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TÓM TẮT
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo; mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam có những
tín ngưỡng, tôn giáo gắn liền với đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, phù hợp với yêu cầu đời sống tâm linh, tôn giáo của công
dân, công ước và luật pháp quốc tế về quyền con người. Nhờ đó, cộng đồng tôn giáo ở nước ta không ngừng được
củng cố, phát triển trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp xứng đáng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Dựa vào quan điểm mácxít, Đảng Cộng sản và
Nhà nước Việt Nam căn cứ tình hình cụ thể, vận dụng sáng tạo đề ra chính sách tôn giáo phù hợp để giải quyết tốt
vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Từ khóa: tôn giáo; nguyên tắc; quan điểm mácxít; Việt Nam.

Religion and soultion to religious issues in today’s Vietnam from Marxist perspective
ABSTRACT
Vietnam is a multi-ethnic, multi-religious country; every people in the community of Vietnam have their belief
and religion associated with economic life, culture and society. The Party and the State of Vietnam always respect
the freedom of belief and religion, and constantly improve the legal system for religious beliefs and to protect the
freedom of belief and religion of the people according to the spiritual and religious needs of the citizens,
conventions and international law on human rights. Thus, religious communities in our country are constantly
strengthening and developing into a great national unity, greatly contributing to the struggle for national liberation in
the past and in the cause of building and protecting our Fatherland today. Basing on the Marxist perspective, the
Communist Party and the State of Vietnam creatively propose appropriate religious policies in particular situations
in order to resolve the issue of religion in the process of building and defending the nation.
Keywords: religion; principles; Marxist perspective; Vietnam.

1. Đặt vấn đề
Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội,
cũng là một thực thể xã hội đã tồn tại hàng
nghìn năm cùng với xã hội loài người. Từ khi
xuất hiện, tôn giáo luôn là yếu tố tham gia vào
các quá trình xã hội, ảnh hưởng đến nhiều mặt
của đời sống con người. Trong lịch sử phát
triển, tôn giáo đã trải qua nhiều bước thăng
trầm và biến đổi cùng với sự biến đổi của lịch
sử nhân loại. Ngày nay trên thế giới, hoạt
động tôn giáo vẫn không hề suy giảm mà
đang nổi lên như một hiện tượng sống động
của thời đại với những diễn biến phức tạp, thu

hút sự quan tâm, chú ý của nhiều quốc gia,
dân tộc. Các tôn giáo không chỉ có xu hướng
phục hồi, phát triển mạnh mẽ ở một số nước
mà còn liên quan chặt chẽ đến những cuộc
xung đột dân tộc, sắc tộc đẫm máu đang diễn
ra ở nhiều nơi; đụng chạm đến vấn đề bảo lưu,
giữ gìn bản sắc văn hóa của từng cộng đồng
dân tộc trước xu thế khu vực hóa và toàn cầu
hóa hiện nay.
Việt Nam là một quốc gia có nhiều tôn
giáo đã tồn tại lâu dài cùng với lịch sử dân
tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
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đề ra những chính sách đối với tôn giáo một
cách đúng đắn nên đã vận động được đông
đảo quần chúng tín đồ và chức sắc tôn giáo
tham gia và góp phần xứng đáng vào sự
nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc cũng
như xây dựng đất nước đi theo con đường đổi
mới. Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất
nước đến nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam
đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách,
pháp luật quan trọng, thể hiện những quan
điểm đổi mới, khoa học về tín ngưỡng tôn
giáo, đáp ứng được những nhu cầu tín ngưỡng
chính đáng của quần chúng tín đồ và chức sắc
tôn giáo. Chính điều đó đã làm cho đồng bào
có đạo phấn khởi, tin tưởng vào chính sách tự
do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta, tích
cực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế
- xã hội của đất nước. Song, một thực tế khác
là hoạt động tôn giáo ở nước ta trong những
năm gần đây có chiều hướng gia tăng và diễn
biến khá phức tạp. Hoạt động tín ngưỡng, tôn
giáo đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo
quần chúng thuộc nhiều tầng lớp xã hội tham
gia. Hoạt động sửa chữa, nâng cấp, xây cất
mới các cơ sở thờ tự tôn giáo diễn ra khắp nơi
ở cả thành thị và nông thôn.
Đứng trước tình hình hoạt động tín
ngưỡng tôn giáo diễn biến khá phức tạp như
vậy, việc nhận thức và giải quyết tốt vấn đề
tôn giáo là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn cách
mạng Việt Nam. Muốn làm được điều đó, một
vấn đề có tính nguyên tắc là phải nắm vững
những quan điểm mácxít về tôn giáo. Nếu
không thấm nhuần sâu sắc những quan điểm
khoa học về tôn giáo thì khó tránh khỏi nhận
thức sai sót với những biểu hiện ấu trĩ tả
khuynh hoặc hữu khuynh trong việc hoạch
định và tổ chức thực hiện chính sách tôn giáo.
Tuy nhiên, cũng không thể vận dụng một cách
máy móc, giáo điều phi lịch sử. Chính vì vậy
việc nghiên cứu quan điểm mácxít về tôn giáo
để vận dụng sáng tạo vào quá trình xây dựng
và tổ chức thực hiện chính sách tôn giáo,
nhằm hướng các tôn giáo ở nước ta vào quỹ
đạo sinh hoạt bình thường, đồng hành với dân
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tộc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây
dựng xã hội mới là hết sức cần thiết.
2. Những nguyên tắc giải quyết vấn đề
tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác
- Lênin
Tôn giáo đã tồn tại qua nhiều chế độ xã
hội, ở mỗi chế độ khác nhau, giai cấp thống trị
có quan điểm và phương thức giải quyết vấn
đề tôn giáo cũng khác nhau. Nhìn chung các
giai cấp thống trị trước đây đều lợi dụng tôn
giáo làm phương tiện nô dịch quần chúng
nhân dân lao động để duy trì sự thống trị của
mình đối với toàn xã hội. Khác hẳn các giai
cấp thống trị trước đó, chủ nghĩa Mác - Lênin
đã cung cấp những quan điểm khoa học làm
cơ sở để giải quyết vấn đề tôn giáo kể cả trong
xã hội hiện đại với những biến động tôn giáo,
sự xuất hiện các tôn giáo mới trên thế giới
hiện nay.
Thứ nhất, khắc phục những ảnh hưởng
tiêu cực của tôn giáo phải gắn với quá trình
cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới
Chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tư tưởng chủ
đạo trong đời sống tinh thần của xã hội chủ
nghĩa và hệ tư tưởng tôn giáo có sự khác nhau
căn bản về thế giới quan, nhân sinh quan và
con đường mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại.
Tôn giáo phản ánh khát vọng của con người
về một xã hội tốt đẹp, nhưng với hệ thống tín
điều và giáo lý của mình, tôn giáo phần nào
hạn chế sự vươn lên của con người trong cuộc
đấu tranh thực tiễn vì một thế giới tốt đẹp,
mang lại hạnh phúc thực sự cho loài người ở
ngay trần gian. Vì vậy, giải phóng quần chúng
nhân dân khỏi ảnh hưởng tiêu cực của tư
tưởng tôn giáo là một yêu cầu khách quan của
sự nghiệp giải phóng con người, giải phóng xã
hội. V.I.Lênin chỉ rõ: “Chuyên chính vô sản
phải kiên trì thực hiện việc giải phóng thật sự
quần chúng lao động khỏi những thiên kiến
tôn giáo” (V.I.Lênin, tập 38, 1979, tr.118).
Tuy nhiên, cuộc đấu tranh giải phóng
quần chúng nhân dân khỏi ảnh hưởng tiêu cực
của tư tưởng tôn giáo không phải và không
thể chỉ là cuộc đấu tranh tư tưởng thuần túy,
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cũng không thể nóng vội, chủ quan muốn xóa
bỏ ngay tôn giáo hoặc cản trở, cấm đoán tôn
giáo, mà phải gắn liền và phụ thuộc vào cuộc
đấu tranh chung của xã hội. Các nhà kinh điển
của chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, không
nên chỉ bó hẹp cuộc đấu tranh chống tôn giáo
trong một cuộc tuyên truyền hạn hẹp về mặt
tư tưởng, mà phải gắn liền cuộc đấu tranh ấy
với thực tiễn cụ thể của phong trào giai cấp
nhằm xóa bỏ nguồn gốc xã hội của tôn giáo.
Theo quan điểm mácxít, muốn thay đổi ý
thức xã hội, trước hết cần phải thay đổi tồn tại
xã hội thông qua hoạt động thực tiễn của con
người; muốn xóa bỏ ảo tưởng nảy sinh trong
tư tưởng con người, phải xóa bỏ nguồn gốc
sinh ra ảo tưởng ấy. Đấu tranh chống những
biểu hiện tiêu cực trong tôn giáo là gián tiếp
đấu tranh với cái thế giới đang cần có ảo
tưởng, chứ không phải là trực tiếp tấn công
vào thần, thánh. Điều cần thiết trước hết là
phải xây dựng được một thế giới hiện thực
không còn sự áp bức, bất công, nghèo đói,
bệnh tật... cũng như những tệ nạn khác nảy
sinh trong xã hội. Đó là một quá trình lâu dài,
quá trình ấy không thể thực hiện được nếu
tách rời việc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã
hội mới. Chỉ có thông qua quá trình cải tạo xã
hội cũ, xây dựng xã hội mới nhằm nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần cho quần chúng
nhân dân, giải phóng quần chúng nhân dân
thoát khỏi sự áp bức bóc lột, đem lại hạnh
phúc thực sự cho mọi người thì mới có khả
năng khắc phục được những ảnh hưởng tiêu
cực của tôn giáo trong đời sống của một bộ
phận quần chúng nhân dân. Cho nên, chủ
nghĩa Mác - Lênin hướng cuộc đấu tranh của
nhân dân lao động vào cuộc đấu tranh chống
đói nghèo, lạc hậu, bệnh tật, còn vấn đề tôn
giáo hãy để cho con người được quyền tự do
tín ngưỡng. Song, cần kiên quyết đấu tranh
chống mọi biểu hiện chia rẽ, bè phái, kỳ thị,
phân biệt đối xử... mà phải tôn trọng sự khác
nhau về tín ngưỡng tôn giáo. Cần khai thác và
phát huy những tiềm năng của đồng bào các
tôn giáo trong quá trình cải tạo xã hội cũ, xây

dựng xã hội mới với mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Đó là
những việc làm có ý nghĩa thiết thực nhất. Sự
thống nhất về lợi ích dân tộc, giai cấp và quốc
gia sẽ tạo điều kiện tiến tới sự thống nhất về
tư tưởng và hành động. Bên cạnh đó, cũng cần
quan tâm và coi trọng công tác tuyên truyền,
giáo dục cho quần chúng nhân dân một cách
thường xuyên dưới nhiều hình thức. Nhưng
công tác tuyên truyền, giáo dục phải gắn liền
và phục vụ cho công cuộc xây dựng xã hội
mới, đồng thời đảm bảo quyền tự do tín
ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng của
nhân dân.
Thứ hai, tôn trọng và bảo đảm quyền tự
do tín ngưỡng và quyền tự do không tín
ngưỡng của nhân dân
Một khi tín ngưỡng tôn giáo còn là nhu
cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng
nhân dân, thì chính sách nhất quán của nhà
nước là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín
ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng của
nhân dân. Đó là sự thể hiện bản chất dân chủ
và nhân quyền của chủ nghĩa xã hội, thể hiện
sự quan tâm của Đảng cộng sản và Nhà nước
xã hội chủ nghĩa đến nhu cầu tinh thần của
quần chúng nhân dân về tín ngưỡng tôn giáo.
Tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín
ngưỡng tôn giáo của Nhân dân là một nguyên
tắc trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo của
nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc ấy
được căn cứ vào bản chất, nguồn gốc, tính
chất của tôn giáo; căn cứ vào bản chất của nền
dân chủ xã hội chủ nghĩa; căn cứ vào quy luật
của quá trình chuyển biến về mặt tư tưởng của
con người, đó là sự chuyển biến tự giác, dần
dần từ thấp đến cao.
Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của
nhân dân không chỉ thể hiện về mặt pháp lý
mà còn được thực hiện trên thực tiễn một cách
nhất quán, xuyên suốt, lâu dài của các đảng
mácxít. Nội dung cơ bản của quyền tự do tín
ngưỡng tôn giáo theo quan điểm mácxít là:
“Mỗi người phải được hoàn toàn tự do theo
tôn giáo nào mình thích, hoặc không thừa
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nhận một tôn giáo nào, nghĩa là được tự do là
người vô thần” (V.I.Lênin, 1978, tr.7). Việc
vào đạo, ra khỏi đạo, chuyển sang theo đạo
khác hay không theo bất cứ một đạo nào trong
quy định của pháp luật nhà nước xã hội chủ
nghĩa đó là quyền tự do của mỗi người, là
công việc tư nhân. Mọi công dân theo tôn giáo
hoặc không theo tôn giáo đều bình đẳng trước
pháp luật, đều có quyền lợi và nghĩa vụ như
nhau. Các tôn giáo được nhà nước thừa nhận
đều bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước xã
hội chủ nghĩa không còn sử dụng giáo hội như
là một công cụ “thần quyền” để thống trị, áp
bức, bóc lột nhân dân. Tôn giáo tách ra khỏi
nhà nước và nhà nước hướng các tổ chức tôn
giáo chuyên chăm lo việc đạo, động viên quần
chúng tín đồ thực hiện tốt bổn phận của giáo
dân và nghĩa vụ của công dân, sống “tốt đời,
đẹp đạo”, nâng cao tinh thần yêu nước, “đồng
hành với dân tộc”. Những nhân tố tích cực
của tôn giáo, đặc biệt là những giá trị đạo đức,
chủ nghĩa nhân đạo và tinh thần yêu nước
được nhà nước xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện
phát huy. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm
đến quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân
dân; ngăn cản tín đồ, chức sắc các tôn giáo
thực hiện nghĩa vụ công dân; xúc phạm đến
tình cảm tôn giáo của tín đồ; phân biệt đối xử
với công dân vì lý do tín ngưỡng tôn giáo.
Đồng thời với việc tôn trọng và đảm bảo
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân
dân, chống mọi hành vi xâm phạm tự do tín
ngưỡng tôn giáo, chủ nghĩa Mác - Lênin cũng
khẳng định phải đấu tranh chống lại những
phần tử giả danh, trà trộn, ẩn nấp dưới các
hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo để
hành nghề mê tín dị đoan nhằm lôi kéo những
người có niềm tin cuồng vọng vào các lực
lượng siêu nhiên đến mức độ mê muội với
những hành vi cực đoan, thái quá, phi nhân
tính gây tổn hại đến văn hóa, đạo đức, lối
sống, làm vẫn đục đời sống tinh thần xã hội;
đấu tranh chống lại những thế lực thù địch lợi
dụng tín ngưỡng tôn giáo để kích động, lôi
kéo những tín đồ nhẹ dạ cả tin hoạt động gây
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mất trật tự an ninh, an toàn xã hội, phá hoại
chính sách đoàn kết toàn dân, chống phá đảng
cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa. Về
vấn đề này, Đảng và Nhà nước Việt Nam
cũng đã nhiều lần khẳng định rằng, chúng ta
không chống tôn giáo, mà chỉ chống ai lợi
dụng tôn giáo để phá hoại cách mạng, đi
ngược lại lợi ích của dân tộc.
Thứ ba, thực hiện chính sách đoàn kết
các tôn giáo và giữa những người theo tôn
giáo với những người không theo tôn giáo
Mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội, suy
cho cùng là do con người và vì con người;
nhằm hướng con người đến một xã hội văn
minh, hạnh phúc ngay trong thế giới hiện thực
này. Vì vậy, phải thực hiện đoàn kết toàn dân
trong mặt trận dân tộc thống nhất, không phân
biệt có tín ngưỡng tôn giáo hay không có tín
ngưỡng tôn giáo, có tín ngưỡng tôn giáo này
hay tín ngưỡng tôn giáo khác, nhằm tạo nên
sức mạnh tổng hợp để cùng nhau xây dựng và
bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nghiêm cấm
mọi hành vi chia rẽ tôn giáo hay giữa các tôn
giáo khác nhau.
Thông qua quá trình cùng nhau đoàn kết,
chung tay góp sức xây dựng đất nước và bảo
vệ tổ quốc, nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần và trình độ dân trí của nhân dân - một
thiên đường dưới trần gian - có ý nghĩa thiết
thực hơn những cuộc tranh luận suông về có
hay không có “cõi cực lạc”, “thiên đường”...
V.I.Lênin đã chỉ rõ: “Đối với chúng ta, sự
thống nhất của cuộc đấu tranh thực sự cách
mạng đó của giai cấp bị áp bức để sáng tạo
nên một cảnh cực lạc trên trái đất, là quan
trọng hơn sự thống nhất ý kiến của những
người vô sản về cảnh cực lạc trên thiên
đường” (V.I.Lênin, tập 12, 1979, tr.174).
V.I.Lênin còn nhấn mạnh: Những lời tuyên
chiến ầm ĩ với chủ nghĩa duy tâm, những
mệnh lệnh ngăn cấm tín ngưỡng tôn giáo là
những hành vi dại dột, vô chính phủ, làm cho
kẻ thù lợi dụng để kích động tình cảm tôn
giáo của tín đồ, làm cho họ ngày càng gắn bó
với tôn giáo, xa lánh, thậm chí đi đến chống
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lại công cuộc cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã
hội mới. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa
là coi nhẹ việc giáo dục chủ nghĩa vô thần, thế
giới quan khoa học, cho toàn dân, trong đó có
những tín đồ tôn giáo, việc làm đó góp phần
nâng cao trình độ nhận thức cho toàn dân.
Hiện nay, các thế lực thù địch đang ráo
riết tìm mọi cách âm mưu phá vỡ khối đoàn
kết tôn giáo, dân tộc, thì vấn đề đoàn kết toàn
dân trong đó có đoàn kết đồng bào theo các
tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và
đồng bào không theo tôn giáo để phát huy sức
mạnh nội lực là vấn đề rất cần thiết, là nguồn
sức mạnh, là động lực chủ yếu và là nhân tố
quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Về
nhiệm vụ này, trong Văn kiện Hội nghị lần thứ
bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX,
Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định:
“Tăng cường đoàn kết đồng bào các tôn giáo
trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy
sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, thực hiện
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc
Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã
hội công bằng, dân chủ, văn minh” (Đảng
Cộng sản Việt Nam, 2003, tr.48).
Thứ tư, giải quyết vấn đề tôn giáo phải
phân biệt rõ hai mặt: chính trị và tư tưởng
Chính trị:
Quan điểm mácxít cho rằng, trong lịch sử
xã hội loài người, những tín ngưỡng, tôn giáo
xuất hiện trong chế độ cộng sản nguyên thủy
chỉ biểu hiện thuần túy về mặt tư tưởng. Khi xã
hội xuất hiện giai cấp và nhà nước thì tôn giáo
cũng bắt đầu có những biểu hiện về mặt chính
trị. Phân biệt hai mặt chính trị và tư tưởng thực
chất là phân biệt sự khác nhau của hai loại mâu
thuẫn cùng tồn tại trong bản thân tôn giáo. Sự
phân biệt hai mặt chính trị và tư tưởng trong
tôn giáo, trên thực tế không hề đơn giản, nhưng
lại là rất cần thiết, vì có phân biệt được hai mặt
đó thì mới tránh khỏi khuynh hướng “tả” hoặc
“hữu” trong quá trình quản lý; mới ứng xử và
giải quyết phù hợp những vấn đề nảy sinh từ

tín ngưỡng, tôn giáo.
Trong xã hội chủ nghĩa, mặt chính trị
trong tôn giáo phản ánh mâu thuẫn đối kháng
về lợi ích kinh tế, chính trị giữa một bên là
đảng cộng sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa và
nhân dân lao động, bao gồm cả những người
có đạo và những người không có đạo; và bên
kia là các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để
thực hiện những ý đồ chính trị phản động,
chống phá sự nghiệp cách mạng của đảng cộng
sản, nhà nước và nhân dân lao động. Khi phát
hiện và xác định chính xác mâu thuẫn đối
kháng xuất hiện trong tôn giáo thì phải sử dụng
biện pháp chuyên chính để giải quyết kịp thời
và triệt để. Có như vậy mới loại bỏ được sự lợi
dụng tôn giáo của các thế lực thù địch, bảo vệ
được thành quả cách mạng và sự nghiệp xây
dựng xã hội, đoàn kết tốt hơn đông đảo quần
chúng có tín ngưỡng tôn giáo với toàn dân tộc,
bảo đảm cho hoạt động tôn giáo diễn ra một
cách bình thường, đúng pháp luật, đáp ứng nhu
cầu chính đáng và hợp pháp của bộ phận nhân
dân theo các tôn giáo khác nhau.
Ngày nay, các thế lực thù địch đang ráo
riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình,
bạo loạn lật đổ” biểu hiện dưới nhiều hình
thức khác nhau, trong đó tôn giáo là vấn đề
được chúng triệt để chú ý lợi dụng để thực
hiện chiến lược này, hòng âm mưu xóa bỏ chủ
nghĩa xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa còn
lại, trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù
địch đã gắn vấn đề tôn giáo với vấn đề nhân
quyền và dân quyền nhằm che đậy ý đồ sâu xa
của chúng, thường xuyên rình rập tìm mọi khe
hở để thực hiện ý đồ chống phá. Điều đó nhắc
nhở các đảng cộng sản, nhà nước xã hội chủ
nghĩa cần nêu cao tinh thần cảnh giác, giải
quyết kịp thời, cương quyết đối với những
phần tử lợi dụng, giả danh, đội lốt tôn giáo.
Tuy nhiên, khi giải quyết những vấn đề liên
quan đến tôn giáo cũng cần tránh sự phiến
diện, nôn nóng, vội vàng, chủ quan, mà phải
hết sức thận trọng, tỉ mỉ, khôn khéo và mềm
dẻo, vì đây là lĩnh vực rất tế nhị, nhạy cảm và
phức tạp, nó thuộc về đời sống tâm linh của
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con người.
Tư tưởng:
Trong tôn giáo, mặt tư tưởng phản ánh
những khác biệt, những mâu thuẫn về nhận
thức, về quan niệm giữa những người có tín
ngưỡng tôn giáo và những người không có tín
ngưỡng tôn giáo hay giữa những người có tín
ngưỡng tôn giáo khác nhau. Đây là mâu thuẫn
trong nội bộ nhân dân, không có tính chất đối
kháng. Xuất phát từ nguồn gốc nảy sinh tôn
giáo, chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, giải
quyết mặt tư tưởng của tôn giáo là một nhiệm
vụ lâu dài, gắn liền với quá trình cải tạo xã hội
cũ, xây dựng xã hội mới.
Sự khác biệt về mặt nhận thức, tư tưởng
giữa những người có tín ngưỡng tôn giáo và
những người không có tín ngưỡng tôn giáo
còn tồn tại lâu dài và sẽ là ảo tưởng khi đặt
yêu cầu ngay một lúc phải có sự thống nhất
tuyệt đối về nhận thức, tư tưởng đối với mọi
thành viên trong xã hội. Việc hướng ước mơ
của quần chúng tín đồ tôn giáo về “hạnh
phúc” hư ảo ở “thế giới bên kia” sang hạnh
phúc thực sự ở thế giới hiện tại là một quá
trình lâu dài. Quá trình ấy có liên quan chặt
chẽ đến sự phát triển của khoa học, trình độ
dân trí, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
của nhân dân và giải quyết hài hòa các mối
quan hệ xã hội. Chủ nghĩa Mác - Lênin cho
rằng, quần chúng nhân dân chỉ có thể từ bỏ ảo
tưởng về một cảnh cực lạc trên thiên đường
khi họ dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản tạo
ra được một cảnh cực lạc ở trên trái đất.
Chủ nghĩa Mác - Lênin phê phán những
khuynh hướng sai lầm đối với vấn đề tôn giáo.
Đó là khuynh hướng của những người chủ
trương tuyên truyền thuần túy chống tôn giáo,
tách việc giải quyết vấn đề tôn giáo khỏi cuộc
đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân.
V.I.Lênin chỉ rõ: “Sai lầm lớn nhất và tệ hại
nhất mà một người mácxít có thể mắc phải là
tưởng rằng có thể chỉ do con đường trực tiếp
giáo dục chủ nghĩa Mác thuần túy mà làm cho
quần chúng bừng tỉnh khỏi giấc mê tôn giáo”
(Viện Nghiên cứu tôn giáo, 1996, tr.107). Nói
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như vậy, hoàn toàn không phải là phủ nhận
công tác tuyên truyền, giáo dục thế giới quan
duy vật biện chứng, mà ngược lại, V.I.Lênin
rất coi trọng công tác này. Theo V.I.Lênin,
tuyên truyền chủ nghĩa vô thần đối với quần
chúng tín đồ phải là việc làm thường xuyên,
bằng nhiều cách và dùng đủ mọi biện pháp để
lay động họ từ nhiều phía.
Thứ năm, cần phải có quan điểm lịch sử
- cụ thể khi xem xét, đánh giá và ứng xử đối
với những vấn đề có liên quan đến tôn giáo
Ở những thời gian và không gian khác
nhau, vai trò, tác động của từng tôn giáo đối
với đời sống xã hội cũng như quan điểm, lập
trường, thái độ của các giáo hội, giáo sĩ và
giáo dân đối với các vấn đề chính trị - xã hội
có khác nhau. Có những tôn giáo khi mới xuất
hiện thì như một phong trào của những người
nghèo khổ bị áp bức chống chế độ áp bức bóc
lột. Nhưng sau một quá trình tồn tại biến đổi,
tôn giáo đó đã mất dần tính chất cách mạng và
tiến bộ của nó, thậm chí bị biến thành công cụ
hữu hiệu của giai cấp thống trị dùng để bóc
lột, thống trị nhân dân lao động.
Có những chức sắc tôn giáo suốt đời hành
đạo luôn luôn đồng hành cùng với dân tộc,
thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của
đảng, pháp luật của nhà nước, đấu tranh vì lợi
ích dân tộc, nhưng cũng có những người lại
tiếp tay, hợp tác với các thế lực thù địch, đi
ngược lại lợi ích và mục tiêu của quốc gia dân
tộc, của đảng, nhà nước và nhân dân.
Có những giáo dân luôn “kính Chúa yêu
nước”, sống “tốt đời, đẹp đạo”, bên cạnh việc
đạo thì còn quan tâm chăm lo việc đời, tích cực
lao động sản xuất, tham gia các hoạt động
chính trị - xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ
tổ quốc xã hội chủ nghĩa, trở thành công dân
tốt, giáo dân tốt; nhưng lại có những người lầm
đường lạc lối, nhẹ dạ cả tin, nghe theo kẻ địch
xúi giục mà phản bội lại tổ quốc và suy đến
cùng cũng phản lại cả lợi ích của giáo hội, trở
thành một tội phạm, một giáo gian.
Do đó, điều quan trọng là đảng cộng sản
và nhà nước xã hội chủ nghĩa cần phải có
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quan điểm lịch sử - cụ thể khi xem xét, đánh
giá và ứng xử đối với những vấn đề có liên
quan đến tôn giáo, như V.I.Lênin đã nhắc
nhở: “Người mácxít phải biết chú ý đến toàn
bộ tình hình cụ thể” (V.I.Lênin, tập 17, 1979,
tr.518).
3. Kết luận
Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác Lênin chưa có điều kiện và dành nhiều thời
gian, công sức cho một công trình cụ thể nào
trình bày thật đầy đủ, hệ thống về vấn đề tôn
giáo và giải quyết vấn đề tôn giáo. Song, thông
qua các kiến giải trong nhiều tác phẩm khác

nhau, đã thể hiện rõ quan điểm mácxít về bản
chất và nguồn gốc của tôn giáo, về sự tồn tại và
biến đổi của tôn giáo trong xã hội. Từ đó, các
nhà kinh điển mácxít đã đưa ra những quan
điểm mang tính nguyên tắc trong việc giải
quyết vấn đề tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội.
Trên cơ sở đó, các đảng cộng sản và nhà nước
xã hội chủ nghĩa căn cứ tình hình cụ thể, đặc
biệt là về tình hình tôn giáo và hoạt động tôn
giáo ở mỗi quốc gia, vận dụng sáng tạo đề ra
đường lối, chính sách tôn giáo phù hợp nhằm
giải quyết tốt vấn đề tôn giáo trong quá trình
xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
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