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Tâm Thư Kêu Gọi Hòa Bình 

02.04.2022 

Kính gởi toàn thể gia đình nhân loại yêu quý, 

Nhìn thảm kịch chiến tranh đang diễn ra từng ngày trên đất nước Ukraine, tim 

chúng tôi cùng thổn thức với những đau thương đang đè nặng trên mỗi người 

dân, già cũng như trẻ của đất nước này. Đạo Tràng Mai Thôn Quốc Tế chúng tôi 

chứng kiến cuộc chiến đang diễn ra với tất cả niềm đau và đầy ý thức cảnh 

giác. 

Mặc dầu chúng tôi tu học theo Đạo Bụt nhưng vào mỗi dịp Giáng sinh về, 

chúng tôi đều cảm thấy hân hoan khi được ngồi thiền cùng với tiếng chuông 

nhà thờ chính thống của Nga, có dịp mở lòng ra để đón nhận di sản tâm linh 

phong phú, giàu có của đất nước này cũng như của cả châu Âu. Thầy của chúng 

tôi, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đã từng dạy cho chúng tôi rằng : "Tiếng chuông 

mãi mãi luôn là tiếng chuông dù cho đó là tiếng chuông của Cơ Đốc giáo, Tin 

lành giáo, Chính thống giáo hay Phật giáo”. Khi nghe chuông, dù mỗi người 

trong chúng ta có gốc rễ văn hóa và tâm linh nào đi chăng nữa, chúng ta đều có 

thể chạm được vào chiều sâu của sự tĩnh lặng nội tâm và gặp gỡ điểm chung 

nhất của mọi  chiều hướng tâm linh. Bởi một lẽ tự nhiên là mỗi người trong 

chúng ta đều khát khao niềm tĩnh lặng, chúng ta đều cần sự tĩnh lặng nội tâm.  

Tăng thân quốc tế của chúng tôi có gốc rễ từ truyền thống Đạo Bụt Nhập Thế 

Việt Nam. Đất nước của chúng tôi cũng đã trải qua một cuộc chiến tàn khốc 

kéo dài gần hai mươi năm với hơn ba triệu người thiệt mạng và gần hai triệu 

người tị nạn. Chúng tôi đã học từ Thầy chúng tôi, chiến tranh không bao giờ 

giải quyết được mâu thuẩn và tranh chấp. Chiến tranh chỉ đem lại sự chia rẽ và 

hận thù với di hại kéo dài qua nhiều thế hệ.  
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Không bao giờ đứng về một phe nào của một cuộc tranh chấp, Thầy chúng tôi 

đã không mỏi mệt hay ngừng nghỉ trong công trình vận động hòa bình để chấm 

dứt cuộc chiến tại Việt Nam. Thay vì chọn phe, Thầy chúng tôi luôn luôn khẩn 

thiết kêu gọi các phe lâm chiến hãy nhìn sâu vào những khổ đau, bất an và sự 

sợ hãi diệt vong của phe bên kia cũng như xét đến những mất mát đau thương 

mà mỗi nạn nhân trong cuộc chiến phải gánh chịu, dù ở bên này hay ở bên kia. 

Buộc phải bị lưu vong, Người đã trở thành nhà lãnh đạo tâm linh cho phong 

trào hòa bình, hòa giải và giải trừ vũ khí toàn cầu.  

Chúng tôi tin rằng, vào thời điểm trọng yếu này, thông điệp hòa bình của Thầy 

chúng tôi có thể đem lại niềm hy vọng cho hai quốc gia Ukraine và Nga, cũng 

như cho toàn thể nhân loại. Lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng chiến tranh có 

thể chuyển thành hòa bình, rằng những người sống sót qua cuộc chiến dù 

mang đầy thương tích vẫn có thể được chữa lành và trị liệu. 

Nhân danh Thầy chúng tôi, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, và nương vào năng lực 

từ bi và tuệ giác lớn của Người, chúng tôi - những đệ tử của Người - kêu gọi sự 

ngưng chiến ngay tức khắc để chấm dứt tình trạng đổ máu đang xảy ra tại 

Ukraine. Chúng tôi xin gửi tình thương và năng lượng yểm trợ tới các nhà lãnh 

đạo trong cuộc hòa đàm giữa hai phe lâm chiến. Xin nguyện cầu để quý vị có 

thể thật sự lắng nghe được chiều sâu của mỗi bên, để có thể hiểu nhau sâu 

hơn và sắp xếp được những điều kiện thuận lợi hầu thiết lập lại nền hòa bình 

cho cả hai quốc gia. 

Theo lời Bụt dạy, kẻ thù thực sự của chúng ta không phải là con người, mà 

chính là những sợ hãi, lo lắng, buồn khổ, giận hờn, tham lam, vô minh và thù 

hận trong mỗi chúng ta. Chiến tranh bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và 

kỳ thị, từ ý niệm cho rằng chỉ khi nào ta tiêu diệt được đối tượng mà ta gọi là 

“kẻ thù” thì ta mới được an ninh và yên ổn. Nhưng Bụt đã dạy rằng, hận thù 

không thể nào xóa bỏ được hận thù. Chỉ có hiểu biết và thương yêu mới có thể 

hóa giải được hận thù.  

Thầy chúng tôi cũng từng chỉ ra rằng, khi nào chúng ta thật sự bình an, khi đó 

thế giới cũng sẽ được bình an. Nếu chúng ta thành công trong việc chấm dứt 

cuộc chiến tại Ukraine và thiết lập được một nền hòa bình lâu dài tại nơi đó thì 
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chắc chắn toàn thể thế giới sẽ được hưởng rất nhiều lợi lạc, bởi vì tất cả chúng 

ta trong gia đình nhân loại đều tương tức và phụ thuộc lẫn nhau. Chúng tôi

cũng nguyện cầu cho những nguồn lực quý báu của thế giới, thay vì được sử 

dụng vào mục đích chiến tranh có thể được sử dụng để giải quyết những vấn 

đề cấp thiết nhất của nhân loại ngày hôm nay như đói nghèo, bệnh tật, tình 

trạng thiếu dinh dưỡng của trẻ em trên thế giới hay tình trạng buôn bán người, 

bóc lột sức lao động của trẻ em, cũng như những tác động tiêu cực của biến 

đổi khí hậu.  

Thế giới chúng ta đang cần một nền văn hóa hòa bình. Cả gia đình nhân loại 

chúng ta cần bước nhanh hơn trên nấc thang tiến hóa, để tiến đến một nền 

tâm linh mang tính "vũ trụ" và một nền đạo đức có khả năng hợp nhất lòng 

người, kết nối mọi dân tộc, xóa bỏ mọi ngăn cách, kỳ thị và phân biệt. Với tinh 

thần ấy, tăng thân chúng tôi đã làm mới lại những cam kết thực tập chánh 

niệm vì hòa bình trên trái đất nhân dịp đêm Giao Thừa 2021 (Chúng tôi xin 

được chia sẻ với quý vị trong phần cuối của lá thư này).  

Công trình xây dựng hòa bình là hạnh nguyện của các bậc vĩ nhân, những vị 

thánh giả. Nắm tay nhau thành một khối hợp nhất của toàn thể gia đình nhân 

loại, vì lợi ích của toàn dân Ukraine, của nhân dân Nga, và cho những binh lính 

của cả hai bên, công việc khẩn cấp nhất của tất cả chúng ta là đầu tư toàn bộ 

năng lực và tất cả sự khéo léo để tìm ra mọi phương án khả thi đem lại hòa 

bình trong giai đoạn đầy hiểm nguy này của cả nhân loại. 

Tất cả tổ tiên và con cháu chúng ta đang trông cậy nơi chúng ta. 

Thương kính và tin cậy, 
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Phát Huy Một Nền Văn Hóa Hòa Bình 
Lời Cam Kết và Khấn Nguyện Đêm Giao Thừa 2021 

của Đạo Tràng Mai Thôn Quốc Tế 

Kính lạy Tổ tiên, kính lạy Đất mẹ kính thương, 

Trong hai năm qua, sự bấp bênh, sợ hãi và mất mát do tác động của đại dịch 

COVID-19 đã gây ra quy mô lớn về sự hoảng sợ, giận dữ và bạo lực trong gia 

đình nhân loại của chúng con. Khi chiêm nghiệm sâu sắc về đau khổ và bạo lực 

với ý thức rằng chúng có thể đạt đến mức độ lớn hơn nữa, chúng con xin lập lại 

lời nguyện của mình là bồi dưỡng hòa bình trong bản thân và trên thế giới. 

Theo tinh thần của tuệ giác Bụt về bốn sự thật cao quý, chúng con xin nguyện 

thực hành bài tập chánh niệm sau đây vì hòa bình trên trái đất. 

Bài tập chánh niệm vì hòa bình trên trái đất 

Nhận thức được rằng những đau khổ nảy sinh từ tiềm năng gia đình nhân loại 

của chúng con thông qua những hành động thiếu chánh niệm hoặc vô trách 

nhiệm có thể tiêu hủy chính mình và tất cả sự sống trên trái đất, chúng con 

quyết tâm vun trồng một nền văn hóa, trong đó mạng lưới thiêng liêng của sự 

sống đang nuôi dưỡng chúng con được tôn vinh. Chúng con sẽ làm điều này 

bằng cách cam kết tập thể việc thực hành chánh niệm và sống một cuộc sống 

hòa bình, bất bạo động dựa trên cái nhìn sâu sắc của chúng con về mối liên hệ, 

sự phụ thuộc lẫn nhau và tương tức của muôn loài sống trên trái đất. 

Cùng nhau và với tư cách cá nhân, chúng con sẽ thực hành theo cách sẽ chấm 

dứt mọi hành động và cách ứng xử góp phần vào việc hủy hoại gia đình nhân 

loại của chúng con, hủy hoại các loài động thực vật khác và hành tinh của 

chúng con. Các hành vi hủy diệt cần phải được chấm dứt tuyệt đối bao gồm 

phát triển và sản xuất vũ khí, chẳng hạn như vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh hóa và 

công nghệ tiên tiến, để tiến hành chiến tranh trên không gian mạng và trong vũ 

trụ. Những hành vi phá hoại này cũng bao gồm việc lạm dụng các phương tiện 

truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông khác để thao túng tâm trí 
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và cảm xúc của con người để tạo ra sự hỗn loạn, nghi ngờ, giận dữ, hận thù và 

bạo lực trong gia đình loài người của chúng con và tạo ra sự tàn ác đối với các 

loài động thực vật khác. 

Chúng con sẽ tập hợp năng lượng tập thể, sự thịnh vượng vật chất và những 

nguồn lực tinh thần của nhân loại để hướng đến những hành động tích cực, trị 

liệu lành mạnh  

- giúp tất cả mọi người học hỏi lẫn nhau, hiểu và tin tưởng lẫn nhau,  

- nuôi dưỡng sự tồn tại của chúng con như một gia đình nhân loại giữa nhiều 

loài khác và  

- bảo vệ đất mẹ thiêng liêng của chúng con. 

Với sự cởi mở và khiêm cung, chúng con sẽ học cách mở rộng trái tim đón nhận 

lẫn nhau - bình đẳng về mặt văn hóa, tinh thần và xã hội. Chúng con sẽ tôn 

trọng sự đa dạng của chúng con - về chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo hoặc 

tín ngưỡng khác để chúng con có thể tạo ra và nuôi dưỡng một gia đình nhân 

loại trên trái đất sống trong hòa bình - với chính mình, với tất cả sinh vật và với 

toàn thể hành tinh. 

 


