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LỜI CẢM ƠN CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN 

Qua gần 6 năm học tập và nghiên nghiêm túc tại trường Đại học Hồng Đức – 

Thanh Hóa, đến nay, NCS đã hoàn thành luận án với tên đề tài “Ảnh hưởng của triết lý 

Phật giáo trong thơ Việt Nam từ 1945 đến nay (khảo sát qua một số tác giả tiêu biểu)”. 

Trước hết, NCS xin tri ân sâu sắc công lao bố mẹ đã sinh dưỡng và đã cùng 

một số họ hàng nội ngoại trợ duyên cho NCS về mọi mặt để yên tâm tu học trong 

suốt thời gian học tập làm nghiên cứu từ nhỏ đến lớn. NCS cũng tri ân những người 

thầy cô các cấp học trước đó đã khơi nguồn cảm hứng, sáng tạo, đam mê để NCS 

phát huy tinh thần nhân bản, thẩm mỹ của văn học; cảm ơn quê hương đã nuôi 

dưỡng những mầm thiện và văn hóa tốt đẹp để NCS có cái nhìn sâu hơn về thực tế, 

làm chất liệu cho ứng dụng nghiên cứu chuyên ngành; cảm ơn mọi nhận duyên 

trong cuộc đời, một vài quý đàn na tín thí trong những giai đoạn nhất định đã hộ 

pháp và một số quý huynh đệ đã luôn đồng hành. 

NCS kính tri ân sâu sắc quý Thầy tổ, nhất là cố HT Thích Minh Cảnh – Viện 

trưởng Tu Viện Huệ Quang – TP. HCM đã từ bi khai thị 4 năm Sinh viên NCS có 

điều kiện tiếp cận môi trường học thuật Phật pháp, thiền môn; kính tri ân Thư viện 

Huệ Quang do Đại đức Thích Không Hạnh quản lý đã cung cấp phong phú các 

nguồn tài liệu; kính tri ân sâu sắc quý trưởng lão hữu duyên thường xuyên khích lệ 

để NCS vượt qua những chướng duyên làm nghiên cứu song song tu học, nhất là 

HT Thích Viên Minh – chùa Bửu Quang, HT Thích Bửu Chánh – Thiền viện Phước 

Sơn, HT Thích Huệ Thiền – chùa Hội Phước, TT Thích Nhật Từ - chùa Giác Ngộ, 

Ni trưởng Thích nữ Diệu Thông – chùa Bình Quang, cố Ni trưởng Thích nữ Tịnh 

Minh – chùa Quan Âm, Ni sư Thích nữ An Mỹ… 

Cuối cùng, NCS xin tri ân sự chỉ dạy tận tình của hai giáo sư hướng dẫn trực 

tiếp, PGS.TS Nguyễn Viết Ngoạn và PGS.TS Lê Tú Anh, đã luôn quan tâm giúp đỡ, 

chỉ dạy căn kẽ các phương pháp nghiên cứu cũng như những kĩ năng học thuật trong 

nghiên cứu và cung cấp những tài liệu chuyên môn quý giá. Do một số hạn chế nhất 

định, bản luận án chắc chắn vẫn còn những thiếu sót, rất mong nhận được những ý 

kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hướng nghiên cứu.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

Tác giả kính ghi 
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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả 

nghiên cứu trong luận án là trung thực. Các tài liệu tham khảo, các trích dẫn bảo 

đảm tường minh, rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về công trình 

nghiên cứu của mình. 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Phật giáo du nhập vào nước ta khá sớm và giữ vị trí quan trọng trong 

đời sống tâm linh người Việt. Hơn 2000 năm qua, Phật giáo luôn đồng hành cùng 

dân tộc trên tinh thần “hộ quốc an dân”, có thời gian được coi là quốc giáo. Song 

hành cùng lịch sử dân tộc, Phật giáo đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống 

người Việt, trong đó có văn học. Từ văn học dân gian đến văn học viết, người ta 

đều thấy phảng phất triết lý Phật giáo, nhất là trên phương diện nhân sinh quan. 

Tuy nhiên, ảnh hưởng của Phật giáo đến văn học được thể hiện rõ nhất ở thời đại 

Lý - Trần. Với sự tham gia của một đội ngũ hùng hậu các thiền sư và cư sĩ tại 

gia, văn học Lý - Trần đã góp phần không nhỏ vào tiến trình phát triển của văn 

học dân tộc. Lịch sử văn học chứng minh, những tư tưởng của Phật giáo thể hiện 

trong thơ văn Lý - Trần luôn phù hợp với tâm hồn người Việt và chứa đựng 

nhiều triết lý nhân sinh đẹp đẽ. Tiếp thu ảnh hưởng của triết lý Phật giáo và văn 

chương truyền thống của dân tộc, thơ hiện đại Việt Nam từ 1945 đến nay trở nên 

giàu có, phong phú, hấp dẫn hơn cả về nội dung tư tưởng và cách thể hiện. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong thơ Việt Nam từ 1945 đến 

nay, người nghiên cứu có điều kiện khám phá, phát hiện những tầng sâu tư tưởng 

đẹp đẽ trong thơ ca thời hiện đại, đồng thời có thể cho thấy ít nhiều những nét 

riêng biệt của thơ giai đoạn này, nhất là trong việc phát hiện ra nhiều cung bậc 

cảm xúc của con người trên cơ sở cảm quan Phật giáo.  

1.2. Khoa học hiện đại ra đời và phát triển nhằm đem lại cuộc sống tốt đẹp 

cho con người nhưng dường như đời sống tinh thần trở lên bế tắc hơn, con người 

cảm thấy mất niềm tin nơi đồng loại, mất phương hướng, lãnh cảm, bệnh về thần 

kinh nhiều. Ứng dụng những lời dạy của đức Phật nhằm để giải thoát khỏi các 

khổ não, giúp con người trở nên thanh lương, mạnh mẽ, rộng lòng hơn khi đối 

diện với nghịch cảnh; không bị “kẹt dính” vào các “pháp” thế gian. Việc ứng 

dụng lý thuyết Phật học vào thực tiễn luôn đạt nhiều lợi ích, không chỉ cho cá 

nhân mà cả cộng đồng, rõ nhất là thực hành thiền. Thiền chỉ và thiền quán của 

Phật giáo là một trong những phương pháp tối ưu giúp con người tìm lại an lạc 
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trong tâm hồn, cân bằng lại những giá trị vật chất và tinh thần, giữ gìn sức khỏe. 

Thơ hiện đại với nội dung chuyển tải tư tưởng thiền học Phật giáo còn góp phần 

làm làm đẹp thêm cuộc sống và có đóng góp lớn trên lĩnh vực y khoa (như trị 

liệu thiền). 

1.3. Trong văn học Việt Nam từ 1945 đến nay, thơ là đối tượng nghiên cứu 

hấp dẫn. Do vậy, đã có khá nhiều công trình khái quát và chuyên sâu vào các vấn 

đề khác khau, nhưng nhìn từ phương diện ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong 

thơ thì chưa có công trình nào chuyên biệt. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài Ảnh 

hưởng triết lý Phật giáo trong thơ Việt Nam từ 1945 đến nay (khảo sát qua một 

số tác giả tiêu biểu) hy vọng sẽ góp phần làm sáng tỏ một khía cạnh đặc sắc của 

thơ Việt Nam hiện đại, mở ra cái nhìn mới mẻ, thiết thực cho tâm thức con 

người, đưa thơ hiện đại đến một tầm xa hơn trong tiếp nhận trên tinh thần Phật 

giáo, khơi nguồn cho nhiều tác giả và độc giả sau này lấy cảm hứng, góp phần 

phát triển nhân cách toàn vẹn con người Việt Nam thời hiện đại.  

2. Mục đích nghiên cứu 

Với tên đề tài Ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong thơ Việt Nam từ 

1945 đến nay (khảo sát qua một số tác giả tiêu biểu), luận án hướng tới phân 

tích, lý giải, đánh giá những dấu ấn của triết lý Phật giáo qua sáng tác của các 

tác giả tiêu biểu, chỉ ra giá trị triết lý Phật giáo trong thơ ở nội dung và nghệ 

thuật, từ đó khẳng định thơ ca có thể mang đến thông điệp về con đường giác 

ngộ tốt đẹp nơi tự thân; đồng thời phát hiện thêm những góc nhìn mới lạ của 

thơ Việt Nam từ 1945 đến nay - vẻ đẹp mang màu sắc tôn giáo - tâm linh. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, chúng tôi xác định những nhiệm vụ 

chính cần thực hiện là: 

Thứ nhất: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết và thực tiễn cho đề tài, những vấn đề 

trọng tâm của triết lý Phật giáo; khảo sát lịch sử vấn đề nghiên cứu liên quan đến 

đề tài với việc tìm hiểu về văn học Phật giáo, ảnh hưởng triết lý Phật giáo trong 

suốt chặng đường thơ và các tác giả thơ Việt Nam từ năm 1945 đến nay. 
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Thứ hai: Nghiên cứu 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. 

Thứ ba: Nghiên cứu những ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong thơ Việt 

Nam từ 1945 đến nay với nội dung: ca ngợi tình yêu thương rộng mở, cho thấy thực 

tại nhiệm màu, nhận chân được lẽ sống vô thường, phơi bày bản chất sự khổ nơi 

thân tâm, nhận thức sự vận động đan xen phức tạp của các mối quan hệ, khai thác tư 

tưởng vô ngã, tinh thần tịnh lạc, tin tưởng hướng thiện, bình đẳng vô phân biệt… 

Thứ tư: Nghiên cứu ảnh hưởng của triết lý Phật giáo đến thơ Việt Nam từ 1945 

đến nay trên phương diện nghệ thuật: thủ pháp biểu trưng cho các ý niệm giác ngộ, 

ngôn ngữ mang dấu ấn nhà Phật – vô trụ, đậm chất thiền, giọng điệu chiêm nghiệm, 

khuyến tu, tự tại, phủ định đưa đến khẳng định, tùy duyên bất biến... 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là những ảnh hưởng của triết lý Phật giáo 

trong thơ Việt Nam từ 1945 đến nay. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các sáng tác chịu ảnh hưởng triết lý Phật 

giáo của các tác giả thơ Việt Nam từ 1945 đến nay ở cả hai miền Nam Bắc. 

Trong số những tác giả lựa chọn nghiên cứu, chúng tôi tạm thời chia thành hai 

nhóm với cơ sở phân chia là lí do/mức độ tiếp nhận ảnh hưởng. Cụ thể là: 

Nhóm tác giả xuất gia bao gồm: Thích Nhất Hạnh, Viên Minh, Như Huyễn 

Thiền Sư, Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Mặc Giang, Thích Thanh Từ, Trần Quê 

Hương, TK Thiện Hữu (Thích Thiện Hữu), Như Nhiên Thích Tánh Tuệ, Thích 

nữ Diệu Không, Thích nữ Diệu Thông... 

Nhóm tác giả tại gia bao gồm: Vũ Hoàng Chương, Quách Tấn, Bùi Giáng, 

Phạm Thiên Thư, Nguyễn Đức Sơn, Trịnh Công Sơn (ca từ), Tô Thùy Yên... 

Chúng tôi lưu ý thêm: không phải sáng tác nào của các nhà thơ vừa kể cũng chịu 
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ảnh hưởng của triết lý Phật giáo, chẳng hạn Vũ Hoàng Chương chỉ có giai đoạn 

sau này, nhất là từ tập Lửa từ bi. Vì vậy, đối với các tác giả này, chúng tôi chỉ 

nghiên cứu những tác phẩm thể hiện rõ nhất ảnh hưởng của triết lý Phật giáo. 

Ngoài ra, còn nhiều tác giả khác tuy không thể hiện ảnh hưởng một cách 

trực tiếp nhưng tác phẩm vẫn cho thấy những dấu ấn ảnh hưởng ở chiều sâu, 

chẳng hạn: Chế Lan Viên, Huy Cận, Hoàng Cầm, Quách Thoại, Trụ Vũ, Nguyễn 

Quang Thiều, Nguyễn Lương Ngọc, Dương Kiều Minh, Nguyễn Bình Phương, 

Đồng Đức Bốn, Đoàn Thị Thu Vân… Do vậy, chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi 

nghiên cứu khi thấy cần thiết. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong thơ Việt Nam từ 1945 

đến nay, chúng tôi sử dụng các phương pháp cơ bản sau đây: 

- Phương pháp so sánh: được sử dụng để so sánh ảnh hưởng của triết lý 

Phật giáo vào thơ giai đoạn từ 1945 đến nay so với văn học các giai đoạn trước, 

so sánh việc tiếp thu ảnh hưởng của nhà thơ này với nhà thơ khác, so sánh ảnh 

hưởng của triết lý Phật giáo vào thơ với các thể loại văn học khác, so sánh thơ 

chịu ảnh hưởng Phật giáo và thơ không chịu ảnh hưởng Phật giáo. 

- Phương pháp cấu trúc - hệ thống: giúp chúng tôi có cái nhìn đầy đủ, sâu 

sắc và thấu đáo hơn. Vì qua việc hệ thống danh mục các tác giả và tác phẩm thơ 

chịu ảnh hưởng của triết Phật từ 1945 đến nay theo trật tự thời gian, thấy được 

tác giả nào chịu ảnh hưởng sâu đậm và tác giả nào sự ảnh hưởng mờ nhạt. Việc 

hệ thống lại quá trình hình thành và phát triển văn học Phật giáo, sự tiếp nhận 

triết Phật trong văn học Việt Nam từ văn học dân gian đến hiện đại, cũng như 

quá trình tiếp nhận Phật học trong thơ từ 1945 đến nay. 

- Phương pháp tiểu sử: Với phương pháp này, chúng tôi sử dụng các yếu tố 

về đời tư, tiểu sử tác giả để lí giải căn nguyên ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng và 

những biểu hiện khác nhau trong tiếp thu ảnh hưởng triết lý Phật giáo của các 

nhà thơ trong giai đoạn từ 1945 đến nay. 
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- Phương pháp liên ngành: chúng tôi kết hợp nghiên cứu văn học với các 

ngành khác như văn hóa, lịch sử, tôn giáo, triết học, xã hội học, tâm lý học... để 

làm nổi bật triết lý Phật giáo trong thơ. Phương pháp này giúp chúng tôi nhìn 

nhận, đánh giá vấn đề nghiên cứu một cách rộng mở, phong phú, mạch lạc hơn. 

-Phương pháp loại hình: đây là phương pháp nghiên cứu khoa học tổng 

hợp, chúng tôi vận dụng để chia thành từng nhóm tác giả, dựa vào địa bàn, lứa 

tuổi, giai đoạn. Có nhóm tác giả xuất phát từ thơ Mới, có nhóm xuất phát từ Sài 

Gòn cũ, có nhóm ở ngoài Bắc di cư vào Nam, có nhóm chịu tư tưởng thiền, có 

nhóm chịu ảnh hưởng Phật giáo dung hợp… qua đó thấy được mức độ đậm nhạt 

và nêu được đặc điểm chung triết học Phật giáo trong thơ họ. 

-Phương pháp phân tích - tổng hợp: hầu hết đều xuất hiện trong các công 

trình nghiên cứu. Chúng tôi chia vấn đề ra chi tiết, sau đó tổng hợp đánh giá bao 

quát. Việc phân tích các triết lý, các tác giả tác phẩm, các vấn đề của thời đại một 

cách chi tiết, sau đó khái quát từng giai đoạn lịch sử, từng nhóm tác giả, từng 

nhóm nội dung, giúp luận án có cái nhìn sâu sắc và toàn cảnh, mang tính thuyết 

phục. Hai phương pháp này gắn bó chặt chẽ bổ sung cho nhau để tìm ra đặc điểm 

chung nhất ảnh hưởng triết lý Phật giáo trong thơ từ 1945 đến nay.  

- Phương pháp tiếp cận của thi pháp học: chúng tôi chú ý đến văn bản, 

phân tích các văn bản thơ là chủ yếu. Thông qua nghiên cứu ngôn ngữ, biểu 

tượng, tính âm nhạc, kết cấu, hình tượng, ẩn dụ, hoán dụ, so sánh… giúp chúng 

tôi phát hiện ra ảnh hưởng triết Phật như thế nào ở từng bài thơ, từng tập, từng 

tác giả; thấy được đặc điểm chung cũng như riêng của mảng thơ này với các 

mảng thơ khác, giai đoạn này với giai đoạn khác; rất hấp dẫn ở phương diện nghệ 

thuật vô ngôn, thấy được sự tiếp nối của đặc tính thiền trong thơ. 

Ngoài ra, trong quá trình triển khai đề tài, chúng tôi kết hợp sử dụng thêm 

một số phương pháp khác nhằm triển khai đề tài cho được sáng rõ và sâu sắc. 

6. Đóng góp mới của luận án 

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 
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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. 

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; định hướng lý tưởng sống cho mỗi cá nhân, khẳng định sức mạnh của đạo 

đức Phật giáo có khả năng xây dựng xã hội tốt đẹp thông qua thơ, cổ vũ nhân loại 

cùng sống trong tinh thần bất hại, hướng thượng, tịnh hóa tâm hồn. 

7. Bố cục của luận án 

Ngoài danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được bố cục gồm ba 

phần: phần mở đầu, phần nội dung và kết luận. Phần nội dung luận án gồm có 

bốn chương: 

Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

Chương 2. Tiền đề tiếp nhận và ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong thơ 

Việt Nam từ 1945 đến nay 

Chương 3. Ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong thơ Việt Nam từ 1945 

đến nay trên phương diện nội dung tư tưởng 

Chương 4. Ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong thơ Việt Nam từ 1945 

đến nay trên phương diện tổ chức thế giới nghệ thuật  
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Chương 1 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Khái lược về triết lý Phật giáo  

Phật giáo là tôn giáo vô thần, ra đời dựa trên lời dạy của Phật Bổn Sư Thích 

Ca Mâu Ni có 6 thần thông. Ban đầu, Phật giảng dạy giáo lý bằng khẩu truyền, 

sau đó hàng đệ tử ghi lại bởi tiếng Pali [18; tr. 217], gọi là Tam Tạng, quy tụ về 

nhất thừa. Giáo lý chứa đựng tinh thần từ bi vô ngã. Lộ trình tu tập phải trải qua 

những giáo lý căn bản là: giới - định - tuệ, văn - tư - tu, Tứ diệu đế, Bát chánh 

đạo, tam pháp ấn, 37 phẩm trợ đạo, nhân quả, duyên khởi, tính Không… Triết 

học chính yếu của Phật giáo được khai thác trên các lĩnh vực như: Vũ trụ, Nhận 

thức, Nhân minh, Đạo đức, Giải thoát… nhưng nhìn chung vẫn liên quan và 

thống nhất trong tu tập, giữ vị trí tối cao tron hệ thống triết học Đông - Tây. Triết 

học Phật giáo được đề cập trong khoảng 5000 bài pháp mà Phật thuyết ở 300 hội 

suốt 49 năm theo Đại thừa (45 năm theo Nguyên thủy). Qua nghiên cứu và khảo 

sát, chúng tôi phát hiện ra, ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong văn học hiện 

đại và thơ Việt Nam từ 1945 đến nay hầu như chỉ tập trung chủ yếu ở mảng vũ 

trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan. 

1.1.1. Về vũ trụ quan Phật giáo  

Vũ trụ quan được hiểu là sự xem xét, tư duy về toàn bộ quy luật của trời đất 

cũng như những diễn biến và chuyển hóa của chúng. Phật giáo cho rằng vũ trụ là 

sự tác động phức tạp trong mối duyên nghiệp biến hóa của vạn hữu, bao gồm 

nhiều phân tầng khác nhau mà nơi đó có chúng sinh cư ngụ, gọi chung là Tam 

hữu (Tam giới). Phật giáo Nguyên thủy cho rằng có 31 cảnh giới, còn Phật giáo 

Đại thừa cho rằng có 32 cảnh giới. Trong đó, cõi thấp nhất là Dục giới (6 cõi), 

Sắc giới (4 tầng thiền, 18 cõi), Vô sắc giới (4 cõi). Dù phân chia thành các hệ 

phái khác nhau nhưng triết lý chung của các hệ phái vẫn mang tính nhất quán.  

Theo thuyết lý nhà Phật, hành giả tu tập từ phàm phu có thể thành thánh 

nhân. Cuộc đời của đức Phật đã chứng minh điều đó. Trong cõi thánh, Phật giáo 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4_th%E1%BA%A7n
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Nguyên thủy chia làm 4 cấp độ là: Tư-đà-hoàn (Nhập lưu, Thất lai), Tư-đà-hàm 

(Nhất lai), A-na-hàm (Bất lai) và A-la-hán (Vô sanh). Ngoài ra, vũ trụ quan Phật 

giáo còn có 55 cõi Bồ-tát và vô lượng cõi Phật (cõi của Phật A Di Đà, cõi của 

Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai...). Triết học Phật giáo cho rằng 

thế giới trong vũ trụ mà các chúng sinh hiện hữu các nơi đó là do sự tương ứng 

của tâm thức. Tức là, các chúng sinh tồn tại ở mỗi cảnh giới cao thấp khác nhau 

là do kết quả nghiệp mà chính họ tạo ra. Hay các chúng sinh đó tùy theo nghiệp 

tạo mà sinh ra: sinh từ trứng gọi là noãn sinh, sinh từ bào thai gọi là thai sinh, 

sinh từ ẩm ướt tăm tối gọi là thấp sinh và sinh do biến hóa sinh ra gọi là hóa sinh. 

Loài người sống trong cõi Dục giới thứ nhất, do chưa đoạn được ái dục. 

Trong Dục giới lại phân ra làm 6 cõi từ cao xuống thấp là: trời (thiên), người, a-tu-

la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Khảo sát riêng trong cõi trời (được cho là cao nhất 

trong Dục giới) thì thấy triết Phật lại chia làm 6 bậc trời gồm: Tứ thiên vương, 

Tam thập tam (Đao lợi), Tu diệm ma, Đâu suất, Lạc biến hóa,  Tha hóa tự tại. 

Những bộ kinh quan trọng của hệ phái Đại thừa như Lăng Nghiêm, Địa 

Tạng… có ghi cõi thấp nhất trong Dục giới là địa ngục. Kinh A Hàm được xem 

có nguồn gốc từ kinh Nguyên thủy cũng phân địa ngục thành 8 tầng từ trên 

xuống dưới là: Đại địa ngục Tưởng, Đại địa ngục Dây Đen, Đại địa ngục Đá Ép, 

Đại địa ngục Kêu La, Đại địa ngục Kêu La Lớn, Đại địa ngục Thiêu Nướng, Đại 

địa ngục Thiêu Nướng Lớn, Đại địa ngục Vô Gián. Trong 8 địa ngục lại có 

16 địa ngục nhỏ (Theo kinh Trường A Hàm, quyển 2, Phẩm Địa Ngục, từ trang 

313). Khảo sát sơ lược hai cảnh giới cao nhất và thấp nhất của Phật giáo ở cõi 

Dục giới, đã phần nào thể hiện tính chất phức tạp vô cùng vô tận của chúng sinh 

và thế giới trong vũ trụ; đồng thời cho thấy con người là vô cùng nhỏ bé.  

Ở cõi Sắc giới thứ hai, chúng sinh tồn tại là do tu thiền định và do hóa sinh, 

còn mang hình dáng thân người. Theo Mật tông là thân kết cấu bằng tứ đại (đất, 

nước, gió, lửa) vi tế. Ở cõi này có 4 bậc và chia thành 18 cõi khác nhau. Sơ thiền, có 

các cõi trời như: Phạm chúng, Phạm phụ, Đại phạm; Nhị thiền, gồm cõi trời: Thiểu 

quang, Vô lượng quang, Quang âm; Tam thiền, gồm trời: Thiểu tịnh, Vô lượng tịnh, 

Biến tịnh và Tứ thiền, gồm trời: Phúc sinh, Phúc ái, Quảng quả, Vô tưởng.   
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Thứ ba, khảo sát cõi cao nhất trong Tam giới là Vô sắc giới trong Phật giáo, 

thì từ cõi trời cao nhất hoặc phát triển theo hướng chúng sinh tu tập thông tuệ sẽ 

ra giải thoát luân hồi (đắc A-la-hán), nếu thành Bồ-tát thừa (Hồi tâm Đại A-la-

hán, Bất hồi tâm độn A-la-hán). Và 4 cõi còn trong vòng luân hồi là: Không vô 

biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Ngoài ra, kinh Lăng Nghiêm của Đại thừa Phật giáo còn liệt kê mười dạng 

tiên, gồm có: Địa hành, Phi hành, Du hành, Không hành, Thiên hành, Thông 

hành, Đạo hành, Chiếu hành, Tinh hành, Tuyệt hành. Theo Mật tông Tây Tạng 

còn có thêm cõi “Trung giới” (cõi “Âm”). Cõi này được cho là nơi chờ để đủ 

duyên chúng sinh sẽ tái sanh, là nơi chuyển tiếp tâm thức từ sau khi chết đến 

trước khi tái sinh vào các cõi trên.  

Và Phật giáo còn có cách phân chia vũ trụ thành ba loại thế giới: Tiểu thiên, 

Trung thiên và Đại thiên. Vũ trụ có vô lượng vô biên thế giới (thế giới theo nghĩa 

chỉ một thiên thể): “Một ngàn thiên thể là Tiểu thiên thế giới, một ngàn Tiểu 

thiên thế giới là Trung thiên thế giới, một ngàn Trung thiên thế giới là Đại thiên 

thế giới. Như vậy, Tiểu thiên gồm 1000 thiên thể, Trung thiên một triệu và Đại 

thiên là một tỷ” [46; tr.322-223]. 

Điểm đặc biệt là Phật giáo khẳng định, tuy ở cấp độ cảnh giới thứ hai của 

Dục giới nhưng con người lại là trung tâm của cả Tam giới rộng lớn. Vì các cõi 

trời do phước báu lớn nên khó tu thành chính quả, các cõi dưới do phải chịu quả 

báo khổ đau hành hạ triền miên nên cũng khó tu giải thoát luân hồi, chỉ có kiếp 

người vừa đau khổ vừa có những nhiều điều kiện thuận duyên tu tập cho nên khả 

năng đạt quả Thánh lớn. Đức Phật và tất cả các vị Phật khác trong quá khứ cũng 

từ kiếp người nam mà chứng đắc Thánh quả cao nhất, giác ngộ đạo Vô thượng 

Bồ-đề. Các “pháp” gồm, “xuất thế gian” và “thế gian”. Pháp “xuất thế gian” 

(chân đế), pháp “thế gian” (tục đế). Pháp “chân đế” là của các bậc Thánh đã 

chứng ngộ. Pháp “tục đế” đều là hư huyễn, bị chi phối bởi quy luật biến đổi. Tuy 

vũ trụ quan Phật giáo mênh mông nhưng không nằm ngoài tâm thức. Vì Phật 

giáo cho rằng “nhất thiết duy tâm tạo”, địa ngục hay cõi trời đều do tâm thức của 

con người biến hiện ra.  
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1.1.2. Về thế giới quan Phật giáo 

Thế giới quan là quan niệm (thành hệ thống) về thế giới (bao hàm mọi hiện 

tượng tự nhiên, xã hội, con người), thể hiện cái nhìn tổng quát về thế giới trong ý 

thức của mỗi cá nhân (gồm thế giới bên ngoài, con người và mối quan hệ giữa 

con người với thế giới đó). Thế giới quan Phật giáo vô cùng phong phú, với các 

triết lý cơ bản vô thường, vô ngã, nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi... 

Vô thường trong Phật giáo tạm hiểu là sự không thường còn, không như cái 

ban đầu, mọi sự vật hiện tượng luôn chuyển biến thay đổi; vạn vật vũ trụ đều bị 

quy luật vô thường chi phối. Trong đó, vô thường ở thân và tâm diễn ra dưới hai 

hình thức: “sát-na vô thường” (rất nhanh, ngắn) và “nhất kỳ vô thường” (sự thay 

đổi trong từng đoạn). Triết lý vô thường của Phật giáo khẳng định vũ trụ là thành 

- trụ - hoại - không, sự sống là sinh - trụ - dị - diệt.  

Triết lý vô ngã của Phật giáo chung quy lại là khẳng định việc không có cái 

“ta” và sở hữu “của ta”. Theo kinh A-hàm, cái “ta sinh lý” (sắc ấm) là do duyên 

hợp giả tạm của địa - thuỷ - hoả - phong. Cái “ta tâm lý” gồm thụ - tưởng - hành - 

thức, gọi là bốn ấm. Phật giáo cho rằng “cái ta” vốn không có (vì nó do các 

duyên giả hợp mà thành), cho nên không có sở hữu cái gọi là “của ta”. Vì khi sắc 

ấm rời nhau trở về “thể” của nó thì không còn thực thể. Các ấm che lấp tánh biết, 

khiến chúng sinh không nhận được Phật tính bản thể. Do giác ngộ vô ngã nên 

đức Phật không cho là có một linh hồn vĩnh cửu. Triết lý nhân duyên (duyên 

khởi) quan trọng để giải thích sự hình thành, phát triển, tiêu hoại, không có thực 

thể nhất định của vạn vật. Nguyên lý căn bản của lý duyên khởi là quan niệm vạn 

vật hình thành đều do các duyên hội tụ và sẽ bị hoại diệt khi nhân duyên tan rã. 

Phật giáo khẳng định thế giới vũ trụ, con người, hay rộng hơn là vạn pháp, đều 

được cấu tạo hình thành bởi mối liên hệ nhân duyên. Các yếu tố nương nhau mà 

hợp thành, tạm gọi là có, nên các pháp dù có đấy cũng chỉ là giả hợp. 

Về thuyết nhân quả, đạo Phật cho rằng, mọi sự vật hiện tượng sinh ra đều 

có nguyên nhân, nhưng một nhân cũng không đủ sức tạo ra quả được. Sự vật, 

hiện tượng là chuỗi nhân quả liên tiếp và ảnh hưởng lẫn nhau không bao giờ 
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ngừng. Từ nhân đến quả phải do duyên tác hợp. Cho nên sự vật hiện tượng có 

mặt trên thế gian không phải tự nhiên mà có, không phải do một đấng thần quyền 

hay đấng siêu nhiên nào tạo ra. 

Thuyết luân hồi được hiểu như bánh xe quay tròn, mang nghĩa lưu chuyển. 

Theo đạo Phật, trong thế giới, từ vật nhỏ như hạt bụi đến vật lớn như quả địa 

cầu đều bị luân hồi. Quy luật này chi phối đến các cảnh giới, tinh thần con 

người, nhân quả. Bàn về loài người trong lục đạo, sau khi hết kiếp sống, thần 

thức sẽ đầu thai vào một trong sáu cảnh giới. Điều này tùy theo nghiệp lực xấu 

ác từ thân - miệng - ý từ các kiếp trước và trong khi còn sống (nhất là khi sắp 

chết) dẫn dắt tái sinh. 

1.1.3. Về nhân sinh quan Phật giáo 

Nhân sinh quan là sự quan sát, suy ngẫm về con người, về sự thay đổi và 

chuyển hóa trong đời sống nhân loại. Nhân sinh quan Phật giáo thể hiện rõ trong 

triết lý Tứ diệu đế với “khổ”, “tập”, “diệt”, “đạo”. Trước tiên, Phật khẳng định về 

sự khổ của nhân sinh, rồi giảng nguyên nhân của khổ, khẳng định cần phải diệt 

khổ để được an vui và cuối cùng là chỉ cho con đường diệt khổ.  

Phật giáo chia cái khổ ra thành nhiều cung bậc: sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, 

tử khổ. “Sinh khổ”: vì thân mạng của chúng sinh gắn liền với tứ đại giả hợp, mà 

đã có sinh phải có mất, bị luật vô thường chi phối. “Lão khổ”: vì ai cũng muốn 

trẻ mãi nhưng không được. “Bệnh khổ”: vì thân thể không tránh khỏi ốm đau, 

nhất là khi già yếu càng thấy rõ hơn. “Tử khổ”: vì bị tiêu diệt, phải mất đi cái 

thân người yêu mến, dính chấp nên tiếc nuối. Con người thường mong ước được 

những điều như ý nguyện, không được thì đau khổ, mà được rồi thì cũng khổ vì 

phải lo giữ. Khổ vì những gì yêu mến rồi sớm muộn cũng phải chia ly; những ai 

oán ghét thì cứ phải gặp, những gì chán ngán cứ phải đối diện. Rồi khổ vì ngũ ấm 

(sắc, thụ, tưởng, hành, thức) cứ chèn ép, tương khắc nhau, che lấp trí tuệ. Tám 

nỗi khổ này khiến con người phải chịu phiền não luân hồi trong vô lượng kiếp. 

“Tập đế” là nguyên nhân đưa đến khổ. Nguyên nhân theo Phật giáo rất 

nhiều nhưng căn bản là do: tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến (chấp thân thể là 
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thực có thường còn), biên kiến (chấp đoạn hoặc chấp thường), tà kiến (chấp lấy 

hiểu biết sai, không đúng sự thật), kiến thủ (chấp lấy cái biết của riêng mình, bảo 

thủ), giới cấm thủ (giữ những giới tiêu cực, chấp cho là đúng). Trong đó, nguyên 

nhân chính là tham, sân, si (tam độc). Nguyên nhân của tam độc là do ái dục và 

vô minh. Ái dục là tham đắm trước những cảnh yêu thích. Vô minh là ngu si, 

không sáng suốt, vọng tâm, chấp dính vào sắc thân và thường thức... Những hành 

động của thân-miệng-ý lặp lại nhiều lần thành thói quen gọi là nghiệp, nghiệp ác 

đối lập với nghiệp thiện. Nghiệp thiện là hành động, lời nói, suy nghĩ mang lại 

lợi ích cho mình và người. Nghiệp ác là những việc làm xuất phát từ thân, khẩu, 

ý đem lại quả báo không tốt đẹp cho mình và người. Phật giáo không tán đồng 

thuyết số mệnh, cuộc sống của mỗi người trong vòng luân hồi là do thân tâm họ 

chiêu cảm lành dữ, con người là thừa tự nghiệp của chính mình trong mối quan 

hệ nhân quả giữa quá khứ - hiện tại - vị lai. 

Triết lý “Thập nhị nhân duyên” (12 nhân duyên) của Phật giáo rất quan 

trọng để giải thích sự hình thành và biến đổi của thế giới hiện sinh, trong đó có 

sự giải thích về sự đầu thai và luân hồi của con người. Mười hai mắt xích ấy có 

quan hệ chặt chẽ với nhau, cái này làm nhân làm duyên cho cái khác.  

“Diệt đế” là trừ diệt sự khổ để đi đến chỗ an lạc, tức là dừng tạo tác nghiệp, 

không còn luân hồi sinh tử. “Diệt đế” tương đương với cảnh giới niết-bàn, vọng 

niệm không khởi, tâm hồn luôn an trụ trong cảnh vắng lặng, là trạng thái thường 

- lạc - ngã - tịnh, chấm dứt mọi phiền não, được thực hiện không phải ở một nơi 

nào khác, một cõi nào khác mà ngay trong cõi thế gian này, nhờ sự tu hành 

nghiêm túc theo “đạo đế”. 

“Đạo đế” trong Phật giáo, là các phương pháp sử dụng nhằm phá tan các 

kiến chấp sai lầm (chấp ngã, chấp pháp), hướng dẫn chúng sinh đạt được thánh 

quả, giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Các phương thức thực hành trong Phật 

giáo thì rất nhiều, có chỗ ghi là 84.000 pháp môn nhưng có thể tạm chia thành 

“37 đạo phẩm”, gồm có: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ 

lực, thất bồ-đề phần, bát chính đạo. Trong đó, Bát chính đạo là pháp môn căn 

bản, quan trọng nhất, gồm có: chính kiến (thấy đúng chân lý), chính tư duy (suy 
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nghĩ chân chính, làm chủ được dòng tư duy), chính ngữ (không nói sai), chính 

nghiệp (hành động đúng, mang lại lợi ích cho mình và người), chính mệnh (sống 

bằng nghề nghiệp chân chính), chính tinh tấn (luôn cố gắng rèn luyện thân tâm 

chơn chánh), chính niệm (luôn tư duy về pháp Phật: vô thường, khổ...), chính 

định (giữ tâm vắng lặng, an trụ một chỗ, không để vọng niệm khởi, nhằm phát 

sinh trí tuệ). Tám chi phần của Bát chánh đạo cũng tương đương với ba nguyên 

tắc Giới-định-tuệ hay còn gọi là “Tam học”.  

Triết học Phật giáo rất sâu rộng nhưng cơ bản vẫn là xoay quanh các pháp 

ấn như khổ - vô thường - vô ngã - duyên sinh. Thế giới quan Phật giáo luôn gắn 

liền với nhân sinh quan, đề cao đạo đức nhân bản, không bận tâm đến các câu hỏi 

siêu hình. Phật giáo nhấn mạnh phương pháp giải thoát khổ đau cho con người 

trọng tâm là Bát chánh đạo trong Tứ diệu đế. Chung quy, vấn đề cốt lõi của triết 

lý Phật giáo là từ bỏ ngã và ngã sở hay chính là tinh thần vô trụ, vô chấp. Nghĩa 

là, nhân sinh quan Phật giáo giúp con người giải thoát khỏi mọi tà kiến, biên 

kiến; khai phóng tinh thần con người khỏi mọi sự nô lệ vào ý thức hệ, tín 

ngưỡng, hình thức, ngôn ngữ, chủ thuyết tranh chấp; dung nạp mọi dị biệt, vượt 

lên trên mọi si mê kiến chấp; buông bỏ, không ôm giữ tri kiến, không vướng mắc 

vào thành bại, khen chê; sống an lạc hạnh phúc ngay trong cõi đời này, trong 

từng phút giây tỉnh thức.  

1.2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu  

Những ảnh hưởng của triết lý Phật giáo vào thơ Việt Nam từ 1945 đến nay, 

ngoài nguyên nhân xã hội, văn hóa và các yếu tố tự thân, còn có lí do lịch sử. 

Văn học có yếu tố Phật giáo đã hình thành từ khá sớm trong lịch sử văn học Việt 

Nam. Bởi vậy, tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề liên quan đến đề tài, chúng tôi 

quan tâm đến những nghiên cứu về văn học Phật giáo trong khoa nghiên cứu văn 

học Việt Nam và những nghiên cứu ảnh hưởng triết lý Phật giáo trong văn học 

Việt Nam nói chung, thơ Việt Nam từ 1945 đến nay, nhất là ở những trường hợp 

tiêu biểu, nổi bật.  
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1.2.1. Những nghiên cứu về văn học Phật giáo  

Cho đến nay, trong các từ điển văn học chưa có thuật ngữ “Văn học Phật 

giáo”, tuy nhiên, tham khảo nhiều công trình nghiên cứu [67] [56] [156], chúng 

tôi nhận thấy tên gọi này đã được dùng như một danh xưng. Chúng tôi không có 

tham vọng xác lập nội hàm khái niệm mà chỉ vận dụng/dựa vào cách dùng của 

các công trình này để gọi những sáng tác mà người viết là Phật tử (xuất gia hoặc 

tại gia), tác phẩm có nội dung nói về những vấn đề của đạo Phật và sử dụng các 

đặc điểm về cách thể hiện liên quan đến Phật giáo. 

Sự ra đời của văn học Phật giáo có thể tính từ sau cuộc kết tập kinh điển lần 

thứ 3 (tức khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên) tại Ấn Độ. Tam Tạng kinh 

điển là nền tảng cho những sáng tác văn học Phật giáo. Sau này các hàng đệ tử 

trên khắp thế giới tiếp tục sáng tác trên tinh thần Tam Tạng. Tầng lớp tu sĩ và cư 

sĩ Phật tử tại Việt Nam cũng có nhiều sáng tác văn học xuất hiện từ thế kỷ X, tiêu 

biểu như: thơ kệ của các thiền sư Khuông Việt, Vạn Hạnh, Mãn Giác, Viên 

Chiếu, Không Lộ, Quảng Nghiêm, Huyền Quang…, Thiền uyển tập anh - Kim 

Sơn (1300-1370), Khóa hư lục - Trần Thái Tông (1218-1277), Thượng sĩ ngữ lục 

- Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291), Cư trần lạc đạo phú - Trần Nhân Tông 

(1258-1308), Thập giới cô hồn văn - Lê Thánh Tông (1442-1497), Cổ châu 

pháp vân phật bản hạnh - Pháp Tính (1470-1550), Hương Hải thiền sư ngữ lục 

- Minh Châu Hương Hải (1628-1715), Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh - Ngô 

Thì Nhậm (1746-1803), Lược ước tùng sao - Viên Thành (1879-1929), Thủy 

nguyệt tùng sao - Chân Đạo Chính Thống (1900-1968)… Sau này (thế kỷ XX - 

XXI), văn học Phật giáo Việt Nam ghi lại dấu ấn tên tuổi của tác giả: Mật Thể, 

Trí Thủ, Thiện Hoa, Trí Quang, Trí Tịnh, Thiện Siêu, Minh Châu, Quảng Độ, 

Thanh Từ, Nhất Hạnh, Viên Minh, Tuệ Sỹ, Diệu Không, Tâm Minh Lê Đình 

Thám, Chánh Trí Mai Thọ Truyền, Thiều Chửu, Quách Tấn, Võ Đình Cường, 

Phạm Công Thiện, Vũ Hoàng Chương, Bùi Giáng, Lê Mạnh Thát, Trụ Vũ, Trúc 

Thiên, Thích Nhật Từ, Thích Giác Toàn… Tuy vậy, nghiên cứu về văn học 

Phật giáo nước ta thì đến giữa thế kỷ XX (từ sau cách mạng tháng Tám) mới 

thực sự được quan tâm. 
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Khoa nghiên cứu văn học hình thành sớm hơn ở miền Bắc. Tuy nhiên, trong 

các bộ Việt Nam văn học sử yếu (1941) và Việt Nam thi văn hợp tuyển (1942) của 

Dương Quảng Hàm, các tác phẩm văn học Phật giáo/thơ thiền hầu như chưa 

được đưa vào nghiên cứu. Trong Việt Nam văn học sử yếu, Dương Quảng Hàm 

chỉ giới thiệu sơ lược: “Đạo Phật trong triều Lý rất thịnh: các vị sư đều là những 

người thâm nho học; nên có nhiều vị làm thơ nay còn truyền lại, như sư Khánh 

Hỉ (1067-1142) có Ngộ đạo thi tập (ngộ đạo: hiểu đạo); sư Bảo Giác (1080-1151) 

có Viên thông tập” [50; tr.312]. 

Ở miền Nam, cuốn Việt Nam văn học sử giản ước tân biên của Phạm Thế 

Ngũ (1962) là công trình nghiên cứu văn học sử đầu tiên có quan tâm đến văn 

học Lý - Trần [111]. Đây là một trong số những công trình văn học sử quan trọng 

của thế kỷ XX. Tuy vậy, trong tập 2 của bộ sách, nói về thơ văn thời Lý - Trần, 

liên quan đến văn học Phật giáo, Phạm Thế Ngũ chỉ nhắc đến bài phú Cư trần lạc 

đạo của Trần Nhân Tông.  

Tiếp theo công trình của Phạm Thế Ngũ, những nghiên cứu liên quan đến 

văn học Phật giáo trong giai đoạn trước 1975 tiêu biểu có thể kể là: Những 

khuynh hướng trong thi ca Việt Nam (1932 – 1962) của Minh Huy (Khai Trí, 

1962), Giá trị triết học tôn giáo trong Truyện Kiều của Thích Thiên Ân (Đông 

Phương, 1966), Văn học sử Phật giáo của Cao Hữu Đính (Minh Đức, 1971)... 

Trong Bảng lược đồ văn học Việt Nam (quyển hạ) [78], Thanh Lãng đã dành một 

chương viết về “Văn học tôn giáo”, trong đó có Phật giáo.  

Nghiên cứu về văn học Phật giáo sau 1975 đầu tiên phải kể đến những 

nghiên cứu về thơ văn Lý - Trần trong các công trình: Thơ văn Lý Trần, 2 tập, 

Nxb Khoa học xã hội xuất bản các năm 1977-1978; Thơ văn Lý - Trần (Nguyễn 

Huệ Chi chủ biên, tập 1 năm 1977, tập 2 năm 1989); Thơ văn Lý - Trần (Lê Bảo, 

Nxb Giáo dục, 1999)... Văn học Lý - Trần tiếp thu nhiều yếu tố, nhất là Hán học, 

nhưng vẫn đi theo hướng dân tộc hóa, chính thức mở đường cho văn học Việt 

Nam từ thế kỷ thứ X (năm 938). Nội dung thơ văn Lý - Trần hướng đến giải 

thoát giác ngộ, cho nên triết học Tam Tạng thánh điển được nhắc đến nhiều dưới 
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những hình thức phong phú nhưng ngôn ngữ văn tự không được cho là có thể 

chạm đến thực tại tối hậu.  

Từ sau 1975, đội ngũ các nhà nghiên cứu quan tâm đến văn học Phật giáo 

đông hơn. Các nhà nghiên cứu văn học Phật giáo cũng là những nhà nghiên cứu 

văn học Việt Nam trung đại có tên tuổi như Nguyễn Khắc Phi, Hoàng Hữu Yên, 

Nguyễn Đăng Na, Trần Nho Thìn, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn 

Công Lý, Nguyễn Phạm Hùng, Đoàn Thị Thu Vân, Nguyễn Kim Châu...  

GS. Nguyễn Khắc Phi đã công bố các nghiên cứu như: “Thử nêu một cách 

hiểu khác về vài từ khóa trong bài Quốc tộ của thiền sư Pháp Thuận”, “Về ba chữ 

“nhất chi mai” trong bài Cáo tật thị chúng của Mãn Giác Thiền Sư”, “Quanh 

nguồn tư liệu có liên quan đến bài Ngôn hoài của Không Lộ Thiền Sư”, “Thiên 

trường vãn vọng, một tuyệt tác của Trần Nhân Tông”... [122]. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Na có các công trình công phu liên quan đến 

văn học Phật giáo như: “Con đường tuệ giải bài kệ gọi là Ngôn hoài của Không 

Lộ Thiền Sư”, “Bí ẩn đoạn kết truyện Vô Ngôn Thông và việc giải mã bí ẩn đó”... 

Những công trình này đã được công bố trên các tạp chí, sau tập hợp trong sách 

Con đường giải mã văn học trung đại Việt Nam [102]. 

GS Trần Nho Thìn nghiên cứu về “Kiểu tác giả của văn học trung đại” đã 

nhận ra có “Kiểu tác giả nhà sư trong mấy thế kỷ đầu của văn học trung đại”. Bài 

viết của ông có đoạn: “Những trường hợp các thiền sư làm thi kệ rất đa dạng, song 

đều gắn liền với vị thế xã hội văn hóa của họ, lớp người vốn là nhà tu hành có sứ 

mệnh thuyết pháp, giảng đạo”. Tuy vậy, bên cạnh vai trò nhà tu hành, họ còn có 

nhiều hoạt động chính trị xã hội nên ngoài các bài thuyết pháp, họ còn làm thơ. Và 

ông nhận xét về đặc điểm thi sĩ của họ: “Các thiền sư còn là những thi sĩ tài năng, 

học vấn uyên bác, có tầm quan sát, hiểu biết cuộc sống, nắm vững các học thuyết 

tư tưởng triết học và tôn giáo, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt” [149; tr.187]. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Sơn có nhiều công trình nghiên cứu về văn 

học Lý - Trần và tác phẩm Thiền uyển tập anh. Trong bài “Căn rễ văn hóa của 

nền văn học thời Lý - Trần”, ông phân tích:  
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Trên nền tảng tư tưởng Phật giáo, văn học Lý - Trần đặc biệt chú ý 

thể hiện quan niệm về bản thể với các dạng thức tồn tại như pháp, pháp 

bản, pháp tính, thân, chân thân, sắc thân, phàm thân, tam thân, huyễn 

thân, tự thể, ngã, thức, tâm, tâm thể, thân tâm... Đương nhiên, sự biểu 

cảm các dạng thức tồn tại đó bao giờ cũng phải bộc lộ qua các mối liên 

hệ, quan hệ và quy chiếu khác như hữu - vô, sinh - tử, tu chứng và giải 

thoát, đời sống tâm linh và thế giới tự nhiên, thiên nhiên [166; tr.105].  

Về Thiền uyển tập anh, ông đã có các công bố như: “Tìm hiểu những đặc 

điểm nghệ thuật của Thiền uyển tập anh” (Tạp chí Văn học, 1992), “Mấy ý kiến 

về sách Thiền uyển tập anh” (Tạp chí Nghiên cứu Phật học, 1995), “Đặc điểm 

mối quan hệ giữa phần “truyện – tiểu sử” và việc “tàng trữ giá trị thi ca” trong 

Thiền uyển tập anh” (Tạp chí Tác phẩm mới, 1996), “Về khả năng tích hợp các 

yếu tố folklore trong sách Thiền uyển tập anh” (Tạp chí Văn hoá dân gian, 

1998), “Đọc Thiền uyển tập anh” (Nhân dân chủ nhật, 1991), “Về vị trí Thiền 

uyển tập anh trong dòng văn xuôi truyền thống dân tộc” (Tạp chí Tác phẩm mới, 

1992), “Thiền uyển tập anh – từ góc nhìn một nét tương đồng hình thức thể tài 

biến văn” (Tạp chí Văn học, 1997), “Kiểu tác giả truyền thừa của văn học thời Lý 

- Trần” (Tạp chí Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2020)... Sau này, ông 

còn có một nghiên cứu chuyên sâu về Thiền uyển tập anh: cuốn sách Loại hình 

tác phẩm Thiền uyển tập anh (Nxb Khoa học xã hội, 2002). Gần gũi với ý kiến 

của Nguyễn Đăng Na trong Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại, Nguyễn Hữu 

Sơn cho rằng: “Đây là tác phẩm chức năng tôn giáo, được viết theo những công 

thức nhất định, như kiểu Việt điện u linh tập của Lý Tế Xuyên, nhưng cốt truyện 

phức tạp hơn, tình tiết đa dạng hơn” [100; tr.59]. 

PGS.TS Nguyễn Công Lý cũng thuộc trong số những nhà nghiên cứu có 

nhiều công trình chuyên sâu về văn học Phật giáo với các công bố tiêu biểu như: 

Văn học Phật giáo thời Lý - Trần, diện mạo và đặc điểm (Nxb ĐH Quốc gia, 

2003), “Mấy nét đặc sắc về nghệ thuật văn học Phật giáo” (Tạp chí Hán Nôm, 

2004), “Về kiểu tư duy nghệ thuật trực cảm tâm linh trong văn chương: Qua khảo 

sát văn học Phật giáo Việt Nam” (Tạp chí Hán Nôm, 2014)... Trong những năm 

http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-640587.html
http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-640587.html
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gần đây, ông còn đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hội thảo khoa 

học về Phật giáo và văn học Phật giáo. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phạm Hùng có các công trình đáng chú ý như: 

“Thơ thiền và việc lĩnh hội thơ thiền” (Tạp chí Văn học, 1992), Thơ Thiền Việt 

Nam những vấn đề lịch sử và tư tưởng nghệ thuật (Nxb Đại học Quốc gia, 1998), 

“Vài nét về văn học Phật giáo Việt Nam thời "Bắc thuộc"” (Tạp chí Nghiên cứu 

Phật học, 2006)... Trong công trình Thơ Thiền Việt Nam những vấn đề lịch sử và 

tư tưởng nghệ thuật, tác giả Nguyễn Phạm Hùng đã nghiên cứu toàn diện lịch sử 

và tư tưởng nghệ thuật của thơ ca Phật giáo Việt Nam, bao gồm xác định thuật 

ngữ thơ Thiền, đặc điểm chung của thơ Thiền, phác thảo diện mạo thơ Thiền thời 

Lý - Trần, thời Lê, Nguyễn. Năm 2016, ông cho ra mắt cuốn sách Văn học Phật 

giáo Việt Nam [67]. Đây là chuyên khảo đầu tiên nghiên cứu toàn diện về văn 

học Phật giáo Việt Nam từ khởi thủy đến hiện đại từ góc nhìn thể loại, thể hiện 

bức tranh nhiều màu sắc của văn học Phật giáo và những đóng góp của nó vào 

tiến trình lịch sử văn học dân tộc. Về khái niệm Văn học Phật giáo, nhà nghiên 

cứu định nghĩa:  

Văn học Phật giáo là khái niệm chỉ toàn bộ những tác phẩm văn 

học viết về đời sống Phật giáo, hay mang cảm hứng Phật giáo khi phản 

ánh cuộc sống hiện thực. Những đặc điểm Phật giáo là yếu tố chi phối 

quan trọng nhất đối với toàn bộ quá trình sáng tạo văn học, từ lực lượng 

sáng tác (Thiền sư, người am hiểu yêu mến đạo Phật) đến mục đích sáng 

tác (ngộ đạo, thể nghiệm, truyền đạo hay bộc lộ thái độ, tâm trạng, tình 

cảm, Phật giáo đối với cuộc đời);từ nội dung tư tưởng (chủ đề, đề tài, 

cảm hứng sáng tác) đến các hình thức nghệ thuật (trong việc lựa chọn, sử 

dụng ngôn ngữ Phật giáo, các thể loại và biện pháp nghệ thuật có yếu tố 

Phật giáo thích hợp); từ quá trình mã hóa đến quá trình giải mã nghệ 

thuật của văn học Phật giáo [67; tr.50]. 

Nguyễn Kim Châu có các bài viết như: “Ngộ và hành trình trải nghiệm đời 

sống của các thiền nhân đời Trần”, “Đặc điểm ngôn từ kệ ngũ tuyệt đời Lý”... [15]. 

http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-533608.html
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Tiếp nối các nhà nghiên cứu tên tuổi, nhiều nhà nghiên cứu văn học thuộc 

các thế hệ sau vẫn rất quan tâm đến văn học Phật giáo. Nguyễn Thị Việt Hằng 

trong luận án Tiến sĩ Văn học Phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII-XIX [56] đã 

nghiên cứu chuyên sâu về đối tượng, bao gồm nghiên cứu lịch sử phát triển văn 

học Phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII - XIX, nghiên cứu những tiếp nối về tư 

tưởng từ các thế kỷ trước, những đặc điểm, đặc trưng nghệ thuật của văn học 

Phật giáo Việt Nam giai đoạn này. Đỗ Thu Hiền trong bài “Các loại hình tác giả 

văn học thời Lý - Trần” đã xác định có loại hình “Thiền sư - những nhà tri thức 

đầu tiên của thời độc lập”. Dù còn băn khoăn về việc có hay không có sự tồn tại 

một nền văn học Phật giáo ở Việt Nam thời Lý - Trần, tác giả vẫn cho rằng: 

“không thể phủ nhận là đã có sự tồn tại của một loại hình văn học dù chịu ảnh 

hưởng ít nhiều của văn chương Nho giáo thì vẫn có những đặc trưng rất khác so 

với văn học nhà nho. Nó vẫn được định danh là văn học Phật giáo hay văn học 

thiền” [166; tr. 414]. Trong bài “Sự chuyển biến của các loại hình tác giả và 

những động thái đặc thù của một quá trình văn học sử”, Nguyễn Tuấn Anh đã 

xác định có một “loại hình nhân cách trí thức Phật giáo”, loại hình ấy được hình 

thành từ một môi trường học thuật rất đặc biệt - nhà chùa: “Trong buổi đầu của kỉ 

nguyên độc lập, khi chế độ khoa cử và hệ thống giáo dục chưa phát triển mạnh 

mẽ thì nhà chùa chính là môi trường học thuật chủ yếu, là nguồn cung cấp trí 

thức cho nhu cầu quản lí, điều hành xã hội” [166; tr. 449].  

Bên cạnh những nhà nghiên cứu chuyên tâm theo đuổi văn học Phật giáo, gần 

đây, một số hội thảo về các chủ đề liên quan được tổ chức đã thu hút được sự quan 

tâm của nhiều nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tiêu biểu là các hội 

thảo Văn học Phật giáo Việt Nam – Thành tựu và những định hướng nghiên cứu 

(2016) và Phật giáo và văn học Bình Định: Thành tựu và giá trị (2018). 

Hội thảo Văn học Phật giáo Việt Nam – Thành tựu và những định hướng 

nghiên cứu do trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM 

kết hợp với Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam - Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

tổ chức năm 2016 đã tổng kết nhiều vấn đề về văn học Phật giáo, các tác gia - tác 

phẩm tiêu biểu. Nhận định về vai trò, vị thế của văn học Phật giáo, GS Nguyễn 

http://hcmussh.edu.vn/?ArticleId=00c66e6e-a185-4105-9a71-dc34f20cbcab
http://hcmussh.edu.vn/?ArticleId=00c66e6e-a185-4105-9a71-dc34f20cbcab
http://hcmussh.edu.vn/?ArticleId=00c66e6e-a185-4105-9a71-dc34f20cbcab
http://hcmussh.edu.vn/?ArticleId=00c66e6e-a185-4105-9a71-dc34f20cbcab
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Đình Chú khẳng định: “Văn học Phật giáo là ngọn nguồn của văn học bác học, 

văn học viết Việt Nam” [94; tr.27]. Nhiều ý kiến trong hội thảo đều công nhận có 

một nguồn mạch thơ ca Phật giáo trong văn học Việt Nam rất đa dạng, hiện vẫn 

đang được khai thác.  

Hội thảo Phật giáo và văn học Bình Định: Thành tựu và giá trị do Ban trị 

sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định và trường Trung cấp Phật học 

Bình Định phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn - ĐHQG 

TP Hồ Chí Minh đồng tổ chức, diễn ra năm 2018 tại trường Trung cấp Phật học 

Bình Định (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Trong kỷ yếu hội thảo [119], 

“Văn học Phật giáo Bình Định” là một trong bốn nội dung quan trọng với 18 

tham luận xoay quanh các chủ đề như: cảm quan Phật giáo qua một số tác phẩm 

văn học của Đào Duy Từ, tư tưởng thiền trong thơ Đào Tấn, trong thơ Quách 

Tấn, dấu ấn Phật giáo/tâm thức Phật giáo trong thơ Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên... 

và một số tác giả khác. Tuy vậy, gọi chung là “Văn học Phật giáo Bình Định” 

chúng tôi cho là có chỗ chưa thật thỏa đáng. 

Trong giới Phật học, GS Lê Mạnh Thát là người có nhiều công phu và 

thành tựu trong nghiên cứu về lịch sử văn học Phật giáo và lịch sử văn học Việt 

Nam nói chung. Ông là một trong số những học giả đầu tiên nghiên cứu chuyên 

sâu, bài bản về Thiền uyển tập anh với công trình Nghiên cứu về Thiền uyển tập 

anh [147]. Bên cạnh việc nghiên cứu, ông còn dày công sưu tầm, tập hợp, giới 

thiệu các tổng tập, toàn tập như: Tổng tập văn học Phật giáo Việt Nam, Toàn tập 

Trần Thái Tông, Toàn tập Trần Nhân Tông... Trong Lời đầu sách của bộ Tổng 

tập văn học Phật giáo Việt Nam, tập 3, tác giả đã đánh giá rất cao vị trí của tác 

phẩm Thiền uyển tập anh - tác phẩm về lịch sử Phật giáo xưa nhất hiện được biết 

đến: “Thiền uyển tập anh là một tác phẩm tập hợp các tư liệu liên hệ tới giai đoạn 

Phật giáo từ khi Sáu lá thư ra đời cho đến lúc vua Trần Thái Tông lên ngôi. Cho 

nên, về một mặt nào đó, ta có thể coi Thiền uyển tập anh như một đại biểu cho 

văn học Phật giáo Việt Nam của giai đoạn ấy” [146; tr.7-8].  

Trong giáo trình Phật học cơ bản, ở phần II, bài 5, Thích Tâm Hải có bài 

“Giới thiệu vài nét về văn học Phật giáo Việt Nam”. Bài viết đã giới thiệu khái 
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lược văn học Phật giáo từ thời du nhập (thế kỷ II), văn học Phật giáo thời vua - 

thiền sư Trần Nhân Tông (1258-1308) đến thời cận đại. Theo nghiên cứu của 

Thích Tâm Hải, văn học Phật giáo Việt Nam manh nha hình thành từ thế kỷ thứ 

II nhưng phải đến thời thiền sư Ðịnh Không (?-808) nó mới được “đẩy lên cao và 

trở thành một trong những sứ mệnh của người Phật tử”: 

... bên cạnh mục tiêu tu tập để đạt đến giải thoát-giác ngộ, nó được 

lưu truyền qua nhiều thế hệ, trở thành một phong trào lớn mạnh mà đỉnh 

điểm của nó có thể nói là thời thiền sư Vạn Hạnh (?-1025). Một trong 

những âm vang của phong trào này là sự ra đời của dòng văn học Phật 

giáo đặc thù, những bài sấm, thi kệ, thi tụng nuôi dưỡng ý thức quốc gia 

và vận động cho nền độc lập của dân tộc của các thiền sư mà Thiền uyển 

tập anh và một số nguồn tư liệu khác đã ghi lại được đôi phần [46].   

Tiếp nối thành tựu của người đi trước, Thích Hạnh Tuệ (Trần Hoàng Hùng) 

cũng là tu sĩ có nhiều công trình chuyên sâu vào đối tượng này. Các công trình 

tiêu biểu đã công bố của Thích Hạnh Tuệ là: Văn học Phật giáo Việt Nam - Một 

hướng tiếp cận (Nxb Khoa học xã hội, 2018), Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh 

trong văn học Phật giáo Việt Nam (Nxb Khoa học xã hội, 2018), trong đó, cuốn 

Văn học Phật giáo Việt Nam - Một hướng tiếp cận gồm khoảng 20 bài viết 

chuyên sâu, thể hiện trải nghiệm về hành trình khám phá thế giới văn học từ điểm 

nhìn thi pháp thơ thiền thông qua việc khảo sát một số tác giả, tác phẩm nổi tiếng 

của văn học Phật giáo Việt Nam.  

Hiện nay, văn học Phật giáo vẫn tiếp tục được các tu sĩ quan tâm, khảo sát. 

Công trình Giá trị văn học trong tác phẩm của Thiền phái Trúc Lâm của Thích 

Phước Đạt [29] là một ví dụ. Đây là một công trình công phu, khảo cứu về sáng 

tác văn học của Thiền phái Trúc Lâm bao gồm bối cảnh thời đại nhà Trần; lịch sử 

hình thành và phát triển của Thiền phái; những tác giả, tác phẩm tiêu biểu từ khi 

đặt nền móng tư tưởng cho đến ba vị Tổ Trúc Lâm là Trần Nhân Tông, Pháp Loa 

và Huyền Quang; chỉ ra đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của những tác phẩm 

thuộc Thiền phái, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến tư tưởng Thiền học (Phật tại 

tâm, “cư trần lạc đạo”, tùy duyên bất biến, các phương thức hành thiền tu chứng), 

http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-799445.html
http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-799445.html
http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-799445.html
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các cảm hứng chủ đạo (cảm hứng bản thể giải thoát, cảm hứng về cõi thiên nhiên 

Phật, cảm hứng nhân văn - thế sự, cảm hứng quê hương đất nước, cội nguồn 

Thiền), các đặc điểm về thể loại, ngôn ngữ, thủ pháp nghệ thuật. 

Không chỉ nhận được sự quan tâm của các học giả trong nước, văn học 

trung đại Việt Nam, trong đó có thơ văn Lý - Trần và một số tác phẩm văn học 

Phật giáo, còn được các học giả người ngoài nước chú ý. Cuốn Văn học Việt Nam 

từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX (1977) của N.I. Niculin - Nhà Việt Nam học người 

Nga cũng có nhiều nghiên cứu thú vị về văn bia thời Lý - Trần.  

Nhìn chung, các nghiên cứu về văn học Phật giáo Việt Nam tập trung vào 

mấy hướng cơ bản: xác lập nội hàm khái niệm Văn học Phật giáo, phác thảo diện 

mạo văn học Phật giáo, xác định đặc trưng của văn học Phật giáo và loại hình tác 

giả văn học Phật giáo, giải mã tác phẩm, trình bày các hướng tiếp cận... Với lịch 

sử và thành tựu nghiên cứu như vậy, người đọc đã có thể hình dung được những 

vấn đề cơ bản của bộ phận văn học này và được định hướng ít nhiều trong việc 

tiếp nhận những tác phẩm không dễ giải mã của văn học Phật giáo. 

1.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong văn học Việt Nam  

1.2.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong văn học Việt 

Nam trước 1945  

Bên cạnh những nghiên cứu về văn học Phật giáo, nhiều nhà nghiên cứu 

văn học sử đã chỉ ra ảnh hưởng của Phật giáo đến văn học Việt Nam nói chung, 

từ văn học dân gian/truyền miệng đến văn học viết. Cuốn Ca dao tục ngữ Phật 

giáo Việt Nam do Lệ Như Thích Trung Hậu sưu tập có nhận định: “Nhiều câu ca 

dao tục ngữ nói đến Phật, đến Pháp, đến chư Tăng; nhiều câu có nhắc đến thuật 

ngữ Phật giáo như: nhân duyên, quả báo, công đức, thiện ác, hiếu thảo, hào 

quang, chân lý... và nhiều câu xem ra chỉ phản ánh cái quan niệm thiện ác thông 

thường thậm chí nhiều câu diễn giải chưa đúng mức về Phật giáo cũng được xem 

là liên hệ với Phật giáo” [58; tr. 9]. Cao Huy Thuần khi đọc cuốn này cũng nhận 

xét: “Những khái niệm hoặc ngôn ngữ như: phước, đức, tội, nghiệp, phận, số, 
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kiếp...; hoặc những hình ảnh, âm thanh, như: chùa, tượng, hương đèn, hoa sen, 

chuông mõ... nằm trong rất nhiều thề thốt, ví von, hẹn hò, trách móc” [58; tr.13].  

Trong nghiên cứu văn học trung đại, các công trình nghiên cứu ảnh hưởng 

Phật giáo tiêu biểu có thể kể như: Ảnh hưởng của Phật giáo trong văn học cổ 

điển Việt Nam (Hán - Nôm) [106], “Ảnh hưởng của Phật giáo trong truyện Nôm 

Quan Âm Thị Kính” (Đinh Thị Khang)... Cuốn Ảnh hưởng của Phật giáo trong 

văn học cổ điển Việt Nam (Hán - Nôm) đúng như tên gọi của nó là những khảo 

cứu, những luận cứu, luận chứng bước đầu về ảnh hưởng của Phật giáo đối với các 

tác giả trong văn học Cổ điển Việt Nam (bao gồm cả văn học chữ Hán và văn học 

chữ Nôm) từ đầu thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. Nghiên cứu của 

tác giả Đinh Thị Khang đã chỉ ra những dấu ấn Phật giáo trong truyện Nôm Quan 

Âm Thị Kính trên các phương diện ngôn ngữ tác phẩm, sự thể hiện hình tượng 

nhân vật và lí giải số phận nhân vật. Nói về số phận nhân vật chính của tác phẩm, 

nhà nghiên cứu cho rằng: “Kết cục cuộc đời Thị Kính là kết cục cuộc đời một con 

người “kiên trì cầu đạo”, nhẫn nhục chịu đựng, tự giác đi tìm và đã tìm thấy lối 

thoát cho cuộc đời mình theo con đường của Phật giáo” [150; tr. 326]. 

Có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra ảnh hưởng Phật giáo trong Truyện Kiều 

của Nguyễn Du, chẳng hạn: Việt Nam văn học sử giản ước tân biên (Phạm Thế 

Ngũ), Giá trị triết học tôn giáo trong Truyện Kiều” (Thích Thiên Ân), “Bóng 

trăng thiền với Nguyễn Du” (Nguyễn Đăng Thục), “Nguyễn Du trên con đường 

trở về của Phật giáo” (Chơn Hạnh)... Trong Việt Nam văn học sử giản ước tân 

biên, Phạm Thế Ngũ dành hẳn một chương để nghiên cứu về Nguyễn Du và 

Truyện Kiều. Về nhân vật Thúy Kiều, tác giả viết: “Kiều phải đày đọa vào kiếp 

đoạn trường không phải chỉ vì tài mệnh tương đố mà cũng bởi cái nghiệp của 

nàng đã hình thành từ kiếp trước” [112; tr. 365]. Gần đây, một số nhà nghiên cứu 

vẫn tiếp tục quan tâm vấn đề này, tiêu biểu là: “Nguyễn Du với triết lý tài mệnh 

tương đố và nỗi cô đơn của những kiếp tài hoa” (Đoàn Thị Thu Vân), “Nguyễn 

Du và Truyện Kiều trong tiếp nhận của phê bình văn học ở miền Nam 1954-

1975” (Trần Hoài Anh)... Trong bài viết của Đoàn Thị Thu Vân có đoạn: 

“Nguyễn Du đã lý giải quy luật tài mệnh tương đố này bằng khái niệm “nghiệp” 
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của nhà Phật: “Đã mang lấy nghiệp vào thân/ Cũng đừng trách lẫn trời gần trời 

xa”. (...) Và nhà thơ đã nêu ra cách giải quyết: dùng tâm thiện để hóa giải 

“nghiệp”, hóa giải quy luật tài mệnh tương đố: “Thiện căn ở tại lòng ta/ Chữ tâm 

kia mới bằng ba chữ tài”. Thúy Kiều với thiện căn của mình, cuối cùng đã thoát 

khỏi cuộc trầm luân” [118; tr. 319]. 

Tiếp theo những nghiên cứu về ảnh hưởng Phật giáo vào văn học dân gian 

và văn học trung đại, nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng Phật giáo đến văn học hiện 

đại trước 1945, nhất là các tác giả trong Phong trào thơ mới đã được công bố: 

“Biểu tượng Phật giáo trong thơ Hàn Mặc Tử và Chế Lan Viên” (Thái Phan 

Vàng Anh), “Tâm thức Phật giáo qua thơ Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Bích Khê 

trong trường thơ Loạn” (Trần Hoài Anh), “Mối duyên thiền trong thơ Bàn thành 

tứ hữu” (Lê Từ Hiển) [119]... 

1.2.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong văn học Việt 

Nam từ 1945 đến nay  

Cho đến thời điểm này, chúng tôi nhận thấy các công trình khoa học mang 

tính chuyên sâu nghiên cứu về sự ảnh hưởng một cách liên tục của triết lý Phật 

giáo đến thơ Việt Nam từ 1945 đến nay là chưa có.  

Trong giáo trình của các trường đại học, các tác giả, tác phẩm trong phạm 

vi khảo sát của luận án ít được nhắc tới, nếu có cũng chủ yếu được coi như 

những tiểu thành tố cấu thành văn học hiện đại. Ảnh hưởng của triết lý Phật giáo 

trong văn học Việt Nam từ 1945 đến nay chủ yếu được khảo sát trong những tiểu 

luận, phê bình, nghiên cứu văn học.  

Giai đoạn từ 1945 đến 1975, các nghiên cứu này chủ yếu xuất hiện ở miền 

Nam. Chẳng hạn: “Ảnh hưởng của Phật giáo trong thi ca Việt Nam” của Phạm 

Xuân Sanh (Đại học, số 9, 1959), “Đạo Phật với Văn học và Nghệ thuật” của 

Thích Minh Châu (Tư tưởng, số 3, 5/1972), “Tinh thần Phật giáo trong văn học 

Việt Nam” của Thạch Trung Giả (Tư tưởng, số 3, 5/1973), “Sự thích ứng giữa tư 

tưởng Phật giáo với tinh thần dân tộc qua một số tư liệu văn học” của Khiếu Đức 

Long (Tư tưởng, số 2, 6/7/1974)... Không chỉ ảnh hưởng vào sáng tác, tư tưởng 
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Phật giáo còn ảnh hưởng đến nghiên cứu, phê bình văn học. Khảo cứu đời sống 

phê bình văn học ở đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975, nhà nghiên cứu Trần 

Hoài Anh đã chỉ ra có một “Khuynh hướng phê bình ảnh hưởng tư tưởng Phật 

giáo”. Tác giả viết: “Tư tưởng Phật giáo được vận dụng vào phê bình văn học là 

quan niệm triết học của Phật giáo như: nhân quả, luân hồi, tứ diệu đế, từ bi, 

duyên nghiệp... Và như vậy, tinh thần triết lý Phật giáo đã trở thành một hệ quy 

chiếu, một chuẩn thẩm mỹ để đánh giá tác phẩm văn học” [5; tr. 244-245].  

Từ sau 1975, nhất là từ cuối thế kỷ XX, đầu XXI, những nghiên cứu về ảnh 

hưởng Phật giáo trong văn học xuất hiện nhiều hơn xuất phát từ thực tiễn sáng 

tác, nghiên cứu, phê bình phong phú, đa dạng hơn. Bên cạnh những ảnh hưởng 

trong thơ ca, nhiều tiểu thuyết cũng được chỉ ra có ảnh hưởng Phật giáo. Chẳng 

hạn gần đây nhiều người nói tới tiểu thuyết văn hóa - lịch sử của Nguyễn Xuân 

Khánh: “Đội gạo lên chùa - một cách hiểu về Phật tính” (Nguyễn Thị Bình), 

“Khi tâm thức Phật giáo hòa vào tâm thức Việt” (Tôn Phương Lan), “Tâm thức 

Phật giáo trong Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh” (Phan Trần Thanh 

Tú) [35], “Cảm thức “vô úy” trong Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh” 

(Lê Tú Anh - Nguyễn Thị Thanh Nga) [3]... 

Riêng về thơ, trong các công trình nghiên cứu chuyên sâu như Thơ và mấy 

vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại (Hà Minh Đức, 1998), Thơ trữ tình Việt Nam 

1975 – 1990 (Lê Lưu Oanh, 1998), Về một đặc trưng thi pháp thơ Việt Nam 

(1945-1995) (Vũ Văn Sỹ, 1999), Tiến trình thơ hiện đại Việt Nam (Mã Giang 

Lân, 2000), Sự cách tân thơ văn Việt Nam hiện đại (Bùi Công Hùng, 2000), Thơ 

Việt Nam tìm tòi và cách tân (1975-2000) (Nguyễn Việt Chiến, 2007), Thơ Việt 

Nam hiện đại, tiến trình và hiện tượng (Nguyễn Đăng Điệp, 2014), Thơ Việt Nam 

hiện đại - thi luận và chân dung (Hồ Thế Hà, 2018)... chúng tôi nhận thấy các tác 

giả, tác phẩm chịu ảnh hưởng triết lý Phật giáo thuộc phạm vi khảo sát của luận 

án hầu như ít được nhắc tới, nhất là đối với nhóm tác giả xuất gia. Những nhà thơ 

thuộc nhóm tác giả tại gia ít nhiều được bàn đến như Vũ Hoàng Chương, Quách 

Tấn, Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư... nhưng không khai thác ở khía cạnh ảnh 
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hưởng triết lý Phật giáo trong thơ mà chủ yếu đánh giá thành tựu và đóng góp 

của họ cho văn học, nhất là trên phương diện nghệ thuật, thi pháp.   

Trong cuốn Việt Nam nửa thế kỉ văn học (1945-1995) đáng chú ý có bài 

“Nửa thế kỷ thơ Việt Nam (1945-1995) sự bừng sáng của cảm hứng dân tộc” của 

Phạm Tiến Duật. Bài viết đã thể hiện cách nhìn liên ngành của ông khi cho rằng 

thơ có cái tôi hòa với cái ta rất gần với Phật giáo. Và Phạm Tiến Duật đã dẫn lời 

của Kinh Phật thủ lăng nghiêm, đoạn “Nếu mắt ngươi có như cánh sen xanh đặt 

trên mặt Phật thì khi ngươi mở ra là ngươi nhìn vào thiên hạ, còn khi nhắm mắt 

lại, là ngươi nhìn vào chính thân thể ngươi vậy” [148; tr. 339-340], để đánh giá 

quan điểm hướng ngoại hay hướng nội cũng là lẽ tự nhiên của thơ. 

Ở bài “Mạch thơ thiền trong lòng văn học dân tộc”, Võ Phước Lộc đã quan 

tâm khảo sát mạch thơ thiền Việt Nam từ thời Lý - Trần cho đến thời kỳ hiện đại và 

cho rằng:  

Trong văn học Việt Nam hiện đại, mỹ cảm thơ thiền bàng bạc ẩn 

hiện trong Thơ mới. (...). Mạch thơ có vị thiền hiện đại như vậy cũng 

chưa hề thiếu vắng trong thơ ca đương đại. Người ta cũng thấy sức 

sống lâu bền của thơ ca theo thiền. Nó là nhịp thơ sáng trong của hiểu 

biết từ tấm lòng hòa cảm. Ít ra điều ấy cũng mang đến sự giải tỏa tinh 

thần bị tập nhiễm bởi hối hả chạy theo lợi ích vật chất; vô cảm trước 

cái tiêu cực và cái ác... [88]. 

Qua cái nhìn bao quát, ông cũng băn khoăn về “tầm đón đợi” thơ thiền của 

độc giả đương đại. Theo Võ Phước Lộc, thơ thiền hiện đại vẫn tiềm ẩn nhiều 

thách thức bởi “trường mỹ cảm đặc thù của nó”. Theo chúng tôi, băn khoăn đó là 

hoàn toàn có cơ sở. 

Thái Tú Hạp trong bài “Tư tưởng Phật giáo trong thi ca Việt Nam” [54] đã kể 

tên nhiều thiền sư - thi sĩ nổi tiếng từ quá khứ đến hiện tại. Trong thi ca giai đoạn 

từ 1945 đến nay, ông cho rằng những ảnh hưởng sâu đậm tư tưởng Phật giáo còn 

tìm thấy trong tác phẩm của Quách Tấn, Tuệ Sỹ, Phạm Công Thiện, Tuệ Mai, Bùi 

Giáng, Nhất Hạnh... và cả một số các tác giả thơ người Việt đang ở hải ngoại như 
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Võ Phiến, Mai Thảo, Du Tử Lê, Minh Đức Hoài Trinh, Duy Lam, Nguyên Sa, 

Nghiêu Minh, Nguyễn Mạnh Trinh, Luân Hoán, Vi Khuê... Tác giả cũng phân tích 

một số tác phẩm của họ để chứng minh tư tưởng Phật học trong thơ với nội dung 

từ bi, vô ngã, yêu quê hương, yêu cái đẹp thanh tịnh trong sáng, cảm thông với mọi 

hoàn cảnh, ước mơ phụng hiến… nghệ thuật giàu tính biểu cảm. 

Công trình chuyên luận và tuyển thơ Thơ Thiền Việt Nam những vấn đề lịch sử 

và tư tưởng nghệ thuật (1998) của Nguyễn Phạm Hùng tuy tên gọi có vẻ bao quát về 

cả tiến trình thơ Thiền Việt Nam nhưng thực tế tác giả mới dành sự quan tâm đến 

thơ Thiền thời trung đại, cụ thể là thơ Thiền thời Lý - Trần, thời Lê, Nguyễn. 

Luận văn Thạc sĩ Phật học của Thích nữ Viên Giác với đề tài Tìm hiểu thơ 

thiền Việt Nam hiện đại [43] đã điểm qua dòng chảy của thiền trong văn học Phật 

giáo và trong thơ từ quá khứ đến hiện đại. Luận văn đã khảo sát được một số tác 

giả, tác phẩm chịu ảnh hưởng bởi Phật giáo nhưng phần lớn mới chỉ dừng lại ở 

nhóm tác giả xuất gia và một vài cư sĩ Phật tử như: Viên Minh, Nhất Hạnh, Như 

Huyễn Thiền Sư, Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Mặc Giang, Bùi Giáng, Phạm Thiên 

Thư... Luận văn bước đầu đã chỉ ra những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của 

thơ thiền thời kỳ hiện đại. 

Như vậy có thể thấy đã có một mạch ảnh hưởng Phật giáo trong văn học 

Việt Nam, từ văn học dân gian đến văn học hiện đại. Chính vì thế, sự tiếp thu ảnh 

hưởng triết lí Phật giáo trong thơ Việt Nam từ 1945 đến nay là hoàn toàn có cơ 

sở, mà trước hết là tiếp nối truyền thống văn học dân tộc. 

1.2.3. Nghiên cứu về các tác giả thơ tiêu biểu từ 1945 đến nay chịu ảnh 

hưởng của triết lý Phật giáo  

Về Nhất Hạnh 

Cũng như phương pháp tu, thơ Nhất Hạnh mang đầy tính thiền học, Phật 

học. Nghiên cứu về thơ Nhất Hạnh tuy chưa có nhiều công trình chuyên sâu, hệ  

thống nhưng các bài phê bình - tiểu luận thì khá nhiều. Huỳnh Như Phương trong 

“Thơ Nhất Hạnh: Những hóa thân màu nhiệm” cho rằng thơ Nhất Hạnh không 

nằm ngoài truyền thống thơ thiền Việt Nam từ thời Lý – Trần. Tuy vậy, nhà 
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nghiên cứu đánh giá rất cao đóng góp của nhà thơ, nhất là những cách tân về thể 

thơ và ngôn ngữ. Theo Huỳnh Như Phương, chúng “xuất hiện trong thơ Nhất 

Hạnh không muộn hơn thơ Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Quách Thoại, 

Nguyên Sa… là mấy”, còn sở dĩ người ta ít nhắc đến Nhất Hạnh khi nói đến sự 

cách tân trong thơ ca Việt Nam hiện đại “phải chăng vì Nhất Hạnh vẫn được xem 

là thiền sư hơn là thi sĩ, thơ ông như là cái bóng của tư tưởng thiền học và gần 

với đạo đức, văn hóa hơn là nghệ thuật?” [123]. 

Hoàng Kim trong bài viết “Thơ thiền Thích Nhất Hạnh” thú nhận đọc thơ 

thiền sư ông thẩm thấu được quy luật sinh tử, tâm thức tràn ngập tinh thần hiểu 

và thương sâu sắc đến cuộc đời và rất ấn tượng với tập Thơ từng ôm và Mặt trời 

từng hạt. Nhà văn, nhà phê bình văn học nổi tiếng người Mỹ Elizabeth M. 

Gilbert ca ngợi thiền sư Thích Nhất Hạnh là người Việt Nam vĩ đại, nhà thơ, sứ 

giả hòa bình; ca ngợi pháp thiền chánh niệm, tỉnh giác, tĩnh lặng của thiền sư (đã 

được chuyển tải bằng nhiều hình thức trong đó có thơ ca). 

Về Mặc Giang 

Hiện có nhiều bài viết nhận xét và bình về thơ Mặc Giang. Chúng tôi liệt kê 

một số ý kiến tiêu biểu như: “Thử bàn về hình tượng tư duy trong thơ Mặc 

Giang” (Nguyễn Thị Quyên), “Sự dàn trải tài tình, nét tinh anh sáng tạo trong 

Quê hương còn đó” (TK Thiện Hữu)... Nội dung các bài đều nhận xét thơ Mặc 

Giang tràn ngập tình yêu quê hương đất nước, luôn nhớ xứ sở, tràn ngập yêu 

thương, cảm thông với các mảnh đời, nghệ thuật giàu hình tượng, giản dị mà 

uyên thâm... Trần Ngọc Bảo Luân khi “Tiếp chuyện với nhà thơ Mặc Giang” ca 

ngợi thơ thi nhân đong đầy tình người, dễ khiến người đọc thay đổi cách nghĩ và 

hành xử, nâng niu, trang trải tình thương đến mọi nẻo đời. Lê Quang Thái trên 

trang Đạo Phật ngày nay (2010) có bài “Thơ Mặc Giang khơi dậy sóng tâm tư” 

đã nhận xét: ông sáng tác nhiều thể tài, từ cổ điển đến hiện đại; chủ đề thơ vừa 

bình dị vừa thâm uyên; giọng thơ đậm chất nhân văn; khơi sáng đến tận những 

ngóc ngách, ngõ hẻm của tinh thần và tâm linh của con người; khơi dậy tâm tư 

phận người về hai mặt đời và đạo. Đồng ý kiến này, Mộng Bình Sơn cũng viết 
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trong lời giới thiệu tập thơ Quê hương nguồn cội chỉ ra sức ảnh hưởng và chuyển 

hóa đạo đức nhân sinh từ thơ Mặc Giang.  

Về Vũ Hoàng Chương 

Trong lịch sử tiếp nhận thơ Vũ Hoàng Chương cho đến thời điểm này vẫn 

còn có nhiều ý kiến thuận nghịch, nhưng trước hết phải khẳng định đã có nhiều 

nhà thơ, nhà nghiên cứu lớn quan tâm. Xuân Diệu trong mục Tiếng Thơ trên 

báo Văn Nghệ số 6/1948 và Tô Hoài trong Tự truyện, Chiều Chiều rất ủng hộ 

nhà thơ họ Vũ. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến phê phán, nhất là về tập Hoa 

Đăng. Lê Đình Kỵ đánh giá thơ Vũ Hoàng Chương là “bi quan, bế tắc, buông 

thả, tự huỷ, truỵ lạc” [74, tr. 83-122]. Hà Minh Đức xem Vũ Hoàng Chương là 

“cây bút có tài năng nhưng nằm trong dòng nước đục” [37, tr. 14-40]. Nhưng 

đó là đặc trưng thơ Vũ Hoàng Chương những năm 1940-1943 khi ông chưa xác 

định được tư tưởng tích cực. Sự thay đổi đã diễn ra với Vũ Hoàng Chương từ 

tập Lửa từ bi. Trong bài “Lửa từ bi trên hành trình thơ của Vũ Hoàng Chương”, 

Đoàn Lê Giang nhận thấy: “Từ sau tập Lửa tư bi, trong thơ Vũ Hoàng Chương 

những chán chường, khổ đau, mộng mị như trong Thơ Say và Mây cũng hết; 

những ảo tưởng, hoang tưởng và sân hận trong Hoa đăng, Trời một 

phương cũng không còn, thơ ông như đến với một cảnh giới khác: tràn đầy yêu 

thương, tràn đầy tình huynh đệ, tràn đầy hỉ xả, và cả lạc quan” [41]. Ông còn 

đánh giá Vũ Hoàng Chương là một thiên tài thơ Việt Nam hiện đại, là một hiện 

tượng văn học khá phức tạp: từ lí lịch, cuộc đời đến sáng tác thơ ca.  

Hoàng Như Mai cũng rất trăn trở khi nghiên cứu về Vũ Hoàng Chương, 

ông cho rằng viết về nhà thơ Vũ Hoàng Chương không phải dễ, nó đòi hỏi người 

viết vừa phải có trình độ uyên bác, vừa phải có năng khiếu nghệ thuật. Theo ông 

có lẽ nhiều người đánh giá cao thơ Vũ Hoàng Chương nhưng trên thực tế “viết ra 

những lời đánh giá thì lại rất ít ai dám viết”.  

Hoàng Thiệu Khang tâm đắc chia sẻ: “cuộc nội sinh hoá văn học phương 

Tây, để có thể sản xuất ra một chất phương Đông đậm đà, phải qua tay Vũ Hoàng 

Chương” [70; tr. 20].  
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Về Quách Tấn 

Trong tập Quách Tấn qua cái nhìn phê bình văn học, Nguyễn Thái đã phát 

hiện Quách Tấn được nuôi dưỡng trong không khí tâm linh của các thiền sư. 

Nguyễn Thái viết “Quách Tấn: quê hương và thơ” cho rằng: Thơ Quách Tấn 

khiến cho người đọc lòng không rửa mà trong, thân không cánh mà nhẹ. Còn 

Phạm Công Thiện thì bày tỏ trong “Trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam với 

Quách Tấn” rằng: Quách Tấn là một Phật tử chân chính, thơ ông đã thu tóm tất 

cả những bài thơ mộng của Phật giáo vào trong cuộc đời trầm lặng của mình. 

Ông xứng đáng là kẻ nối dòng của các vị thiền sư thời trước như, Vạn Hạnh, 

Không Lộ, Ngộ Ấn, và tất cả những thiền sư thi sĩ đã nuôi dưỡng linh hồn của cả 

một dân tộc.  

Phạm Công Thiện, Trần Phong Giao, Thi Vũ, Nguyễn Hiến Lê, Lê Trí 

Viễn… đều đánh giá cao thơ Quách Tấn ở âm hưởng thiền. Thi Vũ đánh giá: 

“Trong Mộng Ngân Sơn, người thơ đã lên tới đỉnh. Nay qua Giọt trăng, thi nhân 

bước xa vào cõi Như Nhiên hùng vĩ” [165; tr. 490]. Trần Phong Giao cũng nhận 

xét: “Thơ Quách Tấn càng về sau đã “thấy”, đã “nhập” vào Thiền, đã “cảm 

dưỡng hào khí của Thiền tông Việt Nam” [42; tr. 287-296]. Trong tiểu luận 

“Cảm hứng thiền Phật trong thơ Quách Tấn”, Nguyễn Công Thanh Dung đã chỉ 

ra dấu ấn ảnh hưởng Phật giáo trong thơ Quách Tấn như: cảm quan thiền đạo 

trong cách nhìn và miêu tả thiên nhiên, hình ảnh tiếng chuông chùa, “một đạo 

tâm dạt dào”... và khẳng định: “Quách Tấn là một phật tử trọn vẹn, đã thu tóm tất 

cả những bài thơ mộng của Phật giáo vào trong cuộc đời trầm lặng của mình. 

Quách Tấn đã đi ngược lại tất cả phong trào thời thượng…” [24].  

Cũng về nhà thơ đất Bình Định này, trong hội thảo Phật giáo và văn học 

Bình Định: Thành tựu và giá trị, những sáng tác của Quách Tấn xuất bản sau 

1945 đã được nghiên cứu từ góc nhìn ảnh hưởng Phật giáo. Tiêu biểu là các 

nghiên cứu như “Bình đạm trong Mộng ngân sơn và Giọt trăng của Quách Tấn” 

(Lê Đắc Tường), “Quê hương và hồn đạo trong thơ văn Quách Tấn” (Thích 

Phước An)... Trong “Bình đạm trong Mộng ngân sơn và Giọt trăng của Quách 

Tấn”, Lê Đắc Tường cho rằng Thơ Quách Tấn mang phong cách bình đạm và 
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được biểu hiện trên các bình diện như lý tưởng sùng thượng tự nhiên, yêu 

chuộng sự tĩnh lặng... rất gần với tinh thần thiền vô trụ và tinh thần Tam giáo 

đồng nguyên [119]. 

Về Bùi Giáng 

Thơ Bùi Giáng tiếp nhận nhiều nguồn tư tưởng, do vậy, những đánh giá về 

Bùi Giáng khá nhiều, chủ yếu là ở miền Nam. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng 

thơ Bùi Giáng phảng phất triết lý Phật giáo. Chẳng hạn các bài: “Bùi Giáng, nhà 

thơ của ngày tháng ngao du (Cung Tích Biền), “Thi sĩ “Phóng túng hình hài, 

ngang tàng tính mệnh” (Cung Văn - Nguyên Vạn Hồng), “Bùi Giáng rong chơi 

một ngày, một đời” (Lê Vinh Quốc), “Bùi Giáng, bước chân đi tìm hồn nguyên 

tiêu và một màu hoa trên ngàn” và “Thử thẩm thức vài câu thơ của Bùi Giáng” 

(Bùi Vĩnh Phúc), “Bùi Giáng, nguồn xuân” (Đặng Tiến), “Bùi Giáng trong “cõi 

người ta” (Ý Nhi), “Phật giáo trong thơ Bùi Giáng” (Yến Tử)...  

Nghiên cứu về Bùi Giáng, T. Khuê cho rằng: “Thơ Bùi Giáng, ngay từ thuở 

đầu đã rong chơi, lãng mạn, tinh nghịch, nhẹ nhàng, hóm hỉnh (…). Tính chất 

“bất khả tri” trong triết lý Đông phương và triết học hiện sinh gặp nhau trong thơ 

Bùi Giáng” [117; tr. 163]. Ngoài ra, những tài liệu được tìm thấy trong các sách 

báo và mạng internet viết về Bùi Giáng vô cùng phong phú. Nhận định về “Triết 

lý Phật giáo trong thơ Bùi Giáng”, An Nhiên chỉ ra triết lý vô thường, cách khai 

thác bản thể của thực tại, vượt lên sự hiểu biết thông thường của nhân sinh. Giai 

phẩm Văn có những cây bút viết rất mạnh, họ chủ yếu nghiêng về ca ngợi Bùi 

Giáng, nhiều ý kiến đẩy ông đến mức độ thiên tài, xuất chúng, đặc biệt, khó tìm, 

khó lẫn; cho ông là một hiện tượng lạ của nền thơ ca hiện đại. Tuệ Sỹ nhận định: 

“đêm tối cõi đời, của cái vực sâu không đáy kia của cõi đời phải được thể nghiệm 

và được kiện tận miên bạc bình sinh. Mà muốn được như vậy, thì điều cần thiết 

là phải có vài kẻ đạt tới cái chỗ cùng tận của cái vực sâu không đáy” [132; tr. 27].  

Tạp chí Thời Văn số 19 - số đặc biệt năm 1997 công bố một loạt những nghiên 

cứu về Bùi Giáng, tiêu biểu là: “Tản luận về Bùi Giáng” (Ban biên tập báo), 

“Nguyên khởi về cõi tinh mật Bùi Giáng” (Khiêm Lê Trung), “Thử một lần đối diện 
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với thơ và con người thơ Bùi Giáng” (Trương Vũ Thiên An), “Mùa xuân trong thơ 

Bùi Giáng” (Hồ Ngạc Ngữ), “Bùi Giáng – Thi sĩ kỳ dị” (Huỳnh Ngọc Chiến)…  

Có nhiều luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học đã chọn thơ Bùi Giáng 

làm đối tượng nghiên cứu chuyên sâu và hệ thống, chẳng hạn: Bùi Giáng, một 

cuộc đời, một cõi thơ (Đinh Vũ Thùy Trang, 2000), Đặc điểm nghệ thuật ngôn từ 

trong thơ Bùi Giáng (Nguyễn Văn Quốc), Thơ Bùi Giáng (Trương Thị Mỹ 

Phượng, 2007),  Đặc điểm nghệ thuật thơ Bùi Giáng (Lê Thị Minh Kim, 2009)... 

Về Phạm Thiên Thư 

Hà Thi nhận xét Phạm Thiên Thư trong bài viết “Phạm Thiên Thư, người 

thi hóa kinh Phật” rằng: “tuy ông xuất hiện khá muộn (1968), nhưng cũng đã 

đóng góp vào văn học khá nhiều tác phẩm, đặc biệt là những thi phẩm ở dạng 

khá độc đáo: thơ Đạo!”. Vũ Tài Lục khen ông đã “táo bạo xông xáo vào Kinh 

Kim Cương”, đã “dám chuyển cả ý nghĩa bộ kinh này thành thơ rồi đặt cho một 

cái tên rất hay, rất thơ…” [89; tr. 85]. Thích Tâm Giác khẳng định: “Phạm Thiên 

Thư đã mở ra một trang sử mới cho nền văn học Phật giáo Việt Nam trong việc 

thi hoá kinh Phật và mang giáo nghĩa giải thoát vào thi ca dân tộc” [47; tr. 11]. 

Thích Thanh Kiểm đánh giá thơ Phạm Thiên Thư “là một viên gạch quan trọng 

góp phần xây đắp vào nền văn học Phật giáo thế giới và dân tộc ngày thêm 

phong phú” [73; tr. 17].  

Thi phẩm Động hoa vàng và Đoạn trường vô thanh của nhà thơ được Tam 

Ích, Phạm Duy giành nhiều yêu mến. Huyền Không, Vương Mộng Giác, Lê Văn 

Siêu, Nguyễn Đức Quỳnh, Trần Tuấn Khải, Vũ Hoàng Chương, Cao Xuân Hạo... 

đều công nhận tài năng của Phạm Thiên Thư khi ông viết tiếp phần “hậu Truyện 

Kiều”. Vì Truyện Kiều của Nguyễn Du có bị ảnh hưởng bởi triết Phật ở thuyết 

nghiệp, luân hồi. Chính Phạm Thiên Thư cũng tự nhận cuộc đời mình có nhiều 

nét tương đồng với cuộc đời Nguyễn Du rằng như vận vào kiếp tái sinh.  

Sau năm 1975, nhiều công trình nghiên cứu về thơ Phạm Thiên Thư, khai 

thác ảnh hưởng Phật giáo có thể kể ra như: “Phạm Thiên Thư, người thi hóa kinh 

Phật” (Hà Thi). “Nhà thơ Phạm Thiên Thư: Đằng sau mỗi bản kinh là một cõi 
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mênh mông” (Nguyễn Đức Vân), “Thơ về Đạo” (Hà Minh Châu), “Ảnh hưởng 

Phật giáo trong thơ trữ tình Phạm Thiên Thư” (Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc)... Tất 

cả đều công nhận ông là nhà thơ tiêu biểu của thơ Việt Nam hiện đại, Phật giáo là 

cảm quan khá chủ đạo trong thơ ông mà hiện vẫn chưa khai thác hết cái hay và ý 

nghĩa của nó. Có một số khóa luận, luận văn cũng khai thác về thơ Phạm Thiên 

Thư, như Đặc điểm thơ Phạm Thiên Thư (Trần Thị Thương, 2011), Thơ lục bát 

Phạm Thiên Thư (Võ Thị Ngọc Hân (2012)... 

Như vậy, tất cả những nhà thơ tiêu biểu cho việc tiếp thu ảnh hưởng triết lý 

Phật giáo đều có một lịch sử nghiên cứu khá dày dặn. Trong đó, nhiều nghiên 

cứu đã khẳng định và chỉ ra ảnh hưởng của Phật giáo vào sáng tác của các tác giả 

Quách Tấn, Vũ Hoàng Chương, Thích Nhất Hạnh, Mặc Giang, Bùi Giáng, Phạm 

Thiên Thư... Cũng đã có một số công trình nghiên cứu chuyên sâu là các luận án, 

luận văn chọn các tác giả kể trên làm đối tượng nghiên cứu. Đó chính là cơ sở 

thực tiễn của chúng tôi khi lựa chọn nghiên cứu vấn đề này. 

Tiểu kết 

Phật giáo ra đời, được tiếp biến và du nhập tại Việt Nam. Hiện nay, có đa 

dạng tông phái, nhưng nhìn chung tất cả đều dung hợp; cùng chung sống hòa 

bình. Mục đích của Phật giáo là giúp con người dứt khổ, giải quyết vấn đề sinh 

tử, đặt yếu tố con người lên đầu tiên. Các vấn đề vũ trụ quan, thế giới quan, nhân 

sinh quan… trong hệ tư tưởng Phật giáo rất phong phú, đa dạng, cao siêu. Để 

phục vụ cho mục đích nghiên cứu, trong khuôn khổ có hạn của luận án, chúng tôi 

đã trình bày những vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất về triết lý Phật giáo làm cơ sở lý 

luận cho việc triển khai các nội dung tiếp theo của luận án.  

Những công trình nghiên cứu về văn học Phật giáo; nghiên cứu tổng quan, 

chuyên sâu về ảnh hưởng triết Phật trong thơ hiện đại từ 1945 đến nay; hoặc 

những nghiên cứu cụ thể về các tác giả tác phẩm… đã cho thấy việc nghiên cứu 

đề tài dù không dễ dàng nhưng bước đầu đã khái quát hóa triết Phật, văn học 

Phật giáo và những ảnh hưởng của tư tưởng này xuyên suốt trong lịch sử văn học 

và thơ Việt Nam hiện đại, nhất là thơ từ 1945 đến nay. Cũng qua lịch sử vấn đề 

nghiên cứu, cho thấy các tác giả thơ chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo 
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thường là người xuất gia, các cư sĩ Phật tử và cả những nhà trí thức, như: Thích 

Nhất Hạnh, Mặc Giang, Minh Đức Triều Tâm Ảnh (thiền sư, tu sĩ), Phạm Thiên 

Thư, Nguyễn Đức Sơn (cư sĩ Phật tử); Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn (tầng lớp trí 

thức)... Hiện đã tập hợp được một số công trình nghiên cứu về các nhóm tác giả 

này nhưng nhìn chung rải rác, chưa sâu sắc và còn nhiều nội dung có thể được 

khai thác bàn luận tiếp. Tuy vậy, chúng tôi chưa thấy có công trình mang tính 

chuyên sâu, hệ thống nào về ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong thơ Việt Nam 

từ 1945 đến nay. Đó vừa là cơ hội, vừa là thử thách cho chúng tôi khi thực hiện 

đề tài nghiên cứu này. 
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Chương 2 

TIỀN ĐỀ TIẾP NHẬN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO 

TRONG THƠ VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN NAY 

  

Nghiên cứu ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong thơ Việt Nam từ 1945 

đến nay chúng tôi quan tâm đến tiền đề tiếp nhận và dấu ấn của những ảnh hưởng 

triết lý Phật giáo trên mỗi chặng vận động của thơ Việt Nam từ 1945 đến nay. 

2.1. Tiền đề tiếp nhận triết lý Phật giáo của thơ Việt Nam từ 1945 đến nay 

2.1.1. Tiền đề khách quan 

2.1.1.1. Tiếp nối truyền thống văn học dân tộc 

Kinh điển Phật giáo bao gồm 12 thể loại (Trường hàng, Trùng tụng, Thọ 

ký, Câu khởi, Vô vấn tự thuyết, Nhân duyên, Thí dụ, Bổn sự, Bổn sinh, Phương 

quảng, Vị tằng hữu, Luận nghị), trong đó, một số thể loại tương đồng với các thể 

loại văn học như: Trường hàng (văn xuôi), trùng tụng (văn vần, thơ), bổn sự và 

bổn sinh (truyện), luận nghị (lý luận)... Về mặt nội dung, giữa triết lý Phật giáo 

mà các bản kinh chuyển tải và nhiều tác phẩm văn học Việt Nam có tư tưởng gần 

gũi. Chúng tôi sẽ nghiên cứu ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong văn học Việt 

Nam qua ba thời kỳ: Văn học dân gian, Văn học trung đại, Văn học cận hiện đại, 

để thấy được những tiền đề tiếp nhận triết lý Phật giáo trong văn học từ quá khứ 

đến hiện tại. 

Trong văn học dân gian 

Ở văn chương bình dân, đức Phật được gọi là Bụt: “No nên Bụt, đói nên 

ma”. Ở truyện cổ, Bụt là một đấng siêu phàm nhưng bình dị, luôn giúp đỡ người 

hiền. Triết lý Phật giáo ảnh hưởng trong văn học dân gian Việt Nam với  nhiều 

thể loại. Có thể tìm thấy ở các truyện ngụ ngôn như: Xẩm sờ voi, Mèo lại hoàn 

mèo...; các truyện cổ tích như: Cây nêu ngày tết, Kéo cày trả nợ, Ăn một qua trả 

nghìn vàng, Sọ dừa, Chim tu hú, Hai vợ chồng con chiền chiện và ông sư… 

Truyền thuyết Man Nương - Khâu Đà La được lưu trong Cổ châu Pháp vân Phật 

bản hạnh ngữ lục và Lĩnh Nam chích quái, thể hiện văn hóa Việt tiếp biến văn 
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hóa Phật giáo Ấn Độ, tinh thần Phật giáo hòa quyện vào tín ngưỡng dân gian với 

nguồn gốc Tứ pháp, thể hiện ý nghĩa văn minh nông nghiệp với đạo Phật.  

Truyện Chử Đồng Tử - Tiên Dung được ghi trong Lĩnh Nam chích quái với 

tên gọi Nhất dạ trạch mang tính huyền sử. Chử Đồng Tử là một nhân vật thần 

thoại như vị thánh trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng Việt Nam. Nội dung truyện 

cho thấy Chử Đồng Tử nghèo lên duyên với công chúa Tiên Dung, họ chính là 

những người Phật tử đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam với việc quy y 

Tăng sĩ Phật Quang có phép thuật. Truyện có nhiều tình huống siêu nhiên, ly kì, 

gắn liền với nhiều tích địa danh, liên quan đến vấn đề quy y Tam Bảo, nhân 

duyên vợ chồng, nhân duyên cửa Phật, tinh thần hiếu đạo, thái độ buông bỏ, lý 

tưởng cầu đạo, nhân quả, các cõi siêu nhiên thần thông… Có thể nói, từ hình 

tượng các nhân vật như Phật Quang, Chử Đồng Tử - Tiên Dung, Man Nương và 

nhà sư Khâu Đà La… Phật giáo Việt Nam đã thể hiện sự tiếp nhận và phát triển 

ở những giai đoạn về sau.  

Tích truyện Quan Âm Thị Kính kể về kiếp trước của Bồ tát Quan Thế Âm. 

Kiếp thứ mười, Ngài tiếp tục giáng sinh vào nhà họ Mãng ở nước Cao Ly với 

kiếp người đầy trái ngang. Nội dung có thể tóm lược qua các giai đoạn: Thị Kính 

mắc tiếng oan giết chồng, nàng bỏ đi tu với pháp danh Kính Tâm, sau lại mắc 

tiếng oan với Thị Mầu, nàng vẫn nuôi con cho Thị Màu hơn con ruột của mình 

và thành Phật. Thị Kính (hiện thân của Phật Bà Quan Âm) với tinh thần tự độ 

tha, từ bi hỷ xả. Truyện liên quan đến chùa cổ Pháp Vân (chùa Dâu - Bắc Ninh), 

Phật Bà chùa Dâu là Phật Bà Quan Âm Thị Kính. Dân gian thường truyền miệng 

nhau: “Xem trong cõi nước Nam ta/ Chùa Vân có Đức Phật Bà Quan Âm”. Một 

số nhà nghiên cứu sau này khi gắn nội dung truyện vào hoàn cảnh thời cuộc đã 

có những nhận xét thiếu khách quan, cho là Phật giáo yếm thế, chẳng hạn 

Nguyễn Huệ Chi viết: “Quan Âm tân truyện ảnh hưởng quan niệm hư vô của nhà 

Phật trong cách lý giải hiện thực. Hình như sau bao phen hoạn nạn, tư tưởng yếm 

thế đã thấm vào những người viết truyện, khiến họ cảm thấy cuộc đời là vô nghĩa 

và tu hành mới là cứu cánh cho con người (…). Triết lý nhẫn nhục này làm cho 

Quan Âm tân truyện thiếu đi một sức phản kháng cần thiết” [117; tr. 1473]. Ở 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C4%A9nh_Nam_ch%C3%ADch_qu%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Huy%E1%BB%81n_s%E1%BB%AD&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng)
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_b%E1%BA%A5t_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_Vi%E1%BB%87t_Nam
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góc nhìn của Phật giáo, truyện Quan Âm Thị Kính cho thấy tinh thần tu tập giải 

thoát của người xuất gia với triết lý: Tu hành không phải là ẩn mình nơi cửa Phật 

mà là quá trình rèn luyện thân tâm an nhiên trải qua bao nhiêu thử thách để đắc 

đạo tự thân và cứu độ tha nhân. Cho nên, nhiều nghiên cứu lại có quan điểm gần 

với nhà văn Vũ Khắc Khoan khen ngợi: Thị Kính bị vu oan ám sát chồng vẫn 

nhẫn nhịn can đảm sống; khi đi tu bị người vu oan mà vì muốn được tiếp tục tu 

hành, không muốn tiết lộ tông tích, chấp nhận mọi hình phạt, vẫn tận tâm thanh 

tịnh nuôi con người. Trong quan niệm Phật giáo, nhẫn nhục là pháp tu của Bồ tát 

nhập thế, thể hiện khả năng chịu đựng của một bậc tu hành nếu muốn chứng đắc 

đạo quả, phiền não tức bồ-đề. Nhà nghiên cứu văn học sử Phạm Thế Ngũ 

trong Việt Nam văn học sử giản ước tân biên cũng đánh giá Truyện Quan Âm Thị 

Kính thể hiện tinh thần tu hành là phải dấn thân cho lý tưởng, vô úy, coi thường 

thịnh suy, vượt lên bỉ thử, vượt lên các ràng buộc của thế gian. 

Truyện Quan Âm Nam Hải được lưu truyền trong dân gian trước cả truyện 

Quan Âm Thị Kính. Theo Nguyễn Lang trong sách Việt Nam Phật giáo sử luận, 

Quan Âm Nam Hải nguồn gốc từ nhà Sư đời Nguyên ở Trung Hoa. Theo dị bản 

Việt hóa, Quan Âm Nam Hải vốn là Diệu Thiện, công chúa thứ ba (bà Chúa Ba) 

con vua Diệu Trang (Subhavyùha) ở nước Hưng Lâm (có thể thuộc Ấn Độ). 

Nàng trốn vua cha, vượt biển đến động Hương Tích (chùa Hương ở Việt Nam 

ngày nay), tu hành và chứng quả, sau chính là Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn 

tay cứu độ chúng sinh. Như vậy, Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Đồng Tử, Quan 

Âm Tống Tử, Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Thị Kính… đều vì lòng từ bi vô 

lượng mà xuất hiện cứu độ muôn loài. Các Ngài đều là hiện thân của Bồ-tát Quan 

Thế Âm trong kinh Pháp Hoa.  

Tục ngữ, thành ngữ Việt Nam đúc kết những kinh nghiệm thực tế trên nhiều 

phương diện. Trong đó, nhiều câu mang giá trị gần gũi với triết lý Phật giáo. 

Triết lý Tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả): “Thương người như thể thương thân”, 

“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”... Triết lý sống thiểu dục tri túc, ít muốn biết 

đủ: “Thanh bần lạc đạo”, “Giấy rách phải giữ lấy lề”, “Chết trong còn hơn sống 

đục”, “Xả phú cầu bần”... Triết lý nhân quả: “Ở hiền gặp lành”, “Gieo gió gặt 
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bão”, “Ác giả ác báo”, “của Bụt trả Bụt”… Giáo lý luân hồi nghiệp báo: “Đời 

cha ăn mặn, đời con khát nước”... Triết lý vô thường: “Nước chảy đá mòn”, “ 

Không ai nắm tay đến tối gối đầu đến sáng”… Triết lý về tam độc (tham, sân, si): 

“Trăm nhát cuốc hất cả vào lòng”, “Vay thì ha hả, trả thì hi hỉ”, “Chẳng được ăn 

thì đạp đổ”, “Đồng một của người, đồng mười của ta”, “Của mình thì để, của rể 

thì bòn”, “Trăm hay xoay vào lòng”... 

Ca dao Việt Nam cũng có rất nhiều câu mang ý nghĩa gần gũi với triết lý 

Phật giáo: “Gió đưa cây trúc ngã quỳ/ Ba năm trực tiết còn gì là xuân”, “Một cây 

làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”... (triết lý duyên sinh); 

“Cơm cha, áo mẹ, công thầy/ Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao”... (triết lý tứ 

ân); “Cái cò mà mổ cái trai/ Cái trai quắp lại mà nhai cái cò”, “Ai đi muôn dặm 

non sông/ Để ai chất chứa sầu đong vơi đầy”, “Cất tiếng than hai hàng lụy nhỏ/ 

Anh nói thương em rồi lại bỏ em đây”, “Gánh cực mà đổ lên non/ Còng lưng mà 

chạy cực còn chạy theo” (triết lý về sự khổ ở thế gian); “Lời nói chẳng mất tiền 

mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, “Hoa thơm ai chẳng muốn đeo/ Người 

khôn ai nỡ cứ theo nặng lời”... (triết lý tu khẩu nghiệp). 

Có thể thấy, văn học dân gian phản ánh đời sống người lao động với tâm 

hồn chân chất, thẳng thắn, chấp nhận sự thật nhưng vẫn lạc quan, nhân hậu cảm 

thông, tôn trọng bình đẳng, chuyên chở những bài học đạo đức, nhắc nhở về nhân 

quả - nghiệp báo, khuyên con người ăn hiền ở lành... Những nội dung này ở một 

mức độ căn bản nào đó đã hòa quyện với triết lý nhân sinh quan và thế giới quan 

Phật giáo một cách tự nhiên.  

Trong văn học trung đại 

Thời kì trung đại, văn học bao gồm chữ Hán và chữ Nôm mang đặc điểm 

“ngôn chí”, “tải đạo” và cảm quan Phật giáo. Khảo sát thơ Lý - Trần, chúng tôi 

nhận thấy các sáng tác khá thống nhất về nội dung tư tưởng Phật học. Các thành 

phần viết đông đảo như: vua quan, thiền sư, cư sĩ Phật tử, trí thức Nho học... 

Cuốn Thơ văn Lý - Trần gồm ba tập đã tổng kết được nhiều tác phẩm thơ chuyển 

tải giáo lý Phật ở Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Tuệ Trung, Trần Nhân 
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Tông, Pháp Loa, Huyền Quang. Có thể kể ra một số tác phẩm có thi kệ như: 

Thiền uyển tập anh (Thiền sư Kim Sơn), Khóa hư lục (Trần Thái Tông), Thượng 

sĩ ngữ lục (Tuệ Trung Thượng Sĩ), Cư trần lạc đạo phú (Trần Nhân Tông), Thập 

giới cô hồn văn (Lê Thánh Tông), Cổ Châu Pháp Vân Phật bản hạnh ngữ 

lục (Pháp Tính), Hương Hải thiền sư ngữ lục (Minh Châu Hương Hải, Hải 

Lượng Ngô Thì Nhậm cùng các đạo hữu viết luận thuyết Trúc Lâm tông 

chỉ nguyên thanh), Thiền tông bản hạnh (Chân Nguyên), Hứa sử truyện vãn 

(Toàn Nhật)... Trong đó, Thiền uyển tập anh (Tập hợp tinh hoa vườn Thiền) 

(1715), là tác phẩm thuộc loại hình tiểu truyện Thiền sư, ghi lại khá nhiều mẩu 

chuyện về các vị Thiền sư, có những người nổi tiếng như Khuông Việt, Vạn 

Hạnh, Pháp Thuận... “Họ tu luyện kiên trì khổ hạnh, chăm lo công việc tu hành, 

hoằng dương Phật pháp, đồng thời lại tích cực tham gia chính sự, lo việc quốc kế 

dân sinh” [117; tr. 1674].  

Văn học chữ Nôm xuất hiện từ thời Trần, nổi tiếng có: Cư trần lạc đạo phú, 

Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca (Trần Nhân Tông); Vịnh Vân Yên tự phú (Huyền 

Quang)…; đến thế kỷ XVIII - XIX, Thiền sư Minh Châu Hương Hải, Pháp 

Chuyên Luật Truyền Diệu Nghiêm, Toàn Nhật Quang Đài... là những người rất 

có công lớn đóng góp cho văn học Phật giáo.  

Các tác phẩm có nội dung liên quan đến triết lý Phật giáo giữ vị trí quan 

trọng, có nhiều đóng góp to lớn trong lĩnh vực học thuật phải kể đến như: Thánh 

đăng lục (ra đời khoảng cuối thời Trần, hiện không rõ tác giả và năm soạn. Năm 

1705, Chân Nguyên cho in tái bản, đến năm 1848 - đời Tự Đức năm thứ nhất) tái 

bản tiếp), Việt Âm thi tập (Phan Phu Tiên, 1433), Tinh tuyển chư gia luật thi 

(Dương Đức Nhan tuyển chọn, trước 1463), Trích diễm thi tập (Hoàng Đức 

Lương biên soạn, 1497)... Nội dung các công trình trên đều có đề cập đến thơ của 

các tác giả thuộc thiền phái Trúc Lâm. Đáng chú ý có Thiền tông bản hạnh, viết 

năm 1734 bằng thể loại diễn ca lịch sử chữ Nôm, Thiền sư Chân Nguyên đa dựa 

vào Thánh đăng lục, Thích Thanh Từ viết tiếp Thiền tông bản hạnh giảng giải và 

Thiền sư Việt Nam. Đến thế kỉ XVIII, Tính Quảng - Ngô Thì Nhậm viết Tam Tổ 

thực lục đề cập đến Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang; sau Hải Lượng 
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Ngô Thì Nhậm viết Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh. Cuốn Hợp tuyển văn học 

trung đại Việt Nam: Thế kỉ X-XIX [126], và cuốn Văn học Việt Nam, thế kỉ X - 

nửa đầu thế kỉ XVIII [63] đã tinh tuyển một loạt các tác giả có tác phẩm viết về 

Phật giáo như: Lê Quý Đôn (Toàn Việt thi lục), Bùi Huy Bích (Hoàng Việt văn 

tuyển, Hoàng Việt thi tuyển), Trần Thái Tông (Khóa hư lục, Thiền tông chỉ nam, 

Kim Cương tam muội, Lục thời sám hối khoa nghi, Bình đẳng lễ sám văn, Thái 

tông thi tập), Tuệ Trung Thượng sĩ (Thượng sĩ ngữ lục), Trần Thánh Tông (Văn 

tập, Thiền tông liễu ngộ ca, Chỉ giá minh, Phóng ngưu, Cơ cừu tập), Trần Nhân 

Tông (Thiền lâm thiết chủy ngữ lục, Tăng già toái sự, Đại Hương Hải Ấn thi tập, 

Thạch thất mỵ ngữ), Pháp Loa (Đoạn sách lục, Tham Thiền chỉ yếu), Huyền 

Quang (Ngọc Tiên tập, Phổ Tuệ ngữ lục)...  

Từ đời Lê đến Nguyễn xuất hiện nhiều tác giả, tác phẩm có thơ chịu ảnh 

hưởng triết Phật giáo. Theo thống kê của Nguyễn Phạm Hùng trong Thơ Thiền 

Việt Nam - Những vấn đề lịch sử và tư tưởng nghệ thuật đời Lê có Nguyễn Trãi, 

Lê Thánh Tông, Hoàng Nam Kim…; đời Mạc có Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thời Lê 

Trung Hưng các tác giả sáng tác Phật học nổi tiếng là: Phùng Khắc Khoan, Minh 

Hành, Minh Lượng, Nguyên Thiều, Hương Hải, Thạch Liêm, Thủy Nguyệt, 

Tông Diễn, Chân Nguyên, Pháp Bảo, Hưng Long, Như Trừng, Liễu Quán, Ngô 

Thì Ức, Mạc Thiên Tích, Ninh Tốn, Ngô Thì Nhậm, Tịch Truyền, Đạo Nguyên, 

Thanh Đàm, Thanh Nguyên, Phan Huy Ích…; triều đại phong kiến cuối cùng nhà 

Nguyễn có Nguyễn Du, Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Gia Thiều, 

Nguyễn Công Trứ… ít nhiều tác phẩm có pha trộn tư tưởng Phật giáo ở khía 

cạnh nhân sinh. 

Nhiều công trình nghiên cứu về Nguyễn Du đã chứng minh thơ ông chịu 

ảnh hưởng Phật giáo. Trong đó, Đoạn trường tân thanh ít nhiều có chịu ảnh 

hưởng bởi thuyết nghiệp, luân hồi, phương pháp tu tâm. 

Khảo sát truyện Phạm Công - Cúc Hoa gồm 4.610 câu lục bát ở thế kỷ 

XVIII - XIX, trước đó khuyết danh nhưng đến năm 2009 được cho là của Dương 

Minh Đức Thị, chúng tôi nhận thấy nội dung truyện nhuốm màu sắc nhân quả, 

nghiệp báo, luân hồi, nhân duyên của nhà Phật. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%A1#L%E1%BB%A5c_b%C3%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_18
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_18
https://vi.wikipedia.org/wiki/2009
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C6%B0%C6%A1ng_Minh_%C4%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BB%8B&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C6%B0%C6%A1ng_Minh_%C4%90%E1%BB%A9c_Th%E1%BB%8B&action=edit&redlink=1
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Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều được viết bằng chữ Nôm, gồm 

356 câu thơ song thất lục bát, thể hiện sâu sắc nỗi thống khổ về thân tâm của 

người cung nữ khi phải chịu cảnh chia ly gia đình, người thân, quê hương vì 

chiến tranh; nhất là nỗi đau khổ tâm can vò xé trong nghiệp ái nhớ nhung xa 

cách; sự hoang mang bế tắc vì cầu mà không được. Việc chỉ đề cập đến “Khổ đế” 

cũng chính là hạn chế trong thế giới quan, nhân sinh quan của nhà thơ (vì bản 

thân tác giả không phải là một Phật tử thuần thành, nghiêng về Nho học).  

Như vậy, khảo sát ảnh hưởng triết học Phật giáo trong thơ Việt Nam thời 

trung đại, chúng tôi phát hiện qua mỗi triều đại phong kiến dù đậm hay nhạt thì tư 

tưởng Phật giáo đều có ảnh hưởng đến nội dung thơ văn. Văn học trung đại cũng 

mang đậm đặc điểm Tam giáo đồng nguyên Nho - Phật - Lão, nhưng tinh thần 

Phật giáo dường như vẫn mang tính chủ động, đặc biệt là ở các thời Lý - Trần. 

Trong văn học cận hiện đại  

Có nhiều ý kiến khác nhau về cách phân kỳ văn học Việt Nam và cách gọi 

tên các thời kỳ văn học. Hai thời kỳ trung đại và hiện đại, nhiều ý kiến khá thống 

nhất. Riêng đối với thời kỳ thứ hai, từ trước tới nay có khá nhiều ý kiến khác 

nhau về xác định mốc thời gian bắt đầu và tên gọi: có ý kiến cho là bắt đầu từ 

năm 1858, có ý kiến cho là bắt đầu từ 1865, có nhiều ý kiến cho là cuối thế kỷ 

XIX và không ít ý kiến cho rằng bắt đầu từ đầu thế kỷ XX. Thực tế nghiên cứu 

văn học sử cho thấy, rất khó để có thể phân kỳ một cách thật rạch ròi, mỗi cách 

phân định đều có cơ sở của nó. Chúng tôi, trên cơ sở quan sát, nghiên cứu và 

quan niệm về bản chất của văn học hiện đại, xác định thời kỳ cận hiện đại là từ 

cuối thế kỉ XIX đến năm 1945. 

Trong thời kỳ này, các tác giả Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh 

Thúc Kháng, Trần Trọng Kim... cũng có sáng tác thơ mang cảm hứng thiền học 

Phật giáo. Chẳng hạn câu thơ của Phan Bội Châu “Sẵn nhịp vui chân vào quảng 

nguyệt/ Ngó xuôi trần thế vuốt râu cười” (Sắp xuất dương) thể hiện thái độ tự tại, 

an nhiên, chấp nhận và vượt lên trên những mặt trái của thế sự khi hiểu rõ những 

thiện pháp cần làm. Câu thơ “Gì là sống? gì là thác? gì là nghèo? gì là giàu?/ Mơ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Gia_Thi%E1%BB%81u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_N%C3%B4m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%A1_song_th%E1%BA%A5t_l%E1%BB%A5c_b%C3%A1t
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màng trong một giấc chiêm bao” (Giai nhân kỳ ngộ chi ca, bài 1 – Phan Châu 

Trinh) thể hiện triết lý suy tư về cuộc đời, thấy rõ mọi thứ phù du như bọt bóng. 

Huỳnh Thúc Kháng thì viết: “Thác lạc cô hoài ca khấp ngoại/ Tầm thường nhất 

nặc tử sinh khinh” (Thân côi phó mặc hơi cười khóc /Lời hứa âu đành gửi trước 

sau) (Kinh Kha nhập Tần). Câu thơ thể hiện thái độ sống lạc quan, cảm thông, 

bao dung khi thấy rõ bản chất nhiều mặt của cuộc đời. Còn câu “Trăng trên trời 

có khi tròn khi khuyết/ Người ở đời đâu khỏi tiết gian nan” (Bài ca lưu biệt) cho 

thấy Huỳnh Thúc Kháng đã nhận rõ chân sự khổ và chấp nhận nó, đồng thời thấy 

rõ quy luật vô thường, lối sống phụng hiến mà không ràng buộc. Trần Trọng Kim 

cũng viết rất nhiều tài liệu liên quan đến Phật giáo trong các công trình như: Việt 

Nam sử lược (1919), Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay (1938), Phật 

Lục (1940), Quan niệm về nhân sinh, Vũ trụ đại quan (1943)… 

Đặc biệt, từ khi phong trào chấn hưng Phật giáo từ Trung Hoa tác động đến 

Việt Nam đã dẫn đến nhiều hội Phật giáo và tạp chí được thành lập từ Nam ra 

Bắc: Năm 1930, tại Sài Gòn, “Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học” được thành 

lập, xuất bản tạp chí Từ Bi Âm; năm 1932, tại Huế, “Hội An Nam Phật học được 

thành lập”, xuất bản tạp chí Viên Âm; năm 1934, tại Hà Nội, “Hội Phật giáo Bắc 

Kỳ” được thành lập, xuất bản tạp chí Đuốc Tuệ… Trong đó, nhiều bài thơ mang 

đậm chất triết lý Phật giáo của các nhà sư, ví dụ thơ của Bích Liên, Liên Tôn, 

Phổ Huệ, Tịnh Trai, Tâm Tịnh, Giác Tiên, Tâm Minh, Viên Thành… Bên cạnh 

đó, nhiều thi sĩ cũng sáng tác thơ với cảm hứng Phật giáo như: Nguyễn Bá Trạc, 

Nguyễn Cao Tiêu, Nguyễn Thượng Hiền, Phan Khôi, Lê Thiện Trai, Ưng Bình, 

Nguyễn Khoa Tân, Viên Thành, Chân Đạo Chánh Thống... Có thể điểm qua hai 

tác phẩm Lược ước tùng sao của Viên Thành (1879-1929) và Thủy nguyệt 

tùng sao của Chân Đạo Chính Thống (1900-1968) để hình dung được màu sắc 

triết lý Phật giáo trong thơ giai đoạn này.  

Lược ước tùng sao có khoảng 100 sáng tác với 2 bản chữ Nôm và gần 70 

bài thơ chữ Hán, nội dung phản ánh nhiều vấn đề Phật giáo, là tác phẩm duy nhất 

của Viên Thành, đã cho thấy rõ bản chất vô minh của thế gian và lối sống an 

nhiên: “Ngọt ngào không rõ đặng trong lòng/ Rõ đặng trong lòng biết đục trong/ 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90u%E1%BB%91c_Tu%E1%BB%87&action=edit&redlink=1
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Biết đục trong hãy xin nếm thử/ Hãy xin nếm thử ngọt ngào không?” (Bài thơ 

khắc trên quả quýt). Triết lý nhân duyên nghiệp quả được thể hiện qua hình thức 

nghệ thuật thơ hấp dẫn. Các từ cuối của câu trước là các từ mở đầu của câu sau, 

các từ kết của câu trên là các từ mở đầu của câu dưới. Hình thức này ngầm chỉ 

triết lý luân hồi trói buộc chúng sinh của nhà Phật. Các tác phẩm được trình bày 

dưới nhiều hình thức thể loại, trong đó có đến 30 bài thể tản văn và 30 bài thể lục 

bát, song thất lục bát, hát nói, Đường luật... Vì vậy Lược ước tùng sao có giá trị 

không chỉ đối với việc thể hiện dòng chảy của Phật giáo mà còn góp phần, phát 

triển và làm phong phú văn học Việt Nam thời kỳ cận hiện đại. 

Thủy nguyệt tòng sao bao gồm các tác phẩm của Chân Đạo Chánh Thống 

được chính thiền sư tập hợp lại, trừ một số bài viết bằng tiếng Việt La-tinh hoặc 

chữ Hán đã đăng báo Viên Âm vào những năm ba mươi của thế kỷ XX. Thơ 

trong Thủy nguyệt tòng sao viết bằng cả chữ Hán và chữ Nôm, còn có tác dụng 

đánh dấu những sáng tác văn học viết bằng chữ Hán cuối cùng của thời kỳ Hán 

học suy tàn. Tác phẩm này với trên 400 bài thơ và văn, nội dung phong phú được 

trình bày dưới nhiều thể loại từ văn xuôi cho đến  thơ. Thơ đa dạng ở thể loại 2 

câu, 4 chữ, 5 chữ, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, cổ phong, lục bát, song 

thất lục bát... được xếp vào loại xướng họa thù tạc có ý nghĩa về văn học; nội 

dung thể hiện tư tưởng tiến bộ của lớp tu sĩ muốn phụng sự đạo pháp - dân tộc 

thông qua con đường giáo dục tổng hợp, giáo dục theo hướng mở, phản ánh bức 

tranh khá sinh động về Phật giáo và thế kỷ XX. 

Lịch sử văn học cũng ghi nhận thơ Mới có phần “thoát ly thực tại, tìm đến 

cảnh tiên hay tìm về quá khứ vàng son và còn bao nhiêu lối thoát ly khác nữa 

(…) càng ngày càng lạc vào cõi siêu hình” [99; tr. 97]. Trong đó, có xu hướng 

tìm đến các thế giới xa xôi của Phật giáo. Có thể liệt kê một số tác giả có thơ 

mang màu sắc Phật giáo giai đoạn này, như: Nguyễn Nhược Pháp, Nguyễn Bính, 

Hàn Mặc Tử, Huy Cận, Thanh Tịnh, Nam Trân, J.Leiba (Lê Văn Bái), Đinh 

Hùng, Vũ Hoàng Chương… Một số bài thơ văn xuôi gia đoạn này cũng có nội 

dung phảng phất những tư tưởng nhân sinh Phật giáo, tiêu biểu như: Tình già 
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(Phan Khôi), Giọt sương hoa (Phạm Văn Hạnh), Giọt mưa rơi, Thanh khí 

(Nguyễn Xuân Sanh), Trinh bạch (Yến Lan)... 

Triết lý về hướng giải quyết khỏi bế tắc trong thơ giai đoạn này là những 

mơ ước tinh khôi, những thế giới xa rộng, hoặc chiêm nghiệm cuộc đời đầy đồng 

cảm hướng thượng, phơi bày chân thật cảm xúc cá nhân - nội dung mà thơ trung 

đại không trực tiếp nói đến... nhiều ít đụng chạm đến các tầng phạm trù của triết 

học Phật giáo. Vì những băn khoăn về con người và cuộc đời với các cung bậc 

khác nhau của nhân vật trữ tình tương đồng với những triết lý về sự khổ, về vô 

thường trôi chảy, về nhân duyên hợp tan của nhân sinh quan Phật giáo.  

Khảo sát mảng văn xuôi từ đầu thế kỉ XX đến 1945, chúng tôi thấy các 

truyện ngắn tiêu biểu của Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng, Nam Cao, Tô 

Hoài, Bùi Hiển...; các tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyên 

Hồng, Mạnh Phú Tư, Nam Cao...; các phóng sự của Tam Lang, Vũ Trọng Phụng, 

Ngô Tất Tố... đều chứa đựng ít nhiều triết lý về nhân sinh thế sự, những trăn trở 

về con người và cuộc đời... mang hơi hướng của triết lý Phật. Trong đó, dấu ấn 

ảnh hưởng rõ rệt nhất là tiểu thuyết Tắt lửa lòng của Nguyễn Công Hoan sáng tác 

năm 1933 được Trần Hữu Trang biên kịch và chuyển thể thành vở cải lương Lan 

và Điệp năm 1936. Tuy nhiên, do tác giả không phải Phật tử nên cảm xúc được 

viết dựa theo nhận thức cá nhân đứng ngoài Tăng đoàn, câu chuyện giữa các 

nhân vật về cảm quan Phật giáo có vẻ bi quan yếm thế.  

Phật giáo từ khi du đến nay với quan điểm nhân sinh quan tốt đẹp, gắn liền 

với những trải nghiệm về cuộc sống hiện thực, đã góp phần hình thành, xây dựng 

và thúc đẩy xã hội và văn hóa Việt Nam phát triển. Có thể nói, Phật giáo luôn 

đồng hành cùng dân tộc trên mọi lĩnh vực, trong đó có văn học nghệ thuật, có thơ 

ca. Ảnh hưởng Phật giáo trong văn học Việt Nam, từ văn học dân gian đến văn 

học cận hiện đại chính là tiền đề dẫn đến ảnh hưởng triết lý Phật giáo trong thơ từ 

1945 đến nay. 

2.1.1.2. Bối cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa, giáo dục của việc tiếp thu ảnh 

hưởng triết lý Phật giáo  
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Bên cạnh sự tiếp nối truyền thống văn học dân tộc, việc tiếp thu ảnh hưởng 

triết lý Phật giáo trong thơ Việt Nam từ 1945 đến nay còn có nguyên nhân từ bối 

cảnh lịch sử, xã hội văn hóa hiện tại - những tiền đề trực tiếp cho sự phát triển 

của văn học. Theo chúng tôi, những nguyên nhân trực tiếp đó là: những biến 

động dữ dội của hoàn cảnh lịch sử, xã hội; sức sống mãnh liệt của Phật giáo, Phật 

giáo luôn đồng hành cùng dân tộc và sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà 

nước trong sự phát triển của Phật giáo, của văn học nghệ thuật. 

Những biến động dữ dội của hoàn cảnh lịch sử, xã hội 

Khoảng thời gian từ sau 1945 đến nay, lịch sử đất nước trải qua nhiều biến 

động, nhất là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã tác động không 

nhỏ đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa. Thơ giai đoạn này cũng không nằm 

ngoài các ảnh hưởng khách quan chi phối. Thơ hướng đến những suy tư, trải 

nghiệm trong thế giới nội tâm; hướng vào đời sống thế sự, tạo nên bức chân dung 

tinh thần; đi sâu vào vùng mờ tâm linh, vô thức.  

Sau Hiệp định Genève, đất nước bị chia cắt, ảnh hưởng đến sáng tác của 

các nhà thơ ở hai miền. Thơ tiếp nhận ảnh hưởng Phật giáo luôn hướng đến 

chuyển hóa khổ đau cho con người, khuyến thích thái độ sống “ung dung trong 

ràng buộc, tự tại trong khổ đau” (Viên Minh). Ở miền Nam, trường Đại học Vạn 

Hạnh được thành lập, tạo môi trường thuận lợi cho các tu sĩ, Phật tử tu học và 

trau dồi học thuật. Trong số đó, không ít người sẽ trở thành các nhà thơ.  

Sau năm 1975, đất nước phải khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến 

tranh, kinh tế khủng hoảng, cơ chế quản lý lạc hậu, nạn đói hoành hành, Phật 

giáo vẫn đồng hành cùng dân tộc nhưng không thể giữ vị trí chủ chốt. Nhìn 

chung, Phật giáo tồn tại chỉ mang tính tín ngưỡng: cúng lễ, gõ mõ, coi chùa… 

Bản chất của Phật giáo ít có người hiểu và hành trì được. 

Trong tinh thần “cởi trói”, ảnh hưởng của Phật giáo khiến nhiều sáng tác 

thơ được thăng hoa. Những tác giả như Bùi Giáng trong và sau giai đoạn này vì 

vậy rất được chú ý. Trong khoảng những năm từ 1988, văn học hải ngoại rất phát 

triển, trong đó nhiều sáng tác liên quan đến triết Phật, đã ảnh hưởng đến không 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Gen%C3%A8ve,_1954
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khí sáng tác trong nước. Tình hình xã hội thay đổi mang đến nhiều thay đổi về 

quan niệm văn chương, quan niệm thơ. Triết lý Phật giáo trong thơ vì vậy cũng 

có những sự thể hiện và nhận thức khác nhau.  

Sau thời kì đổi mới và bước sang thời kì mở cửa hội nhập, tình hình đất 

nước tuy có thay đổi nhưng vẫn chưa hết khó khăn, nhất là sự mất cân đối giữa 

vật chất và tinh thần. Thơ tiếp thu cái mới, cái tiến bộ, hội nhập với thế giới mà 

vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Con người trong thơ tìm đến thế giới quan 

và niềm tin tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Thơ mang hơi hướng Phật giáo vì 

vậy luôn có vị trí quan trọng trong việc giữ gìn cái đẹp, cái thiện. 

Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc 

Đạo Phật là đạo đến để mà thấy rồi hành trì và chứng ngộ giải thoát sinh tử 

luân hồi. Đức Phật Thích Ca từ khi xuất gia, học đạo, thành đạo, thuyết giảng, 

nhập niết-bàn là do Ngài tự nỗ lực. Ngài chỉ con đường đã đi cho chúng sinh chứ 

không phải thần linh ban phước giáng họa. Nhân cách và văn hóa của đức Phật là 

mô phạm cho nhân loại noi theo. Phật giáo truyền vào Việt Nam từ cuối thế kỷ I 

sang đầu thế kỷ thứ II của Tây lịch bằng đường biển từ Ấn Độ truyền trực tiếp 

bởi các tăng sĩ và các thương nhân Ấn Độ, hai là bằng đường bộ từ Trung Quốc.  

Phật giáo tại Việt Nam quyện hòa giữa màu sắc Phật giáo Ấn Độ, Trung 

Hoa cùng các tín ngưỡng dân tộc một cách thống nhất. Phật giáo đứng vững 

trong lòng dân tộc nhờ tinh thần vô phân biệt. Thơ Việt Nam từ năm 1945 đến 

nay cũng bị ảnh hưởng bởi màu sắc đa dạng của các hệ phái Phật giáo chi phối. 

Trong đó, phái thiền ngay từ đầu đã được coi trọng.  

Từ bối cảnh đất nước bộn bề sau 1945, Phật giáo cũng không còn giữ được 

vị trí như trước, các sáng tác chuyên sâu ca ngợi về Phật giáo không nhiều, xuất 

hiện một số khuynh hướng viết về Phật giáo với tính chất tín ngưỡng, quay lưng. 

Tuy nhiên, những nhà tu hành chân chính vẫn kiên trì thanh tịnh tu tập, làm đẹp 

cho đời. Trong giai đoạn kháng chiến, nhiều tỉnh thành lập Ủy ban Phật giáo Cứu 

quốc, nhiều Hội Phật giáo thành lập khắp ba miền, cho đến năm 1951 đã thành 

lập tổng hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ngoài ra, vẫn có một số các tổ chức 
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khác hoạt động cũng rất tích cực trong tinh thần bất hại. Triết lý Phật giáo trong 

thơ vì vậy mà phong phú, sâu sắc, đa dạng dưới các điều kiện của hoàn cảnh lịch 

sử tác động đến từng tổ chức, từng đối tượng khác nhau. 

Từ năm 1960 đến nay, tại miền Nam, sinh hoạt giáo dục và văn học nghệ 

thuật Phật giáo đạt được nhiều thành công rực rỡ. Do điều kiện khách quan chi 

phối, các tác giả sống ở Nam Trung Bộ và miền Nam hoặc các nhà thơ từ Bắc 

vào Nam sinh sống thường chịu ảnh hưởng triết Phật nhiều hơn các nhà thơ sinh 

sống thuần ngoài Bắc và Bắc Trung Bộ.  

Thời hiện đại, các tông phái lớn ở Phật giáo Việt Nam gồm Nguyên thủy 

Phật giáo, Thiền phái Trúc Lâm, Tịnh Độ tông, Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Mật 

tông... đều chung sống hòa hợp. Nhiều tu sĩ làm thơ hay như: Trần Quê Hương, 

Viên Minh, Nhất Hạnh, Như Huyễn Thiền Sư, Trụ Vũ, Phạm Thiên Thư…; 

nhiều cư sĩ và trí thức sáng tác thơ ảnh hưởng bởi triết lý Phật giáo, điển hình 

như: Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư, bắt kịp khuynh hướng sáng tác hiện đại của 

châu Âu. Cũng thời hiện đại, đứng trước các mặt trái của nền văn minh Tây Âu 

khi xâm lấn xã hội Việt Nam như: sự mất niềm tin nơi con người, hoài nghi cuộc 

sống, hoài nghi về tương lai, nhiều vấn đề khoa học chưa trả lời được thích 

đáng… cho nên nhiều người có tấm lòng trắc ẩn đã tìm đến đạo Phật để mong 

muốn khám phá chân lý, tìm lại lý tưởng niềm tin nơi mình và tha nhân, tìm lại 

bình yên nơi tâm hồn. 

Nhìn chung, phần lớn các nhà tu hành trong giai đoạn hiện đại đều xuất 

thân từ dòng máu Lạc Việt, các vị luôn sẵn sàng tinh thần nhập thế của Phật giáo 

thời Lý - Trần là “tùy duyên bất biến”, “vô ngã vị tha”, “hòa quang đồng trần”, 

“cư trần lạc đạo”, dấn thân “phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật” để 

giúp đạo, giúp đời. Tuy không bằng thời Lý - Trần nhưng công tác phụng sự của 

tu sĩ Phật giáo trên mọi phương diện xã hội thời nay là rất đáng hoan nghênh, 

như: từ thiện, chữa bệnh, nuôi cô nhi, nuôi người già, người neo đơn, giáo dục 

đạo đức thanh thiếu niên, nghiên cứu Phật học và thế học, vận dụng những tiến 

bộ của khoa học kĩ thuật hiện đại vào nghiên cứu... Tất cả đều góp phần tác động, 

khích lệ thơ khám phá và sáng tác các nội dung liên quan đến Phật học. 
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Hiện nay, cả nước đã được sống trong hòa bình, độc lập, thống nhất, thơ 

chịu ảnh hưởng Phật giáo cũng thể hiện tinh thần thời đại với những biểu hiện 

phong phú của cuộc sống, đặc biệt chú ý đến cái bình thường hằng ngày. Phật 

giáo đã linh hoạt nhập thế vào các hoạt động xã hội để tồn tại và phát triển. Phật 

giáo cũng luôn là mảnh đất màu mỡ để thi nhân trải những tâm sự, nỗi lòng với 

quê hương, đất nước, con người, cuộc đời theo hướng hàn gắn sau những biến cố 

của lịch sử.  

Có thể nói, văn học đóng vai trò chủ đạo cho sự tồn tại và phát triển của nền 

văn hóa của một dân tộc, một tôn giáo. Cũng như, nhờ nền văn học Phật giáo mà 

tinh hoa đạo Phật được bảo lưu. Phật giáo không chỉ tồn tại như một tôn giáo mà 

đã hòa vào cuộc sống xã hội của người dân Việt Nam. Cho đến thời hiện đại, 

giáo lý Phật vẫn nguyên vẹn phù hợp với tâm hồn, cách nghĩ của người dân và 

được quần chúng nhân dân nhiệt tình ủng hộ. 

Sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước 

Hiện nay, nhằm tạo dựng cuộc sống tốt đẹp của con người, Đảng và Nhà 

nước chủ trương tự do tín ngưỡng. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII nêu rõ:  “Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo và bảo đảm tự do 

tín ngưỡng, tôn giáo” [28; tr. 304]. Từ những chính sách tốt đẹp đó, đại lễ Phật 

đản (Vesack) đã 3 lần được tổ chức tại Việt Nam, để lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ 

cho thế giới, góp phần đưa Việt Nam hội nhập thế giới với thông điệp yêu mến 

thiện pháp, hợp tác và đoàn kết với thế giới trên tinh thần tự do, bình đẳng, tôn 

trọng, bất hại, cùng phát triển. Bên cạnh đó, các sáng tác văn học Phật giáo cũng 

như thơ hiện đang thăng hoa và gặt hái được thành tựu, thể hiện qua số lượng các 

công trình được nghiên cứu và số lượng các tác giả và tác phẩm khá nhiều. Có 

thể nói, trong mối quan hệ biện chứng thì sự vận động và phát triển của thơ Việt 

Nam có sự ảnh hưởng lớn bởi hoàn cảnh lịch sử, nội dung Phật học trong thơ vì 

vậy cũng bị chi phối.  

Phật giáo hòa cùng dòng chảy của lịch sử nước nhà, trong giai đoạn từ 1945 

đến nay, nhiều khi trở thành một động lực thúc đẩy xã hội Việt Nam phát triển 
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mạnh mẽ. Đặc biệt, tinh thần bi - trí - dũng của Phật giáo có vai trò rất lớn trong 

việc “đối nhân xử thế” giữa các mối quan hệ xã hội đa chiều.  

Từ năm 1945 đến nay, dưới sự quan tâm từng ngày của Đảng và Nhà nước, 

sự ra đời và phát triển của các Học viện Phật giáo khắp ba miền đã góp phần thúc 

đẩy sinh hoạt Phật giáo mang tính chuyên sâu, nhất là Học viện Phật giáo Việt 

Nam tại thành phố Hồ Chí Minh – nơi xuất hiện nhiều Tăng tài và tầng lớp cư sĩ 

trí thức như Ni Sư Trí Hải, Lê Mạnh Thát, Thích Nhất Hạnh, Bùi Giáng, Thích 

Viên Minh, Trần Quê Hương..., đã và đang hợp tác đa dạng giáo dục trong và 

ngoài nước, khiến ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Phật giáo Việt Nam 

trong đó có thơ. Học viện giảng dạy, xuất bản và lưu trữ nhiều kinh sách được 

dịch thuật bằng nhiều thứ tiếng; thường xuyên tổ chức các hội thảo, xuất bản các 

tạp chí, các báo mạng; liên kết truyền thông Phật giáo (như truyền hình An Viên, 

Phật sự online…); gửi Tăng Ni sinh xuất sắc đi du học… góp phần đẩy mạnh 

giáo dục nội điển và phụng sự nhập thế.  

Những năm gần đây, nhiều cơ sở đào tạo uy tín đã mở các chuyên ngành 

tôn giáo, triết Phật. Việc trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Tp. Hồ 

Chí Minh liên kết đào tạo với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, 

Viện Trần Nhân Tông liên kết với một số trường Đại học nổi tiếng trên thế giới 

về học thuật..., đã tạo những điều kiện hết sức thuận lợi và khoa học để Phật giáo 

Việt Nam thời hiện đại phát triển, hội nhập, đóng góp cho nước nhà về mọi mặt, 

trong đó có văn học và thơ ca.  

Nội dung Phật giáo hiện nay vẫn bao hàm các vấn đề của thời đại như: đề 

cao nhân bản, vì hạnh phúc và an lạc cho tất cả mọi người, tinh thần tự do dân 

chủ, bình đẳng, bác ái, bao dung... Tinh thần từ bi hỷ xả luôn được quần chúng 

ủng hộ, vận dụng uyển chuyển trong các điều kiện thực tế của đất nước. Qua tìm 

hiểu những lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni, nhiều người hữu duyên thấy rõ 

con đường Trung đạo chân chính, tự làm tốt và thăng hoa đời sống cá nhân cũng 

như xã hội.  
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Thơ Việt Nam từ 1945 đến nay dưới ảnh hưởng của triết Phật, giữa những 

bộn bề của xã hội Việt Nam trong và sau chiến tranh, thơ chứng minh sự thật của 

những nỗi khổ niềm đau trên thân tâm của kiếp người, cho thấy rõ tác hại của 

nghiệp sát, những nguy hiểm của tâm tham lam, sân hận, vô minh, ích kỉ; đồng 

thời những tư tưởng tích cực tiến bộ như lòng yêu thương, sự bao dung tôn trọng, 

chân thành, bất hại, tin tưởng nhân quả luôn được đề cao.  

Có thể nhận thấy, triết Phật nhằm giải quyết khổ đau cho con người. Con 

người là một mảng quan trọng mà kinh điển đề cập. Sức mạnh của Phật giáo là ở 

điểm luôn thích ứng. Triết Phật ẩn tàng trong các sáng tác thơ từ năm 1945 đến 

nay, có điều được biểu hiện sâu hay cạn mà thôi. Ai cũng sợ gươm đao, ai cũng 

sợ chết chóc, thù hằn, bất an; tất cả nhân loại đều là con người, sống chết vô 

thường và mong manh, nên chọn đời sống an vui ý nghĩa là những thông điệp 

của triết Phật qua thơ giai đoạn này. 

2.1.2. Tiền đề chủ quan 

Bên cạnh các ảnh hưởng khách quan từ các điều kiện bên ngoài, thì sự tiếp 

thu ảnh hưởng Phật giáo một cách trực tiếp, chính thống, thường là từ phía các 

thiền sư, Phật tử. Họ là những người ngay từ nhỏ đã được bén duyên với Phật 

giáo hoặc tiếp thu Phật giáo thông qua nghiên cứu và kiểm nghiệm triết Phật. 

Tiêu biểu là Nhất Hạnh, Viên Minh, Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Mặc Giang (là 

các thiền sư); Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư, Nguyễn Đức Sơn (là các cư sĩ Phật 

tử); Trịnh Công Sơn (đại diện cho đội ngũ trí thức). 

2.1.2.1. Những tác giả xuất gia 

Thích Nhất Hạnh 

Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926, là một thiền sư nổi tiếng cả trong nước và 

ngoài nước hiện nay. Từng là giảng viên, có thời gian công tác tại Học viện Phật 

giáo Vạn Hạnh thành phố Hồ Chí Minh, dạy nhiều môn thuộc lĩnh vực Phật học 

nên Thích Nhất Hạnh có sự tiếp xúc trực tiếp với các nguồn triết học Phật giáo, 

bên cạnh việc là nhà văn (bút danh Nguyễn Lang), nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà 

hoạt động xã hội tích cực.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/1926
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%81n_s%C6%B0
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Ông sinh ra ở Thừa Thiên Huế, xuất gia theo hệ phái Phật giáo Đại thừa 

năm 16 tuổi, chuyên tu về thiền tông, thông thạo nhiều thứ tiếng, được nhận Giải 

Nobel Hòa bình năm 1967, có công trong việc thành lập trường Đại học Vạn 

Hạnh (tiền thân của học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 

hiện nay). Thế giới yêu mến ông ở tinh thần tu tập từ bi vô ngã, dấn thân phụng 

sự an sinh xã hội, như: Pháp, Mỹ, Ca-na-đa, Ấn Độ, Srilanka, Thái Lan... Với tài 

năng và lý tưởng tu tập từ rất sớm, Thiền sư Nhất Hạnh đã lập trường thiền ở 

nhiều nước trên thế giới, luôn vận động và ủng hộ cho phong trào hòa bình, được 

coi là người có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây chỉ sau Đạt-lại Lạt-ma.  

Ông đã viết hơn 100 cuốn sách với nhiều thể loại, các sách của ông phong 

phú với đề tài sử học, triết học, thiền học, Phật học ứng dụng… trong số đó, hơn 

40 cuốn viết bằng tiếng Anh. Nhiều bài thơ nhuốm màu Phật học, thiền học 

của ông được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp. Các sáng tác thơ mang đậm màu sắc 

triết Phật của ông từ sau 1945 có thể kể ra như: Tiếng địch chiều thu, Ánh xuân 

vàng, Thơ ngụ ngôn, Chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện, Tiếng đập 

cánh loài chim lớn, và Chơn Không Cao Ngọc Phượng đã gom thơ Nhất Hạnh 

ghi lại trong cuốn Thử tìm dấu chân trên cát vào năm 1980. 

Mặc Giang 

Mặc Giang (Thích Nhật Tân), sinh năm 1953, tại Bình Định, xuất gia từ 

nhỏ theo truyền thống Đại thừa. Ông đã sáng tác khoảng hơn 1500 bài thơ với 

nhiều đề tài: yêu quê hương đất nước, tự hào lịch sử nước nhà, triết lý Phật giáo, 

nhân sinh quan, giáo dục, khuyến tu, xưng tán Phật, Bồ-tát và Thánh Tăng... 

Đáng chú ý là thi phẩm Việt Nam thi sử hùng ca, đã bao quát toàn bộ địa lý Việt 

Nam từ Bắc đến Năm, tổng quát xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc.  

Mặc Giang đã xuất bản nhiều tập thơ mang đậm tư tưởng Phật học từ sau 

năm 1945 như: Việt Nam thi sử hùng ca, Quê hương còn đó, Quê hương nguồn 

cội, Hành trình Quê Mẹ, Nhịp bước đăng trình, Mở cửa nguồn tâm 1, Mở cửa 

nguồn tâm 2, Phù sinh nhiễm thể ca, Bình Định quê hương tôi (in chung với Mai 

Nhật Thu). Nhiều bài thơ của Mặc Giang đã được phổ nhạc. Việc sớm xuất gia từ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%ABa_Thi%C3%AAn_-_Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_Nobel_H%C3%B2a_b%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_Nobel_H%C3%B2a_b%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/1967
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n_H%E1%BA%A1nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_V%E1%BA%A1n_H%E1%BA%A1nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tenzin_Gyatso
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nhỏ và được rèn luyện trong môi trường thiền môn đậm chất từ bi quy củ đã 

khiến cho hồn thơ Mặc Giang rất đỗi trong trẻo, tinh khôi, hướng thiện tích cực. 

Viên Minh 

Viên Minh sinh năm 1944 ở Quảng Trị, ông xuất gia năm 1964 theo truyền 

thống Nguyên Thủy, hiện là trụ trì Tổ đình Bửu Long tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. Ông là người rất có uy tín trong giới Phật giáo, từng theo học Đại học Vạn 

Hạnh, nghiên cứu triết học của các tông phái Phật giáo và  nhiều nguồn tư tưởng 

tôn giáo triết học Đông Tây, có thời gian làm giám học và giảng dạy một số 

Trường Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh, từng làm Tổng thư ký Giáo hội 

Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam (1976), đi giảng nhiều nơi ở cả ba miền Bắc - 

Trung - Nam, cả trong và ngoài nước (Úc, Malaysia, Hoa Kỳ, Châu Âu), từng trụ 

trì nhiều ngôi chùa Nguyên thủy từ miền Trung đổ vào Nam như: chùa Huyền 

Không (ở Huế, 1973), chùa Kỳ Viên (trụ sở Trung ương giáo hội Tăng già 

Nguyên Thủy Việt Nam, 1986), trụ trì chùa Tổ Bửu Long (thành phố Hồ Chí 

Minh, 1998), thiền viện Viên Không (núi Dinh Bà Rịa Vũng Tàu, 1998). Chỉ liệt 

kê sơ lược cũng đủ thấy được vị trí và tầm quan trọng của ông trong Giáo hội, 

trong giới tu sĩ và hệ phái Nguyên thủy. 

Chùa Bửu Long ông xây dựng với kiến trúc độc đáo, hiện được xếp vào 

những ngôi chùa đẹp hàng đầu thời hiện đại tại Việt Nam, rất trang nghiệm, 

thanh tịnh, đậm chất thiền, nghệ thuật pha trộn nhiều mẫu kiến trúc của văn hóa 

Việt và văn hóa chùa Nguyên thủy các nước bạn, tại đây nghệ thuật vườn cảnh 

cũng hết sức độc đáo. Dường như yếu tố thiền chi phối toàn bộ cuộc đời và nhận 

thức của ông. 

Từ năm 2002 đến nay, thiền sư Viên Minh đảm trách và điều hành nhiều 

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng thiền Phật học Nam truyền, thuộc Viện Nghiên 

cứu Phật học Việt Nam, mở trang website Trungtonghotong để truyền bá thiền 

Vipassana. Ông cũng có nhiều đóng góp trong các công việc phúc lợi xã hội. 

Phương pháp thiền Vipassana “không phương pháp”, không phân biệt tông phái, 

đề cao “thực tại hiện tiền”… được các Công ty, giới trí thức, nhiều hội Phật học, 
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các tôn giáo bạn... luôn trân trọng kết duyên lành. Ông cũng là huynh đệ thân 

thiết với Minh Đức Triều Tâm Ảnh (Hòa thượng Giới Đức).  

Dù không quá chú trọng vấn đề ngôn thuyết trong thiền nhưng trên tinh 

thần khai thị vô ngã, ông cũng viết khá nhiều sách, trong đó có thơ. Sách của ông 

mang tính ứng dụng thiền học vào cuộc sống cao, được đông đảo mọi giới ưa 

thích, xuất bản cuốn nào bán ra cũng chạy. Những tác phẩm và dịch phẩm của 

Viên Minh đáng chú ý là: Vi tiếu (thơ), Tĩnh lặng (thơ), Thư thầy trò (tập 

1,2,3,4), Bát-nhã tâm kinh, Thiền Phật giáo, Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa, 

Chân không diệu hữu, Sống trong thực tại, Tư tưởng Lão Tử qua quan điểm Phật 

học, Con đường hạnh phúc… 

Minh Đức Triều Tâm Ảnh 

Minh Đức Triều Tâm Ảnh sinh năm 1944, pháp danh Thích Giới Đức, tu 

theo truyền thống Nguyên Thủy, rất tài hoa trên nhiều lĩnh vực: thơ, văn, biên 

khảo, thư pháp, nghệ nhân vườn cảnh, cờ tướng; là một trong những người nổi 

tiếng về nghệ thuật thư pháp, thiết kế nghệ thuật vườn cảnh, đánh cờ tướng thắng 

nhiều kì thủ quốc gia (bên cạnh công việc chính là nghiên cứu Phật học và giáo 

dục Tăng ni). Cuộc đời ông trải qua tu học nhiều nơi tại các chùa và thiền viện 

vùng Nam Trung Bộ như: Vũng Tàu, Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng…, 

tìm cầu học đạo kết duyên với nhiều vị cao Tăng, hiện giờ đang trụ trì tại Huế rất 

có tiếng vang. Phật học đối với ông là nguồn sống dạt dào. 

Bên cạnh việc viết các công trình nghiên cứu mang tầm cỡ về triết học Phật 

giáo mà ông đam mê theo lý tưởng, Minh Đức Triều Tâm Ảnh còn đóng góp cho 

thơ Phật giáo Việt Nam hiện đại nhiều tác phẩm sâu sắc với cách viết rất đặc biệt. 

Ở thơ ông, yếu tố cổ điển và hiện đại được thể hiện qua cách chọn từ, dùng từ, đặt 

câu, các biện pháp tu từ, cách xuống dòng, ngắt đoạn, phân đoạn, lựa chọn thể 

thơ… rất độc đáo. Ví dụ các tập thơ như Chèo vỡ sông trăng, Đá trắng chiêm bao, 

Tình mẹ mùa báo hiếu, Lửa lạnh non thiêng, cho thấy mối quan hệ tương giao giữa 

thơ ca - con người - thiên nhiên; đồng thời ẩn chứa nỗi niềm băn khoăn, day dứt, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0_ph%C3%A1p
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trăn trở, suy tư về cuộc đời của người mang tâm thái giác ngộ hiểu thương. Yếu tố 

Phật giáo luôn được ông chủ động tiếp thu một cách trực tiếp. 

Nhìn chung, những ảnh hưởng triết lý Phật giáo trong thơ của các tác giả 

xuất gia đều có một điểm chung là xuất phát từ phía cá nhân tự thân giác ngộ 

hoặc được nuôi dưỡng ngay từ nhỏ trong truyền thống gia đình có người thân là 

Phật tử thuần thành định hướng xuất gia. Đôi khi, việc trải qua những biến cố 

trong cuộc đời cùng kinh nghiệm sống cũng giúp các tác giả thấy rõ con đường tu 

hành là lý tưởng. Ngay cả việc được sinh ra, lớn lên từ những vùng đất mang 

đậm ảnh hưởng Phật giáo (Huế, Quảng Trị, Bình Định...) nên sớm được xông 

ướp tự nhiên tinh thần Phật học cũng là một căn nguyên. Có điểm đặc biệt chúng 

tôi khảo sát thấy, khác với tinh thần ở miền Bắc, từ sau năm 1945 đến 1991, 

nhiều người xuất gia vì nghèo khổ, vì trốn lính, vì bế tắc cuộc sống, vì tâm thần 

không ổn định... mà nương tựa cửa chùa; thì đặc điểm này trong Nam rất ít xuất 

hiện. Thêm nữa, từ vùng Nam Trung Bộ trở vào, giới tu sĩ quan tâm đến học 

hành nhiều hơn, cho nên từ sau năm 1945 đã xuất hiện những tu sĩ nổi tiếng như 

Thích Nhất Hạnh, Viên Minh, Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Tuy nhiên, trong 

những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy giữa hai miền Nam Bắc sự khác biệt 

này đã xóa nhòa ranh giới. 

2.1.2.2. Những tác giả tại gia 

Vũ Hoàng Chương 

Vũ Hoàng Chương (1916-1976) là nhà thơ trưởng thành từ Phong trào thơ 

mới. Thành tựu sáng tác của ông thể hiện ở cả trước và sau cách mạng tháng 

Tám. Ông từng được mời tham dự tại nhiều Hội nghị về văn học trong khu vực 

và trên thế giới, giữ nhiều chức vụ quan trọng, đạt nhiều giải thưởng lớn, dịch 

nhiều thơ chữ Hán của các tác gia Việt Nam và Trung Quốc (khoảng 100 bài), 

dịch thơ từ tiếng Pháp. Các sáng tác của Vũ Hoàng Chương xuất bản trước và 

sau năm 1945 như Thơ say, Mây, Lửa (cùng với Đoàn Văn Cừ), Rừng phong, 

Hoa đăng… chưa thể hiện rõ ảnh hưởng Phật giáo. Từ năm 1963 với tập Thi 

tuyển (nổi tiếng nhất là bài Lửa từ bi) trở đi, thơ Vũ Hoàng Chương mới thể hiện 
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sự tiếp thu Phật học. Cũng từ đây Vũ Hoàng Chương đã tự nhận mình là Phật tử. 

Về sau, các tâp thơ như Ánh Trăng đạo, Bút nở hoa đàm, Nhị thập bát tú, Cành 

mai trắng mộng, Ta đợi em từ ba mươi năm, Ngồi quán, Đời vắng em rồi say với 

ai, Chúng ta mất hết chỉ còn nhau… ít nhiều phảng phất cảm quan Phật giáo. 

Cuộc đời và tác phẩm của Vũ Hoàng Chương như đã nói nên, tuy không trực tiếp 

ảnh hưởng sâu sắc bởi Phật giáo như Thích Nhất Hạnh, Phạm Thiên Thư, Minh 

Đức Triều Tâm Ảnh..., nhưng với sự quan sát và nhân duyên của hoàn cảnh lịch 

sử cùng tri thức, ông đã đứng về phía Phật giáo, ca ngợi cái đẹp. 

Ngoài ra, việc đến với tư tưởng/triết lý Phật giáo của Vũ Hoàng Chương 

còn có phần xuất phát từ cấu trúc tâm hồn đặc biệt của Vũ Hoàng Chương, mà 

nói như Đỗ Lai Thúy: “Tâm hồn Vũ Hoàng Chương như những sợi dây căng trên 

vùng Hư ảnh. Một tảng sách, một bông hoa, một ngọn gió... cũng để lại những 

âm hưởng thâm trầm, đưa thi nhân về với quá khứ, với ước mơ ngàn xưa. Ông có 

thể trò chuyện với ma quỷ, Hồ Ly như những người bạn, có thể trả lại hồn sống 

cho gỗ, đá, cỏ, cây. Đặc biệt, nhà thơ thường tiếp xúc với tiền thân của mình” 

[154; tr.147-148]. Cùng với nhiều sự trải nghiệm rộng lớn về cuộc sống, sau này 

ông chọn Phật giáo với thái độ như người tình nguyện trở thành Phật tử. 

Bùi Giáng 

Bùi Giáng (1926 – 1998), quê Quảng Nam. Ông là nhà thơ, dịch giả, nghiên 

cứu văn học, giảng luận, triết học, tạp văn; bút danh Trung niên thi sĩ, Thi sĩ, Bùi 

Bàn Dúi, Bùi Văn Bốn, Vân Mồng... với tài năng siêu phàm, đặc biệt, kì lạ, khó 

hiểu. Có lẽ bởi sự tiếp thu nhiều nguồn tư tưởng, trong đó có triết học Phật giáo 

và  yếu tố thiền phá chấp. Ngoài việc viết và dịch khoảng 70 cuốn sách (nhiều 

cuốn được dịch ra các thứ tiếng), Bùi Giáng còn viết các tập thơ như: Thi ca tư 

tưởng, Đêm ngắm trăng, Rong rêu, Thơ vui tận vui, Bèo mây bến bờ (Di cảo thơ 

X), Mưa nguồn, Đi vào cõi thơ, Mùa màng tháng tư, Như Sương, Mười hai con 

mắt, Mưa nguồn… chứa đựng nhiều tư tưởng Phật giáo, nhiều bài gọi rõ ra các 

thuật ngữ Phật học. Cuộc đời - thi ca - triết học của ông hướng đến cái uyên 

nguyên, bản thể. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%C6%A1
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Ông thông hiểu triết học Đông – Tây, triết Phật. Có lẽ Phật học đọng lại ở 

Bùi Giáng là tinh thần Tổ Sư thiền phá ngã chấp, pháp chấp, vượt qua mọi ngôn 

ngữ và các định hình của pháp hữu vi trần gian. Vì vậy ông có thể sáng tác rất 

nhanh, viết rất nhiều, viết rất tốt mà ít tốn công sức, nhà xuất bản cần là ông có 

bài. Điều này khiến mọi người rất ngạc nhiên và khó lý giải; cuộc đời ông cũng 

rất hồn nhiên, phiêu bồng, rong chơi khắp nơi. Ông cũng từng có thời gian giảng 

dạy tại Học viện Phật giáo Vạn Hạnh thành phố Hồ Chí Minh, tiếp xúc và thân 

cận với nhiều chư tăng nổi tiếng như Viên Minh, cách ăn vận của ông nhiều khi 

cũng mang hình thức người ở chùa nhưng để tóc và đi lang thang giao du với đủ 

mọi loại người. Phong cách sống của Bùi Giáng giống như thiền gia nhập thế 

ngược dòng đời, rất lạ lẫm với những cách hiểu thông thường của thế gian. Cho 

nên, các tác phẩm của Bùi Giáng cho đến tận bây giờ vẫn hấp dẫn và không dễ 

đồng quan điểm trong giới nghiên cứu, nói về ông hoài mà vẫn chưa hết, mỗi lần 

nghiên cứu về ông là nhiều đề tài mới được mở ra để khai thác. Có lẽ cũng bởi 

cái phong phú đa dạng của triết Phật mà ông đã tiếp thu ảnh hưởng, trở thành 

nhận thức và phong cách sống. 

Phạm Thiên Thư 

Phạm Thiên Thư (Phạm Kim Long), sinh năm 1940 tại Hải Phòng trong 

một gia đình Đông y, từng sống tại Hải Dương. Năm 1954, Phạm Thiên Thư vào 

Sài Gòn đi học, rồi tập võ và lập học hội Hồ Quý Ly bị chính quyền cũ khủng bố, 

sau đó trốn vào chùa, đi tu một thời gian. Chính ở trong chùa Phạm Thiên Thư đã 

làm thơ và sau này trở thành nhà thơ nổi tiếng thời hiện đại. Ông chia sẻ: “Tôi tu 

theo cách của mình, tu để sống cuộc đời của mình, nuôi dưỡng lối tư duy và trí 

tuệ của mình” [172]. Sau khi hoàn tục, Phạm Thiên Thư định cư tại Sài Gòn cho 

đến nay. Từng xuất gia và đam mê nghiên cứu kinh sách, cho nên không ngạc 

nhiên khi ông có kiến thức khá sâu về đạo Phật. Vì vậy, ông đã thi hóa rất nhiều 

bộ kinh Phật.  

Nội dung thơ ông thường bàn đến: tư tưởng dân tộc, tinh thần Phật giáo, thơ 

tình trong sáng, thơ thiền, thơ viết về thiên nhiên trong trẻo, thơ chữa bệnh, tinh 

thần lạc quan… Trong số các tác phẩm của ông, phổ biến trong quần chúng là 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1940
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Ph%C3%B2ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%C6%A1
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%C6%A1
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
http://www.tienphong.vn/tag/tho-thien
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Động hoa vàng (viết trong những ngày đầu ngấm giáo lý Phật), Ngày xưa Hoàng 

Thị và các bài Đạo ca được Phạm Duy phổ nhạc, tác phẩm Hậu truyện Kiều - 

Đoạn trường Vô Thanh. Việc thành lập trung tâm dưỡng sinh Điện công Phathata 

(viết tắt chữ Pháp-Thân-Tâm) và việc sáng tác “Từ điển cười bằng thơ” (đã được 

trung tâm sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận) đều có ảnh hưởng từ Phật giáo. Việc 

ông chữa bệnh, viết thơ đặc biệt, cũng là nhờ phần lớn ở tư tưởng tiếp nhận thái 

độ sống bi - trí - dũng, vô ngã, tự tại của thiền học. Thơ ông cũng giống như Bùi 

Giáng luôn được các nhà xuất bản đầu tư xuất bản và tái bản (giữa khi thời hiện 

đại ít người muốn đọc sách). 

Nguyễn Đức Sơn 

Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn (Sao Trên Rừng) sinh năm 1937 tại Ninh Thuận. 

Cũng như Bùi Giáng, Nguyễn Đức Sơn nổi tiếng là người có cá tính đặc biệt, 

người ta gọi ông là “dị nhân”, ông tự nhận mình “Sống vô gia cư, chết vô địa 

táng”. Do tinh thần Phật giáo có ảnh hưởng khá lớn đến cuộc đời ông, cũng nhất 

là yếu tố thiền. Ở miền Nam, trước năm 1975, người ta coi ông là một bốn người 

nổi tiếng bên cạnh Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thuỳ Yên. Ông từng học 

tại Đại học Văn khoa Sài Gòn và ở nhiều nơi như: Phan Rang, Sài Gòn, Bình 

Dương, cuối đời ở lại Lâm Đồng với nghề dạy học. Tại đây, ông đã trồng một 

vạn cây thông và được người ta gọi với biệt danh là “Sơn Núi”. Việc làm này có 

lẽ cũng ảnh hưởng bởi tinh thần thiền học, yêu mến cuộc sống núi rừng sơn cước, 

từ bi bình đẳng cả với thiên nhiên. 

Khi còn trẻ, ông luôn hoài nghi về những câu hỏi đầy tính siêu hình, về 

trời đất, kiếp người, hư vô, nhân gian... Cuộc đời ông và gia đình ông rất có 

duyên với Phật giáo: đám cưới của ông cũng được tổ chức ở chùa tại chùa Tây 

Tạng - Bình Dương; Thượng Tọa Thích Trì Bổn trụ trì chùa là cậu ruột của 

vợ, Đại đức Thích Thanh Tuệ, Đại đức Thích Nguyên Tánh (Phạm Công 

Thiện) là họ hàng bên nội; sau này, một trong số chín người con của ông cũng 

xuất gia, đó là nhạc sĩ - nhà thơ Nguyễn Đức Vân (tức Đại đức Thích Giới 

Lực). Cho nên, việc ảnh hưởng Phật học vừa trực tiếp, vừa chủ động, tự nhiên 

cũng là dễ hiểu qua cuộc đời ông. 
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Thơ ông viết khá nhiều, nội dung ca ngợi tinh thần tự do, yêu đất nước, yêu 

thiên nhiên, tâm sự tự thân, chuyển tải triết lý Phật, triết lý thiền an nhiên vô trụ 

như: Bọt nước, Hoa cô độc, Lời ru, Đêm nguyệt động, Mộng du trên đỉnh mùa 

xuân, Tịnh khẩu, Du sỹ ca, Chút lời mênh mông… 

2.2. Ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong các chặng đường phát triển 

của thơ Việt Nam từ 1945 đến nay  

Sự vận động của thơ Việt Nam từ 1945 đến nay có liên hệ mật thiết với các 

bước ngoặt lớn của lịch sử. Nghiên cứu thơ thời kỳ này, các nhà nghiên cứu 

thường hình dung qua hai chặng đường chính là: từ 1945 đến 1975 và từ 1975 

đến nay. Ảnh hưởng của triết lý Phật giáo đến thơ, qua mỗi giai đoạn, chúng tôi 

thấy có những điểm không hoàn toàn nhất quán.  

2.2.1. Giai đoạn 1945-1975 

Thơ hiện đại được coi là bắt đầu từ Phong trào thơ mới khoảng 1932. Sang 

giai đoạn 1945-1954, ảnh hưởng bởi cuộc kháng chiến chống Pháp, thơ có sự 

phân hóa thành các xu hướng: hoặc tiếp tục ảnh hưởng tinh thần của thơ Mới, 

hoặc phục vụ sự nghiệp cách mạng, lấy hiện thực xã hội chủ nghĩa làm nguyên 

tắc. Khi các hội, trung tâm báo chí Phật giáo được thành lập và phát triển (nhất là 

ở miền Trung và miền Nam), nhiều bài thơ thiền được đăng trên các tạp chí như: 

Viên Âm, Bồ Đề, Từ Quang, Hoằng Pháp, Hải Triều Âm... Tất cả cùng góp phần 

tạo nên bộ mặt phong phú đa dạng cho thơ giai đoạn 1945-1954.  

Thơ bàn về nỗi khổ niềm đau, đói khát, chia lìa, bất toại... gần gũi nhân sinh 

quan Phật giáo. Có một vài điểm chung trong cách nhìn “từ bi phải có trí tuệ” của 

Phật giáo đối với các vấn đề của xã hội được thơ nói đến trong giai đoạn này. Ví 

dụ, hình ảnh những chiến sĩ - hiệp sĩ được tạc dựng ở cái đẹp lý tưởng “quyết tử 

cho Tổ quốc quyết sinh”, “không có gì quý hơn độc lập tự do”, “tiền tuyến hi 

sinh vì những người hậu phương ở lại”, “vì thương nên hi sinh”. Tinh thần này 

có phần bắt gặp ở lý tưởng Bồ-tát đạo.  

Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, Hoàng Cầm làm một gương mặt 

tiêu biểu. Bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm thể hiện rõ dòng chảy 
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cảm xúc miên trường mơ hồ khó nắm bắt như tâm thức siêu hình trong cõi vô 

thức. Nét đặc biệt này trong thơ tác giả đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm thức 

người đọc. Theo triết học Phật giáo trong Thành duy thức luận của Đại thừa, 

những ký ức cảm xúc đẹp đẽ trong a-lại-da thức đó đã sản sinh ra cái đẹp trong 

suy nghĩ tích cực, tinh khôi của nhà thơ. Đó là sự sống và cái chết luôn kết hợp 

hài hòa trong sự thể nhập thanh tao, bình yên, mơ hồ mà đẹp đẽ trong tánh thiện. 

“Đêm buông xuống dòng sông Đuống  

- Con là ai? Con ở đâu về? 

- Con vào đây bốn phía tường che 

Ngậm ngùi tóc trắng đang thầm kể 

Những chuyện muôn đời không nói năng”  

(Bên kia sông Đuống) 

Triết lý trong thơ Hoàng Cầm mang tính tâm linh cứu rỗi và phụng hiến. Tâm 

linh trong thơ Hoàng Cầm không hề có sự giải thiêng mà góp phần làm quyện hòa các 

yếu tố thực và mơ, giữa quá khứ và hiện đại trong thái độ thanh cao, hướng thiện và 

trân trọng những điều trong trẻo trong tâm thức. Tập thơ Về Kinh Bắc như là nguồn 

sống, là năng lượng giải thoát trong nhạc điệu dặt dìu, khó nắm bắt.  

Hồ Chí Minh có rất nhiều bài thơ thể hiện tinh thần yêu thiên nhiên, thể 

nhập vào vạn vật đất trời một cách vô ngã, vô phân biệt, rất tương đồng với triết 

lý duyên sinh, bình đẳng, vô ngã của Phật giáo; đồng thời, tinh thần từ bi luôn là 

điểm nhấn trong thơ Bác, và cũng rất phù hợp với triết lý tứ vô lượng tâm, nhân 

sinh quan của Phật giáo.  

“Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 

Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa. 

Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ, 

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”. 

(Cảnh khuya) 

Vượt lên trên tất cả mọi gian nan khó khăn của cuộc sống kháng chiến, 

cuộc sống thế gian trần tục vẫn là tinh thần yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp tha thiết 
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của Bác – tâm hồn nghệ sĩ, thi sĩ, chiến sĩ. Trong cái nhìn trùng trùng duyên 

khởi, Bác thấy giữa trăng rằm đêm xuân, dòng sông, con người đều có sự hòa 

quyện, gắn bó với nhau và tràn đầy năng lượng. Thơ thiền Phật giáo cũng nói rất 

nhiều đến thiên nhiên, đến ánh trăng, đến gió mây, đến sông núi, đến phong thái 

thiền gia tĩnh tại, hòa nhập và Bác dù không cố ý viết thơ thiền nhưng dưới đôi 

mắt của một vĩ nhân cũng có nhiều điểm tương đồng với chất thiền thư thái của 

Phật giáo, với tinh thần bi-trí-dũng của triết Phật: 

“Rằm xuân lồng lộng trăng soi 

Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân 

Giữa dòng bàn bạc việc quân 

Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền” 

(Nguyên tiêu) 

Thơ giai đoạn 1954-1975 vận động và phát triển gắn bó sâu sắc với hoàn 

cảnh lịch sử của đất nước qua cảm hứng sử thi, cảm hứng lãng mạn. Trong đó, 

nhiều bài thơ mang màu sắc Phật giáo cũng thể hiện được tâm thức rộng lớn, 

tình yêu thương vô hạn đối với vạn vật hữu tình và vô tình (cảm hứng lãng 

mạn), đại hùng – đại lực – đại từ bi (cảm hứng sử thi). Bên cạnh đó, thơ mang 

màu sắc Phật giáo cũng tác động vào quá trình vận động và phát triển của thơ 

Việt Nam giai đoạn 1954-1975 ở đặc trưng sáng tác: giữa một bên phản ánh 

hiện thực cuộc sống nhiều cam go thời loạn, một bên là những cảm xúc tinh 

tế; mơ hồ; xa xôi trong sâu thẳm tâm linh con người. Ví dụ, Nguyễn Khoa 

Điềm với Mặt đường khát vọng, Lâm Thị Mỹ Dạ với Bài thơ không năm tháng 

có giọng thơ mang đặc điểm mờ nhòe, khó gọi tên cụ thể, khó xác định được đối 

tượng chủ thể hay khách thể. Phần triết lý Phật hướng đến những cảnh giới 

huyền diệu giúp con người có thể vươn lên sống tốt như “hoa sen trong bùn”; 

và thể hiện thái độ sống biết chấp nhận, hướng về đại chúng, bao dung lạc 

quan, “vô ngã vị tha”… 

Giai đoạn này, bên cạnh các đề tài lớn phản ánh cuộc sống mới với việc xây 

dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và đề tài ra 

trận thì những sáng tác mang tư tưởng, màu sắc, triết học Phật giáo vẫn tồn tại. 
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Miền Nam là mảnh đất màu mỡ cho triết học Phật giáo thăng hoa trong thơ, bởi 

sự tiếp xúc văn hóa Phật giáo từ nhiều nguồn. Các tác giả thơ nổi tiếng của miền 

Bắc như Hoàng Cầm; các nhà thơ miền Nam có tên tuổi như Bùi Giáng, Nguyễn 

Đức Sơn...; miền Trung như Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Trịnh Công Sơn, Thích 

nữ Diệu Không… đã có rất nhiều sáng tác chịu ảnh hưởng của Phật giáo. Ở bộ 

phận thơ đô thị miền Nam 1954-1975, các tư tưởng tôn giáo, tâm linh cũng được 

xâm nhập, khám phá và phát triển. Tuy nhiên, nhìn chung, phong cách sáng tác 

của đại bộ phận các nhà thơ giai đoạn này chưa thật ổn định. Có thể nhận thấy, 

khi Nhà nước áp dụng chính sách đổi mới về kinh tế, văn hóa thì mảng thơ sáng 

tác liên quan đến Phật giáo trước đó vẫn có mạch ngầm chảy nhưng chưa mạnh. 

Đáng chú ý, giữa những năm 1960, ở miền Nam, một số nhà thơ đã trải 

nghiệm cái “tôi” sinh hoạt đời thường rất gần triết lý Phật, phát hiện ra nhiều sự 

thật ngạc nhiên mà trước đó Phật đã tuyên thuyết. Tập thơ Hành hương của Trụ 

Vũ xuất bản năm 1964 lấy nguồn cảm hứng Phật giáo. Các bài thơ Tiếng địch 

chiều thu (1949), Xuân vô ý (1950), Mùa xuân cũ (1950) của Nguyễn Lang cũng 

nằm trong ý thức hệ triết học Phật giáo. Thời điểm này, thơ thiền bắt đầu xâm 

nhập phương Tây, được hiện đại hóa. Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư, Phạm Công 

Thiện… là một trong số những tác giả tiêu biểu. Bên cạnh đó, Vũ Hoàng Chương 

từ bài Lửa từ bi cho đến tập Bút nở hoa đàm đã lấy nguồn cảm hứng đạo Phật. 

Dưới ảnh hưởng Phật giáo, thơ ông còn gây được nhiều ấn tượng đặc biệt qua 

việc thể hiện tấm lòng chân thành tha thiết đối với quê hương đất nước, cảm 

thông sâu sắc với kiếp người mong manh, chấp nhận và cố gắng đóng góp tất cả 

tài năng cho cộng đồng... Điều này làm cho thơ giai đoạn 1945-1954 càng thêm 

toàn diện, phong phú và đa sắc màu. 

Nhiều tác giả không phải Phật tử nhưng thơ có sự tương đồng với nhân sinh 

quan Phật giáo như Chế Lan Viên, Huy Cận... Thơ Chế Lan Viên cũng ngập tràn 

hình ảnh thiên nhiên với ngụ ý mang đầy  tính triết lý. Ví dụ, hình ảnh hoa trong 

thơ ông mang biểu tượng cho hoa tư tưởng, hoa triết lý, hoa đời, hoa sắc...: 

“Cành đào ứ nhựa” (mang nặng suy tư về hạnh phúc tràn đầy), “Hoa lau đường 

máu” (biểu tượng của nỗi đau và niềm cảm thông), “Một điểm vàng tí xíu” có 
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sức “níu ta vào vũ trụ” (thể hiện sức sống mãnh liệt) (Cành mai trên gác). Trong 

tâm thức của Chế Lan Viên cũng ngầm ẩn chứa sự giác ngộ mãnh liệt về quy luật 

vận động của vạn pháp: “Con chim quên mình có đôi cánh/ và bỗng dưng nhớ tới 

có./À thì ra nó có chức năng bay/ Bay cho nó/ Và cho cả cánh đồng chờ 

đợi” (Nhớ – Di cảo thơ III). Câu thơ thể hiện sự giác ngộ tự chủ và tinh thần độ 

tha cứu giúp. Ông còn nhắc đến cả “đội hình bay” (Đội hình chim viễn du – Di 

cảo thơ I) với ý nghĩa đoàn kết, sức mạnh của lục hòa và tinh thần cộng tu. Hình 

ảnh mùi hương trong thơ Chế Lan Viên cũng mang đậm ý nghĩa chuyển tải ca 

ngợi hương đạo đức, hương của thiền: “Những lá thơm hái lúc về già/ Hái những 

lá thơm có hương tư tưởng” (Nội dung và hình thức). Cùng mạch cảm hứng viết 

về thiên nhiên trong tính chuyển tải sự giác ngộ, Huy Cận cũng viết: “Trăng lên 

trong lúc đang chiều/ Gió về trong lúc ngọn triều mới lên” (Thuyền đi - Huy 

Cận). “Trăng”, “gió”, “chiều”, “ngọn triều” là những hình ảnh thường xuất hiện 

trong thơ cổ cũng như thơ hiện đại. Nhưng ở đây, nghĩa thơ còn hàm chứa tính 

triết học vô thường của thời gian. Vô thường có thể đưa đến chiều hướng tích cực 

hay tiêu cực tùy theo thái độ sống nhận thức và hành động của mỗi người. Trong 

cảm quan giác ngộ với một tâm thức bình yên của trạng thái thiền, chỉ cần đơn 

giản vô trụ không vướng mắc vào các pháp biến đổi của trần gian thì cái nhìn chỉ 

là nhìn, cái thấy chỉ là thấy, không can thiệp; khi đó tâm hồn trở nên lắng đọng, 

rõ biết và bình yên vô sự. Câu thơ tự nó đẹp trọn vẹn trong ý tứ và hình thức. 

Vậy thì chuyện thấy “trăng lên” khi “đang chiều” tức là thấy rõ bước đi của thời 

gian; thủy triều nước lên thì gió thổi lăn tăn là cái quy luật tất yếu vận hành vạn 

vật trong vũ trụ. Ý nghĩa triết học qua hình ảnh “gió”, “trăng”, “ngọn triều” là tất 

cả đều có quy luật vận hành của riêng nó; tất cả đều tương duyên, tương tác, tác 

động lẫn nhau, cùng nhau xuất hiện và cùng nhau hoại diện. Hình ảnh thơ vì vậy 

chuyển tải rõ tính nhân duyên, vô thường và tính biết. Thơ họ đi sâu vào khẳng 

định chủ thể sáng tạo, giải quyết mối quan hệ riêng chung rất tự nhiên, những suy 

tư mang tính khái quát về số phận đất nước, tổng kết chiến tranh, ca ngợi quá khứ 

hào hùng của dân tộc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước qua đạo lý tứ ân, trân 

trọng tình cảm gia đình, cho thấy đất trời và vạn vật cùng quyện hòa.  
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Giai đoạn 1954-1975, thơ cũng có nhiều sáng tác theo hướng khám phá đời 

sống nội tâm, trong đó có đời sống tâm linh của con người; thể hiện đạo lý bất hại, 

từ bi hỷ xả, bình yên chấp nhận hiện thực của nhà Phật. Cùng với đó, thơ đã có 

một số cách tân ở loại hình thơ - văn xuôi, liên hệ đến tư tưởng bình đẳng, giải 

thoát, đề cao sức mạnh nội tâm của mỗi cá nhân, nhấn mạnh yếu tố duyên khởi, 

tìm tòi và sáng tạo. Ngoài ra, sự cách tân về tư tưởng như: đòi tự do sáng tác, tự do 

ngôn luận ảnh hưởng bởi phương Tây cũng gần tinh thần giải thoát vô ngã của 

Phật giáo.  

Như vậy có thể thấy lịch sử văn học đã tồn tại một mạch ngầm mảng thơ 

chịu ảnh hưởng bởi triết lý Phật giáo chảy trong văn học Việt Nam giai đoạn 

1954-1975 với lực lượng sáng tác đông đảo, trong đó văn nghệ sĩ ở miền Nam 

chiếm ưu thế. Điều này tạo nên sự phong phú, đa dạng, nhiều vẻ và sức hấp dẫn 

của thơ Việt Nam hiện đại.  

2.2.2. Giai đoạn 1975 đến nay 

Giai đoạn từ sau 1975, thơ đã có nhiều cách tân hình thức bên cạnh nội 

dung cũ mà màu sắc Phật giáo vẫn ngầm chảy. Phật giáo cũng đang được nhìn 

nhận lại và được thể hiện đa dạng trong thơ giai đoạn này. Vẫn trên nền của thơ 

cổ, thiên nhiên luôn là những đề tài hấp dẫn cho các nhà thơ thăng hoa cảm xúc. 

Triết lý Phật học thực sự rất khó để dùng ngôn ngữ chuyển tải nên các hình ảnh 

thiên nhiên cũng là những phương tiện quan trọng nhằm đánh thức trực giác của 

người đọc, căng mở các giác quan trong sự thức tỉnh về vô thường, vô ngã, khổ 

đau; khích lệ tinh thần sống buông bỏ và thể hiện thái độ sống yêu thương, thể 

nhập, hạnh phúc trong từng khoảnh khắc là vô cùng quan trọng. Và thiên nhiên 

trong thơ hiện đại cũng vẫn với bản nguyên thiên nhiên với cây cối, trời mây, 

cánh chim, bông hoa, núi non, thời tiết… lại được diễn tả sinh động trong cảm 

thức con người thời hiện đại cũng chỉ nhằm chuyển trải nội dung triết học mà 

vốn dĩ các pháp vô phân biệt. Tiêu biểu cho những đặc điểm này là các tác giả 

Inrasara, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Bình Phương, Phạm Công Thiện, Dương 

Kiều Minh, Giáng Vân, Nguyễn Lương Ngọc... 
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Thơ Inrasara với màu sắc văn hoá Chăm cũng ít nhiều đề cập đến tính 

Không, duyên khởi khi liên tưởng hình ảnh của tháp. Ông lý luận rằng, người 

không học thấy tháp là tháp, người có học thấy tháp vẫn là tháp, ông thì thấy tháp 

là chim: “Đôi lúc/ nửa đêm/ tôi nghe tháp mọc ngang trời/ Như giấc mộng như 

loá mắt/ tháp có mặt/ như chớp xé như âm vang/ Bóng của tháp như dòng sông 

ma/ trườn qua đêm tối những triều đại/ đánh thức ký ức các dân tộc/ duyên nợ 

(hay cả không nợ nần gì) với tháp/ Mắt mở trừng vậy thôi - không nói/ tháp ngậm 

im lặng màu tro/ Im lặng không mùa” (Tháp chàm muôn mặt). Innasara nhìn thấy 

có khi tháp thét gào với bão, có khi tháp lãng du thế giới cỏ cây, và sau tháp lại 

hòa mình vào với cát bụi; có khi thấy “tháp mọc ngang trời” hiện hữu, nhiều khi 

thấy tháp chảy về từ quá khứ “những triều đại, đánh thức các ký ức dân tộc”, 

tháp hòa quyện và thể nhập vào cả vạn vật và con người dù có duyên nợ hay 

không duyên nợ. Tất cả đồng hiện hữu trong quá khứ - hiện tại - vị lai, đồng hiện 

giữa không gian và thời gian, đồng hiện giữa con người và cỏ cây, giữa hữu hình 

và vô hình. Vì tháp đã trọn vẹn như pháp đang là, chứa đựng tất cả màu nhiệm 

của thế giới ta-bà. Câu thơ lắng lại mọi dòng cảm xúc suy tư logic là “mắt mở 

trừng vậy thôi - không nói”, “im lặng”. Đó là đỉnh cao của vô ngôn, vô trụ, tánh 

biết, thể nhập. Vì càng nói dẫu có đúng cũng chỉ là thức tưởng triền miên của 

vọng niệm. Nhà thơ đã thấy rõ sự vô thường thành - trụ - hoại - không của các 

pháp hữu vi, cuối cùng là sự phân ra và thể nhập vào vũ trụ vạn vật; thấy rõ tứ 

đại tạo thành tháp và tứ đại cũng phân ra từ tháp để trở về cát bụi rồi lại tiếp tục 

do duyên hợp mà tạo lên những khối hình khác. Ở đây, tính Không và định luật 

trùng trùng duyên khởi cùng tinh thần vô ngã thể nhập được đề cập đến, chứng tỏ 

nhà thơ có nhiều nhận thức tương đồng với các triết lý Phật giáo. 

Nguyễn Quang Thiều với nhiều hình ảnh thơ mang đậm chất siêu hình, tính 

biểu đạt cao, khiến thơ trở nên mờ nhòe, khiến mỗi người phải suy nghĩ rất nhiều 

khi đọc. Đó chính là nguyên lý tảng băng chìm khi triết lý nhân sinh quan Phật 

giáo ẩn tàng trong thơ của những nhà thơ mang nặng thiện pháp với tình đời tình 

người: “Trên cánh đồng mênh mông, cỏ không đặt ra nghi lễ bốn mùa/ Tôi trở về 

tìm nơi không có tiếng người, không có bóng cây/ Bền bỉ hơn sự lặng im, lưỡi 
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cày từ tháng giêng thuở trước/ Dựng lên những luống đất của cơn mơ, người lạ 

đến gieo trồng” (Độc thoại). Trong nhân duyên trùng trùng, trộn hòa, kết nối lẫn 

nhau vô phân biệt thì đời sống thường nhật hiện ra với đầy đủ cung bậc. Tập 

thơ Sự mất ngủ của lửa của Nguyễn Quang Thiều đã thể hiện rõ điều đó: “Những 

rễ cây đang ân ái dưới đất nâu/ Sự ân ái phì nhiêu và rụng lá/ Nhân loại bày ra 

trong giấc ngủ mộng mị/ Càng mơ càng cuống bước chân”; hay đoạn: “Sự cấu 

tạo trăng, sự cấu tạo côn trùng, sự cấu tạo người/ Sự cấu tạo nào nhiều máu hơn, 

sự cấu tạo nào nhiều bóng tối hơn/ Tội ác khe khẽ bế từ thiện ngủ mệt mỏi sang 

giường người khác/ Cơn mơ bàn chân trần tướp máu/ Đi trên những mảnh 

chuông vàng thánh thót/ Ngân trong cái luỡi trăng chói sáng và sắc lẻm/ Lách 

vào hư vô nhựa chảy ròng ròng”. Cái duyên tương nghiệp chìm nổi, ẩn hiện, dễ 

nắm bắt mà cũng mơ hồ này buộc người đọc phải tư duy vắt óc qua nhiều chiều 

liên tưởng khác nhau. 

Thơ Phạm Công Thiện mở ra không gian với nhiều liên tưởng mới mẻ trong 

ý nghĩa buông bỏ, “chợt nhớ chợt quên” (“Nhân gian chợt nhớ chợt quên có 

mình”), “hư vô” (“Hư vô một sắc sáng ngời tâm tư”), chết-sống “Thất bại giữa 

đời này/ Chết sáng ngời trên cao/ Bông tàn phai cõi đất/ Mọc lại giữa trăng sao” 

(Ứng hiện)… để mong muốn trở về với bản lai diện mục. Thơ Dương Kiều Minh 

cũng với một thế giới thơ độc đáo, có sức phản tỉnh, hướng con người tương lai 

định hướng đến những điều rõ ràng tốt đẹp. Tác phẩm đầu tay Củi lửa (Nxb Tác 

phẩm mới, 1989) của ông đã rất thành công. Đọc thơ Giáng Vân cũng cho thấy 

sự liên tưởng đến trong trẻo đến lạ kì của thế giới tĩnh tại “Chúng ta chỉ có thể 

bay trong mơ/ Để tuyệt giao với nhơ bẩn”. Chung mạch cảm hứng, thơ Nguyễn 

Bình Phương mang tính tự sự, phân ra thành nhiều nghĩa rồi lại mở ra nhiều liên 

tưởng bất ngờ, mới lạ. Thơ Nguyễn Lương Ngọc với sự kết hợp đa chiều trong 

các tập Từ nước (Nxb Hội Nhà văn, 1991), Ngày sinh lại (Nxb Thanh niên, 

1991), Lời trong lời (Nxb Văn học, 1994), đã bộc lộ tư duy thơ giàu liên tưởng 

đến tính triết học Phật giáo.  

Việc sử dụng bút pháp liên tưởng tương duyên không đơn giản với mọi 

người làm thơ, nhất là với triết lý Phật học vốn vô cùng uyên thâm, không phải ai 
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cũng hiểu đúng cái ý mà chủ thể muốn nói. Nhưng chính bút pháp liên tưởng này 

lại như hương trà ngon càng uống càng say, bởi chỉ có thể nắm bắt nó trong tâm 

tưởng sau khi đã lĩnh hội được cái ý mà tác giả đã khơi gợi. Sự diễn đạt của ngôn 

ngữ có giới hạn nên đôi khi phải dùng rất nhiều lời. Nhưng thơ càng kiệm lời, tức 

nhà thơ tạo khoảng trống để người đọc đồng sáng tạo, để cho tự nó sinh khởi vận 

động (như bản đàn đã dừng nhưng âm thanh vẫn còn ngân vang) thì càng thêm 

hấp dẫn và có chiều sâu. Vì vậy, việc sử dụng bút pháp liên tưởng trong thơ hiện 

đại giai đoạn này khiến mỗi hình ảnh, mỗi câu từ đều chứa đựng các nội dung 

tương đồng giữa con người và cuộc đời để đạo từ đời mà giác ngộ theo tinh thần 

“Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian giác”. 

Nhận thức mối tương duyên cái tôi hòa nhập vào cái ta chung, một số nhà 

thơ tuy không thuần triết lý Phật nhưng ngôn ngữ xưng hô rất mờ nhòe, nhất là 

trong mối quan hệ nhà thơ và cuộc đời với triết lý vô ngã, vô trụ, tương duyên 

của nhà Phật. Thơ Nguyễn Đình Thi, Bằng Việt, Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn 

Duy, Lâm Thị Mỹ Dạ, Dương Kiều Minh, Văn Cầm Hải... đều thể hiện quan hệ 

tác động hai chiều và sự gắn kết nhất thể. Có khi cái tôi xuất hiện trên phương 

diện là người lính, học sinh sinh viên, người phụ nữ, người nông dân,  nhà trí 

thức… tất cả đều hòa nhập vào cái ta quần chúng trong mối quan hệ nhân 

duyên. Nguyễn Duy với Đò lèn, Ánh trăng và nhiều bài thơ khác cho thấy tâm 

hồn tĩnh lặng, trong sáng, thiện lành, yêu cái đẹp, hướng đến cái thiện, lòng biết 

ơn và tri ân sâu sắc, luôn mang ý thức tỉnh: “Tôi trong suốt giữa hai bờ hư – 

thực/ Giữa bà tôi và tiên phật, thánh thần” (Đò lèn). Văn Cầm Hải cũng viết: 

“mặt âm ty mềm mại muôn màu giới tính/ anh và tôi không gian/ hiện thực 

nhạy cảm/ lật mặt thế giới/ chiếc la bàn hoang hoải” (Pink Floyd – Sự hồn 

nhiên tường đá). Còn Dương Kiều Minh cũng muốn hét toáng lên cái “ta” với 

đất trời bao la rộng lớn hùng vĩ: “Hiến thân ta - cuộc thử nghiệm này/ ký thác 

đời ta - bản hoà âm này/ Bản hoà âm kẻ khốn cùng/ Kẻ quỷ ám/ kẻ đêm đêm 

ngước bầu trời yên tĩnh/ hú gọi yêu thương về với con người” (Những thời đại 

thanh xuân). Đồng Đức Bốn không đồng tình với những kiểu Phật giáo tín 

ngưỡng hướng về tha lực cầu xin mà không dựa trên nhân quả, do hiểu sai Phật 
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pháp khiến người đi chùa trở nên yếu đuối, tham lam, ích kỉ, thụ động. Thơ ông 

ngoài phần ca ngợi vẻ đẹp thiền môn, vẫn hàm chứa nội dung phản ánh Phật 

giáo tín ngưỡng thiếu tích cực: “Đang trưa ăn mày vào chùa/ Sư ra cho một lá 

bùa rồi đi/ Lá bùa chẳng biết làm gì/ Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày” (Vào 

chùa). Khánh Phương khi đọc chú Đại bi đã cảm nhận sự màu nhiệm trong sự 

lắng đọng hòa quyện của thiên nhiên đất trời với không khí đầy thanh tịnh giữa 

năng lượng thể nhập ngập tràn: “Hạt cát/ Còn run rẩy/ Khi nước triều rút 

xuống/ Bình thản trong ánh mặt trời” (Đọc chú Đại bi). Đoàn Thị Thu Vân tự 

hào ca ngợi thiền sư thời Trần nhân văn vô chấp, tự tại giữa mọi thăng trầm của 

cuộc thế để phụng hiến đất nước muôn dân: “Thiền tâm đâu nệ nơi trong đục/ 

Tự tại ngao du giữa đất trời” (Tuệ Trung). Sự sâu thẳm của thiền học khiến cho 

nghệ thuật thơ đa tầng, chạm đến phần tâm linh sâu thẳm, đầy trăn trở về kiếp 

người: “Mạng sống trong hơi thở/ Trong nhịp đập quả tim/ Thế nào là mạng 

sống ?/ Sự vay mượn liên tục” (Phá ngã – Thích Thanh Từ)… Tất cả tư tưởng 

đều liên hệ đến nhân sinh quan Phật giáo, chung quy lại là sự dẹp đi cái tôi cá 

nhân ích kỷ để khát khao giao cảm với cuộc đời chung. Sự mờ nhòe trong ngôn 

ngữ xưng hô khiến thơ không có sự phân chia giai cấp, gần gũi với thiên nhiên, 

dễ dàng chia sẻ những tâm sự buồn vui hơn, đa thanh, đa nghĩa, hấp dẫn hơn. 

Vào đầu thiên niên kỷ, thơ hậu hiện đại tồn tại bên dòng chính, khiến thơ 

càng thêm phong phú đa dạng, đáng chú ý là các sáng tác của Mai Văn Phấn, 

Trần Tiến Dũng, Trần Wũ Khang, Như Huy, Lê Hải, Phan Bá Thọ, Nguyễn 

Đăng Thường... Trong đó, màu sắc Phật giáo phần lớn mang tính tín ngưỡng dân 

gian ẩn chìm trong các sáng tác của họ. 

Cùng với sự thay đổi của chính trị, xã hội, thơ cũng có những đổi mới trong 

quan niệm về con người, đời sống, quan niệm sáng tác. Nhìn chung, thơ từ 1975 

đến hết thế kỉ XX đã vận động theo khuynh hướng đa dạng hóa về đề tài, chủ đề, 

dân chủ hóa và mang tính nhân bản, nhân văn sâu sắc. Cá tính sáng tạo của nhà 

thơ được đề cao. Con người và hiện thực được nhìn nhận, tiếp cận và khám phá ở 

nhiều phương diện. Giai đoạn này thơ còn có những thay đổi về nghệ thuật và thi 

pháp với chất giọng trẻ trung, nhiều vẻ, xuất hiện nhiều hình tượng nghệ thuật 
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mới, giàu tính đối thoại, giàu chất suy tư, có xu hướng khám phá cái tôi tâm linh. 

Tuy có sự kế thừa truyền thống thơ chữ Hán, chữ Nôm (ở cảm hứng, thi liệu, thể 

loại…) nhưng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều phong cách độc đáo. Thơ mang 

cảm hứng triết Phật thường hướng nội, quan tâm nhiều đến số phận cá nhân 

nhưng cũng luôn quyện hòa các yếu tố của ngoại cảnh. Dù những biểu hiện cụ 

thể về ảnh hưởng triết lý Phật giáo trong thơ Việt Nam từ 1975 đến nay rất đa 

dạng, nhưng tất cả đều có điểm gặp gỡ, gần gũi và đều là biểu hiện cao nhất của 

tình yêu quê hương đất nước; khẳng định, cổ vũ lối sống hiểu thương, đoàn kết; 

ủng hộ thái độ phụng hiến tích cực.  

Đáng chú ý, cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, thơ của các tác giả Bùi Giáng, 

Phạm Thiên Thư, Phạm Công Thiện, Nguyễn Đức Sơn, Nhất Hạnh, Tuệ Sỹ, 

Minh Đức Triều Tâm Ảnh… thể hiện rất rõ cảm hứng thiền học, tư tưởng Phật 

học. Nội dung thơ tiếp tục đi sâu vào con người cá nhân với mọi biểu hiện, khai 

thác chủ đề nhân bản nhưng không hoàn toàn thoát ly truyền thống. Những phát 

hiện về nhân sinh quan và vũ trụ quan Phật giáo trong thơ của các tác giả này đã 

khiến thơ đẹp về nghệ thuật và làm giàu có, trong sáng về tư tưởng và nhận thức. 

Thơ vừa bàn đến cái tôi hòa chung cộng đồng, vừa thể hiện sâu sắc nỗi cô đơn, 

sầu bi, cảm thương về chính mình; các sắc thái tâm lý xung đột của thân ngũ uẩn 

không quân bình. Thơ còn phản ánh nhiều góc khuất tâm hồn, đề cập đến chuyện 

thiện - ác, những suy nghĩ trăn trở về con người, xã hội hiện đại đầy xô bồ hỗn 

tạp, nhất là đời sống đô thị. Nghệ thuật thơ mang nhiều cách tân: trợ từ, hô ngữ 

trong các khẩu ngữ được sử dụng tự nhiên, bình đẳng; nói lái hoặc sử dụng điệp 

ngữ, ẩn dụ, hoán dụ, mang nhiều sắc thái ẩn ý; đề cao trực giác tâm linh; khai 

thác đa chiều cái tôi trữ tình; phát hiện nhiều những chiêm nghiệm về bản thân và 

vạn vật xung quanh; đa giọng điệu.  

Tiểu kết  

Việc tiếp nhận triết lý Phật giáo của thơ Việt Nam từ 1945 đến nay nhìn 

chung đều dưới sự chi phối khách quan của hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa, 

giáo dục. Triết lý Phật giáo đậm hay nhạt cũng có sự khác nhau ở từng chặng, 

từng tác giả, hay giữa hai miền Nam - Bắc. Trong đó, các tác giả thơ chịu ảnh 
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hưởng trực tiếp thường là những người xuất gia làm tu sĩ hoặc các cư sĩ Phật tử. 

Đối với đội ngũ trí thức thì sự ảnh hưởng không thuần nhất nhưng nhìn chung là 

ảnh hưởng ở phương diện khai thác Phật giáo trong các tín ngưỡng dân gian. 

Trong bối cảnh lịch sử kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đến thời kì hậu 

chiến, Phật giáo phát triển không mạnh, nhưng vẫn có bộ phận thơ chịu ảnh 

hưởng. Việc xuất hiện các hội, trung tâm, báo chí Phật giáo, tạp chí Phật học 

(mạnh nhất là ở miền Nam) có ảnh hưởng đến văn học nước nhà. Thơ chịu ảnh 

hưởng của triết Phật đã thể hiện sinh động vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ của người 

Việt Nam, hiện thực cuộc sống được khám phá ở nhiều phương diện, những tư 

tưởng bất hại trong thơ luôn giúp con người vực lại niềm tin, tạo nên diện mạo 

phong phú cho thơ Việt Nam trong mỗi chặng đường vận động và phát triển, thơ 

trở nên đặc biệt mang nhiều tầng nghĩa, tạo tiền đề cho sự phát triển trong các 

giai đoạn kế tiếp. 
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Chương 3 

ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO TRONG THƠ VIỆT NAM 

TỪ 1945 ĐẾN NAY TRÊN PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG TƯ TƯỞNG 

 

Nhân sinh quan Phật giáo hướng đến con người. Đời sống an lạc, hạnh phúc 

luôn là đích đến mà nhân loại khát khao. Những lời dạy của đức Phật ẩn chứa 

trong thơ hiện đại Việt Nam từ 1945 đến nay giúp con người cố gắng hoàn thiện 

thân tâm, tin tưởng vào chính mình, hòa nhập với xã hội xung quanh đóng góp 

một cách tích cực, vươn lên trong cuộc sống.  

3.1. Nhận thức về sự khổ và tinh thần tịnh lạc 

Sự khổ đối với con người ở thế gian gồm hai mặt thân và tâm. Theo nhà 

Phật, thân khổ vì phải sinh ra, già đi, bệnh, và chết; tâm khổ vì cầu mong mà 

không được, yêu thương mà phải chia xa, ghét mà phải gặp; và khổ vì năm ấm 

“sắc, thọ, tưởng, hành, thức” phát triển thịnh quá mà mất quân bình. Trong đạo 

Phật, nỗi khổ nơi tâm gồm có bốn chủ đề căn bản là “ái biệt ly” (yêu thương 

nhau mà phải xa nhau), “cầu bất đắc” (cầu mà không được), “oán tắng hội” (ghét 

phải ở cùng), “ngũ ấm xí thạnh” (do bức thối thân tâm không quân bình), nhưng 

dường như thơ giai đoạn này chịu ảnh hưởng nhiều hơn ở tư tưởng “ái biệt ly”, 

“cầu bất đắc”. Và giữa hai phương diện này lại có mối quan hệ tương hỗ, gắn bó 

mật thiết. Tịnh lạc tạm hiểu là sự yên tịnh, an vui dài lâu. Hay đó cũng là tinh 

thần thiền học; gần với phong cách của các thiền sư: vô lo, vô trụ, tự tại, vượt lên 

trên các khó khăn nghịch duyên, trọn vẹn trong giây phút thực tại mà cũng không 

nắm giữ thực tại. Tất cả đều bắt nguồn từ sự hiểu sâu sắc về bản chất của khổ-vô 

thường-vô ngã. 

3.1.1. Phơi bày sự thật những nỗi khổ nơi thân tâm 

3.1.1.1. Sự khổ của thân tứ đại trên phương diện cái chết 

Thân người vô cùng mong manh tạm bợ, vì nó không hằng còn mãi mãi. Sự 

đau khổ tăng lên gấp bội khi chứng kiến những người thân yêu nhất phải chia ly. 

Bùi Giáng thở than về sự ra đi của người vợ ông thương yêu: “Nước bỏ bờ ruộng 
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khô/ Từ ngày chim chết hết / Cành cây thôi líu lo/ Em hay là ai giết?” (Ai giết). 

Ông giãi bày chân thật nỗi khổ về tình cảm vợ chồng chia xa do quy luật sinh tử, 

“em” ra đi đã khiến ông thấy cuộc sống vô nghĩa. Với một người nặng lòng triết 

Phật như Bùi Giáng, hình tượng “em” ở đây không chỉ là “vợ” mà cao hơn còn có 

thể là ông đang tự thú trước cái “vô minh” của chính ông khi phải loay hoay 

trước sự biến thiên của vạn vật. 

Thơ Nhất Hạnh nhấn mạnh khổ đau nơi tâm với “cầu bất đắc”. Ông xót xa 

thấy nhân thế: “Sống xâu xé, sống tham lam, cướp bóc/ Dạ tham tàn, điên đảo, 

sống ngu si” (Con đường thoát khổ). Chiến tranh phi nghĩa gây ly tan và sự chấp 

dính hận thù khiến nỗi khổ nhân loại càng chồng thêm: “Ôi nhân sinh! Ôi thế 

cuộc vô thường!/ Nhân loại mãi đắm chìm trong biển lệ!” (Tiếng địch chiều thu). 

Thơ ông cũng phơi bày hiện thực vô thường chết chóc, ốm đau bệnh tật, những lo 

toan cơm áo gạo tiền. 

“Ai biết được ngày mai còn sống nữa? 

Hay cái chết sẽ hiện ra trước cửa? 

Quỷ vô thường, ôi biết tránh vào đâu? 

Đây những cảnh đớn đau trong tật bệnh 

Bao nhiêu người lo lắng chạy ngược xuôi”  

(Con đường thoát khổ)  

Thơ Mặc Giang diễn tả sinh động sự khổ bởi vô thường, dẫn ra nhiều 

cảnh đời lầm than, phản ánh hậu quả của chiến tranh, bi thương trước cảnh 

thiên tai lũ lụt: “Đất trời rung chuyển ngửa nghiêng/ Đảo lộn, nổ tung, vùi 

dập/ Đâu là nhà cao cửa thấp/ Đâu là phú quý sang hèn/ Trong phút chốc, tan 

tành, đổ nát” (Nhịp bước đăng trình); hụt hẫng của lòng người trước sinh tử bi 

ai “Nhìn bàn thờ, khói hương nhòa dĩ vãng/ Ra nghĩa trang,  ngọn cỏ ngậm 

sương pha/ Con ôm tay, mơ tiếng nói Mẹ Cha/ Chốn hoàng tuyền, suối vàng 

khua róc rách” (Hoa song đường).  

Với mảng thơ mang màu sắc Phật giáo thì nỗi khổ về sự không nhận ra 

bản chất chân như là quan trọng nhất. Phật giáo quan niệm, chúng sinh thảm 
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siết khổ sầu bởi do phiền não mà đứng đầu là vô minh. Do không nhận chân 

được thực tướng của bản thân và vạn hữu nên bế tắc trong nhận thức và hành 

động, đặc biệt là sự hoài nghi về cuộc đời hoặc sự buông xuôi theo trần cảnh. 

Cho nên, Nguyễn Đức Sơn giãi bày sự bối rối khi muốn giác ngộ mà vẫn 

mông lung chưa tìm ra tận cùng cái “chân lý của đạo”. Tuy nhiên, sự bối rối 

của ông cũng là ý hướng cho sự khai ngộ. Và vì vậy, với thơ của những tác 

giả chịu ảnh hưởng Phật giáo thì đặc tính mơ hồ cũng là manh  nha trong sự 

giác ngộ mà tinh thần buông bỏ đã sẵn sàng. 

“Khi thấm mệt tôi đi luồn ra núi 

Cuối chiều tà chỉ gặp cỏ hoang sơ 

Bước lủi thủi tôi đi luồn vô núi 

Nghe nắng tàn run rẩy bóng cây khô 

Chân rục rã tôi đi luồn ra núi 

Hồn rụng rời trước mặt bãi hư vô”  

(Một mình đi luồn vô luồn ra trong núi chơi) 

Trụ Vũ cũng chia sẻ tâm trạng buồn thương khi chứng kiến thế cuộc vô 

thường, chìm nổi, lênh đênh. Ông đã quán chiếu sâu sắc về kiếp người mong 

manh, quy luật vạn vật vô thường, nhân quả nghiệp duyên trong vòng luân hồi 

đáng sợ… Ông tự thú, tự nhủ phải sống thanh tịnh như “lá sen vuông” trước sức 

mạnh của nghiệp lực. Sự nặng lòng, sầu muộn của ông trước con tạo chính là nỗi 

cảm thông của nhà thơ với thế giới bên ngoài: 

“Giọt nước ngàn năm lóng lánh buồn 

Nổi chìm trên một lá sen vuông 

Làm sao giải nghĩa tròn vuông được ? 

Giọt nước ngàn năm lóng lánh buồn”  

(Buồn kỷ hà) 

Trịnh Công Sơn cũng trong cái vòng luẩn quẩn dính mắc, ông muốn bứt 

phá khỏi các pháp trần ràng buộc thế gian nhưng cũng không thể. Ông biết đạo 

thì thăm thẳm mà nghiệp lực thế gian thì sâu dày, sự thông tuệ tận cùng của mỗi 
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chúng sinh có thể đạt được nhưng không phải là dễ. Thơ ông đề cập đến triết lý 

khổ. Khổ vì kiếp người mong manh, khổ vì cô đơn, lụi tàn, không người tri âm. 

Và nội dung này phần lớn được thể hiện qua các ca từ hết sức xúc động, da diết, 

đầy ám ảnh: 

“Một ngày mùa đông 

Trên con đường mòn 

Một chiếc xe tang 

Trái mìn nổ chậm 

Người chết hai lần” 

(Ngụ ngôn mùa đông)   

hay: 

“Không còn, không còn ai 

Ta trôi trong cuộc đời”  

(Ru ta ngậm ngùi) 

Điều ngạc nhiên ở các tác giả này là dù nói nhiều đến khổ nhưng sự thật 

đằng sau đó là thái độ sống hết sức bình yên, tốt đẹp, bất hại, chân thành, tự 

nhiên, chấp nhận. Dường như việc sáng tạo thơ với họ chỉ là cách để giãi bày, 

muốn đánh thức và cứu độ người khác bên cạnh mục đích tự viết cho mình để 

chiêm nghiệm về cuộc đời. Nói như Nguyễn Đức Sơn: “Vâng tình tôi thì cũng 

không nhiều/ Coi tất cả chỉ là bọt nước/ Vâng tất cả chỉ là bọt nước” (Bọt nước). 

Nhận ra khổ và vượt lên khổ chính là một đặc tính của thơ chịu ảnh hưởng của 

triết lý Tứ diệu đế (khổ - tập - diệt - đạo). Và qua đây, người đọc thấy thơ hiện 

đại ảnh hưởng bởi triết lý Phật giáo tuy chỉ ra sự khổ nhưng lại không hề quay 

lưng với cuộc đời, trái lại còn khuyến khích nhân loại sử dụng thân “tứ đại” (đất - 

nước - lửa - gió hợp thành) để làm nhiều việc có ý nghĩa cho mình và người. 

3.1.1.2. Nỗi khổ nơi tâm vì xa cách, chia ly và ái chấp  

Ái chấp tạm hiểu là sự dính mắc một cách quá mức vào các pháp thế gian, 

không thể buông bỏ, trong khi tất cả vật chất hay tinh thần đều do duyên tạo 

thành, chúng giả tạm. Vậy nên nếu bám víu sẽ khổ đau. Tất cả nguyên nhân là do 
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sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sinh ra sự chấp giữ. Đó là: mắt dính với sắc 

tướng, tai dính mắc âm thanh, mũi vướng mùi hương, lưỡi đắm vị thức ăn, thân 

ham xúc chạm, ý luôn tư tưởng phân biệt đúng sai chủ quan. 

Phật giáo đề cập đến nhân sinh quan, đến các pháp trong thế gian, cho nên 

mọi vấn đề của cuộc sống, trong đó có chuyện tình cảm cũng được bàn đến. Vì 

vậy, đây cũng là đề tài cho thơ ảnh hưởng Phật giáo nảy mầm. Vì tình yêu bản 

chất của nó là pháp hữu vi, giác ngộ là chuyện tỉnh thức từ cuộc đời. Tình yêu 

gắn liền với nỗi nhớ và tưởng tượng, kết quả cuối cùng cũng chỉ là mộng tưởng. 

Cho nên, sự nhớ nhung xa cách cũng chỉ là bản chất đau khổ của trần thế ái chấp. 

Trong lăng kính triết Phật, tình yêu chỉ làm nền tảng để tính giác hiển lộ.  

Phạm Thiên Thư đã từng có thời gian tập sự trong chùa. Với cách nhìn 

thông thường thì một tu sĩ làm thơ tình là hơi lạ, nhưng đó lại là một việc phù 

hợp với quy luật vận hành của pháp. Đáng nói là Ngũ dục trong thơ Phạm Thiên 

Thư hoàn toàn thánh thiện. Vì cái tình của tác giả thẩm thấu hiểu thương, cảm 

thông, trải rộng, thể nhập tự tánh. Do đó, sắc tướng trong tư duy pháp của ông thì 

“dáng em” chỉ “nho nhỏ/ trong cõi xa vời”, và thơ ông cũng chuyển tải hiện thực 

kiếp sống mong manh, hư ảo: “Nay áo đã cuốn về thiên cổ/ Lá vàng bay lạnh nỗi 

niềm không” (Áo thu); hay: “Em nằm dưới mộ bi/ Buồn không trăng đầu dẫy/ 

Nhớ xưa em dậy thì/ Bâng khuâng nhìn trăng lên” (Trăng mộ). Trong mắt xích 

mười hai nhân duyên, vô minh là chi phần đầu tiên. Phạm Thiên Thư nhiều khi 

cũng nhìn thẳng vào sầu muộn thế nhân và thấy rõ nó thật phù du (vì do vô minh 

tạo thành) cho nên ông chia sẻ:  

“Cõi người có bao nhiêu 

Mà tình sầu vô lượng 

Còn chi trong giả tướng 

Hay một vết chim bay”  

(Vết chim bay) 

Vũ Hoàng Chương đã đúc kết rất đúng về sự sai lầm trong nhận thức của loài 

người. Bởi nhận thức không đúng đắn về tình yêu mà loài người mãi đau khổ bám 
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víu. Nhân loại sẽ mãi vẫn còn đau khổ nếu không chấm dứt được vô minh. Ông 

nhận ra: “Lang thang từ độ luân hồi/ U minh nẻo trước xa xôi dặm về ” (Nguyện 

cầu - trích tập Rừng Phong). Thơ Nguyễn Đức Sơn cũng cho thấy rõ sự nguy hiểm 

của vô minh: “Mù sương âm vọng tiếng huyền/ Có con dơi lạ bay trên cõi đời/ Sau 

xưa mắt đã ngợp rồi/ Tôi nghe tôi chết giữa trời thinh không” (Mang mang). 

 Nguyễn Đức Sơn trong phong thái thiền, thẩm thấu giáo lý, ông chấp nhận 

khổ đau khi thấy rõ sự bất toàn vô thường của thời gian và lòng người: “Mai mốt 

chị về phố cũ/ Biết lòng ngày mai ra sao/ Em ngại đất trời dâu bể/ Lòng ta rồi 

cũng bể dâu” (Giữa mùa nắng vàng). Ông thẳng thắn chia sẻ những cảm giác cô 

đơn một mình khi không có người tri âm, và ông một mình bình yên tìm đến 

thiên nhiên, sống trọn những khoảng khắc thiền tịnh. 

Cũng đồng với nhận thức của các tác giả trên, Phạm Công Thiện thấy 

chuyện tình cảm thế gian chỉ là mộng, là tưởng tượng của ý thức vẽ vời, cho nên 

viết: “Gió thổi đồi thu qua đồi thông/ Mưa hạ ly hương nước ngược dòng/ Tôi 

đau trong tiếng gà xơ xác/ Một sớm bông hồng nở cửa đông” (Ngày sinh của rắn, 

VII). Thơ ông cho thấy sự nhớ nhung xa cách là bản chất đau khổ, nhưng thật 

khó để vượt qua nghiệp chướng. Phạm Công Thiện thú nhận nội tâm bất an khi 

dính chấp trong nghiệp ái và tự nhắc nhở mình với trí tuệ tỉnh thức quán chiếu:  

“Tay còn ôm giữ tình yêu 

Tôi về phố động những chiều hư vô 

Ðời đi trên những nấm mồ 

Ðau tim em hát cơ hồ khăn tang”  

(Ngày sinh của rắn, IX).  

Dưới tư duy triết học tính Không và thiền, Bùi Giáng viết về đề tài tình yêu 

đầy triết lý: “Rồi từ đó về sau mang trái đắng/ Bàng hoàng đi theo gió thổi thu 

bay/ Anh chờ em không biết tự bao ngày/ Để thấy mãi rằng thơ không đủ gọi” 

(Không đủ gọi). Bùi Giáng cũng nói nhiều về nỗi buồn nhân sinh, buồn vì thần 

tượng bị sụp đổ, niềm tin mơ ước bị tan vỡ, cuộc sống mưu sinh vật chất bộn bề 

áp lực, vẻ đẹp tâm hồn bị bào mòn:  
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“Niềm đau đớn xót xa như vĩnh quyết 

Niềm điêu linh như vĩnh biệt muôn đời 

Tôi về giữ mộng mù khơi 

Kết thành viễn tượng cho đời chiêm bao”  

(Ngày nay ngày mai) 

Tình yêu đơn phương, tuyệt vọng, cô tủi không có người thương tri kỷ cũng 

là nội dung được thể hiện trong thơ Bùi Giáng, nhưng thơ ông không nặng về ai 

oán, trách than, thô tục, mà đầy chấp nhận. Bùi Giáng nhận ra khi cả hai cùng 

ràng buộc bám víu thì nỗi thống khổ càng tăng gấp bội. Nhân sinh bao đời đau 

khổ vì chấp trụ, cho nên không khuyên: 

“Em có khóc? Ta xin em đừng khóc 

Em nhìn ta lệ chảy có vui gì 

Trang phượng mở giữa nguồn em hãy đọc 

Nước xuôi dòng nghìn thu hận tan đi”  

(Vỗ về) 

Chịu ảnh hưởng bởi triết lý Phật giáo, Quách Tấn thể hiện nỗi nhớ nhà, nhớ 

quê hương tha thiết. Nhận thức rõ sự khổ nhưng thơ ông vẫn quyện hòa lòng từ bi, 

hi sinh, bao dung, cảm thông về kiếp người: “Đèn khuya buông dịu ánh hồng sa/ 

Nằm hỏi thăm nhau chuyện cửa nhà/ Đơn chiếc lòng thu thân quán trọ/ Bùi ngùi 

giọt lệ khóc cầm ca” (Đèn khuya - Đọng bóng chiều). Bản chất của khổ đau trong 

thơ Quách Tấn còn là những lo sợ trước thay đổi của lòng người và thời cuộc, sự 

mất niềm tin nơi đồng loại, cái thiện ít dần trong tâm hồn mỗi người. Nỗi buồn 

trong thơ ông rất khó định dạng, khó diễn tả, rất đan xen mơ hồ, ám ảnh: 

“Đời nửa khói mây chìm bóng mộng 

Gọi đò một tiếng lạnh hư không”  

(Tĩnh mịch - Đọng bóng chiều) 

Minh Đức Triều Tâm Ảnh chia sẻ chân thật, trong cuộc đời tu hành của ông 

đôi chút cũng còn phiền não bởi nghiệp tập. Ông đã phải kiên quyết rũ bỏ những 

cảm nhận bức bối, vậy mà “có nhiều khi ẩn dật cũng ưu phiền”, ngay cả trong 
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quá trình tu luyện dù độc hành đó cũng không dễ gì. Ông chia sẻ, ông đã phải rất 

vất vả và kiên trì vượt qua các chướng duyên:  

“Đời đạo sĩ, con còng già bỏ tổ  

Lên non cao còn sợ nước triều lên 

Bụi đầy áo, phủi hoài tay cũng mỏi 

Có nhiều khi ẩn dật cũng ưu phiền” 

 (Đạo sĩ và hư vô) 

Bản chất của Phật giáo là đưa con người thực nghiệm chính cuộc đời, nhận 

biết về sự thật “khổ đế” của thế gian để thấu rõ căn nguyên, và khi thấy rõ con 

đường thoát khổ thì có thể sống hòa nhập với vũ trụ vạn vật. Các tác giả viết rất 

chân thực, cảm thông, tỉnh thức, về các cung bậc khổ nơi thân - tâm con người; 

mong muốn vượt qua vòng luẩn quẩn của sự dính mắc, nhất là trong nghiệp ái. Vậy 

nên, thơ ảnh hưởng bởi triết Phật cho thấy, khi người ta chấp nhận quy luật sanh diệt 

thì nỗi đau khổ được giảm bớt, nỗi đau sẽ nhân lên gấp bội khi người ta để cảm xúc 

quá lớn mà không thấy rõ luật vô thường muôn thuở của nhân sinh vũ trụ. 

3.1.2. Tinh thần tịnh lạc 

Tinh thần tịnh lạc hay chính là tinh thần “hiện tại lạc trú”, “cư trần lạc đạo”, 

“tùy duyên bất biến”, luôn an vui ngay tại đây và ngay bây giờ. Đó là niềm vui sâu 

thẳm trong nội tâm, trong một khoảnh khắc luôn tràn đầy năng lượng.  

Bùi Giáng sống an vui, tự do, phiêu du, bình yên giữa phong ba bão táp cuộc 

đời: “Ấy từ thuở mộng lang thang/ Vu vơ đi khắp miền trong cõi ngoài” (Xuống 

hàng). Ông thông tuệ trước các pháp hữu vi đối đãi, sống đơn giản, chân thật với 

chính mình, không nặng nề dính chấp vào bất cứ điều gì, đối với ông tất cả chỉ như 

“rong chơi” giữa đời: “Thuốc lào chè vối dọc ngang/ Con đường quanh quẹo tràn 

lan nụ cười” (Phiêu bồng ngã quẹo). Ông hiểu được bản chất của trần gian là giả 

tạm, tất cả đều có trong nhau, cho nên buông bỏ không dính chấp:  

“Bỏ hai chân xuống một vùng nào 

Bỏ hai chân xuống vùng chiêm bao” 

(Bỏ hai chân xuống) 
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Phải thực hành thiền và giao du với Bùi Giáng mới có thể hiểu được 

phần nào nét dị biệt trong cuộc đời nhiều tập khí của ông. Ông sống hồn 

nhiên, bất cần, giản dị, phá cách, thong dong trong từng thời khắc hiện tại. 

Thơ ông đậm chất thiền Tổ sư, sâu sắc trí tuệ bát - nhã tánh Không, hòa cùng 

vạn vật con người một cách lập dị mà vẫn phiêu bồng. Triết học Phật giáo vô 

trụ, vô chấp, vô phân biệt, vô ngôn, bình đẳng, thể nhập… đã phần nào ảnh 

hưởng đến phong cách sống đặc biệt, khác thường, mà vô cùng an lạc của Bùi 

Giáng trong mỗi khoảnh khắc: 

“Mỗi sáng tôi nhìn mặt trời mọc trong mây, 

Mỗi chiều tôi nhìn mặt trời lặn trong mây, 

Suốt ngày tôi lắng tai nghe tiếng chim hót trong lá cây reo, 

Và nhìn thấy rất nhiều mùa xuân mênh mông đang đi tới” 

(Nhìn thấy – trích “Đêm ngắm trăng”)  

Bùi Giáng chỉ kể lại chuyện “mỗi sáng” ông “nhìn mặt trời mọc trong 

mây”, rồi đến “mỗi chiều” ông lại bình yên thấy mặt trời lại “lặn trong mây”, ông 

để tâm hồn mình bình yên chánh niệm cảm nhận trọn vẹn cái hay của tiếng chim 

“hót trong lá cây reo”. Và từ “suốt ngày tôi lắng tai nghe” chú tâm miên mật trên 

đề mục để thấy rõ “rất nhiều mùa xuân mênh mông đang đi tới”, là trùng trùng 

duyên khởi của các sự vật hiện tượng kết hợp. Ông thấy do thức tưởng sinh ra 

phân biệt điên đảo và chỉ khuyên nên ghi nhận mọi thứ ở cái nhìn “như thị”, chỉ 

nên “biết thì biết nó như vậy”, không nên hý luận:  

“Con chim thì ta biết nó bay 

Con cá thì ta biết nó lội 

Thằng thi sĩ thì ta biết nó làm thơ 

Nhưng thơ là gì 

Thì đó là điều 

Ta không biết”  

(Sa Mạc Trường ca) 
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Người giác ngộ hay tỉnh thức là người đã tự cứu lấy mình ra khỏi bể khổ 

của tất cả mọi sự ràng buộc và thấy rõ quy luật các pháp vận hành để có thể vượt 

lên và sống an cho tất cả. Tư tưởng này cũng in dấu trong thơ Nguyễn Đức Sơn. 

Ông chú ý vào hơi thở để theo dõi thân tâm, đây chính là tinh thần thiền học Tứ 

niệm xứ: “Đầu tiên tôi thở cái phào/ Bao nhiêu phiền não như trào ra theo/ Nín 

hơi tôi thở cái phèo/ Bao nhiêu mộng ảo bay vèo hư không” (Một mình nằm thở 

đủ kiểu trên bờ biển). Bằng tuệ quán, ông còn trực nhận sự việc hiện tượng như 

nó đang là, không phân biệt, không can thiệp ý thức, để sự việc hiện tượng diễn 

ra một cách tự nhiên trong trực nhận của tánh biết soi sáng, không bận tâm 

vướng mắc vào được mất, hơn thua, sống chết: 

 “Thôi nhé ngàn năm em đi qua 

Hồn tôi cô tịch bóng trăng tà 

Trời sinh ra để chiều hôm đó 

Tôi thấy mây rừng bay rất xa” 

(Tôi thấy mây rừng) 

Cũng trong tinh thần đề cao hiện hữu, Nhất Hạnh thấy rõ sự nhiệm màu của 

hiện tại, tỉnh thức với tinh thần vô ngã, vượt ngoài mọi quy chuẩn thế gian để ra 

vào “vãng lai tam giới”. Ông tự nhận mình là “Người lữ khách/ Không chốn khởi 

hành/ Và không nơi tới/ Kẻ vãng lai tam giới/ Là ai?” (Vô khứ vô lai). Hạnh phúc 

trong đôi mắt thiền của ông là ở ngay nơi hiện tại nhiệm màu, chỉ đơn giản là 

những việc như: chất củi, vo gạo, đổ nước, nấu canh, ăn cơm, trồng rau khoai... 

Ở thơ ông, tất cả vạn hữu cùng đan xen trong hơi thở hiện tại: “Cán cuốc trên vai, 

thơ vào ra theo nhịp thở” (Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt). Qủa thật, người 

giác ngộ luôn nhìn vạn vật là trùng trùng duyên khởi trong thực tính pháp của nó. 

Và như vậy thì việc tu có thể diễn ra ở mọi nơi mọi lúc khi hành giả luôn chính 

niệm, không phóng tâm. Chất thi sĩ và chất tu sĩ chính là ở đó – cái đẹp trọn vẹn 

của bản thể. Thơ Nhất Hạnh vì vậy đậm tư tưởng thiền Tứ niệm xứ của Phật giáo 

Nguyên thủy, đề cao ý thức chính niệm nuôi dưỡng thân tâm. Vì ông đã có sẵn 
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chính niệm, tỉnh giác, trung đạo, nên ông không trụ chấp và luôn sống an nhiên 

giữa trùng trùng duyên khởi trong tính biết hiện tiền. 

Tiểu Viên cũng thấy rõ cõi đời mộng ảo nên thong dong tự tại “tùy nơi ở 

mà thường an lạc” dẫu cuộc đời có thịnh suy: “Ta: khách ngao du/ Ghé cõi đời/ 

Tay nâng ấm chén/ Chuốc trà chơi/ Nhắp thơm  một ngụm tan dâu biển/ Khoảnh 

khắc ngàn năm/ Vẹn kiếp người” (Ghé chơi). Với ông, trần gian không có gì phải 

vội vàng, cuống quýt, “bình thường tâm thị đạo” (tâm bình thường là đạo). Cho 

nên, ông luôn tỉnh thức, làm chủ thân tâm ngay trong mọi sinh hoạt: “Phục hồi 

chánh niệm/ Thở cho đều/ Thung dung đối đáp trong hiện hữu/ Vọng tưởng khởi 

rồi chớ nối theo” (Thiền điện thoại). Trong bất kì thời gian, không gian, hoàn 

cảnh, thơ ông cho thấy sự thể nhập bình yên vạn vật đến trọn vẹn, khẳng định sức 

mạnh của tâm tính là vô cùng tận, bất khả tư nghì. 

Đồng quan điểm “hiện tại lạc trú” này, thơ thiền sư Viên Minh cũng khuyến 

khích lối sống không vướng mắc, không mong cầu, không vọng tưởng, không 

buông thân tâm theo sắc trần, không “vin” chấp vào bất cứ gì. Buông mọi đối đãi 

để “thấy đạo màu”. Phải “buông hết” thì tâm chơn mới thấy được Phật tính, không 

nhận giả làm chân, mới chấm dứt phiền não vô minh. Vì chẳng có chỗ nào, nơi nào 

có thể bám víu, bởi tất cả các pháp hữu vi vốn vô thường và không thực:  

“Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu 

Sáng suốt, hồn nhiên khỏi vọng cầu 

Buông hết một phen đừng luyến tiếc 

Mới hay ngay đó thấy đạo màu”  

(An nhiên vô sự) 

Chiều sâu thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh vẫn là những dư âm mạch nguồn 

của sự giác ngộ vô ngôn. Hiểu sâu quy luật vạn pháp duyên sinh vô ngã, nhìn tất 

cả vũ trụ, nhân sinh, cây cỏ, muôn loài đều có sự sống và tất cả đều được trân 

trọng… nên ông sống trọn vẹn trong từng sát na tỉnh thức, coi thường khó khăn: 

“Trần gian/ Trăm việc tạm quên/ Thơ đề góc núi/ Đầy hiên nắng vàng/ Gió trăng/ 

Thế sự không bàn/ Giấc thiền lặng lẽ/ Nhẹ nhàng tình không!” (Tình không). Ông 
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bình tĩnh nhận ra cái đơn giản mà vô cùng nhiệm màu, thấy rõ hiện hữu đã tồn tại 

nguyên sơ trong bản thân mỗi một con người và dù trên phương diện nào họ 

cũng thật toàn vẹn. Ông thấy hơi thở cũng có thể phủ trùm khắp pháp giới bao la, 

tự thân nó luôn mang nguồn sống rào rạt trong cõi đời: “Hóa ra chỉ thở và cười/ 

Là trăm niềm nỗi/ Một đời xa bay/ Hóa ra/ Tỉnh thức phút giây/ Là ta thấy rõ/ 

Mặt mày chưa sinh!” (Hóa ra). Qủa thật, sự bình thản ấy chỉ có ở người thấu 

hiểu đạo Phật, biết đủ, không tham chấp:“Là chẳng còn náo nức những món quà/ 

Kể cả tôn vinh và trân trọng / Kể cả đắc thiền, đắc tịnh/ Sự sống/ Chỉ lắng nghe 

từng ngày/ Và từng hơi thở/ buồn vui/ Chỉ thản như cát lọt kẽ tay” (Giun dế, hư 

vô và hạt lửa xanh). Tinh thần tịnh lạc rất quan trong đối với người con Phật. 

Thơ TK Thiện Hữu cũng tràn ngập yên vui trong từng khoảnh khắc, giúp người 

ta nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc đời để yêu đời tha thiết:  

“An nhiên không đau khổ 

Thế giới cũng hoan ca 

Khắp mười phương lá đổ 

Thành nhung gấm Ta-bà”  

(Diệu mật ba - la) 

Có thể thấy, tinh thần “tịnh lạc” đã được nói đến nhiều trong thơ của các tác 

giả xuất gia và Phật tử thuần thành. Thơ có tác dụng như mời gọi người đọc đến 

để cảm nhận và ngắm nghía cuộc đời trong từng hơi thở, từng bước chân nhiệm 

màu trong từng khoảnh khắc. Do vậy, ý nghĩa thơ nằm sau các con chữ. Thơ 

dưới ảnh hưởng của triết Phật cho thấy tỉnh thức có được nhờ giác ngộ tất cả các 

pháp hữu vi đều do duyên hợp thành, từ đó thực nghiệm sống trong thái độ 

không nắm giữ, sống chậm lại và yêu cuộc đời trong từng sát-na màu nhiệm. Đây 

là thông điệp thơ mà các tác giả gửi gắm. 

3.2. Mối quan hệ tương duyên và nhận thức về chân như 

3.2.1. Mối quan hệ tương duyên giữa con người và vạn hữu 

Chữ “duyên” trong nhà Phật rộng hơn chữ nhân duyên thế gian, nó nhìn tất 

cả vũ trụ, nhân sinh, cây cỏ, muôn loài đều có sự sống và tất cả đều được trân 
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trọng trùng trùng duyên khởi, nhân - duyên - quả. Theo giáo pháp Phật, vạn vật 

và con người từ vô thủy vô chung vốn có mối quan hệ qua lại. Duyên tốt thì trợ 

tạo để cùng phát triển điều lành, duyên xấu cùng nhau cộng gộp nghiệp ân oán 

trong vô minh. Vì vậy, Phật giáo chấp nhận tất cả những thuận hay nghịch của 

ngoại cảnh trên tinh thần vô ngã mà vẫn luôn làm tốt cho mình và mọi người. 

Trong tư tưởng nhận thức duyên khởi, thơ Bùi Giáng dung hợp các phong 

cách, thể loại, tư tưởng, ngôn từ… Điều này cho thấy, giữa các mặt đối lập không 

hề có sự chối bỏ, cái đẹp lại nằm trong chính những mâu thuẫn. Mâu thuẫn mà 

không hề mâu thuẫn khi ông phát hiện ra quy luật vận động của các pháp thế gian 

dưới đôi mắt thiền vô trụ. Cái đẹp không hẳn là nằm ở một điểm nhấn nào, không 

phải cố tình sáng tạo, nó nằm ngay trong cái đẹp bản thể tự nhiên đầy đan xen. Ở 

thơ ông, cái này có thể biến chuyển có trong cái kia và ngược lại. Vì vậy, ông 

viết tất cả mọi chủ đề đều chân thành như chuyện trò chơi mà lại tinh tế: 

“Nước chảy mãi bởi vì xuân trở lại 

Với dòng trong em hẹn ở bên đường 

Ta sẽ đợi nghe đời em kể lại 

Thuở xưa kia... bờ nước ấy xưa kia” 

(Xuân Thu Trang Phượng) 

Trong tập thơ Mưa nguồn của Bùi Giáng, vạn vật luôn trôi chảy, tương 

giao. Thiên nhiên vận động đa chiều để tự phơi bày cái bản nguyên của nó, 

nhưng tất cả đều hướng về nhau. Ở các tập thơ cũng cho thấy, tất cả ngôn ngữ và 

hình ảnh trong thơ Bùi Giáng đều vượt lên trên ngoài sự sắp đặt, biểu lộ cái tổng 

hòa nhưng trong đó vẫn thấy cái riêng - giống như pháp trong khi vận động vốn 

tự đầy đủ và ngay cả trong cái đang diễn tiến cũng đều trọn vẹn. Thơ ông bởi thế 

mang cảm quan triết - mỹ. 

Đôi mắt thiền sư Nhất Hạnh cũng thấy mọi sự vật hiện tượng luôn thể nhập 

vào nhau, bản thể nằm ngay trong cái đẹp hiện tướng. Thiền sư bừng sáng khi 

nhận ra tính biết luôn hiện tiền: 

“Mặt trời cất chứa trong lòng trái khổ qua 
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Thơ bốc thành hơi trên bát canh mùa Đông 

… 

Thơ trong từng đốm lửa hồng 

Nắng cất chứa trong lòng gỗ thơm 

Khói ấm đưa thơ về trên trang ngoại sử 

Nắng vắng trong hư không, nhưng nắng chất đầy một lò sưởi đỏ”.  

(Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt)  

Mối quan hệ nhân duyên trong thơ Nhất Hạnh cho thấy nhiều bất ngờ, hay, 

lạ, của tư duy thiền. Rõ ràng không có mặt trời trong trái khổ qua mà bổ ra lại 

thấy mặt trời trong đó (tức là có lửa, có mặt trời trong trái khổ qua thì nó mới tự 

khô héo. Đó là triết lý của tứ đại luôn cùng hiện hữu tạo nên muôn vật). Tương 

tự, thiền sư nhìn vào trong bát canh cũng có cả mặt trời, có không gian, có sức 

lao động mồ hôi con người, có niềm vui nỗi buồn, có thời gian, có con người, có 

muôn loài… trong bát canh: “Mặt trời cất chứa trong lòng trái khổ qua/ Thơ bốc 

thành hơi trên bát canh mùa Đông”; thấy trong lòng gỗ thơm có nắng, thấy chữ 

viết trên giấy thơm từ gỗ: “Nắng cất chứa trong lòng gỗ thơm/ Khói ấm đưa thơ 

về trên trang ngoại sử”. Ông thấy mặt trời ở trong khúc gỗ cho nên mới có thể 

đốt được khúc gỗ mà sưởi ấm cho mình và người khác. Và ông vui sướng khi 

thấy thể-tướng-dụng của vạn hữu đồng hiện trong nhau: “Nắng vắng trong hư 

không/ Nhưng nắng chứa đầy một lò sưởi đỏ”. Thơ Nhất Hạnh hay ở chỗ nói 

cái này nhưng để cho cái khác xuất hiện mà không thể chối cãi được. Nếu 

không có nắng thì không thể có mưa, nếu không có mưa thì hạt cây không thể 

nẩy mầm. Nhân duyên tương tức là ở chỗ đó. Đối với thiền gia, rau cũng chính 

là mặt trời. Đó mới chính là cách hiểu của người tu. Muốn biết được ý thơ của 

thi gia, người đọc có thể nghiên cứu pháp duyên khởi và phân tích sâu về quy 

luật luân hồi, tứ đại của Phật giáo. Ví dụ, cũng trong tập Thơ từng ôm và mặt 

trời từng hạt, Nhất Hạnh nói mặt trời “dẻo” và “thơm” là không phù hợp, 

nhưng nhờ có mặt trời thì mới có cái bát cơm dẻo thơm. Thơ phi logic mà logic, 

nhìn cho kỹ tất cả đều vận động đúng quy luật và khi nhìn sâu thì thấy hạnh 
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phúc một cách trọn vẹn. Thật thú vị khi nhà Phật “nhìn con thấy cha, nhìn đệ tử 

thấy thầy, nhìn thầy thấy Phật”, nhìn để mà hiểu thương và cảm thông. Tất cả 

đều nằm trong giây phút hiện tại trong tính Không duyên khởi. Quả thật, người 

giác ngộ và người vô minh “như cá dưới nước và người trên bờ”, tuy cùng 

chung sống dưới vòm trời nhưng khác nhau hoàn toàn. Phật giáo ảnh hưởng rất 

lớn đến thơ Nhất Hạnh. Thơ ông phản ánh thế giới và nhân sinh vốn tồn tại từ 

vô thỉ nhưng cũng chính cũng xuất hiện ngay trong đương niệm, điều quan 

trọng cần giác ngộ. Bởi do duyên khởi nên các pháp vốn vô ngã. Từ đó, giải 

quyết tất cả mọi khổ đau của kiếp người. Cho nên, đọc thơ Nhất Hạnh thấy tất 

cả triết lý cơ bản của Phật đều được đề cập đến. 

Thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh cũng hội tụ sự tương giao của tất cả thiên 

nhiên hoa lá, cỏ cây, sương mai, trăng khuya, con sông, dòng suối, cội đá, bờ 

lau… một cách tự nhiên, trong sáng, vô nhiễm. Ông nhìn mọi sự vật hiện tượng 

trong mối quan hệ sinh diệt, biến đổi, chuyển hóa cho nhau trong từng sát-na. 

Ông không tư duy bám trụ đánh giá sự vật hiện tượng ở các hình thức cố định 

như cách người ta thường nghĩ. Và đó là cái khác biệt, độc đáo trong thơ ông, bị 

chi phối bởi cái nhìn duyên sinh vô ngã của triết Phật. Ông thấy ra được mối 

quan hệ nhân duyên sinh giữa quá khứ và hiện tại, giữa mộng và thực, đến và 

đi… đều là một trong chân như bản thể:  

“Viễn khách ơi!  

Viễn mộng nào đây!  

Phù phiếm quá, con sông không chảy 

Và bờ kia, 

Hiển hiện bờ này!”  

(Giấc ngủ của đá) 

Trong các khía cạnh của triết lý duyên khởi, Quách Tấn thì nhấn mạnh sự 

sống vẫn còn cả khi đã chết: “Muôn nghìn sau ngoảnh lại/ Dù mộng chẳng hư 

không” (Trăng khuya – Mộng Ngân Sơn). Ông thấy tất cả vũ trụ đang cùng chảy 

và luôn tương duyên với nhau. Trịnh Công Sơn cũng đề cập đến bề chìm của triết 
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lý duyên khởi vô ngã. Ông quan sát thấy con người và thiên nhiên nâng đỡ nhau, 

tan vào nhau bình đẳng vô phân biệt: “Cây trưa thu bóng dài / Và tôi thu bóng 

tôi/ Tôi thu tôi bé lại/ Làm mưa tan giữa trời” (Biết đâu nguồn cội). Mối quan hệ 

nhân duyên còn được thể hiện qua thơ Nguyễn Bình Phương với những hình ảnh 

quyện hòa vào nhau một cách xóa nhòa ranh giới đầu cuối, rất khó phân biệt giữa 

chủ thể và khách thể, giữa thiên nhiên và con người. Tất cả đều luôn vận động và 

chuyển hóa cho nhau: “Nước câu mặt trời/ Mặt trời câu gió/ Phố câu người đời/ 

Ô/ Quê mùa câu phố/ Ngày mai câu một ngày mai khác/ Bằng gương mặt lơ vơ” 

(Buổi câu hờ hững). 

Có thể thấy, mối quan hệ tương duyên được thể hiện trong thơ hiện đại vừa 

ẩn lại vừa hiện rõ. Muốn hiểu được ý tác giả nói không phải là dễ, đồi hỏi phải 

suy ngẫm và thâm nhập triết Phật. Trong thơ ảnh hưởng triết Phật một cách sâu 

sắc (như thơ Nhất Hạnh, Viên Minh, Minh Đức Triều Tâm Ảnh), tất cả các chủ 

đề, đề tài mà tác giả đề cập đến đều nhằm gửi gắm tinh thần khai thị giác ngộ. 

Người đọc hiểu được thiền ý, tự tính sẽ cùng đồng hiện với bản thể chân như. 

Mối quan hệ nhân duyên tương hợp, tương khắc, tương sanh, tương diệt suy cho 

cùng cũng là bắt nguồn từ giáo lý trùng trùng duyên khởi. Thông điệp của nội 

dung thơ là vì duyên khởi nên các sự vật hiện tượng không có tướng nhất định, 

chúng vô ngã nên nếu cố chấp giữ sẽ khổ đau; chỉ cần buông xuống và sống an 

nhiên với tính biết hiện tiền. 

3.2.2. Nhận ra chân như thật tính 

Chân như là sự thật của bản thể không đến không đi, không còn không mất, 

không nhơ không sạch, không tăng không giảm, là chân lý bất di bất dịch vốn có 

ở trong vạn vật nhưng lại không thể dùng ngôn ngữ mà diễn bày. Đây là cái đích 

cuối cùng mà hành giả muốn khám phá sau khi đi tìm.  

Bài Phổ nhập của Nhất Hạnh cho thấy từ vô thủy vô chung vạn vật đã có 

mặt trong nhau và đồng sinh đồng diệt trong cùng một bản thể, khẳng định không 

nên sợ hãi, phủ nhật tất cả những chống trái thuận nghịch của cuộc đời, khuyên 

hãy cứ bình yên ngắm nhìn vạn pháp vận chuyển theo quy luật của nó:  



86 

“Dòng suối đã có sẵn tôi 

Chúng ta không lúc nào không tương tức 

Bởi vậy chừng nào em còn thở 

Thì em đừng bảo là tôi không có trong em” 

         (Phổ nhập) 

Nhất Hạnh đã sống trọn vẹn trong pháp thể nhập chân như. Vì vậy, thơ ông 

chuyển tải sâu sắc tư duy thiền sự-lý viên dung: “Em không phải là Tạo Sinh mà 

chỉ là Biểu Hiện” (Trường ca Avril); cho thấy tính chất duyên sinh tục đế, hiển 

bày các pháp chân đế; trong mối quan hệ hình thức với nội dung thì tất cả đều bắt 

nguồn từ một gốc Như Lai tạng: 

 “Tìm tôi qua thanh sắc đã sinh và đã mất 

Để thấy rằng tôi vẫn còn chân thực 

Chưa bao giờ đi 

Chưa bao giờ đến 

 …   

Chân Như sẽ xuất hiện mầu nhiệm nơi tử sinh 

Tôi đang mỉm cười an nhiên trong giây phút hiện tại”  

 (Một mũi tên rơi hai cờ huyễn tượng) 

Là người đam mê nghiên cứu triết Phật, Bùi Giáng biết bản thể không dễ 

khám phá nhưng có thật. Mặc dù chưa chạm đến tận cùng cảnh giới niết-bàn 

nhưng ông tin bản thể chân như vượt ngoài ngôn thuyết thế gian: “Hỏi rằng 

người ở quê đâu/ Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà/ Hỏi rằng: từ bước chân ra/ Vì 

sao thấy gió ngàn xa dặm dài/ Thưa rằng: Nói nữa là sai” (Chào Nguyên Xuân). 

Trong thơ Bùi Giáng, tất cả có vẻ như “hỗn độn” nhưng đều bắt nguồn từ “cố 

quận”, từ bản thể chân như: “Hỗn mang về giữa hiên nhà/ Bấy giờ cố quận tên là 

chiêm bao” (Rượu uống). Ông chiêm nghiệm cội nguồn nguyên ủy là bản thể 

chân như, là tính giác, là cái ban đầu khi chưa bị phân ra. “Cố quận” có nghĩa chỉ 

ý này. Và trên nền tư duy của triết học Phật giáo, ông biết do vô minh con người 

ta đã rời xa cái chân như thật tính của chính mình, thành ra mê đắm “chiêm bao”, 
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“hỗn mang” giữa đời. Ông biết rằng “cố quận” và tất cả mọi nơi khác cũng đều 

có mặt trong nhau giữa pháp giới bao la mà không hề tách biệt, vượt ngoài phân 

biệt nhị nguyên. 

Trong Mưa nguồn, ông gián tiếp đề cập đến vấn đề bản thể chân như qua 

việc lần trở về tìm “cội nguồn”, từ điểm “ban đầu” khi chúng sinh chưa gây 

nghiệp: “Em từ Mọi Nhỏ thanh tân/ Mười hai con mắt thiên thần mở ra” (Mười 

hai con mắt). “Mọi Nhỏ thanh tân” hay chính là cái bản nguyên khởi đầu trong 

trẻo, “Mười hai con mắt thiên thần mở ra” ý chỉ cho mười hai mắt xích nhân 

duyên hình thành nên sự tái sinh của con người trong cõi đời theo triết học Phật 

giáo. Trở về nguồn, hay chính là trở về với vô thủy vô chung của Phật tính, của 

chân như, của bản thể. Bùi Giáng nhận ra quy luật sanh-già-bệnh-chết của một 

đời người, quan trọng là ngộ ra để sớm buông bỏ, để sống bình yên, để lặng 

ngắm các pháp mà bản thân mình hòa nhập trong đó nhưng không hề chống trái 

hay bị ràng buộc, tan biến vào nhau trong thể tính “nguyên màu” chân như.  

“Em về mấy thế kỷ sau 

Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không” 

(Mưa nguồn) 

Nhiều bài thơ của Quách Tấn cũng cho thấy mối quan hệ duyên sinh của 

con người trong “mười hai mắt xích duyên khởi” của đạo Phật, được ví như 

“mười hai mùa lá rụng”. Thơ ông cho thấy vạn vật đã có mặt trong nhau và đồng 

sinh đồng diệt trong cùng một bản thể chân như: “Mười hai mùa lá rụng / Đây 

mùa hương nở xuân / Theo duyên lòng chẳng đổi/ Là mộng cũng là chân” (Nở 

xuân - Giọt trăng). Thơ ông nhiều chỗ đọc như có sự đối kháng, nhưng nhìn sâu 

thì lại rất thống nhất, vì nội dung thơ ông hướng đến chân lý bản thể:  

“Lặng xem giàn phí thúy 

Lần trải nắng huỳnh kim 

Lòng không phân chân ngụy 

Ngàn xa đôi tiếng chim”  

(Bên giàn mướp - Giọt trăng) 



88 

Quách Tấn ý thức được mọi sự vật hiện tượng biến dịch nhưng có cái 

không bao giờ biến dịch đó là chân như. Vì thế ông khuyên, chỉ cần sống với 

trạng thái tâm bình yên thì sẽ không bị khổ não trong ngoài khuấy động, nhờ đó 

có thể sống an một cõi riêng giữa cuộc đời chung, không phân biệt sống chết. Bài 

thơ khắc trên bia mộ của ông đã nói lên điều này: 

 “Nghìn xưa không còn nữa 

Nghìn sau rồi cũng không 

Phảng phất bờ trăng rạng 

Hương Ưu Đàm trổ bông”  

(Thoáng hiện - Mộng Ngân Sơn) 

Minh Đức Triều Tâm Ảnh nhận ra thật tính pháp chỉ đơn giản là đặt mọi 

chấp trước xuống và yên tịnh lặng nhìn các pháp tự vận hành. Và theo ông, đau 

khổ cũng là một thực tính của pháp. Biết chấp nhận và không sở hữu là thái độ 

sống tỉnh thức của thiền gia khi thẩm thấu được triết lý như  thị, bản thể, tự tin 

vào Phật tính, tự tin vào tánh giác có trong mỗi người, tự thắp đuốc đi ngược 

dòng giữa tử sinh buồn vui trần gian đầy thăng trầm, ông viết:  

“Sống như thực 

đời mê đời chẳng hiểu 

Ta là chân nhân 

người thật đã từ lâu 

Thương ghét buồn vui 

là trăng đùa bóng liễu 

Trúc lả bên hồ 

hoa nắng cợt bèo dâu!” 

(Bày tỏ 4) 

Giữa cái vô thường của các pháp hữu vi, thơ Viên Minh đậm triết lý Sắc-

Không. Thi nhân – thiền sư chỉ ra sinh - diệt, còn - mất chỉ chi phối được thế giới 

hiện tượng nhưng bản thể thì chưa từng sinh hay diệt. Ông an nhiên trải nghiệm 
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thực tính pháp giữa đời thường với tâm hồn đầy trong trẻo, yêu đời, yêu người, 

vô nhiễm, do thấy rõ bản nguyên của các pháp. Đó là cái “duyên thầm” của thi 

nhân Phật khi nắm được yếu chỉ của thiền. 

“Một thoáng hiện chân như 

Vỡ tan bao vọng tưởng 

Như bắt gặp thái hư 

Giữa trùng trùng duyên khởi”  

(Một thoáng)  

Cuộc sống của Nguyễn Đức Sơn dưới ảnh hưởng thiền học tưởng chừng 

như mộng mà lại vô cùng tỉnh thức, hồn nhiên, yêu đời, vô hại. Tuy không khẳng 

định ông tu đắc các trạng thái thiền siêu xuất như các vị thiền sư khác nhưng từ 

thái độ sống và nội dung thơ chứng tỏ ông bị ảnh hưởng rất lớn bởi phong cách 

thiền. Ông nhận ra bản chất chân như thật tính của các pháp vốn vô ngôn, vô 

tướng, nên chấp nhận mọi cung bậc biến đổi của cuộc sống, và tự khai phóng 

mình ra khỏi bế tắc vô minh trong thái độ sống bình yên trước mọi nghịch cảnh:  

“Có bay cao chín tầng trời 

Chỉ nghe thượng đế ngàn đời nín thinh 

Có dòm sâu tận cửa mình 

Cũng không thấy được cái hình thế gian”  

(Ngẫu cảm) 

 Những ca từ của Trịnh Công Sơn cũng chuyển tải vẻ đẹp của triết Phật qua 

tư duy trực quan của tác giả. Thơ ông luôn khao khát đi tìm cái “cội nguồn” chân 

như, bản nguyên của số phận con người cũng như vạn vật nơi cuộc sống trần gian. 

Và trong cái “thấy” của riêng mình, nhạc sĩ đã gửi gắm thái độ sẵn sàng buông bỏ 

nhẹ nhàng tất cả mọi dính chấp để “trở về nguồn”; trân trọng hiện tại, vì trong hiện 

tại chính là chân như đang hiện tiền; quay trở về hiện tại sống trọn vẹn chính là trở 

về với vô thủy vô chung của Phật tính, của chân như, của bản thể: 

“Tìm trong vô thường 

Có đôi dòng kinh 
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Sấm bay rền vang 

Bỗng tôi thấy em 

Dưới chân 

Cội nguồn”  

(Đóa hoa vô thường) 

Trong thực tính Pháp chân như, tất cả đều  không có cái gì là bám chấp. Nói 

như Nguyễn Công Lý: “khi con người đạt đến cái tâm trong suốt, vắng lặng. Lúc 

đó, con người có thể nhập cái tâm của mình làm một với cái tâm bản thể chân 

như vũ trụ, đất trời vạn vật” [92, tr. 235]. Nhờ nhận ra bản thể, các nhà thơ không 

còn bám chấp vào sự vô thường biến thiên của các pháp hữu vi, các thiền gia – 

thi nhân khuyên hành giả không nên can thiệp, đổ thừa, dính mắc vào hai đầu 

thương-ghét; không đau khổ bất mãn; không chấp trước bất cứ thứ gì trên đời; 

luôn giữ thái độ an tịnh, vô ngã, buông xả. Thái độ sống này luôn bất hại cho 

mình và mọi người, đồng thời làm tăng sự hiểu thương, khiến các mối quan hệ 

xích lại gần nhau hơn. 

3.3. Tinh thần vô ngã và lòng từ bi trải rộng không phân ranh giới 

Tinh thần vô ngã là điểm rất đặc biệt ở Phật giáo. Triết lý vô ngã này gắn 

liền với tính Không và có mối quan hệ mật thiết với triết lý duyên sinh. Trong 

Phật giáo, mọi sự vật hiện tượng sinh ra và mất đi đều do nhân duyên, nhân 

duyên đầy đủ thì hội tụ, duyên hết thì tan. Điều này nói lên tính chất vô thường, 

tạm bợ, không thật của các pháp hữu vi. Vì vậy, người hiểu được yếu chỉ của đạo 

có thể sống tự do, an yên, bất hại và mở rộng lòng từ bi hỷ xả, có thể bao dung và 

tha thứ với mọi nghịch duyên. Cho nên, nhờ sống với thái độ vô ngã mà lòng từ 

bi được trải dài không phân chia ranh giới, không phân biệt và bình đẳng. 

3.3.1. Thể hiện tinh thần vô ngã 

Phật giáo thường nhắc đến vô ngã và coi triết lý này như là điểm mấu chốt 

để tu tập an vui tự tại. “Vô ngã là niết-bàn”, vì vậy, với các thiền sư, sự đốn ngộ 

trong tinh thần vô ngã diễn ra rất nhanh. Thiền sư Nhất Hạnh mượn hình ảnh chỗ 

ngồi của mỗi vị tu hành để nói tính chất vô ngã, không nên bám chấp chỗ ngồi, vì 
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hoàn cảnh vô thường và thân tâm cũng vô thường, cho nên tốt nhất hãy an trú 

chánh niệm trong từng giây phút hiện hữu. Và nhờ vô ngã nên quý vị có thể 

thong dong tự tại trong mọi hoàn cảnh, không bám chấp, mọi việc làm hay hành 

động đều diễn ra tự nhiên. Thơ Nhất Hạnh cho thấy trí tuệ thẩm thấu triết lý này 

rất cao trong tư tưởng và thực hành: 

 “mỗi ông thầy tu có một chỗ nơi góc chiếc chiếu để ngồi thiền 

hãy ngồi yên trên chỗ đó 

trái đất mang tất cả chúng ta đi 

và chỗ ngồi cũng như một chỗ ngồi trên toa xe lửa hạng nhì 

đến ga rồi thì ông thầy tu cũng phải đi xuống 

và chỗ ngồi đó sẽ được phủi bụi đi để cho người khác tới ngồi”  

(Nhập lưu)  

Thơ ông bình yên “ngay tại đây và bây giờ”, không tác ý, không chấp dính. 

Vì ông thấy rõ các pháp “có” - “không” ở thế gian vốn là giả tạm, chúng hình 

thành hay hoại diệt cũng là do điều kiện của các duyên; chân như nhiệm màu 

nằm ở thái độ vô ngã trước sự đến đi, còn mất, hơn thưa nơi cuộc đời; trong vô 

ngã, mọi thứ không có gì sai khác, chỉ do nơi chấp trước ngôn từ và hình tướng 

mà thành ra ràng buộc, trôi lăn trong luân hồi vì tạo nghiệp:  

“Có đã là mầu nhiệm 

Không cũng là mầu nhiệm 

Có không đều như nhau 

Không có gì sai khác 

Chỉ ảo tưởng về tôi”  

     (Tiếng gầm sư tử lớn)  

Với Nhất Hạnh, việc “xóa đi hay không cần xóa đi” không quan trọng, “về 

đâu” cũng không phải là mục đích, mà ông đề cao thực tại hiện tiền. Ông thấy rõ 

“pháp trần hình thành” là do đảo điên chấp trước. Quan trong phải phá ngã. Có 

thể thấy, ở bài Padmapani, thơ Nhất Hạnh thấm đẫm chất thiền tỉnh thức trong 

tinh thần thể nhập. Và hầu hết, ở các tập Dấu chân trên cát, Chắp tay nguyện cầu 
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cho bồ câu trắng hiện và Tiếng đập cánh loài chim lớn, tinh thần vô ngã, thể 

nhập này cũng đều được ông bàn đến:  

“Mười bông hoa trên trời 

Mười bông hoa dưới đất 

Sen nở trên mi Bụt 

Sen nở trong tim người 

Bồ-tát cầm đóa sen 

… 

Tâm đi trong tĩnh mặc 

Bắt gặp chân như về”  

(Padmapani) 

Theo triết Phật, mười phương pháp giới, đâu đâu cũng có pháp thân Phật 

nhiệm màu, “sen nở trên mi Bụt, sen nở trong tim người” để cùng gặp “chân như 

về”. Phật và chúng sinh gần nhau bởi tất cả đều có tính giác: Phật là chúng sinh 

đã thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác, còn chúng sinh cũng có khả năng 

thành đạt đạo quả Bồ-đề nếu thực tập. Và con đường thiền “Bồ-tát cầm đóa sen” 

trên hội Linh Sơn trong huyền sử Phật là con đường ngắn nhất để dừng vọng 

niệm và trở về với bản thể Như Lai. Qua thơ ông, tinh hoa của đời sống an nhiên 

tỉnh thức toát lên hết sức trong sáng, nhẹ nhàng. Ý thơ vượt lên trên nhận thức 

thường tình, nằm ngoài ngôn thuyết: 

“Gối nhẹ mây đầu núi 

Nghe gió thoảng hương trà 

Thiền duyệt tâm bất động 

Rừng cây dâng hương hoa”  

(Đề thiền duyệt thất) 

Thơ ông nhấn mạnh đến chất lượng đời sống thực tại, khuyến khích con người 

quay trở về với thân tâm trong chánh niệm tỉnh thức, buông bỏ nhị biên. Trong cái 

nhìn hiện thực, cảm nhận với đầy đủ tính giác, ông thấy rõ “gió nhẹ” thổi giữa “mây 
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đầu núi” quyện hòa trong mùi thơm của “hương trà”. Và đại ngộ trong giây phút 

tỉnh thức “thiền duyệt tâm bất động”, ông thấy biết rõ ràng, cảm nhận đầy đủ mọi 

tinh tế của con người và đất trời, không hề can thiệp ý thức, thể nhập vào thực tính 

pháp, thấy rõ “rừng cây dâng hương hoa” để tan biến dòng sinh tử. 

Và tinh thần vô ngã, vô trụ thể hiện trong thơ Bùi Giáng rất sâu sắc. Đọc 

thơ ông, nếu chỉ thoáng qua, thật khó để phân định ranh giới, nhưng nếu đọc thật 

kĩ, vẫn nhận ra những sự khác biệt rõ ràng. Mà dù có thể phân định hay không thì 

tất cả cũng đều thống nhất, hòa hợp, không trụ chấp. Từ đó thấy được tình yêu 

thương rộng lớn vô phân biệt của tác giả. Thơ Bùi Giáng do vậy, trên câu chữ 

tưởng chừng khác với triết lý sâu xa của đạo Phật nhưng sâu thẳm thì rất khó kết 

luận và cắt nghĩa. Cho nên có không ít các quan điểm khác nhau về cái “điên” 

của thi sĩ, nhưng dưới tư duy Phật học, những bài thơ như Người điên uống rượu, 

Ông điên, Thơ điên, Quá khứ của anh… đã chứng tỏ ông không hề điên, mà là sự 

giác ngộ rất cao tinh thần vô ngã. Bùi Giáng thong dong vô ngại, vượt lên trên 

những thị phi phải trái, những phân biệt của cuộc đời đầy biến động. Ông mang 

đôi mắt của người tu học Phật nhìn đâu cũng là pháp: 

 “Em muôn vạn xứ êm đềm 

Cho em rất mực muôn nghìn mà ra 

Anh từ đó ngộ thiết tha 

Em là vô tận em là em ơi!”  

(Thi ca tư tưởng) 

“Em” ở đây ý chỉ thực tính pháp. Vạn pháp hữu vi cuộc đời “muôn nghìn 

mà ra” từ bản thể chân như “em”. Và “em là vô tận”, là vô ngôn, không thể gọi 

tên được. Tinh thần vô ngã, vô trụ, thể nhập đến vô phân biệt còn được Bùi 

Giáng nói: “Mình ơi tôi gọi là nhà/ Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi” (Em và tôi). 

Ông nhận ra trong “ta” có “em” và trong “em” có “ta”. Ngoài chịu ảnh hưởng 

tinh thần thiền học vô ngã của Tổ sư, thơ Bùi Giáng còn đề cập đến triết lý kinh 

Hoa Nghiêm, tính Không bát - nhã: “Cõi bờ con mắt Hoa Nghiêm / Tường vôi lá 

cỏ lim dim vô cùng”, “Chân Không Diệu Hữu là ca /Không chân hữu diệu lưu sa 
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hằng hằng”. Ông thấy rõ chân không mà diệu hữu, vạn vật thay hình đổi hình 

dạng tùy theo duyên khởi, ba nghìn thế giới này cũng đều có trong nhau, khi tâm 

tính thể nhập là một thì vũ trụ cũng nằm ngay trong thân ngũ uẩn này và ngay 

trong từng sát-na của hơi thở. Đọc thơ Bùi Giáng còn thấy ông rất tâm đắc với 

câu chuyện Niêm hoa vi tiếu, tinh thần “Ưng vô sở trú nhi sanh kỳ tâm” trong 

kinh Kim Cang, tinh thần an trú tâm và hàng phục tâm trong kinh Duy Ma Cật.  

Thơ Viên Minh thể hiện nhãn quan của người tu học Phật nhìn đâu cũng là 

pháp. Đối với thiền sư, thơ cũng là pháp, là phương tiện để trở về giác ngộ. Thơ 

ông luôn có sự tĩnh lặng và bình yên đến lạ thường, càng đọc, càng chiêm 

nghiệm, càng thấy hay; pháp có khi được diễn đạt qua những gì gần gũi nhất để 

đưa đến cuối cùng là ý nghĩa vô ngã, buông bỏ, tự tại.  

“Buông thư, tâm rỗng lặng 

Không trước ý dụng công 

Không dừng, không bước tới 

Điềm đạm tợ hư không”  

     (Nội tâm tĩnh lặng)  

Cõi thơ Viên Minh chứa đầy triết lý “sự sự vô ngại”, “lý sự viên dung” của 

pháp tính. Những biểu hiện của triết lý vô ngã được thể hiện qua những vần thơ 

hết sức nhẹ nhàng, sáng trong. Đọc thơ Viên Minh hành giả như người uống 

nước nóng lạnh tự biết. Khi đạt đến cảnh giới an vui giải thoát, hành giả sẽ sống 

không làm khổ mình khổ người, luôn tràn đầy năng lượng trong thân tâm định 

tĩnh giữa vô thường muôn hình vạn trạng của cuộc đời. 

“Viết bài thơ trên cát 

Cơn sóng vỗ xóa đi 

Vô tình đâu nhớ được 

Mình viết bài thơ gì” 

(Thơ trên cát) 

Với thi sĩ, thiền sư, chuyện tu cũng giống như chuyện làm thơ vì tất cả đều 

là pháp, khi sống với tính biết rõ ràng, với thái độ vô ngã không dính mắc thì 

trong vô ngã mà cảm nhận tất cả mọi diệu dụng. Sự thật thơ viết trên cát sẽ bị 
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xóa đi, trong những phút xuất thần của cảm xúc thì không thể nhớ hoàn toàn 

được bài thơ mình đã làm. Cũng như vậy, ông khuyên, cuộc đời đôi khi phải 

buông xả, quên đi những vướng bận, hãy để các pháp tự vận hành theo duyên 

nghiệp sinh diệt. Thông điệp của bài Thơ trên cát gửi gắm thế nhân rằng nếu 

muốn hạnh phúc lâu dài nên bỏ sự cầu toàn, bỏ tiếc nuối, hãy làm những điều 

thiết thực hiện tại và chấp nhận mọi thay đổi biến hoại của quy luật tạo hóa trong 

tinh thần vô ngã, có như vậy mới được bình an tự tại: 

“Thuyền ai quên bến đậu 

Lênh đênh một mình trôi 

Có chở ai không rứa? 

Không, chỉ ánh trăng thôi” 

      (Thuyền trăng) 

Thơ Viên Minh còn đưa người ta chạm đến thể nghiệm bản chất của chân 

như vô ngã, vô ngôn. Khi tâm bình yên tính biết có thể chiếu soi, bao trùm tất cả. 

Hành giả tu tập, “lênh đênh một mình trôi” giữa trùng trùng nhân duyên mà hoàn 

toàn không vướng mắc. Thái độ chỉ chở “ánh trăng thôi” mà không “chở ai” cho 

thấy sự buông bỏ, an nhàn, không muốn vướng mắc đến các duyên. Quả thật như 

câu nói của thiền môn thường nhắc nhở nhau: “Buông xả ít giải thoát ít, buông xả 

nhiều giải thoát nhiều, buông xả hoàn toàn giải thoát hoàn toàn”. Đó chính là yếu 

chỉ của thiền, buông bỏ và hoàn toàn bình yên trong vô ngã tự tại. Khi đắc pháp 

thì sống trong cảnh nào cũng được, cho nên thiền sư Viên Minh hay nói “tùy 

duyên thuận pháp, vô ngã vị tha”. 

Đỉnh cao của vô ngã trong triết lý Phật là không chấp luôn cả vào các pháp 

môn tu, không phân biệt thiền-tịnh-mật, không phân biệt ta và người, không cố 

gắng tìm kiếm để trở thành; hướng đến cuộc sống “rỗng lặng”, “thong dong”. Đó 

chính là bắt nguồn từ sự hiểu và thực hành vô ngã. Thiền sư Viên Minh thấy rõ vì 

vô ngã nên không còn “phân vân Tâm khốn khổ”, trả “Tâm” về cho tánh biết 

bình yên vận hành khi đó an lạc hiện tiền và dừng bặt mọi đối đãi: 

“Không thiền, không tịnh, Ta cũng không, 

Chẳng kiếm, chẳng tìm, Pháp liền thông 
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Chỉ tại phân vân Tâm khốn khổ 

Sao bằng rỗng lặng Tánh thong dong”  

(Thiền - Tịnh) 

Sống với vô ngã là chạm đến chân lý. Pháp là chân lý và chân lý là pháp. 

Tất cả mọi sự vật hiện tượng đều là pháp. Vì vậy, không ngạc nhiên khi thiền 

sư Viên Minh diễn tả “thấy nghe đều hiển hiện” thì “ngay đó lòng thành thơi”, 

bởi tác giả luôn sống với “vô chiêu”. Vì “vô ngã” là “pháp”: “Chân lý ở khắp 

nơi/ Thấy nghe đều hiển hiện/ Ngay đó lòng thảnh thơi/ Vô chiêu, vô ngã – 

pháp” (Chân lý). 

Ngoài ra, thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh cũng thể hiện sâu sắc tinh thần vô 

ngã, vô trụ. Thánh Hiền Tiên Phật hay cỏ cây, đá núi, trăng sao… đều quyện hòa 

vào nhau trong tinh thần vô ngã thể nhập ở thơ thiền sư. Pháp có mặt ở khắp mọi 

hoàn cảnh, mọi không gian thời gian: “Ta gọi thênh thang Thánh Hiền Tiên Phật/ 

lên chòi tranh/ hang núi tọa đàm chơi/ chén trà suối hiện vầng trăng đã mất/ chợt 

tịch liêu vang động cõi không người” (Thênh thang), hay: “Có khi/ Tâm đá thốt 

lời/ Có khi hồn cỏ/ Dạo chơi thung thiền / Cũng là thơ/ Cũng là thiền Sương treo 

công án / Một miền lá xanh!” (Công án lá xanh). Thực sự, không hiểu được yếu 

chỉ của thiền rất khó đọc được thơ những thi sĩ thấm nhuần tư tưởng Phật giáo và 

có sự thực hành vượt thoát trong tu tập. Nhưng chỉ cần đọc thôi thì ít nhiều qua 

nghiên cứu cũng cảm được tinh thần vô ngã trong thơ các thiền sư. 

Trong ca từ của Trịnh Công Sơn, con người và vạn vật thiên nhiên là nhất 

thể, luôn có mặt ở trong nhau, không phân biệt, không cần phải sợ hãi. Ông thấy 

được luân hồi có xoay chuyển nhưng tất cả đều không có thực tánh nên không 

phải tuyệt vọng, hoảng hốt trước búa tạ của thời gian, nhạc sĩ khuyên: 

 “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng 

Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông 

Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng 

Em là tôi và tôi cũng là em”  

(Tôi ơi đừng tuyệt vọng) 
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Thơ Nguyễn Đức Sơn cũng có đề cập đến triết lý tính Không, vô ngã, vô 

trụ, thể nhập… tuy chưa rõ nét, nhưng đó cũng là nhận thức và suy tư về vô ngã 

trong mối quan hệ tương duyên không thực thể: “Tôi về lắng cả buổi chiều/ Nghe 

chim ăn trái rụng đều như kinh/ Còn một mình hỏi một mình/ Có chăng hồn với 

dáng hình là hai” (Mang mang). Tinh thần vô ngã còn được nói rõ hơn ở một bài 

thơ khác của ông: 

“Trưa đứng một mình đợi ai lên 

Đất trời đâu có dưới và trên 

Đồi cao ổi sót rụng một trái 

Dòi ăn một bên ta một bên” 

(Cuối thu ở Phương Bối - Chút lời mênh mông) 

Có thể nói, tinh thần vô ngã là một trong những nội dung rất cơ bản và quan 

trọng của thơ chịu ảnh hưởng bởi triết lý Phật trong giai đoạn từ 1945 đến nay. 

Trong các tôn giáo, có lẽ duy nhất Phật giáo đề xướng triết học vô ngã. Trong vô 

ngã, ngôn ngữ trở thành vô ngôn, đòi hỏi người thực hành pháp Phật mới có thể 

thấu hiểu được và đồng cảm. Khi đã đồng cảm, họ cũng không cần nói gì thêm, 

chỉ bình yên nhìn các pháp vận động và lấy “tâm truyền tâm”. Vì vậy, mảng thơ 

thiền Phật học rất hay viết về đề tài này. Đó là thơ của các thiền sư lão luyện. 

Thơ hiện đại mang âm hưởng vô ngã khiến thơ trở nên đa nghĩa, phong phú và 

mới lạ hơn. 

3.3.2. Lòng từ bi trải rộng không phân ranh giới 

Trước hết, khảo sát các sáng tác của Nhất Hạnh, có thể thấy, mỗi bài thơ 

của ông là sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ và lòng từ bi. Trong thơ ông, vạn vật tự 

nó bộc lộ sự minh triết và nguyên vẹn tự tính. Chúng bao ôm lẫn nhau, chở che, 

hiểu thương, sẻ chia và cùng hiện hữu, không tách rời nhau. Chính tinh thần giác 

ngộ đã chuyển tải rất nhiều thông điệp từ bi trong thơ ông: “Đầu tôi cúi xuống/ 

Tình yêu thương/ Bỗng trở nên bất diệt” (Dặn dò). Thích Nhất Hạnh luôn khích 

lệ thái độ sống phụng sinh. Ông cho rằng hạnh phúc là khi loài người luôn có 

tình yêu thương và sự hiểu biết. Cho nên đọc thơ ông người ta dễ buông bỏ 
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những hận thù trong quá khứ, chung tay xây dựng an vui cho bản thân mình và 

nhân loại trên tinh thần chân thành, từ bi vô hại.  

“Xin hứa với tôi hôm nay 

Trên đầu chúng ta có mặt trời 

Và buổi trưa đứng 3.4.bóng 

Rằng không bao giờ em thù hận con người”  

(Dặn dò)  

Cũng với mạch cảm hứng thiền, thơ TK Thiện Hữu toát lên phong cách 

sống đồng cảm, hỷ xả, thấu hiểu, đề cao thái độ sống phải có niềm tin vào chính 

mình và vào cuộc đời, vào cái đẹp tinh khôi bất hại của sức mạnh chánh niệm, 

tỉnh thức: “Buông tay là giải thoát/ Mỉm nụ tiếng bi từ/ Trần gian ban tiếng hát/ 

Thành hỷ lạc chân như” (Tỉnh thức). Thi nhân thấy rõ: “Ngay trong đau khổ bạt 

ngàn/ Đóa sen tám cánh hát vang mọi miền” (Vạn lời tin yêu). Với tinh thần bi - 

trí - dũng của người con Phật, thi nhân chấp nhận cuộc sống hiện thực với đầy đủ 

mọi cung bậc mà không lấy bỏ, nhưng trên hết vẫn là lòng thương yêu không bờ 

bến và sự cảm thông đến vạn vật:  

“Trong hư ảo có hằng sa sinh thể 

Dẫu phân hai vẫn tinh tế khôn lường 

Nhiệm màu thay tiếng gọi cả mười phương 

Bi Trí Dũng sẽ yêu thương hư huyễn!!!”  

      (Trùng khơi hư ảo)  

Thiền sư Viên Minh nhận ra quy luật sinh - già - bệnh - chết của một đời 

người, ngộ ra để sớm buông bỏ, sống bình yên, lặng ngắm các pháp. Thi nhân 

hòa nhập vào vạn pháp nhưng không hề chống trái hay bị ràng buộc. Dưới đôi 

mắt thiền sư, mọi sự vật hiện tượng tan biến vào nhau trong thể tính chân như. 

Thi sĩ đã phá chấp, quay về an vui đối diện với chính mình. Vì nhà tu hành hiểu 

căn nguyên của khổ đau là do ngã chấp. Và chỉ có vô ngã trở về chính mình, với 

thực tại tròn đầy, “an nhiên giữa cuộc đời bể dâu”, mới đem lại hạnh phúc cho 

mình và vạn vật. Trong tính biết, Viên Minh khẳng định: “Phật chẳng thương ai, 

chẳng ghét ai/ Phật cùng chúng sanh vốn chẳng hai/ Chúng sanh luyến ái tâm 
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nhân ngã/ Chư Phật từ bi tánh bản lai” (Phật). Lời thơ như thâu tóm, xác quyết 

lại giáo lý Phật và khuyến khích tinh thần tu tập, tin tưởng vào điều lành, khuyến 

khích thái độ sống kham nhẫn, quan trọng nhất là từ bỏ mọi chấp trước, sống với 

tâm rộng hư không.  

Viên Minh thương yêu tất cả cuộc đời bằng thái độ không phân biệt và còn 

hòa mình thể nhập. Vì biết rằng “thân người khó được” cho nên thơ ông tận hiến 

kiếp sống trọn vẹn của mình để nhập thế cứu đời, góp phần nhỏ bé biến cõi thế 

gian thành cực lạc ngay tại đây và bây giờ trong tinh thần vô ngã, vô trụ, bất hại. 

Thái độ sống của thiền sư giữa khổ đau luôn “ung dung trong ràng buộc”, luôn 

“yêu đời bể khổ” và sống trọn vẹn tỉnh thức trong “kiếp phù du”.  

“Ta vốn từ thiên thu 

Đứng bên bờ giác ngộ 

Nhưng yêu đời bể khổ 

Ta chọn kiếp phù du”  

     (Kiếp phù du)  

Viên Minh thấu rõ triết lý “Phật pháp tại thế gian không lìa thế gian mà giác 

ngộ” vì ông phát hiện ra chân như nằm ngay trong chính mình hay của bất kì ai. Tất 

cả đều là pháp. Chân đế hay tục đế cũng tròn đầy trong nhất niệm mà vô niệm tại 

hiện hữu. Thiền sư hiểu quy luật duyên sinh của mọi sự vật hiện tượng luôn có mặt 

trong nhau, vì thế mà ông yêu đời tha thiết như một lẽ tự nhiên, làm tất cả mà không 

hề dính chấp. Điều này xuất phát từ cái nhìn vô ngã, nhân quả, nhân duyên. Sống 

với thứ tình yêu vô phân biệt, không sở hữu, nhờ đó mà tâm ông có thể bao trùm 

bình đẳng tất cả. Ông tự do an lạc trong sự vận hành của Pháp:  

“Xin trả chim đôi cánh 

Đôi cánh nhẹ bay xa 

Ta trở về lặng lẽ 

Một mình ngắm mây qua”  

(Trở về thực tại)  

Tương tự như vậy, sư đệ của Viên Minh là Minh Đức Triều Tâm Ảnh cũng đề 

cao sức mạnh của niềm tin bất diệt vào cái đẹp, vào lòng tin yêu con người, trân 
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trọng con người với tất cả sự cảm thông mọi mặt của thế gian. Đó là kết quả của 

lòng từ bi vô ngã, của việc thấy ra tánh giác nơi mỗi con người trần thế, cho nên ông 

viết: “Thế gian nhé!/ Một lần xin sám tội/ Quỳ nơi đây mà ôm siết con người!” (Bày 

tỏ 1), hay “Nếu còn thở/ Tôi vẫn còn bày tỏ/ Yêu cuộc đời với nguyên vẹn tình thơ” 

(Bày tỏ 1), hoặc “Thương hoa không nỡ hái/ Hoa rụng càng thêm thương/ Vén cỏ 

chiêu hồn lại/ Ngàn xanh hiu gió sương” (Tình hoa - Giọt trăng).  

Trần Quê Hương luôn sẵn sàng dấn thân hành bồ-tát đạo. Vì hạnh phúc tha 

nhân, ông không quản ngại khó khăn vất vả. “Không chán nản” trước các nghịch 

duyên vì ông sẵn có trong tâm tinh thần từ bi vô lượng bắt nguồn từ “chân đế”. 

Cho nên, trước sự thay đổi của thế nhân, ông luôn thể hiện sự lạc quan, cảm 

thông và suy nghĩ trong sáng thuần thiện. 

“Gót nhỏ đường dài không chán nản  

Tự vô lượng thọ dựng hình hài 

Tự vô lượng nghĩa tìm chân đế 

Nhất quán vô thường: - nhặt cánh mai” 

(Tha phương khách)  

Ảnh hưởng sâu sắc bởi từ bi, vô ngã, Phạm Thiên Thư đã sống vui với hiện 

tại. Ông còn đề cao lối sống phản tỉnh, chứng minh sức mạnh của nội tâm, khổ 

đau là chất liệu để giác ngộ. Thơ ông tràn đầy nhựa sống, như một bản hòa ca bất 

tận, thấy hạnh phúc ngay trong hiện hữu: 

“Hoa vàng ta để chờ anh 

Hiện thân ta hát trên cành tâm mai 

Trần gian chào cõi mộng này 

Sông ngân tìm một bến ngoài hóa duyên” 

(Động hoa vàng) 

Trong thơ Nhất Hạnh, mọi cung bậc của đời sống hiện thực đều được hiển lộ, 

mối quan hệ giữa con người với thế giới bên ngoài được chỉ rõ. Và hơn hết, thiền sư 

mong muốn tất cả cùng chung tay xây dựng cõi cực lạc ngay tại thế gian. Nó chỉ có 

thể thực hiện được với lòng bi mẫn, với sự buông bỏ chấp trước và chân thành: 

“Gió thì thầm: em nên hát ca 
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Bởi vì hiện hữu nhiệm màu 

Hãy là đóa hoa, hãy là nụ cười 

Hạnh phúc có bao giờ được xây bằng vôi với gạch? 

Hãy thôi là nguồn đau khổ cho nhau”  

(Bướm bay vườn cải hoa vàng) 

Ngoài ra, trong thơ Mặc Giang, Diệu Thông… lòng từ bi trải rộng không 

phân biệt thời gian, không gian, chủng loại, cũng được thể hiện sinh động. Mỗi 

câu thơ, mỗi hình ảnh Mặc Giang sử dụng đều hướng đến tình thương chân thật. 

Thơ ông đánh thức và tìm lại những vẻ đẹp thuần hậu, chân nguyên của con 

người. Cũng như thế, việc hướng đến xây dựng giá trị nhân văn, giá trị thẩm mỹ, 

giá trị triết lý đạo đức vĩnh hằng là điều mà Mặc Giang muốn gửi gắm đến người 

đọc hữu duyên. Lối sống vị tha chính là tinh thần bồ-tát đạo, tinh thần “phụng sự 

chúng sinh là cúng dường chư Phật” của người xuất gia chân chính. Ông tâm sự: 

“Tôi viết cho đời bớt khổ đau 

Đừng gây ai oán tạo ưu sầu 

Đừng mang cay đắng xây phiền lụy 

Mà kết hương thơm đượm sắc màu”  

(Tôi đâu có nói tôi làm thơ) 

Với đôi mắt giác ngộ, Diệu Thông cũng thấy cuộc sống luôn màu nhiệm 

trên mọi phương diện, cực lạc luôn hiện tiền khi có tình yêu thương muôn người, 

muôn loài; vì thấy rõ quy luật nhân quả, nhân duyên, vô thường và thân người 

mong manh: “Đời người ngắn chỉ trong hơi thở/ Vô thường là duyên phận sanh 

linh/ Sống an vui nhờ tạo nhân lành/ Gây oán kết nên thành lụy khổ” (Kho tàng 

vô tận). Thơ Diệu Thông tràn ngập tinh thần từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, hiện tiền 

an lạc. Niềm tin của nữ tu sĩ nơi cửa Phật là dựa trên quy luật nhân quả. Nữ tu tin 

vào hành động tốt thì sớm muộn cũng sẽ có kết quả tương xứng.  

Cùng mạch cảm hứng Phật giáo, ngoài đội ngũ xuất gia, Vũ Hoàng Chương 

cũng có nhiều tác phẩm chuyển tải thông điệp về lòng từ bi trải rộng vô phân 

biệt, xóa nhòa mọi khoảng cách không gian và thời gian. Đối với ông, tất cả cùng 

là tình huynh đệ trong pháp giới bao la. Thơ ông cho thấy rõ mối quan hệ nhân 



102 

duyên giữa mình - người, mình - vạn vật, mình - đất trời. Các mối tương duyên 

cần hỗ trợ lẫn nhau, trong đó, con người là trung tâm của vũ trụ, cần có ý thức 

chung tay xây đắp cuộc sống trần gian cho ý nghĩa: 

“Thơ cháy lên theo với lời kinh  

Tụng cho nhân loại hòa bình  

Trước sau bền vững tình huynh đệ này  

Thổn thức nghe lòng trái đất ” 

(Lửa từ bi)  

Từ Lửa từ bi và Bút nở hoa đàm, Vũ Hoàng Chương bị ảnh hưởng bởi Phật 

giáo khá sâu sắc, thơ ông cũng có phần lãnh hội được tinh túy của thiền. Ông 

khẳng định từ bi có sức mạnh thắng được hận thù, đạt đến giải thoát sinh tử, giữa 

chết và sống có mối liên hệ nhân quả nghiệp duyên. Theo Vũ Hoàng Chương, dù 

dơ bẩn hay trong sạch, dù thiện lành hay xấu ác cũng không nên phân biệt đối 

đãi, phải vượt ngoài nhị nguyên để chạm đến viên dung, hãy sống hết mình và 

trọn vẹn với tâm hướng thiện trên tinh thần Phật học: 

“Dù nhơ, dù sạch đừng vương gót này  

Ðể ta tròn một kiếp say 

Cao xanh liều một cánh tay níu trời 

Nói chi thua được với đời 

Quản chi những tiếng ma cười đêm sâu”  

(Nguyện cầu)  

Thơ Phạm Thiên Thư cũng thể hiện thái độ tận hiến, không làm khổ mình 

khổ người. Thi nhân luôn trân trọng cuộc sống, yêu đời, yêu người đến tha thiết, 

tan chảy với một tình thương không trụ chấp. Không sở hữu vào một đối tượng 

nên ông có thể ôm lấy mọi cảnh đời. Vì vậy, thơ ông khích lệ sống hướng 

thượng, mở rộng lòng yêu thương cứu vớt, khuyến khích tất cả mọi người cùng 

chung tay xây dựng những thiện duyên tốt đẹp: 

“Ứớc chi ta có nghìn tay 

Xoa vơi bệnh khổ - cõi này thành thơ 

Thêm nghìn mắt để làm thơ 

Trái tim tịnh thủy - còn nhờ Quan Âm” 
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 (Tặng) 

Phạm Thiên Thư khác với Vũ Hoàng Chương, Bùi Giáng, ông có thời gian 

sống ở chùa thời tập sự làm tiểu, đó là những trợ duyên tốt lành cho những thành 

công lớn trong cuộc đời sáng tác thơ của ông sau này ở hình tướng cư sĩ hộ pháp. 

Cho nên dễ hiểu, thơ Phạm Thiên Thư thẩm thấu tinh thần vô ngã, từ bi, hài hòa, 

nhẹ nhàng, sâu lắng. Bùi Giáng cũng thấy rõ các mối quan hệ nhân duyên quyện 

hòa “người cũng là tôi mà tôi cũng là người”. Với ông, sống là tận hiến, vì ông 

phát hiện ra Phật tâm trong chính mình, trong bất kì ai, đều giống nhau; cái “bản 

lai diện mục” này nằm ngay trong tấm thân ngũ uẩn của “tôi” và “người”. Cho nên 

ông trân trọng và bình yên thể nhập với mọi thuận nghịch của cuộc sống trần gian. 

“Hoặc rằng người cũng là tôi 

Hay là tôi cũng là tôi như người” 

(Tinh thể đười ươi) 

Bùi Giáng sẵn sàng cho người tất cả những gì ông có, từ những cái tầm thường 

đến những cái quý giá mà không một phút đắn đo. Điều này xuất phát từ cái nhìn vô 

ngã, nhân duyên, từ bi. Ông sống với thứ tình yêu vô phân biệt, không sở hữu, nhờ 

đó mà tâm ông có thể bao trùm và bình đẳng tất cả. Cho nên, người ta nghĩ “ông 

điên” hay “không bình thường” cũng không khó hiểu. Còn ông tỉnh táo khi thấy 

“tình yêu” là “tình thương vô tận” và “quà” cũng nên là “vô tâm”. Lòng từ bi của 

ông vượt ngoài tình yêu thông thường và vượt qua cả sức nặng của vật chất thế gian. 

Nhận thức được con người có mặt hiện hữu ở trong nhau, không có cái gì là riêng 

khác khi tất cả đều chung “một nguồn” nên tình yêu của ông đối với cả vạn vật vô 

tình và hữu tình đều bình đẳng trong pháp giới chân như. Vì biết rằng “thân người 

khó được” cho nên ông phát huy hết kiếp sống người trọn vẹn của mình nhập thế 

cứu đời như hạnh nguyện của các nhà sự đại thừa. 

“Xin yêu mãi yêu và yêu nhau mãi 

Trần gian ơi cánh bướm cánh chuồn chuồn  

Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại  

Con vi trùng sâu bọ cũng yêu luôn” 

(Phụng hiến) 
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Bùi Giáng như một vị bồ-tát giữa cuộc đời xô bồ. Nhà thơ gần gũi, nâng niu, 

cảm thông, hiểu thương tất cả mọi cảnh đời từ người xích lô, đến người lao công, 

rồi người thu mua phế liệu. Ông cũng giành tình cảm trân trọng đối với những cô 

thôn nữ chân chất ngây thơ lam lũ ở đồng quê, cô em miền sơn cước ông cũng yêu 

thương trân trọng: “Kể từ vô tận tiêu tao/ Yêu em mọi nhỏ chốn nào đầu non/ Thấy 

em như thấy vuông tròn/ Thành thân thiên hạ biển non dịu dàng” (Yêu em mọi 

nhỏ). Ngoài ra, cả các ni cô cũng được ông nhắc đến trong thơ với trọn vẹn nét tinh 

khôi ca ngợi và kính ngưỡng. Vì sự tỉnh thức của giới xuất gia khi buông bỏ những 

phiền não, trụ chấp; thanh tao trong đời sống đạm bạc giản dị của đạo lý giải thoát 

sắc - không. Thi sĩ vì vậy đã gọi ni cô là mẫu thân. 

Với sự giác ngộ tỉnh thức về nhân quả, nghiệp duyên và tính “Không”, Bùi 

Giáng cũng cảm thông chân thành với các cô kỹ nữ cầm ca. Trong tinh thần bình 

đẳng về tính Phật, ông còn so sánh họ như là tiên nương, thánh nữ giáng trần. Vì 

ông đã đặt vị trí của mình ở vị trí của họ để cảm thông, yêu thương thấu tột. Thơ 

ông cho thấy, trên cuộc đời mỗi người gặp nhau đều là nhân duyên tiền kiếp. Và 

với tấm lòng từ bi, hiểu thấu vô thường vô ngã, ông càng xót xa thương cảm với 

các kiếp đời nổi trôi phiêu dạt này. Dù không thể chia sẻ vật chất được với các 

cảnh đời hẩm hiu nhưng ông dành tất cả tấm lòng thông cảm, xót xa và chúc phúc 

cho những người kĩ nữ ngang qua cuộc đời mà ông gặp như người thân thiết: 

“Tôi từ lịch kiếp long đong 

Em từ lận đận tấm lòng bao lâu 

Chúng ta từ cõi lao đao 

Quen nhau từ những kiếp nào xưa xa” 

(Rong rêu) 

Với lòng từ bi vô hạn, Bùi Giáng còn vui với việc chăn bò, chăn dê. Ông 

cũng vui và trò chuyện hồn nhiên với cỏ cây, với chuồn chuồn, châu chấu... Ông 

sống tự nhiên, hồn nhiên an lạc như cổ tích nguyên ủy hoang sơ một cách trong 

trẻo tinh khôi: “Tôi gạ gẫm với châu chấu chuồn chuồn mang trên hai cánh mỏng 

bay đi” (Thi ca tư tưởng). 
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Một số tác giả khác dù chưa bước vào cảnh giới vô ngã vô trụ nhưng đã thể 

hiện chất từ bi bác ái, hy sinh, hướng thiện tích cực. Dương Kiều Minh trong tinh 

thần hiện đại và hậu hiện đại cũng tha thiết mong mỏi loài người ôm lấy nhau mà 

sống: “Hiến thân ta - cuộc thử nghiệm này/ ký thác đời ta - bản hoà âm này/ Bản 

hoà âm kẻ khốn cùng/ Kẻ quỷ ám/ Kẻ đêm đêm ngước bầu trời yên tĩnh/ Hú gọi 

yêu thương về với con người” (Những thời đại thanh xuân).  

Có thể nói, “từ” là yêu thương tột cùng, “bi” là xót thương nên muốn cứu 

giúp. Từ bi luôn mang nghĩa vì yêu thương nên hành động cứu giúp mong người 

và vật thoát ra khỏi những bế tắc khổ đau. Và tinh thần bồ-tát “tự độ độ tha” luôn 

được khuyến khích, tinh thần nhập thế “phụng sự chúng sinh” luôn được khuyến 

khích. lòng từ bi trải rộng không phân ranh giới có được khi người ta hiểu bản 

chất của duyên sinh, vô ngã. Cho nên, các tác giả thơ đều đồng quan điểm mở 

rộng thân tâm yêu thương thấu hiểu đến không chỉ kiếp người mà muôn vạn hữu 

tình sự sống. Cao hơn nữa, đó là thái độ nhận thức người cũng như mình nên 

luôn tôn trọng và đối xử bình đẳng, và tuy làm ơn nhưng không cần người thọ 

nhận phải mang ơn hay khó nghĩ. Tất cả nhờ xuất phát từ tinh thần vô ngã, vô 

phân biệt, không hoài vọng quá khứ, không mơ tưởng tương lai. Cho nên, người 

thâm nhập được triết Phật luôn sống trọn vẹn từng giây phút an vui cho mình và 

người dù ở bất kì hoàn cảnh nào. 

Tiểu kết  

Thơ Việt Nam giai đoạn từ 1945 đến nay tiếp thu tinh thần Phật học đã cho 

thấy mối quan hệ bình đẳng giữa con người với con người; hữu tình và vô tình, 

sự sống và cái chết, thế gian và xuất thế gian... tuy hai mà là một trong bản thể 

chân như; chú trọng giây phút hiện tại nhiệm màu “ngay tại đây và bây giờ” 

trong tinh thần tịnh lạc. Thơ còn chuyển tải ý thức về sự vô thường trôi chảy, bản 

chất của khổ đau nơi cuộc đời trần thế, hướng đến một đời sống tự tại khi hiểu 

sâu thuyết nhân quả luân hồi, hướng đến cái thiện lành, ca ngợi đời sống bao 

dung, hỉ xả, phụng hiến; ca ngợi tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, con 

người; trân trọng tinh thần báo ơn và đền ơn, tinh thần hiếu nghĩa; hướng đến 

thái độ sống vô ngã, vô chấp, tịnh lạc, biết đủ; đề cao trị tuệ thể nhập chân như, 
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thấu rõ lý duyên khởi, tìm thấy niết-bàn ngay hiện tại, thoát khỏi những mê tín 

thần quyền; khuyến khích cách nhìn quay về nội tâm tỉnh thức lợi mình lợi 

người… Thơ cũng thể hiện giá trị nhân văn, góp phần giảm bớt nỗi khổ niềm đau 

và những vấn nạn của xã hội hiện đại. Vì thế, những nội dung trong thơ có thể 

được coi như là tư tưởng của triết học Phật giáo ứng dụng mà con người thời nào 

cũng cần. Nhìn chung, tất cả các nội dung triết Phật đều có sự tác động qua lại 

lẫn nhau, khó mà phân chia rạch ròi, nhưng mạch chung để nhận ra ảnh hưởng 

bởi triết Phật đó chính là từ bi vô ngã, thể nhập chân như, sống bình yên tự tại. 

Tinh thần tích cực này là một điểm đặc biệt của đạo Phật đã được chuyển hóa 

trong thơ, có giá trị ứng dụng thực tiễn. 
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Chương 4 

ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO TRONG THƠ 

VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN NAY TRÊN PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT 

 

Bản chất của thơ là cái đẹp nghệ thuật ngôn từ, là tiếng lòng tác giả gửi gắm 

đến người đọc. Thơ dưới ảnh hưởng của triết Phật đem lại cảm giác chung là sự 

thoải mái trong tiếp nhận. Vì cái đẹp bản thể tự tính luôn hòa quyện trong cái đẹp 

của hình thức (tướng, dụng), thơ ảnh hưởng triết học Phật giáo có nghệ thuật biểu 

hiện rất đặc biệt, giống như “bị chia cắt” nhưng vẫn thống nhất từ bên trong. 

Triết lý Phật giáo hiện hữu trong thơ hiện đại Việt Nam từ 1945 đến nay cả trên 

phương diện ngôn từ, bút pháp và giọng điệu. 

4.1. Ảnh hưởng trên phương diện ngôn từ  

4.1.1. Sử dụng nhiều từ ngữ Phật học 

Pháp số Phật học là những thuật ngữ, từ ngữ mang tính đặc trưng của Phật 

giáo. Cái hay của thơ nằm ở chất trí tuệ và thực nghiệm. Cho nên, nói trí tuệ Phật 

không thể bỏ qua pháp số Phật học. Nhờ pháp số Phật học (dù xuất hiện trong 

thơ ít hay nhiều), người đọc mới trực nhận ra nhanh chóng chất triết học Phật 

giáo để không lạc với các triết thuyết khác, và để ghi nhận dấu ấn Phật giáo sâu 

đậm hơn trong thơ. Nhờ vậy, pháp số Phật học được coi như là nhãn tự để nhận 

ra ảnh hưởng Phật giáo. 

Vũ Hoàng Chương trong tập Rừng phong, ông dùng từ “luân hồi”, chứng tỏ 

triết Phật có ám ảnh đến tâm thức ông và ông đã tác ý nhiều trong việc nghiên 

cứu Phật học: “Ta đi về tận gốc Luân Hồi/ Khúc múa hành tinh chẳng đoái coi/ 

Chẳng ghé vào thăm cây quế nữa/ Vầng trăng có giận cũng đành thôi” (Cuộc du 

hành). Trong Lửa từ bi nổi tiếng, ông cũng nhắc nhiều đến trạng thái tâm sân si – 

những tâm kiết sử bất thiện nặng nề mà Phật giáo thường hay nhắc tới để cảnh 

giác con người trước ngũ dục trần gian. Trong đó, “si” được hiểu như là “vô 

minh”. Từ đó, ông khuyến khích hướng đến các thế giới cực lạc, vượt lên trên cả 

“tam thiên đại thiên thế giới”: “Muôn vạn khối sân-si vừa mở mắt/ Nhìn nhau: 
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tình huynh-đệ bao la” (Lửa từ bi); “Ôi  ngọn LỬA huyền vi!/ Thế giới ba nghìn 

phút giây ngơ ngác/ Từ cõi Vô-Minh/ Hướng về Cực-Lạc” (Lửa từ bi). 

Thơ Phạm Thiên Thư xuất hiện tần số thuật ngữ Phật học khá cao. Ông sử 

dụng đan xen nhiều thuật ngữ thường dùng mà rất nên thơ: “Em từ rửa mặt chân 

như/ Nghiêng soi hạt nước mời hư không về/ Thau hương hiện kính bồ đề/ Phấn 

son chìm lắng hạt mê luân hồi” (Động hoa vàng), “Mặc ai tìm kiến Tây Thiên/ 

Riêng ta biến cái não phiền thành hoa” (Bao năm tơ tưởng). Với nghiệp duyên 

sâu nặng, ông còn mạnh dạn thi hóa kinh Kim cương, kinh Hiền Ngu, kinh Pháp 

cú..., cho nên nhiều khi ông gọi tên cụ thể từng bộ kinh Đại thừa nổi tiếng ra, 

khiến tư tưởng Phật học không mất đi mà trở nên dễ hiểu. Ông có biệt tài sử dụng 

ngôn ngữ giàu có của tiếng Việt kết hợp với Pháp số Phật học Hán tạng mà vẫn 

giúp cho người đọc hiểu được yếu chỉ của giáo lý Phật. Trong sáng tác của ông, 

các địa danh thời Phật tại thế được gọi ra một cách phong phú, như: Xá-vệ, La-

nại, Tỳ-la-vệ, Diêm-phù-đề... Có thể nói, Phạm Thiên Thư đã đưa Phật giáo từ 

Ấn Độ với màu sắc Nguyên thủy kết hợp với Đại thừa, khiến tinh thần Phật học 

trở nên gần gũi với tâm thức người Việt.  

Ca từ của Trịnh Công Sơn xuất hiện nhiều chữ “vô thường” và rải rác nhiều 

pháp số khác: “Đường xa mỏng mộng vô thường/ Trái tim chợt tỉnh tôi nhường 

nhịn tôi” (trích trong Những bài thơ không tựa, Montreal 1992). Nguyễn Đức 

Sơn cũng gọi đích danh các thuật ngữ tôn giáo Phật như: Phật, ma, quỷ…: “Nếu 

không có quỷ ma/ Khó bề thấy được Phật/ Đó là sự thật của Trái Đất/ Nhưng 

nghĩ cho cùng tất cả đều trật lất” (Tất cả đều trật lất). 

Thích Nhất Hạnh đã khéo léo thi hóa bài Vòng tay nhận thức của mình từ 

chương sách Nẻo về của ý mang đậm tư tưởng Phật học với nhiều pháp số như: 

“do tuần”, “năng sở”, “diệt sinh”, “duyên thân sở duyên”, “nhận thức diệu hữu”, 

“chân không”, “màu nhiệm”… Đây đều là những Pháp số trong tạng Luận thuộc 

Đại thừa: “Tôi biết là em còn đó, vì tôi còn đây/ Vòng tay nhận thức, vô lượng 

do tuần, nối liền diệt sinh năng sở/ Và tôi đã thấy/ Trong lòng đêm thâu hay 

trong lòng bao la nhận thức/ Của em, cũng như của vườn hoa lá/ Tôi đã tự bao 

giờ, vẫn là duyên thân sở duyên/ Diệu hữu lời ca chân không màu nhiệm”. Là 
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thiền sư nổi tiếng thời hiện đại, Nhất Hạnh thông hiểu về pháp số Phật học, ông 

nói nhiều đến “ngã” và “vô ngã”. Nhiều khi ông cũng khéo léo kếp hợp các pháp 

số kinh điển với những từ thuần Việt khiến thơ trở nên dễ hiểu:  

“Bâng khuâng tìm dấu chân kiếp trước? 

Ở khoảng không giữa lòng bàn tay tôi 

Khi năm uẩn được trả về”  

(Lưu chuyển) 

Hầu hết các thi sĩ là người xuất gia đều am hiểu tường tận Pháp số và họ 

ứng dụng Pháp số trong thơ hết sức tự nhiên mà sâu sắc, thi sĩ – thiền sư làm thơ 

vừa là để nhớ Pháp vừa là để hoằng pháp, phần lớn họ không bám chấp vào câu 

từ, nhưng nhiều bài thơ có thể nói là rất xuất sắc. Việc sử dụng các từ Phật học 

chuyên biệt bên cạnh những từ thuần Việt khiến tính triết học Nguyên thủy và 

Đại thừa không có sự đối kháng mà hài hòa, giúp triết lý Phật trở nên dễ tiếp cận 

mà vẫn không mất tính trang nghiêm, đồng thời khiến âm hưởng thơ thêm mới 

lạ, vừa hiện đại lại vừa cổ kính, lưu giữ cả những nét truyền thống và tính mới 

trong thời hội nhập. 

Ngoài ra, giai đoạn này, các thi sĩ không phải Phật tử nhưng vẫn khai thác 

những điểm nổi bật của triết Phật, như Huy Cận nhắc đến nghiệp (“Mặt trời đẹp, 

sắc trời đua nở thắm, Tôi đã đành mang nặng nghiệp yêu thương” - Trình bày), 

Mai Văn Phấn dùng “huyệt mộ” (tương đồng với “cái chết”), “u mê” (“vô 

minh”), “oan khiên” (“nghiệp chướng”)… Thơ mang âm hưởng tâm linh, triết 

học Phật giáo, vì vậy ghi dấu đặc trưng riêng của thời đại, rất phong phú, đa 

dạng, thanh tịnh, trong trẻo mà trang trọng. 

Có thể thấy, tần số dày đặc các Pháp số Phật học xuất hiện trong thơ ảnh 

hưởng Phật giáo giai đoạn này hoặc được gọi tên trực tiếp hoặc được diễn đạt với 

một cách gọi khác cho gần gũi tâm thức người hiện đại. Cho nên, pháp số - 

thường là các Hán tự khó hiểu nhưng được nhiều tác giả chuyển tải mang nghĩa 

tương đương với các từ thuần Việt, khiến người đọc cảm thấy vừa gần gũi, vừa 

lạ, vừa thâm sâu, hấp dẫn, muốn khám phá tiếp.  
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4.1.2. Ngôn ngữ trộn hòa vô trụ  

Hữu vi tướng thay đổi muôn hình vạn trạng theo lý duyên sinh. Thơ cũng là 

một pháp trong thế gian, việc trộn hòa các ngôn ngữ thơ không phải là điều khó 

hiểu dưới nguyên lý duyên sinh. Thơ Việt Nam hiện đại sau năm 1945 có sự kết 

hợp hài hòa các sắc thái ngôn ngữ: dân gian, hiện đại, trữ tình, châm biếm, hài 

hước, thông tục, giản dị, triết lý, chiêm nghiệm... Ngoài ra, thơ còn có sự trộn 

hòa các từ vựng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều nhà thơ cố ý sử dụng ngữ 

âm như một trò chơi ngôn ngữ để thông qua hình thức ấy biểu đạt thiền. Điều này 

làm tăng thị giác, để hình thức nghệ thuật tự phơi bày cái đẹp, người đọc dễ cảm 

và tự hiểu. Bên cạnh đó, cảm hứng “giải thiêng” xuất hiện bên khái niệm vô thức 

khiến ngôn ngữ thơ càng mang tính đa nghĩa.  

Nhất Hạnh đã khéo léo chuyển nghĩa những từ Pháp số Phật học Hán tạng 

sang nghĩa thuần Việt cho người đọc dễ hiểu hơn nhưng vẫn giữ được nội hàm tu 

tập giác ngộ. Điểm này cũng khiến thơ ông vừa mang tính cổ điển, vừa chuyển 

tải rõ triết Phật. Ví dụ, tác giả đã kết hợp những từ ngữ thuần Việt như: “sen”, 

“Bụt”, “trời khuya”, “tĩnh mặc”… chuyển tải ý nghĩa giác ngộ với các từ Hán 

tạng Pháp số: “Bồ-tát”, “chân như”… trong tinh thần vô trụ, bình đẳng: “Mười 

bông hoa trên trời/ Mười bông hoa dưới đất/ Sen nở trên mi Bụt/ Sen nở trong 

tim người/ Bồ-tát cầm đóa sen/ Dáng nghiêng trời nghệ thuật/ Trên cánh đồng 

sao mọc/ Nụ cười trăng mới lên/ Tàu lá dừa màu ngọc/ Vắt ngang lưng trời 

khuya/ Tâm đi trong tĩnh mặc/ Bắt gặp chân như về” (Padmapani). 

Phạm Thiên Thư có hàng chục ngàn câu thơ lục bát chứa đựng các câu 

chuyện ngụ ngôn, truyền thuyết, huyền thoại, triết học…, ngôn ngữ thơ ông cũng 

mang nhiều nét giống thơ Bùi Giáng trong sự pha trộn: “Nói cười vẹn nghĩa 

“thậm thâm”/ Chẳng qua để mở cái tâm – không lời/ Nhất như vừa thực vừa 

chơi/ Có duyên – lựa lấy một lời làm duyên” (Tặng). Trên nền của ngôn từ mỹ lệ, 

thơ Phạm Thiên Thư nhẹ nhàng hướng đến cái thanh, cái thiện, với một loạt các 

thuật từ Phật học được sắp xếp xen kẽ, hài hòa với các ngôn từ thuần Việt, ví dụ 

trong bài Chải tóc thu phong ông viết: “Xét trong trời đất vô cùng/ Biển dâu sắp 

đặt lạ lùng cao xanh/ Bao nhiêu cung điện tan tành/ Xô đi dựng lại dưới vành 
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trăng tươi/ Thăng hoa cuộc sống con người/ Phế hưng trải rộng lẽ trời tự nhiên”. 

Ông cũng Việt hoá, thi hoá kinh Phật bằng ngôn ngữ thơ ca, để  mang đến nhiều 

mới lạ, phong phú cho ngôn ngữ thơ Việt Nam hiện đại.  

Thơ dưới ảnh hưởng của triết Phật giai đoạn từ 1945 đến nay còn xuất hiện 

nhiều thể thơ truyền thống sử dụng ngôn ngữ trữ tình điệu nói mang âm hưởng 

dân gian kết hợp với lời nói đời thường: 

“Nương dâu ai cấy mà xanh 

Để cho sâu bọ tranh giành ngày đêm 

Thế gian chớ hỏi gì thêm 

Một mành nhện trắng còn nguyên bụi hồng”  

(Nương dâu – Minh Đức Triều Tâm Ảnh)  

Trong thơ mảng này, nhiều kiểu/dạng ngôn ngữ được sử dụng kết hợp hài 

hòa, tự nhiên: ngôn ngữ chính trị được kết hợp với ngôn ngữ sinh hoạt bình 

dân; các loại ngôn ngữ từ khắp các vùng miền được thể hiện bình đẳng; ngôn 

ngữ của nhà nông, thành thị, công nhân, tu sĩ… được hòa trộn với nhau: “Cùng 

đau khổ:/ Kiếp trầm luân;/ Thương người:/ Như thể thương thân đó mà./ Từ bi 

em trải rộng ra” (Lòng thương). Ngôn ngữ Đông Tây, cổ kim, Phật giáo và các 

tôn giáo đồng nguyên cũng đều nương nhau mà làm sáng lên tinh thần cảm 

thông, buông bỏ, giải thoát... 

Bùi Giáng thản nhiên lắp ghép tên ông như trò chơi chữ nghĩa: Bùi Bàng 

Dúi, Bùi Tồn Lưu, Bùi Tồn Lê, Bùi Bê Bối, Bùi Văn Chiêu Lỳ, Sáu Giáng, 

Brigitte Giáng, Giáng Monroe… Đằng sau đó, ẩn ý của ông là muốn phơi bày 

hiện thực tâm thức với muôn hình vạn trạng đổi thay, nhưng có một tính chân 

như bản thể luôn thường còn ở trong mọi trò chơi huyễn hóa biểu tượng đó. 

Trong thơ Bùi Giáng rất dễ bắt gặp nhiều sự trộn hòa các ngôn ngữ mang hơi 

hướng hiện đại như: “Ủa phải anh Sáu Giáng đó không?/ Và cô có phải cô 

Bông năm nào?” (Đi về làng xóm). Bùi Giáng sử dụng kết hợp nhiều phong 

cách ngôn ngữ, những hô ngữ đời thường bình dân (“ủa”, “phải anh Sáu giáng”, 

“và có phải”) với lối đối đáp gần gũi ca dao (mang âm hưởng thơ lục bát), 
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khiến thơ vừa cổ điển lại vừa hiện đại. Rồi cách vận dụng Truyện Kiều với ngôn 

ngữ và nhận thức hiện đại (“cái ngày khổ tận”, “ắt là”, “lai rai”) khiến thơ ông 

hết sức mới lạ mà dễ hiểu: “Trăm năm trong cõi người ta/ Cái ngày khổ tận ắt là 

cam lai/ Chữ tài liền với chữ lai rai một vần” (Ngày mai). Thơ ông còn chứa 

đầy ngôn ngữ hài hước, tinh nghịch, suy tư, cảm thông, xót xa, tự do, phiêu 

bồng, ngông ngược: “Lọt thềm trận gió đi hoang/ Tồn liên ở lại xin làn dồn ra”, 

“Tôi gọi Cần Thơ là Cần Thở/ Cần Thơ ơi… cần thở đến bao giờ”... Thơ ông 

trộn lẫn giữa thanh và tục, giữa điên và tỉnh, thật và giả, hay và dở, truyền 

thống và hiện đại, thơ và đời, nghệ thuật và triết học, chân đế và tục đế, hiện 

thực và tâm linh... dưới sự chỉ đạo của tinh thần triết học duyên khởi, vô ngã. 

Đọc thơ ông, người ta cũng bắt gặp các từ ngữ triết học trộn hòa giữa Hy Lạp 

cổ đại, Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Nguyễn Du, đức Phật…: “Giả danh chân 

đế cũng rồi/ Giả danh tục đế đún đẩy lời cũng qua ?/ Trăm năm trong cõi 

người ta/ Lọ là Long Thọ lọ là Khổng Khâu?”; hoặc: “Em về mấy thế kỷ sau/ 

Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?/ Ta đi còn gởi đôi dòng/ Lá rơi có 

dội ở trong sương mù” (Mưa nguồn).  

Yếu tố Bình đạm trong thơ Quách Tấn rất điển hình với tư tưởng Thiền-Lão 

kết hợp, hướng về tự nhiên, yên tĩnh, tịch mịch, sâu thẳm, phong phú, uyên thâm. 

Đặc trưng ấy được thể hiện trong tập Mộng Ngân Sơn và Giọt trăng với ngôn 

ngữ và hình ảnh thơ rất mới. Thơ Quách Tấn tuy là thơ Đường luật nhưng ngôn 

ngữ lại đời thường bình dị, mang phong vị thơ cổ. Trần Văn Trọng trong bài 

“Quan hệ giữa hiệu ứng “dồn nén” và nghệ thuật “không bạch” trong thơ ca cổ 

điển Trung Quốc” [141] đã nhận xét ngôn ngữ cũng như thể thơ Quách Tấn sử 

dụng có sự kết hợp hài hòa Đông - Tây.  

Sau này, nhiều nhà thơ sử dụng những từ ngữ thông tục, từ ngữ của thời đại 

công nghệ thông tin kết hợp với cách nói hồn nhiên, nhân bản, tự tính. Đặc điểm 

này tạo nên tính mới trong ngôn ngữ thơ. Ngoài ra, mặt trái của cách dùng ngôn 

ngữ giải thiêng cũng vô tình làm mất đi tính nhiệm màu siêu nhiên khiến Phật 

giáo mang tính hiện sinh hơn là những trải nghiệm tâm linh, nhiều khi dễ dẫn đến 
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thái độ sống lạnh lùng bất cần (thường xuất hiện ở những nhà thơ ít chịu ảnh 

hưởng triết Phật).  

Có thể nói, thơ đứng trên phương diện nào cũng thể hiện tính kế thừa và 

phát triển từ quá khứ đến hiện đại, mới lạ mà vẫn thấm đẫm tinh thần dân tộc. 

Việc trộn hòa các ngôn ngữ không phải là mới lạ nhưng cái đặc biệt là dường 

như nhiều nhà thơ sử dụng nó như một cách thức, một phương tiện để chuyển tải 

thông điệp giáo lý trùng trùng duyên khởi. Mà trong lý duyên khởi, các pháp vốn 

vận hành một cách tự nhiên theo quy luật tương duyên của nó. Vậy nên việc các 

ngôn ngữ được hòa trộn một cách cố ý mà như vô tình, ngược lại vô tình mà như 

cố ý càng làm tăng thêm tính hấp dẫn, đặc biệt, lạ hóa mà vẫn hài hòa cho thơ. 

4.1.3. Ngôn ngữ thấm đượm chất thiền vô ngôn 

Ngôn ngữ thiền vốn là ngôn ngữ không lời, ngôn ngữ vô tâm, vô trụ, bản 

thể. Vì trong chân tâm Phật tính, ngôn ngữ không thể chuyển tải tận cùng được 

chân lý, không thể diễn tả cho đúng bản thể chân như. Với ảnh hưởng của triết lý 

Phật giáo, ngôn ngữ chỉ là phương tiện. Thơ siêu xuất mà vẫn không rời hiện 

thực cuộc đời, vô ngôn mà để tự phơi bày tất cả thực tánh pháp. 

Đức Phật ngồi thiền, thành đạo từ Ấn Độ, sau phương pháp thiền Phật giáo 

được truyền ra nhiều nước trên thế giới, đặc biệt Trung Hoa đã làm cho thiền Tổ 

sư Đại thừa phát triển rực rỡ. Khảo sát thơ Việt Nam từ 1945 đến nay, chúng tôi 

nhận thấy có một mạch ngầm thơ nhuốm màu thiền. Trong đó, thơ Nhất Hạnh kế 

thừa những truyền thống của thơ thiền Lý – Trần và cũng hiện đại hóa bằng 

nhiều ngôn từ tính Không tiêu biểu cho sự chuyển tải thiền một cách chuyên biệt. 

Đối với Nhất Hạnh, bản chất của một bài thơ cũng chính là thiền, làm thơ cũng là 

hành thiền, chuyển tải nội dung thơ thiền cũng là thiền. Ví dụ, trong bài Thơ từng 

ôm và mặt trời từng hạt, chất thiền trong thơ ông thể hiện ở sự chính niệm, tỉnh 

thức trong “từng bước chân thiền quán”, trong “từng dòng chữ”, từng hơi thở…  

Ở thơ Nhất Hạnh, tinh hoa của đời sống an nhiên, vô trụ, tỉnh thức… toát 

lên hết sức bình yên. Bằng đôi mắt giác ngộ, thiền sư thấy tất cả đều rỗng lặng 

trong sáng với bản thể chân như. Qua nghệ thuật thơ thiền sư, những ngữ âm, 
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nhịp điệu trong câu thơ và toàn bộ bài thơ được liên kết cả vô tình và hữu ý để 

chuyển tải tính vô nghĩa của chữ nghĩa so với triết lý giác ngộ giải thoát. Thi 

nhân nhận ra bản chất các pháp thế chỉ là một trong tự tánh: 

“Mặc ai xem đỏ xem đen 

Xem hồng xem lục tùy mang kính màu 

Viết chi? Viết để làm gì? 

Không gian ai nghĩ? 

Thời gian ai màng?”  

 (“Tôi” và “Ta”)  

Ngôn ngữ thơ Bùi Giáng chuyên chở nhiều triết lý uyên thâm trong tinh 

thần thiền vô chấp, vô ngôn, nhằm phơi bày cái chân nguyên của bản thể tính 

giác mà trăm vạn lời cũng không thể khai thác tận cùng. Trong thơ ông, ngữ âm, 

nhịp điệu, thanh âm trong câu thơ và toàn bộ bài thơ có sự liên kết dường như vô 

tình mà lại hữu ý, để chuyển tải tính vô nghĩa của chữ nghĩa so với triết lý giác 

ngộ giải thoát. 

“Khi thơ đẹp tới chín tầng 

Thì Nàng Thơ bỗng sượng sần cả ra 

Tha hồ thằng quỉ con ma xanh như dòng lệ 

Tới gùn ghè gạ gẫm mà hóa điên” 

(Nàng thơ đẹp) 

Trong bài Biểu tượng nguyên sơ, Bùi Giáng cũng diễn tả sự bất lực của 

ngôn ngữ, cái đẹp nằm ở trong sự im lặng vô ngôn, bình yên mà cảm nhận tất 

cả mọi trôi chảy của con người và vạn vật: “Tiếng nói xưa vang trên đầu ngọn 

lúa/ Vì ngôn ngữ ngày kia em để úa/ Bỗng lên lời bên mép cỏ như sương/ Cũng 

xanh như dòng lệ khóc phai hường”. Sử dụng các hình ảnh thiên nhiên đầy sống 

động “đầu ngọn lúa”, “mép cỏ như sương”, “xanh như dòng lệ” với triết lý vô 

thường, vô ngã, và âm hưởng thâm trầm chiêm nghiệm, lại pha chút bình yên tự 

tại của phong thái trữ tình khiến chất thiền vô ngôn hiện lên mềm mượt, đầy  
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xúc động, sâu lắng. Ở một bài khác, nhằm nhấn sự bất lực của ngôn ngữ trước 

giáo lý Phật, Bùi Giáng viết: 

“Hỏi tên? Rằng biển xanh dâu 

Hỏi quê? Rằng mộng ban đầu đã xa 

Gọi tên rằng một hai ba 

Đếm là diệu tưởng, đo là nghi tâm”  

                   (Chớp Biển) 

Hành động “hỏi tên” được hiểu như là người đang đi tìm chân lý, muốn tìm 

đến cái nguồn gốc tận cùng của sự thật, của sự giác ngộ. “Biển dâu xanh” nói lên 

sự mông lung, khó định hướng như vô minh ngập tràn khó vượt thoát. “Hỏi quê” 

cũng nhằm hướng đến truy tìm cái cội nguồn bản thể chân như, “mộng ban đầu đã 

xa” ý muốn nói từ vô thủy vô chung con người rời xa tính giác, bản thể chân như, 

Như Lai tạng, chân tâm của mình nên nghiệp thức vô minh khiến trôi lăn cuộc đời 

giữa bao tô vẽ mộng ảo nơi cõi đời giả tạm. Cho nên, “gọi tên rằng một hai ba/ 

đếm là diệu tưởng, đo là nghi tâm”. Vì cái tên tục đế đó nếu gọi hay đặt theo cách 

nào thì cũng đều mắc kẹt, không đúng trong pháp chân đế. Bởi vậy, việc đếm đo 

chẳng thể đi đến tận cùng của bản thể. Và ông nói, hãy thôi tư duy, hãy thôi truy 

hỏi, là đỉnh cao của thiền vô ngôn, nên từ bỏ mọi chấp trước, mọi hí luận.  

Chúng tôi xin dẫn một ví dụ nữa của thơ Bùi Giáng: “Thưa rằng nói nữa là sai/ 

Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào” (Chào Nguyên Xuân). “Nói nữa là sai” ý nhằm 

khuyên đừng vướng kẹt chữ nghĩa, hãy trở về với tựu tánh vô ngôn của thiền tính 

Không để cảm nhận diệu dụng của pháp tự vận hành. “Mùa xuân đang đợi” chỉ tính 

giác luôn có mặt, quan trọng mỗi người phải thực hành “đi vào” để kiểm chứng và 

thấy rõ. Tất cả đều rất sâu sắc và phù hợp với tư duy Phật học, mặc dù Bùi Giáng 

chẳng hề nhắc đến các danh từ Phật học. Rõ ràng, triết Phật trong thơ Bùi Giáng vô 

cùng uyên thâm, ảnh hưởng bởi tư tưởng “bất lập văn tự”, “ý tại ngôn ngoại”, vượt 

ngoài ngôn thuyết của Phật giáo. Ngôn ngữ thiền học vô ngôn nhằm trả lời cho câu 

hỏi: đừng nên bám víu vào các cách định danh của thế gian, từ vô thủy vô chung, 

trong bản thể tánh, mọi ngôn ngữ thế gian trở lên bất lực và không chính xác.  
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Ngôn ngữ thơ Phạm Thiên Thư vừa giàu chất tạo hình (“thi trung hữu họa”) 

của thơ cổ nhưng cũng mang tính “vô ngôn” của chân như, khiến trong thơ ông, 

mọi sự vật hiện tượng trở nên sinh động mà không hề vướng mắc, bởi những giây 

phút thiền làm sáng bừng tuệ giác. Phạm Thiên Thư để cho chữ nghĩa tự phơi bày 

bản chất cái đẹp vốn có của thơ trong ngôn ngữ bình đẳng vô phân biệt: “Cuộc đời 

chớp lóe mưa bay/ Càng đi càng thấy dặm dài nỗi không” (Xưa là giọt lệ). 

Đối với các nhà thơ am hiểu triết lý Phật, nghệ thuật thơ đều đầy đủ bình 

yên trong tự tánh, họ hiểu ngôn ngữ chỉ là phương tiện và thực nghiệm an lạc 

nằm trong cái vô ngôn. Chất thiền vô ngôn cũng không phải mới so với các nội 

dung thơ chuyên chở tinh thần Phật học như thời Lý - Trần. Qua việc đi kiếm tìm 

cái đẹp từ vỏ bọc ngôn ngữ, qua đó chuyển tải thông điệp giác ngộ. Cho nên vô 

ngôn mà không hề vô ngôn, không vô ngôn mà lại là ngôn thuyết, không ngôn 

thuyết mà cũng không phải là không ngôn thuyết. Thơ thiền vô ngôn hay là vậy, 

khó nắm bắt, khó hiểu nhưng khi hiểu rồi thì không cần nắm bắt mà tâm thức 

diệu dụng thì bất khả tư nghì, tất cả đều đẹp trọn vẹn màu nhiệm trong bản thể.  

Phật giáo không hẳn là một tôn giáo, một triết học theo cách định danh. 

Phật giáo nhấn mạnh việc dạy người ta phương châm hành động để chuyển hóa 

khổ đau mà không chú trọng đến phương tiện ngôn ngữ lý luận. Vì vậy, dễ thấy 

trong thơ hiện đại có khi ngôn ngữ được dùng như “trò chơi” nhưng thực sự đó 

lại là những dụng ý của tác giả nhằm làm giảm bớt tính nặng nề của khuôn mẫu, 

mục đích đưa tâm thức con người trở về với trực giác, hết sức nhẹ nhàng, tự 

nhiên và trọn vẹn trong bình an của cái biết không phân biệt. Cho nên, ngôn ngữ 

văn chương theo tinh thần Phật giáo cũng chỉ giống như “ngón tay chỉ trăng”, 

ngón tay là phương tiện, trăng là sự thật chân đế.  

4.2. Ảnh hưởng trong bút pháp  

4.2.1. Dùng biểu tượng để tạo nên tính đa nghĩa của thơ  

Thơ hiện đại dùng biểu tượng để diễn tả cái bất định; đưa độc giả đến cảm 

nhận nhiều cách hiểu mới, đầy sáng tạo, giúp mở rộng biên độ của hiện thực 

được khái quát trong tác phẩm. Với việc chuyển tải những ẩn nghĩa thâm thúy, 

biểu tượng mang đến tính đa nghĩa sâu sắc, làm đảo lộn thế giới trật tự đã được 
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xác định, giúp đặt lại vấn đề, vì vậy chuyển tải hấp dẫn các ý nghĩa Phật học cao 

siêu. Đôi khi biểu cũng được hiểu như là hình tượng, nhưng biểu tượng có cả “tái 

tạo” hiện thực và chiêm nghiệm hiện thực ở nhiều khía cạnh rộng hơn, vừa mang 

dấu ấn cộng đồng vừa mang dấu ấn cá nhân của chủ thể sáng tác. Vì vậy, biểu 

tượng mang tính chỉnh thể thống nhất, biểu đạt hiệu quả cao nhất và vượt qua các 

tầng nghĩa của ẩn dụ, phúng dụ. Tuy nhiên, không thể đặt ngang hàng biểu tượng 

với các hình tượng đa nghĩa khác của tác phẩm văn học như ẩn dụ hay phúng dụ. 

Trong thơ, mọi yếu tố đều có thể trở thành biểu tượng, rất phong phú, thú vị, đa 

tầng nghĩa… mà toàn vẹn. Nó đòi hỏi năng lực cảm nhận của người đọc, người 

diễn giải rất cao. Việc các nhà thơ dùng các biểu tượng in đậm, in nhạt, in 

nghiêng hay tự nhiên viết hoa một cách tùy tiện hoặc xuống dòng… cũng là dụng 

ý chuyển nghĩa cho thơ mang tính “ý tại ngôn ngoại”, trừu tượng, khái quát sâu 

rộng triết lý Phật. Vì vậy, hình thức biểu tượng này rất gần với ẩn dụ, hoán dụ. 

Bên cạnh những biểu tượng thể hiện ý thức chung của xã hội, còn in lại dấu ấn cá 

tính sáng tạo của nhà thơ.  

Bùi Giáng đặt nhiều tiêu đề cho thơ ông rất có dụng ý, phần nào giải mã ý 

nghĩa bên trong. Mưa nguồn là tập thơ đầu của ông. Đặt tên cho tập thơ cũng là 

dụng ý của tác giả. Trên thực tế, mưa nguồn là nơi xuất phát của các dòng nước 

theo các nhánh sông và đổ ra biển. Nước đầu nguồn sạch sẽ tinh nguyên nhưng 

chảy đến đồng bằng, đô thị thì càng dơ bẩn. Và ý nghĩa triết lý Phật trong thơ Bùi 

Giáng chính là chỉ cái nguyên thủy, vô chung, nguyên sơ của tánh giác bị nhiễm 

trần nên vọng tưởng điên đảo. Bùi Giáng cũng sử dụng nhiều hình ảnh trong 

sáng, tươi tắn, tự nhiên qua những dòng thơ mang đầy hơi hướng thiền như: 

“Mưa có tạnh nhưng chân trời còn mãi 

Những giọt sương là lệ ở trong mây 

Giòng sông đi cho nước nói ngàn ngày 

Rằng bể rộng không bến bờ em ạ”  

(Không đủ gọi)  

https://tudienwiki.com/an-du/
https://tudienwiki.com/hoan-du/
https://tudienwiki.com/ca-tinh-sang-tao/
https://tudienwiki.com/ca-tinh-sang-tao/
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Ngoài ra, thơ Bùi Giáng còn sử dụng rất nhiều những từ Hán Việt và thuần 

Việt chỉ bản nguyên tính giác, như: Nguyên Khê, ngàn, đất Thượng, Nguyên 

Xuân, Đười Ươi, Mọi Nhỏ, Lời cố quận, Tiếng gọi về… Tất cả nhằm diễn tả cái 

khao khát của tác giả muốn tìm trở  về với cội nguồn chân như. Nhiều hình ảnh 

thiên nhiên cũng được Bùi Giáng hình dung để diễn tả tính chất vô thường, mong 

manh, tạm bợ:  

“Những nhành mai sớm sương bên lá 

Những nhành liễu chiều gió bên cây 

Cũng lay lắt bởi đời xuân em ạ 

Thế nên chi anh cũng viết dòng này” 

(Những nhành mai)  

 “Những nhành mai”, “những nhành liễu” tượng trưng cho sự yếu ớt, thanh 

nhã, ngây thơ, đáng trân trọng nâng niu, vì nó là cái đẹp, là biểu tượng cho phái 

nữ. Bùi Giáng đặt các cụm từ tương đồng ý nghĩa đi liền với những hình ảnh 

cũng hết sức mỏng manh dễ mất, như “sớm sương bên lá ”, “chiều gió bên cây”, 

rồi ông chốt lại “cũng lay lắt bởi đời xuân”. Ý thơ muốn nhấn mạnh cái vô 

thường của tuổi trẻ, của con người, của vạn vật đất trời. Như vậy, sự thật, thanh 

xuân ai cũng muốn nâng niu giữ gìn nhưng cuộc sống khó có thể theo ý mình. Vì 

cuộc đời bể khổ, nhiều vô thường, nhiều mâu thuẫn, nhiều bất toại ý. Bùi Giáng 

đã rất thành công khi sử dụng các ẩn dụ đa nghĩa để chuyển tải tư tưởng Phật 

học, tinh thần thiền vô trụ. 

“Tay lẩy bẩy níu gì xuân bay biến 

Ô thiều quang ! Làn nước cũ trôi mau 

Em đi lên vói bắt mấy hương màu 

Miền đất Thượng có mấy bờ hoa mọc 

Xa biệt lắm Mưa Nguồn trên mái tóc 

Đã mấy lần thổi lạc lệ lưa thưa”  

(Giã từ Đà Lạt)  
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Trong ý thơ của ông, “xuân” biểu tượng cho chân như, cái đẹp vĩnh hằng, 

cái khởi nguồn; “bay biến” ý chỉ sự vô thường; “tay lẩy bẩy níu gì” ý chỉ nghiệp 

lực con người rất khó để đi ngược dòng đời để trở về với mùa xuân tinh khôi; 

“miền đất Thượng” chỉ cảnh giới trên cao đẹp; “mưa nguồn” chỉ cội nguồn ban 

sơ...  Tất cả đều ước mơ tìm về bản lai diện mục, tìm về chân như Phật tính. 

Với cặp mắt thông tuệ, Bùi Giáng quan sát thấy vạn vật có mặt ở trong nhau 

một cách bình đẳng. Để nhằm diễn đạt cho ý niệm giác ngộ, thơ ông thường xuất 

hiện những câu nói thường nhưng mang đầy nghĩa bóng, mang tính đa nghĩa sau 

các dòng chữ tưởng như thô kệch không có gì lưu tâm: “Xin chào nhau giữa con 

đường/ Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau” (Chào nguyên xuân). Ở 

đây, “xin chào nhau” có thể hiểu như là cái chết hay là sự chia ly đến; “giữa con 

đường”  được hiểu như là sự vô thường ập đến bất thình lình hay là những cái 

đang diễn ra “đương là”; “xin chào nhau giữa con đường” còn mang ý nghĩa như 

là sự vui vẻ đồng hành cùng nhau; mà cũng được hiểu như là chào nhau giữa lúc 

đang kết duyên nhưng vì nhận ra không hợp thì dừng lại tan rã. 

Viên Minh cũng sử dụng một loạt hình ảnh ẩn dụ, ước lệ quen thuộc trong 

thơ cổ nhằm ứng dụng ý nghĩa cao sâu của thiền học vào đời sống thường hằng. 

Hình ảnh thuyền, biển, người chèo thuyền, sóng to bão lũ, vững tay chèo... luôn 

là những hình ảnh hàm nghĩa cho sự tu tập của hành giả. Những hình ảnh này 

còn ngầm khích lệ tinh thần bồ-tát đạo nhập thế cứu đời của người tu. Viên Minh 

đã chuyển tải trong chất thiền vô ngôn hết sức đặc biệt mà cao thâm trong phong 

thái thiền sư tự do, an nhiên, vô trụ: 

“Sư chèo thuyền đi đâu 

Ta chèo ra biển cả 

Đâu không là biển cả 

Sao phải nhọc công chèo” 

(Hạnh nguyện)  

Nếu như ẩn dụ hướng đến sự tương đồng, ngầm ẩn thì biểu tượng nhấn 

mạnh đến sự quy ước và vượt qua cả sự quy ước để hướng đến liên tưởng, tưởng 
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tượng. Ý ở ngoài lời bao giờ cũng hay, giúp người đọc tự chiêm nghiễm và suy 

nghĩ sau khi đọc. Thơ Phạm Thiên Thư, Bùi Giáng, Nhất Hạnh, Viên Minh, Như 

Huyễn Thiền Sư, Mặc Giang, TK Thiện Hữu, Như Nhiên Thích Tánh Tuệ… thể 

hiện sâu sắc chất thiền, chất triết học Phật giáo qua các hình thức biểu tượng (có 

khi được dùng ngay trong cách thể hiện một bài thơ) bằng cách viết hoa tưởng 

chừng như bừa bãi. Ví dụ trường hợp Bùi Giáng viết: “Miền đất Thượng có mấy 

bờ hoa mọc”, “Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân”, “Mọi là Em, Mọi 

Sơ Xuân”... Thích Nhất Hạnh cũng viết hoa theo kiểu này để tạo ấn tượng thị 

giác, nhưng thực ra là có dụng ý. Vì tác giả muốn nhấn mạnh tính biểu tượng của 

tư duy giác ngộ: “Em không phải Tạo Sinh mà chỉ là Biểu Hiện” (Trường ca 

Avril). Cách viết hoa này khơi dậy thông điệp về Phật học. Vì với cảm quan của 

người tỉnh thức, ông thấy tất cả đều màu nhiệm; vạn vật hữu hình và vô hình thể 

nhập trong nhau; tất cả đều bình đẳng trước lòng từ bi thương yêu rộng lớn vô 

phân biệt. Thơ Như Huyễn Thiền Sư cũng viết hoa kết hợp với các dấu câu rất ấn 

tượng nhằm diễn đạt tính chất vô ngôn và sự hạn hẹp của câu chữ: “Nhìn bên 

hiện tượng: Nhân duyên…/ Trông về bản thể rõ là: Nhất chân” (Chân vọng 

không hai), hay “Giác mê là chuyện của người/ Thỉ chung PHẬT TÁNH chẳng 

rời chúng sanh” (Hỏi trăng). Và trong nhiều bài thơ khác ông cũng viết một loạt 

các dấu hỏi, dấu ba chấm, dấu chấm than để nhấn mạnh đến sự biểu hiện nội 

dung qua hình thức gây chú ý. Nó giống như là biểu hiện của thiền vô ngôn 

không muốn nói mà buộc phải nói, nói rồi mà cũng không muốn vướng. Xem 

qua hình thức này tưởng như là sự rối bời của tâm lý nhưng lại hết sức chân thật 

trong sự vận hành của pháp thực tính: “Bỏ? không được! Lấy? lại càng không 

được!/ Vạn pháp vốn không, lấy…bỏ…cái chi chi…?” (Lấy bỏ), hoặc “Rõ ràng 

Phật tổ chẳng ai xa!/ Phật: người, người: Phật bởi tâm ta!/ Chớ cầu, khỏi khấn, 

đừng xin xỏ…!/ GIÁC Phật MÊ phàm ấy vậy thôi!” (Khói lam chiều). 

Trong thơ Việt Nam hiện đại từ 1945 đến nay ảnh hưởng bởi triết Phật có 

những cách nói, kể, hội thoại, miêu tả, dùng biểu tượng… theo hướng tự do, tự 

nhiên, không khuôn mẫu sáo rỗng, tưởng chừng như quá đỗi bình dân nhưng lại 

truyền đầy cảm hứng đồng sáng tạo. Vì vậy, thơ không chỉ tiếp tục truyền tải 
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phương thức đánh thức trực giác cho sự giác ngộ của người đọc về tinh thần Phật 

học mà còn khiến thơ sinh động hơn bởi sự trộn hòa nhiều âm hưởng (trái ngược 

truyền thống và hiện đại nhưng vẫn thống nhất trong cách tiếp nhận). Có thể nói, 

nội dung triết Phật thời này cũng lưu giữ lời Phật dạy, có điều diễn đạt và truyền 

cảm hứng như thế nào là ở cách sáng tạo của tác giả, họ đã đạt khá nhiều thành 

công trong việc vận dụng ngôn ngữ thời đại để chuyển cảm hứng. Dù câu thơ hay 

bài thơ rất dài nhưng một số từ ngữ và câu chữ luôn có điểm nhấn, lấp lánh đồng 

sáng tạo. Và chỉ cần vậy là đủ để chuyển tải điều mà tác giả muốn nói. 

4.2.2. Sử dụng hình ảnh mang tính giác ngộ 

4.2.2.1. Hình ảnh con người giải thoát 

Hình ảnh con người xuất hiện trong thơ dù là tâm thái thiền gia hay người 

cư sĩ đều chân thật, mong muốn hướng đến những điều tốt đẹp, xả ly và đạt đến 

sự an nhiên. Ngoài những nhân vật siêu xuất như Phật, Bồ-tát…, thơ thiền hiện 

đại vẫn phảng phất nhân vật quần chúng có tinh thần giải thiêng, có khả năng 

giác ngộ thiền tại mọi nơi mọi lúc.  

Bùi Giáng thán phục tam minh lục thông của đức Phật. Dấu ấn lịch sử Phật 

ngồi thiền suốt 49 ngày dưới cội bồ-đề để chiến thắng nội tâm và ngoại cảnh 

cũng được ông khắc ghi nhắc đến trong thơ. Phật chỉ ngồi một chỗ mà có thể 

“thấy từ ngoài vào trong”, nhưng cũng vô trụ “thấy mà chẳng thấy” vì Như Lai là 

không đến đi, không động tĩnh, bình yên và thể nhập, là chân không diệu hữu. 

Phật đã thành đạo và luôn cứu độ chúng sinh. 

Ở Bút Nở Hoa Đàm, nhà thơ Vũ Hoàng Chương cũng viết về Phật Quan 

Âm từ bi, “thương kiếp đọa đầy”. Hình ảnh Quan Âm cầm nhành dương liễu rưới 

nước cam lồ có thể hóa hiện làm nhiều thân cứu giúp chúng sinh rất thân quen 

với người Phật tử và tâm thức dân chúng, là nơi quay về nương tựa của những 

người con Phật trong những hoàn cảnh khó khăn. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 

phẩm “Phổ Môn” đã nói rất rõ công lực và hạnh nguyện của Quan Âm. 

“Bụt động lòng thương kiếp đọa đày 

Hóa thân làm tuyết bốn trời bay 
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Hóa sen trăm cánh, cây ngàn trượng 

Giọt tịnh bình xoa dịu đắng cay”  

(Bút Nở Hoa Đàm) 

“Tuyết” vốn là một biểu tượng trong thơ cổ, nhằm nói đến sự trong trắng 

nhưng dụng ý thơ Vũ Hoàng Chương còn là muốn hướng đến một thế giới 

thuần khiết của Phật giáo; “tuyết bốn trời bay”, ý chỉ hạnh nguyện cứu vớt của 

Phật Quan Âm tỏa khắp bốn đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a-tu-

la. “Hoa sen” tượng trưng cho sự thanh tịnh. Quan Âm chính là Bồ Tát có ngàn 

mắt ngàn tay được Phật giáo Đại thừa tạc thờ trong tư thế đứng hay ngồi với  

bình dương liễu, cho nên Vũ Hoàng Chương nói đúng ý nghĩa “Giọt tịnh bình 

xoa dịu đắng cay”.    

Trần Quê Hương cũng làm sống dậy và linh thiêng hóa hình ảnh Phật, Bồ-

tát trong tinh thần nương tựa, cứu độ, tôn kính, tin tưởng: “Quan Âm Bồ Tát cứu 

tai nàn/ Mẹ con được thoát cơn nguy khổ/ Bịnh tật tiêu trừ con tạ ân” (Đêm sao 

biển lặng). Phạm Thiên Thư cũng viết về oai lực của Bồ Tát Quan Thế Âm sẵn 

sàng cứu giúp và qua đó gửi gắm tình yêu thương vô tận đến nhân loại: “Ứớc chi 

ta có nghìn tay/ Xoa vơi bệnh khổ - cõi này thành thơ/ Thêm nghìn mắt để làm 

thơ/ Trái tim tịnh thủy - còn nhờ Quan Âm” (Tặng). Thái độ sống tích cực luôn 

cần thiết với tất cả mọi người ở mọi phương diện và hoàn cảnh giác nhau. Sống 

tích cực cũng chính là triết lý từ bi hỉ xả, là tinh thần Bồ Tát đạo. 

Thơ bản chất nó không chỉ là cái đẹp của ngôn từ mà còn là đặc trưng riêng 

của cảm xúc tác giả gửi gắm. Phạm Thiên Thư nhạy cảm quan sát tỉ mỉ nhân vật 

của mình sâu sắc, có khi ông hóa thân vào nhân vật để thể hiện cảm xúc. Thơ ông 

bắt gặp phong thái bình yên thanh cao của người xuất gia thẩm thấu vào thiên 

nhiên qua những hình ảnh giản dị mà sâu lắng, âm hưởng thiền tràn ngập không 

gian: “Ni về khép cửa chùa tu/ Sớm mai mở cổng quét thu vườn hồng/ Thu vươn 

ngọn chổi đôi bông/ Thoảng dâng hương lạ bướm vòng cánh duyên” (Động hoa 

vàng). Và Thích Thiện Hữu chia sẻ nếp sống phạm hạnh của tu sĩ: “Đời tu sĩ là 

hành trình lội ngược/ Giữa hơn thua, giữa thù hận ương hèn/ Giữa tỵ hiềm, giữa 
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ích kỷ, nhỏ nhen/ Vẫn thanh thoát lao mình về phía trước” (Hành trình lội 

ngược). Tiểu Viên cũng tái hiện hình ảnh những người con Phật như những vị 

Bồ-tát sống đi vào đời ban vui cứu khổ: “Thương thầy xuôi ngược đa mang/ Bao 

nhiêu Phật sự đảm đang một mình/ Thuyền từ cứu khổ chúng sinh/ Pháp lành ban 

bố tâm linh khơi nguồn” (Nhớ thầy 1). Đôi mắt của người tu học Phật thấy sư 

trưởng, thầy Tổ không khác gì Phật sống. Niềm tin tưởng và nhất nhất “y giáo 

phụng hành” là nét đặc trưng của nếp sống thiền môn. Vì sư trưởng là người đại 

diện cho Tăng, lưu giữ lời Phật dạy.  

Trần Quê Hương đã nhắc đến Đường tăng Huyền Trang (Trung Hoa) sang 

Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh, khiến người ta dễ liên tưởng đến phim Tây du kí. 

Tuy phim ảnh thường nhuốm màu hư cấu, không lột tả hết được lịch sử trân 

truyền của Phật giáo, nhưng phần nào cũng mang ý nghĩa giới thiệu: “Đại Từ Ân 

tự - Trân Huyền Tran/ Vạn thuở lưu danh - hạnh Đường Tăn/ Tam tạng tôn kinh 

tròn chí nguyện/ Hoằng truyền nhân thế...” (Đại từ Ân tự). Không chỉ là nhắc đến 

Pháp sư Đường Huyền Trang trong thơ, Trần Quê Hương còn tiếp tục nhắc đến 

Đạo Tuyên luật sư. Từ phương pháp tu giới - định - tuệ mà chư Tổ truyền trao, 

Trần Quê Hương thể hiện niềm thành kính: “Đã quyết tu rồi - Sắc thị không/ 

Uống ăn thức ngủ... chẳng cầu mong/ Ngày đêm quán niệm... lòng an trụ/ Tứ 

hạnh Di Đà... nhiếp luật tông!” (Đạo Tuyên Luật sư). Thơ cho thấy, các tu sĩ chân 

chính dấn thân luôn lội ngược dòng trong tinh thần Bồ Tát đạo, thương chúng 

sanh một cách bình đẳng, nhiều bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của người tu sĩ xuất gia 

qua những hình ảnh hết sức tiêu biểu, chọn lọc. 

Trong thơ ảnh hưởng bởi triết Phật, hình ảnh con người xuất hiện không chỉ 

là Phật, Bồ Tát, Thánh nhân, chư Tăng Ni mà còn có cả những người cư sĩ, nhân 

vật trữ tình (chủ thể tác giả) mang tâm thái tỉnh thức. Trịnh Công Sơn đã nói lên 

thân phận con người qua những câu thơ vừa gần gũi, vừa lạ lùng, buồn mà thanh, 

thể hiện tư duy của mình về cuộc đời hợp tan trong quy luật duyên khởi. Trong ca 

từ, ông cho thấy thái độ giác ngộ tỉnh thức của mình trước cuộc đời hư ảo, trân 

trọng và cảm thông đến tất cả: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm 

gì em, biết không?/ Để gió cuốn đi!” (Để gió cuốn đi); ông nguyện sống yêu đời, 
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yêu người tha thiết: “Thôi xin ơn đời/ Trong cơn mê này/ Gọi mùa thu tới/ Tôi đưa 

em về/ Chân em bước nhẹ/ Trời buồn gió cao/ Đời xin có nhau” (Hạ trắng).  

Như vậy, điểm chung có thể thấy hình ảnh con người dù là thánh hay phàm 

đều mang tâm thái nhẹ nhàng, thanh thoát. Tất cả đều hiện lên chân thành, tự nhiên 

và trọn vẹn với nhân duyên hoàn cảnh của từng nhân vật. Âm hưởng thơ mang đến 

cảm giác thoái mái và khiến người tiếp nhận có nhiều ấn tượng tốt với nhân vật cả 

về hình tướng và tâm tưởng. Bởi chính tính thiện, sự trong sáng, an lạc, bình yên 

của thiền và của tâm thức giải thoát đã truyền cảm hứng đến người đọc. 

4.2.2.2. Hình ảnh mái chùa quê hương và tiếng chuông chùa  

Từ xưa, tiếng chuông chùa luôn là biểu tượng của Phật giáo, âm thanh tiếng 

chuông nhắc nhở chúng sinh về tính giác. Tiếng chuông trong thơ Nhất Hạnh 

thấm đẫm từ bi: “Tràn rồi, mười phương nghe tiếng chuông/ Khuya hãy chắp tay 

quán từ bi/ Cho mật ngọt nơi trái tim ứa thành cam lộ” (Quán tưởng). Thiền sư 

mô tả tiếng chuông chùa trong mọi ý nghĩa tu tập: “Dậy đi chú tiểu, dộng 

chuông,/ Cho hồn vơi bớt nỗi buồn mênh mông/…/ Dậy đi thôi, tiếng chuông 

linh/ Chú khua lên, với giọng kinh ngọt ngào” (Dậy đi chú tiểu). Tiếng chuông 

chùa của Nhất Hạnh trong đêm giao thừa cũng tha thiết đầy linh thiêng: “Boong, 

boong…/ Bốn phía thấp thoáng những ngọn đèn của xóm làng trở dậy cúng giao 

thừa/ Có lẽ cửa nhà nào cũng mở rộng/ Núi đồi mất hẳn vẻ hoang dại, trở nên 

hiền lành/ Tiếng đại hồng chung oai nghiêm và ấm áp đã xua đuổi những bóng 

hình sợ hãi và đánh tan u tịch/ Đại hồng chung vẫn khoan thai điểm từng tiếng 

rành rọt/ Âm thanh ngân dài, ấm áp và thuần hậu…” (Tiếng chuông giao thừa).  

Thơ Quách Tấn cũng thể hiện sự ám ảnh tiếng chuông chùa một cách trong 

sáng hồn nhiên: “Chùa ẩn non mây trắng/ Bóng in hồ liễu xanh/ Mai chiều chuông 

đã tạnh/ Vòng sóng còn long lanh” (Tiếng ngân trích trong Giọt trăng). Như 

Huyễn Thiền Sư cũng viết về tiếng chuông chùa trong cảm hứng thức tỉnh: “Xa 

nghe văng vẳng tiếng chuông chùa!/ Lặng lẽ rừng thông bóng nhặt thưa/ Cảnh tịch 

tâm không trăng tuệ sáng/ Xóa tan tam độc áng mây mù!” (Dưới bóng trăng). Với 

Trần Quê Hương, âm thanh tiếng chuông còn là phương tiện đưa người đến với 
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đạo: “Chuông chùa văng vẳng/ Ngân thanh thoát/ Đưa khách hữu duyên đến Phật 

đường” (Chân trời tha hương). Ni sư Diệu Không cũng cảm nhận sâu sắc bài học 

của pháp tỉnh thức từ âm thanh tiếng chuông: “Hư không vang dội tiếng chuông 

rền/ Thế giới ba ngàn phá hữu biên/ Thanh vận luân lưu tiêu nghiệp chướng,/ Pháp 

âm giác tỉnh nghiệp oan khiên” (Cảm tác hồng chung).  

Hình ảnh mái chùa với tiếng chuông vang lên vào mỗi buổi sáng sớm và chiều 

tối cũng là thể hiện nhịp sống quê, thể hiện mái chùa của quê hương Việt Nam luôn 

gắn bó với văn hóa Việt, cũng là thể hiện tấm lòng hướng thiện, yêu mến cái đẹp 

cuộc sống, gửi gắm nhiều tâm sự thầm kín về cuộc sống an vui viên mãn. 

4.2.2.3. Hình ảnh thiên nhiên  

Thiên nhiên luôn là những đề tài hấp dẫn cho các nhà thơ thăng hoa, rất khó 

để dùng ngôn ngữ chuyển tải triết lý Phật học, nên các hình ảnh thiên nhiên cũng 

là phương tiện chở đạo. Hình tượng thiên nhiên qua thơ giúp căng mở các giác 

quan trong sự thức tỉnh về vô thường, vô ngã, khổ đau; khích lệ tinh thần sống 

buông bỏ và thể hiện thái độ sống yêu thương; đề cao hạnh phúc trong từng 

khoảnh khắc là vô cùng quan trọng.  

Hình tượng thiên nhiên trong thơ Nhất Hạnh rất sống động, luôn có hồn, tác 

động mạnh đến các giác quan (nhất là thị giác, xúc giác và ý thức tư duy). Thiên 

nhiên trong thơ thiền hiện đại như tự phơi bày, trình diễn qua hình ảnh ngôn từ: 

“Nắng chở trên cánh/ Ong tới trút Ấm lên đài hoa/ Thơ theo nắng về rừng xa 

uống Mật/ Tưng bừng xôn xao, bướm ong về chật đất/ Nắng làm nên khúc Múa, 

thơ làm nên lời Ca/ Mồ hôi giọt xuống đất khô, thơ bay trên luống cày” (Thơ 

từng ôm và mặt trời từng hạt). “Nắng”, “ong”, “hoa”, “thơ”, “bướm ong”, “đất”, 

“khúc múa”, “lời ca”, “mồ hôi”, “đất khô”, “thơ bay”, “luống cày”… là một loạt 

các hình ảnh thiên nhiên được vận dụng trong thơ Nhất Hạnh một cách tự nhiên 

trong sự tương duyên và hoan hỷ. Thơ ông cho thấy bức tranh thiên nhiên trọn 

vẹn ở một vùng quê Việt Nam giản dị mà đầy âm thanh màu sắc và thơ chính là 

người (dù yếu tố con người không xuất hiện). Bức tranh thiên nhiên và con người 

hòa quyện vào nhau trong hiện tại với mọi cung bậc cảm xúc, trên hết là sự chấp 
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nhận một cách tích cực cuộc sống, thể nhập để cảm nhận cái đẹp trong sự tương 

duyên. Hình ảnh thơ Nhất Hạnh vì vậy bình dị nhưng không hề đơn giản, đằng 

sau ngầm ý của thiền tỉnh thức.  

Thiên nhiên trong thơ Phạm Thiên Thư cũng vô cùng sống động, thẩm thấu 

sắc thái thiền, hướng về vô ngã, thể nhập: “Sự huyền bí của rừng cây/ Mãi còn là 

một bậc thầy cao sâu/ Khúc ca cầm thú nhiệm màu/ Vẫn là ngôn ngữ ban đầu 

linh thiêng” (Căn gác tịch mịch cuối chân đồi ấp đông). Trong Động hoa vàng, 

ông tâm sự về cái thấy của mình: “Hay cõi giới tâm thức nguyên sơ/ Là khu rừng 

màu nhiệm/ Nơi trú ngụ của mọi cỏ hoa/ Là chân trời bát ngát/ Chốn reo ca của 

những cánh chim trở về” (Động hoa vàng). Có thể thấy, thiên nhiên rất phong 

phú trong Động hoa vàng của Phạm Thiên Thư dài 400 câu lục bát; âm thanh, 

màu sắc, trời mây, con người, muôn vật, cùng hòa điệu vào nhau vận động tương 

duyên: “Bướm theo mấy luống hoa vờn/ Đồi thông xa vọng tiếng đờn nao nao” 

(Kinh Hiền), “Cành đào rung nhẹ phiến tơ/ Cánh chuồn theo gió cũng hờ hững 

bay” (Kinh Hiền), “Lúa xanh ngăn ngắt đồng quê/ Tiếng ai gọi nghé trên đê vọng 

dài” (Kinh Hiền).  

Thơ Nguyễn Đức Sơn cũng luôn gắn liền với hình ảnh thiên nhiên. Sinh 

thời ông thích chọn sống nơi rừng núi đầy yên tĩnh. Thiên nhiên luôn là nguồn 

cảm hứng cho thơ ông thăng hoa, đượm hương vị thiền. Trong ý nghĩa giác ngộ, 

thiên nhiên còn là nơi hướng đến bình yên, tịnh lự, chân nguyên trong tâm hồn 

thi nhân. Cho nên, không thấy lạ khi ông đặt bút hiệu của mình là Sơn Núi, Sao 

Trên Rừng và không lấy làm ngạc nhiên khi ngay cả các tên con của ông, ông 

cũng đặt rất gần gũi với thiên nhiên đầy tính thiền, như: Thạch, Thảo, Thủy, Vân, 

Yên, Lão, Không, Phương Bối, Tiểu Khê. 

Ngoài ra, có thể khảo sát thêm các hình ảnh thiên nhiên được chuyển tải 

đậm tư tưởng tỉnh thức trong thơ Quách Thoại với bài Hoa thược dược. Bài thơ 

mượn hình tượng hoa nở để nói lên sự nhiệm màu của vạn hữu và cái đẹp tinh 

khôi của sức lan tỏa cái đẹp giữa đất trời:  

“Đứng yên ngoài hàng giậu 
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Em mỉm nụ nhiệm mầu 

Lặng nhìn em kinh ngạc: 

Vừa thoáng nghe em hát 

Lời ca em thiên thâu 

Ta sụp lạy cúi đầu”  

(Bông thược dược) 

Trong vô ngã thể nhập và bình yên “đứng yên ngoài hàng giậu”, “lặng nhìn 

em kinh ngạc”, thi nhân thấy mọi vận động “ta” và “em” (hoa thược dược) không 

có khoảng cách; đôi khi “em” còn vượt lên trên cả “ta” hay “em” chính là cái đẹp 

bản thể trọn vẹn, và “em” chính là cái đẹp cho “ta” hướng đến. Có thể thấy, thiên 

nhiên được diễn tả sinh động trong cái bản nguyên chính là ý nghĩa triết học Phật 

giáo nhằm thấy ra tự tánh trong sự - lý viên dung. 

4.2.3. Bút pháp liên tưởng hướng đến duyên khởi  

Nghệ thuật thơ dưới ảnh hưởng triết Phật đọc thoáng qua tưởng chừng được 

tạc lên bởi những hình ảnh rời rạc, nhiều kết hợp tưởng chừng như vô lý, những 

cấu trúc dường như không logic vì mang đầy lát cắt mập mờ… thế nhưng dưới 

lăng kính triết Phật, tất cả đều phản ánh thơ như cuộc đời nguyện vẹn trong bản 

thể. Vì tất cả do duyên khởi tạo thành nên không có gì là thực thể, không có gì 

phải can thiệp hay phản kháng, chỉ cần bình yên ngắm nhìn để nhận ra cái 

nguyên lý duyên sanh vạn hữu. Có thể nói, bút pháp liên tưởng không phải là 

mới và liên tưởng tương duyên thì lại vừa mới lại vừa cũ, nó pha trộn nhiều đối 

tượng và nhất là dưới góc nhìn ảnh hưởng Phật giáo trong thơ hiện đại thì phát 

hiện này của luận án có thể là lần đầu. 

Thông qua các hình thức nghệ thuật, tính cách tân, “lạ hóa” được thể hiện 

khá sâu sắc ở thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Nguyên nhân bắt nguồn từ thiền 

thời hiện đại. Tạm hiểu “lạ hóa, tức là mang trả lại sự hồn nhiên, sự tinh khôi cho 

ngôn ngữ, tức là coi trọng tính độc đáo, sự sáng tạo, cá tính, phong cách…, 

những phẩm chất đích thực của văn chương” [155, tr.166]. Trong bài thơ mở đầu 

tập Đá trắng chiêm bao, Minh Đức Triều Tâm Ảnh đã cụ thể hóa quá trình sáng 
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tạo bằng hình ảnh ấn tượng: “Sáng tạo là khổ hạnh/ Trong đêm tối miên trường/ 

Có đốm lửa vô biên/ Cháy trên đầu ngọn bút” (Sáng tạo). V. Shklovski giải thích 

cho việc cách tân các hình ảnh trong thơ là “chính vì để trở lại cảm giác về cuộc 

sống, để cảm nhận được các sự vật (...), đem lại cảm nhận sự vật như đã nhìn 

thấy mà không phải đã nhận biết nó, thủ pháp của nghệ thuật là thủ pháp lạ hóa 

các sự vật và là thủ pháp tạo ra một hình thức” [155, tr.151]. Ở cõi thơ Minh Đức 

Triều Tâm Ảnh, những hình ảnh: gió, trăng, mây, nước, núi, sông, rừng, cỏ, hoa, 

chim, bướm, ngồi thiền, chùa, hương đăng… được “lạ hóa” bằng những ý niệm 

mới. V. Shklovki còn phát hiện ra lạ hóa “không gọi sự vật bằng tên của nó, mà 

mô tả nó như được nhìn thấy lần đầu, còn cái ngẫu nhiên như cái xảy ra lần đầu 

thì được dùng để mô tả sự vật không phải theo tên gọi các bộ phận của nó như đã 

được chấp nhận, mà gọi chúng như những bộ phận tương ứng khác trong các sự 

vật được gọi” [155, tr.151]. 

Phạm Thiên Thư đã thi hoá những bộ kinh Phật cốt yếu, Việt hóa 10 bài 

Đạo ca mang cảm hứng thiền Phật giáo sâu lắng mà sau này Phạm Duy phổ nhạc. 

Thơ ông nhiều hình ảnh độc đáo mới mẻ nhưng cũng rất gần gũi, dễ tiếp cận qua 

nguyên lý nhân duyên, diễn tả cái thanh tao, thiện lành, siêu xuất của đạo Phật: 

“Một đêm nằm ngủ trong mây/ Nhớ đâu tiền kiếp có cây hương trời/ Cây bưởi 

trắng ngát hương đời/ Nụ là tay Phật chỉ người qua sông” (Động hoa vàng). Hình 

ảnh “nằm ngủ trong mây/ nhớ đâu tiền kiếp có cây hương trời” khiến liên tưởng 

đến các kiếp sống ở những cảnh giới cao khi a-lại-da thức nhớ lại trong giấc mơ. 

“Cây bưởi trắng/ ngát hương đời” liên tưởng đến những điều giản dị thanh tao có 

sức phụng hiến rất lớn, bởi màu trắng tượng trưng cho thanh tịnh, hương bưởi 

giúp người ta suy tưởng ngay đến các vùng quê Việt Nam. “Nụ là tay Phật/ chỉ 

người qua sông” liên tưởng nụ hoa bưởi màu trắng thơm trên tay Phật là hương 

pháp giúp người vượt thoát qua biển vô minh để tất cả cùng được giải thoát, cùng 

được sống trong các cảnh giới cao. Khung cảnh thơ Phạm Thiên Thư còn mở ra 

yên bình, trong trẻo, giúp người đọc liên tưởng đến các điều lành. Ở đó, mối 

quan hệ tiệm tiến giữa thời gian - không gian - con người - vạn hữu là trường liên 

tưởng đến những chuyển hóa cao đẹp trong thân tâm khi “tam nghiệp” của con 



129 

người chịu thay đổi. Bút pháp liên tưởng cho thấy sức mạnh triết Phật giáo có 

khả năng tác động lên tư duy con người. Bằng niềm tin, thơ ông cho thấy người 

xấu cũng có thể tốt lên nếu tu tập, người làm điều lành sẽ có nhiều âm đức… vì 

tất cả đều bình đẳng trong tính Phật: 

“Rằng Ngài: “Thưa tự đâu sang”  

À! À! Tìm trái hồng hoang quên về 

Phải chăng “Ngài ở giấc mê”? 

Hình như “mê – ngộ” đều chê bỏ mình!”  

(Tặng)  

Nhiều bài thơ của Nhất Hạnh có nói đến các thuật từ Phật học, đến các biểu 

tượng của Phật giáo nhưng cũng nhiều bài không thấy nhắc đến và cũng không 

thấy mô tả cặn kẽ về chùa chiền, đúc rút những tư tưởng từ kinh Phật. Mà trong 

quy luật vận hành của triết lý duyên khởi, luân hồi, vô ngã, nhân quả, ông để mọi 

sự vật hiện tượng diễn ra trọn vẹn trong mối liên hệ tương duyên giữa ba chiều 

quá khứ - hiện tại - vị lai: 

“Trên đường đi em bảo em đã trải qua muôn triệu  

kiếp luân hồi sinh diệt 

đã từng làm bão lửa trên không 

đã từng đem thân đo tuổi núi tuổi sông 

làm cỏ làm cây 

làm sinh vật đơn tế bào 

làm đóa hoa diễm tuyệt. 

nhưng đôi mắt em nhìn tôi sáng nay  

lại chứng minh rằng em chưa bao giờ từng chết”  

(Người hành khất năm xưa còn đó)  

Cuối cùng, cao hơn hết, Nhất Hạnh từ ý nghĩa hiện thực về liên tưởng thay 

hình đổi dạng đã chỉ ra sự thật tất cả đều sai lầm khi luôn vọng tưởng quá khứ hoặc 

suy tư về tương lai mà bỏ quên hiện tại; liên tưởng đến sự nguy hiểm khi chấp dính 
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ý niệm, nhất là ý thức phân biệt mà đi tạo nghiệp, dẫn dắt trong vòng luân hồi. Vận 

hành của quy luật duyên sanh sẽ dừng lại khi thấy ra bản chất tánh Không. 

Thơ Bùi Giáng cũng mang đậm tính liên tưởng, từ chữ này ông liên tưởng 

đến những chữ khác và nhiều chữ khác nữa… để chuyển tải thông điệp cuộc đời. 

Tuy thơ ông có triết học hiện sinh, Phật giáo, phân tâm học, tượng trưng, siêu 

thực... nhưng tất cả dường như đều xuất phát từ một bản thể. Vì biết rằng ngôn 

ngữ chỉ mang tính chế định nên ông làm thơ như để cho người đọc tự liên tưởng, 

khai thác, so sánh giữa pháp thế gian và xuất thế gian. 

“Con từ viễn tượng chiêm bao 

Nhìn ông như thấy muôn sao trên trời 

Ông từ vĩnh viễn trùng khơi 

Về đây thăm viếng chút thôi con à”  

(Tuôn tuôn)  

Ông tài tình dùng một loạt các ngôn ngữ khác nhau nhưng lại có sự chuyển 

hóa kì ảo cho nhau, rất riêng lạ. Thơ Bùi Giáng đặc sắc là ở chỗ không đụng 

chạm mà đối tượng và mục đích tự được phơi bày qua các lớp nghĩa liên tưởng, 

những từ mang tính giao tiếp, tác hợp qua lại, như: ngó (“Thuở xưa kia suối ngọc 

ngó mây vàng”), nhìn (“Em ngồi lại nhìn thu lên bóng nước/ Con cò trắng nhớ 

nhung trời bữa trước”), nghe (“Nghe trong mình nước mắt chảy lên mi/ Nghe 

bốn bên thiên hạ ngó em vì”), chờ (“Đồng ruộng đó đương chờ em bước 

tới”), rủ (“Khắp bốn bề thiên hạ rủ nhau thưa/ Em là em con gái tuổi đang 

vừa”), níu (“Môi cười trong lệ mù sương/ Níu trong hồng hạnh thu hường đã 

phai”, “Giòng sông chảy ai người xin níu lại”)…  

Trịnh Công Sơn viết ca khúc Ở trọ. Chỉ cần nghe tên bài thơ cũng đã giúp 

người ta liên tưởng tới cõi trần gian giả tạm của triết lý Phật. Từ việc nhạc sĩ – 

nhà thơ sâu sắc phát hiện ra: con chim dù ở trên cành cây, con cá dù ở dưới nước, 

cơn gió ở giữa đất trời… nhưng tất cả đều là “ở trọ”; để rồi ông khái quát lên 

“trăm năm ở đậu ngàn năm/ đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn”… quả thật rất 

thú vị, đầy suy tưởng. Nếu đã “ở trọ trần gian” thì chuyện “xin cho về trọ gần 
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nhau/ mai kia dù có ra sao cũng đành” giúp liên tưởng đến tình yêu nam nữ, còn 

là tình người gắn bó ân nghĩa thủy chung và chấp nhận tất cả khó khăn nơi kiếp 

người nhiều thăng trầm. Và cao hơn nữa, với đôi mắt thiền học, Trịnh Công Sơn 

phát hiện ra “tim em người trọ là tôi/ mai kia về chốn xa xôi cũng gần”. Sự liên 

tưởng chuyển tải tình thương, thể nhập vạn vật vào nhau đến vô phân biệt trong 

tinh thần vô ngã. 

Nhiều người khi nghe nhạc Trịnh cảm giác như ca từ chuyển tải tư tưởng 

thiền Phật, tự cảm thấy an lành, thanh thản, thấu hiểu, buông bỏ, hướng lòng từ, 

đồng cảm. Ca từ của Trịnh Công Sơn thể hiện lòng tin vào con người, không có 

sự phân chia ranh giới tôn giáo, các quan điểm định kiến. Nhiều hình thức một 

bài thơ lục ngôn nhưng được Trịnh Công Sơn ngắt nhịp 3/3 hết sức đặc biệt, gây 

liên tưởng về con đường trung đạo, về tâm thái tĩnh lặng bình yên qua cách ngắt 

thơ. Ví dụ, bài Mưa hồng: 

“Trời ươm nắng  

Cho mây hồng 

Mây qua mau 

Em nghiêng sầu” 

 (Mưa hồng) 

Có thể nói, bút pháp liên tưởng tương duyên gắn liền với triết lý duyên khởi 

của Phật giáo và sự liên tưởng đa nghĩa trong thơ. Cái đẹp của đặc trưng triết học 

và nghệ thuật đan quyện vào nhau tạo ra nét đặc sắc riêng cho nghệ thuật thơ 

mang màu sắc Phật học. Sự liên tưởng có khi diễn ra ở ngay các con chữ, trong 

trừng câu thơ, cả đoạn thơ và toàn bài thơ; liên tưởng còn diễn ra giữa các suy 

nghĩ đan xen của tác giả khi sáng tác; liên tưởng giữa tên đề tài và nội dung; liên 

tưởng ý thơ với các triết lý Phật giáo muốn chuyển tải… Tất cả cùng nằm trong 

sự thống nhất vận hành của từng triết lý Phật giáo với cái điều mà tác giả muốn 

thể hiện, và nghệ thuật liên tưởng tương duyên đã góp phần làm cho thơ ảnh 

hưởng bởi triết lý Phật thêm lung linh, bớt khô khan, dễ hiểu hơn so với triết lý 

thuần túy Phật học nhưng không phải là đơn giản, vì vậy mà thơ ám ảnh sâu sắc. 
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4.2.4. Cách xưng hô mờ nhòe hướng đến vô ngã  

Với triết lý vạn pháp vô phân biệt ở triết Phật thì ngôn ngữ cũng chính tự nó 

là một pháp hoàn chỉnh. Trong thơ thiền hiện đại, mối quan hệ tôi - ta - em - 

mình - người vốn có trong nhau, không có sự tách rời, không có bất kì sự vật 

hiện tượng nào có thể tồn tại độc lập trong mối quan hệ tương duyên, và chúng 

hoàn toàn không có thực thể. Hiểu được quy luật vận hành của duyên khởi trong 

bản thể Như Lai tạng, nhiều thiền gia giai đoạn này đã sử dụng ngôn ngữ một 

cách tự nhiên. Đôi khi, thi nhân sử dụng các đại từ nhân xưng hoán đổi giữa các 

ngôi tưởng chừng như bông đùa lại chính là muốn chuyển tải ý nghĩa triết lý Phật 

giáo “bất nhị”, “vô phân biệt” ngay trong câu chữ.  

Bùi Giáng sử dụng nhiều cách xưng hô khác nhau khiến thơ ông đa giọng, 

đa màu sắc. Nhiều khi giọng tâm tình đặc biệt được trộn hòa trong ngôn ngữ hội 

thoại phân bua, nhân vật được phân thân, cách xưng hô hòa trộn rất khó xác định: 

“Mở con mắt một lần lên tiếng thử/ Em ồ em, anh nói một lời này” (Những 

nhành mai), hay “Gặp em vô tận thuyền quyên/ Tao phùng vô tận thần tiên bến 

bờ/ Gặp em chẳng thể nào ngờ/ Thiên thai thượng thặng bây giờ là đây” (Vô tận 

lạnh lùng). “Em” ở đây như là bản thể chân như, “em” như là một đề mục thiền 

hay tính chất giác ngộ mà nhà thơ bất ngờ gặp được. “Em” chính là nguyên ủy 

của vô thủy vô chung và cũng là cái hiện tại, thường hằng bất biến. Bùi Giáng sử 

dụng từ “em” với nhiều ý nghĩa khác nhau khiến hình tượng thơ trở lên đa nghĩa:   

“Mua và bán – bán và mua lở dở 

Em chịu chơi là tạm bợ thế thôi 

Em vô tình suốt một kiếp thể thời 

Em có biết hay là em chẳng biết”  

(Sẽ kinh ngạc) 

Bùi Giáng có lúc thông minh sử dụng các đại từ nhân xưng chuyển ngôi 

hoặc nhiều ngôi, như “anh, em” có thể là ngôi thứ nhất (tự xưng), ngôi thứ hai 

(người nghe) hoặc ngôi thứ ba (người ở ngôi thứ nhất nói đến)… tùy theo ngữ 

cảnh tác giả sử dụng, rất khó phân biệt. Nhiều khi, cả hai chủ thể và khách thể và 
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cả cái ngoài chủ thể hay khách thể mơ hồ nào đó cùng hòa trộn vào nhau, khiến 

thơ ông mang những sắc thái rất riêng và mới lạ. Bên cạnh đó, các đại từ nhân 

xưng“anh”, “em”, “tôi”, “người”, “ai” trong thơ ông phải tùy thuộc vào ngữ cảnh 

mà có sự đánh giá sử dụng cho phù hợp. Nhiều lúc trong cùng một hoàn cảnh, 

“anh” “em” đóng cả ba vai, gây ra hiện tượng nhòe ngôi. Điều này lại lần nữa thể 

hiện sâu sắc triết lý vô ngã, thể nhập, duyên sanh, bình đẳng, trùng trùng duyên 

khởi của Phật giáo. Nhiều bài thơ của ông nghe như là những đối thoại trực tiếp, 

lịch sự, thẳng thắn, có vẻ quan trọng, nhưng rồi lại như bông đùa, hài hước… 

đằng sau đó là chứa đầy suy tư:  

“Hỏi rằng người ở quê đâu 

Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà 

Hỏi rằng: từ bước chân ra 

Vì sao thấy gió ngàn xa dặm dài 

Thưa rằng: Nói nữa là sai 

Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào” 

 (Chào nguyên xuân) 

Bùi Giáng còn sử dụng đại từ nhân xưng nhiều khi cũng không còn là nó, 

mọi ranh giới đều bị phá vỡ. Thơ ông hướng đến cái mờ nhòe vô ngôn để thơ tự 

hiện lên là một bản thể trọn vẹn, và cho thấy sự không mâu thuẫn ở bất kì góc độ 

hay phương diện nào. Trong thơ ông, quan hệ bên trong và thế giới bên ngoài vì 

thế mang tính đối thoại, mơ hồ, khó nhận biết. Nó đòi hỏi người đọc phải tự suy 

nghĩ, tất cả đều trở thành quan hệ tương duyên, nhiều khi thể hiện rõ sự bất lực 

của ngôn từ. Với Bùi Giáng, ngôn ngữ còn là chất liệu, là đề tài, là cảm hứng.   

Cách xưng hô này cũng để lại dấu ấn đậm nét trong thơ Nhất Hạnh, có điều 

giọng thơ của ông mềm mại hơn Bùi Giáng, bởi chất thiền chuyên biệt của phong 

thái một thiền sư thực thụ. Vẫn cách xưng hô mờ nhòe, thơ Nhất Hạnh cho thấy 

rõ bản thể có trong các đối tượng. Cho nên, yêu thương vô phân biệt không trụ 

chấp là hệ quả tất nhiên. Hầu hết thơ ông bài nào cũng nhuốm màu thiền vô ngã, 

cố ý mờ nhòe trong xưng hô như vậy. Cách xưng hô tự nó biểu hiện cái đẹp vô 
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ngôn, với từ bi và lòng hiểu thương tràn ngập: “Niềm tin còn gửi gắm/ Ta vui 

lòng đi xa/ Thế sự như đại mộng/ Quên tuế nguyệt ta đà/ Tan biến dòng sinh tử:/ 

Duy còn Ngươi với Ta” (Đề thiền duyệt thất). Ở một số bài thơ khác, tác giả 

Nguyễn Lang (Nhất Hạnh), trên mạch chính ảnh hưởng bởi chất thiền Phật giáo 

cũng sâu sắc thể hiện tinh thần thể nhập vô ngã, khi thấy rõ “em” như là chân 

như và “tôi” cũng cùng trong bản thể: 

“tôi biết là em còn đó, vì tôi còn đây  

vòng tay nhận thức, vô lượng do tuần, nối liền diệt sinh năng sở 

và tôi đã thấy 

trong lòng đêm thâu hay trong lòng bao la nhận thức 

của em, cũng như của vườn hoa lá 

tôi đã tự bao giờ, vẫn là duyên thân sở duyên 

diệu hữu ca lời chân không mầu nhiệm”  

(Vòng tay nhận thức)  

“Em” là kí thác chiêm nghiệm trong tình yêu đời rộng lớn, là sự thể nhập 

của chủ thể và đối tượng. Cách xưng hô mờ nhòe vô ngã nhằm xóa đi cái tôi 

riêng lẻ chủ quan để thể nhập với cuộc đời chung trong tương duyên. Do vậy, ý 

tứ thơ mộc mạc, giản dị, chân thành, chủ động, uyên thâm nằm ngoài câu chữ. 

Ảnh hưởng mờ nhòe ngôn ngữ xưng hô khiến thơ thiền hiện đại khó phân chia, 

gần gũi bình đẳng tất cả, đa thanh, đa nghĩa, hấp dẫn. 

Cách xưng hô mờ nhòe, khó nắm bắt, khó phân biệt giữa các đối tượng 

người nói, người nghe, người đọc, giữa chủ thể và khách thể, có khi nó lại hòa 

tan hoặc thể nhập rất khó định hình… Tất cả nhằm thể hiện tinh thần vô ngã, ta-

người bình đẳng. Vì bình đẳng nên trí tuệ và từ bi cũng bình đẳng. Không chỉ hòa 

tan giữa người với người mà cả người và cảnh vật, cả hữu tình và vô tình… Với 

ảnh hưởng triết Phật, sự mờ nhòe vô ngã phát triển lên ở một quy mô quá lớn, lan 

rộng đến cả pháp giới vũ trụ. Vì vậy, nghệ thuật sử dụng lối xưng hô này làm cho 

tứ thơ rộng hơn, sâu sắc, phong phú và hấp dẫn đặc biệt; mở ra những chân trời 

cảm nhận thênh thang trong lòng người đọc. 
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4.3. Ảnh hưởng trong giọng điệu 

4.3.1. Dùng giọng phủ định để khẳng định 

Nhiều tác giả đã khéo léo vận dụng lối chơi chữ hóm hỉnh, dí dỏm làm cho 

thơ được hiểu theo nhiều nghĩa. Với giọng giễu nhại mang tính phủ định nhằm 

hạn chế sự căng thẳng, khiến thơ đa diện, hướng nội trước cuộc đời trúc trắc 

muôn màu. Giọng điệu cợt nhả, giễu nhại, bông đùa với nhiều hình tượng, nhiều 

sắc thái biểu cảm thể hiện cái nhìn tỉnh thức vượt qua những chấp chặt của thế 

giới xung quanh. Đó là cái nhìn bình tâm, thấu triệt trong vô ngã, vô trụ, ngược 

dòng đời. Giai đoạn này, nhiều thi nhân còn sử dụng giọng vô tâm, dí dỏm trước 

những tô vẽ cuộc đời. Việc này giúp thơ trở về với đúng nghĩa cái đẹp tự thân 

của nó. Ngoài ra, thơ cũng xuất hiện nhiều giọng lạ, đậm chất hiện đại mà vẫn 

nặng lòng với quá khứ cổ xưa. Nhiều đặc điểm này được thơ hiện đại sau năm 

1945 ảnh hưởng bởi triết Phật với lối viết phủ định (mà nhằm để khẳng định), 

làm gia tăng tính đồng hiện trong thơ.  

Nhất Hạnh diễn tả tột cùng nụ cười của người giác ngộ trong thái độ sống 

vô ngã, khẳng định nhằm đi đến phủ định. Bởi vì trong tánh giác ngộ, ngôn 

thuyết chỉ là chế định; chân lý tột cùng không phải là ở ngôn ngữ, kí tự, hay các 

hình thức biểu hiện. Đây là mạch nhận thức ly ngôn trong Pháp giới Hoa Nghiêm 

với tánh biết tròn đầy. Thấu triệt được chân như, Nhất Hạnh chia sẻ: 

“Ôi tôi biết nói gì 

Cười cũng là ngu phu 

Khóc cũng là ngu phu 

Vừa cười lại vừa khóc 

Cũng vẫn là ngu phu 

Không cười cũng không khóc 

Cũng vẫn là ngu phu 

Cười cười và khóc khóc 

Nở thêm hoa cho đời”  

(Tiếng gầm sư tử lớn) 
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Giọng điệu thơ Bùi Giáng nhiều khi có vẻ đơn giản, bông đùa nhưng 

thực ra lại vô cùng quan trọng để giác ngộ. Vì nó thể hiện thái độ đơn giản 

mọi phức tạp. Dưới nguyên lý bất nhị, phủ định hay khẳng định thì đều thống 

nhất hài hòa trong chân như. Với cách viết như quay lưng lại cuộc đời qua 

giọng điệu thơ phớt lờ, tỉnh bơ, vô tâm, hài hước, Bùi Giáng đã để thơ trở về 

với đúng nghĩa cái đẹp tự thân của nó: “Cây và cỏ, cỏ và hoa và lá/  Cũng thi 

đua ồ ạt đối lập nhau/ Nên anh chỉ đành bó tay em ạ/ Trước uy quyền của 

vạn vật chứ sao?” (Đành chịu thế thôi).  

Thấm nhuần triết lý Phật, Phạm Thiên Thư đã làm thơ tự nhiên như thác đổ 

mà không cần phải gượng ép trong sự phủ định tất cả để rồi khẳng định cái chân 

như trong cõi thiền vô ngôn. 

“mùa xuân 

mặc lá trên ngàn 

mùa thu 

mặc chú bướm vàng tương tư 

động Nam hoa có thiền sư”  

(Động hoa vàng) 

Câu thơ mang vẻ đẹp vừa đời vừa đạo, vô lý mà lại có lý trong nhận thức 

đốn ngộ. Ông nói rất nhiều từ “mặc” nhưng khẳng định cái phủ định. Phạm 

Thiên Thư  khuyên buông bỏ vạn pháp hữu vi bên ngoài mời gọi, nói rất nhiều từ 

ngữ thuần Việt, miêu tả rất nhiều thiên nhiên gần gũi với quê hương đất Việt, rồi 

chốt lại có thiền sư tu Phật tụng kinh.  

Nguyễn Đức Sơn nổi tiếng làm thơ lạ, thơ ông thể hiện tính chất đối lập 

nhưng lại nằm ở trong sự thống nhất khi hồn thơ có lúc đọc thoáng qua như ẩn 

chứa nỗi sầu thiên cổ nhưng lại đậm tình người và hướng đến tỉnh thức: “Chợt 

nghe tiếng gáy rụng rơi/ Khóc lên tang hải giữa trời tha ma/ Từ sương mai đến ác 

tà/ Khuất trong thiên cổ dấu gà hiển linh” (Nghe tiếng gà rừng gáy). Cũng như 

Bùi Giáng, thơ Nguyễn Đức Sơn có cái ngông ở những tuyên ngôn rất khác đời 

lập dị, nhưng dưới đôi mắt thiền học nó lại chứa đựng những giá trị vô cùng sâu 
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sắc. Cho nên, dễ thấy thơ ông nội dung Phật học ẩn chìm thì bao giờ cũng thấm 

đượm từ bi thông tuệ nhưng hình thức nghệ thuật lại có vẻ bỡn cợt, nhưng nhìn 

lại cho kĩ thì thì lại rất thống nhất. Vì vậy, thơ Nguyễn Đức Sơn đôi khi thể hiện 

nhiều chất giọng phủ định cuộc sống nhưng đằng sau đó là khắc khoải hướng đến 

tiếng nói đạo đức, nhân bản; thể hiện niềm yêu đời tha thiết qua các giọng điệu 

phủ định tưởng chừng như muốn bỏ mặc, không quan tâm. 

“Biển chiều còn một mình tôi 

Đuổi theo mây bạc giữa trời bao la 

Thủy triều chợt rút ra xa 

Bóng thanh xuân rụng ác tà sau lưng” 

(Một mình đuổi theo mây bạc trên biển) 

Trong thơ thời hiện đại ảnh hưởng bởi triết Phật, sự vật hiện tượng nên 

được nhận thức lại như bản chất thật của nó, nên nhận thức trực tiếp bằng trực 

giác mà không thông qua suy tưởng. Cách tư duy này khiến thơ khó cắt nghĩa mà 

cũng rất dễ cắt nghĩa. Để nhận thức đúng thông điệp Phật học tác giả hướng tới, 

người đọc phải hiểu được hoàn cảnh thực tại, thẩm thấu các vấn đề của cuộc sống 

đương thời và tư duy theo tinh thần Phật học để thể nhập cái điều mà tác giả 

muốn nói. Và cái hay nó nằm ngay ở cái khó cắt nghĩa, đòi hỏi người đọc phải tự 

kiểm chứng để phát hiện ra phủ định tưởng chừng như sai mà lại là đúng, cao 

hơn hết là để có những đồng điệu vượt ngoài ngôn từ chữ nghĩa không sai không 

đúng. Thơ vì vậy ở trạng thái “đang là”, tự nó bộc lộ trọn vẹn cái đẹp.  

4.3.2. Giọng triết lý, suy tư, chiêm nghiệm 

Thơ sử dụng những hình ảnh, nhịp điệu, ý tứ, thuật ngữ kinh văn qua các 

thể năm chữ, tám chữ, tự do, lục bát với giọng suy tư, chiêm nghiệm, lấy triết 

Phật làm cảm hứng, chịu sự chi phối của tư duy Phật pháp đã khiến âm hưởng 

thơ hiện đại cổ điển, thanh nhã, tài hoa, dễ hiểu mà cũng khó hiểu. 

Trong thơ Bùi Giáng, rất nhiều các giai tầng Đông - Tây đều được ông nhắc 

đến. Điều này chứng tỏ trình độ uyên thâm các triết lý của ông ở nhiều phương 

diện. Trong đó, Phật giáo luôn được ông quan tâm hơn cả. Ông so sánh Phật giáo 
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với mọi triết thuyết và ông chọn Phật giáo làm gốc. Giọng suy tư chiêm nghiệm, 

tự thú, tự bạch là một phạm trù thẩm mĩ được ông chọn như có ý đánh lừa độc 

giả. Vì dưới ảnh hưởng của Phật giáo thì không hẳn nỗi buồn nào cũng cô đơn, 

bất mãn, bế tắc mà là nỗi buồn của lòng cảm thông, yêu thương, xót xa, cứu giúp. 

Muốn vậy, bản thân người viết phải tỉnh thức và giác ngộ giữa dòng xoáy cuộc 

đời. Vì chất giọng suy tư, buồn bã, chiêm nghiệm, thấm đầy chất nhân bản của 

ông đã gây nhiều ám ảnh đối với độc giả trong việc đi tìm kiếm chân lý, ví dụ 

ông viết: “Em về mấy thế kỷ sau/ Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không” 

(Mưa nguồn), “Niềm đau đớn xót xa như vĩnh quyết/ Niềm điêu linh như vĩnh 

biệt muôn đời/ Tôi về giữ mộng mù khơi/ Kết thành viễn tượng cho đời chiêm 

bao” (Ngày nay ngày mai), “Chúng tôi người ngợm vô thường/ Lúc mê man lúc 

chán chường thể thân” (Rong rêu)… 

Thơ hiện đại chứa đầy những tác phẩm mang triết lý Phật giáo, với tính tư 

duy cao, khiến độc giả đồng suy niệm về sự thật, từ đó giúp người đọc phát triển 

tính thiện, chọn lối sống hướng thượng, lợi ích an vui mình và người, vượt lên 

trên nhị nguyên phân biệt, sống bình yên với mọi hoàn cảnh một cách vô chấp. 

Bởi tánh thiền được phán ánh rất nhiều trong thơ qua triết lý từ bi vô ngã, vô trụ, 

vô chấp. Có thể điểm qua như, TK. Thiện Hữu nói: “Lợi danh như giấc mộng/ 

Quyền thế áng mây bay/ Ta đêm ngày tỉnh thức” (Đã rõ), hay “Xin quán chiếu cả 

một trò dâu bể/ Nét hoang sơ vẫn linh tuệ luân hồi/ Còn hơn thua là lặn hụp trôi 

lăn/ Tâm ích kỉ sẽ xa xôi chân lý” (Thẩm thấu). Diệu Không cũng đồng quan 

điểm: “Liễu cảnh tùy duyên, duyên vắng lặng/ Sanh tâm theo nghiệp, nghiệp 

thêm trồi/ Tu là cội phúc, tình là khổ/ Học đạo vào đời đặng thảnh thơi” (Cảm 

tác). Minh Đức Triều Tâm ảnh cũng xót xa khi quan sát thế sự: “Nương dâu ai 

cấy mà xanh/ Để cho sâu bọ tranh giành ngày đêm/ Thế gian chớ hỏi gì thêm/ 

Một mành nhện trắng còn nguyên bụi hồng” (Nương dâu). Qua thơ, những dòng 

tâm sự, suy nghĩ, trăn trở của Trụ Vũ về hiểu biết tánh Không, vượt qua vướng 

mắc khổ đau nhân sinh, cũng được giãi bày:  “Nếu cuộc đời là đồng nghĩa với hư 

vô/ Hư vô ấy cũng vô cùng diễm lệ/ Nhưng nếu hư vô đã yêu kiều như thế/ Sao 

nó còn có thể hư vô” (Thơ và thương). Phạm Thiên Thư đã tài tình thi hóa nội 
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dung Kinh Kim Cương của Đại thừa,  Kinh Pháp Cú của Nguyên thủy. Với giọng 

triết lý, suy tư, chiêm nghiệm mà ông sử dụng khi thi hóa đã khiến những tư 

tưởng triết học cao siêu trở nên dễ tiếp cận và dễ lĩnh hội với đại đa số quần 

chúng. Quách Tấn nhìn sâu chiêm nghiệm về hai mặt trắng đen của xã hội, từ đó 

mà bồi hồi xúc động trước quá khứ của ông cha cũng như cảm thông sâu sắc với 

thế cuộc: “Nơi cao dừng vó ngựa/ Lòng thẹn đá ghi công/ Quăng gươm vào hố 

thẳm/ Khí lạnh ngút tầng không” (Chiến sĩ- Giọt trăng). Nguyễn Đức Sơn cũng 

suy tư những tâm sự gan ruột về bản chất vô thường qua lòng yêu quê và nhớ quê 

sâu sắc: “Mười mấy năm rồi dì nhỉ/ Lạc loài xa mãi cố hương/ Giờ đây ngồi mà 

suy nghĩ/ Lòng dạ ai người không thương” (Quê hương). Nguyễn Đức Sơn còn 

thổ lộ cái thấy sâu sắc về sự chết, về cuộc đời vô thường phù du để khích lệ mọi 

người hãy dừng lại những tạo tác oan khiên: “Rồi mai huyệt lạnh anh về/ ru nhau 

gió thổi bốn bề biển xưa/ trăng tà đổ bóng cây thưa/ mộng trần gian đã hái vừa 

chưa em” (Tịnh mạc). Trịnh Công Sơn cũng bâng khuâng chiêm nghiệm về lẽ 

đời và vạn vật con người trong mối quan hệ thể nhập tương giao giữa quá khứ và 

hiện tại. Trong suy tư, nhạc sĩ thấy rõ mối quan hệ nhân duyên, những vọng 

tưởng của tâm, các trạng thái lao xao của ý thức… nhưng có một cái gì đó vô 

cùng bình yên tĩnh lặng ở sau tất cả những ảo ảnh hư vô của sắc thân và hình 

tướng. Các ca từ của Trịnh Công Sơn cứ vấn vít giữa thực và mộng, trữa trần 

gian và tiên cảnh, giữa đời và đạo, giữa mê và ngộ, cho nên nhiều khi thơ ông 

đượm buồn – nỗi buồn khó gọi tên nhưng rất trong trẻo: 

“Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa 

Giọng người gọi tôi nghe (tiếng) rất nhu mì 

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế 

Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ” 

(Bên đời hiu quạnh) 

Triết lý sống khuyến khích hòa mình với vạn vật, với tất cả cỏ cây hoa lá 

đất trời là biểu hiện của tinh thần thể nhập vô ngã. Do đó, trong thơ ảnh hưởng 

triết Phật cho thấy cái “tôi” riêng tư dường như cũng đã trở thành cái “ta” khái 
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quát mang tầm dân tộc, mang tính triết luận cao. Suy tư về đạo hiếu, yêu gia 

đình, làng xóm quê hương, thương nhớ và tri ân những người sống xung quanh… 

đều là biểu hiện đẹp của hạt giống tâm hồn. Bởi vậy, thơ với giọng chiêm 

nghiệm, suy tư, triết lý dưới ảnh hưởng Phật giáo đã phản ánh mối quan hệ gắn 

bó giữa con người với vạn vật xung quanh một cách vô ngã, đầy lòng biết ơn và 

bao ôm lẫn nhau. 

Giọng triết lý, suy tư, chiêm nghiệm không phải là những chất giọng mới lạ, 

nhất là với những nhà thơ có khuynh hướng tư duy triết học. Đức Phật và các vị vĩ 

nhân ngoài tình thương thì trong giáo hóa chất trí tuệ không thể thiếu. Triết lý để 

thể hiện tính trí tuệ, suy tư để thể hiện tâm tư tấm lòng của chủ thể cũng như để 

người đọc tự tìm hiểu, chiêm nghiệm để thấy ra sự thật, từ đó hoặc đồng ý hoặc 

phản bác để đi đến hành động… Thơ giai đoạn này đã thể hiện rất rõ các cung bậc 

cảm xúc này thông qua cách sử dụng đa giọng điệu, ám ảnh sâu sắc trong tâm thức 

người đọc. Chất giọng này luôn bàng bạc trong thơ giai đoạn 1945 đến nay dù nó 

có được nói ra hay không và dưới nhiều phương thức chuyển tải khác nhau. 

4.3.3. Giọng tự do, phóng khoáng, “tùy duyên” 

Dưới con mắt Phật học, sự vật hiện tượng không có gì lạ, vì pháp giới bao la 

có sự tương duyên. Thiền sư nhận chân được các pháp nên tâm thái luôn bình yên, 

đón nhận đến đi một cách tĩnh lặng mà không dụng ý can thiệp nghiệp. Thi nhân vì 

vậy có thể viết rất nhanh, có thể ứng tác làm thơ tùy theo mỗi hoàn cảnh cụ thể. 

Quan niệm thơ của Bùi Giáng được ông nói rõ: “Thơ tôi làm chỉ là một 

cách dìu ba đào về chân trời khác. Đi vào giữa trung tâm giông bão một lúc thì 

lập tức xô ngôn ngữ thoát ra, phá vòng vây áp bức”. Sự thật, ông làm thơ dường 

như trò chơi, chỉ để vui giữa cuộc đời giả tạm. Nhiều bài thơ ông viết rất tự do 

trong hình thức và trong ngôn ngữ cũng như giọng điệu. Sự pha trộn giọng điệu 

nghệ thuật trong thơ ông rất khó xác định, nhưng thống nhất đều thấy hay và đặc 

biệt. Có lẽ, chính cái cách nói phóng khoáng, tùy duyên, tự do này đã góp phần 

làm cho giọng thơ Bùi Giáng khác biệt, điển hình thời hiện đại. Thơ ông còn 

phiêu bồng, hàm ngôn, vô ngôn bừng ngộ. Ở nhiều tập thơ cho thấy, tất cả ngôn 

ngữ trong thơ Bùi Giáng đều vượt lên ngoài sự sắp đặt câu nệ mà biểu lộ cái tổng 
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hòa. Thơ Bùi Giáng quyện hòa thực và ảo, chứa đựng nhiều nguồn triết học khác 

nhau, đích đến là vô ngôn tánh Không của Phật giáo, mục đích là vì cuộc đời. 

Ông chiêm nghiệm thực tại hiện hữu với đúng chân lý của nó. Thơ ông bởi thế 

mang cảm quan triết - mỹ. 

Đọc thơ Bùi Giáng, nhiều lúc như ông đang tự tại tùy duyên kể chuyện một 

cách chân thành, đơn giản, không có gì đặc biệt, thậm chí đôi khi còn như lảm 

nhảm: “Ta ngồi dưới gốc cây sim, lắng tai nghe bò đương gặm cỏ, thong dong đưa 

tay vói một cành, hái một trái ăn chơi. Và bỗng dưng? Bỗng dưng nảy ra một sự tình 

kỳ lạ: bàn tay ta vừa chạm tới một trái sim riêng lẽ, thì suốt dãy rừng, toàn thể ngàn 

sim lục bỗng chấn động lừng vang. Đó là một bí quyết lạ lùng” (Mùa thu trong thi 

ca). Bài thơ chỉ kể lại chuyện ngồi dưới gốc cây sim, nghe bò gặm cỏ, bình yên với 

cành lá và lạ kì khi đưa bàn tay chạm tới trái sim thì cả rừng sim chấn động. Thế 

nhưng Bùi Giáng đã làm đảo lộn mọi trật tự ngôn ngữ thông lệ, ông trộn hòa tính 

nhạc trong thơ và biểu hiện nó một cách lạ lùng, ông tự để cho nhiều yếu tố ngẫu 

nhiên kết hợp với nhau. Chữ nghĩa ông sắp xếp cũng hết sức lung tung mà lại trật tự, 

khó có thể đoán biết được phương hướng. Ví dụ: “Một hôm gầu guộc gầm ghì/ Bồm 

gao gạo đỏ bỏ buồm gạo đen” (Ngẫu hứng). Và ông cũng thừa nhận không cố ý làm 

thơ, nhưng sự thật ông đã làm thơ như trò chơi trong chất nghệ sĩ đạt đến độ điêu 

luyện và tuôn chảy qua chất giọng tự do, phóng khoáng, tùy duyên: 

“Người điên ngôn ngữ điệp trùng 

Nửa chừng như mộng nửa chừng như mê” 

(Người điên) 

Hay: 

“Đã đi đã đến cuối trời 

Đã về như vẫn muôn đời đã đi”  

(Mùa màng tháng tư) 

Trong cảm xúc sâu lắng của tâm thức, thiền sư Viên Minh bày tỏ: “Trăng 

khi tròn khi khuyết/ Đời có khổ có vui/ Thõng tay vào cuộc thế/ Cớ chi phải 

ngậm ngùi” (Thõng tay). Giọng thơ ông nghe như lời tâm sự tùy duyên, chia sẻ 
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tự nhiên, uyên áo trong pháp thiền. Ông tự để cho nhiều yếu tố ngẫu nhiên kết 

hợp với nhau nhưng luôn trọn vẹn với pháp: “Ta vốn từ thiên thu/ Đứng bên bờ 

giác ngộ/ Nhưng yêu đời bể khổ/ Ta chọn kiếp phù du” (Kiếp phù du). Phong 

cách viết này có thể bắt gặp trong thơ Như Huyễn Thiền Sư. Thi nhân cũng tự tại 

kể chuyện trong tâm thái thiền an nhiên vô trụ, đầy tỉnh thức; rất tự do, phóng 

khoáng, tùy duyên; không sở hữu: 

“Đô la tỷ tỷ có gì hay? 

Sống ở không an chết tại mày! 

Nếu biết tài danh là rắn độc 

Đời ta đâu vướng cảnh như nay!”  

(Rắn!) 

Phạm Thiên Thư là người đã thi hóa 7 bộ kinh Phật bằng ngôn ngữ thuần 

Việt. Với lối viết tự động tùy duyên theo kiểu kể chuyện từ vô thức, ông viết rất 

nhanh, rất đáng kinh ngạc: ví dụ ông viết cuốn Kinh Hiền mười hai nghìn câu 

trong một năm rưỡi, cuốn Quyên từ độ bỏ thôn đoài gồm 111 bài thơ viết trong 

hơn 20 ngày, thi hóa Kinh Kim Cang 4 ngày, 2 ngày viết 10 bài Đạo ca, Động 

hoa vàng 7 ngày. Và ông dù đạt rất nhiều giải thưởng nhưng dường như ông 

không quan tâm. Trong Động hoa vàng, ông kể chuyện như lạc vào một giấc mơ 

dài. Ở đó, bức tranh quê rất thanh bình trong trẻo, cuộc sống và thái độ của con 

người an vui hòa nhã, hạnh phúc đơn sơ mà lâu dài với một nội tâm yêu đời yêu 

người trọn vẹn. Nếu không có nhân duyên với Phật Pháp, hẳn ông khó đạt được 

nhiều thành công trên nhiều mặt trong thi đàn và trong cuộc sống. 

“khách xa 

nhớ đến nhau tìm 

lên đồi trẩy một giỏ sim làm quà 

hứng nước suối 

thết bình trà” 

            (Khúc 89 - 97 - 98)  

Với ảnh hưởng của triết lý duyên hợp, vô ngã, bình đẳng của Phật giáo, 

Phạm Thiên Thư đã kết hợp cả ngôn từ của ca dao dân ca, tục ngữ, Truyện Kiều 

của Nguyễn Du với ngôn từ hiện đại: “Cho thơ hoà với mênh mang/ Cho mênh 
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mang đọng hạt đàn vô thanh” (Động hoa vàng). Đoạn trường vô thanh cũng là 

truyện thơ ông cố ý viết tiếp sau Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du. Tiếp 

nhận tinh thần tam giáo đồng nguyên Nho - Phật - Lão, Phạm Thiên Thư đã dùng 

những từ ngữ hết sức sâu sắc, mạnh mẽ, tự nhiên, an lạc, thảnh thơi, qua giọng 

phóng khoáng, tự do, tùy duyên, như: “hỏi Đấng chí tôn”, “bạch thầy”, “cái lẽ 

sinh tồn là đâu”, “hỏi chi”, “lắc đầu”... để chứng tỏ sự giác ngộ của Kiều sau khi 

chiêm nghiệm về cuộc đời. Nàng nhận ra sự giả tạm, vô thường, nghiệp duyên, 

nơi thế gian và từ đó sống cuộc đời của riêng mình một cách an nhiên tích cực.  

Thơ Nhất Hạnh mang phong thái của một người giác ngộ. Ông kể chuyện 

về pháp, về thơ, về cuộc đời qua thơ hết sức tự nhiên trong âm hưởng thiền. Với 

giọng điệu nhẹ nhàng, thấm đẫm chất nhạc kết hợp với giọng tự do phóng 

khoáng chân thành, thiền sư đã mang thơ gần lại với thiền, với cuộc đời. Chính 

sự bùng vỡ trong thực hành thiền, thâm nhập trí tuệ Bát-nhã-ba-la-mật, tánh 

Không, thiền sư đã làm thơ như lẽ tự nhiên qua giọng tùy duyên miên man chảy 

giữa dòng đời nhiều biến động nhưng luôn cảm thấy bình yên: 

“Em hãy là đóa hoa đứng yên bên hàng dậu 

Hãy là nụ cười, là một phần của hiện hữu nhiệm màu 

Tôi đứng đây, chúng ta không cần khởi hành 

Quê hương chúng tôi đẹp như quê hương của tuổi thơ”  

(Bướm bay vườn cải hoa vàng) 

Hoàng Cầm cũng kể chuyện như triền miên tùy duyên ở “Bên kia sông đuống” 

với không gian tâm linh và những hồi ức quyện hòa trong hình ảnh quê hương kinh 

Bắc giàu truyền thống văn hóa. Với giọng kể không bị bó buộc mà hết sức tự do, 

dòng chảy của thức a-lại-la tràn về khiến nhà thơ Hoàng Cầm có khả năng viết tự 

động xuất thần về quê hương kinh Bắc nơi ông sinh ra và gắn bó. Thơ ông đã xóa 

nhòa mọi ranh giới giữa thực tại và quá khứ qua dòng cảm xúc ẩn ức: 

“Ai về bên kia sông Đuống 

Cho ta gửi tấm the đen 

Mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên 
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Những hội hè đình đám 

Trên núi Thiên Thai 

Trong chùa Bút Tháp 

Giữa huyện Lang Tài 

Gửi về may áo cho ai 

Chuông chùa văng vẳng nay người ở đâu” 

(Bên kia sông Đuống) 

Có thể thấy, thơ Nguyễn Đức Sơn giống Bùi Giáng, rất tự do, phóng 

khoáng, giản dị, thậm chí nhiều khi tục tĩu, nhưng xét cho cùng, tất cả đều bắt 

nguồn từ cái đẹp. Vì theo cách nhìn của người ảnh hưởng bởi thiền học thì cái 

thanh hay cái tục cũng đều nằm trong tự tính vô phân biệt: “Mù sương âm vọng 

tiếng huyền/ Có con dơi lạ bay trên cõi đời” (Mang mang - Lời ru). Cho nên, nhà 

thơ “Sơn Núi” đã hết sức thành công trong tinh thần thể nhập cái “tôi” hòa hợp 

với vạn vật. Với chất thiền vô trụ vô ngã, tuy giọng thơ ông có vẻ suồng sã 

nhưng chứa đầy giác ngộ: 

“Đời sau người có thương ta 

Từ lâu xuống lỗ làm ma mất rồi 

Đường xa thôi miễn bồi hồi 

Mả hoang nhảy đại lên ngồi đi cha” 

    (Nhắn) 

Nhiều nghiên cứu cho rằng, cùng với Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền và vài 

người khác nữa, Nguyễn Đức Sơn đã góp phần đẩy thơ Việt Nam trước 1975 tiếp 

cận được với những nguồn mạch của thơ ca thế giới cả về tư tưởng và nghệ thuật. 

Triết lý trong thơ Nguyễn Đức Sơn quyện hòa các mối quan hệ tương duyên, quá 

khứ và hiện tại đều đươc nói đến trong tinh thần thiền học, vô ngã, tự tại. 

Thiền vốn vô chấp, vô trụ, không vướng mắc vào những quy tắc hình thức. 

Tâm thức và thế giới qua cái nhìn triết Phật rộng vô cùng vô tận, cho nên thơ 

dùng cách nói tự do, phóng túng, tùy duyên nhưng không hề tùy tiện. Tự do cũng 

gần như giải thoát, phóng khoáng cũng gần với ý nghĩa bao dung, tùy duyên gần 
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như ý nghĩa không tính toán chọn lựa; chấp nhận và chuyển hóa nhờ vào tinh 

thần vô ngã, hiểu sâu lý nhân quả nghiệp duyên… Dưới ảnh hưởng của triết học 

Phật giáo, giọng tự do phong khoáng tùy duyên trong thơ hiện đại vì vậy mà trở 

nên sâu sắc hơn. 

Tiểu kết 

Có thể nói, thơ hiện đại Việt Nam từ 1945 đến nay chịu ảnh hưởng Phật 

giáo không chỉ sâu sắc trên nội dung mà còn ghi lại dấu ấn cả trên phương diện 

nghệ thuật. Thơ giai đoạn này không hoàn toàn thoát ly nghệ thuật thơ truyền 

thống nhưng cũng đã có nhiều cách tân mới lạ, đẩy thơ hiện đại đi xa hơn. Tự 

hình thức nghệ thuật cũng nói lên sự trọn vẹn hoàn hảo của pháp qua nhãn quan 

Phật học. Tư duy thơ được khai phóng, hiện thực được nhìn trong tính đa chiều, 

gợi ra liên tưởng mới lạ, độc đáo. Mối quan hệ giữa nhà thơ và bạn đọc có sự 

nhìn nhận khác so với quan niệm thông thường bởi tinh thần vô ngôn, quan điểm 

“tất cả chúng sinh ai cũng có Phật tính và ai cũng có khả năng thành Phật”, tinh 

thần vô ngã. Giữa nhà thơ và bạn đọc hiểu nhau ở “ý tại ngôn ngoại”, nhận ra 

tiếng nói đồng điệu trong sự giác ngộ tỉnh thức. Đó là sức mạnh của âm hưởng 

Phật giáo ngầm thể hiện qua hình thức nghệ thuật phong phú của thơ.   
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KẾT LUẬN 

 

1. Phật giáo ngay từ khi du nhập đã tự nhiên hòa quyện với những truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc, được quảng đại quần chúng ủng hộ và luôn thể hiện 

tinh thần “hộ quốc an dân”, “đồng hành cùng dân tộc”, rõ nhất ở thời đại Lý-

Trần. Nhờ tinh thần bất hại và tích cực, Phật giáo đã có những đóng góp và 

ảnh hưởng tốt đẹp đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có văn học. 

Trong suốt chiều dài lịch sử nước nhà, 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. Thời đại Lý -

Trần, Phật giáo được coi là quốc giáo, số lượng tác giả và tác phẩm đồ sộ của 

các thiền sư và cư sĩ Phật tử đã góp phần thúc đẩy văn học Việt Nam giai đoạn 

này rất mạnh mẽ. Ảnh hưởng Phật giáo trong thơ từ 1945 đến nay rất nhiều 

nhưng chủ yếu nghiêng về vũ trụ quan, thế gới quan, 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 sinh 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 ngôn 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, 
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góp phần “hoằng pháp lợi sinh”, 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. 

2. 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. Tùy theo hoàn cảnh, thời điểm, căn cơ mà sự tiếp nhận triết lý Phật giáo 

mang tính chủ động hoặc khách quan, nhưng tất cả đều hòa hợp trên tinh thần 

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. Và điều đó 

được thể hiện đa dạng qua các hình thức nghệ thuật. Tuy nhiên, với mỗi nhà 

thơ, sự ảnh hưởng đậm nhạt lại tùy thuộc vào yếu tố lịch sử, xã hội, văn hóa  

hoặc tùy vào hoàn cảnh xuất thân… Đặc điểm này khiến Phật giáo trong thơ 

từ 1945 đến nay đa màu sắc, phong phú, đem lại nhiều cách nhìn khác nhau. 

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. Trong suốt quá trình văn học, việc tiếp 

nhận ảnh hưởng Phật giáo diễn ra 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 hiện nay đang vận động theo hướng hiện đại hóa, 

khai thác theo nhiều chiều hướng, trong đó có vùng tôn giáo Phật. 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. Hầu hết 

các tác giả thơ chịu ảnh hưởng Phật giáo chuyên sâu cũng phần nhiều là đã và 

đang định cư tại miền Trung và miền Nam; nhất là Huế, Quảng Trị, Đà Lạt, 

thành phố Hồ Chí Minh; nổi tiếng như Bùi Giáng, Viên Minh, Minh Đức 

Triều Tâm Ảnh, Thích Nhất Hạnh, Trần Quê Hương… Thơ chịu ảnh hưởng 

triết Phật không dễ thâm nhập, đòi hỏi người đọc phải dày công tự chiêm 
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nghiệm, hầu hết đội ngũ chịu ảnh hưởng trực tiếp sâu sắc là các tác giả xuất 

gia và cư sĩ Phật tử có duyên sâu với Phật-Pháp-Tăng ở cả khía cạnh cuộc đời, 

tư tưởng và sang tác. Một số các tạp chí, hội thảo, luận văn, luận án cũng thừa 

nhận ảnh hưởng của Phật giáo trong văn học Việt Nam. Thơ thiền luôn được 

người đọc quan tâm khi khai thác phương diện cái tôi hòa trong cái ta trên tinh 

thần từ bi vô ngã và ở vẻ đẹp ngôn ngữ mang tính vô ngôn. Triết Phật được 

tiếp cận tạo ra tính đa dạng trong thơ Việt Nam giai đoạn từ 1945 đến nay cả 

trên phương diện nội dung và hình thức. 

3. Dưới ảnh hưởng của triết Phật, thơ từ 1945 đến nay đã phơi bày sự thật 

vô thường, khổ đế; khuyến khích mở rộng lòng thương người, lạc quan vui vẻ, 

hiểu thương cảm thông; thiên nhiên và con người luôn được nhìn với tâm thức 

duyên sinh, vô ngã, thể nhập; đề cao cuộc sống tỉnh thức khi nhận ra chân như 

thật tính; thể hiện cái đẹp trọn vẹn nguyên sơ của cuộc sống tịnh lạc; lòng thương 

người thương vạn vật trải dài vô tận không phân chia ranh giới; đưa đến sự thức 

tỉnh của trí tuệ; khẳng định có thể sống tốt đẹp ngay nơi trần gian nếu hiểu được 

quy luật nhân quả và sự nguy hiểm của vòng luân hồi. Nội dung thơ ẩn chứa sâu 

sắc các triết lý: Tứ vô lượng tâm, thiểu dục tri túc, nhân quả, bố thí, luân hồi, vô 

thường, tam độc (tham, sân, si), ca ngợi Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng), lấy giáo lý 

Bát chánh đạo làm căn bản… Tất cả đều được vận dụng khéo léo phù hợp với 

hoàn cảnh đất nước ở mọi thời điểm. Cùng viết về Phật giáo nhưng không phải 

tác giả nào cũng đụng chạm sâu sắc, điều này tùy thuộc vào nhân duyên. Những 

tác giả chịu ảnh hưởng trực tiếp sâu đậm thường là các tu sĩ thiền sư như: Minh 

Đức Triều Tâm Ảnh, Viên Minh, Nhất Hạnh, Mặc Giang, TK. Thiện Hữu, Trần 

Quê Hương; rồi đến các cư sĩ Phật tử như: Vũ Hoàng Chương, Phạm Thiên Thư, 

Nguyễn Đức Sơn; các trí thức cũng có nhiều ưu ái với triết Phật như: Quách 

Thoại, Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn; còn lại các tác giả như Chế Lan Viên, Huy 

Cận, Hoàng Cầm, Lâm Thị Mỹ Dạ, Đồng Đức Bốn… thường tiếp thu Phật học ở 

tín ngưỡng dân gian. Ảnh hưởng bởi triết lý Phật giáo khiến cho nội dung thơ 

giai đoạn này thêm phong phú, phản ánh chân thực hiện thực, chấp nhận quy luật 

vạn vật, gửi gắm những ước muốn cao đẹp. 



149 

4. Trong thơ ảnh hưởng bởi triết học Phật từ 1945 đến nay, màu sắc, hình 

tướng, ánh sáng, không gian, thời gian, cách sắp đặt, bút pháp tả cảnh tả tình, 

ngôn ngữ sử dụng, nhận vật trữ tình... được bộc lộ qua thơ đã cho thấy nghệ 

thuật điêu luyện khi kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Nghệ thuật 

thơ với đặc trưng ngôn ngữ vô ngôn, ngôn ngữ trộn hòa vô trụ; hình ảnh đậm 

chất tượng trưng giàu chất suy tưởng, sử dụng nhiều hình ảnh mang nghĩa liên 

tưởng, biểu tượng thâm thúy; kết hợp nhiều giọng điệu; Pháp số xuất hiện vừa 

đặc trưng vừa đa dạng… đã làm giàu nền thơ ca dân tộc, góp phần vào những 

cách tân nghệ thuật. Và cũng nhờ tính tự do, phóng khoáng, vô chấp, khiến 

các tư tưởng Phật giáo qua thơ trở nên gần với cuộc sống đời thường, giàu 

chất gợi cảm, chất tư duy. Hình thức câu thơ mở rộng với sự dài ngắn khác 

nhau, nhịp điệu thơ với các cách ngắt câu và xuống dòng uyển chuyển… dễ 

dàng cho các tư tưởng Phật học được chuyển tải thong qua  các hình thức biểu 

tượng. Dưới ảnh hưởng của triết Phật, nghệ thuật thơ từ 1945 đến nay hấp dẫn 

hơn, cho thấy những nét riêng biệt của thơ mảng này, phát hiện ra nhiều tư 

duy thơ mới lạ, đưa triết Phật vi diệu trở nên dễ tiếp cận, phù hợp với mọi 

hoàn cảnh, gần gũi tâm lý nhận thức xã hội thời nay. 

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

khiến văn học và thơ hiện đại Việt Nam cùng phát triển, kết hợp hài hòa tạo nên 

những giá trị tâm hồn sâu sắc, ứng dụng thiết thực vào đời sống thực tiễn, chung 

quy lại là phục vụ cái đẹp tinh túy. Luận án bước đầu chứng tỏ có một mảng thơ 

chịu ảnh hưởng của Phật giáo từ trước đến nay, chịu ảnh hưởng sâu sắc hay ảnh 

hưởng mờ nhạt là tùy theo từng giai đoạn hoàn cảnh lịch sử nước nhà, tùy theo 

đối tượng tac giả tiếp nhận; ca ngợi tài năng, đức hạnh, trí tuệ của những thi nhân 

luôn nặng lòng với cái đẹp hoàn mỹ, và không phải tác giả nào cũng chịu ảnh 

hưởng giống nhau; 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. Thơ chuyên biệt 
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về Phật học thường là của các tu sĩ và cư sĩ, điều này thể hiện ở cách sử dụng các 

pháp số hoặc diễn đạt rất chính xác cái khái niệm Phật học thong qua các từ 

thuần Việt. Các học giả, lớp thi nhân trí thức thường là mượn Phật giáo như một 

mô típ, một phương thức, một điểm tựa để lấy cảm xúc; nhằm giãi bày cái tôi trữ 

tình trước con người và cuộc đời,  tư duy theo cái “thấy” của riêng mình mà thể 

hiện ý đạo trong thơ. 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. Thơ ảnh hưởng Phật giáo từ 1945 đến nay vì vậy cùng với tính 

phức tạp của đời sống sẽ không tránh khỏi những thăng trầm và cần phải nghiên 

cứu sâu hơn để khám phá và nhận định. 

  



151 

NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 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. 

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) (2019), Tìm hiểu thơ thiền Việt Nam 

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

 

  



152 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

A.  TIẾNG VIỆT 

[1]. Arixtote (1964), Nghệ thuật thơ ca, Nxb Văn hóa - Nghệ thuật, Hà Nội. 

[2]. Lê Tú Anh (2012), Tiểu thuyết Việt Nam 1900-1930, chuyên luận, Nxb 

Khoa học xã hội, Hà Nội. 

[3]. Lê Tú Anh (2018), Văn xuôi Việt Nam hiện đại: khảo cứu và suy ngẫm, 

Tiểu luận – phê bình, Nxb Đh Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

[4]. Nguyễn Kim Anh, Vũ Ngọc, Hà Thanh Vân, Hoàng Tùng (nghiên cứu, 

sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu) (2002), Thơ văn nữ Nam Bộ thế kỷ XX, 

Nxb Tp Hồ Chí Minh. 

[5]. Trần Hoài Anh (2009), Lý luận phê bình văn học ở đô thị miền Nam 

1954-1975, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. 

[6]. Trần Hoài Anh (2012), Văn học nhìn từ văn hóa, tiểu luận phê bình, Nxb 

Thanh niên, TP Hồ Chí Minh. 

[7]. Vũ Tuấn Anh (1997), Nửa thế kỷ thơ Việt Nam 1945-1995: Nhìn từ phương 

diện sự vận động của cái tôi trữ tình, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

[8]. Thích Thiên Ân (1966), Giá trị triết học tôn giáo trong Truyện Kiều, 

Nxb Đông Phương, Hà Nội. 

[9]. Nguyễn Duy Bắc (1998), Bản sắc dân tộc trong thơ Việt Nam hiện đại 

(1945-1975), Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

[10].  Lê Bảo (1999), Thơ văn Lý - Trần, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

[11]. Nguyễn Phan Cảnh (2000), Ngôn ngữ thơ, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 

[12]. Thích Minh Cảnh (2007), Từ điển Phật học Huệ Quang, 8 tập, Nxb Tổng 

hợp TP. Hồ Chí Minh. 

[13]. Lê Cung (2013), 50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo Miền Nam Việt 

Nam, Nxb Đại học Huế.  

[14]. HT. Minh Châu (dịch) (1999), Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu thừa, Nxb 

TP.Hồ Chí Minh. 



153 

[15]. Nguyễn Kim Châu (2020), Văn học cổ Việt Nam và Trung  Hoa - Những 

hướng tiếp cận, Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh. 

[16]. Nguyễn Huệ Chi (1988), Thơ văn Lý - Trần, tập 2, Quyển thượng, Nxb 

Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

[17]. Nguyễn Việt Chiến (2007), Thơ Việt Nam tìm tòi và cách tân (1975-

2000), Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. 

[18]. Thích Trí Chơn (dịch) (2006), Cuộc đời đức Phật, Johnathan Landaw, 

Nxb Tôn giáo, Tp Hồ Chí Minh. 

[19]. Vũ Hoàng Chương (1967), Bánh xe diệu pháp, Nxb An Tiêm, Sài Gòn. 

[20]. Thiều Chửu (2005), Hán Việt tự điển, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội. 

[21]. Chu Xuân Diên (1977), Văn học dân gian, tập 1, Nxb Đại học Trung học 

chuyên nghiệp, Hà Nội. 

[22]. Trương Đăng Dung (1998), Từ văn bản đến tác phẩm văn học, Nxb 

Khoa học xã hội, Hà Nội. 

[23]. Cao Thế Dung (1969), Văn học hiện đại thi ca và thi nhân, Nxb Quần 

chúng, Sài Gòn. 

[24]. Nguyễn Công Thanh Dung (2014), “Cảm hứng thiền Phật trong thơ 

Quách Tấn”, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, (3), tr.65-68. 

[25]. Lê Tiến Dũng (1985), Thơ Việt Nam 1945-1985, Nxb Văn học, Hà Nội. 

[26]. Trần Hữu Dũng (1997), “Bùi Giáng - Đi vào cõi  thơ”, Tạp chí Thời Văn, 

(19), tr. 43-53. 

[27]. Phạm Duy, Phạm Thiên Thư (1971), 10 bài đạo ca, Nxb Văn Sử học, Sài Gòn. 

[28]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội. 

[29]. Thích Phước Đạt (2013), Giá trị văn học trong tác phẩm của Thiền phái 

Trúc Lâm, Nxb Hồng Đức. 

[30]. Lê Đạt (2008), Đối thoại với đời và thơ, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

[31]. Hữu Đạt (1996), Ngôn ngữ thơ Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

[32]. Phan Cự Đệ (1976), Thơ văn Cách mạng 1930-1945, Giáo dục, Hà Nội. 



154 

[33]. Nguyễn Lâm Điền, Trần Văn Minh (2004), Văn học Việt Nam 1945 – 

1975, Nxb Đại học Cần Thơ. 

[34]. Trúc Điệp (1969), Tiếng chuông ngân, Nxb Vạn Hạnh, TP Hồ Chí Minh. 

[35]. Nguyễn Đăng Điệp (chủ biên) (2012), Lịch sử và văn hóa - cái nhìn nghệ 

thuật Nguyễn Xuân Khánh, Nxb Phụ nữ - Viện Văn học, Hà Nội. 

[36]. Nguyễn Đăng Điệp (2014), Thơ Việt Nam hiện đại, tiến trình và hiện 

tượng, Nxb Văn học, Hà Nội. 

[37]. Hà Minh Đức (1997), Khảo luận văn chương, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

[38]. Hà Minh Đức (1998), Thơ và mấy vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại, 

Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

[39]. Hà Minh Đức (2012), Một thế kỷ thơ Việt Nam (1900 - 2000), Nxb Khoa 

học xã hội, Hà Nội. 

[40]. Hà Minh Đức (1997), Thực tiễn cách mạng và sáng tạo thơ ca, Nxb Văn 

học, Hà Nội. 

[41]. Đoàn Lê Giang (2013), “Lửa từ bi trên hành trình thơ của Vũ Hoàng 

Chương”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, (7), tr. 38-43. 

[42]. Quách Giao (sưu tầm) (1994), Quách Tấn qua cái nhìn phê bình văn học, 

Nxb Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh. 

[43]. Thích nữ Viên Giác (Đặng Thị Đông) (2020), “Tìm hiểu thơ thiền Việt 

Nam hiện đại”, Luận văn Thạc sĩ Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam 

tại Tp Hồ Chí Minh. 

[44]. Thích nữ Viên Giác (Đặng Thị Đông) (2020), Ngôn thuyết và vô ngôn, 

Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

[45]. Thích nữ Viên Giác (Đặng Thị Đông) (2020), Tìm hiểu thơ thiền Việt 

Nam hiện đại, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

[46]. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban hoằng pháp trung ương (2008), Phật 

học cơ bản, chương trình Phật học hàm thụ, tập 4, Nxb Tôn giáo, Hà 

Nội. Nguồn: https://www.chuabuuchau.com.vn/chuong/phan-ii-bai-5-

gioi-thieu-vai-net-ve-van-hoc-phat-giao-viet-nam_57215.html 



155 

[47]. Thích Tâm Giác (2012), “Thượng tọa Tâm Giác giới thiệu Hội Hoa 

Đàm”, in trong Phạm Thiên Thư, Kinh Hiền - Hội hoa đàm, Nxb Tổng 

hợp, TP. Hồ Chí Minh.  

[48]. Hồ Thế Hà (1996), Thơ và thơ hiện đại Việt Nam, Đại học Khoa học Huế. 

[49]. Hồ Thế Hà (2018), Thơ Việt Nam hiện đại - Thi luận và chân dung, Nxb 

Hội Nhà văn, Hà Nội.  

[50]. Dương Quảng Hàm (2005), Việt Nam văn học sử yếu, Nxb Trẻ (tái bản), 

Tp Hồ Chí Minh.  

[51]. Lê Bá Hán (chủ biên), Lê Quang Hưng, Chu Văn Sơn (2005), Tinh hoa 

thơ mới - thẩm bình và suy nghĩ, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

[52]. Trần Mạnh Hảo (1994), Có một thời đại mới trong thơ ca, Báo Văn 

nghệ, (33, 34). 

[53]. Chơn Hạnh, “Nguyễn Du trên con đường trở về của Phật giáo”, Tạp chí 

Tư tưởng, (8), tr.87. 

[54]. Thái Tú Hạp (1970), “Tư tưởng Phật giáo trong thi ca Việt Nam”, nguồn: 

https://nguoiphattu.com/thu-vien/tho-truyen-sach/756-tu-tuong-phat-

giao-trong-thi-ca-viet-nam.html] 

[55]. Nguyễn Thị Việt Hằng (2012), Nhìn lại văn học Phật giáo Việt Nam thế 

kỷ XVII - XIX trong hành trình văn học trung đại, Tạp chí Nghiên cứu 

Văn học, (12), tr.12-24.  

[56]. Nguyễn Thị Việt Hằng (2015), Văn học Phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII-

XIX, Luận án Tiến sĩ, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

[57]. Võ Thị Ngọc Hân (2012), Thơ lục bát Phạm Thiên Thư, Luận văn Thạc 

sĩ Ngữ văn, Đại học Vinh. 

[58]. Lệ Như Thích Trung Hậu (2002) (sưu tập), Ca dao tục ngữ Phật giáo 

Việt Nam, Nxb Tp Hồ Chí Minh. 

[59]. Đỗ Đức Hiểu (2002), Thi pháp hiện đại, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. 

[60]. Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Ngọc Thiện (biên soạn) (1997), Tuyển tập thơ 

văn xuôi (Việt Nam và nước ngoài), Nxb Văn học, Hà Nội. 



156 

[61]. Đỗ Kim Hồi, Trần Đăng Xuyền (1994), Giảng văn văn học Việt Nam 

1945 – 1975, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

[62]. Bùi Công Hùng (2000), Sự cách tân thơ văn Việt Nam hiện đại, Nxb Văn 

hóa Thông tin, Hà Nội. 

[63]. Bùi Công Hùng (2000), Quá trình sáng tạo thơ ca, Nxb Văn hóa Thông 

tin, Hà Nội. 

[64]. Bùi Công Hùng (2000), Tiếp cận nghệ thuật thơ ca, Nxb Văn hóa Thông 

tin, Hà Nội. 

[65]. Nguyễn Phạm Hùng (1992), “Thơ thiền và việc lĩnh hội thơ thiền”, Tạp 

chí Văn học, (4), tr. 39-43. 

[66]. Nguyễn Phạm Hùng (1998), Thơ Thiền Việt Nam những vấn đề lịch sử 

và tư tưởng nghệ thuật, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 

[67]. Nguyễn Phạm Hùng (2016), Văn học Phật giáo Việt Nam, Nxb Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

[68]. Đỗ Văn Hỷ (1975), “Câu chuyện Huyền Quang và cách đọc thơ thiền”, 

Tạp chí Văn học, (1), tr. 62-70. 

[69]. Bùi Công Khanh (2005), Bùi Giáng trong tôi, Nxb Văn nghệ, TP. Hồ 

Chí Minh. 

[70]. Hoàng Thiệu Khang (1994), Cảm nhận và suy tưởng, Nxb Văn học, Hà Nội. 

[71]. Đinh Gia Khánh - Chu Xuân Diên (1977), Lịch sử văn học Việt Nam (2 

tập), Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội. 

[72]. Đinh Gia Khánh (chủ biên), Bùi Duy Tân, Mai Cao Chương (2015), Văn 

học Việt Nam, thế kỉ X - nửa đầu thế kỉ XVIII, Nxb Giáo dục Việt Nam. 

[73]. Thích Thanh Kiểm (2012), “Đề tựa quyển Hội hoa đàm” in trong Phạm 

Thiên Thư, Kinh Hiền - Hội hoa đàm, Nxb Tổng hợp, TP. Hồ Chí Minh. 

[74]. Lê Đình Kỵ (1989), Thơ Mới những bước thăng trầm, Nxb Tp Hồ Chí Minh. 

[75]. Đỗ Trọng Khơi (2007), Thơ hay trong một cách nhìn (bình thơ), Nxb 

Phụ nữ, Hà Nội. 



157 

[76]. Đinh Trọng Lạc (2003), 99 phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt, 

Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

[77]. Nguyễn Lang (2000), Việt Nam Phật giáo sử luận, tái bản, trọn bộ 3 

cuốn, Nxb Văn học, Hà Nội. 

[78]. Thanh Lãng (1967), Bảng lược đồ văn học Việt Nam, Quyển hạ, Nxb. 

Trình bày, Sài Gòn. 

[79]. Bàng Bá Lân (1962), Kỷ niệm văn thi sĩ hiện đại, Nxb Sài Gòn. 

[80]. Mã Giang Lân (2000), Tiến trình thơ hiện đại Việt Nam, Nxb Giáo dục, 

Hà Nội. 

[81]. Mã Giang Lân - Hồ Thế Hà (1993), Sức bền của thơ, Nxb Hội Nhà văn, 

Hà Nội. 

[82]. Mã Giang Lân (2004), Thơ hành trình và tiếp nhận, Nxb Đại học Quốc 

gia Hà Nội, Hà Nội. 

[83]. Nguyễn Văn Long (chủ biên) (2017), Văn học Việt Nam từ sau Cách 

mạng Tháng Tám 1945, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

[84]. Nguyễn Văn Long, Lã Nhâm Thìn (đồng chủ biên) (2006), Văn học Việt 

Nam sau 1975, những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, Nxb Giáo dục, 

Hà Nội. 

[85]. Nguyễn Văn Long (2007), Giáo trình văn học Việt Nam sau cách mạng 

tháng Tám năm 1945, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

[86]. Nguyễn Văn Long (chủ biên, 2012), Giáo trình Văn học Việt Nam hiện 

đại, tập 2, in lần thứ 4, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

[87]. Nguyễn Lộc (chủ biên) (1993), Tổng tập văn học Việt Nam, tập 9A, (Văn 

học thời Tây Sơn), Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, 

Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.  

[88]. Võ Phước Lộc (2017), “Mạch thơ thiền trong lòng văn học dân tộc”, 

nguồn: https://giacngo.vn/nguyetsan/2018/03/05/56F091/. 

https://giacngo.vn/nguyetsan/2018/03/05/56F091/


158 

[89]. Vũ Tài Lục (2012), “Vào cõi không tịch”, in trong Phạm Thiên Thư, 

Kinh Ngọc – Kinh Kim cương – Qua suối mây hồng, Nxb Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh.  

[90]. Phương Lựu (chủ biên) (2002), Lí luận văn học, tập 1, Nxb Đại học Sư 

phạm, Hà Nội.    

[91]. Nguyễn Công Lý (2002), “Mấy ý kiến về vấn đề giải thoát luận và con 

đường tu chứng trong văn học Phật giáo”, Tạp chí  Nghiên cứu Phật học, 

(6), 17-21. 

[92]. Nguyễn Công Lý (2003), Văn học Phật giáo thời Lý - Trần, diện mạo và 

đặc điểm, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. 

[93]. Nguyễn Công Lý (2004), “Mấy nét đặc sắc về nghệ thuật văn học Phật 

giáo”, Tạp chí Hán Nôm, (2), tr.11-22. 

[94]. Nguyễn Công Lý, Đoàn Lê Giang (chủ biên) (2016), Văn học Phật giáo 

Việt Nam – Thành tựu và những định hướng nghiên cứu, Kỷ yếu Hội 

thảo khoa học, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

[95]. Hoàng Như Mai (1961), Văn học Việt Nam hiện đại 1945 – 1960, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội. 

[96]. Đặng Thai Mai (1977), “Mấy điều tâm đắc về một thời đại văn học”, Thơ 

văn Lý - Trần, tập 1, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

[97]. Nguyễn Đăng Mạnh (2012), Văn học Việt Nam hiện đại - Những gương 

mặt tiêu biểu, Nxb Phụ nữ, Hà Nội. 

[98]. Nguyễn Đăng Mạnh, Trần Đình Sử, Lại Nguyên Ân (1987), Một thời đại 

mới trong thi ca, Nxb Văn học, Hà Nội. 

[99]. Nguyễn Đăng Mạnh (2004) (chủ biên) - Nguyễn Văn Long (đồng chủ 

biên), Lịch sử văn học Việt Nam, tập 3, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

[100]. Nguyễn Đăng Na (1997), Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại – 

Truyện ngắn, Tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

[101]. Nguyễn Đăng Na (chủ biên) (2004), Tinh tuyển văn học Việt Nam thế kỉ 

X – XIV, Tập 3, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

http://hcmussh.edu.vn/?ArticleId=00c66e6e-a185-4105-9a71-dc34f20cbcab
http://hcmussh.edu.vn/?ArticleId=00c66e6e-a185-4105-9a71-dc34f20cbcab


159 

[102].  Nguyễn Đăng Na (2007), Con đường giải mã văn học trung đại Việt 

Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.  

[103]. Phạm Đức Nam (tuyển chọn, 2006), Thơ Phạm Thiên Thư, Nxb Tổng 

hợp, Đồng Nai. 

[104]. Nguyễn Đức Nam (tuyển chọn, giới thiệu) (1985), Thơ Việt Nam 1945-

1985, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

[105]. Lê Ngân – Hồ Đắc Hoài (2009), Sư bà Thích nữ Diệu Không, Đường 

thiền sen nở, Nxb Lao động - Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây.  

[106]. Đào Nguyên (2020), Ảnh hưởng của Phật giáo trong văn học cổ điển 

Việt Nam (Hán - Nôm), tập 1, Nxb Hồng Đức, Hà Nội. 

[107]. Bùi Văn Nguyên, Hà Minh Đức (1971), Thơ Việt Nam - hình thức và thể 

loại, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

[108]. Lê Thành Nghị (2005), Trước đèn… thơ (thơ Việt Nam Sau 1975 từ góc 

độ đề tài chiến tranh), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội. 

[109]. Trần Nghĩa (1975), “Một số tác phẩm mới phát hiện có liên quan tới 

dòng văn học viết bằng chữ Hán của người Việt thời Bắc thuộc”, Tạp 

chí Văn học, (4), tr.84-99. 

[110]. Vũ Thế Ngọc (dịch, giới thiệu) (2007), Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, 

Nxb Văn nghệ, Tp Hồ Chí Minh. 

[111]. Phạm Thế Ngũ (1962), Việt Nam văn học sử giản ước tân biên, tập 1, 

Nxb Quốc học tùng thư, Sài Gòn. 

[112]. Phạm Thế Ngũ (1962), Việt Nam văn học sử giản ước tân biên, tập 2, 

Nxb Quốc học tùng thư, Sài Gòn. 

[113]. Nhiều tác giả (1996), 50 năm văn học Việt Nam sau cách mạng tháng 

Tám, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 

[114]. Nhiều tác giả (1976), Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập II, Nxb Văn học, 

Hà Nội. 

[115]. Nhiều tác giả (1984), Nhà thơ Việt Nam hiện đại, Nxb Khoa học xã hội, 

Hà Nội. 



160 

[116]. Nhiều tác giả (2000), Tuyển tập thơ Việt Nam 1975-2000 (3 tập), Nxb 

Hội Nhà văn, Hà Nội. 

[117]. Nhiều tác giả (2004), Từ điển văn học (bộ mới), Nxb Thế giới, Hà Nội. 

[118]. Nhiều tác giả (2015), Đại thi hào dân tộc danh nhân văn hóa Nguyễn 

Du, Kỷ yếu Hội thảo kỷ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du, Nxb Đại 

học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh. 

[119]. Nhiều tác giả (2018), Phật giáo và văn học Bình Định: Thành tựu và giá 

trị, 2 tập, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

[120]. Lê Lưu Oanh (1998), Thơ trữ tình Việt Nam 1975 – 1990, Nxb Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

[121]. Đào Phan (1991), Hồ Chí Minh danh nhân Văn hóa, Nxb Văn hóa, Hà Nội. 

[122]. Nguyễn Khắc Phi (2018), Văn học trung đại Việt Nam nghiên cứu và 

bình luận, Nxb Đại học Vinh. 

[123]. Huỳnh Như Phương (2017), “Thơ Nhất Hạnh: Những hóa thân màu 

nhiệm”, nguồn: https://giacngo.vn/nguyetsan/2017/02/10/575080/]. 

[124]. Thích Trí Quảng (2008), Phật giáo nhập thế và phát triển, Nxb Tôn 

giáo, Hà Nội. 

[125]. Trần Lê Sáng (chủ biên) (2000), Tổng tập văn học Việt Nam, tập 2, 

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia, Nxb Khoa học xã hội, 

Hà Nội. 

[126]. Nguyễn Hữu Sơn (2002), Loại hình tác phẩm Thiền uyển tập anh, Nxb 

Khoa học xã hội, Hà Nội. 

[127]. Nguyễn Hữu Sơn (2020), “Kiểu tác giả truyền thừa của văn học thời Lý-

Trần”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, (8), tr. 95-103. 

[128]. Trần Đăng Suyền - Nguyễn Văn Long (đồng chủ biên) (2008), Giáo 

trình văn học Việt Nam hiện đại (từ đầu thế kỉ XX đến 1945), Tập I, Nxb 

Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

[129]. Trần Đình Sử (1997), Những thế giới nghệ thuật thơ, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 



161 

[130]. Trần Đình Sử (2001), Thi pháp thơ Tố Hữu, Nxb Văn hóa - Thông tin (In 

lần thứ 3 có sửa chữa), Hà Nội. 

[131]. Trần Đình Sử (2012), Tuyển tập nghiên cứu văn học, Nxb Hội Nhà văn, 

Hà Nội 

[132]. Tuệ Sỹ (1973), “Thi ca và tư tưởng”, Giai phẩm Văn, (số tháng 5), tr. 27. 

[133]. Vũ Văn Sỹ (1999), Về một đặc trưng thi pháp thơ Việt Nam (1945-

1995), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

[134]. Hoài Thanh – Hoài Chân (2016), Thi nhân Việt Nam (tái bản), Nxb Văn 

học, Hà Nội. 

[135]. Quách Tấn (2007), Nguồn đạo trong thơ văn, Nxb Phương Đông. 

[136]. Đặng Tiến (2009), Thơ – Thi pháp và chân dung, Nxb Phụ nữ, Hà Nội.  

[137]. Nguyễn Vũ Tiềm (2013), Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam, Nxb Hội Nhà 

văn, Hà Nội.  

[138]. Nguyễn Đức Tùng (2009), Thơ đến từ đâu, Nxb Lao động, Hà Nội. 

[139]. Khiêm Lê Trung (1997), “Nguyên khởi về cõi tinh mật Bùi Giáng”, Tạp 

chí Thời Văn, (19), tr. 45. 

[140]. Ngô Đức Thịnh (2006), Văn hóa, văn hóa dân tộc người và văn hóa Việt 

Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

[141]. Trần Văn Trọng  (2018), “Quan hệ giữa hiệu ứng “dồn nén” và nghệ 

thuật “không bạch” trong thơ ca cổ điển Trung Quốc”, Tạp chí Nghiên 

cứu văn học, (3), tr.78-87. 

[142]. Bùi Duy Tân (chủ biên) (2004), Hợp tuyển văn học trung đại Việt Nam: 

Thế kỉ X-XIX, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

[143]. Nguyễn Bá Thành (2012), Giáo trình tư duy thơ hiện đại Việt Nam, Nxb 

Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

[144]. Thích Chơn Thiện (2009), Phật học khái luận, Nxb Phương Đông, TP 

Hồ Chí Minh. 

[145]. Uyên Thao (1969), Thơ Việt Nam hiện đại 1900 – 1960, Nxb Hồng Lĩnh, 

Sài Gòn. 



162 

[146]. Lê Mạnh Thát (2002), Tổng tập văn học Phật giáo Việt Nam, Nxb Tp. 

Hồ Chí Minh. 

[147]. Lê Mạnh Thát (2006), Nghiên cứu về Thiền uyển tập anh, Nxb Phương 

Đông, TP Hồ Chí Minh. 

[148]. Hữu Thỉnh (chủ biên) (1997), Việt Nam – Nửa thế kỷ văn học (1945 – 

1995), Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. 

[149]. Trần Nho Thìn (2012), Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết TK XIX, 

Nxb Giáo dục, Hà Nội.   

[150]. Lã Nhâm Thìn, Vũ Anh Tuấn (2016), Hợp tuyển công trình nghiên cứu 

Văn học dân gian và Văn học trung đại Việt Nam, Nxb Đại học Quốc 

gia, Hà Nội. 

[151]. Nguyễn Đăng Thục (1970), “Bóng trăng thiền với Nguyễn Du”, Tạp chí 

Tư tưởng, (8). 

[152]. Đặng Thu Thủy (2011), Thơ trữ tình Việt Nam từ giữa thập kỷ 80 đến 

nay, những đổi mới cơ bản, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

[153]. Đỗ Lai Thúy (2012), Thơ như là mỹ học của cái khác, Nxb Hội Nhà văn, 

Hà Nội.  

[154]. Đỗ Lai Thúy (1998), Con mắt thơ, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

[155]. Đỗ Lai Thúy (2004), Sự đỏng đảnh của phương pháp, Nxb Văn hóa 

Thông tin, Hà Nội. 

[156]. Thích Hạnh Tuệ (2018), Văn học Phật giáo Việt Nam - Một hướng tiếp 

cận, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

[157]. Thích Hạnh Tuệ (2018), Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh trong văn học 

Phật giáo Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

[158]. Thích Thanh Từ (1992), Thiền sư Việt Nam, Thành hội Phật giáo TP Hồ 

Chí Minh. 

[159]. Đoàn Thị Thu Vân (1998), Thơ thiền Lý - Trần, Nxb Văn nghệ, TP Hồ 

Chí Minh. 

[160]. Chế Lan Viên (1962), Phê bình văn học, Nxb Văn học, Hà Nội. 

http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-799445.html
http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-799445.html


163 

[161]. Lê Trí Viễn (1997), Đến với thơ hay, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

[162]. Lê Trí Viễn - Phan Côn - Đặng Thanh Lê - Phạm Văn Luận - Lê Hoài 

Nam (1962), Giáo trình lịch sử văn học Việt Nam, tập III, Nxb Giáo dục, 

Hà Nội. 

[163]. Viện Văn học (1977), Thơ văn Lý - Trần, tập 1, Nxb Khoa học xã hội, 

Hà Nội. 

[164]. Viện Văn học (1989), Thơ văn Lý - Trần, tập 2, Nxb Khoa học xã hội, 

Hà Nội. 

[165]. Thi Vũ (2006), “Nhìn ngắm giọt trăng”, in trong Quách Tấn – Tuyển tập 

thơ, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. 

[166]. Trần Ngọc Vương (chủ biên) (2015), Văn học Việt Nam thế kỷ X đến thế 

kỷ XIX - những vấn đề lý luận và lịch sử, Nxb ĐHQG Hà Nội, Hà Nội. 

[167]. Nguyễn Lương Vỵ (1997), “Mượn lời anh Sáu Giáng”, Tạp chí Thời 

Văn, (19), tr. 42. 

[168]. Vũ Thanh Việt (2000), Thơ mới lãng mạn Việt Nam, Nxb Văn hóa - 

Thông tin, Hà Nội. 

[169]. Tần Hoài Dạ Vũ (1993), Chân dung thơ, Nxb Trẻ, Tp Hồ Chí Minh. 

[170]. Hoàng Tâm Xuyên (chủ biên) (1999), Mười tôn giáo lớn trên thế giới, 

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

[171]. Hoàng Hữu Yên (chủ biên) (2004), Tinh tuyển văn học Việt Nam, tập 6, 

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, Nxb Khoa học xã 

hội, Hà Nội. 

[172]. Wikipedia, “Phạm Thiên Thư”, nguồn: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Thi%C3%AAn_Th%

C6%B0 

B. TIẾNG ANH 

[173]. Thích Nhat Hanh (1999), The Miracle of Mindfulness: A Manual on 

Meditation, Beacon Press. 



164 

[174]. Patriarch Ou-I (1977), Mind-Seal of Buddhas, Sutra translation 

committee of the United States and Canada  

[175]. Ven. Master Chin Kung (2003), Buddhism: the Wisdom of compassion 

and awakening, Edited by silent voices  

[176]. Narada (2002), The Buddha and his teachings, Buddist missimary 

society Malaysia. 

[177]. Patriarch Yin Kuang (2003), Pure-Land Zen, Zen Pure-Land translated 

by master Thich Thien Tam forrest smith, Editor. 

[178]. Peter Della Santina (1997), The tree of Enlightenment, Chicodhrama 

study foundation. 

[179]. Thich Nhat Tu (Ed) (2015), Buddhism in Mekong Region, National 

University of HCM City. 

[180]. Le Manh That (2003), The Phylosophy of  Vasubandhu, TP HCM. 

 

 

  



165 

DANH MỤC TÁC PHẨM KHẢO SÁT 

 

[181]. Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Chữ cháy bờ lau, Nxb Thuận Hóa. 

[182]. Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Bụi, trăng và lửa, Nxb Văn học. 

[183]. Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Chèo vỡ sông trăng, Nxb Thuận Hóa. 

[184]. Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Giun dế, hư vô và hạt lửa xanh, Nxb Văn học. 

[185]. Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Kinh lời vàng (Phổ thơ kinh Pháp cú), Nxb 

Thuận Hóa. 

[186]. Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Đá trắng chiêm bao, Nxb Thuận Hóa. 

[187]. Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Tình Mẹ - mùa báo hiếu, Nxb Thuận Hóa. 

[188]. Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Đóa hồng vàng cửa Phật, Nxb Phương Đông. 

[189]. Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Lửa lạnh non thiêng, Nxb Thuận Hóa. 

[190]. Đồng Đức Bốn (1993), Chăn trâu đốt lửa, Nxb Lao động.  

[191].  Đồng Đức Bốn (2000), Trở về với mẹ ta thôi, Nxb Hội nhà văn. 

[192]. Đồng Đức Bốn (2000), Cuối cùng vẫn còn dòng sông, Nxb Hội nhà văn. 

[193]. Đồng Đức Bốn (2006), Chim mỏ vàng và hoa cỏ độc, Nxb Hội nhà văn. 

[194]. Vũ Hoàng Chương (1954), Rừng phong, Nxb Phạm Văn Tươi, Sài Gòn. 

[195]. Vũ Hoàng Chương (1959), Hoa đăng, Nxb Văn hữu Á Châu. 

[196]. Vũ Hoàng Chương (1961), Tâm sự kẻ sang Tần, Nxb Lửa thiêng. 

[197]. Vũ Hoàng Chương (1963), Lửa từ bi, Đoàn thanh niên Tăng ni, Sài Gòn. 

[198]. Vũ Hoàng Chương (1967), Bút nở hoa đàm, Nxb Vạn Hạnh, Sài Gòn. 

[199]. Vũ Hoàng Chương (1968), Cành mai trắng mỏng, Nguyệt san Văn 

Uyển, Nxb Sài Gòn.  

[200]. Vũ Hoàng Chương(1971), Ngồi quán, Nxb Lửa thiêng. 

[201]. Vũ Hoàng Chương (1974), Chúng ta mất hết chỉ còn nhau, Nxb Rừng Trúc, Paris. 

[202]. Trịnh Cung và Nguyễn Quốc Thái (2001), Trịnh Công Sơn, cuộc đời, âm 

nhạc, thơ, hội họa và suy tưởng, Nxb Văn nghệ Tp Hồ Chí Minh. 

[203]. Mặc Giang (2008), Nhịp bước đăng trình, Nxb Thuận Hóa, Huế. 

[204]. Mặc Giang (2009), Mở cửa nguồn tâm, tập 2, Nxb Thuận Hóa.  



166 

[205]. Mặc Giang (2009), Hoa song đường, Mặc Giang, Nxb Thông tấn. 

[206]. Mặc Giang (2013), Phù sinh nhiễm thể ca, Nxb Tôn giáo, TP. Hồ Chí Minh. 

[207]. Bùi Giáng (1969), Thi ca tư tưởng, Nxb Ca dao, Sài Gòn. 

[208]. Bùi Giáng (1997), Đêm ngắm trăng, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh. 

[209]. Bùi Giáng (2006), Rong rêu, Nxb Văn nghệ, TP. Hồ Chí Minh. 

[210]. Bùi Giáng (2006), Thơ vui tận vui, (di cảo), Nxb Văn nghệ, TP. Hồ Chí Minh. 

[211]. Bùi Giáng (2011), Bèo mây bến bờ (Di cảo thơ X), Nxb Văn hóa - Văn 

nghệ, TP. Hồ Chí Minh. 

[212]. Bùi Giáng (2012), Mưa nguồn, tái bản lần 6, Nxb Văn hóa – Văn nghệ, 

TP. Hồ Chí Minh. 

[213]. Bùi Giáng (1969), Đi vào cõi thơ, Nxb Ca dao, Sài Gòn. 

[214]. Bùi Giáng (2006), Mùa màng tháng tư, Nxb Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh. 

[215]. Bùi Giáng (1988), Như Sương, Nxb Trẻ. 

[216]. Bùi Giáng (2005), Mười hai con mắt, Nxb Văn Nghệ. 

[217]. Giáo Hội Phật giáo Việt Nam - Hệ phái Khất sĩ (2013), Ánh Minh 

Quang, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. 

[218]. Thích Nhất Hạnh (1949), Tiếng địch chiều thu, Long Giang, Sài Gòn. 

[219]. Thích Nhất Hạnh (Hoàng Hoa) (1950), Ánh xuân vàng, Long Giang, Sài Gòn. 

[220]. Thích Nhất Hạnh (Hoàng Hoa) (1950), Thơ ngụ ngôn, Đuốc Tuệ, Hà Nội. 

[221]. Thích Nhất Hạnh (1965), Chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện, Lá 

Bối, Sài Gòn. 

[222]. Thích Nhất Hạnh (1967), Tiếng đập cánh loài chim lớn, Lá Bối, Sài Gòn. 

[223]. Thích Nhất Hạnh (1970), Tiếng chuông giao thừa, Nxb Lá Bối. 

[224]. Thích Nhất Hạnh (1996), Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt, Nxb Lá Bối. 

[225]. Thích Nhất Hạnh (2009), Trái tim của Trúc Lâm đại sĩ, Nxb Phương 

Đông, TP. Hồ Chí Minh. 

[226]. Thích Nhất Hạnh (2010), Nẻo về của ý, Nxb Hồng Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

[227]. Thích Nhất Hạnh (2015), Bàn tay cũng là hoa, tái bản lần 2, Nxb Phương 

Đông, TP. Hồ Chí Minh. 



167 

[228]. Thích Nhất Hạnh (2015), Tiếng đập cánh loài chim lớn, tuyển tập thơ, 

Nxb Hội Nhà văn, TP. Hồ Chí Minh. 

[229]. Thích Nhất Hạnh (2015), Thơ học trò, tuyển tập thơ, Nxb Hội Nhà văn, 

TP. Hồ Chí Minh. 

[230]. Trần Quê Hương (1993), Suối nguồn Hoa Nghiêm, Nxb Văn Nghệ, TP. 

Hồ Chí Minh. 

[231]. Trần Quê Hương (2013), Bóng hạc thiền bay, Nxb Tổng hợp, TP. Hồ Chí Minh. 

[232]. Thích Thiện Hữu (2012), Một thoáng thiên thu, Nxb Hồng Đức, Hà Nội. 

[233]. TK. Thiện Hữu (2013), Sỏi đá đơm hoa, Nxb Tổng hợp, TP. Hồ Chí Minh. 

[234]. Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thụy Kha, Đoàn Tử Huyến (biên soạn, 

2001), Trịnh Công Sơn, Một người thơ ca, một cõi đi về, Nxb Âm nhạc 

và Trung tâm Văn hóa – ngôn ngữ Đông Tấy, Hà Nội. 

[235]. Thích nữ Diệu Không (2007), Diệu Không thi tập, Nxb Thuận Hóa, Huế. 

[236]. Ban Mai (2008), Trịnh Công Sơn, Vết chân dã tràng,  Nxb Lao động – 

Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây. 

[237]. Viên Minh (2018), Tĩnh lặng, Nxb Hội Nhà văn, TP. Hồ Chí Minh. 

[238]. Viên Minh (2011), Sống trong thực tại, Nxb Phương Đông, TP. Hồ Chí Minh. 

[239]. Dương Kiều Minh (1989), Củi lửa, Nxb Tác phẩm mới. 

[240]. Dương Kiều Minh (1990), Dâng mẹ, Nxb Văn hóa. 

[241]. Dương Kiều Minh (1995), Ngày xuống núi, Nxb Văn học, Hà Nội. 

[242]. Dương Kiều Minh (2008), Tôi ngắm mãi những ngày thu tận, Nxb Hội 

Nhà văn, Hà Nội. 

[243]. Nguyễn Lương Ngọc (1991), Từ nước, Nxb Hội Nhà văn. 

[244]. Nguyễn Lương Ngọc (1991), Ngày sinh lại, Nxb Thanh niên. 

[245]. Nguyễn Lương Ngọc (1994), Lời trong lời, Nxb Văn học. 

[246]. Nguyễn Lương Ngọc (2006), Thơ và Đời, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. 

[247]. Nhiều tác giả (2006), Trịnh Công Sơn (1939-2001)- cuộc đời, âm nhạc, 

thơ, hội họa & suy tưởng, Nxb Văn hóa Sài Gòn. 

http://www.viet-studies.info/BanMai_TrinhCongSon.pdf


168 

[248]. Nhiều tác giả (2001), Trịnh Công Sơn -cát bụi lộng lẫy, Nxb Thuận Hóa 

- Tạp chí Sông Hương. 

[249]. Chơn Không Cao Ngọc Phượng (1980), Thử tìm dấu chân trên cát: Ghi 

chép về thơ Nhất Hạnh, Lá Bối, USA. 

[250]. Lê Minh Quốc (Sưu tầm và tuyển chọn) (2006), Trịnh Công Sơn - Rơi lệ 

ru người, Nxb Phụ nữ. 

[251]. Nguyễn Đức Sơn (1965), Hoa cô độc , Nxb Mặt Đất.  

[252]. Nguyễn Đức Sơn (1996), Bọt nước, Nxb Mặt Đất.  

[253]. Nguyễn Đức Sơn (1966), Lời ru, Nxb Mặt Đất. 

[254]. Nguyễn Đức Sơn (1967), Đêm nguyệt động, Nxb An Tiêm. 

[255]. Nguyễn Đức Sơn (2020), Chút lời mênh mông, Thư viện Huệ Quang – 

Nxb Đà Nẵng. 

[256]. Trịnh Công Sơn (2001), Trịnh Công Sơn - Người hát rong qua nhiều thế 

hệ, Nxb Trẻ. 

[257]. Như Huyễn Thiền Sư (2014), Ngón tay chỉ trăng 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - Trực 

chỉ đề cương, Nxb Phương Đông. 

[258]. Quách Tấn (1960), Mùa cổ điển, (tái bản lần thứ 1), Nxb Tân Việt, Sài Gòn. 

[259]. Quách Tấn (2011), Đọng bóng chiều, Nxb  Phương Đông.  

[260]. Quách Tấn (1966), Mộng Ngân Sơn, Hoa Nắng, Paris. 

[261]. Quách Tấn (1973), Giọt trăng, Thi Vũ giới thiệu, Nxb Rừng Trúc, Paris. 

[262]. Quách Tấn (1999), Trăng hoàng hôn, Nxb Trẻ, TP. HCM. 

[263]. Quách Tấn (2006),  Tuyển tập thơ, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội. 

[264]. Mai Nhật Thu - Mặc Giang (2016), Bình Định quê hương tôi, Nxb Tổng 

hợp, TP. Hồ Chí Minh.  

[265]. Phạm Thiên Thư (2006), Qua suối mây hồng, Nxb Văn Nghệ.  

[266]. Phạm Thiên Thư (2006), Động hoa vàng, Nxb Văn Nghệ, TP. Hồ Chí Minh. 

[267]. Phạm Thiên Thư (2006), Nhân gian, Nxb Văn Nghệ, TP. Hồ Chí Minh. 

[268]. Phạm Thiên Thư (2006), Trại hoa đỉnh đồi, Nxb Văn Nghệ, TP. Hồ Chí Minh. 



169 

[269]. Phạm Thiên Thư (2012), Kinh Hiền - Hội hoa đàm, Nxb Tổng hợp, TP. 

Hồ Chí Minh. 

[270]. Phạm Thiên Thư (2006), Ngày xưa người tình, Nxb Văn nghệ. 

[271]. Phạm Thiên Thư (2006), Kinh Thơ - Suối nguồn vi diệu, Nxb Văn nghệ, 

TP. Hồ Chí Minh. 

[272]. Phạm Thiên Thư (2012), Hát ru Việt sử thi, Nxb Thanh Niên, TP. Hồ Chí Minh. 

[273]. Thích Nữ Diệu Thông (2011), Bè lau ai thả, Nxb Văn hóa - Văn nghệ, 

TP. Hồ Chí Minh. 

[274]. Phạm Công Thiện (2016), Ngày sanh của rắn, ấn hành, Thư viện Huệ 

Quang, TP. Hồ Chí Minh. 

[275]. Phạm Công Thiện (2009), Trên tất cả đỉnh cao là lặng im, Nxb Văn hoá Sài Gòn. 

[276]. Hoàng Phủ Ngọc Tường (2013), Trịnh Công Sơn và cây đàn Lya của 

Hoàng tử bé, Nxb Trẻ. 

[277]. Trụ Vũ (2003), Thơ niệm Phật, Nxb Tôn giáo, Hà Nội. 

[278]. Trụ Vũ (2011), Bút hoa đàm (thơ), Nxb Tôn giáo, Hà Nội. 

[279]. Nguyễn Đắc Xuân (2003), Trịnh Công Sơn - có một thời như thế, Nxb 

Văn học, Hà Nội. 

[280]. Bửu Ý (2003), Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ thiên tài, Nxb Trẻ. 

 


