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Có thể thấy rõ ràng rằng lời nguyện cầu của Phật giáo “cầu cho tất 
cả các chúng sinh được hạnh phúc và an lạc1” nhất định bao quát 

toàn bộ tám mục tiêu  của Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 2. Toàn bộ 
con đường thực hành giáo pháp của Phật giáo được thuyết giảng bởi 
Đức Phật là nhằm mục đích mang tới hạnh phúc và lợi lạc cho toàn bộ 
nhân loại. Dĩ nhiên điều đáng khen ngợi là Liên Hợp Quốc đã đưa ra 
tám mục tiêu để nỗ lực thực hiện tới cuối năm  2015; điều này gần như 
song hành với mục tiêu của Phật giáo là mang lại hạnh phúc và thịnh 
vượng cho toàn  nhân loại. Có vẻ như hầu hết các mục tiêu phát triển 
thiên niên kỷ trực tiếp liên quan với các yếu tố sức khỏe của nhân loại, 
tuy nhiên cũng có những yếu tố khác nữa có liên quan đến sức khỏe 
với tư cách là điều kiện để đến một xã hội lành mạnh.

(*) Phó Hiệu trưởng, Đại học Phật giáo Quốc tế, Thái Lan
1. “Sabbe satta bhavantu sukhitatattā” - Sn 142-52
2. Xem. http://www.undp.org/ content / undp / en / home / mdgoverview.html



QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VỀ LỐI SỐNG LÀNH MẠNH2

Thuật ngữ ‘Xã hội lành mạnh’ không chỉ đơn thuần có nghĩa là một 
xã hội trong đó con người sống mà không có bệnh tật và bệnh lý. Theo 
định nghĩa được đưa ra bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), “Sức khỏe 
là một trạng thái hoàn toàn về thể chất, tinh thần và phúc lợi xã hội và 
không chỉ đơn thuần là không có bệnh hay thương tật 3. “Trong Phật 
giáo, chúng ta cũng nói đến sức khỏe theo nghĩa rộng bao gồm tất cả.  
Điều này khá rõ ràng trong tuyên bố sau đây của những người đạt đến 
đỉnh cao của quá trình tu tập Phật giáo, nhằm mục đích hạnh phúc và 
lợi ích: “Thật vậy, chúng tôi sống rất hạnh phúc, có sức khỏe tốt giữa 
những người ốm yếu;  giữa những người đang ốm yếu chúng ta tôi 
sống trong tình trạng sức khỏe tốt 4.Ở đây  sức khỏe tốt trong tuyên bố 
trên không có nghĩa là không có bệnh hoặc bệnh lý. Bài   viết này sẽ cố 
gắng khám phá các yếu tố Phật giáo như vậy trong việc góp phần cho 
sức khỏe tốt trong một xã hội; và vì vậy trợ giúp thực hiện các mục 
tiêu phát triển thiên niên kỷ đã được đặt ra và phác thảo việc Phật giáo 
phục vụ cho nhân loại.

Mối quan tâm chính của Phật giáo cho con người là mang lại một 
cuộc sống hạnh phúc, không có khổ đau trong đời này. Nói cách khác, 
Phật giáo đề xuất để có một xã hội lành mạnh cho con người sống một 
cuộc sống hạnh phúc hơn bằng cách chỉ ra những gì là bất lợi. Đức 
Phật trong bài giảng của Ngài đã tiết lộ tất cả các lực lượng phá hoại 
đang đi ngược lại hạnh phúc của con người, và Ngài cũng quy định 
phương pháp để khắc phục chúng thành công. Nhưng, cũng cần lưu ý 
ở đây là trách nhiệm của việc đạt được mục tiêu là phải vượt qua tất cả 
những trở ngại chỉ phụ thuộc vào sự kiên trì và theo đuổi cá nhân và 
tập thể. Thực sự thú vị khi mà hầu hết các yếu tố phá hoại có thể được 
nhận biết qua các bài giảng Phật giáo đã được công nhận bởi Liên Hiệp 
Quốc khi họ nhắm tới việc tiêu diệt các yếu tố không mong muốn như 
các mục tiêu thiên niên kỷ được liệt kê trong 55/2, Tuyên bố Thiên niên 
kỷ của Liên Hợp Quốc. 5 

Trong khi nỗ lực phát triển một xã hội lành mạnh, điều quan 

3. Xem. Lời nói đầu Hiến pháp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
4. Kinh Pháp Cú câu 198,
5. Xem. http://www.un.org/millennium/declaration/ares5 52e.htm
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trọng trước nhất là nhận biết được rằng vấn đề cốt yếu, vốn vô cùng 
có hại cho sự sung mãn về thể chất, tinh thần và xã hội chứ không 
phải các vấn đề khác phát sinh ra sau đó. Và đó không phải là vấn 
đề gì khác, chính là vấn đề nghèo đói mà cả Phật giáo và các mục 
tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc coi trọng như nhau để tìm 
cách giải quyết6 Phật giáo công nhận nghèo đói là nguyên nhân 
gốc rễ dẫn tới tất cả các loại khổ đau xã hội và nghèo đói đưa tới 
các căn bệnh xã hội. Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống 
(Cakkavatti-sihanāda)  đã nói một cách hùng hồn về những ảnh 
hưởng bất lợi từ sự  nghèo do phân phối của cải không đồng đều7. 
Nạn đói được coi là một vấn đề được giải quyết ngay lập tức, theo 
Phật giáo.  Có  đủ thực phẩm được cho là bình thường như là một 
điều kiện căn bản của thế giới vì Phật giáo nhấn mạnh rằng tất cả 
các sinh vật sống nhờ thực phẩm. 8 

Xét về tư duy Phật giáo, đói nghèo là điều tồi tệ nhất và kinh khủng 
nhất trong đời người 9  mà giải pháp trước mắt cần được tìm thấy vì 
thực tế nó làm cho cuộc sống khốn khổ. Phật giáo thừa nhận rằng 
những người đang thiếu thốn vì nghèo phải gặp nhiều khó khăn để 
có được lương thực và quần áo.10 Một người bị ảnh hưởng bởi nghèo 
được giải thích trong Ina Sutta của Tăng Chi Bộ (Anguttaranikāya) là 
một người chỉ có một ít hoặc không có gì cả gọi là của riêng (assako), 
một người không phải là giàu có và thiếu rất nhiều (anālhiko); người 
ấy phải liên tục nợ người khác, vay tiền (Inam ādiyati) dựa trên lời hứa 
trả nợ, có hoặc không có lãi (vaḍḍim paţisunāti)11. Một điều chắc chắn 
rằng việc đánh giá của Phật giáo về nghèo đói phù hợp với Liên hợp 
quốc khi họ tìm cách đạt tới mục tiêu “giảm một nửa, vào năm 2015, tỷ 

6. “Adhanānam dhane ananuppadiyamāne dāliddiyam vepullam gacchati…”D. 
Cakkavatti-sihanāda sutta

7. “Adhanānam dhane ananuppadiyamāne dāliddiyam vepullam 
gacchati...” D. Kinh Chuyển luân thánh vương-sihanāda

8. Eka NAMA kim? Sabbe satta āhāratthitikā
9. Dāliddiyam bhikkhave dukkham lokasmim: A. III. 351
10. “Dalidde appannapānabhojane kasiravuttike yattha kasirena ghāsacchādo 

labbhati” - A. III. 385.
11. A. III. 351. F.



QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VỀ LỐI SỐNG LÀNH MẠNH4

lệ dân số thế giới có thu nhập dưới một đô la một ngày12”. Nguy cơ của 
đói nghèo không chỉ ở chỗ dẫn tới tình trạng đói ăn, mà thuật ngữ Phật 
giáo còn xem đói nghèo là bệnh tật lớn nhất 13 vì trên thực tế nó ngăn 
cản một người thành công trong cuộc sống cả về thể chất cũng như 
tinh thần. Đức Phật chỉ ra một cách chính xác rằng “vì đói, con người 
không thể hiểu Pháp, ngay cả khi Pháp đang được rao giảng”14. Rõ 
ràng là đói không thể được xử lý theo cách nào khác ngoại trừ việc 
cung cấp thực phẩm. Tình trạng khan hiếm lương thực chiếm ưu thế 
khi nghèo khó.

Kết quả của nghèo là bị tước ngay cả những yêu cầu cơ bản nhất. Vì 
những “tội lỗi” gì mà người nghèo khổ phải chịu một số phận thiếu 
thốn như vậy? Phật giáo không cho rằng đó là do nghiệp. Nghiệp trong 
Phật giáo không phải là một loại quyết định không thể thay đổi được 
nhờ ý chí cá nhân và công sức. Nghiệp cũng không giải thích sự vắng 
mặt của sự giàu có hay nghèo trong xã hội như là một kết quả của việc 
thánh thần ghét bỏ. Chúng ta biết cùng vào một thời điểm có những 
người, dân tộc và quốc gia sở hữu tài sản, sự giàu có và xa xỉ ở quy 
mô lớn. Điều này cũng không phải là kết quả của nghiệp hoặc được 
cảm tình của một vị thần nào đó. Nó thực sự là kết quả của sự quản 
lý kinh tế yếu kém của những người có trách nhiệm. Theo Phật giáo, 
mỗi cá nhân có nghĩa vụ và trách nhiệm làm việc cho sự tiến bộ của xã 
hội mà mình đang sống, và vì lợi ích của chính mình và đồng loại của 
mình. Nếu mỗi cá nhân không được tạo điều kiện với những cơ hội và 
cấu trúc cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp kinh tế thì kết quả sẽ tới là 
họ có thể bị nghèo. Đây là thông điệp được đưa ra trong Kinh Cứu-la-
đàn-đầu (Kuţadanta) thuộc Trường Bộ  Kinh (Dighanikāya).

 Sự thịnh vượng kinh tế trong một xã hội phải đạt được thông qua 
phương tiện chân chính và là kết quả từ những nỗ lực chung  của các 
công dân và nhà nước thông qua quản lý thích hợp. Về mặt này, cả 
hai bên có vai trò trong việc đạt được một kết quả mong muốn. Phật 

12. http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
13. “Jigacchā Parama ROGA” - Kinh Pháp Cú câu 203
14. “Jigacchādukkhena pháp desiyamānepi paţivijjhitum na sakkhissati” - 

DHA. III.363
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giáo khuyến khích những nỗ lực phối hợp với các cam kết và cống 
hiến trong việc xoá đói giảm nghèo thông qua kết quả của tiến bộ 
kinh tế. Khi chúng ta xem từng cam kết cá nhân trong các doanh 
nghiệp kinh tế, vai trò của cá nhân được mô tả trong cách sau đây 
theo Phật giáo:

Paatirũpakārĩ dhuravā - uţţhātā vindate dhamam (Sn. I. 187)

(Giàu có tìm người có cuộc sống đúng, người mang ách của mình 
với quyết tâm vững chắc)

 Sự giàu có không đến từ con số không. Nó phải được tích lũy thông 
qua thu nhập. Theo tuyên bố trên, có ba đặc điểm mà con người 
nên được ưu đãi để có được sự giàu có. Cụ thể là - làm những gì 
đúng (patirũpakāri), trách nhiệm cá nhân (dhuravā) và phấn đấu với 
quyết tâm vững chắc (uţţhātā). Đặc điểm đầu tiên dường như ngụ ý hai 
khía cạnh của những gì thích hợp như là phương tiện để đạt được sự 
giàu có nghĩa là cả đạo đức và các khía cạnh tâm lý. Phật giáo không 
khuyến khích con người kiếm được sự giàu có và tài sản đơn giản 
bằng bất kỳ phương tiện nào, bằng mọi cách, không công bình và bất 
hợp pháp. Ngược lại, Phật giáo luôn khuyên con người đạt tới sự giàu 
có bằng phương tiện chân chính và hợp pháp (dhammikena, dhamma-
laddhena). Điều đó có nghĩa là Phật giáo không cho phép một người 
làm hại người khác bằng bất cứ cách nào. Ngoài ra, hành động của 
mình cũng làm hại đến tiến trình tâm linh của mình. Tích lũy của cải 
đi kèm theo chánh mạng (Samma ājĩva), rõ ràng không có điều khoản 
nào cho phép một người lựa chọn phương tiện vô đạo đức cho cuộc 
sống của mình.

 Hơn bao giờ hết, rõ ràng là có vài cá nhân, nhóm hoặc công ty tham 
gia vào các phương tiện sinh hoạt bất chính và tích lũy sự giàu có bất 
hợp pháp trong khi gây thiệt hại nghiêm trọng đến cuộc sống no đủ của 
những người khác trong xã hội.  Những ví dụ thu nhập bằng những 
nghề nghiệp xấu, như buôn bán vũ khí và buôn bán ma túy, chắc chắn 
dẫn đến tăng thêm đói nghèo, tội phạm, bệnh tật thể chất và tinh thần 
và thậm chí bị mất cả cuộc sống quý giá. Đây là lý do tại sao Phật giáo 
khuyên mọi người không tham gia vào lối sống có hại cho xã hội.      
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 Khía cạnh tâm lý ở đây sẽ liên quan đến một lựa chọn những gì phải 
được thực hiện phù hợp với các khả năng tâm lý và thể chất của mỗi 
người. Mỗi cá nhân phải nhận thức rõ tiềm năng và khả năng về tâm lý 
cũng như thể chất của mình, nếu không sẽ không thể thành công trong 
nỗ lực của mình.

 Đặc điểm thứ hai của một người tìm kiếm sự giàu có là trách nhiệm 
cá nhân (dhuravā) trong nỗ lực của mình để tiến bộ và thành công. Nếu 
chối bỏ trách nhiệm của mình, người đó sẽ không gặt hái được những 
kết quả mong muốn. Đặc điểm thứ ba thực sự phù hợp với đặc điểm 
thứ hai; nói cách khác nó là một phần nới rộng của điểm thứ hai. Bí 
mật chính nằm đằng sau bất kỳ thành tích cho dù đó là vật chất hay 
tinh thần là nỗ lực cá nhân và sự cống hiến (uţţātā). Trong các chương 
trình xóa nghèo, một điều thú vị mà chúng ta có thể thấy rằng Phật giáo 
khuyến khích con người sử dụng gần như “trái tim chì” để chỉ những 
nỗ lực của con người. Cách làm thế nào một người  nên dùng nỗ lực 
của mình trong việc tích lũy tài sản được thể hiện một cách rõ ràng 
trong bài giảng Phật giáo như sau:

 Uţţhānaviriyādhigatehi bāhābalaparicitehi sedāvakkhittehi 
dhammikehi dhammaladdhehi bhogehi15

 (Giàu có là do nỗ lực và phấn đấu, với những giọt mồ hôi trên chân 
mày, với sức mạnh của cánh tay và một cách công bình)

 Không chỉ trong việc tiến tới sự giàu có mà trong tất cả các nỗ lực 
khác,  chủ yếu phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Theo Phật giáo, 
không có gì có thể đạt được bằng phương tiện nào khác, ngoại trừ 
nỗ lực của chính mình16. Nhưng đồng thời Phật giáo cũng nhấn mạnh 
rằng con người cần phải làm việc chăm chỉ - một cách thông minh 
để được kết quả thỏa đáng.  Nỗ lực của một người chỉ có hiệu lực 
khi được trời phú cho sự thông minh, giỏi giang (dakkho hoti), không 
mệt mỏi (analaso) phân biệt đối xử hoặc quyết định trong các kỹ thuật 
(tatrũpāya vĩmansāya samannāgato hoti), khả năng thực hiện (alam 

15. A. III. 45 & 76
16. “Tumhe hi kiccam ātappam” -
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kātum) và khả năng tổ chức nó (alam samvidhātum).17

 Lời giải đáp duy nhất có thể cho vấn đề nghèo đói là phải có điều 
kiện kinh tế tốt trong bất kỳ xã hội nào. Phật giáo thừa nhận và công 
nhận rằng nhiệm vụ của nhà nước hay chính phủ là phải tạo điều kiện 
cho từng nhóm hoặc từng cá nhân tham gia và đóng góp vào các hoạt 
động phát triển kinh tế của quốc gia. Nỗ lực cá nhân trong các ngành 
nghề tư nhân sẽ không đủ cho một quốc gia phát triển kinh tế nếu không 
có nhà nước hoặc chính phủ hỗ trợ và can thiệp. Do đó, kinh điển Phật 
giáo đề nghị một cách rõ ràng, qua huyền thoại và truyền thuyết, cách 
làm thế nào nhà nước cần tạo điều kiện cho một sự đa dạng của những 
nỗ lực kinh tế cho người dân. Khi kiểm tra văn bản Phật giáo đối với 
việc tham gia của chính phủ trong quản lý nguồn nhân lực cho một nền 
kinh tế tốt của một quốc gia, Giáo sư Dhammavihari Thero nhận xét:

 “Chúng ta thấy các nhà lãnh đạo xử lý các nguồn tài nguyên nhân 
lực của đất nước với  trí tuệ tuyệt vời, không đặt cọc vuông vào lỗ 
tròn. Chú ý đến kỹ năng và năng khiếu cá nhân, người được lựa chọn 
cho nông nghiệp và chăn nuôi [Kasi-Gora kkhe], cho các ngành nghề 
và thương mại [vānijjāya], cũng như cho các mục đích dân sự và hành 
chính [rājaporise]. Một từ Pali đáng kinh ngạc  ussahati biểu thị một 
ý nghĩa của ‹khả năng và sự sẵn sàng để đối phó với một tình huống 
«được sử dụng mỗi khi ‘năng lực, năng khiếu và tính khí ‘ được cho là 
những yếu tố cần thiết để thành công 18”

 Lời giải thích trên đây cho thấy một sự thật rõ ràng rằng nguyên tắc 
của Phật giáo về sản xuất đặc biệt quan tâm tới sự thịnh vượng kinh 
tế có thể đạt được mà không làm hại sức mạnh tổng hợp môi trường 
- điềm tĩnh, hòa bình và quan hệ thân mật lẫn nhau giữa con người 
và thiên nhiên, một yếu tố quan trọng cho một xã hội lành mạnh. Khi 
chúng ta coi nguyên tắc của Phật giáo về tiêu thụ cũng là một trong 
những yếu tố quan trọng của nền kinh tế, nó tiếp tục xác nhận rằng Phật 
giáo đã quan tâm kỹ lưỡng về sự đóng góp của một người cho những 

17. “tatha dakkho hoti analaso tattrũpāya vĩmansāya samannāgato hoti alam 
kātum alam samvidhātum” - Vyagghapajja-kinh, A. VIII. 54

18. Giáo sư Dhammavihari Thero, Pháp-Con ngư ời Tôn Giáo, Quản trị Xả  hội  
trong Phật giáo, Trung tâm văn hóa, Sri Lanka, 2006, P. 118.
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người khác. Nguyên tắc của Phật giáo về tiêu thụ được nêu lên trong 
Kinh Rāsiya của Tăng Chi Bộ theo cách sau đây:

“Dhammena bhoge pariyesitvā attānam sukheti pĩneti samvibhajati 
puññāni karoti 19”

 (Sau khi tậu tài sản một cách chân chính; người tự  làm cho mình 
hạnh phúc và thoải mái với sự giàu có kiếm được như vậy, và người 
chia sẻ của cải của mình và làm công đức).

 Điều khuyến cáo này như Tỳ-kheo Bồ Đề (Bodhi) cho biết, rằng 
sự giàu có phải có được bằng chánh mạng và được sử dụng để thúc 
đẩy hạnh phúc của chính mình và của những người khác 20. Trong các 
nguyên tắc nói trên, một phần phù hợp nhất với chủ đề của chúng ta 
được đại diện bởi từ samvihajati có nghĩa là “chia sẻ”. Chia sẻ sự giàu 
có của chính mình với những người khác thực sự là một phương pháp 
cứu trợ để giảm bớt tình trạng đáng tiếc của nghèo đói. Đây là khuyến 
cáo của Đức Phật không chỉ đối với cá nhân mà còn cho các quốc 
gia hoặc các lãnh vực công cộng. Trong số các nguyên tắc của nhà 
cầm quyền (Raja-dhamma) là một trong những nguyên tắc được gọi 
là pariccāga có nghĩa là “đưa ra” hay “chia sẻ”21. Trong xã hội toàn 
cầu hiện nay, có thể dễ dàng thấy rằng có một khoảng cách lớn giữa 
người giàu và người nghèo. Nếu nguyên tắc kinh tế Phật giáo, vốn liên 
quan mật thiết với cả hai lãnh vực tư nhân và công cộng được áp dụng 
và tồn tại trên thực tế, việc xóa bỏ khẩu hiệu toàn cầu về xóa đói giảm 
nghèo, tất cả hòa hợp sẽ không còn là một trận chiến quá khó khăn.

Một lĩnh vực liên quan chặt chẽ đến đói nghèo, các tệ nạn xã hội, 
song hành với nói và mang tính hủy diệt nhất đối với lợi ích cá nhân và 
toàn xã hội. Khi chúng ta xem xét cẩn thận các nguyên tắc kinh tế Phật 
giáo do đức Phật khởi xướng (các khía cạnh của cả sản xuất và tiêu thụ), 
chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy một số phương pháp để khắc phục hậu 
quả thậm chí cho vấn đề bệnh tật. Chúng ta đã vừa ghi nhận một thực 

19. SN. 42:12
20. Tỳ kheo Bodhi, Đi bộ Thậm chí Giữa chốn  không đồng đều: http://www.

accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/bps-essay_33.html
21. Xem. Dasarāja-dhamma
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tế là Phật giáo lên án việc tích lũy của cải bằng vũ lực (sāhasena) hoặc 
bằng cách bất chính (adhammena) trong đó bao gồm các ngành nghề 
bị cấm như thuốc độc, ma túy và rượu, buôn người vv...và như vậy 
chắc chắn chúng làm phát sinh các loại bệnh khác nhau về thể chất và 
tâm thần hoặc bệnh tật. Nếu những người tham gia vào các hoạt động 
bất lợi đó không dừng lại theo cách riêng của họ, thì nhiệm vụ của nhà 
nước phải ngăn chặn và tiêu diệt các hoạt động xấu đó. Phật giáo thừa 
nhận và xác nhận các chỉ dẫn được đưa ra bởi vị Chuyển Luân Thánh 
Vương cho con trai mình về cách làm thế nào một quốc gia được tồn tại 
dưới sự kiểm soát của nhà vua. Cách này được minh họa trong câu nói 
rằng “con trai thân yêu, hãy chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ sự bất 
công nào trong vương quốc của con 22”. Điều này có nghĩa chính xác là 
theo xác nhận bởi Phật giáo, không có quy định nào cho một chính phủ 
cho phép  bất kỳ doanh nghiệp như vậy trong lãnh thổ của nước mình.

 Trong các nguyên tắc của Phật giáo về tiêu thụ,  yếu tố sức khỏe là 
điểm nhấn, đặc biệt trong cách dùng thức ăn. Chúng ta biết rằng Đức 
Phật ngay từ những ngày đầu hoằng pháp đã khuyên các đệ tử của mình 
bỏ hai thái cực về cách sống, cụ thể là tự quá mong mỏi thỏa mãn dục 
lạc (kāmasukhallikānuyoga) và tự hành xác (attakilamathānuyoga) với 
lý do rằng chúng không đem lại hạnh phúc (anattha- samhito). Mặc 
dù hướng dẫn này là nhằm các đệ tử ở tu viện, khi hai thái cực được 
xem như cách sống, không có nghi ngờ là chúng khá phù hợp với 
mỗi con người. Thỏa mãn dục lạc đề cập đến phong cách sống xa hoa 
sang trọng trong khi tự hành xác đề cập đến một phong cách sống 
khổ hạnh. Trong xã hội toàn cầu hiện nay chúng ta chứng kiến một 
số kết quả nguy hiểm, đặc biệt liên quan đến sức khỏe của chúng ta, 
từ cả hai khía cạnh trong thực tế trong phong cách sống của người 
giàu  và người nghèo. Rõ ràng là một cuộc sống khốn khổ vì thiếu dinh 
dưỡng được chứng minh là nhạy cảm với nhiều loại bệnh, trong đó có 
những dịch bệnh gây ra khổ đau cùng cực và tỷ lệ tử vong cao. Như 
vậy nó đã leo thang đến mức trở thành vấn đề của thế giới mà Liên Hợp 
Quốc đang cố gắng khắc phục. Phong cách sống sang trọng của người 

22. “Ma ca te Tata vijite adhammakaro pavattittha”-D. 2 6: bài kinh-
shihanada-kinh
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giàu quá có vẻ không có quá nhiều khác biệt so với trước đây. Vấn đề 
của họ là tiêu thụ quá mức gây ra những khổ đau trong cuộc sống do 
nhiều bệnh tật liên quan.

 Một trong những nguyên lý Phật giáo liên quan đến tiêu thụ là ta 
nên biết ăn uống điều độ (bhojane mattannutà). Dùng quá nhiều thức 
ăn hoặc ăn quá nhiều được công nhận là một yếu tố không chỉ gây lo 
lắng mà còn các bệnh khác nhau. Được biết Đức Phật đã đề xuất ăn 
một bữa ăn trong một ngày để tăng đoàn của mình biết rằng việc ăn ít 
giúp ít bệnh (appātankatā) và thoải mái về thể chất (appābādhatā).23 

 Một nguyên tắc kinh tế quan trọng khác mà Phật giáo đóng góp cho 
thế giới liên quan đến tiêu thụ là một đời sống cân bằng (Samaj tôivikatā) 
để tích cực giảm thiểu vấn đề nghèo đói. Trong Kinh Vuagghapajja, 
Đức Phật giải thích nguyên tắc samajivikatā theo cách sau đây:

 “Biết cách thu nhập và chi tiêu dẫn đến một cuộc sống cân bằng, 
không  quá xa xỉ  hoặc quá bủn xỉn, suy nghĩ ‘thu nhập của tôi có thể 
được vượt quá chi tiêu của tôi, nhưng không vượt quá thu nhập’, cũng 
giống như một thợ kim hoàn hoặc người học việc của mình biết cách 
đưa lên một cái cân để xem nó   đã giảm xuống bao nhiêu và nó   đã tăng 
lên bao nhiêu, ai biết cách thu nhập và chi tiêu thì người đó có một 
cuộc sống cân bằng 24”

 Ở đây một phong cách sống thỏa mãn dục lạc mà Đức Phật từ chối 
cần được chúng ta quan tâm đặc biệt. Cả hai phong cách sống mà Đức 
Phật đã từ chối dường như đang diễn ra trên toàn cầu hiện nay. Nếu 
một người sống quá thu nhập của mình, chắc chắn người ấy sẽ không 
thể tiếp tục như vậy trong một thời gian dài. Người ấy sẽ nhất thiết phải 
rơi vào cảnh nghèo đói. Nếu chúng ta theo đời sống cân bằng, không 
phân biệt sự khác biệt về tôn giáo, dân tộc, chủng tộc và như vậy, chắc 
chắn rằng không bao lâu tỷ lệ hộ nghèo toàn cầu có thể được giảm đáng 
kể đến một mức độ mong muốn.

 Để có một xã hội toàn cầu lành mạnh, một vấn đề sức khỏe quan 

23. M. 1. 37.
24. Vyagghapajja-kinh, A. VIII. 54
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trọng khác đã  được nêu lên bởi mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của 
Liên Hợp Quốc. Nó được xem xét theo ba hướng liên quan, cụ thể là, 
(i) tỷ lệ tử vong trẻ em, (ii) sức khỏe bà mẹ và (iii) HIV, sốt rét và các 
bệnh khác. Những yếu tố này không thể chỉ đơn giản cho vấn đề hiện 
hành của nghèo đói vì chúng có thể được nhìn thấy ngay cả ở các nước 
phát triển, nơi mà nghèo đói rất hiếm thấy.

 Theo một báo cáo mới, mỗi năm trên toàn thế giới25 ước tính có khoảng 
2 triệu trẻ sơ sinh chết trong vòng 24 giờ đầu sau khi sinh. Điều này không 
chỉ do suy dinh dưỡng của cha mẹ ở các nước kém phát triển. Tình trạng 
này cũng không khác mấy ở các nước đã phát triển. Báo cáo này cho 
chúng ta biết rằng Hoa Kỳ có tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh tồi tệ đứng thứ hai 
trong thế giới phát triển26. Chúng ta không chỉ thấy sự gia tăng đáng báo 
động trong các bệnh thể chất mà còn các bệnh tâm lý trong thế giới hiện 
tại của chúng ta. Điều đáng chú ý nhất là ngay cả trẻ em cũng có thể bị rối 
loạn tâm thần. Một báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch 
bệnh (CDC)  cho biết gần 20%  trẻ em Mỹ (từ 3 đến 17 tuổi) bị một hình 
thức của rối loạn tâm thần. 27

 Điều này cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải tìm ra một nguyên 
nhân khác ngoài nền kinh tế mà từ đó các vấn đề sức khỏe này đã hiện 
hữu. Bằng cách nói này, chúng ta không đề xuất loại trừ hoàn toàn khả 
năng phát sinh các vấn đề sức khỏe từ việc thiếu vật dụng cần thiết 
cho cuộc sống do những khó khăn tài chính. Về vấn đề này, chúng ta 
phải đặt ra câu hỏi là tại sao các vấn đề sức khỏe này cũng xảy ra trong 
các xã hội giàu có của các nước phát triển. Khi chúng ta chuyển sang 
giáo lý Phật giáo, sẽ không khó để tìm câu trả lời. Phát triển hiện đại 
của khoa học và công nghệ cũng như phong trào toàn cầu hóa hiện đại 
đã tạo ra một sự khác biệt chưa từng có trong cuộc sống của người 
dân. Chúng ta thấy nổi bật hơn trong cuộc sống của người dân trong xã 
hội hiện đại là nghiêng theo hướng thỏa mãn cảm giác. Khi mọi người 
thèm muốn những thú vui giác quan, một điều không thể tránh khỏi là 

25. http://edition.cnn.com/2006/HEALTH/parenting/05/08/mothers.index/in
26. Như trên.
27.http://articles.ercola.com/sites/articles/archive/2013/06/20/children-mental-

disorder.aspx
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họ tự nhiên từ bỏ khía cạnh tâm linh. Mặc dù Phật giáo chấp nhận rằng 
việc nghiêng theo cảm giác khoái lạc là một hiện tượng tự nhiên theo 
bản năng trong tâm trí của người dân28, Phật giáo không khuyến khích 
mọi người hiện thực hóa bản năng này đến mức nó trở nên thỏa mãn 
một cảm giác bất lợi. Phật giáo chủ trương rằng sự thỏa mãn nhục dục 
là một trong những phong cách sống cực đoan mà những người đang 
tìm cầu hạnh phúc tối hậu nên tránh29. Khi mọi người không đủ sức 
tuân thủ kỷ luật tinh thần, họ chạy theo  những thú vui giác quan. Đây 
là lý do tại sao Đức Phật chỉ ra rằng “không phải bởi một trận mưa tiền 
vàng mà phát sinh chìm đắm trong dục lạc”30.

Sự nguy hiểm của việc thèm khát thỏa mãn dục lạc là ở chỗ chúng 
ta sẽ không bao giờ có được đủ nguồn lực để đáp ứng chúng. Vì vậy, 
những người đang bị ràng buộc phải tiếp tục một cuộc đấu tranh liên 
tục để có được nguồn lực này. Trong cuộc đấu tranh tìm kiếm đủ nguồn 
lực, con người trở nên giống như một con ngựa đang phi nước đại chạy 
theo sau một củ cà rốt. Hai đặc điểm cụ thể là, việc chạy theo niềm vui 
và đấu tranh cho đủ nguồn lực tạo ra những xung đột trong tâm trí, và 
kết quả là phát sinh các loại đau khổ  khác nhau về vật lý cũng như 
tâm lý.

Phật giáo quan niệm rằng các khía cạnh vật lý và tâm lý của con 
người  có sự phụ thuộc lẫn nhau. Chúng cùng nhau hành động. 31Theo 
Phật Giáo, con người cần có một tình trạng tâm thần cân bằng để duy 
trì một cuộc sống lành mạnh. Căng thẳng và trầm cảm, kết quả của chủ 
nghĩa tiêu thụ hiện tại và lối sống cạnh tranh của con người liên tục 
mang lại bệnh tật cho tâm trí, và rồi tới lượt mình, ảnh hưởng tiêu cực 
tới các khía cạnh vật lý và tâm lý của chúng ta. Tìm kiếm “yêu cầu” 
của khoa học và công nghệ cho một lối sống xa hoa luôn luôn đi kèm 
với tham ái, sân hận và si mê, chúng là nguyên nhân gốc rễ của bất kỳ 
căn bệnh tâm thần nào. Mặt khác, việc tìm kiếm “yêu cầu” vượt quá 
nhu cầu duy trì một cuộc sống cân bằng về tinh thần và nó phá hủy cân 

28. “sukhakāmā hi manussa dukkhapatikkūlā” MIP 341
29. S.56. 11. Kinh Dhamma-cakkappavattana
30. “Na kahāpana-vassena titti kāmesu vijjati” Kinh Pháp Cú câu 186
31. SN. Nalakalāpiya-kinh
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bằng tâm thần và hòa bình của con người. Điều này làm cho một người 
không thể sống trong trạng thái bình thường của mình. Tâm lý căng 
thẳng này của cha mẹ  ảnh hưởng đến con cái của họ. Chắc chắn rằng 
lối sống mà Phật giáo đưa ra có thể là thuốc giải độc cho hầu hết các 
vấn đề xã hội hiện nay của chúng ta, những vấn đề gây phương hại cho 
một xã hội toàn cầu lành mạnh. 


