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DẪN NHẬP  

1. Lý do chọn đề tài: 

50TNho giáo là hệ tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc và Việt 

Nam hàng nghìn năm. Với Nho giáo, bằng hệ thống tứ thư, ngũ kinh, con người nhà 

nho được đào tạo là mẫu mực văn hóa của xã hội, được mọi người công nhận, đề 

cao và tôn trọng. Con đường đời của nhà nho chung quy lại, phổ biến hai hướng đi 

rõ rệt. 

50THướng thứ nhất là con đường khoa cử, con đường của sự học hành, thi cử đỗ 

đạt được bổ nhiệm đi làm quan, thăng trầm trong hoạn hải ba đào, cuối cùng cáo 

quan, cáo lão về ẩn dật. 

50THướng thứ hai là con đường của kẻ sĩ không qua ngưỡng cửa quan trường. Đó 

là những con người học hành không đến nơi đến chốn, hoặc học hành nhưng lận đận 

thi cử, khoa bảng trắng tay, hoặc học hành rất giỏi, đỗ đạt nhưng không làm quan, 

những con người này sống lẫn trong nhân dân để hình thành một tầng lớp kẻ sĩ bên 

cạnh những học trò nuôi mộng công danh khoa bảng. 

50TTrong đề tài này chỉ bàn đến nhà nho ở hướng thứ nhất. Với hướng này, hai 

kiểu nhà nho chính thống được hình thành, tồn tại và song song phát triển trong xã 

hôi phong kiến: nhà nho hành đạo và nhà nho ẩn dật. Quan niệm tạo nên hai kiểu 

nhà nho đó nằm trong bốn chữ: XUẤT – XỬ, HÀNH - TÀNG. Quan niệm Nho giáo 

của bốn chữ nói trên thể hiện lối sống phù hợp với đạo của người quân tử ngày xưa 

là lối sống thuận theo mệnh trời, vui với đạo lý dù phải nghèo khó. Đó là các quan 

niệm "an phận lạc thiên", "lạc thiên tri mệnh", "an bần lạc đạo" và "lạc thiên tri 

túc". Chính vì vậy một nhà nho hành đạo khi nhận thấy chốn quan trường không còn 

phù hợp với mình thì sẽ tìm con đường trở về. Trở về là thuận với tự nhiên và lẽ 

đạo. Khổng Tử, trong Luận ngữ cũng đã dạy học trò của mình: "Khi nhàn cư phải 

khiêm cung, khi làm việc phải nghiêm trang cẩn thận, khi giao thiệp với người khác 

phải thành thực, dù đến nước man di chưa khai hóa cũng phải thực hiện ba điều ấy". 

Trong xã hội khi hai kiểu nhà nho hành đạo và nhà nho ẩn dật cùng song song tồn 

tại thì nó cũng làm rạn nứt dần mối quan hệ xã hội của nhà nho đối với triều đình 



 

đương thời ở hai phía phân hóa, đối lập nhau với quan niệm sống, lối sống khác 

nhau. 

50TNhà nho hành đạo là mệnh quan của triều đình, sống bằng bổng lộc vua ban, 

sống cuộc đời làm quan đầy quyền lực và đồng thời cũng chịu sự khống chế của 

quan trên và triều đình. Đời sống vật chất dư dật, cao sang nhưng vẫn luôn trong 

trạng thái cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó, luôn luôn không thỏa mãn; bận bịu 

việc nước việc quan, ít có điều kiện tu dưỡng đạo đức, di dưỡng tinh thần nhưng 

vẫn phê phán nhà nho ẩn dật là tiêu cực, bi quan, yếm thế, chỉ biết nhàn ẩn cho thỏa 

chí mình, bàng quan trước đời sống xã hội, không biết phụng sự triều đình, chỉ biết 

an phận đói nghèo... Ngược lại với nhà nho hành đạo, nhà nho ẩn dật cày ruộng lấy 

mà ăn, đào giếng lấy mà uống, coi khinh triều đình, coi thường bổng lộc, coi rẻ bọn 

quan lại đương triều, đồng nhất bọn quan lại cầm quyền với những xấu xa trong xã 

hội. Họ cho bọn quan lại đương triều là một bọn quyền thần lũng đoạn, "sâu dân 

mọt nước"; là lũ người bị cám dỗ bởi " bã vinh hoa ", " mồi phú quý", " chuộng hư 

danh "; là những người chưa biết lẽ đời, chưa hiểu thấu lẽ đạo, chưa đứng ngoài đổi 

thay xã hội, chưa thấy hoạn lộ đầy gai chông, chỉ biết đắm mình trong " hoạn hải ba 

đào ", không biết được rằng chốn triều đình bẫy rập giăng mắc khắp nơi. 

50THiện tượng này đã làm nảy sinh hàng loạt câu hỏi: Ai đúng? Nhà nho hành đạo 

hay nhà nho ẩn sĩ ? Cái gì đã làm nên quan niệm ấy của nhà nho ẩn sĩ? 

50THơn nữa trong văn chương trung đại, văn chương của nhà nho ẩn dật cũng là 

văn chương đỉnh cao bên cạnh văn chương của nhà nho hành đạo mẫu mực và đích 

thực cùng với văn chương của nhà nho tài tử. Nhưng bấy lâu nay, trong cách nhìn 

văn chương của chúng ta, chỗ đứng văn chương của các nhà nho ẩn dật được đặt ở 

vị trí thấp hơn văn chương của nhà nho hành đạo và nhà nho tài tử; cách đánh giá 

đôi lúc còn e dè, chưa nhất quán, chưa thể hiện được giá trị khách quan mang tính 

tích cực trong đời sống. Đặc biệt, Đào Uyên Minh, cách chúng ta hơn 1500 năm là 

kiểu mẫu của văn chương ẩn sĩ chẳng những ở Trung Quốc mà còn ở Việt Nam, có 

lúc cũng chịu thân phận đó trong cách nhìn nhận. Bóng dáng Đào Uyên Minh và 

sáng tác của ông được đánh giá cao từ trước đến nay nhưng ít được giới nghiên cứu 

văn học quan tâm đến. Bóng dáng Đào Uyên Minh là một ám ảnh nghệ thuật trong 

văn chương trung đại Trung Quốc và Việt Nam mỗi khi các nhà thơ muốn đi trên 



 

con đường ẩn dật hay đang sống trong môi trường ẩn dật. Nguyễn Tịch, Lý Bạch, 

Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Tô Đông Pha, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, 

Ngô Thì Nhậm, Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến đều xem Đào 

Uyên Minh như người bạn vong niên để gửi gắm tâm tình ẩn sĩ. 

50TMột đôi câu hỏi nữa được đặt ra là lý tưởng thẩm mỹ và tài thơ ẩn dật của Đào 

Uyên Minh được biểu hiện như thế nào để sáng tạo nên những áng văn dù chưa 

phải là kiệt tác nhưng có giá trị ám ảnh tâm hồn của các thi nhân Trung Quốc và 

Việt Nam đến như vậy? Một kiểu mẫu nhà nho Việt Nam về thơ ẩn dật là Nguyễn 

Bỉnh Khiêm có xứng với thi nhân họ Đào không khi so sánh những điểm tương 

đồng và khác biệt về lý tưởng thẩm mỹ và tài thơ ẩn dật? Tố chất ẩn sĩ trong sáng 

tác Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh Khiêm như thế nào? 

50THàng loạt câu hỏi được đặt ra để thấy rằng hành đạo hay ẩn dật là sự thao thức 

xuyên suốt lịch sử Nho giáo. Đã đến lúc cần nhìn lại để khẳng định vị trí của văn 

chương ẩn dật, sự cần thiết của ẩn dật. Vì nếu chỉ có hành đạo mà không có ẩn dật 

thì hoàn toàn vô nghĩa lý. Và trong ý nghĩa của đời sống ẩn dật mà văn chương ẩn 

dật đã phản ánh, tố chất ẩn sĩ là một ẩn số cần được tìm tòi khám phá một cách thật 

sâu sắc thì đời sống ẩn dật mới được đánh giá đúng bản chất của nó và ở đó con 

người được hướng đến một đời sống đẹp hơn, ý vị hơn, hòa đồng cùng một nhịp 

điệu với tự nhiên hơn. Từ đó, ta có thái độ trân trọng đúng đắn và khoa học đối với 

tiền nhân, mà tiêu biểu là hai bậc cao sĩ ẩn dật Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh 

Khiêm. 

50TĐó chính là lý do chọn đề tài nghiên cứu trong luận văn này. 

2. Lịch sử vấn đề: 

50TKhi viết về Đào Uyên Minh, các nhà nghiên cứu Việt Nam và Trung Quốc 

chưa đặt vấn đề tố chất ẩn sĩ một cách cụ thể, nhưng rải rác trong các công trình 

nghiên cứu cuộc đời, sáng tác, chất ẩn sĩ của nhà thơ dần dần hiện rõ lên làm cơ sở 

cho việc nghiên cứu đề tài này. 

50TCác công trình nghiên cứu về Đào Uyên Minh bao gồm: Phan Kế Bính " Việt 

Hán văn khảo", Dương Quảng Hàm " Việt Nam văn học sử yếu ", Nguyễn Hiến Lê " 



 

Đại cương văn học sử Trung Quốc ", Trương Chính, Trần Xuân Đề và Nguyễn Khắc 

Phi " Giáo trình Lịch sử văn học Trung Quốc ", Trần Xuân Đề " Tác giả, tác phẩm 

văn học phương Đông ( Trung Quốc )", Nguyễn Khắc Phi, Trương Chính " Văn học 

Trung Quốc", Dư Quan Anh, Tiền Chung Thư, Phạm Ninh" Lịch sử văn học Trung 

Quốc" và trong các bài viết có đề cập đến Đào Uyên Minh của các học giả Trung 

Quốc như: Hàn Triệu Kỳ " 50TẨn sĩ Trung Hoa50T", Lâm Ngữ Đường " Sống đẹp", " Nhân 

sinh quan và thơ văn Trung Hoa", Thành Đăng Khánh " Tinh hoa Trung Quốc", 

Tống Hiểu Hà " Đào Uyên Minh - Đỉnh cao nhân cách lý tưởng của văn nhân Trung 

Hoa", "Hiện tượng độc đáo của văn học Hoa Hạ: Rượu với thơ " đều đi đến sự 

khẳng định khá nhất quán về hoàn cảnh, thời thế đã khiến Đào Uyên Minh chọn con 

đường về đi thôi, vui với điền viên và trở thành một nhà thơ thiên nhiên vĩ đại nhất 

Trung Quốc. 

50TÔng là một con người suốt đời giữ vững lý tưởng và chí khí của mình, có cốt 

cách thanh cao thoát ra ngoài hiện thực đen tối, vẩn đục của xã hội thời ông và cuối 

cùng trở thành mục tiêu nhân cách chính trực, cao khiết cho người đời sau ngưỡng 

mộ. Là một nhà nho nhưng ông lại ưa thiên nhiên, có tâm hồn siêu trần bạt tục( chữ 

của Nguyễn Hiến Lê ). Thơ văn ông thiên về thiên nhiên, thường ca vịnh thiên 

nhiên, ví mình như cây liễu, chứng tỏ trong thơ văn ấy đậm chất Lão Trang. Nhận 

định trên gợi ý cho việc đi tìm tố chất ẩn sĩ trong sáng tác của Đào Uyên Minh. 

50TNhững nhận định trong lịch sử nghiên cứu Đào Uyên Minh mà luận văn tiếp 

nhận để tiếp tục nghiên cứu: 

50T"Thơ Đào Tiềm đương thời ít người chú ý vì lời ông bình dị, trái hẳn với văn 

các người khác cầu kỳ, nhiều điển... Ảnh hưởng của ông rất lớn: nhiều người bắt 

chước ông làm thơ điền viên nhưng ít ai có được cái bình thường, điềm đạm mà thú 

vị, đậm đà của ông nữa."[33.208]. 

50T" Ông là người phẩm cách cao quý và ưa sự tự do. Thấy chánh sự trong nước 

bấy giờ đồi bại không thể cứu vãn được ông quyết lui về nơi vườn ruộng để giữ lấy 

tiết sạch giá trong. Thân đương làm quan, chỉ vì không chịu được sự bó buộc mà 

treo ấn từ quan về... Ông sinh hoạt theo cảnh tự nhiên mà điềm đạm ở trong cảnh 

nghèo mà vẫn lấy làm vui, lấy các thú ngắm sông núi cỏ cây để khuây khỏa nỗi 



 

buồn chán việc đời...Cách cư xử của ông hợp với Khổng giáo mà tư tưởng tính tình 

có chịu ảnh hưởng đạo Phật, đạo Lão...Lời thơ ông bình thường, điềm đạm, mới đọc 

không lấy gì làm hay, làm lạ, nhưng ngẫm nghĩ kỹ mới thấy thú vị đậm đà." 

[19.228]. 

50T"... Ngoài ảnh hưởng của cuộc sống hiện thực ra, Đào Uyên Minh còn chịu ảnh 

hưởng của tư tưởng cổ đại đặc biệt là Nho gia và Đạo gia. Hoài bão chính trị của 

Đào Uyên Minh là kế thừa lý tưởng "trị quốc bình thiên hạ" của Nho gia. Về sau 

ông trở về ở ẩn, cũng chính là theo nguyên tắc " cùng tắc độc thiện kỳ thân "( khốn 

cùng thì lo giữ cái thiện riêng của bản thân mình ) của Nho gia. Trong tác phẩm 

Ngũ hiếu truyện ông đều biểu hiện tư tưởng Nho gia. Mặt khác, ông còn tiếp thu tư 

tưởng duy vật thô sơ của Vương Sung và tư tưởng coi khinh quyền quý của Đạo gia. 

Ông lại chịu ảnh hưởng Lão, Trang với thái độ " sống theo tạo hóa mà chuyển vần " 

vui đạo trời, biết số mệnh. Nhưng tư tưởng ông không chỉ hạn chế trong phạm trù 

Nho và Đạo, ông không khinh lao động chân tay như Nho giáo, cũng không quá 

phóng túng như Đạo giáo ".[ 1.290] 

50TKinh nghiệm sống và cơ sở tư tưởng đã được trình bày ở trên đã mở lối cho 

việc khảo sát tố chất ẩn sĩ trong sáng tác Đào Uyên Minh. Nhưng cấp độ đề tài 

không dừng lại ở đó mà còn đi vào sáng tác của một danh sĩ ẩn dật số một của Việt 

Nam, Nguyễn Bỉnh Khiêm, để khẳng định sự tồn tại của tố chất ẩn sĩ như một sự 

thật hiển nhiên vốn có trong văn chương của nhà nho ẩn dật. 

50TCác công trình nghiên cứu về Nguyễn Bỉnh Khiêm từ trước đến nay phải nói là 

khá phong phú, ông được nghiên cứu ở nhiều phương diện khác nhau: Nguyễn Bỉnh 

Khiêm giữa thế kỷ XVI đầy biến động, Triết nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tư tưởng 

và nhân cách, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nhà thơ, Nguyễn Bỉnh khiêm trong tâm thức 

thế nhân xưa và nay (Nguyễn Bỉnh Khiêm về tác gia và tác phẩm - Trần Thị Băng 

Thanh -Vũ Thanh tuyển chọn và giới thiệu ) với số lượng khoảng 67 bài viết tập 

trung theo các phương diện trên. Còn phải kể thêm các công trình khác như: 

Nguyễn Bỉnh Khiêm trong lịch sử phát triển văn hóa dân tộc (Viện Khoa học xã hội 

- Trung tâm nghiên cứu Hán Nôm ), Nguyễn Khuê " Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch 

Vân am thi tập", Lê Nguyễn Lưu " Nguồn suối Nho học và thơ ca Bạch Vân cư sĩ ", 

Đinh Gia Khánh (chủ biên ) "Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm" và các công trình 



 

nghiên cứu khác có viết về Nguyễn Bỉnh Khiêm của Vũ Tiến Quỳnh, Nguyễn Phạm 

Hùng, Nguyễn Minh Tấn, Trần Lê Sáng, Bùi Duy Tân, Bùi Văn Nguyên. Tất cả các 

công trình trên dù đứng ở những góc nhìn khác nhau, khảo sát nhiều vấn đề nhưng 

chung quy lại cho ta hai điểm nhìn: Một là Nguyễn Bỉnh Khiêm, bậc thầy văn hóa 

và tư tưởng - danh nhân văn hóa trong sự suy tôn của các nhà nghiên cứu; tinh 

thông lý học, giỏi Thái ất thần kinh, là triết nhân, nhà tư tưởng, nhà nho mang tấm 

lòng ưu quốc ái dân son sắt. Hai là Nguyễn Bỉnh Khiêm là cư sĩ am Bạch Vân, là 

một người nhàn dật, một cư sĩ cao khiết, một ông tiên giữa cõi đời. Đi tìm tố chất 

ẩn sĩ của Nguyễn Bỉnh Khiêm ở khía cạnh thứ hai này, tố chất ẩn sĩ của Nguyễn 

Bỉnh Khiếm xuất phát từ truyền thống tư tưởng hội nhập Nho, Phật, Lão. Nhàn dật 

ở Nguyễn Bỉnh Khiêm là cách sống, là quan niệm nhân sinh mà ông đã lựa chọn. 

Xuất phát từ lời tự bạch về chí của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong lời tựa tập thơ am 

Bạch Vân: "Có kẻ chí để ở đạo đức, có kẻ chí để ở công danh, có kẻ chí để ở sự 

nhàn dật. Tôi lúc nhỏ chịu sự dạy dỗ của gia đình, lớn lên bước vào giới sĩ phu, lúc 

về già chí thích nhàn dật lấy cảnh núi non sông nước làm vui...", các nhà nghiên 

cứu đã có những nhận định làm cơ sở cho luận văn này: 

50TTrần Đình Hươu: "Nguyễn Bỉnh Khiêm coi mình là loại người chí để ở sự 

nhàn dật, tự gọi mình là 50T53Tông nhàn... Ông nhàn 50T53Tđặc biệt quan tâm đến lạc thú nhưng 

thú vui của ô 50T53Tng nhàn 50T53Tkhông phải là sự sung sướng theo nghĩa thường tình ( Triết lý 

và thơ ở Nguyễn Bỉnh Khiêm ). 

50TPhạm Luận: "Với Nguyễn Bỉnh Khiêm, sống nhàn là sống có hạnh phúc... Chữ 

nhàn vốn không thuộc phạm trù đạo đức nhưng trong thơ nhàn của Nguyễn Bỉnh 

Khiêm như đã trở thành một chuẩn tắc đạo đức" ( Thơ nhàn của Nguyễn Bỉnh 

Khiêm ). 

50TPhạm Toàn: " …Montaigne cũng có tính hơi bị lười làm quan, tương tự như 

Nguyễn Bỉnh Khiêm nước mình chăng ? " ( Công nghệ dạy văn ). 

50TPhạm Tú Châu lại đưa ra một nhận định khá sắc sảo về nhàn dật của Nguyễn 

Bỉnh Khiêm để từ đó làm cho việc nghiên cứu của đề tài thêm sâu sắc: " Những bài 

thơ nói chí bằng chữ Hán cho người đọc thấy rõ Nguyễn Bỉnh Khiêm tuy chí thích 

nhàn dật nhưng ông không để chí ở việc ẩn dật..." (Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nhà thơ ). 



 

50TNguyễn Huệ Chi: "Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm là một hình thức biểu hiện 

của ung dung tự tại, của một phong thái sống cởi mở, hồ hởi với tạo vật, biết gắn 

mình với thiên nhiên, sống theo quy luật tự nhiên, hiểu được đến cội nguồn cái đẹp 

chân chất của sự sống, cái đẹp hồn nhiên của chuyển dần, thay đổi luôn luôn diễn ra 

xung quanh mình..."( Nguyễn Bỉnh Khiêm - nhìn từ một nhân cách lịch sử đến dòng 

thơ tư duy thế sự). 

50TTrần Thị Băng Thanh, Vũ Thanh cho rằng cái nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm là 

"cái nhàn triết học của một triết nhân" và cũng gợi ra: "Nguyễn Bỉnh Khiêm là một 

nhà nho có bản lĩnh, một trí giả. Tìm đến với sự nhàn dật chính là Nguyễn Bỉnh 

Khiêm đã tìm về với 50T53Tcái vụng, cái chuyết 50T53Tmà theo quan niệm của Nho gia, đã được 

điều chỉnh bởi quan niệm của đạo Lão, mới là bản chất tự nhiên của sự vật. Chính 

quan niệm nhàn dật đạt tới ý vị triết học đó đã tạo nên một Nguyễn Bỉnh Khiêm - 

Bạch Vân cư sĩ tự do, tự tại, giản phác, hồn nhiên, lạc quan, khỏe khoắn, rất hiếm 

thấy trong làng thơ nhàn thời trung đại "( Sức sống của thơ ca và tư tưởng Nguyễn 

Bỉnh Khiêm). 

50TNguyễn Phương Chi: "Rõ ràng, ông đắc đạo trong cái đạo nhàn. Ông đã đạt 

đến cái tiêu dao, tiêu sái, đạt đến cái tinh tế sâu thẳm của thú nhàn tản." (Nguyễn 

Bỉnh Khiêm - nhà thơ lớn thế kỷ XVI). 

50TNhư vậy, với những ý kiến vừa nêu trên, cái nhàn, chất ẩn sĩ của Nguyễn Bỉnh 

Khiêm là một vấn đề được khẳng định và đòi hỏi phải thêm một bước tiếp tục tìm 

tòi, khám phá để hiểu thêm tác phẩm của Bạch Vân cư sĩ. 

3. Giới hạn đề tài 

3.1. 41TMục đích nghiên cứu: 

50TTrong tiến trình khảo sát tố chất ẩn sĩ của Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, thử đi tìm phong vị của đời sống ẩn dật và phác họa chân dung người ẩn sĩ ở 

các phương diện: tư tưởng tình cảm, chí khí, sinh hoạt và sáng tác. Trên cơ sở đó 

xác lập tiêu chí ẩn sĩ và tiến hành so sánh tố chất ẩn sĩ của Đào Uyên Minh và 

Nguyễn Bỉnh Khiêm ở những nét tương đồng và dị biệt. 



 

50TTrong kinh nghiệm sống của Đào Uyên Minh, ông đã thực hành chủ nghĩa tự 

nhiên như thế nào? Đó là tình yêu thiên nhiên và yêu đời trong thơ Đào Uyên Minh, 

một tình yêu thiên nhiên trần thế và tình yêu thiên nhiên ngoài thế gian, một đời 

sống thanh nhàn của thú điền viên và niềm vui hoa với rượu, một đời sống an bần 

lạc đạo vui sống đời sống thanh cao cho đến già đến chết, một đời sống xa lìa danh 

lợi. Đào Uyên Minh, một con người ẩn dật thật sự. Sáng tác thơ Đào Uyên Minh 

vừa bình đạm vừa tự nhiên, có chiều sâu của hồn thơ ẩn sĩ mà người đời sau ít ai 

sánh kịp. 

50TĐời sống nhàn ẩn và thơ nhàn của ông nhàn và triết lý nhàn trong sáng tác của 

Nguyễn Bỉnh Khiêm: sống nhàn, vô sự, tự tại; sự nghiệm sinh nhân thế và hướng 

con người tới đời sống đạo đức. Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa ẩn nhẫn, vừa nhàn ẩn. 

Đây là biểu hiện tích cực trong tố chất ẩn sĩ của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bút pháp thơ 

nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm là thơ ngôn chí. 

3.2. 41T Đối tượng nghiên cứu: 

50TTổng quan ẩn sĩ và tố chất ẩn sĩ với hình tượng nhà nho ẩn sĩ trong xã hội 

phong kiến Trung Quốc và Việt Nam; đặc điểm cơ bản biểu hiện tố chất ẩn sĩ và cơ 

sở tư tưởng của tố chất ẩn sĩ. 

50TKhái quát về thời đại và con người Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Những tác phẩm tiêu biểu của Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh Khiêm có, liên quan 

đến tư tưởng nhàn ẩn và tố chất ẩn sĩ và nghệ thuật biểu đạt tư tưởng nhàn ẩn, bút 

pháp nghệ thuật thơ ẩn sĩ, bút pháp đặc trưng của Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh 

Khiêm. 

50TNhững công trình nghiên cứu về Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh Khiêm từ 

trước tới nay, nhất là các công trình bàn về nhà nho ẩn sĩ Trung Quốc và Việt Nam; 

những tranh luận về thơ nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm... Phần chủ yếu là nghiên 

cứu có định hướng tập trung vào tư tưởng triết lý và đời sống nhàn ẩn. Không đi 

vào giai thoại, phần lý học trong Thái ất thần kinh, sấm Trạng Trình... đối với việc 

nghiên cứu Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

3.3. 41TGiới hạn đề tài: 



 

50TPhạm vi nghiên cứu của đề tài là khảo sát tố chất ẩn sĩ trong sáng tác của Đào 

Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hướng đi từ xa đến gần, từ cái chung đến cái 

riêng, vấn đề nghiên cứu được khảo sát từ bối cảnh thời đại, biểu hiện tư tưởng tác 

giả, lý tưởng thẩm mỹ, hình tượng nghệ thuật, lớp ngôn từ nghệ thuật trong phong 

cách nghệ thuật của Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

3.4. 41TCái mới của đề tài: 

50TNói đến nhàn ẩn ở Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh Khiêm là nói đến vấn đề 

dường như bấy lâu nay quen thuộc với chúng ta, một vấn đề mà khiến chúng ta 

không mấy quan tâm. Nhưng nói đến tố chất ẩn sĩ, hẳn chúng ta ngạc nhiên, chúng 

ta sẽ đặt nhiều câu hỏi, chúng ta sẽ nửa tin nửa ngờ. Tố chất ẩn sĩ đã định hình 

nhưng chưa rõ dạng. Cái mới của đề tài này là làm công việc nhận dạng tố chất ẩn sĩ 

trong con người ẩn sĩ đã được định hình, một con người cách đây hơn 1500 năm và 

một con người cách đây hơn 400 năm. Và trong mỗi con người chúng ta nữa, ít 

nhiều cũng mang trong nó chủng tử của tố chất ẩn sĩ một khi trên đường đời ta gặp 

trở ngại, gặp gian nan mà con đường đi tới phía trước mặt không còn hứng thú gì 

với ta, ta có cảm nhận công danh chỉ là hư ảo, huyễn hoặc, không còn có ý nghĩa gì, 

ta muốn quay về. Đó không phải là tâm trạng chán chường, bi quan, tuyệt vọng mà 

đó là thái độ quay về với chính mình một khi ta đã qua những ngày tháng được đóng 

góp sức mình cho nhân quần xã hội và đã đến lúc ta phải về thôi. Sự quay về vui vẻ, 

chẳng lo âu, luyến tiếc một quãng đời đã qua, sự quay về với một đời sống mới an 

nhiên, ung dung, tự tại, vui thú vui thanh nhàn. Sự quay về nhẹ nhàng như vừa trút 

gánh trên vai, công danh sự nghiệp, thành bại ở đời coi như không. Đó là sự phân 

thân của hai con người: con người cá nhân và con người xã hội. Tố chất ẩn sĩ giải 

quyết mối quan hệ con người cá nhân và con người xã hội. 

50TQua đó, chúng tôi muốn trao đổi cách nhìn nhận, đánh giá Đào Uyên Minh và 

Nguyễn Bỉnh Khiêm trong Lịch sử văn học Trung Quốc và Việt Nam. Và cũng để 

chúng tôi một lần nữa khẳng định chất ẩn sĩ tích cực trong sáng tác của Đào Uyên 

Minh và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hai con người tiêu biểu tinh hoa phương Đông về lối 

sống, một biểu hiện sống đẹp. 



 

4. Phương pháp nghiên cứu: 

50TVới luận văn này, trong quá trình triển khai, tôi ứng dụng các phương pháp 

nghiên cứu văn học cơ bản như sau: 

4.1. 41TPhân tích -tổng hợp tác phẩm: 

50TKhảo sát những tác phẩm mang nội dung nhàn ẩn của Nguyễn Bỉnh Khiêm và 

Đào Nguyên Minh, đi đến phân tích hình tượng, ngôn ngữ, kết cấu, giọng điệu... 

Trong quá trình khảo sát này, đi tìm những yếu tố lặp đi, lặp lại, sắp xếp theo hệ 

thống vấn đề, xác định những yếu tố làm nổi bật đặc điểm của tố chất ẩn sĩ. Từ đó 

xác lập tiêu chí ẩn sĩ, khái quát ý nghĩa có tính quan niệm nhằm soi rọi, đối chiếu, 

so sánh tìm ra tương đồng và dị biệt của tác gia được nghiên cứu. 

4.2. 41TPhương pháp hệ thống: 

50TPhương pháp này giúp cho việc tiếp cận chân lý nghệ thuật được thuận lợi, 

giúp cho người viết có cái nhìn tổng quan đối với vấn đề nghiên cứu. Phương pháp 

này được sử dụng có hiệu quả cho đề tài mang tính khái quát một nội dung cụ thể 

văn học. Ở đây là hệ thống hóa tố chất ẩn sỉ của Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh 

Khiêm trong mối liên hệ từ những quan niệm và những biểu hiện cụ thể nơi cuộc 

đời, tư tưởng, cách sống trước hiện thực khách quan của đời sống trên cơ sở tác 

phẩm có chứa đựng nội dung ẩn sĩ. 

4.3. 41TPhương pháp loại hình: 

50TVới phương pháp này, bằng tác phẩm văn học của tác gia được nghiên cứu, 

xác lập tính cộng đồng về lập trường thế giới quan. Đó là tư tưởng Nho, Đạo, Phật 

trong xã hội phương Đông trung đại. Mối liên hệ giữa tính cách và hoàn cảnh trong 

xã hội phong kiến, tương quan giữa phân tích xã hội và phân tích tâm lý, đó là phân 

tích thái độ xã hội của mỗi tác gia đối với xã hội thời bấy giờ. 

4.4. 41TPhương pháp lịch sử - xã hội: 

50TXác định mối quan hệ gắn bó giữa tác phẩm văn chương, tác gia văn học, hoàn 

cảnh xã hội và những tiếp nhận của người đọc ở nhiều thời đại khác nhau thông qua 



 

những nhận định, những đánh giá, trở lại xem xét để có những nhận định nhằm hiểu 

rõ hơn, hiểu sâu hơn về con người và thời đại của tác gia được nghiên cứu. Đó là sự 

tiếp nhận một tác phẩm cụ thể qua các thời đại khác nhau và ở những vấn đề cùng 

nhau trong những quốc gia khác nhau nhằm đi đến mỹ học tiếp nhận một lý tưởng 

thẩm mỹ để vấn đề nghiên cứu được nhìn nhận thấu đáo hơn, cận chân lý đời sống 

hơn. 

50TBên cạnh các phương pháp trên, tôi cũng vận dụng những thành tựu nghiên 

cứu về thi pháp văn học trung đại Việt Nam và Trung Quốc để xác lập kiểu mẫu của 

văn chương ẩn dật về thể loại, ngôn từ, thi tứ, thi từ, hình ảnh, nhịp điệu, âm thanh; 

quan niệm nghệ thuật về con người, không gian và thời gian nghệ thuật. 

5. Cấu trúc luận văn: 

50TLuận văn chia làm 3 phần: Dẫn nhập - Nội dung - Kết luận. Trong phần Nội 

dung của luận văn có 3 chương: 

41TUChương 1U: 41T54TTổng quan ẩn sĩ và tố chất ẩn sĩ 

50T1. Nhà nho ẩn sĩ trong xãhội phong kiến Việt Nam và Trung Quốc. 

50T2. Đặc điểm cơ bản của tố chất ẩn sĩ. 

50T3. Tố chất ẩn sĩ là hệ quả cua sự tiếp nhận tư tưởng Nho giáo, Đạo 

giáo, Phật giáo. 

41TUChương 2:U Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh Khiêm, hai bậc cao sĩ ẩn dật trong văn 

học Việt Nam và Trung Quốc 

50T1. Đào Uyên Minh, nhà thơ ẩn dật với việc vui thú điền viên. 

50T2. Nguyễn Bỉnh Khiêm tác gia văn chương ẩn dật và thú thanh nhàn. 

41TUChương 1:U Tố chất ẩn sĩ trong sáng tác của Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh 

Khiêm. 

39T1. 39T41TLý tưởng thẩm mỹ của văn chương ẩn dật: 



 

50T1.1 Yêu thiến nhiên yêu đời, vui với cuộc sống thanh nhàn - thú điền 

viên, hoa và rượu. 

50T1.2. Chí thích nhàn dật và chiêm nghiệm nhân sinh. 

50T1.3. Người ẩn sĩ có một đời sống đẹp và có cả ưu tư lo nước thương đời 

39T2. Kiểu mẫu nghệ thuật của văn chương ẩn dật: 

50T2.1. Chất bình đạm, tự nhiên mà đậm đà. 

50T2.2. Sắc thái trữ tình ẩn dật. 

50T2.3. Không gian và thời gian nghệ thuật trongvăn chương ẩn dật. 



 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ẨN SĨ VÀ TỐ CHẤT ẨN SĨ 

50TPhạm trù mỹ học phương Đông thời trung đại là trở về với đạo, với bản thể tự 

nhiên của vũ trụ và con người. Văn chương phương Đông trong thời gian trung đại 

nằm trong phạm trù mỹ học phương Đông là "văn dĩ tải đạo" và "thi ngôn chí". 

Phạm trù mỹ học này được xây dựng trên cơ sở tư tưởng phương Đông thời cổ đại 

mà cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Đó là hệ thống triết học Nho giáo, Lão 

Trang và Phật giáo. Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia nằm trong phạm trù 

mỹ học và tư tưởng phương Đông. 

50TTrong văn chương phương Đông, thuyết "văn dĩ tải đạo" và " thi ngôn chí " thể 

hiện một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đạo đức và văn chương để xây dựng nên 

hình tượng nhà nho, để phản ánh vào thi ca một thế giới lý tưởng từ đời sống hiện 

thực của xã hội phong kiến. Chảy trong dòng chảy văn chương phương Đông, những 

thi nhân vĩ đại của Trung Quốc như Khuất Nguyên, Đào Uyên Minh, Nguyễn Tịch, 

Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Tô Đông Pha... và của Việt Nam như Nguyễn Trãi, 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn 

Khuyến... đều là những người bày tỏ chân thành, giản phác lòng nhiệt thành, ưu ái 

của họ đối với dân, với nước, với đời và với chính họ trong cái nhìn chung, sự vận 

động chung hài hòa với thiên nhiên tạo vật chớ không bao giờ viễn vông mơ hồ. 

50TTrong niềm khao khát được sống và hành đạo theo đạo lý thánh hiền, nhà nho 

cũng đã nhiều lần vỡ mộng trước hiện thực đen tối của xã hội, vấp ngã trên con 

đường hoạn lộ, trong lý tưởng đến với chân lý hành đạo, họ đành quay về. Trên 

hành trình “lánh đục về trong” con đường đã đi qua cũng không phải là con đường 

bằng phẳng, thênh thang mà thật ra thì lắm gian nan, khó khăn, trắc trở. Từ đó, tầng 

lớp nhà nho ẩn sĩ được hình thành và phát triển. Hình ảnh, bóng dáng họ in dấu 

trong văn chương. Họ là những người đối lập với quan lại, với triều đình phong kiến 

đương thời. 



 

1.1. Nhà nho ẩn sĩ trong xã hội Trung Quốc và Việt Nam:  

1.1.1. Nhà nho ẩn sĩ trong xã hội Trung Quốc: 

50TTrong xã hội Trung Quốc cổ đại và trung đại, có thể nói rằng thơ ca đã thâm 

nhập sâu vào đời sống con người. Mỗi văn nhân cũng là một thi nhân và thơ chiếm 

một nửa tác phẩm của họ hoặc là toàn bộ. Thơ ca làm cho tâm hồn người thêm thanh 

khiết, cảm được cái bí mật vô cùng đẹp của vũ trụ, giải tỏa được cả nỗi bất hòa của 

con người với hiện thực đen tối của xã hội, làm xúc động bản tính lãng mạn của con 

người, làm cho họ vượt lên trên đời sống trần thế đầy những phức tạp, làm cho con 

người kết bạn được với nhau, trở thành tri kỷ, tri âm của nhau, một tình bạn thơ ca 

không phân biệt sang hèn, tuổi tác, họ tâm đắc và nể phục, tôn trọng, tán dương 

nhau qua tài thơ của chính họ. Thơ ca đôi khi gợi cả nỗi niềm, tâm sự, đi sâu vào 

cõi lòng họ làm cho họ cảm thông nhau trước thân phận, trước chí lớn, trước bao 

điều muốn nói, muốn tỏ bày. Thơ Trung Quốc và nói rộng ra thơ phương Đông 

mang đặc trưng trung đại thường có nghệ thuật tinh nhã, không khi nào dài, không 

có giọng hùng mạnh, đậm chất trữ tình, giàu hình ảnh, là tuyệt đỉnh trong sáng tạo 

nghệ thuật của nhà nho. Thơ là sự kết tinh của tình cảm, là tư tưởng học thuật Trung 

Quốc, là phương tiện chứng minh, giải bày sự nhận thức và phản ánh hiện thực. 

50TNgười Trung Quốc say mê thiên nhiên, yêu thích ruộng vườn, rừng núi, yêu 

hoa và chim; thích sống đời sống ung dung, tự do, tự tại, không thích ràng buộc. Vì 

vậy mà đời sống thuần phác với đời sống điền viên đã thấm nhuần toàn thể văn hóa 

Trung Quốc. Đối với nhà nho hành đạo, là quan lại chốn triều đình khi có điều kiện 

gần gũi thiên nhiên, được sống những giây phút an nhàn thư thái hoặc gặp những trở 

ngại, hoặc bất đắc chí thường nói đến việc về vườn, cho về vườn như là cái nguyện 

vọng phong nhã nhất, đẹp đẽ nhất, là một việc làm thú vị nhất đời. Trong cảnh về 

vườn, thú chơi hoa cảnh, thú ngắm trăng, thú uống rượu, thú đi câu, vui cùng việc 

đồng áng, dạy lũ trẻ nhỏ học…là sinh hoạt lý tưởng nhất. Lòng yêu thiên nhiên tràn 

trề trong thơ Trung Quốc là một di sản tinh thần quan trọng, là cội nguồn sản sinh 

hồn thơ ẩn sĩ cùng với một đời sống rất thật bình dị chốn thôn dã, không danh lợi 

đua chen. Thơ ẩn sĩ phản ánh một cuộc sống lý tưởng hài hòa với người lao động, 

hòa nhập vào thiên nhiên của người về ở ẩn. 



 

50THệ thống tư tưởng dẫn nhà nho đến con đường ẩn sĩ ngoài thơ ca, còn là lối 

sống truyền thống sùng bái tác phong thuần phác của thời thượng cổ, luôn luôn mơ 

ước lùi lại cái thời Nghiêu, Thuấn, một thời đại hoàng kim, bình trị, sinh hoạt giản 

dị, rất ít nhu cầu của Khổng giáo, là đạo thanh tĩnh vô vi, là chủ trương về với thiên 

nhiên của Lão giáo, là chủ trương lìa xa, cắt đứt với quan trường của Trang Tử, là 

con đường thoát tục của Phật giáo. 

50THàn Triệu Kỳ "Ẩn sĩ Trung Hoa" đã tổng kết lịch sử ẩn sĩ với 14 phần: Nguồn 

gốc ẩn sĩ, Vì sao ẩn sĩ ở ẩn, Diện mạo muôn hình muôn vẻ của ẩn sĩ, Ẩn sĩ trong 

mối quan hệ với chính trị đương thời, Tình hình cơm áo của ẩn sĩ, Tình hình cư 50T55T 50T55Ttrú 

của ẩn sĩ, Gia đình của ẩn sĩ, Quan hệ xã hội của ẩn sĩ, Ẩn sĩ với việc ngao du sơn 

thủy, Ẩn sĩ với thơ, Ẩn sĩ với học thuật và nghệ thuật, Ẩn sĩ với trà, Ẩn sĩ với rượu, 

Ẩn sĩ với dưỡng sinh. Qua đó chân dung nhà nho ẩn sĩ Trung Quốc suốt mấy ngàn 

năm đã được phác họa một cách khá toàn diện. 

50TẨn sĩ được định nghĩa: “Ẩn sĩ cũng gọi U 50T 50Tnhân, Dật nhân, Cao sĩ... Từ ẩn sĩ đối 

lập với quan lại, ý nói người ấy có đạo đức, tài năng, vốn có thể làm quan, nhưng vì 

lý do khách quan hay chủ quan nào đó mà không bước vào quan trường hoặc đang 

làm quan rất thuận lợi nhưng vì lý do khách quan hay chủ quan nào đó nên rời bỏ 

quan trường, tìm một nơi để ẩn, đó cũng gọi là ẩn sĩ. Nếu ẩn sĩ thay đổi hành động, 

bước vào quan trường thì gọi là "nhập thế". Chúng ta cứ nhìn vào chỗ "xuất" hay 

"nhập" cũng có thể thấy sự đối lập giữa ẩn sĩ và quan lại”. Lịch sử xã hội Trung 

Quốc mấy ngàn năm của thời cổ đại và trung đại cũng cho thấy điều này "Trong xã 

hội phong kiến mấy ngàn năm ở Trung Quốc, ẩn sĩ và quan lại là một cặp anh em 

song sinh diện mạo khác nhau, phục sức khác nhau. Họ dựa vào nhau mà tồn tại, có 

mâu thuẫn nhưng cũng có quan hệ, họ là hai lực lượng được kẻ thống trị các đời 

dùng để thống trị đất nước và nhân dân... Lịch sử ẩn sĩ cũng lâu đời như lịch sử 

quan lại, tức là từ khi có quan lại thì đồng thời cũng có ẩn sĩ ". Sự thật hiển nhiên 

này được tính từ sớm nhất cho đến triều Mãn Thanh. Đầu tiên là Hứa Do, Sào Phủ; 

cuối đời Thương là Khương Thái Công, Bá Di, Thúc Tề; 50T 50Tthời Xuân Thu là Giới Chi 

Thôi, Trường Thư, Kiệt Nịch, Sở Cuồng Tiếp Dư, Hà Điều; đầu thời Chiến Quốc là 

Đoàn Can Mộc, Nhan Xúc; cuối thời Tần đầu thời Hán là Dĩ thượng lão nhân, 

Thương Sơn tứ hạo. Điểm qua các ẩn sĩ từ lúc bắt đầu cho đến thời Tần Hán, Hàn 



 

Triệu Kỳ đã phản ánh thực tại ẩn sĩ: "Từ thái độ chính trị của các ẩn sĩ được ghi 

chép mà nhìn, thì phẫn lớn là những người căm ghét quan trường, bất hợp tác với kẻ 

thống trị đương thời. Cũng chính vì họ có ít người, không thành lực lượng gì đáng 

kể, nên kẻ thống trị các đời cũng không có chính sách nào đáng lưu ý với họ, về cơ 

bản cứ để mặc họ tự sinh tự diệt ". Thời đại hoàng kim của ẩn sĩ là từ thời Tây Hán 

đến cuối thời Đông Hán, thời đại này, xã hội bế tắc, tư tưởng Nho gia bị vứt bỏ, tư 

tưởng Đạo gia, tư tưởng Phật giáo lan rộng. Đến thời Ngụy Tấn ẩn sĩ càng nhiều 

nhưng tiêu chuẩn ẩn sĩ đã bị hạ thấp, ở đó có ẩn sĩ thật và ẩn sĩ giả. Sở dĩ có tình 

trạng này là do triều đình có sự ưu đãi, ca ngợi và tỏ thái độ rộng rãi với ẩn sĩ. Dưới 

thời Đường, Tống, ẩn sĩ được quý trọng, được đắc ý nhất. Do tôn trọng ẩn sĩ, con 

đường làm quan theo "lối tắt Chung Nam" trở thành phổ biến đối với loại người " ở 

ẩn để làm quan". Cũng do những biểu hiện sai lệch về ẩn sĩ của hạng người làm ẩn 

sĩ giả đã bị triều đình coi khinh, thái độ này đã được phản ánh trong "Tân Đường 

thư" của Âu Dương Tu, Tống Kỳ. Thời Nguyên, Minh, Thanh sự đối lập giữa ẩn sĩ 

và triều đình là phổ biến, thậm chí sự đối lập đó trở thành mâu thuẫn gay gắt. Điều 

này được ghi nhận lại trong Minh sử, Ẩn dật truyện. Hàn Triệu Kỳ đã đi đến nhận 

định có ý nghĩa cho việc nghiên cứu ẩn sĩ: "Lý do ẩn sĩ ở ẩn vốn có rất nhiều, diện 

mạo ẩn sĩ vì thế cũng muôn hình muôn vẻ, mỗi thời kỳ do nguyên nhân chính trị 

hoặc nguyên nhân phong khí xã hội nào đó dẫn tới mà loại ẩn sĩ nào đó tăng lên, 

nhưng hoàn toàn không thể chỉ có một loại ẩn sĩ hay hoàn toàn không có một loại 

nào. Mà hiện nay chúng ta đọc tới tài liệu của mỗi thời kỳ thì cứ nghiêng về một 

phía, rất dứt khoát, điều đó không thể chứng minh rằng đương thời không có loại ẩn 

sĩ nào khác, chỉ có thể nói tác giả Dật dân truyện của triều đại nào lựa chọn ra sao, 

hoặc tác giả ấy vốn đại biểu cho cách lựa chọn nào của chính quyền đương thời mà 

thôi ". 

50TNguyên nhân ẩn sĩ đi ở ẩn được tổng kết trong các trường hợp sau: chính trị 

hắc ám, thế đạo hỗn loạn; tránh loạn rời xa sự nguy hại, để cầu sự an toàn của bản 

thân và gia đình; một số người ở quan trường đã nhiều lần lận đận, sau cùng đụng 

độ tới sứt đầu mẻ trán, lửa lòng nguội lạnh; hoặc có kẻ vốn chưa đụng độ, nhưng vì 

ở quan trường quá lâu, nhìn thấy quá nhiều, vì thế sau cùng rời khỏi chốn thị phi, 

trở thành ẩn sĩ; tính tình vốn đạm bạc, không màng danh lợi, không muốn chịu sự 

ràng buộc chốn quan trường hoặc yêu thiên nhiên sơn thủy, tóm lại muốn tiêu dao 



 

nhàn tản, tự do tự tại; có tài thức, có chí tiến thủ công danh mãnh liệt, nhưng do 

chưa gặp cơ duyên nên đành tạm thời ẩn nhẫn; muốn trực tiếp cầu quan mà chẳng 

được, bèn rẽ ngoặt sang đường tắt Chung Nam. 

50TDiện mạo ẩn sĩ trong xã hội phong kiến cũng muôn hình muôn vẻ trong tính 

cách, lối sống: ẩn sĩ có khí tiết, phẩm cách, kiên trì với lý tưởng, niềm tin nên bất 

hợp tác với kẻ thống trị đương thời; ẩn sĩ sống đạo đức, mẫu mực, không ở trong 

quan trường nhưng có ảnh hưởng lớn, được nhân dân địa phương, quan phủ và triều 

đình coi trọng; ẩn sĩ có học vấn uyên thâm, đọc hết sách Khổng Mạnh và bách gia 

chư tử, suốt đời họ để tâm vào việc nghiên cứu học thuật để truyền đạo, dạy dỗ, cởi 

bỏ điều sai lầm; ẩn sĩ tài hoa, giỏi về thi họa, văn từ, thư pháp và những môn nghệ 

thuật khác, những biệt tài khác. Bên cạnh những mẫu ẩn sĩ đẹp đẽ vừa nêu trên, còn 

có loại ẩn sĩ bừa bãi, phóng túng, rượu chè bê tha. Một mẫu ẩn sĩ khác là tạm làm ẩn 

sĩ, đây là những người ẩn nhẫn đợi thời cơ, chờ tìm minh chúa để phát huy tài năng 

lương đống của bản thân. 

50TThái độ chính trị của ẩn sĩ trong mối quan hệ với triều đình phong kiến đương 

thời có thể khái quát thành hai loại: ẩn sĩ không hợp tác với triều đình và ẩn sĩ hợp 

tác. Ẩn sĩ quay lưng với triều đình có những biểu hiện: không làm quan ở nước 

loạn, không phục vụ dị tộc, bộc lộ thái độ đối kháng mạnh mẽ với kẻ thống trị 

đương thời, họ là những người có khí tiết, bất bình trước hiện thực; kiên quyết rời 

bỏ quan trường, không nhận bổng lộc của tầng lớp thống trị, hoặc không làm quan 

nhưng còn mối quan hệ thân thiết hay ban sơ với những người còn làm việc quan 

trên tinh thần bè bạn để nhận sự giúp đỡ về vật chất, để duy trì nhu cầu sinh hoạt 

của đời sống ẩn sĩ, thái độ của họ là hòa hoãn nhưng bất hợp tác; trường hợp nữa là 

không từ bỏ được chốn quan trường để về sống đời tự do tự tại thì thân chốn quan 

trường mà lòng ẩn sĩ, họ sống theo quan niệm "độc thiện kỳ thân", họ tự gọi hành vi 

của mình là "trung ẩn". Đối với loại ẩn sĩ nhưng hợp tác với chính trị đương thời, ta 

nhận thấy có những ẩn sĩ đạo đức, học giả lấy việc dạy học, viết sách theo tinh thần 

đạo đức phong kiến, đề cao trung, hiếu, tiết, nghĩa. Thái độ xử sĩ của loại ẩn sĩ này 

là không làm quan nhưng có nhiều học trò giỏi đang giữ những trọng trách trong 

triều. Loại ẩn sĩ này đôi khi còn là mưu lược gia, người bày mưu tính kế ổn định 

thiên hạ cho triều đình trong những phút giây triều đình đương thời có nhiều căng 



 

thẳng trong nội bộ. Đương nhiên là nhân vật có quyền lực chốn triều đình phải tìm 

đến chốn thảo lư của họ. 

50TĐời sống kinh tế của ẩn sĩ cũng có khác nhau: có người nghèo khổ, có người 

dư dả, không lo lắng cơm áo. Tuy nhiên, với hạng ẩn sĩ nghèo khổ, họ chấp nhận 

"an bần lạc đạo", nghèo khó nhưng trong sạch thanh cao, "ưa thích tự nhiên, không 

ham danh lợi". Với ẩn sĩ có đời sống khá giả, họ sống một đời vô ưu, phóng khoáng 

nhưng không tỏ ra xa hoa, lãng phí; họ được nhiều người quý trọng không phải vì 

họ giàu sang mà vì họ tỏ ra thông đạt, tự tại an nhiên; tháng ngày trôi qua đối với họ 

là tháng ngày tiêu dao, đọc sách, ngâm thơ, đánh đàn, uống rượu, đi đó đi đây để 

thưởng ngoạn cảnh đẹp của núi sông, trời nước hoặc vui cùng mảnh vườn, miếng 

ruộng, luống hoa, chậu cảnh. Trong các mặt hoạt động của đời sống tinh thần như: 

ngao du sơn thủy, ứng xử với thơ, với trà, với rượu, với học thuật và nghệ thuật, với 

việc dưỡng sinh, các ẩn sĩ Trung Hoa cũng đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp của một 

đời sống phong phú, tích cực, có giá trị cho việc tìm kiếm tố chất ẩn sĩ và đối sánh 

nhà nho ẩn sĩ Trung Quốc và Việt Nam. 

1.1.2 Nhà nho ẩn sĩ trong xã hội phong kiến Việt Nam: 

50TTrần Đình Hượu trong "Đến hiện đại từ truyền thống" có viết: "Nho giáo trang 

bị cho mỗi nhà nho một quan niệm thế giới, một phương pháp suy nghĩ, một quan 

niệm làm người. Mục đích cả cuộc đời họ là học, thi đỗ, làm quan. Đó là con đường 

duy nhất trong xã hội phong kiến nước ta trước đây làm cho họ thỏa mãn được ước 

mong, nói một cách văn hoa, lý tưởng là an dân, giúp vua, mà nói một cách thật thà 

là no ấm, vinh hoa, phú quý. Thái độ của nhà nho đối với cuộc đời là tích cực, hữu 

vi nhưng đối với người cầm quyền họ lại không nhập cuộc gắn bó hoàn toàn. Ở vị 

trí tầng lớp trung gian, họ xử sự theo phương châm "dụng nhi tắc hành, xả chi tắc 

tàng" - vua dùng thì đem đạo ra hành, vua bỏ không dùng thì cất giấu cho mình. 

Quan niệm hành tàng, xuất xử đó làm cho nhà nho thành hai mẫu người: hành đạo 

và ẩn dật. Hành đạo và ẩn dật vốn là hai mặt không thể tách rời trong mỗi nhà nho: 

nhập thế mà vẫn xấu hổ, xấu hổ vì tham luyến công danh; xuất thế mà vẫn băn 

khoăn, băn khoăn vì không làm tròn trách nhiệm". Điểm lại các nhà nho Việt Nam 

trước và sau Nguyễn Bỉnh Khiêm rất nhiều danh nho bước vào con đường ẩn sĩ: Bùi 



 

Tông Hoan, Trần Quang Triều, Trần Hiệu Khả, Chu Văn An, Trương Hán Siêu, 

Trần Nguyên Đán, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Dữ, Lý Tử C 9T50Tấu, 9T50TNgô 

Thì Ức, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Khuyến... Chân dung của các 

nhà nho ẩn sĩ được nêu trên sẽ cho ta cái nhìn tổng quan đối với nhà nho ẩn sĩ Việt 

Nam. 

50TChu Văn An là một nhà giáo dục lớn của Việt Nam, là một nhà thơ lớn đời 

Trần. Ông đã để lại cho lịch sử văn học dân tộc hai tập thơ mang nội dung ẩn sĩ: 

Tiều Ẩn thi tập bằng chữ Hán và Tiều Ẩn quốc ngữ thi tập. Hai tập thơ này đến nay 

không còn, chỉ còn 12 bài trong "Toàn Việt thi lục" của Lê Quý Đôn. Thời và thơ ẩn 

sĩ của Chu Văn An là lúc ông làm người ẩn sĩ tiều phu trên núi Phượng Hoàng, Chí 

Linh. Thơ ông bộc lộ tâm trạng của một con người từng sống một cuộc đời sôi nổi 

nhưng đầy cô đơn, thất vọng, xót xa và đau đớn trước hiện thực sắp lụi tàn của triều 

đại nhà Trần. Ở đó, ông luôn nhớ về thời thịnh Trần. Thiên nhiên trong thơ Chu Văn 

An cũng mang tâm trạng của bản thân ông. Đó là cảnh hoang tàn đổ nát, ảm đạm, 

vắng lặng, thiếu sức sống. 

50TTrương Hán Siêu, ngoài "Bạch Đằng giang phú " lẫy lừng hào khí Đông A, còn 

có những bài thơ mang hồn thơ ẩn sĩ. Cuộc đời làm quan của Trương Hán Siêu 

không đứt đoạn, luôn được trọng vọng, được thăng quan tiến chức, được tin dùng. 

Ông thành công trên đường đời nhưng nẻo cũ quay về vẫn canh cánh bên ông. Thời 

gian được quay về không nhiều nhưng chất ẩn sĩ trong thơ thì lại đượm. "Dục Thúy 

Sơn" là hoài niệm một mong ước 41T50Tđược 41T50Tquay về. Đó là lời bày tỏ một nỗi niềm, một 

khát vọng thiết tha khi nhà thơ đã mỏi mệt trên đường đời. Một chùm thơ khác "Cúc 

hoa bách vịnh" là những bài thơ viết về hoa cúc, những bông hoa cúc gợi nhớ Đào 

Uyên Minh, có thể được sáng tác trong nhiều năm. Nó phản ánh tâm trạng thân chốn 

quan trường mà tấc lòng ẩn sĩ và khoảnh khắc ẩn sĩ. Ở đó hiện lên một con người 

nhàn ẩn nhưng bận rộn bên hoa trong khoảnh khắc giao mùa thu tàn đông đến. Ông 

nhàn Trương Hán Siêu không giống ông nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm khỏe mạnh, sống 

thọ, yêu đời mà là một lão ông có tuổi và cuộc sống ẩn dật là để dưỡng bệnh, một 

cuộc sống ẩn dật nhưng không nhàn tâm, một tâm hồn buồn bã, cô đơn, nặng nề thất 

vọng, lo âu trước kiếp sống tàn bên đời hiu quạnh. 



 

50T"Nếu thơ Chu An thể hiện niềm cảm khái trước tình trạng suy vi của triều đại 

nhà Trần hồi cuối thế kỷ XIV thì thơ Trần Nguyên Đán phản ánh rõ tình trạng 

khủng hoảng của xã hội phong kiến khi ấy." [27.108 ]. 

50TTrần Nguyên Đán, hiệu là Băng Hồ, dòng dõi nhà Trần, đã giữ chức quan dưới 

đời Trần Dụ Tông và đã từ chức về nhà, nhưng năm 1370 ông lại ra giúp Trần Nghệ 

Tông dẹp loạn Dương Nhật Lễ, sau đó được phong chức tư đồ coi như ngang tể 

tướng. Ông can ngăn Trần Nghệ Tông trong việc giao hết binh quyền cho Hồ Quý 

Ly nhiều lần không được, bèn xin thôi quan về Côn Sơn ở ẩn. Tâm sự khi về quê 

làm ẩn sĩ là nỗi niềm lo nước thương đời. Vừa thương cảm cho dân, vừa chán nản 

cho mình, ông cảm thấy xót xa thân phận, nhiều đêm không ngủ, sách vở đọc nhiều 

nhưng chẳng đủ tài sức giúp dân, giúp nước. Người đã già rồi mà sao muôn việc 

trên đời còn bối rối: 50T53T"Tam phần đầu bạch thốn tâm đan; Thế thượng phân vân vạn sự 

nan". 

50TTrong "Kiến văn tiểu lục - Tài phẩm" của Lê Quý Đôn, khi viết về nhân cách 

đời Trần, ông đã nhấn mạnh những trường hợp ẩn sĩ "Chu An dâng sớ xin chém bọn 

nịnh thần, làm rung động cả trong triều ngoài quận, rồi cáo quan trả mũ áo về nhà, 

không chịu tước lộc bó buộc, vua chúa phải tôn trọng, công khanh phải kính phục, 

đấy là bậc thanh cao nhất... Đặng Tảo được ban ơn, không lấy làm vui mừng mà 

cam tâm ở nơi vườn ruộng. Trương Đỗ, ba lần dâng lời can, không được vua dùng 

mà bó quan về ẩn dật. Bùi Mộng Hoa biết họ Hồ chuyên quyền mà đi ở ẩn không ra 

làm quan. Trần Đình Thám giả làm tai điếc để tránh tai họa mà không chịu thần 

phục bọn bạo nghịch cướp ngôi. Bốn người này vào bậc thứ hai ". 

50TNhìn từ góc độ xã hội phong kiến Việt Nam và tâm sự ẩn sĩ của các danh nho, 

xét đến những tháng năm quy ẩn ở Côn Sơn của Nguyễn Trãi, giáo sư Lê Trí Viễn 

"Nguyễn Trãi, nhìn từ phía Lý Trần" đã lý giải việc trở về Côn Sơn của Ức Trai là 

sự kế thừa tinh hoa của Nho học trong một vấn đề nhân sinh cơ bản: xuất thế, nhập 

thế và xuất thế của Phật và Đạo, nhưng với Nguyễn Trãi, giữa hồn thơ quy ẩn và 

con người thật sự chưa có sự thống nhất cao. Đọc phần kết luận của bài viết ta thấy 

rõ điều này: "Nguyễn Trãi không tu Phật, tu Tiên để thành Phật, thành Tiên, xa lánh 

cõi đời, ông không là cao sĩ nhất định giấu mình để độc thiện kỳ thân, ông là một 

người trí thức Việt Nam yêu nước thương dân, chỉ muốn cứu nước yên dân, nhưng 



 

trí tuệ thật rộng mở, đón nhận ánh sáng từ bốn phương để làm cho lòng yêu nước 

thương dân của mình càng sáng rỡ, càng cao vót, và trong quan niệm nhân sinh của 

mình, phong cách sống của mình, vừa làm việc hết mình cho dân cho nước, nhưng 

lòng bao giờ cũng sạch, nhẹ như kẻ xuất gia, không hề nặng danh lợi của kiếp trần, 

mà cũng vừa biết sống lành mạnh, vui tươi, giữa cuộc sống nông thôn lao động, với 

mọi cảnh vật thiên nhiên. Không hiểu lòng thơm của ông như vậy, thì khi ông đang 

sống như ở ẩn tại Côn Sơn, mà được vời ra làm việc trở lại, cái vui mừng hớn hở 

như trút được gánh nặng nghìn đời, cái vui mừng tưởng như làm người trẻ lại, cái 

hớn hở gần như vồ vập ở con người ngoài sáu mươi lấy gì cắt nghĩa được? ".[72.65] 

50TNguyễn Dữ viết "Truyền kỳ mạn lục" với thái độ người trí thức phong kiến bất 

hợp tác với vương triều hiện tại, bước ra ngoài lối sống của người sĩ quân tử, quay 

lưng với thực tại thối nát của đời sống vua quan, chọn cho mình một nơi chốn sống 

là núi cao rừng thẳm để giữ lấy cái thiện cho riêng mình. Truyện "Câu chuyện đối 

đáp của người tiều phu núi Na", "Chuyện bữa tiệc đêm ở Đà Giang" đã phản ánh 

những tư tưởng ẩn sĩ và thái độ của tác giả như đã nêu trên. Lời bình trong "Câu 

chuyện đối đáp của người tiều phu núi Na" đã đề cao người tiều phu ẩn sĩ như bậc 

đại hiền và đi đến kết luận sâu sắc cho bậc làm vua chúa: "Kẻ làm vua chúa nên lấy 

sự chính lòng mình để làm cái gốc, chính triều đình, chính trăm quan, chính muôn 

dân, đừng để cho kẻ xử sĩ phải bàn ra nói vào là tốt hơn cả" [12.145]. Một lần nữa 

tư tưởng ẩn sĩ được đề cao trong lời bình của "Chuyện bữa tiệc đêm ở Đà giang" khi 

tác giả phê phán Hồ Quý Ly và khẳng định quan điểm của mình: "Than ôi ! Trời đất 

sinh ra mọi loài mà riêng hậu với loài người, cho nên người ta là giống khôn thiêng, 

hơn muôn vật. Tuy phượng hoàng là giống chim thiêng, kỳ lân là giống thú nhân, 

cũng là loài vật mà thôi. Cuộc nghị luận ở Đà Giang, cớ sao loài người lại phải chịu 

thua loài vật? Cái đó là vì có duyên cớ. Bởi Hồ Quý Ly tâm thuật không chính, cho 

nên giống yêu quái ở trong loài vật mới có thể đùa cợt như vậy. Chứ nếu chính trực 

như Ngụy Nguyên Trung, trung như Trương Mậu Tiên thì chúng đã nghe giảng, giữ 

lửa không rồi, đâu còn dám tranh biện gì nữa. Chao ôi ! Nước sông Thương Lương, 

trong thì để rửa mũ, đục thì để rửa chân, đều do tự mình cả đó thôi". [12. 174,175] 

50TNgô Thì Ức, cha của Ngô Thì Sĩ, đã từng lều chõng đi thi Hội nhưng công 

danh, khoa bảng từ chối ông. Biết mình không có duyên phận trên con đường khoa 



 

cử, ồng về quê ở ẩn. Ngôi nhà nhỏ ở làng Tó trở thành nơi hội tụ văn nhân và những 

vần thơ ẩn sĩ của ông cũng từ nơi đó 41T50Tđược 41T50Tsinh thành, thú tiêu dao nơi phong thủy 

hữu tình, khác nào chốn Đào Nguyên. Những tháng ngày ẩn sĩ tuy ngắn ngủi của 

Ngô Thì Ức là những tháng ngày nuôi 41T50Tdưỡng 41T50Ttâm hồn thơ tuổi ấu thơ của Ngô Thì 

Sĩ. Những buổi đàm đạo văn chương của Ngô Thì Ức là những dấu son đậm nét để 

sau này, khi lớn lên, mặc dù bận việc quan nhưng ông vẫn cùng bè bạn đồng liêu, 

cùng những ông già thôn dã uống rượu, làm thơ, xem sóng nước, nổi văn chương mà 

không bàn chính sự. 

50TNguyễn Công Trứ là một nhà nho thành đạt, thỏa chí nam nhi, tài hoa tài tử, 

cuộc đời làm quan với bao nỗi thăng trầm. Trong sáng tác của ông có nhiều bài thơ 

nhắc đến cảnh nhàn và hưởng nhàn. Ở đó Nguyễn Công Trứ đã định nghĩa chữ nhàn 

bằng một hình ảnh rất đẹp là trăng đến sân "Nguyệt lai môn hạ nhàn". Ông có nhiều 

bài thơ viết để "Vịnh nhàn", bàn về "Nhàn nhân với Quý nhân", nói về cảnh "Thoát 

vòng danh lợi" ngợi ca cuộc sống ngoài vòng cương tỏa. Chất ẩn sĩ của Nguyễn 

Công Trứ trong những bài thơ này thường đậm màu tài tử, bất cần đời, ngông 

nghênh, thỏa chí. 

50TNguyễn Thiếp, một con người dường như suốt đời ở ẩn, trừ một vài năm ra làm 

Viện trưởng Viện Sùng Chính dưới triều vua Quang Trung với nhiệm vụ coi sóc 

việc phiên dịch chữ Hán ra chữ Nôm. S 41T50Tống 41T50Tcuộc đời ẩn sĩ, Nguyên Thiếp làm nhà 

trên núi Thiên Nhẫn để ở và làm nghề dạy học. Ông có hiệu là La Sơn và là bậc học 

giả uyên thâm nên người đời phong ông là phu tử. Sáng tác thơ ca của Nguyễn 

Thiếp được tập hợp lại trong "Hạnh am thi cảo". Chất ẩn sĩ trong sáng tác Nguyễn 

Thiếp không nhiều mặc dù ông sống ẩn dật. Thơ Nguyễn Thiếp phản ánh hiện thực 

xã hội đương thời đang trên con đường xuống dốc với một thái độ thở than trước thế 

đạo suy vi, lòng người mờ ám. Bên cạnh đó là những bài nói đến nỗi điêu linh thống 

khổ của người dân xứ Hoan Châu. 

50TNguyễn Khuyến treo ấn từ quan lúc năm mươi tuổi. Đây là lúc tài năng thơ ông 

đang thời kỳ chín rộ. Sự quay lưng với công danh của Nguyễn Khuyến, đối với triều 

đình đương thời là do ông ốm đau bệnh tật, đối với người đời sau lâu nay vẫn hiểu 

là do ông có lòng yêu nước, thương nhà. Trước cảnh nước mất nhà tan về tay thực 

dân Pháp, triều đình bạc nhược, ông đã già yếu, không làm gì được nữa thì lòng 



 

trung còn lại với đất nước, nghĩa tình còn lại với quê hương là sớm quay về vui với 

ruộng vườn, vui với làng quê. Sự thật của việc Nguyễn Khuyến quay về không chỉ 

có thế. Ông là một nhà nho hiển đạt, ba lần đỗ đầu trong kỳ thi, quê làng Yên Đỗ, 

người đời gọi ông là Tam nguyên Yên Đỗ. Chắc chắn một điều là ông thấm nhuần 

nho học, ông hiểu thế nào là tri bỉ, tri kỷ, tri thế, tri thời, tri biến, tri chỉ, tri túc. 

Trên nẻo quay về, từ giã công danh của Nguyễn Khuyến hẳn là có hai yếu tố tri biến 

và tri chỉ. Tri biến là biết linh động, biến dịch, biết thay đổi vị trí cho phù hợp tình 

hình, thời thế. Rõ ràng trước hiện trạng đất nước thời ông, ở lại làm quan là làm tay 

sai cho giặc. Để giữ gìn khí tiết, phẩm hạnh nhà nho thì tốt nhất là tìm về sống cùng 

với nhân dân. Tri chỉ là biết dừng, dừng đúng lúc, đúng chỗ. Trên hoạn lộ, Nguyễn 

Khuyến là người thành đạt, công danh phú quý đã trải qua, nhưng là một nhà nho có 

phẩm hạnh, thời thế không cho phép ông làm cái việc "trí quân trạch dân", vua bây 

giờ là bù nhìn, tay sai thực dân Pháp thì còn gì nữa trí quân, nhân dân trong cảnh 

nước mất lâm vào cảnh lầm than, ông đành bất lực thì còn đâu trạch dân. Sở đắc 

không dụng được thì tốt nhất là dừng chân hoạn lộ, buông bỏ mà quay về. Những 

ngày tháng nơi quê nhà, là những năm tháng ông tiếp tục góp phần làm rạng rỡ nền 

văn học dân tộc, trong đó thơ làng quê Việt Nam là nét đẹp của hồn thơ ẩn sĩ trong 

thơ ông. Nếu đó không là hồn thơ ẩn sĩ thì tại sao ông lại nhắc đến ông Đào ? 

50TTriết học Khổng Tử, Lão Tử và Thiền tông Việt Nam đã hòa hợp với nhau để 

tạo nên chân dung nhà nho ẩn sĩ Việt Nam nhằm giải quyết sự bất hòa giữa lý tưởng 

nhà nho với một hiện thực tự nhiên và xã hội rất nhiều phức tạp. Sống đời sống ẩn 

sĩ không phải là sự sáng tạo, là một phát minh mới mẻ nào của nhà nho Việt Nam 

mà là một ứng xử văn hóa trước một thực tại bế tắc, một sự hòa hoãn với hiện thực 

đen tối của xã hội để giữ đạo. Nhà nho ẩn sĩ Việt Nam chọn lấy chữ nhàn nhưng 

không biếng nhác; thường họ sống đời sống nhàn dật nơi thôn dã và lấy đó làm vui. 

Họ vui một niềm vui thật bình dị, hồn nhiên, trong sáng, vui với đời sống lao động ở 

nông thôn, vui với hoa và rượu nhưng không đắm mình trong hoa trong rượu, say 

nhưng không phải là sự nghiện ngập mà là uống rượu để nghĩ đời, để tiêu sầu, để 

ngắm nhìn nhân thế, để thấy đời như giấc mộng, phú quý tựa chiêm bao. Họ chán 

chường thế sự nhưng không bỏ lòng trung với vua, không quên nỗi thương nước lo 

đời. Họ luôn mong muốn có một đấng minh quân để tôn thờ, để đem tài lương đống 

phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Không được, họ quay sang làm việc ích nước 



 

lợi dân trên địa bàn cư trú của mình như Nguyễn Bỉnh Khiêm dựng quán Trung Tân, 

khuyến thiện hoặc mở trường dạy học. Họ thường là những thầy giáo giỏi và có 

nhiều học trò đỗ đạt làm quan nhưng họ không lấy đó làm vinh hiển cho bản thân 

mà qua đó, bằng những học trò của mình để gửi gắm tấc lòng trung quân ái quốc. 

50TThơ ca của nhà nho ẩn sĩ Việt Nam giàu chất thơ của hồn thơ ẩn sĩ, giản phác, 

hồn nhiên, ung dung, tự do, tự tại không khuôn mẫu, gò bó, cứng nhắc của văn 

chương cử tử, không sáo mòn trong khuôn khổ cung đình, không cầu kỳ diễm lệ 

trong khuôn vàng thước ngọc. Lời thơ chứa chan tâm hồn hội nhập đời sống thân 

thiện với tự nhiên hòa với sự trải đời, hiểu đời và đứng trên thế tục một cách nhẹ 

nhàng, giải thoát xuất phát từ tâm hồn tĩnh lặng, thanh tịnh, tiêu dao. Do vậy, thơ ca 

ẩn sĩ đã nói lên được vẻ đẹp trong sáng của tạo vật, cái bình dị sáng trong của tâm 

hồn, cho ta một cách cảm, một cách hiểu gần như yên ổn trước những sóng gió của 

thử thách cuộc đời, khiến ta càng thêm yêu đời, yêu người; giữ cho tâm ta bình lắng 

tĩnh tại khi thấm sâu vào ý vị của đời sống ẩn sĩ. 

1.2. Đặc điểm cơ bản của tố chất ẩn sĩ: 

50TĐào Uyên Minh đời Tấn là một nhà thơ vĩ đại trong lịch sử văn học Trung 

Quốc, người khơi dòng và định hình cho văn chương ẩn dật ra đời và phát triển một 

khi nhà nho ẩn dật trở nên một định hướng tồn tại trong xã hội phong kiến bên cạnh 

nhà nho hành đạo. Văn chương ẩn dật trở thành bộ phận thứ hai của văn chương 

Nho giáo. Sáng tác văn chương ẩn dật không nằm ngoài định hướng "thi ngôn chí". 

Nhưng chí ở đây không là chí thiện của việc phò vua giúp nước theo khuôn mẫu đạo 

đức một cách xơ cứng mà là bộc lộ cảm xúc thời thế, bộc lộ niềm vui của cuộc sống 

nhàn ẩn, niềm vui được sống cùng thiên nhiên, niềm vui xa lìa công danh, phú quý, 

xa lìa những ràng buộc đời thường, niềm vui vô sự và nhàn tản. Chí ở đây là chí của 

ta được trải nghiệm và đánh đổi bằng cả một đời ta, ta sằn sàng vì cái chí ấy mà 

đánh đổi và chấp nhận mọi bất trắc. Đào Uyên Minh đã nói chí ấy: "Ta không thể vì 

năm đấu gạo mà khom lưng trước đứa trẻ nơi thôn xóm". Nguyên Bỉnh Khiêm cũng 

đã nói chí: “Ôi, nói tâm là nói vế cái chỗ mà chí đạt tới vậy, mà thơ là để nói chí”. 



 

50TCó kẻ chí để ở đạo đức, có kẻ chí để ở công danh, có kẻ chí để ở sự nhàn dật. 

Tôi lúc nhỏ chịu sự dạy dỗ của gia đình, lớn lên 41T50Tbước 41T50Tvào giới sĩ phu, lúc về già chí 

thích nhàn dật, lấy cảnh núi non sông nước làm vui...". 

50TTrong văn chương ẩn dật, các tác giả thường cho mình là người dại, người 

vụng về, người bất tài, lười biếng hoặc ngu dốt. Sự tự nhận mình như vậy vì họ là 

người tự quay lưng với cuộc đời, quay lưng với sự tranh đua thành bại. Mọi sự hơn 

thua được mất trên cõi đời dường như không còn ý nghĩa với cuộc sống của họ. 

50TĐối với họ bây giờ chỉ còn một cái quyền là được sống với thiên nhiên, với cỏ 

cây, hoa lá, với suối đá, chim muông. Trong sáng tác của người ẩn dật ta bắt gặp 

một thiên nhiên trữ tình, tuy cũng còn đượm màu đạo lý nho gia nhưng không phải 

là một sự gượng ép quá mức. Ở đó thiên nhiên hài hòa với người ẩn sĩ như bầu bạn, 

như tri kỷ, tri âm để cùng sẻ chia niềm vui ở ẩn. 

50TTrong lối sống ẩn sĩ, không điều gì quý hơn là được tự do trong sinh hoạt. 

Người ẩn dật tự cho phép mình phóng túng, không bị bó buộc trong cách sống, trong 

hoạt động, có thể ung dung thưởng thức trọn vẹn cái đẹp của tự nhiên, có thể có 

những khoảnh khắc thời gian sống trong sự nghiệm sinh nhân thế, vui với cái lạc 

thú của đời sống an nhàn, bình ổn, không âu lo, không vướng bận vì bổn phận, trách 

nhiệm với đời. Đời sống ẩn sĩ là đời sống gần như thoát tục. 

50TNguyễn Bỉnh Khiêm khẳng định niềm vui nhàn tản của mình về thời gian 

hưởng nhàn "nhàn một ngày là tiên một ngày" và ý thức giá trị của chữ nhàn "nghìn 

vàng không chuốc được chữ nhàn" và đã ngợi ca đời sống nhàn, bộc lộ nỗi lòng 

mong 41T50Tđược 41T50Tnhàn.Triết lý chữ nhàn khá đậm trong thơ ông, đó là triết lý của một triết 

nhân thấm đậm hồn phương Đông trong sự trải nghiệm thật sự của bản thân trước 

cuộc đời. Và rất lạc quan dù tuổi đời nhanh chóng qua mau, mùa xuân vẫn tràn đầy 

bất tận, một niềm vui không vướng bận đời thường, một niềm vui lao động, một đời 

sống đạm bạc nhưng thấm đượm tố chất ẩn sĩ của người vui với thú nhàn. Trong 

chương 2 và chương 3 những đặc điểm này trong tố chất ẩn sĩ của Nguyễn Bĩnh 

Khiêm vừa nêu trên sẽ được chứng minh rõ hơn. 

50TĐào Uyên Minh khi công bố "không thể vì năm đấu gạo mà khom lưng trước 

đứa trẻ nơi thôn xóm" đã treo ấn từ quan, viết bài "Quy khứ lai từ" để tỏ chí lìa xa 



 

chốn quan trường của mình về với ba luống cúc, ôm đàn không dây vừa gầy, vừa hát 

ngêu ngao, uống rượu mặc sức, say rồi ngủ tít. 

50TNhà nho ẩn dật, một khi đã ngoài vòng cương tỏa của triều đình phong kiến, đã 

vượt ra sự bó buộc mãi trong cũi lồng; được trở về với ruộng vườn chẳng khác nào 

cá trong vũng được ra sông rộng, chim lồng được thả về với trời cao; họ trút bỏ 

được danh lợi thì coi như họ thoát ra bẫy rập của quan trường. Không có gì sung 

sướng cho bằng đời sống "tạc tỉnh nhi ẩm, canh điền nhi thực, đế lực hà hữu ư ngã" 

(đào giếng lấy mà uống, cày ruộng lấy trồng lúa mà ăn, hỏi uy lực nhà vua có gì mà 

lo đến ta). Từ đó cho ta khái quát đặc điểm tố chất ẩn sĩ ở các mặt biểu hiện sau: 

50TẨn sĩ theo quan niệm nho gia là đứa con bất hòa với hiện thực xã hội đương 

thời, hoặc là đứa con thành đạt, "công thành thân thoái". Ẩn sĩ là sản phẩm của Nho 

giáo nhưng không hoàn toàn Nho giáo mà được hoàn thiện bởi sự phóng khoáng của 

Lão Trang và thoát tục của Phật giáo. 

50TTố chất ẩn sĩ phong phú, nhiều mặt, đa dạng và có tính phong cách ẩn sĩ ở từng 

nhân vật ẩn sĩ mà biểu hiện rõ nét nhất thông qua đời sống ẩn sĩ mà tựu trung lại ở 

đời sống tinh thần và đời sống kinh tế đã nói nhiều ở trên. Cái đáng quý của nhà nho 

ẩn sĩ là phong thái tự do, ung dung, bình thản, cái nhìn đậm đà màu sắc triết nhân 

làm cho họ sống cạnh người dân lao động, nhưng so với người lao động họ không 

tách rời lao động, tách rời người lao động mà họ vẫn trở nên cao khiết hơn nhiều. 

Họ thường là người rất nổi danh và được kính trọng mặc dù họ sống và sinh hoạt 

không hơn thường dân là bao nhiêu và cũng có khi nó sút kém hơn. 

50TTố chất ẩn sĩ đã làm nên văn chương ẩn sĩ với nguyên tắc thấm mỹ "thi ngôn 

chí" để nói chí ẩn 41T50Tdật. 41T50TCái chí ấy đến ngày nay, khi cân bằng giữa làm việc và nghỉ 

ngơi, giữa cống hiến và trở về, giữa sống và được sống cho thật có ý nghĩa, sống 

minh triết bảo thân, sống không mang một hoài vọng lớn lao vượt quá sức chịu đựng 

của bản thân, sống dưỡng sinh và trường sinh sao mà ý vị vô cùng. Văn chương ẩn 

dật với chất thơ binh đạm, tự nhiên cũng có một giá trị hiện hữu lớn trong chiều sâu 

tâm thức với những lắng đọng âm vang đến nghìn đời, thơ Đào Uyên Minh có sức 

sống, ám ảnh sự tìm về của bao thế hệ nhà thơ là thế. 



 

1.3. Tố chất ẩn sĩ là hệ quả của sự tiếp nhận tư tưởng Nho giáo, Đạo giáo và Phật 

giáo: 

50TKhổng Tử trong "Luận ngữ", chương thứ bảy - Thuật nhi: "Tử vị Nhan Uyên 

viết: Dụng nhi tắc hành; xả chi tắc tàng; duy ngã dừ nhĩ hữu thị phù" (Đức Khổng 

Tử nói với ông Nhan Uyên rằng: Nếu người ta dùng mình làm quan, thì mình đem 

đạo lý ra mà thi hành; bằng chẳng dùng mình, thì mình ở ẩn với đạo lý. Chỉ có ta và 

ngươi là được như vậy mà thôi). Đây là tư tưởng mở đường cho tố chất ẩn sĩ về phía 

Nho giáo. Đạo lý Nho giáo còn được biểu hiện trong tố chất ẩn sĩ ở những tư tưởng 

khá phong phú và nhất quán về lối sống và hành động lý tưởng của bậc thánh nhân 

quân tử "Bậc quân tử 50T53Tở 50T53Tthuận theo lẽ trời, chẳng có lòng tư dục cho nên tâm ý, sắc 

diện thường an nhiên, thư thái" (Luận ngữ). Mệnh trời thường được nói đến với thái 

độ "an phận lạc thiên" (bằng lòng với số phận là vui với đạo trời), "lạc thiên tri túc" 

(vui với đạo trời là biết đủ) và "lạc thiên tri mệnh" (vui với đạo trời là biết được số 

mệnh). Do vậy, người quân tử khi về ở ẩn, họ hiểu rằng nhàn tản, thanh cao là lạc 

thú của những bậc cao sĩ trong rừng Nho bể Thánh. Họ sá gì danh lợi, họ sẵn sàng 

"an bần lạc đạo" (bằng lòng với cái nghèo để vui với đạo) và với họ "vô cầu phẩm 

tự cao" (sống không cần nhiều nhu cầu tự nhiên phẩm chất trở nên thanh cao, trong 

sạch). Họ sống đời sống "tri túc thiểu dục" (biết đủ và ít ham muốn). Trong thời thế 

bất lợi cho việc hành đạo, họ sống theo chủ trương "cùng tắc độc thiện kỳ thân" 

(khốn cùng thì lo giữ cái thiện riêng của thân mình). Trong chương thứ mười bốn - 

Hiến vấn trong Luận ngữ, Khổng Tử cũng đã có những ý kiến liên quan đến tố chất 

ẩn sĩ trong sự tiếp nhận Nho giáo "bang hữu đạo, nguy ngôn, nguy hạnh; bang vô 

đạo, nguy hạnh, ngôn tốn" (khi trong nước được thái bình, mình có thể tỏ hết ý kiến 

mình một cách cao minh và mình ăn ở hành động một cách thanh cao. Khi trong 

nước phải cơn loạn lạc, mình có thể ăn ở hành động một cách thanh cao nhưng mình 

phải dè dặt khiêm tốn trong lời nói của mình). Và hành động "tuy thời nhi ứng, tuy 

ngộ nhi an" (theo thời thế mà ứng phó, theo cảnh ngộ mà an bài). Cũng trong Luận 

ngữ, chương Hiến vấn: "Tử viết: Hiền giả tỵ thế, kỳ thứ tỵ địa, kỳ thứ tỵ sắc, kỳ thứ 

tỵ ngôn"( người hiền đức đi ẩn dật có bốn hạng: cao hơn hết là hạng tỵ thế, tức là 

hạng xa lánh thiên hạ, vì thói đời bại hoại; kế là hạng tỵ địa, tức là hạng phải xa 

lánh vì đất nước mình phải cơn loạn lạc; thứ ba là hạng xa lánh những kẻ diện mạo 

xấu xa, hung ác, gian dối, tội lỗi và sau cùng là hạng xa lánh những kẻ mà lời nói 



 

khó nghe). Luận ngữ cũng có những câu chuyện bàn đến ẩn sĩ trong chương Hiến 

vấn và Vi tử như lời của quan giữ cửa Thạch Môn nước Tề nhận định về Khổng Tử: 

"Có phải ông ấy biết rằng công việc mình làm chẳng hợp thời thế mà cứ làm mãi 

phải không?". Hoặc khi Đức Khổng Tử đánh nhạc khánh ở nước Vệ. Có người ẩn sĩ 

gánh cỏ đi ngang trước cửa nhà ngài, than rằng: "Người đánh khánh kia có bụng lo 

đời thay! "Than xong, người ấy lại chê rằng: "Vụng về thay tiếng chang chác ấy! 

Đời chẳng ai biết mình. Vậy thì thôi đi cho xong". Ý nói, người hiền phải thời thì 

ra, chẳng phải thời thì ẩn. Như Kinh thi có nói "khi qua rạch nếu nhằm chỗ sâu thì 

vén áo, nhằm chỗ cạn thì vén quần". Và một chuyện khác nói về Sở Cuồng Tiếp Dư 

ca nghêu ngao trước đầu xe Khổng Tử "Chim phượng ơi! Chim phượng ơi! Đời 

thạnh trị có ngươi hiện ra, đời loạn lạc ngươi cũng hiện ra; thế là đức ngươi suy bại 

lắm rồi! Việc đã lỡ rồi, không can gián ngươi được nữa; còn việc sẽ tới, ngươi tỉnh 

ngộ còn kịp đó. Hãy thôi đi! Hãy thôi đi!". Chuyện Khổng Tử và Tử Lộ gặp Tràng 

Thư và Kiệt Nịch khi về ở ẩn cùng ra sức làm ruộng, thái độ của hai ông đã khiến 

cho Khổng Tử phân vân trước lời nói của Kiệt Nịch với Tử Lộ: "Khắp thiên hạ loạn 

lạc như nước đổ cuồn cuộn. Ngươi cùng chung sức với ai mà đổi đời loạn ra trị? 

Ngươi chỉ theo bậc sĩ tỵ nhơn mà thôi. Như vậy sao bằng theo bậc sĩ tỵ thế". Và đã 

than rằng: "Người ta không thể làm bạn với cầm thú! Nếu ta không sống chung với 

người trong xã hội này thì sống với ai? Vả lại nếu thiên hạ có đạo lý thì cần gì phải 

sửa đổi". Chuyện ẩn sĩ cũng được bàn đến qua câu chuyện khác: Một hôm Tử Lộ đi 

đường gặp một ông già đang mang trên lưng một cái sọt. Tử Lộ hỏi: "Cụ thấy thầy 

của tôi không ?" Ông già nói: "Chân tay anh không lo làm lụng, ngũ cốc anh không 

phân biệt được. Ta biết thầy của anh là ai?" Cụ già cắm gậy xuống đất rồi cắt cỏ. Tử 

Lộ thuật lại, Khổng Tử nói: "Đó là một người ở ẩn". 

50TTư tưởng Nho giáo là tư tưởng đạo đức, nhằm xây dựng chính trị xã hội trong 

chế độ phong kiến, nó đầy ắp đạo quân thần, nghĩa vua tôi, hiếu trung, cương 

thường, lễ nghi và học vấn của người quân tử. Những yếu tố ẩn sĩ có tính chất manh 

nha, mở đường. Không riêng gì Luận ngữ, cả Đại học, Trung dung vẫn có thể tìm 

thấy những tư tưởng dẫn đến tố chất ẩn sĩ. Tư tưởng "tri chỉ" trong Đại học nói đến 

việc biết phải nên dừng ở đâu, biết phải nên đi đến đâu là vừa, để từ đó có đủ bình 

tĩnh và sáng suốt trong cuộc sống "Tri chỉ, nhi hậu hữu định; định nhi hậu năng 

tĩnh; tĩnh nhi hậu năng an; an nhi hậu năng lự; lự nhi hậu năng đắc"( Biết chỗ dừng 



 

mới có quyết định. Có quyết định mới có thể bình tĩnh. Có bình tĩnh mới có thể bình 

an. Có bình an mới có thể lo toan. Có lo toan mới có thể được việc). Người ẩn sĩ khi 

về ở ẩn còn nặng lòng lo nước thương đời là vì họ thấm nhuần tư tưởng thân dân 

trong Đại học. Khi về ở ẩn, người ẩn sĩ thân tuy xa rời việc quan mà lòng trí không 

xa việc lo cho dân, sáng tối vẫn quan tâm đến nhân sinh thế sự, vẫn băn khoăn trước 

những ý tưởng giúp đời cứu người sao cho tốt nhất; hạng người như thế vẫn thực 

hành đường lối "thân dân" của đạo Đại học. Tư tưởng Trung dung bộc lộ rõ trong 

bài bia quán Trung Tân của Nguyễn Bỉnh Khiêm: "Còn như trung với vua, kính kẻ 

cả, thân mến với anh em, hòa thuận giữa vợ chồng, tin tưởng tình bầu bạn, ấy là 

trung đó. Gặp của mà không tham lam, thấy lợi mà chẳng giành giật, vui điều thiện 

mà dạy người, lấy lòng mình mà xử thế, cũng là trung đó. Nghĩa của chữ trung là sở 

tại của điều thiện; nếu lấy đó làm bến mà biết được yếu tân, thì mỗi một sự việc 

đem ra thi hành, chẳng gì là không tận thiện và cái công đức của nó thực là thịnh 

vượng khôn lường"[37.211,212] hoặc "Quán sở dĩ có tên Trung Tân, điều này mang 

ý nghĩa ra sao. Ta muốn nói rằng: Trung là đúng, thành toàn điều thiện là trung, 

không thành toàn điều thiện thì chẳng phải trung. Biết chỗ dừng lại là bến trọng 

yếu, không biết chỗ dừng lại là bến mê vậy" [ 64.13]. Nói về tư cách người quân tử 

trong Trung dung đã thể hiện quan niệm sống: "Quân tử tố kỳ vị nhi hành, bất 

nguyện hồ kỳ ngoại. Tố phú quý hành hồ phú quý; tố bần tiện hanh hồ bần tiện; tố 

di dịch hành hồ di dịch, tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn. Quân tử cô nhập nhi bất tự 

yên" ( Bậc quân tử tùy theo địa vị mà cư xử không trông mong gì ở ngoài. Ở chỗ 

giàu sang cư xử theo lối giàu sang, ở chỗ nghèo hèn cư xử theo lối nghèo hèn, ở chỗ 

mọi rợ cư xử theo chỗ mọi rợ, ở chỗ khốn khó cư xử theo lối khốn khó. Bậc quân tử 

không ở vào cảnh ngộ nào mà không yên vui cả) và trong lối sống luôn giữ một thái 

độ sống đúng đạo lý Nho gia: "Cư thiên hạ chi quảng cư, lập thiên hạ chi chính vị, 

hành thiên hạ chi đại đạo. Đắc chí dữ dân do chí, bất đắc chí độ kỳ hành đạo. Phú 

quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng 

phu" (Ở chỗ rộng rãi trong thiên hạ, đứng nơi chính đáng trong thiên hạ, đi theo 

đường lớn trong thiên hạ. Khi đắc chí thì cùng với dân hành đạo, khi bất đắc chí thì 

một mình theo đạo. Giàu sang không phóng đãng, nghèo hèn không thay lòng đổi 

dạ, uy vũ không làm nhục được ý chí, đó mới là bậc đại trượng phu). 



 

50TNếu Nho giáo khơi dòng cho tố chất ẩn sĩ trong thi ca của Đào Uyên Minh và 

Nguyễn Bỉnh Khiêm thì Đạo giáo và Phật giáo làm cho dòng thơ ẩn sĩ trở nên có 

sức sống, đậm màu nhân sinh, phong phú cách nhìn, cách cảm và cách nghĩ trước 

đời sống tự nhiên và xã hội. 

50TTrong Sử ký Tư Mã Thiên "Lão Tử là người đi ở ẩn"... "Lão Tử trau giồi đạo 

đức, học thuyết của ông cốt ở chỗ giấu mình, kín tiếng". Sách của Lão Tử là "Đạo 

đức kinh" gồm hai thiên thượng, hạ nói về ý nghĩa của "đạo" và "đức" hơn năm 

nghìn chữ. Sự tiếp nhận tư tưởng Lão Tử trong tố chất ẩn sĩ thường ở phương diện 

thực hành những điều căn bản về "đạo", "thanh tịnh", "vô vi", "quả dục" mà Lão Tử 

trình bày trong sách của ông. Học thuyết "vô vi" của Lão Tử gắn liền mật thiết với 

lý tưởng đạo đức của ông, kêu gọi hãy thỏa mãn những gì mà thiên nhiên dành cho 

con người, hạn chế những ham muốn, tự giải thoát những đam mê danh vọng, quyền 

lực. Ông đã cụ thể hóa triết học của mình thành những mệnh đề như "tuyệt thánh khí 

trí" (bỏ thánh hiền vứt trí tuệ) ; "tuyệt xảo khí lợi" (vứt cái khéo léo xa lìa danh lợi); 

"tuyệt học vô ưu" (bỏ học không lo lắng gì cả), ông còn chủ trương một nền giáo 

dục "bất ngôn chi giáo" (dạy bằng cách không nói gì cả). Trong "Sử ký Tư Mã 

Thiên" có câu chuyện ông phê phán Khổng Tử: "Tôi nghe nói người giàu sang lấy 

tiền bạc để tiễn nhau, người nhân đức dùng lời nói để tiễn nhau. Tôi không thể làm 

người giàu sang, nhưng trộm lấy tiếng là người nhân đức, xin có lời này tiễn ông: 

Kẻ thông minh và sâu sắc là gần cái chết vì họ khen chê người ta một cách đúng 

đắn. Kẻ giỏi biện luận, đầu óc sâu rộng làm nguy đến thân mình vì họ nêu lên cái 

xấu của người khác. Kẻ làm con không có cách gì để giữ mình. Kẻ làm tôi không có 

cách gì để giữ mình! " [ 44.202 ] và "Những người ông nói đều tan xương nát thịt cả 

rồi, chỉ còn lời nói của họ thôi. Vả lại, người quân tử gặp thời thì xe 50T 50Tngựa nghênh 

ngang; không gặp thời thì như cỏ bông xoay chuyển. Tôi nghe nói: người buôn giỏi 

thì biết giấu của báu, khiến người ta thấy dường như không có hàng ; người quân tử 

có đức tốt thì diện mạo dường như ngu si. Ông nên bỏ cái khí kiêu ngạo cùng lòng 

ham muốn nhiều, cái vẻ hăm hở và cái chí tham lam đi. Những cái ấy đều không ích 

gì cho ông. Tôi chỉ bảo ông có thế thôi." [44.319]. 50T 50TKhổng Tử đã nhận định về Lão 

Tử: "Con chim, ta biết nó hay; con cá, ta biết nó lội; con thú, ta biết nó chạy. Đối 

với loài chạy thì ta có thể dùng lưới để săn; đối với loài lội thì ta có thể dùng câu để 

bắt; đối với loài bay thì ta có thể dùng tên để bắn; đến như con rồng cưỡi mây cưỡi 



 

gió lên trời, ta không sao biết được. Hôm nay gặp Lão Tử, ông ta có lẽ là con rồng 

chăng ?" [44.319]. 

50TCống hiến của Lão Tử trong lịch sử triết học Trung Quốc là học thuyết "Đạo". 

Đạo vốn nghĩa là con đường, ngày nay chúng ta hiểu là quy luật, quy phạm. Đạo 

trong học thuyết Lão Tử chỉ sự vận hành của hiện tượng tự nhiên và chuẩn mực của 

xã hội loài người như thiên đạo, nhân đạo... Trong "Đạo đức kinh", Đạo được nhìn 

dưới góc độ vĩnh cữu, bất biến có tính quy luật vận hành của vũ trụ và con người, 

Đạo là bản nguyên của vũ trụ: "Nhìn không thấy gọi là di, nghe không thấy gọi là 

hy, nắm không được gọi là vi. Ba cái đó (di, hy, vi tức là vô sắc, vô thanh, vô hình) 

truy cứu đến cùng cũng không biết gì được, chỉ thấy trộn lộn làm một mà thôi. Ở 

trên không trong sáng, ở dưới không tối, thâm viễn bất tuyệt, không thể gọi tên, nó 

trở về cõi vô vật, cho nên bảo cái trạng không có hình trạng, cái tượng không có vật 

thể. Nó thấp thoáng, mập mờ. Đón nó thì không thấy đầu, theo nó thì không thấy 

đuôi"... "Đạo chỉ là cái gì chỉ mập mờ thấp thoáng mà bên trong có hình tượng, thấp 

thoáng mập mờ mà bên trong có vạn vật; nó thâm viễn tối tăm mà bên trong có cái 

tinh túy; tinh túy đó rất xác thực và rất đáng tin". Lão Tử nói về cái dụng của Đạo: 

"Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật. Vạn vật đều 

cõng âm mà ôm dương, điều hòa bằng khí trùng hư" và ông kết luận "Đạo mà có thể 

diễn tả được thì không phải đạo vĩnh cữu bất biến; tên mà có thể đặt ra được để gọi 

đạo thì không phải là tên vĩnh cữu bất biến". Đi với "Đạo" là "Đức", Đức là sự 

trưởng thành của vạn vật: "Đạo sinh ra vạn vật, đức bao bọc, bồi dưỡng, nuôi lớn tới 

thành thục, che chở mỗi vật... vật chất khiến cho mỗi vật thành hình, hoàn cảnh, khí 

hậu, thủy thổ hoàn thành mỗi vật". Liên hệ Đạo trong thường đạo, Lão Tử nói: 

"Người ta làm việc thường gần đến lúc thành công thì thất bại"... "đạo trời không tư 

vị ai, luôn luôn gia ân người có đức"..."trở về mệnh là luật bất biến. Biết luật bất 

biến đó thì sáng suốt, biết mà vọng động thì gây họa, không biết luật bất biến đó thì 

bao dung". Hiểu đạo thì "phục quy ư phác" (trở về mộc mạc), nghĩa là vô vi. Vô vi 

không có nghĩa là không làm gì cả mà có nghĩa là cứ thuận theo tự nhiên mà làm. 

Đặc điểm quan trọng của đạo là "phản 41T50Tphục" (41T50Tquay về): "Đạo lớn vô cùng thì lưu 

hành không ngừng, lưu hành không ngừng thì đi xa, đi xa thì trở về"... "đạo sáng thì 

dường như tối tăm, đạo tiến thì dường như thụt lùi; đạo bằng phẳng thì dường như 

khúc mắc; đức cao thì dường như thấp trũng; cao khiết thì dường như nhục nhã; đức 



 

rộng lớn dường như không đủ; sức mạnh mẽ 41T50Tthì 41T50Tdường như biếng nhác; đức chất 

phác thì dường như không hư"..."Cái gì hoàn toàn thì dường như khiếm khuyết mà 

công dụng lại không bao giờ hết; cái gì cực đầy thì dường như hư không mà công 

dụng lại vô cùng; cực thẳng mà dường như cong; cực khéo thì dường như vụng; ăn 

nói cực khéo thì dường như ấp úng". Vì sao như vậy? Đó là thế "quân bình phản 

phục" của Đạo. Triết lý này được các nhà nho ẩn sĩ tiếp nhận trong lối sống và sáng 

tác. Giữa khéo và vụng, người ẩn sĩ thường chọn vụng. Muốn an nhiên tự tại, họ 

chọn vô vi. Và đời sống của họ "không ra khỏi cửa mà biết sự lý trong thiên hạ; 

không dòm ra ngoài cửa mà biết được đạo trời. Càng đi xa mà biết được ít; cho nên 

thánh nhân không đi mà biết, không nhìn mà thấy rõ, không làm mà nên ". 

50TNhưng ảnh hưởng sâu đậm đến tố chất ân sĩ, làm nên văn chương ẩn sĩ có lẽ là 

học thuyết văn nghệ của Trang Tử và thuyết "hư tĩnh" của ông. 

50TPhương Lựu, "Từ văn học so sánh đến thi học so sánh" đã nêu một nhận định: 

"Ở Trung Quốc có nhà nghiên cứu như Thành Phục Vượng cho rằng Nho giáo chủ 

yếu tác động vào đời sống chính trị và đạo đức xã hội, nhưng Đạo gia lại tác động 

mạnh mẽ vào lĩnh vực văn hóa tinh thần, nhất là nghệ thuật trong đời sống tâm linh 

con người. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ mới nói riêng về Trang Tử, cũng thấy dấu 

ấn nhân cách và tinh thần trong suốt lịch sử văn học Trung Hoa từ cổ trung đại đến 

cận hiện đại: Nguyễn Tịch, Kê Khang, Đào Tiềm, Lý Bạch, Lý Hạ, Quan Hán 

Khanh, Ngô Kính Tử, Tào Tuyết C 9T50Tần, 9T50TBồ Tùng Linh, Lỗ Tấn... Không những thế mỹ 

học của Trang Tử đạt đến tầm nhân loại "[40.228]. 

50TVề nhân cách Trang Tử, "Truyện Trang Tử " trong "Sử ký Tư Mã Thiên" viết 

như sau: "Uy Vương nước Sở nghe Trang Chu là người hiền, sai sứ mang hậu lễ đón 

ông để cho ông làm tể tướng. Trang Chu cười bảo sứ giả nước Sở: Nghìn vàng là lợi 

to, khanh tướng là ngôi quý đấy. Nhưng ông không thấy con bò lúc tế giao hay sao? 

Nó được ăn mấy năm, được mặc đồ vóc thêu để đưa vào nhà thái miếu. Lúc bấy giờ, 

muốn làm con lợn nhỏ có được không? Ông đi ngay cho, đừng làm bẩn đến ta. Ta 

chỉ chơi đùa trong nơi ngòi vũng để tự vui, không để cho kẻ có nước trói buộc, trọn 

đời không ra làm quan để thỏa chí ta" [ 44.321]. Trang Tử đã làm được việc trọn đời 

không ra làm quan, vì hơn ai hết, xét cho cùng, ông thấm nhuần Đạo của Lão Tử. 

Ông biết "đại dụng ở chỗ vô dụng ". 



 

50TChương "Nhân gian thế" trong Nam hoa kinh của Trang Tử, khi viết về Vệ 

Vương, Vệ Thái tử và Sở Vương, bộ mặt hôn quân vô đạo hiện ra, chế độ thống trị 

phong kiến là chế độ xã hội hắc ám; kẻ sĩ là Nhan Hồi, Nhan Hạp, Diệp Công Tử 

Cao tất yếu nhận lấy số phận bất hạnh khi ra phục vụ triều đình. Qua đó Trang Tử 

hiểu rằng "tài năng làm khổ đời sống", hiện thực xã hội như tấm lưới vĩ đại đang 

giăng bẫy bậc hiền tài. Thái độ của Trang Tử ở đây vừa tố cáo hiện thực xã hội, vừa 

bảo vệ nhân cách độc lập của mình, kiên quyết không sống ô hợp với bọn thông trị. 

50TQuan niệm "hư tĩnh" của Trang Tử vốn có nguồn gốc từ thời Xuân Thu, xuất 

phát từ câu nói của Quản Trọng: "Khứ dục tắc quả, quả tắc tĩnh, tĩnh tắc tinh, tinh 

tắc độc, độc tắc minh, minh tắc thần hỉ" (Ham muốn phải bớt lại, bớt lại thì được 

yên tĩnh, yên tĩnh thì được tinh thông, tinh thông thì được sâu sắc, sâu sắc thì được 

trong sáng, trong sáng thì được thần diệu). Trang Tử trong trọn vẹn tư cách nghiệm 

sinh của đời ẩn dật đã thấy rằng "Cao quý, giàu có, hiển hách, tôn nghiêm, danh dự, 

lợi lộc; sáu thứ này làm loạn ý chí. Dung mạo, hành tung, nhan sắc, lý lẽ, khí thế, ý 

tình; sáu thứ này bó buộc tâm linh. Căm ghét, ham muốn, hoan hỉ, giận dữ, đau 

buồn, khoái lạc; sáu thứ này là gánh nặng cho đức tính. Bỏ, dùng, lấy cho, trí lự, kỹ 

năng; sáu thứ này đều chặn con đường đến Đạo". Và ông kết luận: "Không để cho 

bốn loại về sáu thứ này khuấy động, thì lòng ắt chính, chính ắt tịnh, tịnh ắt minh, 

minh ắt hư ; lòng đã trong suốt như thế thì không làm, nhưng ắt không gì không làm 

được " [47.558,568]. 

50TTrang Tử nhận ra cái đẹp của trời đất từ sự thể nghiệm trau giồi đạo đức của 

đời sống hư tĩnh, thanh nhàn trong một trạng thái hoàn toàn thanh tịnh "Nếu không 

khắc khổ trau giồi để được cao thượng, không vì nhân nghĩa mà tu thân, không vì 

công danh mà cai trị, không dạo sông biển mà nhàn du, không vì trường thợ mà rèn 

luyện, không bận tâm vì cái gì, mà không cái gì không có, lòng thản nhiên không 

thiên dựa vào đâu, thì tất cả vẻ đẹp sẽ tụ về, đó là cái đạo lớn của trời đất, là đức 

của thánh nhân" [47.391,400]. Hư tĩnh của Trang Tử làm cho người ẩn sĩ xa lánh 

việc mưu cầu danh lợi đồng thời cũng làm cho văn chương ẩn dật đẹp một vẻ đẹp 

bình đạm, trong sáng, tự nhiên. Lưu Hiệp trong "Văn tâm điêu long" chương Thần 

tứ đã viết về quan niệm hư tĩnh này "Việc nặn ra tứ văn, quý ở chỗ phải hư tĩnh, 

phải soi thông ngũ tạng, tắm gội tinh thần ". 



 

50TBàn về việc xuất thế, nhập thế trong tư tưởng triết học Nho gia và Đạo gia, 

Phương Lựu đã viết: "Triết học Trung Hoa không những gắn bó với chính trị xã hội 

mà cả với đạo đức nữa...Lô gic dây chuyền bộc lộ mối liên hộ nội tại giữa ba mặt 

này được nêu rõ trong sách Lễ ký: Cách vật, trí tri, thành ý chính tâm, tu thân, tề 

gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tất nhiên đây mới là cách nhìn của Nho gia. Còn Đạo 

gia, một hệ thống tưởng cũng tồn tại mãi trong lịch sử tư tưởng Trung Hoa thì sao? 

Đã xuất thế thì còn gắn bó với chính trị gì nữa? Sự thực không hoàn toàn như vậy. 

Lão Trang chả xuất đi đâu cả! Các vị vẫn nhập thế theo một cách khác, cái cách đối 

trọng với lối nhập thế vì chức quyền danh lợi của Nho gia mà thôi. Thử hỏi chủ 

trương một thái độ nhân sinh không màng danh lợi không phải là một cách nhập thế 

tích cực hay sao? Nếu không phải thế, thì tư tưởng Lão Trang vẫn sống mãi và tác 

động mạnh mẽ vào lịch sử văn hóa văn nghệ Trung Hoa còn hơn cả Nho gia?"..."Cái 

tinh thần "tri kỳ bất khả vi nhi an chi nhược mệnh" này rất giống chủ trương của 

Mạnh Tử: "Cùng tắc độc thiện kỳ thân" (Tận tâm thượng). Cho nên Nho Đạo hỗ bổ 

là như vậy. Nhập thế đâu phải tất yếu luôn luôn thành đạt, mà có thành đạt, chắc gì 

bền vững, cho nên cùng là phổ biến chứ. Xem riêng về mặt này, Lão Trang quá 

thông minh, thuộc làu làu nhân tình thế thái rồi, chủ trương cứ "độc thiện kỳ thân", 

bằng cách "tri túc, vô vi" sẵn trước rồi. Tuy nhiên, cùng với đạt, mặc dù rất khác 

nhau, nhưng là cùng một gốc. Nói cùng phải đối sánh với đạt, mới biết là cùng, chứ 

đâu phải quay lưng hoàn toàn không hề nghĩ đến. Từ đây có thể nói trên một mức độ 

khá lớn, Thi học cổ Trung Hoa là ba động giữa hai cực cùng và đạt này. Lúc đạt 

hoặc muốn đạt, thì nào là thi giáo, minh đạo (hoặc các kiểu quan hệ khác giữa văn 

với đạo như tải đạo, quán đạo, hoang đạo). Lúc cùng thì phát phẫn trước thư, bất 

bình tắc minh, cùng nhi hậu công, hoặc xa hơn là duyên tình " [40.338,339,340]. 

50TViệc dịch kinh Phật ở Trung Quốc bắt đầu từ thời Đông Hán có ảnh hướng rất 

lớn đối với sự phát triển đời sống tinh thần của nhân dân Trung Hoa. Giáo lý nhà 

Phật từ việc dịch kinh này được lan tỏa và dung hợp cùng triết học Lão Trang bằng 

hai con đường: dùng Lão Trang tìm hiểu Phật giáo, hoặc lấy Phật giáo giải thích 

Lão Trang khiến phong khí thanh đàm, huyền đàm thêm thịnh. Phật giáo chủ trương 

"Phật tính", "truyền tâm", "đốn ngộ", "minh tâm kiến tính", "vạn hạnh vô thường", 

"chư pháp vô ngã", "Niết bàn tịch tĩnh", "chân không diệu hữu", "Phật tại tâm", "Từ 

bi hỉ xả"… Mục tiêu của Phật giáo là "Giác ngộ" bằng con đường tu hành. Muốn 



 

vậy, phải diệt khổ, đem lại sự an lạc cho tâm hồn, một tâm hồn giải thoát. Quan 

niệm của nhà Phật thì mọi sự ở thế gian là hư ảo, giả tạm. Đời sống con người là 

đắm chìm trong bể khổ; sở dĩ con người phải khổ là do con người phải chịu nhân 

quả luân hồi của những việc mình đã làm ra ở kiếp trước và kiếp này. Với vận mệnh 

cũng như họa phúc của mình, con người không làm chủ được, không biết trước 

được, bởi vì con người bị che lấp bởi "lục căn", "lục trần". Do đó, con người luôn ở 

trong tình trạng phiền não và khổ đau vô hạn. Từ đó muốn giải thoát, không gì bằng 

trở về với "Phật tính" trong bản thân mỗi người. Phật giáo cho rằng mọi chúng sinh 

đều có tính Phật. Do vô minh, lầm lạc, ta càng ngày càng đi xa tính Phật của mình. 

Tham dục sắc tướng thế gian làm cho ta si mê, lầm lạc, tính Phật bị che mờ. Tâm cố 

chấp, sai biệt làm ta mất sáng suốt. Dụng công tu tâm làm cho tâm trở nên trong 

sáng, thanh tịnh thì ta sẽ kiến tánh, đốn ngộ và thành Phật. Pháp môn tu hành của 

nhà Phật thật nhiều, có tám vạn bốn ngàn pháp môn. Tùy theo căn cơ mà người tu 

Phật sẽ chọn pháp môn thích hợp cho mình. 

50TỞ Việt Nam, Phật giáo được truyền vào bằng hai con đường: Ấn Độ và Trung 

Quốc với nhiều tông phái. Thiền tông là tông phái thịnh hành nhất ở Việt Nam và 

phát triển rực rỡ nhất ở giai đoạn Lý Trần. Trong thơ Thiền giai đoạn này, con 

người được thể hiện như con người siêu nghiệm, ngộ tánh để nói lên cách cảm nhận 

thế giới Thiền học. Đó là những con người với những hình ảnh rất đẹp của cõi ngộ 

nơi niết bàn tịch tịnh, trở về cái chân thật nhất như của tâm Thiền. Con người đó an 

nhiên, tĩnh tại trước vô thường của đời sống để hướng tới cái trường tồn của tâm 

linh, tùy duyên nhân quả, tùy giác ngộ mà nói lên bản tâm của mình. Đó là sự minh 

tâm kiến tánh. Con người trong thơ Thiền Lý Trần là con người hướng nội, quán 

chiếu tâm linh để thấy bản lai diện mục, phát huy hết mọi năng lực chủ quan của cá 

nhân để trở lại Phật tính của chính mình. Điều này, làm cho con người trong thư 

Thiền như siêu thoát khỏi cõi đời trần ai tục lụy. Thơ thiền thể hiện một tình yêu sự 

yên tĩnh, sự sáng suốt, vững vàng. Và từ trong sự yên tĩnh, con người cảm nhận vẻ 

đẹp cuộc đời qua trực giác vô tư. Xưa nay, con người trong thơ Thiền vẫn là một bí 

ẩn với những ai có tâm Thiền, vì thơ Thiền là phút giây liễu ngộ Thiền. Và cũng có 

thể nói thơ Thiền hoàn toàn xa lạ với những ai xa lạ với Thiền, xa lạ với đời sống 

tâm linh, với những ai còn ruỗi dong trên đường đời, ngày càng xa với ngôi nhà tâm 

linh của mình. Con người trong thơ Thiền là con người chứng ngộ giáo lý Thiền 



 

tông, trong bản chất nhân văn Thiền tông được thời đại nâng đỡ. Các biểu trưng 

trong thơ Thiền, có vẻ giống như thiên nhiên đã có trong thiên nhiên nhưng cái đặc 

biệt của thơ Thiền là thiên nhiên nội hàm Thiền học. Thưởng thức thơ Thiền là 

thưởng thức cái phi thiền trong thiên nhiên và hồn người. Ngoài cảm nhận giáo lý 

Thiền thì cái quan trọng nhất và trước nhất phải có là tâm thiền để chính tâm thiền 

đó soi rọi cái hay, cái ý vị của Thiền trong thơ Thiền. Người ẩn sĩ, có lẽ là người 

thưởng thức và cảm nhận sâu sắc nhất. Nguyễn Trãi với các bài "Mộc cận" (Hoa 

dâm bụt), "Du Nam Hoa tự" (Vãn cảnh chùa Nam Hoa) là hai bài thơ hay nhất, thấm 

đượm ý vị Thiền tông. Nguyễn Bỉnh Khiêm với "Độc Phật kinh hữu cảm" (Cảm 

tưởng khi đọc kinh Phật), "Du Phổ Minh tự" (Chơi chùa Phổ Minh) trong "Bạch Vân 

am thi tập" là sự cảm nhận giáo lý Thiền tông, cảm nhận lời Phật dạy trước vô 

thường của đời sống, mong ước vun trồng giác ngộ hoa nơi lòng mình. Giáo lý nhà 

Phật thâm diệu trong Pháp giới, người tu Phật nương theo đó mà hành đạo. Phật 

giáo để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn nhân dân Trung Quốc và nhân dân ta. Dấu 

ấn đậm nét ấy được thể hiện rất nhiều trong thơ của nhà nho hành đạo, nhà nho tài 

tử và cả thơ của nhà nho ẩn sĩ kể cả trong sáng tác và trong quan niệm sáng tác. Ngô 

Thì Nhậm "Phép làm thơ…, ta chỉ có thể hiểu bằng thần, không phải tìm bằng trí 

được" (Tựa Hoàng Công thi tập). Cách nói này gần giống Trang Tử "Khả dĩ ý trí 

giả, vật chi tinh giả, ngôn chi sở bất năng luận, ý chi sở bất năng trí giả, bất kỳ tinh 

thô yên" (dùng tâm ý mà hiểu 41T50Tđược, 41T50Tsự vật tinh vi không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ, 

tâm ý cũng không hiểu được nên không giới hạn ở chỗ lớn nhỏ); hoặc Hoàng Đức 

Lương: "sắc ở ngoài mọi sắc", Tư Không Đồ: "ảnh ngoại chi ảnh, cảnh ngoại chi 

cảnh" (ảnh ngoài ảnh, cảnh ngoài cảnh), Nguyễn Văn Siêu nói theo cách nói của 

Nghiêm Vũ, Nghiêm Vũ nói theo cách nói Thiền tông "Thủy trung chi nguyệt, kính 

trung chi ảnh"( Bóng trăng dưới nước, đóa hoa trong gương ). 

50TChủ trương Trung dung của Nho giáo đã tạo nên sự hòa hợp chung giữa Nho và 

Đạo ở phương diện nào đó. Người xuất thế không hẳn là không nhập thế như trên đã 

bàn, xuất thế không hoàn toàn đối lập với nhập thế. Mục tiêu xuất thế của Đạo giáo 

là mục tiêu trần thế, họ xuất thế để tìm sự yên ổn ở đời, sống khỏe, sống lâu và sống 

vui, sống mà không nặng gánh thế tục. Tiếp cận Phật giáo cũng với mục tiêu xuất 

thế nhưng ở đây là thoát ly thế tục, đến với sự diệu ngộ, thăng hoa của phút giây 

giác ngộ để xa lìa căn tánh không phải là Phật tính. 



 

50TChính tố chất ẩn sĩ đã tiếp nhận những yếu tố này. Sự tiếp nhận này vô cùng vi 

diệu và cũng vô cùng phong phú, nó biểu hiện ở các mặt: lối sống, sáng tác, tư 

tưởng và cả hành động của từng cá nhân ẩn sĩ, khó mà có thể diễn đạt phân minh và 

đầy đủ được. Khi khảo sát từng nhân vật ẩn sĩ, thông qua tác phẩm của họ thì mới 

mong thấy được tố chất ẩn sĩ này. 

50TVà để thêm vào cái không giản đơn của tố chất ẩn sĩ, Thu Giang Nguyễn Duy 

Cần đã cho ta một cách nhìn tổng thể như sau: "Người Đông phương ta ngày xưa, 

nhân cái thuyết chu kỳ của Dịch học mà chia ra hai hạng người: hạng nhập thế và 

hạng xuất thế. Hạng chấp nhận thuyết chu kỳ một cách gần như tuyệt đối "tri kỳ bất 

khả nhi bất vi" thì thích thích sống ẩn dật thi hành đạo minh triết bảo thân như kinh 

Dịch đã dặn: "Thời bĩ âm trưởng 50T53Tdương 50T53Ttiêu, tức là lúc tiểu nhân thạnh, quân tử suy, 

người quân tử phải ở ẩn mới khỏi lụy" (thiên địa bế, hiền nhân ẩn) "[4.126]. Phương 

Lựu đưa ra một nhân vật ẩn sĩ Trung Hoa khi nói về sự kết hợp giữa Lão Trang và 

Phật giáo: "Biểu hiện rõ nhất phải kể đến Tư Không Đồ đời Đường. Ông chịu ảnh 

hưởng chủ nghĩa duy tâm thần bí của Lão Trang và triết lý huyền diệu của nhà Phật, 

sống ẩn náu chốn sơn lâm, uống rượu, ngâm thơ, trốn tránh mọi phiền tạp của cuộc 

đời, thanh nhàn trong cảnh đào nguyên ngoài trần thế. Ông cho cái hay của thơ tập 

trung ở "thần vận" nó "vượt cái vỏ bên ngoài, đi sâu vào khâu chính bên trong", 

"chưa đầy một chữ, đã thâu tóm vẻ phong lưu" (Thi phẩm). Thật là cái đẹp có cái gì 

huyền diệu khó mà biết được. Trong các bài văn khác, ông cũng nhiều lần nhấn 

mạnh "Đẹp ở ngoài vần điệu, hay ở ngoài ý vị" (Thư gửi Lý Sinh bàn về thơ) ; 

"Hình ảnh ngoài hình ảnh, cảnh ở ngoài cảnh" (Thư gửi Cực Phố bàn về 

thơ)..."[38.322]. 



 

CHƯƠNG 2: ĐÀO UYÊN MINH VÀ NGUYỄN BỈNH KHIÊM – HAI 

BẬC CAO SĨ ẨN DẬT TRONG VĂN HỌC TRUNG QUỐC VÀ VIỆT 

NAM 

2.1. Đào Uyên Minh, nhà thờ ẩn dật với việc vui thú điền viên: 

50TĐào Uyên Minh (365 - 427) còn có tên là Đào Tiềm, tự là Nguyên Lượng, quê 

quán Sài Tang, Tầm Dương (nay là vùng Tây Nam Cửu Giang, tỉnh Giang Tây) xuất 

thân trong gia đình quan lại. Ông là chắt của Đào Khản, đai tư mã thời Tấn, thân 

sinh làm gì sử không chép. Năm ba mươi chín tuổi ông phải tham gia lao động kiếm 

sống.Thế nhưng lao động vất vả vẫn không đủ ăn vì nhà nghèo, con đông. Năm bốn 

mươi mốt tuổi, bạn bè khuyên ông ra nhận chức Huyện lệnh ở Bành Trạch và làm 

được hơn tám mươi ngày thì về nghỉ hưu cho đến trọn đời. Câu nói nổi tiếng, được 

đời sau truyền tụng của huyện lệnh Bành Trạch "Ta không vì năm đấu gạo mà phải 

khom lưng trước đứa trẻ nơi thôn xóm" là lý do giải thích việc trở về ở ẩn của Đào 

Uyên Minh. 

50TNhà thư khi về ẩn cư lẫn suốt đời giữ vững lý tưởng ẩn dật và chí thú với thiên 

nhiên, hoa cúc vàng rượu ngon và kể cả tình cảm lãng mạn lúc về nhàn. Ông có cốt 

cách thanh cao thoát ra ngoài hiện thực đen tối, vẩn đục, trở thành mục tiêu nhân 

cách chính trực cho đời sau. Đào Uyên Minh thuở nhỏ đã có lý tưởng "cứu vớt dân 

đen" với mơ ước "trí quân trạch dân" (vua sáng suốt, dân no đủ) của xã hội lý tưởng 

thời Nghiêu Thuấn. Ông vốn là một người tích cực nhập thế, có tráng khí và ôm ấp 

hoài bão lớn. Trong nhiều bài thơ lúc về già, ông vẫn thường nhắc đến những điều 

mình đã làm và những điều mình mong ước thực hiện với sự tiếc rẻ, tài bất phùng 

thời nên đành phải chọn con đường "cùng tắc độc thiện kỳ thân". Trong bài "Cảm sĩ 

bất ngộ phú tư" (Tựa bài phú thương cảm kẻ sĩ không gặp thời) ông viết: "Khi 

phong tục thần hậu đã mất đi, thì sự giả dối cùng cực nổi lên, nơi hương thôn bỏ rơi 

sự liêm khiết, chốn triều đình giục giã lòng mê say tiến thân. Những kẻ sĩ ôm ấp chí 

đạo chân chính, thì một số đi ở ẩn giữa tuổi tráng niên; những người có tiết tháo 

trong sạch thì một số suốt đời lận đận. Vì thế mà Bá Di và Từ Hạo mới có lời than 

"về nơi đâu", Tam lư đại phu mới có nỗi buồn "thế là hết"." [1.289]. Ông đã từng 



 

than thân bằng những lời cảm khái như: "Tuy ôm ngọc quỳnh, cầm hoa lan, thơm 

tho tinh khiết thật, nhưng nào ai biết "[1. 289]. 

50TXã hội Đông Tấn lúc bấy giờ, bọn quan liêu đại thần nắm quyền hành, tầng lớp 

nhân dân lao động bị áp bức bóc lột. Đó là chế độ sĩ tộc với nhiều đặc quyền, đặc 

lợi cho bọn quan to trong triều; con cháu sĩ tộc nối tiếp nhau làm quan từ đời này 

sang đời nọ. Thẩm xét nhân tài để đề bạt, lúc nào cũng tra cứu "cha ông làm quan 

chức gì", nên những người trí thức nghèo đều không có cơ hội được ra thi thố tài 

năng. Sĩ tộc chiếm rất nhiều ruộng đất và sức lao động, triều đình còn định công ban 

thưởng cho rất nhiều tá điền để chúng tha hồ bóc lột. Đời Tấn thi hành chế độ đó 

một cách triệt để. Đào Uyên Minh tuy tài năng xuất chúng, nhưng gia đình sa sút, 

thế lực không còn nên luôn bị bọn sĩ tộc này xem thường. Hoài bão chính trị của 

ông chẳng những không thực hiện được mà còn bị đám quan lại có uy quyền làm 

nhục, điều này khiến ông vô cùng đau khổ. 

50TThời Đông Tấn, tư tưởng Lão Trang, phong khí đi 50T53Tở 50T53Tẩn đang thịnh hành. Điều 

này cùng với bất đắc chí chốn quan trường có lẽ là động cơ thúc đẩy "quy khứ lai 

từ", "quy điền viên cư" của Nguyên Lượng tiên sinh. Trong hơn hai mươi năm ẩn 

cư, ông có dịp tiếp xúc rộng rãi với nhân dân lao động, tự thân cày ruộng trồng lúa, 

trồng đậu lấy mà ăn; có lúc quá nghèo khổ phải đi ăn xin. Điều này khiến tư tưởng 

tình cảm ông có sự thay đổi lớn, ông thoát ly hoàn toàn địa vị sĩ tộc thống trị mà ở 

vào địa vị người ẩn sĩ. Đây là điều kiện làm thơ ông đậm phong vị điền viên. 

9T"Về 9T50Tmặt tư tưởng, Đào Uyên Minh không đứng hẳn vào một phái nào nhất định. 

Lúc thiếu thời, ông có tư tưởng của kẻ du hiệp (Vũ kiếm độc hành du), đói thì đến 

ăn rau vi ở núi Thú Dương như Bá Di, Thúc Tề, khát thì uống nước sông Dịch, chỗ 

Kinh Kha từ biệt cuối cùng Thái Tử Đan và tân khách lên đường nhận nhiệm vụ giết 

Tần Vương (Nghỉ cổ). Đến khi về ở ẩn, cái hào khí trên không còn nữa, ông lại rơi 

vào tư tưởng Lão Trang, kế thừa cái huyền học của Ngụy Tấn, cho rằng trong 

khoảng vũ trụ vô cùng tận, đời người không đáng quan tâm mà phải vui buồn, lo 

nghĩ cho mệt! Một số thơ Đào Uyên Minh đều bao hàm tư tưởng trên. Mà cái xã hội 

"suối hoa đào" là kết tinh của tư tưởng Lão Trang. 



 

50TNhưng nhìn kỹ thì thấy ở ông tinh thần Khổng giáo trội hơn cả. Trong bài Ẩm 

tửu, ông kể hồi nhỏ ông ít bạn bè, không thích ngao du, chỉ thích nghiên cứu lục 

kinh. Rồi thỉnh thoảng, trong các tác phẩm của ông, thường thấy ông nhắc nhở đến 

“di huấn của tiên sư” 50T51T 50T51T(Vịnh mộc). Tiên sư đây là Khổng Tử. Hoặc ông căn cứ vào 

lập trường quan điểm của nho gia mà phê phán hiện thực đương thời (Ẩm tửu), hoặc 

đem quan niệm luân thường đạo đức nho gia mà ca tụng (Mệnh tử), hoặc khi dạy 

con phải ở chung với nhau cho đến khi già, học theo những người "bảy đời ăn tiêu 

chung mà trong nhà không ai tỏ vẻ oán giận" (Dữ tử nghiêm đẳng sớ), hoặc dựa vào 

phương châm Nho giáo "quân tử cố cùng" mà an bần lạc đạo, nhất định không chịu 

hợp tác với bọn thống trị. Người ta còn tìm thấy cả tư tưởng duy vật trong một vài 

bài thơ của ông nữa."[7.162,163]. 

50TTrong "Quy khứ lai từ", ông nhận thức hiện thực xã hội đương thời là không 

thể sửa chữa được, con đường hoạn lộ với ước mong hoài bão bấy lâu nung nấu là 

con đường lầm lạc, lời lẽ bộc lộ nỗi buồn này và mong ước quay về thật là thống 

thiết "Ta 50T53Tvề đi thôi! Ruộng vườn ta sắp trở thành hoang vu, cớ sao ta chưa về ? Đã để tâm 

hồn cho thể xác giày vò, thì sao còn áo não, buồn khổ một mình làm chi? Ta hiểu rõ những 

việc đã qua không thể sửa chữa, nhưng mà những việc chưa đến còn có thể thay đổi được, 

vì ta chưa đi sâu vào con đường lầm lạc. Ta hiểu rõ những ngày hôm nay ta làm là đúng và 

việc hôm trước ta đà làm là sai" 50T53T[7.164]. Tâm sự này của Đào Uyên Minh là sự trăn 

trở, thao thức chọn đường của một tâm hồn bị giày vò trước một hiện thực bất như 

ý, một nỗi niềm cô trung luôn ám ảnh nhưng không đến nỗi quá mãnh liệt như 

Khuất Nguyên. Ông cảm thấy con đường làm quan là vực sâu, bẫy rập, lưới trần, 

ràng buộc hoặc hiểm nguy cho tâm hồn ưa tự do, phóng khoáng của ông. Trong bài 

"Quy điền viên cư" cảm nhận này được ông viết nên như một sự trải nghiệm bản 

thân, vừa cay đắng, vừa tiếc cho ước mơ thời trẻ: 

50T"Lúc trẻ tuổi, ta vốn không hợp với thế tục, 

50TTính ta vẫn thích ở núi gò, 

50TVì lầm lỡ ta rơi vào lưới trần 

50TThấm thoắt đã ba mươi năm..." 

50T"Nhưngg chim sa lưới vẫn lưu luyến nhớ về rừng cũ: 

50TCá mắc câu vẫn nhớ vực sâu. " 

50T"Xưa kia đã phá đất hoang ở cánh đồng phía Nam 



 

50TGiờ theo ý riêng trở về với ruộng vườn..."[7.165] 

50TĐào Uyên Minh tìm thấy niềm vui trong cảnh điền viên, ông đã tưởng tượng ra 

những ngày tháng thanh nhàn thật là thú vị, tràn trề hạnh phúc của người được sống 

đời sống ẩn cư. Trong bài "Quy khứ lai từ" có đoạn: "Cỏ 50T53Thoang phủ lấp lối đi trong 

vườn, nhưng may quá, cây tùng, cây cúc vẫn như xưa. Ta dắt con đi vào nhà và rót rượu 

đầy cốc. Ta cầm bình rượu tự rót cho mình. Ta trông thấy cành lá tươi tốt trước sân mà 

lòng vui vô hạn. Ta đứng tựa cửa sổ phía Nam, tâm tình thảnh thơi quá! Và ta mới biết là 

nơi nhỏ hẹp này cũng đủ để sống an nhàn. Ngày ngày ta đi bách bộ trong vườn, thích thú 

biết bao. Tuy có cửa ngõ đi, nhưng lúc nào ta cũng đóng kín lại. Ta chống chiếc gậy đi dạo 

chơi liên miên, lâu lâu lại ngửng lên nhìn nơi xa thẳm. Đám mây đùn ra khỏi hang núi, 

nhưng ta vẫn mân mê cây tùng và đứng thẩn thờ mãi ở đây 50T53T"[7.167]. Đoạn văn trên mô tả 

hành động của ngày trở về vườn cũ, về với ngôi nhà xưa, về với những sinh họat 

thường nhật trong một không gian không lớn lắm, một không gian cố ý ngăn cách 

với bên ngoài; không gian ngôi nhà và mảnh vườn. Không gian vừa đủ thỏa mãn 

tâm chí, nguyện vọng người ẩn sĩ, sống an nhàn, tiêu dao ngày ngày mà không quan 

tâm đến không gian rộng lớn ngoài kia. Việc "mân mê cây tùng và đứng thẫn thờ 

mãi ở đây" có một ý nghĩa hành động và suy tư sâu lắng của phút giây trầm mặc về 

đời cây, đời người. Lẳng lặng bên đời cây lớn, chịu nắng gió, tuyết sương, mưa bão 

cây vẫn cam lòng hứng chịu. Bây giờ bên cây lòng ta trìu mến, nhìn cây, ta lại 

thương mình, thương cho nửa đời lầm lạc. 

50TLúc mới về ở ẩn, công việc của Đào Uyên Minh là trồng lúa, trồng đậu. Trong 

bài "Quy điền viên cư", hình ảnh người nông phu chăm việc cuốc cày là niềm vui 

lao động, gắn bó với ruộng vườn dù công việc ấy nhọc nhằn, vất vả từ sáng tinh mơ 

cho đến lúc trăng lên, lời thơ bình dị, hào sảng, 50T55Ttự 50T55Tnhiên: 

" Chủng đậu Nam Sơn hạ,  
Thảo thịnh đậu miêu hy.  
Thần hưng lý hoang phế,  
Đái nguyệt hạ sư quy. 
 
( Trồng đậu dưới núi Nam,  
Cỏ tốt đậu xấu đi.  
Súng dậy giẫy chỗ hoang,  
Trăng lên vác bừa về. 

Đạo hiệp thảo mộc trường,  
Tịch lộ triêm ngã y.  
Y triêm bất túc tích,  
Đản sử nguyện vô vi. 
 
Sương chiều thấm ướt áo,  
Đường hẹp cỏ lên cao.  
Áo ướt chẳng đủ tiếc,  
Xin thỏa lòng ước ao. ) 



 

50T"Một người nông phu tóc bạc, sáng tinh sương vác bừa đi, tối trăng lên mới 

vác về, mặc dù sương ướt đầm áo, chỉ mong sao cho được mùa. Ông từng ca tụng 

đời sống lao động lành mạnh, giản dị, thấy mạ xanh tốt là vui mừng, mong ước cày 

bừa theo thời vụ, không bị ai đến quấy rầy" [7.169 ]. 

50TNhững bài thơ điền viên của Đào Uyên Minh được viết với tinh thần 50T55Tngợi ca 

cuộc sống ẩn cư, miêu tả cảnh đẹp nông thôn, một thiên nhiên thuần 50T55Tphác, có tình, 

mộc mạc: 

" Thiếu vô thích tục vận,  

Tính bản ái khâu sơn.  

Ngộ lạc trần võng trung,  

Nhất khứ tam thập niên.  

Ky điểu luyến cư lâm,  

Trì ngư cư cố uyên. 

Khai hoang nam dã tế,  

Thủ chuyết quy viên điền.  

Phương trạch thập dư mẫu,  

Thảo ốc bát cửu gian.  

Du liễu ấm hậu viên,  

Đào lý la đường tiền. 

Noãn noãn viễn nhân thôn  

Y y khư lý yên.  

Cẩu phê thâm hạng trung,  

Kê minh tang thụ điên. 

Hộ đình vô trần tạp,  

Hư thất hữu dư nhàn.  

Cửu tại phàn lung lý,  

Phụ đắc phản tự nhiên 

 

( Trẻ không hùa thế tục,  

Tính thích núi non chơi.  

Lưới bụi khi trót vướng,  

Chốc ba chục năm trời.  

Chim lồng nhớ rừng cũ,  

Cá vũng tiếc đầm khơi.  

Đồng Nam về vỡ rậm,  

Yên phận ruộng vườn vui.  

Mười mẫu đất vừa vặn,  

Tám chín gian sơ sài. 

 

Hiên sau du liễu rợp,  

Thềm trước lý, đào tươi.  

Xóm cũ tuôn khói bếp,  

Làng xa thoáng bóng người  

Ngõ sâu chó sủa vọng,  

Ngọn dâu gà gáy dai.  

Sân người không mảy bụi,  

Nhà rỗng thừa thảnh thơi.  

Cũi lồng bó buộc mãi, 

Lại được thỏa thuê đời. ) 



 

50T"Trong bài thơ này nhà thơ đã đối lập chốn quan trường với cuộc sống điền 

viên. Ông gọi đường hoạn lộ là "lưới bụi", rất sung sướng khi được thoát khỏi cũi 

lồng đó. Dưới con mắt ông, nông thôn vắng vẻ thanh bình là nơi trong sạch duy nhất 

thời bấy giờ, nó đối lập với chốn quan trường vẩn đục, vì thế ông nhiệt liệt ngợi ca. 

Chính vì ông căm ghét xã hội ruỗng nát thời bấy giờ, nên khi thấy mái tranh xa, vài 

tia khói bếp, nghe tiếng gà kêu, chó sủa, lòng ông bỗng dâng trào niềm vui "trở về 

với thiên nhiên". Dưới ngòi bút ông những cảnh vật bình 41T50Tthường: 

53TMười mẫu đất vừa vặn.  

53TTám chín gian sơ sài. 

50Tcũng chứa chan tình thơ, ý họa. Cảnh vật tự nhiên chưa từng bị tô vẻ, tỉa tót, rõ 

ràng mang cái đẹp tự nhiên, bản thân nó cũng đủ cho ta thưởng thức rồi. Nhưng chí 

hướng của ông không bị uốn theo thói tục tầm thường, ở đây lại càng tăng thêm sinh 

khí cho cảnh vật tự nhiên. Vì thế cái đẹp tự nhiên ấy đã phản ánh trong thơ ông 

càng tập trung hơn, viên mãn hơn, có thể đưa đến cho người đọc những mĩ cảm sâu 

sắc." [1. 292 ]. 

50TTheo Hàn Triệu Kỳ: "Những điều này ở một mức độ rất lớn thể hiện cái bản lai 

chân diện mục của Đào Uyên Minh. Ông coi việc làm quan là một gánh nặng, coi 

quan trường như một thứ võng lưới, một thứ ngục tù, chỉ có triệt để thoát khỏi nó 

mới có thể cảm thấy mình thuộc về mình, mới có thể cảm thấy khôi phục được bản 

tính vốn có. "[32.32] 

50TThiên nhiên trở nên tươi tốt hơn, có tình hơn, sống động hơn khi hồn người vui 

thả nhìn ngắm nó. Người ẩn sĩ chỉ vui niềm vui an lạc khi cuộc sống thỏa mãn được 

đời sống vật chất và tinh thần. Vật chất không trói buộc, công việc được làm xong, 

có thì giờ đọc sách, ngắm tranh, ngắm đất trời, vui với sự tuần hoàn vũ trụ, giao tiếp 

bạn bè, tâm đắc trong đàm đạo; cây nhà lá vườn, cái ăn không lo thì có gì là sung 

sướng hơn, thảnh thơi hơn. An nhàn đối lập với phú quý, công danh, sự nghiệp hành 

đạo là ở chỗ đó. Cuộc sống nhàn cư tưởng chừng như vô vị, yếm thế, bi quan, tiêu 

cực. Nhưng không, đó là một sự nhập thế tích cực theo một chiều hướng khác. Nhập 

thế trên lĩnh vực đời sống tinh thần phong phú, ý chí cao đẹp, xa lìa hư danh cõi thế 

gian để đến với niềm vui đích thực, trong sáng và có ý nghĩa. Bài "Độc Sơn hải kinh 



 

I" là sự minh chứng cho ý tưởng đó, nó bộc lộ sinh hoạt thường nhật của lối sống 

nhàn: 

53TTháng tư hoa cỏ tốt, Hái mớ rau vườn nhà. 

53TXung quanh cây rườm rà. Mưa phùn từ Đông đến, 

53TTrăm chim vui có chốn, Đem theo làn gió hoa. 

53TTa cũng thích nhà ta. Chuyện Chu vương đọc lướt, 

53TCày cấy xong đâu đấy, Tranh Sơn Hải xem qua. 

53TGiở sách ra ngầm nga. Ngắm nhìn trời đất rộng, 

53TNgõ vắng đường cách trở, Còn chỉ vui hơn mà. 

53TXe bạn lại quay ra.  

53TBầu xuân vui chuốc chén, 

50TThú vui điền viên của Đào Uyên Minh còn là uống rượu, hái cúc, sống hòa vào 

sự tự do của chim trời, lánh xa ồn ào ngựa xe nơi đô hội. Hình ảnh ngắm nhìn núi 

Nam Sơn lòng thanh thản gợi một quan niệm của người xưa trước tạo vật và trước 

cuộc đời với đời người: "Người trí ham thích nước, người nhân ham thích núi. 

Người trí ưa hoạt động, người nhân ưa yên tĩnh. Người trí sống vui sướng, người 

nhân sống lâu.". Bài "Ẩm tửu XX" là bài thường được các nhà nghiên cứu nói đến 

khi luận bàn về chất ẩn sĩ của Đào Uyên Minh: 

54T"Kết lư tại nhân cảnh, Sơn khí nhập tịch giai, 

54TNhi vô xa mã huyên, Phi điểu tương dữ hoàn 

54TVấn quân hả năng nhĩ, Thử trung hữu chân ý, 

54TTâm viễn địa tư thiên.54T56T 54T56TDục biện dĩ vong ngôn. " 

54TThái cúc đông ly hạ,  

54TDu nhiên kiên Nam sơn. 

 

3T(Cất  3T53Tnhà nơi thế tục, Thấy Nam Sơn thanh thản, 

53TMà không xe ngựa phiền, Hơi non sớm chiều tỏa, 

53THỏi anh sao được thế, Cùng chim bay lững lờ. 

53TLòng tĩnh đất thành riêng. Trong đó có chân ý. 

53TDưới dậu đông hái cúc,53T57T 53T57TMuốn nói nhưng quên lời.) 



 

50TTrong bài thơ, Đào Uyên Minh đã khéo nắm bắt bản chất chân thật của đời 

sống ẩn sĩ. Ở đây không dùng điển cố, không dùng từ gọt dũa. Ông miêu tả cái đẹp 

của đời sống ẩn sĩ bằng mấy nét chấm phá để làm nổi bật cái thần thái của cảnh vật 

và tâm hồn người nhàn cư, một tâm hồn vốn ưa thích tự nhiên, sống hòa hợp, thân 

thiện cùng tự nhiên. Sự vật trong thơ ông quyện hòa với tâm hồn ông như những 

người bạn tri âm, tri kỷ, có khả năng nói hộ những cảm xúc của ông. Theo Nghiêm 

Vũ, trong "Thương lang thi thoại" thì đây là phong thái thơ "nội dung hòa lẫn với 

hình thức, khó mà tách bạch được". Người đời sau khi học tập phong cách ẩn sĩ của 

Đào Uyên Minh, thưởng thức thơ Đào thì thường nhắc đến hai câu: 50T54T"Thái cúc đông 

ly hạ, Du nhiên kiến Nam sơn" 50T54Tthì cho đây là hai câu thơ hay. Thực ra thì toàn bài 

này cực hay. 

50TĐào Uyên Minh trong bài "Di cư", bằng sự giản phác của tâm hồn, ngợi ca 

cuộc sống nơi thôn xóm, vườn ruộng, đã thấy được tình người nông thôn, đời sống 

nông thôn thời ông thật chất phác và bình dị, sao mà hòa hợp với ông. Mới đọc 

chưa cảm được chưa thấy hay, càng đọc, càng ngẫm nghĩ, càng thấy hay: 

54TTích dục cư Nam thôn Tệ lư hà tất quảng 

54TPhi vị bốc kỳ trạch Thủ túc tế sàng tịch 

54TVăn đa tố nhân tâm Thuấn Khúc thời thời lai 

54TLạc dữ sác thần tịch Kháng ngôn đàm tại tích 

54THoài thử phải hữu niên Kỳ văn cộng hân hưởng 

54TKim nhật tòng tư dịch Nghi nghĩa tương dĩ tích 

 

53T(Từ trước vẫn muốn ở Nam thôn 

53TKhông phải vì muốn làm nhà đâu  

53TLà bởi nghe chỗ đó nhiều người thật thà  

53TMuốn sớm tối chơi cùng họ cho vui đấy thôi 

53TBụng ta nghĩ thế đã lâu  

53THôm nay mới dời đến ở  

53TNhà bất tất phải rộng làm gì  

53TQuý hồ che kín chỗ giường chiếu là đủ  



 

53TThỉnh thoảng có cơn gió mát đưa đến 

53TGanh nhau bàn nói chuyện xưa 

53TCó văn chương lạ thì cùng nhau thưởng thức 

53TCó nghĩa nào nghi ngờ thì cùng nhau phân giải cho rõ ràng ) 

50TThật là một lối sống đẹp của tâm hồn đã vượt qua thói thường tình, danh lợi 

bon chen. S 9T50Tống 9T50Tvui tươi, hồn nhiên cùng những người láng giềng chân thật. Chưa 

nói gì đến văn hóa, nhưng ở bài thơ này thật sự là một đời sống văn hóa. 

50TBài "Vịnh bần sĩ" không phải là một tiếng kêu than, trách móc. Nó là đời sống 

khổ thật nhưng vui đạo, là phẩm chất thanh cao của nhà nho ẩn sĩ sau một năm quy 

ẩn: 

54TThê lịch tế vân mộ  Thi thư tắc tọa ngọa 

54TỦng hạt bộc tiền hiên Nhật trắc bất hoàn nghiên 

54TNam phố vô di tú Nhàn cư phi Trần ách 

54TKhô điều doanh bắc viên Thiết hữu uẩn kiến ngôn 

54TKhuynh hồ tuyệt dư lạp Hà dĩ ủy ngô hoài 

54TKhuy táo bất kiến yên Lai cổ đa thử hiền 

 

53T(Thấm thoát năm đà hết  Sách vở chật giường ngủ  

53TÔm áo trước hiên phơi  Ngày xế chửa nhàn coi 

53TBãi Nam không cỏ sót  Đâu tới nước Trần đói  

53TVườn Bắc nhánh khô đầy  Trộm giận nói thành lời  

53TDốc bồ gạo hết sạch  Lấy gì tự an ủi  

53TNhìn khói bếp không bay  Hiền xưa cũng thế này ) 

 

50TBài "Vịnh bần sĩ" thể hiện cái hay của thơ Đào Uyên Minh ở chỗ "lời cạn mà ý 

không cạn" hay nói cách khác "lời đã hết mà ý không cùng". "Chung Vinh bình giá 

thơ Đào là "không có những lời thừa" chính là ưu điểm ấy, đó cũng là điều mà các 

nhà thơ đương thời không theo kịp" [1.302]. 

50TỞ Trung Quốc, đời Kim, Nguyễn Hiếu Vấn, khi phản đối phong cách thơ hình 

thức chủ nghĩa, đã viết: "Bác xem thơ của Đào Uyên Minh viết về chuyện uống 



 

rượu và quay về với ruộng vườn. Ông ta có phải làm thơ đâu, chính là mô tả cái tính 

tự nhiên trong lòng mình. Tự nhiên đối lập với gọt dũa khác nhau xa. Thế mới biết 

sự tô điểm của thời thế đua nhau giành lấy một cách vô ích sự mến chuộng. Bình dị, 

tự đủ vui, không để công danh trói buộc."[1.305]. Cũng trong việc đánh giá thơ điền 

viên của Đào Uyên Minh, Hàn Triệu Kỳ cho là "chân thực, không lên gân, ra vẻ". 

Lương Khải Siêu so sánh "các thi nhân từ đời nhà Đường trở về trước, những người 

có thể đưa ra trọn vẹn cá tính ra tiếp xúc với chúng ta chỉ có hai người là Nguyễn 

Binh Bộ và Đào Bành Trạch, mà Đào lại càng đẹp đẽ, tươi sáng". Hồ Thích bàn về 

Đào Uyên Minh "Hoàn cảnh của ông sinh ra văn học bình dân, mà học vấn, tư 

tưởng của ông nâng cao được ý cảnh trong tác phẩm của ông, nên ý cảnh là ý cảnh 

của triết gia mà ngôn ngữ là ngôn ngữ bình dân. Triết học của ông do kinh nghiệm 

mà có; suốt đời ông thực hành chủ nghĩa tự nhiên, không như hạng người chỉ theo 

thuyết huyền vi ở cửa miệng".[33.204]. Chu Quang Tiềm nói về thành tựu nghệ 

thuật của Đào Uyên Minh "có bản sắc tự nhiên, như áo trời không thấy đường may, 

đạt tới cảnh giới cao nhất của nghệ thuật khiến ta quên đó là nghệ thuật". Đào Uyên 

Minh là người khai sáng dòng "thơ điền viên, có ảnh hưởng rất quan trọng đối với 

thơ điền viên Đường Tống". Trong "Thi phẩm" của Chung Vinh, Đào Uyên Minh 

được tôn lên hàng "tổ sư gia của các nhà thơ ẩn sĩ của Trung Quốc". 

50TỞ Việt Nam, Nguyễn Văn Siêu trong "Thư viết cho Trần Đức Anh" đã viết: 

"Phỏng theo họ Đào như tiền bối đã là một bậc cừ khôi. Hâm mộ lời ý "hòa bình" và 

chân thực của họ Đào, nhưng phải chăng cần có thêm cái "hành tích" của ông ta 

nữa? Vì bằng không có cái đó, thì sao gọi là chân thực được ? Tôi thấy từ xưa tới 

nay các nhà mô phỏng họ Đào nhiều lắm, dù cho họ có cái hành tích của ông, nhưng 

cũng không sao giống được. Vì con người của họ Đào rất chân chính, tài lại cao, ý 

lại xa cho nên thơ văn của ông không gò ép, mới nhìn hầu như tản sơ đạm phác, 

nhưng bên trong lại chứa đựng nhiều tư thái hào hùng, phong độ kỳ diệu, muốn khơi 

dậy ý chí con người, cho nên các nhà chỉ phỏng theo được cái vỏ của nó mà thôi." 

[56.119,120]. Phan Kế Bính thì cho rằng "Thơ của Đào Uyên Minh thì bình đạm, tự 

nhiên, song ý vị đậm đà, lộ ra cái khí hòa nhã, có ngẫm nghĩ mới biết là hay" 

[3.152]. Nguyễn Hiến Lê khi so sánh sự tiếp nhận của người thưởng thức đương 

thời với Đào Uyên Minh và đời sau, đồng thời đối chiếu với Nguyễn Khuyến có đưa 

ra nhận xét: "Thơ Đào Tiềm đương thời ít người chú ý vì lời ông bình dị, trái hẳn 



 

với văn các người khác, cầu kỳ, nhiều điển; nhưng từ đời Đường trở đi, người ta 

biết thưởng thức tài ông và ai cũng nhận rằng trong khoảng 400 năm, từ Tào Thực, 

tới Lý, Đỗ ( đời Đường ) không ai sánh với ông được. Một học giả thời nay, Hồ 

Thích cho ông là thủy tổ của loại thơ bạch thoại. 

50TẢnh hưởng của ông rất lớn: nhiều người bắt chước ông làm thơ điền viên 

nhưng ít ai có được cái bình thường điềm đạm mà thú vị đậm đà của ông nữa. 

50TỞ nước ta, thi nhân gần với ông nhất là Nguyễn Khuyến. Đời hai người y như 

nhau: đều sinh trong cảnh loạn, đều làm quan rồi đều về ở ẩn, đều thích rượu, yêu 

cúc, giọng thơ đều khoáng đạt." [33.208,209]. 

2.2. Nguyễn Bỉnh Khiêm, tác gia văn chương ẩn dật và thú thanh nhàn: 

50TNguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585), quê ở làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại 

(Nay là huyện Vĩnh Bão, ngoại thành Hải Phòng). Có tên khác là Văn Đạt, tự là 

Hanh Phủ. Khi cáo lão về hưu, ông lập am Bạch Vân để ở và mang tên hiệu là Bạch 

Vân cư sĩ. Khi ông mở trường dạy học bên sông Hàn quê ông, con sông này còn có 

tên là sông Tuyết, học trò tôn xưng ông là Tuyết Giang phu tử, đề cao ông như bậc 

thánh trong cửa Khổng sân Trình. Ông giỏi về Lý học nên được vua nhà Mạc lúc 

đầu phong cho tước Trình tuyền hầu, về sau lại gia phong là Trình quốc công. Cha 

là Nguyễn Văn Định, hiệu Cù Xuyên. Mẹ là Nhữ Thị con gái thượng thư Nhữ Văn 

Lan, là người phụ nữ có học vấn. Thuở nhỏ, Nguyễn Bỉnh Khiêm có tiếng là thông 

minh. Lớn lên, ông là học trò của nhà giáo, một danh nho đương thời, Bảng nhãn 

Lương Đắc Bằng, là một người giỏi Lý học, đã truyền cho ông Thái ất thần kinh. 

50TNguyễn Bỉnh Khiêm sinh ra và lớn lên lúc triều đại nhà Lê đang trên đà suy 

vong với hai vị vua nổi tiếng tàn bạo dã man, xa hoa, dâm dật là vua quỷ và vua 

heo. Đó là Lê Uy Mục và Lê Tương Dực. Khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, ông đã bỏ 

tám năm ròng nghĩ suy về thời cuộc. Sau đó quyết định đi thi, đỗ Trạng nguyên và 

làm quan dưới triều nhà Mạc (1535). Lúc này Nguyễn Bỉnh Khiêm đã bốn mươi lăm 

tuổi. Trên con đường hoạn lộ, ông là người thành đạt, liên tục được thăng quan tiến 

chức; từ Đông Các hiệu thư, Hữu Thị lang bộ Hình, Tả Thị lang bộ Hình kiêm chức 

Đông Các đại học sĩ, Lại bộ thượng thư Thái phó Trình quốc công. Nguyễn Bỉnh 



 

Khiêm về trí sĩ năm năm mươi ba tuổi. Thế mà khi hơn sáu mươi tuổi phải ra hiệu 

lực theo quân nhà Mạc; năm sáu mươi bảy tuổi, ông còn vâng mệnh vua nhà Mạc dụ 

Nguyễn Quyện là học trò ông bỏ Lê Trịnh theo về với nhà Mạc. Đây cũng là cái cớ 

để nhà Mạc luôn luôn thăng chức cho ông. 

50T"Điều thú vị là Nguyễn Bỉnh Khiêm xuất thân từ cửa Khổng, ông đi ngang qua 

sân nhà Lão Tử, rồi đứng lại trước cửa Thiền, suy ngẫm về giáo lý và đạo lý; cuối 

cùng ông trở về với ruộng đồng và lũy tre xanh của làng quê Việt Nam, hay nói 

khác đi, ông đã trở về với dân tộc. Suốt đời ông, ông đã sống như mình cần sống và 

đã hành động như bậc đại hiền" [31.34]. 

50TNguyễn Bỉnh Khiêm, một con người đầy uy vọng thời bấy giờ, thời chiến tranh 

phong kiến cát cứ giữa các tập đoàn Lê - Trịnh với nhà Mạc trước đó và chiến tranh 

Trịnh Nguyễn sau này. Những cuộc chiến tranh liên miên vì quyền lợi của những 

tập đoàn phong kiến ấy, cộng với việc sưu cao thuế nặng, phu phen, bắt lính làm 

cho nhân dân lâm vào cảnh điêu linh, lầm than, thống khổ. Ông là người thầy của 

mọi triều đại lúc đó, hiện thực xã hội loạn ly, các tập đoàn tranh quyền đoạt lợi là 

nỗi ray rứt trong ông. Ước vọng 50T53T"vua Nghiêu Thuấn, dân Nghiêu Thuấn" 50T53Tlà ám ảnh 

trong ông, ông bất bình trước thực tại xã hội đen tối nhưng ông cũng bất lực với nó. 

Giấc mộng 50T53T"phò nghiêng, đỡ lệch", 50T53Tgiúp vua đưa lại 50T53T"thái bình thiên tử, thái bình dân" 

50T53Tkhông thành. Tám năm làm quan đã đủ cho Nguyễn Bỉnh Khiêm đi đến một quyết 

định. Và đó là quyết định sáng suốt duy nhất của bậc đại hiền giữa những mâu 

thuẫn của thời đại. "Xuất và xử", "hành và tàng", Nguyễn Bỉnh Khiêm đã làm theo 

lời dạy của thánh hiền và theo lương tâm thanh khiết của mình. Danh vọng ông lớn 

nhưng ông không mắc vào vòng danh lợi, thiết nghĩ khám phá ông ở phương diện 

này là một vấn đề lý thú. 

50TThơ ca ông ngoài mảng thơ thế sự, ông còn là nhà thơ nhàn tản và đạo lý gần 

như kiểu mẫu, nhưng kiểu mẫu đó của ông không phải là một phát minh mà là sự kế 

thừa dòng thơ ẩn sĩ trước đó và tiếp tục phát huy đến độ tập trung cao. Từ bỏ con 

đường làm quan, ông về quê dựng am Bạch Vân, làm quán Trung Tân và bắc một 

cái cầu qua sông gọi là Nghinh Phong kiều, dạy học, trước tác, vui cái vui được 

mùa của nhà nông, làm bạn với các cụ già trong làng, chiêm nghiệm lẽ đời và 

không thôi hành động. Ông sống vui với một đàn con cháu, một số môn sinh, lại 



 

thường đi ngao du danh sơn thắng tích, chùa chiền ở những nơi quanh vùng như 

Chí Linh,Yên Tử, Đồ Sơn... 

50TNhà nghiên cứu văn học Việt Nam Nhi-cu-lin, có lẽ đã có một định nghĩa hết 

sức chính xác về chữ nhàn của các nhà nho Việt Nam xưa: "Nhàn là sự từ chối công 

danh để không làm trái với lương tâm mình"[35.68]. Như vậy, nhàn là một thái độ 

chính trị, được ứng xử một cách đúng đắn trước thời suy thế loạn. Chọn một thái độ 

như thế Nguyễn Bỉnh Khiêm đã làm ngời sáng lương tâm mình trên nền trời văn 

học Việt Nam thế kỷ XVI. Trong thơ văn của ông, tập Bạch Vân quốc ngữ thi nói 

nhiều đến chữ nhàn này. Đó là nhàn thật, một đời sống nhàn không theo kiểu "nhàn 

cư vi bất thiện". Nhàn đó là nhàn tâm, nhàn trí, vô sự: 50T53TĐược nhàn ta xá dưỡng thân 

nhàn, Nhàn một ngày là tiên một ngày, Thân nhàn phút lại được về nhàn, Thư nhàn sơn dã 

mới hay mùi, Lại nhàn thời nhẫn tiên vô sự, Am cỏ ngày nhàn rồi mọi việc, Khách nhàn sơn 

dã dưỡng thân nhàn, Am hoa ai ủ đến ông nhàn, Lục lão kìa ai nhàn được thú, Nhàn được 

thú vui hay bao nả, Thanh nhàn ấy ắt là tiên khách (Bạch Vân Quốc ngữ thi). 

50TNói về chữ nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Trọng Khánh, Lê Anh Trà trong 

bài viết "Nguyễn Bỉnh Khiêm - nhà thơ triết lý" đã có những nhận định như sau: 

"Cái nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng có những khía cạnh giống như cái nhàn 

của các bậc tiền bối, (như tình yêu thiên nhiên, khinh thường công danh phú quý...), 

nhưng ở đây tư tưởng nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm là cả một triết lý nhân sinh, 

dựa trên một vũ trụ quan có hệ thống, trở thành như một cái đạo sống, phù hợp với 

hoàn cảnh và tâm lý sĩ phu lúc mà chế độ phong kiến đã ở trên con đường suy biến. 

50TCái nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm có một nội dung phức tạp, nó có cái phần 

tiêu cực về hiện tượng nhưng đồng thời chứa đựng một phần tích cực về bản chất; 

nó là một sự xa lánh cuộc đời xấu xa, ô trọc, nhưng cũng đồng thời, và do đó, mà nó 

đi gần cuộc đời hơn, cuộc đời trong sạch của quần chúng nhân dân." [61.235,236]. 

50TVăn Tân, một lần nữa khẳng định và làm rõ quan điểm trên khi nói về giá trị 

thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm "Chữ nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm ở thời đại ông là 

một thái độ khôn khéo của một người biết tránh xa các cuộc phân tranh giữa các tập 

đoàn phong kiến Mạc, Trịnh, Nguyễn. 



 

50TTrong cuộc phân tranh này, lẽ phải không ở về một bên nào, bởi vì bên nào 

cũng chỉ là kẻ thoán đoạt mà thôi. Bởi thế đi hẳn với bên nào cũng là không lợi. 

Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ở vào cái tình thế khó khăn đó suốt nửa thế kỷ. Do chỗ ông 

khéo xử sự đối với họ Mạc cũng như đối với họ Trịnh và họ Nguyễn, cho nên suốt 

nửa thế kỷ, ông đã sống yên với chữ nhàn. Thái độ nhàn của ông chỉ có tác dụng 

nhất định vào một thời đại nhất định mà thôi." [61.256]. 

50TTheo Cao Tự Thanh khi nhận định về quá trình chuyển biến về ứng xử chính 

trị của trí thức Việt Nam đã viết về Nguyễn Bỉnh Khiêm: "Đối với ông việc cáo 

quan không hẳn đi ở ẩn theo cái nghĩa chán đời thoát tục. Người ta đã thấy ông bộc 

lộ một quan niệm khá độc đáo về việc "hành tàng", "xuất xử" qua bài thơ cây đa già 

bên quán Trung Tân: 

54TSơ phạp đống lương phù đại hạ  

54THảo tương ấm tý cật tư dân 

 

53T(Rường cột thiếu tài nâng mái lớn  

53TNắng mưa còn tán giúp dân này ) 

50TKhông được làm bề tôi lương đống của triều đình thì cũng có thể trở thành kẻ 

sĩ che chở cho một phương, đó hẳn là ước nguyện mà cũng là nhận thức của Nguyễn 

Bỉnh Khiêm sau lần đầu tiên cáo quan về ở ẩn. Nhận thức ấy cùng với tư tưởng dân 

là gốc của nước: 

53TCổ 53T54Tlai quốc dĩ dân vi bản  

54TĐắc quốc tương tri tại đắc dân 

 

53T(Xưa nay nước lấy dân làm gốc  

53TĐược nước nên hay bởi được dân ) 

50Tđã giúp ông thanh thản trong tình cảm và quân bình về tâm lý, để cho những 

khi bất đắc chí trên con đường hoạn lộ, người "thiên hạ sĩ " này có thể lập tức trở 

thành một vị "địa trung tiên"... những nguyên tắc xử thế bàng bạc màu sắc "minh 

triết bảo thân" mà Nguyễn Bỉnh Khiêm nêu trong bài Trung tân quán bi ký hẳn đã 

khái quát được thực tiễn ứng xử chính trị ".[31.187,188]. 



 

50TThái độ ứng xử chính trị đó là thành công lớn của Nguyễn Bỉnh Khiêm, nên 

khi tuổi đã cao, ông mãn nguyện với chính mình làm thơ bày tỏ với bạn bè cùng chí 

hướng. Lời thơ ấy đến nay đã bốn trăm mấy mươi năm đến với chúng ta vẫn dạt dào 

ý vị và phảng phất một nụ cười tủm tỉm và một thoáng úp mở chuyện quân thần 

trong cái thời buổi nhiễu nhương. Ông tự phê mình, tự cười mình, tự cười cả cái 

bệnh lười làm quan và vui với cái chí nhàn ẩn của mình: 

54TBất tài ngộ bị cổn long bao,  

54TNgoạn khể khu khu mạn tự lao.  

54TThực học vị năng phu sĩ vọng  

54THư danh không tiêu thủ thời trào.  

54TNhân vinh trâm thụ đồng niên hữu,  

54TNgã lạc tùng quân vãn tuế giao.  

54TThùy thị, thùy phi hưu thuyết trước,  

54TThanh vân thanh tự bạch vân cao. 
 

53T(Bất tài nhưng vì vua ngộ nhận nên ban khen,  

53TNhởn nhơ mà lại cứ dối rằng mình vất vả.  

53TVốn thực học chưa đủ niềm hy vọng của kẻ sĩ,  

53TChỉ có danh hư, chuốc lấy sự chê cười của người đời.  

53TNgười ta vẻ vang với trâm thụ cùng bạn đồng niên,  

53TTa đây tuổi già rồi vui với tùng với trúc. 

53TAi phải, ai trái thôi bàn làm gì, 

53TThanh vân sao cao được bằng bạch vân. ) 

50TCâu thơ 50T54T"Thanh vân thanh tự bạch vân cao" 50T54Tlà một ẩn dụ với ngụ ý so sánh, 

đường làm quan sao cao nhã bằng con đường ở ẩn. Việc ở ẩn của Nguyễn Bỉnh 

Khiêm cao hơn ứng xử chính trị là nhu cầu giải phóng cá nhân, giải phóng bản ngã, 

trả bản ngã về chí hướng đích thực của nó khi một cá nhân không thể làm thay đổi 

một xã hội. Cá nhân không thể mang một hoài vọng lớn lao đem ứng xử vào đời 

sống mà chỉ có minh triết bảo thân, giữ mình, vui đạo dưỡng sinh, trường sinh, an 

nhàn, ung dung, tự tại. Chính lối sống này có thể nói Nguyễn Bỉnh Khiêm là tác gia 

kiểu mẫu của văn chương ẩn dật Việt Nam thế kỷ XVI. 



 

50TTrần Ngọc Vương trong bài viết "Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hư và thực" trên Tạp 

chí văn học số 6 năm 2001 đã mở ra một hướng nghiên cứu về Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

nghiên cứu thực chất, xuất phát từ con người cụ thể nhân cách và đời sống cụ thể để 

hiểu đúng thực chất giá trị thơ văn, giá trị đời sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm: "Thực 

chất ý nghĩa lớn lao nhất mà Nguyễn Bỉnh Khiêm tạo dựng nên chính là cuộc đời 

ông, một sự tồn tại đủ đầy, một đáp án mỹ mãn - nếu có thể gọi được như thế - cho 

vấn nạn về cách thức tồn tại của một con người và là con người cá nhân, người trí 

thức (trí giả) trong thời loạn. Vâng, có thể tìm hiểu ở ông bí quyết dưỡng sinh và 

trường sinh, thuật đứng ra ngoài, đứng lên trên mọi xung đột, mọi mâu thuẫn của 

tập đoàn, phe nhóm, bè lũ. 

50T…Chừng nào ta còn chỉ quen với những bảng giá trị mang tính xã hội hóa mà 

chống lại hạnh phúc cá nhân, chừng đó lựa chọn lối xử thế của Nguyễn Bỉnh Khiêm 

đối với ta vẫn cứ còn là xa lạ, ta cứ ngợi ca ông nhưng ta không hiểu ông trong 

thực chất "[70.15]. 

50TXét trong đạo lý nhà nho, việc nhập thế phục vụ vương triều nhà Mạc là do 

ông không mang nỗi cô trung đến mức ngu trung, ông thức thời sau một thời gian 

dài ẩn nhẫn đợi thời cơ để mong đem tài học phò vua giúp nước. Tám năm nhập thế 

hành đạo là tám năm bất như ý. Tương truyền ông dâng sớ chém đầu mười tám lộng 

thần nhưng vua không nghe. Xưa Chu Văn An dâng sớ chém đầu bảy nịnh thần, vua 

nhà Trần không ưng ông đã lui về ở ẩn. Nay, Nguyễn Bỉnh Khiêm với triều nhà 

Mạc số lộng thần gần gấp ba thời Chu Văn An thì rõ ràng thời suy thế loạn, đạo 

nghĩa xuống cấp. Mười tám lộng thần đề nghị phải bị chém kia sờ sờ ra đó. Không 

hành được ắt phải tàng thôi. Gặp thời, gặp chúa thì ra trị nước yên dân. Khi hoàn 

cảnh không cho phép thì lui về ẩn thân hành thiện. Ngồi ở triều đình có cái gan nói 

thẳng, không sợ gây thù chuốc oán, không sợ lụy thân. Nhưng không xong thì về 

hương đảng khuyến khích điều lành, nêu gương đạo đức. S 9T50Tống 9T50Tthanh nhàn, vô ưu, 

vô sự thì còn gì hơn. Làm quan thì ngựa xe đưa đón, tiền hô hậu ủng, phú quý vinh 

hoa. 9T50TVề 9T50Tlàm dân thì áo vải cơm rau, mấy gian nhà cỏ, bạn cùng tự nhiên, tâm sự 

riêng mình, tâm sự với các bạn cùng chí hướng ở làng, đem nhân nghĩa đạo đức ở 

đời dạy học trò, con cháu. Như vậy trong mấy chữ "xuất xử", "hành tàng", ở hay 

về, lên hay xuống, chẳng có gì đáng quan tâm: 



 

53TNước non nào phải của ai đâu,  

53TNhiều ít công hầu cũng mặc dầu.  

53TKhó chẳng dở dang khôn chẳng lụy,  

53TĐược chăng hậm hực mất chăng âu.  

53TAnh hùng người lấy tài làm trọng,  

53TGầm ấy ai phù vạc Hán,  

53TĐồng Giang rũ một cần câu. 

50TNếu hiểu thực chất Nguyễn Bỉnh Khiêm thì rõ ràng việc đi ở ẩn của ông là hợp 

lý, không có gì là đáng trách. Ông không hề vô tình với đất nước điêu linh. Ông 

không thể là người xoay thời cuộc. Trong tâm thức nhà nho, vận nước, trị loạn là 

mệnh trời, người quân tử không chống mệnh trời mà biết mệnh trời để ứng xử cho 

phù hợp mệnh trời ấy. Vả chăng, Nghiêm Tử Lăng xưa đi câu ở Đồng Giang mà 

giúp phần khí tiết cho sĩ phu, để sau này nhà Hán có thể nổi lên được. Đi ở ẩn để lại 

một phong cách sống, bản lĩnh sống đầy khí tiết nhà nho thì đó là một việc làm cho 

đạo nghĩa muôn đời. Tinh thần xuất thế mà nhập thế là ở đó, tích cực của ẩn sĩ là ở 

đó. Chẳng hơn thời loạn, mang tâm lý ưng khuyển phục vụ cho hôn quân vô đạo để 

chuốc lấy ô nhục muôn đời. Ham muốn, dục vọng, vinh thân phì gia, giàu sang, phú 

quý, danh vọng chốn quan trường chỉ nhất thời để rồi mai một, để rồi nát với cỏ cây 

có sung sướng gì hơn ẩn sĩ khi trở về sống đúng với đạo lý nho gia. Con người cá 

nhân tự do, an nhiên, tĩnh tại chính là con người Nguyễn Bỉnh Khiêm trong những 

ngày ẩn dật ở Bạch Vân am, đối cảnh cao sơn minh nguyệt mà tự tri, tự mãn: 

53TVinh nhục bao phen hẳn đã từng, 

53TLòng người, sự thế dửng dừng dưng 

53TKhen thì nên tốt chê nên dại 

53TMất ắt chăng âu được chẳng mừng 

53TCó ai biết được lòng tri kỷ, 

53TVòi vọi non cao nguyệt một vừng. 

50TNhững câu thơ trên cho thấy Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đứng trên thị phi, được 

mất hơn thua, khen chê, vinh nhục, khôn dại. Ông khi về ở ẩn, không hề mang trong 

mình chút băn khoăn, vướng bận, oán hận, xót xa như Nguyễn Trãi. Ở ông, chỉ là tư 

tưởng lạc thiên an mệnh của một bậc đạt Nho, nhuần Đạo, thấm Kinh của một cõi 

lòng không vấn vương cõi tục. 



 

50TMột điểm son trong kiểu mẩu thơ nhàn tản của Nguyễn Bỉnh Khiêm là truyền 

thống văn hóa trong sinh hoạt đậm đà phong vị và sắc thái của bản sắc văn hóa dân 

tộc, thấm đấm tục ngữ, thành ngữ, từ ngữ mộc mạc bình dị mà sâu sắc của tiếng 

Việt mà người bình dân thường hay sử dụng trong Bạch Vân quốc ngữ thi của ông. 

50TTrần Thị Băng Thanh,"Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm thơ ngôn chí", bài viết nhân 

kỷ niệm 510 năm sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585) đăng trên Tạp chí văn học 

số 6 - 2001, khi viết về chí thích nhàn dật, thơ đậm sắc thái trữ tình đã có những ghi 

nhận trong việc cảm thụ thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm: "Trong lời tựa Bạch Vân am thi 

tập, Nguyễn Bỉnh Khiêm viết: "lúc già chí thích ở nhàn dật". Điều này ông thể hiện 

khá tập trung trong hai tập thơ Nôm và Hán, khiến trước đây ấn tượng đậm nét 

Nguyễn Bỉnh Khiêm là một "ông nhàn" và một nhà đạo lý. Tuy nhiên, nội dung 

quan niệm nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm dường như cách hiểu còn chưa nhất trí. 

Song thơ nhàn của ông, nhất là thơ Nôm, lại có những nét độc đáo, những câu thơ 

hay, ít ai sánh nổi". 

50TTheo tôi, việc chọn Nguyễn Bỉnh Khiêm là ông nhàn là có căn cứ, căn cứ vào 

sáng tác của ông. 

54TNhân xảo ngã giả chuyết,  

54TThùy chi chuyết giả đức,  

54TNgã chuyết, nhân giả xảo,  

54TThùy tri xảo giả tặc.  

54TKiền khôn tỉnh lý suy,  

54TCổ kim nhàn trung đắc. 

54THiểm mạc hiểm thế đồ.  

54TBất tiễn tiện kinh cức.  

54TNguy mạc nguy nhân tâm  

54TNhất phóng tiện quỷ quắc  

54TQuân tử cầu sở chỉ,  

54TChí thiện tư vi cực 
 

53TNgười thì khéo mà ta thì vụng,  

53TCó ai biết vụng là đức tốt không ?  

53TTa thì vụng mà người thì khéo  

53TCó ai biết khéo ấy là hại lớn không ?  

53TKhi tỉnh, nghĩ suy về lẽ trời đất,  

53TLúc nhàn ngẫm việc xưa nay.  

53THiểm thì không gì bằng đường đời, 

53TKhông cắt bỏ đì thì toàn chông gai. 



 

53TNguy không gì bằng lòng người, 

53TCứ buông phóng ra cả thì đều thành quỷ quái hết. 

53TNgười quân tử phải tìm đúng chỗ dừng, 

53T"Chí thiện" phải được coi là điều tuyệt đối. 

50TThơ Nguyễn Bỉnh Khiêm hay nói đến "vụng xảo". Ông thường chọn "vụng", 

"vụng" vừa có nghĩa là vụng về, vụng dại nhưng với Nguyễn Bỉnh Khiêm, "vụng là 

đức tốt" (chuyết giả đức) thì phải hiểu vụng ở đây là sự ngay thẳng, chân thật, đồng 

thời vụng còn là thái độ khiêm tốn, nhường nhịn, nhẫn nhịn, không biểu lộ ham 

muốn tranh danh đoạt lợi, không hợm hĩnh khoe mình. Đối lập với vụng là "xảo", 

xảo là khéo léo, khôn ngoan nhưng đồng thời xảo còn là gian dối, xảo trá, thâm 

hiểm, "xảo là giặc" (xảo giả tặc). Thái độ này vừa là thái độ Nho gia vừa là thái độ 

Đạo gia. 

50TNăm bảy mươi tư tuổi là năm Nguyễn Bỉnh Khiêm thật sự ở ẩn, không còn 

hiệu lực theo quân khi vua nhà Mạc cần, ông đã làm bài thơ "Trí sĩ" để bày tỏ thái 

độ nhàn dật của mình, một thái độ hoàn toàn xa lạ với những con người chỉ có công 

danh sự nghiệp là mục đích: 

54THành niên thất thập tứ niên dư,54T  

54THỉ đắc đầu nhàn phóng cựu cư.  

54TTuế thủ liên quan tần vũ trụ, 

54TGia bần duy phú cựu thi thư. 

54TTú hoa dã trúc tam xuân hảo 

54TTĩnh kỷ minh song nhất thất hư.54T  

54TThùy thị, thùy phi, hưu thuyết trước  

54TLão cuồng tự tiếu thái dung sơ. 

 

53T(Tuổi trời đã quá bảy mươi tư rồi, 

53TMừng được thôi việc quan về nơi làng cũ nghỉ ngơi. 

53TNhân gặp đầu năm xem đất trời đổi mới, 

53TNhà nghèo, chỉ có sách vở thơ văn là giàu. 

53TChỉ có hoa, có trúc tươi tốt lúc xuân sang, 

53TChỉ có cái ghế dựa cạnh cửa sổ trong căn nhà trống. 



 

53TThôi chuyện phải, trái ở đời không bàn nữa, 

53TÔng già cuồng này tự cười mình quá lười biếng, đơn sơ). 

50TNguyễn Bỉnh Khiêm thuật lại cảnh nhà của một người về thôi quan, nghỉ ngơi 

ở làng cũ. Lời thơ không cần trau chuốt, đẽo gọt nhưng đó là cảnh thực, người thực, 

rất chân thật và vô cùng trong sáng. Ông vui với cái mà ông có là ông tự tại, ông 

cười mình là ông đùa với mình; sách và hoa là hai thứ chỉ dành riêng cho người biết 

thưởng thức văn hóa. Người ẩn sĩ là người đã xong việc đời, nên sống đời ẩn dật là 

không mang theo tư tưởng thế tục. Không mang theo tư tưởng thế tục thì "thôi 

chuyện phải, trái ở đời, không bàn nữa". 

50TBài "Lão cuồng" cũng là bài thơ mang hồn ẩn sĩ của Nguyễn Bỉnh Khiêm, bài 

thơ này là sự đối lập giữa hành đạo và xuất thế của một con người công danh luôn 

thành đạt nhưng vẫn nuôi mộng quay về và thực sự trở về. Đây là sự thức nhận bản 

thân trước sự ràng buộc của công danh và đời sống an nhiên tự do, tự tại của người 

ẩn sĩ: 

54TCận lâm nguyệt độ đô đông đầu.  

54TBiệt chiếm viên, trì cảnh trí u.  

54TBán điểm yên hà tùy dã khách,  

54TNhất soa phong vũ bạn ngư chu.  

54TVãn chương đa ngộ chung vi lụy  

54TSơn thủy vô tư độc tự ngu:  

54TNhân vị: bất cuồng, ngộ mạc tín,  

54TVấn ưng: Đỗ lão dự cuồng phu? 

 

53T(Nhà ở gần bến đò Nguyệt, hướng về đồng, 

53TRiêng chiếm một khoảng vườn và ao, cảnh vắng lặng. 

53TCuộc đời ẩn sĩ vui với cảnh khói và ráng, 

53TLàm bạn với ông chài cũng mang tơi nón trong mưa gió. 

53TBởi lầm về cái bả văn chương, nên mang hệ lụy, 

53TTrở về với cảnh non nước, tự thấy vui đời. 

53TNgười bảo: Không cuồng đâu. Ta chưa tin 

53TTa nghĩ rằng: Đỗ Phủ có phải người cuồng không ? 



 

50TBốn câu cuối của bài thơ là một sự tự ý thức trong một mâu thuẫn cá nhân và 

xã hội. Con người nếu đánh mất con người cá nhân, chỉ sống với những khát vọng 

xã hội lớn lao ngoài khả năng thực tại của chính mình thì chỉ là hoang tưởng, nếu 

cứ mãi đeo đuổi giấc mộng hoang đường ấy thì chỉ là người cuồng, người mang 

bệnh "vĩ cuồng". Sao bằng, tốt hơn hết là sống đời bình dị, vui với thiên nhiên và 

vui cùng người lao động. Câu "văn chương đa ngộ" là quan niệm thời xưa. Sách 

"Thiên gia thi" có nhắc lại ý này "Văn chương nhị tự ngộ nhân dã" (Hai chữ văn 

chương đã làm cho người ta lầm lẫn). Người ta lầm lẫn vì người ta lập thân bằng 

văn chương và cứ ngỡ văn chương là tất cả. Văn chương cũng đồng thời là nghiệp 

dĩ của văn nhân, nên Đỗ Phủ có là người cuồng không? Thì mãi vẫn là điều trăn trở. 

Sau câu hỏi của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du trong "Độc Tiểu Thanh ký" vừa là 

sự cảm thông nàng Tiểu Thanh, vừa tự nhận thức và như vừa cùng quan điểm để 

chia sẻ cùng Nguyễn Bỉnh Khiêm: 

54TCổ kim hận sự thiên nan vấn,  

54TPhong vận kỳ oan ngã tự cư. 

 

53T(Những mối hận kim cổ khó mà hỏi trời được,  

53TTa tự thấy là người cùng một hội với kẻ mắc nỗi oan lạ lùng vì nết phong nhã.) 

50T"Ẩn dật hoa" là sự kết tinh của hồn thơ ẩn dật. Hoa ẩn dật thực tế không có 

thật, chỉ là hoa tượng trưng cho tấm lòng người ẩn sĩ: 

54THoa trung ẩn dật bạn u trai  

54TKhẳng hướng đông phong tả diễm khai.  

54TDật tục trường lưu kiên tiết tại,  

54TLăng hàn độc bão vãn hương lai.  

54TPhồn hoa khẳng hoán thu tam kính,  

54TNgoạn thưởng tằng cung hữu nhất bôi.  

54TThùy thức giá ban thanh diễm xứ  

54TCô anh sơ bất đáo trần ai. 
 

53T(Loại hoa ẩn dật này chỉ làm bạn với cảnh tịch liêu, 

53TChỉ phô trương khi có gió phương đông (tức gió mùa xuân) thổi về. 

53TTránh cảnh tục tằn, giữ bền khí tiết của mình, 



 

53TChịu đựng được giả rét để hương thơm lâu dài. 

53TĐổi cảnh phồn hoa, lấy cảnh đi ở ẩn với ba hàng cúc 

53TNhấp vài chén rượu, rồi thênh thang đi ngoạn cảnh. 

53TCó ai hiểu cho cuộc sống thảnh thơi đó, 

53TRiêng phận thanh cao không vướng bụi trần.)  
 

50TTrên cánh thời gian, những bông hoa ấy mãi mãi tươi nguyên sắc màu ấm áp 

nhẹ nhàng và phong vị bình đạm của đời sống ẩn dật. Một đời sống tưởng chừng 

nhàm chán, tẻ nhạt với những ai có tâm hồn hướng ngoại, ưa náo nhiệt, thích hoạt 

động nhưng sự thật với những ai hướng nội, không thích bon chen, đua tranh, giành 

giật thì ý vị vô cùng. Hoa ẩn dật góp mặt cho đời không phải để khoe sắc phô 

hương. Hoa ẩn dật chỉ phô trương vào những ngày cuối đông, trong không khí 

chuyển mùa có gió xuân thổi về. Đó là bông hoa chịu giá rét để giữ hương thơm lâu 

dài. Đây là việc giữ gìn trọn vẹn khí tiết và phẩm chất người quân tử trong xã hội 

mà người hiền phải đi ẩn thân. Hương thơm của bông hoa ẩn dật tỏa ra trong cảnh 

tịch liêu, bên đời lặng lẽ của người ẩn sĩ sống một cuộc sống thảnh thơi, riêng phận 

thanh cao, không vướng bụi trần. "Ẩn dật hoa" là bài thơ mang đậm tố chất ẩn sĩ, 

lánh đời, thoát tục, di dưỡng tinh thần để giữ tiết, gìn lòng; đổi cảnh phồn hoa sống 

đời sống ẩn tàng. 

50TKết tinh của "Ẩn dật hoa", có lẽ bất nguôn từ thơ điền viên của Đào Uyên 

Minh. Đọc "Bạch Vân am thi tập" ta nhặt ra được nhiều bài thơ Nguyễn Bỉnh 

Khiêm liên hệ đến Đào Uyên Minh như là một sự nhắc đến, nhớ đến người bạn tri 

kỷ, tâm giao, có chung một nỗi niềm ẩn sĩ. Đó là một tình bạn vượt không gian và 

vượt cả thời gian. Thơ ca có sự bất tử là ở chỗ ấy, đồng thời thơ ca cũng luôn đi tìm 

những tâm hồn đồng điệu là 50T53Tở 50T53Tchỗ ấy. Đã hơn một ngàn năm từ ngày Đào Uyên 

Minh "quy điền viên cư " mà đến thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm mới tưởng chừng như hai 

nhà thơ, trong cảnh giới u nhàn đang diện kiến cùng nhau nhỏ to tâm sự. Tố chất ẩn 

sĩ của nhà thơ họ Đào và họ Nguyễn này là tiếng thơ, tiếng lòng đồng vọng thiên 

thu. Nguyễn Bỉnh Khiêm đối diện với Đào Uyên Minh là đối diện với một nhân 

cách lớn để bộc bạch tâm sự và sẻ chia những phát hiện tâm linh đã đạt được khi 

thực hành những tháng ngày nhàn ẩn. Trong bài "Cúc thi": 

54TNhàn trung diệc hữu Đào Bành Trạch, 



 

54TTọa đối du nhiên hứng 53T54Tvị 53T54Ttrường. 
 

53T(Trong cảnh nhàn cũng có Đào Bành Trạch 

53TThảnh thơi ngồi đối diện để thưởng thức hứng thú lâu dài) 

50TCác bài thơ trong "Trung Tân quán ngụ hứng", bóng dáng Đào Uyên Minh như 

là một ám ảnh nghệ thuật của thơ nhàn ẩn mà Nguyễn Bỉnh khiêm đã gửi gắm chí 

nhàn ẩn trong những ngày ẩn dật: 

54TBã cúc nhược phùng Đào Tĩnh Tiết,  

54TDo phan nhất túy cưỡng hoa nhan. 
 

53T(Lúc nâng cúc tưởng như gặp Đào Tĩnh Tiết  

53TCòn muốn say thêm và ngắm hoa thêm nữa.) 

50THoặc mượn hình ảnh trong thơ Đào Uyên Minh mà diễn tả không gian nhàn ẩn; 

hòa hợp vào đó là nghĩ suy hợp lý về nhân sinh, phóng dật tâm hồn nơi non xanh 

nước biếc: 

54TCố viên quy khứ mịch nhàn du, 

54TĐắc táng hưu nhiên khởi ngã ưu.  

54TXuất tụ vô tâm vân cánh lãn,54T  

54TTriều đông hữu ý thủy trường lưu.  

54TSinh bình danh bã văn chương ngộ,  

54TTất cánh quan tùy lão bệnh 3T54Thưu.  

54TTá vấn sinh nhai hà xứ thị ?  

54TNgũ hồ yên lãng nhất thiên chu. 

 

53T(Trở về vườn cũ tìm thú nhàn du, 

53TĐối với sự được mất ở đời thì ta ung dung không lo gì nữa. 

53TRa khỏi hang núi mây vô tâm thong thả bay 

53THướng về đông, nước hữu ý chảy dài. 

53TDanh tiếng thì suốt đời giữ lấy cái lụy văn chương, 

53TLàm quan thì rốt cuộc vì già bệnh mà nghỉ. 

53TThử hỏi đâu là chỗ sinh nhai ? 

53TBuông một chiếc thuyền con nơi khói sóng Ngũ Hồ) 



 

50THình ảnh "Xuất tụ vô tâm vân cánh lãn" là mượn ý câu "Vân vô tâm dĩ xuất tụ" 

(mây vô tâm bay ra khỏi hang núi) trong bài "Quy khứ lai từ" của Đào Uyên Minh. 

Đây là "thần cú" ám chỉ khi người ẩn sĩ ra khỏi vòng cương tỏa để được sống đời tự 

do, ung dung, tự tại làm theo tâm ý mình. 

54TTrùng ức điền viên vịnh khứ quy,  

54TLão lai hưu thuyết sự đa vi.  

54TXuân hoa thu nguyệt không nhi sắc,  

54TThế cố nhân tình thị cánh phi.  

54TTrường kiện lão lai na hữu dược,  

54TTự nhàn chân tính bổn vô cơ.  

54TTân đình túy ỷ cao ngâm túc,  

54TThời khán giang cầm thê điểu phi. 

 

53T(Nhớ thuở lui về ruộng vườn vịnh việc "khứ quy",  

53TNay đã già rồi, chẳng muôn nói tới những điều trái ý nữa.  

53THoa xuân và trăng thu vốn vô thường, không mà là sắc ;  

53TViệc đời với lòng người dễ đổi thay, phải rồi lại trái.  

53TTuổi cả mạnh khỏe hoài chẳng phải do thuốc thang,  

53TChân tính tự nhàn vốn không cơ xảo.  

53TTại nhà bên bến ngồi say sưa cũng đủ ngâm cao vọng,  

53TLại có lúc xem chim bay liệng bên sông và khe.) 

50TBài thơ ở câu đầu nhắc đến việc Đào Uyên Minh bỏ chức huyện lệnh Bành 

Trạch mà về chốn ruộng vườn ở ẩn, làm bài "Quy khứ lai từ" để bày tỏ chí mình. Ở 

bài thơ này, Nguyễn Bỉnh Khiêm trong những tháng ngày tiêu dao ở am Bạch Vân 

cũng tự nghiệm được lý vô thường trong hai chữ "sắc không", cũng đã phá chấp nên 

không luận bàn phải trái trước đổi thay, giả tạm của sự đời trước mắt. Quán chiếu 

chân tâm, ông thấy chân tính tự nhàn của mình để rồi "Nẻo trăng lên, cõi trăng về, 

An nhiên như thể chưa hề long đong" (Thơ Nguyễn Liên Châu). 

54TNhất khoảnh hàn giang thị Tuyết Kim,54T  

54TGiang biên kết ốc bạn hành ngâm.  

54TCấp tuyền chừ dược tăng trù tĩnh,  

54TTảo địa phần hương đạo viện thâm.  



 

54TTùng hạ phong lai tri hữu kính,  

54TTrúc biên nguyệt đáo khước vô tâm.  

54TNgưỡng bất ngộ Đào Nguyên khách  

54TKhởi thức hưng vong kỷ cổ kim. 

 

53T(Tại một khoảng sông lạnh là bến Tuyết Kim, 

53TTa làm nhà ven sông, nhàn hạ dạo chơi ngâm vịnh. 

53TMúc nước suối, sắc thuốc nơi nhà trù yên tĩnh của nhà sư, 

53TQuét dọn, đốt hương ở đạo viên sâu vắng. 

53TGió đến dưới tùng biết có lối đi, 

53TTrăng đến soi bên trúc lại vô tâm. 

53TNgười đánh cá nếu không gặp những kẻ ở Đào Hoa Nguyên,  

53TThì đâu biết hưng vong đã mấy cổ kim rồi.) 

50TBài thơ lại tiếp tục nói đến đời sống nhàn hạ của một dật nhân. Người ẩn sĩ này 

tìm đến cửa Thiền với cõi lòng thanh thản, với bản tâm thanh tịnh, với hành động 

sáng suốt. Dù là công việc nhỏ thôi nhưng ý nghĩa của sự giải thoát rất lớn gần như 

đạt được cảnh giới "Niết bàn" vì Phật tính của ông được đánh thức. Liên hệ đến 

"Đào hoa nguyên ký" của Đào Uyên Minh, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã từ cảnh giới 

"Niết bàn" đến cảnh giới phi trần thế, thoát tục, siêu nghiệm trước hưng vong của 

cuộc đời. Phải chăng hạnh phúc trần thế là hạnh phúc ngoài thế gian như con cháu 

những người trốn loạn đời Tần nơi suối Đào Nguyên ? 

54TTuyết Giang tiếu chỉ thị ngô gia,54T  

54TLãn tản kim tương nại lão hà.  

54TTùng cúc nhất viên vi cô cựu,54T  

54TYên hà bán đảm thị sinh nhai. 

54TGiám Hồ dạ nguyệt thi tình dật,54T  

54TBành Trạch thu phong tửu hứng đa.  

54TThế sự đáo đầu hưu tuyết trước,  

54TNiên niên thả hỉ mấn sinh hoa. 

 

53T(Đứng ở Tuyết Giang cười chỉ đó là nhà ta. 

53TNay ta già rồi, chỉ biết nhàn tản chứ còn làm gì được nữa. 



 

53TMột vườn tùng cúc là bạn cũ, 

53TNửa gánh khói ráng đủ sinh nhai. 

53TĐêm trăng Giám hồ tình thơ cao xa, 

53TGió thu Bành Trạch hứng rượu càng nhiều, 

53TViệc đời đến lúc chung cuộc không nói nữa, 

53TNăm năm lại mừng thấy tóc sinh hoa.) 

50TVới bài thơ này, hai con người Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đào Uyên Minh gặp gỡ 

nhau trong chén rượu ẩn sĩ. Đào gặp rượu thì say tràn, Đào chân thật, tự nhiên. Đào 

hay thơ mà không cần đến hình thức trau chuốt. Hồn thơ Đào chắp cánh cho người 

đời sau, nhưng đời sau rất hiếm người có thơ hay như Đào. Có lẽ ông già nơi bến 

Tuyết Giang này mới xứng là bạn của Đào, ông chỉ nhà mình, mời Đào đến chơi với 

mình. Và cũng có thể ở ngôi nhà bên bến Tuyết Giang, với tùng cúc là bè bạn, trong 

giấc mộng đêm thu, lạc bước Giám Hồ, Tuyết Giang phu tử diện kiến Nguyên 

Lượng tiên sinh trong cảnh vui tràn thơ với rượu. Hư và thực, thực và hư trong thơ 

ẩn sĩ phải đến Nguyễn Bỉnh Khiêm thì văn chương ẩn dật như có chất hơn. 

54TAm quán tuy phi Lục Dã đường,54T  

54TUyển nhiên biệt hữu tiểu thôn trang.  

54TLong miên thạch động, vân vô tích ;  

54TNgư dược đào lâm, thủy tự hương.  

54TTửu sử thi cuồng tùy phóng dật,  

54TKhảm lưu cấn chỉ cụ hành tàng.  

54TSinh sinh dục thức thiên cơ diệu,  

54TNhận thủ hàm mai nghiệm nhất dương. 

 

53T(Am quán tuy không phải là Lục dã đường, 

53TNhưng cũng sẵn sàng riêng có một cảnh thôn trang nho nhỏ. 

53TRồng ngủ trong động đá, mây không để dấu vết; 

53TCá nhảy ở rừng hoa đào, nước tự có hương thơm. 

53TRượu làm tứ thơ ngông cuồng, tùy ý mà buông thả ; 

53TKhảm chảy, C3T53Tấn 3T53Tdừng, 3T53Tđủ 3T53Trõ lẽ hành tàng. 

53TMuốn biết cơ trời huyền diệu, muôn vật kế tiếp nhau sản sinh ra mãi, 

53THãy xem cây mai lạnh sẽ thấy một khí dương lại sinh ra.) 



 

50TNhững ngày nhàn ẩn là những ngày thảnh thơi tâm trí, tâm được bình lặng, trí 

được sáng suốt. Lẽ đời được chiêm nghiệm. Nguyễn Bỉnh Khiêm quán chiếu hành vi 

hành tàng bằng Dịch Kinh và bằng đời sống, bằng sinh hoạt người ẩn sĩ. Từ đó, ông 

ngộ lý lẽ huyền diệu của cơ trời trong sự tuần hoàn sinh diệt, diệt sinh. Ý thức sự 

sống mãi trường tồn cùng với thời gian là những lời thơ lạc quan, tích cực và khỏe 

khoắn của thơ ca ẩn dật. 



 

CHƯƠNG 3: TỐ CHẤT ẨN SĨ TRONG SÁNG TÁC CỦA ĐÀO 

UYÊN MINH VÀ NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

3.1. Lý tưởng thẩm mỹ của văn chương ẩn dật: 

50TCảm hứng nghệ thuật trong sáng tác văn chương phương Đông cổ, trung đại 

được xây dựng trên cơ sở tư tưởng Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo. 

50TVăn chương làm sáng lẽ đạo không gì bằng là sự phản ánh sự nghiệp dấn thân 

nhập thế của người nho sĩ; đem tài học giúp đời, giúp nước; làm bề tôi hiền phục vụ 

chúa thánh minh. Nếu không được thế thì chốn quê nhà là nơi lui về ẩn cư, sống 

cùng thiên nhiên tạo vật để giữ bản thể tự nhiên tốt đẹp vốn có của con người. 

50TLý tưởng thẩm mỹ của văn chương ẩn dật có nội hàm nhân cách người ẩn sĩ là 

sự hoàn mỹ về tinh thần, đạo đức và nhân cách. Hình tượng người ẩn sĩ được xây 

dựng nên thường là sự tích hợp các tư tưởng Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo. 

Phong vị thơ ẩn sĩ thường đượm màu Lão Trang, thể hiện nhân cách ở cõi lý tưởng 

nhà nho và cả cái nhìn bình đẳng, xóa nhị kiến, phá chấp của Phật giáo. Điều này 

làm cho người ẩn sĩ vốn tự do, tự tại lại thăng hoa trong tự tại của chính mình. 

3.1.1. Yêu thiên nhiên, yêu đời, vui với cuộc sống thanh nhàn - thú điền viên, hoa 

và rượu: 

50TThiên nhiên có hồn là do người nghệ sĩ gửi gắm vào đó tâm sự của mình. Đứng 

trước cảnh thiên nhiên, người nghệ sĩ bắt gặp một sự đồng điệu, một nỗi niềm giao 

cảm. Thực ra thiên nhiên chỉ là những sự vật hiện thực trong đời sống, chỉ là một 

thứ vật chất vô tri vô giác và chính nghệ thuật từ người nghệ sĩ mang lại đã làm cho 

thiên nhiên trở nên sống động hay u tịch, có tình cảm ồn ào hay trầm mặc. Do đó 

nghệ thuật có giá trị tạo ra cái nhìn về thiên nhiên, biến đổi thiên nhiên theo chủ 

quan người nghệ sĩ như Nguyễn Du từng viết trong Truyện Kiều: 

53TCảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,  

53TNgười buồn cảnh có vui đâu bao giờ. 



 

50TChu Quang Tiềm "Tâm lý văn nghệ - Mỹ học hiện đại" đã so sánh thiên nhiên 

trong nghệ thuật Trung Quốc và nghệ thuật phương Tây: "Các nhà nghệ thuật Trung 

Quốc thưởng ngoạn thiên nhiên so với sự thưởng ngoạn của phương Tây có điểm 

khác biệt. Cái quan niệm "thần linh"của người Trung Quốc rất là lệch lạc, trong 

quan niệm về thiên nhiên tuy mang ít nhiều vẻ thần bí của các đạo gia nhưng cũng 

không có gì nồng hậu cho lắm. Đối với thiên nhiên, người Trung Quốc thường có 

thái độ "lạc thiên tri túc", đem lại cái ta (le moi), phóng nhập vào thiên nhiên, có 

cảm giác giữa ta và thiên nhiên như có điều khế hợp an vi, cho nên có thể đưa đến 

sự thích thú. Đại biểu cho thái độ này chính là Đào Tiềm, với những câu: " 50T54TChúng 

điểu hân hữu thác - Ngô diệc ái ngô lư" 

50T(Nghĩa là: 

53TBầy chim vui mừng ríu rít ca hót như cổ điều ký thác,  

53TCòn ta, ta cũng thương mến lúp lều cỏ của ta).  

50THay là: " 50T54TBình trù giao viễn phong - Lương miêu diệc hoài tân".  

50T(Nghĩa là: 

53TRuộng lúa bằng phẳng như đang giao động với ngọn gió xa,  

53TLúa tốt cũng đang ấp ủ những mầm non mới50T53T). "[57.206]  

50TThiên nhiên trong thơ Đào Uyên Minh là sự ký thác niềm vui về với quê nhà, 

vui với ngôi nhà dù nó chỉ là một túp lều cỏ; niềm vui lao động, niềm vui của sự 

sống nảy sinh từ ruộng đồng cùng cây lúa. Thiên nhiên như hòa cùng một nhịp điệu 

tâm hồn thuần phác, tự nhiên, yêu thiên nhiên, yêu đời của người ẩn sĩ trong những 

năm tháng ẩn cư ở quê nhà. 

50TTác phẩm nghệ thuật là sản phẩm sáng tạo mang đậm dấu ấn chủ quan của 

người nghệ sĩ khi sáng tác. Nó biểu hiện ý vị mà cá tính mỗi người tùy nơi, tùy lúc 

mà phóng nhập hồn mình trước cảnh thiên nhiên. Trước cảnh hùng vĩ của núi non 

mà tâm tình Đào Uyên Minh, Đỗ Phủ, Lý Bạch có những biểu lộ khác nhau. Chu 

Quang Tiềm đã viết: "...Như khi ĐàoTiềm 50T53T"Buồn buồn nhìn núi Nam Sơn",50T53T nhưng với 

Đỗ Phủ thì 50T53T"Núi kia như một cái chuông thần, âm dương chia cắt sớm tối 50T53T" trong khi Lý 

Bạch say sưa thì 50T53T"Cùng trông nhau mãi mà không chán, chỉ duy có núi Kính Đình với ta". 

50T53T[57.238]. 



 

50TThiên nhiên trong toàn bộ sáng tác của Đào Uyên Minh là thiên nhiên hữu hình 

mang đậm dấu ấn của đời sống ẩn sĩ như lời Chu Hy "tức kỳ sở cơ chi vị, lạc kỳ 

nhật thường chi dụng" (ở cái địa vị mình đang ở, vui với cái dùng thường ngày của 

mình). Do vậy nên ông đã vui một niềm vui chất phác, thuần hậu nhưng với tinh 

thần cao xa ít ai vượt qua được. Ông sống một đời sống tự do nhưng không phải là 

một thứ tự do quá trớn, buông thả, không tâm huyền hư, không khinh thường nhân 

sự; tinh thần cao xa mà không bỏ nhân sinh; trần thế nhưng không thế tục; cao siêu 

nhưng không siêu thoát, thoát tục như những ý niệm tôn giáo. Nói chung, sự cảm 

nhận thiên nhiên của Đào Uyên Minh là một sự cảm nhận đầy nhạy cảm của một 

tinh thần trực giác cao độ mà nếu dùng ngôn ngữ thì thật khó để phân giải cho thật 

tường minh được, nội hàm thiên nhiên đó vừa thực, vừa hư, vi diệu vô cùng. Bài 

"Độc Sơn hải kinh I" là bài thơ tiêu biểu thật xứng đáng cho tinh thần thơ Đào Uyên 

Minh,vừa yêu thiên nhiên, vừa yêu đời: 

 
54TMạnh hạ thảo mộc trưởng, Hoan nhiên chước xuân tửu, 

54TNhiều ốc thụ phù sơ. Trích ngã viên trung sơ. 

54TChúng điểu hân hữu thác, Vì vũ tòng đông lai, 

54TNgô diệc ái ngô lư6T54T. 6T54THảo phong vũ thời câu. 

54TKý canh diệc dĩ chủng. Phiếm lãm Chu Vương truyện 

54TThời hoàn độc ngã thư. Lưu quan Sơn hải đồ. 

54TCùng hạng cách thâm triệt Phủ ngưỡng chung vũ trụ, 

54TPhả hồi cố nhân xa. Bất lạc phục hà nhu!  
 

53T(Đầu nua hạ cỏ cây sinh trưởng,  

53TQuanh nhà cây vươn cành. 

53TLữ chim vui mừng ríu rít ca hót như có điều ký thác tấm thân, 

53TTa cũng thương mến túp lều cỏ của ta. 

53TĐất đã được cày rồi mà gieo cũng đã xong. 

53TTa trở về nhà đọc sách của ta. 

53TNgõ nhà ta nghèo mà xa cách các vết bánh xe sâu. 

53TĐôi lúc cũng có xe của bạn cũ đến viếng thăm ta. 

53TVui vẻ, tự nhiên cùng bạn bè rót chén rượu xuân, 

53THái ngọn rau trong vườn nhà ta. 



 

53TMưa phùn từ phương đông đến, 

53TGió lành thổi đúng mùa. 

53TĐọc qua truyện Chu Vương, 

53TXem lướt qua tranh Sơn hải. 

53TNgẩng đầu lên, cúi đầu xuống mà nhìn suốt cả vũ trụ.  

53TLàm sao mà có thể không vui cho được !) 

50TTống Hiểu Hà "Đào Uyên Minh - Đỉnh cao nhân cách lý tưởng của văn nhân 

Trung Hoa" bình bài thơ này như sau: 

50T"Nhà ta", "sách ta", "rau trong vườn ta" đều là một bộ phận làm nên cái cõi 

tinh thần "nhiệm tự nhiên" của Đào Uyên Minh, cho nên tuy chỉ là mấy gian nhà cỏ 

cây cối bao quanh, chẳng qua là cuộc sống giản đơn cấy trồng và đọc sách nhưng từ 

trong đó ông thưởng thức được niềm vui quên đi tình cảm thói tục, đời thường. Cho 

nên đối với vẻ đẹp thiên nhiên ông có cảm nhận sâu sắc, mà đối với cái vị diệu kỳ 

của nhân sinh, ông càng thấu rõ. Thảo mộc, chúng điểu, mưa phùn và gió lành đều 

tương thông với lòng người, lòng người cũng là một bộ phận hài hòa trong thiên 

nhiên tràn trề sức sống [6.281] 

50TTrong văn chương một sự việc cứ lặp đi, lặp lại thường làm người ta nhàm 

chán khi thưởng thức. Nhưng với Đào Uyên Minh, với số lượng tác phẩm hơn trăm 

bài thơ của ông, chủ đề tư tưởng yêu thiên nhiên, yêu đời, vui thứ điền viên một 

cách giản phác, hồn nhiên và chân thật như bài thơ "Độc Sơn hải kinh I" vừa nêu 

trên thì luôn được lặp lại nhưng ở mỗi bài vẫn với cách nhìn đó, ông lại làm cho 

người thưởng thức tiếp nhận ông với một chiều sâu nhân bản hơn, cảm thấy thơ ông 

thật hơn, thật sự như đời sống ẩn dật thật của ông, khó mà mô phỏng được. Mặc dù 

về sau có nhiều người bắt chước ông muốn làm thơ như ông nhưng mấy ai làm 

được. 

50TTrương Chính đã có nhận xét về tình yêu thiên nhiên trong thơ Đào Uyên 

Minh: "Cũng là lánh đời, nhưng Đào Tiềm tìm thú vui ở chốn ruộng đồng. Thơ ông 

miêu tả cảnh sắc tươi đẹp của nông thôn. Lòng yêu đời của ông bắt nguồn từ một 

nhân cách cao thượng, một tâm hồn trong sáng, một cuộc sống tinh thần phong phú 

và sự lao động mệt nhọc nhưng có những niềm vui giản dị, chất phác. Ông trở về 



 

với thiên nhiên nhưng thiên nhiên ở đây là cảnh đồng quê với những 50T53TRuộng phẳng 

gió xa tới, Mạ tốt cũng xanh rờn. 

50THay là cảnh chiều tối, trời cao, khí mát, chim từng đàn bay về. Hay là cảnh 

giậu đông đầy hoa cúc, cảnh khói lam chiều bay trên mái rạ, cảnh gà gáy, chó sủa, 

cảnh cây liễu đầu hiên, cây đào, cây lý trước thềm. Ông không đơn thuần ngâm 

trăng vịnh gió. Ông cũng không lấy việc tả thiên nhiên làm mục đích. Tâm tình ông 

bao trùm lấy cảnh thiên nhiên và cảnh thiên nhiên phản ánh những điều ông ấp ủ 

trong lòng. Lấy bài nào cũng minh họa được ý ấy. 

50TThơ điền viên của Đào Tiềm cũng rất khác với thơ sơn thủy của những nhà thơ 

đồng thời với ông hay sau ông. Những nhà thơ này thường chú trọng màu sắc và 

thanh âm trong cảnh thiên nhiên”[48.110]. 

50TTống Hiểu Hà bằng những liên hệ so sánh văn chương đã minh chứng mối quan 

hệ giữa nhà thơ Đào Uyên Minh và thiên nhiên trong thơ ông: "Nói như Tông Bạch 

Hoa, "sông núi, mặt đất là ảnh hiện của lòng thơ vũ trụ, mà tâm linh sôi động của 

họa sĩ thi nhân, bản thân nó chính là sự sáng hóa vũ trụ" (Trung Quốc nghệ thuật ý 

cánh chi đán sinh). Người đời Thanh là Hạ Tôn Di nói: "Kỳ thị thụ mộc giao ấm, 

giai thị lự nhiên chi văn chương, nhu thời điểu biến thanh, giai tự nhiên chi ty trúc 

dã. Sở vị "du nhiên kiến Nam Sơn" khỉ hư ngữ tai: Đại để Bành Trạch nãi kiến Đạo 

giả, kỳ thi tắc vô ý ư truyền nhi tự nhiên bất hủ giả" (Thi phạt) nghĩa là: Ông (Đào 

Uyên Minh) coi cây cỏ tỏa bóng mát là văn chương của thiên nhiên cả. Nói rằng 

"Thảnh thơi thấy núi Nam" phải đâu một lời nói suông ! Đại để Bành Trạch là người 

thấy được Đạo, cho nên thơ ông không có ý định truyền lại mà tự nhiên trở thành 

bất hủ. Gọi là "thấy được Đạo" tức là tâm và vật mặc nhiên gặp gỡ, đạt tới cõi 

"nhiệm tâm chi tự nhiên" (phó mặc tâm cho tự nhiên ). Chỉ có lĩnh ngộ được lẽ sống 

không ngừng nghỉ của thiên nhiên chính là nơi yên ổn quy về của sinh mệnh mình, 

thì mới có được niềm vui " 50T54Tchúng điểu hân hữu thác, ngô diệc ái ngô 3T54Tlư 3T50T" ( 50T53Tchim chóc 

mừng có chốn, ta cũng yêu nhà ta).50T53T Nói về một phương diện, Đào Uyên Minh từ trong 

cuộc sống điền viên thái bình đầy đủ hưởng niềm chí lạc của nhân sinh, chính là 

nhập vào cảnh "vật ngã lưỡng vong" (quên cả ta lẫn vật) mà tự đắc. Nói về phương 

diện khác, Đào Uyên Minh đã có cách hiểu tuyệt vời về tự nhiên như vậy, thì có thể 



 

bất cứ lúc nào đạt tới cõi vô ngã. Vô ngã thì họa phúc, thành bại của cá nhân, thậm 

chí cả cái sống chết đều không đủ khiến phải bận tâm." [6.282]. 

50TNếu thiên nhiên trong thơ Đào Uyên Minh là thiên nhiên của con người vui thú 

điền viên, thiên nhiên trần thế thì ở "Đào hoa nguyên ký" là thiên nhiên trong cõi 

mộng, thiên nhiên ngoài thế gian. Cảnh giới thiên nhiên mộng ảo ấy nửa thực nửa 

hư, ông đã đem cái đẹp của những cây hoa đào ngày xuân để tạo nên một suối hoa 

đào mà một ngư ông tình cờ khám phá khi chèo thuyền dọc theo một bờ suối: 

53T"Bỗng thấy một rừng hoa đào rộng chừng vài trăm bộ, ngoài ra không có cây nào 

khác. Trên mặt đất cỏ thơm mọc đầy, cánh hoa đào rơi man mác. Ngư ông lấy làm lạ, lại đi 

tới, định bụng đi hết rừng đào. Nhưng hết rừng đào thì đến nguồn nước. Có một ngọn núi, 

trong núi có mội cái động nhỏ, trong động phảng phất như có ánh sáng. Ngư ông bèn buộc 

thuyền theo cửa động đi vào...50T53T".[8.159,160] 

50TNgư ông chỉ lạc vào suối hoa đào chỉ một lần thôi và mãi mãi về sau không tìm 

thây nữa. Thật ấn tượng, một ấn tượng không mờ phai. Cảnh vật thiên nhiên suối 

hoa đào chỉ còn trong lời kể, lời kể của ngư ông hay thiên nhiên hòa thực tại ước 

mơ trong cõi tinh thần của Đào Uyên Minh: " 50T53TBước thêm mấy bước nữa thì thấy động 

rất to và sáng lắm, đất đai bằng phẳng, rộng rãi, nhà cửa đồ sộ, chỉnh tề, có ruộng phì 

nhiêu, có ao xinh đẹp, có cây dâu, cây trúc. Những con đường nhỏ giao nhau chi chít. Ở 

đâu cũng có tiếng chó sủa, tiếng gà gáy. Ở đâu người ta cũng đi lại, cày bừa, trồng trọt. 

Con trai con gái đều mặc giống hệt người trần thế. Kẻ già người trẻ ai nấy vẻ mặt vui tươi 

sung sướng. Họ kể rằng đời Tần, tổ tiên họ đã tránh loạn, đem vợ con và người làng đến 

nơi hẻo lánh này và không trở ra nữa, từ đó cách tuyệt với đời. Họ hỏi nay là triều đại nào 

rồi. Họ không biết có nhà Hán, và cố nhiên không biết đến nhà Ngụy, nhà Tấn. Ngư ông 

đem những chuyện mình biết nói cho họ nghe. Ai cũng thở than " 50T53T[7.170 và 1.298] 

50TCùng với bài ký này, Đào Uyên Minh còn làm một bài thơ có tên là "Đào hoa 

nguyên thi". Trong bài thơ có những câu miêu tả đời sống sung túc, tự do, sản vật 

làm ra không bị bọn thống trị tước đoạt: 

53T"Gọi nhau ra cày bừa,  

53TMặt trời lặn về nghỉ.  

53TTầm xuân thu tơ dài,  



 

53TLúa chín không thuế vua, " 

50TThiên nhiên ngoài thế gian trong "Đào hoa nguyên ký" và "Đào hoa nguyên 

thi" là ước mơ một xã hội hồng, một ước mơ hạnh phúc, công bằng, thịnh vượng của 

người nông dân đương thời, đồng thời cũng là tiếng nói tố cáo của ông đối với hiện 

thực xã hội đen tối lúc đó. 

50THoa và rượu trong thơ Đào Uyên Minh cũng có những nét đặc sắc đậm chất thơ 

và đã để lại dấu ấn phong cách nhà nho ẩn sĩ trong thơ ca của nhiều nhà thơ đương 

thời với ông và sau ông. Cao Bá Quát đã nói: "Cúc được họ Đào để mắt tới, nên cúc 

đã trở thành người ẩn dật của hoa". 

53T"Ba luống cúc giậu đông" 50T53Tluôn trở đi, trở lại trong thơ ông. Điều đó chứng tỏ 

Đào Uyên Minh rất yêu cúc. Ngày trở về "Quy khứ lai từ" ông nói: 50T54T"Tam kính tựu 

hoang, tùng cúc do tồn." 50T54T( 50T53TBa luống vườn hoang, Tùng cúc hãy còn).50T53T Trong "Âm tửu", 

hai câu thơ nổi tiếng, được nhiều nhà thơ, nhà nghiên cứu đề cập và thống nhất quan 

điểm thưởng thức thơ ca trong việc phẩm bình, đó là hai câu hay nhất: " 50T54TThái cúc 

đông ly hạ - Du nhiên kiến Nam Sơn." 50T54T( 50T53THái cúc ở bờ giậu phía đông, thanh thản thấy 

ngọn núi Nam). 50T53TCái hay khó diễn đạt được thành lời. Có thể nó hay ở hình ảnh. Chỉ 

mười chữ thôi mà ở đó hình ảnh như dồn nén lại: một con người mà lúc thì hái cúc, 

lúc thì nhìn xa thấy núi; trạng thái tâm hồn lúc đó vừa vui, vừa thanh thản. Đúng là 

ẩn giả đạt sinh. Cảnh gần thì giậu cúc phía đông đang nở vàng. Cảnh xa thì núi Nam 

Sơn hùng tráng. Theo PGS Trần Xuân Đề: "Tương truyền ăn hoa cúc có thể sống 

lâu. Nam Sơn tượng trưng cho tuổi thọ. Hai câu này là hai câu thường được truyền 

tụng." [15.159].Trong một bài thơ khác không rõ tên, Đào Uyên Minh viết: " 50T54TThu cúc 

hữu giai sắc, Ấp lộ xuyết kỳ anh. Phiếm thử vong 5T54Tưu 5T54Tvật, Viễn ngã tỵ thế tình.50T54T "( 50T53TCúc thu 

có sắc đẹp, Cánh mịn điểm đài tươi. Thiếu vật quên lo ấy, Ta sao tránh được đời50T53T). Đào 

Uyên Minh đã công nhiên bày tỏ thái độ yêu hoa cúc của mình. 

50TLâm Ngữ Đường "Sống đẹp" (Nguyễn Hiến Lê dịch ) đã ghi lại "Vài câu cách 

ngôn của Trương Trào" đã gợi đến tình cảm của Đào Uyên Minh khiến ta liên tưởng 

đến "Nhàn tình phú" trong mục "Bàn về hoa và mĩ nhân" thật thú vị: 50T53T"Lấy lòng yêu 

hoa mà yêu mĩ nhân thì tất có cái thú riêng; lấy lòng yêu mĩ nhân mà yêu hoa thì thêm cái 

thâm tình và thêm lòng nâng niu thương tiếc. 



 

53TMĩ nhân hơn hoa ở chỗ biết nói; hoa hơn mĩ nhân ở chỗ tỏa hương. Nếu không được 

cả hai thì bỏ hương mà lựa biết nói.50T53T.." [17. 265] 

50T"Nhàn tình phú" của Đào Uyên Minh, theo Nguyễn Khắc Phi "Mười điều ước 

nguyện của Đào Tiềm" là một bài phú viết về đề tài tình yêu, gồm lời tựa và ba 

phần. Phần thứ nhất 34 câu, ca ngợi sắc đẹp cùng phẩm chất của người yêu và thổ lộ 

tình yêu say đắm của tác giả. Phần thứ hai bốn mươi hai câu, bộc bạch ước vọng 

mãnh liệt được gần người yêu mãi mãi. Phần thứ ba 46 câu, diễn tả tâm trạng thẫn 

thờ khi ước vọng không thành. Nhà thơ đã mơ ước: 50T53Tđược làm cổ áo 50T53Tđể hưởng dư 

hương son phấn, 50T53Tđược làm đai xiêm 50T53Tđể 50T53Tbó sát eo lưng nhỏ, 50T53Tnguyện 50T53Tlàm dầu chải tóc 50T53Tđể 

được cùng mái tóc ôm bờ 50T53Tvai thon, nguyện làm kẻ chì mài 50T53Tđể được 50T53Ttheo mắt huyền 

nghiêng ngửa, nguyện làm chiếc chiếu cỏ để ba thu lót thân mềm, nguyện thành tơ làm dép 

ôm chân trắng nõn nường, được như chiếc bóng bám nửa bước chẳng rời, được như nến 

đèn soi mặt ngọc đêm đêm, thành tre làm quạt gió mát 50T53Tđể được 50T53Ttay ngà 50T53Tphe phẩy, 50T53Tthành 

đàn ngô đồng để luôn gối đầu tay ấp 50T53Tcùng người đẹp. Nhưng rồi không gần nhau mãi 

mãi, đành xót xa thân phận 

53TBao nhiêu ước nguyện chẳng thành,  

53TKhổ tâm rốt cuộc chung tình vẫn suông !... 

50TTrong thơ Đào Uyên Minh, rượu là đề tài không thể không nhắc đến. PGS Trần 

xuân Đề: "Ẩm tửu có cả thảy 20 bài. Trong mấy lời đề tựa, nhà thơ nói mình nhàn 

41T50Tcư 41T50Tkhông có mấy lúc vui, thỉnh thoảng có rượu ngon thì đêm nào cũng uống. U 41T50Tống 

41T50Tsay thì làm thơ cho đỡ buồn. Các nhà phê bình Trung Quốc cho rằng những bài thơ 

này làm vào khoảng Đào Tiềm hơn 53 tuổi, khoảng năm 417." [15.159]. 

50TThơ và rượu xưa nay là vấn đề muôn thuở của thi nhân. Chu Quang Tiềm đã 

tổng kết thơ và rượu: "...Có khi uống rượu cũng có thể trở thành một thứ nghệ thuật, 

nhưng lúc bấy giờ hương vị của rượu không phải nhắm vào việc đáp ứng khoái cảm 

của vị giác, mà uống rượu để quên thực tại và để tìm đến một thế giới khác, đó là 

trường hợp Đào Tiềm, Lưu Linh, Lý Bạch, họ dùng rượu để tạo nên khoảng cách 

khá xa lạ với cuộc sống thực tế, rượu đối với họ chỉ là công cụ để tạo nên những 

kinh nghiệm mỹ cảm." [57.119]. Và trong "Đào Uyên Minh nghiên cứu tư liệu hối 

biên, Trung Hoa thư cục" Chu Quang Tiềm nói: "Giống như nhiều người nghiện 

rượu, ông phải dùng rượu để đè nén nỗi buồn trong lòng, để quên nhiều chuyện 



 

không như ý trên đời. Rượu đối với ông mường tượng như một loại vũ khí cầm 

trong tay để khiêu chiến với số phận" [32.161]. 

50TTống Hiểu Hà "Rượu với văn: Hiện tượng độc đáo của văn học Hoa hạ" đã viết 

về Đào Uyên Minh: "Đào Uyên Minh tính hay rượu, trong văn ông " 50T54Tthiên thiên hữu 

tửu" 50T54T(Lương Chiêu Minh thái tử Đào tập tự) nghĩa là bài nào cũng có rượu, từng 

nói: 50T54T"Hoặc hữu sổ đẩu tửu, nhàn ẩm tự hoan nhiên" (50T54TĐáp bàn tham quân) nghĩa là: 50T53Tcó 

khi có mấy bát rượu, rỗi rãi uống tự vui với mình. 50T53TCái lối nhàn ẩm vui vẻ tự tại này chứa 

đựng cái lý tưởng nhân sinh trở về với tự nhiên của Đào Uyên Minh... Cõi lòng Đào 

Uyên Minh lúc uống rượu cố nhiên là siêu mại (vượt lên xa), nhưng vẫn là thực hiện 

trong cuộc sống cày ruộng và đọc sách cơm giỏ nước bầu. Nơi ông ở bốn bề vắng 

vẻ, nhưng một mặt có thiên nhiên mà ông có thể tự mình đến được, mặt khác có 

sách, có đàn, có rượu có thể rèn đúc, có lúc có cả bạn tri âm lui tới. Đứng giữa trời 

đất, đặt tâm mình vào cõi huyền hư cũng không bỏ nhân sinh." [6.345, 346, 348]. 

50TTrong sáng tác, những câu thơ nói về rượu của Đào Uyên Minh thật vui đời, 

thật đúng như người say mà tính tình vui vẻ: 

54TTam kính tựu hoang, Huề ấu nhập thất, 
54TTùng cúc do tồn. Hữu tửu doanh tôn. 
 
53T(Ba luống vườn hoang, Dắt con vào trong, 
53TTùng cúc hãy còn. Bầu đầy rượu ngon.) 
 

50TUống rượu để giết thời gian nhàn rỗi và tỏ ra sành rượu: 
 

54TTức du nhàn nghiệp, 54T 54TThung thuật tác mỹ tửu 
54TNgọa khởi lộng thư cầm, Tửu thục ngô tự châm. 
 
53T(Đóng cửa cho nhàn nhã, Giã nếp ủ rượu tốt, 
53TNgủ dậy vui sách đàn, Ủ xong tự rót mời. ) 
 

50TVà thể hiện đạo sống của người ẩn sĩ 
 
54TNhân giai tận hoạch nghi, Lý dã khả nại hà, 
54TChuyết sinh thất kỳ phương. Thả vi đào nhất thương. 
 
53T(Người đều chọn điều hợp, Lý vậy biết làm sao, 
53TSống vụng mất đạo thường. Chén bầu thôi cứ chơi.) 



 

50TDẹp bỏ những nghĩ suy có nội dung số mệnh, vô thường, vui sống trong thời 

gian hiện tại: 
 

54TThường khủng hóa đại tận Bát trị thả mạc niệm 
54TKhí lực bất cập suy Nhất thương liêu khả huy. 
 

53T(Thường e mệnh sẽ hết, Dẹp trừ thôi chớ nghĩ, 
53TKhí lực không kịp suy. Một chén cứ chơi đi. ) 
 

50TUống rượu trong niềm nhớ nhung bạn bè: 
 

54TYết yết đình vân, Bình lộ y trở. 
54TMông mông thời vũ. Tĩnh ký đông hiên, 
54TBát biểu đồng hôn, Xuân giao độc phủ. 
 
53T(Cuồn cuộn mây bay, Đường xa cách trở. 
53TGiăng giăng mưa phủ. Lặng lẽ hiên đông, 
53TTám cõi mờ mờ, Rượu xuân riêng vỗ.) 
 

50TLúc làm việc mệt nhọc thì uống rượu để cho cơ thể huyết quản được lưu thông, 

làm cho con người tươi tỉnh lại: 
 
54TTứ thể thành nãi bì, Hàm trạc tức thiềm hạ, 
54TThứ cô vị hoạn can. Đấu tửu tán khâm nhan. 
 
53T(Tay chân chai sạn hết, Dưới thềm ngồi nghỉ mệt, 
53TMay mới được yên thân. Đấu rượu mặt tươi dần. ) 

 
50TUống rượu vào ngày mưa liên miên, trong bài "Liên vũ độc ẩm", một bài thơ 

hay, âm điệu tự nhiên, sự việc bình thường, nhưng nó đã miêu tả và thuật lại quá 

trình uổng rượu dần dần tiếp cận tự nhiên: 

3TCố 3T54Tlão tặng dư tửu,  

54TNãi ngôn ẩm đắc tiên.  

54TThí chước bách tình viên, 

54TTrùng trường hốt vong thiên.  

54TThiên khởi khứ thử tai!  

54TNhiệm chân vô sở tiên. 
 

50THoặc bài thơ "Quy điền viên cư II", Đào Uyên Minh uống rượu để cắt đứt mọi 

ý nghĩ trần tục: 



 

Dã ngoại hãn nhân sự,  

Cùng hạn quả luân ưởng. 

Bạch nhật yểm hinh phi,  

Đối tửu tuyệt trần tưởng. 

 

Ngoài đồng ít việc người,  

Ngõ vắng thưa vết xe. 

 

Ban ngày đóng rèm tre, 

Với rượu cắt đứt mọi suy nghĩ trần tục) 

 
50TĐào Uyên Minh say để thấy cuộc đời chỉ còn ý nghĩa trong hương vị của rượu, 

để phóng nhập tâm hồn vào cõi tự nhiên xa thẳm vào đời sống tự nhiên của muôn 

loài, muôn vật: 

54TBất giác tri hữu ngã;  Du du mê sở lưu. 

54TAn tri vật vi quý.  Tửu trung hữu thâm vị! 

 

53T(Đâu biết được có ta ;  Dằng dặc mê để lại.  

53TBiết đâu là vật quý,  Trong rượu có vị sâu !) 

 

54TNhất trường tuy độc tiến,  Quy điểu xu lâm minh,  

54TBôi tận hồ tự khuynh.  Tiêu ngạo đông hiên hạ,  

54TNhật nhập quần động tức,  Liêu phục đắc thử sinh. 
 

53T(Một chén tuy là uống một mình, 

53THết chén thì bầu lại nghiêng rót. 

53TMặt trời lặn thì mọi hoạt động đều ngừng, 

53TĐàn chim bay về rừng, 

53TCất tiếng hót vang mái hiên phía đông, 

53TMừng vui vì được sống cõi đời này.) 
 

50TDo tính khí thích uống rượu, Đào Uyên Minh nhiều lần say rượu. Rượu vào lời 

ra, tất nhiên có nói điều không phải. Nhưng cũng đừng chấp người say: 

54TNhược phục bất khoái ẩm,  

54TKhủng phụ thượng đầu cân 

54TĐãn hận đa sàm ngộ,  

54TQuân đương thứ túy nhân 
 
 

53T(Nếu không uống say khướt, Lỡ miệng nhiều lời bậy, 



 

53TE phụ khăn trên đầu. Tôi say đừng chấp nhau.) 
 

50TThơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, thiên nhiên được nói đến rất nhiều nhưng không tản 

mạn mà tập trung vào mấy điểm: lòng yêu thiên nhiên, thiên nhiên được thể hiện 

trong sự giao cảm giữa con người ẩn sĩ với phong cảnh đất nước, thiên nhiên là bạn 

tri kỷ, tri âm, là nơi gửi gắm nỗi niềm tâm sự. 

50TTrong sáng tác, Nguyễn Bỉnh Khiêm tự nhận là "ông tiên giữa cõi đời" và sống 

thích chí giữa thiên nhiên quê nhà với trăng nước, cỏ hoa, chim muông, làng xóm. 

Thiên nhiên được nhìn từ quán Trung Tân trong bài "Trung Tân ngụ hứng": 

 
54TNhân thôn quấn tây nam, 

54TGiang thủy quán tây bắc  

54TTrung hữu bán mẫu viên  

54TViên tại Vân am trắc,  

54TLuân ưởng trần bất đáo,  

54THoa trúc thủ tự thực.  

54TTrượng lý tập hoa hương,  

54TTrản giả xâm hoa sắc.  

54TĐiểu tỵ phanh trà yên,  

54TNgư thôn tẩy nghiên mực  

54TKhiển hứng nhậm thi cuồng,  

54TPhù suy đa tửu lực. 

 

53T(Phía tây nam có làng xóm,  

53TPhía tây bắc có sông ngòi.  

53TỞ giữa có nửa mẫu vườn,  

53TVườn ở bên am Bạch Vân,  

53TBụi xe ngựa không bấm được vào am, 

53THoa và trúc trong vườn là chính tự tay giồng lấy.  

53TKhi chống gậy lê dép ra vườn chơi thì hương thơm của hoa bám vào gậy dép. 

53TKhi nâng chén rượu để thưởng thức thì sắc hoa ánh vào chén rượu. 

53TKhi đun nước để pha trà thì loài chim lánh khói, 



 

53TKhi rửa nghiên mực, nước mực chảy xuống thì loài cá nuốt lấy 

53TKhi thích chí thì ngâm thơ tràn để tiêu khiển,  

53TLại nhờ sức rượu để đỡ tuổi già yếu. 
 

50TQuán Trung tân do Nguyễn Bỉnh Khiêm và các bô lão dựng lên khi ông về ở ẩn 

tại quê nhà vừa là nơi nghỉ chân cho khách qua đường, vừa là nơi có có phong cảnh 

đẹp. Trong tập Bạch Vân am thi tập có nhiều bài thơ lấy đề tài về quán Trung Tân. 

Bài thơ Trung Tân ngụ hứng trên thể hiện tình yêu thiên nhiên, cuộc sống nơi thôn 

dã, một cuộc sống thanh cao, đạm bạc của nhà thơ, một triết lý về nhân sinh thế sự. 

Qua bài thơ, Nguyễn Bỉnh Khiêm bày tỏ thái độ sống của một ẩn sĩ cao khiết trong 

một thiên nhiên ẩn dật. Nguyễn Bĩnh Khiêm giao cảm với thiên nhiên. Nhưng thiên 

nhiên không chỉ là nơi tiếp giáp giữa cảnh vật với hồn người, hồn thơ ẩn sĩ mà thiên 

nhiên còn là nơi tiếp giáp giữa cái lý sự vật với trí tuệ con người. Nguyễn Bỉnh 

Khiêm nhận ra thiên nhiên là ngôi nhà tâm linh của mình. Ở đó, ông có thể di dưỡng 

tinh thần, rủ bỏ những bụi bặm trên đường đời để sống một đời sống thỏa nguyện 

chí ưa nhàn dật của mình lúc về già. Vì vậy, nơi am Bạch Vân bụi trần không bám 

nổi và nơi đó chỉ có hoa, có thơ và có rượu và cuộc sống nghiệm sinh của một ẩn 

giả lánh đời. 

50TLòng yêu thiên nhiên trong thơ phản ánh thú vui nhàn tản, gắn bó với cỏ cây, 

sông núi, đất trời: 

53TCày mây, cuốc nguyệt, gánh yên hà,  

53TNào của nào chăng phải của ta.  

53TĐêm đợi trăng cài bóng trúc,  

53TNgày chờ gió thổi tin hoa. 

 

53THàn giang một dải tuyết pha vàng,  

53TTrước cửa mười hai ngọn núi chồng. 

 

53TYêu hoa dầu dãi vẻ thu dung,  

54TTựa 53T54Tlầu trông núi hay cho núi,  

53TLấp loáng màu xanh vạn lý trùng. 

 



 

50TNguyễn Bỉnh Khiêm coi thiên nhiên là bạn tri âm, tri kỷ: 

53TTrăng thanh gió mát là tương thức,  

53TNước biếc non xanh ấy cố tri. 

 

53TNgày chầy họp mặt hoa là khách,  

53TĐêm vắng hay lòng nguyệt ấy đèn. 

53TCó ai biết được lòng tri kỷ,  

53TVòi vọi non cao nguyệt một vần 

50TNhìn thiên nhiên trong sự vận động của tâm hồn say đạo và khí tiết người ẩn sĩ 

sống ẩn cư, đối lập với quan trường, danh lợi, với "nguy cơ của giàu sang", với "trò 

đua chen vinh hoa hão ở cõi đời vẩn đục". Gắn bó với thiên nhiên và cuộc sống nơi 

thôn dã, nhà thơ cảm thấy mình gửi thân đúng chỗ, giữ vững lý tưởng an nhàn, 

thanh thản và tiết tháo của mình: 

54TThừa phong phiến điểu khinh tiên cốt,  

54THấp lộ du dương oánh đạo tâm, 

 

53T(Cỡi gió lâng lâng nhẹ nhàng cốt tiên, 

53TVi vút uống sương sáng chói lòng đạo.50T53T) (Thiền) 

 

54TThặng hỉ cố viên tùng cúc tại,  

54TTuế hàn tiết tháo lão tương kỳ. 

 

53T(Rất mừng vườn cũ thông cúc vân còn, 

53TĐến già ước hẹn với nhau giữ gìn tiết tháo năm rét.) 50T53T(Ngụ hứng) 

 

54TTiếu tha danh lợi khổ tương tranh,  

54TTrùng mịch u cư lão thử sinh. 

 

53T(Cười họ tranh nhau danh lợi một cách gay gắt,  

53TTa tìm một chỗ thanh vắng để ở trọn đời mình.) 

50T(Trung tân quán ngụ hứng )  

50TVà nơi đó không đâu hơn chốn quê nhà: 



 

53TBa gian am quán lòng hằng mến,  

53TĐòi chốn sơn hà mặt đã quen.  

53TThanh vắng thú quê dầu mấy nả,  

53TDữ lành miệng thế mặc chê khen. 
 

50TTrong cảnh sống thanh nhàn ấy ngày ngày quan sát sự vật, quán chiếu tâm hồn 

di dưỡng tinh thần: 

 
53THoa mai bạc vì trăng tỏ,  

53TBóng trúc thưa bởi gió lay. 

 

53TMai bạc lạnh quen nhiều tháng tuyết,  

53TCúc vàng thêm đổi mấy phen hoa. 

 

53THoa nở luống hay tin gió,  

53TĐầm thanh còn thấy dáng trăng. 

 

53TSong bắc kia ai ngâm phiếm nguyệt,  

53TLầu Nam nọ khách chén vầy thâu. 

 

53TBến nguyệt thuyền lề hai bãi mía,  

53TAm mây cửa khép một cần nêu. 
 

50TDo hòa hợp với thiên nhiên, coi thiên nhiên là tri âm, tri kỷ, thiên nhiên là nơi 

giao cảm nên cũng qua thiên nhiên, nhà thơ gửi gắm niềm tâm sự. Đây chính là sự 

"khế hợp an vi" giữa nhà thơ với tự nhiên: 

54TPhong hưởng không trung vạn lại minh,  

54TTung tung tài báo thụ gian thanh.  

54TNgô đồng tích lịch sương thiên diệp,  

54TLô vĩ tiêu tao nguyệt ngũ canh.  

54TĐa thiểu chung sao sơn ngoại tự,  

54THữu vô châm hưởng thủy biên thành.  

54TKhởi lai thí quyển châu liêm khán, 



 

54TTuyết tịnh, tình di, Hà hán minh. 

 

53T(Tiếng gió vi vu trên không như hàng vạn ống tiêu thổi,  

53TTrong lùm cây nghe loảng xoảng như tiếng sắt, vàng kêu.  

53TNgô đồng rì rào, sương phủ ngàn lá ; 

53TLau sậy xào xạc, trăng chiếu năm canh. 

53TChuông đánh ở chùa núi khi nhiều khi ít; 

53TÂm vang tiếng chày từ thành bên sông lúc nghe lúc không. 

53TTa đứng dậy thử cuốn rèm châu nhìn xem, 

53TThì thấy tuyết tan hết, sao dời đổi, Ngân hà lấp lánh.) 

50T(Thu thanh thi) 

 

54TSóc phong liệp liệp tảo trần ai,  

 54THốt kiến thiên sơn tống vũ lai.  

54TNại lãnh phiên tùy vân tác trận,  

54TXuy hàn mật chuyển tuyết thành đôi.  

54TManh nha ám thổ đình tiền thảo,  

54TLậu tiết tiềm tri lĩnh thượng mai.  

54TNhất tự càn khôn khai tễ hậu,  

54TÁng nhiên vạn vũ diễm dương hồi. 

 

53T(Gió bấc thổi vù vù quét sạch bụi bặm, 

53TRồi bỗng thây từ dãy núi xa đưa mưa tới. 

53TMây gặp lạnh đỗ xuống nhiều trận, 

53TTuyết thổi rét lặng lẽ chuyển đến chất thành đống. 

53TCỏ trước sân kín đáo nhả mầm non, 

53TMai trên đỉnh núi ngầm biết đêm tàn. 

53TSau khi trời đất sáng sửa tạnh ráo, 

53TVũ trụ lại tươi đẹp đầy đặn như cũ.) 

50T(Đông vũ thi) 

 

54TNhất thiên tình tuyết chiếu lâu đài,  



 

54TYểu điệu thư đường tận nhật khai.  

54TNại lãnh nguyệt nga lâm kỷ án,  

54TXuy hàn phong hậu tảo trần ai.  

54TMai hoa điểm pha song tiền dịch,  

54TTrúc diệp nùng thiêm chưởng thượng bôi. 

54TChúng ký tâm dung, quy mặc tọa ;  

54TBác Sơn yên lũ nhiệm bồi hồi. 

 

53T(Khắp trời tuyết lạnh, ánh sáng chiếu lầu đài; 

53TNhà đọc sách vắng lặng, suốt ngày mở cửa. 

53TChịu rét mướt, nàng trăng vào chơi nơi bàn ghế; 

53TThổi hơi lạnh bà gió lo quét bụi bặm. 

53THoa mai lưa thưa nở ở khoảng vườn trước cửa sổ, 

53TLá tre làm chén rượu cầm trên tay thêm nồng. 

53TTâm hòa được mọi lẽ, ta về ngồi yên lặng; 

53TNghĩ đến Bác Sơn mờ sương khói, lòng những bồi hồi.) 

50T(Thư đường đông cảnh thi) 
 

50TNhững vần thơ ẩn sĩ của Nguyễn Bỉnh Khiêm bao giờ cũng nhẹ nhàng, thanh 

thoát niềm vui được sống theo lý tưởng sống thân thiện với thiên nhiên hòa hợp với 

thiên nhiên, cảm hứng thiên nhiên được lặp đi, lặp lại trong những bài thơ có cùng 

đề tài "Ngụ hứng": 

54TMịch đắc thôn khê địa nhất triền,  

54TNhàn lai ngô diệc lạc ngô thiên.  

54THiểu lâm thái phố sương niêm lý,  

54TDạ phiếm ngư cơ nguyệt mãn thuyền. 

 

53T(Tìm được một miếng đất ở cạnh con ngòi trong làng  

53TKhi thanh nhàn ta cũng vui với tính tự nhiên của ta  

53TBuổi sáng đến vườn rau, sương dính vào dép  

53TBan đêm chơi ở ghềnh xóm chài, trăng dại đầy thuyền.) 



 

50TTrong cảnh thanh nhàn, ông thấy công danh chỉ hệ lụy đến tấm thân, người 

sống nhàn là người vượt ra khỏi sự ràng buộc đó: 

54TCông danh bất hệ nhất hư chu,  

54TLiêu hướng điền viên mịch thắng du.  

54TTài cúc đình tiền vô tục khách,  

54TCán y thê ngoại hữu thanh lưu. 

 

53T(Công danh như con thuyền rỗng, chẳng buộc vào đâu,  

53THãy hướng về vườn ruộng mà tìm thú ngao du thắng cảnh.  

53TTrồng cúc ở trước sân, không có khách tục đến,  

53TGiặt áo ở ngoài khe, sẵn có dòng nước trong.) 

50TThiên nhiên nhàn ẩn của Nguyễn Bỉnh Khiêm là sự mở rộng tình cảm đến hết 

biên độ với những hình ảnh hết sức trong sáng, tươi đẹp. Đây là sự khế hợp giữa 

tâm và vật trong trạng thái vật ngã đồng nhất. 

50TĐó là tình cảm ấm áp, tâm hồn sáng trong, gắn bó giữa con người và cảnh vật 

một cách tự nhiên: 

53TNon nước có mùi lòng khách chứa,  

53TTrúc Mai làm bạn hứng thơ nồng. 

 

54TViễn san nhật khán cô vân trụ,  

54TXuân kính dạ huề mình Nguyệt quy. 

 

53T(Ban ngày ngắm đám mây trơ vơ dừng lại ở hòn núi xa,  

53TBan đêm dìu mặt trăng sáng về luống hoa xuân.) 

50T(Trung Tân quán ngụ hứng) 

 

50TLời thơ vui, có cái nhìn lạ mà đầy thú vị: 

54TThùy thức cầm trung hữu tuệ cầm,  

54TThiện tùy thâm ý lộng thanh âm.  

54THoãn ca nương tử hàm chu vẫn, 

54TGiải ngữ tiên lang khả thúy khâm. 



 

 

53T(Ai biết trong loài chim có con chim thông tuệ, 

53TKhéo bắt chước tiếng người mà hý lộng thanh âm. 

53TNhư cô nàng hát chậm rãi, ngậm điểm môi son, 

53TNhư chàng tiên hiểu tiếng nói, ngồi rủ vạt áo màu thúy. ) 

50T(Anh vũ) 

50TTrong đời sống thanh nhàn, thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm đôi khi có cả sự quyện 

hòa thiên nhiên, thơ, trà, rượu rất hay. Nhàn là một lạc thú trần gian, phải được tận 

hưởng. Đây là thú vui thanh cao, trong sạch mà mấy ai có được: 

53TRượu cảnh quê hương, nhặt chốc mòng,  

53TChiêm bao ngỡ đã tới non sông.  

53TTrà phơi, nước ghín bầu in nguyệt,  

53TMai rụng, hoa xoay bóng cách song.  

53TGió lật đưa qua trúc ổ,  

53TMây tuôn phủ rợp thư phòng.  

53TThức nằm nghĩ ngợi còn mường tượng  

53TRa hãy then cài ướm cửa thông. 

3.1.2. Chí thích nhàn dật và chiêm nghiệm nhân sinh: 

50TTheo Bùi Duy Tân: "Thơ trong Bạch Vân am thi tập trước hết là thơ của một 

con người nhập thế, hành đạo...Hành đạo là cao vọng nhưng không là âm hưởng đơn 

nhất trong thi phẩm. Bạch Vân am thi tập còn là tiếng nói của một cao sĩ ẩn dật... 

Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm: từ sự hiểu biết triết lý, kết hợp với sự suy 41T50Ttư 41T50Tvà thể 

nghiệm triết lý ấy trong đời sống xã hội, ông đã tìm ra một đáp số: sống theo lẽ tự 

nhiên, vui đạo trời, biết số mệnh, an nhiên, tự tại, lấy "nhàn" làm quan niệm nhân 

sinh thì yên ổn, thanh thản, có lạc thú, không phụ đạo, quên đời...Nhàn dật trong 

quan niệm trí thức thời trung đại ở nước ta có chỗ khác với ở Trung Quốc. Nó 

không đậm, thậm chí không có tư tưởng thoát ly xã hội. Nó chưa bao giờ là cứu 

cánh, mà chỉ là một lối sống, một cách ứng xử, một phương tiện thoát ly những ràng 

buộc danh lợi, để được sống lạc thiên, tri mệnh, khoáng đạt có lạc thú. Nó pha sắc 

thái Lão - Trang, Phật giáo nhưng Nho vẫn là chủ thể. Nhàn ở Nguyễn Bỉnh Khiêm 

cũng vậy. Khi ông quay lưng với công danh, sự nghiệp, với danh lợi bon chen, với 



 

thói đời đen bạc, mà vẫn 41T50Tưu 41T50Tthời mẫn thế, thi nhàn vẫn đậm khí vị của quan niệm 

"hành tàng", "xuất xử", "nguy bang bất nhập, loạn bang bất cư" của Nho học." 

[72.104,105,106,107] 

50TBùi Duy Tân: "Như nhiều nho sĩ ẩn dật, Nguyễn Bỉnh Khiêm hay nói đến chữ 

"nhàn"...ùng với "nhàn" thơ ông còn có các chữ: "tiên", "vô sự ", "lâng lâng", "tự 

tại"...là nội dung quan trọng trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm...ước vọng "nhàn, tiên, 

vô sự" trong thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm không phải là ước vọng của một người vô 

trách nhiệm. "Nhàn" không có nghĩa là lười nhác, "đắp tai cài trốc", ăn không ngồi 

rỗi. "Nhàn" có nghĩa là giữ cho tâm hồn lúc nào cũng ở trạng thái yên tĩnh trong 

trẻo, hài hòa. Là "tiên" không có nghĩa là thoát ly, ích kỷ, hưởng lạc. "Vô sự" không 

có nghĩa là không có việc, không quan tâm đến nhân tâm, thế sự. "Tiên, vô sự" có 

nghĩa là an nhiên, tự tại, không theo đuổi những việc đua chen danh lợi. "Nhàn, 

tiên, vô sự", xét đến cùng là giữ tròn thanh giá của mình trong thời loạn, là "lạc đạo 

vong bần" giữa những phần tử gian xảo đua chen danh lợi. "Nhàn, tiên, vô sự" là 

không để dục vọng xấu xa làm mờ ám lương tâm, làm vẩn đục tâm hồn, là không 

tham dự vào những hành động tội lỗi của kẻ đương quyền, là "khép cửa ải danh lợi 

ồn ào phiền não lại", không chịu dấn thân vào nguy cơ của giàu sang", vì "từ xưa lợi 

danh rút cuộc là mang lụy vào thân", vì "nẻo công danh thì có lụy, cho hay dầu có 

chẳng bằng chăng"..."[27.427,428,429] 

50TTrên cơ sở những khái niệm về "nhàn, tiên, vô sự" của GS Bùi Duy Tân vừa 

bàn, một lần nữa đi vào tác phẩm của Nguyễn Bỉnh Khiêm, ta có thể nhìn rõ diện 

mạo của tố chất ẩn sĩ trong thơ ông. Đó là bản chất thật của đời sống nhàn, đồng 

thời cũng là chí thích nhàn dật mà ông đã viết trong bài "Tựa Bạch Vân am thi tập". 

Đó cũng là một mảng đậm trong triết lý sống của thơ ông: 

53TTính thơ dại cũ hãy còn đeo,  

53TNẻo được nhàn thì kẻo có nghèo.  

53TBến nguyệt thuyền kề hai bãi mía,  

53TAm mây cửa khép một cần pheo.  

53TCá tôm tối chát bên kia bến,  

53TCủi đuốc ngày mua mé nọ đèo.  

53TKhách đến hỏi: nào song viết ?  



 

53TNửa rằng còn một túi thơ treo. 

50TTrong cảnh nhàn của mình, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã chọn một đời sống phủ 

nhận công danh, phú quý, lợi lộc để được an nhàn. 9T50TSống 9T50Tmột đời sống vui với đạo lý 

của một con người thấm nhuần tư tưởng trong sách vở thánh hiền, đồng thời cũng 

hiểu lẽ biến dịch ở đời. Cho nên, phải nói một điều là, chất ẩn dật trong thơ ông là 

sự phán ánh chân thật đời sống ẩn sĩ một cách thật giản dị của con người tâm thanh 

thản, thân trong sạch. Ông không nói điều đó nhưng thơ ông nội hàm lối sống đó: 

53TLẻ tẻ bên giang bảy tám nhà,  

53TThú nhàn mừng thấy bạn ngâm nga.  

53TThơ nên, ngồi đợi vừng đan quế,  

53TRượu chuốc, han thầm ngõ Hạnh Hoa.  

53TLục ỷ tiếng thanh đêm tựa ngọc,  

53TLan châu chèo vỗ, nước bằng là. 

50TVới tấm lòng son, ông đứng trên được mất, hơn thua, khôn dại...và nhẹ đường 

danh lợi để rẽ lối thênh thang vào con đường nhàn ẩn. Đây là con đường của người 

hiền, của bậc thánh từ ngàn xưa đã đi. Do vậy việc không chen chân vào chốn bụi 

trần của Nguyễn Bỉnh Khiêm là một tất yếu của việc chọn đường: 

53TĐược thua thấy đã ít nhiều phen,  

53TĐể rẻ công danh đổi lấy nhàn.  

53TAm Bạch Vân rồi nhàn hứng,  

53TDặm hồng trần vắng ngại chen. 

53TNgày chầy họp mặt hoa là khách,  

53TĐêm vắng hay lòng nguyệt ấy đèn.  

53TChớ chớ thờ ơ nhìn mới biết,  

53TDỏ thì son đỏ mực thì đen. 

50TTư tưởng đã thông suốt nên Nguyễn Bỉnh Khiêm trong tháng ngày ẩn dật 

thường hay nói đến "vô sự". "Vô sự" của ông là như thế nào? Bùi Duy Tân đã nói 

nhưng đó chỉ mới là khái niệm. Đến với những câu thơ ông, khái niệm này rõ ràng 

hơn và ý nhị vô cùng. Bởi vì "vô sự", không phải là thoát ly thế sự, bàng quan trước 

thế sự mà là đứng trên thế sự tầm thường, thô tục: 50T53TLòng vô sự, trăng in nước, Chữ rằng 



 

vô sự tiểu thần tiên, Vô sự thì tiên lọ phải tìm, Già vô sự ấy là tiên, Vô sự là hơn nọ ngọc 

vàng, Vô sự chẳng hơn có sự ru! Vô sự thì hơn kẻo phải lo.(Bạch Vân quốc ngữ thi) 

50TVà với "vô sự", ông mong ước được "yên đòi phận". Nói như vậy để thấy rằng, 

nếu ta nhìn con người, nhìn cuộc đời quá đơn giản, quá nhiệt tình dấn thân nhập thế 

mà không đứng trên tầm cuộc đời để nhìn cuộc đời, ta dễ rơi vào cái nhìn đơn giản, 

dễ rơi vào thất vọng, thậm chí rơi vào bi phẫn trước nhân tình, trước cái họa mất 

nước của triều đình như Khuất Nguyên chăng? Nếu không yên phận, thì thấy yên 

phận ở cách tiếp cận khác. Còn muốn được yên phận thì thấy thực chất trong cuộc 

đời, không dễ gì yên phận. Có đặt mình trong hoàn cảnh như vậy thì mới thấy "yên 

đòi phận" của Nguyễn Bỉnh Khiêm sâu sắc vô cùng: 50T53TYên đòi phận, dầu tự tại, Chim cá 

lội yên đòi phận, Dầu hay phận mảy, yên đỏi phận, Thanh nhàn ta miễn yên đòi phận, Yên 

phận thì hơn hết mọi điều.(Bạch Vân quốc ngữ thi) 

50TTừ đó ông ung dung, tự tại với đời sống của mình: 50T53TTự tại nào âu lụy đến mình, 

Dầu ta tự tại, mặc dầu ta, Yên đòi phận, dầu tự tại, Dầu ta tự tại, có ai han, Tự tại ngày qua 

mấy kẻ bằng, Ngoài năm mươi tuổi thân tự tại. (Bạch Vân quốc ngữ thi) 

50TNguyễn Bỉnh Khiêm mang tư thế một người ung dung tự tại, một triết nhân, 

một bậc thầy. Mặc dù ông không viết sách triết học nhưng chất triết lý trong thơ ông 

thật sâu sắc. Nhìn xem tự tại của ông thì cũng đã rõ tố chất ẩn sĩ trong ông. Tự tại là 

triết lý sống tự do cá nhân. Tự tại vốn là từ ngữ Phật giáo chỉ tình trạng không còn 

bị ràng buộc bởi phiền não, người tự tại là người đã nhiếp tâm, tâm không còn 

buông lung vọng động chạy theo sắc tướng, người tự tại là người đang có những 

phút giây an lạc trong đời sống hiện tại. Với Nguyễn Bỉnh Khiêm, tự tại không còn 

mang nội dung Phật giáo một cách hoàn toàn mà đã tiếp biến nhiều trên cơ sở tư 

tưởng Lão Trang, tự tại mang tố chất vô vi, thanh tĩnh. 

50TTừ đó ông thấy cuộc sống an nhàn của mình là một cuộc sống của người đạt 

cảnh giới của cốt cách một tiên ông nơi trần thế, được sống sướng như tiên, sướng 

bằng tiên: 

53TThanh nhàn dưỡng được tính tự nhiên,  

53TNon nước cùng ta đà có duyên.  

53TDắng dỏi bên tai cầm suối,  



 

53TDập dìu trước mặt tán sen.  

53TXuân về hoa nở mùi thơm nức,  

53TKhách đến chim mừng dáng mặt quen.  

53TChỗ ấy thanh nhàn được thứ,  

53TLọ là bồng đảo mới là tiên. 

50TTrong việc chiêm nghiệm nhân sinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm nhận thức không 

ngoài ý thức hệ Nho giáo, Lão Trang và Phật giáo. Ở đây, cách nhìn, cách cảm, cách 

nghĩ của ông mang phẩm chất đặc trưng của tư tưởng văn học trung đại. Ông thấy 

đời người nằm trong khuôn khổ của "được mất", "cùng thông" nối tiếp nhau trong 

sự biến dịch của vũ trụ: 50T53TĐường đời đừng lạ, có cùng thông, Được mất cùng thông nối tiếp 

nhau, Cùng thông được mất đều do số. (Bạch Vân Quốc ngữ thi) 

50TDo vậy, thái độ sống của ông là thản nhiên trước sự sống chết, được mất, cùng 

thông và coi thường mọi sự hơn thua ở đời, ông nhìn đời bằng con mắt của người 

đạt sinh và đạt quan: 

54TCùng thông giai hữu mệnh,  

54THưu quái sự đa vi. 

 

53T(Cùng thông đều có số mệnh cả, 

53TĐừng lấy làm lạ việc đời có nhiều điều trái ý.) 

50T(Giang lâu thu nhật hiểu vọng) 

 

54TLưỡng vong cùng đạt tứ du nhiên.  

54THưu luân đắc tán nhãn tiền sự 

54TThả tác an nhàn thế thượng tiên. 

 

53T(Quên cả hai sự cùng đạt, ý tứ thanh thản.  

53TThôi bàn việc được mất trước mắt,  

53TLại làm tiên an nhàn trên đời. ) 

50T(Tự thuật) 
 



 

50TÔng nhận thấy đời người ngắn ngủi, hữu hạn, không nằm ngoài vô thường, 

"sinh, trụ, dị, diệt" hay nói cách khác "sinh, lão, bệnh, tử" là lẽ tất nhiên không 

tránh khỏi: 

54THoa trung huyễn xuất Phật trung thân,  

54TMộ lạc triêu khai, cựu cánh tân.  

54TSắc tức thị không, không thị sắc;  

54TNhất chi hoán đắc kỷ phiên xuân. 

 

53T(Trong các loài hoa, hoa cẩn đỏ xuất hiện giã tạm như huyễn thân của nhà Phật, 

53TChiều rụng, sáng nở, cũ rồi lại mới. 

53TSắc tức là không, không mà là sắc ; 

53TThử hỏi một cành hoa đổi được mấy lần xuân?) 

50T(Hồng cẩn thi) 

 

50TBài thơ này gợi liên tưởng đến bài "Mộc cận" của Nguyễn Trãi: 

53TÁnh nước hoa in một đóa hồng,  

53TVẩn nhơ chẳng bén bụt là lòng. 

53TChiều mai nở, chiều hôm rụng ;  

53TSự lạ cho hay tuyệt sắc không. 

50TTrong "Độc Phật kinh hữu cảm" cái nhìn nhân sinh trong cõi vô thường này 

được nhìn lại một lần nữa để đi đến khẳng định mọi vật biến chuyển, tồn tại và mất 

đi theo vô thường là quy luật vận động của tự nhiên. Con người không thể cưỡng lại 

được vô thường thì chỉ có cách tốt nhất là không tham luyến, bám víu vào cái giả 

tạm nhất thời, cái hư ảo quanh mình để vun trồng mầm thiện: 

54TVăn thuyết như thiên thị Thích Ca,  

54TTùy duyên, công đức đẳng hà sa.  

54TVô cùng xuất một niên niên nguyệt,  

54TKỷ độ vinh khô thụ thụ hoa.  

54TThiên hạnh phú hiềm thiên cổ thiểu 

54TSố cơ bần hận nhất thân đa.  

54TTâm trung túng hữu nhàn điền địa 

54TVị tiễn kinh trăn, thực giấc hoa. 



 

 

53T(Nghe nói sánh ngang với trời ấy là Thích Ca, 

53TTùy duyên cửa chúng sinh mà giáo hóa, công đức nhiều như số cát ở sông Hằng. 

53TTừ năm này qua năm khác, trăng mọc rồi lặn không cùng tận ; 

53THết cây này đến cây kia, hoa tươi rồi khô biết bao lần. 

53TNgười may mắn được trời cho giàu có thì đến ngàn đời vẫn cho là ít, 

53TKẻ gặp vận số trắc trở bị nghèo khổ lại giận một thân mình cũng đã là 53T54Tnhiều. 

53TTrong lòng nếu có ruộng đất bỏ không, 

53TThì nên cắt bỏ những thứ cỏ gai mà trồng lấy hoa giác ngộ.) 
 

50TNgoài tư tưởng Phật giáo, trong cách nhìn nhân sinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng 

nhìn đời bằng con mắt Lão Trang,"nhân sinh như mộng", "dưỡng dụng", trí mưu lắm 

chẳng lợi gì, chỉ thêm khổ nhọc tinh thần mà thôi: 

54TPhú quý công danh đô thị mộng,  

54TCổ kim lai vãng kỷ hy nga. 

 

53T(Phú quý công danh đều là mộng cả, 

53TXưa qua nay đến, được mây buổi đẹp trời ?) 

50T(Bạch Vân am ngụ hứng) 

 

54TNhân xảo, ngã độc chuyết,  

54TThùy tri chuyết giả đức ?  

54TNgã chuyết, nhân giai xảo,  

54TThùy tri xảo giả tặc ? 

 

53T(Người xảo mà riêng ta thì vụng,  

53TAi biết vụng là đức ?  

53TTa vụng mà người thì đều xảo,  

53TAi biết xảo là giặc ? ) 

50T(Tân quán ngụ hứng) 

 

54TThánh viễn không ta đạo thất chân,  



 

54TTrí mưu tương thượng khổ lao thân. 

 

53T(Thánh nhân đã xa rồi, chỉ biết than suông cho đạo mất chân truyền,  

53TTrí mưu đều được chuộng, nên phải khổ nhọc tinh thần.) 

50T(Cảm 50T53Thứng) 

50TẨn giả Đào Uyên Minh, trong bài thơ "Quy điển viên 41T50Tcư" 41T50Ttừng nói: 50T54T"Thủ chuyết 

quy điền viên" 53T54T(Giữ vụng mà lui về ruộng vườn).50T53T Nguyễn Bỉnh Khiêm những ngày lui 

về ở ẩn cũng nói: 

54TVân am dưỡng chuyết tự an bần,  

54TĐắc táng kiêu nhiên phận ngoại thân. 

 

53T(Dưỡng dụng nơi am mây, tự an phận với cảnh nghèo, 

53TTấm thân ở ngoài chức phận nên ung dung không bận tâm về sự được mất.) 
 

50TTrước đó, hơn một ngàn năm, cao sĩ ẩn dật Đào Uyên Minh cũng tự nghiệm 

những điều về nhân sinh. Những chiêm nghiệm đó xuất phát từ hoàn cảnh xã hội 

thời ông, từ những điều ông quan tâm thuở thiếu thời, những điều ông học được và 

bản thân ông đã sống qua. Trong bài thơ "Nghỉ cổ": 

 
54TThiếu thời tráng thả lệ, Bất kiến tương tri nhân, 

54TVũ kiếm độc hành du. Duy kiến cổ thời khâu. 

54TThùy ngôn hành du cận ? Lộ bàn lưỡng cao phần, 

54TTrương 10T54TDạ 10T54Tchí U54T 54TChâu. 10T54TBá 10T54TNha dữ Trang Chu 

54TCơ thực Thú Dương vi, Thử sĩ nan tái đắc, 

54TKhát ẩm Dịch Thủy lưu Ngô hành dục hà cầu? 

 
53T(Thuở nhỏ khỏe và hăng, 

53TChống kiếm phiêu lưu một mình. 

53TAi bảo đi gần ? 

53TTừ Trương Dạ đến U Châu. 

53TĐói ăn rau vi trên núi Thú Dương, 

53TKhát uống nước sông Dịch Thủy. 



 

53TKhông gặp kẻ tri âm, 

53TChỉ thấy gò đống xưa. 

53TCạnh đường thấy hai ngôi mộ, 

53TĐó là mộ Bá Nha và mộ Trang Chu. 

53TKhó mà gặp lại được những con người như thế.  

53TTa còn phiêu lưu tìm cái gì ? 

50TNghỉ cổ là một hoài niệm nhân sinh, một niềm cảm thương thời thế, những con 

người tiết nghĩa nay không còn, ta còn phiêu lưu tìm cái gì ? Câu hỏi này nói lên thế 

giới tinh thần Đào Uyên Minh. Nương theo tinh thần ấy mà đi, sự chiêm nghiệm 

nhân sinh của ông là một sự đánh đổi để được sống đúng với mình, sống tự do, tự 

tại, tùy tâm sở dục. Vì suy cho cùng: 

53TCuộc đời như ảo mộng,  

53TCuối cùng thành hư vô. 

50T(Quy điền viên cư IV) 
 

50TXét những tháng ngày ẩn giả, Đào Uyên Minh từ trong cuộc sống điền viên, 

vui hưởng thái bình, đã hưởng niềm chí lạc của nhân sinh, chính là nhập vào cảnh 

giới "vật ngã lưỡng vong" (quên cả ta lẫn vật) mà tự đắc. 

3.1.3. Người ẩn sĩ có một đời sổng đẹp và có cả ưu tư lo nước thương đời: 

 

50TTrong "Ngũ Liễu tiên sinh truyện", với giọng văn khoáng đạt, tự nhiên, Đào 

Uyên Minh đã tự kể chuyện mình. Ở đây hình tượng người ẩn sĩ được xây dựng thật 

đẹp, thật gần với tố chất ẩn sĩ, với con người ẩn sĩ của ông. Đây là một áng văn hay, 

phong cách cực kỳ cô đọng và tinh luyện, khó mà phân tích thành lời. Xét về hình 

tượng người ẩn sĩ thì đây là một kiểu mẫu: "Ô 50T53Tng, không biết người đâu, cũng không rõ 

tên họ gì. Bên nhà có năm cây liễu, nhân lấy đó đặt tên ông. 

53TÔng nhàn tĩnh, ít nói, không ham vinh lợi, ưa đọc sách, không cần hiểu những chỗ nhỏ 

nhặt; mỗi lần hội ý được điều gì thì vui vẻ quên ăn. 



 

53TTính thích ham rượu, nhưng nhà nghèo, không có được thường; người thân biết như 

vậy, có khi bầy rượu mời ông; ông lại uống hết, kỳ say mới thôi, say rồi thì về, không còn 

bịn rịn chi cả. 

53TTường vách tiêu điều, không đủ che mưa nắng; bận áo cụt vá, bầu giỏ thường rỗng mà 

vẫn vui. 

53TÔng thường làm văn để tiêu khiển và tỏ chí mình. Hay dở không màng, cứ vậy mà trọn 

đời. 

53TKhen rằng: 

53TKiềm Lâu nói: "Không đau đáu lo cảnh nghèo hèn, không vội vàng mưu cảnh giàu 

sang". Ngẫm lời ấy cũng như bậc người này? Nhắp rượu ngâm thơ để vui chí mìmh, dân đời 

Vô Hoài đó ư ? Dân đời Cát Thiên đó ư ? " 50T53T[33.177,178]. 

50THình tượng người ẩn sĩ này đã để lại một dấu ấn trong văn học Việt Nam. 

Chuyện kể rằng: Vũ Duy Thanh, người làng Kim Bồng, huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình; đỗ Bảng nhãn năm Tự Đức thứ tư, làm quan tới chức Quốc tử giám tế tử. 

Một hôm nằm mơ gặp Đào Uyên Minh. Trong mơ của Vũ Bảng nhãn gặp Ngũ Liễu 

tiên sinh. Cả hai có cuộc đối thoại thú vị: "Học giả họ 9T50TVũ 9T50Tgạn hỏi thi sĩ họ Đào; 

"Bọn hậu sinh thường ngày luôn 9T50Tlưu 9T50Tý tới văn tự của tiên sinh...nhưng (một số bài) 

vẫn bàn bạc xôn xao, chưa từng được giải đáp, mong tiên sinh hãy khai thông bế tắc 

cho mọi người". Nghe vậy, Đào Tiềm "cả cười" nói: "Tôi thường ngày đọc sách 

không bao giờ đi đến chỗ hiểu nó tới cùng, làm văn cũng vậy, đó là cái sáo của văn 

chương, ông chả cần hỏi". Tuy nhiên, 9T50TVũ 9T50TDuy Thanh vẫn cứ nằng nặc đòi giải đáp. 

Đào Tiềm "xịu mặt" nói, và đây hàm ý của ông được bộc lộ: "Tôi đã giải đáp rồi mà 

ông không hiểu chăng ? "Điểu thất" trong kinh Thi, "Xa quỷ" trong kinh Dịch, "Bỉ 

phi" của Khuất Nguyên, "Cô dịch" của Trang Tử, ông cho là sự thực chăng? 

"[63.104,105]. 

50TTất nhiên, đây là một câu chuyện tưởng tượng để nói một vấn đề mỹ học, một 

vấn đề thuộc về hư cấu nghệ thuật. Nhưng nó được dẫn ra ở đây để thấy rằng, văn 

chương ẩn sĩ Đào Uyên Minh chẳng những có ảnh hưởng lớn đến văn chương nhàn 



 

ẩn mà học phong Đào Uyên Minh cũng ảnh hưởng đến các học giả của ta. Rất tiếc là 

chúng ta có quá ít tài liệu để tìm hiểu ông một cách có căn cơ hơn. 

50TTác phẩm "Sống đẹp" của Lâm Ngữ Đường, "Một người yêu đời: Đào Uyên 

Minh", có những nhận xét rất xác đáng về một người kiểu mẫu yêu đời hoàn toàn có 

giá trị để làm nên hình tượng ẩn sĩ tiêu biểu như là sự kết tinh văn hóa Trung Hoa: 

"Gần hai thế kỷ, chủ nghĩa lãng mạn trong văn học và triết học nhàn tản của Đạo 

giáo phối hợp với triết học tích cực của Khổng giáo mới sản sinh được một nhân 

cách như vậy. Trong con người ông, ta thấy triết học tích cực mất tính cách tự mãn, 

tự đại, triết học lánh đời mất tính cách chống đối chua chát, và lần đầu tiên, sự minh 

triết của loài người đạt tới mức thành thực hoàn toàn trong một tinh thần trào lộng 

mà khoan hòa...Ông đã đạt được sự điều hòa tâm linh đó nên không có một chút 

xung đột nội tâm, và đời sống của ông tự nhiên như thơ của ông vậy...Có người cho 

rằng Đào Uyên Minh chủ trương "lánh đời", nhưng không phải vậy. Ông lánh chính 

trị (xã hội phong kiến đại sĩ tộc thối nát thời bấy giờ - ĐNC thêm vào) chứ không 

lánh đời. Nếu ông là một nhà luân lý thì ông đã xuất gia làm hòa thượng rồi. Nhưng 

ông yêu đời lắm nên không muốn lánh đời. Ông coi tình vợ chồng, cha con không 

phải là hư ảo; những cành lá rủ trong vườn của ông, và mấy gốc tùng mà ông rất 

thích kia, cũng không phải là những vật hư ảo; vì ông là người cận tình hợp lý nên 

ông quyến luyến với người và vật. Do thái độ yêu đời, thái độ tích cực mà hợp lý 

đó, ông mới cảm được một sự điều hòa đặc biệt nó hiển hiện trong thi ca ông. Ông 

sinh trên cõi trần, thuộc về cõi trần, cho nên không lánh cõi trần mà muốn: 

53T...lúc chiều trời êm ả, 

53TViệc điền viên vất vả mà vui, 

53TLên cao hát một tiếng dài, 

53TXuống dòng nước chảy ngâm dài bốn câu. 

50TÔng vui vẻ trở về cảnh điền viên gia đình. Như vậy kết cục là một sự hòa hợp 

với thiên nhiên, với đời sống, chứ đâu phải là một sự phản kháng." [17.119,126]. 

50TĐinh Gia Khánh viết trong "Nguyễn Bỉnh Khiêm và tấm lòng lo trước thiên hạ 

đến già chưa nguôi" đã so sánh giữa Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Trãi để nhận 

thấy những phẩm chất tốt đẹp của người trí thức phong kiến Việt Nam trong thái độ 

"xuất xử", "hành tàng". Qua so sánh này, nhà nho ẩn sĩ Việt Nam, thêm một lần 



 

được nhìn lại để hiểu được rõ hơn, đúng đắn hơn: "Hành hay tàng, xuất hay xử tùy 

theo thời thế. Nhưng dẫu hành hay tàng thì người trí thức chân chính vẫn "hậu lạc 

tiên ưu". Nguyễn Trãi hành nhiều mà tàng ít, xuất nhiều mà xử ít. Nguyễn Bỉnh 

Khiêm thì trái lại. Đó là do hoàn cảnh khác nhau. Nhưng phẩm chất hai người có 

chỗ giống nhau: lo cho đời mà không lo cho mình, lo trước thiên hạ, vui sau thiên 

hạ. Vì Nguyễn Trãi có dịp thi thố tài năng, làm nên sự nghiệp lớn, cho nên người ta 

cũng quên rằng ông hay nói chữ nhàn. Vì Nguyễn Bỉnh Khiêm không gặp thời, 

không thi thố được hoài bão kinh bang tế thế và chủ yếu sống ẩn dật ở quê nhà, cho 

nên người ta chú ý đến chữ nhàn trong thơ ông. Nhưng cả hai nhân vật ấy, "nhàn" 

đều không hề có nghĩa là ít việc, là được nghỉ ngơi. Và nhàn tâm cũng không hề đối 

lập với tiên ưu. Cho nên nhàn, xét cho kỹ, là thái độ sống bình dị, an nhiên, vững 

vàng, trong sạch, không tham công danh phú quý, không để cho hình dịch (tức là sự 

chăm lo phục vụ cho hình xác, cho sự ham muốn tầm thường) làm cho vất vả quay 

cuồng. Ngày nay, chúng ta không hiểu chữ nhàn theo nghĩa ấy nữa và chúng ta cũng 

không tu dưỡng theo lối tu dưỡng của Nguyễn Bỉnh Khiêm nữa. Nhưng cần thấy 

rằng quan niệm về chữ nhàn của ông gắn với quan niệm về một phẩm chất cao khiết 

trong xã hội mà ông cho là đục lầm, về một thái độ tự chủ trong một cõi đời mà ông 

cho là hỗn loạn, về một chỗ đứng vững vàng trong một thời thế mà ông cho là đảo 

điên. Đó chính là đạo lý của người trí thức có tâm huyết ngày xưa muốn tự giữ 

mình, muốn tự trọng khi đã phải chấp nhận sự bất lực trong việc cải tạo hoàn cảnh, 

khi đã phải than rằng: 

53TGiúp nước thương dân chưa thỏa lòng ta thuở trước,  

53TBăn khoăn rất thẹn già không có tài." 

9T[61.278, 279] 

50TBùi Duy Tân "Thơ chữ Hán Nguyễn Bỉnh Khiêm" đã viết: "Nguyễn Bỉnh 

Khiêm muốn "tiên 9T50Tưu, 9T50Thậu lạc" đến trọn đời, ngay cả những năm tháng thoái hưu. 

Quan niệm "tiên 9T50Tưu, 9T50Thậu lạc" và cả niềm "ái 9T50Tưu 9T50Tvằng vặc", lòng "ưu thời mẫn thế" 

không mâu thuẫn với lối sống ẩn dật. Phan Huy Chú nhận định "Ông rong chơi nhàn 

nhã hơn bốn mươi năm, mà không ngày nào quên đời, lòng lo đời, thương đời, thể 

hiện ra văn thơ". Niềm ưu ái trong Bạch Vân am thi tập vừa là sự thụ cảm trên tinh 

thần tự nhiên của nhà nho, vừa là tấc lòng, là tâm huyết của một nhân cách lớn đối 

với dân, với nước, với đời... 9T50T" [ 72.107]. 



 

3.2. Kiểu mẫu nghệ thuật của văn chương ẩn dật:  

3.2.1. Chất bình đạm, tự nhiên mà đậm đà: 

50TChất bình đạm, tự nhiên mà đậm đà trong thơ Đào Uyên Minh trước hết xuất 

phát từ học vấn của ông. Bên cạnh đó là phẩm cách và đời sống nhà thơ trước cuộc 

sống thường nhật và kinh nghiệm thiết thân khi thi nhân tự nói về mình, đã khiến 

cho người và thơ hòa làm một. Chu Quang Tiềm: "Luận về thơ Khương Bạch 

Thành" nổi rằng: "Cái gì người ta nói quá dễ dàng ta lại ít nói đến, cái gì mà người 

ta nói có vẻ khó khăn hay nói đúng hơn là khó diễn đạt, ta lại nói như dễ dàng, hay 

là diễn đạt trôi chảy". Người ta nói dễ mình ít nói tức là đi từ chỗ khó đến chỗ nhập 

diệu, nói dễ dàng điều người ta nói khó là đã đạt đến chỗ nhập diệu giản dị. Như nói 

về phương diện thơ Đào Uyên Minh, Tô Đông Pha và Viên Tử Tài là những tác 

phẩm có thể nói là giản dị, nhưng xét về phẩm cách của thơ thì mỗi người một khác. 

Đào Uyên Minh lấy việc tu dưỡng tính tình làm căn bản công phu, thơ ông đúng như 

Khương Bạch Thành từng nói: Văn chương lấy cái văn làm đẹp, làm hay, chứ không 

phải dùng văn làm cho khéo cho bóng bẩy. (Nghĩa là cái hay cái đẹp có tính cách tự 

nhiên chứ không phải tô điểm trau chuốt). Đó mới là tác phẩm của bậc thánh. Tô 

Đông Pha thì từ chỗ khó tiến dần đến bình dị, cho nên tuy là bình dị nhưng không 

phải hời hợt, còn thơ Viên Tử Tài hạ bút là bình dị, nên hóa ra chỉ đứng hàng hạ 

thừa còn họ Đào, họ Tô mới là thượng thừa vậy." [57.46]. 

50TTrương Chính: "...các nhà thơ khác gọt đẽo câu thơ hòng che lấp chỗ trống 

rỗng về nội dung. Còn Đào Tiềm, thì cuộc sống bản thân đã phong phú, những điều 

từng trải cũng nhiều, ông không thiếu đề tài, cũng không cần gọt đẽo lời văn. Thơ 

ông mộc mạc, giản dị, tự nhiên như nói ra là thành thơ. Hình ảnh trong thơ cũng là 

hình ảnh trong cuộc sống hàng ngày, trong cảnh vật xung quanh, hơn nghìn năm sau 

đọc còn thấy phong vị. Tô Thức đời Tống khen hai câu: " 50T53TRuộng phẳng gió xa tới. Mạ 

tốt cũng xanh rờn 50T53T" trong bài "Đầu xuân quý Mão ở giữa ruộng vườn mà nhớ chuyện 

xưa", nói rằng: "không phải là người cày đôi làm cỏ thời xưa (chỉ Trường Thư, Kiệt 

Nịch là hai ông già vác cào cỏ trong sách Luận ngữ) thì không sao nói được". Nghĩa 

là khen lời thơ chân thực, có kinh nghiệm sống mới viết được. Một nhà phê bình 

khác (Vương Kỳ đời Minh) bổ sung: “Thơ Đào Uyên Minh đạm bạc, không phải là 



 

không gọt giũa. Chính là gọt giũa đến mức tự nhiên, cho nên người đọc chỉ thấy sự 

tuyệt diệu ở chỗ đạm bạc mà không thấy vết tích của sự gọt giũa". Xưa nay Văn 

chương hay đều như thế cả." [48. 111]. 

50TNgòi bút của Đào Uyên Minh sở dĩ bình đạm, tự nhiên, không cầu kỳ, không 

nhiều điển, thú vị mà đậm đà là vì ông viết chân thật. Kinh nghiệm sống lâu năm ở 

nông thôn, sống gần người lao động, quen việc đồng áng cộng với nhân cách giản 

phác hồn nhiên làm thơ ông có sức sống hơn rất nhiều so với thơ ca đương thời. Đào 

Uyên Minh không chỉ thành công với thơ điền viên mà những bài thơ tả cảnh thiên 

nhiên, ông cũng có những nét độc đáo riêng. Nếu đem so sánh thơ Đào Uyên Minh 

với các nhà thơ ẩn sĩ cùng thời thì nét nổi bật của thơ Đào Uyên Minh là ý tứ đến 

không cùng, nhưng ngôn từ thì chắc chắn, từ ông dùng rất đắc, hình ảnh ông dùng 

rất đạt. Như người ta thường khen: 

53TThái cúc đông ly hạ,  

53TDu nhiên kiến Nam Sơn. 

50TNếu thay từ "kiến" bằng "vọng", "khán" thì câu thơ trở nên thô kệch, ý nghĩa 

trở nên tầm thường, câu thơ sẽ bị hỏng vì nó không toát lên được cái hồn của Đào 

Uyên Minh vì không phải là ngắm, là xem, là trông Nam Sơn mà là thấy Nam Sơn. 

Thấy Nam Sơn là đạt đến vật ngã đồng nhất. 

50TTô Đông Pha nói: "Thơ Đào Tiềm "Hái cúc dưới bờ đông, Chợt đâu thấy núi 

Nam". Trong khi hái cúc ngẫu nhiên thấy núi Nam. Lúc đầu không dụng ý mà ý và 

cảnh cùng gặp mhau. Thích thú thật."[Tác phẩm mới số 41 -1974 trang 89]. 

50TCâu thơ: 

54TKỳ trung hữu chân ý,  

54TDục biện dĩ vong ngôn. 

50TLà hai câu đạt đến cái thần của thơ, nó phản ánh quan niệm thơ "ý tại ngôn 

ngoại" (ý ở ngoài lời) hay nói cách khác, lời không nói hết ý. Điều này trong thiên 

"Văn tâm điêu long - Vật sắc", Lưu Hiệp đã nói: "Đặc điểm của vật tuy nhiều nhưng 

chọn lời nói thì nên gọn...Đặc điểm của vật có nói được hết mà tình còn chưa được 

nói hết, thì cho người ta hiểu rồi sẽ cảm thông được". Chung Vinh cũng từng nói: 

"Văn đã hết mà ý còn dư, đó là hứng ". 



 

50TNhư bài "Quý Mão tuế thập nhị nguyệt trung tác dữ tòng đệ Kính Viễn" chỉ hai 

câu thơ, mười chữ thôi mà một bức tranh được vẽ lên, bằng sự cảm nhận thính giác 

và thị giác, màu sắc hiện ra, tuyết nhẹ rơi thật là đẹp và cũng thật là nhẹ nhàng như 

cái gì đến thì sẽ đến, không cần phải hoảng hốt, âu lo. Nó đến tự nhiên như tự nhiên 

đang có: 

53TLắng tai không nghe tiếng,  

53TTrước mắt trang một màu. 

50TVương Quốc Duy trong luận điểm về "tạo cảnh" và "tả cảnh" đã chỉ ra rằng, dù 

là coi trọng cái tạo cảnh thì vẫn coi trọng cái tả cảnh, chúng đều là "cầu tự nhiên", 

phục tùng "phép tắc tự nhiên", không thể làm trái với quy luật của tự nhiên được. 

Điều đó chứng tỏ, ông thừa nhận rằng văn nghệ bắt nguồn từ cuộc sống.Và ông đã 

nói "ngũ ngũ đô tại mục tiền, tiện thị bất cách" (lời lời như ở trước mắt, đó là không 

cách), ông chứng minh thơ Đào Uyên Minh là không cách. Lý do không cách trong 

thơ của Đào Uyên Minh vì phần lớn ông dùng lời lẽ của người làm ruộng (điền gia 

ngữ) chất phác, tự nhiên, xưa nay đều được mọi người truyền tụng, như bài "Quy 

khứ lai từ”, “Quy điền viên cư”, “Vịnh bần sĩ”, “Di cư”... 

50TThơ chữ Hán của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong "Bạch Vân am thi tập", khi nói về 

đời sống nhàn dật, thường thì lời thơ đơn sơ, tình ý chân thành, chứa chan thi vị và 

ý vị của chất ẩn sĩ, bình đạm, tự nhiên, đậm đà mà sâu lắng của tâm hồn vượt lên 

trên thế tục. Thơ ông thanh thoát không khác gì những bài thơ tả cảnh điền viên 

trong thơ Đào Uyên Minh. Phan Huy Chú trong "Lịch triều hiến chương loại chí" 

(Văn tịch chí) đã nhận định về thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm như sau: "Đại để thanh sái 

hồn nhã, hữu tự nhiên ý thú" (Đại để thanh tao, tiêu sái, hồn hậu, phong nhã, có ý 

thú tự nhiên )." [30.168 ]. 

50TThơ chữ Nôm, tập "Bạch Vân quốc ngữ thi" theo nhiều nhà nghiên cứu là sự kế 

thừa và phát huy thơ Nôm Nguyễn Trãi, Hồng Đức nhưng có lẽ thành tựu lớn nhất, 

mang đậm phong cách Nguyễn Bỉnh Khiêm là những bài thơ Nôm nói về cảnh nhàn, 

đời sống nhàn của ông nhàn. Theo Hà Như Chi: "Bạch Vân am chính là nơi nảy nở 

của một tâm hồn tiêu sái tự nhiên, ưa điều lành, ghét điều dữ, trọng đạo đức nhân 

nghĩa, chuộng cuộc sống hiền hòa, biết an phận, yêu mến cỏ hoa, cảm thông với trời 

đất vạn vật. 



 

50TCảnh đơn sơ, cuộc sống đạm bạc, tâm hồn thanh cao, cái nhàn của cụ Nguyễn 

Bỉnh Khiêm vì thế đã thành cái nhàn lý tưởng. Đó cũng là cái nhàn kiểu mẫu, vì nói 

đến nhàn ta phải nhớ đến cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm." [61.472] 

50TGS Lê Trí Viễn đã nhận xét về nghệ thuật trong Bạch Vân quốc ngữ thi của 

Nguyễn Bỉnh Khiêm: "Ngôn ngữ Bạch Vân quốc ngữ thi đã có tính cách cổ điển: lời 

văn có vẻ mộc mạc nhưng giản dị, rõ ràng, đặc biệt ít dùng chữ Hán, rất nhiều tiếng 

thông thường và nhất là tiếng nói nhân dân... Riêng tục ngữ, thành ngữ, tiếng đệm 

đem dùng rộng rãi và vào những trường hợp rất thích đáng, làm cho câu thơ trở nên 

sinh động... Một điều đáng chú ý nữa là thể lục ngôn..."[61. 480]. 

50TTừ đó một lần nữa cho ta thấy dấu hiệu nghệ thuật của thơ ca ẩn dật là chất thơ 

bình đạm, tự nhiên mà đậm đà. Thơ là người ẩn sĩ và tâm hồn ẩn sĩ là chất thơ. 

3.2.2. Sắc thái trữ tình ẩn dật: 

50TTrong nhiều bài thơ chữ Hán cũng như chữ Nôm, Nguyễn Bỉnh Khiêm, với 

nhiều năm sống đời ẩn 41T50Tcư 41T50Tđã để lại trong sáng tác của ông những hình ảnh vừa ước 

lệ, tượng trưng trong thơ chữ Hán, vừa hiện thực,vừa lãng mạn thấm đượm chất trữ 

tình ẩn dật trong thơ chữ Nôm. Đó là tình cảm hứng thú với đời sống ẩn dật: 

 
54TKhuyết bắc hưu thướng thư, Báo hỷ thời chiêm thước, 

54TKhê tuyền mịch cựu cư. Thừa nhàn nhật điếu ngư. 

54TTùng thanh phong ngoại tế, Giang sơn chân hữu vị, 

54TTrúc ảnh thủy biên sơ. Ngô điếc ái ngô lư. 

 

 

53T(Từ khi thôi dâng thư nơi cửa cung phía bắc, 

53TTa lui về tìm chỗ ở cũ bên suối khe. 

53TNơi đây có tiếng tùng thì thào ngoài gió, 

53TVà bóng trúc lưa thưa ven sông. 

53TKhi thì xem chim thước báo tin mừng, 

53TKhi lại thừa nhàn ngồi câu cá, 

53TNúi sông thật có ý vị, 



 

53TKhiến ta cũng yêu mái nhà tranh của ta.) 

50T(Khiển hứng) 

Ẩn sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm sống đời bình thản như ngày nào Đào Uyên Minh về ở ẩn 

vẫn yêu ngôi nhà của mình và sắc thái trữ tình của bậc cao sĩ vẫn là dưỡng vụng, an bần, vô 

sự: 

54TVân am dưỡng chuyết tự an bần,  

54TĐắc táng kiêu nhiên phận ngoại thân.  

54TU kính hữu hương hoa thị khách, 54T  

54TNhàm môn vô sự thảo thường xuân. 

 

53T(Dưỡng vụng nơi am mây, tự an phận nơi cảnh nghèo, 

53TTấm thân ở ngoài chức phận nên ung dung không bận tâm về sự được mất. 

53TLối di vắng vẻ phảng phất mùi hương hoa là khách;  

53TCửa nhàn vô sự, cỏ cây luôn tốt tươi.) 

50T(Tân quán ngụ hứng VII) 

Trong "Bạch Vân quốc ngữ thi tập", sắc thái trữ tình được thể hiện với tấm lòng yêu 

thiên nhiên, ưu quốc ái dân của nhân vật trữ tình và trở đi trở lại với hình ảnh đọc sách, 

ngâm thơ, uống rượu, tưới cúc, vun thông, hâm chè, nhóm lửa...trong cảnh gió mát trăng 

thanh...Lòng yêu đời, yêu những con người đạo đức thanh cao, giấu nụ cười kín đáo mỉa 

mai thói đời đen bạc, yêu thiên nhiên đã gợi nên sắc thái trữ tình ẩn dật. Nhưng nếu chỉ có 

thế thì chưa đủ, sinh hoạt thường nhật trong thơ bây giờ là con người Việt Nam, đời sống 

Việt Nam mang đậm phong vị làng quê với tình cảm thiết tha: 

53TThèm nỡ phụ canh cua rốc,  
53TLạnh đà quen đắp ổ rơm. 
 
53TLạnh thuở đông, hằng nhớ bếp,  
53TNóng mùa hạ, kẻo đắp chăn. 
 
53TNhá rau lại tiếc mùi canh ngọt,  

53TNếm ếch còn thèm có giống măng. 
 
53TRuộng thời hai khóm đất con ong,  
53TThầy tớ cùng cày kẻo muộn mòng. 



 

 
53TBếp chè hâm đã, sôi măng trúc,  
53TNương cỏ cày thôi, vãi hạt bông.  
53TCửa vắng ngựa xe không quýt ríu,  
53TCơm no tôm cá kẻo thèm thuồng. 
 

Cuộc đời Đào Uyên Minh và toàn bộ sáng tác văn học của ông là những trang đời 

tuyệt đẹp. Điều đáng quý ở thơ ông không chỉ là chất bình đạm, tự nhiên, chân thật, đậm đà 

ý vị mà còn là vẻ đẹp của đời sống thường nhật, kinh nghiệm thiết thân của nhà thơ khi tự 

nói về mình đã khiến cho người và thơ hòa làm một. Trong thơ Đào Uyên Minh có cả triết 

lý "người cùng thì thơ mới hay". Bởi vì ông là người có tiết tháo của kẻ sĩ. Trong bài "Ẩm 

tửu II", ông đã viết: 

54TBất lại cố cùng tiết, 

54TBách thế đương thày truyền. 

 

53T(Không dựa vào cái khí tiết cố cùng,  

53TTrăm đời đi qua lấy gì truyền lại.) 

Không phải trăm đời nữa mà cho đến nay, đã hơn ngàn đời, thơ ông còn ám ảnh, còn 

là nỗi niềm trăn trở, thao thức. Nguyễn Bỉnh Khiêm nhiều lần nói đến ông như đã trình bày 

ở trên. Ngô Thì Nhậm, một nhà nho lỗi lạc, một con người tinh thông Nho, Phật, Đạo khi 

viết về Đào Uyên Minh vẫn với một ân tình thiết tha: 

54TKhuyến quân thả phủ Uyên Minh cầm, 

54TĐình tiền oanh yến giai tri âm. 

 

53T(Khuyên anh hãy vỗ cái đàn cầm của Đào Uyên Minh,  

53TOanh yến trước sân đều là bạn tri âm.) 

Nguyễn Khuyến cũng nhắc đến ông khi bày tỏ nỗi niềm " xuất xử " với những câu 

như: 

54TNguyện phóng Uyên Minh tam kính hoàn. 

 

53T(Xin tha cho Uyên Minh về với ba luống cúc) 

 



 

54TLão hưu mạc hận thân bằng thiểu,  

54TBành Trạch tương tri chị tố cầm. 

 

53T(Tuổi già về nghỉ chớ phàn nàn về chỗ ít bè bạn, 

53TOng Bành Trạch xưa chỉ thân với một cây đàn không dây.) 

 

53TNhân hứng cũng vừa toan cất bút,  

53TNghĩ ra lại thẹn với ông Đào. 

Trong "Khải trai thi đàm", Trương Khiêm Nghi, người đời Thanh có nói: "Đào thi cú 

cú cận nhân, khước tự tự cao diệu, bất thị công phu, diệc bất thị ngộ tính, chỉ duyên hung 

khâm hạo đãng, sở dĩ tri siêu tuyệt" (Thơ họ Đào câu nào cũng gần gũi, mà chữ nào cũng 

cao xa kỳ diệu, không phải công phu cũng không phải ngộ tính, chỉ vì lòng dạ bao la rộng 

lớn cho nên biết được những điều siêu tuyệt). Nhận định vừa nêu, rõ ràng đã nói đúng thực 

chất thơ Đào Uyên Minh. Có lẽ như vậy nên thơ ông đã được người đọc sách hàng ngàn 

năm nay ngưỡng mộ. Người ta ngưỡng mộ đời ông, thơ ông và cả cái sắc thái trữ tình trong 

ông. 

Thơ Đào Uyên Minh không chỉ "vật ngã đồng nhất" mà cả "cảnh tình cũng đồng nhất". 

Con người Đào Uyên Minh thế nào thì thơ ông thế ấy: 

53TTrước những khổ đói dài, Nhiều điều thẹn trong bụng. 

53TQuầng cày học võng lọng. Âu phải giữ giá mình, 

53TTiết tháo chẳng giữ xong, Phủi áo về cho chóng. 

53TÁo cơm vẫn lúng túng. Ngày tháng lặng lờ trôi, 

53TGiữa tuổi gần ba mươi, Lại một kỳ vừa đúng. 

50T(Ẩm tửu XIX) 

Không cần bình nhiều, cũng không phải nói nhiều, từ những câu chữ ấy đã cho ta 

chiêm nghiệm trọn vẹn một Đào Uyên Minh. Hoặc những gian nan, hoạn nạn trong những 

năm tháng ẩn cư: cháy nhà, ăn xin, Đào Uyên Minh vẫn là Đào Uyên Minh. Trong thơ, nhân 

vật trữ tình đứng trên nghịch cảnh, khó khăn mà ung dung, thanh thản: 

54TTai hỏa lũ phần như,  Hạ nhật trường bảo cơ,  

54TMinh vực thứ trung điền.  Hàn dạ vô bị miên.  

54TPhong vũ tung hoành chí,  Tháo tịch 3T54Ttư 3T54Tkê minh,  



 

54TThu liêm bất doanh triền.  Cập thần nguyện ô thiên 

 
53T(Hỏa hoạn mấy phen thiêu,  

53TSâu rầy phá lúa nhiều.  

53TMưa gió ào ào tới,  

53TThu hoạch chẳng bao nhiêu. 

53TBụng đói meo ngày hạ,  

53TChăn thiếu lạnh đêm đông.  

53TĐến chiều mong tối xuống,  

53TGần sáng ngóng hừng đông.) 

 

54TCơ lai khu ngã khứ,  

54TBất tri cánh hà chi.  

54THành hành chánh 3T54Ttư 3T54Tlý,  

54TKhấu môn chuyết ngôn từ  

54TChủ nhân giải 3T54Tdư 3T54Tý,  

54TDi tặng khởi 3T54Thư 3T54Tlai ? 

54TĐàm hài chung nhật tịch 

54TThương chí triếp khuynh bôi  

54TCảm tử phiếu mẫu huệ,  

54TQuỷ ngã phi Hàn tài.  

54THàm chức tri hà tạ,  

54TMinh báo dĩ tương di. 

 

53T(Đói tới khua ta ruổi,  

53TKhông biết ghé nhà ai.  

53TLê bước tới làng ấy,  

53TGõ cổng chẳng nên lời.  

53TChủ nhân hiểu ngay ý,  

53TTiền gạo ắt cho rồi. 

53TCười đùa mãi đến tối,  

53TChén tới là cạn ngay.  

53TPhiếu mẫu cảm đại đức,  

53THàn Tín thẹn không tài.  

53TBiết làm sao cảm tạ,  

53TBáo đáp xin hẹn ngày.) 
 

Lại như trong bài "Độc Sơn hải kinh I" và "Quy điền viên cư I" là những bài tuy nói 

cảnh thiên nhiên và hoàn cảnh sống của nhà thơ, chỉ một vài câu thôi mà con người Đào 

Uyên Minh hiện lên từng hoạt động, từng giọng nói tiếng cười. Phải nói thơ Đào Uyên 

Minh đậm sắc thái trữ tình ẩn dật: 

53TCấy cày xong đâu đấy,  

53TGiở sách ra ngâm nga. 

Sơn hải kinh là quyển sách có nội dung về địa lý và du lịch sớm nhất của Trung Quốc, 

nhà thơ đã đi du lịch bằng sách và đi bằng trí tưởng tượng của một hồn thơ dào dạt. 

53TSân ngoài không mảy bụi,  

53TNhà rỗng thừa thảnh thơi. 
 



 

Thời gian nhàn ẩn là thời gian làm mà không làm, nghĩ mà không nghĩ. Ai đã từng 

được sống những phút giây như thế mới thấy được hết ý vị của cảnh nhàn. 

3.2.3. Không gian và thời gian nghệ thuật trong văn chương ẩn dật: 

Trần Đình sử khi viết về không gian và thời gian trong thơ ca trung đại đã nêu khái 

niệm cơ bản sau: "Thời gian, không gian là hình thức tồn tại của thế giới, của cuộc sống con 

người. Do vậy mọi cảm nhận về tồn tại của con người đều gắn liền với cảm nhận không 

gian và thời gian. Con người cảm nhận thời gian từ sự đổi thay của chính mình và của thế 

giới xung quanh...Bên cạnh không gian mở, không gian khép, đối lập không gian để tạo 

thành sự đối lập giữa thanh cao và phàm tục, ngoài đời và trong đời, các nhà thơ ở ẩn trong 

khi mở rộng cửa đón thiên nhiên, hoa đồng cỏ nội vượn hạc đến tìm, thì cũng khép cửa 

trước đám khách tục vãng lai, cao quan hậu lộc để giữ gìn thanh thản cho tâm hồn" 

[54.226,255]. 

Khi khảo sát tác phẩm của Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh Khiêm, thời gian và 

không gian nghệ thuật trong văn chương ẩn dật là thời gian và không gian thể hiện hình 

tượng người ẩn sĩ với những sắc thái vừa mang đặc trưng văn học cổ, trung đại vừa mang tố 

chất ẩn sĩ với hệ tư tưởng đậm chất Lão Trang. Và theo Trang Tử trong "Canh tang sở" thì 

thời gian và không gian đều vô cùng, vô tận. Đó là không gian và thời gian vũ trụ. Con 

người tồn tại một cách hữu hạn trong không gian, thời gian vô hạn đó. Mọi thứ trên cõi đời 

này như: khó khăn, phú quý ; vinh, nhục; hơn, thua; được, mất; già, trẻ cuối cùng đều không 

có ý nghĩa gì trên cõi đời này. Tất cả rồi nhạt phai theo năm tháng, rồi mất đi trong cõi vĩnh 

hằng vô thủy, vô chung này. Mọi sự tranh đoạt, tạo dựng chỉ là việc vô ích trước sự đổi thay 

theo một chu kỳ tuần hoàn vũ trụ, tuần hoàn của những đời người. Lão Trang gặp Phật giáo 

ở điểm này nên làm cho văn chương ẩn dật thêm ý nghĩa của sự nghiệm sinh trong không 

gian và thời gian giữa đời người và vũ trụ, giữa vô thường và trường tồn vĩnh viễn. 

3.2.3.1. Không gian nghệ thuật trong thi ca ẩn dật: 

Không gian nghệ thuật là không gian thể hiện người ẩn sĩ, chứa đựng tâm trạng với 

niềm khát khao lý tưởng về ước vọng sống chan hòa với thiên nhiên và xa lìa hiện thực xã 

hội đen tối để đến với một thế giới chắp cánh cho những lời thơ ngợi ca cảnh điền viên và 

thú vui nhàn tản. 



 

Trong thơ Đào Uyên Minh là không gian gần và không gian xa, không gian thực và 

không gian ảo. 

Không gian gần và rất thực là không gian ngôi nhà của những ngày về sống ẩn dật, 

đầm ấm tình người, vui niềm vui hạnh phúc: 

54TNai chiêm hành vũ, Đồng bộc hoan nghênh, 

54TTải hân tải bôn. Trí tử hầu môn. 

 

53T(Lại xem nhà cửa, Tôi tớ đón mừng, 

53TVui vẻ rảo chân. Con nhỏ chờ hôn.) 

Ngôi nhà với những ngày thanh nhàn rộn tiếng cười nói của trẻ thơ, một mái ấm, thỏa 

niềm vui thanh thản, tự tại, ung dung, tránh xa những ràng buộc nơi cửa công: 

54TMiến đình kha dĩ di nhan. 53T54T(Nhìn mảnh sân mà vui lòng. 

54TỶ nam song dĩ ký ngạo11T54T, 11T53TDựa song nam mà ngạo nghễ, 

54TThẩm dung tất chi dịch an. 53T54TĐùa con thơ mà an nhàn.) 

…………… 

54TTức giao du nhàn nghiệp12T54T, 12T53T(Đóng cửa cho nhàn nhã, 

54TNgọa khởi lộng thư cầm.54T 53TNgủ dậy vui sách đàn.) 

Ngôi nhà trong sinh hoạt tự do với thú vui uống rượu. Rượu tự làm lấy và tự rót uống 

bên con trẻ. Sinh hoạt thật tự nhiên và tự cảm nhận một niềm vui tột cùng: 

54TThung thuật tác mỹ tửu, Học ngữ vị thành âm. 

54TTửu thục ngô tự châm. Thử sự chân phụ lạc, 

54TNhược tử hý ngã trắc 8T54TỊ 8T54TLiễu vụng vong hoa trâm 

 

53T(Giã nếp ủ rượu tốt,  Con nhỏ đùa bên cạnh.  

53TƯ xong tự rót mời.  Học nói chữa nên lời. 

53TChuyện ấy thật vui sướng,  Trâm hốt cứ quên thôi.) 

Ngoài không gian ngôi nhà là không gian làng xóm, ruộng vườn. Không gian nông 

thôn với công việc đồng áng tuy vất vả, khó nhọc nhưng vui. Không gian được mở rộng ra 

non xanh nước biếc của những ngày dạo chơi đây đó: 

54TPhú quý phi ngô nguyện, đế hương bất khả kỳ. 



 

54THoài lương thời dĩ cô vãng, hoặc thực trượng nhỉ vân 3T54Tti. 

54TĐăng đông cao dĩ thư khiếu, lâm thanh lưu nhi phú thi. 

 

53T(Giàu sang đã chẳng thiết gì,  

53TCung tiên chưa dễ hẹn gì lên chơi. 

53TChi bằng lúc chiều trời êm ả, 

53TViệc điền viên vất vả mà vui;  

53TLên cao hát một tiếng dài,  

53TXuống dòng nước chảy ngâm vài bốn câu.) 

Với không gian điền viên, thơ Đào Uyên Minh đã thể hiện đến đỉnh cao của thi ca ẩn 

dật. Ở đó chất giản phác, hồn nhiên của một tâm hồn ẩn dật được bộc lộ trọn vẹn. 

Còn một không gian nữa là chốn phòng khuê của người tình, Đào Uyên Minh trong 

chốn khuê phòng ấy đã tự nguyện hóa thân gửi gắm một tình yêu cháy bỏng. Nếu nói về thơ 

tình, ông cũng vào loại bậc thầy, với bài thơ "Nhàn tình phú" mà Lỗ Tấn cho là rất mô-đéc 

(moderm), nghĩa là hiện đại, thì đúng là một bài thơ thật hay trong một không gian gợi cảm. 

Ở đó là ước mơ hóa thân cho một tình yêu để được đêm ngày gần gũi với người mình yêu 

trong những phút giây người yêu cần đến, lời thơ nhiều khao khát và đam mê nhưng cũng 

nhiều não nề thất vọng. Đó không phải là chuyện tầm thường mà là sự thăng hoa của trí 

tưởng tượng với những mong ước ngoài trí tưởng tượng của con người bình thường, một 

tưởng tượng đồ vật hóa nhưng không dung tục để hiến dâng tất cả tâm tình cho người tình 

dấu yêu đã được nói ở trên. 

Không gian xa là đất trời mênh mông của những tháng ngày thời trẻ cất bước phiêu 

lưu trên đất nước từ Cam Túc đến Ư Châu (tỉnh Hà Bắc ngày nay). Đói ăn rau trên núi Thú 

Dương, khát uống nước sông Dịch Thủy trong bài thơ "Nghỉ cổ". Không gian xa là không 

gian phiêu bạt của "hùng tâm tráng chí" và cuối cùng là nguội lạnh ý chí phiêu lưu. Người 

xưa không gặp lại. Đời lấy ai là bạn tri âm: 

54TTrương Dạ chí U Châu. Khái ẩm Dịch Thủy lưu.  

54TCơ thực Thú Dương vi, Bất kiến tương tri nhân. 

Không gian ảo là không gian ngoài thế gian, không gian của một đất nước chỉ có nhân 

dân, không có vua quan, không có cảnh người bóc lột người. Không gian xã hội lý tưởng 

của thế giới đại đồng, chỉ gặp tình cờ trong đời có một lần và mãi mãi không bao giờ gặp 



 

lại. Đó là không gian màu hồng trên suối hoa đào, không gian của làng xóm yên bình, ấm 

no, hạnh phức, đời truyền đời của những người chạy loạn đời Tần trong "Đào hoa nguyên 

ký" và "Đào hoa nguyên thi": "Bỗng thấy một rừng hoa đào rộng chừng vài trăm bộ, ngoài 

ra không có cây nào khác. Trên mặt đất cỏ thơm mọc đầy, cánh hoa đào rơi man mác...hết 

rừng đào thì đến nguồn nước. Có một ngọn núi, trong núi có một cái động nhỏ, trong động 

phảng phất như có ánh sáng…Đất đai bằng phẳng rộng rãi, nhà cửa đồ sộ, chỉnh tề. Có 

ruộng phì nhiêu, có ao xinh đẹp, có cây dâu, cây trúc. Những con đường nhỏ giao nhau chi 

chít. Ở đâu cũng có tiếng chó sủa, tiếng gà gáy. Người ta đi lại cày bừa, trồng trọt; con trai, 

con gái ăn mặc như người ở ngoài trần thế, kẻ già người trẻ ai nấy vẻ mặt vui tươi sung 

sướng". 

Một không gian thiên nhiên hoàn hảo, cảnh sắc tươi đẹp như cảnh thật thế gian, nhưng 

cảnh ấy lại là cảnh không thật vì nó chỉ có nụ cười, nụ cười ước mơ vượt lên trên nỗi khổ 

thế gian, nỗi khổ bị áp bức, bóc lột. Không gian hư hư thực thực này mãi là không gian ám 

ảnh trong văn chương trung đại, trong tâm thức nhà nho khi có nguyện vọng mong cho nhân 

dân được sống đời hạnh phúc. 

Trong "Bạch Vân am thi tập" của Nguyễn Bỉnh Khiêm, không gian nghệ thuật vẫn 

mang đặc trưng nghệ thuật trung đại là không gian vũ trụ. Nhưng ở đó, hồn thơ được chắp 

cánh với một thế giới lý tưởng, con người thoát ra ngoài sự ràng buộc của không gian thế 

tục ồn ào ngựa xe mà tìm đến không gian vắng vẻ. Không gian vắng vẻ này không phải là 

không gian buồn của cảnh tịch liêu cô quạnh mà là không gian phù hợp với tố chất người ẩn 

sĩ. Ở đó người ẩn sĩ có điều kiện tốt hơn để bày tỏ tâm hồn mình, con người mình: 

53TTa dại ta tìm nơi vắng vẻ, 

53TNgười khôn, người đến chốn lao xao. 

Nơi vắng vẻ trong thơ, trong cuộc sống nhàn tản, ẩn dật là túp lều cỏ bên sông Tuyết 

Giang, còn gọi là Bạch Vân am, là bến Trung Tân, là suối khe, vườn cũ, chốn ruộng vườn, 

là sân vắng và có thể là một cõi tâm linh với những ngôi chùa làng mà ở đó trong không 

gian phảng phất hương trầm và nhè nhẹ vang xa trong gió tiếng chuông chùa. Điểm qua một 

số bài thơ như "Giang lâu thu nhật hiểu vọng" (trên lầu buổi sáng nhìn ra xa), "Khiển hứng", 

một loạt nhiều bài thơ có để tài "Tân quán ngụ hứng" (Ngụ hứng ở nhà bên sông), "Bạch 

Vân am ngụ hứng" (Ngụ hứng ở am Bạch Vân), "Ngụ hứng", "Sơ đông ngẫu thành" (Đầu 

mùa đông tình cờ làm nên)... những hình ảnh vừa nêu trên được lặp đi lặp lại như những vết 



 

khắc sâu vào đời sống ẩn dật như một môtip không gian nghệ thuật của văn chương ẩn dật: 

54TGiang lâu thu vạn lý14T54T, 14T54TTương dung tâm dữ cảnh, 

54TMộ sắc chính hy vi. Tự thích lạc vong ky. 

54TVũ tễ thiên phong tại, Hành chỉ vô khiên nệ, 

54TThiên phong nhất nhạn phi Tiêu dao nhiệm khứ quy. 

54THàn thôn yên bạc bạc, Sơn ông song lạp kịch, 

54TViễn ngạn thụ y y. Khê tẩu nhất thoa y. 

54T .......................  Chỉ yêu đắc lạc tản, 

54TDã tự sơ văn khánh, Hà lao thuyết thị phi. 

54TSài môn dĩ yểm phi. 

 

53T(Trên lầu bên sông ngày thu nhìn ra muôn dặm. 

53TCảnh sắc cuối mùa đang lúc mờ nhạt. 

53TMưa tạnh, ngàn núi hiện ra; 

53TTrên không, một chim nhạn bay 

53TThôn lạnh khói bàng bạc, 

53TBờ xa cây thướt tha. 

……………………. 

53TChùa quê mới nghe tiếng khánh, 

53TCửa sài đã khép lại. 

53TTâm hồn giao hòa với cảnh vật, 

53TTự thỏa thích, vui vẻ quên sự nghèo đói. 

53TLàm và nghĩ không bị bó buộc, 

53TThong thả mặc ý đi về. 

53TKhi thì làm ông lão đi đôi guốc gỗ đánh bóng bằng sáp ong trong núi, 

53TKhi thì làm cụ già mang áo tơi bên khe. 

53TChỉ cốt được vui nhàn tản, 

53TViệc gì phải nhọc lòng bàn chuyện thị phi.) 

50T(Giang lâu thu nhật hiếu vọng) 
 

54TBiệt chiếm khê tuyền cảnh trí u, 

54TQuy lai kết ốc mịch nhàn du. 

54THộ hoa bán yểm lâm phong thụ,  



 

54TĐãi nguyệt tiên khai cận thủy lâu. 

 

53T(Riêng chiếm một nơi suối khe vắng lặng mát mẻ,  

50TĐể 50T53Tlui về làm nhà kiếm chỗ nhàn du.  

53TChe chở cho hoa đã có cây ngăn một nửa gió thổi tới,  

53TChờ trăng lên, mở trước cửa lầu gần bên dòng nước.) 

50T(Tân quán ngụ hứng 9T50TXV) 

Trong bài "Du Phổ Minh tự" (Chơi chùa Phổ Minh), không gian vừa là cảnh chùa, vừa 

là không gian Phật pháp trong tâm linh nhà thơ: 

54TLoạn hậu trùng tầm đáo Phổ Minh,  

54TNhàn hoa dã thảo mãn nham quýnh.  

54TBi vãn bác lạc hòa yên bích,  

54TPhật nhãn thê lương chiếu dạ thanh.  

54TPháp giới dữ đồng thiên quảng đại, 

54TThổ nhân do thuyết địa anh linh.  

54TLiêu liêu cổ đỉnh kim hà tại ?  

54TThức đắc vô hình thắng hữu hình. 

 

53T(Sau cơn ly loạn lại tìm đến chùa Phổ Minh, 

53TThì hoa nhàn cỏ dại đã mọc um tùm trước cửa. 

53TBài văn khắc trên bia đá lờ mờ cùng khói biếc ; 

53TĐôi mắt tượng Phật thê lương chiếu trong đêm thanh. 

53TPháp giới rộng lớn như trời, 

53TNgười vùng này cho rằng đây là đất anh linh. 

53TMênh mông nào biết cái vạc xưa nay ở đâu ? 

53TThế mới hay vô hình thắng hữu hình.) 

3.2.3.2. Thời gian nghệ thuật trong thi ca ẩn dật: 

Khái niệm thời gian trong thi ca là thời gian vũ trụ, là sự tuần hoàn vũ trụ của các mùa 

trong năm: xuân, hạ, thu, đông. Đi với các mùa là thời gian tồn tại với sự luân chuyển của 

mặt trời và mặt trăng trong sự thay đổi đêm ngày. Cùng với nó là sự vận động của sự sống, 

khí hậu, thời tiết trong ngày, trong mùa. Con người sống với thời gian bằng tâm trạng, bằng 



 

những sinh hoạt thường nhật theo một chu kỳ biến dịch vĩnh hằng: xuân sinh, hạ trưởng, thu 

liễm, đông tàng. 

Trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, thời gian như vừa nói trên là một sự cảm nhận hết sức 

tinh tế, thời gian như hòa vào không gian, hòa vào cảnh vật để làm nên tiếng vọng thời vang 

mãi âm vang cùng cuộc sống của người ẩn sĩ ưa thích nhàn tản: 

53TThu nguyệt sáng soi thông tứ phủ,  

53TXuân hoa đua nở rỡ phong quang. 
 

53TSen mùa trước đổi, mùa sau mọc,  

53TTriều cửa này ròng, cửa khác cường. 
 

53TLạnh thuở đông hằng nhớ bếp,  

53TNồng mùa hạ kẻo đắp chăn. 
 

53TNgày chầy họp mặt hoa là khách,  

53TĐêm vắng hay lòng nguyệt ấy đèn. 
 

53TThu ăn măng trúc, đông ăn giá,  

53TXuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. 
 

53TĐêm đợi trăng cài bóng trúc,  

53TNgày chờ gió thổi tin hoa. 
 

53TXuân về hoa nở mùi hương nức,  

53TKhách đến chim mừng dáng mặt quen. 
 

53TMai bạc lạnh quen nhiều tháng tuyết,  

53TCúc vàng thơm đổi mây phen hoa. 
 

Ngoài thời gian vũ trụ, trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm ta còn bắt gặp thời gian trải 

nghiệm của đời người: 

53TTrải gian nguy đã mấy phen, 

53TThân nhàn, phúc lại được về nhàn. 

53TNiềm xưa trung ái, thề chăng phụ, 

53TCảnh cũ điền viên, thú đã quen. 

53TBa cuốn đồ thư thu nặng túi, 



 

53TMột thuyền phong nguyệt chở đầy then. 

53TTrời cũng biết nơi lành dữ, 

53THọa phúc chăng dong cái tóc chen. 

53TẮt đà từng phụ lộc triều quan,  

53TLại được về nhàn, dưỡng tuổi tàn. 

Như vậy, ngoài thời gian nghiệm sinh, còn có thời gian sinh mệnh, thời gian đời 

người. Trong cái vô hạn trường tồn của thời gian vũ trụ, bất biến vĩnh hằng còn tồn tại thời 

gian hữu hạn vô cùng nhỏ bé của một đời người. Nguyễn Bỉnh Khiêm ý thức điều đó nhưng 

ông không bi quan tuyệt vọng, ông vẫn lạc quan như người nhà Thiền đã lạc quan khi chấp 

nhận vô thường như chấp nhận một quy luật tự nhiên không cưỡng lại được. Ông không đi 

tìm trường sinh nhưng ông sống trường thọ, một con người sống gần hết thế kỷ XVI đầy 

biến động. 

54TBất ư phú quý lý nguy ky,  

54TTố đắc nhàn trung dữ lão kỳ.  

54TPhương thảo cung ngâm xuân ý túc, 

54TVân song hoán khách điểu thanh trì. 

 

53T(Chẳng chịu dấn thân vào cái nguy cơ của sự giàu sang,  

53TTạo ra sự ước hẹn với tuổi già trong cảnh thanh nhàn.  

53TCỏ thơm cung cấp ý xuân đầy đủ để ngâm vịnh,  

53TBên cửa sổ mây che, tiếng chim gọi khách khoan thai. ) 

50T(Ngụ hứng VI) 

Và ông sống tự tại, ung dung với tuổi già của mình, một niềm vui an lạc trong hiện tại, 

không vướng bận sự đời, chấp nhận an phận trong thời loạn: 

54TLoạn thế cầu toàn, tri hữu hạnh,  

54TNguy thì hoằng tế quý phi tài.  

54TThừa nhàn khước tá đông phong lực,  

54TLưu thủ xuân quang nhập thọ bôi. 

 

53T(Được yên thân trong thời loạn, biết là có sự may mắn,  

53TMuốn cứu nước buổi nguy nan, thẹn mình không có tài.  



 

53TNhân khi nhàn hạ bèn mượn sức gió đông,  

53TGiữ lấy ánh sáng mùa xuân đưa vào ly rượu thọ.) 

50T(Trung tân quán ngụ hứng I) 

 

53TTuổi già bảy tám mươi hai,  

53TMọi sự dưng dưng thấy đã ngoài.  

53TAn phận ta nhàn được thú, 

53TChí dùng người trọng vì tài 

Sở dĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm sống lâu là vì cụ có một kỹ năng sống hoàn hảo, phù hợp, 

điều độ. Bài "Dưỡng sinh thi" là một phương châm sống thuận theo tự nhiên cả vật chất lẫn 

tinh thần: 

54TTích khí, tồn tinh, cánh dưỡng thần  

54TThiểu tư, quả dục15T54T, 15T54Tvật lao thân  

54TThực thôi ban bão, vô kiêm vị  

54TTửu chỉ tam phân, mạc quá tần  

54TMỗi bả hí ngôn, đa thủ tiếu  

54TThường hàm lạc ý, mạc sinh xân  

54TNhiệt viêm, biến trá đô hưu vấn  

54TNhiệm ngã tiêu dao quá bách xuân. 

 

53T(Giữ khí, gìn tinh, lạị dưỡng thần  

53TÍt lo, ít muốn ít lao thân  

53TCơm nên vừa bụng, đừng nhiều vị  

53TRượu chỉ vài phân, chớ quá từng  

53TMiệng cứ câu đùa, vui miệng mãi  

53TBụng thường nghĩ tốt, bụng lâng lâng  

53TNhiệt thành, biến trá, thôi đừng hỏi  

53TĐể tớ tiêu dao đến tuổi trăm.) 

50T(Lê Trí Viễn dịch) 

Trong thơ Đào Uyên Minh, với chất giản dị, tự nhiên, thời gian nghệ thuật trong thơ 

ông là thời gian của người, thời gian kể lại đời sống của chính mình. Trong cảm thức thời 

gian đó, thời gian vẫn là thời gian vũ trụ vĩnh hằng bất biến, chuyển dịch theo sự tuần 



 

hoàn.Với sự luân chảy của dòng thời gian, ông thể hiện thời gian thời trẻ lầm lạc: 

54TThiếu vô thích tục vận, Ngô lạc trần võng trung, 

54TTính bản ái khâu sơn. Nhất khứ tam thập niên. 

 

53TTrẻ không thích tục lụy, Lầm rơi vào lưới tục, 

53TTính vốn ưa núi gò. Một mạch ba mươi năm. 
 
 
 

Nhưng đến khi nhận ra, ông quyết quay về, thì thời gian thực tại đã khác. Thời gian 

thực tại là những ngày lao động ở nông thôn. Lúc này thời gian là thời gian sinh hoạt thường 

nhật như những người nông dân bình thường với sáng, trưa, chiều, tối: 

54TThần xuất tứ vi động, 53T54T(Sáng sớm ra làm lụng, 

54TNhật nhập phụ lỗi hoàn.54T 53TChiều tối vác cày về.) 

 

54TThần hưng lý hoang uế, (53T54TTinh sương giẫy cỏ hoang, 

54TĐái nguyệt hạ sừ quy. 53T54TDưới trăng vác cuốc về.) 

Thời gian sinh hoạt còn là những phút giây bận rộn hoặc thảnh thơi nơi ngôi nhà của 

nhà thơ vào một ngày cuối đông: 

53TThê 53T54Tlịch tuế vân mộ (Th53T54Tấm thoát năm đà hết, 

54TỦng hạt bộc tiền hiên. Ô53T54Tm áo trước hiên phơi.) 

 

54TKhung táo bất kiến yên,17T54T (17T53TNhìn bếp khói không bay, 

54TThi thư tắc tọa ngọa, 53T54TSách vở chật giường ngủ, 

54TNhật trắc bất hoàn nghiên.54T 53TNgày xế chửa nhàn coi.) 

 

54THộ đình vô trần tạp, (53T54TSân nhà không bụi bặm, 

54THư thất hữu dư nhàn.54T 53TPhòng trống được thanh nhàn.) 
 

Ngoài thời gian sinh hoạt còn có thời gian lịch sử và nhận định lịch sử trong sự vận 

động thời gian với cái nhìn muốn làm sống lại quá khứ để gửi vào đó niềm thương tiếc như 

bài thơ "Vịnh Kinh Kha" chẳng hạn: 



 

53TNgười ấy dù đã mất,  

53TNghìn năm tình vẫn còn. 

Thời gian lịch sử mang yếu tố lịch sử, đồng thời cũng mang yếu tố phi lịch sử để tạo 

nên cái gọi là phi thời gian lịch sử như trường hợp những người dân tránh nạn đời Tần trong 

"Đào hoa nguyên ký". Yếu tố phi thời gian lịch sử này, một mặt là hư cấu nghệ thuật, một 

mặt là do sự cách ly xã hội lịch sử. Điều này làm cho sự vận động lịch sử trở nên tĩnh tại. 

Hiện tượng phi thời gian lịch sử này là sự phủ định lịch sử trong sự vận động đổi thay của 

các triều đại phong kiến thống trị. 

Thơ Đào Uyên Minh còn nói đến thời gian sinh mệnh. Ông cảm thấy đời người ngắn 

ngủi, nhưng ông không bận tâm lo nghĩ. Ông chấp nhận sự vận động của tự nhiên và sống 

vui với hiện tại, trong bài "Hình ảnh thần tam thủ" : 

54TTúng lãng đại hóa trung,  Ưng tận tiện tu tận, 

54TBất hỷ diệc bất thận.  Vô phục độc đa lự 

 

53T(Rong chơi giữa thế gian, Phải chết thì cứ chết, 

53TKhông mừng cũng không sợ. Cần gì phải lo nghĩ. )  

"Đào Uyên Minh chủ trương "túng lãng đại hóa" (Hình ảnh thần) mà không khư khư 

bám lấy cái trường sinh có tính chất vật chất, mà cũng không chăm chăm vào cái vĩnh tồn 

có tính chất tinh thần, mà là buông xuôi cho tự nhiên dời đổi. "Hình tích nhiệm hóa vãng, 

linh phủ trường độc nhàn" (Mậu Thân tuế lục nguyệt trung ngộ hóa), cái hình hài của mình 

tùy theo sự dời đổi tự nhiên mà ngày một tổn hao, và mặc cho cõi tinh thần tự nhiên còn 

mãi, bởi thế "Đồng vật ký vô lự, hóa khứ bất phục hối" (Độc sơn hải kinh thập). Sinh tử, 

giải thoát không thể thực hiện trong cõi vật chất, nó chung quy là một cõi tinh thần. Đào 

Uyên Minh thản nhiên với cái sống cái chết, bằng cõi tự nhiên, đi hay đến thì tùy ý, đạt 

được cõi tinh thần siêu nhiên thông thoát của Lão Trang" [6.283]. 



 

KẾT LUẬN 

 

Ẩn sĩ họ là ai? Câu hỏi này đã được Hàn Triệu Kỳ trả lời trong "Ẩn sĩ Trung Hoa". Tố 

chất ẩn sĩ được biểu hiện như thế nào? Trả lời được câu hỏi này phải nói là khá phức tạp. 

Phức tạp ở nhiều phương diện, nhất là trong văn học Việt Nam. Vì quan niệm ẩn sĩ đã có 

nhưng ẩn sĩ chưa được định hình, văn chương của nhà nho ẩn dật không hoàn toàn thuần 

nhất ẩn dật nhưng ít nhiều đã phản ánh, đã gửi gắm vào đó tâm tình ẩn dật. Trong văn 

chương của nhà nho ẩn dật, ai là người mang đậm chất ẩn dật để có thể nói lên được đầy đủ 

tố chất ẩn sĩ? 

Trong bước đầu tìm kiếm tố chất ẩn sĩ, tôi đi vào khảo sát tác phẩm của Đào Uyên 

Minh và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tại sao lại là Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh Khiêm mà 

không là nhà nho khác? Tôi chọn Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh Khiêm vì hai ông là tác 

giả quen thuộc mà chúng ta dễ chấp nhận với nhau khi bàn về tố chất ẩn sĩ. Hai ông là tác 

giả điển hình, kiểu mẫu của nhà nho ẩn dật. 

Khi nói về con đường xuất xử, nhiều nhà nho Việt Nam, trong tâm thức nghệ thuật của 

mình đã xem Đào Uyên Minh và những sáng tác của ông như một điển tích, điển cố để đưa 

vào thơ mình. Khi bày tỏ tâm tình ẩn sĩ, Đào Uyên Minh như là một người bạn vong niên, 

tri kỷ, tri âm có thể mời gọi để cùng nhau đàm đạo. Thậm chí còn gặp Đào Uyên Minh 

trong mơ để nói chuyện văn chương học thuật với ông. Khi muốn so sánh đối chiếu về tài 

thơ ẩn dật, Đào Uyên Minh như một hình mẫu, một mẫu gốc được định chuẩn về nghệ thuật 

thơ ca ẩn dật ở chất tự nhiên và bình đạm, thậm chí cả việc định chuẩn con người và nhân 

cách. 

Còn Nguyền Bỉnh Khiêm, điểm xuất phát là con người, thời đại và tác phẩm. Vì gần 

như cả đời ông sống ẩn dật và trước tác. Những năm ra làm quan phục vụ nhà Mạc là 

khoảng thời gian ngắn ngủi so với đời ông. Chữ "ẩn" trong ông có hai phương diện nghĩa. 

Một là "ẩn nhẫn", ông đã ẩn nhẫn đợi thời cơ chờ minh chúa hơn bốn mươi năm. Hai là "ẩn 

dật", ông đã ẩn dật gần bốn mươi năm. Có thể nói, ẩn dật với Nguyễn Bỉnh Khiêm thật sự là 

có nhiều giá trị để nghiên cứu. Khi thấy mình bất tài trước hiện thực xã hội, tài học của ông 

không thể làm xoay vận mệnh lịch sử, cứu lấy vận mệnh dân tộc, không thể "phò nghiêng 

đỡ lệch", không thể thực hiện ước mơ "thái bình thiên tử, thái bình dân". Ông đã lui về ở ẩn. 



 

Nên với Nguyễn Bỉnh Khiêm, đề tài luận văn có cơ sở đi sâu vào nghiên cứu tố chất ẩn sĩ ở 

ông. Và đặc biệt, triết lý chữ "nhàn" trong thơ ông. Các nhà nghiên cứu đều khẳng định chữ 

"nhàn" của ông, đều đã bàn đến ông, nhưng xem ra vấn đề chữ "nhàn" ấy cũng chưa dễ dàng 

thống nhất với nhau ở phương diện này, phương diện nọ. Tôi tìm đến chữ "nhàn" của 

Nguyễn Bỉnh Khiêm là tìm đến một kiểu mẫu nghệ thuật của nhà nho ẩn dật để định hình và 

khảo sát tố chất ẩn sĩ trong ông. Vì xét cho cùng, chữ "nhàn" trong thơ ông rất phong phú. 

Sau khi nghiên cứu, tôi nhận thấy rằng, nhân vật ẩn sĩ thường được đề cao trong tâm 

thức phương Đông trung đại. Tố chất ẩn sĩ là hệ quả của sự tiếp nhận tư tưởng Nho giáo, 

Lão Trang và Phật giáo. Ẩn sĩ kiểu mẫu như Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh Khiêm là 

người đã đạt đến trình độ người hiền, thánh hiền. Cả hai ông đều được xem là bậc cao sĩ ẩn 

dật. Như vậy, đối với hai ông, việc trở về ở ẩn không phải là trốn đời, lánh đời, không phải 

là bi quan, tiêu cực, yếm thế mà là một thái độ đấu tranh tuy rằng không trực tiếp nhưng đã 

gián tiếp phủ nhận hiện thực xã hội đen tối. Hai ông rất đời theo ý nghĩa tích cực của nó. 

Với cuộc đời, hai ông đã cho ta cách nhìn lạc quan, yêu đời. Hai ông lánh đời là lánh thế 

tục. Xã hội mà hai ông phản kháng, không chấp nhận là xã hội xấu xa được cầm quyền bởi 

bọn thống trị mà hai ông không thể nào toàn tâm, toàn ý phục vụ được. Trở về vui với cảnh 

nhàn, sống ẩn dật là thực hiện phương châm "cùng tắc độc thiện kỳ thân", "minh triết bảo 

thân", "bảo thân an mệnh"...Chu Quang Tiềm có cho biết một chi tiết đối với triều đình 

đương thời của Đào Uyên Minh và thái độ chính trị của ông: "... Như lời thơ của Đào Tiềm 

trông như có vẻ giản dị nói thẳng vào đề tài, muốn hiểu rõ nó tựa hồ như không cần mấy 

đến sự giúp đỡ của lịch sử. Nhưng nếu chúng ta không hiểu rõ những sự kiện lịch sử là Đào 

Tiềm rất căm hận Lưu Dụ trong việc soán đoạt sự nghiệp nhà Tấn, cũng như hoàn cảnh xã 

hội triều đại nhà Tấn và tính chất của tầng lớp sĩ đại phu thời bấy giờ thì không sao lĩnh hội 

được tác phẩm của họ Đào như Quy khứ lai từ, Đào hoa nguyên ký, Thuật tửu, Vịnh Kinh 

Kha..." [57.129,130]. Nguyễn Bỉnh Khiêm, vì sao ông về ở ẩn, ta đã rõ. Phục vụ nhà Mạc, 

ông tưởng mình thực hiện được ước vọng "thái bình thiên tử, thái bình dân".Với giấc mộng 

lý tưởng một thời Nghiêu Thuấn, ông nguyện đem tài học để kinh bang tế thế; nào ngờ 

trong xã hội phong kiến thời bấy giờ, sự tranh giành quyền lực, bon chen danh lợi diễn ra 

quá nhiều đã khiến ông vỡ mộng. Ông cảm thấy mình trở nên vụng dại, bất tài. Sở học của 

ông không có ý nghĩa gì trong sự tranh đoạt và chạy theo danh lợi ấy. Về ẩn cư là con 

đường tốt nhất. 



 

Ẩn sĩ với thực tại là một việc khó và ẩn sĩ được như hai ông lại càng khó khăn hơn. 

Nếu hai ông không đủ tâm, đủ chí thì khó mà ở ẩn được một cách trọn vẹn như vậy. Cho 

nên về quy ẩn nhưng vẫn lo việc đời là tất nhiên thôi. Phải nhìn nhận một điều là khi về ở 

ẩn, hai ông đã toàn tâm, toàn ý cho việc chọn lựa của mình. Nghèo đói, khó khăn, bệnh tật, 

gặp tai ương, hoạn nạn nhưng Đào Uyên Minh không hề băn khoăn. Từ chối danh lợi, được 

sống an nhàn, Nguyễn Bỉnh Khiêm cho đó là tiên. Đối với hai ông, thế tục không còn ý 

nghĩa gì. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng phải nói, hai ông đã đi trọn vẹn được nửa đời 

làm ẩn sĩ của mình. Cái đáng quý của nửa đời ẩn sĩ đó là những tác phẩm có giá trị vĩnh 

hằng. Sáng tác của Đào Uyên Minh khơi dòng văn học điền viên, thú ẩn dật. Sáng tác của 

Nguyễn Bỉnh Khiêm tiếp tục khơi dòng làm cho dòng thơ của nhà nho ẩn dật có chỗ đứng 

trên thi đàn, làm cho người học thơ, làm thơ thêm một lần nữa, hiểu đời, hiểu người, hiểu 

mình. Văn chương của nhà nho ẩn dật Trung Quốc và Việt Nam có chỗ đứng khiêm tốn, 

không ồn ào, sôi nổi nhưng nó có một ý nghĩa đời sống xã hội sâu sắc. Đối với nhà Nho, 

còn xuất xử thì nguồn mạch ẩn sĩ là suối nguồn thơ ca không bao giờ cạn. 

Lý tưởng thẩm mỹ của văn chương ẩn dật trong sáng tác của Đào Uyên Minh và 

Nguyễn Bỉnh Khiêm sáng lung linh như những viên ngọc mà phủi bụi thời gian vẫn luôn 

luôn hấp dẫn cho sự ngắm nhìn và chiêm nghiệm nhân sinh. Văn chương hai ông là kiểu 

mẫu nghệ thuật cho thú điền viên và thú thanh nhàn. Nói về Đào Uyên Minh thì đó là văn 

chương "siêu trần bạt tục". Nói về Nguyễn Bỉnh Khiêm thì chữ nhàn trong văn chương ẩn 

dật đã đến đỉnh cao, khó có tác gia nào có thể vượt qua. Chữ nhàn đó vừa kế thừa thơ ca 

trước đó vừa được phát huy đến độ sâu sắc mà thâm trầm. Nhi - cu - lin, nhà nghiên cứu văn 

học Việt Nam, đã nhìn nhận và đánh giá chữ nhàn theo bản thể của cái nhìn trung đại, nên 

ông đã gần như thấu hiểu một cách rõ ràng và đã có một định nghĩa thật sâu sắc: "Nhàn là 

sự từ chối công danh để không làm trái với lương tâm của mình". Một điều nữa, cũng cần 

phải nói, trong lý tưởng thẩm mỹ của văn chương ẩn dật, Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh 

Khiêm vẽ chân dung tự họa, đã tạo dựng nên hình tượng người ẩn sĩ với đời sống an nhàn 

một cách an nhiên, tự tại, thoát thế tục. Tố chất ẩn sĩ trong hai ông hoàn toàn khác với thái 

độ nhàn rỗi, ngồi mát ăn bát vàng, ăn không ngồi rồi, lười lao động của bọn phú quý thống 

trị, áp bức, bóc lột dân đen. Nhàn của hai ông là nhàn tâm nhàn trí chớ không phải nhàn 

thân. Nhưng cũng không phải là làm đến lao lực, làm như con trâu. 

Có thể nói trong luận văn này, hình ảnh ẩn sĩ Đào Uyên Minh và Nguyễn Bỉnh Khiêm 



 

đứng bên cạnh nhau trong từng vấn đề nghiên cứu, hai ông đã bổ sung cho nhau và cùng 

nhau toa sáng từ cuộc đời, nhân cách, tài thơ. Hai ông xứng đáng là hai bậc cao sĩ ẩn dật của 

văn chương Trung Quốc và Việt Nam. Những cảnh vật được nói đến trong sáng tác đẹp như 

một bức tranh thơ, những tâm tình được gửi gắm như khúc nhạc đời lắng sâu vào tâm thức 

chẳng những đã làm nổi bật lên tố chất ẩn sĩ để ta chiêm ngưỡng và nghiệm sinh nhân thế 

mà còn làm cho ta thấy rõ cả triết lý sống phương Đông trung đại: Hai ông đã lấy con người 

là tiểu vũ trụ hòa nhập vào đại vũ trụ. Ở đó con người là trung tâm, con người trần thế đứng 

trên đời sống tầm thường để phóng nhập tâm hồn mình vào tự nhiên mà khế hợp an vi, 

nghĩa là hai ông đã sống đời trần thế nhưng đứng cao hơn người trần thế ở phương thức 

sống và nhân cách. 

Đào Uyên Minh đã đạt đến đỉnh cao của một tâm hồn tự nhiên, sống hòa hợp với tự 

nhiên, lời thơ, chất thơ bình đạm, càng đọc, càng ngẫm nghĩ càng thấy hay, càng thấm thía. 

Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đạt đến đỉnh cao của thi ngôn chí mà trong đó chí thích nhàn dật và 

tư tưởng Trung dung, Lý học thật hoàn mỹ. Hai ông đã thổi vào thơ một hồn thơ ẩn dật, nhẹ 

nhàng, ung dung mà thanh thản trong ứng xử với thế tục. Có thể nói, hai ông là đạt nhân ở 

hai phương diện đạt sinh và đạt quan. 

Thi pháp trong sáng tác của hai ông, trong phạm trù thi pháp trung đại với thi tứ, thi từ, 

nhịp điệu, âm thanh, xây dựng hình ảnh con người, thời gian, không gian nghệ thuật đều là 

chuẩn mực trong đặc trưng thi pháp và đặc trưng văn học trung đại và mang đậm sắc thái 

dân tộc Trung Quốc và Việt Nam. Nếu sở trường của Đào Uyên Minh là thơ ngũ ngôn thì 

Nguyễn Bỉnh Khiêm là thất ngôn chen lục ngôn trong thơ chữ Nôm và thất ngôn Đường luật 

trong thơ chữ Hán. Phẩm chất nghệ thuật của tài thơ ẩn dật ở hai ông đã phản ánh được sắc 

thái trữ tình, hình ảnh thiên nhiên, đời sống con người và cái ẩn chìm trong đó là phẩm chất 

tâm hồn làm cho nó thấm đượm ý vị của tố chất ẩn sĩ. Từ đó đã giúp chúng ta nhận ra giá trị 

nội dung và giá trị nghệ thuật của văn chương ẩn dật. 

Thật khó mà nói hết được, nói cho đầy đủ được những vấn đề mà đề tài luận văn đã 

đặt ra. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, tôi đã học hỏi được nhiều điều bổ ích mà các 

công trình nghiên cứu của Trần Đình Hượu, Trần Đình Sử, Trần Ngọc Vương, Trần Thị 

Băng Thanh, Trần Lê Sáng, Đinh Gia Khánh, Bùi Duy Tân, Nguyễn Khuê...mang lại về 

phương diện nghiên cứu Nguyễn Bỉnh Khiêm và tố chất ẩn sĩ của ông. Về phía nghiên cứu 

Đào Uyên Minh, các công trình nghiên cứu của Trương Chính, Trần Xuân Đề, Nguyễn 



 

Khắc Phi, Lương Duy Thứ, Nguyễn Hiến Lê...cũng đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Bên cạnh 

đó với sự chỉ dẫn tận tình của thầy hướng dẫn, tôi học tập được nhiều trong nghiên cứu để 

đề tài đi đúng hướng tiếp cận nghiên cứu. Con đường học tập và nghiên cứu đối với tôi đang 

mở ra phía trước. Hy vọng rằng, tôi sẽ được nhiều ý kiến đóng góp quý báu, thân thiện và 

xác đáng để góp phần hoàn thiện luận văn này. 
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