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1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 

Mục đích của 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), 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. 

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. 

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng 

Phương pháp so sánh, phương pháp cấu trúc - hệ thống, phương pháp tiểu sử, 

phương pháp liên ngành, phương pháp loại hình, phương pháp phân tích - tổng hợp, 

phương pháp tiếp cận của thi pháp học. 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. 

3. Các kết quả chính và kết luận 
3.1. Các kết quả chính 



-Luận án đã 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. 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. 

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… 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... 

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

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

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

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

hiểu về mối liên hệ giữa văn học và Phật giáo. Luận án cũng là lần đầu tiên quan tâm thơ 

Việt Nam từ 1945 đến nay dưới một góc nhìn mới – phương diện tâm linh, tôn giáo mà 

hiện còn ít người quan tâm, khám phá. Dưới góc nhìn của triết lý Phật giáo, luận án chỉ ra 

vẻ đẹp đa chiều cả về nội dung và nghệ thuật của thơ Việt Nam giai đoạn 1945 đến nay. 

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 Phật giáo, 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. 



- 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 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)... 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. 

-Tiền đề tiếp nhận triết lý Phật giáo của thơ từ 1945 đến nay, nhìn chung đều dưới 

sự chi phối của hoàn cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội, giáo dục. Triết Phật đậm hay nhạt 

cũng có sự khác nhau ở từng chặng, từng tác giả, hay giữa hai miền Nam-Bắc, khẳng 

định có một dòng chảy riêng về mảng văn học chịu ảnh hưởng của Phật giáo. Trong đó, 

các tác giả thơ chịu ảnh 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 được thống nhất nhưng 

có khuynh hướng nghiêng về ủng hộ, còn lại là chủ yếu ảnh hưởng ở phương diện khai 

thác Phật giáo trong các tín ngưỡng dân gian. 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, 

thơ trở nên đặc biệt mang nhiều tầng nghĩa, tiền đề phát triển cho các giai đoạn kế tiếp 

-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, 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. 

-Tiếp nhận triết lý Phật, thơ từ 1945 đến nay đan xen nhiều chất giọng (phủ định đi 

đến khẳng định, triết lý, suy tư, chiêm nghiệm, tự do, phóng khoáng, tùy duyên không cố 

ý sáng tạo mà luôn trọn vẹn đầy đủ trong quy luật hoàn mỹ của pháp…); ngôn từ nghệ 

thuật phong phú, giàu tính biểu tượng, đa nghĩa mà vẫn giản dị, gần gũi, dễ đi vào lòng 

người; những thuật ngữ Phật học như những “nhãn tự” là đầu mối cho việc tìm hiểu màu 

sắc Phật học đặc trưng trong thơ kết hợp với các loại ngôn ngữ trộn hòa phong phú đa 

dạng mà vô trụ và ngôn ngữ thiền đặc trưng vô ngôn… khiến ngôn ngữ thơ ảnh hưởng 

bởi triết Phật rất đặc trưng, mới lạ, hấp dẫn. Bút pháp nghệ thuật giàu biểu tượng Phật giáo 

khiến thơ đa nghĩa không dễ hiểu, những hình ảnh mang tính giác ngộ được sử dụng phong 

phú, bút pháp liên tưởng tương duyên dưới triết học duyên khởi khiến thơ không dễ đọc dễ 

hiểu nhưng lại giàu chất tư duy trí tuệ, cách xưng hô mờ nhòe giữa chủ thể và khách thể một 

cách khó phân biệt khiến thơ chuyển tải sâu sắc tính chất vô ngã của triết Phật. Tự hình thức 

nghệ thuật cũng nói lên sự trọn vẹn hoàn hảo của pháp qua nhãn quan Phật học.  

3.2. Kết luận 



1. Phật giáo ngay từ đầu du nhập đã tự nhiên hòa quyện với những truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc, được đa số 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 cho thấy, khi đất nước thịnh thì Phật giáo cũng được 

phát triển, đất nước lâm nguy Phật giáo cũng khó bề tồn tại nhưng những tư tưởng 

Phật học luôn có sức sống tiềm tàng trong tâm hồn người dân bao thế hệ; có lẽ bởi 

tâm hồn người Việt Nam mang nhiều nét tương đồng với những triết lý Phật giáo, 

mảng thơ đã cho thấy đặc điểm này. 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 sanh tử. Đạo Phật vì vậy mà không phải yếm thế, bởi luôn 

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

mọi người. Khai thác chất triết học Phật giáo trong thơ có thể thấy tính trí tuệ soi 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

cùng dường như không có ranh giới. 

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, nhiều nhà thơ, sự ảnh hưởng đậm nhạt lại tùy 

thuộc vào yếu tố lịch sử, xã hội, hoặc ảnh hưởng từ phương diện văn hóa,… 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. Hiện tại, Phật giáo ở nước 

ta có đầy đủ các hệ phái Nguyên thủy, Khất sĩ, Đại thừa, cả Nam tông Khmer; với 

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

sinh hoạt; nhưng tất cả đều chung sống hòa hợp lấy lời Phật dạy làm bản đồ tu học, 

thống nhất trong quy định và hành động từ Hội nghị Phật giáo toàn quốc năm 

1981. Trong suốt thời gian tiếp nhận từ văn học dân gian đến văn học hiện đại, 

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

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

triển mạnh mẽ. Thơ hiện nay đang vận động theo hướng hiện đại hóa, khai thác 

theo nhiều chiều hướng, trong đó có vùng tôn giáo Phật, đây là nội dung tuy cũ 

nhưng rất mới mẻ bởi tính siêu xuất của Phật giáo và sự đa dạng về triết lý, tùy căn 

cơ mà tiếp nhận. Thơ ảnh hưởng triết lý Phật giáo từ 1945 đến nay diễn ra ở cả ba 

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

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



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 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. 

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 

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. 
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