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DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 
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 CNH - HĐH    Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa 
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ĐTH      Đô thị hóa 

XHCN    Xã hội chủ nghĩa 

GHPG    Giáo hội Phật giáo 

GHPGVN    Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

Nghiên cứu văn hóa đạo đức nói chung và văn hóa đạo đức Phật giáo 

nói riêng có vai trò hết sức quan trọng về lý luận và thực tiễn. 

 Về lý luận, văn hóa đạo đức là lĩnh vực then chốt của văn hóa tinh thần 

xã hội; là nền tảng tinh thần xã hội. Một xã hội sẽ bị suy yếu và sụp đổ nếu 

không có một nền tảng tinh thần vững chắc. Mặt khác, văn hóa đạo đức thể 

hiện trình độ và tính chất nhân văn của nền văn hóa tinh thần ở mỗi cộng 

đồng, mỗi thời đại khác nhau.  

Về thực tiễn, sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH) 

và đô thị hóa (ĐTH) mà chúng ta đang tiến hành hơn 20 năm qua cũng đặt ra 

nhiều vấn đề cấp thiết, cần phải nghiên cứu về văn hóa đạo đức: 

Thứ nhất, đất nước ta tiến hành CNH - HĐH và ĐTH trên nền tảng một 

nước nông nghiệp lạc hậu, hiện nay nông dân vẫn chiếm đại đa số (khoảng 

70% dân số). Đi đôi với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế - xã hội, trên lĩnh vực 

văn hóa, chúng ta phải chuyển đổi nền văn hóa đạo đức xã hội truyền thống 

nông dân - nông nghiệp - nông thôn sang nền văn hóa đạo đức của xã hội 

CNH - HĐH; chuyển đổi nền văn hóa đạo đức của thời kỳ tập trung, bao cấp, 

kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tự 

hạch toán kinh tế [Xem 36, tr. 7]. 

Thứ hai, công cuộc CNH - HĐH của các nước châu Á và Việt Nam 

đang tiến hành theo con đường “đi tắt, rút ngắn”, một mặt đã tạo đà cho sự 

tăng trưởng vượt bậc của nền kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, tạo 

sự năng động cho các cá nhân. Song, mặt trái của đô thị hóa “nóng” và kinh tế 

thị trường, cũng đã làm nảy sinh những bất cập. Đặc biệt là, sự lệch chuẩn 

đạo đức ở một bộ phận người dân.  
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Thứ ba, sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa 

(XHCH) đòi hỏi, nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện những con người mới có 

nhân cách đạo đức, nhất là xây dựng đội ngũ thanh, thiếu niên trở thành con 

người có tri thức, có đạo đức (vừa hồng, vừa chuyên). 

Thứ tư, nghiên cứu đạo đức Phật giáo là một vấn đề hết sức quan trọng. 

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tín ngưỡng truyền thống là yếu tố hình 

thành nên bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Tuy nhiên, tôn giáo  cũng là yếu tố 

góp phần không nhỏ vào sự hình thành bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia. Do 

du nhập và tồn tại lâu đời nên Phật giáo ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn 

hóa vật chất và tinh thần của người Việt Nam trên mọi phương diện chính trị, 

xã hội, văn hóa, đặc biệt là đạo đức.  

Đạo đức Phật giáo bao gồm giá trị đạo đức, ý thức đạo đức, hành vi 

đạo đức, quan hệ đạo đức, cùng toàn bộ các phương tiện, thiết chế truyền bá 

và giáo dục đạo đức của Phật giáo trong xã hội. Ngoài ra, đạo đức Phật giáo 

còn có các yếu tố khác như phong tục tập quán, lễ nghi... của Phật giáo. 

Đạo đức Phật giáo được bảo lưu như một lối sống, nếp sống, một thói 

quen suy nghĩ, giao tiếp và hòa nhập vào nền văn hóa của dân tộc trong đó có 

quận Long Biên Hà Nội. Những nguyên tắc, giá trị, chuẩn mực của Phật giáo 

như Ngũ giới, Thập thiện, Lục hòa, Lục độ…, nhằm hướng tới loại bỏ những 

điều ác; thực hiện các điều thiện, điều lành; giữ ý thanh tịnh bằng cách đoạn 

tuyệt với mọi thứ ô nhiễm. Hành vi đạo đức Phật giáo đóng vai trò quan trọng 

nhằm tiến tới thực hiện nó trong đời sống xã hội. Phật giáo khuyên người ta tu 

tập, phát huy tiềm năng, nội lực của mỗi cá nhân, vượt qua khó khăn, thử 

thách để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, bình an cho mọi người.  

 Trong điều kiện đất nước CNH - HĐH và toàn cầu hóa (TCH), nhiều tư 

tưởng của Phật giáo vẫn còn giữ nguyên giá trị. Tư tưởng nhân ái, cứu nhân 

độ thế, vị tha của Phật giáo có tác dụng bồi đắp, làm phong phú thêm đạo lý 
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của người Việt Nam là lòng nhân từ, thương người như thể thương thân; tư 

tưởng, hỷ xả là liều thuốc làm trong sáng đời sống tinh thần, đời sống tâm linh 

của Phật tử Việt Nam, trước áp lực của quá trình CNH - HĐH, ĐTH dồn dập 

và cạnh tranh khốc liệt của lợi nhuận; tư tưởng khoan dung, hòa bình, khuyến 

thiện, ngừa ác, có tác dụng thức tỉnh lương tri con người, làm cho con người 

được sống trong hòa bình, yêu thương, chủ động phòng ngừa cái ác và hiểm 

họa chiến tranh hủy diệt bằng hạt nhân, khủng bố quốc tế và xung đột tôn 

giáo [Xem 5].  

Những năm gần đây, đạo đức Phật giáo có điều kiện thấm sâu hơn vào 

trong quần chúng nhân dân khi Phật giáo tham gia “nhập thế”. Các nhà sư tích 

cực tham gia vào những hoạt động xã hội, đạo đức, y tế, giáo dục… của cộng 

đồng; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vận động quần chúng tham gia vào 

các công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng chùa chiền với 

nhiều tỉ đồng, cùng các hoạt động từ thiện và sinh hoạt văn hóa khác... Qua đó 

cho thấy, Phật giáo đã và đang góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng đất 

nước, xây dựng con người mới, bảo tồn văn hóa dân tộc.  

Trước yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng đất nước và trước thực 

trạng nền đạo đức của nước ta đang có những bất cập như vừa nêu trên, đã đặt 

ra sự cấp thiết cần tiếp tục nghiên cứu những giá trị tinh thần của Phật giáo 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, đặc biệt là đạo đức 

Phật giáo đối với người dân.  

Điều này càng có ý nghĩa hơn khi trên thực tế, còn thiếu vắng các công 

trình nghiên cứu về đạo đức Phật giáo dưới góc độ tôn giáo (trong đó đề cập 

đến thực hành tôn giáo ở những địa bàn cụ thể).  

Hơn nữa là một người tu hành, với hơn 40 năm gắn bó với ngôi chùa 

Bồ Đề và mảnh đất Long Biên, tôi đã tận mắt chứng kiến những đổi thay của 

mảnh đất này, cũng đã đồng hành cùng nhân dân nơi đây trải qua biết bao 
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thăng trầm của lịch sử, tôi thật sự có những hiểu biết và tình cảm sâu sắc 

với mảnh đất và con người Long Biên. Tôi nhận thấy vùng đất này hội tụ 

đủ những điều kiện điển hình cho nghiên cứu. Và cũng mong muốn nghiên 

cứu của mình sẽ góp phần thiết thực hữu ích cho đời sống nhân dân quận 

Long Biên. 

Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài “Đạo đức Phật 

giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận Long Biên, Hà Nội” làm đề 

tài Luận án tiến sĩ.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ về văn hóa, văn hóa đạo đức,  

đạo đức Phật giáo; phân tích và làm sáng tỏ vai trò của đạo đức Phật giáo 

đối với văn hóa đạo đức của người dân quận Long Biên, Hà Nội. Từ đó, dự 

báo xu hướng phát triển của đạo đức Phật giáo, đề xuất những giải pháp, 

kiến nghị nhằm phát huy giá trị đạo đức Phật giáo ở quận Long Biên trong 

những năm tới. 

Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực hiện mục đích trên, luận án có nhiệm vụ: 

- Khái quát nội dung lý luận của đạo đức Phật giáo và văn hóa đạo đức 

người dân quận Long Biên, Hà Nội. 

- Phân tích rõ vai trò của đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức 

của người dân quận Long Biên, Hà Nội thể hiện qua hành vi đạo đức của giới 

tu sĩ Phật giáo và hành vi đạo đức của tín đồ Phật tử tại gia.  

- Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, luận án dự báo về xu hướng vận 

động của đạo đức Phật giáo ở quận Long Biên trong những năm tới, từ đó đưa 

ra giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy mặt tích cực các giá trị đạo đức Phật 

giáo người dân quận Long Biên, Hà Nội nói riêng, người dân trong xã hội 

Việt Nam nói chung. 



 
9 

3. Đối tƣợng, phạm vi và địa bàn nghiên cứu của luận án  

-  Đối tượng nghiên cứu: đạo đức Phật giáo và văn hóa đạo đức người 

dân quận Long Biên, Hà Nội. 

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Về không gian: Luận án nghiên cứu về đạo đức Phật giáo (Phật giáo 

Bắc Tông), trong đó có việc thực hành đạo đức tại địa bàn quận Long Biên, 

Hà Nội. Luận án chọn 2 phường cụ thể để nghiên cứu. Đó là phường Bồ Đề 

và Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Đặc biệt, địa bàn phường Bồ Đề, nơi 

có chùa Bồ Đề là nơi tác giả trụ trì, sẽ đặc biệt được chú ý tiến hành nghiên 

cứu sâu.  

+ Về thời gian nghiên cứu: Luận án phân tích, đánh giá ảnh hưởng của 

đạo đức Phật giáo trong đời sống văn hóa đạo đức của người dân tại quận 

Long Biên, Hà Nội giai đoạn từ năm 1990 đến nay, bởi năm 1990 với sự ra 

đời của nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đã mở đầu thời kỳ đổi mới về công 

tác tôn giáo. 

+ Luận án nghiên cứu chủ yếu dưới góc độ: Vai trò đạo đức Phật giáo 

với văn hóa đạo đức người dân, nên chủ yếu đề cập đến những mặt tích cực 

của đạo đức Phật giáo đóng góp cho văn hóa đạo đức người dân, theo nghĩa 

hiểu vai trò là kết quả của chức năng xã hội mà Phật giáo đã thực hiện.  

4. Đóng góp của luận án 

- Về lý luận:  

+ Luận án góp phần vào việc làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các yếu tố 

trong kiến trúc thượng tầng: đạo đức Phật giáo và đạo đức người dân; mối quan 

hệ giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội, đặc biệt là sự tác động ngược trở lại của 

ý thức (đạo đức) đến tồn tại (thông qua hoạt động thực tiễn) của con người.  
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+ Luận án góp phần vào việc định hình, xây dựng đạo đức con người 

mới trong điều kiện xã hội mới - một xã hội hiện đại, văn minh.  

- Về thực tiễn:  

Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và giảng 

dạy về tôn giáo, tôn giáo và văn hóa nói chung; Phật giáo, Phật giáo  và văn 

hóa Việt Nam nói riêng; cho việc hoạch định chính sách đối với tôn giáo của 

Đảng và Nhà nước. 

5. Nguồn tài liệu của luận án 

- Tài liệu chính của luận án là những tác phẩm, bài viết nghiên cứu về 

văn hóa đạo đức Phật giáo; các tư liệu điền dã, gồm phỏng vấn sâu, điều tra hồi 

cố, các ghi chép quan sát, tham dự...  

- Các báo cáo tổng kết, số liệu thống kê của cấp ủy, chính quyền và các 

ban ngành đoàn thể ở các địa phương được khảo sát.  

- Luận án kế thừa những kết quả nghiên cứu trong nước và ngoài 

nước về vấn đề đạo đức, đạo đức Phật giáo; văn hóa đạo đức nói chung 

và đời sống văn hóa đạo đức người dân quận Long Biên, Hà Nội hiện 

nay nói riêng.  

6. Bố cục của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phục lục, nội 

dung chính của luận gồm 4 chương, 9 tiết. 
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