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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 
Xây dựng và phát triển con người khi nào và bao giờ cũng là chiến 

lược được Đảng Cộng sản Việt Nam đặt lên hàng đầu trong quá trình lãnh 
đạo cách mạng. Nhìn nhận đúng con người trong xã hội hôm nay chính là 
cơ sở để xây dựng chiến lược, sách lược, lựa chọn phương pháp lãnh đạo, 
quản lí và xây dựng tổ chức hợp lí, có hiệu quả. Kiên quyết bảo vệ và phát 
huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, bền vững của dân tộc đã được hun 
đúc trong tiến trình lịch sử dân tộc là một trong những nhiệm vụ Đảng ta 
xác định để góp phần thực hiện để đấu tranh kiên trì, không nao núng trước 
những biểu hiện tiêu cực, thoái hóa, biến chất của một bộ phận con người 
trong xã hội đang biến đổi phức tạp ngày hôm nay. 

Lịch sử dân tộc trong giai đoạn Lý - Trần là giai đoạn quốc gia Đại Việt có 
bước phát triển vượt bậc so với giai đoạn trước đó về chính trị, kinh tế, quân sự 
và văn hóa, xã hội, cũng là thời kì phát triển rực rỡ của Phật giáo. Văn hóa Việt 
Nam thời đại Lý - Trần đã để lại những giá trị văn hóa trong đó có văn hóa đạo 
đức. Vậy Phật giáo có mối quan hệ như thế nào đối với sự phát triển đó của các 
vương triều Lý - Trần? Đây chính là vấn đề luận án đặt ra nghiên cứu khi tìm 
hiểu những ảnh hưởng của Phật giáo đối với tư tưởng, đường lối nội trị, ngoại 
giao, tổ chức chính quyền và luật pháp của các vương triều Lý - Trần. Từ đó, lí 
giải mối quan hệ giữa Phật giáo với văn hóa đạo đức các vương triều Lý - Trần, 
đánh giá một cách đúng đắn vai trò của Phật giáo đối với sự hưng thịnh của các 
vương triều Lý - Trần trong sự phát triển của lịch sử dân tộc.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
2.1. 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 
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rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng phẩm chất người 
lãnh đạo, quản lí đất nước hiện nay. 

2.2. 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 
các phương diện ảnh hưởng. 

- 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. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
3.1. Đối tượng nghiên cứu 
Phật giáo Việt Nam thời đại Lý - Trần và sự tác động của Phật giáo 

đối với văn hóa đạo đức của các vương triều Lý - Trần. 
3.2. Phạm vi nghiên cứu 
- Phạm vi nội dung: Sự tác động của Phật giáo đối với các vương triều 

Lý - Trần được xem xét thông qua văn hóa đạo đức các vương triều và một 
số vị vua quan, tướng lĩnh tiêu biểu. 

- Phạm vi tài liệu: Thông qua sử liệu, văn chương, nghệ thuật, thư tịch cổ, 
các di sản văn hóa Phật giáo, tư liệu văn hóa dân gian, vv. 

4. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 
4.1. Cơ sở phương pháp luận 
- Quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của triết học mác 

xít. 
- Quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam 
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về kế thừa các giá trị văn hóa, đạo đức của tôn giáo. 
- Các quan điểm triết học, văn hóa, tôn giáo, ... của các nhà khoa học 

trên thế giới mang tính khách quan, tiến bộ. 
4.2. Các phương pháp nghiên cứu 
• Phương pháp thu thập tài liệu 
• Phương pháp liên ngành của văn hóa học 
• Phương pháp phân tích và tổng hợp 
Ngoài ra, trong luận án, NCS còn sử dụng các 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 nêu trên. 

5. Những đóng góp từ kết quả luận án 
-  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. 
-  Đánh giá những ảnh hưởng tích cực của Phật giáo đối với văn hóa 

đạo đức các vương triều Lý - Trần ở Việt Nam; Khẳng định vai trò của Phật 
giáo đối với sự phát triển đất nước ở thời đại Lý - Trần.  

-  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. 

- Làm tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy về Phật giáo và 
văn hóa Việt Nam. 

6. Bố cục của luận án 
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ 

lục, Nội dung của luận án gồm 4 chương: 
Chương 1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu và cơ sở lí luận của luận án 
Chương 2. Khái lược về các vương triều Lý - Trần và Phật giáo Việt 

Nam thời đại Lý - Trần 
Chương 3. Dấu ấn của Phật giáo trong văn hóa đạo đức các vương 

triều Lý - Trần 
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Chương 4. Bài học lịch sử từ ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa 
đạo đức các vương triều Lý - Trần với vấn đề xây dựng văn hóa đạo đức 
cho đội ngũ lãnh đạo nước ta hiện nay 

 
Chương 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 
VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA LUẬN ÁN 

 
1.1. Tổng quan các tài liệu liên quan đến đề tài 
1.1.1. Nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam và Phật  g iáo  thời  đạ i  

Lý - Trần 
Các công trình nghiên cứu đều đã ít nhiều đều đã đề cập tới tiền đề 

chính trị của thời đại Lý - Trần. Đó là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển 
của Phật giáo và phát huy vai trò của Phật giáo trên mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội. 

1.1.2. Nghiên cứu về đạo đức Phật giáo 
Nhìn chung, một số công trình tuy đã đưa ra các quan niệm khác nhau 

về đạo đức Phật giáo, nội dung cơ bản của đạo đức Phật giáo nhưng đều 
cho rằng sự ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo với vấn đề xây dựng đạo đức 
xã hội và con người Việt Nam là hết sức sâu sắc.  

 1.1.3. Nghiên cứu về Phật giáo với văn hóa đạo đức các vương 
triều Lý - Trần 

Mảng tư liệu viết về tinh thần nhập thế và xuất thế của thời đại Lý - 
Trần rất phong phú. NCS quan tâm tới các công trình nghiên cứu, các tham 
luận đánh giá khoa học, khách quan những đóng góp của Phật giáo thời đại 
Lý - Trần đối với sự phát triển của dân tộc.  

1.1.4. Nghiên cứu về văn hóa đạo đức 
Các nghiên cứu về văn hóa đạo đức còn chưa nhiều. Một số tác giả 

nêu một số vấn đề lí luận và thực tiễn về văn hóa đạo đức trong điều kiện 
phát triển nền kinh tế thị trường ở ta hiện nay.  
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1.1.5. Nhận xét về các tài liệu đã tổng quan và vấn đề cần nghiên cứu 
Chưa có công trình nghiên cứu chuyên biệt về tác động của Phật giáo 

nói chung và Phật giáo thời đại Lý - Trần nói riêng đối với văn hóa đạo đức 
của các triều đại Lý - Trần. 

1.2. Cơ sở lí luận của luận án 
1.2.1. Các khái niệm cơ bản 
1.2.1.1. Phật giáo, vương triều Lý - Trần và ảnh hưởng của Phật giáo 
• Phật giáo dưới góc nhìn văn hóa 
Là tôn giáo ra đời cuối thế kỉ VI tCn. ở Ấn Độ do Thích Ca Mâu Ni 

sáng lập, có thể được nhìn theo hai cách: như một hình thái ý thức xã hội 
(của triết học), là một hiện tượng văn hóa (một tiểu văn hóa) của nhân học 
xã hội học và văn hóa học.   

• Vương triều Lý - Trần 
Vương triều là danh từ chỉ triều đại của một dòng vua. Trong lịch sử 

Việt Nam, vương triều Lý tồn tại từ năm 1009 đến năm 1225 với 9 vị hoàng 
đế, vương triều Trần được thiết lập và tồn tại 175 năm tiếp theo với 12 vị 
hoàng đế. 

• Ảnh hưởng của Phật giáo 
Ảnh hưởng là sự tác động có thể để lại kết quả. Thực chứng của sự tác 

động của sự vật này với sự vật khác là dấu ấn (kết quả, hiệu quả) mà nó để 
lại ở các sự vật khác. Cụ thể trong luận án những dấu ấn tác động của Phật 
giáo Việt Nam được thể hiện trong tất cả các yếu tố của nền văn hóa đạo 
đức các vương triều Lý - Trần. 

1.2.1.2. Đạo đức và văn hóa đạo đức 
• Đạo đức 
Trong tư tưởng văn hóa phương Đông và Việt Nam, đạo đức được 

xem như đạo lí - nguyên lí tự nhiên tốt đẹp mà con người phải theo. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là một bộ phận của văn hóa. Đạo đức 
không chỉ là thành tố của văn hóa mà còn giống như chính văn hóa khi 
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được loài người “sáng tạo” và “phát minh” ra “vì lẽ sinh tồn cũng như mục 
đích của cuộc sống”. 

• Văn hóa đạo đức 
Là một thành tố của văn hóa xã hội thể hiện đặc trưng, trình độ đạo 

đức của một cộng đồng có vai trò to lớn trong việc tổ chức, quản lí xã hội 
(cộng đồng) và hình thành nhân cách các thành viên cộng đồng, góp phần 
bảo đảm cho cộng đồng tồn tại bền vững và an sinh. 

1.2.2. Cơ cấu của văn hóa đạo đức 
Gồm 4 thành tố: Thứ nhất, Hệ thống triết lí, tư tưởng đạo đức; Thứ 

hai, Hệ thống giá trị, chuẩn mực, khuôn mẫu đạo đức; Thứ ba, Hệ thống 
thực hành đạo đức; Thứ tư, Hệ thống ngoại hiện của văn hóa đạo đức (theo 
sơ đồ). 

 
1.2.2.1. Hệ thống triết lí, tư tưởng đạo đức 
Là hệ thống các quan điểm, quan niệm có tính triết học, tôn giáo, 

chính trị - xã hội về đạo đức.  
1.2.2.2. Hệ thống giá trị, chuẩn mực, khuôn mẫu đạo đức 
Giá trị đạo đức là các nguyên tắc, quy tắc cơ bản của các quan hệ ứng xử 

của cộng đồng phù hợp với triết lí đạo đức nhất định. Chuẩn mực là những tiêu 
chuẩn chung hoặc ý tưởng hướng dẫn con người đáp ứng những yêu cầu của xã 
hội được các cá nhân trong xã hội chấp nhận, tuân thủ qua các hành động đơn 
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giản hoặc trong sự phán xét về mặt đạo đức nhằm tăng cường tính thống nhất 
của các nhóm. Các chuẩn mực đạo đức được lặp đi lặp lại sẽ trở thành khuôn 
mẫu đạo đức, thành phong tục, tập quán, thói quen đạo đức.  

1.2.2.3. Hệ thống thực hành đạo đức 
Là hệ thống cơ bản của một nền văn hóa đạo đức, bao gồm thể chế, 

thiết chế, năng lực hành vi thực tiễn của chủ thể nền văn hóa đạo đức.  
1.2.2.4. Hệ thống các yếu tố ngoại hiện 
Hệ thống ngoại hiện bao gồm các yếu tố vật thể, phi vật thể mang tính 

biểu tượng biểu hiện nội dung ngầm ẩn bên trong của một nền văn hóa đạo 
đức.  

1.2.3. Lí luận được vận dụng trong luận án 
Thực hiện mục tiêu của luận án, Lí thuyết cấu trúc - chức năng được 

NCS sử dụng làm cơ sở lí luận để xem xét các vấn đề của đề tài. 
Lí luận cấu trúc - chức năng gắn với nhiều nhà nghiên cứu trong đó 

có A. Racliff Brown, Bronislaw Malinowski và Talcott Parsons. Cả ba 
tác giả đều thống nhất với nhau ở chỗ coi lí thuyết cấu trúc - chức năng 
như một công cụ quan trọng trong việc tiếp cận nghiên cứu văn hóa và 
xã hội.  

Văn hóa đạo đức các vương triều Lý - Trần sẽ được nghiên cứu như 
một “đối tượng khoa học”, một “khách thể”, một tiểu hệ thống trong hệ 
thống văn hóa mà ở đó cấu trúc của văn hóa đạo đức được “tương tác” phù 
hợp để đạt giá trị. Vấn đề trọng tâm của luận án là văn hóa đạo đức đã hiện 
diện trong các nhà chính trị của các triều đại Lý - Trần như thế nào dưới sự 
tác động của Phật giáo? Họ quan niệm và hành động ra sao về quyền lực, về 
luật pháp, về duy trì, ổn định và phát triển đất nước? ... trong mối quan hệ 
với các yếu tố khác của văn hóa Đại Việt.  

Tiểu kết  
Từ những nghiên cứu chung về Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thời 

đại Lý - Trần đến nghiên cứu về đạo đức Phật giáo, rồi các nghiên cứu về 
Phật giáo với văn hóa đạo đức các vương triều Lý - Trần, NCS nhận thấy, 



8 

đã có những phân tích hết sức sâu sắc về ảnh hưởng của Phật giáo (tư 
tưởng, giáo lí, đạo đức) đặc biệt là đạo đức Phật giáo với thời đại, với 
vương triều Lý - Trần. Tuy nhiên, các phân tích trên xuất phát từ các góc 
nhìn khác nhau, chưa hoàn toàn xuất phát từ góc nhìn văn hóa học. Điều 
này đồng nghĩa với việc các tác giả chưa có cái nhìn hệ thống sự tác động 
của Phật giáo đối với văn hóa đạo đức của các vương triều Lý - Trần (văn 
hóa đạo đức với tư cách là một nền, một kiểu, một tiểu văn hóa mang cấu 
trúc và đặc trưng của nó). Trên cơ sở đó, luận án xác định cơ sở lí luận và 
lựa chọn lí thuyết vận dụng thích hợp. 

 
Chương 2 

KHÁI LƯỢC VỀ CÁC VƯƠNG TRIỀU LÝ - TRẦN 
VÀ PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI ĐẠI LÝ - TRẦN 

 
2.1. Khái lược về sự ra đời và vai trò của các vương triều Lý - 

Trần  
Cuối triều Tiền Lê, Lý Công Uẩn bằng tài năng và nỗ lực, chu đáo và 

cẩn trọng, được sự ủng hộ của triều đình Hoa Lư và dân chúng, tranh thủ 
thời cơ tiếp nhận chuyển giao quyền lực, bắt tay vào xây dựng vương triều 
Lý. Từ năm 1225, nhà Trần thay thế nhà Lý tiếp tục sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ đất nước. 
 2.1.1. Củng cố nền độc lập tự chủ về chính trị, hành chính 

Quyết định tạo dựng kinh đô mới Thăng Long của Lý Thái Tổ đánh 
dấu bước phát triển vượt bậc của vương triều Lý và quốc gia Đại Việt. Mục 
đích nhất quán của Lý Thái Tổ, cũng như triều Lý và các vương triều tiếp 
theo là tạo dựng kinh thành ở trung tâm đất nước làm thủ đô lâu dài, vĩnh 
viễn của quốc gia.  

Mở ra một thời kì phát triển cao hơn của Đại Việt, triều Trần tự mình 
đề cao vị trí bản thân, đồng nhất ngôi vua với đất nước. Ngay khi mới thành 
lập, vương triều Trần đã chấm dứt được tình trạng hỗn loạn cuối vương 
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triều Lý, khôi phục và củng cố chính quyền trung ương, lập lại trật tự chính 
trị, hành chính, luật pháp. 

2.1.2. Phát triển nền kinh tế 
Từ sự quan tâm đến nông nghiệp và trị thủy, tạo điều kiện mở mang 

giao thông thủy lợi, kinh tế công thương nghiệp và thành thị, các vương 
triều Lý - Trần đã đạt được những thành tựu trong nông nghiệp, thủ công 
nghiệp cũng như những thành tựu khác trong xây dựng đất nước. Vì vậy, 
quốc gia Đại Việt có được một nền kinh tế đa dạng và hoàn thiện làm tiền 
đề cho xã hội và văn hóa phát triển. 

2.1.3. Phát triển xã hội, văn hóa của đất nước 
Sự phân hóa xã hội theo hướng phong kiến hóa kiểu Trung Hoa từ thời 

Bắc thuộc đã diễn ra, được đẩy nhanh trong các thế kỉ XI - XIV, dần dần 
hình thành những giai cấp chính của xã hội mới. Phật giáo được đề cao 
hàng đầu trong thời kì này. Đầu thế kỉ XI, chữ Hán đã trở thành chữ viết 
chính thức nhưng số người biết chữ còn rất ít. Chữ Nôm hình thành trên cơ 
sở chữ Hán. Toán học được sử dụng. Thiên văn học trở thành một bộ môn 
được quan tâm. Đây cũng là thời kì hình thành những danh nhân văn hóa 
tiêu biểu của thời đại, của dân tộc. 

2.1.4. Tổ chức kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc 
Công cuộc bảo vệ nền độc lập, tự chủ dân tộc của các vương triều Lý - 

Trần từ lịch sử các cuộc kháng chiến cho thấy tính ưu việt “đức trị” của nền 
quân chủ Việt Nam khi duy trì được sự ổn định và phát triển kinh tế; Tạo sự 
đoàn kết dân tộc từ tầng lớp quý tộc đến người dân thường, từ vị bô lão đến 
người trẻ tuổi, từ nơi kinh thành đến miền núi xa xôi tham gia trong các 
cuộc chiến tranh toàn dân giành thắng lợi. 

2.2. Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thời đại Lý - Trần 
2.2.1. Sự du nhập của Phật giáo vào đời sống người Việt 
Phật giáo là một hiện tượng văn hóa nước ngoài truyền vào Việt Nam, 

được nhân dân ta tiếp thu, vận dụng vào đời sống đã có những đóng góp 
nhất định trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc. Về thời điểm du 
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nhập, Thiền uyển tập anh chép truyện Quốc sư Thông Biện có chi tiết 
Hoàng hậu Ỷ Lan hỏi về Phật giáo đã xác nhận sự có mặt sớm của Phật 
giáo tại Việt Nam. Tiếp thu tinh thần và lí thuyết Phật giáo, các Phật tử ở 
Việt Nam đã có ý thức muốn có một nền Phật giáo riêng cho dân tộc mình. 
Dù theo tông này hay theo phái khác họ vẫn tuân theo Đại Thừa, Tiểu Thừa 
hoặc những tông phái đã có, tự hình dung ra cách tiếp nhận và cách thể hiện 
các kinh, luật, luận một cách đại đồng tiểu dị, có thể gọi đó các thiền phái 
Việt Nam: Tì Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Trúc Lâm, 
Lâm Tế, Tào Động và Liễu Quán. 

Sang thế kỉ XX và XXI, Phật giáo vẫn được nhân dân Việt Nam tiếp 
nhận với thái độ khoan dung và tinh thần trọng thị. Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam đã được thành lập ngày 07. 11. 1981 sau Đại hội Phật giáo Việt Nam 
tổ chức tại tùng lâm Quán Sứ, Hà Nội.  

2.2.2. Quá trình phát triển của Phật giáo thời đại Lý - Trần 
Ở những mức đô ̣khác nhau, Phâṭ giáo đã thưc̣ thi môṭ tinh thần khoan 

dung, đô ̣ lươṇg. Những điều này không những làm cho Phâṭ giáo đứng ở 
trung tâm của hoaṭ đôṇg chı́nh tri ̣, văn hóa, xã hôị giai đoaṇ thế kỉ XI - XIV 
mà còn góp phần taọ nên bản sắc văn hóa, chı́nh tri ̣, dân tôc̣ trong giai đoaṇ 
lic̣h sử này. Sư ̣ đi xuống của Phâṭ giáo sau đó, từ nửa sau thế kỉ XIV hoàn 
toàn hơp̣ tı́nh quy luâṭ khi hê ̣ tư tưởng tôn giáo không còn sư ̣ ủng hô ̣ của 
quyền lưc̣ thế tuc̣. Phật giáo nơi cung đình lui dần về chốn dân gian. Nhưng 
dù vâỵ, tinh thần hòa hơp̣ Phâṭ giáo - dân tôc̣ đó mãi mãi là môṭ trong 
những trang sử đâṃ nét của dân tôc̣.  

Tiểu kết  
Thời đại Lý - Trần gắn với sự nghiệp phục hưng dân tộc, xây dựng 

quốc gia độc lập, tự chủ sau nghìn năm Bắc thuộc và sự nghiệp đấu tranh 
bảo vệ nền độc lập tự chủ và những chiến công hiển hách: phá Tống, chống 
Mông - Nguyên và bình Chiêm thắng lợi. Giai cấp phong kiến nội tộc đại 
diện cho dân tộc có những quan điểm, đường lối xây dựng đất nước, phát 
triển văn hóa dân tộc tích cực, nhân dân hào hứng, vững bước xây dựng, 
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bảo vệ đất nước và cuộc sống của mình. Đó là điều kiện thuận lợi cho sự 
phát triển của Phật giáo và phát huy vai trò của Phật giáo trên mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội. 

Quá trình đồng hành cùng dân tộc đã tạo nhiều cơ hội cho Phật giáo 
đóng góp công sức trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Nhiều vị danh 
tăng được sự trọng dụng của những người nắm quyền điều hành đã có vai 
trò chính trị to lớn, ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử Việt Nam. Sự ra đời 
của một thiền phái mới, phái Thảo Đường do Lý Thánh Tông một vị vua 
anh kiệt đứng đầu. Tiếp đến là sự xuất hiện Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, 
dòng thiền nổi bật nhất của Phật giáo Việt Nam với hệ tư tưởng vừa thâm 
trầm vừa phóng khoáng. Đây là dòng thiền mang đậm bản sắc dân tộc, được 
khai sáng bởi một vị Thái Thượng hoàng (Trần Nhân Tông) từ bỏ chốn 
hoàng cung, tu hạnh đầu đà.  

 
Chương 3 

DẤU ẤN CỦA PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC  
CÁC VƯƠNG TRIỀU LÝ - TRẦN 

 
Trong chương này, luận án trình bày ảnh hưởng của Phật giáo đối với 

văn hóa đạo đức các vương triều Lý - Trần trên cơ sở phân tích dấu ấn của 
Phật giáo thời đại Lý - Trần trong các thành tố của văn hóa đạo đức của các 
vương triều. 

3.1. Dấu ấn Phật giáo trong yếu tố triết lí, tư tưởng đạo đức  
Trong các vương triều Lý - Trần, các nhà cầm quyền phần lớn vừa là 

tín đồ - đối tượng tiếp nhận, vừa là các nhà tu hành (chủ yếu tại gia) - chủ 
thể biểu hiện, phát huy tác động của Phật giáo đối với văn hóa đạo đức của 
các vương triều này 

3.1.1. Dấu ấn Phật giáo trong triết lí đạo đức 
Tinh thần “quần sinh lạc lợi” của Phật giáo lúc này hòa quyện với khát 

vọng cao đẹp của những nhà cầm quyền đang đại diện cho dân tộc muốn 
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làm cho “vận nước dài lâu, phong tục phồn thịnh”, “nhân dân không phải 
khổ sở” (như Chiếu dời đô của Thái Tổ Công Uẩn nhà Lý đã tuyên cáo). 

Phật giáo ghi dấu ấn trong triết lí đạo đức của các vương triều Lý - 
Trần không chỉ bởi các trích dẫn kinh điển Phật giáo hay các diễn ngôn đạo 
đức mang tinh thần Phật giáo của các nhà cầm quyền mà nó biểu hiện trong 
toàn bộ “công nghiệp” to lớn của hai vương triều về phương diện nội trị và 
ngoại giao, khẳng định nền độc lập, tự chủ và tự cường của dân tộc sau ba 
vương triều khởi đầu ngắn ngủi Ngô - Đinh - Tiền Lê.  

3.1.2. Dấu ấn Phật giáo trong tư tưởng đạo đức 
Những nội dung tư tưởng của Phật giáo đã cung cấp những chỉ dẫn 

quan trọng cho những người lãnh đạo trong việc quản  lí đất nước, vận dụng 
một cách sáng tạo những giáo lí Phật giáo vào đời sống thực tiễn, hoàn cảnh 
cụ thể của Đại Việt.   

3.2. Dấu ấn Phật giáo trong các giá trị, chuẩn mực, khuôn mẫu 
đạo đức 

Nhiều vị vua quan trong các vương triều Lý - Trần đã có được lòng tin 
chân thật (tín), phát nguyện thiết tha (nguyện) và chuyên trì Phật hiệu (hành). 
Giá trị chuẩn mực, khuôn mẫu đạo đức thời kì này có thể nói đã đạt được 
bước tiến mới, biểu thị nhận thức về chủ quyền quốc gia, về tiền đồ và sự 
trường tồn dân tộc.  

3.3. Dấu ấn Phật giáo trong thực hành đạo đức 
3.3.1. Trong các thiết chế, thể chế và hành vi đạo đức 
3.3.1.1. Trong các thiết chế, thể chế 
Bảo vệ lãnh thổ, các vương triều Lý - Trần vừa cương vừa nhu, vừa uy 

vừa đức. Ổn định và phát triển, các vương triều Lý - Trần coi trọng đạo đức 
của người lãnh đạo đất nước. Trong những khó khăn ban đầu của việc lựa 
chọn nhân tài, sự góp mặt của đội ngũ tăng quan như Vạn Hạnh, Viên 
Thông, Nguyễn Thường, Trí Thiền, Viên Chiếu đã góp phần không nhỏ 
trong việc đưa ra ý tưởng xây dựng bộ máy chính quyền, phát triển đất 
nước.  
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3.3.1.2. Trong hành vi  
Hành xử đạo đức mang tinh thần Phật giáo của các vương triều Lý - 

Trần một cách khoan hòa, khoan dung, nhân bản không chỉ đối với con 
người mà đối với cả các tôn giáo - phần tinh thần của con người. Hành vi ấy 
thể hiện ở chỗ các vương triều Lý - Trần tôn trọng và sử dụng tất cả những 
tôn giáo, tín ngưỡng nếu nó đem lại lợi ích cho con người, cho xã hội và đất 
nước.  

3.3.2. Trong nhân cách những nhà cầm quyền tiêu biểu  
Các nhà cầm quyền tiêu biểu mà NCS đề cập ở phần này trong luận án 

với hai vị thế: Thứ nhất là các vị vua quan, tướng lĩnh có công đức lớn với 
đất nước, nhân dân và vương triều; Thứ hai, họ đồng thời là những người 
sùng Phật giáo hoặc là tín đồ hoặc là nhà tu hành Phật giáo. 

3.3.2.1. Trong nhân cách các vị hoàng đế 
• Thái Tổ Công Uẩn nhà Lý 
Xuất thân từ chốn Thiền môn, tên gọi Công Uẩn được đặt theo mong 

muốn “chứa đạo, ôm đức” của nhà Phật (Uẩn theo nghĩa tiếng Hán là chứa 
đạo, bao đức, cũng chỉ người quân tử chưa gặp thời, từ quan niệm của Ngũ 
Uẩn Phật giáo mà ra). Lý Thái Tổ đã xây dựng xã hội trên tinh thần Phật 
giáo thực hiện đường lối “đức trị” theo lập trường Phật giáo (không chỉ của 
Nho giáo), thiết lập một xã hội ổn định và đoàn kết theo tinh thần tương 
thân tương ái, đặt nền móng vững chắc cho các triều đại kế tiếp.  

• Lý Thánh Tông - vua Thánh nhà Lý 
Trở thành vị Tổ thứ nhất của Thiền phái Thảo Đường, trên hệ tư tưởng 

của Phật giáo, Lý Thánh Tông đã góp công sức lớn trong việc mở đầu tạo ra 
được bản sắc đặc trưng của Phật giáo Việt Nam: hòa đồng, nhập thế và nêu 
cao tinh thần nhân văn, nhân đạo cao cả mà Phật giáo thời Trần tiếp tục 
phát triển lên một trình độ mới. 

• Trần Nhân Tông - Phật hoàng Đệ nhất Tổ Trúc Lâm 
Đứng đầu vương triều, trực tiếp chỉ huy kháng chiến chống Nguyên 

năm 1285 và 1288 thắng lợi, Trần Nhân Tông đã trở thành vị anh hùng dân 
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tộc. Mộ đạo khi ở ngôi, Trần Nhân Tông đã mang tâm thế của một nhà tu 
hành và truyền giáo khi khai sáng ra Thiền phái Trúc Lâm từ việc hợp nhất 
hai nhánh Vô Ngôn Thông Thăng Long và Yên Tử thành một dòng thiền 
nhập thế liên hệ mật thiết với chính trị, phong hóa và xã hội.  

3.3.2.2. Trong nhân cách các vị tướng lĩnh, quan lại cao cấp  
• Lý Thường Kiệt 
Chấn hưng Phật giáo, Lý Thường Kiệt giữ vai trò quan trọng. Với 

công lao hiển hách của mình, Lý Thường Kiệt được lịch sử ghi nhận là anh 
hùng kiệt xuất, một con người hiến dâng cả tâm hồn sức lực cho sự nghiệp 
độc lập của Tổ quốc ở buổi đầu thời kì tự chủ. Ông là vị tướng nổi tiếng 
trong danh sách 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất trong lịch sử Việt Nam 
do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra năm 2013. 

• Tuệ Trung Thượng Sĩ 
Kết nối được triết lí giải thoát của Phật giáo với văn hóa Việt Nam, 

thông qua Trần Nhân Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ đã đưa lại cho Phật giáo 
đời Trần một tinh thần dấn thân tích cực vào giải quyết các yêu cầu chính 
trị của đất nước. Tư tưởng Thiền học của Tuệ Trung Thượng Sĩ đã làm nên 
sắc thái riêng cho Phật giáo Việt Nam.  

3.4. Dấu ấn Phật giáo trong các yếu tố ngoại hiện của văn hóa đạo 
đức 

Yếu tố ngoại hiện là yếu tố biểu hiện nội dung bên trong của một sự 
vật, hiện tượng mà người ta dễ dàng nhận thấy bằng cảm quan trực giác 
(nhìn thấy, sờ thấy và cảm thấy). Ở tiết này luận án chủ yếu đề cập đến các 
yếu tố vật thể và phi vật thể có ghi dấu ấn của Phật giáo trong văn hóa đạo 
đức các vương triều Lý - Trần. 

3.4.1. Hệ thống yếu tố vật thể 
Không chỉ là nơi thờ Phật, nơi tu hành của các nhà sư, nơi truyền dạy 

đạo lí, tri thức cho nhân dân mà còn đảm nhận trọng trách với quốc gia, các 
nhà lãnh đạo thời ấy đã thấy tầm quan trọng nhất định đối với an ninh đất 
nước của mỗi ngôi chùa, ngọn tháp. Trong hệ thống ngoại hiện của văn hóa 
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đạo đức lúc ấy xuất hiện những ngôi chùa do chính những người nắm quyền 
điều hành đất nước đứng ra đảm nhận việc chỉ đạo và điều hành xây dựng. 
Tên các yếu tố vật thể được đặt cũng gắn với thể chế chính trị, ngợi ca 
vương triều, công đức nhà vua.   

3.4.2. Hệ thống yếu tố phi vật thể 
Dấu ấn của Phật giáo trong hệ thống phi vật thể của văn hóa đạo đức 

của các vương triều Lý - Trần khá phong phú và rất đặc sắc. Trước hết là 
những huyền thoại, huyền tích, những truyện cổ tích về Phật giáo có liên 
quan đến chính trị, mang tinh thần đạo đức sâu sắc. Tiếp đến là những sáng 
tác văn chương của các nhà cầm quyền và các thiền sư về đề tài công đức 
của các nhà tu hành Phật giáo đối với các vương triều Lý - Trần. Việc vua 
Lý Thái Tổ đem các khái niệm đạo đức Phật giáo đặt tên cho quê hương nơi 
phát tích vương triều Lý hương Cổ Pháp thay cho tên nôm làng Báng (rừng 
Báng). Vua Lý Thánh Tông đặt tên cho Đông cung Thái tử - người kế 
nghiệp là Lý Phật Mã (con ngựa nhà Phật) còn có tên nữa là Đức Chính 
(thực thi chính trị bằng đức) cũng thể hiện dấu ấn của Phật giáo. 

Đặc biệt nhà Lý đã rước thần Đồng Cổ từ Thanh Hóa về kinh thành 
lập miếu (đền) ở phường Bưởi, duy trì lời thề của vương triều hàng năm 
vào ngày 4 tháng 4. Tuy tục thề này không xuất phát từ sự tích Phật giáo 
nhưng tinh thần đạo đức chính trị của nó lại được các vương triều chịu ảnh 
hưởng của Phật giáo tổ chức, duy trì. Điều đó nói lên rằng tính khoan dung 
của đạo đức Phật giáo hay các yếu tố ngoại hiện phi vật thể của văn hóa đạo 
đức các vương triều Lý - Trần rất sâu rộng. Các lễ hội, các trò chơi, trò diễn 
do triều đình tổ chức như Hội đèn Quảng Chiếu ở kinh thành hay hội chùa 
cũng mang dấu ấn Phật giáo hướng đến tinh thần vui với đạo, an sinh cho 
con người.  

Tiểu kết  
Chương 3 đã phân tích những ảnh hưởng (tác động) to lớn và phong 

phú của Phật giáo đến toàn bộ nền văn hóa đạo đức của các vương triều Lý 
- Trần (từ triết lí đạo đức đến yếu tố ngoại hiện của nó). Đặc biệt dấu ấn 
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Phật giáo thể hiện rất nổi bật trong những nhân cách đạo đức tiêu biểu của 
hai vương triều. Phẩm chất của họ mang đậm dấu ấn đạo đức nhà Phật. 
Điều này khẳng định một chân lí đạo đức mà Nguyễn Trãi, người anh hùng 
dân tộc, nhà văn hóa lớn đã tổng kết “Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược/ Có 
nhân, có trí, có anh hùng” (Bảo kính cảnh giới, bài 132). 

Tất nhiên thời đại Lý - Trần không chỉ có các nhà cầm quyền của hai 
vương triều (chủ yếu là giai đoạn mở đầu) thấm nhuần đạo đức Phật giáo 
mà toàn xã hội cũng chịu ảnh hưởng của tinh thần Phật giáo. Sự nghiệp 
trung hưng vẻ vang của dân tộc trải 400 năm không phải chỉ do các vương 
triều làm nên mà do toàn thể quân dân khi đó làm nên (trong đó có nửa số 
dân theo Phật giáo).  

 
Chương 4 

BÀI HỌC LỊCH SỬ TỪ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO 
ĐẾN VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC CÁC VƯƠNG TRIỀU LÝ - TRẦN  

VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC 
CHO ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO NƯỚC TA HIỆN NAY 

 
Sau khi nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn hóa đạo đức 

các vương triều Lý - Trần với những tác động tích cực của nó, NCS nhận 
thấy rằng những bài học kinh nghiệm cần được rút ra cho thời đại ngày nay là 
điều thiết yếu. Bởi thời đại ngày nay có sự tương đồng với thời đại Lý - Trần 
về những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng văn hóa con 
người mà trước hết là văn hóa đạo đức của đội ngũ lãnh đạo quản lí, xã hội. 

4.1. Cơ sở của sự tiếp thu bài học kinh nghiệm ảnh hưởng của 
Phật giáo đối với văn hóa đạo đức các vương triều Lý - Trần 

4.1.1. Giá trị của văn hóa đạo đức các vương triều Lý - Trần  
Thời kì Lý - Trần là thời kì phục hưng của nền văn hóa Việt cổ thời 

Văn Lang - Âu Lạc bản địa trên nền tảng của sự khôi phục độc lập dân tộc 
và sự giữ vững chủ quyền quốc gia qua những cuộc kháng chiến của Đại 
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Việt chống Tống, Nguyên thắng lợi. Vị thế độc lập về chính trị dẫn đến ý 
thức độc lập về văn hóa. Chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc, ý thức tìm 
về cội nguồn thấm đượm trong môi trường văn hóa thời Lý - Trần trên cơ 
sở những giá trị văn hóa đạo đức. 

• Nền tảng vững chắc của quá trình dựng nước và giữ nước, đấu 
tranh bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ, “Phá Tống bình Chiêm”, ba lần chiến thắng 
quân Mông - Nguyên, … đã tạo nên một nước Đại Việt hùng cường với nền 
văn hóa bản sắc, độc lập, sáng tạo và phù hợp quy luật tự nhiên. 

• Các nhà cầm quyền trong các vương triều Lý - Trần đã biết tu rèn 
đạo đức, lấy Phật giáo làm cơ sở để dựa vào dân, coi dân làm gốc. Quan hệ 
vua tôi hài hòa trong sự thống nhất giữa đạo đức và pháp luật chính là giá 
trị truyền thống của thời kì này.  

• Phật giáo nói chung và đạo đức Phật giáo nói riêng bên cạnh những 
giá trị tích cực có những hạn chế nhất định. Do vậy, các yếu tố tích cực cần 
được phát huy để tạo sự thanh bình, khoan dung trong tư duy, trong cách 
ứng xử của con người bên cạnh những biện pháp tích cực để Phật giáo 
không bị lợi dụng, nhất là vì mục đích chính trị.  

• Sự suy thoái của đạo đức các giai đoạn “cuối Lý”, “mạt Trần” vừa 
là nguyên nhân, vừa là hệ quả của sự suy thoái và tàn lụi của các vương 
triều Lý - Trần. Đây là bài học mà các vương triều đó và cả dân tộc phải trả 
một giá đắt trong lịch sử. Vấn đề là không được ngủ quên trên những thành 
công, không được lấy quá khứ hào hùng biện hộ cho hiện tại.  

Những bài học trên cũng còn nguyên giá trị đối với thời đại của chúng 
ta hôm nay. Đành rằng, sự tha hóa như một quy luật của các vương triều, 
song người ta vẫn có thể khắc phục được. 

4.1.2. Sự cần thiết “ôn cố tri tân” - đôi điều suy ngẫm 
Văn hóa luôn giữ vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp 

xây dựng đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng văn hóa đạo 
đức ngày càng có ý nghĩa quan trọng và cấp bách. Giá trị truyền thống là 
quý báu, song để có được giá trị cho cuộc sống hôm nay là bài toán được 
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đặt ra. Văn hóa hay nói đầy đủ hơn là nền văn hóa của mỗi cộng đồng, mỗi 
quốc gia dân tộc ở bất kì thời đại nào cũng là nền tảng tinh thần cho sự tồn 
tại và phát triển của dân tộc (trong đó có lĩnh vực văn hóa đạo đức). Bài học 
được rút ra là các tư tưởng chính trị, đạo đức, tôn giáo ngoại sinh cần được 
nội sinh hóa, truyền thống hóa trong quá trình giao lưu - tiếp biến để trở 
thành sản phẩm của dân tộc thì mới trở thành nền tảng tinh thần của dân 
tộc, mới trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc.  

4.2. Vận dụng những kinh nghiệm của các vương triều Lý - Trần 
trong xây dựng văn hóa đạo đức đội ngũ lãnh đạo hiện nay 

4.2.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nước về kế 
thừa, phát huy các giá trị văn hóa tôn giáo  

4.2.1.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh  
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, đối với tín đồ các tôn giáo thì đức 

tin tôn giáo và lòng yêu Tổ quốc, yêu đất nước không trái ngược với nhau. 
Tôn giáo chỉ có thể khẳng định mình khi sống giữa lòng dân tộc và dân tộc 
Việt Nam trên con đường phát triển phải biết gạn đục, khơi trong, phải biết 
khai thác, chắt lọc những giá trị văn hóa và tính nhân văn của tôn giáo, biết 
kế thừa và phát huy các giá trị đạo đức, tôn giáo.  

Với Phật giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh có những mong muốn tốt đẹp 
như đã nhắn nhủ trong thư gửi Đại hội lần thứ III Hội Phật giáo Việt Nam 
ngày 28. 9. 1964: “Tôi mong rằng đồng bào Phật giáo hãy thực hiện lời 
Phật dạy: lợi lạc quần sinh, vô ngã, vị tha, là tất cả vì lợi ích mọi người, 
không cá nhân chủ nghĩa”. 

4.2.1.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước 
Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã quan tâm tới tôn giáo và có 

những quan điểm xuyên suốt. Những quan điểm mới về tôn giáo được bổ 
sung dần và từng bước hoàn thiện qua các kì Đại hội của Đảng. Đảng xác 
định, muốn phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc phải đoàn kết được 
toàn dân, trong đó có vai trò rất quan trọng của đồng bào tôn giáo. Đại hội 
XII của Đảng tiếp tục khẳng định “phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức 
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tốt đẹp của các tôn giáo”, thực hiện đoàn kết lương - giáo. Trên tinh thần 
coi tôn giáo, tín ngưỡng không đơn thuần chỉ là vấn đề đời sống tâm linh 
mà còn là vấn đề văn hóa, đạo đức, lối sống Đảng ta nhìn nhận tôn giáo là 
một thành tố của văn hóa, có những giá trị mà công cuộc xây dựng xã hội 
mới có thể tiếp thu.  

4.2.2. Tiếp thu tinh thần Phật giáo trong việc kiến tạo văn hóa đạo 
đức xã hội 

Đạo đức Phật giáo trong thời Lý - Trần đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
nhân cách con người đương thời. Những nội dung tư tưởng của Phật giáo đã 
cung cấp những chỉ dẫn quan trọng cho các nhà tư tưởng, người nắm quyền 
các vương triều Lý - Trần trong việc quản lí đất nước, vận dụng sáng tạo 
những giáo lí Phật giáo vào đời sống thực tiễn.  

Sự tồn tại của Phật giáo trong tôn giáo Việt Nam mang ý nghĩa bảo 
lưu văn hóa. Tìm hiểu về di sản văn hóa của Phật giáo trước hết phải đề cập 
đến giá trị văn hóa, đạo đức. Đạo đức của Phật giáo thể hiện trong nhân 
sinh quan Phật giáo như đã trình bày thể hiện ở mục tiêu muốn đưa lại hạnh 
phúc và an lạc cho nhân sinh với nguyên tắc tự lực phấn đấu, từ bi, hỉ xả, 
gương mẫu và mô phạm. Những điều cấm kị, răn dạy trong Phật giáo, vì 
vậy, mang giá trị đạo đức và nhân văn sâu sắc.  

4.2.3. Quan tâm xây dựng văn hóa đạo đức của đội ngũ lãnh đạo 
quản lí đất nước hiện nay 

Đội ngũ lãnh đạo bao gồm những người lãnh đạo có tầm nhìn và biết 
sử dụng quyền lực của mình để gây ảnh hưởng cho những người đi theo 
thực hiện tầm nhìn đó. Đó phải là những người tài năng, có phẩm chất đạo 
đức tốt. Về xây dựng, phát triển văn hóa, con người, Đại hội XII nhấn 
mạnh: Các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng 
đặc biệt của văn hóa, con người; Phải thực hiện có kết quả mục tiêu xây 
dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến 
chân - thiện - mĩ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa 
học.  
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Bài học của cha ông từ việc tiếp nhận giá trị Phật giáo trong văn hóa 
đạo đức từ một thời kì lịch sử cụ thể, bởi các vương triều có các vị vua 
quan, tướng lĩnh thầm nhuần tư tưởng Phật giáo giúp chúng ta nhận thức rõ 
hơn các giá trị tốt đẹp của Phật giáo. Con người thời đại Lý - Trần, đặc biệt 
trong các vương triều đã có được những “chỉ dẫn” từ thế giới quan, nhân 
sinh quan Phật giáo trong quản lí và điều hành đất nước. Trau dồi đạo đức 
theo luân lí Phật giáo, hầu hết các vị vua đều đã sống cuộc đời đạo hạnh, 
yêu thương muôn dân. Trong quá trình ấy, những nhân cách văn hóa đạo 
đức tiêu biểu đã được hình thành cho một thời đại vẻ vang, thể hiện sâu sắc 
vai trò của Phật giáo đối với việc góp phần giáo dục, đào tạo nên những con 
người có tài năng và phẩm chất đạo đức cho dân tộc luôn là bài học có giá 
trị cho xây dựng nhân cách của cán bộ, đảng viên, công chức của Đảng và 
Nhà nước hiện nay. 

Chọn cán bộ: người tài hay người nhà là một vấn đề được đặt ra khi 
trên thực tế có nhiều cán bộ cấp cao đến cấp cơ sở đã đề bạt những người 
thân vào nắm các chức vụ của cơ quan lãnh đạo, quản lí ngành hoặc các địa 
phương mà dư luận đã lên tiếng. Muốn có được đội ngũ cán bộ mang trong 
mình đạo đức Hồ Chí Minh “vừa hồng”, “vừa chuyên” đòi hỏi sự quyết tâm 
lớn của Đảng, của những người nắm quyền điều hành đất nước bởi nếu 
không sẽ dẫn tới nguy hại cho đất nước.  

Sau vấn đề chọn cán bộ là sự trau dồi đạo đức người lãnh đạo: vấn đề 
tự ý thức, tự trọng cá nhân, hay biết liêm sỉ là vấn đề đặt ra hiện nay. Đó 
không chỉ là sự tự giác chính trị mà còn là một vấn đề phẩm chất của người 
cầm quyền. Bài học của các vị vua, quan trong các vương triều Lý - Trần họ 
được “giác ngộ” bởi đạo đức Phật giáo và thấm nhuần tư tưởng Thánh hiền 
(Nho giáo) đã để lại những tấm gương, những bài học về nhân cách cao 
đẹp. Câu chuyện quan Thái úy Tô Hiến Thành không tiến cử Vũ Tán 
Đường con cháu Thái hậu làm người thay thế ông (vì người đó không có 
thực tài, từng ra sức lấy lòng ông với hi vọng sẽ được ông tiến cử) trước sự 
gợi ý của chính Thái hậu thể hiện sự sáng suốt, hết lòng vì việc công của 



21 

một người đức cao vọng trọng. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đặt 
liêm sỉ của nhà quý tộc, một tướng lĩnh, một nhà cầm quyền cao hơn quyền 
lực, giàu sang những gì tồn tại hữu hạn của một con người. Đối với ông, 
nhân cách hay liêm sỉ là cái cao cả, cái thiêng liêng, cái vĩnh hằng của một 
nhà lãnh đạo quốc gia và của một Con Người (viết hoa).  

Thời kì đổi mới tạo đà cho sự phát triển của đất nước nhưng cũng tác 
động đến đạo đức chính trị, góp phần hình thành nên lối sống hưởng lạc, 
thực dụng, vv. Đội ngũ lãnh đạo cần phải thực hiện lời nói đi đôi với việc 
làm và luôn nêu gương sáng về đạo đức, lối sống; Kết hợp chặt chẽ “xây đi 
đôi với chống” trong rèn luyện đạo đức cách mạng; Tự giác rèn luyện, tu 
dưỡng đạo đức suốt đời. Có như vậy mới hoàn thiện được văn hóa đạo đức 
chính trị trong nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

4.2.4. Khắc phục những mặt trái trong việc kế thừa ảnh hưởng của 
Phật giáo đối với văn hóa đạo đức hiện nay 

Ở đây luận án muốn đề cập đến việc khắc phục mặt trái của việc kế 
thừa ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn hóa đạo đức của chúng ta hiện 
nay, chứ không bàn đến mặt trái (nếu có) của Phật giáo. Đó là thói đạo đức 
giả lợi dụng Phật giáo (tư tưởng, tinh thần đạo đức) lừa dối xã hội, để “vinh 
thân phì gia” mà tục ngữ Việt Nam đã tổng kết “khẩu Phật, tâm xà” hay 
“miệng nam mô, bụng một bồ dao găm” của một bộ phận nào đó trong xã 
hội. Đặc biệt trong đó có một số bộ phận không ít, không nhỏ cán bộ, công 
chức, đảng viên của Đảng và Nhà nước tha hóa về tư tưởng, đạo đức và lối 
sống như các văn kiện của Đảng đã chỉ ra.  

Vấn đề thứ hai đặt ra và cần khắc phục sự gia tăng về số lượng các nhà 
tu hành Phật giáo đang là hiện tượng gây sự chú ý trong xã hội. Điều đáng 
nói cách hành xử của họ như một nghịch lí đối với Phật giáo thời đại Lý - 
Trần, khi mà nhiều nhà quý tộc thực sự (như vua Lý, vua Trần và các quan 
lại cao cấp) tự nguyện “Phật tử hóa”, từ bỏ địa vị thế tục cao sang đi tu, 
sống một cách thanh đạm. Do vậy, việc phê phán Phật giáo thời Lý - Trần 
là một việc làm mà chúng ta phải suy ngẫm, đúng như nhận xét của Nguyễn 
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Tài Thư: các nhà Nho thời bấy giờ công kích Phật giáo để bóc trần những 
hậu quả và tệ nạn mà Phật giáo đã gây ra cho đời sống hiện thực, cũng như 
ảnh hưởng xấu của Phật giáo đến sự tiến bộ xã hội. 

Trên đây vừa là những bài học, vừa là những vấn đề đáng suy ngẫm và 
cần bàn luận khi nghiên cứu đề tài của luận án này. 

Tiểu kết  
Từ bài học về Phật giáo đối với văn hóa đạo đức các vương triều Lý - 

Trần ta thấy Phật giáo với những giá trị tích cực luôn là lực lượng hỗ trợ 
đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ nền độc lập của đất nước, chống 
lại sự xâm lăng và đồng hóa của các thế lực ngoại bang, trở thành một trong 
những động lực để phát triển xã hội đã không chỉ tác động đến văn hóa đạo 
đức các vương triều Lý - Trần mà còn tác động tới văn hóa đạo đức chính 
trị trong thời đại ngày nay.  

Để phát huy tác động tích cực của Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam 
hôm nay, cần nâng cao nhận thức về việc kế thừa và phát huy vai trò của 
Phật giáo theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, phát huy những mặt tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực để xây 
dựng con người mới. Suy ngẫm và bàn luận để tiếp thu những tư tưởng, đạo 
đức tốt đẹp của Phật giáo, phát huy các hoạt động mang tính văn hóa của 
Phật giáo trong đời sống xã hội, đặc biệt là xây dựng nền văn hóa đạo đức 
hiện nay là nội dung luận án đã đề cập trong chương này. 

 
KẾT LUẬN 

1. 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 
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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.  

2. Thời đại Lý - Trần như đã tìm hiểu là thời đại đánh dấu sự phát triển 
rực rỡ của Phật giáo ở Việt Nam, được ghi lại bởi thành tựu trên nhiều lĩnh 
vực, nổi bật là sự ổn định, phát triển đất nước. Dấu ấn “đức trị” được ghi lại 
từ những thành tựu ấy. Dưới góc nhìn văn hóa, văn hóa đạo đức các vương 
triều Lý - Trần thoát khỏi khuôn khổ quân chủ chuyên chế hà khắc, đã có 
một sự kéo dịch khoảng cách, gần gũi với cuộc sống đời thường của người 
dân nước Việt bởi những giá trị nhân văn, bởi những thành tựu trong xây 
dựng đất nước và chiến công trong bảo vệ độc lập, tự chủ dân tộc.  

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.  

3. 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. Phật 
giáo ở Việt Nam có lúc thịnh, lúc suy song đã có được vị trí quan trọng và 
đóng góp tích cực trong đời sống người Việt, trong sự ổn định và phát triển 
đất nước.  

4. Trong 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. Hòa mình trong dòng chảy hội nhập, Việt Nam vừa đứng trước một cơ 
hội cực kì to lớn vừa đứng trước những thách thức hết sức lớn lao. Muốn 
hoàn thành nhiệm vụ, điều then chốt là làm sao cho mỗi con người Việt 
Nam ta đều được phát triển toàn diện, hài hòa về nhân cách. Chúng ta 
không những phải học tập tri thức khoa học kĩ thuật tiên tiến mà còn rất cần 
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phải nắm bắt được tri thức khoa học nhân văn. Khoa học nhân văn mách 
bảo chúng ta con người là gì và con người có bản chất như thế nào, mách 
bảo chúng ta cách 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. 

5. Với các nội dung đã thực hiện, đi từ tổng quan tình hình nghiên cứu, 
cơ sở lí luận, phương pháp nghiên cứu đến tìm hiểu về các vương triều Lý - 
Trần với tác động của Phật giáo trong văn hóa đạo đức, luận án đưa ra một 
số bài học kinh nghiệm và giải pháp phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật 
giáo từ một giai đoạn cụ thể. NCS mong rằng luận án 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.  

Sự tác động của Phật giáo đối với văn hóa đạo đức các vương triều Lý 
- Trần mang rõ nét đặc điểm của Phật giáo ở Việt Nam, đặc điểm của tôn 
giáo, tín ngưỡng Việt Nam, giúp chúng ta hiểu được một mặt quan trọng 
của lịch sử văn hóa và tư tưởng nước nhà. Từ những đóng góp tích cực, tầm 
vóc của Phật giáo Việt Nam dần dần được khẳng định. Một thời đại mới 
đang mở ra với những thách thức của quá trình hội nhập và phát triển. Cùng 
với tinh thần Phật giáo và những tư tưởng tiến bộ của các tôn giáo nói 
chung, văn hóa Việt Nam sẽ có thêm sức mạnh trong quá trình gìn giữ và 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều kì 
vọng.  
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