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ếu hiểu văn hóa là tất cả 
những sản phẩm của con 
người (bao gồm cả khía cạnh 

vật chất và phi vật chất của xã hội) thì tôn 
giáo chính là một bộ phận hữu cơ cấu 
thành văn hóa. Tuy nhiên, mối quan hệ 
giữa văn hóa và tôn giáo lại là quan hệ 
mang tính phức tạp, đa chiều. Tìm hiểu 
lịch sử hình thành và phát triển của các 
tôn giáo trên thế giới cho thấy rằng, tôn 
giáo chính là sản phẩm của các nền văn 
hóa. Nếu Phật giáo, Ấn Độ giáo là sản 
phẩm mang đậm dấu ấn của văn hóa Ấn 
Độ, thì Kito giáo, Islam giáo, Do Thái 
giáo cho thấy rõ hình ảnh và suy nghĩ của 
người Do Thái trong lịch sử; ở Việt Nam, 
Đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo mang 
đậm văn hóa của người Nam bộ; ... Trong 
quá trình phát triển, truyền bá, các tôn 
giáo vừa thu nhận, tiếp thu những giá trị 
của nền văn hóa mà nó đi tới, vừa bổ 
sung, bồi đắp cho nền văn hóa bản địa. 
Như vậy, tôn giáo vừa là sản phẩm, vừa là 
nguồn gốc của các giá trị văn hóa. 

Ở Việt Nam, đa số tôn giáo mang 
nguồn gốc ngoại sinh, nhưng quan hệ của 
chúng với văn hóa lại mang tính song 
trùng, tôn giáo đan xen với văn hóa. 
Những giá trị tôn giáo trở thành giá trị 
văn hóa, những giá trị văn hóa lại thâm 
nhập vào trong tôn giáo để trở thành các 
yếu tố thuộc tôn giáo. Ngày nay, các lễ 

hội tôn giáo như: Vu Lan, Giáng sinh... 
không còn là ngày lễ mang tính tôn giáo, nó 
thu hút tất cả mọi người trong xã hội, làm 
phong phú bản sắc văn hóa của dân tộc. Các 
tiêu chuẩn đạo đức xã hội như kính trọng cha 
mẹ, không nói dối, cấm trộm cắp, ... được 
đưa vào giáo lý trở thành giáo luật; các anh 
hùng, những người có công trong lịch sử như 
Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, ... được đưa vào các cơ sở thờ tự tôn 
giáo trở thành đối tượng suy tôn của tôn giáo. 

Sự đóng góp rất lớn của tôn giáo vào nền 
văn hóa chính là những sản phẩm vật thể. 
Việt Nam có những cơ sở thờ tự tôn giáo 
mang những nét kiến trúc độc đáo, đóng góp 
vào nền kiến trúc Việt Nam như: chùa Một 
cột, chùa Bái Đính, nhà thờ Phát Diệm, tòa 
thánh Tây Ninh, ... Những biểu tượng tôn 
giáo: tượng, tranh thờ, lễ phục, kinh sách, ... 
vừa mang nét đặc trưng của tôn giáo và mang 
tính chất văn hóa. Một số tôn giáo nhất thần, 
đầy tính phương Tây như Thiên Chúa giáo 
khi qua Việt Nam lại chấp nhận áo dài, khăn 
đóng thay cho trang phục truyền thống trên 
các tượng; mái ngói cong cong kiểu đình 
chùa thay cho lối kiến trúc Gothic tháp nhọn 
vươn giữa trời xanh.  

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, 
mỗi dân tộc với những đặc trưng, văn hóa 
khác nhau, và nền văn hóa đa dạng đó càng 
phong phú hơn khi có sự du nhập của các tôn 
giáo lớn: Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, Kito 
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 giáo, Islam giáo, ... Các tôn giáo lớn 

truyền vào Việt Nam từ rất sớm, nhưng 
tồn tại hòa bình với nhau, trở thành một 
trong những yếu tố cốt yếu của nền văn 
hóa. Chính sự xâm nhập, đan xen vào 
nhau tạo nên nét văn hóa của con người 
Việt. Trong con người Việt Nam vừa có 
cái duy lý của Nho giáo, cái tâm linh của 
Phật giáo, cái siêu thoát của Đạo giáo, có 
cái bác ái của Kito giáo. Sự kết hợp, bổ 
sung của các tôn giáo lớn làm phong phú 
thêm những lễ nghi, giáo lý, nghi thức thờ 
cúng trong cộng đồng. Bản thân các tôn 
giáo khi du nhập vào nước ta cũng phải tự 
biến đổi ít nhiều cho phù hợp với truyền 
thống văn hóa Việt. 

Sự thế tục hóa của các tôn giáo cũng 
cho thấy ngày càng có sự gắn kết giữa tôn 
giáo và cuộc sống, tôn giáo và văn hóa. 
Đây là xu thế tất yếu trong đời sống tôn 
giáo ở thế giới cũng như ở Việt Nam. Xu 
thế thế tục hóa biểu hiện bằng hành vi 
nhập thế của các tôn giáo bằng các hành 
động tham gia vào các lĩnh vực trần tục 
phi tôn giáo (xã hội, đạo đức, giáo dục, y 
tế, ...) nhằm góp phần giúp đỡ, cứu vớt 
mọi người, nó rất gần với truyền thống 
tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, 
... trong văn hóa của người Việt Nam. 

Xu thế này còn biểu hiện trong các 
cuộc đấu tranh của một bộ phận tiến bộ 
trong tôn giáo muốn xóa bỏ những cái lỗi 
thời, những điều luật khắt khe, bổ sung 
các giá trị văn hóa mới vào giáo lý. Ngày 
nay, số lượng người có đạo càng ngày 
càng đông, họ tham gia vào các lễ nghi 
tôn giáo cũng như các hoạt động văn hóa, 
đặc biệt là số đông còn lại không theo 
một tôn giáo cụ thể nào nhưng đời sống 
của họ gắn bó với nhiều tôn giáo khác 

nhau. Chính điều này đã làm phong phú thêm 
đời sống tinh thần của mỗi người. 

Văn hóa trong tôn giáo và những đóng 
góp của tôn giáo đối với văn hóa lớn đến nỗi 
có vị học giả thốt lên rằng: "Chúng ta thử 
hình dung văn hóa nhân loại không có sự 
hiện diện của các cơ sở thờ tự, hoặc một ngày 
nào đó trên trái đất này các cơ sở thờ tự biến 
mất thì văn hóa nhân loại nghèo nàn biết bao 
nhiêu". 1 Và đối với nước ta: "Ngôi chùa dưới 
bóng cây cổ thụ với tháp chuông nhà thờ trên 
đồi cây thêm vẻ đẹp cho đất nước". 2 

Chính vì vậy, việc phát huy các giá trị 
văn hóa trong tôn giáo là việc làm cần thiết, 
góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam 
vừa mang màu sắc hiện đại, nhưng vẫn mang 
đậm bản sắc dân tộc. 

Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, 
nó luôn gắn liền với đời sống chính trị, văn 
hóa; là nhu cầu tinh thần của một bộ phận 
quần chúng. Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng 
của nhân dân, bất cứ một nhà nước nào, tùy 
theo hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đều phải xác 
định chính sách và thái độ ứng xử đối với tôn 
giáo. Nếu thái độ ứng xử của nhà nước đối 
với tôn giáo phù hợp thì tạo ra "xung lực" cho 
nhà nước, xã hội đó phát triển một cách thuận 
lợi; ngược lại, nếu thái độ ứng xử không phù 
hợp, dễ dẫn đến tạo thành lực cản cho sự phát 
triển của mỗi quốc gia. 

Nhận thức được điều đó, trong quá trình 
cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã có những 
chính sách tích cực đối với tôn giáo. Ngay từ 
sau cách mạng tháng 8, ngày 23/11/1945, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 
65/SL, trong đó, có quy định cấm xâm phạm, 
                                         
1 Nguyễn Hồng Dương: Tôn giáo trong mối quan hệ văn hóa và 
phát triển, Nxb. KHXH, Hà Nội, 2004, tr.44. 
2 Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh và con người Việt Nam trên 
con đường dân giàu nước mạnh, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1993, tr. 
58 - 59. 



  NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 
 phá hủy những cơ sở thờ tự. Sắc lệnh về 

vấn đề tôn giáo ban hành ngày 14/6/1955 
của Chủ tịch nước, Nghị định 69 ngày 
21/3/1991 của Hội đồng bộ trưởng, Nghị 
định 26 - 1999/NĐ - CP của Chính phủ về 
các hoạt động tôn giáo đều có điều khoản 
bảo hộ các cơ sở thờ tự của các tôn giáo. 
Đặc biệt ở điều 70 của Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
1992 đã quy định những nơi thờ tự của 
các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật 
bảo hộ và cũng được thể chế hóa trong 
pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Đảng ta đã coi đồng bào có tín 
ngưỡng, tôn giáo là một bộ phận hữu cơ 
không thể thiếu trong đại gia đình các dân 
tộc Việt Nam, nên chủ trương tín ngưỡng 

tự do, tôn giáo đoàn kết. Văn kiện Hội nghị 
lần thứ năm BCH TW khóa VIII có nêu: 
"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"3.  

Chính cách tiếp cận đó khẳng định Đảng 
ta đã nhìn thấy vấn đề văn hóa trong tôn giáo, 
đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và 
bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa trong tôn 
giáo nhằm tránh hiện tượng mê tín, hủ tục, lợi 
dụng tôn giáo./. 
 
3.ĐCSVN: Văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCH TW 
khóa VIII, Nxb. CTQG. Hà Nội, 1998, tr. 67. 
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