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Nội dung trang thông tin tóm tắt 

1. Những kết luận mới 

- Phật giáo Nam tông có sự ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hoá vật chất và tinh 

thần của cộng đồng cư dân Khmer. Sự biến đổi trong đời sống văn hóa của các tu sĩ Phật giáo 

Nam tông Khmer ở Tây Nam Bộ là sự biến đổi trên nhiều lĩnh vực trong đó lĩnh vực văn hóa 

nhận thức, văn hóa ứng xử, văn hóa tổ chức, là sự biến đổi mang tính cơ bản nhất. 

- Những biến đổi này đi từ từ yếu kém lên vững mạnh, từ rời rạc lên chặt chẽ và phù 

hợp với thời đại, với quy luật phát triển chung của xã hội, với tình hình biến đổi chung của 

đất nước.  

2. Những ý kiến, nhận định riêng của tác giả 

- Sự biến đổi trong đời sống văn hóa của các tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer chịu sự 

tác động chung của hoàn cảnh thực tế biến đổi xã hội.Sự biến đổi này thể hiện tinh thần nhập 

thế của Phật giáo Nam Tông Khmer tích cực góp phần vào việc củng cố bản sắc văn hóa 

dân tộc, thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.  

- Mặt tích cực của những biến đối này là mở rộng mội trường hoạt động, tăng khả năng 

tiếp cận khoa học- kỹ thuật và hội nhập với tu sĩ Phật giáo Nam tông trên Thế giới; Mặt tiêu 

cực của những biến đổi này là nguy cơ đánh mất giới luật nhà tu, giáo lý cơ bản của Phật giáo 

Nam tông Khmer. 

- Quá trình biến đổi đời sống tu sĩ Nam tông Khmer ở Tây Nam Bộ đang và sẽ diễn ra 

với t tốc độ nhanh chóng trong tương lai do những tác động từ chính sách nâng cao dân trí, 

xóa đói giảm nghèo. Điều cần thiết trong tương lai là tăng cường mối quan hệ giữ sư sãi với 

cộng đồng người dân Khmer nhằm thực hiện phương châm “dân giàu, nước mạnh”. 

3. Tính ứng dụng trong thực tiễn của đề tài  

Kết quả nghiên cứu của luận án giúp người đọc hiểu hơn về cuộc sống vật chất và tinh 

thần của tu sĩ Phật giáo Nam Tông Khmer,  giúp các ban ngành đoàn thể phụ trách về tôn 

giáo nắm bắt và đưa ra các hoạch định trong tương lai; là nguồn tài liệu tham khảo cho học 

tập, giảng dạy và nghiên cứu về Phật giáo Nam tông Khmer ở Tây Nam bộ trong giai đoạn 

hiện nay.  
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