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Nội dung: 
1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 
1. 1. Mục đích nghiên cứu 
Nghiên cứu tác động của Phật giáo đối với văn hóa đạo đức các vương triều Lý - 

Trần (trong xây dựng và bảo vệ nền độc lập, tự chủ, kiến tạo đất nước và chế độ phong 
kiến, hình thành nhân cách người cầm quyền) từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm 
trong việc xây dựng phẩm chất người lãnh đạo, quản lí đất nước hiện nay. 

1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
- Tổng quan các tài liệu liên quan đến đề tài, xác định cơ sở lí thuyết, đưa ra khái 

niệm và cơ cấu của văn hóa đạo đức làm cơ sở để nghiên cứu. 
- Khái quát về các vương triều Lý - Trần và Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh  

những thành tựu mà các vương triều Lý - Trần đã đạt được trong lịch sử dân tộc. 
- Hệ thống, phân tích và đánh giá sự tác động của Phật giáo đối với văn hóa đạo 

đức các vương triều Lý - Trần. 
- Khẳng định giá trị của văn hóa đạo đức các vương triều Lý - Trần, rút ra bài học 

lịch sử từ ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa đạo đức các vương triều Lý - Trần trong 
việc xây dựng văn hóa đạo đức cho đội ngũ lãnh đạo nước ta hiện nay. 

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng  
Dựa trên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của triết học macxit; 

Quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm triết 
học, văn hóa, tôn giáo, ... của các nhà khoa học trên thế giới mang tính khách quan, tiến 
bộ về các vấn đề chính trị, tôn giáo, đạo đức, ... Luận án sử dụng các phương pháp nhiên 
cứu sau: 

- Phương pháp thu thập tài liệu, 
- Phương pháp liên ngành của văn hóa học, 

 - Phương pháp phân tích và tổng hợp 
Và một số phương pháp khác như: Tiếp cận lịch sử; So sánh và đối chiếu; Logic 

và lịch sử; ... để nghiên cứu, bổ sung cho các phương pháp đã sử dụng nêu trên. 
3. Các kết quả chính và kết luận 
Kết quả:  
- Khái quát lí luận về văn hóa đạo đức; Hệ thống hóa sự ảnh hưởng của Phật giáo 

tới văn hóa đạo đức các vương triều Lý - Trần. 



- Phân tích và đánh giá những ảnh hưởng tích cực của Phật giáo đối với văn hóa 
đạo đức các vương triều Lý - Trần ở Việt Nam. 

- Rút ra bài học kinh nghiệm cho việc phát huy các yếu tố tích cực của Phật giáo 
đối với văn hóa đạo đức hiện nay; Hướng tới những giải pháp nhằm phát huy những giá 
trị tích cực của Phật giáo trong việc xây dựng nền văn hóa đạo đức chính trị, con người 
và xã hội đương thời. 

Kết luận: 

• Quá trình du nhập của Phật giáo vào đời sống người Việt đã trải qua các giai 
đoạn lịch sử khác nhau. Mỗi giai đoạn đều có những đặc điểm chính trị, kinh tế, xã hội, 
văn hóa riêng song đều trực tiếp hoặc gián tiếp góp phần hình thành quan niệm sống và 
sinh hoạt cho con người Việt Nam. Không khuôn cứng với những giáo điều mà bằng 
những nguyên lí phù hợp với cuộc sống, cởi mở và dung hòa, thế giới quan và nhân sinh 
quan Phật giáo đã ảnh hưởng và thấm nhuần sâu sắc trong tâm hồn của người Việt. Gắn 
bó với lịch sử dân tộc, Phật giáo đã thấm sâu vào văn hóa, phù hợp với đời sống, tâm hồn 
người Việt, đem lại những giá trị tinh thần, góp phần tạo nên một nền văn hóa Việt Nam đậm 
đà bản sắc dân tộc.  

• Thời đại Lý - Trần là thời đại đánh dấu sự phát triển rực rỡ của Phật giáo, đạt 
thành tựu trên nhiều lĩnh vực và Phật giáo đã ghi dấu ấn “đức trị” trong những thành tựu 
ấy. Văn hóa đạo đức, xét cho cùng cũng là sự thể hiện cụ thể giá trị văn hóa. Tư tưởng từ 
bi, hỉ xả, luật nhân quả, nhân duyên của Phật giáo có ảnh hưởng sâu, rộng trong đời sống 
tinh thần của người Việt, phù hợp với những giá trị truyền thống tốt đẹp từ ngày đầu lập 
quốc của  thời đại Hùng Vương như đoàn kết, tương thân, tương ái, yêu thương con 
người.  

• Thời đại Lý - Trần đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ mà mỗi người dân 
Việt Nam đang giữ gìn để phát huy, sáng tạo nên nhiều kì tích của một thời đại mới. 
Trong tổng thể ấy, có văn hóa đạo đức của những người nắm quyền điều hành đất nước 
chịu ảnh hưởng của Phật giáo.  

• Cuộc sống hiện đại, đời sống vật chất của con người được nâng cao đồng thời 
với việc xuất hiện xu hướng suy giảm các giá trị đạo đức. Cần đánh giá khách quan, khoa 
học về tầm ảnh hưởng, về vị trí, về vai trò Phật giáo trong nền văn hóa và lịch sử dân tộc, 
nhìn vào ánh xạ của Phật giáo nhận rõ những mặt thiếu sót, lạc hậu, nhằm hạn chế, khắc 
phục cũng như nhìn thấy mặt tích cực, hữu ích để duy trì và phát triển. Phát huy nội lực 
và sức mạnh dân tộc là yếu tố quyết định nhưng cũng cần đồng thời tranh thủ ngoại lực 
và sức mạnh thời đại làm yếu tố quan trọng để phát triển nhanh, bền vững. 

• Luận án đã cung cấp phần nào hiểu biết về Phật giáo và văn hóa Phật giáo, góp 
phần thực hiện quan điểm của Đảng hiện nay về phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức của 
Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung.  
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