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Hiện tại đã có những nghiên cứu lý giải hay nhận định rất sâu sắc về tính cách người

Việt vùng Tây Nam Bộ (TNB): Tính trọng nghĩa, trọng tình, bao dung, hiếu hòa,... Theo

các nhà nghiên cứu, hệ tính cách này chủ yếu được hình thành trên nền tảng điều kiện tự

nhiên và điều kiện xã hội ở vùng TNB. Tuy nhiên, xét về khía cạnh tâm lý học tôn giáo,

quá trình hình thành và điều chỉnh tâm lý, tính cách con người ở một vùng đất nào đó chịu

ảnh hưởng rất lớn bởi tôn giáo (và niềm tin vào tư tưởng đạo đức hay tín ngưỡng) mà họ

sùng tín. Từ đó, tư tưởng tôn giáo góp phần giáo dục tính cách, quan hệ ứng xử giữa cá

nhân với cá nhân, cá nhân và cộng đồng, tạo thành nền tảng đạo đức xã hội bền vững.

Trên cơ sở lý luận như vậy, ở bài viết này chúng tôi bước đầu lý giải về mối quan hệ

giữa tư tưởng của các giáo phái/tôn giáo nội sinh Bửu Sơn Kỳ Hương (BSKH), Tứ Ân

Hiếu Nghĩa (TÂHN) và Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) với việc hình thành tính cách của

người Việt vùng TNB, và qua đó cho thấy tầm quan trọng của tư tưởng tôn giáo trong các

vấn đề phát triển xã hội của vùng hay cả nước.
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1. Khái lược về các tôn giáo nội sinh ở vùng TNB

1.1. Bửu Sơn Kỳ Hương (BSKH)

Đạo/giáo phái/tôn giáo nội sinh BSKH ra đời năm 1849, tại cốc Ông Kiến (nay là Tây

An Cổ tự thuộc xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Người khai lập là ông

Đoàn Văn (Minh) Huyên (1807 - 1856).

Hiện nay, theo thống kê của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố, đạo BSKH

có khoảng 15.000 tín đồ sinh sống tập trung ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long3.

Nắm bắt được “Tinh thần dân tộc, đối cơ và hoàn cảnh xã hội”4, nên giáo thuyết của

giáo chủ Đoàn Minh Huyên đề ra không là nội dung cao siêu của Phật giáo mà là những

câu thi giảng có nội dung bình dân, gắn liền với “hiểu biết hạn hẹp” của người dân TNB

thời kỳ khai đạo. Thi giảng bình dân của Đoàn Minh Huyên hay các đệ tử sau này sáng tác

truyền dạy việc tu hành cho tín đồ thể hiện trọng tâm tư tưởng Tứ Ân, Tu Nhân và Học

Phật. Giáo thuyết Tứ Ân là: Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân tam bảo, Ân đồng bào

nhân loại. Tu Nhân là tu hành theo tinh thần Nho giáo: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, Hiếu

đạo, Phụ-Tử, Phu-Thê, Huynh-Đệ,… Học Phật là tu hành theo lời Phật dạy, niệm Phật,

“làm lành lánh dữ”: “Tránh ác làm lành, rửa lòng trong sạch, giữ tâm thanh tịnh, quyết tâm

tin Phật”5. Thực hành Tu Nhân, tu theo Tứ Ân toàn vẹn là “bậc thang” đi đến con đường

cao hơn là Học Phật.

Tu Nhân, tu Tứ Ân, Học Phật theo hình thức “tại gia cư sĩ”. Ở bất cứ nơi đâu, con

người chỉ cần cải sửa mình, tưởng Phật, niệm “Lục tự Di Đà”,… là đủ. Giảng lý để các tín

đồ BSKH “vịn” vào tu hành là hệ thống thi giảng do Đoàn Minh Huyên và các đại tín đồ

tạo ra trong thời kỳ khai đạo hay truyền đạo sau này. Ngoài ra, còn có các thi giảng do tín

đồ truyền thừa sáng tác từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975 để giảng dạy tín đồ.

5 Nguyễn Văn Hầu & Nguyễn Hữu Hiệp (1973), Tiền giảng Đức Phật Thầy Tây An, Nhà in Diễm Chi,
Châu Đốc, tr.9.

4 Vương Kim (1966), Bửu Sơn Kỳ Hương, Nxb Long Hoa, Sài Gòn, tr.26.

3 Dương Văn Khá, “Giới thiệu khái quát về đạo Bửu Sơn Kỳ Hương”, Truy cập từ:
http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/162/0/1185/Gioi_thieu_khai_quat_ve_dao_Buu_son_ky_huong
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Biểu tượng thờ của đạo BSKH là bức Trần Điều, không thờ “hình nhân tượng cốt”.

Do quan niệm thực hành đạo pháp “vô vi”, và do sự tác động của nhiều nguyên nhân từ

lịch sử xã hội vùng TNB nên BSKH không còn truyền bá rộng rãi hệ thống kinh kệ như các

tôn giáo khác. Kinh giảng của đạo hiện nay phần lớn là những câu thi giảng được sáng tác

trong nhiều giai đoạn khác nhau.

1.2. Tứ Ân Hiếu Nghĩa (TÂHN)

Đạo TÂHN do Ngô Lợi (1831 - 1890) sáng lập vào tháng 5 năm 18676. Tôn giáo này

có hệ thống giáo lý, kinh giảng rất phong phú và đa dạng. Nội dung thể hiện trên hai chiều

- vừa mang tính gần gũi cho đối tượng tín đồ tu ở mức “bình thường”, vừa thể hiện nội

dung thần bí, cao siêu,… dành cho những người đi vào chiều sâu của đạo - luyện Tinh,

Khí, Thần theo Đạo giáo và bùa chú Mật tông Phật giáo.

Theo thống kê, hệ thống kinh giảng, giáo lý của đạo TÂHN bao gồm 24 bộ7. Tuy kinh

sách của đạo TÂHN rất nhiều, sâu rộng, nhưng tư tưởng giáo thuyết căn bản, xuyên suốt

vẫn là Tứ Ân, Tu Nhân và Học Phật như đạo BSKH. Hệ thống tư tưởng này được xem là

sự kế thừa đạo BSKH của TÂHN8.

So với các tôn giáo nội sinh ở TNB, TÂHN là tôn giáo có đối tượng thờ và nghi lễ

phức tạp nhất. Theo thống kê của Đinh Văn Hạnh, ở ngôi chùa đạo TÂHN có nhiều bàn

thờ nhất là 34 bàn thờ, chùa khác ít hơn cũng không dưới 24 bàn thờ9, một số ngôi chùa mà

chúng tôi khảo sát có số lượng bàn thờ nhiều hơn con số này. Ở nhà của tín đồ TÂHN có

đến 11 bàn thờ (...), nhà Trưởng gánh, Thông tín, Cư sỹ thờ 14 bàn thờ10 và có thể nhiều

hơn. Các bàn thờ của đạo TÂHN không có “hình nhân tượng cốt”, không gì ngoài lư

hương, Hán tự ghi tên các linh thể thờ phụng, hoặc có khi là họa hình Quan Công, Châu

10 Đinh Văn Hạnh (1999), Sđd, tr.185.

9 Đinh Văn Hạnh (1999), Sđd, tr.168.

8 Có truyền thuyết cho rằng, giáo chủ Ngô Lợi là tín đồ trong 12 đại đệ tử (thập nhị ông Đạo) của giáo
chủ đạo BSKH Đoàn Minh Huyên.

7 Đinh Văn Hạnh (1999), Sđd, tr.83.

6 Đinh Văn Hạnh (1999), Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa của người Việt Nam Bộ, Nxb Trẻ, Hồ Chí Minh, tr.60.

3



Xương, Quan Bình và biểu tượng Trần Điều. Vì vậy, có ý kiến cho rằng, nơi thờ tự của đạo

TÂHN là nơi thờ những “bàn cây”.

Theo số liệu thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, hiện nay cả nước có khoảng

78.000 tín đồ đạo TÂHN, phân bố tập trung ở các tỉnh TNB. Trong đó, tỉnh An Giang là

trung tâm của đạo TÂHN11. Theo thống kê sơ bộ, An Giang có 36.000 tín đồ, riêng huyện

Tri Tôn có khoảng 25.000 tín đồ12.

1.3. Phật giáo Hòa Hảo (PGHH)

Đạo PGHH do ông Đạo Tư/Huỳnh Phú Sổ (1920 - 1947) sáng lập ngày 18 tháng 5

năm Kỷ Mão (1939). Hiện nay, theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, PGHH có gần

1.3 triệu tín đồ13.

PGHH tu theo hình thức “tại gia cư sĩ”. Về biểu tượng thờ cúng, ban đầu thờ Trần

Điều, về sau lại đổi thành thờ Trần Dà như di ngôn của Đức Huỳnh Giáo chủ14.

Về ý nghĩa của bức Trần Điều cũng như Trần Dà, theo lời giáo chủ Huỳnh Phú Sổ:

“Từ trước đến giờ các sự dùng màu dà để biểu hiện cho sự thoát tục của mình, và màu ấy là

sự kết hợp của tất cả các màu sắc khác nên có thể tượng trưng cho sự hòa hiệp của nhân

loại, không phân biệt chủng tộc và cá nhân. Vì vậy, chúng ta dùng nó trong chỗ thờ phượng

để tiêu biểu cho tinh thần vô thượng của nhà Phật”15.

15 Phật giáo Hòa Hảo (1962), Sám giảng và thi văn giáo lý của Đức Huỳnh giáo chủ, Ấn quán
Thương Binh ấn hành, Sài Gòn, tr.141.

14 Theo lời giáo chủ Huỳnh Phú Sổ: “Từ trước chúng ta thờ Trần điều là di tích của Đức Phật Thầy Tây An để lại,
nhưng gần đây có nhiều kẻ thờ trần điều tự xưng cùng tông phái với chúng ta làm trái phép, sái với tôn chỉ của Đức
Phật, nên toàn thể trong đạo đổi lại màu dà” (Phật giáo Hòa Hảo, 1962, Sđd, tr.141).

13 Phạm Văn Thuận, “Đạo Phật giáo Hòa Hảo – Hoạt động và phát triển”, Truy cập từ
http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/162/0/1071/Dao_Phat_giao_Hoa_Hao_Hoat_dong_va_phat_trie
n

12 Ban Tôn giáo Chính phủ - Trường Nghiệp vụ công tác tôn giáo (2015), Tập tài liệu Tôn giáo và
công tác tôn giáo, Lưu hành nội bộ, Hà Nội, tr.85.

11 Ban Tôn giáo Chính phủ (2020). “Đôi nét về đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Truy cập từ
http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/162/0/1072/Doi_net_ve_dao_Tu_an_hieu_nghia (ngày truy cập
15/3/2020).
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Giáo lý PGHH chú trọng Tứ Ân, Tu Nhân và Học Phật. Nội dung giáo lý của PGHH

gần gũi với đời thường, với tâm lý, tâm tình người dân TNB. Mọi đối tượng đều có thể

“thấu” được nội dung thi giảng, giáo lý của đạo. Giáo lý phổ truyền bằng hình thức độc

đáo, đó là trường thi, đoản thi giảng: “có ca có kệ”, “có vần có điệu”, thể thơ thất ngôn bát

cú, lục bát, đường luật,… làm cho tín đồ dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hiểu.

Hiện nay, theo thống kê, PGHH có 6 quyển giáo lý chính yếu16. Bên cạnh đó, còn có

rất nhiều bài viết, bài kệ, thơ, bài nói chuyện, câu chuyện về giáo chủ Huỳnh Phú Sổ. Nội

dung nói về đời, về đạo, khuyên nhủ tín đồ tu hành, lý giải những thắc mắc của tín đồ…

2. Ảnh hưởng của tư tưởng tôn giáo nội sinh đến tính cách người Việt vùng TNB

2.1. Tính phổ quát của tư tưởng các tôn giáo

Trong các công trình nghiên cứu về người Việt vùng TNB đề cập đến hệ thống tính

cách của người Việt theo chiều lịch đại và đồng đại như: Tính trọng nghĩa, Tính bộc trực,

Tính bao dung, Tính trọng tình17… Hệ tính cách và ứng xử của người Việt TNB được các

tác giả lý giải hết sức thấu đáo.

Nguồn gốc, nền tảng tạo nên hệ tính cách của người Việt TNB thường được các tác

giả tiếp cận từ điều kiện tự nhiên và hoàn cảnh xã hội. Điển hình như, Tính trọng nghĩa:

“Vào Nam Bộ là vùng đất của dân tứ xứ, con người không quen biết nhau, nhưng vì là đất

mới, hoàn cảnh mới đầy khó khăn nên con người càng phải thương yêu đùm bọc nhau,

càng có nhu cầu tương trợ giúp đỡ nhau tạo dựng cuộc sống, từ đó ý thức đoàn kết cộng

đồng vì lợi ích chung của xã hội đã nảy sinh”18.

18 Trần Ngọc Thêm (chủ biên) (2013), Sđd, tr.675.

17 Trần Ngọc Thêm (chủ biên) (2013), Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ, Nxb Văn hóa - Văn
nghệ, Hồ Chí Minh.

16 Đó là các quyển: Thứ nhất: “Sám giảng khuyên người đời tu niệm”, viết tháng 9 năm Kỷ Mão (1939) tại Hòa Hảo,
gồm 910 câu. Thứ hai: “Kệ dân của người Khùng”, viết tại làng Hòa Hảo, ngày 12 tháng 9 Kỷ Mão (1939), gồm 476
câu. Thứ ba: “Sám giảng”, viết tại Hòa Hảo, năm Kỷ Mão (1939), dài 612 câu. Thứ tư: “Giác mê tâm kệ”, viết tại Hòa
Hảo, ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão, dài 900 câu. Thứ năm: “Khuyến thiện”, viết tại Bạc Liêu năm 1942, dài 756 câu.
Thứ sáu: “Những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền”, viết vào tháng 5 năm 1945.
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Ở Tính bao dung, về chủ quan là Tính tổng hợp, Tính trọng âm19 của nền nông nghiệp

lúa nước, và khách quan là: “Nơi gặp gỡ của những điều kiện tự nhiên thuận tiện mà cũng

có phần khắc nghiệt”, “Nơi gặp gỡ của cư dân nhiều tộc người…”20.

Hệ tính cách và ứng xử của người Việt TNB chịu sự tác động từ các yếu tố tự nhiên

và xã hội rất sâu sắc là vấn đề đã được khẳng định. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra: Tính cách

của con người ở một vùng miền nào đó hình thành từ các yếu tố tự nhiên và xã hội thì hệ

tính cách đó có bền vững theo thời gian, bền vững trong nội tại tính cách con người một

khi điều kiện tự nhiên và xã hội đã thay đổi hoàn toàn?

Karl Marx nói: “Con người là sự tổng hòa các mối quan hệ xã hội” thì, theo chúng tôi,

hệ tính cách và ứng xử của con người, việc hình thành tính cách con người ở một vùng,

miền văn hóa cũng nằm trong quy luật tổng hòa đó. Trong quy luật tổng hòa, tư tưởng tôn

giáo trở thành nền tảng quan trọng của mọi xã hội, và nó chi phối, điều chỉnh tính cách,

hành vi xã hội của con người và cộng đồng tín đồ. Sự ảnh hưởng phổ quát của tư tưởng tôn

giáo tạo thành nền tảng đạo đức ứng xử của con người trong xã hội, và bền vững theo thời

gian. Tính cách của người Việt TNB từ điểm nhìn lịch đại và đồng đại đều chịu sự chi phối

của các giáo phái/tôn giáo nội sinh BSKH, TÂHN và PGHH. Bởi vì hệ thống giáo lý, lời

dạy, lời sấm,... của các giáo chủ, tín đồ truyền thừa, tín đồ uy tín trong giáo đoàn truyền

dạy đã được người Việt vùng TNB - phần lớn là tín đồ của các tôn giáo - xem như “khuôn

vàng thước ngọc” trong cách sống, đối nhân xử thế ở đời. Hệ thống giáo lý này không chỉ

ảnh hưởng trong cộng đồng tín đồ mà ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống người Việt TNB,

góp phần quan trọng tạo nên hệ tính cách và đạo đức ứng xử cho đến ngày nay.

2.2. Niềm tin tôn giáo và thực hành tôn giáo

Người Việt TNB có quá trình lịch sử Nam tiến khai hoang lập ấp với nhiều thành

phần khác nhau, là những người “ít chữ”. Thời kỳ đầu đến nơi đây, những câu ca dao, tục

ngữ, câu hát, câu hò,… từ quê hương bản quán mang theo và ở vùng đất mới đã trở thành

niềm vui tinh thần và hàm ẩn đạo lý dạy làm người, ứng xử của con người trong các mối

20 Trần Ngọc Thêm (chủ biên) (2013), Sđd, tr.740.

19 Trần Ngọc Thêm (chủ biên) (2013), Sđd, tr.738 – 739.
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quan hệ cộng đồng. Vì vậy, đạo lý làm người của người Việt TNB thời kỳ này là thứ đạo lý

của người bình dân, chỉ đơn thuần là “đúng” và “sai”, bằng “mắt thấy tai nghe” chứ không

là sự diễn giải sâu xa như giáo huấn của Nho giáo hay tư tưởng của các tôn giáo khác.

Với bối cảnh xã hội mà hệ thống đạo đức và luật pháp lỏng lẻo, khi cộng sinh, với sự

tác động của hoàn cảnh sống thì con người với đa thành phần liệu có đủ trọng nghĩa, trọng

tình, hiếu hòa, có đủ bao dung cho nhau? Do vậy, tính trọng nghĩa, trọng tình, tính bao

dung, hiếu hòa,... của người Việt có thể tồn tại nhưng mỏng manh, không mang tính phổ

quát, không bền vững vì tác động từ nhiều phía: cuộc sống khó khăn, hoàn cảnh xã hội,

điều kiện tự nhiên, xung đột tộc người,.... Như vậy, điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội

chưa đủ sức mạnh tổng thể tạo nên hệ tính cách con người và sự bền vững của hệ tính cách

đó; để có điều này thì cần phải có một nền tảng tư tưởng giáo dục phong phú, đa dạng về

nội dung, hình thức, đó là tín ngưỡng và tôn giáo. Tư tưởng và niềm tin tôn giáo sẽ làm cho

con người nhận thức sâu hơn về lẽ sống, về quy luật nhân-quả cuộc đời, “cái thiêng” khuôn

định chủ thể trong các mối quan hệ; thậm chí, thực hành trọng tình, trọng nghĩa, bao

dung,… là cách thức thực hành tôn giáo của tín đồ. Ngoài ra, thực hành trọng nghĩa, trọng

tình, bao dung,… trong đối nhân xử thế ở đời là bước đường để tín đồ/con người “dọn

đường” cho cuộc sống “hậu lai” với viễn cảnh “đền vàng điện ngọc”, hội Long Hoa, “ngồi

tòa sen”,… mà các tôn giáo nội sinh thường hay đề cập trong cuộc sống tu hành gắn liền

với thế tục.

Quá trình hình thành và truyền bá của các tôn giáo nội sinh gắn liền với quá trình trị

bệnh cứu người qua các thời kỳ dịch bệnh ở vùng TNB.

“Thời đàng cựu, bịnh thời khí là tai họa thường xuyên, lại thêm bịnh trái giống. Mỗi

năm, dân chết khá nhiều (…). Trong hai tháng 8 và 9 năm 1882, giữa mùa mưa dầm dề,

bịnh ngặt lại đột nhiên hoành hành.
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Riêng ở tỉnh Cần Thơ trong hai tháng nói trên, tại tổng An Trường, số người chết là

1.243 người, ở tổng Định Bảo 721 người, và ở tổng Định Thới là 512. Ở tỉnh Châu Đốc,

tháng 1 - 1883 (nhằm tháng Chạp ta), bịnh thổ tả làm 223 người chết”21.

Năm 1849 ra đời đạo BSKH cũng là năm vùng TNB có trận dịch bệnh lớn. Từ năm

1939 đến 1945, vùng TNB xảy ra nhiều trận dịch bệnh chết cả làng xóm, người dân lưu tán

khắp nơi sinh sống, tìm thầy chữa bệnh. Họ tìm đến các giáo chủ, các ông Đạo, tín đồ

truyền thừa,… với các bài thuốc truyền thống và hình thức trị bệnh bằng Mật tông. Qua

việc trị bệnh cho người dân, vực dậy sinh mệnh cho họ trước cái chết, các giáo chủ, các

ông Đạo, tín đồ truyền thừa giảng dạy giáo lý tu hành, đạo làm người, về chữ Nhân, chữ

Nghĩa, chữ Hiếu, chữ Tình, cái đạo Hiếu-Nghĩa,… cho người dân: “Giữ làm sao có bạn

không thù/Từ đây con nhớ rằng tu/Hạ mình nhận lỗi mặc dù là không/Lời nói sao hòa trong

hiệp ngoại/Đừng hơn người dù phải ép lòng/Không ham những chuyện mênh mông/Vừa

no, đủ ấm đèo bồng mà chi”22.

Đạo nghĩa, bao dung, hiếu hòa, chữ tình,… ở người dân-người bệnh bắt đầu từ những

việc bình thường: người bệnh ít nhường cho người bệnh nhiều, giúp đỡ nhau trước thiên

nhiên khắc nghiệt, chết chóc và đói khát,… Dần cái nghĩa, cái tình, sự bao dung,… lan

rộng ra làng xóm và toàn xã hội. Thực hiện chữ nghĩa, chữ tình, lòng bao dung đó của

người Việt và các tộc người khác ở vùng TNB còn là một cách “trả nợ”, đền ơn,… những

“linh thể” đã cứu giúp họ thoát khỏi cái chết. Do đó, chữ tình, chữ nghĩa, tính bao dung,

hiếu hòa,… mặc nhiên tồn tại như một thứ đạo đức truyền thống xã hội, được hình thành từ

“không gian thiêng”, không gian giữa sự sống và cái chết. Vì vậy hệ tính cách này tồn tại

hằn sâu trong tâm lý xã hội, trở thành tính cách bền vững trong con người dù có sự thay đổi

của điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội: đạo đức tôn giáo => đạo đức cá nhân và đạo đức

xã hội.

22 Đức Phật Thầy Tây An, Mười điều khuyến tu, Tư liệu đánh máy sưu tầm tại chùa Thới Sơn (Tịnh
Biên, An Giang) & Triều Âm tự (Nhị Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp), tr.10.

21 Sơn Nam (2005), Nói về miền Nam - Cá tính miền Nam - Thuần phong mỹ tục Việt Nam, Nxb Trẻ,
Hồ Chí Minh, tr.132.

8



Từ thời kỳ đạo BSKH đến TÂHN và PGHH, mỗi tôn giáo có hàng vạn tín đồ, riêng

đạo PGHH, chỉ trong thời gian khai đạo 1939 đến năm 1945 đã có hơn 2 triệu tín đồ. Theo

học giả Minh Chi dẫn từ thống kê của Shawn Frederick Mc Hale: “Từ năm 1939 đến 1944,

các tôn giáo nội sinh ở TNB có số lượng tín đồ lên đến 5 triệu người”23. Con số 5 triệu tín

đồ của các tôn giáo nội sinh chiếm số lượng rất lớn trong tổng dân số vùng Nam Bộ vào

nửa đầu thế kỷ XX. Số lượng tín đồ đông như vậy, với ảnh hưởng của tư tưởng đạo đức,

niềm tin, thực hành tôn giáo,… thì chữ nghĩa, chữ tình, sự bao dung,… của người Việt

TNB chắc chắn sẽ trở thành một tính cách phổ quát, tồn tại bền vững trong đời sống con

người vùng TNB. Có thể coi hệ tính cách này là hệ quả của tư tưởng đạo đức, niềm tin và

thực hành tôn giáo, còn các yếu tố tự nhiên và xã hội vùng TNB là tiền đề và cấu thành cho

hệ tính cách.

Với niềm tin và đạo đức tôn giáo mà tín đồ học qua thi giảng, lời dạy của giáo chủ, tín

đồ truyền thừa, người Việt TNB từ trong tiềm thức, vô thức và hữu thức bị chi phối mạnh

mẽ bởi đạo làm người, Tứ Ân, Tu Nhân, “tránh ác, làm hiền”, bố thí, yêu thương đồng bào

nhân loại: “Chữ Tu triết ra Tam Tiên/Chữ Thiện toàn kiết lòng hiền khỏi lâm/Chữ Ác

triết ra á tâm/Không suy mấy chữ để lầm vô kinh/Làm người phải xét lấy

mình/Tích thiện thời đặng hiển vinh tháng ngày/Tích ác gặp ác liền tay/Làm người

giữ đặng thảo ngay mới mầu”24. Hay những lời giáo huấn về lối sống, tình cảm vợ

chồng và đạo lý ở đời như: “Mấy người còn ở nghinh ngang/Đuổi ra cho khỏi trong

làng mới an/Thường ngày bình đẳng cho tin/Vợ thời hôm kỉnh sớm dưng bên

chồng/Làm trai phải giữ cho công/Phụng thờ bên vợ cũng đồng chẳng sai/Trong

lòng đinh sắt cho bền/Làm người nghĩa trả ơn đền mới nên”25.

Với những lời dạy đầy nghĩa tình, đạo đức như vậy trong cộng đồng tín đồ và

lan tỏa trong xã hội, việc “điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác”, cứu

25 Đức Bổn sư Núi Tượng, Tlđd, tr.17, 18, 21.

24 Đức Bổn sư Núi Tượng, Ngũ giáo văn, Tài liệu đánh máy sưu tầm, Phi Lai tự (Ba Chúc, Tri Tôn,
An Giang), tr.9.

23 Minh Chi (2017), “Phong trào tôn giáo Hòa Hảo”, Nhiều tác giả (2017), Phật giáo Hòa Hảo một tôn
giáo cận nhân tình trong lòng dân tộc, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, tr.54 - 55.
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người, lòng bao dung,… được tín đồ và người Việt hành động như một tâm lý phản xạ tất

yếu trong cuộc sống. Điều này là cơ sở thực tiễn và tâm lý cộng đồng quan trọng làm cho

hệ tính cách trọng nghĩa, trọng tình, bao dung, hiếu khách,... của người Việt vùng TNB phổ

quát, mãnh mẽ. Theo diễn trình lịch sử xã hội, đạo đức tôn giáo trở thành nền tảng đạo đức

dân gian-truyền thống, “thâm căn cố đế” của người Việt TNB. Từ đó không bất ngờ khi

nhiều nghiên cứu và nhận định về người Việt TNB có tính hiếu khách, bao dung, trọng

tình, “ăn hết ruột gan” của họ dù gia cảnh rất nghèo.

Một hiện tượng xã hội nhìn từ lịch sử đến hiện đại thể hiện hệ tính cách bền vững của

người Việt TNB cần nghiên cứu là: Tại sao người Việt TNB làm nhiều nhất việc bố thí, cứu

trợ và vô vàn hoạt động xã hội từ thiện khác? Có thể liệt kê một số trường hợp và số liệu

điển hình như:

Ông Đạo Cứng (Đặng Văn Cứng)26 là tín đồ truyền thừa của đạo BSKH, vào những

thập niên đầu thế kỷ XX đã tập hợp hàng nghìn người khắp nơi ở TNB đến vùng rừng tràm

Hà Tiên làm ăn, tu hành. Trong lúc đói khổ, ông xuất tiền mua hơn 6 tấn gạo để phân phát

cho người dân/tín đồ ăn miễn phí qua nhiều tháng để họ an tâm sinh sống, tu hành.

Ông Phạm Thanh Quang (1921 - 1947) tín đồ BSKH ở Vĩnh Xương (Tân Châu, An

Giang) trong quá trình truyền đạo, dạy tín đồ làm ăn từ năm 1941 - 1947, ông dùng đất

khai hoang của mình để sản xuất lúa gạo bố thí cho tín đồ, người dân trong lúc thất mùa,

khó khăn. Theo tư liệu điền dã của chúng tôi: Số lúa gạo sản xuất ra, ông cất giữ vào kho,

phát miễn phí cho tín đồ và người dân trong vùng27. Ông Trần Văn Soái (ông Thầy Bảy)28

dành tiền từ việc lao động ruộng rẫy của gia đình mua được 100 công đất, số đất này ông

sản xuất tạo ra kinh phí để hỗ trợ tín đồ, hoạt động của đạo và đóng góp cho chùa. Trước

thực trạng đời sống người dân và tín đồ trong làng đạo còn khó khăn, ông Bảy Trần Văn

Soái lấy những phần đất mà ông đã khai mở, sản xuất mua tích góp: “Cho bà con mượn đất

28 Là đệ tử của ông Phạm Thanh Quang.

27 Nguyễn Trung Hiếu (2017), Tư liệu điền dã.

26 Sinh năm 1902, quê ở Gò Công (Tiền Giang), là học trò của ông Cử Đa. Sau thời gian học đạo,
ông Đạo Cứng “xuống núi” truyền đạo khắp nơi. Ông tịch ngày 20 tháng 10 năm 1988 tại chùa Tô Hòa (Tô
Châu, Hà Tiên).
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sản xuất, phân giống ông lo. Đến kỳ thu hoạch nông dân được phần nhiều, làm công quả

cho chùa chút đỉnh. Cứ vậy, sau vài năm, trên 60 hộ dân đã thoát nghèo, lại tích lũy được,

tự tay mua cho mình mỗi nhà 5 công đất lúa”29. Với số tiền tích lũy được từ nhiều năm làm

ruộng trên đất hương hỏa mà chính ông khai phá, và tiền công quả mà người dân tín đồ

mượn đất chùa sản xuất sau mỗi mùa vụ, ông Bảy Trần Văn Soái mua thêm 12 công đất để

xây dựng trường lớp cho con cháu trong xã và làm nghĩa trang cho người nghèo ở xã Vĩnh

Xương30.

Ông Đạo Trần Lê Văn Mưu là tín đồ của giáo chủ Ngô Lợi sống ở vùng Núi Nứa -

Bà Rịa Vũng Tàu, trong trận lũ lụt năm Giáp Thìn (1909) ở Nam Kỳ: “Ông đã nhờ những

người thân tín, ngược trở về miền Tây để tiếp đón các người xấu số trở về cư ngụ tại Bà

Trau, nơi ông khai hoang, cuộc sống sung túc. Với số lúa tích trữ được khá nhiều trong thời

gian buôn muối (bảy thiên lúa = 7.000 giạ), ông Trần đem phân phát cho những người mới

tới. Hàng ngàn người dùng thuyền buồm băng sông, vượt biển về định cư trên vùng đất

mới cùng ông. Ngoài phân phát lúa “cho không” ra, ông còn cung cấp thêm phương tiện

cho người mới tới để họ có thể dựng lấy nhà ở. Ông lại cho mượn cả trâu cày, tiền bạc, vật

dụng cần thiết cho việc khai phá đất hoang”31. “Tin lành đồn xa về một “người Trời” được

“Phật giáng thế” cứu nhân độ khổ đang ở núi Nứa lan ra Lục tỉnh”32, “nên người dân khắp

nơi tụ tập đến nơi ông để định cư càng đông”33.

Đối với tín đồ đạo PGHH, qua các thời kỳ, tinh thần yêu thương con người, chữ

nghĩa, chữ tình, sự bao dung,... càng thêm phổ quát và họ đã đóng góp rất lớn trong đời

sống kinh tế xã hội ở vùng TNB. “Năm 1945, trong nạn đói ở miền Bắc, hơn 2 triệu người

33 Phan Tất Đại (1975), Tlđd, tr.36.

32 Đinh Văn Hạnh (1999), Sđd, tr.133.

31 Phan Tất Đại (1975), Việc tôn thờ Ông Trần tại xã Long Sơn, tỉnh Phước Tuy (Tiểu luận Cao học
Nhân văn), Đại học Văn khoa, Sài Gòn, tr.35 - 36.

30 Quang Vinh (2007), Bđd.

29 Quang Vinh (2007), “Ông làm thuê xóa nghèo”. Truy cập từ:
https://tuoitre.vn/ong-lam-thue-xoa-ngheo-218729.htm
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chết, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã tăng gia sản xuất, quyên góp lúa gạo để cứu trợ cho đồng

bào ở miền Bắc”34. Theo thống kê của Ban Trị sự PGHH: “Trong nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên

từ 1999 - 2004, khi được công nhận pháp nhân, tổng số tiền và vật chất quy đổi thành tiền

bố thí và làm phước, các hoạt động xã hội cho người dân khắp nơi là 22.342.267.729 đồng.

Riêng năm 2003 đạt 13.647.130.000 đồng. Chỉ 5 tháng đầu nhiệm kỳ thứ 2 (2005 - 2010),

các hoạt động xã hội đạt tổng trị giá: 12.098.399.000 đồng gồm các hoạt động sau: Nhà

tình thương 695 cái; Nhà tình nghĩa 24 cái; Sửa chửa, cất mới 193 chiếc cầu; Nâng cấp

đường nông thôn 191.947 mét...”35.

Trong nhiệm kỳ thứ 3 (2010 – 2015), các tổ chức từ thiện xã hội của đạo Phật giáo

Hòa Hảo đã tham gia xây cất (thí công) hàng ngàn căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương,

nhà tình nghĩa, tổng trị giá hàng năm khoảng 50 tỷ đồng (...). Xây dựng hàng trăm cầu treo,

cầu bê tông nông thôn; tu bồi rải cát lộ nông thôn, đường bê tông, láng nhựa,... tổng trị giá

hàng năm trên chục tỷ đồng36.

“Tổng trị giá sơ bộ một số lĩnh vực hoạt động góp phần ổn định an sinh xã hội trong

nửa đầu nhiệm kỳ 2014 - 2019, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã mang lại phúc lợi cho cộng

đồng trên một ngàn tỷ đồng”37.

Đó chỉ là những con số thống kê được, còn rất nhiều con số “không kể công lao”

trong hoạt động làm phước, bố thí, chữ nghĩa, chữ tình vì cộng đồng xã hội của tín đồ

BSKH, TÂHN, PGHH qua các giai đoạn. Hoạt động làm phước, bố thí này không đâu

khác, xuất phát từ chữ tình, chữ nghĩa, lòng yêu thương con người,... có cơ sở từ tư tưởng

đạo đức tôn giáo, niềm tin và tín đồ thực hành tôn giáo gắn liền với đời sống thế tục. Ngoài

ra, các hoạt động đó còn là một ước muốn về viễn cảnh cuộc sống “hậu lai” (kiếp sau) mà

37 Nguyễn Huy Diễm (2017), Bđd, tr.378.

36 Nguyễn Huy Diễm (2017), “Nhận dạng và xác định trách nhiệm của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đối
với xã hội hiện nay”, Nhiều tác giả (2017), Phật giáo Hòa Hảo một tôn giáo cận nhân tình trong lòng dân
tộc, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, tr.378.

35 Phạm Bích Hợp (2007), Sđd, tr.154 - 155.

34 Phạm Bích Hợp (2007), Người Nam Bộ và tôn giáo bản địa (Bửu Sơn Kỳ Hương - Cao Đài - Hòa
Hảo), Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr.151.
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tín đồ các tôn giáo nội sinh hướng tới. Đó là cõi “đền vàng điện ngọc” của Hội Long Hoa,

“Thượng nguơn an lạc”,…

2.3. Đặc trưng tính bình dân của thi giảng các tôn giáo

Trước khi những tác phẩm văn học “bác học” chữ Hán, chữ Quốc ngữ ra đời, truyền

bá phổ quát ở TNB để dạy đạo đức làm người thì văn học dân gian như: ca dao, tục ngữ,

các câu chuyện dân gian,… đóng vai trò chủ yếu trong cộng đồng các tộc người ở vùng

TNB.

Xuất phát từ thực tế đời sống người dân, các giáo chủ tôn giáo, các ông Đạo tín đồ

truyền thừa đã “gieo” những câu sám, lời sấm, thi văn,… “có ca có kệ”, “có vần có điệu”

như thất ngôn bát cú, lục bát, tứ tuyệt,… đi vào lòng người dân/tín đồ. Với hình thức, nội

dung dễ thuộc, dễ hiểu, làm cho người dân dễ dàng tiếp nhận, thuộc lòng những giáo lý,

đạo đức, lẽ sống,… Từ già đến trẻ, nam, nữ ở mọi tầng lớp xã hội cùng ngâm nga, nói

chuyện với nhau, dạy dỗ cho nhau38. Với tính phổ quát truyền qua nhiều thế hệ, người Việt

vùng TNB đã “thẩm thấu” những lẽ đạo-đời, chi phối đời sống hằng ngày trong các mối

quan hệ, hành động. Do vậy, đạo lý sống ở làng xóm, cách đối nhân xử thế, tình yêu

thương đồng bào nhân loại được phát huy cao độ - đó là việc con người sống ở đời đừng

coi trọng tiền tài vật chất, cung vinh phụ khó, mà hãy coi trọng lẽ phải: “Giàu sang như

nước trên nguồn/Gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ”39; “Đừng khi nhà lá chòi tre/Nhà săng

cột lớn bù xè hay ăn”40.

Giữa cuộc sống hỗn loạn, khó khăn về vật chất dễ làm cho con người bị tha hóa về

nhân cách, đạo đức - dùng sức mạnh giúp người rồi cũng dùng sức mạnh hại người; lòng

thương người, sự bao dung thoáng chốc trở thành nhỏ nhen, ích kỷ. Nền giáo dục đạo đức

truyền thống Nho giáo và đạo lý bình dân chưa đủ khả năng “đánh thức lòng người”. Trong

niệm thức tâm linh, khi rảnh việc, người dân/tín đồ ngâm nga những lời đầy triết lý: “Bỏ đi

40 Phật giáo Hòa Hảo (1962), Tlđd, tr.29.

39 Phật giáo Hòa Hảo (1962), Tlđd, tr.6.

38 Ngày nay, nhiều thế hệ người Việt vùng TNB đều thuộc nằm lòng những câu thi giảng của đạo
BSKH, TÂHN, PGHH. Nhiều nhất là những người 50 - 60 tuổi.
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những tánh tham lam/Rèn cho được chữ từ nhân trong lòng”41; “Đời này giành giựt làm

chi/Tới việc li kì cũng thả trôi sông”42; “Đời xưa trả báo thì chầy/Đời nay trả báu một giây

nhãn tiền/Dương trần phải ráng làm hiền/Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân/Người

hung phải sửa cái thân/Từ đây có kẻ Du Thần xét soi/Ai thương ai ghét mặc tình/Phận

mình cứ giữ tâm mình cho ngay”43… - sẽ làm cho con người “tỉnh tâm” trong các mối quan

hệ, ứng xử và hành động trong đời sống thế tục hằng ngày, hay là sự truy hồi lương tâm.

Triết lý dạy đạo - đời của các giáo phái/tôn giáo nội sinh không là những nội dung cao

siêu, mà gần gũi với đời sống hiện hành. Dù cuộc sống thế nào, mỗi người cần làm sao:

“Điều thứ năm quyết không hờn giận/Ghét ganh chi cho bận lòng mình/Con xem vạn

quyển thiên kinh/Hiền nhân quân tử rộng tình vô câu/Muôn việc xảy bắt đầu sân nộ/Là

nguyên nhân thống khổ ly tan”44; “Ở chòm xóm đừng cho nhơ bợn/Ráng giữ gìn phong hóa

nước nhà/Câu tam tùng bạn gái nước ta/Chữ hiếu nghĩa trẻ trai cho vẹn (…)/Hãy tu nhơn

chớ có tranh giành”45.

Hằng ngày, trong mối quan hệ giữa người và người không tránh khỏi xảy ra tình trạng

mâu thuẫn nhau. Việc nhỏ thì “lời qua tiếng lại”, việc lớn thì “động tay động chân”, trong

hoàn cảnh đó, giáo lý của các tôn giáo nội sinh dạy con người phải bao dung, hiếu hòa

trước muôn mặt sự đời: “Ai chửi mắng giả câm, giả điếc/Đợi cho người bớt giận ta

khuyên”. Câu thi văn: “Ai chửi mắng giả câm, giả điếc/Đợi cho người bớt giận ta khuyên”

của PGHH trở thành “câu cửa miệng” phổ quát của tín đồ và người dân vùng TNB khi làng

45 Phật giáo Hòa Hảo (1962), Tlđd, tr.37, 39.

44 Đức Phật Thầy Tây An, Mười điều khuyến tu, Tư liệu sưu tầm tại chùa Thới Sơn (Tịnh Biên, An
Giang) & Triều Âm tự (Nhị Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp), Bản đánh máy, tr.6.

43 Phật giáo Hòa Hảo (1962), Tlđd, tr.28, 29.

42 Phật giáo Hòa Hảo (1962), Tlđd, tr.9.

41 Thanh Sĩ (1954), Những bài thuyết pháp ứng khẩu trong năm Qúy Tỵ, Không ghi nhà xuất bản &
nơi xuất bản, Sưu tầm tại Tây An Cổ tự (Chợ Mới, An Giang), tr.11.
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xóm có chuyện mất lòng nhau nhằm làm giảm sự nóng giận ở mỗi cá nhân. Câu thi giảng

này lan truyền sâu rộng trong dân gian, tự chuyển hóa thành “triết ngôn” của xã hội về cách

đối nhân xử thế ở đời.

Nhìn từ góc độ tâm lý học tôn giáo, không gì mạnh mẽ và hiệu quả bằng cái “phàm”

được khoác chiếc áo “thiêng”; ý thức con người sẽ chấp nhận và thực hành cái “thiêng”

bằng sức lực và tâm thế tín phục cùng tận.

KẾT LUẬN

Hệ tư tưởng của các giáo phái/tôn giáo nội sinh ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tạo

hình hệ tính cách người Việt vùng TNB: Trọng nghĩa, trọng tình, bao dung, hiếu hòa,… rất

nổi bật.

Hệ tính cách này của người Việt TNB đã được khẳng định trong nhiều công trình

nghiên cứu sâu rộng về văn hóa Nam Bộ nói chung, văn hóa người Việt vùng TNB nói

riêng mà chúng tôi đề cập. Tuy nhiên, hệ tính cách này được lý giải trên tiền đề luận khác

nhau như: điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh xã hội hay từ hệ tư tưởng tôn giáo,… ở vùng

TNB. Chúng tôi nhận thấy, tính cách và hệ tính cách của con người không bất định mà luôn

dịch chuyển đồng thời với sự biến đổi của điều kiện sống tự nhiên, xã hội và nhiều tác

động khách quan, chủ quan khi nó không được “khuôn định” bằng niềm tin tâm linh. Do

vậy, chỉ trên cơ sở niềm tin, thực hành tôn giáo, sự lan tỏa của các giá trị tôn giáo đến toàn

xã hội thì hệ tính cách đó mới được tồn hiện bền vững và thực hành liên tục trong đời sống

hằng ngày.

Hệ tư tưởng tôn giáo góp phần quan trọng nối liền khoảng cách giữa người với người,

giữa tôn giáo với tôn giáo trong không gian cộng sinh có nhiều khác biệt. Trọng nghĩa,

trọng tình, sự yêu thương, che chở, tha thứ,… cho nhau ở mỗi người/tín đồ là thước đo đạo

đức của tín đồ trong thực hành tôn giáo. Như vậy, hệ tính cách hình thành-tồn tại dựa trên

nền tảng tư tưởng, tính bình dân của thể loại truyền bá tư tưởng, niềm tin tôn giáo và thực

hành tôn giáo - đường dẫn giáo dục của tôn giáo luôn mang tính phổ quát, bền vững trong

lòng người Việt TNB, bên cạnh đó còn có sự hợp cấu từ các yếu tố tự nhiên và xã hội =>

một “tổng thể các mối quan hệ” hình thành đặc trưng tính cách người Việt vùng TNB.
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