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MỞ ĐẦU  

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” nhận 

định: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, sự 

nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã có 

chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đời sống văn hóa 

của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống 

của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới 

được hình thành. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng 

phong phú, đa dạng. Xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng được 

mở rộng, góp phần đáng kể vào việc xây dựng các thiết chế văn hóa…   

 Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sự nghiệp xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người Việt Nam còn tồn tại những mặt hạn 

chế nhất định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống trong Đảng và trong xã hội có chiều hướng gia tăng. Đời sống 

văn hóa tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu. Khoảng cách 

hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và trong 

các tầng lớp nhân dân chậm được rút ngắn. Môi trường văn hóa còn 

tồn tại tình trạng thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ 

tục; tệ nạn xã hội, tội phạm có chiều hướng gia tăng…” [23, tr. 44-45].   

Nhiều người lựa chọn lối sống coi trọng vật chất, vì tiền sẵn 

sàng chà đạp lên mọi chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc ta. 

Thực trạng này đang trở thành lực cản của công cuộc xây dựng một 

nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  
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Để khắc phục những mặt hạn chế đó, Nghị quyết 33-NQ/TW 

đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam. Trong đó có nhiệm vụ: “Phát huy vai trò của 

văn học - nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con 

người” [23, tr. 50].  

Trong nền văn học Việt Nam, truyện cổ tích là thể loại văn học 

gần gũi nhất với nhân dân và có vị trí hết sức quan trọng, có ý nghĩa 

giáo dục to lớn. Thông qua truyện cổ tích, người đọc, người nghe 

không chỉ khám phá được cái hay, cái đẹp của một loại hình văn học 

dân gian mà còn hiểu hơn về văn hóa truyền thống, phong tục tập quán 

và triết lý nhân sinh của dân tộc đã được hun đúc qua hàng nghìn năm 

lịch sử.   

Nhằm góp phần nhận thức sâu sắc những triết lý nhân sinh 

trong truyện cổ tích Việt Nam để xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tôi đã 

lựa chọn đề tài: “Triết lý nhân sinh trong truyện cổ tích Việt Nam” 

để làm đề tài Luận văn thạc sĩ Triết học.  

2. Mục đích nghiên cứu  

Mục đích của đề tài là nghiên cứu triết lý nhân sinh trong 

truyện cổ tích Việt Nam. Từ đó, khẳng định những giá trị tốt đẹp của 

những triết lý nhân sinh mà Việt Nam cần kế thừa và phát huy trong 

giai đoạn hiện nay.  

3. Nhiệm vụ nghiên cứu  

- Quan niệm về triết lý và triết lý nhân sinh.   

- Phân tích những triết lý nhân sinh trong truyện cổ tích Việt 

Nam.  
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- Đề ra các giải pháp phát huy giá trị tích cực của truyện cổ 

tích trong xây dựng lối sống của người Việt Nam hiện nay.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là làm rõ các triết lý nhân sinh 

trong truyện cổ tích Việt Nam.  

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là 151 truyện cổ tích do GS. 

Nguyễn Đổng Chi sưu tầm và in trong bộ sách 05 tập “Kho tàng truyện 

cổ tích Việt Nam” do Nhà xuất bản Trẻ xuất bản năm 2008.  

5. Phương pháp nghiên cứu  

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Luận văn sử dụng kết hợp các 

phương pháp: Hệ thống hóa, trừu tượng hóa, phân tích, tổng hợp, so 

sánh, lịch sử và lôgíc...  

6. Kết cấu của Luận văn  

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo,  

Luận văn gồm 3 chương, 6 tiết.  

7. Tổng quan tài liệu  

Để nghiên cứu đề tài này, chúng tôi đã tiếp cận nhiều tài liệu 

của những học giả uy tín trong và ngoài nước. Có thể phân chia những 

tài liệu mà chúng tôi đã tham khảo thành ba nhóm như sau: Nhóm thứ 

nhất: Các công trình nghiên cứu về truyện cổ tích; nhóm thứ hai: Các 

công trình nghiên cứu về thực trạng lối sống của người Việt Nam hiện 

nay; nhóm thứ ba: Các công trình nghiên cứu về các giải pháp nhằm 

phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp trong giai đoạn hiện nay.   

Ở nhóm thứ nhất, có lẽ đồ sộ nhất chính là Kho tàng truyện cổ 

tích Việt Nam của GS. Nguyễn Đổng Chi. Công trình này gồm 5 tập, 
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được công bố lần lượt trong vòng 25 năm, từ năm 1958 đến 1982. 

Ngay khi hai tập đầu tiên vừa ra mắt, bộ sách đã được bạn đọc chú ý 

và lập tức có tiếng vang ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Công 

trình đã nghiên cứu tỉ mỉ về khái niệm, đặc trưng, phân loại truyện cổ 

tích Việt Nam. Năm 2008, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam được 

Nhà xuất bản Trẻ tái bản lần thứ bảy. 

  Ngoài ra còn có các tác giả và tác phẩm: Chu Xuân 

Diên: “Văn học dân gian – Mấy vấn đề phương pháp luận và thể loại 

nghiên cứu” [18]; Cao Huy Đỉnh: “Tìm hiểu tiến trình văn hóa dân 

gian Việt Nam” [23]; Trần Ngọc Thêm: “Cơ sở văn hóa Việt Nam” 

[57]; Phan Ngọc: “Bản sắc văn hóa Việt Nam” [49]; Nguyễn Đắc 

Hưng: “Việt Nam văn hóa và con người [38]; tác phẩm cùng tên “Văn 

học dân gian Việt Nam” của các tác giả: Hoàng Tiến Tựu [62], Đinh 

Gia Khánh [41], Lê Chí Quế [53], Trần Hoàng [36]… cũng đã đề cập 

đến truyện cổ tích Việt Nam trong tác phẩm của mình. 

 Nhìn chung, ở nhóm thứ nhất, các công trình đã tập trung 

nghiên cứu truyện cổ tích dưới khía cạnh văn học, ít quan tâm đến 

những triết lý nhân sinh chứa đựng trong các truyện đó. 

 Ở nhóm thứ hai, do thực trạng đạo đức lối sống đang bị xuống 

cấp nghiêm trọng, gây ra những ảnh hưởng lớn đối với xã hội Việt 

Nam hiện nay, cho nên vấn đề này được khá nhiều học giả quan tâm 

nghiên cứu, tiêu biểu là các công trình: Các tác giả Nguyễn Trọng 

Chuẩn, Nguyễn Văn Phúc (Đồng chủ biên) với công trình: “Mấy vấn 

đề đạo đức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay” [16]; Phạm 

Minh Hạc (Chủ biên): “Tâm lý người Việt Nam đi vào công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa - Những điều cần khắc phục” [30]; Võ Văn Thắng: 
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“Xây dựng lối sống ở Việt Nam hiện nay từ góc độ văn hoá truyền 

thống dân tộc” [56];  Hoàng Khái Vinh (Chủ biên): “Một số vấn đề về 

lối sống, đạo đức, chuẩn giá trị xã hội” [64]…  

 Ở nhóm này, các công trình đã thẳng thắn đánh giá con người 

Việt Nam dưới nhiều góc độ khác nhau. Phần lớn các tác giả đều cho 

rằng về cơ bản lối sống của người Việt Nam nói chung là tốt. Tuy 

nhiên, ở nơi này, nơi khác vẫn có những biểu hiện tiêu cực và xu hướng 

ngày càng gia tăng. Các tác giả đều thống nhất đề nghị phát huy những 

giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta để góp phần hình thành lối 

sống mới tốt đẹp, nhân văn hơn. 

Ở nhóm thứ ba, vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc 

Việt Nam cũng được nhiều tác giả nghiên cứu, tiêu biểu là các công 

trình sau đây: Lê Hữu Ái: “Phát huy vai trò của văn hóa truyền thống” 

[2]; Nguyễn Trọng Chuẩn: “Giá trị truyền thống trước những thách 

thức của toàn cầu hóa” [15]; Thành Duy: “Bản sắc dân tộc và hiện đại 

hóa văn hóa Việt Nam, mấy vấn đề lý luận và thực tiễn” [19]; Trần 

Văn Giàu:“Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam” [27]; 

Hoàng Trinh: “Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa” [60]... 

Mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu như vậy, nhưng hầu 

hết các công trình nghiên cứu đó chưa đi sâu phân tích triết lý nhân 

sinh trong truyện cổ tích Việt Nam dưới góc độ triết học. Trên cơ sở 

kế thừa và tiếp thu có chọn lọc các nguồn tài liệu liên quan đến đề tài, 

chúng tôi đi sâu nghiên cứu triết lý nhân sinh trong truyện cổ tích Việt 

Nam. 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG   

VỀ TRIẾT LÝ NHÂN SINH VÀ TRUYỆN CỔ TÍCH  

 1.1. QUAN NIỆM VỀ TRIẾT LÝ VÀ TRIẾT LÝ NHÂN SINH  

1.1.1. Quan niệm về triết lý  

Bàn về khái niệm triết lý, các nhà nghiên cứu ở nước ta cho 

rằng, tuy ở phương Tây không có sự phân biệt giữa triết lý và triết học, 

nhưng trong tiếng Việt lại quan niệm đó là những khái niệm khác nhau. 

Các tác giả sách Triết lý phát triển ở Việt Nam – Mấy vấn đề cốt yếu 

nêu định nghĩa: “Triết lý là kết quả của sự suy ngẫm, chiêm nghiệm và 

đúc kết thành những quan điểm, luận điểm, phương châm cơ bản và 

cốt lõi nhất về cuộc sống cũng như về hoạt động thực tiễn rất đa dạng 

của con người trong xã hội. Chúng có vai trò định hướng trực tiếp 

ngược trở lại đối với cuộc sống và những hoạt động thực tiễn rất đa 

dạng ấy” [48, tr. 31].  

1.1.2. Quan niệm về triết lý nhân sinh  

“Nhân sinh là cuộc sống con người” [68, tr. 1239]. “Nhân sinh 

có thể gồm có ba ý nghĩa: sinh mệnh của con người, cuộc sống của con 

người và phương hướng của con người” [9, tr. 25].  

Triết lý nhân sinh là quan niệm chung và sâu sắc nhất của con 

người về cuộc sống của con người. Triết lý nhân sinh được đúc kết từ 

thực tiễn nên thường có tính đúng đắn, phù hợp.   

Triết lý nhân sinh có sức mạnh định hướng cho cách đối nhân 

xử thế, cho hành động hay lối sống của một cá nhân hay một cộng 

đồng. Chính vì vậy, hình thành những triết lý nhân sinh đúng đắn, phù 

hợp là mục tiêu hàng đầu của giáo dục ở mọi quốc gia.   
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1.2. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ NỘI DUNG CỦA TRUYỆN  

CỔ TÍCH   

1.2.1. Khái niệm truyện cổ tích  

Theo Từ điển thuật ngữ văn học, “truyện cổ tích là một loại 

truyện dân gian nảy sinh từ xã hội nguyên thủy nhưng chủ yếu phát 

triển trong xã hội có giai cấp với chức năng chủ yếu là phản ánh và lý 

giải những vấn đề xã hội, những số phận khác nhau của con người 

trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ khi đã có chế độ tư hữu tài sản, 

có gia đình riêng (chủ yếu là gia đình phụ quyền), có mâu thuẫn giai 

cấp và đấu tranh giai cấp quyết liệt” [32, tr. 368].  

1.2.2. Phân loại truyện cổ tích  

Tuy nhiên, theo Từ điển thuật ngữ văn học của các tác giả Lê 

Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi thì truyện cổ tích được chia 

làm ba loại: Truyện cổ tích thần kỳ; truyện cổ tích sinh hoạt (hay cổ 

tích thế sự); truyện cổ tích loài vật.   

Truyện cổ tích thần kỳ  

 “Truyện cổ tích thần kỳ là bộ phận quan trọng và tiêu biểu 

nhất của thể loại cổ tích. Ở loại truyện này, nhân vật chính vẫn là con 

người trong thực tại, nhưng các lực lượng thần kỳ, siêu nhiên có một 

vai trò quan trọng. Hầu hết mọi xung đột trong thực tại giữa người với 

người đều bế tắc, không thể giải quyết nổi nếu thiếu yếu tố thần kỳ” 

[32, tr. 368].   

Truyện cổ tích sinh hoạt (hay cổ tích thế sự)  

“Truyện cổ tích sinh hoạt là những truyện cổ tích không có 

hoặc rất ít yếu tố thần kỳ. Ở đây, các mâu thuẫn, xung đột xã hội giữa 

người với người được giải quyết một cách hiện thực, không cần đến 
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những yếu tố siêu nhiên” [32, tr. 368]. Đây là những truyện rất gần đời 

thiết thực, chúng giữ được khá nguyên vẹn sắc thái, âm hưởng, thậm 

chí, đôi khi cả những hình thức diễn biến chủ yếu của muôn nghìn câu 

chuyện vẫn xảy ra trong cuộc sống đa dạng của xã hội loài người.   

Truyện cổ tích loài vật  

Truyện cổ tích loài vật là loại truyện cổ tích chủ yếu lấy các 

loài vật làm đối tượng phản ánh, tường thuật và lý giải. Ở đây, các loài 

vật được nhân cách hóa một cách hồn nhiên trong trí tưởng tượng của 

nhân dân thời cổ.   

1.2.3. Nội dung truyện cổ tích  

Những xung đột cơ bản trong gia đình và xã hội  

Không có gì khác lạ so với truyện của các dân tộc khác, xung 

đột gia đình, làng xã, xung đột đẳng cấp, xung đột về sinh hoạt đạo 

đức, về quan hệ luyến ái... đều là những nội dung chính của truyện cổ 

tích Việt Nam.   

Có những vấn đề rất hẹp nhưng lại phổ biến, có ý nghĩa xã hội 

sâu sắc trong một giai đoạn lịch sử nào đấy, chẳng hạn vấn đề quyền 

lợi đứa con riêng (Truyện Tấm Cám…), hay số phận người em út, đứa 

con mồ côi... không còn được cơ chế xã hội thị tộc bảo vệ, khi hình 

thái công hữu bắt đầu tan rã và chế độ phụ quyền thiết lập, giành cho 

đứa con trưởng quyền thừa kế trong gia đình (Truyện Bính và Đinh, 

Hai anh em và con chó đá…). Rồi cùng với các bước tiến của xã hội, 

chế độ tiểu tư hữu ra đời, trong mối quan hệ gia đình lại nảy sinh bao 

nhiêu điều tồn tại mới; vấn đề để của cho con trai hay con gái (Truyện 

Ông già họ Lê…), vấn đề phụng dưỡng bố mẹ già (Truyện Cha mẹ 

nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày…), vấn đề 
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quan hệ giữa người con gái đi lấy chồng với bố mẹ đẻ (Truyện Sự tích 

khăn tang…), vấn đề quan hệ họ hàng thân tộc (Truyện Giết chó 

khuyên chồng…), vấn đề dì ghẻ con chồng (Truyện Tấm Cám, Sự tích 

con dế…)...   

Ở một cấp độ cao hơn, truyện cổ tích cũng động đến những 

vấn đề xung đột thuộc phạm vi cộng đồng làng xã: việc tranh chấp 

ruộng đất giữa làng này và làng kia (Truyện Gốc tích ruộng thác đao 

hay truyện Lê Phụng Hiểu…), mâu thuẫn giữa chủ và tớ, giữa người 

giàu và kẻ nghèo (Truyện Cây tre trăm đốt, Sự tích con khỉ…); rộng 

hơn nữa là những vấn đề liên minh hoặc thôn tính giữa bộ lạc này với 

bộ lạc khác, những cuộc đấu tranh tự vệ của dân tộc Việt trên quá trình 

hình thành Nhà nước (Truyện Mỵ Châu - Trọng Thủy, Sự tích thành 

Lồi, Người ả đào với giặc Minh…).   

Lý tưởng xã hội và thẩm mỹ của nhân dân  

Với ý thức và cảm quan thẩm mỹ lành mạnh, pha chút ngây 

thơ của người bình dân, truyện cổ tích thường bộc lộ quan niệm cho 

rằng sự thật nhất định sẽ thắng dối trá, cái thiện bao giờ cũng thắng cái 

ác, cái tích cực trước sau sẽ đè bẹp cái tiêu cực; nó ca ngợi ngoài sự 

thông minh, tài trí, sức khỏe, là những phẩm chất cao đẹp: lòng thủy 

chung, ngay thẳng, tính cương trực, hành động vì lẽ phải,... Đồng thời 

cũng chĩa mũi nhọn vào những thế lực hắc ám, tàn ác, những thói hư 

tật xấu của con người.  

Triết lý nhân sinh, đạo làm người và ước mơ công lý của 

nhân dân  

Mỗi truyện cổ tích đều xây dựng nên một hiện thực hết sức 

đẹp đẽ, nhưng là một hiện thực không có thật, là hiện thực trong mơ 
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ước. Tất cả những gì không thể có, không thể thực hiện trong thực tế 

đều đã được thực hiện trọn vẹn và triệt để trong truyện cổ tích. Nói 

cách khác, truyện cổ tích là thế giới của những giấc mơ, trong những 

giấc mơ ấy nhân dân lao động thực thi lý tưởng, mong ước của mình. 

Đó là lý tưởng về sự công bằng trong cuộc đời. Người hiền lành, lương 

thiện được hưởng hạnh phúc sung sướng, kẻ xấu xa ác độc bị trừng trị, 

xã hội được sắp xếp lại theo trật tự hợp lý. Người lao động làm chủ, 

kẻ bóc lột bị tước bỏ mọi quyền vị. Một cuộc sống tốt đẹp cho những 

cuộc đời cùng khổ, đó không còn là viễn cảnh trong tương lai mà đã 

trở thành hiện thực trong thế giới cổ tích.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1  

Truyện cổ tích ra đời muộn hơn rất nhiều so với các thể loại 

như thần thoại, truyền thuyết. Nó ra đời khi mà trình độ xã hội đã phát 

triển, tư duy của con người cũng phát triển hơn. Có lẽ vì thế mà sự 

sáng tạo nghệ thuật không còn là sự sáng tạo vô thức mà là sự sáng tạo 

có ý thức của tác giả dân gian. Truyện cổ tích chứa đựng trong nó biết 

bao bí ẩn mà không phải ngày một ngày hai độc giả có thể khám phá 

hay hiểu thấu đáo những ý tưởng mà tác giả dân gian gửi gắm.    

Mỗi truyện cổ tích đều có những giá trị nhất định về mặt trí 

tuệ, tình cảm và nghệ thuật. Với đặc thù của mình, truyện cổ tích đã dễ 

dàng truyền từ đời này sang đời khác. Thông qua truyện cổ tích, cha 

ông ta đã gửi gắm những ước mơ, khát vọng và những triết lý nhân 

sinh sâu sắc cho đời sau và sự thật là truyện cổ tích đã và đang nuôi 

dưỡng tâm hồn người Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác.  
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CHƯƠNG 2  

CÁC QUAN NIỆM NHÂN SINH CƠ BẢN   

TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM  

 2.1. MỘT SỐ QUAN NIỆM NHÂN SINH TIÊU BIỂU  

2.1.1. Nguồn gốc và thân phận con người   

Về thân phận con người, truyện cổ tích Việt Nam đề cập đến 

nhiều loại thân phận con người. Nhưng đối tượng mà truyện cổ tích 

Việt Nam tập trung phản ánh và bảo vệ là những người lương thiện, 

hiền lành, đức độ, những người bị thua thiệt trong xã hội. Xét một cách 

toàn diện, tư tưởng nhân sinh quan của người Việt cổ mang đậm dấu 

ấn nhân sinh quan Phật giáo và Nho giáo. Người Việt cổ tin rằng ngoài 

thế giới trần gian còn có thiên đình, địa ngục, thủy cung...  

Trong vũ trụ có nhiều thế lực cùng tồn tại, nhưng con người là lực 

lượng ít quyền năng nhất.  

Theo quan niệm của người Việt cổ, con người có số phận, nó 

được định sẵn, được ghi vào sổ Nam Tào khi họ được sinh ra. Tuy 

nhiên, nét đặc sắc của truyện cổ tích Việt Nam là ở chỗ, mặc dù số 

phận con người đã định sẵn nhưng không có nghĩa là không thể thay 

đổi được như trong truyện Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, Sự tích 

sông Nhà Bè hay là chuyện Thủ Huồn…   

Như vậy, triết lý về nguồn gốc và thân phận con người trong 

truyện cổ tích Việt Nam là hiện hữu, nó có giá trị nhân văn cao thể 

hiện ở niềm tin và tình thương yêu mãnh liệt của con người. Tư tưởng 

triết lý ấy đã chi phối sự ứng xử của con người Việt Nam trong mọi 

mối quan hệ, mọi lĩnh vực của đời sống. Nó nói lên một điều đáng quý 

rằng, từ xa xưa dân tộc Việt Nam đã là một dân tộc theo chủ nghĩa 
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nhân cách. Chủ nghĩa nhân cách ấy không giáo điều, không cuồng tín; 

trái lại, nó rất thực tế, rất người và chính điều đó đã làm nên sức mạnh 

giúp dân tộc vượt lên mọi khó khăn, thử thách trong trường kỳ lịch sử 

để tồn tại và phát triển.   

2.1.2. Hướng tới giá trị Chân, Thiện, Mỹ  

Chân, Thiện, Mỹ là các giá trị quan trọng luôn có mặt trong 

các hệ giá trị của cá nhân cũng như quốc gia, dân tộc, là những giá trị 

phổ quát của toàn nhân loại. Suốt hàng chục thế kỷ, độc lập và phồn 

vinh từ Văn Lang đến Âu Lạc, dân tộc ta đã phát triển lành mạnh, nhịp 

nhàng, tạo ra những giá trị cao cả của Chân, Thiện, Mỹ trên mọi lĩnh 

vực của đời sống. Ba thuật ngữ này vừa bình dị, gần gũi với mọi người, 

vừa là lý tưởng mà mọi người mong muốn vươn tới, là nội dung và là 

mục tiêu của giáo dục. Tuy nhiên, ba thuật ngữ này có nội dung cực 

kỳ phức tạp. “Khái quát nhất, đó là ba phạm trù của triết học. Cụ thể 

hơn, có thể chia ra, phạm trù “Chân” thuộc về nhận thức luận, phạm 

trù “Thiện” – đạo đức học, phạm trù “Mỹ” – thẩm mỹ học” [29, tr. 12].   

Với sức lan tỏa mạnh mẽ của mình, truyện cổ tích đã góp phần 

giáo dục, định hướng nhân cách con người Việt Nam theo các giá trị 

Chân, Thiện, Mỹ mà cha ông ta đã đúc kết qua hàng ngàn năm dựng 

nước và giữ nước.  

2.1.3. Tính cố kết cộng đồng, trọng tình nghĩa  

Tính cố kết cộng đồng  

Trong truyện cổ tích, tính cố kết cộng đồng được thể hiện khá 

rõ ràng. Sự giúp đỡ của hàng xóm, láng giềng lúc khó khăn, hoạn nạn, 

sự chung sức, chung lòng của cộng đồng khi đất nước bị lâm nguy hay 
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hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình, con đò, bến sông, miếu thờ thần 

làng,... thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện.   

Xã hội phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng là xã 

hội có tính cố kết cộng đồng cao. Mọi người sống với nhau trong mối 

quan hệ gắn bó tình cảm, dựa trên những chuẩn mực, giá trị chung của 

xã hội. Các thành viên trong cộng đồng có sự đoàn kết giúp đỡ nhau, 

có tính tập thể rất cao. Chính vì thế mà hành vi của cá nhân chịu ảnh 

hưởng rất lớn của dư luận xã hội. Mỗi người hành động phải chú ý đến 

người khác, đến cộng đồng. Họ không thể tuỳ tiện hành động theo ý 

muốn của mình. Trước dư luận xã hội họ phải tuân theo những chuẩn 

mực, khuôn mẫu chung của cộng đồng. Trong truyện cổ tích Việt Nam, 

tính cố kết cộng đồng được biểu hiện rất rõ ràng qua từng câu chuyện.   

Trọng tình nghĩa  

Từ tính cố kết cộng đồng mạnh mẽ, đã hình thành cho con 

người Việt Nam lối sống trọng tình nghĩa. Con người Việt Nam là con 

người của mọi mối liên hệ chằng chịt với những ý thức trách nhiệm và 

bổn phận một cách tự nguyện. Từ đó, luôn có sự gắn bó với quê cha, 

đất tổ, hướng về tổ tiên, cội nguồn, coi trọng tình nghĩa, trọng chữ hiếu, 

giàu lòng nhân ái với tính cộng đồng bền chặt. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từng nhận xét: “Nhân dân ta từ lâu đã sống với nhau có tình có nghĩa” 

[47, tr. 554].   

Trong truyện cổ tích, mảng đề tài ca ngợi lối sống trọng tình 

nghĩa gần như chiếm vị trí chủ đạo. Hình tượng con người tốt bụng, 

hiếu thảo, trọng tình trọng nghĩa, có ý thức cộng đồng được thể hiện 

trong truyện cổ tích Việt Nam đã để lại cho chúng ta những bài học 

sâu sắc về đạo làm người.  



14   

2.1.4. Sống hài hòa với thiên nhiên  

Việt Nam có môi trường thiên nhiên khá khắc nghiệt với nhiều 

yếu tố bất thường. Vì vậy, con người cũng phải tìm cách ứng xử với 

thiên nhiên môi trường để đảm bảo cuộc sống. Dần dần những quy tắc 

ứng xử trong cộng đồng mà mọi người phải tuân thủ trở thành phong 

tục tập quán và dần trở thành truyền thống của người Việt Nam.   

Trong truyện cổ tích Việt Nam, triết lý này thể hiện ở ba quan 

niệm cơ bản phản ánh ba mức độ khác nhau của mối quan hệ giữa con 

người với thiên nhiên: Một là, quan niệm “Thiên – Địa – Nhân hòa 

đồng” hay “Thiên – Nhân hợp nhất”; hai là, quan niệm “Mưu sự tại 

nhân, thành sự tại thiên”; ba là, quan niệm “Nhân định thắng thiên”.   

Nếu loại bỏ các yếu tố duy tâm trong việc tôn sùng các vị thánh 

thần cai quản các hiên tượng tự nhiên xung quanh con người, thì việc 

tôn sùng này cũng có giá trị giáo dục. Nó răn đe con người không làm 

việc xấu, bảo vệ môi trường cảnh quan xung quanh chúng ta và đó 

cũng là một biện pháp giáo dục môi trường hữu hiệu nhất là trong giai 

đoạn hiện nay.  

2.1.5. Lạc quan, yêu đời, yêu lao động  

Lạc quan, yêu đời  

“Lạc quan là có cách nhìn, thái độ tin tưởng tương lai tốt đẹp” 

[68, tr. 957]. Lạc quan, yêu đời là xem đời đáng sống, cho dù trên 

đường đời phải gặp lắm cảnh éo le, phiền muộn, gian truân; là sự tin 

tưởng mãnh liệt vào sức bản thân mình có thể đạt được những mục tiêu 

chính đáng mình tự đặt ra, mặc dù có thể thất bại nhiều lần.  

 Truyện cổ tích luôn là tiếng nói tâm tình, là những niềm rung 

cảm tế nhị, là nơi trút gửi những tâm tư, tình cảm của người lao động. 
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Tinh thần lạc quan, ánh sáng hy vọng được chiếu rọi qua các truyện cổ 

tích mang vẻ đẹp khỏe khoắn, thể hiện ý chí và nghị lực, thể hiện niềm 

tin mạnh mẽ của con người.   

Yêu lao động  

Trong truyện cổ tích, hầu hết các nhân vật chính diện đều là 

những người siêng năng, chăm chỉ lao động và tất cả họ đều được có 

kết quả tốt đẹp, cuộc sống hạnh phúc. Tiêu biểu như trong các truyện 

Bánh chưng bánh dày, Sự tích dưa hấu... Thậm chí, có nhiều nhân vật 

khi đã có được những vật thần kỳ thì họ cũng chỉ sử dụng nó vào những 

việc tốt chứ không dựa vào đó để trốn tránh lao động.   

 Thông qua truyện cổ tích, cha ông ta đã ca ngợi truyền thống 

cần cù, yêu lao động của nhân dân ta. Đó cũng chính là vẻ đẹp tâm 

hồn, nhân cách của người lao động. Tình yêu lao động xuất phát từ 

cuộc sống khó khăn, đói khổ, hay từ trong bất hạnh, khổ đau nó thể 

hiện cho ý chí, niềm tin của con người.   

2.2. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ TRIẾT LÝ NHÂN SINH TRONG 

TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM   

2.2.1. Triết lý nhân sinh trong truyện cổ tích Việt Nam chịu 

ảnh hưởng của triết lý nhân sinh Phật giáo và Nho giáo   

Phật giáo, Nho giáo được du nhập vào Việt Nam khá sớm và 

nhanh chóng phát triển. Có thể khẳng định rằng, Phật giáo và Nho giáo 

đã thực sự ăn sâu vào đạo lý truyền thống dân tộc, ảnh hưởng sâu sắc 

đến tâm lý, lối sống, phong tục, tập quán của con người. Những giá trị 

và chuẩn mực đạo đức mà Phật giáo, Nho giáo đề cập đến đã đi vào 

cuộc sống và được duy trì cho đến tận ngày nay.   
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Triết lý nhân sinh nổi bật của Phật giáo là thuyết nhân quả. 

Thuyết nhân quả đã chỉ ra rằng: con người tự chịu trách nhiệm về hạnh 

phúc hay khổ đau bằng chính hành vi của chính mình chứ không phải 

do may rủi, định mệnh hay thần linh trừng phạt. Giá trị của thuyết này 

chính là việc khẳng định con người làm chủ được cuộc sống của mình, 

đặt con người vào đúng vị trí, vai trò của nó trong xã hội. Triết lý “ở 

hiền gặp lành”, “nhân quả báo ứng” trong các truyện cổ tích Việt Nam 

ít nhiều đều chịu ảnh hưởng từ triết lý nhân sinh Phật giáo.  

  Trong truyện cổ tích Việt Nam có nhiều triết lý nhân sinh chịu 

ảnh hưởng của Nho giáo. Các phạm trù Nhân - Nghĩa - Trí - Dũng - 

Trung - Hiếu luôn xuyên suốt trong quan niệm của Nho giáo. Đặc biệt 

là nhân, nghĩa, hiếu, đễ. Những tấm gương về sống có tình có nghĩa, 

có trước có sau như trong các truyện Sự tích chim quốc, Sự tích trái 

sầu riêng, Nợ duyên trong mộng, Bà chúa ong, Bán tóc đãi bạn… 

Những tấm gương hiếu thảo như trong các truyện Sự tích đầm Nhất 

Dạ và bãi Tự Nhiên, Hầu Tạo… Những tấm gương về tình anh em như 

truyện Sự tích trầu, cau và vôi, Giết chó khuyên chồng… là khá phổ 

biến trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam.   

2.2.2. Triết lý nhân sinh trong truyện cổ tích Việt Nam là 

một bộ phận của đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam  

Theo GS, NGND Trần Văn Giàu thì “hễ nói đến giá trị đạo 

đức truyền thống của dân tộc ta là nói: yêu nước, cần cù, anh hùng, 

sáng tạo, lạc quan, thương người, vì nghĩa” [27, tr. 157]. Trong hệ 

thống các giá trị truyền thống đó, có các triết lý nhân sinh được ẩn 

chứa trong truyện cổ tích Việt Nam.   



17   

Với ưu thế đặc biệt, truyện cổ tích có một sức sống lâu bền, dễ 

dàng đi vào lòng người từ các buổi kể chuyện bên bếp lửa ngày xưa 

hay là qua lời mẹ kể con nghe, những triết lý về tính cộng đồng, lạc 

quan, yêu đời, yêu lao động, sống hòa hợp với thiên nhiên… đã được 

cha ông ta truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.  

2.2.3. Triết lý nhân sinh trong truyện cổ tích Việt Nam 

mang những dấu hiệu của tư tưởng biện chứng  

Lịch sử Triết học Việt Nam với tư cách là một bộ môn khoa 

học, nó chỉ mới được ra đời cách đây không lâu. Thực ra, trước khi 

xuất hiện triết học Mác - Lênin, ở Việt Nam đã có truyền thống Văn, 

Sử, Triết, Tôn giáo bất phân, bởi vậy, không có triết học với tư cách là 

một bộ môn khoa học độc lập, mà chỉ có những tư tưởng hay học thuyết 

triết học nằm trong các cuốn sách về văn, sử hay tôn giáo mà thôi. Nếu 

xét ở góc độ những vấn đề cơ bản của triết học trên lập trường của triết 

học Mác - Lênin thì quả thật ở Việt Nam rất mờ nhạt. Tư tưởng triết 

học Việt Nam chủ yếu thể hiện, phản ánh nhân sinh quan, thế giới quan 

của cộng đồng dân tộc. Nó phát triển từ những ý niệm thô sơ, chất phác 

về nhân sinh, vũ trụ lên trình độ lý luận, song nó thiếu tính hệ thống 

chặt chẽ và thường là cải biến nội dung các khái niệm trong các học 

thuyết được du nhập từ bên ngoài nhằm mục đích xây dựng và bảo vệ 

đất nước.   

Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, có một số truyện 

mang những dấu hiệu của tư tưởng biện chứng. Mặc dù những tư tưởng 

biện chứng này chưa dựa trên cơ sở hay có sự chỉ đạo của tri thức khoa 

học, nó chỉ mới dừng lại ở mức độ mầm mống. Nhưng nó có tác dụng 
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tích cực đối với việc tìm hiểu, cải biến tự nhiên và xã hội của người 

Việt cổ.   

2.2.4. Truyện cổ tích Việt Nam mang ý nghĩa giáo dục sâu 

sắc  

Truyện cổ tích ra đời khi xã hội đã phát triển, đã hình thành 

quan hệ giai cấp. Con người phải đối mặt với chính mình, nhất là đối 

với những thói hư tật xấu của con người mang tính giai cấp. Cuộc đấu 

tranh chống lại cái xấu ngày càng trở nên gay gắt hơn. Truyện cổ tích 

đã ra đời với chức năng chống lại cái xấu, bênh vực cái tốt, giáo dục 

con người hướng đến các giá trị Chân, Thiện, Mỹ, hình thành những 

triết lý sống tốt đẹp. Nhân dân ta đã sử dụng truyện cổ tích như một 

công cụ đấu tranh.   

Truyện cổ tích Việt Nam mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối 

với người dân Việt Nam, nhất là đối với trẻ thơ. Ph. Ăngghen đã khẳng 

định: Truyện cổ tích có khả năng làm trong sáng tình cảm đạo đức của 

nhân dân, đưa đến cho họ sức mạnh..., thức tỉnh ở họ lòng dũng cảm 

và tình yêu Tổ quốc.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2  

Nghiên cứu truyện cổ tích Việt Nam, chúng ta rút ra được 

những triết lý nhân sinh sâu sắc, phản ánh tư tưởng, quan điểm của 

nhân dân lao động về những vấn đề của đời sống xã hội. Tính triết lý 

đó được biểu hiện khá đầy đủ trong mối quan hệ giữa con người với 

tự nhiên, giữa con người với con người và các vấn đề xã hội.   

Những triết lý nhân sinh này trở thành cẩm nang, kim chỉ nam 

cho việc xây dựng lối sống mới trong giai đoạn hiện nay.   



19   

CHƯƠNG 3  

PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP CỦA TRUYỆN CỔ  

TÍCH TRONG VIỆC XÂY DỰNG LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI  

VIỆT NAM HIỆN NAY  

  

3.1. THỰC TRẠNG LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN 

NAY  

Việt Nam là một quốc gia có lịch sử hàng nghìn năm dựng 

nước và giữ nước. Người Việt Nam đã hình thành cho mình một lối 

sống phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể. Lối sống của người Việt  

Nam có những ưu điểm nổi bật sau đây:  

Thứ nhất, tinh thần yêu nước là một trong những giá trị cao 

đẹp nhất của người Việt Nam, nó đã thấm sâu vào máu thịt của dân tộc 

ta. Tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc đã trở thành yếu tố quan 

trọng đặc biệt, được biểu hiện rất sinh động và cụ thể trong lối sống 

của dân tộc.   

Thứ hai, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết. Đoàn kết là sức 

mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong dựng xây và bảo vệ Tổ quốc, thể 

hiện ý chí tự lực, tự cường dân tộc. Nó góp phần làm nên một Việt 

Nam hùng mạnh, vững bước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng 

như trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.  

Thứ ba, lòng nhân ái, bao dung. Trong suốt trường kỳ lịch sử, 

dân tộc ta luôn đứng trước nguy cơ bị xâm lược và đồng hóa. Vì giàu 

lòng nhân ái nên khi bị chà đạp, nhân dân ta luôn sẵn sàng đứng lên 

đấu tranh giành lấy quyền sống cho mình và hiểu rất rõ quyền sống 

của mình gắn với vận mệnh của Tổ quốc và dân tộc.   
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Thứ tư, cần cù, sáng tạo là một giá trị đạo đức truyền thống 

của nhân dân ta, đó là nguồn gốc, cơ sở để có được thành công của 

người Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.   

Bên cạnh những mặt tích cực, lối sống của một bộ phận người 

Việt Nam hiện nay vẫn còn có những hạn chế, “một bộ phận không 

nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, 

quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý 

tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo 

danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, 

vô nguyên tắc... lối sống thực dụng, coi trọng vật chất” [21, tr. 11].  

Một bộ phận lớp trẻ có lối sống trái với thuần phong, mỹ tục, 

lai căng, rơi vào các tệ nạn xã hội. Nhiều quan hệ xã hội bị lệch chuẩn 

gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Một số thanh niên không hiểu biết 

về lịch sử dân tộc, không có niềm tự hào dân tộc, xa rời các giá trị 

truyền thống, mất phương hướng về chính trị, dễ bị các thế lực thù địch 

lôi kéo…  

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÍCH CỰC 

CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH TRONG VIỆC XÂY DỰNG LỐI 

SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY  

  3.2.1. Cơ sở hình thành giải pháp  

   Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về văn hóa  

Từ phương hướng tiếp cận bản chất của văn hóa theo quan 

điểm triết học Mác – Lênin, chúng ta có thể xác định rõ hơn về những 

vấn đề khác trong lĩnh vực văn hóa: chức năng của văn hóa, văn hóa 

và phát triển, giao tiếp văn hóa, và sự hình thành nhân cách, tiêu chí 
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của phân loại văn hóa, những vấn đề về bảng giá trị, về bản sắc văn 

hóa. Đặc biệt là về giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, trong đó có 

những triết lý nhân sinh trong truyện cổ tích Việt Nam.   

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa  

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề văn 

hoá. Những quan điểm của Người về văn hoá đang là kim chỉ nam để 

Đảng ta xây dựng các chủ trưởng, chính sách nhằm giữ gìn và phát 

huy các giá trị văn hóa qua các giai đoạn xây dựng và phát triển đất 

nước.   

Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt 

Nam.  

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, cùng với đổi mới về kinh 

tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã 

xác định đường lối xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc.  

Trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, Đảng ta về văn hóa, và những giá trị tích cực của triết 

lý nhân sinh trong truyện cổ tích Việt Nam, chúng tôi đã xây dựng một 

số giải pháp cơ bản nhằm phát huy giá trị của triết lý nhân sinh trong 

truyện cổ tích nhằm xây dựng lối sống cho người Việt Nam hiện nay.   

3.2.2. Một số giải pháp cơ bản  

Thứ nhất, tiếp tục sưu tầm, thu thập làm giàu thêm kho tàng 

truyện cổ tích Việt Nam.  

Thứ hai, coi trọng công tác nghiên cứu kho tàng truyện cổ tích 

Việt Nam.  
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Thứ ba, đưa truyện cổ tích đến với nhân dân.  

Thứ tư, phát huy các giá trị của truyện cổ tích trong việc xây  

dựng đời sống văn hóa cơ sở.  

Thứ năm, phát huy các giá trị của truyện cổ tích đối với việc 

giáo dục thế hệ trẻ.   

Thứ sáu, mở rộng không gian du lịch tại các địa danh được đề 

cập đến trong truyện cổ tích.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3  

Truyện cổ tích là những giấc mơ đẹp, những khát vọng tự do, 

hạnh phúc công bằng xã hội. Việc phát huy những mặt tích cực của 

những triết lý nhân sinh trong truyện cổ tích Việt Nam sẽ góp phần 

hình thành lối sống mới tốt đẹp cho người dân Việt Nam hiện nay; xây 

dựng nền văn hóa Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến các giá trị 

Chân, Thiện, Mỹ; thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn; là sức mạnh 

nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh.  

Để làm được điều đó cần có sự nghiên cứu nghiêm túc, đề ra 

những giải pháp đúng đắn, phù hợp, khả thi. Những giải pháp mà 

chúng tôi nêu ra trên đây chỉ là những giải pháp cơ bản, mang tính định 

hướng và còn cần phải tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn.   
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KẾT LUẬN  

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam là sản phẩm văn hóa tinh 

thần của người dân Việt Nam, có ý nghĩa về nhiều mặt. Trong truyện 

cổ tích Việt Nam chứa đựng những triết lý sống, đạo lý làm người, ước 

mơ công lý và một cuộc sống tươi đẹp hơn của nhân dân lao động.  

Truyện cổ tích Việt Nam đã cung cấp cho chúng ta một hệ 

thống những triết lý nhân sinh sâu sắc về tự nhiên, con người và xã 

hội. Tuy chưa đạt đến tầm triết học, nhưng những triết lý nhân sinh 

này cần được chúng ta suy ngẫm, tìm hiểu và nghiên cứu một cách 

nghiêm túc. Những triết lý nhân sinh này được cha ông ta đúc rút ra từ 

thực tiễn hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tuy rằng tính phổ 

quát và tính trừu tượng hóa của các triết lý nhân sinh này chưa cao, 

nhưng nó đã phản ánh được những đặc trưng cơ bản của triết lý nhân 

sinh của dân tộc Việt Nam. Trong đó, nhiều triết lý nhân sinh đã mang 

những dấu hiệu của tư tưởng biện chứng.  

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị 

trường đã và đang làm chao đảo nhiều giá trị tinh thần nói chung và 

giá trị đạo đức nói riêng, vốn được xem là truyền thống đạo đức của 

dân tộc ta. Hiện tượng suy đồi đạo đức lối sống là có thật và đang trở 

thành mối quan tâm lớn của toàn Đảng, toàn dân. Đây thực sự là một 

nguy cơ lớn đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững mà 

Đảng ta đã đề ra.   

Để ngăn chặn tình trạng đó, việc giáo dục đạo đức lối sống cho 

người dân, nhất là thế hệ trẻ là việc làm vô cùng cần thiết và sẽ góp 

phần thức tỉnh lương tâm, tạo ra ý thức trách nhiệm đạo đức của mỗi 

con người. Muốn vậy, chúng ta cần thực hiện nhiều giải pháp khác 
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nhau. Trong đó, phát huy những giá trị tích cực của những triết lý nhân 

sinh trong truyện cổ tích Việt Nam mà một giải pháp quan trọng.   

Vì vậy, việc nghiên cứu những triết lý nhân sinh trong truyện 

cổ tích Việt Nam có ý nghĩa to lớn và mang tính thời sự sâu sắc. Nó 

góp phần khẳng định những giá trị tích cực của những triết lý nhân 

sinh trong truyện cổ tích Việt Nam mà chúng ta cần kế thừa phát huy 

nhằm xây dựng lối sống mới cho con người Việt Nam hiện nay.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


