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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của luận án 

Cho đến nay, Việt Nam đã có 13 tôn giáo đƣợc Nhà nƣớc Việt Nam 

công nhận tƣ cách pháp nhân, gồm cả tôn giáo nội sinh và ngoại sinh. Phật 

giáo Hoà Hảo là một tôn giáo nằm trong số đó, tôn giáo nội sinh. Phật giáo 

Hoà Hảo ra đời năm 1939 ở tỉnh Châu Đốc, nay là tỉnh An Giang và ngay từ 

đầu nó đã tỏ ra rất phù hợp với nhu cầu tín ngƣỡng, tôn giáo của ngƣời nông 

dân Nam bộ. Thế nhƣng, ở cả thời kỳ trƣớc và sau ngày miền Nam giải 

phóng, trƣớc đây đã có không ít ngƣời cho rằng, Phật giáo Hoà Hảo không 

phải là một tôn giáo, mà là một “tổ chức chính trị trá hình”, “lấy đạo tạo 

đời”... Vì thế, phải mãi đến năm 1999, Phật giáo Hoà Hảo mới đƣợc công 

nhận tƣ cách pháp nhân. Điều đó cho thấy, trong lịch sử ra đời, tồn tại và phát 

triển, Phật giáo Hòa Hảo có rất nhiều những vấn đề lịch sử chính trị, xã hội 

phức tạp đối với cả 2 phía: ngụy quyền Sài Gòn (đặc biệt dƣới thời kỳ Ngô 

Đình Diệm cầm quyền) và chính quyền cách mạng do Đảng Cộng sản Việt 

Nam lãnh đạo. Từ trƣớc kia cho tới nay, một số công trình khoa học đã 

nghiên cứu về Phật giáo Hòa Hảo, song do thời gian và do tính chất lịch sử 

chính trị, xã hội cũng nhƣ tín ngƣỡng, tôn giáo, mà mọi luận giải ở lĩnh vực 

này hoặc lĩnh vực khác, chƣa có đƣợc sự thoả đáng nhất định từ các phƣơng 

diện chính trị, xã hội. Vì thế, nó đã và đang đặt ra yêu cầu, trƣớc hết là đối với 

chủ thể lãnh đạo, quản lý xã hội, cần phải nhận thức lại, hƣớng đến sự thống 

nhất hơn nữa, nhằm đảm bảo cho mối đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc.    

Hiện nay, theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, năm 2012, Phật 

giáo Hoà Hảo có 1,.3 triệu tín đồ. Trong đó, tín đồ hầu hết là nông dân và tập 

trung chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đông nhất là ở An Giang, 

Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Bến Tre và Kiên Giang. Tín đồ 
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Phật giáo Hoà Hảo luôn thể hiện niềm tin của mình vào nền đạo tốt đẹp của 

Phật giáo Hòa Hảo và trực tiếp vào Đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổ của họ. 

Cũng giống nhƣ các tôn giáo truyền thống khác, giáo lý Phật giáo Hoà 

Hảo đều khuyên dạy tín đồ “làm lành, lánh dữ”; giữ gìn những giá trị truyền 

thống và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đề cao đến cao độ 

lòng tự tôn, tự hào dân tộc của nòi giống Rồng - Tiên... 

Tuy nhiên cho đến nay, nhiều vấn đề lịch sử chính trị, xã hội và tôn 

giáo của Phật giáo Hòa Hảo vẫn chƣa đƣợc giải quyết về cơ bản trên các 

phƣơng diện chính trị học, tôn giáo học và xã hội học, nhƣ vấn đề Giáo chủ 

Huỳnh Phú Sổ, Đảng dân xã, cơ sở thờ tự... Bên cạnh đó, các thế lực thù địch 

vẫn tiếp tục lợi dụng Phật giáo Hoà Hảo; số phần tử quá khích, cực đoan ở 

trong nƣớc cấu kết với các thế lực xấu ở ngoài nƣớc vốn có mặc cảm nặng nề 

với chế độ ta, những ngƣời đứng đầu mang danh Phật giáo Hòa Hảo, để 

chống phá cách mạng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những vấn 

đề đó của Phật giáo Hoà Hảo cả trong lịch sử và đƣơng đại đã và đang đặt ra 

nhu cầu cấp thiết về lý luận cũng nhƣ thực tiễn cho việc nghiên cứu thấu đáo 

hơn nữa về tôn giáo này. Nghiên cứu về những vấn đề đó, sẽ là cơ sở khoa 

học cho Đảng, Nhà nƣớc và Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị - xã 

hội ở Việt Nam xây dựng quan điểm, chính sách, chủ trƣơng, giải pháp đối 

với Phật giáo Hòa Hảo. 

 Mặt khác, việc nghiên cứu đó sẽ là một đóng góp vào việc nâng cao 

nhận thức xã hội đối với Phật giáo Hòa Hảo, không chỉ từ góc độ chính trị, 

mà còn ở các phƣơng diện khác, nhƣ: triết học tôn giáo, tôn giáo học, văn hóa 

học và xã hội học tôn giáo...  

Với các lý do trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Phật giáo Hoà Hảo - 

Lịch sử và những vấn đề hiện nay” làm luận án tiến sĩ tôn giáo học của mình.  
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2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án 

2.1 Mục đích 

Luận án tiếp tục làm sáng tỏ sự ra đời, đặc điểm chủ yếu của Phật giáo 

Hoà Hảo và những vấn đề đặt ra hiện nay trong mối quan hệ với các lĩnh vực 

của đời sống xã hội, từ đó khuyến nghị với Đảng, Nhà nƣớc và các tổ chức 

của hệ thống chính trị, nhằm xây dựng, đảm bảo chính sách tự do tôn giáo, 

“tốt đời đẹp đạo” đối với Phật giáo Hòa Hảo hiện nay. 

2.2 Nhiệm vụ 

Đề tài có nhiệm vụ làm rõ những vấn đề sau:  

- Hoàn cảnh ra đời, những nội dung cơ bản về giáo lý, giáo luật, lễ 

nghi, tổ chức của Phật giáo Hòa Hảo; mối quan hệ của Phật giáo Hòa Hảo đối 

với đời sống xã hội nƣớc ta trong lịch sử; về giáo chủ Huỳnh Phú Sổ và quá 

trình hình thành, phát triển của tôn giáo này. 

- Phật giáo Hòa Hảo trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 

ở nƣớc ta hiện nay. 

- Những vấn đề hiện nay của Phật giáo Hòa Hảo và khuyến nghị từ 

phƣơng diện công tác tôn giáo của hệ thống chính trị đối với tôn giáo này. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu sinh tiếp cận đối tƣợng nghiên cứu là các chức việc ở Ban 

Trị sự Phật giáo Hòa Hảo 2 cấp, cùng với tín đồ của tôn giáo này và nghiên 

cứu trong phạm vi vùng đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam, thời gian từ 

năm 1939 đến năm 2013. 

4. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1 Cơ sở lý luận 

Với đề tài luận án: "Phật giáo Hòa Hảo – lịch sử và những vấn đề hiện 

nay”, nghiên cứu sinh xác định những câu hỏi nghiên cứu sau: 
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Câu hỏi 1: Những vấn đề lịch sử của Phật giáo Hòa Hảo đã và đang tác 

động tới đời sống xã hội đƣơng đại nhƣ thế nào?  

Câu hỏi 2: Trong xã hội mới do Đảng ta lãnh đạo, Phật giáo Hòa Hảo 

đã phát huy đƣợc yếu tố tích cực của mình ra sao?  

Câu hỏi 3: Hệ thống chính trị các cấp và Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo 

cần làm gì và làm nhƣ thế nào để tôn giáo này thực hiện đƣợc phƣơng châm 

tốt đời – đẹp đạo?  

Từ các câu hỏi nghiên cứu ấy, nghiên cứu sinh xây dựng một số giả 

thuyết nhƣ sau:  

Một là, những sự kiện và đặc điểm của Phật giáo Hòa Hảo trong lịch sử 

cho đến nay đã mờ nhạt, rơi vào quên lãng, hoặc đã đƣợc giải quyết căn bản, vì 

thế chỉ nên đặt trọng tâm chú ý vào các vấn đề hôm nay của Phật giáo Hòa Hảo.  

Hai là, trong một tồn tại xã hội mới do Đảng ta lãnh đạo, tín đồ và chức 

việc Phật giáo Hòa Hảo đƣơng nhiên đã rũ bỏ đƣợc những vấn đề chính trị 

quá khứ vốn rất nặng nề, mà hòa đồng đoàn kết cùng các cộng đồng không 

tôn giáo và các tôn giáo khác trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ba là, những vấn đề tiêu biểu từ nhiều lĩnh vực của Phật giáo Hòa Hảo 

đặt ra hiện nay đƣợc giải quyết thành công, chủ yếu chỉ cần đòi hỏi đến nhân 

tố lãnh đạo, quản lý xã hội là Đảng và Nhà nƣớc, còn với Giáo hội Phật giáo 

Hòa Hảo là không đáng kể, không mấy quan trọng. 

Để trả lời các câu hỏi và làm rõ các giả thuyết trên, nghiên cứu sinh dựa 

vào những cơ sở lý thuyết sau:  

Thứ nhất: Dựa vào quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo để nhận thức về quá trình ra đời và 

phát triển của Phật giáo Hòa Hảo, với tính cách vừa là một hình thái ý thức xã 

hội và vừa là một thực thể xã hội, có mối quan hệ tất yếu với các lĩnh vực xã 
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hội, đƣợc quy định bởi hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đó là thời kỳ đất nƣớc dƣới 

ách ngoại xâm và hiện nay, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

Thứ hai: Dựa vào lý thuyết của khoa học lịch sử để làm rõ về quá trình 

ra đời và phát triển của Phật giáo Hòa Hảo, đồng thời từ cái lịch sử phát hiện 

cái logic xuyên suốt cái lịch sử, chi phối các hoạt động của Phật giáo Hòa 

Hảo hiện nay. 

Thứ ba: Dựa vào lý thuyết tôn giáo học, xã hội học tôn giáo và lý 

thuyết hệ thống cấu trúc để tìm hiểu về thực trạng và phân tích sự tác động 

nhiều chiều của các yếu tố cấu thành Phật giáo Hòa Hảo hiện nay, tới đời 

sống xã hội Nam bộ Việt Nam, địa bàn tập trung đông Phật giáo Hòa Hảo. 

Trên cơ sở đó rút ra những nhận xét, đánh giá và những vấn đề đặt ra của 

tôn giáo này đối với công tác tôn giáo của Đảng, Nhà nƣớc. 

Thứ tư: Dựa vào lý thuyết nhân học tôn giáo, văn hóa học và chính trị 

học để làm rõ những yêu cầu của xã hội, chính trị đối với tín đồ, chức việc  

Phật giáo Hòa Hảo và ngƣợc lại, của đồng bào theo Phật giáo Hòa Hảo đối 

với đất nƣớc trong quá trình phát triển xã hội Việt Nam dƣới thời kỳ đổi mới.  

4.2. Phương pháp nghiên cứu  

Với các câu hỏi và giả thuyết nhƣ trên, nghiên cứu sinh sẽ phải vận 

dụng một hệ thống các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học. Đó là: những 

nguyên tắc phƣơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa 

duy vật lịch sử; kết hợp các phƣơng pháp nghiên cứu liên ngành và chuyên 

ngành, nhƣ: Phƣơng pháp nghiên cứu lịch sử - logic, lịch đại, phƣơng pháp 

phân tích biểu tƣợng, phƣơng pháp so sánh và phân loại loại hình hóa; 

phƣơng pháp điều tra xã hội học bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu, phƣơng pháp 

quan sát và tham dự.  


