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                                                                    Trần Đức Dương*                                                                                               hủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân những di sản, những tư tưởng quý báu, trong đó có vấn đề tôn giáo. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo là sự vận dụng sáng tạo quan điểm mácxít về tín ngưỡng, tôn giáo trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam. Tư tưởng này được xây dựng trên cơ sở nhận thức rõ đặc điểm văn hóa Việt Nam - một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Các tín ngưỡng, tôn giáo có lịch sử hình thành, phát triển và có đặc điểm riêng, với xu hướng hòa đồng, tồn tại đan xen, ảnh hưởng lẫn nhau. Nổi bật trong tư tưởng của Người về tôn giáo là tư tưởng đoàn kết lương giáo, hoà hợp dân tộc và về quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Những tư tưởng ấy không chỉ được thể hiện thông qua những bài viết, lời phát biểu, chỉ thị, sắc lệnh mà còn thông qua những cử chỉ, hành động cũng như phong cách ứng xử của Người đối với tín đồ, giáo sĩ, nhà tu hành các tôn giáo. 

Hồ Chí Minh là một người “vô thần”, nhưng trong quá trình nghiên cứu về “hữu thần” Người đã lĩnh hội được cái tinh tuý của “hữu thần”. Từ đó, Người đã kết hợp được cái cao quý của trần thế và cái tinh tuý của từng tôn giáo, từ các học thuyết khác thành cái của riêng mình. Người khẳng định: “Cố nhiên chủ nghĩa duy linh đối lập với chủ nghĩa duy vật nhưng điều đó không cản trở quyết tâm giành, giữ độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc cho đồng bào của người Việt Nam”(1). Theo Hồ Chí minh, thế giới quan mácxít và chủ nghĩa 

duy vật hoàn toàn khác tôn giáo và chủ nghĩa duy tâm nhưng không phải vì thế mà nghi kị, bài xích, đối đầu với tôn giáo. Đồng thời khẳng định chính sách lâu dài nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là đoàn kết lương giáo, hoà hợp dân tộc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để kháng chiến - kiến quốc, xây dựng CNXH. 
Thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo là nhằm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chính sách tôn giáo theo tư tưởng của Người, thể hiện tính nhất quán, lâu dài, thực sự tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo; thái độ mềm dẻo, khéo léo trong việc giải quyết các vấn đề tôn giáo. Trong "Tám điều mệnh lệnh” của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ghi rõ: Chính phủ, quân đội và đoàn thể phải tôn trọng tự do tín ngưỡng, phong tục tập quán của đồng bào. 
Trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, công việc bộn bề, nhưng Người luôn giành những sự quan tâm đặc biệt đến tổ chức, cơ sở thờ tự và chức sắc, tín đồ tôn giáo. Ngày 6/3/1946, Người ký sắc lệnh thành lập Liên đoàn Công giáo Việt Nam; ngày 15/3/1946 ký sắc lệnh thành lập Hội Phật giáo Việt Nam. Người xem cơ sở thờ tự của tôn giáo như những công trình lịch sử văn hoá, những công trình phúc lợi xã hội. Vì vậy trong chương trình công tác của Chính phủ, Người đề nghị: nhà thờ, chùa chiền được Nhà nước bảo hộ như nhà tình thương, trường học. Còn những kẻ mà đập, 
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đốt nhà thờ thì Bác đã chỉ ra là: “Thực dân là lũ sa tăng, phản chúa, phá đạo là thằng thực dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xem những chức sắc tôn giáo có lòng kính chúa, yêu nước như những người bạn thân thiết của mình.  

Ngày 5/4/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 điều nên và không nên làm, trong đó ghi: "Không nên xúc phạm đến tín ngưỡng, phong tục của nhân dân"1 và phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tự do thờ cúng cho mọi người. Sắc lệnh 234/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 14/6/1955 đã thể hiện rõ tính nhất quán lâu dài của chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. 
Kế thừa quan điểm mácxít về tôn giáo trong việc xử lý các vấn đề tôn giáo rằng "tuyên chiến ầm ĩ... với tôn giáo là dại dột"1, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có thái độ mềm dẻo, biện pháp khôn khéo, hợp tình hợp lý trong việc giải quyết các vấn đề tôn giáo ở nước ta. 
Về nguyên tắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi các tổ chức tôn giáo phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật "Các tổ chức tôn giáo phải tuân thủ theo pháp luật của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, như mọi tổ chức khác của nhân dân". Trên cơ sở nguyên tắc ấy, các vấn đề nảy sinh trong quan hệ giữa các tôn giáo, quan hệ giữa người theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa tôn giáo với chính quyền... đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh xử lý thành công đến mức hoàn hảo. Phương pháp của Người là kiên trì, nhẫn nại, chân tình. Nếu đã hết sức kiên trì mà không đạt kết quả thì Người rất kiên quyết, rất nghiêm khắc: "Trong Hiến pháp nước ta đã định rõ quyền tự do tín ngưỡng, kẻ nào vi phạm Hiến pháp và khiêu khích bà con Công giáo sẽ bị xử lý". Như vậy phương pháp giải quyết vấn đề tôn giáo của 

                                         
1 Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. CTQG, Hà Nội, 
1995, t.5, tr.251. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là để giải tỏa hiểu lầm, tăng cường đoàn kết nhân dân.  
Trên cơ sở tư tưởng về chính sách tôn giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những quan điểm, giải pháp đúng đắn để thực hiện thành công vấn đề đoàn kết các tôn giáo mà trọng tâm là đoàn kết Lương - Giáo. 
Đoàn kết là một nội dung cơ bản, bao trùm, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đối với tôn giáo thì sự chân tình như là một điều kiện tiên quyết để thực hiện đoàn kết. Đoàn kết tôn giáo là một bộ phận quan trọng trong tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn kết lương - giáo là đoàn kết giữa những người cộng sản với những người có tín ngưỡng tôn giáo; giữa những người có tín ngưỡng tôn giáo với những người không có tôn giáo. Người khẳng định: "Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn lâu dài. Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc; ta phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phụng sự nhân dân thì ta đoàn kết với họ"2. Đoàn kết tôn giáo là một nội dung quan trọng trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự nghiệp chung không phải của riêng ai. Trong tư tưởng đoàn kết lương-giáo, Người chỉ rõ: phải đặt lợi ích dân tộc, lợi ích toàn dân lên trên hết; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân, khắc phục được những mặc cảm, định kiến với nhau và chống âm mưu chia rẽ lương - giáo của bọn phản động; phải phân biệt được nhu cầu tín ngưỡng chân chính của đồng bào có đạo với các phần tử phản động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để có thái độ 

                                         
1. V.I. Lênin: Toàn tập, t.17, tr. 359. 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.6, tr. 359.  
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đúng đắn; phải kế thừa những giá trị nhân bản của tôn giáo, tranh thủ các giáo sĩ quan tâm đến giáo dân; độ lượng, vị tha với người lầm lỗi; phê phán bọn phản động. Đồng thời không chỉ đoàn kết những người có đạo và không có đạo mà còn giáo dục tinh thần đoàn kết giữa những người có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. 

Hồ Chí Minh tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng kiên quyết trừng trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân, tuyên truyền chiến tranh, phá hoại sự đoàn kết, ngăn trở tín đồ làm nghĩa vụ công dân, xâm phạm đến tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng của người khác hoặc làm những việc trái pháp luật. Người đã nhấn mạnh “Bảo vệ tự do tín ngưỡng, nhưng kiên quyết trừng trị kẻ đội lốt tôn giáo để phản chúa, phản nước”. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn những biểu hiện vi phạm tín ngưỡng tôn giáo chống những hoạt động lợi dụng tôn giáo vì mục đích ngoài tôn giáo. Người đề xuất việc pháp luật hóa chính sách về quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Trong phiên họp đầu tiên của hội đồng chính phủ lâm thời (3/9/1945) Hồ Chủ tịch đã phát biểu: “Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: Tín ngưỡng tự do, Lương - Giáo đoàn kết”. Đồng thời nghiêm khắc phê phán những sai phạm về chính sách tôn giáo của chính phủ, của cán bộ nhất là những cán bộ dân vận làm công tác tôn giáo. Phải có thái độ đúng đắn và phân biệt giữa tín ngưỡng chân chính với những kẻ lợi dụng tôn giáo. Ngoài việc nghiêm khắc phê phán, Người có biện pháp hữu hiệu với những kẻ lợi dụng tôn giáo vì mục đích ngoài tôn giáo dù ở cương vị nào. 
Hồ Chí Minh luôn biết phát hiện những điểm tương đồng giữa tôn giáo với cách mạng, giữa đức tin tôn giáo với tình yêu Tổ quốc để giữ gìn, phát huy, đồng thời biết tôn trọng những dị biệt về thế giới quan 

hướng sức mạnh của khối đại đoàn kết vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của cách mạng. Đối với Hồ Chí Minh, người có tín ngưỡng, đức tin tôn giáo và lòng yêu nước không mâu thuẫn với nhau, mà mỗi một người vừa là một người dân yêu nước vừa là một tín đồ chân chính. Tư tưởng về tôn giáo của Người là sự kế thừa xuất sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, Bác luôn tôn trọng niềm tin mang tính thiêng của các tín đồ, đặc biệt tư tưởng “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” được Bác vận dụng linh hoạt trong giải quyết vấn đề tôn giáo mà chủ yếu là vận động để mọi tín đồ, chức sắc hiểu và thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước; sống “tốt đời, đẹp đạo”. Tư tưởng và đạo đức nhân văn của Người là toàn diện và cao cả. Qua các bức thư gửi cho đồng bào các tôn giáo và các chức sắc tôn giáo, Người luôn đề cao cái chung của mọi người, không kể Lương hay Giáo, là lòng yêu nước, đó là cái căn bản. Còn cái riêng, cái dị biệt về đức tin, lối sống: đồng bào Giáo thì có tình cảm kính Chúa, đồng bào Lương thì ngưỡng mộ Đức Phật chỉ là sự khác biệt nhỏ, không căn bản. Chúng ta cần phải bỏ qua cái dị biệt nhỏ, giữ lại cái tương đồng lớn. Có thể nói: “Cầu đồng, tôn dị, hiệp thương đạt đến mục đích độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc cho con người” là nguyên tắc ứng xử của Hồ Chí Minh đối với tôn giáo. Như Xinh Tơ ni đã nhận xét: “Về phần tôi có thể nhận xét rằng, trong toàn bộ chương trình của cụ Hồ không có một dấu hiệu nào dù rất nhỏ của sự đa nghi, công kích hay chế diễu một tôn giáo nào bất định” 
Để thực hiện đoàn kết tôn giáo, Người đã tìm ra cơ sở khoa học, nhận thấy được giá trị nhân bản của tôn giáo, đồng thời phát huy những nét hay, nét đẹp về văn hoá, đạo đức của các tôn giáo. Các tôn giáo chân chính xét đến cùng đều có hy vọng giải thoát con người, mong muốn con người được sung sướng tự do, hạnh phúc. Người nói: "Phật sinh ra để lợi lạc quần 
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sinh, vô ngã vị tha"; "Đức Giê su hy sinh là vì muốn loài người được tự do, hạnh phúc"...; "Khổng Tử sinh ra cũng là để giúp con người sống nhân nghĩa vì một thế giới đại đồng". Vì vậy "Phải đoàn kết chặt chẽ giữa đồng bào Lương và các đồng bào tôn giáo, cùng nhau xây dựng đời sống hòa thuận ấm no, xây dựng Tổ quốc"13.  

Thấm nhuần phương pháp biện chứng duy vật, với sự am hiểu về văn hoá và lịch sử sâu sắc, Hồ Chí Minh đã nhận ra sự tương đồng giữa tôn giáo và chủ nghĩa xã hội, sự tương đồng giữa người có đạo với người không có đạo. Suy cho cùng, mọi tôn giáo chân chính đều đưa ra một mô hình xã hội tốt đẹp. Vì vậy, Hồ Chí Minh có thái độ rất biện chứng, rất mềm dẻo đối với các tôn giáo. Người đã phát hiện những giá trị tích cực của tôn giáo và biết khai thác và kết hợp chúng với tư tưởng cộng sản nhằm đem lại lợi ích cho cách mạng. Người viết: “Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giêsu có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm của nó là phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm của nó là chính sách của nó thích hợp với điều kiện nước ta. Khổng Tử, Giêsu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng có những ưu điểm chung đó sao? Họ đều muốn hạnh phúc cho loài người, cho xã hội. Nếu nay họ còn sống trên đời này, nếu họ hợp lại một chỗ, tôi tin rằng họ nhất định sống chung với nhau hoàn mỹ như những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy”. 
Có thể nói rằng, Hồ Chí Minh là hiện thân của sự kết hợp hài hoà những điều tốt đẹp nhất của con người “trần thế” với những giá trị của các tôn giáo. Đúng như một nhà báo Phương Tây đã viết: “Hình ảnh của Hồ Chí Minh đã hoàn chỉnh với sự kết hợp đức khôn ngoan của Phật, lòng bác 

                                         
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.10, tr.606 

ái của Chúa, triết học của Mác, thiên tài cách mạng của Lênin và tình cảm của một người chủ gia tộc, tất cả bao bọc trong một dáng dấp rất tự nhiên”4. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhấn mạnh sự tương đồng giữa các tôn giáo mà còn tìm ra sự tương đồng giữa các tôn giáo với chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội. Người coi tôn giáo như là nơi gửi gắm nguyện vọng thiết tha của một bộ phận quần chúng lao động mong chờ sự giải thoát khỏi áp bức, bất công, nghèo khổ, từ đó cổ vũ họ tham gia kháng chiến, kiến quốc. Đối với các chức sắc tôn giáo, Người luôn động viên, khơi dậy lòng yêu nước thương nòi, gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ngay cả những giám mục bị bọn đế quốc phản động lợi dụng như giám mục Lê Hữu Từ, Người cũng có thái độ ứng xử rất mềm dẻo, chân tình: Nhận là bạn, mời làm cố vấn của Chính phủ và lựa lời khuyên giải. Từ thái độ khoan dung, độ lượng, nhân từ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các tôn giáo đã tạo nên lòng biết ơn, sự kính trọng của tín đồ, chức sắc các tôn giáo trong và ngoài nước đối với Người. 
Như vậy, với sự sắc sảo về chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh cái chung, cái tương đồng của các tôn giáo để thực hiện đoàn kết tôn giáo, các lực lượng tôn giáo vào sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc. Nội dung tư tưởng đoàn kết tôn giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tính chất toàn diện, điều đó được thể hiện cả trong kinh tế, chính trị và văn hóa, xã hội.  
Chính sự quan tâm chu đáo, sự chăm lo chân tình đó nên Người đã nhận được một sự phản hồi tốt đẹp trở lại của những người hữu thần, dưới tấm lòng nhân đạo cao cả, chân tình của Người mà Đảng ta đã 

                                         
4. Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh - một con người, một dân 
tộc, một thời đại, một sự nghiệp, Nxb Sự thật, HN, 1990, 
tr.27. 
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tập hợp được đông đảo đồng bào có đạo trở thành một lực lượng to lớn đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do. 

Để thực hiện đoàn kết tôn giáo, trong đó trọng tâm là đoàn kết Lương - Giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra những giải pháp có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn là: Xây dựng hệ thống chính trị trong vùng có đồng bào tôn giáo, làm tốt công tác vận động với các chức sắc và tín đồ tôn giáo, tích cực đấu tranh chống bọn đế quốc, phản động lợi dụng tôn giáo. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng lãnh đạo và chỉ đạo việc xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức đảng các cấp, các hệ thống chính quyền, của mặt trận dân tộc thống nhất và các đoàn thể quần chúng khác ở các địa phương, nhất là vùng có đông đồng bào theo đạo. Người đặc biệt chú ý tới công tác phát triển Đảng ở chính các tín đồ Công giáo. Điều này rất quan trọng trong việc tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với đồng bào tôn giáo. Khi trả lời câu hỏi "người Công giáo có thể vào Đảng được không?" Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Có. Người Công giáo nào cũng vào được, miễn là trung thành, hăng hái làm nhiệm vụ, giữ đúng kỷ luật của Đảng. Nước ta kinh tế lạc hậu, kỹ thuật kém, tôn giáo là duy tâm, cộng sản là duy vật, nhưng trong điều kiện hiện tại, người theo đạo vẫn vào Đảng được"5.  
Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ ở các vùng đồng bào Công giáo. Người khẳng định: "Cán bộ là gốc của mọi công việc" và "công việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém". Người chủ trương phát triển cán bộ tại chỗ là chính, để họ trở thành cán bộ "bán chuyên nghiệp" đi vận động tôn giáo. Người thường căn dặn 

                                         
5. Nguyễn Đức Lữ: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và 
công tác tôn giáo, Nxb. Tôn giáo, tr. 73. 

cán bộ phải thật bền bỉ thì mới có thể giúp đồng bào tôn giáo phân biệt rõ bạn, thù. 
Trong quá trình tiếp xúc, vận động đồng bào tôn giáo, Người luôn mượn chuyện gần, chuyện xa, chuyện trong kinh thánh để động viên, nhắc nhở đồng bào, chức sắc, những người có đạo: “cách đây hai ngàn năm trong một đêm đông lạnh lẽo đức Giê su đã giáng sinh để cứu vớt nhân loại. Và nay, đồng bào giáo và đồng bào lương đoàn kết nhất trí như con một nhà, kiên quyết giữ vững nền độc lập tự do, ấy là noi theo tinh thần cao cả của Đức Giê su”, đặc biệt khi nói chuyện, Người thường viện dẫn những lời trong kinh thánh có giá trị thiết thân trong việc xây dựng tinh thần đoàn kết như: trong kinh thánh có câu “ý dân là ý chúa”, trong nhà Phật có câu “vạn chúng là nhất linh” để cho đồng bào thấy rằng: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Chúa, Phật, hay cộng sản cũng đều mưu cầu ích lợi cho đồng bào, mong muốn đồng bào có một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc và tự do. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác vận động đối với các chức sắc tôn giáo và đồng bào tôn giáo. Người luôn biểu lộ sự tôn trọng, quan tâm đối với các chức sắc tôn giáo và tìm cách tốt nhất để tranh thủ họ; song cũng có thái độ xử sự dứt khoát, kiên quyết trừng trị những kẻ mượn tiếng đạo, làm nhục Chúa, làm hại dân. Đối với kẻ lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ, dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào chống lại Tổ quốc, Người chỉ rõ: "Chính phủ sẽ nghiêm trị những kẻ lừa bịp, cưỡng bức đồng bào phải lìa bỏ quê hương, sa vào một đời sống tối tăm cực khổ về phần xác cũng như phần hồn"6  
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo đến đời sống của đồng bào tôn giáo, chăm sóc cả "phần xác" và "phần hồn". Theo Người, "phần xác có no ấm thì phần hồn 

                                         
6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.10, tr. 606. 
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mới thong dong", từ đó Người chỉ đạo Chính phủ cần có chính sách cụ thể để cải thiện cuộc sống cho đồng bào, tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống. Người nói: "Phải ra sức củng cố hợp tác xã, phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho xã viên. Đồng thời phải đảm bảo tín ngưỡng tự do. Nhưng hoạt động tôn giáo không được cản trở sản xuất của nhân dân, không được trái với chính sách và pháp luật của Nhà nước"7. Đối với "phần hồn" của đồng bào tôn giáo, Người không chỉ đánh giá cao giá trị của văn hóa tôn giáo, mà còn trực tiếp quan tâm tới sinh hoạt tôn giáo. Người đã nhiều lần đến các chùa chiền, nhà thờ với tấm lòng thành kính dự các lễ nghi tôn giáo như: Lễ Phật đản, Lễ Giáng sinh... 

Như vậy, thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo là sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo để giải quyết vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam một cách đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, văn hóa và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tín đồ tôn giáo ở Việt Nam thực hiện tư tưởng của Người về chính sách tôn giáo, đã và đang sống theo phương châm: "Sống phúc âm trong lòng dân tộc", "tốt đời đẹp đạo", "đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội". 
Xuất phát từ những quan điểm nêu trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn giáo, tôi xin nêu một số nhận thức về công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay như sau: 
Thứ nhất, tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội nảy sinh và tồn tại trên cơ sở một tồn tại xã hội nhất định, khi nào tồn tại xã hội vẫn còn những điều kiện để tôn giáo tồn tại thì chừng ấy tôn giáo vẫn tiếp tục sống và phát triển. Thực tiễn nước ta hiện nay đang ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều kiện đời sống vật chất, kinh tế, trình độ dân trí còn thấp kém, những mảnh vở, tàn tích của chế độ củ, những di hại của 

                                         
7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, tr. 273. 

chủ nghĩa thực dân vẫn còn không ít - tức những điều kiện để tôn giáo tồn tại vẫn còn. Và dĩ nhiên, tôn giáo sẽ còn tồn tại lâu dài ở nước ta. Đó là một thực tế cần được nhận thức và chấp nhận. Vì lẽ đó, những thái độ nôn nóng, tả khuynh muốn xoá bỏ tôn giáo một cách nhanh chóng là hoàn toàn sai lầm và cần loại bỏ. 
Tôn giáo là hệ thống các tư tưởng, quan điểm giải thích về thế giới mang màu sắc huyền bí, thần thoại. Xét trên phương diện khoa học và nhận thức, nó kìm hãm sự phát triển của nhân loại, kìm hãm sự phát triển của tư duy con người trong những bức tường chật hẹp của những kinh sách, giáo điều. Nhưng cũng không thể không nhắc đến ý nghĩa của tôn giáo như là một phương thuốc giảm đau cho những con người đang bất lực trước tự nhiên – xã hội kinh khủng và bí ẩn, đang rên siết trong gông cùm của nô dịch và đàn áp, bất công. Bởi vậy, khi nghiên cứu về tôn giáo phải nắm vững quan điểm toàn diện, biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, không thể chỉ xem xét nó một cách phiến diện trong những mặt tiêu cực và hạn chế. 
Tôn giáo là một vấn đề hết sức nhạy cảm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì sẽ không thể tạo dựng được nền tảng tư tưởng cho xã hội mới. Nhưng nếu giải quyết một cách vội vã bằng phương cách cưỡng bức, bạo lực thì chắc chắn sẽ gây ra những bất ổn cho xã hội, và càng kéo dài hơn sự tồn tại của tôn giáo trong lòng nhân dân.  
Chủ nghĩa Mác-Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ rằng: không thể sử dụng bạo lực để đàn áp tôn giáo, mà chỉ có thể sử dụng phương cách giáo dục, tuyên truyền, thuyết phục để toàn thể nhân dân, cả những người theo đạo lẫn những người không theo đạo, có thể nắm bắt được những nguyên lý của chủ nghĩa vô thần khoa học 
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và thế giới quan duy vật, từ đó tự nhận ra những bất cập, những vô lý của thế giới quan huyễn hoặc tôn giáo, và chủ động từ bỏ tôn giáo. Đó là con đường đúng đắn duy nhất để tiến tới xoá bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội, tiến tới xây dựng một nền tảng tư tưởng tiến bộ, khoa học cho xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Thứ hai, cũng xuất phát từ nhận thức về sự tồn tại lâu dài của tôn giáo, chúng ta cần khẳng định rằng: công tác tôn giáo không phải là phê phán tôn giáo một cách cực đoan, bài trừ tôn giáo bằng bạo lực, mà phải thông qua công tác vận động quần chúng, phải động viên đồng bào nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất Tổ quốc… Điều đó có nghĩa là, phải tuyệt đối không được sử dụng các biện pháp bạo lực để xoá bỏ tôn giáo. Vi phạm nguyên tắc này là cố tình đẩy xã hội tới chỗ phân chia, đẩy những người theo đạo vào chỗ buộc phải chống lại chính quyền nhân dân. Vi phạm nguyên tắc này cũng là đi ngược lại nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, vi phạm nghiêm trọng tới quyền thiết yếu nhất của con người: quyền được tự do và trong đó có quyền được tự do theo hay không theo một tôn giáo. Bên cạnh đó, cần phải không ngừng phát huy những giá trị tốt đẹp, tích cực của tín ngưỡng tôn giáo trong xã hội xã hội chủ nghĩa; cần phải nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Bên cạnh đó, cần giáo dục đồng bào nhận thức đúng đắn để “vứt đi những bông hoa giả điểm trang trên xiềng xích” để hái lấy những bông hoa thật cho mình.  
Thứ ba, giữa đạo và đời, giữa đức tin và lòng yêu nước, giữa tôn giáo với chủ nghĩa xã hội có nhiều điểm tương đồng, thống nhất trong một con người, đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với cách mạng nước ta. Vì vậy, yêu cầu đối với công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay là không chỉ góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội mà còn phải biết phát hiện, phát 

huy những yếu tố có ý nghĩa về văn hoá, đạo đức trong các tôn giáo, động viên được người có đạo tham gia các phong trào cách mạng một cách tự giác. Phải kết hợp chặt chẽ vấn đề nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân theo đạo với nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống những thế lực phản động lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, để tuyên truyền chống phá cách mạng.  
Thứ tư, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào có đạo, vùng sâu, vùng xa. Việc xây dựng một thiên đường trên trái đất nếu thành công thì cũng đồng nghĩa với việc một thiên đường ở thượng giới sẽ mất đi. Vì vậy, công tác tôn giáo phải được thực hiện bằng hành động xoá bỏ những cơ sở tồn tại của tôn giáo.  
Thứ năm, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về tôn giáo và tuyên truyền một cách phổ biến về quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đối với công tác tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên và đồng bào có đạo. 
Nắm vững các vấn đề nêu trên, chúng ta sẽ tạo ra sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân về nhận thức và ứng xử với tôn giáo. Việc nhận thức, thái độ, chính sách và cách giải quyết vấn đề tôn giáo đúng sai, tốt xấu có ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định chính trị - xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc. Lịch sử và hiện tại không ít bài học rút ra từ phương pháp giải quyết vấn đề tôn giáo và về cái giá phải trả khi ứng xử sai lầm về vấn đề tế nhị và nhạy cảm này. Do đó, việc nghiên cứu và nắm vững những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn giáo có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác vận động quần chúng, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. 


