hơn là quyền 

gia trưởng. Cùng với nhóm này, xuất hiện hiện tượng kết hôn muộn, chung sống 

không kết hôn hoặc không kết hôn ở một bộ phận với xu hướng ngày càng gia 

tăng. Tình trạng ly hôn hoặc gia đình đơn thân (chủ yếu là mẹ đơn thân) cũng 

trở nên phổ biến hơn và được chấp nhận dễ dàng hơn so với trước đây. Nếu như 

trước đây, việc ly hôn hay “không chồng mà chửa” bị xã hội đánh giá, miệt thị 

thì ngày nay đó được xem như việc  riêng của mỗi người, thậm chí là mang tính 

cá nhân hơn là vấn đề của một gia đình lớn.  

Kết quả các cuộc tổng điều tra dân số qua các năm cho thấy quy mô gia 

đình Việt Nam liên tục giảm trong vòng hơn 20 năm qua, từ 5,22 người/hộ gia 

đình  năm 1979 xuống còn 4,88 người/hộ năm 1989 và 4,6 người/hộ năm 1999. 

Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, quy mô hộ gia đình Việt Nam chỉ 

còn có 3,5 người/hộ2. Những con số này cho thấy xu hướng quy mô hộ gia đình 

nhỏ ở Việt Nam ngày càng phổ biến và có thể vẫn tiếp tục giảm. Xu hướng 

chuyển từ mô hình gia đình truyền thống tồn tại ba đến bốn thế hệ cùng chung 

sống dưới một mái nhà sang quy mô gia đình hạt nhân chỉ có hai thế hệ cha mẹ 

và con cái cùng chung sống ngày càng trở nên phổ biến. Quy mô gia đình thu 

nhỏ lại ảnh hưởng khá nhiều đến cấu trúc, hình thái và các mối quan hệ trong gia 

đình. sự thu nhỏ quy mô gia đình nói trên đang tạo thêm nhiều điều kiện thúc 

đẩy sự bình đẳng giới, đời sống riêng tư của con người được coi trọng hơn, giảm 

bớt những mâu thuẫn và xung đột phát sinh từ việc chung sống trong gia đình 

nhiều thế hệ. Việc sinh ít con đã trở nên phổ biến trong các gia đình, cả ở nông 

thôn và thành thị. Điều này giúp phụ nữ có nhiều cơ hội tham gia vào công việc 

 
2 (2020), Nhìn từ cuộc Tổng Điều tra dân số và nhà ở 2019: Cơ hội và thách thức từ xu hướngbiến đổi hộ gia 

đình Việt Nam, Truy cập tại Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, https://moh.gov.vn/chuong-trinh-muc-tieu-quoc-

gia/-/asset_publisher/7ng11fEWgASC/content/nhin-tu-cuoc-tong-ieu-tra-dan-so-va-nha-o-2019-co-hoi-va-thach-

thuc-tu-xu-huongbien-oi-ho-gia-inh-viet-nam tháng 11 năm 2022. 

https://moh.gov.vn/chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia/-/asset_publisher/7ng11fEWgASC/content/nhin-tu-cuoc-tong-ieu-tra-dan-so-va-nha-o-2019-co-hoi-va-thach-thuc-tu-xu-huongbien-oi-ho-gia-inh-viet-nam
https://moh.gov.vn/chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia/-/asset_publisher/7ng11fEWgASC/content/nhin-tu-cuoc-tong-ieu-tra-dan-so-va-nha-o-2019-co-hoi-va-thach-thuc-tu-xu-huongbien-oi-ho-gia-inh-viet-nam
https://moh.gov.vn/chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia/-/asset_publisher/7ng11fEWgASC/content/nhin-tu-cuoc-tong-ieu-tra-dan-so-va-nha-o-2019-co-hoi-va-thach-thuc-tu-xu-huongbien-oi-ho-gia-inh-viet-nam
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xã hội, sống bình đẳng hơn với nam giới, có điều kiện học hỏi nâng cao trình độ, 

trẻ em được chăm sóc tốt hơn. Tuy vậy, quy mô gia đình thu nhỏ cũng gây nhiều 

khó khăn trong việc chăm sóc người cao tuổi và phát triển nhân cách trẻ em. Sự 

thu nhỏ quy mô gia đình theo hướng con cái khi có gia đình riêng sống tách rời 

cha mẹ đã khiến người già có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh cô đơn và khó khăn về 

kinh tế, nhất là ở nông thôn. Rõ ràng, đã có sự độc lập tương đối giữa các thế hệ. 

Ảnh hưởng của lớp người cao tuổi đối với thế hệ con cháu đã có phần suy giảm. 

Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của cả nam và nữ có chiều hướng gia tăng. 

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 1999 thì tuổi kết hôn 

trung bình lần đầu của nữ là 22,8 và của nam là 25,4. Trong năm 2009, tuổi kết 

hôn trung bình lần đầu của nữ là 22,8 tuổi và 26,2 ở nam giới. Từ năm 1999 đến 

2009, tuổi kết hôn lần đầu chỉ tăng nhẹ ở nam và gần như không đổi ở nữ3. Kết 

quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, tuổi kết hôn trung bình lần đầu ở nữ giới 

là 23,1 tuổi và ở nam giới là 27,2 tuổi4. Nam giới ngày càng có xu hướng kết 

hôn muộn hơn so với nữ giới. Một bộ phận người trẻ hiện nay sợ kết hôn vì sợ 

mất tự do và trách nhiệm, lo lắng về việc nuôi dạy con cái... Một số khác có 

quan niệm muốn dành thời gian để phát triển sự nghiệp. Không ít người trẻ hiện 

nay muốn được sống tự do, thoải mái tận hưởng cuộc sống, có nhiều thời gian 

hơn để phát triển sự nghiệp, chăm sóc cho bản thân và cảm thấy rất ổn khi chỉ 

sống một mình. 

Bên cạnh đó, ngày nay quan niệm về hôn nhân của giới trẻ cũng nảy sinh 

một số vấn đề gây tranh cãi. Một trong số đó có thể kể đến là vấn đề hôn nhân 

đồng tính. Hôn nhân giữa những người cùng giới tính đang là vấn đề nóng đang 

được xã hội quan tâm. Theo thống kê mới nhất đến năm 2019 đã có 28 quốc gia 

và vùng lãnh thổ trên thế giới công nhận hôn nhân giữa những người có cùng 

 
3 UNFPA (2011), Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt 

Nam năm 2009, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Hà Nội. tr.15. 

Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê (2011), Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Cấu 

trúc tuổi - giới tính và tình trạng hôn nhân của dân số Việt Nam, tr.105. 
4 Tổng cục Thống kê (2019), Thông cáo Báo chí kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Truy cập tại 

https://www.gso.gov.vn/su-kien/2019/12/thong-cao-bao-chi-ket-qua-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/ 

tháng 11 năm 2022. 

https://www.gso.gov.vn/su-kien/2019/12/thong-cao-bao-chi-ket-qua-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/


 11 

giới tính như: Hà Lan, Mỹ, Pháp… Ở Việt Nam vấn đề lập pháp về hôn nhân 

giữa những người cùng giới tính được tranh luận rất sôi nổi, có hai luồng quan 

điểm trái chiều là nên công nhận hay không nên công nhận hôn nhân này. Công 

nhận hôn nhân giữa những người có cùng giới tính là một vấn đề chính trị, xã 

hội, nhân quyền và quyền công dân, cũng như vấn đề tôn giáo ở nhiều quốc gia 

và trên thế giới. Khoản 5 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định “Kết 

hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của 

Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn”. Như vậy, pháp luật Việt Nam 

quy định kết hôn là việc xác lập quan hệ vợ chồng của nam và nữ, tức là chỉ có 

nam và nữ mới có quyền đăng ký kết hôn. Trước đây theo quy định tại khoản 5 

Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000 thì kết hôn giữa những 

người cùng giới tính thuộc một trong năm trường hợp cấm kết hôn, vì là cấm 

nên sẽ đi kèm với chế tài và xử phạt cho những ai vi phạm. Tại thời điểm này 

một bộ phận trong xã hội cho rằng hôn nhân giữa những người cùng giới tính có 

thể làm suy thoái các giá trị đạo đức, thay đổi những chuẩn mực truyền thống 

của xã hội Việt Nam. Có ý kiến còn cho rằng hôn nhân cùng giới sẽ làm suy 

thoái nòi giống và đi ngược lại những giá trị của cuộc sống 

Con cái tiếp tục là một giá trị quan trọng trong các gia đình. Con cái ngày 

nay không chỉ là “bảo hiểm tuổi già” hay để “nối dõi tông đường” mà còn đóng 

vai trò là sợi dây kết nối giữa các thành viên trong gia đình, giá trị tinh thần mà 

con cái mang lại cho cha mẹ được đánh giá cao. Tuy nhiên do áp lực của công 

việc và hoạt động kiếm sống, nhiều bậc cha mẹ gặp phải khó khăn thiếu thời 

gian quan tâm, chăm sóc, giáo dục con cái; sự không thống nhất về giá trị, chuẩn 

mực giữa cha mẹ và con cái dẫn tới sự bất đồng và mâu thuẫn thế hệ diễn ra 

trong gia đình.  

Vì vậy, bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, trong bối cảnh giao lưu, toàn 

cầu hóa hiện nay cùng với mặt trái của cơ chế thị trường đã khiến cho gia đình 

Việt Nam hiện tại phải đối mặt với nhiều thách thức: sự gia tăng mạnh mẽ của 

các tệ nạn xã hội, tỷ lệ gia đình ly hôn liên tục tăng, các giá trị văn hóa truyền 
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thống trong gia đình Việt Nam ngày càng mai một, khiến ngày nay trong lớp trẻ 

có không ít người coi nhiều chuẩn mực tốt đẹp của xã hội truyền thống là cổ lỗ, 

thậm chí đôi khi là vô nghĩa đối với họ. Theo thống kê của Viện nghiên cứu Gia 

đình và Giới vào năm 2018, trung bình cả nước có trên 60.000 vụ ly hôn mỗi 

năm, chiếm tỷ lệ 30% tổng số cặp đôi. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 10 cặp 

đôi kết hôn thì có đến 3 cặp ly hôn. Trong số các cặp đôi ly hôn, 70% số vụ 

thuộc về các gia đình trẻ trong độ tuổi từ 18-30, 60% ly hôn sau từ 1-5 năm 

chung sống, nhiều trường hợp chỉ kết hôn được vài tháng hoặc vài ngày. Các 

con số kể trên mới chỉ là thống kê trung bình. Thực tế những năm gần đây, số vụ 

ly hôn còn nhiều hơn thế. Thống kê của Tòa án nhân dân tối cao cho biết, năm 

2018, các vụ hôn nhân và gia đình mà tòa án thụ lý là 262.906 vụ (trong đó ly 

hôn do mâu thuẫn gia đình chiếm tới 73,6%). Năm 2019, tòa án thụ lý 256.793 

vụ (trong đó ly hôn do mâu thuẫn gia đình chiếm 84,2%). Năm 2021, số vụ ly 

hôn do mâu thuẫn gia đình mà tòa án thụ lý chỉ là 162.072 vụ. Tuy nhiên, năm 

2021 là năm cao điểm phòng chống dịch Covid-19 với nhiều đợt giãn cách nên 

con số này có thể chưa phản ánh đúng thực tế. Thống kê cũng cho thấy tỷ lệ ly 

hôn tập trung cao tại những thành phố lớn. Đơn cử tại TP.HCM, bình quân cứ 

2,7 cặp kết hôn thì có 1 cặp ly hôn (chiếm hơn 35%). Độ tuổi ly hôn dưới 35 

chiếm 30%. Trung bình mỗi tháng, TP.HCM có từ 80-100 vụ ly hôn tại mỗi 

quận, huyện5. Kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ ly hôn và ly thân có xu hướng tăng 

lên trong giai đoạn 2009-20166. 

Thêm vào đó, tình trạng không đăng ký kết hôn có xu hướng gia tăng. Bên 

cạnh những nguyên nhân như chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn (tảo hôn), do phong 

tục tập quán lạc hậu, do thiếu sự hiểu biết pháp luật và thiếu ý thức tuân thủ 

 
5 Từ Thắng, Gia đình trẻ Việt ngày càng thiếu sự gắn bó và bền vững. Truy cập tại https://thanhnien.vn/gia-dinh-

tre-viet-ngay-cang-thieu-su-gan-bo-va-ben-vung-

post1503856.html#:~:text=Th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA%20c%E1%BB%A7a%20Vi%E1%BB%87n%2

0nghi%C3%AAn,%C4%91%E1%BA%BFn%203%20c%E1%BA%B7p%20ly%20h%C3%B4n, tháng 10 năm 

2022 
6 Số liệu Tổng Điều tra dân số và nhà ở (TĐTDS&NO) các năm 1989, 1999, 2009 và số liệu Biến động dân số 

và kế hoạch hóa gia đình (DS&KHHGĐ) năm 2016. Dẫn theo Nguyễn Hữu Minh (2022), Một số xu hướng biến 

đổi hôn nhân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, Số 1, tr. 5 

https://thanhnien.vn/gia-dinh-tre-viet-ngay-cang-thieu-su-gan-bo-va-ben-vung-post1503856.html#:~:text=Th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA%20c%E1%BB%A7a%20Vi%E1%BB%87n%20nghi%C3%AAn,%C4%91%E1%BA%BFn%203%20c%E1%BA%B7p%20ly%20h%C3%B4n
https://thanhnien.vn/gia-dinh-tre-viet-ngay-cang-thieu-su-gan-bo-va-ben-vung-post1503856.html#:~:text=Th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA%20c%E1%BB%A7a%20Vi%E1%BB%87n%20nghi%C3%AAn,%C4%91%E1%BA%BFn%203%20c%E1%BA%B7p%20ly%20h%C3%B4n
https://thanhnien.vn/gia-dinh-tre-viet-ngay-cang-thieu-su-gan-bo-va-ben-vung-post1503856.html#:~:text=Th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA%20c%E1%BB%A7a%20Vi%E1%BB%87n%20nghi%C3%AAn,%C4%91%E1%BA%BFn%203%20c%E1%BA%B7p%20ly%20h%C3%B4n
https://thanhnien.vn/gia-dinh-tre-viet-ngay-cang-thieu-su-gan-bo-va-ben-vung-post1503856.html#:~:text=Th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA%20c%E1%BB%A7a%20Vi%E1%BB%87n%20nghi%C3%AAn,%C4%91%E1%BA%BFn%203%20c%E1%BA%B7p%20ly%20h%C3%B4n
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pháp luật ở những người có trình độ học vấn thấp, nhóm nghèo, người dân tộc 

thiểu số, khu vực nông thôn thì trong những năm gần đây, tình trạng này có xu 

hướng trở nên phổ biến hơn ở nhóm thanh niên thuộc tầng lớp công nhân, sinh 

viên. Ngày nay, không ít nam nữ thanh niên đã lựa chọn cách sống chung với 

nhau mà không đăng ký kết hôn7. 

Một thực trạng khác đó là hiện tượng một bộ phận thanh niên không muốn 

lập gia đình, ngại sinh con. Họ không muốn bản thân bị ràng buộc vào cuộc 

sống hôn nhân gia đình vốn có nhiều thách thức mà muốn có cuộc sống cá nhân, 

hoàn toàn độc lập, tự do, thoải mái. Mặc dù tình trạng sống độc thân ở Việt Nam 

chủ yếu là do tác động của hoàn cảnh sống như không tìm được người phù hợp 

và do hoàn cảnh gia đình (bố mẹ già, neo đơn, kinh tế khó khăn) nhưng thực tế 

cũng có một bộ phận người sống độc thân là do bản thân họ thích cuộc sống tự 

do. Mặt khác sự gia tăng những vấn đề tiêu cực trong đời sống gia đình như: bạo 

lực gia đình, ngoại tình,… cũng được xem là các lý do khiến tỷ lệ thanh thiếu 

niên chấp nhận cuộc sống độc thân, không kết hôn ngày càng nhiều8. 

Bên cạnh tỷ lệ ly hôn đáng báo động, một trong những vấn đề xã hội nóng 

bỏng khác, đó là sự biến chất, lao vào cuộc sống hưởng thụ, ăn chơi sa đọa của 

một bộ phận thanh thiếu niên, mà nguyên nhân chính là sự thiếu quan tâm, sự 

buông lỏng giáo dục gia đình. Các nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng trẻ em 

hư thường xuất hiện trong các gia đình có những vấn đề không ổn, chẳng hạn 

như gia đình có bố mẹ ly hôn, ly thân, tình trạng văn hoá gia đình thấp, kinh tế 

gia đình quá thiếu thốn, các thành viên trong gia đình không thương yêu nhau, 

bố mẹ, ông bà thiếu phương pháp nuôi dạy con cháu…. Mặt trái của kinh tế thị 

trường, hội nhập kinh tế và giao lưu văn hóa đang làm xuất hiện sự suy thoái 

trong nền tảng đạo đức xã hội với các hiện tượng như: lối sống thực dụng, sự coi 

trọng việc làm ăn kinh tế hơn giáo dục con cái, tư tưởng coi thường đạo lý và 

 
7 Nguyễn Hữu Minh (2022), Một số xu hướng biến đổi hôn nhân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí 

Khoa học Xã hội Việt Nam, Số 1, tr. 5 
8 Nguyễn Hữu Minh (2022), Một số xu hướng biến đổi hôn nhân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí 

Khoa học Xã hội Việt Nam, Số 1, tr.6. 
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pháp lý, các tệ nạn xã hội, làm ăn lừa đảo, du nhập lối sống ngoại lai, sự lơi lỏng 

giáo dục của gia đình đối với các thành viên đang là những mối lo chung của 

toàn xã hội. 

Ngoài ra, mâu thuẫn, khoảng cách thế hệ ngày càng gia tăng. Trong bối 

cảnh Việt Nam vừa chuyển mình từ xã hội truyền thống sang xã hội hiện đại. 

Trong phần lớn các gia đình Việt Nam ngày nay thì thế hệ ông bà là những lớp 

người trưởng thành từ trong xã hội truyền thống. Họ lớn lên cùng những giá trị 

gia phong trong xã hội cũ và hiện đang sống trong những đổi thay của xã hội 

hiện đại, trong khi lớp con, cháu họ là thế hệ được sinh ra trong xã hội hiện đại 

với nhiều giá trị mới. Ở một số gia đình, giữa cha mẹ và con cái không tìm được 

tiếng nói chung dẫn đến những va chạm giữa các thành viên. Một số tệ nạn xã 

hội thâm nhập vào trong đời sống gia đình, đặc biệt trong bối cảnh mối quan hệ 

này trong một số gia đình trở nên lỏng lẻo thì đó cơ hội để những mối quan hệ 

độc hại thâm nhập vào gia đình dẫn đến tình trạng ngoại tình, ly hôn,… trở nên 

nhiều hơn.  

Một vấn đề khác đang đặt ra đối với gia đình Việt Nam hiện nay là tình 

trạng bạo lực gia đình. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam năm 

1999 đưa ra con số từ 40-80% số phụ nữ được phỏng vấn là nạn nhân của bạo 

lực gia đình  dưới nhiều hình thức khác nhau. Theo báo cáo của Bộ Công an, từ 

năm 1995 đến 2000 đã có 106 vụ án bạo lực gia đình  dẫn đến chết người. Riêng 

năm 2001, trong số 1.1000 vụ giết người trên phạm vi tòan quốc thì có tới 16% 

số vụ do người thân trong gia đình  giết hại lẫn nhau. Một nghiên cứu của Trung 

tâm Tư vấn Tình yêu, Hôn nhân và Gia đình thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, 

trong 1.665 ca bạo hành trong gia đình  có 43,6% phụ nữ bị bạo hành về thể xác; 

55,3% bị bạo hành về tinh thần và 1,6% bị bạo hành về tình. Hình thức của bạo 

lực gia đình  rất đa dạng. Các nhà nghiên cứu chia bạo lực gia đình  thành hai 

loại: bạo lực thể chất và bạo lực tinh thần hay còn gọi là bạo lực nhìn thấy được 

và bạo lực không nhìn thấy được. Bạo lực về thể chất là những hành vi đánh 

đập, cưỡng bức tình dục, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực đối với vợ, kể 
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cả việc dùng vũ lực để can thiệp vào ý muốn sử dụng các biện pháp tránh thai 

của vợ. Bạo lực không nhìn thấy được bao gồm việc sỉ nhục, chửi bới, thờ ơ, 

lãnh đạm, phớt lờ hoặc “chiến tranh lạnh”9. Một tình trạng bạo lực gia đình cũng 

hết sức nghiêm trọng đó là bạo hành đối với trẻ em. Có nhiều vụ bạo hành trẻ 

em dẫn đến hậu quả thương tâm mà người thực hiện hành vi này cũng chính là 

thành viên trong gia đình như cha dượng, mẹ kế, thậm chí cha mẹ đẻ của các 

cháu. Mặc dù những hành vi này bị toàn xã hội lên án nhưng các vụ việc tương 

tự vẫn liên tục được ghi nhận. Đây là vấn đề cần suy ngẫm và có những biện 

pháp hiệu quả hơn để ngăn chặn tình trạng này. Những vấn đề báo động không 

chỉ xảy ra đối với trẻ em mà còn nhiều vấn đề đặt ra đối với người cao tuổi trong 

gia đình. Ngày nay mặc dù đại đa số người cao tuổi có mức sống tốt hơn do sự 

tăng lên mặt bằng chung về mức sống của toàn xã hội. Nhưng vẫn còn một bộ 

phận người cao tuổi không được sự quan tâm đầy đủ từ phía gia đình, sống trong 

cảnh nghèo khó, neo đơn. Ở một phương diện khác, người cao tuổi ở đô thị phần 

lớn có đời sống kinh tế tốt hơn nhưng phải đối mặt với “sự cô đơn trong chính 

ngôi nhà của mình” nhiều hơn. Do sự bận rộn của các thành viên trong gia đình 

mà ít có sự quan tâm đến người cao tuổi. Vai trò, tiếng nói của người cao tuổi 

trong gia đình cũng không được như trước đây. Không ít trường hợp người cao 

tuổi cảm thấy bản thân vô dụng, là gánh nặng trong gia đình.  

Mặc dù hôn nhân và gia đình Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển đổi 

quan trọng, từ mô hình truyền thống đến những đặc điểm hiện đại và cởi mở hơn 

nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy gia đình vẫn được xem là giá trị quan 

trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người10. Trong khi đó, các tôn giáo khi được 

truyền bá và phát triển ở Việt Nam không chỉ mang theo hệ tư tưởng, kinh sách, 

giáo lý, giáo luật,… của mình mà còn bao hàm đằng sau đó những giá trị tích 

 
9 Lê Ngọc Văn (2005), Vài nét về thực trạng gia đình Việt Nam hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền 

thông. Số 4. Truy cập tại https://lyluanchinhtrivatruyenthong.vn/vai-net-ve-thuc-tranggia-dinh-viet-nam-hien-

nay-p24518.html năm 2022. 
10 Trần Thị Minh Thi (chủ biên) (2021), Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại, NXB Khoa học 

xã hội, Hà Nội, tr. 129-149. 

https://lyluanchinhtrivatruyenthong.vn/vai-net-ve-thuc-tranggia-dinh-viet-nam-hien-nay-p24518.html
https://lyluanchinhtrivatruyenthong.vn/vai-net-ve-thuc-tranggia-dinh-viet-nam-hien-nay-p24518.html
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cực. Việc ghi nhận và phát huy những giá trị này sẽ góp phần vào xây dựng gia 

đình Việt Nam bền vững, hạnh phúc.   

1.2. Quan điểm về gia đình của Đảng và chính sách pháp luật của nhà 

nước Việt Nam hiện nay 

1.2.1. Quan điểm về gia đình của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Trong lịch sử và hiện tại, gia đình luôn có vị trí, vai trò đặc biệt quan 

trọng trong quá trình hình thành quốc gia dân tộc. Mỗi cá nhân được sinh ra và 

nuôi dưỡng trong môi trường gia đình đều mang trong minh những giá trị đặc 

trưng của mỗi vùng miền, trong từng bối cảnh lịch sử nhất định. Tuy nhiên, gia 

đình cũng mang trong mình nhiều chức năng mang tính xuyên suốt. Tiêu biểu 

như chức năng tái sinh con người, duy trì nòi giống, thực hiện chức năng kinh tế 

để nuôi dưỡng con người trưởng thành, hình thành văn hóa gia đình, dòng họ, xã 

hội. Nói cách khác, gia đình luôn được xem là tế bào, là thiết chế xã hội. 

 Trên tinh thần đó, quan điểm về gia đình của Đảng Cộng sản Việt Nam 

không chỉ coi trọng vị trí, vai trò của gia đình trong sự phát triển bền vững xã 

hội, chú trọng phát triển và phát huy gia đình theo hướng đảm bảo tính lịch sử, 

tính văn hóa và tính thời đại, mang bản sắc gia đình Việt Nam. Song, Đảng 

Cộng sản Việt Nam cũng căn cứ vào điều kiện, bối cảnh xã hội cụ thể đã có 

những quan điểm đối với gia đình ở nước ta, nhằm vừa mang tính hợp lý cho sự 

phát triển bền vững đất nước lại vừa lưu giữ được bản sắc văn hóa truyền thống 

gia đình Việt Nam, qua đó phát huy gia đình Việt Nam trong bối cảnh mới. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “dân có giàu thì nước mới 

mạnh”. Như thế, có thể thấy với chức năng kinh tế và chức năng duy trì nói 

giống cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội; chức năng giáo dục hướng con 

người trở thành những công dân có ích cho xã hội. Bởi gia đình là môi trường 

giáo dục đầu tiên của con người, giúp con người giữ được nét đẹp đạo đức, 

thuần phong mỹ tục truyền thống, cũng như là nơi truyền thụ kinh nghiệm, lối 

sống, cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng xã hội,…  
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Trong thời kỳ đất nước đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu 

rất quan trọng. Kinh tế phát triển, xã hội ổn định, đời sống vật chất và tinh thần 

của mỗi gia đình không ngừng được nâng cao. Trên phương diện kinh tế, kinh tế 

hộ gia đình góp phần lớn trong việc duy trì sự tăng trưởng thu nhập quốc dân. 

Trên phương diện văn hóa, tiêu biểu là phong trào xây dựng đời sống văn hóa 

mới đạt nhiều bước tiến quan trọng với nền tảng là các gia đình văn hóa rồi khu 

phố văn hóa, làng văn hóa,…; Công tác xóa đói giảm nghèo, đã giúp cho nhiều 

gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn nâng cao mức sống, nhất là đối với vùng 

sâu vùng xa; công tác bảo vệ trẻ em, phụ nữ và chăm sóc người già có những 

chuyển biến tích cực theo hướng quyền trẻ em, phụ nữ được chú trọng, hay nói 

cách khác là bình đẳng giới ngày càng được đề cao,... Tuy nhiên, tình trạng tảo 

hôn, ly hôn, chung sống không kết hôn, kết hôn với người nước ngoài,... Các tệ 

nạn xã hội như ma túy, mại dâm, nhiễm HIV/AIDS, bạo lực  gia đình,… luôn là 

vấn nạn trong xã hội đương đại, khiến cho nhiều gia đình có nguy cơ mất hạnh 

phúc và nhiều giá trị văn hóa, đạo đức gia đình Việt Nam suy thoái,… Hay trong 

công tác xóa đói giảm nghèo tuy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, song 

ở một số địa phương lại không đạt kết quả như mong muốn, nhất là ở vùng sâu 

vùng xa; chương trình định hướng nghề nghiệp không bắt kịp xu thế phát triển 

trong bối cảnh hiện đại hóa, công nghiệp hóa và đô thị hóa,… vì thế, cấu trúc gia 

đình ở Việt Nam đã có những thay đổi, nhưng về cơ bản các giá trị, chức năng 

của gia đình vẫn được bảo lưu, hun đúc trong bối cảnh xã hội mới, là nhân tố 

quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam. 

Trong tình hình đó, quan điểm về gia đình của Đảng Cộng sản Việt Nam 

tiếp tục có những điều chỉnh theo hướng phù hợp với từng bối cảnh lịch sử, xã 

hội. Và sự điều chỉnh này được thể hiện qua nhiều đại hội, hội nghị của Ban 

chấp hành trung ương. Tiêu biểu nhất là Chỉ thị số 49-CT/TW về xây dựng gia 

đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Ban Ban Bí thư ra ngày 

21/02/2005. Với Chỉ thị này, có thể nói, đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt 

Nam nhận thức đầy đủ hơn về gia đình và công tác gia đình cũng như phát huy 
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hơn nữa giá trị gia đình. Và do đó, quan niệm của Đảng về gia đình cũng mang 

tính bước ngoặt: “Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, là môi 

trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo 

tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo 

nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”11. Đồng thời, 

Chỉ thị cũng nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của gia đình 

trong xã hội: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội 

mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình". Đặc 

biệt, Chỉ thị cho thấy rõ ràng quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, 

vai trò của gia đình. Đó là trong quá trình hình thành và phát triển gia đình Việt 

Nam đã và đang bảo lưu được nhiều giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc 

văn hóa dân tộc, phát huy giá trị văn hóa, góp phần vào quá trình phát triển bền 

vững đất nước.  Đó là những giá trị về tinh thần yêu nước thương nòi, kiên trung 

bất khuất, cần cù sáng tạo,… được gìn giữ qua nhiều thế hệ và đây là những giá 

trị vô giá.  

Như vậy, Chỉ thị 49/CT-TW không chỉ khẳng định vị trí, vai trò quan 

trọng của gia đình, phát huy giá trị gia đình Việt Nam trong sự phát triển bền 

vững đất nước mà còn là quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về gia đình, 

công tác gia đình trong tình hình mới: “Gia đình là một trong những nhân tố 

quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Coi đầu tư cho gia đình là đầu tư 

cho phát triển bền vững”12. Như thế, quan điểm của Đảng về gia đình, công tác 

gia đình rất chú trọng đến vị trí, vai trò của gia đình, xem gia đình là “nhân tố 

quan trọng quyết định sự thành công” trong công cuộc phát triển bền vững đất 

nước.  

 
11 Chỉ thị số 49-CT/TW về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Ban Ban Bí thư 

ra ngày 21/02/2005. 
12 Chỉ thị số 49-CT/TW về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Ban Ban Bí thư 

ra ngày 21/02/2005. 
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Tại Văn bản số 26/TB -TW thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc Sơ 

kết Chỉ thị 49 -CT/TW ngày 21-2-2005 của Ban Bí thư khóa IX về xây dựng gia 

đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày 9-5-2011. Trong văn bản này, 

Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định “Xây dựng gia đình là vấn đề lớn, 

hết sức hệ trọng của dân tộc và của cả thời đại”13. Quan điểm của Đảng về việc 

xây dựng gia đình và công tác gia đình cũng như phát huy giá trị gia đình dựa 

trên các yếu tố cơ bản như phải thấy được, phải làm rõ hơn nữa vị trí, vai trò của 

gia đình trong việc xây dựng con người, xác định con người là nhân tố then chốt 

quyết định thành công sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo đó, hôn nhân 

và gia đình không chỉ thể hiện ở số lượng mà còn là chất lượng nguồn nhân lực. 

Vì gia đình là nơi tái tạo con người, nếu quá ít hay quá nhiều đều tác động tiêu 

cực đến sự phát triển của gia đình và xã hội. Nói cách khác, nhân lực quá nhiều 

hay quá ít đều ảnh hưởng đến nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhiều thì dư thừa 

nhân lực và thiếu việc làm, đời sống khó khăn, tệ nạn xã hội phát triển,… nguồn 

nhân lực ít thì không đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước,… Chất lượng nguồn 

nhân lực được Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức coi trọng. Vì đây là vấn đề đặc 

biệt quan trọng, bởi gia đình đông con thì rất khó thực hiện tốt chức năng nuôi 

dưỡng và giáo dục, do đó thể lực, trí lực và nhân cách chưa đảm bảo cho những 

yêu cầu phát triển đất nước. Mặc dù đào tạo nghề nghiệp hiện nay đã đáp ứng 

được nhu cầu của mọi người dân, song cơ bản yếu tố kinh tế gia đình, gia phong, 

đạo đức, lối sống của các thành viên trong gia đình vẫn là yếu tố then chốt.  

Hơn nữa, môi trường giáo dục hiện nay không chỉ ở gia đình mà còn ở 

nhà trường theo phương châm “con ngoan, trò giỏi”. Môi trường giáo dục này 

đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần xây dựng con người Việt Nam có sự kế 

thừa nhiều giá trị tốt đẹp của dân tộc và đáp ứng được những phẩm chất cần có 

trong xã hội đương đại. Song, điểm dễ nhận ra là từ khi đổi mới, “nhiều gia đình 

do quá tập trung làm kinh tế đã xem nhẹ việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ các 

 
13 Xin xem: Bộ VHTTDL, Vụ Gia đình (2013), Văn bản quản lý nhà nước về gia đình và công tác gia đình ở 

Việt Nam hiện nay, Nxb Lao động, Hà Nội. 
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thành viên, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi”14. Thực tế hiện nay cho thấy, 

nhiều gia đình ít quan tâm đến việc giáo dục con em trong gia đình, họ xem đó 

là công tác của nhà trường. Mặc dù vậy, đến nay, về cơ bản, gia đình có vị trí, 

vai trò quan trọng, đã “góp phần chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu 

lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe, 

lao động giỏi, sống có văn hóa, nghĩa tình, có tinh thần quốc tế chân chính”15. 

Bên cạnh việc làm rõ vai trò của gia đình trong việc phát triển nguồn nhân 

lực thông qua chức năng duy trì nòi giống và kinh tế thì, vai trò của gia đình với 

phát triển văn hóa cũng được Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng. Bởi văn hóa 

luôn gắn với con người, gia đình và xã hội. Do đó, để hướng tới nền văn hóa tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thì nhất định phải có sự kế thừa những giá trị tốt 

đẹp của văn hóa truyền thống và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Ở phương 

diện này, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy gia đình có vai trò 

quan trọng trong việc xây dựng, phát huy giá trị nền văn hóa trên cơ sở giữ gìn, 

phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc: “Những giá trị truyền thống 

quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy 

chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù và sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên 

cường vượt qua mọi khó khăn thử thách đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun 

đắp và phát huy trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước”. Vì thế, quan điểm 

cụ thể của Đảng Cộng sản Việt Nam là: “Sớm có chiến lược quốc gia về xây 

dựng gia đình Việt Nam, góp phần gìn giữ và phát triển những giá trị truyền 

thống của văn hóa, con người Việt Nam, nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ”16. Và 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã có sự định hướng như sau: “kế thừa, giữ gìn và 

 
14 Bộ VHTTDL, Vụ Gia đình (2013), Văn bản quản lý nhà nước về gia đình và công tác gia đình ở Việt Nam 

hiện nay, Nxb Lao động, Hà Nội. 
15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2011, tr.76-77. 
16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập (Đại hội VI, VII, VIII, 

IX, X, XI), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.223 
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phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam gắn liền với 

việc xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển”17.  

Vai trò của gia đình không chỉ chuyển tải những giá trị văn hóa thông qua 

hoạt động giáo dục, mà còn là tạo ra giá trị văn hóa mới qua hành động của từng 

thành viên trong gia đình và như thế, vai trò của gia đình trong việc xây dựng 

nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc rất quan trọng. Tuy đã đạt nhiều 

thành tựu trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa trong bối cảnh mới. 

Song cũng có thể thấy, ở phương diện này, hiện nay có nhiều gia đình do chịu 

tác động tiêu cực từ cuộc sống như thất nghiệp, kinh tế thiếu ổn định, làm ăn xa 

gia đình,… khiến cho việc phát huy giá trị gia đình bị lơ là và hệ lụy là: “Nhiều 

giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình như hiếu nghĩa, thủy chung, 

kính trên nhường dưới đang có biểu hiện xuống cấp”18. Nhất là ở một bộ phận 

những người có độ tuổi vị thành niên: “các tệ nạn xã hội, tội phạm và sự xâm 

nhập của các sản phẩm và dịch vụ độc hại làm suy đồi đạo đức, nhất là trong 

thanh, thiếu niên, rất đáng lo ngại”19. 

Trong việc phát triển kinh tế gia đình, quan điểm của Đảng khẳng định: 

“Gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển 

kinh tế, xã hội của đất nước”20. Như đã nêu phần nào ở trên, gia đình không chỉ 

cung cấp số lượng mà con là chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội. Hiện nay, 

sau một thời gian đổi mới, đất nước phát triển trên nhiều phương diện, năng lực 

cạnh tranh ngày càng được nâng cao, trong đó có các thành phần kinh tế hộ gia 

đình, cá thể,… năng động thích ứng, hội nhập và có những đóng góp lớn cho 

nền kinh tế và tạo nhiều việc làm cho các thành viên trong nhiều gia đình ở nông 

 
17 Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam 2005 -2010. 
18 Bộ VHTTDL, Vụ Gia đình (2013), Văn bản quản lý nhà nước về gia đình và công tác gia đình ở Việt Nam 

hiện nay, Nxb Lao động, Hà Nội. 
19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập (Đại hội VI, VII, VIII, 

IX, X, XI), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.790. 
20 Bộ VHTTDL, Vụ Gia đình (2013), Văn bản quản lý nhà nước về gia đình và công tác gia đình ở Việt Nam 

hiện nay, Nxb Lao động, Hà Nội. 
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thôn cũng như thành thị21,… Song, cũng có thể thấy, kinh tế hộ gia đình vẫn còn 

nhiều hạn chế như quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh còn thấp. 

Nhìn chung, với Chỉ thị 49/CT-TW không chỉ đề cập đến thành tựu mà 

còn chỉ ra những vấn đề chưa đạt được trong công tác gia đình: “một phần do 

nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của gia đình và công tác gia đình, công tác 

quản lý nhà nước về gia đình chưa theo kịp với sự phát triển của đất nước; 

những mặt tích cực của gia đình trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

chưa được phát huy. Nhiều vấn đề bức xúc về gia đình chưa được xử lý kịp thời. 

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể chưa quan tâm đúng mức việc nghiên 

cứu, lãnh đạo, chỉ đạo công tác gia đình. Công tác giáo dục trước và sau hôn 

nhân, việc cung cấp các kiến thức làm cha mẹ, các kỹ năng ứng xử của các 

thành viên trong gia đình chưa được coi trọng. Nhiều gia đình do quá tập trung 

làm kinh tế đã xem nhẹ việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ các thành viên, đặc 

biệt là trẻ em và người cao tuổi”; bên cạnh đó là trong quá trình phát triển đất 

nước và xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã tạo nhiều cơ hội, song 

cũng nhiều thách thức đối với gia đình Việt Nam. Đó là lối sống thực dụng của 

một bộ phận giới trẻ, gia tăng sự phân hóa giàu nghèo,… khiến cho các hệ giá 

trị, giá trị gia đình có nguy cơ rơi vào quên lãng. Chẳng hạn, trong bối cảnh 

công nghiệp hóa, mặc dù việc củng cố, xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con 

nhằm tạo điều kiện mỗi gia đình là tế bào lành mạnh của xã hội trên tinh thần 

bình đẳng, tiến bộ,… Song có thể thấy, việc chăm sóc trẻ em, người già trong 

gia đình là một sức ép không nhỏ đối với những người lao động tại các khu công 

nghiệp,… đây là một thách thức nếu không được giải quyết sẽ làm cho gia đình 

suy yếu. Do đó, quan điểm của Đảng là các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể,… 

cần nhận thức đầy đủ vị trí và vai trò gia đình là nhân tố quan trọng bậc nhất 

quyết định sự thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Theo đó, cần đầu tư cho gia đình theo hướng phát triển bền vững, xây dựng gia 

 
21 Năm 2017, khu vực kinh tế hộ gia đình chiếm tới gần 30% GDP, giải quyết việc làm cho gần 8,6 triệu lao 

động, chiếm khoảng từ 59%-75% so với số lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp trong giai đoạn 2010-

2017. Xin xem: Kinh tế hộ gia đình nông thôn chưa bền vững, ngày 16-8-2013, tapchitaichinh.vn. 
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đình gắn với công tác bình đẳng giới,… và cán bộ, đảng viên là những người 

gương mẫu trong công tác xây dựng gia đình, vận động nhân dân cùng thực 

hiện. Đảng cũng yêu cầu phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác gia đình, 

đánh giá đúng tình hình gia đình tại địa phương nhằm có những kế hoạch công 

tác cụ thể về gia đình. Chú trọng giải quyết các hủ tục trong hôn nhân, gia đình 

và lối sống làm băng hoại đạo đức gia đình truyền thống. Đồng thời làm tốt hơn 

công tác giáo dục đời sống gia đình như các kỹ năng làm cha, mẹ; kỹ năng ứng 

xử của các thành viên,… thực hiện nếp sống văn minh,… Kinh tế gia đình là 

khâu then chốt trong phát triển bền vững, vì thế tiếp tục đẩy mạnh phát triển 

kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm,… là 

những vấn đề trọng tâm. Mô hình gia đình văn hóa, làng văn hóa,… phát triển 

và nhân rộng các mô hình gia đình tiêu biểu hướng đến việc xây dựng gia đình 

hạnh phúc, tiến bộ,… và cần thiết phải xây dựng, triển khai chiến lược, chương 

trình mục tiêu về công tác gia đình.  

Ngoài Chỉ thị 49/CT-TW thì trong các kỳ Ðại hội đại biểu toàn quốc, hay 

Hội nghị trung ương, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề gia đình, công tác gia 

đình và phát huy giá trị Việt Nam. Trong đó, quan niệm xem văn hóa gia đình 

có vị trí quan trọng, là mục tiêu, giá trị cần phải phát huy, cần phải hướng tới, là 

cơ sở thúc đẩy sự phát triển, tiêu biểu như: 

Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương, khóa VIII đã ban 

hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 

đà bản sắc dân tộc ngày 16-7-1998. Nghị quyết này đã bàn đến vai trò và trách 

nhiệm của gia đình trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đề cao vai trò gương mẫu của các thành 

viên trong gia đình, tập trung thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hóa 

trong các cộng đồng dân cư, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mối quan hệ 

giữa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm tạo ra đời sống văn hóa lành mạnh, 

đáp ứng nhu cầu của nhiều tầng lớp người dân, đồng thời gìn giữ và phát huy 

đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Có thể nói, đây là Nghị quyết có nội dung 
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đề cao vai trò của việc xây dựng gia đình văn hóa và phát huy giá trị gia đình 

Việt Nam22. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX diễn ra từ ngày 19/4 - 

22/4/2001, việc phát huy giá trị gia đình một lần nữa được Đảng nhấn mạnh với 

quan điểm: gia đình là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội, 

có trách nhiệm trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên của mình lối 

sống lành mạnh, có văn hóa.  

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng vào ngày 25 

tháng 4 năm 2006 tại Hà Nội, tiếp tục nhấn mạnh đến việc phát huy các giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong việc nuôi dưỡng, hình 

thành, giáo dục và phát triển nhân cách con người, nhằm thích ứng trong bối 

cảnh phát triển kinh tế, xã hội đương đại: “Phát huy những giá trị truyền thống 

tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh 

phúc, thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi 

trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo 

tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”23. 

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam 

tiếp tục khẳng định: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng 

thời là chủ thể phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con 

người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân 

dân. Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, gia đình, nhà trường, từng 

tập thể lao động, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng 

con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công 

 
22 Xin xem thêm tại: Đảng Cộng sản Việt Nam, Các nghị quyết của Trung ương Đảng 1996 – 1999, Nxb Chính 

trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.170. 
23 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2006, tr.103-104. 
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dân; có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi; sống có văn hóa, nghĩa tình; có tinh 

thần quốc tế chân chính. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là 

tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp 

sống và hình thành nhân cách”24.  Như thế, quan điểm phát huy đầy đủ giá trị gia 

đình và tiếp tục xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tiến bộ là mục tiêu mà 

Đảng Cộng sản Việt Nam hướng tới.  

Tại Hội nghị lần thứ IX, Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI, ngày 

09 tháng 6 năm 2014 đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước. Trong việc xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn 

diện, bền vững, thì gia đình được chú trọng thông qua việc: “Phát huy vai trò 

của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm 

cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân 

cách”, trên 05 quan điểm như sau: 

1. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát 

triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính 

trị, xã hội. 

2. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 

thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc 

trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. 

3. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng 

con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo 

xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu 

nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. 

4. Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của 

gia đình, cộng đồng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa; cần chú ý đầy đủ 

đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế. 

 
24 Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, 

phát triển năm 2011). 
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5. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh 

đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò 

quan trọng. 

Trong đó, ở điểm 2, phần III, nhiệm vụ chú trọng đến việc xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh bằng nhiệm vụ: “Thực hiện chiến lược phát triển gia 

đình Việt Nam, xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân 

cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Phát huy giá trị truyền thống 

tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng và 

nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ 

mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương 

yêu nhau. Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo 

dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục 

truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ. Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân 

cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn 

thực chất về văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống 

văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nâng cao 

chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động văn hóa, phong trào "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa"25. Trên cơ sở đó, quan điểm của Đảng Cộng sản 

Việt Nam là: “chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý 

thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi, sống có 

văn hóa, nghĩa tình, có tinh thần quốc tế chân chính”. Đồng thời nhấn mạnh mục 

tiêu về xây dựng văn hóa gia đình thời kỳ đổi mới hiện nay: “Xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa trong hệ 

thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp và mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong 

việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy 

 
25Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014, Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về 

xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 
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con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách”. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng xác 

định rõ nhiệm vụ sau: “Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây 

dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo 

dục nếp sống cho con người. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia 

đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình 

gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu 

thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Xây dựng mỗi 

trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người 

về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho 

thế hệ trẻ. Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; thực 

hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, 

nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc 

vận động văn hóa, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa26. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII là đại hội lần thứ 12 của Đảng 

Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến 28 tháng 1 năm 2016 tiếp tục xác 

định: “Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Phát huy giá trị 

truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. 

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII diễn ra từ ngày 20 đến 28 tháng 1 

năm 2016 tại Hà Nội đề cập đến việc: “Thực hiện chiến lược phát triển gia đình 

Việt Nam. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến 

bộ, hạnh phúc, văn minh”27, “tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân 

cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc”.  

Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam nêu 

quan điểm cần: “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị 

quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển 

 
26 Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014, Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về 

xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 
27 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Văn phòng 

Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.128. 
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hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”. Trong đó, quan điểm của Đảng 

chú trọng quan tâm đến công tác giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu 

niên, nhi đồng. Việc giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống 

và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là 

thanh niên cũng là điểm then chốt trong quan niệm của Đảng. Bởi từ đó mới 

ngăn chặn được sự xuống cấp đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường. Nói cách khác, quan điểm của 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ này là “Tăng cường xây dựng con người 

Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá 

trị hiện đại”28. Đồng thời, “Khắc phục bệnh thành tích, bệnh hình thức, thực hiện 

các chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn 

minh. Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ”29. Văn 

kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cũng chỉ rõ cần “phát huy các yếu 

tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng”  và “Phát huy giá trị văn 

hóa đạo đức tốt đẹp của tôn giáo vào gìn giữ và nâng cao đạo đức truyền thống 

xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, góp phần ngăn chặn các tệ 

nạn xã hội”30. 

Nhìn chung, quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về gia đình, công 

tác gia đình và phát huy giá trị gia đình Việt Nam có vị trí vai trò đặc biệt trong 

sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Và có thể thấy, quan điểm của Đảng 

Cộng sản Việt Nam không chỉ là phát huy cao hơn nữa vị trí, vai trò của gia đình 

và của tôn giáo trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cũng như giữ gìn, phát huy 

giá trị đạo đức, giá trị văn hóa truyền thống con người Việt Nam, nhằm định 

hướng phát triển “hệ giá trị gia đình” và hoàn thiện hơn nhân cách con người 

Việt Nam trong bối cảnh mới. Và có thể khẳng định trong giai đoạn 1986 đến 

nay, quan điểm của Đảng về vai trò và vị trí của gia đình luôn được đề cao và là 

 
28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb Chính trị 

quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.143. 
29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sđd, tr.144. 
30 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sđd, tr.144. 

  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sđd, tr.272 
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nhân tố quan trọng trong toàn bộ chính sách xây dựng, phát triển đất nước. Đây 

được xem là nền tảng cho việc thể chế hoá, xây dựng các chính sách về gia đình 

và công tác gia đình. 

2.1.2. Chính sách pháp luật về gia đình của Nhà nước Việt Nam hiện 

nay 

Như trên đã đề cập, gia đình có một vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng 

trong sự phát triển của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cộng đồng xã hội. Đồng 

thời, gia đình là nơi thực hiện các chức năng xã hội, giữ gìn và chuyển giao, phát 

huy các giá trị văn hóa dân tộc qua nhiều thế hệ. Vì vậy, các quan điểm, chính 

sách của Đảng và Nhà nước luôn chú trọng đến việc làm sao xây dựng gia đình 

no ấm, hòa thuận, tiến bộ cũng như việc nâng cao nhận thức của toàn xã hội về 

vai trò, chức năng của gia đình. 

Song cũng có thể thấy, ở chiều ngược lại, xã hội cũng có tác động không 

nhỏ đến gia đình, C. Mác và Ăng ghen đã từng chỉ ra rằng: “Gia đình là một yếu 

tố năng động, nó không bao giờ đứng nguyên một chỗ mà chuyển từ một hình 

thức thấp đến một hình thức cao khi xã hội phát triển từ một giai đoạn thấp đến 

một giai đoạn cao”31 và “những thiết chế xã hội, trong đó con người của một 

thời đại lịch sử nhất định và của một nước nhất định đang sống là do hai loại sản 

xuất đó quyết định: một mặt là do trình độ phát triển của lao động và mặt khác là 

do trình độ phát triển của gia đình”32. 

Nhận thức được vị trí, vai trò của gia đình và những yếu tố xã hội tác 

động đến gia đình là quan trọng, vì giúp chính quyền có những chính sách phù 

hợp trong công tác gia đình và phát huy giá trị gia đình Việt Nam, qua đó làm 

cho xã hội phát triển hài hòa, bền vững. Gia đình tác động đến xã hội, quyết 

định sự tồn tại của xã hội, vì thế gia đình được xem là tế bào xã hội. Và ngược 

lại, xã hội cũng tác động trở lại gia đình theo hai chiều thuận – nghịch. Sinh thời 

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội 

 
31 Mác, Ăng ghen toàn tập, tập 21, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.129. 
32 Mác, Ăng ghen, Lê nin, Hôn nhân và gia đình, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1959, tr 26. 
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tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là 

gia đình”33. Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam làm sao đem lại hạnh 

phúc cho mọi người dân. Do đó, tất cả đường lối, chính sách pháp luật đều 

hướng đến việc này: “gia đình phải là điểm xuất phát và là nơi trở về của mọi 

chính sách xã hội”.  

Trên phương diện pháp luật của Nhà nước, có thể thấy, từ lâu, trong trong 

bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ thảo luận Dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình 

vào tháng 10 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Quan tâm đến gia đình 

là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới 

tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì 

vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải chú ý hạt nhân cho tốt”34. Đây có 

thể xem là quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc 

thực hiện công tác gia đình và phát huy giá trị gia đình Việt Nam. 

Do bối cảnh lịch sử, sau nhiều năm, Luật Hôn nhân và Gia đình được 

kiện toàn vào năm 1986, sửa đổi bổ sung năm 2000 nêu rõ: “Gia đình là tế bào 

của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình 

thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Để đề cao 

vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống và 

những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, xoá bỏ những phong 

tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; Để nâng cao trách nhiệm của 

công dân, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và 

gia đình Việt Nam”35. Đến năm 2014 Luật này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung 

nhằm phù hợp với tình hình mới.  

Nhìn chung, Luật Hôn nhân và Gia đình là công cụ để nhà nước điều 

chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong xã hội trong lĩnh vực hôn nhân – gia đình 

 
33 Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 12, 2011, tr.300. 
34 Xin xem: Hồ Chí Minh toàn tập (2011) 
35 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Số: 22/2000/QH10, Luật Hôn nhân và Gia đình, Hà 

Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2000 
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và như thế, luật này không chỉ là những khái niệm, quan điểm, nhận thức mang 

tính lý luận mà còn là một văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành. Trên 

phương diện khái quát, Luật Hôn nhân và Gia đình có đối tượng điều chỉnh là 

các quan hệ xã hội trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Trên phương diện cụ thể 

là điều chỉnh mối quan hệ nhân thân, quan hệ tài sản giữa chồng và vợ, cha mẹ 

và các con, giữa những người thân, ruột thịt,… vừa thể hiện chính sách, pháp 

luật của nhà nước lại vừa thể hiện các quy phạm đạo đức, phong tục tập quán 

của người Việt Nam như Khoản 1 Điều 4, Luật Hôn nhân và Gia đình nêu rõ về 

trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với Hôn nhân và gia đình: “Nhà nước 

có chính sách, biện pháp bảo hộ hôn nhân và gia đình, tạo điều kiện để nam, nữ 

xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, 

xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và thực hiện đầy đủ chức năng của 

mình…”.  Tiếp đến là đổi mới một số điểm của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 

2014 đã quy định cụ thể hơn ở những điểm: nữ đủ 18 tuổi kết hôn thay vì đủ 17 

tuổi trở lên như trước; cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và quy định 

tài sản vợ chồng theo thỏa thuận. Sửa đổi, bổ sung luật là trách nhiệm và quyền 

hạn của Quốc hội, và có thể thấy, Luật Hôn nhân và Gia đình đã được Quốc hội 

và Chính phủ rà soát, sửa đổi và hướng tới kiện toàn hệ thống luật pháp về gia 

đình. Trong đó, những quy định đã lạc hậu được loại bỏ, bổ sung những quy 

định mới mang tính nhân văn và bảo đảm đủ hành lang pháp lý để điều chỉnh, 

định hướng phát triển gia đình cũng như tăng cường giáo dục gia đình.  

Trên phương diện chính sách, có thể thấy nhiều chính sách của Nhà nước 

đã ban hành nhằm cụ thể hóa quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiêu biểu 

là vào ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 72/2001/QĐ-

TTg lấy ngày 28/06 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Có thể nói, ngày Gia 

đình Việt Nam là dịp để người dân cả nước tôn vinh truyền thống gia đình của 

người Việt Nam. Thông qua đó, thúc đẩy gìn giữ và phát huy những giá trị văn 

hóa, đạo đức truyền thống của người Việt Nam, củng cố bền vững bản sắc văn 

hóa dân tộc.  
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Sau Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg là các Quyết định, Nghị định, Thông 

tư,… của Chính phủ tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam 

về gia đình, công tác gia đình và phát huy giá trị gia đình nhằm xây dựng “gia 

đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững”. Tiêu biểu là Quyết 

định 629/QĐ-TTg, ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyêṭ Chiến 

lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã thể 

hiện rõ ở 03 quan điểm sau: 

1. Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi 

dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, 

chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

2. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một trong các mục tiêu 

quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, 

đồng thời cũng lá trách nhiệm của mọi gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

3. Ưu tiên, tạo điều kiện để các gia đình khu vực nông thôn, miền núi, khu 

vực khó khăn, đặc biệt khó khăn nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. 

Sau đó, nhiều chính sách, đề án về công tác gia đình được ban hành, phê 

duyệt, tiêu biểu là Nghị quyết số 81/NQ-CP ở Phần Kế hoạch hành động của 

Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 26-TB/TW ngày 09/05/2011 của 

Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư 

(khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của 

Chính phủ) đã đưa ra 02 mục tiêu là:  

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ 

và giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của 

Ban Bí thư (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 49-CT/TW). 
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2. Tập trung giải quyết những hạn chế, yếu kém; xác định những nhiệm 

vụ chủ yếu giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 của các cơ quan nhà nước ở 

trung ương và địa phương, có sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

đoàn thể trong việc thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 

năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW (sau đây viết tắt là 

Thông báo số 26-TB/TW), nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng gia 

đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và các yêu cầu sau:  

1. Đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo 

số 26-TB/TW, Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn 2030 (sau đây viết tắt là Quyết định số 629/QĐ-TTg) nhằm nâng 

cao nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện công tác gia đình của các Bộ, 

ngành, địa phương, các đoàn thể, các đơn vị kinh tế và sự nghiệp. 

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế 

hóa nội dung Kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo số 26-TB/TW. 

3. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, bảo đảm về kinh phí, nhân sự, cơ 

sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực 

hiện hiệu quả Quyết định số 629/QĐ-TTg; các chương trình, đề án, dự án về 

công tác gia đình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho giai đoạn từ năm 

2012 đến năm 2020. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 

số 49-CT/TW và Thông báo số 26-TB/TW. 

Có thể nói, đây là những cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác gia đình.  

Trong Báo cáo Sơ kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án thực hiện công tác gia đình giai đoạn 

2011-2015 cho thấy, nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác 

gia đình đã có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng và chính quyền địa 

phương đã kịp thời chỉ đạo xây dựng, ban hành, triển khai các văn bản thực hiện 

Chiến lược phù hợp với tình hình địa phương,… Nhìn chung, các chính sách đã 
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được ban hành đã chuyển tải quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, 

vai trò của gia đình. Xem gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng 

hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người; là nơi bảo tồn và phát 

huy văn hóa truyền thống tốt đẹp; tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc; ưu tiên, tạo điều kiện để các gia đình khu vực nông 

thôn, miền núi, khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn nâng cao thu nhập, cải 

thiện cuộc sống. Ngoài ra, công tác gia đình ngày càng nhận được sự quan tâm 

và phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể. Sự quan tâm, phối hợp thể hiện ở sự 

chủ động triển khai thực hiện các nội dung của công tác gia đình gắn với hoạt 

động của ngành, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tập huấn, các kỹ 

năng xây dựng và bảo vệ gia đình, tiêu biểu là phồng chống bạo lực gia đình, 

thực hiện bình đẳng giới,… 

Nhìn chung, các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt 

Nam đến nay đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần nâng cao nhận thức 

về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt 

chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng 

giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào 

gia đình. Theo đánh giá, 90% hộ gia đình đã được phổ biến, tuyên truyền và cam 

kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và 

gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; 90% nam nữ thanh niên 

trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo 

lực gia đình; hàng năm trung bình giảm từ 10-15% hộ gia đình có bạo lực gia 

đình, có người mắc tệ nạn xã hội, 80% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia 

đình văn hoá; 85% hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con cháu, tạo 

điều kiện cho con cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh 

thần, không phân biệt con cháu là trai hay gái; 85% hộ gia đình thực hiện chăm 

sóc, phụng dưỡng chu đáo ông bà, chăm sóc cha mẹ, phụ nữ có thai, nuôi con 

nhỏ; 95% hộ gia đình có người trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền và thực 

hiện đúng chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình,… trong đề án Tuyên 
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truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2015 

của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã bám sát định hướng chung trong công 

tác gia đình; hay Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình của ngành 

văn hoá, thể thao và du lịch giai đoạn 2008-2015 đã được thực hiện khá đồng 

bộ, trong đó nổi bật là công tác truyền thông, chuyển đổi hành vi, nâng cao nhận 

thức cho cán bộ, nhân dân về phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng, tổ chức 

các hoạt động và nhân rộng mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình… 

Trên phương diện tổ chức thực hiện, một bước tiến trong công tác gia 

đình là việc thành lập cơ quan quản lý nhà nước về gia đình thuộc Ủy ban Dân 

số, Gia đình và trẻ em. Tại Nghị định 94/2002/NĐ-CP quy định chức năng 

nhiệm vụ của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ban hành ngày 11/11/2002, 

tiếp đến là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ban hành 

Quyết định số 392/QĐ-DSGĐTE ngày 01/5/2005, quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Gia đình; quy định Vụ Gia đình là tổ chức 

của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, có chức năng tham mưu giúp Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình. Theo đó, Vụ 

Gia đình thực hiện 10 nhiệm vụ và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Ủy ban giao theo đúng quy định của Nhà nước và pháp luật. Hai năm sau, vào 

ngày 8/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1001/QĐ-TTg thực 

hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ 

em sáp nhập sang các Bộ có liên quan thực hiện. Trong đó chức năng, nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về gia đình được chuyển sang Bộ VHTTDL, từ đây công tác 

gia đình bước sang giai đoạn mới. 

Trên phương diện nghiên cứu chính sách, nhiều nghiên cứu đã được triển 

khai, song cũng cần xây dựng cơ chế nghiên cứu về việc tổ chức thực hiện, đánh 

giá chính sách, pháp luật về công tác gia đình. Đồng thời cần căn cứ trên những 

thay đổi về loại hình gia đình để hoạch định, xây dựng chính sách, pháp luật 

nhằm đảm bảo phù hợp, khả thi trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, cần rà soát, 

điều chỉnh những chính sách không chưa hiệu quả, hay không khả thi, xây dựng 



 36 

mới những chính sách đặc thù phù hợp với gia đình Việt Nam trong tình hình 

mới. Đặc biệt là các chính sách kinh tế, xã hội đã và đang được triển khai hoặc 

sắp được triển khai cần tính đến những tác động của xã hội đến gia đình, đời 

sống gia đình và công tác gia đình, nhất là với những gia đình ở vùng sâu, vùng 

xa, nơi có hoàn cảnh khó khăn,… Nói cách khác, gắn công tác gia đình, phát 

huy giá trị gia đình với: 

1. Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi;  

2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền 

vững;  

3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,… Nhằm tạo 

điều kiện cho người dân tiếp cận việc làm, thu nhập ổn định. Với các khu công 

nghiệp cần có chính sách phù hợp về hệ thống trường học, tạo điều kiện cho 

người lao động chăm sóc trẻ em,… 

Nhìn chung, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, tăng cường hội nhập quốc tế đã đem đến cho gia đình Việt 

Nam nhiều cơ hội tiếp cận những giá trị gia đình của nhiều dân tộc và kỹ năng tổ 

chức cuộc sống. Song cũng có thể thấy được những mặt tiêu cực của xã hội hiện 

đại, tác động đến cấu trúc của gia đình, phá vỡ gia phong hay làm suy thoát đạo 

đức gia đình và đây là những thách thức cho công tác gia đình của Đảng và nhà 

nước trong những năm qua.  

Quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước luôn coi trọng 

gia đình, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, hướng tới xây dựng 

gia đình có đời sống kinh tế phát triển, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh. 

Do đó, các chính sách của Nhà nước luôn chú ý tới nhiệm vụ này và mang tính 

xuyêt suốt. 

Sau nhiều năm đổi mới đất nước, gia đình và công tác gia đình Việt Nam 

có nhiều thuận lợi phát triển và cũng gặp nhiều thách thức. Quan điểm của 

Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có những thay đổi nhằm phù hợp với 
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từng bối cảnh xã hội. Nhiều Nghị định, Chỉ thị, Quyết định của Đảng, Chính phủ 

ra đời đã đáp ứng được yêu cầu phát triển cũng như bảo tồn, phát huy những giá 

trị gia đình Việt Nam trên cơ sở nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình. Tiêu 

biểu là đã thành lập một cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, khiến cho công 

tác gia đình được triển khai đồng bộ, các quan điểm, chính sách, pháp luật của 

Đảng và nhà nước được cụ thể hóa từ trung ương đến địa phương. 

1.3. Quan điểm về gia đình trong kinh điển của các tôn giáo 

a). Quan điểm về gia đình trong giáo lý của Phật giáo 

Gia đình là một tổ chức nhỏ của xã hội, trong đó các thành viên giữ những 

vai trò, nhiệm vụ giống và khác nhau, có mối quan hệ mật thiết với nhau, sinh 

hoạt gia đình tuân thủ theo một nền nếp trật tự nhất định. 

Các mối quan hệ chính trong một gia đình là quan hệ  giữa chồng và vợ, 

giữa ông bà cha mẹ và con cháu (nếu là tam tứ đại đồng đường), giữa anh chị 

em với nhau. Ngoài trách nhiệm đối với bản thân ra, mọi thành viên trong gia 

đình đều có trách nhiệm đối với những thành viên khác và có trách nhiệm xây 

dựng, phát triển cuộc sống chung của gia đình. Khi gia đình được xây dựng và 

phát triển ổn định, bền vững thì xã hội, quốc gia mới hưng thịnh. Vì thế vai trò 

của mọi cá nhân trong việc nỗ lực xây dựng gia đình vô cùng quan trọng. 

Việc xây dựng gia đình được thực hiện trên nhiều phương diện của đời 

sống vật chất và đời sống tinh thần, gồm có nền nếp sinh hoạt, tình cảm, văn 

hóa, đạo đức, kinh tế, tài chính, truyền thống gia đình, sự nghiệp của từng cá 

nhân và sự nghiệp chung của gia đình, việc gìn giữ các trách nhiệm, bổn phận 

của mỗi thành viên v.v… Trong kho tàng Kinh diển của Phật giáo có rất nhiều 

bài kinh Đức Phật bàn về gia đình. 

Quan điểm về hôn nhân gia đình 

Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các 

mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống,36 quan hệ nuôi 

 
36 Sách giáo khoa môn Giáo dục công dân lớp 10 của Việt Nam, nhà xuất bản Giáo dục, năm 1995 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3m_x%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4n_nh%C3%A2n
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dưỡng và/hoặc quan hệ giáo dục. Gia đình có lịch sử từ rất sớm và đã trải qua 

một quá trình phát triển lâu dài. 

Hôn nhân và gia đình là hai vấn đề không tách rời nhau. Trong đạo 

Phật, hôn nhân được xem như vấn đề cá nhân riêng tư chứ không phải là 

một trách nhiệm tôn giáo. Đức Phật đi xa hơn trong quan niệm về hôn nhân. 

Ngài xem hôn nhân không chỉ là nhân duyên để con người kết nối hạnh phúc 

thương yêu mà còn là cơ hội cho cá nhân (vợ cũng như chồng) hoàn thiện chính 

mình. “này các gia chủ, khi cả hai, vợ và chồng, muốn thấy mặt nhau trong đời 

này, và cũng như muốn thấy mặt đời sau nữa, và cả hai người là đồng tín, đồng 

giới, đồng thí, đồng trí tuệ, thời trong đời hiện tại, các người được thấy mặt 

nhau”37. 

Hôn nhân là một sự quy ước của xã hội, một thể chế do con người tạo ra 

nhằm vì mục đích an lạc, hạnh phúc của con người, để phân biệt xã hội loài 

người với đời sống thú vật và duy trì tật trự và sự hoà hợp trong quá trình sinh 

sản. Quan điểm của Phật giáo về vấn đề hôn nhân rất là khai phóng. Đạo 

Phật cho phép mỗi cá nhân hoàn toàn có quyền tự do quyết định cho chính bản 

thân mình về tất cả những vấn đề liên quan đến đời sống hôn nhân gia đình. 

Tăng sĩ Phật giáo không lập gia đình bởi vì không có luật nào đồng 

ý hoặc chống lại việc lập gia đình của họ. Những vị nào xuất gia tu tập và từ 

bỏ đời sống hôn nhân gia đình một cách tình nguyện và dành hết cuộc đời của 

mình phục vụ cho nhu cầu phát triển tâm linh và giải thoát cứu cánh của tha 

nhân. Mặc dù người xuất gia theo Phật giáo không cử hành một lễ cưới, song họ 

cũng có thể thực hiện tinh thần phục vụ của tôn giáo để mà ban phước cho cặp 

tình nhân mới cưới. 

Phật giáo hướng đến mối quan hệ vợ chồng một cách tích cực hơn. Dù là 

những kinh điển Phật giáo không đề cập đến vấn đề chế độ một vợ một chồng 

hoặc là chế độ đa phu đa thê, song người Phật tử tại gia được khuyên hạn chế ở 

chế độ một vợ một chồng. Đức Phật không đặt ra những luật lệ cho đời sống hôn 

 
37 Kinh Xứng đôi, Tăng Chi Bộ. 
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nhân nhưng đưa ra những lời khuyên cần thiết dạy Phật tử tại gia làm thế nào để 

sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc. Có những sự liên hệ phong phú trong 

những bài pháp của Ngài rằng người ta nên khôn ngoan và khéo léo trung 

thành với chế độ một vợ một chồng và không tham đắm vào sắc dục và bỏ vợ 

mình đi theo những người phụ nữ khác. Đức Phật nhận ra rằng một trong 

những nguyên nhân chính của sự suy vi của người đàn ông là sự dính líu của anh 

ta đối với những người phụ nữ khác. “Sự suy vi của đàn ông là dính líu đến phụ 

nữ khác”38  

Sự chung thủy trong tình yêu cũng như trong đời sống vợ chồng vô cùng 

quan trọng, là chuẩn mực đánh giá cao đạo đức của một con người. Biết được 

những yếu điểm của bản chất con người, Đức Phật chế giới luật khuyên chư đệ 

tử Ngài tránh vi phạm giới dâm. 

Theo Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt (kinh Thiện Sinh), có năm cách mà 

một người chồng nên chăm nom cho vợ mình là tôn trọng vợ, không hà khắc đối 

với vợ, không phản bội vợ, trao quyền cho vợ, mua sắm trang sức cho vợ. Và 

cũng có năm cách mà một người vợ, được người chồng của mình chăm nom như 

phương Tây, sẽ đáp lại: thi hành tốt đẹp bổn phận của mình, tử tế, chung thủy 

với chồng, khéo gìn giữ tài sản của chồng, khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi 

công việc. 

“Này Gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử với vợ  như 

phương Tây: Kính trọng vợ, không bất kính đối với  vợ;  trung  thành với vợ; 

giao quyền hành cho vợ; sắm đồ nữ trang cho vợ. Này  Gia chủ tử, được chồng 

đối xử như phương Tây  theo  năm  cách  như  vậy, người vợ có lòng thương 

tưởng chồng theo  năm  cách: Thi  hành  tốt đẹp bổn phận của mình; khéo tiếp 

đón bà con; trung thành với  chồng; khéo gìn giữ tài sản của chồng; khéo léo và 

nhanh nhẹn làm mọi công việc”.39 

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình 

 
38 Kinh Parabhava 
39 Kinh thiện sinh, http://www.youtube.com/watch? 
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Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình được Đức Phật bàn trực 

tiếp trong kinh Thiện Sinh. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái hình thành nền tảng 

cho tất cả các mối quan hệ của con người về sau. Kinh Giáo thọ Thi-Ca La-Việt 

(kinh Thiện Sinh) mô tả những nghĩa vụ của cha mẹ và con cái theo năm cách. 

Cha mẹ nên chăm nom con cái mình theo năm cách như ngăn con làm điều xấu, 

khuyến khích con làm điều tốt, tạo dựng nghề nghiệp chân chính cho con, tìm 

nơi chốn xứng đáng dựng vợ gả chồng và trao gia tài cho con vào thời điểm 

thích hợp. Này Gia chủ tử, có bốn trường  hợp, người con phải phụng dưỡng cha 

mẹ như phương Đông: "Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ; tôi sẽ 

làm bổn phận đối với cha mẹ; tôi sẽ gìn  giữ  gia đình và truyền thống; tôi sẽ bảo 

vệ tài sản thừa tự; tôi  sẽ  làm  tang lễ khi cha mẹ qua đời"40. 

Này gia chủ tử, được  con  phụng  dưỡng  như phương Đông theo năm cách 

như vậy, cha  mẹ  có  lòng  thương  tưởng đến con theo năm cách: Ngăn chặn 

con làm điều ác; khuyến  khích  con làm điều thiện; dạy con nghề nghiệp;  cưới  

vợ  xứng  đáng  cho  con; đúng thời trao của thừa tự cho con”41.  

Thường thì khi đề cập đến đạo hiếu trong đạo Phật người ta chỉ nói đến 

việc hiếu thảo của người con, mà không đề cập nhiều đến vai trò đạo đức và 

giáo dục của các bậc cha mẹ. Nhưng theo tinh thần của lời Phật dạy trong kinh 

tạng Pàli và Đại thừa, “đạo hiếu” của người Phật tử được thể hiện đầy đủ về hai 

mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, và giữa con cái với cha mẹ trong gia đình. 

Trong các mối quan hệ con người, có thể nói mối quan hệ cha mẹ và con cái là 

thiêng liêng nhất. Sự thiêng liêng không chỉ đơn thuần nằm ở mối quan hệ huyết 

thống, mà đó còn là tất cả tình người, tính giáo dục, đạo đức của hai thế hệ, 

trước và sau, thế hệ sinh và thế hệ được sinh ra. Người con nào phá vỡ mối quan 

hệ thiêng liêng này đối với cha mẹ, nghĩa là bất hiếu, hại cha mẹ, làm mất thanh 

danh và truyền thống tốt đẹp của gia tộc, làm các việc phạm pháp v.v… thì 

người con đó không còn là người con đúng nghĩa, mà chỉ là một người tội lỗi và 

 
40 Kinh thiện sinh, http://www.youtube.com/watch? 
41 Kinh thiện sinh, http://www.youtube.com/watch? 
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đáng trách. Trái lại, cha mẹ không làm tròn bổn phận của mình, chẳng hạn như 

không giáo dục con cái trưởng thành về thể chất, thể trí, tự lập trong đời sống 

chân chính thì hàng cha mẹ đó cũng không xứng đáng là các bậc cha mẹ. Cả hai 

hạng cha mẹ và con cái như vậy đều được xem là không xứng đáng trong tinh 

thần giáo pháp của Đức Phật. 

Trên tinh thần xây dựng và phát huy một xã hội an bình và hạnh phúc trong 

chiều hướng tốt đẹp, những lời dạy của Đức Phật trong tam tạng kinh điển Nam 

tông và Bắc tông, đã trực tiếp và gián tiếp ca ngợi về mối quan hệ thiêng liêng 

giữa cha mẹ và con cái. Mối quan hệ này cụ thể qua kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-

việt (Singalovada Suttanta) thuộc Trường Bộ Kinh của kinh tạng Pàli. Đây là 

một bài kinh được xem là tiêu biểu cho đạo hiếu trong truyền thống Phật giáo 

Nam tông. Điều cần nói ở đây là trong lời Phật dạy về đạo hiếu, các giá trị giáo 

dục và đạo đức được thể hiện theo mối quan hệ song phương, đa chiều. Đạo hiếu 

không chỉ dành cho những người con đối với cha mẹ mà quan trọng không kém 

đó là quan hệ của cha mẹ đối với con cái. Nói khác hơn đó là mối quan hệ của 

đạo làm cha mẹ và đạo làm con cái. 

Con cái đối với cha mẹ, theo tinh thần duyên khởi của đạo Phật, bất cứ mối 

quan hệ nào cũng phải có sự đối lưu của ít nhất hai thành phần. Ở đây sự đối lưu 

là giữa cha mẹ và con cái và ngược lại. Tinh thần giáo dục của Đức Phật không 

đơn thuần và một chiều, mà đó là sự đối lưu của ít nhất hai con người trong mối 

quan hệ vừa đạo đức và giáo dục. Nói cách khác, nếu các bậc cha mẹ sanh con 

cái không vì sự thỏa mãn các khoái lạc giác quan, nhưng thể hiện tinh thần trách 

nhiệm và giáo dục cao độ cho con cái trưởng thành về thể chất, thể trí và sống 

vững vàng trong xã hội thì đối lại người con cũng phải có trách nhiệm đạo đức 

đối với hai đấng sanh thành ra mình, nuôi nấng mình trưởng thành và trở nên 

hữu dụng cho bản thân và xã hội. Sự hiếu thảo của người con như vậy được 

trình bày qua năm trách nhiệm đạo đức sau đây: người con phải phụng dưỡng 

cha mẹ, đó là, “tôi sẽ nuôi dưỡng cha mẹ, tôi sẽ làm tròn bổn phận đối với cha 
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mẹ, tôi sẽ giữ gìn danh dự gia đình và truyền thống, tôi sẽ bảo vệ tài sản thừa tự, 

và tôi sẽ lo chu toàn tang lễ của cha mẹ đúng pháp”.42 

Tôi sẽ nuôi dưỡng cha mẹ, trách nhiệm đạo đức trước tiên của một người 

con đối với hai đấng sinh thành ra mình theo Đức Phật là nuôi dưỡng cha mẹ. 

Hay nói cách khác người con phải lấy sự báo đền cha mẹ bằng cách chăm sóc 

cha mẹ về đời sống vật chất, cũng như chính cha mẹ đã lo cho chúng ta trưởng 

thành. Như chúng ta đã biết Đức Phật định nghĩa nghiệp là những hành vi có ý 

thức và ý thức là chất xúc tác và dẫn đạo các hành vi của lời nói và việc làm. Do 

đó, chỉ có với một ý thức sâu sắc về bổn phận làm con "tôi sẽ nuôi dưỡng cha 

mẹ" mới có thể giúp người con duy trì tốt truyền thống hiếu thảo đối với cha mẹ 

được. 

Sự chăm lo đến đời sống vật chất của cha mẹ ở đây cho thấy đạo Phật rất 

thực tiễn. Người con hiếu thảo không chỉ biết vâng lời cha mẹ, làm việc tốt cho 

gia đình và xã hội mà trước tiên và hơn hết là lo phần đời sống vật chất cho cha 

mẹ mình. Chăm lo đời sống vật chất bao gồm việc dâng tặng cho cha mẹ tiền chi 

tiêu, quà quý, thuốc thang, sự thăm viếng và phụng dưỡng khi cha mẹ đau ốm 

hay không còn sức lao động.  

Làm tròn bổn phận đối với cha mẹ, ý thức trách nhiệm làm tròn bổn phận 

của một người con là điều quan trọng thứ hai trong đạo hiếu thảo của người Phật 

tử. Lời dạy này mặc dù rất bao quát nhưng có ý nghĩa đạo đức rất lớn. Khái 

niệm bổn phận ở đây cần phải được hiểu là sự thực thi những điều trách nhiệm 

của người con đối với cha mẹ tùy theo hoàn cảnh và điều kiện cho phép. Nghĩa 

là công việc hiếu thảo không bao giờ là một sự bắt buộc mà trái là một ý thức 

cao độ, ý thức làm người có đạo lý.  

Có nhiều trường hợp người con vì thương cha kính mẹ mà làm nhiều điều 

tội ác để chu cấp tài sản cho cha mẹ. Đạo Phật chống lại sự hiếu thảo phi pháp 

như vậy. Nói cách khác làm trọn bổn phận tùy theo hoàn cảnh và điều kiện cho 

phép là một trong những cách thể hiện chữ hiếu hợp lý nhất. Ví dụ khi còn ngồi 

 
42 Trường Bộ Kinh II, bản dịch của HT Minh Châu, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1991. trang 542 
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dưới mái trường, việc làm trọn bổn phận của người con đối với cha mẹ là vâng 

lời thầy cô, học hành chăm chỉ, thu hoạch kiến thức để làm nền tảng trí thức và 

đạo đức cho bản thân, hiện tại và về sau. Khi đã xây dựng gia thất riêng, việc 

làm tròn bổn phận của người con là sống đúng, sống theo và sống hợp với các 

nguyên tắc đạo đức của đạo Phật, không làm các điều ác, phát huy các điều 

thiện, chăm lo cho vợ/chồng con chu đáo, thăm viếng cha mẹ khi có thời gian, 

phụng dưỡng đời sống vật chất cho cha mẹ tùy theo khả năng và điều kiện v.v… 

Nói chung trong mọi hoàn cảnh và trường hợp, người con làm tròn bổn phận 

phải là người có ý thức trách nhiệm và thể hiện trách nhiệm đó đúng chánh pháp 

và phù hợp với đạo lý mặc ước và luật pháp của xã hội hiện hành. 

Ở một góc độ khác, việc làm tròn bổn phận còn có ý nghĩa đạo đức rất lớn, 

nhất là trong trường hợp cha mẹ sống thiếu chính kiến, làm những việc ác thì 

người con có hiếu là người con phải biết tìm mọi cách khuyên gián cha mẹ, giúp 

cho cha mẹ trở về với con đường hiền lương và thánh thiện. "Những ai đền ơn 

cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng dâng cúng với của cải vật chất tiền bạc thì không 

bao giờ đủ để đáp đền ơn cha mẹ. Nhưng này các Tỳ Kheo, ai đối với cha mẹ 

không có lòng tin Tam Bảo thì khuyến khích cho có lòng tin Tam Bảo, đối với 

cha mẹ sống tà giới, thì khuyến khích vào chính giới, đối với cha mẹ sinh khởi 

tham, thì khuyến khích bố thí, đối với cha mẹ tà kiến thì khuyến khích vào chính 

kiến. Cho đến như vậy, này các Tỳ Kheo, là làm đủ và đáp ơn đủ cho mẹ và 

cha"43. Nói cách khác, báo hiếu trong đạo Phật không chỉ đơn thuần về đời sống 

vật chất mà quan trọng hơn là đời sống tinh thần và đạo đức. Đây chính là nét 

đặc sắc và độc đáo của chữ hiếu trong đạo Phật. 

Giữ gìn danh dự và truyền thống gia đình, mỗi dân tộc đều có một bản 

sắc văn hóa riêng. Chính nét riêng là giá trị tạo nên và đóng góp cho nền văn 

hóa của nhân loại. Cũng vậy mỗi gia đình đều có truyền thống riêng mà các bậc 

tiền bối và tổ tiên đã dày công xây dựng. Người con hiếu thảo theo Đức Phật là 

người, ngoài việc làm tròn bổn phận, phụng dưỡng vật chất cho cha mẹ đúng 

 
43 Phatgiao.org.vn, Kinh Tăng Chi bộ 2 
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pháp còn là người biết tôn trọng các giá trị văn hóa và di sản truyền thống tốt 

đẹp của gia đình, giống nòi và dân tộc. Phật giáo kêu gọi ý thức trách nhiệm bảo 

vệ và phát huy các truyền thống tốt đẹp của một gia phả, một làng xóm, một 

cộng đồng, một sắc tộc, một quốc gia mà thôi. Đức Phật không dạy chúng ta 

phục tùng các truyền thống lạc hậu, vô đạo đức.  

Bảo vệ tài sản thừa tự, nếu "duy trì các truyền thống tốt đẹp của gia đình, 

quốc gia" là một nguyên tắc chung và bao quát đối với những người con có hiếu 

theo tinh thần lời Phật dạy thì "bảo vệ tài sản thừa tự" là một nguyên tắc cụ thể 

ứng dụng trong phạm vi của truyền thống gia tộc. Điều này có ý nghĩa giáo dục 

rằng một mặt con cái phải biết sử dụng gia tài và di sản của cha mẹ để lại đúng 

pháp và mặt khác phải là người kế thừa có đạo lý. Cha mẹ làm việc thiện, tôn 

kính tam bảo, thì con cái không nên làm việc ác, phỉ báng Phật, pháp, tăng, trái 

lại còn phát huy một cách tốt hơn.  

Lo chu toàn tang lễ cho cha mẹ đúng pháp, điều hiếu thảo cuối cùng 

nhưng không kém phần quan trọng là khi cha mẹ qua đời, con cái phải tổ chức 

tang lễ cho cha mẹ một cách chu toàn và đúng pháp. Tổ chức tang lễ chu toàn 

tùy thuộc rất nhiều vào phong tục tập quán của từng quốc gia, xã hội và gia đình. 

Nói chung là phải làm đúng theo các quan niệm đạo hiếu của từng dân tộc và 

truyền thống. Nếu tổ chức "chu toàn" nhằm nhấn mạnh đến hình thức và trình tự 

của tang lễ như tẩm liệm, chôn cất v.v… thì tổ chức "đúng pháp" nhấn mạnh đến 

nội dung và tinh thần của tang lễ. Đúng pháp theo tinh thần lời Phật dạy là con 

cái không nên khóc lóc, than vãn mà trái lại nên chính niệm để hỗ trợ cho cha 

mẹ không còn quyến luyến tình cảm thế gian, vãng sinh một cách nhẹ nhàng. Sự 

khóc lóc của con cái có thể làm động tâm các bậc cha mẹ vừa quá cố và do đó 

làm trở ngại rất nhiều cho tiến trình tái sinh của cha mẹ. Có nhiều người con khi 

cha mẹ còn sống thì không phụng dưỡng cha mẹ, nhưng khi cha mẹ vừa nằm 

xuống thì lại cố tình tổ chức tang lễ cho rềnh rang, để chứng tỏ ta đây là người 

con có hiếu, Phật không dạy chúng ta như vậy. Trái lại, đạo hiếu của Đức Phật 

rất chu đáo và nhấn mạnh đến ý thức trách nhiệm chân thành của người con hơn 
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là các hình thức nghi lễ bề ngoài, đôi lúc có tính cách lạc dẫn. Khi cha mẹ còn 

sống thì chăm sóc, sớm thăm tối viếng, cung phụng miếng ăn và thuốc thang cho 

cha mẹ. Vâng lời cha mẹ khi cha mẹ có lời dạy bảo hay. Làm tròn bổn phận làm 

con trong mọi hoàn cảnh. Khuyến khích cha mẹ trở về con đường hiền lương và 

đạo đức nếu cha mẹ vượt quá con đường hiền thiện. Nói chung, báo hiếu khi cha 

mẹ qua đời là việc lo chu toàn tang lễ một cách chân thành, trang trọng; không 

đặt nặng các hình thức lễ nghi rườm rà. Tang lễ theo đạo Phật nên đơn giản bao 

gồm các khóa lễ tụng kinh tưởng niệm, phóng sanh thả vật, làm phước cúng 

dường, để hồi hướng công đức cho cha mẹ vừa quá cố, như một hành trang đạo 

đức cho cha mẹ đi tái sinh vào các cảnh giới an lạc. 

Quan hệ anh chị em trong gia đình, quan hệ thân tộc, anh em xuất hiện rất 

sớm. Khi một cộng đồng dân cư được hình thành thì cùng lúc ấy, mối quan hệ 

anh em thân tộc được xuất hiện, định hình. Tùy theo không gian sống và bối 

cảnh văn hóa mà tính chất của quan hệ anh em, thân tộc, thay đổi. Với Phật giáo, 

để quan hệ anh em, thân tộc được giữ gìn và phát triển thì đòi hỏi phải hoàn 

thiện một số đức tính sau: 

Tinh thần đoàn kết, đã cùng thọ sanh trong một gia đình, dòng tộc, việc đầu 

tiên là phải biết đoàn kết với nhau. Theo Đức Phật, nếu như bất cứ một dòng tộc, 

anh em biết tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, làm việc 

trong niệm đoàn kết44 thì không có ai có thể làm tan rã mối quan hệ của họ sẽ 

được cường thịnh, không bị suy giảm45. Một khi các cá thể trong một gia đình, 

dòng tộc, và gần nhất là anh em, biết vận dụng tinh thần tuy khác thân nhưng 

giống như đồng một tâm… sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau như nước với sữa, 

sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm46 thì đó là dấu hiệu hưng thịnh của một 

gia đình, dòng tộc. Với thân tộc, anh em, tinh thần đoàn kết là đức tính rất mực 

quan trọng. 

 
44 Kinh Trường bộ, Kinh Đại bát Niết-bàn, tụng phẩm I 
45 Kinh Trường bộ, Kinh Đại bát Niết-bàn, tụng phẩm I 
46 Kinh Trung bộ, Tiểu kinh rừng sừng bò. 
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Tương kính, nhường nhịn và sẻ chia, Đức Phật dạy đã là người thân thì 

phải thương nhau, lo lắng cho nhau, sẻ chia công việc cho nhau. Đặc biệt, trong 

quan hệ anh em cùng một nhà thì đức tính này cần phải nỗ lực vận dụng. 

Thương nhau nhưng phải kính trọng nhau. Đó là nguyên tắc bắt buộc trong mọi 

mối quan hệ xã hội theo quan điểm Phật giáo, mà ở đây là quan hệ anh em, thân 

tộc. Phật dạy: Với mẹ và với cha/ Với anh nhiều tuổi hơn/ Với thầy là thứ tư/ 

Không nên sanh kiêu mạn/ Nên kính trọng vị ấy/ Nên tôn kính vị ấy/ Cúng 

dường họ, tốt lành47.  Nhờ sự tương kính và nhường nhịn này, mặc dù đôi khi có 

sự tranh cãi hay va chạm giữa anh em trong gia đình, nhưng sau đó mọi chuyện 

dễ dàng được tha thứ và mối quan hệ nhanh chóng được hàn gắn ngay. Trong 

quan hệ sống chung giữa anh em thân thích thì sự quan tâm hỗ tương, san sẻ cho 

nhau từ sự nghiệp, cơ hội làm ăn cho đến giúp nhau trong những việc vặt giữa 

đời thường, cũng là những đức tính được Phật ca ngợi và tán thán. Câu chuyện 

thú vị giữa hai thầy Tỳ-kheo Nandiya và Kimila được Phật nêu rõ trong 

kinh Trung bộ là một bài học lớn về sự chia sẻ công việc khi cùng sống 

chung: ”Ai thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân, hay ghè nước trong nhà cầu 

hết nước, trống không thì người ấy sẽ lo liệu (nước). Nếu ai làm không nổi với 

sức bàn tay của mình, thì người ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai”48. Có thể 

thấy, sự thương nhau, tương kính, nhường nhịn và sẻ chia là các đức tính giúp 

cho quan hệ thân tộc, anh em ngày càng ổn định và phát triển. 

Giữ vững nếp nhà, nếp nhà được hiểu ở đây là truyền thống đạo đức của 

gia đình, của dòng tộc, là những giá trị tinh thần được thiết lập và củng cố từ 

nhiều thế hệ trước đó. Tạo ra những giá trị đạo đức truyền thống được cộng 

đồng ghi nhận, tán trợ và được các thế hệ tuân thủ nghiêm túc là phước đức của 

một dòng họ49. Đó có thể hiểu, giữ được truyền thống gia đình, làm rạng danh 

ông bà, cha mẹ là một trong những việc đại  hiếu. Nếp nhà hay giá trị đạo đức 

truyền thống cũng cần phải ứng xử như vậy. Không có truyền thống thì không 

 
47 Kinh Tương ưng, tập 1, chương VII, Tương ưng Bà-la-môn, phẩm cư sĩ, Mànatthada. 
48 Kinh Trung bộ, Tiểu kinh rừng sừng bò. 
49 Xem thêm, Kinh Trung bộ, kinh Đàm-ba-la sư tử hống. 
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có hôm nay, vận dụng nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại là tâm thế 

đúng trong việc giữ gìn mối quan hệ anh em, thân tộc. 

Thái độ tự chủ và không ỷ lại, thái độ ỷ lại người thân là một tập tính xấu 

của con người, xưa cũng như nay. “Đức Phật của chúng ta, giáo pháp của 

chúng ta”50. Ở đây, vì đơn giản nghĩ rằng, người thân đó, có liên hệ đến bản 

thân chúng ta nên có khả năng bảo hộ và nâng đỡ chúng ta. Cho nên, thái độ ỷ 

lại người thân là một dạng nhận thức sai lầm. Phật giáo hướng con người tìm về 

vô ngã, lẽ tất nhiên không bao giờ đồng tình với việc ỷ lại, dựa dẫm người thân. 

Mặt khác, từ lý giải của lý thuyết nghiệp quả, có thể thấy rằng, mỗi người tự 

chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Nhận rõ về tính chất này trong mối 

quan hệ thân tộc, anh em để vận dụng cho đúng, là điều cần làm của một người 

cư sĩ thuần thiện. Do vậy, nếu như biết tự chủ bản thân, không qụy lụy người 

thân quá mức là thái độ sống đẹp cần được học hỏi và noi theo. 

Qua những gì vừa được trình bày ở trên, ta thấy vấn đề hôn nhân và gia 

đình được Phật giáo chú trọng. Phật giáo ý thức được tầm quan trọng của đời 

sống gia đình trong sự phát triển của xã hội. Muốn xây dựng một xã hội bền 

vững thì phải bắt đầu từ gia đình, xây dựng các mối quan hệ gia đình có lối sống 

lành mạnh, lương thiện, có đạo đức. Gia đình thì có mối quan hệ cơ bản là quan 

hệ vợ chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con cái và rộng hơn nữa là quan hệ ông bà, 

con cháu, anh chị em và họ hàng. 

Phật giáo bàn về quan hệ mối quan hệ cơ bàn của gia đình đó là quan hệ 

giữa vợ và chồng, lấy Đạo hiếu làm trung tâm để bàn về quan hệ giữa cha mẹ và 

con cái. Năm nguyên tắc đạo đức của đạo làm cha mẹ và năm nguyên tắc đạo 

đức của đạo làm con trong kinh Thiện Sanh có thể được xem là những chuẩn 

mực cho các mối quan hệ của cha mẹ và con cái trong một xã hội tiến bộ và văn 

minh. Trong những bài pháp của ngài, Đức Phật liệt kê một số nhiệm vụ và bổn 

phận chủ yếu như là những lời hướng dẫn cơ bản đó là, bằng đức tu tập và hành 

động, để dẫn dắt con cái tránh xa những điều xấu xa và bằng những lời động 

 
50  Kinh Tiểu bộ, Trưởng lão Tăng kệ, chương bảy kệ, Channa. 
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viên nhẹ nhàng, để dìu dắt chúng làm tất cả những điều cho gia đình, xã hội để 

mong muốn xây dựng gia đình tốt đẹp bền vững là nền tảng vững chắc để xây 

dựng một xã hội văn minh.  

b). Quan điểm về gia đình trong kinh điển của Công giáo 

Công giáo lấy Kinh thánh (gồm Cựu ước và Tân ước) làm nền tảng giáo lý. 

Công giáo thờ Thiên Chúa, tin theo thuyết "Thiên Chúa ba ngôi"; tin vũ trụ, 

muôn vật đều do Thiên Chúa tạo dựng và điều khiển; tin con người do Thiên 

Chúa tạo dựng theo cách riêng có phần hồn và phần xác. 

Đặc điểm của gia đình Công giáo  

Gia đình với người Công giáo ở Việt Nam luôn được coi là hình ảnh thiêng 

liêng của Thiên Chúa về tình yêu, là một Giáo hội thu nhỏ và là nền tảng của xã 

hội. Gia đình đặt nền tảng trên sự lựa chọn tự do của hai vợ chồng muốn kết hợp 

với nhau trong hôn nhân, điều khác biệt là đối với một gia đình truyền thống của 

người dân Việt Nam đó là có sự hiện diện của chính Thiên Chúa trong gia đình 

tôn giáo này. Do vậy, gia đình Công giáo ở Việt Nam mang đầy đủ những đặc 

điểm của gia đình nói chung như sau: gia đình Công giáo dựa trên quan hệ hôn 

nhân mang giá trị thiêng liêng, quan hệ thuyết thống, quan hệ nuôi dưỡng sống 

theo gia đình Thánh gia…Tuy nhiên, ngoài những đặc điểm chung gia đình tôn 

giáo còn có những đặc điểm nổi bật sau: gia đình Công giáo được hình thành 

dựa trên cơ sở hôn nhân tự do, tự nguyện của hai người và mang giá trị thiêng 

liêng. Một đám cưới của người Công giáo được xem là thành sự khi người nam 

và người nữ tự do yêu thương, tự nguyện đến với nhau. Sự tự do không ép buộc 

khi kết hôn tạo thành một gia đình thể hiện trong Thánh lễ hôn phối ở nhà thờ 

Công giáo chủ tế thánh lễ bao giờ cũng hỏi người nam và người nữ xem họ có 

thật sự tự do yêu thương, có thật sự tự nguyện đi đến hôn nhân hay không51. Chỉ 

khi nào họ trả lời rằng “Có” khi ấy linh mục mới thực hiện nghi thức Bí tích hôn 

nhân tiếp theo. Trước khi được thánh hiến với một bí tích riêng và chịu phép 

Thánh thể, người nam (chú rể) trao nhẫn cho người nữ (cô dâu) và nói lời giao 

 
51 Hội đồng Giám mục Việt Nam (2004), Giáo lý hôn nhân và gia đình, Nxb Tôn giáo, Hà Nội. 
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ước với người nữ yêu thương và tôn trọng vợ cho đến suốt đời như một thời thề 

ước giữa hai người trước Thiên Chúa và những người chứng dám cho họ tại nhà 

thờ. Họ cùng nhau ký vào sổ hôn phối, chính thức là đôi vợ chồng. Thông qua 

nghi lễ hôn nhân tổ chức trong nhà thờ dưới sự chủ trì của vị linh mục mà hôn 

nhân Công giáo trở nên thiêng liêng. Giá trị thiêng đó có nguồn ủy thác từ Kinh 

thánh, bởi chính Thiên Chúa đã tác hợp cho người nam và người nữ để họ trở 

thành vợ chồng. Giá trị thiêng được chuẩn nhận qua Thánh lễ tổ chức long trọng 

ở nhà thờ dưới sự chủ trì của chủ tế, sự chứng giám của Thiên Chúa. Và khi đã 

nên vợ, nên chồng, họ “thánh hóa” lẫn nhau và cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa. 

Đặc điểm tiếp theo là gia đình Công giáo đặc biệt coi trọng lối sống thủy chung 

một vợ một chồng. Hôn nhân được người Công giáo xem là việc hệ trọng của 

cuộc đời, liên quan đến chính cuộc đời của họ từ khi kết hôn cho đến khi qua 

đời. Gia đình Công giáo Việt Nam luôn sống theo mẫu gương gia đình Chúa 

Giêsu Kitô (được gọi là Thánh gia). Người Công giáo luôn hướng gia đình mình 

mô hình Thánh gia Nadarét, tức là đề cao tính Hiếu – Lễ trong gia đình. Mọi 

người trong gia đình phải cư xử với nhau như ba Đấng trong thánh gia. Cụ thể là 

người chồng phải yêu thương và phục vụ vợ con như Thánh Giuse đã yêu mến 

và phục vụ Mẹ Maria; người vợ phải yêu thương và săn sóc chồng như Mẹ 

Maria đã yêu mến và phục vụ Thánh Giuse; cha mẹ phải yêu mến và chăm lo 

cho con cái như thánh Giuse và Mẹ Maria chăm lo phục vụ Chúa Giêsu; con cái 

trong gia đình phải hiếu kính mẹ cha, biết thờ cha kính mẹ, phụng dưỡng cha mẹ 

như Chúa Giêsu đã làm đối với Đức Mẹ và thánh Giuse52. Vì thế trong gia đình 

Công giáo, con cái được cha mẹ quan tâm đến việc dạy con cái biết chu toàn luật 

Thiên Chúa, biết giữ gìn và tránh xa tội lỗi, sa đọa. Còn con cái được dạy dỗ từ 

nhỏ nên biết thực hiện bổn phận của mình là phải tôn kính cha mẹ (lòng hiếu 

thảo). Đó là cách sống đạo mà con cái luôn thực hiện để noi gương gia đình 

Thánh gia trong đời sống hàng ngày cũng như trong đời sống đức tin của mình.  

 
52 Hội đồng Giám mục Việt Nam (2011), “Hiệp Thông”, Bản tin chuyên đề Gia đình, tr. 14 
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Vì thế ta có cách nhìn khách quan về gia đình người Công giáo cũng như 

các gia đình truyền thống là một gia đình hạt nhân gồm một đến hai thế hệ cùng 

chung sống với nhau. Nhưng điểm khác nhau giữa một gia đình tôn giáo với gia 

đình người Việt truyền thống là có thêm đời sống đức tin hướng về Chúa trong 

cuộc sống hằng ngày của họ. Ngoài ra, quan niệm về gia đình, hôn nhân của 

người Công giáo mang ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt: gia đình là nguồn gốc của 

tình yêu, do bàn tay Chúa đưa hai người nam và nữ đến với nhau tạo thành một 

gia đình Thánh Gia.  

Căn cứ vào Kinh thánh, con người xuất hiện trên trái đất lúc nào thì gia 

đình xuất hiện lúc ấy. Bởi trong dự tính của Thiên Chúa, gia đình xuất hiện cùng 

một lúc với việc sáng tạo ra con người: “Người dựng nên họ có nam có nữ… và 

phán với họ: hãy sinh sôi nẩy nở cho tràn mặt đất”53. Ý niệm gia đình là một ý 

niệm quan trọng trong Kinh thánh, ý niệm này được dẫn khởi ngay từ thuở ban 

đầu, như đã nói ở trên, trong Sách Sáng Thế Ký (1:28): Kế hoạch tạo dựng của 

Thiên Chúa muốn người đàn ông và người đàn bà kết hôn với nhau và sinh sản 

con cái. Họ trở nên một thân xác qua hôn nhân54 và cùng với con cái, họ trở nên 

một gia đình, viên đá chủ yếu xây dựng nên xã hội con người. 

Kinh thánh quan niệm về con người và gia đình có tính cộng đoàn hơn nền 

văn hoá Tây Phương hiện nay, một nền văn hoá, trong đó, các công dân bị cá 

nhân hoá nhiều hơn. Kinh thánh không bàn trực tiếp khái niệm gia đình nhưng 

từ những hoạt động của Thiên chúa thì gia đình đã được xác lập. Khi Thiên 

Chúa cứu Nôê khỏi nạn hồng thủy, thì đó không phải là trường hợp cứu vớt cá 

nhân, mà là cứu vớt ông, vợ ông, các con trai và con dâu ông. Nói cách khác, cả 

gia đình ông được cứu thoát55. Khi Thiên Chúa kêu gọi Ápraham ra khỏi Haran, 

Người kêu gọi ông và gia đình ông56. Dấu chỉ của giao ước Ápraham (cắt da qui 

đầu) phải được áp dụng cho mọi người nam trong gia hộ, bất kể là con cái của 

 
53 Kinh thánh, Sáng thế ký (St) 1:27-28.  
54 Sđd, St 2:24. 
55 Sđd, St 6:18 
56 Sđd, St 12:4-5 
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gia hộ hay gia nhân của gia hộ57. Nói cách khác, giao ước của Thiên Chúa với 

Ápraham có tính gia đình, không phải cá nhân. Thiên chúa đã đặt nền móng cho 

sự  hình thành gia đình. 

Trong Kinh Cựu ước, sự quan trọng của gia đình được chứng tỏ trong các 

điều khoản của giao ước Môsê. Hai trong mười Giới Răn đề cập tới việc duy trì 

sự gắn bó của gia đình. Giới răn thứ tư về việc thảo kính cha mẹ là nhằm duy trì 

quyền bính của cha mẹ trong các vụ việc của gia đình; còn giới răn thứ sáu cấm 

ngoại tình là để bảo vệ tính thánh thiêng của hôn nhân. Từ hai giới răn này phát 

sinh mọi qui định khác trong Luật Môsê nhằm bảo vệ hôn nhân và gia đình. Sự 

lành mạnh của gia đình quan trọng đối với Thiên Chúa đến nỗi đã được hệ thống 

hoá thành giao ước quốc gia của Israel. 

Kinh thánh Tân ước cũng đưa ra nhiều giới răn và điều nghiêm cấm tương 

tự. Chúa Giêsu nói tới sự thánh thiêng của hôn nhân và chống lại ly dị bừa bãi 

trong Tin Mừng Mátthêu chương 19. Thánh Tông Đồ Phaolô nói tới việc các gia 

đình Kitô hữu phải như thế nào khi ngài đưa ra giới răn song sinh sau đây: “hỡi 

con cái, hãy vâng lời cha mẹ” và “hỡi cha mẹ, đừng khiêu khích con cái” trong 

hai thư Êphêsô 6:1-4 và Côlôsê 3:20-21. Mặt khác, trong Sách Tông Đồ công 

vụ, ta còn thấy nhiều ý niệm tương tự như thế liên quan tới tầm quan trọng của 

gia đình trong diễn trình cứu rỗi, như trong hai dịp khác nhau trong hành trình 

truyền giáo thứ hai của Thánh Phaolô, trọn các gia hộ đều được rửa tội khi một 

cá nhân trở lại đạo58. Giống như dấu chỉ của của giao ước cũ là phép cắt da qui 

đầu đã áp dụng cho cả gia đình như thế nào thì dấu chỉ của giao ước mới là phép 

rửa tội cũng áp dụng cho cả gia đình như thế. 

Chúa Giêsu đã áp dụng ý niệm gia đình thế tục vào ý niệm gia đình thiêng 

liêng. Tin Mừng Mátthêu thuật lại có lần, khi Chúa Giêsu đang nói với đám 

đông, thì mẹ và “anh em” của Người xuất hiện ở bên ngoài, muốn nói chuyện 

với Người. Có người vào thưa “Mẹ và anh em của ngài đang đứng ở bên ngoài, 

 
57 Sđd, St 17:12-13 
58 Sđd, Cv 16:11-15, 16:31-33 
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muốn nói chuyện với ngài”, Người trả lời: “ai là mẹ tôi, và ai là anh em tôi? ”. 

Rồi chỉ vào các môn đệ, Người nói: “đây là mẹ tôi và anh em tôi. Vì bất cứ ai thi 

hành ý Cha tôi ở trên trời đều là anh chị em và mẹ tôi”59. 

Điều chắc chắn là Chúa Giêsu không chối bỏ gia đình của Người, gia đình 

mà Người từng sống và vun đắp tới tận năm 30 tuổi. Điều Người muốn nói ở 

đây là trong Nước Trời, dây nối kết gia đình quan trọng nhất là dây nối kết 

thiêng liêng (thực hành thánh ý Thiên Chúa) chứ không phải dây nối kết thế tục. 

Điều này càng được sáng tỏ hơn với Tin Mừng Gioan viết rằng: “Còn những ai 

đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên 

con cái Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do 

ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi 

Thiên Chúa”60. 

Công giáo quan niệm khi con người sinh ra về phần xác là sinh vào một gia 

đình thế tục, nhưng khi “tái sinh”, là sinh vào một gia đình thiêng liêng. Nói 

theo Thánh Phaolô, chúng ta được nhận vào gia đình Thiên Chúa61. Một người 

tín đồ được nhận vào gia đình thiêng liêng tức Giáo hội, Thiên Chúa trở thành 

Cha và Chúa Giêsu là anh của của họ. Gia đình thiêng liêng này không bị giới 

hạn bởi sắc tộc, giới tính hay địa vị xã hội. Như Thánh Phaolô nói, “Thật vậy, 

nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên chúa trong Đức Giêsu Kitô. 

Không phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; 

nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Mà nếu anh em thuộc về Đức 

Kitô, thì anh em là dòng dõi ông Ápraham, những người thừa kế theo lời hứa”62. 

Gia đình thiêng liêng trên gồm các thành viên “từ mọi quốc gia, bộ lạc, sắc dân 

và ngôn ngữ”63 và đặc điểm của gia đình này là yêu thương nhau: “Thầy ban cho 

chúng con một giới răn mới: các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu 

 
59 Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt) 12:46-50. 
60 Tin Mừng theo Thánh Gio-an, (Ga) 1:12-13. 
61 Thư gửi tín hữu Rô-ma (Rm) 8:15. 
62 Thư gửi tín hữu Ga-lát (Gl) 3:26-29. 
63 Sđd, Khải huyền (Kh) 7:9 
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thương các con, các con cũng phải yêu thương nhau. Nhờ việc yêu thương này, 

mọi người sẽ biết các con là môn đệ của Thầy, nếu các con yêu thương nhau”64. 

“Gia đình căn bản trong Kinh thánh bao gồm một người đàn ông, một 

người đàn bà (vợ ông ta) và con cái do họ sinh ra hay nhận nuôi. Và gia đình mở 

rộng có thể bao gồm thân nhân máu mủ hay do hôn nhân đem tới như ông bà, 

cháu  gái, cháu trai, anh em họ, cô dì, chú bác. Một trong các nguyên tắc hàng 

đầu của mỗi gia đình là nó xây dựng trên một cam kết suốt đời do Thiên Chúa 

sắp xếp. Người chồng và người vợ có trách nhiệm xây dựng, vun đắp sự tồn tại 

của gia đình. Mặc dù ly dị là chuyện thông thường trong xã hội hiện nay, nhưng 

Kinh thánh dạy rằng Thiên Chúa ghét ly dị”65. 

Quan hệ ứng xử giữa các thành viên trong gia đình 

Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Êphêsô đã bàn đến cách đối xử với 

nhau của các thành viên trong gia đình Kitô hữu như sau: 

Quan hệ giữa vợ và chồng: Người chồng phải yêu thương người vợ như 

Chúa Kitô yêu thương Giáo hội: “Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như 

chính Đức Kitô yêu thương Hội thánh và hiến mình vì Hội thánh”66; còn người 

vợ thì nên tôn trọng chồng và sẵn lòng vâng theo sự lãnh đạo của chồng trong 

gia đình67. Tuy nhiên, việc chồng yêu vợ không tùy thuộc điều kiện vợ phải 

phục tùng mình. Vợ sẽ phục tùng chồng nếu được yêu thương như lời khuyên 

của Chúa. 

Thiên chúa cũng đặt lên vai người chồng một vai trò đó là lãnh đạo gia 

đình, người chồng thực hiện vai trò này phải bắt đầu bằng liên hệ thiêng liêng 

của mình với Thiên Chúa trước tiên là việc dạy dỗ vợ con các giá trị của Kinh 

thánh, hướng dẫn gia đình tìm hiểu chân lý của Sách Thánh. Các người cha được 

khuyên dạy phải dưỡng dục con cái bằng phương cách “huấn luyện và giáo huấn 

 
64 Sđd Ga 13:34-35. 
65 Sđd, Mlk 2:16 
66 Sđd, Ep 5:25 
67Sđd, Ep 5: 22-24 
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của Chúa”68. Người cha cũng phải chu cấp về vật chất cho gia đình tồn tại. Vì 

“Ai không chăm sóc người thân, nhất là người sống trong cùng một nhà, thì đã 

chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn người không có đức tin”69. Như thế, người đàn 

ông không cố gắng chu cấp cho gia đình, người ấy không thể gọi mình là một 

Kitô hữu được. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa người vợ không có trách 

nhiệm gì vào việc cấp dưỡng gia đình của người chồng. Tuy nhiên cấp dưỡng 

cho gia đình là trách nhiệm hàng đầu của người chồng. 

Người đàn bà được ban cho người đàn ông làm trợ thủ70 và sinh con cái. 

Người chồng và người vợ trong cuộc hôn nhân Kitô Giáo phải trung thành với 

nhau suốt đời. Thiên Chúa công bố sự bình đẳng về giá trị khi khẳng định rằng 

cả người đàn ông và người đàn bà đều đã được dựng nên theo hình ảnh của 

Người và do đó, có giá trị bằng nhau dưới mắt Người. Tuy nhiên, điều này 

không có nghĩa đàn ông và đàn bà có các vai trò y hệt nhau trong đời. Người đàn 

bà có vai trò sinh con cái để duy trì sự trường tồn của gia đình và trách nhiệm 

trong việc nuôi nấng và săn sóc con cái, trong khi người đàn ông được có trách 

nhiệm chu cấp và bảo vệ gia đình. Như thế, họ bình đẳng về địa vị, nhưng mỗi 

người có vai trò khác nhau trong gia đình Kitô hữu. 

Quan hệ giữa cha mẹ và con cái: Trong gia đình Công giáo, cha mẹ phải 

người đầu tiên giáo dục con cái hướng đứa trẻ đến yêu mến, phụng sự Chúa và 

yêu thương tha nhân. Cha mẹ phải nói cho đứa con về Thiên Chúa, dạy cho 

chúng thấu cảm về tình thương của Ngài dành cho nhân loại. Thiên Chúa là một 

người Cha nhân lành, giàu lòng thương xót. Những bậc cha mẹ phải biết dạy con 

cái cầu nguyện như thế nào cho đẹp lòng Chúa. Bên cạnh giáo dục cho con cái 

biết kính sợ Thiên Chúa, các bậc cha mẹ còn phải dạy cho chúng biết yêu 

thương tha nhân. Không thể yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương anh 

em mình. Bởi thế, cha mẹ có nhiệm vụ giáo dục con cái yêu thương, trước hết, 

 
68 Sđd, Ep 6:4 
69 Sđd, 1Tm 5:8 
70 Sđd, St 2:18-20  
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các thành viên trong gia đình mình, đặc biệt cần dạy cho trẻ biết thảo kính cha 

mẹ vì đó là một trong những điều răn của Chúa. 

Thiên chúa cũng đặt ra trách nhiệm của con cái trong gia đình Kitô hữu, 

con cái có hai trách nhiệm hàng đầu là vâng lời cha mẹ và tôn kính các ngài71. 

Vâng lời cha mẹ là bổn phận của con cái cho tới khi đến tuổi trưởng thành, 

nhưng tôn kính cha mẹ là trách nhiệm suốt đời của chúng. Thiên Chúa hứa ban 

nhiều phúc lành cho những ai tôn kính cha mẹ. Kinh thánh dạy rõ về bổn phận 

hiếu nghĩa của con cái đối với những bậc sinh thành ra mình. Trước hết, trong 

Cựu Ước, một trong những giới luật nổi bật quan trọng về lòng thảo hiếu đối với 

mẹ cha là “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức chúa, 

Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi”72. Sách Công giáo cũng trực tiếp giáo 

huấn về trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ trong gia đình Công giáo. Sách 

Cách Ngôn đã đề nghị những thực hành cụ thể đối với mẹ cha: “Này con, giáo 

huấn của cha, con hãy nghe, lời dạy của mẹ, con đừng gạt bỏ. Vì những lời ấy sẽ 

là vòng hoa xinh con đội lên đầu, là vòng kiềng con đeo vào cổ”73. Hay người 

con hiếu thảo là người con biết tuân giữ lời cha truyền và nghe lời mẹ dạy: “Hỡi 

con, lệnh cha con truyền, hãy lo tuân giữ, lời mẹ con dạy, chớ bỏ ngoài tai. 

Những lời truyền dạy đó, con hãy khắc trong tim, con hãy đeo vào cổ, để ghi 

nhớ đêm ngày. Những lời đó sẽ hướng dẫn con lúc con tới lui, sẽ giữ gìn con khi 

con nằm xuống, sẽ cùng con chuyện trò khi con thức dậy”74. Sách Huấn ca đề 

cao công ơn cha mẹ: “Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ 

đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy, 

con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng?”75. Sống hiếu thảo với cha mẹ là điều kiện 

để được chúc phúc và làm đẹp lòng Thiên Chúa. "Hỡi các con, hãy nghe cha 

đây, và làm thế nào để các con được cứu độ. Đức Chúa làm cho người cha được 

vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì 

 
71 Sđd,Ep 6:1-3 
72 Sđd, Xh 20, 12. 
73 Sđd, Châm ngôn (Cn) 1,8-9 
74 Sđd, Cn 6,20-22 
75 Sách Huấn ca (Hc) 7,27-28 
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bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì 

con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường 

thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng... Ai bỏ rơi cha mình thì khác 

nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa"76. 

Sang thời Tân Ước, Đức Giêsu đã yêu cầu sống đạo hiếu không chỉ trong 

lời nói mà cả trong hành động. Ngài nhắc lại luật hiếu thảo trong Sách Xuất 

Hành (Xh) 20, 12 và Lê-vi (Lv) 20, 9: "Bất cứ người nào nguyền rủa cha mẹ, thì 

phải bị xử tử. Nó đã nguyền rủa cha mẹ, thì máu nó đổ xuống đầu nó", để nói 

với những kẻ đạo đức giả trốn tránh trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ mình. 

Vâng lời cha mẹ là điều phải đạo, như thánh Phaolô dạy: “Kẻ làm con hãy vâng 

lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa”77. Đó là điều kiện để được 

sống và sống hạnh phúc trên trần gian này: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ 

theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều 

răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên 

mặt đất này”78. 

Lòng kiếu kính của con cái không chỉ được bày tỏ khi cha mẹ còn sống mà 

còn tiếp tục biểu lộ lúc cha mẹ đã qua đời. Hội thánh dạy các tín hữu phải chu 

toàn đạo hiếu: tôn kính biết ơn và vâng lời ông bà cha mẹ, chăm lo cho cha mẹ 

được đầy đủ phần xác cũng như phần hồn; khi cha mẹ qua đời phải lo việc tang 

ma, làm các việc thiện, cầu nguyện cho cha mẹ. 

Tưởng cũng nên nhấn mạnh rằng: lý tưởng gia đình ra sa sút sau khi con 

người sa ngã. Từ đó, mà có những tệ nạn như đa hôn, ly dị, ngoại tình, đồng tính 

luyến ái, vô sinh (sterility) và lẫn lộn về vai trò giới tính. Dù các tiên tri liên tiếp 

mời gọi con người trở lại với lý tưởng nguyên thủy của hôn nhân và gia đình, 

nhưng phải đợi đến lúc Chúa Giêsu xuất hiện, việc phục hồi ấy mới dứt khoát 

được nhấn mạnh. 

Giá trị của gia đình người Công giáo  

 
76 Hc 3,3-16 
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“Gia đình đặt nền tảng trên sự lựa chọn tự do của hai vợ chồng muốn kết 

hợp với nhau trong hôn nhân, đồng thời trên sự tôn trọng ý nghĩa và các giá trị 

của định chế này, một định chế không tuỳ thuộc con người mà tuỳ thuộc chính 

Thiên Chúa: vì ích lợi của vợ chồng và con cái, cũng như vì ích lợi của xã hội, 

dây liên kết linh thiêng này không còn tuỳ thuộc một mình quyết định của con 

người nữa. Chính Thiên Chúa là tác giả của cuộc hôn nhân; Ngài đã ban cho hôn 

nhân những ơn ích và mục tiêu khác nhau”79. Do vậy, giá trị của các tôn giáo có 

thể có những điểm giống so với các giá trị văn hóa. Điều này thể hiện rõ hơn ở 

các quốc gia có hệ tư tưởng tôn giáo đóng vai trò quyết định và chỉ đạo cũng 

như chi phối toàn xã hội. Ở đó mối quan hệ giữa tôn giáo và văn hóa ngày càng 

được đưa lên cao. Đặc biệt nổi bật nhất của Công giáo Việt Nam đó là về giá trị 

gia đình. Thứ nhất là, giá trị bền vững của gia đình: một trong những đặc trưng 

cơ bản của hai tôn giáo này. Giá trị này được biểu hiện ở rất nhiều nội dung 

khác nhau như vợ chồng ít li dị, biết hòa giải, biết kiềm chế và thông cảm lẫn 

nhau… Sở dĩ có được giá trị bền vững của gia đình Công giáo ở Việt Nam bởi 

vì nó được hình thành trên những nền tảng: gia đình xây dựng trên cơ sở tình 

yêu chung thủy, ngay từ đầu Thiên chúa đã ấn định mục đích của hôn nhân là vợ 

chồng trọn đời yêu thương nhau. Tuy nhiên để duy trì điều đó và để vợ chồng 

sống với nhau có trách nghiệm suốt đời thì không phải là dễ dàng. Người Công 

giáo Việt Nam với ý thức kính Chúa họ duy trì sự gắn bó vợ chồng và coi đây 

như là một ân sủng mà Thiên Chúa ban tặng. Vì thế vợ chồng phải yêu thương, 

quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Khi có mâu thuẫn trọng gia đình thì vợ chồng chủ 

động hòa giải, tránh tạo xung đột. Và đó là lý do tại sao hôn nhân Công giáo 

Việt Nam ổn định và ít li dị hơn so với hôn nhân người ngoài tôn giáo này. Mọi 

người trong gia đình phải cư xử với nhau như ba Đấng trong thánh gia. Cụ thể là 

người chồng phải yêu thương và phục vụ vợ con như thánh Giuse đã yêu mến và 

phục vụ Mẹ Maria; người vợ phải yêu thương và săn sóc chồng như Mẹ Maria 

đã yêu mến và phục vụ thánh Giuse; cha mẹ phải yêu mến và chăm lo cho con 

 
79 Hội đồng Giám mục Việt Nam (2004), Giáo lý hôn nhân và gia đình, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr.36 
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cái như thánh Giuse và Mẹ Maria chăm lo phục vụ Chúa Giêsu; con cái trong 

gia đình phải hiếu kính mẹ cha, biết thờ cha kính mẹ, phụng dưỡng cha mẹ như 

Chúa Giêsu đã làm đối với Đức Mẹ và thánh Giuse80. Vì thế trong gia đình 

Công giáo, con cái được cha mẹ quan tâm đến việc dạy con cái biết chu toàn luật 

Thiên Chúa, biết giữ gìn và tránh xa tội lỗi, sa đọa. Còn con cái được dạy dỗ từ 

nhỏ nên biết thực hiện bổn phận của mình là phải tôn kính cha mẹ (lòng hiếu 

thảo). Đó là cách sống đạo mà con cái luôn thực hiện để noi gương gia đình 

Thánh gia trong đời sống hàng ngày cũng như trong đời sống đức tin của mình. 

Công giáo Việt Nam có những quan niệm đúng đắn về vấn đề tôn trọng sự sống 

và yêu thương con người. Đây chính là cơ sở quan trọng nhất để hình thành 

nhân sinh quan giàu tính nhân văn của người Công giáo Việt Nam. Nội dung cơ 

bản của giá trị tôn trọng sự sống và yêu thương con người của Công giáo đó là 

vấn đề vợ chồng nghiêm túc về vấn đề tạo sinh. Theo Kinh thánh, hôn nhân 

không phải là một quan hệ thuần túy của con người mà trước hết nó nằm trong 

chương trình của Thiên Chúa, khi Ngài dựng lên con người có nam có nữ, và 

gọi: “hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất”81. Mục 

đích của hôn nhân là vợ chồng trọn đời yêu thương nhau và sinh sản con cái. 

Con cái chỉ được sinh ra khi bố mẹ chúng đã thực hiện bí tích hôn phối trước 

mặt Thiên Chúa và làm lễ ở nhà thờ. Chính vì thế mục tiêu căn bản nhất của gia 

đình là phục vụ sự sống, là thực hiện bằng việc thông truyền hình ảnh Thiên 

Chúa từ người này sang người khác trong hoạt động truyền sinh. Con cái ra đời 

là kết quả và là dấu chỉ của tình yêu vợ chồng, là minh chứng sống động cho sự 

trao hiến trọn vẹn cho nhau giữa một người nam và một người nữ chỉ trong tình 

yêu của vợ chồng, thông qua hôn nhân và gia đình, sự sống mới được hình 

thành. Để đưa ra những giáo huấn về tình dục trong hôn nhân và việc sử dụng 

những phương pháp mới về kế hoạch hóa gia đình. Trong đó, giáo hội nhấn 

mạnh về việc tôn trọng sự sống và sẵn sàng mở lối cho sự sống mới. Và, để tôn 
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trọng sự sống cũng như đảm bảo tính toàn vẹn của sự sống, Giáo hội kịch liệt 

lên án các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, trong đó có việc tránh thai và phá 

thai. Cộng đồng Vaticanô II cho rằng: “ Thiên Chúa là Chúa sự sống, đã ban cho 

con người nhiệm vụ cao cả là bảo toàn sự sống, và họ phải chu toàn bổn phận ấy 

theo cách xứng hợp với con người. Do đó ngay từ lúc thụ thai, sự sống cần được 

bảo toàn hết sức cẩn thận; phá thai và sát hại thai nhi là tội ác ghê tởm”82. Gia 

đình là chủ thể tích cực tham gia vào đời sống xã hội  vì gia đình và xã hội có 

mối quan hệ biên chứng, chặt chẽ: gia đình là nguồn gốc, nền tảng của xã hội, là 

tế bào đầu tiên và sống động của xã hội, không ngừng tiếp sức cho xã hội bằng 

việc phục vụ sự sống. Chính từ gia đình mà các công dân được sinh ra và được 

nuôi dạy. Vì vậy, gia đình phải là trường học đầu tiên về các nhận thức xã hội. 

Còn xã hội lại tạo ra những cơ chế, điều kiện để gia đình phát triển với truyền 

thống văn hóa gia đình và sau đó là với môi trường xã hội, với truyền thống văn 

hóa dân tộc. Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình làm nên cái nôi và là phương 

tiện để nhân bản hóa hoàn cảnh xã hội. 

c). Quan điểm về gia đình trong kinh điển của Tin lành 

Các quan niệm về gia đình không được giáo lý của các tôn giáo trực tiếp đề 

cập, nhưng trong quá trình truyền bá tôn giáo, thông qua giáo lý, tín lý, các quan 

niệm về gia đình được hình thành, góp phần định hướng quan niệm và lối sống 

của tín đồ. Đối với Tin lành, về cơ bản, quan niệm về gia đình chủ yếu xuất phát 

từ Kinh thánh. Theo M. C. Griffiths, tác giả cuốn Cơ Đốc giáo thuần nhứt, gia 

đình là nơi dạy người ta bài học vâng phục đầu tiên. Đứa trẻ học biết luật lệ của 

cha mẹ trước khi biết luật pháp của Chúa Trời. Những câu chuyện về gia đình 

xuất hiện nhiều trong Kinh thánh Cựu ước. Cựu Ước khởi đầu với một người 

cha, một người mẹ và con cái… Đến Tân Ước khởi đầu với câu chuyện Chúa 

Jesus được sinh ra trong một gia đình. Chúa Giê su xuống thế gian làm người 

trong khung cảnh mái ấm gia đình Nazarét, khiêm tốn vâng lời Thánh Giuse và 

Đức mẹ Maria. Tất cả chúng ta đều bắt đầu như nhau: chúng ta bắt đầu cuộc 

 
82 Hội đồng Giám mục Việt Nam (2012), Cộng đồng Vantican II, NXB Tôn Giáo, Hà Nội, tr. 297-298 
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sống từ gia đình. “… Gia đình là chỗ đầu tiên một môn đồ mới của Ngài đưa 

ngài đến. Do đó, Kinh thánh nhấn mạnh sự kiện gia đình là nơi đầu tiên để một 

đời sống được biến đổi, có cơ hội chứng minh”83.  

Khi thi hành xứ vụ, Chúa Giêsu đã bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đến đời 

sống gia đình, dấu hiệu đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện tại tiệc cưới Cana để giúp 

đôi tân hôn vượt qua khó khăn đó là khi thiếu rượu Chúa Giêsu đã dùng phép lạ 

nước hóa thành rượu là phép lạ đầu tiên84. Vì thế, phép lạ này mang ý nghĩa đặc 

biệt, đó là việc mong muốn có một cuộc hôn nhân tốt đẹp đó là nền móng vững 

chắc cho việc xây dựng gia đình. Chúa Giêsu chia sẻ tình bạn với gia đình ông 

Lazarô, đến thăm gia đình ông Phêrô, chia sẻ nỗi niềm với những gia đình đang 

chịu thử thách tất cả những việc làm đó thể hiện tầm quan trọng của hôn nhân và 

gia đình thể hiện trong Kinh thánh. 

Trong Kinh thánh bắt đầu với Sáng Thế 1,1: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa 

sáng tạo trời đất”. “Sáng tạo trời đất” đó là thể hiện Thiên chúa sáng tạo ra vũ 

trụ trong đó có con người. Sáng thế ký 2,4b “Ngày Đức Chúa làm ra đất với 

trời” thể hiện công trình sáng tạo nơi mặt đất trong đó có đôi vợ chồng đầu tiên 

đó là sự thiết lập hôn nhân điều căn bản nhất cho sự hình thành gia đình trên trái 

đất.  Thiên Chúa đã tạo dựng người nam và người nữ, liên kết cả hai thành một. 

Câu chuyện về “xương sườn của A-đam” nằm trong trong Sáng thế ký 2:18-24. 

Phân đoạn Kinh thánh này cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên Ê-va 

bằng cách lấy một “xương sườn” từ thân thể của A-đam làm nên một người nữ. 

Sự tường thuật này nói rõ rằng Đức Chúa Trời đã dùng xương sườn của A-đam 

để tạo nên Ê-va thay vì làm nên cô ấy từ bụi đất như Ngài đã làm cho A-đam. 

Một câu hỏi cũng nảy sinh ra là tại sao Đức Chúa Trời đã tạo nên Ê-va từ xương 

sườn của A-đam. Đức Chúa Trời đã dùng xương sườn của A-đam tạo nên Ê-va 

để cho thấy rằng họ thực là một sinh vật giống nhau được tạo dụng nên, hai nửa 

 
83 Xem M. C. Griffiths (1971), Cơ Đốc giáo thuần nhứt, Cơ quan xuất bản Tin Lành: 55. Dẫn theo Trần Thị 

Phương Anh (2015), Quan niệm của Tin lành về các mối quan hệ gia đình qua Kinh thánh, Tạp chí Nghiên cứu 

Tôn giáo, số 7, tr. 101-102. 
84 https://augustino.net/kinh-thanh-tan-uoc/tin-mung-theo-thanh-gio-an/Chương 2, Tiệc cưới Cana 

https://augustino.net/kinh-thanh-tan-uoc/tư


 61 

của một tổng thể. Người nữ không được tạo dụng nên như là một sinh vật riêng 

biệt, thứ hai đối với người nam. Ê-va đã được hình thành như một phần của 

người nam ban đầu, để làm một người giúp đỡ thích hợp với nó”85. Ê-va đã được 

tạo dựng nên để củng cố và giúp đỡ mạnh mẽ cho A-đam; nàng đã được dựng 

nên từ “vật chất” giống nhau, và nàng cũng là sự tạo dựng hoàn hảo như người 

nam và cũng đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và giống Đức 

Chúa Trời”86. Thiên chúa đã thiết lập hôn nhân với sự hòa hợp sâu sắc cả thể xác 

và tinh thần, có tình yêu tự nguyện trao ban. Từ tình yêu không vụ lợi đó con 

người tham dự vào công trình tạo dựng gia đình bằng việc sinh sản, giáo dục con 

cái và ứng xử với nhau bằng các mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. 

Các mối quan hệ chính trong một gia đình là quan hệ giữa chồng và vợ, giữa 

ông bà cha mẹ và con cháu, giữa anh chị em với nhau. Ngoài trách nhiệm đối 

với bản thân, mọi thành viên trong gia đình đều có trách nhiệm đối với những 

thành viên khác và có trách nhiệm xây dựng, phát triển cuộc sống chung của gia 

đình. Khi gia đình được xây dựng và phát triển ổn định, bền vững thì xã hội, 

quốc gia mới hưng thịnh. Vì thế vai trò của mọi cá nhân trong việc nỗ lực xây 

dựng gia đình vô cùng quan trọng.  

Như vậy, khi sáng tạo ra hai con người đầu tiên trên Trái Đất, đồng thời 

Chúa Trời cũng thiết lập nên quan hệ hôn nhân của loài người. Quan hệ hôn 

nhân được Chúa Trời tạo dựng ngay từ đầu cùng với khởi thủy của thế giới. 

Theo Kinh thánh, hôn nhân là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời vì “Loài người ở 

một mình thì không tốt”87. Trong gia đình mối liên hệ đầu tiên đó là qua hôn 

nhân từ đó hai người nam và nữ trở thành vợ chồng khi họ tự nguyên và có tình 

yêu, hòa hợp cả thể xác và tinh thần. Hôn nhân theo quan niệm của Tin lành 

cũng là do Chúa sắp đặt mang tính thiêng. Kinh thánh còn dùng hình tượng 

chồng - vợ để chỉ quan hệ giữa Đức Chúa Trời với cộng đoàn tín hữu. Có nhiều 

 
85 Sáng thế ký 2:18 
86 Sđd, Sáng thế ký 1:27 
87 Dẫn theo Trần Thị Phương Anh (2015), Quan niệm của Tin lành về các mối quan hệ gia đình qua Kinh thánh, 

Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 7, tr.102. 
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đoạn khác trong Kinh thánh nói về hôn nhân, gia đình, như: Ê-phê-sô, 5:22-28; 

Cô-lô-se, 3:18-19; Phi-erơ, 3:1-4, nhấn mạnh mối quan hệ vợ chồng thuận phục, 

yêu thương nhau như yêu và kính sợ Chúa và thuận phục ý muốn của Ngài để 

giữ gia đình hạnh phúc, làm vinh hiển danh Chúa. 

 Quan hệ giữa vợ chồng là sự bình đẳng, cùng chia sẻ, yêu thương như 

Chúa quan niệm: Chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng 

cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân thể mình, mà là chồng; chồng cũng 

không có quyền trên thân thể mình, mà là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ phi hai bên 

thỏa thuận tạm thời, để biệt riêng thì giờ cầu nguyện, nhưng sau đó trở lại với 

nhau, kẻo Sa-tan thừa lúc anh em thiếu tự chế mà cám dỗ anh em chăng88. Thiên 

Chúa cũng kêu gọi tình yêu thương của người chồng giành cho người vợ trong 

gia đình “Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, cũng như Đấng 

Christ đã yêu hội thánh và hiến thân vì cô ấy”89. Khi hai người đã trở thành vợ 

chồng thành gia đình thì mối quan hệ đó được Thiên Chúa coi trọng bằng sự 

bình đẳng, khăng khít, tương hỗ cho nhau thì mới gọi là gia đình. Đức Chúa 

Trời dùng chiếc xương sườn đã lấy từ A-đam dựng nên một người nữ và đưa 

đến cho A-đam. A-đam nói: “Bây giờ mới có người này, Là xương bởi xương 

tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là người nữ, Vì từ người nam mà có.” Bởi 

vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một 

thịt90. Hỡi những người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình, như thế mới thích 

hợp là người ở trong Chúa. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ mình, đừng 

cay nghiệt với nàng91.  Nét đẹp văn hóa truyền thống trong hôn nhân gia đình từ 

bao đời nay vẫn được gìn giữ, lưu truyền cho nhiều thế hệ đó là lòng chung 

thủy. Lòng thủy chung trong quan hệ vợ chồng là một trong những giá trị hàng 

đầu giúp duy trì hạnh phúc, tình yêu và sự bền vững của mỗi gia đình. Thủy 

chung là việc người vợ, người chồng đều luôn luôn phải có tình cảm trước sau 

 
88 Sđd, I Cô-rinh-tô 7:3-5 
89 Sđd, Ê-phê-sô 5:25 
90 Sđd, Sáng thế ký 2 :22-24 
91Sđd, Cô-lô-se 3:18-19.  
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như một, tin tưởng lẫn nhau, không thay đổi trước bất cứ sóng gió, cám dỗ nào 

của cạm bẫy cuộc đời. Vì thế, lòng chung thủy phụ thuộc rất nhiều vào nghệ 

thuật sống và những nỗ lực của các cặp vợ chồng. Giá trị ấy giúp mỗi gia đình 

thấy được ý nghĩa đích thực trong cuộc sống hôn nhân và luôn trân trọng gìn giữ 

hạnh phúc cho mái ấm của riêng mình. Song song đó, sự bình đẳng, bình quyền 

trong hôn nhân cũng không thể thiếu trong mối quan hệ vợ chồng. Như ta biết, 

bình đẳng trong hôn nhân gia đình là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, 

chồng và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công 

bằng, tôn trọng lẫn nhau trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội. Đó 

là việc bình đẳng trong cách ửng xử, trong sinh hoạt đời sống vợ chồng, bởi lẽ 

mỗi người có quyền và lợi ích ngang nhau, không người nào có quyền hơn 

người nào về bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống. Thêm vào đó, bình đẳng giữa vợ 

và chồng được thể hiện trong mối quan hệ về tài sản, về quyền và nghĩa vụ cơ 

bản, về chăm sóc và giáo dục con cái. Vợ chồng nên đối xử yêu thương và tôn 

trọng nhau92. Họ cần làm tròn bổn phận trong việc chăn gối một cách yêu 

thương và tránh mọi hình thức không chung thủy93. Nếu có con, cả hai đều có 

trách nhiệm nuôi dạy con94. 

Vai trò của người chồng, Kinh thánh nói rằng chồng hướng dẫn gia đình và 

đưa ra những quyết định mang lại lợi ích cho vợ con. Người chồng nỗ lực để 

đảm bảo gia đình được chăm sóc về mặt thể chất, tình cảm và tâm linh95. Chồng 

tôn trọng các phẩm chất và khả năng của vợ bằng cách kề vai sát cánh với vợ, 

đồng thời nghĩ đến cảm xúc và lắng nghe ý kiến của vợ khi đưa ra quyết định. 

Kinh thánh nói rằng người chồng phải chăm lo các trách nhiệm của mình một 

cách yêu thương96.  

 
92 Sđd, Ê-phê-sô 5:33 
93 Sđd, 1 Cô-rinh-tô 7:3; Hê-bơ-rơ 13:4 
94 Sđd, Châm ngôn 6:20 
95 Sđd, 1 Ti-mô-thê 5:8 
96 Sđd, Cô-lô-se 3:19 

https://www.jw.org/vi/thu-vien/kinh-thanh/nwt/cac-sach/%C3%8A-ph%C3%AA-s%C3%B4/5/#v49005033
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https://www.jw.org/vi/thu-vien/kinh-thanh/nwt/cac-sach/H%C3%AA-b%C6%A1-r%C6%A1/13/#v58013004
https://www.jw.org/vi/thu-vien/kinh-thanh/nwt/cac-sach/Ch%C3%A2m-ng%C3%B4n/6/#v20006020
https://www.jw.org/vi/thu-vien/kinh-thanh/nwt/cac-sach/1-Ti-m%C3%B4-th%C3%AA/5/#v54005008
https://www.jw.org/vi/thu-vien/kinh-thanh/nwt/cac-sach/C%C3%B4-l%C3%B4-se/3/#v51003019
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Vai trò của người vợ, Kinh thánh nói rằng “vợ thì phải kính trọng chồng 

sâu xa”97. Đức Chúa Trời vui lòng khi người vợ tôn trọng vai trò mà ngài đã 

giao cho người chồng. Vai trò của chị là hỗ trợ chồng, giúp anh đưa ra những 

quyết định khôn ngoan và làm tốt trách nhiệm làm đầu của anh98. Từ hiểu được 

vai trò của mình, mỗi người thấy được trách nhiệm, bổn phận với nhau trong đời 

sống hôn nhân, duy trì một cuộc hôn nhân bền vững, giữ gìn và thắp lửa yêu 

thương, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Mặt khác, sự tôn trọng và 

yêu thương lẫn nhau cũng là nền tảng để giữ ngọn lửa hạnh phúc trong mối quan 

hệ vợ chồng, giúp duy trì cuộc hôn nhân bền vững. Việc tôn trọng giữa vợ và 

chồng sẽ thỏa mãn các nhu cầu liên quan đến nhân quyền, khẳng định phẩm chất 

của mỗi người. Tôn trọng phải gắn liền với thương yêu, hiểu biết và san sẻ 

những vui buồn sướng khổ trong cuộc sống. Để làm được điều này, người vợ và 

người chồng phải dành thời gian cho nhau, dành cho nhau những lời nói, cử chỉ 

yêu thương, sự quan tâm, sự cảm thông, chăm sóc lẫn nhau từ những điều nhỏ 

nhất. Trong gia đình, người chồng cần tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ 

gánh nặng công việc gia đình với vợ nhiều hơn, tạo điều kiện cho vợ tham gia 

các hoạt động xã hội, học tập, phát triển kinh tế, quan hệ gia đình, xã hội… 

nhằm giải tỏa cho nhau những áp lực về tâm lý. Như vậy, tôn trọng lẫn nhau là 

điều không thể thiếu trong mối quan hệ vợ chồng. Hình ảnh của người vợ đồng 

hành với chồng suốt cuộc đời nên được Thiên Chúa quan tâm: Người vợ đức 

hạnh là mão miện cho chồng, còn vợ làm xấu hổ khiến chồng như mục nát trong 

xương99. Người vợ - người bạn đời có lẽ là một tên gọi phù hợp nhất, thiêng 

liêng nhất để chỉ những người đã kết hôn bởi không chỉ bên nhau như những 

người yêu, họ còn giữ vai trò là người bạn bên cạnh nhau suốt cả cuộc đời. 

Người vợ là người tình, người bạn tri kỷ cùng sánh bước với chồng trong hành 

trình cuộc sống. Sự đồng hành, gắn bó qua những tháng ngày yêu cho đến khi 

làm vợ/làm chồng, làm cha/làm mẹ khiến người vợ thực sự hiểu và tôn trọng 

 
97 Sđd, Ê-phê-sô 5:33 
98Sđd, Sáng thế ký 2:18 
99 Sđd, Châm ngôn 12:4. 

https://www.jw.org/vi/thu-vien/kinh-thanh/nwt/cac-sach/%C3%8A-ph%C3%AA-s%C3%B4/5/#v49005033
https://www.jw.org/vi/thu-vien/kinh-thanh/nwt/cac-sach/S%C3%A1ng-th%E1%BA%BF/2/#v1002018
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người chồng của mình. Không chỉ là sự ủng hộ sau mỗi quyết định đúng đắn mà 

mỗi người vợ còn phải mang trong mình sự sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe, đồng 

cảm với người chồng mỗi khi gặp khó khăn, thất bại. “Đàn ông xây nhà, đàn bà 

xây tổ ấm” – câu châm ngôn ấy luôn phù hợp dù bối cảnh xã hội có thay đổi như 

thế nào. Một ngôi nhà chỉ thực sự thành tổ ấm với những ánh lửa hạnh phúc 

được thắp lên từ người phụ nữ trong gia đình. Sự đồng hành bên nhau còn là sự 

nâng đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người chồng để thực hiện được những mơ 

ước, mục tiêu trong công việc, trong cuộc sống đồng thời có ý thức chăm sóc, 

giữ gìn vẻ đẹp, giá trị của bản thân, tránh tâm lý tự tin, an phận, cũng như không 

lấn lướt, thiếu tôn trọng người chồng. Đặc biệt khi gia đình hoặc người chồng 

gặp khó khăn, thất bại, người vợ cần là chỗ dựa để lắng nghe, chia sẻ, động viên 

và tìm cách hỗ trợ, cùng giải quyết những khó khăn ấy, đồng lòng để vượt qua 

những thử thách, vì mục đích giữ gìn mái ấm gia đình. Thiên Chúa đã thiết lập 

hôn nhân gia đình cho loài người nên cũng kêu gọi: mọi người phải tôn trọng 

hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng; vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ 

gian dâm và ngoại tình. Thiên Chúa cũng mong muốn loài người khi đã là gia 

đình thì phải xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc không đổ vỡ: Từ buổi sáng 

thế, “Đức Chúa Trời chỉ tạo dựng một nam và một nữ. Vì lý do đó mà người 

nam phải lìa cha mẹ mình và kết hợp với vợ, và hai người trở nên một thịt. Như 

thế, vợ chồng sẽ không còn là hai nữa, mà chỉ là một. Vậy, loài người không 

được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp”100. 

Một mối quan hệ không thể không nói đến đó là quan hệ giữa cha mẹ và 

con cái. Gia đình là ngôi trường giáo dục đầu tiên và cơ bản cho những đứa con. 

Ngày nay nói đến giáo dục người ta nghĩ ngay đến giáo dục tại học đường mà 

quên mất rằng giáo dục gia đình là bổn phận đầu tiên và cao cả nhất, quan trọng 

nhất để hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống của một con người. Giáo dục 

gia đình là cơ sở nền tảng của giáo dục nhà trường và xã hội. Bởi, gia đình là 

 
100 Sđd, Mác 10:6-9 
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môi trường giáo dục đầu tiên, nơi mà mỗi cá nhân từ khi chào đời đến phát triển, 

trưởng thành liên tục được tiếp nhận những tình cảm tốt đẹp từ các thành viên 

giá trị cốt lõi của văn hóa xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho nối tiếp giáo dục 

của nhà trường và xã hội. Gia đình là ngôi trường đầu tiên dạy những giá trị 

nhân bản. Những năm đầu đời giáo dục gia đình sẽ hình thành và phát triển nhân 

cách căn bản, bản chất người kéo dài trong suốt cuộc đời còn lại. Gia đình cũng 

là nơi trẻ thơ hình thành và thực hành các mối quan hệ với người khác, tập yêu 

thương, lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau, để có nền tảng đạo đức hình thành lối 

sống với một nhân cách tốt, biết yêu thương tha nhân, sống có đạo đức, hòa hợp 

với mọi người, thay cho lối sống vô đạo đức, ích kỷ, thống trị mọi người. Gia 

đình là nơi cha mẹ có bổn phận tập cho con cái có thói quen tốt, hình thành 

những nguyên tắc tuân thủ đạo đức căn bản của xã hội. Muốn có những người 

con tốt thì cha mẹ là những tấm gương về nguyên tắc sống, biết yêu thương, hòa 

hợp, có nhân cách đạo đức chuẩn mực. “Các bậc làm cha, đừng làm con mình 

chán ghét, nếu không chúng sẽ nản lòng”101.  

Triết lý của Kinh thánh trong việc giáo dục là dạy bằng gương mẫu, nghĩa 

là không phải chỉ dạy bằng lý thuyết, lời nói mà còn bằng gương mẫu qua hành 

động nữa, đây là lối giáo dục lý tưởng nhất, hiệu quả nhất nhưng cũng nhiều 

thách thức nhất. Trong câu 6 của Kinh thánh rằng “Các lời mà ta đã truyền cho 

các ngươi phải ở tại trong lòng các ngươi.” Nghĩa là cha mẹ hay người dạy phải 

học hỏi và kinh nghiệm “ở trong lòng” trước rồi mới có thể “ân cần dạy dỗ điều 

đó cho con cái các ngươi” được. Nếu cha mẹ hay người dạy mà không làm 

gương tốt thì cũng khó mà dạy dỗ con cái thành công. Việc giáo dục trong gia 

đình được hiệu quả, chúng ta phải tạo một môi trường giáo dục tốt để giúp con 

em khắc sâu kiến thức như phải nhắc đến trong sinh hoạt hằng ngày trong gia 

đình hay ngoài xã hội và phải tìm cách để ghi nhớ như trong câu 8-9 của Kinh 

thánh nói rằng: “Hãy buộc những lời ấy vào tay làm dấu, đeo lên trán làm hiệu, 

và viết các lời đó trên khung cửa nhà và trước cổng”. 

 
101 Sđd, Cô-lô-se 3:21 
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Giáo dục con cái trong gia đình phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn 

nhau. Yêu mến Chúa không thể tách rời với việc “yêu thương người lận cận như 

mình”(Lê-vi 19:18). Cha mẹ cần phải dạy con em biết yêu thương, quan tâm, 

chăm sóc những người lận cận gần gũi nhất là những người trong gia đình mình. 

Mỗi cá nhân có trách nhiệm tạo ra không khí yêu thương đầm ấm, hòa thuận 

nhau trong gia đình. Người tín đồ thể hiện tình yêu Thiên chúa trước hết phải thể 

hiện trong gia đình, sau đó mới lan tỏa ra ngoài cộng đồng, xã hội. Đó là lý do 

thánh Giăng nói một cách mạnh mẽ “…vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy 

thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình không thấy được.”(I Giăng 4:20b). 

Thiên chúa đã tạo dựng con người là bình đẳng, vì thế mọi người phải tôn 

trọng lẫn nhau. Cha mẹ dạy cho con cái trước tiên phải tôn trọng mọi người 

trong gia đình. Người trong một gia đình phải cảm thông lẫn nhau, hòa thuận với 

nhau, hiểu nhau để tránh xảy ra bất đồng quan điểm. Con người biết tôn trọng 

nhau trong gia đình sẽ biết tôn trọng người khác ngoài xã hội. Có tôn trọng 

nhau, chúng ta sẽ không làm tổn thương nhau như Kinh thánh dạy “Phải khiêm 

nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3) “Hãy lấy lẽ kính 

nhường nhau”(Rô-ma 12:10). 

Mỗi thành viên trong gia đình phải được giáo dục để hiểu được bổn phận 

và trách nhiệm đối với gia đình. Cha mẹ dạy cho con em ý thức trách nhiệm đối 

với gia đình, phải sẵn sàng hỗ trợ, cứu giúp nhau, hy sinh cho nhau khi gia đình 

gặp thử thách, hoạn nạn, ốm đau, không thể vô trách nhiệm đối với gia đình 

mình. Kinh thánh dạy “phải mang lấy gánh nặng cho nhau” (Gal 6:2) thì thiết 

nghĩ điều này trước hết phải được bày tỏ trong gia đình “…Và anh em sinh ra để 

giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.” (Châm ngôn 17:17b). Sự giao tiếp giữa những 

thành viên trong gia đình rất quan trọng để giúp cho mối quan hệ trong gia đình 

tốt đẹp. Cha mẹ dạy con cái trong gia đình gần gũi nhau, hiểu nhau, cảm thông 

nhau trong mọi mối quan hệ vợ với chồng, cha mẹ với con cái và anh chị em với 

nhau. Những xung đột trong gia đình xảy ra thường là do truyền đạt, giao tiếp  

chưa tốt để hiểu được nhau. Mỗi thành viên trong gia đình nên có cách nói năng, 
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cư xử với nhau để không làm tổn thương, nhau như Kinh thánh dạy “Chớ có một 

lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp 

ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” (Ê-phê-sô 4:29).  

Chúa trời coi trọng chữ hiếu và xem đó là điều răn thứ nhất trong bổn phận 

đối với con người (Eph 6:1-2). Thiên Chúa thì coi trọng mối quan hệ yêu 

thương, kính trọng để bày tỏ chữ hiếu. Con cái trong gia đình phải được giáo 

dục để biết hiếu kính với ông bà, cha mẹ như Kinh thánh nói: “Nhưng nếu bà 

góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà 

riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (1Tim 5:4). 

Một người tín đồ có lòng tin kính Chúa trước hết phải là người hiếu kính trong 

gia đình. Lòng hiếu kính cha mẹ cũng bao gồm việc lo chu cấp, phụng dưỡng 

cha mẹ lúc còn sống và tỏ lòng biết ơn cha mẹ khi đã qua đời. Tin lành đặc biệt 

nhấn mạnh đến sự hiếu kính, quan tâm, chăm sóc cha mẹ khi còn sống, chứ 

không chờ đến khi chết mới tổ chức tang ma tốn kém để tưởng nhớ và bày tỏ 

lòng hiếu thảo với cha mẹ. So sánh với các hình thức tổ chức tang ma truyền 

thống ở nhiều nơi thường phức tạp và tốn kém, có ảnh hưởng không nhỏ đến đời 

sống kinh tế của gia đình có người qua đời thì quan niệm này của Tin lành là 

một nhận thức tiến bộ, nên được phát huy trong đời sống hiện đại102. 

Có thể nói Giáo lý Tin lành đề cao vai trò của gia đình, và giáo dục gia 

đình. Tin lành coi trọng giáo dục gia đình. Qua đó chúng ta thấy sự đề cao trách 

nhiệm của cha mẹ trong giáo dục gia đình như giáo dục về nhân cách, đạo đức, 

lối sống cho con em mình. Đạo đức, nhân cách của con em chúng ta cơ bản 

được hình thành từ lúc nhỏ trong gia đình. Theo Tin lành, nếu cha mẹ quan tâm 

giáo dục con cái theo đường lối của Chúa thì chắc chắn thế hệ tương lại ta sẽ trở 

nên những người có ích và là tín đồ tin kính Chúa và mỗi gia sẽ là những gia 

đình bền vững. Bổn phận làm con trong gia đình được cha mẹ yêu thương và có 

giáo dục tốt thì được sẽ biết yêu thương, sẽ có trách nhiệm yêu thương, kính 

 
102 Trần Thị Phương Anh (2015), Quan niệm của Tin lành về các mối quan hệ gia đình qua Kinh thánh, Tạp chí 

Nghiên cứu Tôn giáo, số 7, tr. 105. 
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trọng bậc sinh thành của mình được thể hiện đó là: hãy hiếu kính cha mẹ và yêu 

thương người lân cận như chính mình.” – Ma-thi-ơ 19:19; “Hãy hiếu kính cha 

mẹ ngươi, hầu cho ngày ngươi ở lâu trong đất mà Chúa là Đức Chúa Trời ngươi 

ban cho ngươi.” – Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12. 

e). Quan điểm về gia đình trong kinh điển của đạo Cao Đài 

Gia đình hạnh phúc theo giáo lý Cao Đài là một gia đình sống thuận hoà, 

cha mẹ là gương tốt để giáo dục con cái. Hôn nhân trong đạo Cao Đài được đề 

cập ngay trong giáo lý hôn phối. Hôn phối là phối hợp hôn nhân giữa người con 

trai và người con gái với nhau nên duyên vợ chồng. Con người là một linh hồn 

bất tử, thọ mệnh từ Thượng Đế nên sự kết hợp giữa vợ chồng không phải là 

ngẫu nhiên mà đối với Cao Đài thì đây là một sứ mệnh. Sự tác hợp vợ chồng còn 

do ý trời, "Ở trước mắt Hồng Quân định phận. Đạo vợ chồng đã xứng nợ 

duyên "103 . 

Trong kinh hôn phối của Cao Đài khuyên đã là vợ chồng thì phải tình nghĩa 

thủy chung với nhau trên hai phương diện thể xác và tinh thần đến bạc đầu, giữ 

trọn nghĩa của người chồng và giữ trọn trinh tiết của người vợ. “Trăm năm khá 

nhớ hương nguyền, Chồng hay trọn nghĩa, vợ hiền trọn trinh”104. Kinh Hôn phối 

giúp chúng ta nhìn thấy sự cao quý và vẻ đẹp của sự kết hợp hai con người với 

nhau theo một cách kỳ diệu để tạo nên một sinh mạng mới. Cao Đài cũng quan 

niệm con người tạo ra nhân duyên và nghiệp quả với nhau; chính do những nhân 

duyên đó mà Thượng đế đã chọn hai linh hồn kết hợp với nhau tùy nhân duyên 

tốt hay xấu tức là duyên hay nợ. Ðã cùng nhau xây dựng gia đình thì phải giữ 

lòng chung thủy, thương yêu, hoà thuận, quan tâm, chăm sóc nhau lúc hoạn nạn. 

Đạo Cao Đài cũng cho rằng nam nữ bình đẳng, người phụ nữ cũng luôn phải giữ 

gương hiền đức. Vợ chồng luôn luôn học hỏi lẫn nhau, để hoàn thiện mình hơn. 

Có sự đồng lòng của vợ chồng thì cuộc sống gia đình sẽ êm ấm, hạnh phúc. 

Trong gia đình mà hai vợ chồng biết được đạo lý, đối xử với nhau trong sự tôn 

 
103 Kinh hôn phối, câu 5.6.  
104 Kinh hôn phối, câu 7.8. 
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trọng, thương yêu và biết tha thứ lẫn nhau thì họa cũng chuyển thành phúc vượt 

quá sự khó khăn, bất đồng hay mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân và không có 

chỗ cho thói ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. 

Có thể nói rằng theo Cao Đài thì đạo vợ chồng là sự hợp tác giữa hai linh 

hồn để phụng sự cho thiên cơ. Hôn nhân là một giao ước ký kết giữa một người 

nam và một người nữ, với ý thức tự nguyện và trách nhiệm, để sống trọn đời yêu 

thương nhau, sinh sản và giáo dục con cái tạo thành một gia đình. Như vậy, đời 

sống hôn nhân và gia đình liên hệ tới giới tính (người nam, người nữ), yêu 

thương nhau và sinh sản con cái để di truyền nòi giống. Đạo Cao Đài cho rằng 

mỗi người không nên quan niệm tình dục là xấu xa tội lỗi, lại càng không nên 

quá đề cao để rồi lạm dụng bừa bãi. Giới tính và tính dục là ân huệ của Thượng 

đế ban cho con người, đây là sinh lý thuần túy, nhưng cũng là tình cảm tốt đẹp 

nhất trong con người là tình yêu. Đấng Tạo Hóa đã muốn rằng con người xuất 

phát từ tình yêu đó để tạo thành một gia đình và xây dựng nó thật hạnh phúc bền 

vững. Gia đình là nơi nương náu, là tổ ấm, là chốn yêu thương, mà mỗi phần tử 

đều yêu thích và mong mỏi tìm về, mỗi khi gặp khó khăn và thất bại bên ngoài 

xã hội. 

Gia đình là phần tử của xã hội. Xã hội muốn thiện hảo thì gia đình phải ổn 

định, hạnh phúc. Giá thú tôn giáo trong một chừng mức cũng góp phần xây 

dựng hạnh phúc gia đình, góp phần tạo thành xã hội an thịnh. Xét theo ý nghĩa 

đó, nghi thức hôn phối Cao Đài có mặt tích cực là vun đắp hạnh phúc cho cuộc 

sống những ai muốn chắp cánh uyên ương. 

Gia đình gương mẫu theo Đạo Cao Đài là gia đình có nền tảng là giáo lý 

tôn giáo, cha mẹ là tấm gương cho con cái noi theo, phát huy chữ “Hoà” theo 

giáo lý Cao Đài. Cha mẹ có vai trò quan trọng nhất trong việc giáo dục con cái 

theo niềm tin của người Cao Đài, con cái luôn theo gương cha mẹ.  

Bổn phận của con cái đối với cha mẹ, đạo Cao Đài bàn đến đó là đạo hiếu. 

Trong Kinh Sám Hối, ngày 22-4-1925 (30-3 Ất Sửu), Ðức Thái Thượng Lão 

Quân dạy về chữ Hiếu như sau: “Làm con phải trau giồi hiếu đạo, Trước là lo trả 
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thảo mẹ cha, Lòng thành thương tưởng ông bà, Nước nguồn cây cội mới là tu 

mi”.105 

Cũng trong Kinh Sám Hối, để răn những kẻ bất hiếu, Ðức Tề Thiên Đại 

Thánh dạy: Con bất hiếu, xay, cưa, đốt, giã, mổ bụng ra, phanh rã tim gan, 

Chuyển thân trở lại trần gian, sinh làm trâu chó, đội mang lông sừng.106 

Trong phần Kinh Thế Đạo, gồm hai mươi bài, thì chữ Hiếu được dạy trong 

bài 16: Kinh tụng cha mẹ đã quy liễu. Mở đầu bài kinh (câu 1-4) liền nhắc đến 

công ơn cha mẹ nhọc nhằn, khổ cực nuôi nấng con cái. Cha mẹ mất đi là một 

mất mát lớn của kẻ làm con vì không còn được báo hiếu. “Ơn cúc dục cù lao 

mang nặng, Lỡ thân côi mưa nắng khôn ngừa, Âm dương cách bóng sớm trưa, 

Thon von phận bạc không vừa hiếu than”. Hiếu là duy trì được nòi giống huyết 

tộc của tổ tiên truyền lại. Ngoài ra, con cháu phải biết sống ở đời đúng theo đạo 

nghĩa để giữ thơm danh tiếng của gia tộc, tức là không làm những điều xấu xa, 

tội lỗi để gia tộc khỏi phải hổ thẹn, nhục nhã. Theo Cao Đài, cách báo hiếu đúng 

nhất là con cháu nên biết tu hành, biết lập công bồi đức để hồi hướng về tổ tiên, 

cha mẹ. Vì thế giáo lý Cao Đài dạy rằng tu là cứu cửu huyền thất tổ, tu là giúp 

cho linh hồn các vị đã lìa trần được siêu thăng và lập được ngôi vị ở cõi trời.  

Chữ Hiếu trong gia đình được đạo Cao Đài phân tích như sau: mỗi người 

con trước tiên phải xuất phát từ trong tâm mình sau đó là hành động hiếu thảo 

với đấng sinh thành đó là Hiếu tâm và Hiếu kính. Sự hiếu thảo xuất phát từ tấm 

lòng thương yêu cha mẹ giống như cha mẹ thương yêu mình. Cảm thông được 

tâm tình và hoàn cảnh của cha mẹ để cư xử cho hợp đạo lý làm con.  

Ở đời không phải ai cũng có cái thuận duyên là cha mẹ cùng chung một lý 

tưởng, một tín ngưỡng, hay có chung mộ đức tính tốt. Nếu đã trót sanh vào một 

gia đình nghịch duyên, cha mẹ đa mang nghiệp chẳng lành, hay nói làm những 

đều bất thiện, thì bổn phận làm con thương cha mẹ thì dùng lời nhỏ nhẹ lễ phép 

để can gián; dùng lý lẽ phân giải ôn hòa để khuyên lơn, nguyện cầu cho mẹ cha 

 
105 https://vndoc.com/kinh-sam-hoi-cao-dai 
106 Kinh Sám Hối, câu 329-332. 
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nên tốt. Đức Phật dạy: “Những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng, hiến 

dâng với của cải vật chất, tiền bạc thì không bao giờ đủ để đáp đền ơn cha mẹ. 

Nhưng nầy các Tỳ Kheo! Ai đối với cha mẹ không có lòng tin Tam Bảo thì 

khuyến khích có lòng tin Tam Bảo; đối với cha mẹ sống tà giới, thì khuyến 

khích vào chánh giới; đối với cha mẹ gian tham thì khuyến khích bố thí. Như 

vậy là đền đáp xứng đáng cho mẹ cha”107. 

Hiếu tử, là giữ đạo hiếu đối với cha mẹ ông bà vừa mãn phần và cả những 

hương linh của Cửu Huyền Thất Tổ. Xin nhắc lại câu “tang tắc trí kỳ ai, tế tắc trí 

kỳ nghiêm” nghĩa là khi cha mẹ qua đời, việc tổ chức tang lễ cho cha mẹ phải 

trang nghiêm, không xướng ca đàn hát, ăn uống linh đình, phải chay tịnh thanh 

đạm; không dùng giấy tiền hàng mã xa xỉ để vong linh cha mẹ được nhẹ nhàng 

siêu thoát. Cho nên người con thật sự có Hiếu Tâm thì không bao giờ lợi dụng 

cuộc tang chế của cha mẹ để phô trương rình rang. Tân Luật chương 8, điều thứ 

16 và 17 có ghi: “Trong việc tống chung, không nên xa xỉ, không nên để lâu 

ngày, không nên dùng đồ âm công có màu sắc lòe loẹt, chỉ dùng toàn đồ trắng, 

không nên đãi đằng rầm rộ mà mất dấu ai bi”. Ngoài ra, muốn trọn gìn chữ Hiếu 

phải “lập thân hành đạo” vun bồi âm đức, bố thí, phóng sanh để hồi hướng cứu 

độ cho vong linh cha mẹ và Cửu Huyền Thất Tổ được siêu thăng thoát hóa.  

f). Quan điểm về gia đình trong kinh điển của Phật giáo Hòa Hảo 

Phật giáo Hòa Hảo dựa trên căn bản giáo lý Phật giáo, nên tiếp thu tinh 

thần đạo đức của Phật giáo. Trong tất cả giáo lý của Phật giáo luôn hàm chứa 

một năng lực chuyển hóa giáo dục rất sâu sắc, mạnh mẽ. Triết lý của đạo Phật có 

nhiều điều có thể giải quyết cho mọi vấn nạn về con người, về đời sống mà nhân 

loại cần phải hiểu rõ và thực hành thường xuyên để xây dựng hạnh phúc gia 

đình chân chính bền vững. 

Khảo cứu những hiện tượng mất đạo đức trong xã hội dù gián tiếp hay trực 

tiếp, người ta thấy có mối quan hệ biện chứng giữa gia đình và xã hội xem 

chừng chúng có mầm mống từ gia đình mà ra. Do vậy, phải bắt đầu nghiên cứu 

 
107 Thuvienhoasen.org, Kinh Tăng chi bộ 
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từ gia đình. Gia đình đóng vai trò là tế bào của xã hội nhưng bản thân nó lại 

giống như một xã hội thu nhỏ. Do vậy mà quan hệ đạo đức trong gia đình là cái 

khởi đầu cho quan hệ đạo đức trong xã hội. 

Ngày nay nhiều gia đình truyền thống vẫn giữ được những nét tinh hoa văn 

hóa thuở xưa. Các thành viên trong gia đình yêu thương, đoàn kết gắn bó với 

nhau. Với những thành tích được cộng đồng ghi nhận nhiều gia đình đã trở 

thành những gia đình văn hóa. Tuy nhiên với những tác động của xã hội hiện đại 

đã làm cho những thuần phong, mỹ tục trong gia đình bị đảo lộn, đạo lý bị xem 

nhẹ. 

Gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng những giá trị 

về đạo đức, lối sống cho con cái trong giai đoạn hiện nay. Những giá trị về đạo 

đức lối sống mà gia đình truyền cho con cái sẽ mãi là hành trang để cho mỗi 

người mang theo và bước vào cuộc sống xã hội với một niềm tin, niềm kiêu 

hãnh rằng không có bất cứ thứ gì của xã hội có thể đánh gục được. 

Đạo đức và tôn giáo là những hình thái ý thức xã hội ra đời từ rất sớm, có 

bề dày lịch sử trong nền văn hóa nhân loại. Sự hiện diện của đạo đức và tôn giáo 

là minh chứng cho sự cần cầu của con người về một thế giới tốt đẹp. Ngoài ra, 

giáo chủ cũng thường quan tâm khuyến khích các môn đồ tại gia chú trọng đến 

việc rèn luyện nâng cao đạo đức gia đình. Ngài luôn chú trọng và chỉ dạy 

phương cách để cảm thông và giữ tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình. Bởi 

chính Ngài hiểu rõ hơn ai hết về tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ đạo 

đức gia đình. Gia đình có tốt đẹp thì xã hội mới bình an. Vậỵ đạo đức đặt lên 

hàng đầu của gia đình mà Đức giáo chủ muốn trao cho tín đồ là ân tổ tiên, cha 

mẹ được kế thừa từ ân phụ mẫu của Phật giáo. Ân Tổ tiên cha mẹ, trước hết với 

ơn cha mẹ là hướng con người vào sự hiếu kính bậc sinh thành, không làm điều 

gì phiền lòng cha mẹ, nếu cha mẹ có làm điều gì trái đạo thì hết sức tìm cách can 

ngăn, cầu cho cha mẹ được phúc thọ, nếu cha mẹ qua đời thì cầu cho cha mẹ 

được vãng sinh nơi Phật cảnh; với ân tổ tiên đòi hỏi không làm điều gì sai trái, 

mà phải làm điều tốt đẹp để bồi đắp công đức cho tổ tiên. Tín đồ phải hiểu mình 
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có mặt trên cõi đời là nhờ công ơn cha mẹ đã dày công cực khổ nuôi nấng, chăm 

nom dạy dỗ mà không sao kể siết, trên nữa là có ông bà, tổ tiên, gia tộc nội 

ngoại, vì vậy ta phải luôn tự rèn luyện bản thân, sống có đạo lý để tổ tiên được 

mát mẻ, yên lòng, phải hiếu nghĩa khi chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, hoà thuận 

với anh em để cha mẹ vui lòng. Tổ tiên, cha mẹ còn là người dựng nghiệp gia 

đình giúp cho con cháu đời sau kế thừa. Cho nên, bổn phận của con cháu là phải 

biết ơn tổ tiên cha mẹ, phải giữ gìn nghiệp gia đình. 

Đặc biệt, như chúng ta thấy, ân tổ tiên cha mẹ được giáo chủ xếp lên hàng 

đầu. Nói về ân tổ tiên cha mẹ, Ngài giảng dạy như sau: “Ta sinh ra cõi đời được 

có hình hài để hoạt động từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành, đủ trí khôn ngoan, 

trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc; nhưng 

sinh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên nên khi biết ơn cha mẹ, cũng có bổn phận phải 

biết ơn tổ tiên nữa. Muốn đền ơn cha mẹ, lúc cha mẹ còn đang sinh tiền, có dạy 

ta những điều hay lẽ phải ta rán chăm chỉ nghe lời, chớ nên xao lãng, làm phiền 

lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta rán hết sức 

tìm cách khuyên lơn ngăn cản. Chẳng thế ta cần phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo 

cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn đau ốm, gây sự hòa hảo trong đệ 

huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Rán cầu cho 

cha mẹ được hưởng điều phước thọ. Lúc cha mẹ quá vãng, ta hãy tu cầu cho linh 

hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân…”108. 

Ngoài ra, rải rác trong Sấm giảng và Thi văn Giáo lý, Giáo chủ đã nhiều 

lần nhắc nhở tín đồ của Ngài về bổn phận làm con đối với ông bà cha mẹ. Về 

việc nuôi dưỡng báo đền và chăm lo cho cha mẹ lúc già cả, ốm đau. Ngài có dạy 

(trong Sám Giảng, Quyển 3&4): “Cha mẹ là kẻ trọng ân - Dưỡng nuôi báo hiếu 

lúc thân yếu già.” 

Hay: 

- “Trọng cha mẹ, kính nể Phật Trời, 

Đừng nhiều tiếng nghịch ngang mang lỗi.” 

 
108Sấm giảng thi văn quyển 3. 
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- “Vẹn mười ơn mới đạo làm con, 

Lúc sanh sống chớ nên phụ bạc”. 

Thêm vào đó, chúng ta còn phải tạo hòa khí trong gia đình để cha mẹ hài 

lòng, không phải lo lắng, buồn phiền: “Ở cho biết nhượng biết tùy- Vui lòng cha 

mẹ vậy thì mới ngoan”. 

Song song với tấm lòng hiếu kính ông bà cha mẹ mà bất cứ người tín đồ 

Phật giáo Hòa Hảo nào cũng có do sự thấm nhuần giáo lý của Đức Thầy, chúng 

ta còn phải lo tu hành chân chính, đó cũng là một trong những cách để đáp đền 

công ơn đấng sanh thành, dưỡng dục, như trong bài “Giải thoát Cửu huyền”: 

“Rán tu đắc đạo cứu Cửu huyền, 

Thoát chốn mê đồ đến cảnh Tiên. 

Nguyện đáp ơn dày công sáng tạo, 

Cho ta hình vóc học cơ huyền”. 

hoặc: 

“Tu cầu cứu vớt tổ tông, 

Với cho bá tánh máu hồng bớt rơi. 

Tu cầu cha mẹ thảnh thơi, 

Quốc vương thủy thổ chiều mơi phản hồi”109. 

Đến khi mẹ cha quá vãng, Đức Thầy khuyên tín đồ “chẳng nên rước những 

ông thầy dưng bông, đốt giấy tiền vàng bạc, xá phướn lầu kho, vì đó là chuyện 

tốn tiền vô ích.” Trái lại, Ngài dạy chỉ dùng bông hoa, thành tâm cầu nguyện, 

đem sức khấn vái của anh chị em trong Đạo cầu nguyện cho vong linh người 

chết được siêu sanh nơi cõi thọ. Để báo hiếu, Đức Thầy dạy là con cháu trong 

gia đình cần phải thành tâm cầu nguyện cho cha mẹ mỗi sớm, mỗi chiều ngay cả 

khi cha mẹ còn sống: 

“Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, 

Thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay” 

 
109 Quyển 3, Sấm Giảng 
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Thật vậy, với hai thời cúng lạy mỗi ngày trước bàn thờ Cửu huyền Thất tổ 

và với bài nguyện thiêng liêng của Đức Thầy truyền dạy, người tín đồ Phật giáo 

Hòa Hảo tin tưởng rằng mình đã làm hài lòng phần nào ông bà cha mẹ như trong 

Quyển 3 Sám giảng: “Cúi đầu lạy tạ Tổ Tông, Báo ơn sinh dưỡng dày công nhọc 

nhằn. Rày con xin giữ Đạo hằng, Tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài”. 

Nhớ ơn tổ tiên, cha mẹ là một nét đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam, 

không chỉ củng cố mối quan hệ huyết thống trong mỗi gia đình, mỗi dòng tộc, 

mà còn khẳng định tính cộng đồng làng xã, góp phần bảo đảm sự ổn định, phát 

triển cho cả dân tộc. Do ân tổ tiên, con cháu có điều kiện tưởng nhớ đến quá 

khứ, gửi gắm tình cảm của mình để thực hiện đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. 

Đây là giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tưởng nhớ tổ tiên 

không chỉ là ôn lại quá khứ, mà òn là điều kiện giúp con cháu noi gương cha 

ông, sống sao cho không phải hổ thẹn với tiền nhân. 

Bởi vậy mỗi người phải thường xuyên chăm lo tu dưỡng đạo đức hàng 

ngày đó là công việc kiên trì, bền bỉ suốt đời. Đối với mỗi con người việc rèn 

luyện đạo đức phải được thực hiện bởi các hoạt động thực tế từ trong gia đình 

cũng như trong mọi mối quan hệ xã hội. 

Người tín đồ phải biết vận dụng lời Phật dạy vào trong đời sống gia đình 

để gia đình là một cộng đồng có yêu thương, hòa hợp, sống êm ấm và hạnh 

phúc. Mỗi tín đồ trong đời sống gia đình biết cách yêu thương bằng trái tim hiểu 

biết, kính trên nhường dưới và thuận thảo, vui vẻ với nhau để trở thành người có 

ích cho xã hội. Giáo dục đạo đức gia đình, học đường và xã hội luôn bổ túc và 

bồi đắp cho nhau bằng cách dạy dỗ con người sống có ý thức với sự hiểu 

biết chân chính. 

Nhìn chung, bối cảnh của gia đình Việt Nam hiện nay đặt ra nhiều vấn đề 

cần quan tâm. Bên cạnh những giá trị tích cực vẫn tiếp tục được duy trì và phát 

huy thì thực trạng hiện nay cho thấy một số giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam 

hiện nay đang dần bị mai một và thay thế bằng những xu hướng của xã hội hiện 

đại dưới ảnh hưởng của quá trình hội nhập quốc tế và nền kinh tế thị trường. 



 77 

Trong bối cảnh đó, quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ta 

luôn nhất quán đặt gia đình ở vị trí trung tâm trong đời sống của mỗi con người. 

Việc phát huy giá trị gia đình đã được hiện thực hóa trong các văn bản, chính 

sách pháp luật của Nhà nước và gần đây nhất là trong Văn kiện Đại hội lần thứ 

XIII của Đảng xác định: "Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh 

phúc, văn minh; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực 

con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ 

mới". Ngày 24/6/2021, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về "Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình 

mới". Chỉ thị 06 nêu rõ: "Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, 

môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc cho các 

thành viên trong gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để 

xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc ta. Công tác 

xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững 

đất nước". Tầm quan trọng của gia đình và giá trị của gia đình đối với mỗi cá 

nhân và quốc gia, dân tộc đã được Đảng ta khẳng định qua các kỳ Đại hội luôn 

đặt gia đình ở một vị trí ngang tầm với dân tộc và thời đại, "xây dựng hệ giá trị 

quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển 

hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới". Các tôn giáo, trong nền tảng 

giáo lý cũng như những thực hành của nó có nhiều nội dung hướng đến việc xây 

dựng gia đình. Chính vì vậy, việc phát huy giá trị của tôn giáo trong việc xây 

dựng gia đình Việt Nam sẽ góp phần tạo nên những gia đình bền vững, hạnh 

phúc, các thành viên được yêu thương, chia sẻ nhưng cũng được phát huy tối đa 

khả năng của mỗi người, là tiền đề cho sự phát triển xã hội. Vì vậy, ở các nội 

dung dưới đây, chúng tôi sẽ chỉ ra một số giá trị cơ bản của tôn giáo và phát huy 

những giá trị này đã góp phần như thế nào vào xây dựng gia đình Việt Nam bền 

vững. 
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CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIÁ TRỊ CƠ BẢN CỦA TÔN GIÁO GÓP 

PHẦN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH BỀN VỮNG 

 

 2.1. Giá trị nhận thức 

Có thể nói giáo lý các tôn giáo có ảnh hưởng rất lớn đến gia đình Việt Nam 

trên nhiều phương diện, nhất là đối với gia đình theo tôn giáo. Trong đó, giá trị 

nhận thức của các tôn giáo này đã và đang có vai trò quan trọng trong việc xây 

dựng gia đình bền vững ở Việt Nam hiện nay. 

a). Giá trị nhận thức của Phật giáo  

Giáo lý Vô ngã (Anatta), Thập nhị nhân duyên,… của Phật giáo minh 

chứng vạn vật đều biến đổi, không có gì là bất biến, thường hằng và đã đem đến 

cho tín đồ Phật tử nhận thức mới về thế giới và nhân sinh, khác với những quan 

niệm lúc bấy giờ. 

Quan niệm của Phật giáo cho rằng, mỗi sự vật hiện tượng đều có nguyên 

nhân và tùy thuộc vào các nguyên nhân mà phát sinh, phát triển, gọi là Lý duyên 

sinh/Lý duyên khởi hay Thập nhị duyên sinh, bao gồm 12 yếu tố vừa là Nhân 

cũng vừa Duyên. Nghĩa là vì có cái này nên có cái kia, cái này diệt thì cái kia 

diệt,... Vì thế, mỗi sự vật hiện tượng đều dựa vào nhau, tùy thuộc vào nhau, phụ 

thuộc lẫn nhau và không bao giờ một sự vật hiện tượng nào xảy ra một cách độc 

lập. Thế giới sự vật hiện tượng là quá trình diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ, 

nhưng có thể tìm lại nguồn gốc hay nguyên nhân trước của nó và từ đó có thể 

truy ra hiện tượng sẽ xảy ra sau nó,... Giá trị này đem đến cho tín đồ Phật giáo, 

nhất là tín đồ Phật giáo tại gia nhận thức về sự tùy thuộc, phụ thuộc của sự vật 

hiện tượng để suy nghĩ về ứng xử của cá nhân trong gia đình và xã hội. 

Quan điểm của Phật giáo về cấu tạo của thế giới vạn vật được cấu thành 

tinh thần (Danh) và vật chất (Sắc) cũng đem lại cho tín đồ Phật giáo tại gia nhận 

thức được mối liên hệ của thế giới là do luật Nhân quả và luân hồi, nhận thức 

thế giới với nhiều “cõi” khác nhau, nhận thức về vấn đề thoát khỏi thế giới khổ 
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đau ấy,... Phật giáo cho rằng, Danh và Sắc có sự liên hệ mật thiết với nhau, cái 

này là điều kiện cho cái kia. Thế giới tồn tại do mối quan hệ giữa sáu căn (Lục 

căn) và sáu cảnh (Lục trần), sự hình thành thế giới là do nhân quả tiếp nối nhau 

mà thành chứ không phải do một Đấng sáng thế nào tạo nên. Mặt khác, Phật 

giáo cho rằng, có vô số thế giới, cứ 1.000 thế giới hợp thành một Tiểu thiên thế 

giới, 1.000 Tiểu thiên thế giới hợp thành một Trung thiên thế giới, 1.000 Trung 

thiên thế giới hợp thành một Đại thiên thế giới và vũ trụ là vô số Đại thiên thế 

giới. Song, trên phương diện tôn giáo, Phật giáo chia thế giới thành ba loại (Tam 

giới): Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Trong đó, Dục giới biểu hiện cho chúng 

sinh hữu tình có ham muốn về thể xác, giới tính và đầy đủ những ham muốn 

khác bao gồm: Địa ngục; Ngạ quỷ (Quỷ đói); Súc sinh (Loài thú); Loài người; A 

tu la và cõi trời (Tứ thiên vương; cõi trời Đao Lợi; cõi trời Dạ Ma; cõi trời Đâu 

Suất; cõi trời Hóa Lạc; cõi trời Tha hóa tự tại). Như thế, có thể thấy, chúng sinh 

hữu tình ở Dục giới có sự thụ hưởng sướng khổ khác nhau. Cõi trên (cõi loài 

người, A tu la và cõi trời) thì hạnh phúc hơn cõi dưới (Địa ngục, Ngạ quỷ và Súc 

sinh). Song tất cả vẫn chịu chung nỗi khổ vì chưa thoát khỏi luân hồi sinh tử. 

Nghĩa là chúng sinh ở Dục giới vẫn chịu quy luật sinh ra và chết đi, thể xác và 

những dục lạc khoong duy trì được mãi mãi và có những ham muốn không được 

đáp ứng mà buồn khổ,… Sắc giới là nơi chúng sinh đã rũ bỏ được mọi ham 

muốn, nhưng còn thân xác và khoái lạc tinh thần (sắc). Sắc giới dành cho người 

đã đạt tới cảnh giới Thiền (Tứ thiền định) và càng đạt cảnh giới cao thì trong 

tâm họ niềm vui càng lớn. Vì thế, Sắc giới bao gồm: Trời Sơ thiền; Trời Nhị 

thiền; Trời Tam thiền và Trời Tứ thiền. Trong mỗi tầng trời lại còn các tầng trời 

khác nữa. Song, chúng sinh ở Sắc giới vẫn chịu sự chi phối của luân hồi, có 

nghĩa là họ vẫn chưa thoát khỏi luân hồi dù họ đã trừ bỏ hết ham muốn về thể 

xác. Vô Sắc giới được tạo dựng bằng tâm thức nên chúng sinh ở Vô sắc giới 

không còn thân xác mà chỉ còn dạng ý thức. Do đó, chúng sinh đã chất dứt mọi 

ham muốn và khoái lạc tinh thần, song vẫn còn phiền não. Vô sắc giới bao gồm 

các tầng trời: Xứ Không vô biên; Xứ Thức vô biên; Xứ Vô sở hữu và Xứ Phi 
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tưởng phi phi tưởng. Nhìn chung, tín đồ tu Thiền trên mức Tứ thiền định thì sinh 

vào cõi này. Khi ở cõi Vô sắc, chúng sinh vẫn chưa thoát khỏi luân hồi, nghĩa là 

vẫn phải chết bởi cảnh giới cũng không duy trì vĩnh viễn.  

Giá trị nhận thức của Phật giáo về thế giới không chỉ là chỉ ra sự cấu thành 

thế giới mà quan trọng hơn là chỉ ra quy luật vận hành của nó. Theo đó, thế giới 

vận hành theo quy luật Thành – Trụ - Hoại – Không hay Sinh – Trụ - Dị - Diệt 

trong khoảng thời gian 20 tiểu kiếp mà mỗi tiểu kiếp là khoảng 16 triệu năm, và 

luôn luôn có thế giới mất đi và có thế giới mới hình thành. Bên cạnh đó, Phật 

giáo còn quan niệm thế giới vận hành theo các quy luật cụ thể hơn: Quy luật vận 

hành của vật lý vô cơ như sự thay đổi của thời tiết,…; Quy luật vận hành của vật 

lý hữu cơ như sự sinh trưởng của cây cối,...; Quy luật về đạo đức, nhân quả như 

hành động của con người tạo ra quả tốt/xấu tương ứng; Quy luật về tâm linh như 

năng lực của tâm, sự giao tiếp của tâm,... Như thế, mọi hiện tượng vật lý, đạo 

đức, tâm linh đều có thể giải thích bằng những quy luật này. Do đó, tuy Nghiệp 

thuộc về quy luật tự nhiên nhưng lại là học thuyết cơ bản, nền tảng của Phật giáo 

do đức Phật khám phá và hoàn chỉnh. 

Nhìn chung, những quan điểm của Phật giáo về thế giới rất khác lạ so với 

những quan niệm thời bấy giờ. Có thể nói, giá trị của nhận thức thế giới của 

Phật giáo đã đam lại cho tín đồ, nhất là tín đồ Phật giáo tại gia có được sự hiểu 

biết về các sự vật hiện tượng đều có mối quan hệ tương hỗ. Bởi có cái này thì có 

cái kia, cái này mất thì cái kia cũng không còn, đó là nhân duyên. Song điểm 

quan trọng là giá trị nhận thức về thế giới không chỉ dừng lại ở ở lý luận mà còn 

bao hàm cả những mối quan hệ về đạo đức, về giác ngộ và giải thoát; đồng thời, 

giá trị này không chỉ phổ cập mà còn xuyên suốt lịch sử Phật giáo. Và đối với 

gia đình, giá trị nhận thức về thế giới mang lại cho các thành viên sự ý thức, suy 

tư về vị trí, vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng; 

Về nhân sinh, có thể nói Phật giáo đặc biệt coi trọng vị trí, vai trò của con 

người trong thế giới, bởi Phật giáo cho rằng, con người hoàn bị hơn mọi chúng 

sinh hữu tình. Do đó, con người, những vấn đề liên quan đến con người theo 
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Phật giáo là sự kết hợp của Danh và sắc. Danh và sắc kết hợp mà con người có 

đầy đủ sinh lý, tâm lý (ngũ uẩn), đó là Sắc uẩn làm cho con người nhận biết thân 

và giác quan (lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) do Tứ đại (đất, nước, gió, 

lửa) tạo thành,…; Thọ uẩn là các cảm giác, cảm nhận sự thay đổi xung quanh; 

Tưởng uẩn là sự phân biệt hay nhận biết sự khác biệt; Hành uẩn là những ý định, 

toan tính, suy tư, cân nhắc trước khi có một quyết định nào đó. Nghĩa là những 

chủ tâm của một người trước khi hành động và là đối tượng tạo nên nghiệp thiện 

hay nghiệp ác; Thức uẩn là nhận thức được qua sự mặc định cái này chua, hay 

chát, cái này đỏ hay sanh, cái này nóng hay lạnh,… Do đó, ngũ uẩn luôn hiện 

diện trong mỗi con người, chỉ có chư Phật, Bồ tát hay La Hán mới không bị dính 

mắc Ngũ uẩn. Nghĩa là đặc tính của Ngũ ẩn là vô thường và khổ và đây là một 

trong những quan điểm rất quan trọng của Phật giáo. Bởi Khổ xuất phát từ lòng 

ham muốn và không hiểu rõ tính vô thường của ngũ uẩn. Con người được tạo 

thành từ ngũ uẩn và sự tạo thành này là sự giả hợp, nên không có cái ta (vô ngã). 

Hiểu biết về tính Vô ngã và khổ có thể đưa con người giải thoát. Bởi thân xác 

con người là sự kết hợp của Tứ đại và khi các yếu tố này tan thì thân xác con 

người không còn. Tâm lý con người sinh ra do sự tiếp xúc của lục căn với lục 

trần và sinh ra cảm giác sướng, khô, vui, buồn,… xuất hiện sự hiểu biết, phân 

biệt (thụ uẩn, tưởng ẩn, hành uẩn, thức uẩn). Và khi thân xác con người tan dã 

thì tâm lý cũng mất đi. Vì thế, cuộc đời con người là Khổ vì chịu theo luật Vô 

thường, có sinh ra thì có chết đi theo và đó là luân hồi.  

Vì sao con người cứ mãi trong Luân hồi, Phật giáo quan niệm, do Vô minh 

mà con người tham lam, sân hận, si mê (Tham – Sân – Si) nên luôn sống trong 

khổ đau vì không toại lòng. Thành – Trụ - Hoại – Không hay Sinh – Trụ - Dị - 

Diệt là quy luật mà con người phải chịu. Con người sinh ra và lớn lên từng ngày 

cũng có nghĩa là chúng ta đã chết đi từng ngày, tức là chúng ta đang vô thường, 

thay đổi trong từng giây từng phút,… và khi con người chết đi lại bắt đầu một 

chu trình sống mới. Do Nghiệp lực của từng người mà họ được đến một trong 

sáu cõi/con đường gọi là Lục đạo bao gồm: Cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi 
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địa ngục, cõi ngạ quỷ và cõi súc sinh và cứ như vậy mãi trong luân hồi. Con 

người sống lâu hay yểu mệnh phụ thuộc vào Nghiệp lực chi phối. Cho nên, có 

người sống thọ nhưng có người lại chết sớm, có người sống sung sướng, hạnh 

phúc, có người lại sống trong nghèo khó,.... Trong đời sống con người, tất cả 

những hoạt động của họ tốt lành thì kết quả là tốt lành và ngược lại, gọi là 

Nghiệp báo. Đồng thời, Phật giáo chỉ ra cho con người con đường thoát khổ, 

nghĩa là thoát khỏi Luân hồi, đó là Tứ diệu đế bao gồm:1. Khổ đế chỉ ra bản chất 

và nguồn gốc Khổ của con người; 2. Tập đế chỉ ra nguyên nhân của khổ; 3. Diệt 

đế là diệt hết nguồn gốc của khổ; 4. Đạo đế: Con đường giải thoát, giác ngộ; Bát 

chính đạo bao gồm: 1. Chính tri kiến là sự hiểu biết đúng đắn, sự hiểu biết đúng 

đắn về luật Nghiệp báo (Kamma) và Nhân quả,...; 2. Chính tư duy là sự suy 

nghĩ, ý nghĩ hay tư tưởng đúng đắn, tư duy đúng đắn như không tư duy tham 

dục, ác ý, thù hận,...; 3. Chính ngữ là những lời nói đúng đắn, lời nói chân chính 

như không nói lời sai trái, vu khống, bịa đặt, mắng chửi, nhục mạ, tầm phào,...; 

4. Chính nghiệp là hành động đúng đắn, chân chính. Chính nghiệp cùng với 

Chính tư duy và Chính ngữ tạo làm cho thân, khẩu, ý trở lên thanh tịnh; 5. Chính 

mạng là những công ăn, việc làm, nghề nghiệp đúng đắn, mưu sinh chân chính 

và không mưu sinh bằng những việc sản xuất buôn bán những loại hàng hóa như 

vũ khí, động vật sống, rượu, ma túy,...; 6. Chính tinh tấn là sự phấn đấu, cố 

gắng, sự nỗ lực đúng đắn như không sinh tâm bất thiện mà phát huy, phát triển 

thiện tâm,... ; 7. Chính niệm là sự chú tâm một cách đúng đắn, luôn thức tỉnh về 

đối tượng của tâm một cách rõ ràng. Dứt bỏ cái tâm tham dục, sân hận, si mê,...; 

8. Chính định là sự tập trung một cách đúng đắn,... Tứ diệu đế, Bát chính đạo 

đem lại giá trị nhận thức căn bản cho con người về nguồn gốc, nguyên nhân, khả 

năng diệt khổ và con đường thoát khổ.  

Nhìn chung, quan niệm về thế giới và nhân sinh của Phật giáo đã đem lại 

những giá trị nhận thức cho chính con người nói chung, nhất là tín đồ Phật giáo 

xuất gia và tại gia. Đối với tín đồ Phật giáo tại gia, khi họ còn sinh sống và sống 

đời sống gia đình, giá trị nhận thức của Phật giáo không những có ảnh hưởng 
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tích cực đến ứng xử của họ trong gia đình mà còn ngoài xã hội. Trong đó, tín đồ 

Phật giáo tại gia ý thức rõ nguồn gốc, bản chất của thế giới và con người,… 

Điểm quan trọng hơn cả là giá trị nhận thức của Phật giáo chỉ ra cho họ biết bản 

chất của kiếp người là đau khổ và phương pháp loại trừ đau khổ thế giác ngộ, 

giải thoát,… Đây là những giá trị nhận thức sâu sắc mà Phật giáo đem đến cho 

con người nói chung và đối với tín đồ Phật giáo tại gia và nhất là đối với những 

gia đình Phật tử. Mặt khác, giá trị nhận thức về thế giới và con người đã phủ 

nhận sự tồn tại, vị trí, vai trò của Đại ngã, Tiểu ngã (Đấng toàn năng/Thượng đế) 

về sự sáng tạo ra con người. Bên cạnh đó, những quan niệm về thế giới và nhân 

sinh còn chứa đựng những yếu tố biện chứng quá trình vận động của vạn vật, 

con người và đây cũng là giá trị nhận thức khác biệt so với các trường phái triết 

học tôn giáo. Song cũng có thể thấy, trong quan niệm về thế giới, nhân sinh, 

Phật giáo phủ nhận sự tồn tại thực của con người nên đã dẫn đến tâm lý sống bi 

quan cho con người nếu như tín đồ tại gia hay Gia đình Phật tử chưa hiểu giáo lý 

Phật giáo một cách sâu sắc.  

b). Giá trị nhận thức của Công giáo và Tin lành 

Giá trị nhận thức của Công giáo và Tin lành chính là Kinh thánh (Cựu ước 

và Tân ước). Qua Kinh thánh, cả Công giáo và Tin lành là hai tôn giáo độc thần, 

thờ duy nhất Thiên Chúa. Trên phương diện lịch sử tôn giáo, Tin lành là tôn 

giáo tách ra từ Công giáo vào thế kỷ XVI. Do đó, về cơ bản, những giá trị nhận 

thức về thế giới không ngoài nhận thức về Thiên chúa. Hay nói cách khác, giá trị 

nhận thức về Thiên chúa trên phương diện tôn giáo chính là nhận thức về đối 

tượng thiêng bằng niềm tin và thực hành về cái thiêng.  

Giá trị nhận thức về thế giới của Công giáo và Tin lành là chủ yếu là những 

quan niệm về Thiên Chúa, về Thiên đàng và Địa ngục,… Thiên Chúa là một 

Đấng siêu việt tuyệt đối. Ở Ngài có đầy đủ các đặc tính toàn năng, toàn trị, thánh 

thiêng và tình yêu thương,... và mọi sự vật hiện tượng trong thế giới này đều do 

Thiên Chúa sáng tạo.  
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Giá trị nhận thức về Thiên chúa đã đem lại cho nhiều thế hệ tín đồ và đến 

nay, giá trị này vẫn không thay đổi. Tín đồ vẫn có tin sâu sắc về Thiên Chúa, tin 

rằng Thiên Chúa là Đấng sáng thế, tạo ra thế giới, vạn vật,... Thiên Chúa tồn tại 

và tác động đến mọi lĩnh vực trong đời sống con người. Kinh thánh đều dạy cho 

tín đồ nhận thức về Đấng toàn năng và Kinh thánh được xem là lời của Thiên 

Chúa ứng nghiệm qua những con người cụ thể để rồi họ ghi lại và trao truyền 

cho tín đồ. Trong lịch sử, những cá nhân hay cộng đồng được Thiên Chúa tác 

động thường có những hành động biểu lộ sự siêu việt của Thiên Chúa trong con 

người hay cộng đồng ấy. Và ngày nay, tín đồ Công giáo và Tin lành vẫn tiếp tục 

đón nhận những tác động của Thiên Chúa trong cuộc đời của họ. Họ tin rằng, 

mọi sự kiện lớn hay nhỏ trong cuộc sống đời thường của mình đều có sự tác 

động của Thiên Chúa. Qua đó, giá trị này còn giúp cho các tín đồ phản tỉnh, xem 

xét lại hành vi của chính bản thân mình đã đúng với giáo lý đã được dạy chưa!  

Kinh thánh cũng chỉ ra tình yêu thương con người của Thiên Chúa thông 

qua những linh nghiệm hoặc những thử thách trong cuộc sống của mỗi tín đồ. 

Điểm quan trọng là Kinh thánh chỉ rõ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với 

con người là vô hạn, bao dung và tha thứ. Theo Kinh thánh, Thiên Chúa đã 

nhiều lần tha thứ tội lỗi hay sai lầm của con người và bằng cách giáng thế làm 

người, Thiên Chúa với tình yêu thương của mình đã chỉ cho tín đồ về sự thật, lẽ 

phải, về cách sống, ứng xử giữa con người với con người,...  

Giáo lý Công giáo và Tin lành sau này còn chỉ rõ cho tín đồ về Thiên Chúa 

gồm ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Linh) và 

như thế, Thiên Chúa là duy nhất nhưng hiện hữu ba ngôi và theo học thuyết Ba 

Ngôi thì cả Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đều tỏ hiện vào lúc Chúa 

Giêsu chịu lễ Báp têm: "Vừa khi chịu phép rửa xong, Chúa Giê-su vừa lên khỏi 

nước, kìa, các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Thiên Chúa ngự xuống 

như chim bồ câu và đậu trên Ngài; Tức thì, có tiếng từ trời phán rằng, Này là 
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Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng"110 và đối với Tín đồ Công giáo hay 

Tin lành hiểu và tin giáo lý Chúa Ba Ngôi khi họ chịu lễ rửa tội (Báp têm): 

"nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần"111. Họ nhận biết được 

tầm quan trọng của giáo lý này, song họ cũng hiểu rằng, không có cách nào hiểu 

biết rốt ráo về bản thể của Thiên Chúa những lại giúp họ xác tín niềm tin của 

mình vào Thiên Chúa. Và trong cuộc sống đạo, với nhiều nghi lễ phụng vụ ngày 

càng giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về sự cứu rỗi, tình yêu thương của Thiên 

Chúa.  

Nhìn chung, học thuyết Ba Ngôi được xác định bởi các tín điều Nicaea năm 

325 và Athanasius khoảng năm 500. Nhất là Tín điều Nicaea đã đem lại nhận 

thức căn bản cho con người theo tôn giáo này về Thiên Chúa Ba Ngôi bình 

đẳng, tồn tại vĩnh cửu, có cùng bản thể, quyền năng, hành động và ý chí. Thiên 

Chúa là thực thể duy nhất hiện hữu trong ba ngôi vị và là Đấng tự mình mà có, 

không do ai tạo thành, không có khởi đầu và không có kết thúc.  

Tóm lại, Thiên Chúa ba ngôi nhưng thực chất là một. Chúa Cha là Đấng 

sáng tạo ra thế giới, vạn vật và con người; Chúa Con là Đấng cứu chuộc con 

người và Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa tâm hồn tín đồ và giáo hội. Ở 

điểm này, Công giáo gọi là Đức Chúa Cha còn Tin lành gọi là Đức Chúa Trời; 

Chúa Thánh Thần thì Tin lành gọi là Đức Thánh Linh. Điểm quan trọng là cả 

Công giáo và Tin lành về nhận thức ngôi hai của Thiên Chúa là Chúa Giêsu 

thống nhất với hai đặc tính con người và thần thánh. Giá trị này mang đến cho 

tín đồ nhận thức và có niềm tin về chúa Giêsu chính là Đấng cứu thế chịu chết 

trên cây thập giá đền tội cho loài người. Sau đó, chúa Giêsu sống lại rồi về trời. 

Kinh thánh cho biết, chúa Giêsu sẽ sống lại phán xét tất cả. Chân lý của Thiên 

Chúa thể hiện qua Kinh thánh và trao truyền lại để con người nhận ra con đường 

cứu rỗi và nhận biết Ngài. Nói cách khác, Kinh thánh là lời của Thiên chúa trao 

cho con người qua linh ứng và được ghi chép lại.  

 
110 Mat. 3.16-17 
111 Mat. 28.19 
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Tuy nhiên, ở Tin lành, tín đồ tìm hiểu và thực hành những gì Kinh thánh vì 

họ cho rằng, Kinh thánh là lời Đức Chúa Trời. Vì thế, việc thờ phụng hình tượng 

Ngài là vi phạm điều răn thứ 2 trong 10 điều răn mà Thiên Chúa đã ban cho 

người Do Thái. Như vậy, trong các nhà thờ Tin lành ở Việt Nam chỉ có cây 

Thánh giá mà không có ảnh hay tượng nào, còn với Công giáo, trong nhà thờ có 

nhiều ảnh tượng. Hơn nữa, trong quan niệm về cách thức cứu rỗi, dù cả Công 

giáo và Tin lành đều thừa nhận quyền năng cứu rỗi của Thiên Chúa. Nhưng với 

người Công giáo, muốn được cứu rỗi phải nhờ vào giáo hội và thực hiện nhiều 

phép bí tích trong cuộc đời. Nghĩa là, tín đồ Công giáo phải thực hành những gì 

do giáo hội ấn định mới được Thiên Chúa cứu rỗi; còn với tín đồ Tin lành tin 

rằng họ được cứu rỗi bởi đức tin thông qua Kinh thánh, cầu nguyện và thông 

linh với Thiên Chúa chứ không phải qua thẩm quyền của Giáo hoàng La Mã. 

Tín đồ Tin lành chỉ áp dựng hai bí tích là Báp têm (bí tích rửa tội) và bí tích Tiệc 

thánh (bí tích Thánh thể) và họ không tin bánh và rượu thiêng liêng như xác thịt 

và máu chúa Giêsu trong nghi thức tiệc thánh như tín đồ Công giáo. Bên cạnh 

đó, tín đồ Tin lành cho rằng chỉ có Thiên chúa ba ngôi là duy nhất và do đó, họ 

không cầu nguyện Đức mẹ Maria, các thánh thần và họ cũng không thờ cúng tổ 

tiên, các thần thánh bản địa như thành hoàng, mẫu,... Điểm đáng lưu ý là tín đồ 

Công giáo công nhận 73 quyển trong bộ Kinh thánh là do Thiên Chúa cảm ứng 

trao cho tín đồ, còn tín đồ Tin lành chỉ thừa nhận 66 quyển, còn 07 quyển112 họ 

cho rằng những sách này được giáo hội Công giáo thêm vào chứ không có trong 

truyền thống Do Thái.  

Giá trị nhận thức về nhân sinh, đem đến cho tín đồ hiểu biết về nguồn gốc 

con người, đời sống con người, chết có phải là hết không,... Kinh thánh cho biết, 

con người được tạo ra bởi Thiên Chúa113. Thiên Chúa theo hình dáng của mình 

mà tạo ra con người – Adam từ bụi của đất rồi Ngài thổi hơi truyền sự sống. Sau 

đó, Thiên Chúa tạo ra Eva từ xương sườn của Adam. Như thế, có thể thấy con 

 
112 Tobia, Yudita, Macabe I, Macabe II, Khôn ngoan, Huấn ca, Baruk. 
113 Đức Chúa Trời theo cách gọi của Tin Lành 
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người là hình ảnh của Thiên Chúa và Thiên Chúa không phải là một ý niệm trừu 

tượng, là Đấng luôn sống, hành động và là Đấng toàn năng, siêu việt,... và tín đồ 

Công giáo và Tin lành đều luôn có niềm tin rằng, loài người được tạo bởi Thiên 

Chúa, theo hình ảnh của Thiên Chúa nên có hai phần, phần thể xác, phần linh 

hồn và do đó, con người là cao quý và được tôn trọng. Trong bí tích hôn phối 

cho biết con người là bình đẳng, không phân biệt giới tính và đồng thời bổ túc 

cho nhau: “Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành 

một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: Phen này, đây là 

xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút 

từ đàn ông ra. Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả 

hai thành một xương một thịt”114. Tuy nhiên, theo Kinh thánh, con người từ lúc 

sinh ra đã mắc tội tổ tông. Nghĩa là theo quan niệm của Công giáo và Tin lành, 

tín đồ từ khi sinh ra đều mắc tội tổ tông do tổ tiên của loài người là Adam và 

Eva mắc phải rồi truyền lại cho các thế hệ sau.  

Con người có tội tổ tông truyền: Nhận thức chung của hai tôn giáo này đều 

giảng dạy cho tín đồ rằng; loài người từ lúc sinh ra đã mắc tội tổ tông. Điều này 

có nghĩa là tội của họ là do tổ tiên của loài người là Ađam và Eva đã mắc và di 

truyền lại cho mọi thế hệ sau. Bởi con người do Thiên Chúa tạo ra, tổ tiên là 

Adam và Êva lúc đầu trong sạch tuyệt đối và được Thiên Chúa ban cho sống ở 

Thiên Đàng, sung sướng và bất tử. Tuy nhiên, Adam và Eva không yên phận với 

sự sắp đặt của Thiên Chúa. Họ dám trái ý và không nghe lời Ngài. Vì thế, Thiên 

Chúa đã đuổi họ khỏi Thiên Đàng và họ rất đau khổ vì tội lỗi của mình đã gây 

ra. Từ đó, con cháu họ phải chịu những tội lỗi mà họ đã gây ra vì con người 

không còn tinh khiết nữa. Họ phải già và chết, phải lao động để kiếm cái ăn, 

tranh quyền đoạt vị, anh em chia lìa,... Chúa đã định như vậy đối với con người 

khi họ dám trái ý và con người không thể làm thay đổi tội tổ tông, bởi đó là tội 

truyền từ khởi nguyên của loài người. Do đó, trong bí tích Rửa tội mang ý nghĩa 

gột rửa tội này. Sau khi làm lễ rửa tôi, con người trở thành tín đồ và họ được cứu 
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rỗi về sau. Và có thể thấy hai bí tích Rửa tội và bí tích Thánh thể đặc biệt quan 

trọng đối với tín đồ Công giáo và Tin lành. 

Tuy nhiên, muốn được cứu rỗi, tín đồ Công giáo và Tin lành phải hiểu rõ 

con người dù mắc rất nhiều tội lỗi nhưng vẫn được cứu rỗi với điều kiện là họ 

phải làm lễ rửa tội và trở thành thành viên của Công giáo và Tin lành, nghĩa là 

họ phải là tín đồ của hai tôn giáo này. Họ phải có niềm tin và thực hành giáo lý 

của hai tôn giáo này, điều này không chỉ giúp họ được cứu rỗi mà còn khiến họ 

có thái độ sống tích cực, là con người hữu ích trong gia đình và cộng đồng. Tín 

đồ Công giáo và Tin lành đều tin rằng, Thiên Chúa sẽ trở lại. Khi Thiên Chúa 

trở lại thì tất cả thân xác và linh hồn được phục hồi và kết nối, họ sống lại bên 

Chúa. Như thế, con người chết đi không phải là kết thúc mà là chờ ngày Chúa 

tái lâm để trở về bên Chúa.  

Nhìn chung, giá trị nhận thức về Thiên Chúa và con người giúp cho tín đồ 

Công giáo và Tin lành có được nhận thức chung về thế giới, về con người, nhất 

là nguồn gốc, thân phận, mối quan hệ giữa con người với con người, con người 

với Thiên Chúa,... Qua đó, trong đời sống gia đình, tín đồ Công giáo và Tinh 

Lành có những ứng xử phù hợp với giáo lý được nêu rõ trong Kinh thánh. Giá 

trị nhận thức này khiến cho gia đình tín đồ Công giáo và gia đình Tinh Lành có 

được sự hài hòa trong ứng xử và duy trì được sự ổn định lâu dài.   

Tuy nhiên, dù có những điểm tương đồng khi cùng sử dụng Kinh thánh. 

Song ở Tinh Lành cũng có một số điểm khác biệt trong nhận thức những vấn đề 

về con người. Chẳng hạn, Công giáo cho rằng, con người sau khi chết sẽ rơi vào 

hỏa ngục, luyện ngục hay thiên đàng tùy theo hành động thiện ác của người đó 

khi còn sống. Còn tín đồ Tin lành chỉ tin vào hỏa ngục và thiêng đàng. Họ cho 

rằng, luyện ngục không được đề cập trong Kinh thánh, bởi trong Thư gửi tín hữu 

Rôma của Phaolô có đoạn như sau: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán 

phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ”115 và khi đã được Chúa 

cứu rỗi thì không còn chịu hình phạt tội lỗi do mình gây ra nữa. Hay “và huyết 
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của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta”116. Quan niệm của 

Tin lành còn cho rằng, điều kiện cứu rỗi con người chính là đức tin của họ dành 

cho Thiên Chúa chứ không phải do cái gì khác. Con người được cứu rỗi chính là 

do Thiên Chúa ban ơn và không cần phải đền đáp. Còn với Công giáo, muốn 

được cứu rỗi thì tín đồ không chỉ có đức tin mà con phải tu luyện, trung thành 

với giáo hội. Nghĩa là giáo hội mang sự màu nhiệm khi tham dự vào quá trình 

cứu rỗi con người. Bên cạnh đó, quan niệm của Tin lành về việc giảng giáo lý 

cho tín đồ thuộc về Mục sư, song việc tìm hiểu Kinh thánh lại thuộc quyền tự do 

cá nhân. Quan niệm này giúp cho tín đồ Tin lành có được nhận thức và áp dụng 

tích cực những giá trị của Kinh thánh vào trong cuộc sống của họ. Với Công 

giáo, phải từ Công đồng Vatican II, tín đồ mới được khuyến khích tìm hiểu Kinh 

thánh, nhưng việc giải thích Kinh thánh hay các tín điều lại thuộc thẩm quyền 

của giáo hội, do đó có thể thấy tín đồ Công giáo có nhận thức khá thống nhất về 

Kinh thánh khi so sánh với tín đồ Tin lành. 

Tóm lại, quan niệm của Công giáo và Tin lành về thế giới và nhân sinh đã 

đem lại những giá trị tích cực cho tín đồ. Giúp cho họ vững tin trong cuộc sống, 

và có những ứng xử trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội trên nền tảng 

niềm tin tôn giáo.  

c). Giá trị nhận thức của đạo Cao Đài 

Ở Nam Bộ, trong bối cảnh lịch sử vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, nhiều 

hiện tượng tôn giáo mới nảy sinh và làm cho đời sống tín ngưỡng tôn giáo thời 

kỳ này vô cùng đa dạng và đặc sắc. Có những hiện tượng tôn giáo mới nảy 

sinh rồi tàn lụi như đạo Dừa, đạo Nằm,… song cũng có nhiều hiện tượng tôn 

giáo mới hình thành và phát triển cho đến tận ngày nay, trong đó đạo Cao Đài 

và Phật giáo Hòa Hảo là hai tôn giáo nội sinh điển hình. 

Đạo Cao Đài tên gọi đầy đủ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ra đời năm 1926 

tại tỉnh Tây Ninh do một nhóm công chức, trí thức, tư sản, điền chủ như ông 

Ngô Văn Chiêu, Vương Quan Kỳ, Lê Văn Trung, Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh 
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Cư,... sáng lập. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, đến nay đạo Cao Đài vẫn luôn 

là một tôn giáo có tầm ảnh hưởng và có vai trò quan trọng đối với đời sống văn 

hóa và tinh thần của người dân Nam Bộ. Những giá trị mà đạo Cao Đài đóng 

góp đối với xã hội, nhân sinh trong gần một thế kỷ rất đáng trân trọng, trong đó, 

giá trị về nhận thức và giá trị về đạo đức là tiêu biểu. 

 Theo quan niệm của đạo Cao Đài, thế giới bao gồm hai phần. Phần vô hình 

ở trung tâm của vũ trụ có nhiệm vụ điều khiển toàn bộ hoạt động của phần hữu 

hình. Do đó, phần hữu hình bao gồm 3.072 ngôi sao liên tục xoay xung quanh 

phần vô hình và không ngừng nghỉ. Các ngôi sao này tạo thành 3.000 thế giới ở 

bên trên; 72 địa cầu ở bên dưới, trong đó, địa cầu số 68 là thế giới con người 

đang sống. Còn phần vô hình bao gồm Tam thập lục thiên (36 tầng trời), Thập 

nhị thiên (12 tầng trời) và 2 Tứ đại bộ châu thượng và hạ117.   

Giáo lý đạo Cao Đài cho rằng, khởi nguyên của thế giới là không gian mờ 

mịt với khí Hồng Mông hỗn độn, gọi là Hư vô hay Vô cực. Trong Hư vô có Lý 

thiên nhiên và Khí tự nhiên được xem là cực âm và cực dương. Lý - Khí này trải 

qua nhiều đời nhiều kiếp đã gắn kết thành một khối tinh quang chứa đầy đủ sự 

tốt đẹp. Khi đến một thời điểm thích hợp, khối tinh quang nổ tung và một khối 

Đại linh quang được tạo thành, chiếu sáng khắp mọi nơi. Khối Đại linh quang 

gọi là Thái cực hay còn gọi là Đại hồn.  

Thái cực do Ngọc Hoàng Thượng đế nắm giữ và được chia ra thành Lưỡng 

nghi gọi là Dương quang và Âm quang. Âm quang xoay chuyền không ngừng 

rồi tạo thành Tứ tượng. Tứ tượng bao gồm Thái dương, Thái âm, Thiếu dương 

và Thiếu âm. Tứ tượng tiếp tục xoay chuyển, mở rộng tạo ra Bát quái bao gồm: 

Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Bát quái tiếp tục xoay chuyển mở 

rộng với tốc độ cao hơn nữa, rồi va chạm, sinh ra nhiệt độ cao rồi tạo ra tiếng nổ 

tạo thành các quả cầu lửa bay khắp không gian, mặt trời được tạo thành như thế.  

 
117 Hiền tài Nguyễn Văn Hồng (2004), Bước đầu học đạo (dành cho tân tín đồ Cao Đài), Bản quyền thuộc Tòa 

thánh Tây Ninh, tr 405. 
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Mặt trời tiếp tục xoay, cháy sáng và bắn ra các quả cầu nhỏ hơn quay 

quanh mặt trời. Một thời gian sau, nhiều quả cầu nhỏ nguội dần, tạo thành các 

địa cầu, đó là những hành tinh của mặt trời. Còn có những quả cầu có kích thước 

lớn, vòng xoay nhanh và chưa nguội thì lại tiếp tục bắn ra các quả cầu nhỏ hơn 

nữa và những quả cầu nhỏ này nguội nhanh, tạo thành các mặt trăng, quay 

quanh nó. Điểm quan trọng là trong giáo lý đạo Cao Đài còn cho rằng, thế giới 

tiến hóa vô cùng vô tận quy luật: Thành – Trụ - Hoại – Diệt, và vì thế, thế giới 

có khởi đầu và có kết thúc. Thế giới sau khi kết thúc thì thế giới mới lại bắt đầu 

một sự tái tạo mới118.  Trái đất nơi con người và muôn loài đang sinh sống đều 

theo sự tiến hóa từ cấp thấp lên cấp cao. Quan niệm của đạo Cao Đài còn cho 

rằng, con người và muôn loài tiến hóa từ vật chất kim thạch, thảo mộc, cầm thú, 

và con người. Con người tu tập tiến hóa thành các bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật 

để trở về hợp nhất với Thượng đế.  

Như vậy, nhận thức về thế giới của đạo Cao Đài là sự kế thừa Tam giáo, 

song giá trị cốt yếu là giá trị nhận thức của đạo Cao Đài đem lại cho tín đồ 

không chỉ là sự hài hòa giữa duy vật và duy tâm mà còn thể hiện tính nhân bản 

sâu sắc. Đó là hướng con người tới cái cao siêu, thần bí song cũng rất “dung dị 

trong cuộc sống con người”, bởi “đạo là sự màu nhiệm của tạo hóa ban cho con 

người nhưng nó cũng không ở đâu xa xôi mà ở chính trong tâm mỗi con 

người”119. 

Với quan niệm về nguồn gốc, sự vận hành của thế giới như thế, về nhân 

sinh cũng rõ ràng. Theo đó, giáo lý đạo Cao Đài cho rằng, với các loài kim thạch 

có tính chất rắn chắc thì không có tri giác và sự sống; với loài thảo mộc thì được 

Thượng đế lấy Nguyên hồn từ khối Đại linh quang rồi điểm cho loài thảo mộc 

để tạo cho chúng có sự sống gọi là sinh hồn, nhưng loài thảo mộc chỉ có sự sống 

mà không có tri giác. Với loài động vật, Thượng đế điểm một Nguyên hồn gọi là 

Giác hồn và do đó loài động vật biết đau đớn, sợ hãi, biết nuôi con,… nhưng trí 

 
118 Hiền tài Nguyễn Văn Hồng (2004), Sđd, tr 383-388. 
119 Đinh Quang Tiến (2017), Tlđd, tr 63. 
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nhớ thì rất sơ sài. Còn con người là đẳng cấp cao nhất được Thượng đế ban thêm 

một Nguyên hồn nữa là linh hồn. Do vậy, con người có hiểu biết cao nhất trong 

muôn loài ở trái đất, nghĩa là đầy đủ sinh hồn, giác hồn và linh hồn.  

Về nguồn gốc con người, đạo Cao Đài cho rằng, một số lượng lớn con 

người tiến hóa từ thú cầm, tức người nguyên thủy; một số ít được Thượng đế 

cho giáng trần làm người để giúp đỡ giáo hóa dân chúng. Bên cạnh đó, sự tiến 

hóa từ kim thạch lên con người là thuận theo tiến hóa tự nhiên và còn có những 

bậc nhờ tu tập mà tiến hóa cao hơn nữa là thần, thánh, tiên, Phật. Mỗi bậc tiến 

hóa này được xem như một Tiểu hồn sinh ra từ Đại hồn của Thượng đế và khi 

trọn một vòng thì trở về hợp nhất với Thượng đế120. 

Về cấu tạo con người, trong mỗi con người có ba phần, thể xác, linh hồn và 

chân thần. Trong đó, thể xác là hữu hình, linh hồn vô hình và chân thần vừa hữu 

hình vừa vô hình, là trung gian giữa linh hồn và thể xác. Trong ba phần này, thể 

xác chỉ tồn tại một thời gian rồi hư hoại, linh hồn được tạo thành từ khối Đại 

linh quan nên khi thể xác tan thì linh hồn bất tử. Còn Chân thần được Phật Mẫu 

tạo ra, cùng với linh hồn trong thân xác linh thiêng làm cho con người có tri 

thức. Nhìn chung, mỗi con người là một Tiểu thượng đế hay Tiểu linh quang 

trong khối Đại Linh Quang. Do đó, con người có vị trí và vai trò quan trọng 

trong thế giới, nên con người phải biết vị trí, vai trò của mình và phải sống một 

đời có trách nhiệm để xứng đáng với địa vị cao cả ấy.  

Như thế, có thể thấy, quan niệm về cuộc đời con người nơi trần thế chỉ là 

một giai đoạn ngắn mà Thượng đế cho con người xuống trần là để học hỏi, làm 

việc, thử thách, đúc rút kinh nghiệm và tiến hóa không ngừng. Sau đó, thể xác 

mất đi, linh hồn và chân thần lại trở về với Thượng Đế. Thượng đế đánh giá con 

người khi còn sống ở trần gian. Nếu học xong thì được “hội hiệp” với Thượng 

đế, nếu chưa học xong, lại tiếp tục phải chuẩn bị cho một khóa học khác nơi trần 

thế. Như thế, trần gian giống như một trường học dành cho con người và họ phải 

học cho được những bài học cần phải học. Cuộc sống sau khi chết mới là đời 

 
120 Hiền tài Nguyễn Văn Hồng (2004), Sđd, tr 340-344. 
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sống chính thức, bởi lúc này, con người được trở về với Thượng đế. Và cho dù 

cuộc sống của con người là do Thượng đế ban tặng, nhưng con người phải tự 

mình trong hành trình học hỏi nơi cõi trần và tự quyết định chính cuộc đời và số 

phận của mình trong đời sống nơi cõi trần. Tương lai của mỗi người là do chính 

họ định đoạt lấy và do nhân quả của từng người tạo nên121.  

Đạo Cao Đài quan niệm về cuộc sống của con người nơi trần gian nhiều 

cạm bẫy, những ham muốn, những tranh đua, giành giật, lừa gạt,… vì cái ăn và 

danh vọng,… Nói cách khác, con người tự tạo ra nỗi khổ cho mình. Cho nên, để 

thoát khổ, con người cần phải hiểu rõ đời sống nơi cõi trần này là gì. Đó không 

chỉ là việc học tập không ngừng để tránh khổ đau mà còn là giúp đỡ người khác 

không rơi vào vòng danh lợi. Nghĩa là giúp người khác giác ngộ mà quay trở lại 

con đường chân chính. Muốn thế, tín đồ phải rèn luyện và sống đạo đức thông 

qua thực hành đúng các giới luật. 

Tóm lại, đạo Cao Đài hướng đến tín đồ tại gia, cho nên giá trị nhận thức mà 

đạo Cao Đài đem lại cho tín đồ không chỉ là đề cao vai trò, vị trí của con người 

trong muôn loài, mà quan trọng hơn là đem đến sự tự chủ của mỗi tín đồ trong 

đời sống gia đình. Đó là đời sống đạo đức và từ đời sống này sẽ giúp họ và giúp 

người khác hòa hợp với vũ trụ.  

d). Giá trị nhận thức của Phật giáo Hòa Hảo 

Phật giáo Hòa Hảo được ông Huỳnh Phú Sổ (1920-?) khai sáng vào năm 

1939 tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, Châu Đốc (nay thuộc tỉnh An Giang). 

Quan niệm về thế giới và nhân sinh thể hiện qua các bài Sấm kệ do Giáo chủ 

Huỳnh Phú Sổ giảng cho tín đồ và hiện nay đã được tập hợp thành bộ Sấm giảng 

của Đức Huỳnh Giáo chủ122 gồm 02 phần là Sấm giảng và thi văn123 và "Đối với 

 
121 Hiền tài Nguyễn Văn Hồng (2004), Sđd, tr 353-377. 
122 Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, Ban Phổ truyền giáo lý (2004), Sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo 

chủ, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội 
123 Phần sấm giảng có nội dung chủ yếu đề cập đến giáo lý Phật giáo Hoà Hảo gồm 06 quyển: Quyển 1, Khuyên 

người đời tu niệm, gồm: 912 câu thơ được ông viết sau khi làm lễ khai đạo; Quyển 2, Kệ dân của người khùng, 

gồm: 476 câu thơ được ông viết cuối năm 1939; Quyển 3, Sấm giảng, gồm 612 câu thơ do ông viết cuối năm 

1939; Quyển 4, Giác mê tâm kệ, gồm 846 câu thơ do ông viết cuối năm 1939; Quyển 5, Khuyến thiện, gồm 776 

câu thơ được ông viết  năm 1941 và quyển 6, Cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo, được ông viết theo 
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tín đồ Phật giáo Hoà Hảo, Sấm giảng giáo lý được coi là sự mạc khải của Tiên 

Phật cho con người mà Đức Huỳnh Giáo chủ linh ứng; còn Thi văn giáo lý là lời 

luận giải giáo lý của Đức Huỳnh Giáo chủ. Thực ra phần thi văn giáo lý chỉ là 

những bài thơ tả cảnh hoặc những tâm sự của ông Huỳnh Phú Sổ về thời vận xã 

hội. Thậm chí có những bài nói về quan niệm chính trị, xã hội như tổ chức Việt 

Nam Phật giáo Liên hiệp hội; tuyên ngôn Đảng dân chủ xã hội"124. 

Nội dung Sấm giảng và Thi văn là sự tiếp thu, nâng cao tư tưởng đạo Bửu 

Sơn Kỳ Hương bao gồm hai phần học Phật và tu nhân. Ở phần học Phật chủ yếu 

lấy giáo lý Phật giáo làm nền tảng, nhưng giản lược và bổ sung và do đó rất gần 

gũi với đời sống người dân thời bấy giờ. Phần tu nhân là thực hiện bốn ân (Tứ 

ân) bao gồm: Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân đồng bào nhân loại và Ân tam 

bảo. Như vậy, giáo lý cơ bản của Phật giáo Hòa Hảo là học Phật và tu nhân và là 

những giá trị cốt lõi trong nhận thức về thế giới và đạo đức của tôn giáo này. 

Theo đó, khác với các tôn giáo khác, Phật giáo Hòa Hảo hướng tín đồ nhận 

thức về thế giới quá khứ là thế giới của tổ tiên, cha mẹ,... những người đã khuất; 

thế giới hiện tại là đất nước, rộng hơn là thế giới nơi con người sinh sống và thế 

giới của tâm linh (Phật – Pháp – Tăng). Thế giới này phải được tín đồ tỏ lòng 

biết ơn. Với nhận thức về thế giới như thế, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo quan niệm 

có Ác pháp, Chân pháp và Thiện pháp.  

- Ác pháp làm cho con người ô nhiễm, trở nên đần độn, ngu si,... Nói cách 

khác, Ác pháp làm cho con người luôn trong vòng luân hồi sinh tử. Cụ thể, Ác 

pháp bao gồm Tam nghiệp là Thân nghiệp, Khẩu nghiệp và Ý nghiệp. Tam 

nghiệp làm nảy sinh 10 điều ác là 1. sát sinh; 2. Trộm cắp; 3. Tà dâm; 4. Nói 

dối; 5. Nói hai mặt; 6. Nói điều ác; 7. Nói khoác lác; 8. Tham lam; 9. Giận giữ 

và 10. Si mê.; nảy sinh Thất tình - bảy trạng thái tình cảm là ai, ái, ố, hỉ, nộ, lạc, 

dục. Nghĩa là buồn, yêu, ghét, vui, giận, sướng và muốn; nảy sinh Tứ đổ tường 

 
thể văn xuôi năm 1945. Phần thi văn giáo lý gồm 214 bài văn vần và văn xuôi được ông viết từ năm 1939 đến 

năm 1947 
124 Xin xem: Bùi Văn Hải (2014), Phật giáo Hòa Hảo – lịch sử và những vấn đề đặt ra, Luận án tiến sĩ Tôn giáo 

học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 
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gồm cờ bạc, rượu chè, trai gái, danh vọng; nảy sinh Lục dục là sáu điều ham 

muốn là: danh, tài, sắc, hư, tật, lạc; nảy sinh Ngũ uẩn là năm thứ mê hoặc bao 

gồm: tham, sân, si, nhân và ngã.  

- Chân pháp bao gồm Tứ diệu đế (Khổ đế - nguồn gốc của Khổ; Tập đế - 

nguyên nhân của Khổ; Diệt đế - khả năng chấm dứt Khổ; Đạo đế - con đường 

giác ngộ, giải thoát). Triết lý Thập nhị nhân duyên là 12 nhân duyên kết hợp 

phát sinh mọi sự vật hiện tượng và đây là nguyên lý căn bản của sinh tử luân 

hồi, tức khổ đau. Có thể thấy, Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ đã tiếp thu giáo lý Thập 

nhị nhân duyên – Lý duyên sinh của Phật giáo, song ông đã giản lược để tín đồ 

hiểu và thực hành. Cụ thể, Đức giáo chủ Huỷnh Phú Sổ đã thay đổi thứ tự của 

Tứ diệu đế Phật giáo thành Tập đế - Diệt đế - Khổ đế - Đạo đế và giải thích như 

sau:  

Tập đế là khi mới vào tu tập. 

Diệt đế là phải diệt trừ ác pháp. 

Khổ đế là nhẫn nại nhịn khổ trong tu tập. 

Đạo đế là đạt đến bậc giác ngộ (thành đạo)125. 

Sau đó, Bát chính đạo cũng được Đức giáo chủ lại được diễn giải thành tám 

điều nhẫn nhịn để vượt qua những thử thách trong xử thế và trong tu tập: 

Nhẫn năng xử thế là giữ cách xử sự với đời. 

Nhẫn giới là giữ nghiêm giới luật. 

Nhẫn hương lân là giữ hoà khí đối với cộng đồng làng xóm. 

Nhẫn phụ mẫu là giữ đức kính trọng hiếu thảo với cha mẹ. 

Nhẫn tâm là giữ lòng an bình. 

Nhẫn tính là giữ cho tính tình điềm đạm. 

Nhẫn đức là giữ cho đức độ hoà nhã. 

Nhẫn thành là giữ thành tâm, thành tín. 

 
125 Nguyễn Thanh Xuân (2007), Một số tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 399 



 96 

Nhìn chung, giá trị nhận thức thế giới của Phật giáo Hòa Hảo là quan niệm 

Tứ ân. Quan niệm này đã đem đến cho tín đồ và người dân một nhận thức mới 

về thế giới ngoài thế giới họ đang sống đầy những đau khổ.  

 Giá trị nhận thức về con người chính là phần tu nhân, đó là việc nhấn 

mạnh bổn phận, trách nhiệm của tín đồ theo Tứ ân bao gồm:  

1. Ân tổ tiên cha mẹ là ân nghĩa đầu tiên quan trọng nhất trong Tứ đạo;  

2. Ân đất nước chính là yêu cầu con người phải có trách nhiệm bảo vệ đất 

nước khi bị ngoại xâm và nhất là không phản bội tổ quốc, làm tay sai cho ngoại 

bang; 

3. Ân đồng bào, nhân loại nghĩa là phải sống ân nghĩa với những người 

xung quanh;  

4. Ân Tam bảo chính là ghi nhớ công ơn Phật, Pháp, Tăng đã khai mở trí 

tuệ cứu vớt chúng sinh khỏi vòng trầm luân đau khổ.  

Tóm lại, học phật tu nhân là giáo lý cốt lõi của Phật giáo Hòa Hảo. Giáo lý 

này là sự kế thừa và tiếp nối tư tưởng trước đó. Điểm quan trọng là Phật giáo 

Hòa Hảo chủ trương vừa học Phật vừa tu nhân. Qua đó, quan niệm của Phật giáo 

Hòa Hảo cho rằng, học Phật tạo nên đức, tu nhân tạo nên công. Có công đức 

mới nhanh chóng trở thành bậc tiền nhân được. Nhiều giáo lý Phật giáo đã được 

Đức Huỳnh Phú Sổ áp dụng nhưng đơn giản hóa nhằm đem lại cho con người 

thời bấy giờ có được cái nhìn tổng quát về thế giới và con người, nhất là trong 

cuộc sống gia đình. 

Như vậy, cũng như đạo Cao Đài hướng về tín đồ tại gia, vì thế nhận thức 

được tiếp cận trên hai phương diện chính là nhận thức về thế giới và nhận thức 

về nhân sinh/con người và có giá trị lớn đối với tín đồ khi họ sinh sống trong gia 

đình và xã hội.  

2.2. Giá trị đạo đức 

a). Giá trị đạo đức của Phật giáo 

Trước khi đề cập đến vấn đề đạo đức gia đình của tín đồ Phật giáo tại gia, 

có thể thấy các mối quan hệ trong cộng đồng Tăng đoàn, quan hệ cộng đồng 
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Tăng đoàn với các cộng đồng khác trong xã hội đều bắt nguồn từ tư tưởng Lục 

hòa và tư tưởng này được xác lập trên nền tảng giới luật. Giới luật không chỉ 

làm cho tín đồ Phật giáo có được sự trưởng dưỡng về mặt tôn giáo mà còn là 

hướng tín đồ hoàn thiện về mặt đạo đức cá nhân. Nói cách khác, giới luật hướng 

tín đồ vào nẻo thiện và có được đời sống tinh thần, tâm linh thuần khiết. Theo 

Thích Huệ Đạo cho rằng, giá trị đạo đức Phật giáo cơ bản là tinh thần từ bi, tu 

tâm, hành thiện và giữ giới, theo đó, ông cho rằng:  

1. Từ bi là giá trị nền tảng của đạo đức Phật giáo. Vì, từ bi "là điểm nổi bật 

của giáo lý Phật giáo khuyên con người sống có đạo đức, có tình thương yêu, 

không phân biệt đối với mọi người và mọi loài"126;  

2. Tu tâm là "giá trị định hướng của đạo đức Phật giáo", là thực hành Bát 

chính đạo, ngũ giới, lục độ,... nhằm mục đích giác ngộ, giải thoát;  

3. Hành thiện là "giá trị chủ đạo của đạo đức Phật giáo" nhằm giữ tâm ý 

trọng sạch và hướng con người làm điều lành, tránh xa việc dữ; 

4. Giữ giới được xem là giá trị đạo đức thiết thực cho tất cả mọi người.  

Theo chúng tôi, có thể xem là giá trị đạo đức cốt lõi của Phật giáo, nhằm 

điều chỉnh hành vi của tín đồ hướng đến điều thiện, tránh xa điều ác và trở thành 

những quy tắc ứng xử trong gia đình và được cộng đồng công nhận. Những giá 

trị đạo đức này không xơ cứng bởi luôn hiện diện trong sinh hoạt của mối tín đồ 

trong những bối cảnh khác nhau.  

Đối với tín đồ Phật giáo xuất gia, một nếp sống phạm hạnh, đạo đức góp 

phần vun bồi mục tiêu giác ngộ, giải thoát. Đối với những tín đồ tại gia hay 

những người ưu chuộng Phật giáo thì những giá trị đạo đức chuyển hóa thành 

quan niệm, hành động trong cuộc sống. Tư tưởng từ bi, hỷ xả, Ngũ giới, giáo lý 

Thập thiện127 rất phổ biến trong cộng đồng tín đồ Phật giáo tại gia và có thể 

thấy, giá trị đạo đức Phật giáo hướng con người về tu dưỡng tâm tính, làm cho 

tín đồ nhận thấy được sự cần thiết phải tu dưỡng đúng đắn.  

 
126 Thích Nhật Từ chủ biên (2020), Phật giáo Nam tông tại vùng Nam bộ, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, tr.91 
127 Bao gồm: không sát sinh; không trộm cắp; không tà dâm; không vọng ngữ; không ỷ ngữ; không lưỡng thiệt; 

không ác khẩu; không tham lam; không sân giận; không si mê. 
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Tu dưỡng theo giáo lý Phật giáo là sự kết hợp ý thức và hành động một 

cách đúng đắn. Và chúng ta dễ dàng nhận ra giá trị đạo đức Phật giáo không 

ngoài bình đẳng, từ bi, hỷ xả, hành thiện, tu tâm dưỡng tính,... Thậm chí, trong 

ca dao, tục ngữ của người Việt thường thấy như "ở hiền gặp lành", "gieo gió 

phải gặt bão", "ác giả ác báo", "cha mẹ hiền lành để phúc cho con",… cho thấy 

ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo sâu đậm trong đời sống văn hóa tinh thần của 

người dân Việt. 

Đương nhiên, giá trị đạo đức Phật giáo không chỉ khuyến khích mỗi con 

người hành động theo hướng thiện và tránh xa việc ác, mà còn làm cho con 

người khi hành động, ứng xử có suy nghĩ và chịu trách nhiệm với chính mình, 

bởi: “Làm dữ ở nơi ta mà ô nhiễm cũng bởi ta; làm lành bởi ta mà thanh tịnh 

cũng bởi ta chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được”128. Trong đời sống 

cộng đồng, giá trị đạo đức Phật giáo hướng con người sống theo tinh thần lục 

hòa, sống có trách nhiệm với nhau. Bởi Lục hòa là 06 nguyên tắc chung để xây 

dựng nếp sống hòa hợp giữa cá nhân và cộng đồng. Bên cạnh đó, các mối quan 

hệ giữa con người với con người trong gia đình, cộng đồng đã được Đức Phật 

thuyết giảng rất rõ trong một số bộ kinh, tiêu biểu là kinh Giáo thọ Thi ca la 

việt. 

Cụ thể, ứng xử trong cộng đồng, mà ở đây là Tăng đoàn. Khi số lượng tín 

đồ ngày càng nhiều, với thành phần xuất thân khác nhau nên việc tổ chức sống 

cho Tứ chúng (Sa si, Sa di ni, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni) rất cần thiết. Do đó, Đức 

Phật chế định pháp Lục hòa buộc mọi tín đồ Phật giáo phải tuân thủ, bao gồm:  

1. Thân hòa đồng trụ, là khi sống chung mái nhà, hay trong một cộng đồng, 

xã hội thì vui vẻ chấp nhận sự có mặt của nhau;  

2. Giới hòa đồng tu, là cùng nhau học tập, giữ gìn kỷ luật vì đó là nguyên 

tắc sống trong cộng đồng và rộng hơn là trong xã hội;  

 
128 Thích Thiện Siêu dịch (1993), Kinh Pháp cú, Viện Nghiên cứu Phật học ấn hành, tr43 
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3. Kiến hòa đồng giải là sự chia sẻ, trao đổi những ý kiến, nhận thức của 

nhau với tinh thần cởi mở, lắng nghe, kể cả những ý kiến trái chiều, nhằm học 

hỏi những kiến thức mới lạ;  

4. Lợi hòa đồng quân, là mọi người đều có quyền sử dụng hay chia sẻ tài 

sản chung theo nhu yếu của mình. Song phải có ý thức giữ gìn những tài sản 

chung đó;  

5. Khẩu hòa vô tranh là giữ gìn lời nói khiêm tốn, nhằm xây dựng xây dựng 

tình đoàn kết trong cộng đồng; 

6. Ý hòa đồng duyệt là mọi người phải biết dung hòa những ý kiến khác 

nhau để chấp nhận nhau và sống an vui với nhau.  

Nhìn chung, giá trị của Lục hòa, hay nói cách khác là giá trị đạo đức Phật 

giáo không chỉ áp dụng trong đời sống Tăng đoàn mà còn là tất cả các mối quan 

hệ giữa cá nhân, gia đình và cộng đồng. Bởi trong thực tế, Tăng đoàn cũng có 

những khó khăn khi sống trong một cộng đồng lớn hơn là xã hội bao gồm nhiều 

nhóm, cộng đồng khác nữa. Vì thế, sinh hoạt tăng đoàn vừa mang tính tôn giáo 

lại vừa mang tính xã hội. Với bản thân tín đồ xuất gia, ngoài việc tuân thủ giới 

luật, đồng thời họ còn phải có những ứng xử hài hòa trong quan hệ cộng đồng 

ngoài tăng đoàn. Với những gia đình Phật tử, mỗi tín đồ đều ứng xử trên nền 

tảng tinh thần Lục hòa, tránh sự đố kỵ và đem lại cho gia đình có được hạnh 

phúc và duy trì tính bền vững của mỗi gia đình. 

Ở môi trường rộng hơn, chẳng hạn với các quan hệ xã hội, trong quan hệ 

cộng đồng, kinh Hiền Nhân cho biết, có bốn cách kết bạn đó là: kết bạn như hoa, 

kết bạn như cân, kết bạn như núi và kết bạn như đất. Bốn cách kết bạn này, một 

mặt cho thấy sự đa dạng trong giao tiếp, ứng xử trong xã hội của mỗi con người, 

mặt khác hướng đến sự lựa chọn kết bạn sao cho bền vững nhất. Đây là giá trị 

đạo đức mà Phật giáo đem lại cho con người, cẳng hạn, với hai loại kết bạn có 

sự san sẻ bồi đắp cho nhau, nhẫn nhịn nhau là kết bạn như núi và kết bạn như 

đất đem đến kết quả của tình bạn là sự sửa mình, đồng cảm hướng tới mối quan 

hệ tốt lành,... 



 100 

Ở môi trường gia đình, nội dung bộ Kinh Giáo thọ Thi ca la việt cho biết 

sâu sa hơn, cụ thể hơn các mối quan hệ trong gia đình. Bộ kinh này nêu rõ bổn 

phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng thành viên trong mỗi gia đình. Giá trị 

đạo đức Phật giáo ở phương diện này xuất phát từ chính thực tế cuộc sống nên 

rất cụ thể và sống động. Qua câu chuyện về Đức Phật đã giảng cho thanh niên 

Bà la môn tên là Thi ca la việt hiểu rằng, lễ phương đông không phải là qua mặt 

về phương đông làm lễ, mà là phương đông là cha mẹ, lễ cha mẹ. Nghĩa là lễ 

phương đông là làm sao đối xử đạo đức với những người sinh ra mình; phương 

nam làm là thầy dạy; phương tây là vợ con; phương bắc là bạn bè, phương dưới 

là lao công, người phục vụ và phương trên là tu sĩ. Vì thế Kinh Giáo thọ Thi ca 

la việt còn gọi là Kinh Lễ sáu phương mang ý nghĩa đạo đức sâu sắc, đó là 

những quy tắc đạo đức trong ứng xử  với cha mẹ, thầy dạy, vợ con, bạn bè, tôi tớ 

và tu sĩ (Sa môn, Bà la môn). 

Trước hết, gia đình là đơn vị cấu thành xã hội. Xã hội có yên bình hay 

không chính là từ gia đình. Gia đình còn được xem là một xã hội thu nhỏ bao 

gồm chồng vợ con cái sống chung và quan hệ với nhau, hay ông bà, bố mẹ, con 

cái,.... Gia đình có được hạnh phúc hay không chính là do chồng vợ con cái có 

được hoà hợp thật sự hay không. Do đó, gia đình được hạnh phúc, thì mỗi thành 

viên phải có những bổn phận, trách nhiệm với nhau. Về mặt tôn giáo, gia đình 

còn là biểu tượng đạo đức khi các thành viên là tín đồ của một tôn giáo nào đó. 

Rộng ra, gia đình, dòng họ có hiển vinh hay không do gia đình có đạo đức hay 

không. Vì thế, nền tảng đạo đức gia đình rất quan trọng. Kinh Giáo thọ Thi ca la 

việt đã chỉ rõ mối quan hệ gia đình thì lễ phương đông là phải đối xử đạo đức 

với cha mẹ trong gia đình bằng 05 bổn phận:  

1. Nuôi dưỡng cha mẹ chu đáo;  

2. Làm tròn mọi bổn phận đối với cha mẹ;  

3. Giữ gìn tốt gia phong và truyền thống gia đình;  

4. Bảo quản tốt gia sản do cha mẹ để lại;  

5. Làm tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời.  
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Và cha mẹ đối với con cũng có 05 bổn phận là:  

1. Ngăn chặn con làm điều ác;  

2. Khích lệ con làm điều lành;  

3. Dạy con có nghề nghiệp; 

4. Cưới vợ xứng đáng cho con;  

5. Để của thừa tự lại cho con. 

Lễ phương tây là chồng đối xử có đạo đức với vợ mình với 05 bổn phận:  

1. Tôn trọng vợ;  

2. Không bao giờ tỏ ra bất kính đối với vợ;  

3. Trao quyền hành trong nhà cho vợ;  

4. Sắm đầy đủ nữ trang cho vợ;  

5. Trung thành, chung thủy với vợ.  

Với người vợ cũng có 05 bổn phận như sau:  

1. Làm tốt đẹp bổn phận người vợ đối với chồng;  

2. Khéo đón tiếp bà con, họ hàng của chồng;  

3. Khéo giữ gìn tài sản của chồng;  

4. Trung thành, chung thủy với chồng;  

5. Khéo léo, nhanh nhẹn trong mọi công việc nội trợ và các công việc khác.  

Trong quan hệ thầy – trò, lễ phương nam chính là: học trò đối với thầy như 

sau: Khi thầy đến, đứng dậy chào thầy; hầu hạ thầy chu đáo; siêng năng học tập; 

phục vụ thầy đến nơi đến chốn; chuyên tâm học nghề ngiệp do thầy dạy. Thầy 

có trách nhiệm trao truyền kiến thức của mình cho học trò; dạy cho học trò biết 

giữ gìn và sử dụng kiến thức được trao truyền; dạy cho trò tinh thông, nắm vững 

nghề nghiệp; giới thiệu, khen ngợi học trò mình trước bạn bè quen thuộc; bảo 

đảm nghề nghiệp cho học trò mình, sau khi học trò thành tài. 

Lễ phương bắc là đối xử có đạo đức với bạn bè với các bổn phận như sau: 

Bố thí giúp đỡ bạn; nói lời dịu hiền với bạn; làm mọi việc có lợi cho bạn; cùng 

làm việc với bạn; không lường gạt bạn.Và bạn cũng phải có bổn phận ứng xử lại 

với bạn của mình bao gồm: Bảo vệ bạn khi bạn mất cảnh giác; bảo vệ tài sản 
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cho bạn khi bạn phóng túng; làm nơi nương tựa cho bạn khi bạn gặp nguy hiểm; 

không tránh xa bạn khi bạn gặp khó khăn và kính trọng gia đình bạn. 

Lễ phương dưới là người chủ phải đối xử có đạo đức với người phục vụ 

mình, người làm công cho mình bao gồm:  Khi giao việc phải lượng sức người 

giúp việc; đảm bảo điều kiện ăn uống và tiền công tử tế; lo chữa bệnh cho người 

giúp việc khi anh ta ốm đau; chia xẻ cho người giúp việc của ngon vật lạ; thỉnh 

thoảng cho người giúp việc nghỉ phép. Còn người phục vụ hay người làm công 

phải có bổn phận: Dậy trước khi chủ dậy; ngủ sau khi chủ ngủ; tự bằng lòng với 

những quà tặng của chủ; khéo làm mọi công việc được giao phó; giữ gìn thanh 

danh cho chủ. Và lễ phương trên là đối xử tốt đẹp với các vị là những người xuất 

gia. Với người chủ gia đình khi giao tiếp với các vị tu sĩ Phật giáo hay Bà lmôn 

phải có lòng từ trong hành động nơi thân; có lòng từ trong hành động nơi lời 

nói; có lòng từ trong ý nghĩ; đồng thời cúng dường các vị ấy những vật dụng cần 

thiết hay mở rộng cửa đón chào khi các vị ấy đến. Còn các vị tu sĩ Phật giáo, Bà 

la môn có bổn phận ngăn chặn không để mọi người làm ác và khuyến khích mọi 

người làm điều thiện; thể hiện lòng từ bi đối với gia chủ và mọi người; thuyết 

pháp cho gia chủ và mọi người những điều chưa được nghe, làm cho thanh tịnh 

những điều được nghe và chỉ bày cho gia chủ, người có duyên con đường tu tập 

để sinh lên các cõi trời. 

Tóm lại, qua bộ kinh Giáo thọ Thi ca la việt đã cho thấy đầy đủ và rõ ràng 

về giá trị đạo đức Phật giáo đối với từng cá nhân, gia đình cho đến cộng đồng. 

Toát lên trong giá trị đạo đức Phật giáo là tinh thần bình bẳng, từ bi, quyền lợi 

và bổn phận luôn song hành,... Ngoài ra, những người ở đẳng cấp thấp như tôi 

tớ, người giúp việc có thể thấy đạo đức Phật giáo giúp cho họ được nâng cao 

hơn vị trí của mình, chẳng hạn đối với người chủ khi giao việc cần phải lượng 

sức người giúp việc của mình, đảm bảo ăn uống và tiền công xứng đáng, nhất là 

phải chăm sóc họ khi bị ốm đau,... và đây cũng là tinh thần từ bi trong đạo đức 

Phật giáo,... nhất là trong bối cảnh xã hội Ấn Độ cổ đại, phân chia đẳng cấp khắc 
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nghiệt, vị trí, vai trò của đẳng cấp Thủ đà la rất thấp, thậm chí coi họ là hạ tiện 

trong xã hội. 

Ở một phương diện khác, Phật giáo không hề xem nhẹ sự sung túc về vật 

chất, nhất là gia đình đầy đủ, no ấm về vật chất. Song, đạo Phật chỉ coi vật chất 

là phương tiện để con người có được cuộc sống tốt đẹp, gia đình bền vững, cộng 

đồng xã hội phát triển. Theo đó, quan niệm của Phật giáo cho rằng, vật chất là 

phương tiện cần thiết cho hạnh phúc con người, là tiền đề cho xã hội phát triển 

viên mãn. Nhưng vật chất không phải là vấn đề quyết định cho một xã hội lành 

mạnh mà chính là đạo đức. Một xã hội hạnh phúc không thể không dựa trên nền 

tảng đạo đức và ở điểm này, giá trị đạo đức Phật giáo không xa rời xã hội. Quan 

điểm của Phật giáo là hạnh phúc được đảm bảo khi:  

1. Kinh tế ổn định và của cải làm ra bằng những phương tiện đúng đắn và 

trung thực;  

2. Chi tiêu thoải mái số của cải ấy cho mình, cho gia đình, bạn bè và mọi 

người và cho những việc đáng làm;  

3. Không có nợ nần hay tránh được nợ nần và;  

4. Sống cuộc đời ngay thẳng, trong sạch, không phạm điều xấu trong suy 

nghĩ cũng như trong hành động.  

Trong bốn quan điểm về hạnh phúc, có ba luận điểm về vật chất và chỉ có 

một luận điểm về tinh thần. Nhưng Đức Phật nhắc nhở chúng ta rằng, hạnh phúc 

về vật chất "không đáng một phần mười sáu" hạnh phúc tinh thần.  

Nhìn chung, ngày nay, với gia đình và các mối quan hệ gia đình, giá trị đạo 

đức Phật giáo vẫn mang tính thời sự, khi khuyên nhủ các thành viên làm tròn 

bổn phận, trách nhiệm của mình, đồng thời phải tỏ lòng kính trọng lẫn nhau trên 

tinh thần Lục hòa, cùng nhau xây dựng gia nghiệp, kính trọng tôn thờ cha mẹ hai 

bên nội ngoại,... tất cả đều hướng đến sự phát triển bền vững và hài hòa. Với tín 

đồ Phật giáo xuất gia, giới luật và những điều răn nhằm điều tiết hành vi từng cá 

nhân để hướng tới sự phát triển hài hòa của tăng đoàn nói riêng và xã hội nói 

chung. Với người dân, nhất là đối với tín đồ Phật giáo tại gia, ngũ giới là nền 
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tảng quan trọng nhất và là những chuẩn mực đạo đức, qui định hành vi ứng xử 

của tín đồ Phật tử nói riêng và những người ưu chuộng đạo Phật nói chung trong 

một xã hội cụ thể. Trong xã hội như thế, con người có cuộc sống vật chất và tinh 

thần hạnh phúc, mọi người yêu thương nhau và ngược lại, môi trường xã hội 

hỗn loạn bởi những ứng xử mê loạn không tôn trọng nhau,... 

b). Giá trị đạo đức Công giáo và Tin lành 

Giáo hội Công giáo thường không gọi là đạo đức Công giáo mà thay vào 

đó là thuật ngữ luân lý Công giáo. Còn đạo Tin lành lại hay dùng khái niệm đạo 

đức hơn dùng khái niệm luân lý. Nhìn chung, đạo đức hay luân lý, đạo đức luân 

lý có những điểm chung là hệ thống những quy tắc, chuẩn mực, giúp con người 

sống tốt đẹp, hạnh phúc trong gia đình và cộng đồng.  

Giá trị đạo đức của Công giáo và Tin lành đều căn cứ trên Kinh thánh. 

Kinh thánh chứa đựng nhiều quan điểm đạo đức Công giáo và Tin lành và được 

thừa nhận ở nhiều nền văn hóa khác nhau với nhiều nội dung mang hơi thở thời 

đại. Trong đó, với 10 điều răn hàm chứa 02 nội dung lớn là ứng xử giữa con 

người với con người và con người với Thiên Chúa.  

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi 

sự 

Thư hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ 

Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật 

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ 

Thứ năm: Chớ giết người 

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục 

Thứ bảy: Chớ lấy của người 

Thứ tám: Chớ làm chứng dối 

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người 

Thứ mười: Chớ tham của người 

Giá trị đạo đức phổ quát là trước hết tôn kính Đức Chúa Trời và thứ hai là 

yêu người. Và trong 10 điều răn, có 03 điều điều chỉnh ứng xử của con người 
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với Thiên Chúa, còn 07 điều là điều chỉnh ứng xử giữa con người với con người. 

Nói cách khác, giá trị phổ quát của đạo đức Công giáo và Tin lành là Mến Chúa 

- Yêu người. Tín đồ muốn mến Chúa thì trước tiên phải biết yêu thương con 

người, yêu thương đồng loại của mình. Bởi nếu không đạt được những điều giản 

đơn đó thì làm sao có thể nói tới việc Kính Chúa.  

Trong quan hệ ứng xử, tín đồ Công giáo và Tin lành phải biết cân nhắc 

những điều gì nên làm và những điều gì không nên làm. Nghĩa là họ cần phải 

thực hành những giá trị đạo đức theo những luật riêng của Giáo hội quy định. 

Đối với người Công giáo và Tin lành, 10 điều răn là “giao ước được Thiên Chúa 

ký kết với dân Ngài”. Do đó, những giá trị này là cơ bản, phổ quát và 10 điều 

răn có thể coi đây là bộ “luật về đạo đức” của người Công giáo và Tin lành. 

 Trong truyền thống Công giáo, Tin lành nhìn nhận 10 điều răn có tầm 

quan trọng và ý nghĩa hàng đầu. Song, khi đi vào các quy tắc đạo đức cụ thể thì 

Công giáo và Tin lành có những nét riêng. Với Giáo hội Công giáo gọi các 

chuẩn mực giá trị trong quan hệ với với Thiên Chúa và với những người khác 

trong xã hội là nhân đức. Nhân đức là các giá trị mà mỗi tín đồ thường xuyên 

thực hành vì sẽ mang đến cho họ những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Đó là, “đức 

tin” mang ý nghĩa là sự tín nhiệm của tín đồ với Thiên Chúa và lời hứa cứu độ 

của Ngài; “đức cậy” đòi hỏi tín đồ phải kiên định không được dao động trước 

mọi hoàn cảnh và mong đợi, trông cậy vào Thiên Chúa’ “đức mến” là tình cảm 

của tín đồ với Thiên Chúa và đối với con người. Người tín đồ muốn thực hiện 

giới răn “yêu người” cần phải có các nhân đức sau: “Khôn ngoan” là để nhận ra 

điều gì đúng từ đó mà vận dụng vào thực tiễn’ “Công bằng” là cần biết trao cho 

người khác những gì thuộc về họ, biết cái gì là của mình; “Tiết độ” là điều hòa 

các khao khát trong mình (dục); “Dũng cảm” là sự vượt qua những khó khăn trở 

ngại. 

Kính Chúa là không được thờ phượng bất kỳ ai ngoài Chúa; Hiệp thông, 

cầu nguyện; Tôn vinh, ca ngợi Thiên Chúa; Tôn trọng người đại diện của Chúa 

(giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, bề trên…); Tôn kính những biểu 
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tượng tôn giáo đã được cho là thánh thiêng, đã dâng cho Chúa, gắn với cuộc đời 

Chúa, hay đã được làm phép; Tôn kính bí tích thánh thể; Đi lễ vào Chúa nhật và 

các ngày lễ quan trọng trong năm,… Nhìn chung, giá trị đạo đức của Công giáo 

chính là sự thể hiện sự Kính Chúa thông qua các nguyên tắc thờ phượng, gắn 

chặt với giáo lý và nghi lễ mà người tín đồ cần phải tuân thủ. Bên cạnh đó, có 

những việc làm bị nghiêm cấm, đó là mê tín, bói toán, thờ đa thần, ngẫu tượng, 

lên đồng, vô thần, bất khả tri, bỏ thờ phượng Chúa theo tôn giáo của người khác, 

báng bổ, chế diễu, xúc phạm các danh xưng về Thiên Chúa, lạm dụng danh 

Chúa, bỏ lễ, không chú tâm trong giờ lễ,… 

Những ứng xử thể hiện giá trị đạo đức là tình yêu thương con người. Tiêu 

biểu nhất và được tín đồ tôn vinh là làm tròn bổn phận của con cái với cha mẹ; 

Làm trọn bổn phận cha mẹ với con cái; Tôn trọng sự sống; Tôn trọng phẩm giá 

con người; yêu hòa bình, lên án chiến tranh,… có đời sống trong sạch; Tôn trọng 

giá trị đạo đức trong hôn nhân, đó là sự chuung thủy của vợ và chồng; Tôn trọng 

sở hữu của người khác; Tôn trọng tài sản thiên nhiên; Hướng tới công bằng xã 

hội; Tôn trọng người nghèo, hướng tới người nghèo để yêu thương, phục vụ; 

Làm chứng cho sự thật, tôn trọng sự thật, phục vụ cho sự thật; Không được gian 

dối; Giữ trong sạch phải ở trong tâm hồn; Đấu tranh nội tâm để giữ trong sạch; 

Cần phải điều chỉnh ước muốn; Cần biết tiết độ, giới hạn, biết khả năng bản 

thân,… Bên cạnh đó, có những việc bị cấm, đó là bất kính với cha mẹ; Không 

phụng dưỡng cha mẹ; Cố ý giết người; Phá thai; Làm chết êm dịu (trợ tử); Tự 

sát ; Tra tấn, ngược đãi, bạo hành tổn hại đến thân thể; Nhân bản vô tính; Khiêu 

dâm; Mãi dâm; Hiếp dâm; Quấy rối tình dục; Hôn nhân đồng tính; Vi phạm hôn 

nhân (đa thê, hôn nhân cận huyết, loạn luân), sống thử; hôn nhân thử nghiệm; 

Lợi dụng chiếm đoạt những thứ của người khác mà không thuộc về mình; Trộm 

cắp, cướp giật; Nói dối; Bịa đặt; Vu khống; Ngoại tình, cặp bồ; Có vợ con ngoài 

giá thú; Chiếm đoạt, cưỡng ép phụ nữ; Ham muốn bất chính nảy sinh từ lòng 

tham và ghen tỵ; Chiếm đoạt của người khác;  Ganh ghét, đố kị,… Nhìn chung, 

những giá trị này có nhiều điểm tương đồng với giá trị đạo đức xã hội. Song 
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cũng có những điểm thuộc đạo đức xã hội nhưng bị cấm vì vi phạm vào các giới 

răn hay vi phạm các nguyên tắc luân lý, đạo đức Công giáo, chẳng hạn các điều 

liên quan đến phá thai, hôn nhân đồng tính, trợ tử, ly hôn, đa thê,… 

Đối với tín đồ Tin lành, trước hết phải là sự kính yêu Thiên Chúa, rồi mới 

yêu thương bản thân, từ đó thực hiện tình yêu thương đối với tha nhân. Tình yêu 

thương trong đạo đức Tin lành phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. 

Đó là sự thể hiện đức tin của mình qua tinh thần phục vụ và thái độ ứng xử lẫn 

nhau trong thực tiễn cuộc sống theo những lời răn trong Kinh thánh. Cụ thể là từ 

điều răn thứ 5 đến điều răn thứ 10 được xem là những nguyên tắc đạo đức điều 

chỉnh hành vi cá nhân trong quan hệ giữa con người với con người.  

Thứ năm: Chớ giết người 

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục 

Thứ bảy: Chớ lấy của người 

Thứ tám: Chớ làm chứng dối 

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người 

Thứ mười: Chớ tham của người 

Gia đình là tế bào của xã hội loài người và có vai trò quan trọng trong việc 

định hướng phẩm chất đạo đức của con người. Kinh thánh có nhiều lời răn liên 

quan đến đạo đức gia đình như mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và 

chồng. Kinh thánh dạy bổn phận người làm con phải hiếu kính cha mẹ, nghe lời 

dạy bảo của cha mẹ, không được ngược đãi, khinh bỉ cha mẹ già. Ở điều răn thứ 

07 và thứ 10 trong mười điều răn ngăn cấm các hành vi làm tổn hại đến hạnh 

phúc gia đình. Điều 69, Hiến chương cùa Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền 

Nam) quy định “mọi người phải tôn trọng hôn nhân, chung thủy một vợ một 

chồng, Hội Thánh không chấp nhận li hôn, ngoại trừ trường hợp ngoại tình; Lời 

Chúa lên án những hình thức luyến ái như đồng tính, tiền hôn nhân, ngoại hôn 

nhân, đa thê, loạn luân, vô luân...; Vợ chồng, cha mẹ, con cái và mọi người 

trong gia đình phải có lòng hiếu thảo, vâng phục, thương yêu, trung tín, thủy 

chung và tôn trọng nhau”. Điều này phù hợp với quy định của pháp luật Việt 



 108 

Nam “Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đảng” và 

“Cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng 

với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung 

sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ”  

Nhìn chung, giá trị đạo đức Tin lành cũng giống như đạo đức Công giáo cơ 

bản chia hai loại là các giá trị đạo đức với Thiên Chúa và các giá trị đạo đức với 

con người. Song ở Tin lành, có thể thấy tính dân chủ, đề cao tự do cá nhân và 

tính thích ứng với các hoàn cảnh xã hội cao hơn so với Công giáo. Bởi Tinh 

Lành căn cứ trực tiếp vào Kinh thánh. Tín đồ Tin lành xem những điều Chúa nói 

trong Kinh thánh là chuẩn mực. Các giáo hội Tin lành không thiết lập quyền 

giáo huấn dạy dỗ mà dành cho lương tâm các tín đồ quyết định trên lời dạy của 

Đức Chúa Trời ghi trong Kinh thánh. Nói cách khác, Kinh thánh với tín đồ Tin 

lành là một bộ luật về đạo đức. Còn với Công giáo, đạo đức còn dựa trên huấn 

quyền của giáo hội. Nghĩa là các giá trị đạo đức vẫn dựa trên nền tảng Kinh 

thánh nhưng phải do giáo hội phê chuẩn, chẳng hạn giáo hội Công giáo biên 

soạn bộ Giáo Lý Công giáo để cho tất cả các giáo hội địa phương sử dụng,… 

c). Giá trị đạo đức của đạo Cao Đài 

Cũng như các tôn giáo khác, giáo lý và nhất là giáo luật đều đóng vai trò 

quan trọng. Bởi ở đó, nó chứa đựng những điều răn dạy, cấm kị, các cách ứng 

xử, giới hạn cho phép trong tôn giáo ấy. Giáo luật của đạo Cao Đài được quy 

định cụ thể trong Tân luật, Pháp Chánh chuyền và Thánh ngôn hiệp tuyển.  

Theo đó, giáo luật của đạo Cao Đài trước tiên phải kể đến ngũ giới, tức 

năm điều mà tín đồ Cao Đài phải gìn giữ, thực hành cho được. Năm điều này 

được ghi ở chương IV, phần Đạo pháp của sách Tân luật như sau129:  

“Nhứt bất sát sanh, là chẳng nên sát hại sanh vật. 

 
129 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Hội Thánh giữ bản quyền, Nhà in Giáo hóa 

Thiếu nhi Thủ Đức, tr 12-13. 
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 Nhì bất du đạo, là cấm trộm cướp; lấy ngang, lường gạt của người, hoặc 

mượn vay không trả, hoặc chứa đồ gian, hoặc lượm lấy của rơi, hoặc sanh lòng 

tham của quấy để ý hại cho người mà lợi cho mình, cờ bạc gian lận. 

Tam bất tà dâm, là cấm lấy vợ người, thả theo đàn điếm, xúi giục người 

làm loạn luân thường, hoặc thấy sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lời gieo tình huê 

nguyệt (vợ chồng không gọi tà dâm). 

Tứ bất tửu nhục, là cấm say mê rượu thịt, ăn uống quá độ, rối loạn tâm 

thần, làm cho náo động xóm làng, hoặc miệng ước rượu ngon, bụng mơ đồ mỹ 

vị. 

Ngũ bất vọng ngữ, là cấm xảo trá láo xược, gạt gẫm người, khoe mình, bày 

lỗi người, chuyện quấy nói phải, chuyện phải thêu dệt ra quấy, nhạo báng, che 

bai, nói hành kẻ khác, xúi giục người hờn giận, kiện thưa xa cách, ăn nói lỗ 

mãng, thô tục, chửi rủa người, hủy báng tôn giáo, nói ra không giữ lời hứa”. 

Năm điều răn cấm này không chỉ bao quát toàn bộ những việc tín đồ theo 

tôn giáo này không được làm. Bên cạnh đó, tín đồ đạo Cao Đài còn phải trau dồi 

đức hạnh theo Tứ đại điều quy, đó là:130 

“- Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ. 

Lấy lễ hòa người. Lỡ làm lỗi, phải ăn năn chịu thiệt.  

- Chớ khoe tài đừng cao ngạo quên mình mà làm nên cho người. Giúp 

người nên Đạo. Đừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp người hiền.  

- Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả. Đối với trên, 

dưới đừng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, đưới gián trên đừng thất khiêm cung.  

- Trước mặt sau lưng, cũng đồng một bực, đừng kỉnh bước rồi đi sau.” 

Ngoài những điều trên, trong giáo luật của đạo Cao Đài còn chứa đựng 

những nội dung khác liên quan tới các nội dung về các nguyên tắc đạo đức trong 

ứng xử hết sức cụ thể, đó là: tình yêu thương, nhẫn nhịn, hòa thuận, tương trợ 

nhau khi hoạn nạn, cần kiệm, khiêm cung,… 

 
130 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 13-14. 
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Có thể nói, chính những gì được ghi trong giáo luật nêu trên đã trở thành 

những nguyên tắc đạo đức của tín đồ đạo Cao Đài. Ta đều nhận thấy, những 

nguyên tắc đạo đức này rõ ràng có sự tương đồng với những nguyên tắc đạo đức 

của các tôn giáo khác cũng như có sự tương đồng rất lớn đối với những nguyên 

tắc đạo đức xã hội nói chung. Chính điều này, làm cho các giá trị đạo đức của 

đạo Cao Đài được gìn giữ và phát huy không chỉ riêng cộng đồng Cao Đài, mà 

còn có ảnh hưởng nhất định đối với việc xây dựng đạo đức, lối sống của con 

người Việt Nam hiện đại nói chung và người dân ở Nam Bộ nói riêng.  

Tín đồ đạo Cao Đài thực hành Ngũ giới và Tứ đại điều quy đã cho thấy sự 

coi trọng việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức cá nhân và cộng đồng của tôn 

giáo này.  

Thứ nhất, chúng ta thấy rõ, đạo Cao Đài hướng cộng đồng tín đồ xây dựng 

một nếp sống tối giản, hài hòa, khiêm cung, và độ lượng hết mực. Tín đồ đạo 

Cao Đài luôn cho rằng, con người có hai đời sống, đời sống nơi trần thế và đời 

sống miên viễn hạnh phúc khi được trở về với Thượng đế. Muốn được trở về với 

Thượng đế, tín đồ đạo Cao Đài phải không ngừng học hỏi, rèn luyện ở nơi trần 

thế. Họ phải biết làm điều lành, tránh điều dữ, phải biết ăn chay, giữ gìn luật 

đạo,...  

Thứ hai, đạo Cao Đài cũng hướng cá nhân con người sống có trách nhiệm, 

không chỉ với bản thân mình mà phải sống có trách nhiệm với gia đình và cộng 

đồng, xã hội. Do đó, chúng ta thấy, cá nhân tín đồ hay cộng đồng tín đồ đạo Cao 

Đài thường giúp đỡ hết lòng những người khác, những cộng đồng khác. Họ 

cũng thường khuyên nhủ mọi người cùng tu dưỡng đạo đức, học tập để họ cũng 

được giác ngộ như mình. Do đó, việc rèn luyện các phẩm chất đạo đức cá nhân 

đóng một vai trò quan trọng giúp họ tiến nhanh hơn trên bậc thang “tiến hóa”, 

giúp con đường trở về với Thượng đế của họ được gần lại. Cụ thể, giáo lý đạo 

Cao Đài yêu cầu tín đồ phải sống có trách nhiệm với chính bản thân mình, sống 

một đời sống đạo đức theo chuẩn của đạo từ ăn mặc cho tới hành động như: 

“Phải giữ tam cang, ngũ thường là nguồn cội của nhơn đạo; nam thì hiếu đễ, 
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trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ; nữ thì tùng phụ, tùng phu, tùng tử và công, dung, 

ngôn, hạnh.131”; “Người bổn đạo ăn mặc phải cần kiệm, tùy phận, tùy 

dương...”132. Ngoài ra, đạo Cao Đài cũng yêu cầu con người ta sống phải có 

trách nhiệm với gia đình bằng lối sống chung thủy, phải dạy dỗ con cái cho chu 

đáo, phải biết giúp đỡ người khác...133.  

Con người là một thành viên trong một cộng đồng xã hội rộng lớn. Do đó, 

đạo Cao Đài cũng yêu cầu con người trong mối quan hệ với người khác phải 

sống với tinh thần nhân ái, tương trợ, giúp đỡ. Trong Tân luật, phần Thế luật, 

điều thứ nhất có nêu, những tín đồ đạo Cao Đài đều như con một cha nên phải 

biết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, phải biết đối đãi với nhau bằng cái tâm 

thành thật, dìu dắt nhau trong đường đạo và đường đời: “Hễ thọ giáo với một 

thầy thì tỉ như con một cha, phải thương yêu nhau; liên lạc nhau, giúp đỡ nhau, 

lấy lòng thành thật mà đối đãi nhau, dìu dắt nhau trong đường đạo và đường 

đời.”134. Đạo Cao Đài cũng yêu cầu con người ta phải sống bao dung, không 

ganh ghét, nghi kị nhau, phải biết sống hòa thuận với nhau, phải biết ôn hòa, 

lương thiện, khiêm nhường khi giao tiếp với người khác: “Nhập đạo rồi thì phải 

quên những việc oán thù nhau khi trước; phải tránh việc ganh ghét, tranh đua và 

kiện cáo; phải nhẫn nhịn và hòa thuận với nhau...”; hay “Ra giao thiệp với đời 

thì phải tập và giữ tánh ôn, lương, cung, khiêm, nhượng”135. Đạo Cao Đài còn 

yêu cầu các tín đồ phải làm sao giữ được mối quan hệ sao cho khăng khít, phải 

biết chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau khi cần: “Đối với hàng đạo hữu phải nuôi nấng 

cái tình thù tạc với nhau, cho khăng khít cái dây liên lạc...”136; “Một người trong 

đạo gặp tai nạn thình lình, thì bổn đạo trong họ hãy tùy hỉ chung nhau, tư trợ cho 

qua lúc ngặt nghèo”137. 

 
131 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 19. 
132 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 22. 
133 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 19-20. 
134 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 19. 
135 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 19. 
136 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 19. 
137 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 21 
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Trong một nghiên cứu, Đinh Quang Tiến đã đúng khi cho rằng, sự ra đời 

của đạo Cao Đài đáp ứng nhu cầu gắn kết cộng đồng của người dân Nam Bộ. 

Khi gia nhập vào đạo, các sinh hoạt hàng ngày, hoạt động sản xuất, và những 

việc hệ trong của đời người như cưới hỏi, tang ma,... đã được thiêng hóa, trở 

thành ràng buộc, trở thành trách nhiệm của mỗi người. Nó hoàn toàn mang tính 

tự giác và tự nguyện. "Chính sự gắn kết về mặt tâm linh này đã làm cho con 

người ta gắn bó với nhau hơn, yêu thương nhau hơn và giúp cho đạo Cao Đài 

đứng vững trước những biến động của lịch sử xã hội. Nó cũng là lực hấp dẫn, lôi 

kéo người dân tin theo và mong muốn được đóng góp một phần vào công việc 

chung của cộng đồng và “trở thành một giá trị đạo đức đáng quý”138. 

Có thể thấy, những đóng góp và hy sinh cho cộng đồng chung cũng là một 

phẩm chất đạo đức rất đáng quý của tín đồ đạo Cao Đài. Với tín đồ đạo Cao Đài, 

việc thực hành tam công (công phu, công quả, công trình) rất quan trọng. Lập 

công quả là phải hy sinh những lợi ích riêng tư vì đạo, vì xã hội, cũng là bước để 

trưởng thành trên con đường tu tập đạo đức. Nó là một trong những mục đích 

sống, là trách nhiệm, nghĩa vụ mà người Cao Đài rất coi trọng. Ở điểm này, 

Đinh Quang Tiến đã chỉ ra rằng, trong hoàn cảnh đất nước bị xâm lược, “yêu 

nước, theo cách mạng để thay đổi cuộc sống bị áp bức” đã trở thành một trong 

những biểu hiện cao đẹp khác của tinh thần hy sinh hết mình vì cộng đồng, vì 

người khác của tín đồ đạo Cao Đài139. Đa số các nhánh/phái của đạo Cao Đài đã 

tham gia vào công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, thậm chí một 

số chức sắc Cao Đài bị thực dân Pháp bắt, chịu cảnh tù đày140. Một số chức sắc, 

tín đồ Cao Đài còn “tích cực tham gia hoạt động cách mạng, tích cực đóng góp 

vào sự nghiệp giải phóng đất nước”.  

Theo thống kê, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, các 

nhánh/phái Cao Đài đã “có hơn 4.000 liệt sĩ, 10.000 thương binh, 400 bà mẹ 

Việt Nam anh hùng và nhiều gia đình có công với cách mạng, nhiều huân, huy 

 
138 Đinh Quang Tiến (2017), Tlđd, tr 82. 
139 Đinh Quang Tiến (2017), Tlđd, tr 86. 
140 Đinh Quang Tiến (2017), Tlđd, tr 87. 
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chương được Nhà nước trao tặng,...”141. Và trong giai đoạn hiện nay, tín đồ đạo 

Cao Đài đã có những hoạt động tích cực trong các phong trào từ thiện xã hội, 

các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,... ở địa phương, và có những 

đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.  

Nhìn chung, quan niệm sống có trách nhiệm, nhân ái, yêu thương, khiêm 

nhường, hết lòng giúp đỡ người khác, hy sinh vì người khác,... là những giá trị 

đạo đức cao đẹp của cộng đồng tín đồ đạo Cao Đài.  

d). Giá trị đạo đức của Phật giáo Hòa Hảo 

Với chủ trương học Phật tu nhân nên trong giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo 

rất đề cao đức tính hiếu thuận và nhẫn nhịn trong gia đình và cộng đồng. Nghĩa 

là giá trị đạo đức của Phật giáo Hòa Hảo luôn hướng các tín đồ sống đời sống 

trong sạch và cao thượng.  

Đối với cá nhân tín đồ, Bát nhẫn không chỉ được xem là những chuẩn mực 

trong tu tập, xử thế mà còn là chuẩn mực đạo đức trong ứng xử giữa những 

người đồng đạo, giữa những người theo đạo này với những người theo đạo 

khác,... Vì thế, Bát nhẫn đòi hỏi tín đồ đồ phải kiên tâm bền chí mới vượt qua 

khó khăn trên bước đường tu tập. Những khó khăn này không ngoài dục vọng, là 

tham lam, sân hận, si mê, vì thế ở góc độ tôn giáo, Bát nhẫn được xem là Hạnh 

nhẫn. Song Hạnh nhẫn của Phật giáo Hòa Hảo không hề cao siêu mà hoàn toàn 

giản dị, không khó hiểu đối với tín đồ và những người không phải là tín đồ Phật 

giáo Hòa Hảo, đó là:  

 “Nhẫn năng xử thế thị nhơn hiền 

 Nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên 

 Nhẫn giả hương lân hòa ý hỉ 

 Nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên 

 Nhẫn tâm nhựt nhựt thường an lạc 

 Nhẫn tánh miên miên đắc bảo tuyền 

Nhẫn đức bình an tiêu vạn sự 

 
141 Đinh Quang Tiến (2017), Tlđd, tr 88. 
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Nhẫn thành phú quới vĩnh miên miên.” 

Nghĩa là, Bát nhẫn khuyên tín đồ phải phát huy khả năng chịu đựng, giữ 

gìn những điều răn cấm. Đối với gia đình và làng xóm láng giềng thì phải có lối 

sống hài hòa, hòa thuận thủy chung, như vậy thì bản thân họ có được hạnh phúc, 

thanh thản. Cụ thể hơn, Bát nhẫn đòi hỏi tín đồ có sức nhẫn nhịn trong ứng xử 

với đời thì mới là bậc hiền giả. Bởi trong cuộc sống, con người vì những dục 

vọng tiền tài, danh vọng,... sẽ sẵn sàng chà đạp lên phẩm giá, đạo đức luân lý. 

Do đó, nếu không nhẫn nhịn thì dễ dẫn đến sự va chạm cãi vã, tranh chấp, kiện 

tụng,... làm cho đời sống trở nên ngột ngạt, căng thẳng.  

Trong cuộc sống hàng ngày, không phải con người có được sự nhẫn nhịn 

ngay mà cần phải có sự rèn luyện, hơn nữa, có những xung đột không dễ dàng 

làm hòa trong một sớm một chiều. Khi đã phát tâm học đạo, tín đồ Phật giáo 

Hòa Hảo phải giữ giới theo "Lời khuyên bổn đạo" hay còn gọi là Tám điều răn 

cấm. Đồng thời càng phải trau dồi đức nhẫn nhịn mới tuân thủ đầy đủ những 

điều răn cấm. Bởi bếu không có sự kiên tâm bền chí, thì tín đồ sẽ không làm 

được việc gì đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, thực hành nghiêm cẩn tám lời khuyên 

răn này, phần lớn tín đồ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, song 

với tấm lòng hướng thiện, đức nhẫn nhịn sẽ giúp cho tín đồ có được thân tâm 

thanh tịnh, đây cũng là bổn phận, trách nhiệm của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo: 

 “Gìn giới cấm sửa tâm ô tạp, 

 Niệm Phật thì phải dẹp lòng tà” 

Hay:  

 “Chi cho bằng ta sớm lo toan, 

Gìn giới luật nghe Kinh trọng Phật" 

Trong gia đình, người cha được xem là chủ nhà. Do đó, việc giáo dục con 

cái, việc lo toan dựng vợ gả chồng cho con đều do người cha quyết định. Ngược 

lại, bổn phận của con phải tôn thờ cha mẹ, như tôn thờ Đức giáo chủ. Ta có thể 

thấy rõ giá trị đạo đức này ở Ân tổ tiên cha mẹ. Cha mẹ phải trải qua biết bao 

khó nhọc để sinh ra ta, nên ta phải biết ơn cha mẹ. Muốn vậy, thứ nhất, con cái 
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phải ngoan ngoãn, chăm chỉ nghe lời cha mẹ để không làm phiền lòng cha mẹ. 

Thứ hai, nếu như cha mẹ có làm điều gì lầm lỗi, trái với lẽ thường thì con cái 

phải cố gắng hết sức tìm cách khuyên ngăn. Song điều quan trọng là con cái lo 

tu dưỡng để báo đền cha mẹ, sao cho cha mẹ không bị đói rách, bệnh hoạn, ốm 

đau; đồng thời tu dưỡng nhằm tránh sự hòa thuận trong anh em, tạo hạnh phúc 

trong gia đình để cha mẹ vui lòng thoả mãn.  

Cũng như nhiều tôn giáo khác, cách ứng xử trong quan hệ hôn nhân gia 

đình cũng là vấn đề quan trọng trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Song cũng có 

điểm khác với các tôn giáo là Phật giáo Hòa Hảo xem trong quan hệ vợ - chồng 

thì người chồng là người chủ, là mẫu mực của yêu thương và chung thủy với vợ, 

giúp vợ trong những công việc nhà, làm vui lòng vợ,… ngược lại, người vợ phải 

có nhiệm vụ đáp lại tình cảm đó, thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ, giúp cho 

người chồng chăm sóc bố mẹ, tránh những hành vi tiêu cực,… những quan hệ 

này chúng ta thấy rõ ảnh hưởng của kinh Giáo thọ Thi ca la việt của Phật giáo 

đến Phật giáo Hòa Hảo.  

Ngày nay, chúng ta thấy, trong các gia đình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, quan 

hệ hôn nhân gia đình rất hiếm khi xảy ra tình trạng ngoại tình hay ly hôn. Ở 

trong gia đình, họ thường có sự tôn trọng lẫn nhau nên ít có sự cãi vã, xung 

đột,… Có thể nói, quan hệ hôn nhân gia đình là tấm gương đạo đức không chỉ 

cho con em của họ noi theo mà còn có ảnh hưởng đến các cộng đồng khác đạo. 

Chẳng hạn, ở vị trí người cha trong gia đình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có thể 

thấy, người cha rất chú trọng giáo dục con cái ngay từ khi còn nhỏ trên tinh thần 

vị tha, bao dung, hướng thiện, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng. 

Trên phương diện tôn giáo, Phật giáo Hòa Hảo tuy không chú trọng nghi lễ 

rườm rà mà thay vào đó những nghi lễ đơn giản trong gia đình. Tuy nhiên, vào 

các ngày lễ trọng của Phật giáo Hòa Hảo, vị trí, vai trò của người đứng đầu gia 

đình thường xuyên nhắc nhở, dạy bảo con cái phải thực hành nghiêm túc những 

điều nên và không nên do Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ dạy. Sở dĩ có được những 

điều này, Bát nhẫn được xem là nguồn gốc của hạnh phúc gia đình. Vợ chồng 
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hạnh phúc, yêu thương nhau, con cái hòa thuận là trên nền tảng nhẫn. Trong 

cuộc sống gia đình, đương nhiên không phải lúc nào cũng hạnh phúc mà còn 

nhiều trở ngại, khiến cho không khí gia đình căng thẳng. Nếu vợ chồng không 

nhẫn nhịn mà nặng lời sẽ khiến gia đình đổ vỡ. Cho nên: “Chồng giận thì vợ làm 

lành/ Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?"... 

Đối với làng xóm láng giềng, dù không muốn, song con người rất khó tránh 

va chạm trong quá trình sinh sống. Song làm sao khi va chạm lại không làm mất 

lòng nhau. Do đó, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo khuyên tín đồ phải biết nhún 

nhường, thông cảm với nhau sẽ dung hòa được mâu thuẫn, hóa giải được những 

hiểu lầm. Vấn đề này cũng phù hợp với các giá trị đạo đức luân lý của người 

Việt Nam: "Bán anh em xa mua láng giềng gần". Ở môi trường rộng hơn là xã 

hội, giá trị đạo đức, luân lý của Phật giáo con thể hiện rõ ở những lời khuyên răn 

của Đức giáo chủ: 

Dương trần phải rán làm hiền 

Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân142  

Biết nhẫn nhịn trong ứng xử cộng đồng là đem lại hòa khí cho mọi người 

trong xã hội. Song cũng phải tùy bối cảnh mà xử sự:  

“ Đấng nam nhi ẩn nhẫn tùy thời 

Vậy mới gọi khôn ngoan hữu chí” 

 Hoặc:  

“Ai chưởi mắng thì ta giả điếc, 

 Đợi cho người hết giận ta khuyên. 

Chữ Nhẫn hòa ta để đầu tiên, 

Thì đâu có mang câu thù oán” 

Qua đó, Đức giáo chủ cũng phê phán những người coi trọng tiền bạc, khinh 

thường nhân nghĩa, những người sống không có mục đích, gay gắt những người 

 
142 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (2012), Sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tái bản lần thứ 7, Nxb 

Tôn giáo, Hà Nội, tr43 
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sống không có mục đích, sống phó thác cho số phận, thiếu ý chí vươn lên trong 

cuộc sống: 

Tằm sức nhỏ còn làm nên kén 

Người không lo có thẹn hay chăng143   

Không chỉ khơi dậy trong con người sống có mục đích, trách nhiệm mà 

Đức giáo chủ còn khơi dậy lòng nhân ái, trọng tình trọng nghĩa,… hình thành 

nếp sống chân tình giữa những người có đạo và ngoài đạo, hạn chế tính tham 

lam, ích kỷ, dục vọng khiến con người có những hành động đi ngược với luân 

thường đạo lý. Vì thế, giá trị đạo đức, luân lý của Phật giáo Hòa Hảo đã và đang 

hướng tín đồ đến những giá trị nhân bản hơn, cao đẹp hơn, góp phần hoàn thiện 

nhân cách con người và tạo nên môi trường xã hội lành mạnh, một đời sống tinh 

thần ấm áp lòng người. 

Thực hiện giáo lý Phật giáo Hòa Hảo nhằm đem lại cho tín đồ, cộng đồng 

sự bình an, hạnh phúc và đây là giá trị đạo đức luân lý mà Phật giáo Hòa Hảo 

đem lại cho con người. Trên phương diện tu tập, Bát nhẫn đem lại sự tinh tấn 

trong tu tập, đồng thời mang lại sự bình yên trong tâm của mỗi tín đồ. Tám điều 

nhẫn mà Đức giáo chủ đã chỉ dạy không chỉ có ảnh hưởng đến tín đồ mà còn cả 

người dân trong vùng. Nếu tất cả mọi người thực hành rốt ráo bát nhẫn thì thế 

giới hòa bình, bởi tám điều này có độ phổ quát ở nhiều cấp độ, cá nhân, cộng 

đồng, xã hội. Và nó còn là những chuẩn mực đạo đức quy định ứng xử giữa con 

người với con người trong các bối cảnh khác nhau, từ gia đình đến làng xóm 

láng giềng, và xã hội. Mặc dù không chỉ có giáo lý Phật giáo Hòa Hảo mới đề 

cập đến chữ Nhẫn, song có thể thấy, chữ nhẫn đã được hiện thực hóa một cách 

sống động, vừa là trong đời sống tu tập của tín đồ, vừa là ứng xử trong đời sống 

thế tục. Đây là giá trị đạo đức, luân lý của Phật giáo Hòa Hảo trong lịch sử và 

hiện tại. Vì vậy, có thể nói Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ đã thành công trong việc 

đưa những giá trị đạo đức của tôn giáo vào cuộc sống đời thường của mỗi người 

 
143 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (2012), Sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tái bản lần thứ 7, Nxb 

Tôn giáo, Hà Nội, tr138 
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dân. Làm cho cuộc sống của họ trở lên ý nghĩa hơn trong bối cảnh xã hội loạn 

ly. 

Tóm lại, giá trị đạo đức, luân lý của Phật giáo Hòa Hảo vừa được kế thừa 

từ các tôn giáo trước đó và thể hiện cụ thể trên nền tảng học Phật tu nhân. Nền 

tảng này, trong đó cốt yếu là Bát nhẫn, không chỉ thôi thúc tín đồ rèn luyện mà 

còn cả những người có thiện cảm với Phật giáo Hòa Hảo, hướng họ trở thành 

những người số có tâm, có đức,… khiến cho con người sống trong cộng đồng xã 

hội ứng xử với nhau trên tinh thần hiếu nghĩa, khoan dung, độ lượng, làm cho 

cộng đồng xã hội gắn kết bền chặt. Trên phương diện tôn giáo, thực hành giáo lý 

rốt ráo là gạt bỏ vô minh, tiêu diệt tham dục và luôn ghi nhớ và thực hiện Tứ ân. 

Do đó, có thể thấy, trên phương diện lý luận, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo mà cốt 

lõi là các điều răn của Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ góp phần đáng kể vào quá trình 

hình thành các giá trị đạo đức xã hội, làm phong phú hơn quan niệm về đạo đức, 

luân lý của người Việt Nam, nhất là ở vùng Nam Bộ. Trên phương diện thực 

tiễn, có thể nói, trong cộng đồng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hiện nay, các giá trị 

đạo đức, luân lý thể hiện rất rõ trong nếp sống, ứng xử hàng ngày, trong đám 

cưới hay trong tang ma, và khác với các cộng đồng tôn giáo khác. Mặt khác, giá 

trị đạo đức, luân lý của Phật giáo Hòa Hảo vừa tiếp thu từ các tôn giáo khác lại 

vừa hấp thu các giá trị đạo đức, luân lý xã hội, nên trong đạo đức của Phật giáo 

Hòa Hảo vừa mang tính tôn giáo lại vừa mang tính thế tục, nên gắn bó mật thiết 

với dân tộc mà Tứ ân thể hiện rõ tinh thần này. 

Tóm lại, giá trị đạo đức của mỗi tôn giáo có sự khác biệt ít nhiều, thể hiện 

trên các phương diện cá nhân, gia đình và cộng đồng. Sở dĩ có sự khác nhau này 

xuất phát từ nhận thức về thế giới, nhân sinh không giống nhau của các tôn giáo. 

Với Phật giáo, pháp Lục hòa là giá trị nổi bật trong ứng xử giữa các thành viên 

trong Tăng đoàn; các ứng xử của tín đồ tại gia lại được quy định cụ thể trong 

kinh Hiền nhân và nhất là kinh Giáo thụ Thi ca la việt,… nhằm giúp cho tín đồ 

có được cuộc sống gia đình giàu tình yêu thương. Cũng như Phật giáo, Công 

giáo và Tin lành cũng có những giá trị đạo đức cụ thể. Kính Chúa – Yêu người 
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là giá trị phổ quát của hai tôn giáo này. Việc thực hiện các điều răn của Chúa đã 

khuyến khích tín đồ suy nghĩ, hành động tích cực, đồng thời tránh xa những suy 

nghĩ, hành động tiêu cực,… Song, Tin lành lại nhấn mạnh hơn về trách nhiệm cá 

nhân so với Công giáo. Giá trị đạo đức Islam giáo tiêu biểu là những ứng xử 

giữa con người với con người, đặc biệt là phải ứng xử đạo đức với cha mẹ. Hiếu 

thảo với cha mẹ vừa là bổn phận vừa là nghĩa vụ và đây là giá trị nổi trội trong 

Islam giáo. Giá trị đạo đức của Cao Đài thể hiện rõ ở các nguyên tắc ứng xử 

giữa con người với con người trên cơ sở tình yêu thương, sự nhẫn nhịn, hòa 

thuận, khiêm cung,… Điểm dễ nhận thấy, giá trị đạo đức của đạo Cao Đài có 

ảnh hưởng từ giới luật Phật giáo, Nho giáo nhằm hướng tín đồ xây dựng nếp 

sống giản dị, hài hòa, độ lượng và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng 

đồng. Giá trị đạo đức của Phật giáo Hòa Hảo cũng ảnh hưởng lớn từ Phật giáo. 

Với chủ trương học Phật tu thân nên giá trị đạo đức chính là ở đức hiếu thuận, 

nhẫn nhịn trong ứng xử của cá nhân, gia đình và cộng đồng. 

2.3. Giá trị giáo dục 

Ngoài những giá trị cốt lõi như giá trị nhận thức, giá trị chân lý, giá trị đạo 

đức (luân lý), thì tôn giáo còn có những chuẩn mực, giá trị khác nữa, trong đó 

giá trị giáo dục được coi là một trong những giá trị cơ bản. Bất cứ tôn giáo nào 

cũng có hệ thống chuẩn mực và giá trị đạo đức nhằm điều chỉnh ý thức và hành 

vi đạo đức của tín đồ. Người theo tôn giáo phải sống theo những khuôn phép 

đạo đức phù hợp với tín điều của tôn giáo mình, hành động phải theo những quy 

tắc đạo đức nhất định. Như vậy, tôn giáo có vai trò quan trọng góp phần định 

hướng nhận thức và định hình các chuẩn mực, giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng 

xử của các cá nhân trong gia đình, cộng đồng xã hội. Hay có thể nói, tôn giáo là 

một trong những yếu tố góp phần giáo dục nhân cách và điều chỉnh hành vi của 

cá nhân. Đây cũng chính là giá trị giáo dục của tôn giáo. Giá trị này hướng đến 

việc bồi dưỡng, định hướng và đào tạo cá nhân cả về niềm tin tôn giáo và đạo 

đức theo những chuẩn mực phù hợp với các tín điều, giáo lý mà tôn giáo quy 

định, đồng thời cũng phù hợp với những chuẩn mực có tính phổ quát toàn nhân 
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loại như hiếu thảo với cha mẹ, nhân ái, trung thực, hướng tới điều thiện, tránh 

điều ác… Đặc biệt là trong gia đình, việc truyền giảng và bồi dưỡng các tư 

tưởng, triết lý, giá trị, chuẩn mực của tôn giáo cũng đã góp phần định hướng 

nhận thức, giáo dục nhân cách và điều chỉnh các hành vi, cách ứng xử của các 

thành viên. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, nhiều giá trị đạo đức đang bị suy 

thoái, thì thông qua các giá trị, chuẩn mực đạo đức của tôn giáo để giáo dục là 

một trong những cách thức hiệu quả góp phần hoàn thiện nhân cách cá nhân, 

hạn chế suy thoái đạo đức, lối sống và những biểu hiện lệch chuẩn của thế hệ trẻ 

trong các gia đình hiện nay. Đồng thời, giáo dục các giá trị tốt đẹp của tôn giáo 

cũng góp phần xây dựng hệ giá trị cốt lõi của gia đình, cũng có nghĩa là góp 

phần xây dựng gia đình bền vững. Phát huy các giá trị của tôn giáo trong môi 

trường gia đình thông qua việc giáo dục các giá trị của tôn giáo thường tập 

trung chủ yếu vào giáo dục luân lý, đạo đức và lối sống, hành vi sinh hoạt trong 

đời sống. Và như vậy, giá trị giáo dục của tôn giáo biểu hiện qua các nội dung 

giáo dục cụ thể, đó là giáo dục về nhận thức, giáo dục về niềm tin, giáo dục về 

đạo đức, lối sống và mỗi tôn giáo các giá trị giáo dục này được thể hiện khác 

nhau. 

a). Giá trị giáo dục của Phật giáo 

Giá trị giáo dục của Phật giáo biểu hiện trước hết ở sự định hướng nhận 

thức và điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân, chủ yếu là giáo dục về đạo đức, 

giáo dục về hành vi, lối sống thông qua hệ thống các chuẩn mực, quy tắc đạo 

đức. 

Giáo dục về đạo đức: Giá trị giáo dục của Phật giáo thể hiện trước hết là 

giáo dục về đạo đức. Phật giáo đưa ra những chuẩn mực đạo đức rất cụ thể để 

cá nhân tín đồ tu tập đồng thời cũng là hướng đến giáo dục, bồi dưỡng cho mỗi 

cá nhân tín đồ theo những chuẩn mực quy tắc đạo đức tốt đẹp, hướng con người 

đến điều thiện. Trong đó, phổ biến nhất là giáo dục về tinh thần: từ bi, hỷ xả, 

hòa đồng, vị tha, khoan dung. Những tư tưởng này được thể hiện rõ hơn qua các 
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nguyên tắc đạo đức thuộc “Ngũ giới” (không sát sinh, không trộm cắp, không tà 

dâm, không nói dối, không uống rượu) và “Thập thiện” (ba điều thuộc về thân: 

không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm; ba điều thuộc về ý thức: không 

tham lam, không thù hận, không si mê; bốn điều thuộc về khẩu: không nói dối, 

không nói thêu dệt, không nói hai chiều, không ác khẩu). Bên cạnh “Ngũ giới” 

và “Thập thiện” thì còn có sáu nguyên tắc sống hòa kính (lục hòa). Những 

chuẩn mực này cũng là những nguyên tắc ứng xử phù hợp giữa người với 

người. Có thể thấy xuyên suốt giáo lý tư tưởng Phật giáo chính là hướng con 

người thực hành “thiện”. Giáo dục về đạo đức trong các gia đình phật tử cũng 

luôn răn dạy con cái làm lành tránh dữ, khích lệ con cái hành thiện, sống có ý 

thức, trách nhiệm, không ỷ lại, không đổ lỗi. Giáo dục theo các giá trị của Phật 

giáo còn hướng con người phải biết tu tâm. Giáo dục các giá trị đạo đức của 

Phật giáo trong các gia đình phật tử suy cho cùng là hướng đến hoàn thiện nhân 

cách con người, góp phần xây dựng một gia đình hạnh phúc ổn định. 

Ngoài những giá trị đạo đức về từ bi hỉ xả, yêu thương, Phật giáo rất đề 

cao đạo hiếu của con người. Đạo hiếu được nhắc đến nhiều trong các kinh điển 

của các nhà Phật như: Kinh báo phụ mẫu âm, Kinh hiếu tử, Kinh Vu Lan…đều 

nhấn mạnh công lao trời biển của các bậc sinh thành “ân đức cha mẹ vô lượng 

vô biên, kể không bao giờ cùng” (kinh Báo phụ mẫu âm). Theo quan điểm Phật 

giáo, bất hiếu được liệt vào tội ác lớn nhất144. Như vậy, Hiếu là phạm trù đạo 

đức trung tâm của đạo Phật nó có ảnh hưởng lớn đối với gia đình và xã hội hiện 

đại. Chính vì vậy, giá trị giáo dục của Phật giáo còn biểu hiện qua việc răn dạy 

cho con cái về lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ, rộng hơn là truyền thống của 

dân tộc. Giá trị giáo dục của Phật giáo có mang lại sự phát triển toàn diện của 

con người qua các mặt của đời sống, đặc biệt là tâm thức, nhằm kiến tạo một 

đời sống trí tuệ và hạnh phúc thật sự ngay tại con người này và cuộc đời này. 

Tư tưởng từ bi hỷ xả của Phật giáo hướng con người đến việc xây dựng nếp 

 
144 Năm tội (ngũ nghịch) theo Phật giáo: Giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán, hủy phá thân Phật ra máu, phá 

hoại hòa hợp Tăng. Phạm vào năm tội này đều bị đày vào địa ngục. 
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sống lành mạnh, một tinh thần hướng thiện thực sự. Giáo dục cho con cái về 

tinh thần từ bi hỉ xả và làm việc thiện, không chỉ giúp cho con cái sống cuộc đời 

đạo đức, lành mạnh mà còn giúp ngăn ngừa và vượt qua các tệ nạn xã hội (nhất 

là trong xã hội ngày nay), đồng thời nó kích thích mỗi cá nhân yêu thương, chia 

sẻ, giúp đỡ nhau và làm nhiều việc thiện.  

Giáo dục về lối sống: Cùng với việc giáo dục về quy tắc, chuẩn mực đạo 

đức thì giáo dục về lối sống, cách ứng xử cũng là nội dung rất được chú trọng 

trong các gia đình phật tử. Giáo dục về lối sống còn là xây dựng thói quen tốt 

như biết chăm sóc sức khỏe, ăn ở vệ sinh, bảo vệ môi trường sống. Các tôn giáo 

nói chung đều hướng con người phải có thái độ sống hài hòa với thiên nhiên để 

bảo vệ môi sinh. Bảo vệ môi trường cũng là một nội dung thuộc triết lý sống của 

Phật giáo Việt Nam trong xã hội hiện đại. Các chức sắc Phật giáo lý giải nhu cầu 

bảo vệ môi trường xuất phát từ quan niệm về nghiệp (karma) và báo ứng, nhấn 

mạnh mối liên hệ nhân quả trong vũ trụ quan Phật giáo với vòng tuần hoàn sinh 

thái. Thế giới là một chỉnh thể thống nhất. Mất cân bằng hệ sinh thái tức là phá 

vỡ tính thống nhất trên của vạn vật là điều mà Phật giáo lên án. Bởi vì thân thể 

con người do ngũ uẩn tạo thành, con người có mối liên hệ tương hỗ sinh diệt 

cộng tồn với thiên nhiên, vũ trụ, muôn loài. Thiên nhiên giống như một “cơ thể 

vô cơ” của con người. Cho nên bảo vệ thiên nhiên cũng chính là bảo vệ loài 

người. Phật giáo giảng dạy cho mọi người là luôn ý thức sống hài hòa với thiên 

nhiên. Muốn hài hòa với thiên nhiên, thì con người phải tôn trọng sự sống ngay 

cả loài vật và cỏ cây, một thái độ trên tinh thần duyên khởi. Phật giáo giáo dục 

con người nhận thức rõ con người có mối liên hệ mật thiết với thiên nhiên và 

môi trường sống, vì thế hãy tự nguyện sống hòa mình vào thiên nhiên, trên hết là 

tự nguyện bảo vệ môi sinh là bảo vệ nền hòa bình cho nhân loại. Nhìn chung, 

giáo dục con người bảo vệ môi trường trước hết là mọi người hãy sống gần thiên 

nhiên, yêu thiên nhiên là yêu sự sống. Trong quan hệ giữa con người với tự 

nhiên, hướng con người đến việc tôn trọng và xây dựng môi trường bền vững. Ở 

điểm này, Phật giáo cũng giống với triết lý sống của Đạo giáo. Chính xuất phát 
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từ những triết lý đạo đức môi sinh như vậy, nhiều vị chức sắc Phật giáo trong 

khi thuyết pháp đã quy vấn đề bảo vệ môi trường là vấn đề đạo đức. Trên cơ sở 

đó, không chỉ chức sắc mà ngay trong gia đình phật tử, luôn răn dạy, chỉ dẫn tín 

đồ bảo vệ môi trường bằng những công việc cụ thể, từ những công việc đơn giản 

nhất như: không được xả rác không đúng nơi quy định, trồng cây xanh tạo thêm 

bóng mát, sử dụng nước hợp lý,… 

b). Giá trị giáo dục của Công giáo và Tin lành 

Giáo dục về niềm tin: Điều quan trọng trước nhất trong mỗi tôn giáo là 

bồi dưỡng niềm tin cho người tín đồ, nói cách khác là các tôn giáo đều hướng 

đến việc truyền giảng và củng cố niềm tin vào những giá trị siêu nhiên cho tín 

đồ thông qua hành vi thờ cúng/thờ phụng. Trong các gia đình Công giáo, ông bà 

cha mẹ giáo dục con cái theo giới luật, giáo lý của Giáo hội, trong đó Mười điều 

răn145 được xem như giới luật quan trọng trước nhất để giáo dục con cái. Trong 

Mười điều răn thì có 3 điều răn đầu tiên định hướng cách ứng xử của con người 

với Thiên Chúa. Đó là yêu mến Chúa và phụng sự Chúa. Đối với người Công 

giáo, quan trọng nhất trong giáo dục gia đình là giáo dục đức tin và giáo dục 

nhân bản. Giáo dục đức tin có thể hiểu như “truyền đạo” nghĩa là giáo dục cho 

con cái về đức tin của người Công giáo ngay từ khi còn nhỏ. Việc giáo dục này 

được thông qua các hình thức khác nhau như dạy giáo lý, dạy con cái biết cầu 

nguyện, giữ lễ ngày chủ nhật và quan trọng nhất là giáo dục con cái biết yêu 

mến và kính Chúa như trong điều răn thứ nhất “Thờ phượng một Đức Chúa 

Trời và kính mến người trên hết mọi sự”.  

 
145 10 điều răn của Công giáo:  

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự;  

Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ;  

Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật;  

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ;  

Thứ năm: Ngươi chớ giết người;  

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục;  

Thứ bảy: Chớ lấy của người;  

Thứ tám: Chớ làm chứng dối;  

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người;  

Thứ mười: Chớ tham của người.  
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Còn đối với Tin lành, các tín đồ đặt niềm tin tuyệt đối vào Kinh thánh, coi 

đó là chuẩn mực căn bản, duy nhất của đức tin, do vậy giáo dục niềm tin cho tín 

đồ, trước hết là niềm tin vào Kinh thánh và tin vào Đức Chúa trời với mẫu hình 

lý tưởng là Chúa Giêsu. “Giáo dục Kinh thánh là điều vô cùng quan trọng đối 

với Tin lành, nó ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến lối sống của từng cá nhân. Người 

Tin Lành cho rằng, những Cơ đốc nhân không được giáo dục đúng đắn thì luôn 

có những hành động không đúng đắn với Kinh thánh”, “Ngay từ nhỏ người Tin 

Lành đã nhận được hệ thống giáo dục Kinh thánh. Trước lúc kết hôn sáu tháng 

các cặp vợ chồng luôn phải gặp Mục sư để chuẩn bị trong công cuộc thai giáo 

làm sao để đứa trẻ có đầy đủ điều kiện để nhận được sự giáo dục Kinh thánh 

càng sớm càng tốt. Do đó, ngay từ trong bụng mẹ các thai nhi đã được nghe 

Thánh ca, Kinh thánh…”146. Cũng như Công giáo, Tin lành thờ Thiên Chúa ba 

Ngôi (Ba ngôi hiệp một, bình đẳng, cùng bản tính và hiệp lại làm một Đức Chúa 

Trời trọn vẹn) và người theo Tin Lành tin rằng: con người do Thiên Chúa tạo 

dựng, có phần hồn, phần xác; con người bị sa ngã và tội lỗi; có ngôi hai Thiên 

Chúa là Giêsu xuống thế làm người, chịu chết để chuộc tội cho loài người; có 

Thiên thần và ma quỷ, có thiên đường và địa ngục, có ngày tận thế, phục sinh và 

phán xét cuối cùng... Trong gia đình Tin Lành, giá trị cốt lõi đầu tiên cần dạy là 

giáo dục niềm tin vào Đức Chúa Trời, tin vào Kinh thánh như điều răn thứ nhất: 

“Trước mặt ta ngươi chớ có các thần nào khác”. “Đức Chúa Trời” là duy nhất, 

và mọi người phải mến, thờ kính Chúa. Để có thể giữ lòng kính Chúa thì phải 

yêu mến lời Chúa, nghiên cứu và học hỏi lời Chúa mỗi ngày. Như vậy, răn dạy 

về lời Chúa truyền lại là một trong những cách thức thực hành niềm tin và duy 

trì niềm tin cho mỗi tín đồ Tin Lành. 

Có thể nói, giáo dục về niềm tin không chỉ nhằm bồi dưỡng, củng cố và 

duy trì niềm tin vào đối tượng thiêng mà qua các thực hành niềm tin, tín đồ tìm 

thấy ở đó sự liên hệ, ràng buộc về mặt tâm linh với đối tượng thờ phụng. Như 

 
146 Vũ Thị Thu Hà (chủ biên), (2018), Giá trị và chức năng của Tin Lành trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam 

hiện nay, Nxb Khoa học xã hội, tr 77-78. 
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trên đã phân tích, khi có niềm tin, người tín đồ không chỉ tin, kính mà cũng rất 

sợ, sợ bị Chúa/ Thượng đế trừng phạt và sợ bị mắc tội. Từ việc “kính sợ” Thiên 

Chúa/Thượng đế cũng đã tác động đến hành vi ứng xử của mỗi cá nhân tín đồ, 

họ tự nguyện thực hiện những lời răn dạy về đạo đức, sống theo những quy tắc 

chuẩn mực mà tôn giáo mình quy định. Từ đó, hạn chế được những hành vi lệch 

chuẩn hoặc là những hành vi trái với các giá trị đạo đức phổ quát. 

Giáo dục về đạo đức, lối sống: Giáo lý của các tôn giáo đều hướng đến 

những giá trị đạo đức tốt đẹp, do vậy, giáo dục tôn giáo ngoài giáo dục về niềm 

tin thì giáo dục về các giá trị đạo đức của tôn giáo rất cần thiết, góp phần hoàn 

thiện nhân cách cho mỗi cá nhân, đồng thời duy trì những giá trị đạo đức xã hội 

tốt đẹp. Trong Mười điều răn của Công giáo đối với các tín đồ có tới 7 điều răn 

dạy về hành vi ứng xử của con người đối với con người trong mối quan hệ xã 

hội và đối với chính bản thân cá nhân như: Thảo kính cha mẹ (điều 4), không 

giết người (điều 5), không dâm dục (điều 6), không tham của người khác (điều 

7), không làm chứng dối (điều 8), không được ham muốn vợ (chồng) người khác 

(điều 9), không được ham muốn của cải trái lẽ (điều 10). Tin theo Mười điều 

răn, giáo dục đạo đức mà người Công giáo hướng đến là “kính Chúa” và “yêu 

người”, điển hình của tình yêu thương người đó là thảo kính cha mẹ, yêu thương 

tha nhân. Giá trị giáo dục đạo đức đầu tiên mà trong các gia đình Công giáo răn 

dạy con cái là “Thảo kính cha mẹ”. Lòng kính hiếu này phải được thể hiện qua 

các hành vi như khi sống thì phải nuôi dưỡng chăm sóc chu đáo, khi chết thì 

hàng năm nhớ xin lễ cầu nguyện, nhớ đến ngày giỗ rồi đọc kinh cầu nguyện. Từ 

việc được giáo dục về lòng hiếu thảo, mỗi cá nhân trong gia đình hình thành ý 

thức về truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, đề cao giá 

trị “hiếu - lễ” trong gia đình. Ngoài ra, dựa theo Kinh thánh và nếp sống đạo, 

người Công giáo còn giáo dục con cái về tình yêu thương con người, không giết 

người, không xâm phạm đến thân thể người. Yêu thương con người là một trong 

những giá trị đạo đức căn bản mà người Công giáo luôn răn dạy con cái hướng 

con cái hình thành lối sống có tình, có nghĩa, sống hướng thiện. Bên cạnh, việc 
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dạy con cháu những chuẩn mực đạo đức chung mang tính phổ quát như hiếu 

thảo, yêu thương, nhân ái, gia đình Công giáo còn giáo dục con cái những đức 

tính như lễ phép (gặp người lớn phải chào hỏi, ăn cơm phải biết mời…), bao 

dung và tha thứ/vị tha cho những người khác. Người Công giáo quan niệm 

những người có tội với mình là “những kẻ có nợ” và cần khoan dung như Thiên 

Chúa luôn giang tay “đón kẻ có tội”. Có thể nói đây là những nội dung đạo đức 

căn bản của Công giáo. Việc giáo dục những đức tính này được người Công 

giáo gọi là “giáo dục nhân bản”. Ngoài ra, giáo dục đạo đức Công giáo còn biểu 

hiện qua việc đưa ra các giá trị chuẩn mực để ràng buộc cuộc sống gia đình, 

trong gia đình Công giáo thường nhấn mạnh đến sự thủy chung và ca ngợi hôn 

nhân một vợ một chồng, hôn nhân bất khả ly: “Điều gì Thiên Chúa đã phối hợp 

thì loài người không được phân ly”. Điều này đã góp phần củng cố đời sống gia 

đình vợ chồng bền vững, trong các gia đình Công giáo thường rất ít xảy ra ly 

hôn. 

Điểm khác với nhiều cách giáo dục thông thường khác ở chỗ, người Công 

giáo dựa theo niềm tin để răn dạy con cháu. Theo đó, cách thức khuyến khích và 

trừng phạt trong giáo dục con cái của họ dựa vào Thiên Chúa. Nếu trẻ em không 

nghe lời thì thường bị răn đe là “Chúa sẽ trừng phạt”. Công giáo răn dạy tín đồ 

làm lành, tránh ác là noi gương Chúa. Những ai làm thiện hoặc mắc ác đều nhận 

sự ban thưởng và trừng phạt nghiêm minh: “Ai làm việc thiện sẽ sống lại để 

được sống. Còn ai làm điều ác sẽ sống lại để nhận án phạt”. Những răn dạy như 

vậy có tác dụng lớn đối với việc giáo dục tính hướng thiện, lòng nhân ái đối với 

các tín đồ. Đối với một cộng đồng tín đồ đậm đạo như ở Việt Nam, những lời 

răn dạy đó lại càng có tác động mạnh. Hướng thiện sẽ dẫn tới những nghĩa cử 

cao đẹp, sự tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội của tín đồ các tôn giáo đối 

với xã hội, đối với những người gặp hoàn cảnh khó khăn, củng cố tình thương 

đồng loại và sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Đồng thời nó cũng tham gia tích 

cực vào việc giáo dục phòng chống và bài trừ các tệ nạn xã hội. Ở những vùng 

có đồng bào theo tôn giáo (ví dụ như nơi có nhiều giáo dân Công giáo), tỉ lệ ly 
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hôn thường rất thấp, tỉ lệ nạo phá thai cũng thấp, các tệ nạn xã hội như trộm cắp, 

mại dâm, cờ bạc, nghiện hút, bạo lực gia đình và các tội phạm xã hội khác hạn 

chế hơn so với các vùng dân cư khác. 

Chính việc bồi đắp niềm tin tôn giáo và giáo dục con cái theo các chuẩn 

mực đạo đức ngay từ khi còn nhỏ đã tạo nên một nếp sống khá lành mạnh của 

người Công giáo. Theo quan niệm của người Công giáo, nếu các con, cháu mắc 

phải những điều răn này thì không những bị chức sắc phạt vạ mà cả công giữ 

đạo của ông bà, cha mẹ cũng bị mất hết. Chính tâm lý này đã thôi thúc họ nuôi 

dạy con cái sống có đạo đức để làm sao giữ được đạo. Đối với người Công giáo 

Việt Nam, trong cuộc sống gia đình họ luôn giữ gìn và thực hiện giới răn của 

Chúa và với tâm thức như vậy, họ đặc biệt coi trọng giáo dục trong gia đình, họ 

coi giáo dục gia đình là nền tảng cho việc phát triển của Giáo hội và xã hội. Vì 

thế, gia đình được coi là trường học đầu tiên, nơi hình thành nhân cách và là nơi 

định hướng cho tương lai của một con người. Phát huy các giá trị luân lý, đạo 

đức Công giáo trong giáo dục tại gia đình không những góp phần giáo dục con 

cái, hình thành và phát triển nhân cách con người, giúp con người trưởng thành 

hơn trong việc kính Chúa và yêu người mà còn góp phần xây dựng gia đình 

hạnh phúc, bền vững. Tuy nhiên, hiện nay giáo dục trong gia đình Công giáo 

cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó đáng nói nhất là sự nhạt 

đạo của thế hệ cha mẹ trẻ. Họ thường bận rộn làm ăn và thực hành đi lễ hàng 

ngày không đều đặn. Từ hành vi đó nên việc rèn luyện đức tin cho trẻ em cũng 

bị ảnh hưởng. Đồng thời khi trẻ còn nhỏ ở gia đình thì dù sao cũng gắn bó với 

cộng đồng tôn giáo của mình hơn khi lớn. Không chỉ vậy, thế hệ trẻ được tiếp 

xúc với bên ngoài nhiều và được học hành nhiều cũng dẫn tới tình trạng “sao 

nhãng việc đạo”. Riêng đối với giáo dục đạo đức tôn giáo có hiệu quả hay không 

lại phục thuộc rất lớn vào mức độ “đậm đạo” của người giáo dục và cả người 

được giáo dục.  

Trong các gia đình Tin Lành, ngoài việc dạy con cái Kính Chúa thì cũng 

rất coi trọng và giáo dục con cái hướng đến các giá trị như là: yêu thương, quan 
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tâm chăm sóc nhau; tôn trọng nhau; hiếu kính cha mẹ; trách nhiệm với gia đình. 

Bổn phận hiếu kính với cha mẹ được coi là điều răn thứ nhất trong bổn phận với 

con người, phải dạy con em trong gia đình biết hiếu kính với ông bà cha mẹ. 

Ngoài ra phải dạy con em có tinh thần trách nhiệm trước hết là ý thức trách 

nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình, phải sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi 

gặp khó khăn, thử thách, ốm đau. 

Bên cạnh đó, giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng thói quen 

tốt như biết chăm sóc sức khỏe, ăn ở vệ sinh, con người phải có thái độ sống hài 

hòa với thiên nhiên để bảo vệ môi sinh cũng rất được chú trọng. Bảo vệ môi 

trường cũng là một trong những nội dung chính trong các thuyết giảng của các 

vị chủ chăn Công giáo. Giáo hoàng Gioan Phaolô II rất có ý thức đến các vấn đề 

môi trường sinh thái khi tôn phong thánh Phanxicô Assisi làm bổn mạng các nhà 

sinh thái học. Đặc biệt, Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo cũng dành 

hẳn một phần bàn đến vấn đề bảo vệ môi trường. Trong đó nêu lên mối quan hệ 

giữa con người và thiên nhiên. Thiên nhiên, theo quan điểm của Công giáo, 

cũng do Thiên Chúa sáng tạo ra. Còn con người do Thiên Chúa tạo dựng và 

nhận được mệnh lệnh chinh phục trái đất và mọi sự chứa đựng trong đó. Giáo 

hội Công giáo chủ trương, con người không được sử dụng thiên nhiên một cách 

thực dụng, coi nó như đồ vật và tùy ý khai thác. Huấn quyền Công giáo nhấn 

mạnh tới trách nhiệm của con người trong việc bảo tồn một môi trường lành 

mạnh cho tất cả mọi người. Từ đó, học thuyết xã hội Công giáo kêu gọi toàn thể 

nhân loại phải có trách nhiệm chung với môi trường, coi môi trường là “một tài 

sản tập thể”. Chăm sóc môi trường là một thách thức, một trách nhiệm đối với 

toàn thể nhân loại trong hiện tại và tương lai. Đồng thời, vấn đề trách nhiệm với 

môi trường, theo quan điểm Công giáo, còn phải được thể hiện trên bình diện 

pháp lý, tức là được thể chế hóa thành luật pháp, nhằm kiểm soát hữu hiệu hơn 

các hoạt động có thể gây hậu quả tiêu cực trên môi trường. Để thiết thực bảo vệ 

môi trường, học thuyết xã hội Công giáo đề nghị nhân loại phải thực hiện những 

lối sống mới dựa trên những đức tính “thanh đạm, điều độ và tự chủ ở cấp cá 
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nhân lẫn cấp xã hội. Thực hiện những chủ trương này, giới Công giáo ở Việt 

Nam nói chung, trong đó mỗi gia đình, cá nhân tín đồ cũng đã tích cực tham gia 

vào những vấn đề bảo vệ môi trường từ những bài thuyết giảng đến các diễn đàn 

đến những việc làm cụ thể ở từng gia đình. 

c). Giá trị giáo dục của đạo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo  

Riêng các tôn giáo nội sinh như đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo luôn đề 

cao thiện lành đối với con người và vạn vật, chủ trương sống vị tha nhân ái, lấy 

sự yêu thương làm nền tảng, khơi dậy trong mỗi cá nhân lòng yêu thương con 

người trong gia đình và rộng hơn là cộng đồng xã hội… Thông qua hệ thống 

giáo lý, luật lệ, cả đạo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo đều hướng đến truyền tải 

các chuẩn mực, quy tắc đạo đức thông qua hệ thống giáo lý của mỗi tôn giáo. 

Cũng như các tôn giáo khác, đạo Cao Đài lấy sự thương yêu làm nền tảng, lấy 

nhân nghĩa làm phương châm, lấy phụng sự làm hành động, phấn đấu cho nền 

hòa bình và công bằng xã hội nhằm mục đích phục vụ dân tộc, Tổ quốc. Do vậy, 

giá trị giáo dục của tôn giáo này chính là bồi dưỡng và định hướng để hoàn thiện 

nhân cách cho mỗi cá nhân, được biểu hiện cụ thể như bồi đắp về lòng nhân ái, 

khoan dung, tính trung thực, lòng tự trọng, nếp sống lành mạnh, trọng đạo lý 

hướng con người đến lối sống vị tha, bình đẳng, bác ái. Ngoài ra, theo “Tân 

luật” của Đạo, tín đồ được răn dạy làm lành trách dữ, ăn ở ngay thật không làm 

điều thất đức đồng thời phải giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn. Bên cạnh đó, 

còn phải trau dồi các đức hạnh (bốn điều trau dồi đức hạnh là: ôn hòa, cung 

kính, khiêm tốn, nhường nhịn). Đạo Cao Đài rất chú trọng đến nâng cao chất 

lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục từ trong gia đình, đào tạo và hướng dẫn 

cách sinh hoạt khoa học cho mọi tín đồ. Nên đã xây dựng hệ thống giáo lý phù 

hợp để mọi tín đồ có thể hiểu và tin theo. Đó là rèn luyện đạo đức con người, 

biết yêu nước, yêu dân tộc, sống chân thực có đạo đức, giúp đỡ nhau trong cuộc 

sống. Trong các phương thức giáo dục của Cao Đài, thì giáo dục trong gia đình 

rất được chú trọng. Người tín đồ Cao Đài quan niệm rằng gia đình như một đạo 

tràng, do vậy, giáo dục trong gia đình bao gồm cả giáo dục niềm tin và giáo dục 
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đạo đức đối với con cái. Giáo dục trong gia đình Cao Đài có định hướng trước 

tiên nhằm vào mục đích giúp cho con cái biết đạo, hiểu được những giá trị tốt 

đẹp của đạo đồng thời dạy dỗ con cái biết ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm 

công dân tốt. Những giá trị của đạo đức tôn giáo Cao Đài như Ngũ giới cấm 

(không sát hại sinh vật; không trộm cắp, lừa gạt người; cấm tà dâm; cấm uống 

rượu thịt, ăn uống quá độ; cấm xảo trá, nói năng không giữ lời hứa) và Tứ đại 

điều quy (là tuân theo lời dạy của bề trên, lấy lễ hòa người; chớ khoe tài, đừng 

cao ngạo; tiền bạc phân minh; trước mặt sau lưng cũng đồng một bực) luôn 

được tín đồ thực hành trong cuộc sống gia đình nói riêng và đời sống xã hội nói 

chung. Như vậy, giáo lý, giới luật của đạo Cao Đài có giá trị giáo dục to lớn, 

góp phần bồi dưỡng đạo đức cho mỗi cá nhân tín đồ đồng thời góp phần hoàn 

thiện nhân cách bản thân, khuyến khích tín đồ hướng thiện, sống có ích. Bên 

cạnh đó, đạo Cao Đài đề cao giáo dục đạo đức theo tiêu chuẩn Nho giáo để tín 

đồ dễ dàng thực hành theo, như tam cương, ngũ thường, tam tòng, tứ đức, làm 

trọn bổn phận, trách nhiệm của mình với gia đình, quê hương và đất nước. Từ đó 

hình thành một lối sống đạo đức, nhân nghĩa, thiện lương, tu dưỡng bản thân 

hằng ngày, tu luyện đức tính, đề cao có tinh thần gắn kết cộng đồng, giúp đỡ 

nhau trong cuộc sống. 

Phật giáo Hòa Hảo với tôn chỉ hành đạo là “học Phật, tu Nhân”, tại gia cư 

sĩ thực hiện Tứ ân (ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân 

loại), trọng tâm hoạt động là phổ truyền giáo lý và thực hành công tác xã hội. 

Giá trị giáo dục của Phật giáo Hòa Hảo thể hiện rõ nét nhất là khuyến khích tín 

đồ ăn ngay ở lành, hướng thiện, bài trừ áp bức bất công, nêu cao đạo lý làm 

người mà cốt lõi là “tứ ân”. Theo Phật giáo Hòa Hảo học Phật tạo nên đức, tu 

nhân tạo nên công, có công có đức mới trở thành bậc hiền nhân. 

 Nhìn chung, gia đình đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hình 

thành nhân cách con người. Gia đình là ngôi trường đầu tiên để một cá nhân rèn 

luyện và trao dồi nhân cách làm người. Vì thế, muốn cho con cái trở nên tốt, gia 

đình phải là nơi mọi người sống yêu thương, nâng đỡ và đùm bọc lẫn nhau. Các 
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thế hệ cùng chung sống phải biết quan tâm tới nhau, cha mẹ ông bà là tấm 

gương về đức tin và đạo đức để con cái noi theo. Giáo dục những giá trị đạo 

đức, cần định hướng để mỗi cá nhân có một lý tưởng sống, biết xây dựng cuộc 

sống trên những giá trị tốt đẹp. Cách thức giáo dục nghiêm khắc, lâu dài, kiên trì 

theo những tư tưởng, giá trị của tôn giáo sẽ thấm sâu vào mỗi cá nhân và họ thực 

thi nó một cách tự giác, tự nguyện.  

Có thể nói, tôn giáo là một sản phẩm văn hóa đồng thời nó cũng luôn bồi 

đắp cho nền văn hóa mà nó sinh ra và tiếp xúc. Chính sự giao thoa này đã tạo 

dựng trong tôn giáo một hệ giá trị văn hóa đạo đức. Những quy tắc, chuẩn mực 

đạo đức này không chỉ nhằm củng cố niềm tin vào những giá trị siêu nhiên 

thông qua hành vi thờ cúng mà còn nhằm điều chỉnh cả hành vi ứng xử của tín 

đồ trong mối quan hệ với đối tượng thời phụng, cũng như giữa tín đồ với nhau, 

với cộng đồng xã hội và với tự nhiên nhằm đảm bảo sự thống nhất lợi ích của cá 

nhân và xã hội. Giáo dục bằng tôn giáo, nghĩa là vận dụng các tư tưởng, triết lý, 

giá trị của tôn giáo để răn dạy, hướng dẫn và bồi đắp nhân cách cho mỗi cá nhân 

là một trong những cách thức góp phần hình thành nhân cách, phẩm chất đạo 

đức tốt đẹp cho con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vận dụng những tư tưởng đạo 

đức của tôn giáo để giáo dục có thể mang lại những hiệu quả tích cực trước mắt 

và lâu dài trong tiến trình giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong môi 

trường giáo dục gia đình và cả giáo dục trong trường học. Đối với Công giáo thì 

điều này lại càng nhận ra rõ nét hơn bởi đây là một tôn giáo có hệ thống tổ chức 

và tính cộng đồng rất cao. Những năm gần đây, đối với Công giáo tại Việt Nam 

rất coi trọng giáo dục gia đình trong bối cảnh chung gia đình càng sa sút về mặt 

luân lý, đạo đức. Vấn đề cốt lõi trong giáo dục gia đình theo chủ trương của 

Giáo hội Công giáo tại Việt Nam vẫn là vấn đề giáo dục nhân bản và giáo dục 

đức tin. Việc rèn luyện và bồi đắp niềm tin tôn giáo cho các trẻ em ngay từ lúc 

nhỏ đã tạo nên một nếp sống khá lành mạnh của người Công giáo. Phật giáo, 

Công giáo đều rất chú ý tới những chuẩn mực đạo đức trong gia đình theo các 

mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ với chồng. Công giáo răn dạy tín 
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đồ làm lành, tránh ác là noi gương Chúa. Sự ban thưởng và trừng phạt đối với ai 

làm thiện hoặc mắc ác: “Ai làm việc thiện sẽ sống lại để được sống. Còn ai làm 

điều ác sẽ sống lại để nhận án phạt” có tác dụng lớn đối với việc giáo dục tính 

hướng thiện ở con người. Phật giáo rất chú ý giáo hóa chúng sinh bằng “Ngũ 

giới”, “Thập thiện”. Đó chính là nhằm gạt bỏ điều ác, khuyến khích làm điều 

thiện. Phật giáo quan niệm “thiện” không chỉ là chuẩn mực đạo đức cần có, mà 

còn là phương tiện để giải thoát. Thiên đường của Kitô giáo và Niết bàn của 

Phật giáo cũng như Địa ngục có tác dụng khuyến thiện, trừ ác đối với các tín đồ. 

Phật dạy con người phải sống vị tha, từ vị tha mà đến thương người và chính 

thương người mới là vị tha. Công giáo khuyên tín đồ không chỉ biết kính Chúa 

mà còn phải biết yêu người, đề cao tình bác ái. Chính từ việc giáo dục những giá 

trị tốt đẹp của tôn giáo đã góp phần định hướng nhận thức, giáo dục nhân cách 

và điều chỉnh các hành vi, cách ứng xử của cá nhân trong gia đình, từ đó có thể 

hạn chế sự suy thoái đạo đức, lối sống và những biểu hiện lệch chuẩn của thế hệ 

trẻ trong các gia đình hiện nay. 

Tóm lại, những giá trị và chuẩn mực của tôn giáo góp phần không nhỏ 

trong việc duy trì nguyên tắc ứng xử của xã hội Việt Nam, rất hữu ích trong việc 

duy trì đạo đức, văn hóa xã hội. Tôn giáo nào cũng đều khuyên răn con người 

hướng thiện, hướng đến cái tốt đẹp, hướng đến đạo lý làm người, có trách nhiệm 

với bản thân và gia đình, biết sống vì cộng đồng. Việc tin theo và tuân thủ các 

giáo lý, giáo luật cũng như thực hành nghi lễ tôn giáo góp phần tạo ra sự đoàn 

kết và đồng thuận xã hội. Những giá trị này đã tác động đến hành vi, đạo đức 

ứng xử của mỗi tín đồ và cộng đồng tôn giáo. Sự gắn kết chặt chẽ những người 

cùng đức tin luôn có sức sống bền vững và lan tỏa ra cộng đồng, nhờ đó hình 

thành nên những hệ giá trị chung của cộng đồng góp phần vào xây dựng gia 

đình bền vững, hạnh phúc.  

Giáo lý tôn giáo là những quan niệm chính thống, những quy định của tôn 

giáo về những vấn đề cụ thể liên quan đến đời sống của các tín đồ tôn giáo, 

trong đó bao hàm cả các vấn đề về hôn nhân, gia đình. Trong hầu hết các giáo lý 
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tôn giáo đều có những điều khoản hoặc nội dung, trực tiếp hoặc gián tiếp, quy 

định về việc xây dựng hoặc duy trì đời sống hôn nhân, gia đình. Mỗi tôn giáo có 

những quy định, quan niệm khác nhau về vấn đề này, nhưng khái quát lại thì 

những giá trị này đã hình thành nên những chuẩn mực chung trong đời sống hôn 

nhân, gia đình của mỗi tín đồ. Việc tuân thủ và đi theo những chuẩn mực đó 

giúp cho mỗi người hướng tới đời sống gia đình bền vững, hạnh phúc. Đối với 

Phật giáo, hôn nhân được coi là quyết định hoàn toàn thuộc về cuộc sống riêng 

tư, cá nhân, và không phải là nhiệm vụ tôn giáo. Do đó, quan niệm về hôn nhân 

trong Phật giáo là không chặt chẽ. Mặc dù vậy, bản thân các quan niệm trong 

giáo lý Phật giáo cũng có tác động gián tiếp đến đời sống hôn nhân của tín đồ 

Phật giáo. Theo quan niệm của Phật giáo, tình yêu và hôn nhân là việc của các 

cá nhân trong đời sống xã hội. Kết quả hạnh phúc hay không là tùy thuộc vào 

chính người sở hữu, tạo dựng nó. Đức Phật cho rằng: “Nếu một người đàn ông 

có thể tìm thấy một người vợ, người phụ nữ thích hợp và hiểu biết; người phụ 

nữ có thể tìm được người đàn ông thích hợp và hiểu biết, cả hai thật sự may 

mắn”. Theo Phật giáo, việc kết hợp giữa hai người nam và nữ trong hôn nhân là 

do nhân duyên của họ, dựa trên sự hiểu biết, phù hợp với nhau. Nếu duyên thành 

thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc; nếu duyên không thành thì sự chia rẽ, mất hạnh 

phúc sẽ diễn ra. Vấn đề ly hôn, ly thân hoặc ly dị không bị cấm trong giáo lý 

Phật giáo. Tuy nhiên, điều này hiếm khi phát sinh nếu các huấn thị của Đức Phật 

được thực hiện một cách nghiêm túc. Cũng theo giáo lý Phật giáo, đàn ông và 

phụ nữ phải có sự tự do riêng biệt nếu họ thực sự không thể sống chung với 

nhau. Ly thân là thích hợp hơn để tránh khỏi cuộc sống gia đình ngột ngạt trong 

một thời gian dài. Xa hơn nữa, Đức Phật thường khuyên những người đàn ông 

quá già không nên cưới những cô vợ quá trẻ vì người già và trẻ khó có thể thích 

hợp, có thể dẫn đến vấn đề quá mức, bất hòa và sự đổ vỡ.  

Khác với quan niệm của Phật giáo, hôn nhân trong giáo lý Công giáo 

không chỉ là chuyện của hai người mà trước tiên và trên hết là của Thiên Chúa. 

Thiên Chúa xác quyết tính thiện hảo của hôn nhân và nó trở thành dấu chỉ hiệu 
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nghiệm của Chúa Kitô. Trong giáo huấn, Chúa Giêsu xác lập tính bất khả phân 

ly của sự kết hợp vợ chồng, bởi lẽ “điều gì Thiên Chúa đã liên kết, con người 

không thể phân ly. Như vậy, theo giáo lý Công giáo, Thiên Chúa là Đấng thiết 

lập hôn nhân. Vì lẽ đó, “hôn nhân không phải do ngẫu nhiên hay do sự biến hóa 

của các sức mạnh vô tri trong thiên nhiên tạo thành. Hôn nhân là do một sự sắp 

đặt khôn ngoan của Đấng tạo hóa để thực hiện ý định yêu thương của Ngài giữa 

nhân loại”. Có thể nói, những quy định khắt khe hay lỏng lẻo trong giáo lý tôn 

giáo có ảnh hưởng nhất định đến đời sống hôn nhân của các tín đồ. Một số 

nghiên cứu về các cộng đồng tôn giáo đã chỉ ra rằng, trong gia đình tín đồ tôn 

giáo, quan hệ vợ chồng thường êm thấm, yêu thương thủy chung, tôn trọng 

nhau. Trong các gia đình này cũng ít xảy ra hiện tượng cãi cọ, bạo lực gia đình, 

ngoại tình, ly hôn. Sự bền chặt của đời sống hôn nhân trong các cộng đồng Công 

giáo là rất rõ ràng147. 

Trong Chương này chúng tôi đã phân tích một số giá trị cơ bản của tôn giáo 

đối với đời sống tín đồ nói chung và đời sống gia đình nói riêng. Ở Chương tiếp 

theo, thông qua việc phân tích vai trò của các tôn giáo, chúng tôi sẽ chỉ ra việc 

phát huy những giá trị tôn giáo trong việc xây dựng gia đình bền vững, hạnh 

phúc ở Việt Nam hiện nay.  

 
147 Xem thêm Phan Thuận, Lê Thị Thục (2012), Ảnh hưởng của yếu tố tôn giáo đến đời sống hôn nhân. Tạp chí 

Khoa học xã hội Việt Nam, Số 10. Trang 63-70.  
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CHƯƠNG 3: VAI TRÒ CỦA TÔN GIÁO ĐỐI VỚI VIỆC XÂY 

DỰNG GIA ĐÌNH BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM 

 

Trong bất cứ hình thái xã hội nào, gia đình luôn giữ vai trò hết sức quan 

trọng đối với mỗi cá nhân cũng như cộng đồng xã hội. Một gia đình bền vững là 

nhân tố cốt lõi để kiến tạo nên một xã hội khỏe mạnh. Gia đình được xem như là 

tế bào của xã hội, là hạt nhân lưu giữ và phát huy các giá trị quốc gia, giá trị văn 

hóa con người Việt Nam trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc 

dân tộc. Trong xu thế hội nhập, giao lưu quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu 

rộng, với sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại đã làm cho thế giới 

“phẳng” hơn, việc xây dựng "hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn 

mực con người" sẽ phác họa nên những nét khắc biệt so với các dân tộc khác. 

Nhưng việc xây dựng "hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con 

người" của Việt Nam mà không có những căn cứ xác đáng, rất có thể làm cho 

những “giá trị đó” không gắn với nguồn gốc, không có cội nguồi nuôi dưỡng 

mọi giá trị sẽ trở nên sáo rỗng, dần chết yểu. Hơn thế nữa, gia đình cũng chính là 

môi trường giáo dục đầu tiên vô cùng quan trọng, đặc biệt là nơi lưu truyền “hệ 

giá trị quốc gia”, “hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người”, “hệ giá trị gia 

đình Việt Nam”. Đồng thời, chính “hệ giá trị quốc gia”, “hệ giá trị văn hóa và 

chuẩn mực con người”, “hệ giá trị gia đình Việt Nam” - môi trường giáo dục 

đầu tiên cũng góp phần hình thành và nuôi dưỡng định hướng những nhân cách 

con người đặc biệt là con trẻ. Đó chính là một bước nhận thức mới rõ hơn, sâu 

sắc và toàn diện hơn trong việc xây dựng và phát huy hệ giá trị gia đình Việt 

Nam trong điều kiện mới hiện nay. 

Nghiên cứu của đề tài “Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện 

nay” do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thực hiện cho thấy người dân Việt 

Nam thuộc mọi tầng lớp xã hội coi gia đình là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống, 

sau đó mới đến sức khỏe, việc làm, thu nhập, bạn bè, học vấn, thời gian giải trí, 
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địa vị, tín ngưỡng tôn giáo148. Tuy nhiên, các thiết chế xã hội khác cũng đóng 

một phần quan trọng giúp củng cố, duy trì và trên một phương diện nào đó là 

kiến tạo nên những hệ giá trị cho gia đình Việt Nam. Các tôn giáo, qua những 

quy định, giáo lý, tín lý của mình luôn nhắc nhở các tín đồ của nó với tư cách là 

một thành viên trong gia đình (là người con, người cha, người mẹ, người vợ, 

người chồng,…) thực hiện bổn phận, vai trò của mình. Nhưng quy định này một 

mặt điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân trong gia đình, mặt khác góp phần xây 

dựng gia đình Việt Nam bền vững, hạnh phúc, từ đó góp phần hình thành nên hệ 

giá trị gia đình Việt Nam. Một gia đình bền vững là gia đình mà ở đó mỗi thành 

viên của nó thấy được sự quan tâm, chia sẻ; được đảm bảo những nhu cầu về 

vật chất; các thành viên làm tròn trách nhiệm của mình trong gia đình và có sự 

tôn trọng lẫn nhau. 

3.1. Vai trò của tôn giáo trong việc duy trì gia đình bền vững, hạnh phúc 

Trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng và nhà nước ta đã xác 

định cần phải xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bởi, văn 

hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững 

đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây 

dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong 

đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, dân 

chủ, khoa học và nhân văn. Đây là quan điểm, nội dung tiêu biểu tại Hội nghị 

Văn hóa toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức ngày 24 tháng 11 năm 

2021 để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.  

Việc khơi dậy và phát huy vai trò tốt đẹp của các tôn giáo trong việc xây 

dựng, giữ gìn và phát huy nền văn hóa dân tộc là cần thiết. Trong đó có gia đình, 

bởi: “gia đình là tế bào của xã hội, là một thiết chế xã hội trong cơ cấu của xã 

hội. Sự ổn định và phát triển của gia đình có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối 

 
148 Trần Thị Minh Thi (chủ biên) (2021), Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại, NXB Khoa học 

xã hội, Hà Nội. tr. 149. 
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với sự ổn định và phát triển của xã hội”149. Vì thế, vai trò của các tôn giáo với 

việc duy trì gia đình ổn định, bền vững, hạnh phúc là quan trọng.  

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, môi trường gia đình là quan trọng để một con 

người sinh học dần phát triển thành một con người xã hội. Mỗi cá nhân khi sinh 

ra và lớn lên đều chịu ảnh hưởng giáo dưỡng từ môi trường gia đình và dần dần 

hình thành nhân cách, đạo đức, lối ứng xử giữa các thành viên trong gia đình 

theo những “quy ước” nhất định, rồi dần dần hòa nhập ở cộng đồng xã hội. Nói 

cách khác: “gia đình là nhân tố đầu tiên và ảnh hưởng mạnh nhất đến sự xã hội 

hóa của mỗi cá nhân. Con người được sinh ra và lớn lên trong mái ấm gia đình, 

được chăm sóc, nuôi dưỡng và quan trọng hơn là được học những bài học đầu 

tiên về xã hội từ cuộc sống gia đình”150. Như thế, môi trường gia đình là nhân tố 

đầu tiên để duy trì hạnh phúc gia đình, duy trì gia đình bền vững. Nhất là đối với 

những gia đình tôn giáo, ảnh hưởng thế giới quan và nhân sinh quan của tôn 

giáo có vai trò quan trọng duy trì gia đình bền vững.  

Trong lịch sử và hiện tại, phần lớn gia đình Việt Nam đều chịu ảnh hưởng 

tôn giáo, tuy nhiên, các gia đình Việt Nam hiện nay ít duy trì cấu trúc đa thế hệ 

"tam đại đồng đường" hay "tứ đại đồng đường", bởi trong bối cảnh xã hội đương 

đại, nhiều người đi làm ăn xa, vào các khu công nghiệp làm việc,… Tuy nhiên, 

chúng ta vẫn thấy được vai trò của tôn giáo trên phương diện giáo dục về mặt 

đạo đức, nhân cách, tôn ti trật tự "kính trên nhường dưới", hiếu thảo, thờ cúng tổ 

tiên, tình yêu thương,...  

Trên phương diện kinh tế, gia đình còn là một đơn vị kinh tế của xã hội. 

Bởi muốn có một xã hội phát triển lành mạnh thì trước hết từng tế bào phải phát 

triển bền vững, để xã hội tồn tại và phát triển, đúng như quan điểm của Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ: "Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng 

gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện tốt bình đẳng giới, sự 

 
149 Đặng Cảnh Khanh, Lê Thị Quý (2007), Gia đình học, Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội, tr.11. 
150 Đặng Cảnh Khanh, Lê Thị Quý (2007), Sđd, tr 89. 
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tiến bộ của phụ nữ; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền trẻ em"151. Kinh tế gia 

đình rất quan trọng và với những gia đình tôn giáo thì việc phát triển kinh tế 

cũng dựa trên nền tảng giới luật của mỗi tôn giáo. Những giới luật này hầu hết 

đều hướng đến sự ngay thẳng, chân chính trong làm ăn kinh tế của mỗi tín đồ.  

Như thế, trong bất kỳ giai đoạn nào, sự phát triển của xã hội đều phụ 

thuộc vào sự phát triển bền vững của gia đình. Việc quan tâm đến hạnh phúc gia 

đình, duy trì gia đình bền vững, hạnh phúc là hướng đi đúng cho việc tạo dựng 

một xã hội phát triển ổn định. Vấn đề này nhìn từ phương diện tôn giáo, chúng 

ta sẽ thấy rõ hơn vai trò của tôn giáo trong việc duy trì gia đình hạnh phúc, phát 

triển bền vững, nhất là gia đình tôn giáo với những ảnh hưởng từ quan niệm của 

tôn giáo đến mỗi thành viên trong gia đình.  

Tuy nhiên, có thể thấy, quan niệm về gia đình bền vững hay gia đình hạnh 

phúc ở mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng hay mỗi dân tộc không đồng nhau, nhất là 

gia đình không tôn giáo. Một bộ phận cho rằng, gia đình hạnh phúc hay bền 

vững là cần có điều kiện vật chất đầy đủ, tiện nghi,… song cũng có một bộ phận 

gia đình quan niệm để duy trì gia đình bền vững, hạnh phúc không nhất thiết 

phải đầy đủ vật chất, điều kiện kinh tế dư giả mà quan trọng hơn đối với họ là sự 

yêu thương giữa các thành viên, chia sẻ trách nhiệm, nghĩa vụ của từng thành 

viên trong gia đình,… Nhìn chung, dù quan niệm nào thì mỗi thành viên trong 

gia đình tôn giáo cần phải phấn đấu và thực hiện trọn vẹn bổn phận, trách nhiệm 

của mình. Bởi gia đình nào muốn duy trì một cách bền vững, hạnh phúc thì 

không thể không đáp ứng đầy đủ các điều kiện vật chất như ăn, ở, mặc, đi lại và 

các điều kiện tinh thần như tình yêu thương, sự gắn kết,… khiến cho các thành 

viên trong gia đình được hạnh phúc152,… 

 
151 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - 

Sự thật, Hà Nội, tr.126 
152 Trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới được biên soạn hàng năm bởi Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững 

của Liên Hợp Quốc (UN Sustainable Development Solutions Network).Theo đó, Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 

2018, Việt Nam xếp thứ 95 trong bảng xếp hạng 156 quốc gia, trong đó, Singapore là nước hạnh phúc nhất ở khu 

vực Đông Nam Á và được xếp thứ 34 toàn cầu. Đến năm 2020, theo Báo cáo Chỉ số hạnh phúc năm 2020 của 

Liên hợp quốc cho thấy Việt Nam đã vươn lên chiếm vị trí thứ 83. Trong báo cáo này có 06 tiêu chí hạnh phúc 

là: thu nhập, tự do, tin tưởng, tuổi thọ, hỗ trợ xã hội và sự hào phóng 

 



 139 

Thực tế, gia đình Việt Nam hiện nay đã và đang đối mặt mới nhiều thách 

thức mà các nghiên cứu đã chỉ ra, đó là trong bối cảnh hiện đại hóa, công nghiệp 

hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng khiến cho nhiều gia đình 

có nguy cơ tan rã bởi tình trạng suy thoái đạo đức, bất ổn trong kinh tế, bất an 

trong lối sống,… Trong bối cảnh này, nhiều người rơi vào cám dỗ vật chất, chạy 

theo các nhu cầu khoái lạc hay mải mê kiếm tiền nên ít thời gian dành cho gia 

đình, thậm chí cả chăm sóc bản thân,… khiến cho tình cảm gia đình phai nhạt, 

con cái dần dần sống xa rời cha mẹ, sự kính trên nhường dưới của con trẻ giảm 

sút, bổn phận hiếu kính không trọn vẹn. Thậm chí, có gia đình, con cái có biểu 

hiện cư xử thô bạo, vô lễ với ông bà,… Hệ lụy là, thế hệ sau sẽ chịu ảnh hưởng 

từ những hành vi này của người đi trước. Và trong các mối quan hệ gia đình, cơ 

bản nhất là quan hệ vợ chồng. Nếu như mối quan hệ này tốt đẹp thì việc duy trì 

hạnh phúc gia đình bền vững dễ dàng, nhưng ngược lại, mối quan hệ này không 

được nuôi dưỡng thì dễ xảy ra mâu thuẫn, nhất là khi điều kiện vật chất thiếu 

thốn, kinh tế gia đình không đảm bảo,… Tuy nhiên, có nhiều trường hợp với 

những gia đình tôn giáo, dù hạnh phúc vợ chồng không được tốt, nhưng do ảnh 

hưởng từ triết lý, giới răn hay giới luật tôn giáo mà họ vẫn tìm được những điểm 

chung để duy trì gia đình, tránh tình trạng ly hôn, con cái bị chia cắt,… Nhìn 

chung, quan hệ vợ chồng là mối quan hệ nền tảng, có khả năng liên kết chặt chẽ 

hay lỏng lẻo tất cả các thành viên trong gia đình.  

Trong xu hướng hiện nay, vị trí, vai trò của người vợ, người phụ nữ trong 

gia đình dần dần bình đẳng hơn với người chồng, và phù hợp với xu thế phát 

triển của xã hội. Song, nhiều gia đình vẫn duy trì quyền lực thuộc về người 

chồng và thường dẫn đến hệ quả người vợ bị đối xử thô bạo bởi người chồng, 

dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình. Ngược lại, cũng có thể thấy, xu hướng bình 

đẳng khiến cho nhiều người vợ, phụ nữ trở nên kiêu căng hay thiếu thủy 

chung,… tất cả không đảm bảo cho gia đình hạnh phúc, duy trì tính bền vững. 

Trong tình hình như vậy, có thể thấy vai trò của các tôn giáo trong việc duy trì 

gia đình bền vững, hạnh phúc là không nhỏ. Ở đây, chúng tôi chỉ điểm một số 
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tôn giáo lớn, tiêu biểu đang hiện diện ở Việt Nam nhằm phân tích vai trò của nó 

đối với vấn đề này.  

Với Phật giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong quá trình hoằng pháp đã 

nhiều lần đưa ra lời khuyên răn về ứng xử trong gia đình cho tín đồ tại gia. Khái 

quát nhất, đối với tín đồ Phật giáo nói chung, Đức Phật luôn khuyến khích tín đồ 

duy trì đời sống phạm hạnh, đạo đức nhằm có được sự giác ngộ, giải thoát. Song 

đối với tín đồ Phật giáo tại gia, Đức Phật luôn khuyến khích họ tuân thủ những 

giới răn – Ngũ giới và thực hành làm những việc thiện lành – Thập thiện. Và có 

thể thấy, trong những gia đình Phật tử thuần thành, không chỉ tư tưởng từ bi hỷ 

xả mà còn là những giới răn, thực hành thiện nghiệp luôn hiện diện, phổ biến 

trong những gia đình này và cộng đồng ưu chuộng Phật giáo. Tư tưởng, giáo lý 

Phật giáo luôn khuyến nhủ con người làm việc thiện, tránh xa việc các, có trách 

nhiệm với hành động của mình: “Làm dữ ở nơi ta mà ô nhiễm cũng bởi ta; làm 

lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh 

được”. Đối với các thành viên trong gia đình Phật tử, vai trò hay giá trị của của 

Phật giáo còn hướng các thành viên sống theo tinh thần Lục hòa. Cụ thể hơn là 

trong kinh Giáo thọ Thi ca la việt cho biết Đức Phật không chỉ giảng giải cho 

Thi Ca La Việt về nghi lễ mà còn là cách ứng xử trong gia đình, với cha mẹ, với 

vợ con với bạn bè, thầy cô và cả những người giúp việc và ngược lại, cha mẹ 

ứng xử với con cháu, vợ con ứng xử với ông bà, với thầy trò, người giúp việc,… 

có thể nói, với bộ kinh này đã cho thấy rõ vai trò của Phật giáo có ảnh hưởng rất 

lớn đến gia đình Phật tử. Trước hết là thể hiện tinh thần bình đẳng giữa con 

người với con người, đồng thời còn là nghĩa vụ và quyền lợi của các thành viên 

trong gia đình. Như thế, các giá trị và vai trò của Phật giáo có nhiều điểm tích 

cực, phù hợp với việc duy trì gia đình bền vững, hạnh phúc trong bối cảnh Việt 

Nam đương đại. Nói cách khác, tinh thần bình đẳng nhưng gắn với trách nhiệm 

và nghĩa vụ và cao hơn cả là tinh thần từ bi, tha thứ, hiếu thảo, sẻ chia,… là bí 

quyết duy trì gia đình bền vững, hạnh phúc. Bởi hoàn thành nghĩa vụ trách 
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nhiệm của bản thân trong gia đình cũng là hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm với 

cộng đồng, xã hội, vì gia đình là tế bào xã hội là vậy. 

Với Công giáo và Tin lành, mặc dù Kinh thánh chứa đựng nhiều yếu tố 

huyền thoại, song ở đó, chúng ta vẫn thấy được vai trò của hai tôn giáo này đối 

với việc duy trì gia đình bền vững, hạnh phúc. Cụ thể là ở 10 điều răn của Chúa 

ban cho con người, trong đó có đến 07 điều răn quy định ứng xử giữa con người 

với con người trong gia đình và cộng đồng, còn lại 03 điều răn ứng xử con 

người với Chúa. Như thế, trên phương diện khái quát, hệ giá trị và vai trò cốt lõi 

của Công giáo và Tin lành đề cao lòng yêu thương (yêu người). Từ đó, mọi tín 

đồ Công giáo và Tin lành trước khi hành động đều phải cân nhắc điều gì nên 

làm và điều gì không nên làm để tránh tổn hại cho mình, cho người,… Ở 

phương diện gia đình, hệ giá trị và vai trò của Công giáo chính là ở việc khuyên 

răn con người làm tròn bổn phận của cha mẹ với con cái; con cái với cha mẹ; đó 

còn là sự đề cao lòng chung thủy của vợ và chồng; đề cao phẩm giá con người 

và tôn trọng sự sống (cấm nạo phá thai, tra tấn, hiếp dâm, khiêu dâm, mại 

dâm,…); đồng thời còn nghiêm cấm việc bất kính với ông bà cha mẹ, trộm cắp, 

nói dối, đố kỵ,… Như thế, có thể thấy vai trò của Công giáo đối với vấn đề này 

là hướng con người sống trong sạch, thể hiện tinh thần yêu thương con người và 

rộng ra ngoài cộng đồng, xã hội. Bên cạnh đó, vai trò của Công giáo còn nghiêm 

cấm tín đồ mê tín, thờ đa thần,… Còn với đạo Tin lành, cũng như Công giáo đề 

cao tình yêu thương. Song trước hết là yêu thương bản thân mình rồi mới đem 

yêu thương đến người khác. Nghĩa là, Tin lành khuyến khích hành động bằng 

những việc làm cụ thể, nhấn mạnh vị trí, vai trò, trách nhiệm cá nhân trong gia 

đình và cộng đồng trên cơ sở những điều răn dạy trong Kinh thánh. Trên phương 

diện gia đình, Tin lành rất coi trọng và đề cao gia đình là tế bào xã hội. Xem gia 

đình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, nhân cách con 

người. Cụ thể, đạo Tin lành chỉ ra mối quan hệ gắn bó, khăng khít giữa cha mẹ 

và con cái, giữa vợ và chồng, phải hiếu thảo với cha mẹ, con cái phải nghe lời 

cha mẹ,… Cấm: “Không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa 
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những điều ghen ghét, giết người, cãi lậy, dối trá, giân dữ, hay mách, gièm chê, 

chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, 

không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, 

không có lòng thương xót”153. Như thế, vai trò của Công giáo và đạo Tin lành 

đều hướng tín đồ sống với bổn phận, trách nhiệm với gia đình, tránh sự gian ác, 

tham lam,… điều này hướng gia đình phát triển hài hòa, bền vững và hạnh phúc 

trong suốt tiến trình lịch sử của các tôn giáo này. 

 Ở Việt Nam, tại điều 69, Hiến chương cùa Hội Thánh Tin lành Việt Nam 

(miền Nam) còn quy định rất rõ như sau: “mọi người phải tôn trọng hôn nhân, 

chung thủy một vợ một chồng, Hội Thánh không chấp nhận li hôn, ngoại trừ 

trường hợp ngoại tình; Lời Chúa lên án những hình thức luyến ái như đồng tính, 

tiền hôn nhân, ngoại hôn nhân, đa thê, loạn luân, vô luân...; Vợ chồng, cha mẹ, 

con cái và mọi người trong gia đình phải có lòng hiếu thảo, vâng phục, thương 

yêu, trung tín, thủy chung và tôn trọng nhau”. Như vậy, có thể thấy những điều 

răn và quy định phù hợp với truyền thống gia đình Việt Nam và phù hợp với quy 

định của luật pháp Việt Nam theo tinh thần hôn nhân tự nguyện, một vợ một 

chồng, vợ chồng bình đẳng,… 

Với Islam giáo, giáo lý cho thấy rõ vai trò của tôn giáo này trong việc duy 

trì gia đình bền vững, hạnh phúc. Theo đó, trên phương diện khái quát, những 

hành động, hành vi ứng xử của tín đồ đối với người thân, người thân cận là quan 

trọng, và họ không quan trọng là người nào đó giàu hay nghèo, cao sang danh 

giá hay chưa cao sang danh giá. Nghĩa là trong gia đình hay cộng đồng Islam 

giáo không phân chia đẳng cấp, mọi người đều bình đẳng154. Điều này thể hiện 

vai trò rất lớn đối với việc duy trì gia đình bền vững và hạnh phúc. Điểm đáng 

chú ý là, việc sở hữu tài sản thì Islam giáo không đề cao và khuyên tín đồ nên hạ 

thấp mình. Đối với những người có đức hạnh thì giáo lý Islam giáo khuyên răn 

tin đồ ngưỡng mộ trên tinh thần hướng thượng. Tín đồ thường được khuyên 

 
153 Rô 1: 29-31 
154 Harold G.Keonig và Saad Al Shohaib (2014). Health and Well-being in Islamic Societies: Background, 

research and applications, Nxb. Springer, p.38. 
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rằng, hãy nên so sánh mình với những người kém may mắn hơn mình để có thể 

nhận thức được về sự bình đẳng. Trên phương diện gia đình, cũng như nhiều tôn 

giáo khác, Islam giáo có những quy định hay lời khuyên rất cụ thể cho tín đồ 

trong việc ứng xử gia đình. Trước hết đó là đề cao tinh thần hiếu kính : “hãy ăn 

ở tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai người (cha mẹ) hoặc cả hai người (cha 

mẹ) sống với ngươi đến tuổi già, chớ nói tiếng vô lễ với hai người (cha mẹ), và 

chớ xua đuổi hai người, và phải ăn nói với hai người lời lẽ tôn kính”155. Như thế, 

hiếu kính với cha mẹ là điểm quan trọng hàng đầu trong ứng xử gia đình, bởi 

nếu tín đồ nào không hiếu kính cha mẹ là trái với lời dạy của Thượng đế, và bất 

hiếu được quy định là trọng tội. Trên phương diện tôn giáo, kính thờ Thượng đế 

cũng chính là thể hiện lòng yêu thương, sự hiếu thảo, tránh làm tổn thương cha 

mẹ. Cho dù cha mẹ là người ngoại đạo cũng phải hiếu kính. Nói cách khác, 

trong mối quan hệ gia đình, hiếu kính cha mẹ có vị trí hàng đầu, người chồng 

không được coi trọng vợ con hơn cha mẹ. Sự hiếu kinh cha mẹ còn là thường 

xuyên mua quà tặng cha mẹ, đặc biệt là giáo lý Islam giáo khuyến khích chăm 

sóc cha mẹ khi còn sống hơn là sự thờ kính khi cha mẹ đã khuất. Có thể nói, vai 

trò của Islam giáo trong việc duy trì gia đình bền vững, hạnh phúc không chỉ là 

sự bình đẳng mà còn là đề cao lòng hiếu kính đối với cha mẹ hơn các mối quan 

hệ khác. Bên cạnh đó, Islam giáo cũng như nhiều tôn giáo khác cấm ngoại tình, 

đánh bạc, cho vay nặng lãi,… đồng thời đề cao sự công bằng với mọi người, đức 

tính khiêm tốn trong ứng xử,… 

Với đạo Cao Đài, trong giáo lý đã cho thấy vai trò của tôn giáo này trong 

việc duy trì gia đình bền vững và hạnh phúc. Tân luật, Pháp Chánh chuyền và 

Thánh ngôn hiệp tuyển đã nêu khá cụ thể về việc đề cao việc tín đồ phải tuân thủ 

Ngũ giới như sau:  

“1. Không sát sinh;  

 
155  Kinh Qur’an, tr284 
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2. Cấm trộm cướp; lấy ngang, lường gạt của người, hoặc mượn vay không 

trả, hoặc chứa đồ gian, hoặc lượm lấy của rơi, hoặc sanh lòng tham của quấy để 

ý hại cho người mà lợi cho mình, cờ bạc gian lận;  

3. Cấm lấy vợ người, thả theo đàn điếm, xúi giục người làm loạn luân 

thường, hoặc thấy sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lời gieo tình huê nguyệt (vợ chồng 

không gọi tà dâm);  

4. Cấm say mê rượu thịt, ăn uống quá độ, rối loạn tâm thần, làm cho náo 

động xóm làng, hoặc miệng ước rượu ngon, bụng mơ đồ mỹ vị 

5. Cấm xảo trá láo xược, gạt gẫm người, khoe mình, bày lỗi người, 

chuyện quấy nói phải, chuyện phải thêu dệt ra quấy, nhạo báng, che bai, nói 

hành kẻ khác, xúi giục người hờn giận, kiện thưa xa cách, ăn nói lỗ mãng, thô 

tục, chửi rủa người, hủy báng tôn giáo, nói ra không giữ lời hứa156.  

Ngoài ra, tín đồ phải trau dồi đức hạnh theo Tứ đại điều quy. Trong Tân 

luật ghi rõ như sau:  

“- Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ. 

Lấy lễ hòa người. Lỡ làm lỗi, phải ăn năn chịu thiệt.  

- Chớ khoe tài đừng cao ngạo quên mình mà làm nên cho người. Giúp 

người nên Đạo. Đừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp người hiền.  

- Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả. Đối với trên, 

dưới đừng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, đưới gián trên đừng thất khiêm cung.  

- Trước mặt sau lưng, cũng đồng một bực, đừng kỉnh bước rồi đi sau”157. 

Như thế, trên phương diện này, có thể thấy toàn bộ những điều khuyên 

răn hay nói cách khác là giáo lý đạo Cao Đài có vai trò lớn trong ứng xử gia 

đình và qua những hoạt động cộng đồng của tín đồ đạo Cao Đài. Tiêu biểu hơn 

cả là tinh thần yêu thương, nhẫn nhịn, hòa thuận, tương trợ nhau khi hoạn nạn, 

cần kiệm, khiêm cung,…  

 
156 Xin xem chi tiết tại: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Hội Thánh giữ bản 

quyền, Nhà in Giáo hóa Thiếu nhi Thủ Đức, tr 12-13. 
157 Xin xem chi tiết tại: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 13-14. 
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Trên phương diện gia đình, vai trò của đạo Cao Đài trong việc duy trì gia 

đình bền vững hạnh phúc tiêu biểu nhất là ở việc đề cao rèn luyện phẩm chất 

đạo đức cá nhân trong gia đình và hướng đến một cuộc sống đơn giản nhưng hài 

hòa, trên tinh thần khiêm cung và độ lượng. Ở gia đình, các thành viên được 

sống trong tình yêu thương, độ lượng, vị tha và có trách nhiệm. Tín đồ đạo Cao 

Đài cho rằng, cuộc sống nơi trần thế là sự nỗ lực không ngừng rèn luyện phẩm 

hạnh để trở về với Thượng đế. Nghĩa là khi sống trong gia đình hay cộng đồng, 

mọi ứng xử đều tuân theo hành động làm lành lánh dữ, ăn chay và giữ gìn luật 

đạo. Trong gia đình hay trong cộng đồng, tín đồ đạo Cao Đài phải biết giúp đỡ 

người khác, họ xem đây là trách nhiệm và cũng là khuyên nhủ các thành viên 

trong gia đình và ngoài gia đình tu dưỡng đạo đức như mình. Đối với họ, việc tu 

dưỡng đạo đức cá nhân là giúp họ gần với Thượng đế.  

Nhìn chung, với gia đình và rộng hơn là cộng đồng xã hội, vai trò của đạo 

Cao Đài là giúp tín đồ sống có trách nhiệm với gia đình, hướng về tu dưỡng đạo 

đức bản thân: “Phải giữ tam cang, ngũ thường là nguồn cội của nhơn đạo; nam 

thì hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ; nữ thì tùng phụ, tùng phu, tùng tử và 

công, dung, ngôn, hạnh158”. Như thế, có thể thấy giáo lý đạo Cao Đài có ảnh 

hưởng từ Nho giáo, đó là việc lấy “tam cương”, “ngũ thường” là cội nguồn của 

đạo làm người. Nghĩa là xem trọng năm quan hệ (ngũ thường) là vua – tôi; cha – 

con; anh – em; chồng- vợ và bè bạn. Trong đó, có ba quan hệ được xem trọng 

hơn cả là vua – tôi; cha – con; chồng – vợ (quân thần; phu tử; phu phụ) gọi là 

Tam cương. Trong tam cương, vua – cha – chồng phải có trách nhiệm yêu 

thương người dưới (tôi, con, vợ) và tôi, con, vợ phải biết kính nhường, thương 

yêu, biết ơn người trên. Với cách ứng xử như vậy sẽ làm cho gia đình thuận hòa, 

êm ấm, rộng hơn là xã hội hòa mục. Ngoài ra, giáo lý đạo Cao Đài còn coi trọng 

tinh thần cần kiệm, vợ chồng phải chung thủy và dạy dỗ con cái chu đáo, biết 

 
158 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 19. 
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giúp đỡ người khác159… Như thế, có thể thấy rõ vai trò của tôn giáo này trong 

việc duy trì gia đình bền vững và hạnh phúc hiện nay. 

Với Phật giáo Hòa Hảo, có thể thấy trong giáo lý của tôn giáo này được 

kế thừa từ nhiều tôn giáo, song tiêu biểu nhất là Phật giáo với nền tảng cơ bản là 

“Học Phật tu nhân”. Trong đó “Bát nhẫn” là sợi chỉ đỏ hướng dẫn tín đồ rèn 

luyện trở thành con người giàu tình yêu thương, khoan dung, độ lượng, vị tha,…  

“Nhẫn năng xử thế thị nhơn hiền 

 Nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên 

 Nhẫn giả hương lân hòa ý hỉ 

 Nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên 

 Nhẫn tâm nhựt nhựt thường an lạc 

 Nhẫn tánh miên miên đắc bảo tuyền 

Nhẫn đức bình an tiêu vạn sự 

Nhẫn thành phú quới vĩnh miên miên.” 

Việc thực hành giáo lý giúp tín đồ loại bỏ vô minh, mê muội, diệt trừ 

tham dục và qua đó bồi dưỡng tinh thần Tứ ân. Tứ ân là bốn ân mà tín đồ Phật 

giáo nói chung và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng phải ghi nhớ tạc dạ để báo 

đáp, đó là: Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân tam bảo, Ân đồng bào và nhân 

loại. Tứ ân trong phật giáo Hòa Hảo là sự tiếp thu Tứ ân trong giáo lý Phật 

giáo160, song có tính cải biến nhằm phù hợp với tình hình thực tế của Giáo chủ 

Phật giáo Hòa Hảo. Do đó, Tứ ân ở Phật giáo Hòa Hảo nêu cao ý thức dân tộc, 

xã hội và tinh thần yêu nước. Trên phương diện duy trì gia đình bền vững, hạnh 

phúc, vai trò của Phật giáo Hòa Hảo nổi trội ở nếp sống gia đình, ứng xử giữa 

các thành viên trong gia đình và trong cộng đồng xã hội. Đó là việc đề cao “hiếu 

thuận” và “nhẫn nhịn” trong gia đình, hướng các thành viên trong gia đình sống 

đời sống trong sạch, cao thượng. Và có thể thấy “Bát nhẫn” không chỉ được xem 

là sợi chỉ đỏ để tín đồ tu tập rèn luyện (Hạnh nhẫn) mà còn là chuẩn mực ứng xử 

 
159 Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Tân Luật, Sđd, tr 19-20. 
160 Tứ Ân trong kinh Đại thừa bao gồm: Ân phụ mẫu, Ân chúng sinh, Ân quốc vương, Ân tam bảo. 
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trong gia đình, ứng xử trong cộng đồng tín đồ theo tôn giáo này. Cụ thể, trong 

gia đình, người cha được xem là chủ nhà nên việc giáo dục con cái và khi con 

lớn thì dựng vợ gả chồng cho chúng đều do người cha quyết định. Bổn phận của 

con cháu đối với ông bà cha mẹ là phải tôn thờ, hiếu kính và được ví như tín đồ 

tôn thờ Đức giáo chủ, đó chính là “ân tổ tiên cha mẹ”. Phật giáo Hòa Hảo coi 

trọng ông bà cha mẹ là vì họ trải rất nhiều khó nhọc sinh ra và nuôi dưỡng con 

cái, nên con cái phải biết ơn cha mẹ. Nếu như cha mẹ có lầm lỗi, trái với luân 

thường đạo lý thì con cái phải tìm cách khuyên ngăn. Điểm nhấn của Phật giáo 

Hòa Hảo là con cái phải có trách nhiệm, bổn phận báo đền cho mẹ. Không để 

cho cha mẹ thiếu ăn thiếu mặc, anh em phải hòa thuận trên kính dưới nhường 

nhằm tạo hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó, vai trò của Phật giáo Hòa Hảo trong 

vấn đề hôn nhân cũng khá đặc biệt. Hôn nhân là nền tảng thành lập gia đình, 

trong đó mối quan hệ vợ - chồng là cơ bản. Người chồng là chủ nhà nhưng phải 

là người chủ mẫu mực, chung thủy và có trách nhiệm giúp đỡ vợ trong công 

việc gia đình, và biết làm vui lòng vợ. Người vợ phải có nhiệm vụ đáp lại tình 

cảm của người chồng, thực hiện thiên chức làm vợ làm mẹ, chăm sóc bố mẹ, thờ 

kính ông bà,… Như thế, có thể thấy Phật giáo Hòa Hảo có ảnh hưởng từ Phật 

giáo, nhất là kinh Giáo thọ Thi ca la việt.  Như thế, vai trò của Phật giáo Hòa 

Hảo là khuyên răn tín đồ duy trì cuộc sống gia đình hài hòa, thủy chung,… 

hướng đến một gia đình hạnh phúc bền vững, bao dung, hướng thiện. Điều này 

thể hiện rõ trong các ngày lễ lớn của Phật giáo Hòa Hảo khi người đứng đầu gia 

đình thường xuyên nhắc nhở, dạy bảo con cháu phải thực hành nghiêm túc 

những điều răn do Giáo chủ đã dạy.  

Ngoài ra, trong giáo lý Phật giáo Hòa Hỏa luôn bài trừ mê tín dị đoan, 

điều này thể hiện rõ trong nghi thức thờ cúng trong gia đình tín đồ. Như chúng 

ta biết, nơi trang trọng nhất trong gia đình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, phía trên 

thờ Tam bảo (Phật pháp tăng), phía dưới là ban thờ tổ tiên ông bà, trước sân là 

ban thờ Thông thiên. Ngôi tam bảo là tấm Trần dà. Ban thờ tổ tiên ông bà chỉ là 

một bát hương và trong những bữa cơm hằng ngày có những gì thì dâng cúng 
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như vậy: “Nếu trong nhà chật, nội bàn Thông Thiên với một lư hương không 

cũng được… Kẻ nào phải ở chung đậu với người khác không có tu hiền hay 

không cùng một Đạo với mình hoặc nhà cửa chật hẹp quá không có chỗ phượng 

thờ, thì đến giờ cúng kiếng chỉ vái thầm và niệm Phật trong tâm cũng đặng” hay 

“Đi làm ruộng đến thời cúng, ngó về hướng Tây nguyện rồi xá bốn phương. Còn 

đi xa nhà thì nguyện tưởng trong tâm cũng được” hoặc “Có nhang thì đốt, không 

có thì nguyện không”. Theo quan niệm của tín đồ, người qua đời không dùng 

được nên dâng cúng chỉ là hình thức để tỏ lòng nhớ ơn sinh thành, nuôi dưỡng. 

Ngoài ra, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không thờ vị thần nào mà không rõ lai lịch. 

Giáo lý khuyên tín đồ không tìm đến thầy cúng, thầy bùa,… nghĩa là khuyên tín 

đồ tránh xa bói tón, mê tín,... Nhìn chung, trên phương diện này, có thể thấy 

trong nghi thức thờ phụng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chủ yếu là niềm tin và 

sự chuyển hóa niềm tin qua hành động tu tâm dưỡng tính, kính trọng ông bà tổ 

tiên, sùng kính tam bảo, làm việc thiện giúp người giúp đời.  

Tóm lại, có thể thấy vai trò của tôn giáo trong việc duy trì gia đình bền 

vững, hạnh phúc thể hiện trên nhiều phương diện khác nhau, trong đó tiêu biểu 

là vai trò tham gia vào: 

- Xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ: Đây có thể xem là vai trò quan 

trọng của các tôn giáo trong việc xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc. Các 

thành viên trong gia đình tùy theo vị trí, khả năng của mình cùng chia sẻ cùng 

được hưởng môi trường giáo dục và có cơ hội học tập, nghỉ ngơi,… Bởi mỗi 

thành viên đều có nhiệm vụ và trách nhiệm khác nhau, chẳng hạn, tùy theo từng 

quan điểm của tôn giáo mà vai trò người chủ gia đình phải có trách nhiệm, nghĩa 

vụ đối với cha mẹ và con cái, nhưng phải tôn kính ông và cha mẹ, với con cái 

phải chăm sóc yêu thương, với người vợ phải thủy chung, giúp đỡ,… và ngược 

lại, trách nhiệm, nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ là biết vâng lời, chăm chỉ 

học hành,… người vợ phải biết cách ứng xử tôn kính bố mẹ, người chồng,… 

Vai trò của tôn giáo về xây dựng gia đình bình đẳng, hòa thuận, hạnh phúc 

không chỉ thể hiện ở giáo lý suông mà thực tế đã thấm sâu trong các gia đình 
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toon giáo. Vì thế, chúng ta cần nhìn nhận đầy đủ hơn vấn đề này trong bối cảnh 

hiện nay 

-  Tham gia vào bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp: Tư tưởng 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh  và quan điểm của Đảng đều khẳng định vai trò của 

tôn giáo, coi giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo là nguồn lực quan 

trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, việc giữ gìn và phát 

huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

tôn giáo phát huy nhiều hơn nữa vai trò của mình trong việc duy trì ggia đình 

bền vững, hạnh phúc và qua đó làm cho đời sống xã hội thêm tốt đẹp, góp phần 

không nhỏ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Bởi “Văn hóa 

gia đình là hệ thống những giá trị, chuẩn mực điều tiết mối quan hệ giữa các 

thành viên trong gia đình và mối quan hệ giữa gia đình với xã hội, phản ánh bản 

chất của các hình thái gia đình đặc trưng cho các cộng đồng, các tộc người, các 

dân tộc và các khu vực khác nhau được hình thành và phát triển qua lịch sử lâu 

dài của đời sống gia đình, gắn liền với những điều kiện phát triển kinh tế, môi 

trường tự nhiên và xã hội”161. Từ đây, có thể thấy vai trò của tôn giáo trong vấn 

đề này là rất lớn, vì gia đình là môi trường quan trọng trong việc giáo dục đạo 

đức, nhân cách con người, là nơi trao truyền nhiều giá trị văn hóa truyền thống 

của dân tộc. Gia đình là nơi nuôi dưỡng, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc. Bởi trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được 

hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng 

bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, 

yêu quê hương, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu 

học, cần cù và sáng tạo trong lao động, bất khuất kiên cường vượt qua mọi khó 

khăn thử thách đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp trong suốt quá trình 

lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc và phát huy trong giai đoạn hiện nay. 

Để có được truyền thống này, có thể nói, các tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, 

 
161  Đào Thị Mai Ngọ (2014), "Văn hóa gia đình Việt Nam: Các giá trị truyền thống và hiện đại",  Khoa học xã 

hội Việt Nam, số 3(76), Tr  112-120. 
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Tin lành, Islam giáo, đạo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hòa là tiêu biểu trong việc 

phát huy vai trò của mình trong đời sống gia đình. Các giá trị của tôn giáo với 

các quan niệm về từ bi, bình đẳng, bác ái, hiếu nghĩa,... đã nâng cao trách nhiệm 

của mỗi cá nhân đối với gia đình và cộng đồng, điều chỉnh hành vi trong ứng xử 

với các thành viên khác theo tinh thần "kính trên nhường dưới",... Chẳng hạn, 

với Phật giáo, tinh thần Lục hòa, luật Nhân quả, nghiệp báo với việc thực hành 

Ngũ giới cho tín đồ Phật giáo tại gia đã khiến cho cá nhân, gia đình theo Phật 

giáo có những ứng xử tốt đẹp; Với Kitô giáo (Công giáo và Tin lành), tinh thần 

này chủ yếu thể hiện ở 10 điều răn. Trong 10 điều răn, có 03 điều về Thiên Chúa 

và 07 điều khuyên răn con người về đạo đức làm người. Có thể nói, những điều 

răn này có vai trò rất lớn trong việc vun bồi đạo đức cá nhân và gia đình theo 

đạo. Hay triết lý "Kính chúa yêu người" chuyển tải thông điệp vô cùng sâu sắc, 

đó là tình yêu thương, sự cảm thông chia sẻ với những cá nhân, gia đình gặp 

hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Phật giáo Hòa Hảo với tôn chỉ hành đạo là 

“học Phật, tu Nhân” hướng cá nhân và gia đình thực hiện tốt Tứ ân bao gồm: 1. 

Ơn tổ tiên cha mẹ; 2. Ơn đất nước; 3. Ơn Tam bảo; 4. Ơn đồng bào và phương 

châm hành đạo là "Vì đạo pháp, vì dân tộc". Vì thế, Phật giáo Hòa Hảo chú 

trọng việc phát triển giáo lý và công tác từ thiện xã hội sâu rộng đến tín đồ, phù 

hợp với truyền thống "lá lành đùm lá rách" của người Việt Nam. Đạo Cao Đài 

trên tinh thần "lấy thương yêu làm nền tảng, lấy nhân nghĩa làm phương châm, 

lấy phụng sự chúng sinh làm hành động và lấy sự cứu rỗi chân linh làm cứu 

cánh" phục vụ tổ quốc, dân tộc,... đó là những vai trò cơ bản mà tôn giáo đem lại 

cho gia đình, giúp cho gia đình Việt Nam phát triển bền vững, hài hòa. 

Nhìn chung, có thể nói gia đình là nơi nuôi dưỡng, bảo tồn và phát huy 

các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đảng và nhà nước ta từ lâu đã xem 

tôn giáo là nguồn lực trong công cuộc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc. Nhiều phong trào được các đơn vị phát động như “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; “Xây dựng chùa cảnh tinh 

tấn, gương mẫu”, “Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”,... 
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Bên cạnh đó là nhiều phong trào phòng chống tội phạm hay tệ nạn xã hội, các 

phong trào xây dựng nếp sống mới, tiêu biểu là việc hiếu, hỷ theo quy ước, 

hương ước của làng xã, khu dân cư trên tinh thần văn minh, tiết kiệm,... 

-  Tham gia vào giáo dục đạo đức, phẩm hạnh: Theo đó, vai trò của các 

tôn giáo góp phần không nhỏ trong việc duy trì đạo đức gia đình truyền thống 

trước nhiều biến động của xã hội. Đó là duy trì nếp sống gia đình có tôn ti trật 

tự, dù ảnh hưởng của Nho giáo hay Phật giáo, Công giáo hay Tin lành, Cao Đài 

hay Phật giáo Hòa Hảo thì đạo đức gia phong vẫn là cơ bản. Ở đó, hiếu kính, tôn 

thờ cha mẹ là hàng đầu, quan hệ vợ chồng, con cái tùy theo mỗi tôn giáo có sự 

khác biệt đôi chút, nhưng cơ bản là đề cao trách nhiệm của mỗi thành viên trong 

gia đình,… ở phương diện này, khi con người mới sinh ra đã được giáo dục từ 

rất sớm, tạo dựng giá trị, phẩm hạnh của gia đình tôn giáo,… Do đó, với những 

thách thức mà xã hội đương đại đem lại như tình trạng suy thoái đạo đức, nhu 

cầu vật chất, những đam mê nhục dục,… khiến cho nhiều gia đình đứng trước 

nguy cơ tan vỡ, thiếu bền vững thì vai trò của tôn giáo trong việc giáo dục đạo 

đức, nhân cách, phẩm hạnh, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình là rất 

lớn. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, tình trạng ly hôn, gia đình tan vỡ hay thiếu 

hạnh phúc ở những gia đình tôn giáo rất ít so với các gia đình không tôn giáo.  

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển 

với những chuẩn mực đạo đức có giá trị tốt đẹp. Những truyền thống quý báu 

như lòng yêu nước, yêu quê hương, tôn kính ông bà cha mẹ, tình nghĩa thuỷ 

chung, cần cù sáng tạo trong lao động,… đã được nhiều thế hệ gia đình Việt 

Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt tiến trình lịch sử dân tộc. Mặc dù 

mỗi giai đoạn lịch sử, cấu trúc và quan hệ gia đình thay đổi nhằm phù hợp với 

từng bối cảnh xã hội, song về cơ bản nhiều giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống 

gia đình Việt Nam vẫn được gìn giữ và phát huy. 

Gia đình bền vững, hạnh phúc sẽ có những tác động đến cộng đồng, thức 

đẩy xã hội vận động, phát triển. Song, để có gia đình bền vững, hạnh phúc thì 

không chỉ có sự "no ấm, bình đẳng, tiến bộ" mà còn là nơi hội tụ tổng thể những 
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nét đẹp đạo đức văn hoá của mỗi gia đình, thể hện ở tinh thần trên kính dưới 

ngường, hiếu nghĩa, làm tròn bổn phận, trách nhiệm của các thành viên,… ở 

những điểm này, có thể nói, các tôn giáo đã và đang đảm nhận tốt vai trò của 

mình trong việc duy trì gia đình bền vững, hạnh phúc, có khả năng hạn chế 

nhiều tư tưởng, lối sống khác lạ đến từ bên ngoài, từ cuộc sống hiện đại như lối 

sống buông thả, theo đuổi vật chất,… Vai trò của tôn giáo còn là sự điều tiết các 

mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, tổ chức cuộc sống tinh thần và 

vật chất, trao truyền những giá trị truyền thống, tiếp thu những giá trị văn hóa 

mới nhằm vui bồi cho văn hóa gia đình. Hướng đến giáo dục gia đình có sự kết 

hợp truyền thống với hiện đại, tạo sứ mạnh cho gia đình Việt Nam. Nói cách 

khác, vai trò của tôn giáo là đem lại những giá trị đặc biệt quan trọng cho mỗi 

gia đình, nhất là những gia đình theo tôn giáo, khiến cho gia đình phát triển theo 

hướng bền vững, hạnh phúc, góp phần làm cho xã hội phát triển hài hòa. 

Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về phát 

huy vai trò của tôn giáo trong việc đoàn kết đồng bào tôn giáo: "Tôn giáo, tín 

ngưỡng là nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân. Đạo đức tôn 

giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới". Trong Nghị 

quyết số 03-NQ/TW, ngày 16-7-1998 của Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII Về 

xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

nêu rõ: “Khuyến khích ý tưởng công bằng, bác ái, hướng thiện... trong tôn giáo, 

đồng thời tuyên truyền giáo dục khắc phục mê tín dị đoan; chống việc lợi dụng 

tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện ý đồ chính trị xấu”162. Và khẳng định sự cần thiết 

phải “Giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ 

tiên, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và nhân dân. Nghiêm cấm sự 

phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, nghiêm 

cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan”163, và “Phát huy 

 
162 Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 67 
163 Văn kiện Hội nghị Trung ương 7 khóa IX, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2003, tr. 49 
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giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của tôn giáo cho sự nghiệp 

phát triển đất nước”164.  

3.2. Vai trò của tôn giáo trong việc duy trì truyền thống hiếu thảo trong gia 

đình 

Với người Việt, truyền thống hiếu thảo không chỉ là nét đẹp trong văn hóa 

gia đình mà còn được xem là giá trị đạo đức căn bản của người Việt Nam, thể 

hiện sâu sắc nhất mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mối 

quan hệ giữa con cháu với ông bà, cha mẹ165. Truyền thống hiếu thảo được xem 

là một trong những giá trị đặc thù của gia đình Việt Nam. Ở tầm rộng hơn, hiếu 

thảo trong gia đình được nâng lên thành truyền thống “uống nước nhớ nguồn” 

để bày tỏ lòng biết ơn của con cháu đối với bậc sinh thành, của thế hệ sau đối 

với thế hệ trước. Với tín ngưỡng truyền thống của người Việt, truyền thống hiếu 

thảo được thể hiện qua chính cách người ta gọi tên tôn giáo này là “thờ cúng tổ 

tiên” hay “đạo Ông Bà”. Người ta thường nhắc đến truyền thống hiếu thảo gắn 

với Nho giáo (đạo Hiếu đứng đầu sáu đức tính của người quân tử theo Nho giáo) 

nhưng trong các tôn giáo khác, hiếu thảo cũng là một trong những giá trị quan 

trọng, được đề cao, thể hiện qua giáo lý, kinh sách của các tôn giáo cũng như 

cách tín đồ thực hành đức tin. Việc hiếu kính cha mẹ được biểu hiện không chỉ 

khi cha mẹ còn sống mà còn trong cách tưởng nhớ cha mẹ sau khi qua đời. Đây 

được xem là một trong những điều răn quan trọng nhất đối với tín đồ mỗi tôn 

giáo. Trong bối cảnh xã hội chuyển mình nhanh chóng theo cơ chế thị trường 

làm biến đổi phần nào những mối quan hệ trong gia đình, đặc biệt trong mối 

quan hệ giữa các thế hệ thì việc giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu thảo là giá 

trị cốt lõi và quan trọng. Vì thế, việc phát huy giá trị của các tôn giáo trong việc 

vun đắp và củng cố truyền thống hiếu thảo đóng vai trò quan trọng trong việc 

xây dựng gia đình Việt Nam bền vững, hạnh phúc.  

 
164 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 171 

 
165 Phạm Thị Khánh (2020), Những biến đổi của “đạo Hiếu” trong gia đình Việt Nam hiện nay. Truy cập tại 

https://vass.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van/nhung-bien-doi-cua-dao-hieu-trong-gia-dinh-viet-

nam-hien-nay-55. Truy cập tháng 8 năm 2020. 

https://vass.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van/nhung-bien-doi-cua-dao-hieu-trong-gia-dinh-viet-nam-hien-nay-55
https://vass.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van/nhung-bien-doi-cua-dao-hieu-trong-gia-dinh-viet-nam-hien-nay-55
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a). Vai trò của tôn giáo trong việc duy trì truyền thống hiếu thảo trong gia 

đình Phật giáo 

Trong các tôn giáo có ở Việt Nam hiện nay, Phật giáo được xem như là tôn 

giáo có nhiều sự gần gũi hơn cả với truyền thống tâm linh của người Việt. Vì 

vậy, trên nhiều phương diện, tôn giáo này có ảnh hưởng không chỉ trong phạm 

vi cộng đồng Phật tử mà còn ảnh hưởng tới nhiều người Việt theo tín ngưỡng 

truyền thống. Có sự pha trộn nhất định giữa một số sinh hoạt của Phật giáo với 

thực hành tín ngưỡng của của đại đa số người Việt. Một trong số đó phải kể đến 

lễ Xá tội vong nhân theo tín ngưỡng truyền thống của người Việt và lễ Vu lan 

báo hiếu của Phật giáo vào ngày rằm tháng Bảy hàng năm. Lễ Xá tội vong nhân 

theo quan điểm của nhiều người Việt đó là dịp để cầu cúng cho các cô hồn, gắn 

với tục cúng cháo, bánh trái,… Khi thực hiện lễ này, người Việt cũng nhân đó 

làm lễ cầu siêu cho gia tiên thể hiện sự hiếu thảo của con cháu đối với bậc sinh 

thành. Còn Lễ Vu Lan báo hiếu vốn xuất phát từ Phật giáo nhưng ngày nay nó 

trở nên phổ biến trong nhiều gia đình. Lễ Vu Lan để tưởng nhớ và báo đáp công 

ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Chính vì thế ngày lễ Vu Lan đã được 

xem là ngày cha mẹ trong Phật giáo. Nội dung của Kinh Vu Lan đề cập đến câu 

chuyện của Mục Kiền Liên – một đệ tử của Đức Phật, sau khi đắc đạo, thấy mẹ 

của mình sống trong cảnh giới quỷ đói, thân hình tiều tuỵ khổ sở. Ngài sử dụng 

năng lực thần thông của mình, đưa bát cơm đến dâng cho mẹ. Mẹ Ngài được 

cơm, lòng tham khởi lên, tay trái che bát, tay phải bốc ăn, nhưng cơm chưa tới 

miệng đã hóa ra lửa, nên không ăn được. Mục Kiền Liên xin Phật chỉ dạy 

phương pháp cứu mẹ ra khỏi cảnh khổ Ngạ quỷ. Đức Phật dạy rằng, phải nhờ 

đến uy lực của tập thể chúng tăng mới cứu được mẹ ông. Vào ngày rằm tháng 

bảy là ngày chư tăng tập trung tự tứ sau 3 tháng an cư kiết hạ thanh tịnh, hãy 

sắm sửa vật dụng cúng dường chư tăng, nhờ chư tăng chú nguyện, mẹ ông mới 

thoát được khổ. Mục Kiền liền vâng lời Phật dạy, thực hành phương pháp báo 

hiếu ấy, nên đã cứu được mẹ. Mục Kiền Liên xin Phật cho phép các phật tử sau 

này được thực hành phương pháp báo hiếu cha mẹ bằng cách cúng dường Vu 
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Lan Bồn để báo đáp ân cha mẹ. Đức Phật khen ngợi và chấp thuận. Từ đó, ngày 

rằm tháng bảy là ngày báo hiếu truyền thống của Phật Giáo. 

Trong quan niệm của Phật giáo, hiếu thảo với cha mẹ là nghiệp lành lớn nhất 

của đời người, là phúc báo mà Phật giáo khuyên nên làm nhất trên đời . Trong 

khi đó, “bất hiếu là tội lớn nhất trong hành vi, lẽ sống của mỗi con người. Người 

nào chẳng đối xử tốt với cha mẹ của họ, thì khó có thể sống tốt, sống thiện với 

người khác được; bất hiếu thì cũng bất nhân. “Điều thiện tối cao không gì hơn 

hiếu, điều ác cùng cực không gì hơn bất hiếu” (Kinh Nhẫn Nhục), “Gặp thời 

không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật” (Kinh Đại Tập); “Quả đất 

người đời cho là nặng, mẹ hiền ơn nặng quá hơn nhiều”. “Núi Tu Di người đời 

cho là cao, cha hiền ơn cao quá hơn nhiều” (Kinh Tâm Địa Quán), “Nếu có 

người vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ đến nghìn muôn năm, cha mẹ ăn uống, 

ngồi nằm, bệnh hoạn, cho đến đại tiểu tiện trên vai, người ấy vẫn không đền 

được ơn cha mẹ”166. Đức Phật kể ra những bổn phận thể hiện lòng hiếu thảo của 

con cái đối với cha mẹ là: Nuôi dưỡng cha mẹ khi cha mẹ già yếu; làm đủ bổn 

phận người con đối với cha mẹ; giữ gìn truyền thống gia đình; bảo vệ tài sản 

thừa tự và làm tang lễ khi cha mẹ qua đời” (Giáo thọ Thi ca la việt, Trường bộ 

kinh IV). Trong Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân, Đức Phật đã nêu ra 10 ân đức 

của cha mẹ: Chín tháng cưu mang khó nhọc, Sợ hãi đau đớn khi sinh, Nuôi con 

cam đành cực khổ, Nuốt cay, mớm ngọt cho con, Chịu ướt, nhường ráo con 

nằm, Nhai cơm sú nước cho con, Vui giặt đồ dơ cho con, Thường nhớ khi con 

xa nhà, Có thể tạo tội vì con, Nhịn đói cho con được no. Cũng bởi thế, chữ hiếu 

trong đạo Phật có nội hàm rất rộng. Nó bao gồm sự mến yêu, cung kính, vâng 

lời, phụng dưỡng khi cha mẹ còn sống và thờ phụng, tưởng nhớ khi cha mẹ đã 

qua đời.  

Theo Phật giáo thì “chữ hiếu trong đạo Phật không chỉ dừng lại ở chỗ nhận 

thức được công ơn của cha mẹ là bao la nên người con phải đền đáp thâm ân đó 

 
166 Hoàng Thúc Lân (2014), Đạo hiếu trong gia đình Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 

10, tr.71. 
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theo các nguyên tắc nhân bản của xã hội mà hơn thế nữa một người con hiếu 

phải còn là một thiện tri thức làm trợ duyên cho cha mẹ trong việc tu tập hướng 

đến sự giác ngộ và giải thoát”. Hiếu theo quan điểm xuất thế gian tức là phải 

biết khéo léo hướng cha mẹ bỏ tà về chính, khuyên cha mẹ làm các việc lành để 

giúp cha mẹ loại trừ các nghiệp ác, để cha mẹ có thể tự mình an lạc và giải thoát, 

như vậy mới gọi là tận hiếu. Trong kinh Tăng Chi đức Phật cũng dạy tương tự: 

“Những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng dâng cúng với của cải vật chất 

tiền bạc thì không bao giờ đủ để đáp đền ơn cha mẹ. Nhưng này các Tỳ-kheo, ai 

đối với cha mẹ không có lòng tin Tam bảo thì khuyến khích cho có lòng tin Tam 

bảo, đối với cha mẹ sống tà giới, thì khuyến khích vào chính giới, đối với cha 

mẹ sinh khởi tham, thì khuyến khích bố thí, đối với cha mẹ tà kiến thì khuyến 

khích vào chính kiến. Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và đáp ơn 

đủ cho mẹ và cha.” Hiếu thảo không chỉ là mến yêu, cung kính, vâng lời, phụng 

dưỡng khi cha mẹ còn sống và thờ phụng, tưởng nhớ khi cha mẹ đã qua đời, mà 

còn là việc hướng cha mẹ đến với điều thiện lành, xa lánh điều xấu ác và bản 

thân người con cũng phải sống tốt để cha mẹ vui lòng167. 

Không chỉ thế, Phật giáo còn cho rằng, con người không chỉ có kiếp sống 

hiện tại mà còn có kiếp sau qua luân hồi, nghiệp báo, chết chưa phải là hết; 

người con hiếu thảo cần phải chăm lo cho cha mẹ cả đời sống sau khi từ giã cõi 

đời này. Vì vậy, đạo hiếu của con cái đối với cha mẹ còn được thể hiện ở thái độ 

hương hỏa, thờ cúng đối với người đã khuất. Sau khi cha mẹ qua đời, lòng hiếu 

thảo được thể hiện qua việc phụng thờ và tưởng nhớ. Tấm lòng người xưa đối 

với ông bà cha mẹ đã khuất thể hiện qua câu: “Kính như tại” (kính như đang còn 

sống). Phụng thờ để tưởng nhớ và nhắc nhở cho nhau công đức, ân nghĩa sinh 

thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ. Hàng năm cúng giỗ để tưởng nhớ và để 

bày tỏ lòng biết ơn. Có người cho rằng những việc làm này không thiết thực. 

 
167 Nguyễn Thị Thu (2015), Luận văn thạc sĩ “Đạo hiếu” trong Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến đạo đức ở 

Việt Nam hiện nay, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, tr. 23.-24. 
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Thật ra việc làm đó có giá trị rất lớn về mặt tinh thần”168. Có thể thấy, giá trị 

hiếu thảo được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong nhiều bộ Kinh sách của Phật 

giáo.  

Quan điểm của Phật giáo về đạo hiếu còn được mở rộng hơn nữa trong bàn 

luận về mối quan hệ giữa Phật giáo với những giá trị văn hóa truyền thống. 

Phạm Thế Quốc Huy cho rằng “đạo hiếu trong Phật giáo hòa quyện vào truyền 

thống dân tộc, là sự hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ, là việc giữ trọn “Tứ ân” đối 

với người Phật tử. Tứ Ân không chỉ là Ân Tam Bảo, Ân cha mẹ mà “mở rộng 

hơn về triết lý nhân sinh, đạo Phật còn đề cập đến ân thầy cô dạy dỗ, ân quốc gia 

xã hội, ân chúng sinh đồng bào. Nếu cha mẹ là người sinh dưỡng ra ta thì thầy 

cô là người đem lại cho ta sự hiểu biết, trang bị cho ta kiến thức về cuộc sống, 

về hành vi ứng xử. Đạo Phật cũng đề cập tới ân quốc gia xã hội đã cho ta cuộc 

sống  yên bình, ổn định, ân chúng sinh đồng bào đã sản xuất ra của cải vật chất 

nuôi sống chúng ta. Hòa mình với đạo lý truyền thống của dân tộc, đức hiếu 

hạnh trong đạo Phật hướng con người về tổ tiên, ông bà, cha mẹ”169. 

b). Vai trò của tôn giáo trong việc duy trì truyền thống hiếu thảo trong gia 

đình Công giáo và đạo Tin lành 

Công giáo và đạo Tin lành đều lấy kinh Kinh thánh làm nền tảng giáo lý, 

xem đây là chuẩn mực, là căn bản của giáo lý và đức tin. Vì vậy, trong quan 

điểm về đạo hiếu của hai tôn giáo này có nhiều điểm tương đồng. Trong giáo lý, 

kinh sách của Công giáo và đạo Tin lành thì lòng hiếu thảo là một trong những 

giá trị quan trọng, là một trong Mười điều răn cốt lõi đối với tín đồ, từ đó tác 

động đến nhận thức và thực hành đức tin của tín đồ. Kinh thánh có nhiều nội 

dung đề cập đến giá trị hiếu thảo như “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống 

lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi…” (Xuất hành 

20,12); Theo Sách Huấn Ca, lòng hiếu thảo đối với cha mẹ đem lại nhiều lợi ích: 

 
168 168 Hoàng Thúc Lân (2014), Đạo hiếu trong gia đình Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 

số 10, tr.72. 
169 Phạm Thế Quốc Huy (2021), Phật giáo trong mối quan hệ với giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, in trong 

Tôn giáo và văn hóa: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Tôn giáo, tr.320. 
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được đền bù tội lỗi, được con cháu báo hiếu, và khi cầu xin sẽ được Chúa nhận 

lời. Thánh Phaolô còn khuyên bảo: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh 

thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ 

nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất 

này”(Ep 6,1-3). Đặc biệt, trong Tin Mừng, Chúa Giê-su còn nhấn mạnh: “Ngươi 

hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử” (Matheu 

15,4). 

Mặc dù khi nói đến truyền thống hiếu thảo, người ta thường gắn nó với vấn 

đề “thờ cúng tổ tiên”, nhưng trên thực tế, hai vấn đề này không phải luôn hoàn 

toàn trùng khớp với nhau. Hiếu thảo được hiểu rộng hơn phạm vi “thờ cúng tổ 

tiên”. Theo một vài phương diện thì thờ cúng tổ tiên là một trong những hình 

thức để bày tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn của con cháu với ông bà, tổ tiên và thế hệ 

đi trước. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc thờ cúng ông bà tổ tiên được 

xem gắn bó chặt chẽ với lòng hiếu thảo. Vì vậy, điều này trong một khoảng thời 

gian dài đã gây ra những mâu thuẫn, xung đột giữa cộng đồng tín đồ Kitô giáo 

và những người theo tín ngưỡng truyền thống bởi hai tôn giáo này không chủ 

trương thờ cúng ông bà, cha mẹ đã qua đời. Đi sâu tìm hiểu thì chúng tôi thấy 

rằng có thể hình thức thể hiện ra khác nhau, nhưng giáo lý Công giáo và đạo Tin 

lành cũng hết sức đề cao giá trị của lòng hiếu thảo được thể hiện các điều răn 

trong Kinh thánh.  

Với người Công giáo, họ rất quan tâm đến việc xin các linh mục dâng lễ cầu 

nguyện cho linh hồn tổ tiên của mình (thánh lễ này gọi là lễ cầu hồn). Nhất là 

vào đầu thế kỷ XX, khi Công giáo đã được tự do hoạt động, việc dâng lễ cầu 

hồn lại càng được chú trọng và làm thường xuyên hơn. Trong ngày lễ Phục sinh 

(lễ Chúa Giêsu sống lại), các linh mục hay làm lễ Mồ (thánh lễ làm phép tại các 

ngôi mộ của người Công giáo với ước vọng linh hồn người chết sẽ phục sinh 

trong ngày sau hết) cho giáo dân. Người Công giáo Việt cũng không hề lơ là tổ 

tiên trong những ngày đó. Người Công giáo cũng rất coi trọng việc cúng lễ cho 

ông bà tổ tiên vào các ngày giỗ và ngày lễ tết. Vào ngày giỗ của ông bà cha mẹ, 
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con cháu (có thể mời thêm hàng xóm láng giềng, anh em gần xa) thường tập 

trung lại để cầu nguyện cho linh hồn người thân. Nếu ai có điều kiện và khi gặp 

thuận lợi, họ có thể xin linh mục dâng thánh lễ tại nhà thờ để cầu nguyện cho 

linh hồn người thân đã qua đời. Có lẽ, sự khác biệt lớn nhất trước và sau Công 

đồng Vatican II là trước Công đồng Vatican II, người Công giáo Việt không lập 

bàn thờ tổ tiên, trong gia đình chỉ có bàn thờ Chúa170.  

Trước Công đồng Vativan II, nhìn chung Giáo hội rất khắt khe đối với tục 

thờ cúng tổ tiên vì cho rằng nó đi ngược lại tinh thần Công giáo. Tuy nhiên, 

trong quá trình truyền giáo, Giáo hội Công giáo không ngừng nhận thức theo 

chiều hướng ngày càng đúng đắn và đầy đủ hơn văn hóa bản địa. Sự thay đổi 

nhận thức này đã dẫn đến những quyết định ngày càng phù hợp và có lợi hơn. 

Người Công giáo Việt luôn tìm cách thích ứng giữa tư tưởng, quan điểm về tổ 

tiên của Công giáo với các nghi lễ truyền thống trong tục thờ cúng tổ tiên của 

dân tộc. Người Việt rất yêu mến tổ tiên, vì vậy, người Công giáo Việt luôn tích 

cực cầu nguyện cho ông bà cha mẹ sau khi họ đã qua đời. Xuất phát từ quan 

niệm của người Công giáo về tình trạng tồn tại của linh hồn sau khi chết, người 

Công giáo Việt luôn mong ước ông bà cha mẹ sớm được lên thiên đàng hưởng 

hạnh phúc. Có một việc làm tích cực đó là cầu nguyện. Từ lâu, việc cầu nguyện 

cho người chết đã trở thành truyền thống trong Giáo hội. Việc đọc kinh cầu cho 

linh hồn tổ tiên lại càng được sốt sắng trong “Tháng các linh hồn” (tháng 11 

dương lịch hàng năm). Alaxander de Rhodes (Đắc Lộ) trong cuốn “Lịch sử 

Vương quốc Đàng Ngoài” cho biết, vào “Tháng các linh hồn”, buổi tối, bà con 

giáo hữu đi ra mộ đọc kinh cầu nguyện cho ông bà tổ tiên rất nhộn nhịp, đuốc 

sáng rực trời. Thường vào đầu “Tháng các linh hồn”, họ được linh mục cử hành 

thánh lễ cầu hồn, có thể tại nhà thờ hoặc tại nghĩa địa (vườn thánh) với bàn lễ 

được dựng tạm nhưng không thiếu đèn hoa.  

 
170 Vũ Văn Đạt (2013), Vấn đề tôn kính tổ tiên của người Công giáo Việt Nam trước và sau Công đồng Vatican 

II, Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, số 3, tr.39-41. 
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Ngày 14 tháng 6 năm 1965, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra thông cáo 

về việc tôn kính tổ tiên, qua đó nói về bản chất cũng như những giá trị tốt đẹp 

của tục thờ cúng tổ tiên và cho phép giáo dân tôn kính tổ tiên theo phong tục dân 

tộc. Phần đề cập đến thể thức áp dụng Huấn thị Plane compertum est, đã xác 

nhận: Nhiều hành vi cử chỉ xưa kia, tại Việt Nam, có tính cách tôn giáo, nhưng 

nay vì sự tiếp xúc với bên ngoài và vì tâm tình, tập quán, đã thay đổi nhiều, nên 

chỉ còn là những phương cách biểu lộ lòng hiếu thảo tôn kính đối với tổ tiên và 

các bậc anh hùng liệt sĩ (người Công giáo sử dụng thuật ngữ “tôn kính” chứ 

không “thờ cúng” tổ tiên). Ngày 14 tháng 11 năm 1974, trong Hội nghị ở Nha 

Trang, bảy Giám mục Việt Nam đã xác định cụ thể hơn vấn đề thờ cúng tổ tiên 

bằng sáu điểm:  

- Bàn thờ gia tiên để kính nhớ ông bà tổ tiên được đặt dưới bàn thờ Chúa 

trong gia đình, miễn là trên bàn thờ không bày biện gì thể hiện mê tín dị đoan.  

- Việc đốt hương, nhang, đèn, nến trên bàn thờ gia tiên và vái lạy trước bàn 

thờ gia tiên và trước giường thờ tổ tiên là những cử chỉ thái độ hiếu thảo tôn 

kính, được phép làm.  

- Ngày giỗ cũng là ngày “kỵ nhật”, được “cúng giỗ” trong gia đình theo 

phong tục địa phương, miễn là loại bỏ những gì mê tín dị đoan như đốt vàng 

mã...  

- Trong hôn lễ, dâu rể được làm “lễ tổ, lễ gia tiên trước bàn thờ, giường thờ 

tổ tiên” vì đó là nghi lễ tỏ lòng biết ơn, hiếu kính trình diện với ông bà.  

- Trong tang lễ, được vái lạy trước thi hài người qua cố, đốt hương vái theo 

phong tục địa phương để tỏ lòng tôn kính đối với người đã khuất...  

- Được tham dự nghi lễ tôn kính vị Thành hoàng để tỏ lòng tôn kính biết ơn 

những vị mà theo lịch sử, đã có công với dân tộc hoặc là ân nhân của dân 

làng...”171.  

 
171 Vũ Văn Đạt (2013), Vấn đề tôn kính tổ tiên của người Công giáo Việt Nam trước và sau Công đồng Vatican 

II, Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, số 3, tr.42-43. 
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Mặc dù người Việt Công giáo không tin rằng tổ tiên đang ở nơi “chín suối” 

hay ngự trên bàn thờ, họ cũng không tin tổ tiên có thể phù hộ trực tiếp hay “về” 

hưởng lễ vật, nhưng họ vẫn muốn thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên bằng những 

lễ thức quen thuộc. Trong mỗi thánh lễ Misa, bao giờ cũng có lời nguyện dành 

cho các linh hồn. Trong những buổi cầu nguyện chung, một trong những nội 

dung chủ yếu là cầu nguyện cho ông bà tổ tiên đã qua đời. Ở một số vùng, người 

ta còn sáng tác những bài hát, hay những lời nguyện ngắn gọn để cầu xin lòng 

thương xót của Chúa đối với ông bà tổ tiên. Một cách sâu xa, những hành động 

này bày tỏ lòng hiếu thảo của họ đối với ông bà tổ tiên. Con cháu đi xa về, ngoài 

mua những quà tặng cho gia đình, không quên mua lễ vật về “thắp hương” cho 

ông bà. Điều đó không có nghĩa là người Công giáo tin rằng tổ tiên có thể hưởng 

những lễ vật ấy, những việc làm đó thể hiện lòng hiếu thảo, kính trọng và biết 

ơn của họ đối với ông bà tổ tiên172. Nhiều ngày lễ hay các dịp quan trọng của gia 

đình, người Công giáo Việt Nam dành nhiều sự tưởng nhớ đến tổ tiên và ông bà 

cha mẹ. Trong ba ngày Tết, Phụng vụ dành riêng ngày mồng 2 để kính nhớ tổ 

tiên và ông bà cha mẹ. Ngày này, các giáo xứ thường tổ chức Thánh lễ rất long 

trọng tại Thánh địa, trong đó nghi thức Kính Nhớ Tổ Tiên được cử hành trước 

như đưa dẫn cộng đoàn vào tâm tình Thánh lễ, với lời nguyện nhập lễ được trích 

từ sách Châm ngôn: “Con ơi giữ lấy lời cha, Chớ quên lời mẹ, nhớ mà nghi tâm. 

Đèn soi trong chốn tối tăm, Ấy là chính những lời răn lệnh truyền. Nhớ cầu cho 

bậc tổ tiên, Khắc ghi công đức một niềm tri ân (Châm ngôn 6,20-23). Tín đồ 

Công giáo dành riêng tuần Bát Nhật đầu tháng 11 để viếng nghĩa địa lãnh ơn 

toàn xá và nhường lại cho các linh hồn, dành cả tháng 11 gọi là tháng Các Đẳng, 

hay còn gọi Mùa Báo Hiếu Kitô giáo, để cầu nguyện cho những người đã qua 

đời, bằng việc đọc kinh, xin lễ và tham dự Thánh lễ. Người Công giáo có truyền 

thống xin lễ cầu hồn và tổ chức đọc kinh tại gia và dùng bữa (ăn giỗ) hiệp thông 

với gia đình, đi thăm mộ, sửa mộ trong các dịp: 49 ngày, 100 ngày, 1 năm, 3 

 
172 Vũ Văn Đạt (2013), Vấn đề tôn kính tổ tiên của người Công giáo Việt Nam trước và sau Công đồng Vatican 

II, Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, số 3, tr.44-45. 
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năm… Ngoài ra, nhiều gia đình còn có thói quen xin lễ cho tiền nhân và thân 

nhân vào các dịp kỷ niệm của gia đình để nhớ về nguồn cội. Trong ngày tổ chức 

Lễ Thành Hôn, người Công giáo đều hướng về bàn thờ để cử hành nghi lễ Gia 

tiên, để cảm tạ Thiên Chúa và tỏ lòng hiếu lễ với tiên tổ; đồng thời, nguyện xin 

các Ngài chúc phúc cho tình yêu lứa đôi được trăm năm hạnh phúc173. Theo 

khảo sát của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, trích lại từ Nguyễn Hồng Dương, số 

người Công giáo được hỏi ở thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thờ cúng tổ tiên 

lên đến 88,9%, ở Huế là 87,4%, ở Hà Nội thấp hơn với 64,21%. Khi có tín đồ 

qua đời, nhà xứ sẽ rung chuông hoặc gõ chuông. Đồng thời người Công giáo 

cũng thực hiện cúng ba, bốn chín ngày ngày cho người đã qua đời theo cách 

thức đặc trưng của tôn giáo này như đọc kinh cầu nguyện. Ngoài những nghi lễ 

được thực hiện tại nhà thờ thì tín đồ còn tổ chức lễ giỗ người qua đời tại nhà, 

cũng với hình thức đọc kinh. Tùy từng gia đình thì có thể tổ chức làm cỗ sau khi 

đọc kinh174. Bên cạnh đó, lòng hiếu thảo của người Công giáo còn được thể hiện 

qua quan điểm cho rằng “làm những việc tốt lành, noi theo gương tốt của tổ tiên, 

cũng là báo hiếu tổ tiên vậy”.  

Mặc dù có thể khác nhau về hình thức trong việc bày tỏ nhưng giá trị lòng 

hiếu thảo vẫn luôn được coi trọng và đề cao trong nhận thức và thực hành đời 

sống đức tin của tín đồ Công giáo Việt Nam. Nhiều lễ thức và phong tục truyền 

thống của người Việt cũng đã được Công giáo tiếp thu và cải biên cho phù hợp. 

Thậm chí, trên một số phương diện, một số lễ nghi, sinh hoạt mang tính hình 

thức, thủ tục đã được cải biên cải biên cho phù hợp với tinh thần mới, ý nghĩa 

trong việc tôn kính tổ tiên không hề mất đi, nhưng rất nhiều lễ thức cũ như đốt 

vàng mã, cúng đồ mặn, gọi hồn,... đã không còn. 

Với đạo Tin lành, Kinh thánh là giáo lý và nền tảng, kim chỉ nam cho sinh 

hoạt của mọi tín đồ. Mặc dù giáo lý của tôn giáo này đề cao sự tự lập của mỗi cá 

 
173 (2017), Đạo hiếu trong cái nhìn của người Công giáo, Truy cập tại http://conggiao.info/dao-hieu-trong-cai-

nhin-cua-nguoi-cong-giao-d-40302  năm 2022. 
174 Nguyễn Hồng Dương (2007), Bước đường hội nhập văn hóa dân tộc của Công giáo Việt Nam, in trong Kỷ 

yếu Hội thảo nghiên cứu tôn giáo Pháp và Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, tr. 133-134. 

http://conggiao.info/dao-hieu-trong-cai-nhin-cua-nguoi-cong-giao-d-40302
http://conggiao.info/dao-hieu-trong-cai-nhin-cua-nguoi-cong-giao-d-40302
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nhân, do vậy, con cái trong gia đình Tin lành luôn được dạy về tính độc lập, tự 

lập, nhưng giáo dục lòng hiếu thảo là một trong Mười điều răn mà tôn giáo này 

luôn chú trọng nhắc nhở tín đồ. Trong mười điều răn của đạo Tin lành, điều răn 

thứ năm là “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất 

mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất Ê-díp-tô ký, 20:12) theo 

ngay sau bốn điều răn nói về bổn phận tín đồ đối với Chúa Trời. Đó là điều răn 

thứ nhất trong sáu điều răn đề cập đến bổn phận của tín đồ Tin lành trong mối 

quan hệ với con người.  

Theo quan niệm Kinh thánh, cha mẹ là những người đã hợp nhất cùng 

Đấng tạo hóa, tạo ra cuộc sống của con cái. Vì vậy, đối với con cái, cha mẹ có vị 

trí đặc biệt quan trọng. Dù cha mẹ có thể nghèo đói hay ở địa vị thấp hèn trong 

xã hội, con cái cũng không được vì thế mà làm ra xa lạ với họ. Kinh thánh còn 

đưa ra chế tài trong việc thực hiện điều răn này như: “Con mắt nhạo báng cha 

mình, Khinh sự vâng lời với cha mẹ mình, Các con quạ của trũng sẽ móc mất 

mắt ấy, và các chim ưng con sẽ ăn nó đi” (Châm ngôn, 30:17). Hay “Hỡi kẻ làm 

con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải làm. Hãy tôn 

kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất) hầu cho ngươi được phước và sống 

lâu trên đất” (Ê-phê-sô, 6:1-3). Với tín đồ đạo Tin lành, hiếu kính cha mẹ là 

mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Lòng hiếu kính dành cho cha mẹ xếp ngay sau 

sự tôn kính đối với Chúa. Lòng hiếu kính cha mẹ cũng bao gồm việc lo chu cấp, 

phụng dưỡng cha mẹ lúc còn sống và tỏ lòng biết ơn cha mẹ khi đã qua đời175. 

Điều răn hiếu kính cha mẹ bắt nguồn từ sự quan tâm đến những người già cả 

trong bối cảnh của I-xa-ra-en cổ đại, khi những người trẻ, khỏe mạnh thường có 

khuynh hướng bỏ rơi những người già cả, ốm yếu chết trong sa mạc176 và trở 

thành một trong những điều răn quan trọng nhất của mỗi tín đồ Kitô giáo. Từ 

cách lý giải Kinh thánh về lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, Tin lành đặc biệt nhấn 

mạnh đến sự hiếu kính đối với cha mẹ khi còn sống, quan tâm, chăm sóc cha 

 
175 Trần Thị Phương Anh (2015), Quan niệm của đạo Tin lành về các mối quan hệ gia đình qua Kinh thánh, Tạp 

chí Nghiên cứu Tôn giáo, Số 07, tr.104-105. 
176 Xem Trần Thị Lý (2013), Phụ nữ Cơ đốc trong gia đình, hội thánh và xã hội, NXB Tôn giáo. 
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mẹ, chứ không chờ đến khi chết rồi mới tổ chức tiệc tùng tốn kém để tưởng nhớ 

và bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ. Thực chất, hiếu thảo với cha mẹ ko phải là 

giá trị đặc thù hay nét đẹp của riêng Tin lành mà giá trị này tồn tại trong nhiều 

tôn giáo, ở nhiều hình thái xã hội. 

“Nếu quả phụ nào có con hoặc cháu, thì con cháu trước hết phải tỏ hiếu 

thảo ngay tại nhà mình và phải báo đáp ơn cha mẹ; vì đó là điều tốt và đẹp lòng 

Đức Chúa Trời. Nếu ai không săn sóc người thân mình, nhất là người trong gia 

đình, thì người đó đã phủ nhận đức tin, lại còn tệ hơn kẻ không tin nữa” (I Ti-

mô-thê 5: 4,8). Bổn phận ở đây không phải chỉ có nghĩa là cung cấp nhu cầu vật 

chất cho cha mẹ mà còn phải dành thời gian, tình cảm và sự quan tâm đến cha 

mẹ. Những nhắc nhở này lại càng đặc biệt quan trọng trong xã hội hiện đại khi 

thế hệ trẻ rất dễ lãng quên cha mẹ già cả mà chỉ tập trung cho những thú vui hay 

công việc của họ. Trong Châm ngôn, Sa-lô-môn khuyên “Hãy nghe lời cha đã 

sinh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người già cả” (Châm ngôn 23:22). Các thư 

tín Tân ước khuyên cả con cái lẫn cha mẹ phải làm trọn trách nhiệm đối với 

nhau (Ê-phê-sô 6:1-4; Cô-lô-se 3:20, 21). Vâng phục cha mẹ là điều đẹp lòng 

Chúa, Phao- lô nhắc đến sự vâng phục và tôn kính cha mẹ như là một phần trách 

nhiệm của người Tin lành đối với Chúa. Do vậy, nhiều tín đồ cho biết họ có 

được những thay đổi tích cực trong cách cư xử, quan hệ trong gia đình177. Từ 

Chúa Giêsu cho đến các môn đồ của Ngài tuy có thẩm quyền trong giáo hội 

nhưng vẫn phải tỏ lòng kính trọng bề trên qua cách nói chuyện, qua những việc 

làm thực tế dù rất nhỏ. 

c). Vai trò của tôn giáo trong việc duy trì truyền thống hiếu thảo trong gia 

đình Cao Đài 

Với các tôn giáo nội sinh như Đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo có đặc 

điểm chung là xuất hiện trong hoàn cảnh đặc biệt của đất nước, nhiều điểm trong 

giáo lý bắt nguồn từ tư tưởng Phật giáo, được bản địa hóa và sau này mang đặc 

 
177 Kết quả điều tra từ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Phát huy giá trị tôn giáo nhằm xây dựng và 

nâng cao đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay” cho thấy, trong số 251 tín đồ được hỏi, 74,1% cho biết 

sau khi theo đạo họ thay đổi tích cực trong cư xử gia đình.  
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trưng điển hình của người Việt ở Nam Bộ. Kế thừa truyền thống hiếu thảo của 

người Việt, do đó, giá trị hiếu thảo là một trong những giá trị cốt lõi và quan 

trọng được các tôn giáo này nhấn mạnh và đề cao. 

Đạo Cao Đài xuất hiện năm 1926 ở Nam Bộ với đa số tín đồ là nông dân. 

Tôn chỉ của đạo Cao Đài là “Tam giáo quy nguyên, Ngũ chi hiệp nhất”. Tam 

giáo quy nguyên là thực hiện tôn chỉ của ba tôn giáo lớn gồm Phật giáo, Lão 

giáo và Nho giáo. Theo đạo Cao Đài, cách báo hiếu đúng nhất là con cháu nên 

biết tu hành, biết lập công bồi đức để hồi hướng về tổ tiên, cha mẹ. Vì thế giáo 

lý Cao Đài dạy rằng tu là cứu cửu huyền thất tổ, tu là giúp cho linh hồn các vị đã 

lìa trần được siêu thăng và lập được ngôi vị ở cõi trời178. Cao Đài Giáo hướng 

dẫn nhân sinh giải quyết cùng một lúc hai mặt Thế Đạo và Thiên Đạo trong mục 

đích của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Về Thế đạo, người tín đồ ngay khi lúc tuổi 

còn trẻ phải kế thừa những khía cạnh truyền thống văn hóa đạo đức tốt đẹp của 

nhân loại, trong đó đạo hiếu đứng hàng đầu, được thể hiện qua:  

- Làm vui lòng ông bà cha mẹ: con cháu khi còn trẻ phải biết vâng lời, cố 

gắng học hành, bên cạnh đó cũng phải tập giúp đỡ những việc thông dụng trong 

nhà. Anh chị em phải hòa thuận, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.  

- Chăm sóc, phụng dưỡng đúng mức: điều này các tín đồ đạo Cao Đài học 

hỏi từ chính người sáng lập đạo Ngô Văn Chiêu là một người hiếu nghĩa vẹn 

tròn nên khi có lương bổng rồi, Ngài bèn viết thơ mời ông thân bà thân từ ngoài 

Hà nội về để trọn bề phụng dưỡng. Về sau ông thân Ngài ở riêng. Mỗi khi cần 

dùng tiền bao nhiêu thì Ngài cung phụng đầy đủ và không bao giờ để một lời 

than vãn. Để tránh sự thiếu hụt trong gia đình, ban đêm, Ngài đi dạy thêm tiếng 

Pháp cho các người Tàu. Đối với mẹ, Ngài là người con chí hiếu. Mỗi ngày đi 

làm việc về, Ngài không bao giờ quên hỏi thăm mẹ ăn cơm chưa hoặc ăn có 

ngon không? Những lúc bà cụ đau nhiều thì Ngài đi cầu Tiên xin thuốc và tự lo 

giặt giũ cho mẹ. 

 
178 Huệ Khải (2011), Vài nét về chữ Hiếu trong đạo Cao Đài qua quyển Kinh Thiên Đạo và Thế đạo, Truy cập tại 

https://tgpsaigon.net/bai-viet/vai-net-ve-chu-hieu-trong-dao-cao-dai-qua-quyen-kinh-thien-dao-va-the-dao-40802 

năm 2022. 

https://tgpsaigon.net/bai-viet/vai-net-ve-chu-hieu-trong-dao-cao-dai-qua-quyen-kinh-thien-dao-va-the-dao-40802
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- Thờ phượng: Khi ông bà cha mẹ khuất bóng, tín đồ phải phụng thờ theo 

truyền thống văn hóa của người Việt như lời Đức Chí Tôn đã dạy:“Chỉ có xứ 

Việt Nam còn duy trì được sự tôn sùng tổ phụ theo tục lệ cổ truyền... Ý Thầy 

muốn nó được giữ nguyên thể như vậy mãi.” 

Về mặt Thiên đạo, khi ông bà cha mẹ còn sống, con cái cần khuyến khích 

việc phát triển tâm linh. Tạo những điều kiện thuận lợi trên đường tu như: ăn 

chay; nghe và đọc kinh sách. Muốn làm được những việc trên thì bản thân tín đồ 

phải có ý thức và thực hành trước tiên việc tu học và hành đạo. Người hiểu đạo 

thì phải quan tâm đến cả hai mặt vật chất và tâm linh của cha mẹ và sự chăm sóc 

về tâm linh được xem là quan trọng hơn. Việc độ dẫn tâm linh cho cha mẹ lúc 

còn sống thể hiện lòng hiếu thảo của con cái. Bởi già rồi bệnh tật là qui luật tự 

nhiên của một kiếp nhân sinh. Đồng thời, khi chăm sóc phụng dưỡng ông bà cha 

mẹ, con cháu cần chú ý cố gắng giữ vững đức tin để giúp cho cha mẹ giữ giới 

ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật,… Khi ông bà cha mẹ đã 

mất, con cháu tổ chức đám tang theo nghi thức Cao Đài đơn giản, không mê tín. 

Theo quan điểm của đạo Cao Đài, khi đã ý thức vấn đề tâm linh là điểm đích rốt 

ráo thì những gì cần thiết cho sự tiến hóa tâm linh phải luôn được xem trọng 

nhưng tránh hình thức rườm rà, tốn kém như người đời thường thể hiện để 

chứng tỏ sự hiếu thảo. Trong việc cúng tế cho vong linh người quá vãng, con 

cháu phải làm theo nghi lễ Cao Đài, không được bắt chước những hình thức mê 

tín như: đốt giấy tiền vàng bạc, nhà cửa, xe cộ, đồ dùng v.v... Việc thực hiện một 

số nghi lễ “phá ngục cướp vong” hay lập đàn cúng bái nhờ U Minh Giáo Chủ 

siêu độ theo quan niệm của dân gian để thể hiện tinh thần hiếu đạo cũng cần 

tránh vì đó là mê tín179. 

d). Vai trò của tôn giáo trong việc duy trì truyền thống hiếu thảo trong gia 

đình Phật giáo Hòa Hảo  

 
179 Đạt Tường (2011), Quan niệm về chữ Hiếu trong Tam kỳ Phổ độ. Truy cập tại 

http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=705 năm 2022. 

http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=705
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Phật giáo Hòa Hảo lấy vô vi chân truyền của Phật tổ làm nòng cốt, đồng thời 

đã kết hợp với tư tưởng của Đức Huỳnh Giáo chủ để hình thành nên một 67 

quan điểm hành đạo vị nhân sinh. Đức Huỳnh Giáo chủ đã phát triển thuyết Tứ 

đại trọng ân của đạo Phật thành thuyết tứ ân mang đậm tính văn hóa dân tộc, bao 

gồm: ân tổ tiên cha mẹ; ân đất nước; ân tam bảo và ân đồng bào, nhân loại. 

Trong quyển Cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo180 có viết Đức 

Thầy Tây An thuở xưa thường khuyến khích các môn nhơn đệ tử rằng: muốn 

làm xong hiếu nghĩa, có bốn điều ân ta cần phải hy sinh gắng gổ mới mong làm 

trọn, đó là: 1. Ân Tổ Tiên cha mẹ, 2. Ân Đất Nước, 3. Ân Tam Bảo, 4. Ân Đồng 

Bào và Nhân loại (với kẻ xuất gia thì Ân Đàn na Thí chủ). Trong đó, ân Tổ Tiên 

Cha Mẹ là điều ân phải thực hiện trước tiên. Sách viết, bởi cha mẹ đã sinh ta ra 

trên cõi đời, có hình hài để hoạt động từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành, đủ trí 

khôn ngoan. Trong bao nhiêu năm ấy, cha mẹ chịu khổ nhọc để nuôi nấng, dạy 

dỗ.  

Trong bài thơ Dặn Dò Bổn Đạo, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy: 

Con người có Tổ có Tông, 

Học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ? 

Hiếu trung chuyện tích sờ sờ, 

Người đời phải biết phượng thờ Mẹ Cha. 

Ngài đã khuyên con cái phải biết kính trọng cha mẹ qua Kệ Dân của 

Người Khùng như sau: 

Thấy bá tánh nghinh tân yểm cựu, 

Học ai mà ngang ngược nhiều lời. 

Phụ Mẹ Cha khinh dễ Phật Trời, 

Chẳng có kể công sanh dưỡng dục 

Vì vậy, đền ơn cha mẹ thể hiện khi cha mẹ còn trên cõi đời thì phải chăm 

chỉ nghe lời, những điều hay lẽ phải cha mẹ dạy, chớ nên xao lãng, làm phiền 

 
180 Quyển VI Cách Tu Hiền và Sự ăn ở của một người bổn-đạo. Xem tại 

https://www.tuoitrephatgiaohoahao.com/a575/quyen-vi-cach-tu-hien-va-su-an-o-cua-mot-nguoi-bon-dao năm 

2022. 

https://www.tuoitrephatgiaohoahao.com/a575/quyen-vi-cach-tu-hien-va-su-an-o-cua-mot-nguoi-bon-dao
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lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái đạo thì tìm cách khuyên 

can. Không chỉ thế, người làm con còn phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha 

mẹ khỏi đói rách, bệnh tật, giữ hòa khí trong gia đình để cha mẹ được vui lòng. 

Ngoài việc phụng dưỡng mẹ cha lúc sinh thành, Đức Huỳnh Giáo Chủ còn 

khuyên các tín đồ nên lo tu hành để cứu ông bà cha mẹ. Trong bài Giải Thoát 

Cửu Huyền, Ngài viết: 

Rán tu đắc đạo cứu Cửu Huyền, 

Thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. 

Ngỏ đáp ơn dày công sáng tạo, 

Cho ta hình vóc học cơ huyền. 

Hoặc trong Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm, Ngài viết: 

Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, 

Vọng Cửu Huyền sớm tối mới mầu. 

Chữ Nam Mô dẹp bớt lòng sầu, 

Sau thấy được nhà Tiên cửa Thánh. 

Còn khi cha mẹ qua đời thì phải tu cầu cho linh hồn cha mẹ được siêu 

thăng nơi miền Phật cảnh. Thêm nữa, sinh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên nên khi 

biết ơn cha mẹ, cũng có bổn phận phải biết ơn tổ tiên. Trong Sấm Giảng Thi 

Văn của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ngoài việc khuyên sanh chúng tu hành, thực 

hiện Tứ ân, Ngài luôn luôn khuyên người Việt Nam chúng ta nên nhớ và trở về 

nguồn cội con Rồng cháu Tiên của mình181. 

Hiếu thảo là một truyền thống tốt đẹp đã có từ lâu của người Việt, được xem 

như nền tảng. Với người Việt theo tín ngưỡng truyền thống thì thờ cúng tổ tiên 

là thể hiện của lòng hiếu thảo con cháu đối với ông bà cha mẹ. Với Phật giáo 

hay các tôn giáo nội sinh như Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, 

đạo Hiếu rất được coi trọng qua giáo thuyết và cung cách thực hành lễ nghi. 

Trong khi đó, với những tôn giáo như Công giáo, Tin lành khi mới du nhập vào 

 
181 Nguyễn Huỳnh Mai (2002), Chữ Hiếu trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Xem tại 

https://www.hoahao.org/a382/dtb-58-chu-hieu-trong-giao-ly-phat-giao-hoa-hao năm 2022. 

https://www.hoahao.org/a382/dtb-58-chu-hieu-trong-giao-ly-phat-giao-hoa-hao
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Việt Nam, một trong những va chạm, xung đột trên phương diện văn hóa diễn ra 

mạnh mẽ và sâu sắc hơn cả là quan điểm trong vấn đề thờ cúng tổ tiên. Vì vậy, 

với các tôn giáo theo truyền thống Kitô giáo, biểu hiện của lòng hiếu thảo không 

thấy được qua các nghi lễ thờ cúng tổ tiên nên trong một thời gian dài đã diễn ra 

xung đột với văn hóa truyền thống của người Việt. Đến sau Công đồng Vatican 

II (1962 – 1965), người Công giáo Việt Nam đã được chính thức tổ chức và 

tham dự các nghi lễ tôn kính ông bà tổ tiên theo phong tục Việt Nam. Về cơ bản 

không có sự khác biệt lớn giữa tín ngưỡng truyền thống của người Việt và các 

tôn giáo đối với vấn đề hiếu thảo trong gia đình. Cả tín ngưỡng truyền thống và 

các tôn giáo đều đề cao giá trị này trong gia đình. Tuy nhiên, có sự khác biệt 

trong từng tôn giáo cụ thể khi vấn đề hiếu thảo được hiểu rộng ra ở phạm vi đối 

với người còn sống và đã qua đời. Với người còn sống thì hầu như không có sự 

khác biệt, nhưng với người đã qua đời thì tùy theo từng tôn giáo mà quan điểm 

và cách thể hiện khác nhau. Ví dụ, theo tín ngưỡng truyền thống, người thân hay 

tổ tiên đã qua đời có thể “ban phúc” hay “giáng họa” cho những người còn sống, 

vì vậy, việc cúng giỗ và các nghi thức dành cho người qua đời rất quan trọng. 

Trong khi đó theo quan điểm của Công giáo thì “người đã qua đời không thể ban 

phúc hay giáng họa cho người đang sống. Hàng năm  đến ngày người thân qua 

đời, hình thức là tưởng niệm, xin kinh hoặc đọc kinh” nhằm để cứu rỗi cho linh 

hồn người thân của mình nơi luyện ngục182. Sau khi du nhập vào Việt Nam, 

trong nhiều quy định và thực hành của Công giáo đối với người qua đời mang 

nhiều nét cho thấy có sự hội nhập văn hóa mạnh mẽ. Nhưng đằng sau tất cả 

những quan điểm hay biểu hiện này đều hướng tới việc đề cao lòng hiếu thảo, 

biết ơn của con cháu, thế hệ đi sau đối với ông bà, tổ tiên và những người đi 

trước. Từ đó vun đắp, xây dựng gia đình… 

Giá trị hiếu thảo theo quan điểm của các tôn giáo có một số điểm chung là 

trên phương diện thế tục thì con cái cần phải quan tâm, chăm sóc khi cha mẹ còn 

sống, cả về mặt vật chất nhưng tinh thần cũng quan trọng không kém. Khi cha 

 
182 Nguyễn Hồng Dương (2016), Những nẻo đường Phúc âm hóa Công giáo ở Việt Nam, NXB Tôn giáo, tr. 505. 
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mẹ qua đời thì các tôn giáo đều có những nghi lễ để giúp cho người quá cố siêu 

thoát/ lên thiên đàng,… tùy theo cách gọi của từng tôn giáo. Việc tưởng nhớ, 

hay cúng giỗ cũng thể hiện sự hiếu thảo của đạo làm con. Tuy nhiên, theo tinh 

thần của các tôn giáo thì việc cúng giỗ cha mẹ nên được cân bằng, không nên tổ 

chức linh đình, tốn kém trong khi khi cha mẹ còn sống thì bỏ bê không chăm 

sóc. Bên cạnh đó, sự hiếu thảo còn thể hiện cả trên phương diện của đời sống 

tâm linh, đó là sự chăm lo về phần hồn cho cha mẹ, ví dụ con cái là tín đồ của 

tôn giáo mà cha mẹ còn chưa theo thì cần phải hướng để cha mẹ được cứu rỗi cả 

phần linh hồn khi tin theo đạo.  

Nhìn chung, các tôn giáo thông qua hệ thống giáo lý, kinh sách, luật lệ, lễ 

nghi, sinh hoạt tôn giáo đều đề cao giá trị hiếu thảo, xem đây là một trong những 

giá trị trung tâm, cốt lõi trong đời sống gia đình của mỗi người. Mặc dù biểu 

hiện của lòng hiếu thảo có thể khác nhau ở mỗi tôn giáo nhưng điểm chung là 

đều nhấn mạnh đến trách nhiệm của thế hệ con cháu đối với thế hệ ông bà, cha 

mẹ, đầu tiên là thể hiện khi ông bà, cha mẹ còn sống trên cõi đời, tiếp đến là 

cách ứng xử khi người đã qua đời. Việc phát huy giá trị tôn giáo trong việc duy 

trì truyền thống hiếu thảo được xem là nền tảng đầu tiên để hướng con người ta 

đến chân, thiện, mỹ. Hiếu không đơn thuần chỉ là hành vi ứng xử đạo đức của 

con cái đối với cha mẹ mà hơn thế nữa, suy rộng ra chữ Hiếu còn bao gồm các 

mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình dòng tộc, là sự ghi nhận, tưởng nhớ 

của con của thế hệ sau đối với thế hệ trước. Tư tưởng của các tôn giáo khuyên 

con người luôn nhớ đến “đạo hiếu”, lấy chữ hiếu làm đầu trong giáo dục tín đồ, 

phù hợp với truyền thống dân tộc Việt Nam trong xây dựng văn hóa gia đình, tế 

bào của xã hội. Đạo hiếu chính là những giá trị tích cực, thiết thực góp phần 

khích lệ mọi người quan tâm lẫn nhau, phát huy giá trị nhân bản và lan tỏa yêu 

thương.  

3.3. Vai trò của tôn giáo trong việc chăm sóc, giáo dục con cái 

Cùng với việc đề cao lòng hiếu thảo của con cái với ông bà cha mẹ thì 

giáo lý tôn giáo cũng dành nhiều sự quan tâm nhắc nhờ trách nhiệm của các bậc 
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làm cha mẹ trong việc chăm sóc, giáo dục con em của mình. Gia đình không 

phải là thiết chế giáo dục duy nhất nhưng lại là thiết chế tạo môi trường giáo dục 

sớm nhất và có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến sự hình thành nhân cách 

cá nhân. Gia đình là là không gian tự nhiên và là môi trường văn hóa cho việc 

giáo dục con trẻ. Từ không gian này, con cái được tiếp nhận những giá trị nhận 

thức, đạo đức cũng như nền tảng văn hóa, ngôn ngữ, sự tôn trọng, cảm xúc, ý 

tưởng, óc phán đoán và nhiều kỹ năng sống khác được truyền qua nhiều thế hệ. 

Thông qua việc chăm sóc, giáo dục con cái gia đình còn là nơi đầu tiên dạy về 

đức tin cho con cái. Cũng nhờ đó, các tôn giáo được duy trì, củng cố và mở rộng 

cộng đồng của mình. 

Tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và giáo dục con cái 

bởi nó là một thành tố quy định khuôn mẫu, lề thói hay văn hóa của gia đình. Do 

vậy, dù tác động trực tiếp hay gián tiếp, tôn giáo vẫn có những ảnh hưởng đến 

các hoạt động văn hóa, giáo dục của các gia đình với nhiều chiều kích khác 

nhau. Mỗi tôn giáo có những hình thức và có những tác động khác nhau đến các 

hoạt động giáo dục gia đình. Vì vậy, khi xem xét vai trò của tôn giáo đối với 

chăm sóc, giáo dục con cái, chúng ta thấy rằng đây là một vấn đề khá phức tạp. 

Rất khó nếu quá tham vọng đưa ra được hết các vai trò, tác động của tôn giáo 

đến giáo dục con cái, nên chúng tôi chỉ phác họa nên một số nét cơ bản mà qua 

đó chỉ ra những ảnh hưởng mà tôn giáo mang lại trong việc chăm sóc, giáo dục 

các cá nhân trong gia đình. 

a). Vai trò của Phật giáo trong việc chăm sóc, giáo dục con cái 

Phật giáo là tôn giáo xuất hiện từ lâu ở Việt Nam, tồn tại bền bỉ cùng với 

quà trình xây dựng, trưởng thành của dân tộc, lâu dần nó trở thành một thành tố 

quan trọng của văn hóa. Bởi lẽ vậy, Phật giáo có sự ảnh hưởng sâu sắc đối với 

xã hội như nhận thức, đạo đức và giáo dục. 

Nền tảng tư tưởng của Phật giáo bao gồm ba chân đế: Duyên khởi, tứ diệu 

đế và bát chánh đạo. Duyên khởi là nói lên mọi sự vật, hiện tượng trong giới tự 

nhiên, trong xã hội con người đều theo quy luật duyên khởi mà sinh thành và tồn 
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tại. Những giáo lý nghiệp nhân quả báo của Phật giáo cho ta thấy, mọi sự vật, 

hiện tượng không thể xảy ra nếu không có nguyên nhân, và bản thân chúng lại là 

nguyên nhân của sự vật, hiện tượng khác. Trong xã hội con người cũng vậy, con 

người cần phải tôn trọng sự “nương tựa”. Điều này tương hợp với truyền thống 

đạo lý của nhân dân ta, đó là sự đoàn kết, nhất trí để chống lại thiên tai, địch họa 

để sinh tồn, độc lập và phát triển. Truyền thống này đã được chuyển tải thành 

các câu ca dao, tục ngữ như “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống 

nhưng chung một giàn” và đến với trẻ em qua lời mẹ ru. 

Trong Tứ diệu đế (bốn chân lí, hay còn gọi là Tứ thánh đế) có “Khổ đế” 

nói về việc xung quanh con người luôn có những điều không như ý xảy ra. 

Những điều không như ý đã, đang và sẽ khiến con người phải suy nghĩ và lo 

lắng, khiến con người mệt mỏi và bi quan. Con người muốn sống vui sống khỏe 

thì cần phải “giải thoát” chính mình khỏi những trói buộc, kìm hãm của những 

điều bất như ý đó. Điều này tương hợp với nội dung giáo dục cho trẻ em về sự 

mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất của người dân Việt Nam từ xa xưa.  

Trong Bát chánh đạo (Tám con đường thoát khỏi những lo lắng, bất an) có 

đạo “chính ngữ” (nói đúng), tức là nói đúng sự thực, không nói dối, không nói 

phù phiếm. Khi nói đúng thì không phải lo lắng, không sợ người nghe phát hiện 

mình nói dối, nói phù phiếm. Điều này rất tương hợp với nội dung cơ bản trong 

giáo dục cách ăn nói cho trẻ em ở nông thôn Việt Nam. Tiến cao thêm một bước 

nữa, để giải thoát con người khỏi khổ với những điều bất như ý xảy ra xung 

quanh, Phật giáo chủ trương từ bi, hỷ xả, khoan dung. Những con đường này 

khiến cho người với người cố gắng hiểu nhau, thử đặt mình vào vị trí của đối 

phương, tìm cách thấu hiểu, và từ thấu hiểu đi tới dễ dàng tha thứ cho nhau, yêu 

thương, gần gũi nhau. Những hạnh từ bi, hỷ xả, khoan dung của Phật giáo phù 
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hợp với nội dung giáo dục cho trẻ em lòng nhân ái, tình yêu thương đồng loại, 

và rộng hơn nữa là yêu quê hương, yêu đất nước183. 

Trong các gia đình ở Việt Nam thường có nhiều thế hệ sống chung: ông 

bà, cha mẹ và con cái (tam đại đồng đường); cụ, ông bà, cha mẹ và con cái (tứ 

đại đồng đường). Theo đó, tính chất truyền thống trong gia đình Việt Nam khá 

nổi trội. Nếu như việc giáo dục đạo đức cho trẻ em trong các gia đình thành phố 

chủ yếu là việc của cha mẹ, thì trong các gia đình nông thôn ở Việt Nam, việc 

này không chỉ là việc của cha mẹ trẻ em. Như vậy, thực tế cho thấy vai trò của 

các cụ và ông bà trong các gia đình Việt Nam trong giáo dục rất lớn, đặc biệt là 

giáo dục cho trẻ em những nội dung đạo đức. 

Ở Việt Nam, chùa Phật phần nhiều là chùa theo hệ phái Tịnh độ tông. 

Người dân Việt Nam đến chùa đi lễ Phật tụng Kinh là chủ yếu. Họ đến lễ chùa 

với niềm tin mãnh liệt rằng, chư Phật, chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng 

giám cho họ, độ cho họ, xá tội cho họ. Độ tuổi 45-50 tuổi trở lên được xem là độ 

tuổi thường xuyên đến lễ Phật. Họ thường là những người cụ, người ông, người 

bà đều đã được thấm những giá trị đạo đức của Phật giáo, và từ đó, họ mang 

theo giá trị đó truyền dạy cho con cháu, có khi qua những câu chuyện, có khi là 

sự răn dạy trực tiếp đến trẻ em. Nhiều cụ ông, cụ bà áp dụng phương thức truyền 

dạy các giá trị đạo đức của Phật giáo cho con cháu và phát huy hiệu quả khá tốt. 

Thực tế, rất nhiều trẻ em Việt Nam được hỏi đều trả lời rằng, chúng được nghe 

những câu chuyện về đức Phật, những lời tốt đẹp của đức Phật từ cụ, ông hay bà 

của chúng và cảm thấy thấu hiểu giá trị đạo đức mà ông bà đã truyền dạy lại qua 

những câu chuyện. 

Trong các gia đình ở Việt Nam, ngoài các cụ ông, cụ bà, thì cha mẹ vẫn 

có vai trò rất lớn trong việc truyền dạy những giá trị đạo đức Phật giáo đến con 

trẻ. Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy, các bậc cha mẹ đã từng là trẻ em trong gia 

 
183 Phạm Thị Chuyền, Vai trò của Phật giáo trong việc giáo dục đạo đức của trẻ em trong gia đình nông thôn ở 

Thái Bình hiện nay, Truy cập https://chuaxaloi.vn/tin-tuc/vai-tro-cua-phat-giao-trong-viec-giao-duc-dao-duc-

cua-tre-em/395.html 

 

https://chuaxaloi.vn/tin-tuc/vai-tro-cua-phat-giao-trong-viec-giao-duc-dao-duc-cua-tre-em/395.html
https://chuaxaloi.vn/tin-tuc/vai-tro-cua-phat-giao-trong-viec-giao-duc-dao-duc-cua-tre-em/395.html
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đình thế hệ trước đó, ít nhiều được giáo dục những giá trị đạo đức Phật giáo từ 

ông bà của họ. Theo đó, trong những điều họ dạy con trẻ hôm nay đã có những 

giá trị đạo đức của Phật giáo. Như vậy, cha mẹ chính là những người đã gián 

tiếp truyền tải những giá trị đạo đức Phật giáo cho con em mình. 

Truyền thống ông bà, cha mẹ đi lễ Phật ở các gia đình Phật giáo Việt Nam 

luôn được lưu giữ. Ông bà, cha mẹ đều chú trọng việc tụng kinh, niệm Phật, 

nhiều địa phương còn chú trọng tổ chức giảng pháp (giáo lý nhà Phật) cho các 

Phật tử. Theo đó, phương thức mà chăm sóc, giáo dục trẻ em tại Việt Nam bằng 

Phật giáo thường là thông qua các phương thức tụng kinh, niệm Phật, thấu hiểu 

giá trị của Phật giáo và truyền dạy lại cho con cháu. Hiện nay, việc tổ chức khoá 

tu mùa hè của Phật giáo cũng là một trong những hình thức để giáo dục trực tiếp 

cho con trẻ. Như vậy, trẻ em được giáo dục những giá trị đạo đức Phật giáo 

không phải trực tiếp từ các nhà sư, mà chủ yếu được giáo dục gián tiếp qua lời 

kể, lời dạy của các cụ, ông bà và cha mẹ. 

Có thể thấy rằng, giá trị giáo dục đạo đức của Phật giáo đã hòa quyện 

trong những nội dung giáo dục đạo đức truyền thống của người dân, tạo nên 

nguồn mạch chảy ngầm theo các thế hệ từ ông bà đến cha mẹ đến con cái. Trong 

điều kiện văn hóa mới, văn hóa ngoại lai ngày càng xâm nhập sâu vào nước ta, 

vừa tạo nên những tích cực vừa mang theo những tiêu cực và tệ nạn thì vai trò 

giáo dục của Phật giáo càng trở nên quan trọng và có vai trò điều chỉnh đạo đức, 

lối sống của thanh thiếu niên, trong đó có trẻ em. 

Về cơ bản, có thể hiểu rằng giáo lý tôn giáo nói chung và của Phật giáo 

nói riêng đã cung cấp cho truyền thống giáo dục đạo đức của người dân Việt 

Nam những nội dung giáo dục đạo đức tốt đẹp rất gần với truyền thống của nhân 

dân ta, điều này góp phần giữ gìn truyền thống và hạn chế những tiêu cực trong 

đạo đức của trẻ em ở nước ta hiện nay. 

b). Vai trò của Công giáo và Tin lành trong việc chăm sóc, giáo dục con 

cái 
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Giáo hội Công giáo có nhiều văn kiện về giáo dục nhưng rõ ràng nhất là 

Tuyên ngôn Kitô giáo đã được Công đồng Vatican 2 thông qua ngày 14 tháng 

10 năm 1965. Ngay điều 1 của Tuyên ngôn đã đề cập rằng: “Tất cả mọi người, 

không phân biệt chủng tộc, giai cấp và tuổi tác, do phẩm giá con người, đều có 

một quyền bất khả nhượng là phải được hưởng một nền giáo dục đáp ứng với sứ 

mạng riêng, phù hợp với cá tính của từng phái, thích nghi với văn hóa và truyền 

thống dân tộc, đồng thời mở rộng sự hợp tác với các dân tộc khác, để hỗ trợ 

công cuộc hợp nhất chân chính và hòa bình trên mặt đất. Vậy nền giáo dục chân 

chính là việc đào tạo con người, nhằm đạt tới cùng đích của mình cũng như lợi 

ích đoàn thể mà họ là đoàn viên, và họ sẽ tham gia phục vụ khi đến tuổi trưởng 

thành”184. 

Mục tiêu của Công giáo đối với việc giáo dục chăm sóc trẻ em là: “Giúp 

trẻ em và thanh thiếu niên phát triển điều hòa những năng khiếu thể xác luân lý 

và tinh thần, ý thức dần dần trách nhiệm cách rõ rệt hơn, nhờ luôn luôn cố gắng 

trau dồi đúng mức đời sống cá nhân và theo đuổi sự tự do chân chính với lòng 

can đảm và kiên nhẫn lướt thắng mọi trở ngại. Phải tích cực và thận trọng giáo 

dục chúng về phái tính tùy từng lứa tuổi. Ngoài ra phải huấn luyện cho chúng 

biết tham dự vào đời sống xã hội, để sau khi được chỉ dẫn đầy đủ về những 

phương tiện cần thiết và thích hợp, chúng có thể tích cực dấn thân vào những 

đoàn thể khác nhau của cộng đồng nhân loại, sẵn sàng đối thoại với người khác 

cũng như hăng say hoạt động để góp phần thực hiện lợi ích chung”185 

Giáo dục là một quá trình rất quan trọng trong việc hình thành và phát 

triển nhân cách của con người. Chính vì thế có ý kiến cho rằng, muốn biết tương 

lai của một xã hội thì hãy nhìn vào thực trạng giáo dục hiện có của xã hội ấy. 

Thông thường khi nói đến giáo dục, người ta nghĩ ngay đến nhà trường, các mối 

quan hệ thầy - trò. Nhưng quá trình giáo dục của một con người không chỉ ở trên 

ghế nhà trường, trong các mối quan hệ thầy - trò mà còn xảy ra chính ngay trong 

 
184 Thánh Công đồng Vatican 2 
185 Giáo hoàng Học viện, xuất bản 1975, tr 444 
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gia đình người đó nữa. Bởi vậy người thầy đầu tiên của một người không phải là 

người thầy ở nhà trường mà là chính cha mẹ mình. Gia đình là nền tảng cho mọi 

nền giáo dục, bản chất và sứ mệnh của giáo dục gia đình, vai trò của những 

người làm cha mẹ không có gì có thể thay thế được. Đức cố Giáo hoàng Piô XI, 

trong thông điệp Casti Connubii, đã nói: “Thiên Chúa, đấng khôn ngoan vô 

cùng, đã quan phòng việc sinh sản cho gia đình như thế, cho toàn thể nhân loại, 

thì đối với cha mẹ là những người mà Ngài đã ban cho quyền và khả năng để 

sinh sản, không lẽ Ngài lại không ban thêm cho bổn phận và quyền giáo dục con 

cái”186. Thánh công đồng Vaticanô II cũng phán quyết: “Vì là những người 

truyền thông sự sống cho con cái, nên cha mẹ có bổn phận hết sức quan trọng là 

giáo dục những người con trong gia đình, và vì thế họ được coi là những nhà 

giáo dục đầu tiên và chính yếu của chúng”187. 

Qua việc giáo dục, gia đình đào tạo con người đạt tới phẩm giá viên mãn, 

theo tất cả mọi chiều hướng xã hội. Tức là gia đình là môi trường giáo dục, huấn 

luyện con người để có tất cả những phẩm giá, đức tính phù hợp với chuẩn mực 

của xã hội. Hơn nữa, đối với gia đình Công giáo thì những điều giáo dục gia 

đình hướng tới còn phải theo giáo huấn của Giáo hội. Quả vậy, thánh công đồng 

đã nói: “Trong gia đình các Kitô hữu, với ân sủng dồi dào và trách nhiệm đã 

lãnh nhận qua bí tích Hôn nhân, cha mẹ phải dạy dỗ con cái ngay khi chúng còn 

trong tuổi ấu thơ, hợp với đức tin đã lãnh nhận qua bí tích Thanh tẩy, để nhận 

biết và tôn thờ Thiên Chúa, đồng thời yêu thương mọi người xung quanh”. 

Như vậy, giáo dục con cái là hồng ân và cũng là đòi hỏi cấp thiết đối với 

mỗi người cha, người mẹ trong gia đình Công giáo. Do đó cần có một nội dung 

và phương pháp giáo dục con cái hợp lý trong mỗi gia đình Công giáo. 

Nội dung của giáo dục con cái trong gia đình Công giáo trước hết là giáo 

dục để hướng đứa trẻ đến yêu mến, phụng sự Chúa và yêu thương tha nhân. Cha 

 
186 Phêrô Nguyễn Mai (2018), Giáo dục con cái trong gia đình Công giáo, Báo Người Công giáo Việt Nam. 
187 Phêrô Nguyễn Mai (2018), Giáo dục con cái trong gia đình Công giáo, Báo Người Công giáo Việt Nam.  
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mẹ phải nói cho đứa con về Thiên Chúa, dạy cho chúng thấu cảm về tình thương 

của Ngài dành cho nhân loại. Thiên Chúa là một người Cha nhân lành, giàu lòng 

thương xót chứ không phải là một Thiên Chúa hay nổi nóng, hay xử phạt. Điều 

đáng buồn là có những bậc cha mẹ không biết dạy con cái cầu nguyện như thế 

nào cho đẹp lòng Chúa, rồi thì nếu con cái không nghe lời thì dọa nạt Chúa sẽ 

nổi giận, Chúa sẽ xử phạt. Từ đó mà vô tình gieo vào đầu con cái hình ảnh một 

vị Chúa tàn nhẫn, gian ác. 

Bên cạnh giáo dục cho con cái biết kính sợ Thiên Chúa, các bậc cha mẹ 

còn phải dạy cho chúng biết yêu thương mọi người. Không thể yêu mến Thiên 

Chúa mà lại không yêu thương anh em mình. Bởi thế, cha mẹ có nhiệm vụ giáo 

dục con cái yêu thương, trước hết, các thành viên trong gia đình mình, đặc biệt 

cần dạy cho trẻ biết thảo kính cha mẹ vì đó là một trong những điều răn của 

Chúa. Bởi vậy giáo dục cho con cái biết yêu thương là điều hết sức cần thiết 

trong môi trường xã hội ngày nay.   

Có thể nói kính Chúa-yêu người là giá trị đạo đức chung và phổ quát của 

Công giáo và Tin lành. Tuy nhiên khi đi vào các quy tắc thực hành cụ thể để 

hướng tới giá trị giáo dục chung thì Công giáo và Tin lành có những nét riêng. 

Tín đồ biểu hiện đức tin của mình qua tinh thần phục vụ và thái độ ứng xử lẫn 

nhau trong thực tiễn cuộc sống theo những lời răn trong Kinh thánh xuất phát từ 

nhận thức đức tin cá nhân. Từ điều răn thứ 5 đến điều răn thứ 10 là phép tắc điều 

chỉnh hành vi cá nhân trong quan hệ giữa con người với con người. 

Tin lành đưa ra những chuẩn mực ràng buộc cuộc sổng gia đình. Gia đình 

được coi là tế bào của xã hội loài người. Gia đình có vai trò quan trọng trong 

việc giáo dục, định hướng phẩm chất đạo đức của con người. Kinh thánh có rất 

nhiều lời răn liên quan đến giáo dục đạo đức gia đình như mối quan hệ giữa cha 

mẹ và con cái, giữa vợ và chồng. Kinh thánh dạy bổn phận người làm con phải 

hiếu kính cha mẹ, nghe lời dạy bảo của cha mẹ, không được ngược đãi, khinh bỉ 

cha mẹ già. 
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Các tín đồ Tin lành đặt niềm tin tuyệt đối vào Kinh thánh, coi đó là chuẩn 

mực căn bản, duy nhất của đức tin, do vậy giáo dục niềm tin cho tín đồ, trước 

hết là niềm tin vào Kinh thánh và tin vào Đức Chúa trời với mẫu hình lý tưởng 

là Chúa Giêsu. “Giáo dục Kinh thánh là điều vô cùng quan trọng đối với Tin 

lành, nó ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến lối sống của từng cá nhân. Người Tin lành 

cho rằng, những Cơ đốc nhân không được giáo dục đúng đắn thì luôn có những 

hành động không đúng đắn với Kinh thánh”, “Ngay từ nhỏ người Tin lành đã 

nhận được hệ thống giáo dục Kinh thánh. Trước lúc kết hôn sáu tháng các cặp 

vợ chồng luôn phải gặp Mục sư để chuẩn bị trong công cuộc thai giáo làm sao 

để đứa trẻ có đầy đủ điều kiện để nhận được sự giáo dục Kinh thánh càng sớm 

càng tốt. Do đó, ngay từ trong bụng mẹ các thai nhi đã được nghe Thánh ca, 

Kinh thánh…”188. Cũng như Công giáo, Tin lành thờ Thiên Chúa ba Ngôi (Ba 

ngôi hiệp một, bình đẳng, cùng bản tính và hiệp lại làm một Đức Chúa Trời trọn 

vẹn) và người theo Tin lành tin rằng: con người do Thiên Chúa tạo dựng, có 

phần hồn, phần xác; con người bị sa ngã và tội lỗi; có ngôi hai Thiên Chúa là 

Giêsu xuống thế làm người, chịu chết để chuộc tội cho loài người; có Thiên thần 

và ma quỷ, có thiên đường và địa ngục, có ngày tận thế, phục sinh và phán xét 

cuối cùng... Trong gia đình Tin lành, giá trị cốt lõi đầu tiên cần dạy là giáo dục 

niềm tin vào Đức Chúa Trời, tin vào Kinh thánh như điều răn thứ nhất: “Trước 

mặt ta ngươi chớ có các thần nào khác”. “Đức Chúa Trời” là duy nhất, và mọi 

người phải mến, thờ kính Chúa. Để có thể giữ lòng kính Chúa thì phải yêu mến 

lời Chúa, nghiên cứu và học hỏi lời Chúa mỗi ngày. Như vậy, răn dạy về lời 

Chúa truyền lại là một trong những cách thức thực hành niềm tin và duy trì niềm 

tin cho mỗi tín đồ Tin lành. 

c). Vai trò của đạo Cao Đài trong việc chăm sóc, giáo dục con cái 

Đạo Cao đài là tôn giáo do người Việt Nam sáng lập tại Tây Ninh nên 

mang đặc điểm văn hoá của cư dân Nam Bộ. Các giá trị văn hóa của đạo được 

 
188 Vũ Thị Thu Hà (chủ biên), (2018), Giá trị và chức năng của Tin Lành trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam 

hiện nay, Nxb Khoa học xã hội, tr 77-78. 
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kết tinh, lan tỏa, hình thành cộng đồng văn hóa riêng, có giá trị thiết thực. chức 

sắc, tín đồ đạo Cao đài sống có nhân cách, đoàn kết cộng đồng; lối sống nhân 

hòa và nhập thế, tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; có tinh thần 

trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Quan niệm “tâm vật bình hành”, 

tránh “ngôn hành bất nhất” hình thành phẩm chất đạo đức, lối sống cao đẹp của 

người tu hành, tín đồ. Đạo Cao đài rèn luyện tín đồ từ bỏ những vui thú của đời 

thường, hằng ngày tu dưỡng bản thân, tu luyện đức tính. Họ trở thành tấm 

gương tiêu biểu về đạo đức, lối sống cá nhân, gia đình, xã hội. Đạo Cao đài có 

tinh thần gắn kết cộng đồng, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đây là yêu cầu bắt 

buộc, là trách nhiệm của mỗi tín đồ với vai trò là thành viên trong cộng đồng. 

Tín đồ đạo Cao đài cởi mở trong giao tiếp, dung hòa các mối quan hệ, không 

phân biệt đẳng cấp. 

Đạo Cao Đài rất chú tâm đến việc giáo dục nề nếp, gia phong của tín đồ. 

Trong sinh hoạt gia đình, đạo Cao Đài dựa trên cơ sở văn hóa gia đình của Phật, 

Lão, Nho và các tín ngưỡng truyền thống của người Việt. Đối với Phật giáo, đạo 

Cao Đài đã kế thừa những nét văn hóa gia đình nhất định như đề cao công đức 

cha mẹ, đề cao lòng hiếu thiện và tu hành, trau dồi về đạo đức, con cái tu hành 

tốt là để báo hiếu cho cha mẹ và ngược lại, quan tâm đến quan hệ vợ chồng, đề 

cao vợ hiền, vợ tốt như là bầu bạn. Sự kế thừa tư tưởng Phật giáo trong sinh hoạt 

gia đình của đạo Cao Đài còn thể hiện trong việc giáo dục các thành viên nếp 

sống thanh bần, lạc đạo, yên phận, không bon chen, ăn uống đạm bạc, nhu cầu 

sống hạn chế. Với ảnh hưởng Nho giáo, với học thuyết đề cao đạo làm người 

của Cao Đài chú trọng quan hệ vợ chồng, cha con, anh em, đề cao chữ hiếu 

trong gia đình, đặt vấn đề gia đình một cách thiết thực. 

d). Vai trò của Phật giáo Hòa Hảo trong việc chăm sóc, giáo dục con 

cái 
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Giới luật, luật lệ, lễ nghi của Phật giáo Hòa Hảo đã đề cập đến những vấn 

đề đạo đức cụ thể của cuộc sống thế tục và ít nhiều mang giá trị có tính nhân 

văn. Trên thực tế, những giá trị, chuẩn mực đạo đức quy định trong giáo luật, 

luật lệ của Phật giáo Hòa Hảo đã có ý nghĩa nhất định trong việc giáo dục và 

duy trì đạo đức xã hội.  

Theo sách Sấm giảng thi văn toàn bộ thì Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo gồm 

có hai phần đó là Học Phật và Tu nhân. Có ý kiến cho rằng nếu gọi là Giáo lý 

của Phật giáo Hòa Hảo thì chỉ có phần học Phật, còn phần tu Nhân chỉ là lối 

sống đạo. Tuy nhiên để hiểu được nét đặc trưng của giáo thuyết Phật giáo Hòa 

Hảo thì cần hiểu cả hai quan niệm về học Phật và tu Nhân. 

Phần học Phật: Phật giáo Hòa Hảo dựa vào giáo lý của Phật giáo nhưng 

khi giải thích lại tập trung vào ba pháp môn chính là Ác pháp, Chân pháp và 

Thiện Pháp. 

Phần tu nhân: giáo thuyết Phật giáo Hòa Hảo nhấn mạnh việc tu học theo 

Tứ ân tức là bốn điều ân nghĩa: Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân đồng bào, 

Ân tam bảo. 

Với giáo lý học Phật tu Nhân nêu trên, ông Huỳnh Phú Sổ cho rằng Phật 

giáo Hòa Hảo là một môn phái đặc sắc nhất trong các môn phái của Phật giáo. 

Nó sẽ khắc phục được các hạn chế của Phật giáo là có quá nhiều kinh sách, triết 

lý cao siêu, trừu tượng chỉ phù hợp trong việc giáo hóa cho một số rất ít người 

có điều kiện xuất gia tu hành. Còn Phật giáo Hòa Hảo mang tính chất phổ quát 

phù hợp với căn cơ của đại đa số chúng sinh, những cư sĩ tại gia. Pháp môn học 

Phật và tu Nhân của Phật giáo Hòa Hảo sẽ nhanh chóng đào tạo ra nhiều người 

hiền, có công đức trong chúng sinh. 

Trong cuộc sống, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thực hiện tám điều răn của 

ông Huỳnh Phú Sổ, xem đó như giới luật của đạo. Phật giáo Hòa hảo còn răn 

dạy tín đồ tôn trọng những người khác tín ngưỡng, nhất là không cậy đông 

người mà ức hiếp hoặc nói xấu, bài xích; không nên gây oán thù mà phải làm 

lành với họ. Đối với nhân sinh nói chung thì phải giữ mối quan hệ hòa hợp, gây 
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thiện cảm lẫn nhau; đồng thời phải biết thương xót, giúp đỡ mọi người nhất là 

những lúc khó khăn, hoạn nạn.  

Ngoài những vấn đề nêu trên, Phật giáo Hòa Hảo còn  đề cập đến nhiều 

vấn đề khác của đời sống xã hội với thái độ tích cực như cấm tuyệt đối việc chơi 

cờ bạc, hút thuốc phiện và mê tín dị đoan; Phật giáo Hòa Hảo còn khuyên mọi 

người siêng năng học hành để mở rộng kiến thức và giúp cho việc tu học.  

Có thể nói rằng, việc đảm bảo sức khỏe, học vấn, giáo dục nhân cách cho 

trẻ là một trong những vấn đề cốt lõi của mỗi gia đình, của mỗi quốc gia. Giáo 

dục của gia đình có vai trò rất quan trọng trong sự giáo dục hình thành nhân 

cách con trẻ được sinh ra và lớn lên. Điều này, càng trở nên được chú trọng sâu 

sát hơn trong thời gian các em học sinh, sinh viên, từ mầm non cho tới đại học. 

Khi trẻ em ở trường học hay ở ngoài xã hội thì vai trò của gia đình là vô cùng 

quan trọng, nó giúp củng cố nền tảng giáo dục cho con trẻ ở những giai đoạn về 

sau của con em mình. Tôn giáo dù có những tác động trực tiếp, hay gián tiếp thì 

tôn giáo vẫn luôn hướng con người tới những hành động chuẩn vực, tuân thủ 

giáo lý giáo luật và các quy tắc của tôn giáo, để qua đó thể hiện được vai trò 

cũng như niềm tin tôn giáo đến việc giáo dục nhằm điều chỉnh ý thức và hành vi 

đạo đức của trẻ em trong mỗi gia đình.  

Nhìn chung, các tôn giáo ở Việt Nam trong suốt quá trình hình thành và 

phát triển của mình không chỉ quan tâm đến đời sống đức tin của tín đồ mà còn 

quan tâm đến mọi phương diện khác của đời sống cộng đồng, trong đó đặc biệt 

là vấn đề gia đình. Gia đình được xem như trung tâm trong đời sống của mỗi 

con người. Trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng về gia đình là bổn 

phận thế tục quan trọng nhất của mỗi tín đồ trong đời sống. Mặc dù mỗi tôn giáo 

có những tôn chỉ, giáo lý, biểu hiện thực hành nghi lễ khác nhau nhưng đều có 

những điểm chung hướng tới những giá trị cốt lõi của gia đình như hiếu thảo, 

yêu thương, trách nhiệm để cùng vun đắp nên những gia đình bền vững, hạnh 

phúc. Giáo lý, tín điều của các tôn giáo có nhiều điều răn định hướng và điều 

chỉnh hành vi của mỗi con người đặt trong mối quan hệ gia đình. Con cái đối với 
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cha mẹ thì phải hiếu thảo; cha mẹ với con cái phải chăm sóc, dạy dỗ điều hay, lẽ 

phải; vợ chồng cần chia sẻ, yêu thương,... Có thể nói giá trị đạo đức, văn hóa của 

tôn giáo là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ giá trị văn hóa Việt Nam, 

là bệ đỡ tinh thần giúp tín đồ sống lành mạnh, có trách nhiệm với xã hội, góp 

phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tôn giáo đề cao 

giá trị gia đình, cùng với sự bao bọc của niềm tin tôn giáo làm cho các thành 

viên trong gia đình quan tâm, hỗ trợ, chăm sóc nhau tốt hơn trong cuộc sống, 

góp phần chống lại sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội. Giá trị đó của các tôn 

giáo đã đóng góp vào việc bồi dưỡng giá trị đạo đức văn hóa truyền thống gia 

đình Việt Nam.  
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KẾT LUẬN 

Gia đình đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi cá nhân con người 

cũng như cả cộng đồng xã hội. Chỉ thị 06 đã nêu rõ: "Gia đình là tế bào của xã 

hội, nơi duy trì nòi giống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị 

văn hóa dân tộc cho các thành viên trong gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc 

chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng 

của dân tộc ta. Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của 

sự phát triển bền vững đất nước". Trong bối cảnh giao lưu, toàn cầu hóa hiện 

nay, ở Việt Nam, các giá trị tốt đẹp của gia đình đang đứng trước nhiều thách 

thức. Những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường đã khiến cho gia 

đình Việt Nam hiện tại phải đối mặt với những thử thách cam go: sự thiếu quan 

tâm, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, gia tăng tỷ lệ ly hôn, bạo hành 

trẻ em, các giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình Việt Nam ngày càng mai 

một,… Chính vì vậy, bên cạnh vai trò của các thiết chế chính thức nhằm củng cố 

và xây dựng gia đình Việt Nam bền vững, hạnh phúc thì việc phát huy giá trị 

của tôn giáo trong việc xây dựng gia đình trong bối cảnh hiện nay là hết sức 

thiết thực. Tôn giáo đã có lịch sử tồn tại và phát triển rất lâu đời, với vai trò quan 

trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có đời sống hôn nhân, 

gia đình. Cùng với các quy định trong giáo lý tôn giáo, niềm tin và thực hành 

tôn giáo có ảnh hưởng khá mạnh mẽ đến nhận thức và hành vi của các cá nhân. 

Trong hầu hết các giáo lý tôn giáo đều có những điều khoản hoặc nội dung, trực 

tiếp hoặc gián tiếp, quy định chi phối ứng xử của từng thành viên trong gia đình. 

Tôn giáo thiết lập nên những chuẩn mực trong đời sống hôn nhân, gia đình, 

buộc các tín đồ phải tuân thủ hoặc cảm thấy việc vi phạm gây ra cảm giác day 

dứt, tội lỗi hoặc bị trừng phạt. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, niềm tin và 

thực hành tôn giáo là một trong những yếu tố đảm bảo sự bền vững của cuộc 

sống hôn nhân, hạn chế việc đổ vỡ gia đình và xây dựng tính trách nhiệm, tình 

yêu thương của các thành viên gia đình. 
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Trong tâm thức truyền thống của người Việt, gia đình giữ vị trí hết sức 

quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Mỗi con người đều được sinh ra trong 

một gia đình, được chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ và trưởng thành từ gia đình 

đó. Cũng chính từ gia đình, mỗi người nhận thức được trách nhiệm, vai trò của 

bản thân để trở thành những người cha, người mẹ có trách nhiệm trong gia đình, 

một công dân tốt cho xã hội. Trong quá trình trưởng thành ấy, con người tiếp 

nhận thêm những tác động từ cách thiết chế bên ngoài gia đình để hình thành 

nên con người xã hội, trong đó có thiết chế tôn giáo. Sự ra đời của tôn giáo gắn 

với con người và vì con người, cũng bởi vậy, tôn giáo tập trung vào những vấn 

đề cốt lõi và quan trọng nhất của con người. Người ta không chỉ tìm thấy ở tôn 

giáo chỗ dựa về tinh thần mà còn nhận được ở đó sự chỉ dẫn và những nguyên 

tắc đạo đức giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Hai thiết chế gia đình và tôn 

giáo có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nâng đỡ và cùng nhau phát triển. Qua 

các giai đoạn phát triển của xã hội loài người, các thiết chế như giáo dục, kinh 

tế, chính trị có nhiều biến động lớn nhưng gia đình và tôn giáo không nằm ngoài 

quy luật biến đổi nhưng vẫn có tính bền vững, ổn định của nó.  

Những biến đổi trong đời sống gia đình đã làm thay đổi vai trò truyền 

thống của các thành viên trong gia đình. Người phụ nữ tham gia nhiều hơn vào 

các công việc bên ngoài gia đình, nhờ đó nâng cao được vị thế của bản thân 

trong gia đình và ngoài xã hội. Đồng thời có sự gia tăng vai trò của người chồng 

trong gia đình, đặc biệt trong vấn đề chăm sóc, giáo dục con cái. Mối quan hệ 

giữa cha mẹ và con cái cũng gần gũi hơn. Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế thị 

trường cũng khiến cho gia đình Việt Nam hiện tại phải đối mặt với nhiều thách 

thức như ly hôn, lệch chuẩn, bạo hành trong gia đình cũng như sự thiếu quan 

tâm chăm sóc đối với người già, trẻ em,… Các tôn giáo, từ nền tảng giáo lý đến 

thực hành có nhiều nội dung hướng đến việc xây dựng gia đình. Việc phát huy 

giá trị của tôn giáo trong việc xây dựng gia đình Việt Nam sẽ góp phần tạo nên 

những gia đình bền vững, hạnh phúc, là tiền đề cho sự phát triển xã hội. 
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Các nghiên cứu đã có tập trung khá nhiều vào vai trò của tôn giáo trên các 

phương diện cá nhân và cộng đồng thì việc nhận diện, từ đó phát huy vai trò của 

tôn giáo trong việc xây dựng gia đình cũng đóng vai trò quan trọng không kém. 

Giáo lý các tôn giáo có những quy tắc đạo đức, điều răn nhắc nhở tín đồ sống có 

trách nhiệm trong các vai trò là thành viên trong gia đình, qua đó góp phần 

không nhỏ trong việc xây dựng gia đình bền vững ở Việt Nam hiện nay.  

Việc nhận diện những giá trị cơ bản của tôn giáo góp phần củng cố và phát 

huy giá trị của nó trong đời sống của tín đồ mỗi tôn giáo, giúp tôn giáo đó không 

chỉ thỏa mãn về mặt tâm linh, tinh thần đối với các tín đồ của mình mà còn trở 

thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi con người. Hơn nữa, những 

ảnh hưởng của giá trị tôn giáo còn góp phần nâng cao chất lượng gia đình, xây 

dựng gia đình bền vững, hạnh phúc, từ đó tạo nguồn lực tham gia vào sự nghiệp 

xây dựng đất nước.  

Mặc dù các tôn giáo tôn giáo có thể khác nhau về niềm tin và thực hành 

nhưng giá trị của nó lan tỏa đến các cộng đồng tôn giáo đều hướng đến những 

giá trị cốt lõi như giá trị nhận thức, giá trị đạo đức và và giá trị giáo dục. Trên 

phương diện nhận thức, các tôn giáo ngay từ khi ra đời đã mang lại những luận 

giải về nhân sinh quan, vũ trụ quan cho tín đồ của nó. Nhiều người tìm đến với 

tôn giáo khi đi tìm câu trả lời cho những vấn đề cuộc sống đặt ra của bản thân, 

gia đình hay thậm chí là nhân loại. Các tôn giáo đưa ra giải thích thỏa đáng cho 

những vấn đề mà mỗi con người có thể gặp phải, như nguyên nhân đau khổ, 

bệnh tật, giàu nghèo hay thậm chí là nguồn gốc của vạn vật. Nhờ đó, tín đồ tôn 

giáo nhìn nhận về giá trị của gia đình theo nhãn quan tôn giáo của họ.  

Bên cạnh đó, điểm chung của tất cả các tôn giáo là đều hướng thiện. Có thể 

nói, giá trị đạo đức là một trong những giá trị quan trọng nhất mà tôn giáo mang 

lại cho xã hội loài người. Giáo lý của các tôn giáo đều chứa đựng những giá trị 

đạo đức chung của nhân loại, góp phần quan trọng vào việc duy trì đạo đức xã 

hội, hoàn thiện nhân cách cá nhân, hướng con người đến giá trị Chân – Thiện – 

Mỹ. Giá trị đạo đức của mỗi tôn giáo gắn bó chặt chẽ với hệ thống giáo lý, giáo 
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điều, giáo luật của mỗi tôn giáo và gắn với niềm tin của mỗi tín đồ. Việc tin theo 

một tôn giáo nào đó bắt buộc tín đồ ấy có sự cam kết thực hiện các quy tắc đạo 

đức của tôn giáo đó. Đạo đức tôn giáo được tín đồ tiếp thu, tạo thành đức tin 

thiêng liêng bên trong và chi phối hành vi ứng xử của họ trong các mối quan hệ 

với Đấng Thiêng cũng như trong quan hệ với các cá nhân khác trong cộng đồng, 

trong gia đình. Đạo đức tôn giáo góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và 

hình thành những chuẩn mực đạo đức trong gia đình và tạo ra hiệu ứng điều 

chỉnh hành vi, lối sống của các thành viên cũng như tăng cường hiệu quả trong 

hình thành nhân cách của các thành viên trong gia đình, từ đó tạo nên những gia 

đình bền vững, hạnh phúc.  

Các giá trị tôn giáo không phải luôn tách biệt mà luôn có sự củng cố, hỗ trợ 

lẫn nhau. Để cung cấp nhận thức và điều chỉnh hành vi đạo đức thì chức năng 

giáo dục đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Để hướng con người tới 

những hành vi ứng xử chuẩn mực, tuân thủ giáo lý, giáo luật và các quy tắc của 

tôn giáo, qua đó xây dựng và củng cố niềm tin ở tín đồ thì các tôn giáo đều cần 

tới hệ thống giáo dục nhằm điều chỉnh ý thức và hành vi đạo đức của các tín 

đồ. Các giá trị của tôn giáo tham gia vào quá trình giáo dục liên thế hệ có thể 

hạn chế sự suy thoái đạo đức, lối sống và những biểu hiện lệch chuẩn trong gia 

đình Việt Nam hiện nay. Việc các thành viên trong gia đình cũng đồng thời là 

tín đồ của một tôn giáo và tiếp nhận các tư tưởng, triết lý, giá trị, chuẩn mực của 

tôn giáo cũng đã góp phần định hướng nhận thức, giáo dục nhân cách và điều 

chỉnh các hành vi, cách ứng xử của mình. Trong bối cảnh nhiều chuẩn mực, giá 

trị đạo đức trong xã hội truyền thống bị cho là lỗi thời, không phù hợp thì sự ổn 

định của các giá trị, chuẩn mực đạo đức của tôn giáo là một trong những cách 

thức hiệu quả góp phần hoàn thiện nhân cách cá nhân, hạn chế suy thoái đạo 

đức, lối sống và những biểu hiện lệch chuẩn của thế hệ trẻ trong các gia đình 

hiện nay.  

Từ những giá trị phổ quát của các tôn giáo, việc ứng dụng và phát huy nó 

để xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc mang ý nghĩa thiết thực. Mặc dù 
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quan niệm về gia đình bền vững, hạnh phúc không giống nhau giữa các cá nhân, 

gia đình, cộng đồng, dân tộc hay tôn giáo nhưng điểm chung của nó là hướng 

đến mô hình gia đình mà ở đó các thành viên của nó có sự yêu thương, tôn 

trọng, gắn kết, chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm với nhau. Kinh điển các tôn giáo 

có nhiều điều răn, dạy bảo về trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ gia đình hạnh phúc, 

bền vững thông qua việc chung thủy của người vợ và người chồng; sự gắn kết, 

chia sẻ, yêu thương giữa các thành viên của gia đình. Các tôn giáo với giáo lý 

của mình với các sinh hoạt tôn giáo và sức mạnh điều chỉnh hành vi từ cộng 

đồng tôn giáo đã hình thành nên một môi trường gia đình mà ở đó các thành 

viên cùng yêu thương, chia sẻ và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Với 

sự biến đổi nhanh chóng trên nhiều phương diện của đời sống xã hội như hiện 

nay thì giá trị này của gia đình càng trở nên quan trọng, được xem như cái “nôi 

an toàn” cho mỗi thành viên của nó. Giá trị tôn giáo cũng góp phần không nhỏ 

hạn chế được những tác động tiêu cực của chủ nghĩa cá nhân, lối sống hưởng 

thụ, ích kỷ có thể ảnh hưởng đến sự bền vững của thiết chế hôn nhân và gia 

đình.  

Bên cạnh việc góp phần duy trì gia đình bền vững, hạnh phúc, những giá trị 

cốt lõi của tôn giáo còn củng cố và thậm chí tạo nên đặc trưng riêng của từng 

tôn giáo trong truyền thống hiếu thảo. Mặc dù biểu hiện khác nhau trong cách 

thức của từng tôn giáo nhưng hiếu thảo luôn là một trong những giá trị quan 

trọng, được đề cao, thể hiện qua giáo lý, kinh sách của các tôn giáo và cách các 

tín đồ thực hành đức tin của họ. Các tôn giáo đều có những điều răn thể hiện 

việc hiếu kính cha mẹ cả khi còn sống cũng như tưởng nhớ sau khi qua đời. Việc 

hiếu thảo với ông bà, cha mẹ được xem là một trong những điều răn quan trọng 

nhất đối với tín đồ mỗi tôn giáo. Các quy định của các tôn giáo có những điểm 

tích cực, góp phần hạn chế những hình thức mê tín hay lãng phí như đốt giấy 

tiền vàng bạc, nhà cửa, xe cộ, đồ dùng cho người thân qua đời. Lòng hiếu thảo 

được coi trọng ở cách ứng xử với cha mẹ khi còn sống hơn là cúng bái hình 

thức, lãng phí. Khi cha mẹ qua đời thì các tôn giáo đều có những nghi lễ để giúp 
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cho người quá cố siêu thoát hay được lên thiên đàng nhưng theo tinh thần của 

các tôn giáo thì việc cúng giỗ cha mẹ nên được cân bằng, không nên tổ chức linh 

đình, tốn kém trong khi khi cha mẹ còn sống thì bỏ bê không chăm sóc. Thêm 

vào đó, sự hiếu thảo còn thể hiện cả trên phương diện của đời sống tâm linh, đó 

là sự chăm lo về phần hồn cho cha mẹ, ví dụ con cái là tín đồ của tôn giáo mà 

cha mẹ còn chưa theo thì cần phải hướng để cha mẹ được cứu rỗi cả phần linh 

hồn khi tin theo đạo.  

Cùng với việc đề cao lòng hiếu thảo của con cái đối với ông bà, cha mẹ thì 

giáo lý tôn giáo cũng dành nhiều sự quan tâm nhắc nhở trách nhiệm của các bậc 

làm cha mẹ trong việc chăm sóc, giáo dục con cái. Gia đình là môi trường đầu 

tiên đảm nhiệm vai trò chăm sóc và giáo dục trẻ em, là không gian tự nhiên và 

văn hóa cho việc giáo dục con trẻ. Từ không gian này, con cái được tiếp nhận 

các giá trị nhận thức, đạo đức, nền tảng văn hóa và ngôn ngữ, sự tôn trọng, cảm 

xúc, ý tưởng, óc phán đoán, năng khiếu, và nhiều loại kỹ năng sống từ thế hệ 

này sang thế hệ khác. Thông qua việc chăm sóc, giáo dục con cái, gia đình còn 

là nơi cha mẹ trở thành những thầy dạy đầu tiên về đức tin cho con cái. Cũng 

nhờ đó, các tôn giáo duy trì, củng cố và mở rộng cộng đồng tôn giáo của mình. 

Nhìn chung, các tôn giáo ở Việt Nam, dù là tôn giáo nội sinh hay tôn giáo 

thế giới, khi trở thành một phần trong đời sống tâm linh, tinh thần của người dân 

Việt Nam thì đều có sự tiếp biến, pha trộn giữa với thực hành tín ngưỡng của 

của đại đa số người Việt, tạo nên sự hài hòa trong sinh hoạt tôn giáo cũng như 

giá trị cốt lõi của dân tộc. Những giá trị này không chỉ là chỗ dựa về mặt tinh 

thần cho các tín đồ tôn giáo mà còn góp phần hình thành nên các hệ giá trị trên 

các cấp độ cá nhân, gia đình và cộng đồng.   
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Hợp Quốc tại Việt Nam, Hà Nội.  

52.  Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Chiến lược xây dựng gia đình Việt 

Nam 2005 -2010. 

53.  Lê Ngọc Văn (2005), Vài nét về thực trạng gia đình Việt Nam hiện nay, 

Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông. Số 4. Truy cập tại 

https://lyluanchinhtrivatruyenthong.vn/vai-net-ve-thuc-tranggia-dinh-viet-

nam-hien-nay-p24518.html năm 2022. 

54. Nguyễn Thanh Xuân (2007), Một số tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, 

Hà Nội. 

55.  Hoàng Tâm Xuyên (2012), Mười tôn giáo lớn trên thế giới, Nxb Chính 

trị Quốc gia, Hà Nội. 

 

 

 

 

 

https://www.gso.gov.vn/su-kien/2019/12/thong-cao-bao-chi-ket-qua-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/
https://www.gso.gov.vn/su-kien/2019/12/thong-cao-bao-chi-ket-qua-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/
https://www.gso.gov.vn/su-kien/2019/12/thong-cao-bao-chi-ket-qua-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/
http://www.nhipcaugiaoly.com/post?id=705
https://lyluanchinhtrivatruyenthong.vn/vai-net-ve-thuc-tranggia-dinh-viet-nam-hien-nay-p24518.html%20năm%202022
https://lyluanchinhtrivatruyenthong.vn/vai-net-ve-thuc-tranggia-dinh-viet-nam-hien-nay-p24518.html%20năm%202022


 194 

PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC 

ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG  

TÔN GIÁO ĐẾN THÁNG 12/2020 

 

 

 

 

 

 

STT 
TÊN TÔN 
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Nam 
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  Tổng Hội Báp - tít Việt Nam (tên gọi 

cũ là Tổng hội Báp – tít Việt Nam Ân 

điển – Nam Phương)  

 

  Giáo hội Báp - tít Việt Nam (tên gọi 

cũ là Hội thánh Báp – tít Việt Nam- 

Nam Phương)  

 

  Hội thánh Tin lành Trưởng lãoViệt 

Nam  

 

  Hội thánh Mennonite Việt Nam  

  Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam  

   Giáo hội Phúc Âm Ngũ tuần Việt  
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quan  

 

  Hội thánh Cao Đài Việt Nam Bình 
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  Ban Quản trị thánh đường Al noor Hà 
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thánh đường) 
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8 Tịnh độ Cư 
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9 Cơ đốc Phục 
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13 Bà-la-môn 

giáo 

Hội đồng chức sắc Chăm Bà-la-môn 

tỉnh NinhThuận 

 

  Hội đồng chức sắc Bà-la-môn giáo 

tỉnh BìnhThuận 

 

14 Mặc môn  Giáo hội các Thánh hữu 

Ngày sau của Chúa Giê-

su Ky-tô Việt Nam 

15 Phật giáo 

Hiếu Nghĩa 

Tà Lơn 

 Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà 

Lơn 

16 Bửu Sơn Kỳ 

hương 

Một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo cho chùa Bửu Sơn Kỳ Hương, công 

nhận tổ chức tôn giáo cho đạo Bửu Sơn Kỳ Hương có cơ cấu tổ 

chức là Ban Quản lý chùa hoặc không có cơ cấu tổ chức. Đối 

với tôn giáo này chưa hình thành tổ chức giáo hội chung (ở cấp 

tỉnh hay toàn quốc). 

Ghi chú:  
- Tổ chức tôn giáo: 36 tổ chức.  
- Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo: 04 tổ chức và 01 pháp môn.  
- 01 tôn giáo (Bửu Sơn Kỳ Hương) có một số chùa tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, công nhận Ban Trị sự, Ban 
Quản trị chùa. 
- 01 Thánh đường của Hồi giáo tại số 12 Hàng Lược được công nhận Ban Quản trị thánh 
đường 


