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Trên cơ sở kế thừa kết quả của các học giả đi trước, việc nghiên cứu đề tài “Phật giáo 

Việt Nam thời Minh Mạng (1820 – 1840)” đã có những đóng góp mới về khoa học và thực 

tiễn sau: 

- Luận án là kết quả của một quá trình nghiên cứu có tính hệ thống của tác giả, được 

hoàn thiện và bổ sung bằng các tư liệu mới phát hiện. Đó là các tư liệu điền dã, bao gồm các 

văn bia, minh chuông, văn bản Hán Nôm … liên quan đến việc xây dựng chùa chiền, tiểu sử 

của các danh tăng, các sắc, chiếu dụ của triều đình. Trước đây, do nhiều nguyên nhân, các 

bộ sách chữ Hán do chính thiền sư đương thời biên soạn ít được các tác giả đi trước quan 

tâm khai thác thì nay chúng tôi đã bỏ nhiều công sức biên dịch và sử dụng có hiệu quả 

nguồn tư liệu này. Bên cạnh đó, tác giả đã khai thác các bản gốc tư liệu Châu bản triều 

Nguyễn liên quan đến đề tài và cập nhật các tài liệu mới là các đề tài khoa học các cấp, các 

hội thảo khoa học, các bài viết trong thời gian gần đây. Có thể nói, đóng góp đầu tiên của 

luận án là đã cung cấp tư liệu về Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng một cách có hệ thống, 

phong phú, đa dạng về loại hình và có giá trị sử liệu cao. 

- Luận án đã chứng minh được sự chấn hưng của Phật giáo thời Minh Mạng trên một số 

phương diện. Đây là một đóng góp mới bởi lâu nay các nhà nghiên cứu về lịch sử Phật giáo 

Việt Nam đều cho rằng giai đoạn từ thế kỉ XIX đến trước phong trào chấn hưng Phật giáo đầu 

thế kỉ XX, Phật giáo Việt Nam đã sa sút và khủng hoảng. Từ đó, luận án cũng góp phần đánh 

giá lại chính sách của triều Nguyễn nói chung và triều Minh Mạng nói riêng đối với Phật giáo.  

- Một đóng góp nữa của luận án là đã chỉ ra được những đặc điểm riêng có, đồng thời 

khẳng định những khía cạnh tích cực của Phật giáo thời Minh Mạng, qua đó, góp phần lấp 

được khoảng trống trong nghiên cứu lịch sử Phật giáo dân tộc, đồng thời, giúp minh định 

vai trò quan trọng của Phật giáo không chỉ ở quá khứ mà cả trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ đất nước hôm nay. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng sẽ cung cấp cho các cơ quan nhà nước những bài 

học kinh nghiệm hữu ích trong xây dựng chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp để quản 

lí tôn giáo; đồng thời đây cũng là cơ sở để các tổ chức Phật giáo và người dân địa phương 

tiếp tục kế thừa truyền thống, gạn đục khơi trong cùng chung tay với nhà nước phát triển 

Phật giáo trong bối cảnh mới. 

      Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2016 

       Nghiên cứu sinh 
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New scientific contributions of thesis: 

- The first contribution of the thesis was to produce documents about the Buddhism under 

Minh Mang dynasty systematically, extensively, which contains diverse types and has high 

historical values.  

- The thesis has proven the prosperity of Buddhism under Minh Mang in several 

facets. This is a new contribution because since a long history, Buddhism researchers have 

claimed that before the nineteenth century till the Buddhist revival movement of the early 

twentieth century, Buddhism in Vietnam has declined and faced crisis. In addition, the 

thesis also contributed to reassess the policies of the Nguyen Dynasty in general and Ming 

Mang Dynasty in particular regarding to Buddhism.  

- A further contribution of the thesis is to point out specific characteristics, and at the 

same time confirming the positive aspects of Buddhism in Minh Mang, thereby, 

contributing to fill the gap in historical research of Buddhist nations. Simultaneously, it also 

helps clarify the important roles of Buddhism not only in the past but also in the cause of 

building and defending the country today. 

- The results of the research will also give state agencies the useful lessons learned in 

building guidelines, policies and appropriate solutions to manage religions. At the same 

time, it is also the basis for Buddhist organizations and local people to continue to inherit 

the traditions and to join hands with the government to foster the development of Buddhism 

in the new context.  

 


