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1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐẶNG THỊ ĐÔNG  2.Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh:  16/12/1987     4. Nơi sinh: Nam Định 

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 1265/ QĐ-ĐHHĐ, Trường Đại học Hồng 

Đức, Thanh Hóa, ngày 12 tháng 8 năm 2015 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gian hạn theo số 2119 QĐ/ĐHHĐ 

ngày 20, tháng 12, năm 2019 

7. Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong thơ Việt Nam từ 1945 đến 

nay (khảo sát qua một số tác giả tiêu biểu) 

8. Chuyên ngành:   Văn học Việt Nam    9. Mã số: 9.22.01.21 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:   
Hướng dẫn chính:  PGS.TS Lê Tú Anh 
Hướng dẫn phụ: PGS.TS Nguyễn Viết Ngoạn 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

 - Bước đầu đã khảo sát được ảnh hưởng của triết lý Phật giáo đến các tác giả thơ 

Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Chỉ ra được những tiền đề tiếp nhận triết Phật trong thơ 

Việt Nam từ những tiếp nối truyền thống trong văn học dân tộc, bối cảnh lịch sử, xã hội, 

văn hóa, giáo dục và thông qua tìm hiểu những tác giả tiêu biểu; ảnh hưởng của triết lý 

Phật giáo trong các chặng đường phát triển của thơ Việt Nam từ 1945 đến nay.  

 - Luận án chọn lọc được các tác phẩm tiếp thu ảnh hưởng của triết lý Phật trong 

văn học Việt Nam, từ văn học dân gian đến văn học viết, rà soát được các tác giả thơ và 

các bài thơ chịu ảnh hưởng của triết lý Phật giáo từ 1945 đến nay. Kết quả này vừa giúp 

cá nhân có cái nhìn xuyên suốt và hệ thống về vấn đề, vừa là tư liệu cho người đi sau tìm 

hiểu về mối liên hệ giữa văn học và Phật giáo.   

-Luận án cũng là lần đầu tiên quan tâm thơ Việt Nam từ 1945 đến nay dưới một góc 

nhìn mới – phương diện tâm linh, tôn giáo mà hiện còn ít người quan tâm, khám phá. 

Dưới góc nhìn của triết lý Phật giáo, luận án chỉ ra vẻ đẹp đa chiều cả về nội dung và 

nghệ thuật của thơ Việt Nam giai đoạn 1945 đến nay. Trong đó, nghệ thuật sử dụng các 
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thuật ngữ Phật học – các pháp số chuyên biệt, ngôn ngữ trộn hòa vô trụ, cách xưng hô mờ 

nhòe vô ngã, bút pháp liên tưởng tương duyên là khá mới mẻ từ trước đến nay khi khai 

thác về thơ Việt Nam hiện đại chịu ảnh hưởng bởi Phật giáo. 

-Trên cơ sở phân tích những ảnh hưởng của triết lý Phật giáo, đề tài góp phần định 

hướng cách tiếp cận mới về thơ Việt Nam hiện đại, khẳng định có một bộ phận thơ chịu 

ảnh hưởng bởi Phật giáo, thơ tiếp thu triết lý Phật giáo khiến thơ hiện đại sâu sắc và hấp 

dẫn hơn trên mọi phương diện lý thuyết cũng như ứng dụng giải quyết các vấn nạn xã 

hội, nhất là trên phương diện đạo đức. 

-Luận án cũng đã liệt kê được các tác giả thơ hiện đại chịu ảnh hưởng bởi triết lý 

Phật từ 1945 đến nay, phân nhóm các tác giả chịu ảnh hưởng trực tiếp là những tu sĩ xuất 

gia và nhóm tác giả chịu ảnh hưởng gián tiếp là nhóm tác giả tại gia cư sĩ hoặc trí thức và 

một số tác giả tuy không cố ý viết thơ mang cảm quan triết Phật nhưng cảm hứng thơ có 

nhiều điểm tương đồng. Các nhóm tác giả này phong phú ở cả ba miền, ở các hệ phái, cả 

trong và ngoài nước. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

- Nhìn chung nội dung thơ Việt Nam hiện đại chịu ảnh hưởng triết lý Phật 

giáo từ 1945 đến nay đều bất hại và tích cực, những giá trị nhân sinh quan đẹp đẽ 

có vai trò tác động lớn đến việc hình thành và phát triển nhân sách con người Việt 

Nam thời hiện đại, giữ gìn những truyền thống văn hóa tốt đẹp, nuôi dưỡng những 

hạt giống trong tâm hồn sống tích cực và hướng thiện, phát huy tối đa khả năng tự 

lực, tin tưởng vào chính mình, luôn hướng về ánh sáng sống phụng hiến, đầy lùi 

các căn bệnh trầm cảm, giữ gìn sự quân bình trong sánh nơi tâm hồn và nhận thức, 

niềm tin nơi tha nhân, luôn an tâm định trí, yêu mến cái đẹp, an vui trong mọi hoàn 

cảnh, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết trong gia đình và xã hội, yêu chuộng hòa bình, 

cảm thông với các đau khổ trên thân và tâm của nhân loại, sẵn sàng hi sinh và cứu 

giúp, mở rộng lòng yêu thương con người, thể hiện Phật giáo luôn “ích nước lợi 

nhà”.  
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-Trong suốt chiều dài lịch sử nước nhà cho thấy, khi đất nước thịnh thì Phật 

giáo cũng được phát triển, đất nước lâm nguy Phật giáo cũng khó bề tồn tại nhưng 

những tư tưởng Phật học luôn có sức sống tiềm tàng trong tâm hồn người dân bao 

thế hệ; có lẽ bởi tâm hồn người Việt Nam mang nhiều nét tương đồng với những 

triết lý Phật giáo, mảng thơ đã cho thấy đặc điểm này.  

-Ảnh hưởng Phật giáo trong thơ từ 1945 đến nay rất nhiều nhưng chủ yếu 

nghiêng về nhân sinh quan, nhất là khai thác về con người với mọi cung bậc của 

cuộc sống. Thẩm mỹ bắt nguồn từ cái đẹp nơi con người. Thơ cũng là cái đẹp, cái 

đẹp của nghệ thuật ngôn từ chuyển tải cái điều tác giả muốn gửi gắm. Thơ dưới 

ảnh hưởng của triết Phật tuy bàn đến thuyết vô thường, vô ngã, nhân duyên, nhân 

quả, nghiệp báo, luân hồi,… nhưng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề “con 

người”, giải quyết khổ đau sanh tử. Đạo Phật vì vậy mà không phải yếm thế, bởi 

luôn mong muốn hành giả khám phá ra chính mình và đủ sức ban rải chân lý an vui 

đến mọi người.  

-Khai thác chất triết học Phật giáo trong thơ có thể thấy tính trí tuệ soi sáng 

tinh thần từ bi rất cao, là tinh thần “nhập thế” phụng hiến cuộc đời, tinh thần “Phật 

pháp tại thế gian không lìa thế gian mà giác ngộ”, khuyến khích thái độ “như hoa 

sen trong bùn”; cho thấy gôn ngữ chỉ như “ngón tay chỉ trăng” vì niết-bàn là bất 

khả tư nghì, không nên quá chú trọng ngôn ngữ; và đôi khi cái đẹp của bản thể nằm 

trọn vẹn ngay trong ngôn từ. Thơ vì vậy tác động tích cực đến tư tưởng của chính 

tác giả và độc giả, đến văn học và cuộc đời, góp phần “hoằng pháp lợi sanh”, vừa 

mang tính chiêm nghiệm lại vừa mang tính hô hào, vừa mang tính tự bạch giãi bày 

lại vừa như để tìm đồng điệu ấn chứng, vừa như lối viết tự động lại vừa như để tùy 

duyên cho bạn đọc tiếp nhận; nhân vật trữ tình và tác giả cũng như độc giả cuối 

cùng dường như không có ranh giới. 

-Thơ Việt Nam từ 1945 đến nay chịu ảnh hưởng triết lý Phật giáo bởi nhiều 

nguyên nhân mà ảnh hưởng từ phía lịch sử, xã hội, văn hóa… cũng sâu sắc, tất cả 
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đều biện chứng. Những nhà thơ là tu sĩ Phật giáo hoặc Phật tử thuần thành luôn 

chủ động trong tiếp nhận giáo lý Phật vào trong sáng tác của mình. Tuy nhiên, 

nhiều nhà thơ, sự ảnh hưởng đậm nhạt lại tùy thuộc vào yếu tố lịch sử, xã hội, hoặc 

ảnh hưởng từ phương diện văn hóa,… Phật giáo luôn làm tốt vai trò “an dân hộ 

quốc”, thay đổi hình thức phương tiện hình thức để phù hợp với thời cuộc trên tinh 

thần kế thừa và phát triển dựa trên những triết lý căn bản chính. Hiện tại, Phật giáo 

ở nước ta có đầy đủ các hệ phái Nguyên thủy, Khất sĩ, Đại thừa, cả Nam tông 

Khmer; với đầy đủ các pháp tu thiền-tịnh-mật-luật-giáo; với phong phú màu y và 

các hình thức sinh hoạt; nhưng tất cả đều chung sống hòa hợp lấy lời Phật dạy làm 

bản đồ tu học, thống nhất trong quy định và hành động từ Hội nghị Phật giáo toàn 

quốc năm 1981. Trong suốt thời gian tiếp nhận từ văn học dân gian đến văn học 

hiện đại, đáng chú ý thời Lý - Trần với đông đảo đội ngũ các thành phần như vua 

quan, thiền sư, cư sĩ Phật tử, trí thức Nho học... sáng tác thơ Phật; đẩy nền văn học 

phát triển mạnh mẽ. Thơ ảnh hưởng triết lý Phật giáo từ 1945 đến nay diễn ra ở cả 

ba miền Nam Trung Bắc, đặc biệt thành tựu ở khu vực miền Nam và miền Trung 

rất phong phú, hiện đã tổng kết được khá nhiều công trình nghiên cứu mảng thơ 

này. Thơ chịu ảnh hưởng triết Phật không dễ thâm nhập, đòi hỏi người đọc phải 

dày công tự chiêm nghiệm. 

-Thông qua giá trị nhân văn của triết Phật, thơ góp phần làm đẹp cho đời, 

ứng dụng thiết thực vào đời sống thực tiễn, chung quy lại là phục vụ cái đẹp tinh 

túy; thơ giúp mỗi người tự tìm lại an lạc cho chính bản thân và tự chọn thái độ 

sống hay hướng đi cho cuộc đời của mình; có tác dụng đánh thức nhiều tiềm năng 

“hạt giống tâm hồn” đẹp đẽ đang ngủ chìm, tìm lại những tư duy chân chính, khai 

sáng nhiều ý niệm mới mẻ trong tâm hồn mỗi người, khẳng định thơ mảng này có 

sức mạnh giúp mỗi người tự tịnh hóa tâm hồn. Có thể nói, hiện nay, thơ mảng này 

đang góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của đất nước, giữ được những giá trị nhân văn 

tốt đẹp của dân tộc, cần được vận dụng trong việc giáo dục hình thành nhân cách 

trí tuệ cho người Việt thời hiện đại.  
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13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

-Tìm hiểu thơ thiền Việt Nam hiện đại 

-Triết học Phật giáo trong thơ Việt Nam hiện đại 

-Cảm hứng thiền học Phật giáo trong thơ các tác giả xuất gia thời hiện đại 

-Nhân sinh quan Phật giáo trong thơ các tác giả Phật tử cư sĩ thời hiện đại 

-So sánh ảnh hưởng triết lý Phật giáo trong thơ của các tác giả xuất gia và các tác 

giả tại gia thời hiện đại 

-So sánh ảnh hưởng Phật giáo trong thơ của miền Bắc với miền Nam thời hiện đại 

- Vai trò của triết lý Phật giáo trong thơ hiện đại đối với việc giải quyết các vấn 

nạn của xã hội 

-Triết lý Phật giáo trong thơ Viên Minh, Nhất Hạnh, Minh Đức Triều Tâm Ảnh, 

Như Huyễn Thiền Sư, TK Thiện Hữu, Mặc Giang, Như Nhiên Thích Tánh Tuệ; Vũ 

Hoàng Chương, Phạm Thiên Thư, Bùi Giáng, Nguyễn Đức Sơn, Quách Thoại, Dương 

Kiều Minh, Nguyễn Lương Ngọc, Nguyễn Bình Phương 

-Tìm hiểu màu sắc Phật giáo tín ngưỡng trong thơ của các tác giả tại miền Bắc từ 

1945 đến nay 

-Tìm hiểu triết lý về sự Khổ của đạo Phật trong thơ Việt Nam hiện đại và ý nghĩa 

đương đại 

-Triết lý vô ngã từ bi của Phật giáo trong thơ của các tác giả xuất gia thời hiện đại 

-Tìm hiểu giá trị nhân sinh quan Phật giáo trong thơ Việt Nam hiện đại 

-So sánh thơ hiện đại chịu ảnh hưởng triết Phật tại Việt Nam với thơ hiện đại chịu 

ảnh hưởng triết Phật tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ 

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:  

1. Đặng Thị Đông (Thích nữ Viên Giác) (2015), “Thử tìm hiểu về triết lý Phật giáo 

trong đời sống xã hội”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, (1), tr.101 – 107. 

2. Đặng Thị Đông (Thích nữ Viên Giác) (2015), “Vai trò của nhân sinh quan Phật giáo 

trong đời sống con người thời hiện đại”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, (3), tr. 108 – 112. 
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3. Đặng Thị Đông (Thích nữ Viên Giác) (2017), “Ảnh hưởng của triết lý Phật giáo đến 

cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Bùi Giáng”, Tạp chí Khoa học, Đại học Hồng 

Đức, số đặc biệt, tr. 26 – 32. 

4. Đặng Thị Đông (Thích nữ Viên Giác), (2017), “Phật giáo Hoa Nam trong hành trình 

mở đất phương Nam thế kỉ XVII”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, (33), tr.112 – 118. 

5. Đặng Thị Đông (Thích nữ Viên Giác), (2017), “Vận dụng tinh thần nhập thế của 

Phật giáo vào giải quyết những vấn nạn trong xã hội Việt Nam thời hiện đại”, Kỷ 

yếu Hội thảo quốc tế Phật giáo nhập thế và các vấn đề xã hội đương đại, Viện Trần 

Nhân Tông – Đại học Quốc gia Hà Nội & Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, tr. 226 – 

232. 

6. Đặng Thị Đông (Thích nữ Viên Giác) & Nguyễn Kim Sơn (2018), “Thực trạng và 

hướng đi cho Phật giáo Việt Nam thời hiện đại tích cực nhập thế”, Kỷ yếu Hội thảo 

quốc tế Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm – Đặc sắc tư tưởng, văn hóa, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh & Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.138 – 144. 

7. Đặng Thị Đông (Thích nữ Viên Giác), (2019), “Chất Thiền trong thơ Nhất Hạnh”, 

Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, (5), tr. 174 – 179. 

8. Đặng Thị Đông (Thích nữ Viên Giác), (2020), Tìm hiểu thơ thiền Việt Nam hiện 

đại, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 
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