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LTS. Những ngôi chùa kẹt cứng người cúng sao giải hạn, 

những pho tượng Bồ tát ngập ngụa trong tiền lẻ, những dự 

án chùa chiền mang tham vọng kỷ lục, những địa phương 

sinh hoạt người dân đảo lộn bởi khách hành hương tứ xứ 

dồn dập đổ về... những hình ảnh ấy của Tháng giêng Kỷ Hợi 

2019 hoàn toàn xa lạ với giáo lý đạo Phật, trái ngược với 

bản chất của chính thể. Vậy mà Cũng trong chính tháng 

giêng này, vắng đi một học giả nghiên cứu tôn giáo uy tín, 

và lại thêm một dự án tâm linh quy tụ tài nguyên đất quốc 

gia... 

 

“Điều đáng sợ không phải là có quá nhiều thần thánh, điều đáng 

sợ là con người không còn sợ cái gì siêu việt hơn mình và từ đó 

mà việc gì cũng dám làm, kể cả những việc phi nhân tính nhất” - 

kết cuộc trò chuyện với Người Đô Thị về thực trạng tín ngưỡng 

tôn giáo Việt Nam hiện nay, nhưng đồng thời TS. Hoàng Văn 

Chung (*), Trưởng phòng Nghiên cứu Lý luận và Chính sách tôn 

giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo cũng gợi ra cần một góc nhìn 

khác thấu đáo hơn, qua những phân tích, nhìn nhận dưới đây. 

Thưa ông, có những nghiên cứu cho thấy đa số người Việt 

đều có nhu cầu tôn giáo, nhưng phần đông không là tín đồ 

thành kính của riêng một tôn giáo nào, miễn họ thấy thanh 



thản tinh thần, thỏa mãn điều họ cầu xin. Vì vậy, một đặc 

điểm trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo của người Việt là 

tính thực dụng. Vậy những biến đổi trong đời sống tín 

ngưỡng tôn giáo suốt nhiều năm nay, như cầu tài lễ lộc, 

cúng tế, tranh cướp, vặt lông lợn... có phải là biểu hiện của 

“đặc tính” này?  

Từ lâu một số nhà nghiên 

cứu quốc tế đã khá đồng ý 

với nhau rằng mỗi cá nhân 

người Việt luôn nỗ lực vượt 

lên định mệnh, nhưng cũng 

luôn tin sự thành bại không 

chỉ lệ thuộc năng lực của 

mình mà còn chịu tác động 

từ các sức mạnh siêu nhiên. 

Việc người Việt cầu xin được 

may mắn và hỗ trợ không 

chỉ là vấn đề niềm tin tôn 

giáo, mà còn được cho là 

việc làm khôn lanh, một lối suy nghĩ hay tranh thủ đầy toan tính. 

Người ta đến với đấng thiêng nhưng không thực sự vì khao khát 

tìm hiểu những triết lý sâu sắc về thế giới quan và nhân sinh 

quan, về giác ngộ và giải thoát, mà chủ yếu tìm giải pháp cho 

những vấn đề “thường ngày”, “ở đây”, “ngay bây giờ”. Nhưng 

người Việt không phải là dân tộc duy nhất đề cao thực dụng trong 

niềm tin và thực hành tôn giáo. Không có tôn giáo nào không có 

sự cầu xin hằng ngày cả. 

 

TS. Hoàng Văn Chung. 
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Việt Nam thiếu những nhà tư tưởng tôn giáo có tầm ảnh hưởng 

sâu rộng, thậm chí vượt ra khỏi ranh giới quốc gia. Những trường 

hợp như Thiền sư Thích Nhất Hạnh là quá hiếm hoi. Nếu coi việc 

sáng tạo hoặc phát triển các tư tưởng tôn giáo là phần gốc của 

niềm tin và thực hành tôn giáo, thì tìm kiếm sự thanh thản về 

tinh thần và cầu xin sự chở che là phần ngọn. 

Chúng ta chủ yếu quan sát thấy phần ngọn này trong nhiều thế 

kỷ qua và cả ở hiện tại. Nhưng nếu đó đã là một đặc tính của dân 

tộc, một bộ phận của căn tính văn hóa, thì ta nên khách quan 

thừa nhận. 

Việt Nam đang ngày càng xuất hiện nhiều dự án du lịch 

tâm linh quy mô lớn với những khen chê trái chiều. Như 

gần đây nhất là siêu dự án du lịch tâm linh Chùa Hương của 

doanh nghiệp Xuân Trường quy mô 1.000 ha với 15.000 tỷ 

đồng, mục đích khôi phục, tôn tạo đền chùa miếu mạo 

trong khu vực, xây dựng các công trình tâm linh tầm cỡ 

quốc gia, quốc tế, kết hợp hệ thống dịch vụ, khách sạn, nhà 

hàng. Thực tế này khiến tôi nhớ đến một nghiên cứu của 

ông: “Làm giàu với thần thánh: quan hệ tôn giáo - kinh tế 

Việt Nam hiện nay”. Ông nhận định thế nào về xu hướng 

xây dựng những siêu dự án tâm linh dạng này?  

Việc xuất hiện những siêu dự án nhằm kiếm lợi từ du lịch, kết hợp 

với diễn tả niềm tin tôn giáo không nằm ngoài xu thế “kinh tế hóa 

tôn giáo” tôi từng đề cập. Trong nền kinh tế thị trường, người làm 

kinh doanh luôn đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu; và nếu hình 

thức kinh doanh của họ không vi phạm pháp luật, thì việc phê 

phán cách làm của họ rất khó, có thể là thiếu công bằng. Nhưng 



xu hướng này ngoài mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư và giải 

quyết một số công ăn việc làm nhất định, thì hệ quả cơ bản 

không tốt cho tính thuần khiết và nhất quán của mỗi truyền 

thống tôn giáo nói riêng, của đời sống tôn giáo, tâm linh nói 

chung.  

Việt Nam đang chứng kiến những nhà tỷ phú đô la giàu lên chủ yếu 

do đầu cơ đất đai hơn là nhờ vào phát minh, sáng chế, hay có ý 

tưởng kinh doanh xuất chúng. Nhưng đất đai là nguồn tài nguyên 

rất quý và sẽ cạn kiệt. Quá nhiều đất đai được thu gom và dành 

cho các dự án tâm linh, tôn giáo là một sự lãng phí nghiêm trọng. 

Thứ nhất, nó tạo ra những giá trị ảo. Về mặt truyền thống, việc 

tìm đến không gian tôn giáo là để thờ cúng cái thiêng, tìm sự yên 

ổn về tâm hồn, học hỏi những triết lý cao thâm và những ứng xử 

đạo đức. Hành vi ấy góp phần không nhỏ trong kiến tạo, dung 

dưỡng, tiếp nối những giá trị văn hóa quý báu, góp phần hình 

thành căn tính văn hóa của dân tộc. Đi lễ đền, chùa theo cách đó 

chưa bao giờ là hành vi gây tốn kém về tiền bạc, càng không thể 

hiện nhu cầu tiêu dùng, hay khoe mẽ về năng lực kinh tế. Kinh 

doanh hàng hóa tôn giáo ngày nay bởi các nhà đầu tư lại chủ yếu 

nhằm phát hiện và kích thích các nhu cầu tiêu dùng không thực 

sự cần thiết, mong muốn thể hiện khả năng kinh tế của cá nhân, 

thỏa mãn tâm lý thích sĩ diện về cảm giác được chiêm ngưỡng 

những gì to lớn, thuộc hàng kỷ lục, lại xa hoa và tốn kém. Những 

hành vi ấy chỉ tạo ra các nhu cầu chưa từng có, không thiết thực, 

nói cách khác là tạo ra các giá trị ảo.  

Thứ hai, các nhà tu hành chân chính, các bậc trí thức tôn giáo 

cũng không hiện diện ở những nơi này. Các hoạt động giáo dục 

về tôn giáo cũng không diễn ra nơi đây. Kết quả người đi lễ, dù 



đông bao nhiêu, đều không mở mang được gì trong tri thức về 

tôn giáo, cũng như về các giá trị mà tôn giáo thực sự mang lại. 

Cứ như thế, phẩm chất tôn giáo của tín đồ không thể nào cải 

thiện được. Các không gian tâm linh, tôn giáo mới xây dựng lên là 

sản phẩm của các siêu dự án nói trên, do đó, chỉ “cơ bắp” và hào 

nhoáng. Khi màn đêm buông xuống và cánh cửa đóng lại, chẳng 

có gì ngoài bê tông, gạch ngói. Vấn đề là không nhiều người nhận 

ra về bản chất, những nơi chốn đó không có tính thiêng.  

Việt Nam đang chứng kiến những nhà tỷ phú đô la giàu lên chủ 

yếu do đầu cơ đất đai hơn là nhờ vào phát minh, sáng chế, hay có 

ý tưởng kinh doanh xuất chúng. Nhưng đất đai là nguồn tài 

nguyên rất quý và sẽ cạn kiệt. Quá nhiều đất đai được thu gom 

và dành cho các dự án tâm linh, tôn giáo là một sự lãng phí 

nghiêm trọng. 
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Chen lấn xin lộc Tết Kỷ Hợi: tín ngưỡng hay mê  muội? Ảnh: 

SOHA  

Dưới góc nhìn xã hội học và nhân học, ông lý giải gì về hiện 

tượng nhiều người dân hiện dễ dàng chấp nhận những siêu 

dự án du lịch tâm linh, mà nhiều nhà nghiên cứu đã cho là 

phi Phật giáo? 

Nguyên tắc của khoa học về tôn giáo, dù là xã hội học hay nhân 

học, không phải là phán định đúng - sai về niềm tin và thực hành 

tôn giáo của người dân. 

Các nhà khoa học quan tâm đến việc tại sao người ta lại tin và 

thực hành như thế, người ta có những trải nghiệm gì, và đâu là 

các nhân tố tác động chủ yếu. Có thể sau đổi mới đột phá về 

chính sách tôn giáo, người dân quá vội vàng và háo hức đi từ thái 

cực bị cấm đoán sang thái cực có nhiều tự do trong lựa chọn và 

diễn tả niềm tin tôn giáo. Cần thời gian đủ dài để tất cả bình tĩnh 

lại và nhận ra đâu là điều đáng làm nhất, đâu là những giá trị ảo. 

Lòng nhiệt thành tôn giáo thái quá rất gần với mê tín - hiểu như 

sự tin tưởng vào cái gì đó một cách vô điều kiện hoặc thiếu suy 

nghĩ. Nhưng văn hóa có các thước đo và bộ lọc của riêng nó, 

những gì có chân giá trị sẽ tồn tại, ngược lại những gì là biến 

tướng sẽ dần phôi phai. Nếu ta có thể làm gì ở đây, thì là bằng 

mọi cách giúp cho người dân nhận ra các giá trị cốt lõi và cùng 

lên tiếng phê phán các xu hướng lệch lạc và kém văn minh. 

Xu hướng tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam hiện nay sẽ dẫn 

đời sống tinh thần con người xã hội Việt Nam đi tới đâu, 

thưa ông?  



Không dễ dự đoán về xu hướng tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam 

trong tương lai chỉ dựa vào những bằng chứng gây nhiều quan 

ngại của hiện thực đời sống tôn giáo, tinh thần ngày hôm nay. 

Điều có thể khẳng định, đời sống tinh thần của người Việt Nam sẽ 

chỉ trở nên phong phú hơn, khi tổng thể không gian tôn giáo ngày 

càng mở rộng và trở nên đa dạng hóa. Mê tín sẽ bị đẩy lùi, không 

phải vì tiến bộ của khoa học hay sự thắng thế của quá trình thế 

tục hóa, mà là sự gia tăng tri thức về tôn giáo nơi các tín đồ nói 

riêng và người dân trong xã hội nói chung.  

Qua các nghiên cứu của mình, theo ông, Nhà nước có vai 

trò như thế nào trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo?  

Người Việt Nam chỉ tạm ẩn giấu nhu cầu tôn giáo, tâm linh của 

mình trước quan điểm cứng rắn với tôn giáo và sự đề cao tư 

tưởng vô thần thái quá của thể chế chính trị trong một giai đoạn 

nhất định. Giờ đây, sự đổi mới về quan điểm và chính sách của 

Đảng và Nhà nước đã thừa nhận khách quan nhu cầu tôn giáo, 

tâm linh của người dân. Theo tôi trên thực tế, không có cách nào 

xóa bỏ nhu cầu tôn giáo, tâm linh ra khỏi đầu óc người Việt được. 

Cũng không cần thiết phải làm như thế, mà thay vào đó là hướng 

cho người dân thỏa mãn nhu cầu một cách lành mạnh, có trách 

nhiệm với người khác và với xã hội, đồng thời tự giác tuân thủ 

pháp luật.  

Mỗi tôn giáo là một cộng đồng đạo đức, và rất nhiều người 

trên thế giới tìm thấy sự an lạc suốt cuộc đời mình khi tin 

vào một thế giới quan tôn giáo và hiện thực hóa các quy tắc 

hành xử đạo đức mà tôn giáo đó đề xuất. 



Tôi rất đồng ý với nguyên cố Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn 

giáo TS. Nguyễn Quốc Tuấn: việc Nhà nước cần làm là kiến tạo 

một hệ giá trị mới và nhất quán cho xã hội. Theo tôi, đây còn là 

trách nhiệm của giới trí thức cũng như các lãnh đạo tôn giáo và 

của mỗi tín đồ tôn giáo. Việc đưa hệ giá trị đó vào thực tiễn 

không chỉ dựa vào các phong trào vận động xã hội, các cơ sở giáo 

dục, mà còn dựa vào một hệ thống pháp lý minh bạch và hiệu 

quả. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc sớm hoàn chỉnh mô 

hình nhà nước pháp quyền, nơi mà người ta thượng tôn luật pháp 

và hành xử theo luật pháp. 

Nhà nước chỉ cần thực thi pháp luật khi cá nhân hay nhóm có tôn 

giáo bước ra khỏi không gian riêng tư của mình và có hành vi 

xâm phạm đến quyền lợi của người khác hay làm tổn hại an ninh, 

trật tự nơi công cộng.  
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Các giá trị phổ quát mà đa số tôn giáo trên thế giới hướng tới 

không nằm ngoài hai nhóm là giá trị nhận thức và giá trị đạo 

đức. Ảnh minh hoạ: TùngTin 

Cụ thể hơn nữa, đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của người 

dân, theo tôi, nguyên tắc chung là nhà nước nên giữ vai trò trung 

lập. Trung lập nghĩa là không ủng hộ, cũng không phản đối hay 

tìm cách xóa bỏ, thực sự coi tôn giáo là nhu cầu bình thường, tự 

nhiên và riêng tư của mỗi người. Nhà nước chỉ can thiệp khi có 

dấu hiệu của sự nhân danh thực hiện quyền tự do tôn giáo mà 

làm những việc phi tôn giáo, hoặc gây ra sự xung đột tôn giáo 

làm mất ổn định xã hội. 

Điều quan trọng nhất, Nhà nước tập trung giúp cho người dân có 

tôn giáo nhận thức rõ về tôn giáo mình theo, biết rõ các ranh giới 

pháp luật họ không thể bước qua. Nghĩa là hỗ trợ người dân tin 

và thực hành tôn giáo một cách có tỉnh thức thay vì mê muội và 

không tự giải thích được. Tỉnh thức là hiểu rõ nhu cầu của mình, 

đồng thời biết quan tâm đến nhu cầu, quyền lợi của người khác. 

Những giá trị phổ quát mà đa số tôn giáo, tín ngưỡng trên 

thế giới đang hướng đến hiện nay là gì, thưa ông?  

Theo nhìn nhận của tôi, các giá trị phổ quát mà đa số tôn giáo 

trên thế giới hướng tới không nằm ngoài hai nhóm là giá trị nhận 

thức và giá trị đạo đức. Giá trị nhận thức ở đây chính là cách nhìn 

về thế giới và con người mà mỗi tôn giáo đã cung cấp qua kinh 

sách của họ. Với đa số dân chúng trên thế giới, có thể nói việc tin 

vào một trật tự vũ trụ trong đó có vai trò quyết định của đấng 

thiêng có năng lực siêu việt khiến cuộc sống của họ an ổn và có ý 

nghĩa hơn. Giá trị đạo đức ở đây là các nguyên tắc hành xử giữa 



người với người và người với thế giới tự nhiên đã được đúc kết, 

bảo vệ và lưu truyền qua các thế hệ. 

Mỗi tôn giáo là một cộng đồng đạo đức, và rất nhiều người trên 

thế giới tìm thấy sự an lạc suốt cuộc đời mình khi tin vào một thế 

giới quan tôn giáo và hiện thực hóa các quy tắc hành xử đạo đức 

mà tôn giáo đó đề xuất. Các giáo hội đều muốn có những tín đồ 

tôn giáo thành tín một cách có hiểu biết và đồng thời là các công 

dân mẫu mực.  

Điều đáng sợ không phải là có quá nhiều thần thánh, cũng có 

nghĩa là quá nhiều tôn giáo. Điều đáng sợ là con người không còn 

sợ cái gì siêu việt hơn mình và từ đó mà việc gì cũng dám làm, kể 

cả những việc phi nhân tính nhất!  

Lê Quỳnh thực hiện  

_________________ 

(*) Tiến sĩ xã hội học, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học La Trobe, 

Úc; học giả trao đổi sau tiến sĩ tại Viện ISEAS-Yusof Ishak, 

Singapore 
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