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GIỚI THIỆU

Trái Đất thật là đẹp, tròn và yên tĩnh với những hình ảnh quốc gia nổi 
bật lên như các hình tượng thanh lịch và những nét đặc trưng sáng rỡ 
của mỗi đất nước. Dù phẩm cách duyên dáng như thế, chúng ta vẫn 
nghe những tiếng rên la đau khổ, lo lắng, và bất an trên khắp thế giới 
khi đi sâu vào bên trong từng quốc gia. Nếu để ý theo dõi, chúng ta 
sẽ thấy những âm thanh đó mở đầu sự mâu thuẫn dẫn tới xung đột và 
bạo động của thế giới. Theo quan điểm của Phật giáo, thủ phạm của 
mâu thuẫn được tìm thấy trong tâm thức bất thiện của mỗi cá nhân, bắt 
nguồn từ những yếu tố tinh thần trái đạo đức như tham, sân, si, v.v… 
Bắt rễ từ tâm thức bệnh hoạn đó, tội phạm và nghèo khổ xảy ra và rồi 
làm cho thế giới bất an. Mọi tôn giáo đều dạy con người không được 
làm hại người khác, sống nhân từ. Để có tư tưởng lạc quan thì phải 
giảm trừ sự kỳ thị giữa các mức độ sai biệt trong thế giới và dựa vào 
những mặt tốt để xây dựng bất bạo động và hòa bình. Chúng ta có thể 
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thiết lập việc xây dựng hòa bình với phương cách tu tập tâm linh, thích 
ứng với thời đại toàn cầu hóa, khi mà người dân trong một đất nước 
nghèo khổ, thì tất cả cư dân trên mặt đất này cũng quan tâm đến sự an 
toàn cho họ. Đó là lý lo vì sao việc xây dựng hòa bình của một quốc 
gia lại tương quan, tương duyên với nền hòa bình của những quốc gia 
khác. Liên Hiệp Quốc cũng tập trung vào việc kiến tạo hòa bình, nỗ lực 
giảm trừ nguy cơ xung đột của một quốc gia và đặt nền tảng cho hòa 
bình và phát triển bền vững. Theo Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ 
của Liên Hiệp Quốc, xây dựng hòa bình đòi hỏi hậu thuẫn cụ thể của 
quốc tế cho các nỗ lực quốc gia trên khắp mọi lãnh vực hoạt động rộng 
lớn nhất: giám sát hiếu chiến, giải giới và tái hòa hợp các lực lượng 
tham chiến; giúp hồi hương người tị nạn và người bỏ nhà di tản; giúp tổ 
chức và giám sát bầu cử chính quyền mới, hậu thuẫn cải tổ trong lãnh 
vực công lý và an ninh; nâng cao sự bảo vệ nhân quyền và nuôi dưỡng 
hòa giải sau khi những bạo hành chấm dứt. Hợp tác quốc tế và làm cho 
quốc gia vững mạnh qua việc tu tập tâm linh cũng như sự hậu thuẫn 
của chính quyền là nhu cầu cần thiết cho sự thành tựu an lạc trọn vẹn, 
nhờ đó mà tất cả bạo động đều có thể chấm dứt. 

BẠO ĐỘNG VÀ BẤT BẠO ĐỘNG 

Bạo động được định nghĩa là “Cố ý dùng sức lực hay vật chất, đe dọa 
hay thực sự chống lại chính mình, người khác, một nhóm người hay 
một cộng đồng, mà kết quả là làm bị thương, giết chết mạng sống, tổn 
hại tâm lý, phát triển bất bình thường, hay mất mát.” Định nghĩa này 
liên kết với việc làm tổn hại của chính hành động, bất chấp hậu quả mà 
nó tạo ra. Trên bình diện toàn cầu, bạo động cướp đi mạng sống của 
hơn 1.5 triệu người hàng năm: hơn 50% vì tự tử, khoảng 35% vì giết 
người, và hơn 12% là kết quả trực tiếp từ chiến tranh hay một vài hình 
thái xung đột khác theo các thống kê (2004)1. Tội phạm bạo động, hành 
hung và xung đột bắt nguồn từ tâm thức tạo ra hành động qua thân thể 
và lời nói hung bạo. Tham, sân và si bén rễ trong tâm gây ra những vấn 
đề bùng nổ. Thực tế, những tình cảnh lộ hiện không phải hoàn toàn là 
ngẫu nhiên. Các tình cảnh được khởi sinh từ tâm thức ô nhiễm như bất 

1. En.wikipedia.org/wiki/Violence
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đồng, ác cảm, không thỏa mãn, không hài lòng...như một đống rác rưởi 
đã chất chứa trong tâm con người qua thời gian dài. Và những hoàn 
cảnh này bùng nổ tức thì khi đụng với những tia lửa vấn đề. Ngọn lửa 
có thể lan ra khắp thế giới từ quốc gia này đến quốc gia khác. Như lửa 
cháy rừng, những điều xấu cũng như những việc tốt có thể lan rộng ra 
cả thế giới từ ngày này qua ngày kia và trở thành toàn cầu hóa. Tất cả 
cư dân trên thế giới này đều mong muốn điều xảy ra là tốt mà không 
phải là xấu. Mong muốn của con người đều giống nhau, mặc dù họ 
khác nhau về quốc tịch, tôn giáo, màu da và các tiêu chuẩn trên thế 
gian. Một số người tìm kiếm hạnh phúc và hòa bình để xây dựng cuộc 
sống có ý nghĩa qua viện nỗ lực làm việc, sống chan hòa với người 
khác và xây dựng cuộc sống gia đình tốt đẹp. Lại có những người 
khác làm việc vì hạnh phúc và an lạc cho tha nhân bằng cách xả thân, 
gây dựng vật chất mới, thực hiện những nghiên cứu, v.v… Tuy nhiên, 
những nỗ lực của các nhóm đó đôi khi vô tình hay hữu ý dẫn tới tình 
huống làm cho người khác phẫn nộ. Trong chiều hướng đó, đại đa số 
con người đi lạc đường hướng tới cuộc sống hòa bình, dù họ có ý thức 
hay không. Họ tuân theo mệnh lệnh của tâm thức ô nhiễm hay không 
lành mạnh, bị khống chế bởi tham lam, thù hận và si mê, tách rời khỏi 
tư duy đúng đắn. Hệ quả là nhiều bạo động, như bạo động gia đình, bạo 
động tôn giáo, bạo động chính trị...thỉnh thoảng xảy ra. 

Bất bạo động có nghĩa là tình trạng hòa bình hay không vũ lực, mang 
tới đời sống an toàn. Để có được trạng huống bất bạo động, tất cả các 
loại bạo động phải được từ bỏ. Một khi bạo động còn diễn ra thì làm sao 
có thể có hòa bình trên thế giới? Tất cả mọi người trên mặt đất này đều 
khát vọng bất bạo động, điều này chứng tỏ rằng hòa bình toàn cầu trở 
thành điều đáng quan tâm nhất trong thời đại ngày nay. Hòa bình trong 
trái tim chinh phục tất cả mọi thế lực đối kháng. Nó cũng làm thuận 
lợi cho nhân loại giữ gìn tâm thức lành mạnh và sống cuộc đời giàu 
có, hạnh phúc và mãn nguyện.  Hòa bình toàn cầu có nghĩa là không 
chiến tranh, xung đột, rối loạn, và con người đang sống trong hài hòa 
và có thể đạt tới sự rũ bỏ cái tôi và trợ giúp thế giới với thiện tâm. Tuy 
nhiên, bất bạo động theo giáo pháp đức Phật tượng trưng cho sự an lạc 
tối thượng, không còn ô nhiễm và phải được khởi phát bởi tâm thiện.
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VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA THIỆN TÂM

Tâm là sức mạnh lớn nhất thế giới và là nguồn cội tối hậu của tất 
cả hạnh phúc cũng như khổ đau. Con người có thể đạt được an lạc 
tối thượng hay phải chịu trạng thái đau khổ là cũng do tâm. Đối với 
tâm, Đức Phật khai thị rằng: “Tâm thường thích điều ác.”2 Theo đó, 
tâm thường hướng về điều ác như đi xuôi dòng, nhưng đối với điều 
thiện, tâm như đi ngược dòng. Nó cần duyên hành động để đạt được 
công đức. Qua ảnh hưởng của duyên hành động, tâm nhắm tới đích 
công đức, nhưng nếu duyên hành động không liên tục, tâm sẽ có chiều 
hướng làm điều xấu ác. Vì vậy, Đức Phật dạy rằng: “Tâm là giao động, 
thay đổi, khó bảo vệ, khó giữ lại.”3  

Bản tính của tâm là thanh tịnh,4  tuy nhiên, nó bị ô nhiễm hay cấu uế 
bởi những kiết sử 5 là nguồn gốc của khổ đau và tâm bất thiện. Giống 
như khi một người đưa tay vào lửa thì chắc chắn bị cháy bỏng; cũng 
như vậy, các kiết sử hoạt động trong tâm của mọi người làm cho họ bị 
thiêu đốt và phiền trược. Vì con người vốn có những kiết sử ô nhiễm 
trong tâm, họ phải gánh chịu khổ sở. Họ càng giảm trừ kiết sử bao 
nhiêu thì càng có được đời sống an lạc bấy nhiêu. Không ai được hòa 
bình an lạc nếu không làm sạch tâm ô nhiễm bởi các kiết sử. Tâm thiện 
làm cho cộng đồng an lạc, hòa bình và hài hòa. Khi mang trong tâm 
quá nhiều kiết sử và thiếu trí tuệ con người trở thành độc ác, cục cằn và 
trải nghiệm nhiều khổ đau.

Theo tuổi tác, con người gặp phải đau khổ tinh thần nhiều hơn thể 
xác. Theo quan điểm nghiên cứu, con người có khả năng chịu đựng 
đau đớn thể chất, nhưng lại không đủ sức chịu đau khổ tinh thần như 
đau đớn, buồn phiền, than vãn, tuyệt vọng, v.v… Phần lớn trường hợp 
tự tử vì nỗi đau không thể chịu đựng được. Hầu hết mọi người đều cho 
rằng chỉ có đau đớn tinh thần và thể xác là khổ đau, và họ không phải 

2. Dhammapada Pàli, 30
3. Dhammapada Atthakathà. I, 181
4. Sabbampicittaµ sabhāvato pa¼ðarameva (Mūlapa¼¼āsa ¿īka, I, 95)
5. Có 10 kiết sử: tham (lobha), sân (dosa), si (moha), ngã mạn (màna), tà kiến 

(ditthi), nghi (vicikicchà), phóng dật (uddhacca), hôn trầm (thina), vô tàm (ahirika), 
vô quý (anotappa)
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đối mặt với bất cứ đau khổ nào, vì họ sở hữu nhiều tài sản và sức khỏe 
tốt. Dù con người có giàu sang cỡ nào thì họ cũng phải lo ngại về sự 
an toàn cho tài sản của họ. Bất ngờ, nếu tài sản bị mất, thì ngọn lửa sầu 
não sẽ thiêu đốt họ; trong cách này, đau khổ xảy đến với họ. Do đó, khổ 
đau sẽ chỉ hết khi tâm thức ở trạng thái bất bạo động. 

Bất bạo động bên ngoài được hỗ trợ bởi bất bạo động bên trong là 
tâm thiện lành. Nếu con người bất bạo động từ tâm bên trong cho đến 
các hành động bên ngoài thì thế giới sẽ được trang điểm với những nụ 
cười trên gương mặt mọi người và tiếng cười, những bàn tay giúp đỡ 
sẵn sàng chào đón và tấm lòng ấm áp. Nếu thế, chắc chắn thế giới sẽ 
đầy duyên dáng và tuyệt đẹp. Nói cách khác, chỉ với tâm được trang 
hoàng bằng thiện pháp thì thế giới sẽ huy hoàng. Thiện tâm có thể được 
phát huy qua tâm được kiểm thúc. Đối với tâm kiểm thúc, Kinh Pháp 
Cú (Dhammapada) dạy rằng, “Người dẫn nước kiểm soát nước, người 
làm tên uốn nắn tên cho thẳng, người thợ mộc gọt đẽo gỗ, và người làm 
lành lo tự điều phục.”6  Hơn nữa, điều quan trọng của việc chế ngự tâm 
một người với sự rèn luyện tinh thần được nhấn mạnh như sau: “Hãy tự 
bảo vệ tâm trước tính giận dữ; hãy điều phục tâm. Hãy từ bỏ tư tưởng 
xấu ác; hãy tu tâm bằng thực hành điều thiện.”7   

Để minh giải điều đó, Đức Phật thuyết giảng trong kinh Mahagosìnga 
Sutta8, việc trang hoàng của Vườn Cây Shala tuỳ thuộc vào vị tu sĩ nỗ 
lực rèn luyện tâm bằng cách ngồi xếp bằng tréo chân và quyết định 
như vầy: “Tôi sẽ không bao giờ đứng dậy từ chỗ ngồi này cho đến khi 
tâm không còn hữu lậu, với chánh niệm kiên định trên đối tượng thiền 
quán.” Đoạn kinh trên cho thấy rằng thế giới huy hoàng này được 
trang hoàng với sự chiến thắng của tâm. Đức Phật tuyên bố rằng chỉ 
có sự chiến thắng của tâm mới là sự chiến thắng lớn lao nhất mang lại 
hòa bình và hạnh phúc. Đó là lý do tại sao để đạt chiến thắng của tâm 
sau khi quyết định rằng “Tâm hôm nay phải cải thiện hơn tâm hôm 
qua”, chúng ta nên thực tập rèn luyện tâm để mở mang, trầm lặng, và 
hòa bình. 

6. Dhammapada Pàli (Verse 145), 34
7. Dhammapada Pàli (Verse 133), 46
8. Majjhima-nikàya (Trung Bộ Kinh), I, 272-281
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NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TU TẬP TÂM THIỆN

Trong giáo pháp, Đức Phật không chỉ có dạy giáo pháp xuất thế, mà 
Ngài cũng dạy những việc thế gian như các phương thức làm kinh tế, 
có lòng nhân đạo, sống thọ… Những giáo pháp đó thích hợp cho nhu 
cầu cần thiết của mọi lứa tuổi mà đến nay vẫn chưa được nâng cấp. Với 
giáo pháp ấy, việc tu tập tâm linh bao hàm lợi lạc cả thế gian và xuất 
thế gian. Việc rèn luyện tâm khiến cho tâm thanh tịnh, từ đó con người 
đạt tới an lạc tối thượng (Nibbana – Niết Bàn).  

Hạnh phúc đích thực là trạng thái của tâm mà con người không thể 
tìm thấy trong vật chất cũng như không thể được mua với tất cả tiền 
trên thế gian. Có bốn loại hạnh phúc: hạnh phúc do dục lạc (kama 
sukha), hạnh phúc do thiền định (jhana sukha), hạnh phúc do đạt trí 
tuệ (phala sukha), và an lạc niết bàn (Nibbana sukha). Trong số các 
loại hạnh phúc đó, thì hạnh phúc do dục lạc là hạnh phúc lý tưởng nhất 
đối với người bình thường. Nhưng trên thực tế, hạnh phúc do dục lạc 
là hạnh phúc ảo tưởng, tạm thời, và thấp kém, gắn liền với buồn rầu 
và phiền não, dẫn tới việc tổn phước và dễ làm điều xấu ác. Từ sự mê 
say vật chất đầu tiên đến sự say mê phi vật chất thứ 4 có hai bậc hạnh 
phúc ở trung gian, được xem là “hạnh phúc trung bình” giữa hạnh phúc 
của dục lạc và an lạc tối thượng, đó là hạnh phúc do thiền định (jhana 
sukha), hạnh phúc do đạt trí tuệ (phala sukha). Đạt được hai mức hạnh 
phúc này, con người có thể chấm dứt khổ đau. Tuy nhiên, hạnh phúc 
niết bàn hay an lạc thánh thiện nhất là hạnh phúc tối thượng và chân 
thật diệt trừ khổ đau một cách rốt ráo. Vì thế, Đức Phật dạy trong kinh 
Pháp Cú rằng: “Không có hạnh phúc nào hơn Niết Bàn.”9 

Để đạt Niết Bàn, Đức Phật dạy phương cách diệt trừ các phiền não 
nhiễm ô bằng con đường bát thánh đạo hay tu tập tam vô lậu học. Chỉ 
với con dao trì giới (sila),  thiền định (samadhi), và trí tuệ (panna), các 
kiết sử mới có thể bị loại trừ. Qua việc nghiêm trì giới luật, hành giả có 
thể diệt trừ các phiền não vi phạm (vitikkama kilesa); qua tu tập thiền 
định, hành giả có thể diệt trừ các phiền não bộc khởi (pariyutthana 
kilesa); qua việc phát huy trí tuệ, hành giả có thể tận diệt các phiền 

9. Dhammapada Pàli, 69
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não ngấm ngầm (anusaya kilesa). Như thế, tất cả phiền não đều có thể 
bị nhổ tận gốc rễ chỉ bằng cách nội quán hay liễu giải tất cả các hiện 
tượng tinh thần và thể chất của cuộc sống con người. Việc giải trừ 
phiền não được xem là đối tượng hàng đầu đối với những Phật tử. Qua 
thiền quán, con người có thể chiến thắng thành công các phiền não. 
Chúng ta không thể đạt được an lạc tối thượng (Niết Bàn) hay không 
thể tìm ra con đường thoát vòng sinh tử (samsara) nếu không thể thực 
hành thiền quán. Bởi vậy để thoát khỏi đau khổ, mọi người nên thực 
hành thiền Minh sát như các Phật Tử có tu tập. Thiền Minh sát được 
Đức Phật tìm ra là con đường đáng tin cậy duy nhất để ứng phó với 
những vấn đề của thế gian trong đời sống hàng ngày và cũng để thành 
tựu quả vị xuất thế.

Bỏ thiền Minh sát thì một người không thể rèn luyện tâm cho lành 
mạnh. Vì tâm được đi theo bởi các pháp không lành mạnh như tham, 
sân, và si, nó trở thành không lành mạnh, trái lại vì tâm được đi theo 
bởi các thiện pháp như không tham, không sân, và không si, nó trở 
thành thiện. Chỉ với sự tu tập kiểm thúc tâm thì tâm mới có thể thanh 
tịnh và lành mạnh. Để khảo sát tâm, Đức Phật khuyên các đệ tử của 
Ngài trong Kinh Dây Trói Buộc (Gaddulabaddha) rằng: “Hãy luôn 
luôn xét tâm mình. Chúng sinh phải chịu đau khổ trong cuộc sống vì 
tâm ô nhiễm; ngược lại với tâm thanh tịnh, chúng sinh sẽ trải nghiệm 
sự an lạc.”10 Ngay khi tham lam, sân hận… nổi lên trong tâm, thì phải 
biết tâm ô nhiễm xảy ra như trạng thái tâm bất thiện. Với các phương 
cách chữa trị tâm bệnh hoạn, ác tâm cần được thay thế để phục hồi từ 
trạng thái bệnh hoạn của tâm. Bản liệt kê dưới đây mô tả các bệnh hoạn 
của tâm và một số phương thức hữu hiệu để điều trị tâm bệnh. 

STT Tên của tâm phiền não Phương cách chữa trị tâm phiền não

1
tham, thèm muốn 
(lobha)

làm từ thiện, hài lòng tu tập, bỏ 
chấp

10. Samyutta-nikàya (Tương Ưng Bộ Kinh), II, 123
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2 sân, lo lắng (dosa)
phát triển lòng từ, để ý tội lỗi của 
sân

3 si (moha) tỉnh giác trong các hoạt động tốt

4 ngã mạn (mana)
chiêm nghiệm nguy hiểm của già, 
bệnh, chết, tu tập tâm khiêm tốn

5 tà kiến (micchadiyyhi) quán xét tính vô ngã

6 nghi ngờ (vicikiccha) tu tập chánh tín

7 hôn trầm (thina) nỗ lực làm nhiều việc thiện

8 trạo cử (uddhacca)
thực hành chánh định, quán xét việc 
tốt

9 vô tàm (ahirika) nghiêm trì giới luật

10 vô quý (anotappa) nghiêm trì giới luật

Thí dụ, khi giận dữ nổi lên, nên biết ngay tức thì là tâm đang nổi 
lên giận dữ, và rồi lòng thương yêu tử tế là một trong những cách để 
xua đuổi sân hận cần được thay thế tâm xấu ác. Tương tự như thế, 
hành giả có thể chấm dứt giận dữ đúng lúc, không để nó phát triển. 
Nếu một người thường thực hiện việc thay thế thiện tâm trong cách 
này mỗi khi ác tâm khởi lên, thì sự tu tập tâm sẽ thuần thục đối với 
người đó trong tất cả mọi lúc. Người đó sẽ không bao giờ làm bất 
cứ điều thù địch và sinh sự nào với người khác. Kết quả là người 
đó sẽ là người tốt với gia đình, bà con, bạn bè, cộng đồng, quốc gia, 
và thế giới. Nếu thế giới có đầy những người kiến tạo hòa bình như 
thế thì hòa bình sẽ dần dần được xây dựng, không còn chiến tranh, 
không còn xung đột và không còn bạo động. 
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HẬU THUẪN TƯ TƯỞNG LẠC QUAN VÀ KHÔNG PHÂN BIỆT 
HƯỚNG TỚI BẤT BẠO ĐỘNG

Suy nghĩ lạc quan là một trong những cách thuận lợi để giải quyết vấn 
đề bạo động trên thế giới. Trong thời đại ngày nay, hầu hết mọi người 
đều đánh mất tâm lạc quan, tư tưởng lạc quan, giải pháp lạc quan, và 
tầm nhìn lạc quan đối với mọi sự vật. Tính lạc quan đơn giản giúp 
chúng ta hy vọng và thư giãn tâm thức. Lạc quan không phải là luôn 
luôn ca tụng, tô hồng sự thật. Tuy nhiên, sự lạc quan giúp con người 
nhìn mọi việc từ góc độ tích cực và tìm kiếm giải pháp. Nếu con người 
cố gắng giải quyết những khó khăn hàng ngày bằng suy nghĩ lạc quan 
thì những xung đột, tranh chấp…sẽ giảm đi. Suy nghĩ lạc quan là hòa 
giải những quan điểm dị biệt. Xã hội loài người thường trải nghiệm 
những kiến giải khác nhau và những bất đồng không thể tránh. Khi 
quan điểm của một người khác biệt với quan điểm của người khác, họ 
dễ nổi nóng, bực mình, giận dữ và đổ lỗi người khác. Đó là bởi vì thiếu 
đi cái nhìn từ nhiều phía, phía của chính họ và phía của người khác. 
Nhìn từ nhiều phía khác nhau không phải là thói quen của người non 
nớt, yếu kém.  

Thông thường, khi một người không đồng ý với người khác, người 
đó cho rằng suy nghĩ của mình là đúng và nghĩ rằng người khác sai. 
Đối với quan điểm bất đồng, người đó dễ nổi giận người khác mà 
không cần xem xét quan điểm của người kia. Do đó, người ấy quyết 
đoán rằng quan điểm của mình là đúng và quan điểm của người khác 
là sai. Tương tự như vậy, người kia cũng sẽ khẳng định rằng quan điểm 
của mình là đúng. Đúng hay sai chỉ là nhận xét riêng tư của mỗi người, 
nhưng mỗi người không chịu thể hiện sự quan tâm đối với phía người 
kia. Trong việc nâng cao suy nghĩ lạc quan, con người nên công bằng 
với cả hai phía: quan điểm của mình và quan điểm của người khác, là 
bên có quan điểm không giống với mình. Nếu làm được như vậy, con 
người sẽ không lập tức nổi giận khi gặp phải những quan điểm khác 
biệt. Để công bằng với điều mình không đồng ý, con người cần tìm 
hiểu quan điểm của người khác để không còn đổ lỗi hay chê bai người 
khác, mà đi tìm một giải pháp mà cả hai bên có thể chấp nhận được. 
Cho dù quan điểm của người khác có hoàn toàn sai, chúng ta cũng 
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nên thảo luận với người khác một cách hợp lý, tử tế, dịu dàng hay ôn 
hòa để đồng thuận trên khía cạnh đúng nào đó. Vì vậy, con người nên 
nuôi dưỡng suy nghĩ lạc quan để ươm mầm gốc rễ tính nhẫn nại, lòng 
thương yêu tử tế, cảm thông, và nhân từ. Tư tưởng lạc quan có thể làm 
cho thế giới cộng sinh hài hòa, xây dựng hòa bình và bất bạo động. 

Để giải quyết vấn đề xung đột hay bạo động trên thế giới, còn có 
một cách khác rất hiệu quả là tạo ra sự không phân biệt giữa con người 
với nhau. Sẽ không còn chiến tranh nếu chúng ta nhìn nhau như những 
con người bình đẳng. Mọi người sinh ra trên đời này đều bình đẳng và 
không ai phải chịu sự kỳ thị chỉ vì màu da, chủng tộc và tôn giáo. Trừ 
màu da, tất cả chúng ta đều được tạo ra bởi thịt và máu. Nhưng trên thế 
giới, khái niệm công dân toàn cầu cho tới giờ vẫn chỉ là một khái niệm 
rỗng tuếch. Chúng ta vẫn nghĩ rằng mình khác nhau. Chỉ với con đường 
tu tập tâm linh, chúng ta mới có thể giảm trừ sự phân biệt giữa các cấp 
độ khác nhau trong thế giới, dù trên thực tế sự giàu có vật chất không 
thể bình đẳng giữa các quốc gia khác nhau. Tu tập tâm linh và sửa đổi 
là phương cách tốt nhất để chữa tâm bệnh là phiền não căn cội của con 
người bình thường. Thiện tâm giúp thiết lập hòa bình không chỉ cho 
chính người đó, mà còn cho nhiều người khác, và kết quả an ninh trên 
thế giới được đảm bảo. Trái lại với thù hận, hung bạo, keo kiệt, kỳ thị, 
vị kỷ… tâm lành phải được xây dựng bằng thương yêu, cảm thông, hào 
hiệp, tha thứ, bao dung, tương kính và không bạo động.  

LĨNH VỰC QUAN TRỌNG CỦA NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO

Vai trò của các nhà lãnh đạo tôn giáo, những nhà kiến trúc tâm linh là 
vô cùng quan trọng vì họ thúc đẩy sự hiểu biết và thái độ thân thiện giữa 
các tôn giáo khác nhau. Mọi tôn giáo đều dạy cá nhân không làm tổn hại 
người khác, sống nhân ái, suy nghĩ lạc quan và góp sức mình vì lợi ích 
nhân loại. Theo quan điểm của Phật giáo, Tứ phạm trú (brahmavihara), 
Chánh kiến (yonisomanasikara), tu tập lòng từ, v.v… giúp hướng tới 
một xã hội an bình và hòa hợp. Mặc dù các tôn giáo trên lý thuyết 
đều hướng tới việc nuôi dưỡng thiện tâm của con người, nhưng thực 
tế cho thấy hài hòa được tâm thức của nhiều người khác nhau là điều 
không dễ, kể cả trong một gia đình. Lý do là bởi vì hầu hết mọi người 
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đều không tuân thủ giáo lý của tôn giáo mà họ có niềm tin và tôn kính. 
Chừng nào con người trên thế giới còn chưa áp dụng những giáo lý tôn 
giáo cao cả trong cuộc sống thì thế giới vẫn có thể có xung đột, náo loạn 
và nhiều thử thách gay go.

Vai trò lãnh đạo tôn giáo đối với quần chúng toàn cầu ngày càng 
được đề cao vì mở ra niềm hy vọng cho việc ngăn chặn và giải quyết 
xung đột, giải quyết tranh chấp bằng vũ lực khi xảy ra để kiến tạo 
các cộng đồng hòa bình và bao dung.11

Xem xét từ góc độ tư tưởng lạc quan thì không phải tất cả xung đột 
đều dẫn tới bạo động. Cũng có khi xung đột giúp xã hội phát triển tốt 
hơn, có công lý, tự do và hòa hợp. Một trong những cách giải quyết 
xung đột là các cuộc đối thoại được áp dụng ngày nay có thể “chuyển 
hóa” mâu thuẫn và “tái định hướng” nó để đưa tới một xã hội hài hòa 
và tốt đẹp hơn. Đối thoại là cách giải quyết khổ đau, tuyệt vọng và 
mâu thuẫn. Tuy nhiên, để thiết lập một xã hội vững chắc thì mọi thành 
viên nên chia sẻ quan điểm của họ về cách giải quyết các xung đột 
bằng đối thoại, nhằm tìm ra giải pháp tốt hơn. Các cuộc đối thoại giữa 
các thành viên của tôn giáo khác nhau nên được diễn ra trên tinh thần 
tôn trọng lẫn nhau, từ đó dẫn tới sự hiểu biết, tin tưởng và hợp tác lẫn 
nhau. Nhờ việc nuôi dưỡng tâm thiện của con người, sự hiểu biết về 
mối tương quan giữa mình và mọi người, các công dân trên toàn cầu sẽ 
dần tiến tới sự hợp tác để xây dựng một thế giới hài hòa, hòa bình và 
hòa giải thực sự, dựa trên những giá trị và giáo lý tôn giáo đáng kính. 
Trong việc thiết lập mối thân thiện bền vững giữa các tôn giáo, một 
trong những bằng chứng nổi bật là Hội Nghị Thượng Đỉnh Hòa Bình 
Thiên Niên Kỷ của Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Thành Phố New 
York vào năm 2000. Hơn 1000 các lãnh đạo tôn giáo và tinh thần thuộc 
nhiều niềm tin và truyền thống khác nhau trên thế giới đã gặp nhau tại 
hội nghị thượng đỉnh với mục đích cam kết thực hiện các hành động cụ 
thể để thiết lập hòa bình thế giới. Hội Nghị Thượng Đỉnh Thế Giới lại 
được tổ chức lần tiếp đó vào năm 2005 và có những thành tựu được ghi 
nhận, trong đó, một số điều quan tâm đến hòa bình và an ninh chung 
được nhấn mạnh như sau:  

11. www.Millenniumpeacesummit.org/mwps_about.html
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Chúng tôi nhận thức rằng mình đang sống trong một thế giới tương 
quan tương duyên toàn cầu, đồng thời nhận thức được rằng những mối 
đe dọa hiện nay vượt khỏi biên giới quốc gia, được liên đới nhau và 
phải được giải quyết trên các cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia. Do 
đó, chúng tôi tái khẳng định cam kết thực hiện sự thống nhất an ninh 
dựa trên nhận thức rằng nhiều mối đe dọa có liên hệ mật thiết với nhau, 
rằng sự phát triển, hòa bình, an ninh và nhân quyền phải đi đôi với 
nhau, rằng không một quốc gia nào có thể đơn độc tự bảo vệ mình, tất 
cả các quốc gia đều cần một hệ thống an ninh hiệu quả, công bằng và 
hữu hiệu chung, theo Các Mục Tiêu và Nguyên Tắc của Hiến Chương 
Liên Hiệp Quốc.12  

Tất cả tôn giáo đều có nhiệm vụ góp phần xây dựng một xã hội hòa 
hợp, trong đó không chỉ người dân sống an bình, mà quốc gia đó còn 
đóng góp những giải pháp tích cực cho nền hòa bình, chấm dứt xung 
đột. Chính vì vậy, vai trò của những nhà lãnh đạo tôn giáo là hết sức 
quan trọng trong việc nuôi dưỡng tư tưởng tương kính, buông bỏ cái 
tôi ích kỷ và lạc quan trong tâm thức các tín đồ. 

VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT BẠO 
ĐỘNG

Cũng như các nhà lãnh đạo tôn giáo, những nhà lãnh đạo trên thế giới 
cũng đã và đang nỗ lực vì một thế giới bất bạo động và hòa bình. 
Những nỗ lực phát triển quốc gia, xóa đói giảm nghèo…cũng là các 
phương thức hữu hiệu để xây dựng hòa bình trong một quốc gia. Tại 
Miến Điện (Myanmar) có nhiều chương trình của chính phủ nhằm phát 
triển nông thôn và giảm bớt nghèo đói, ngân sách hàng năm dành cho 
các dự án luôn gia tăng, cho phép chúng ta hy vọng vào cách thành quả 
sẽ đạt được trong tương lai. Chiến lược phát triển nông thôn và xóa đói 
giảm nghèo được thực hiện ngay sau khi chính quyền mới nhậm chức 
được hai tháng. Tầm quan trọng của lãnh vực tư nhân là giúp người 
dân có mức thu nhập thấp có thêm đồng lương cao hơn để vượt qua cái 
nghèo. Các chính quyền khu vực sẽ xây dựng hạ tầng cơ sở căn bản 
như giao thông vận tải, điện lực, cung cấp nước, giáo dục, sức khỏe và 

12. www.un.org/ga/59/hl60_plenarymeeting.hml
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cho vay các khoản tiền có thể đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân 
ở nông thôn.13 

Tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải đối diện với những thách 
thức và khó khăn trong thời kỳ chuyển tiếp. Thông thường việc chuyển 
tiếp từ một hệ thống này sang một hệ thống khác không dễ dàng chút 
nào. Miến Điện đang đương đầu với nhiều hệ quả của xung đột vũ trang 
kể từ khi đất nước này giành lại độc lập vào năm 1948. Đó là lý do tại 
sao tại đất nước này đã từ lâu thiếu vắng sự thực thi dân chủ. Dân chủ và 
giáo dục dân sự có mối quan hệ mật thiết với nhau. Các trường học nên 
có môn học về trách nhiệm công dân cho học sinh để đào tạo ra những 
công dân có trách nhiệm và những tín đồ năng nổ ở cấp cộng đồng và 
chính quyền. Trách nhiệm công dân có mối liên hệ mật thiết với lĩnh 
vực giáo dục nhân cách. Giáo dục công dân là phương thức khuyến 
khích và chỉ ra  cho các công dân thấy được tinh thần trách nhiệm.14 Đây 
là một cách giúp người dân tham gia tích cực vào việc thực thi dân chủ. 

Bằng cách áp dụng những biện pháp kể trên có thể giải quyết phần 
nào vấn đề bạo động trong xã hội. Tuy nhiên, tội phạm, khủng hoảng, 
lừa đảo…vẫn xảy ra trong các quốc gia đã phát triển giàu mạnh, nơi 
mà người dân đã được giáo dục. Nếu không kiểm soát tâm bất thiện 
của họ, thì những điều phiền phức này vẫn xảy ra. Vì thế, việc khuyến 
khích giáo dục tôn giáo, đặc biệt sự hậu thuẫn của chính quyền đối với 
sự phát triển tâm linh là rất cần thiết trong công cuộc xây dựng một đất 
nước hòa bình. Nếu văn hóa tâm linh được dạy trong trường tiểu học, 
trung học, đại học, trong các công sở, cơ quan, các hội đoàn, nhà tù... 
thì khuôn mẫu tâm linh sẽ dần dần được phát triển. Nếu làm được thế 
thì việc đạt được hòa bình toàn cầu hoàn toàn nằm trong tầm tay của 
con người. Hòa bình thế giới được xây dựng với sự tu tập tâm linh sẽ 
làm cho an ninh có mặt nhiều hơn để không còn bạo động trên thế giới 
cũng như để tạo hình ảnh đẹp của thế giới tương lai. 

13. Phát Biểu của Phó Tổng Thống Bác Sĩ Sai Mauk Kham tại Cuộc Họp Về Phát 
Triển Khu Vực Nông Thôn và Ủy Ban Làm Việt Để Giảm Bớt Nghèo Khổ, New Light 
of Myanamar (Ngày 9 Tháng 1 năm 2014), 1

14. Viễn Tượng (Giáo Dục Công Dân cần trong Tiến Trình Cải Tổ), New Light of 
Myanmar (Ngày 10 tháng 1 năm 2014), 8
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KẾT LUẬN

Dù có nhiều nỗ lực cho hòa bình, bạo động và bất ổn vẫn còn dai dẳng 
tại nhiều nơi trên thế giới. Sức mạnh của dân chủ, đối thoại, và lời cam 
kết sẽ có thể chiến thắng bạo động trên khắp địa cầu. Chỉ áp dụng thái 
độ bất bạo động thì chưa đủ để đối phó với vòng xoáy bên ngoài; nó chỉ 
có thể đạt được qua sự phát triển thiện tâm bên trong. Giống như các 
bệnh nhân, tất cả người bình thường đều bị khống chế bởi những phiền 
não kiết sử bất tịnh được gọi là tâm bệnh trong tâm thức. Với đường lối 
có phương pháp, Đức Phật dạy cách thăng hoa tâm thức qua việc làm 
sạch những bất tịnh bên trong tâm. Việc thanh tịnh hóa tâm thức lần 
hồi sẽ có hiệu quả làm giảm những tranh chấp, xung đột và bạo động 
giữa các nhóm hay các quốc gia. Chấm dứt chiến tranh trên toàn cầu 
là hành trình còn cách xa hàng ngàn dặm, nhưng để đạt đến mục đích 
này, tất cả chúng ta cần phải làm điều đó để kết thúc trận chiến trong 
tâm. Mối tương quan tương duyên chặt chẽ giữa bất bạo động và thiện 
tâm là rõ ràng và không thể chối cãi được. Do vậy, thiện tâm là yếu tố 
then chốt đảm bảo nền hòa bình trong thế giới tương lai. Tương lai thế 
giới phần lớn tùy thuộc vào hoàn cảnh hiện tại của thế hệ trẻ. Chúng ta 
phải tìm cách tạo điều kiện để họ trưởng thành và định hình trong một 
thế giới tử tế. Chúng ta sẽ để họ trưởng thành trong hòa bình hay với 
thương tích và đau đớn hàng ngày của chiến tranh hung bạo? Chúng ta 
sẽ để họ nhìn thấy mặt tích cực hay tiêu cực của cuộc sống? Điều đó 
tùy thuộc vào chúng ta. 
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