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Tóm tắt: 

 

Minh Mạng – vị vua thứ hai của triều Nguyễn, tuy là một nhà nho học nhưng lại có nhiều 

thiện cảm với Phật giáo. Trong những năm cầm quyền của mình, nhà vua đã dành khá nhiều 

ưu ái cho tôn giáo này, chùa chiền được trùng tu, xây dựng khắp cả nước, các sinh hoạt Phật 

giáo được tổ chức thường xuyên và quy mô, đặc biệt, ông rất quan tâm đến đội ngũ Tăng sĩ 

– lực lượng có vai trò quyết định trong truyền bá và phát triển đạo Phật ở Việt Nam. Bài viết 

này sẽ phân tích nội dung cơ bản, điểm tích cực và hạn chế của công tác quản lý tăng sĩ của 

triều Minh Mạng. Qua đó, giúp chúng ta hiểu hơn thái độ ứng xử của triều Minh Mạng đối 

với Phật giáo, đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý sư tăng hiện nay.     
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Abstract 

Although Minh Mang - the second king of Nguyen dynasty - was a Confucian scholar, he 

was very interested in Buddhism. During his reign, this King had a lot of preferential 

policies with Buddhism. As a result, many pagodas were restored and built all over the 

country; many Buddhism activities were organized regularly. Particularly, he was very 

interested in Buddhists, who had important role in spreading and developing Buddhism in 

Vietnam. This article analyses basic content as well as positive points and drawback of 

Buddhist management under Minh Mang’s reign with a view to helping to understand 

attitude of Minh Mang King towards Buddhism, and to draw out experience lessons for 

managing Buddhists nowadays.   
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