
VAI TRÒ CÔNG DÂN THẾ GIỚI 

 

Nay dân số thế giới đã đến gần 8 tỉ!!! 

Nhân loại đang đứng trước những vấn đề khó khăn hầu như nan giải: dịch bệnh, nạn đói do 

lương thực thiếu thốn hay nhiễm độc; thảm họa môi trường do phá hoại vì thiếu hiểu biết hay 

hám lợi; kỳ thị, xung đột dẫn đến biến động, chiến tranh do tham lam hay thù hận… 

Những vấn đề khó khăn của thế giới đã do con người tạo ra, nên đương nhiên phải do con người 

giải quyết. Chúng là kết quả tích lũy liên tục của bao ý nghĩ, xúc cảm, lời nói và hành động sai 

trái hằng ngày của muôn triệu người ở khắp nơi trên thế giới. Vì thế, không một cá nhân nào, dù 

tài năng đến đâu, và không quốc gia nào, dù hùng mạnh đến đâu, có thể đơn phương giải quyết 

những vấn đề này. Và cũng vì thế mà trách nhiệm đặt trên vai của mỗi người trong chúng ta, từ 

trình độ bình thường đến cao cấp nhất, trong mọi lĩnh vực – khoa học, chính trị, tôn giáo, văn 

hóa, kinh tế, thương mại, … – và các hoạt động khác của nhân loại. 

Với ý thức mới về nhân loại duy nhất, thế giới duy nhất, tình huynh đệ, tự do, công bằng, bình 

đẳng, chân thật, … mỗi người đều thấy rằng mình là công dân thế giới. Thực hiện vai trò công 

dân thế giới cơ bản là có ý thức trách nhiệm đối với thế giới và nhân loại, cố gắng tránh những 

điều có hại, và làm những gì hữu ích, tốt đẹp nhất theo khả năng mình, từ gần đến xa, từ qui mô 

nhỏ đến qui mô lớn. Phát triển và thực hiện vai trò công dân thế giới là một phong trào tự nguyện 

và tự phát, dựa trên nguyên tắc cấp số, dần dần trở thành sức mạnh tổng hợp đủ để cứu giúp và 

chuyển hóa hành tinh chúng ta. 

Người công dân thế giới bắt đầu bằng ý nghĩ chân chính. Nếu chưa quen thì đây là điều khó làm, 

nhưng thường xuyên cố gắng chú ý đến những điều tốt đẹp, đúng đắn, thực tế, thì những gì sai 

quấy sẽ bị thay thế và tan biến đi. Ý nghĩ tốt đẹp dẫn đến tình cảm/xúc cảm tốt đẹp, lời nói tốt 

đẹp, và hành động tốt đẹp, hữu ích, xây dựng, thích hợp, cũng như những lúc cần giữ im lặng và 

kiên nhẫn trong sự hài hòa. Mỗi người có thể thực hành một cách đơn giản như trên, hoặc tùy ý 

chọn áp dụng phương pháp rèn luyện tâm trí nào khác, để đạt được những điều vừa kể. Nhờ đó, 

họ trở thành con người mới, có thể xây dựng gia đình mới, đất nước mới, và thế giới mới. 

Người công dân thế giới biết cách thực hiện các quyền của con người trong tinh thần bất bạo 

động và tính vô hại. Khi cần biểu tình (tức là bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm, và nguyện vọng 
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của mình), họ luôn giữ tinh thần ôn hòa, nói lên những điều chính đáng, và các giá trị tốt đẹp, 

nhằm mang lại sự cảm thông, đoàn kết, công bằng, lẽ phải, lợi ích chung. Những cuộc biểu tình 

như thế đều diễn ra trong trật tự, không xung đột hay phá hoại, cướp bóc tài sản, và không ảnh 

hưởng đến điều kiện vệ sinh, môi trường. Kết quả sẽ là sự đối thoại thẳng thắn, thỏa thuận, hợp 

tác giữa các bên, với các giải pháp thỏa đáng và tích cực. 

Cũng trong tinh thần này, tranh chấp giữa các quốc gia sẽ được giải quyết tốt đẹp theo công pháp 

quốc tế bởi các cơ quan trọng tài và tòa án uy tín, được tất cả các nước bầu chọn. Nhờ đó, kinh 

phí quốc phòng của mỗi quốc gia sẽ giảm đến mức tối thiểu, dành ngân sách cho các phát triển 

kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật. Họ sẽ thấy rằng trên hành tinh nhỏ bé này không gian sống 

và tài nguyên có giới hạn; vì thế mà cần áp dụng tinh thần thiện chí, các nguyên tắc chia sẻ và 

hợp tác trong những liên giao chính đáng giữa mọi người và các quốc gia. Nhờ đó mà tất cả các 

nước lớn và nhỏ đều cùng nhau phát triển và tiến bộ trong hòa bình và hạnh phúc. 

Qua nhiều thời đại, mọi người mang nặng ý thức chia rẽ, dù lộ rõ hay âm thầm, vì chấp vào cái 

dáng vẻ bên ngoài, màu da, tín ngưỡng, trình độ phát triển, thành kiến và ý thức hệ, … và vì thế 

mà họ chỉ thấy những sự khác biệt không thể hòa giải hay dung hợp, và những hố ngăn cách 

rộng lớn không thể lấp bằng. Nó là đại tà thuyết nguy hiểm nhất, vì nó làm phát sinh vô số những 

điều tàn ác trên thế giới này. Nó khiến mỗi người chỉ lo bảo vệ những người mình thương, ủng 

hộ những gì mình thích và chấp nhận, sẵn sàng ngược đãi, bóc lột, giết hại kẻ khác, để cá nhân 

mình, gia đình và đoàn nhóm của mình được sống an vui… Vì thế mà có đủ loại kỳ thị, tranh 

chấp, xung đột, khủng bố, chiến tranh… 

Người công dân thế giới mở tâm hồn bao gồm cả thế giới, nhân loại và hành tinh này. Dù nhận 

biết những khác biệt, hạn chế, sai lầm tạm thời, và đôi khi lừa dối ở bên ngoài, họ vẫn nhìn sâu 

vào bên trong, nhìn thấy sợi chỉ vàng xuyên suốt mọi thành phần và toàn thể. Đó là những tương 

đồng trong thể chất, trong niềm đau nỗi khổ, là sự sống thiêng liêng chung nhất thể hiện qua ước 

vọng những gì tốt đẹp hơn, những giá trị cao cả hơn, qua cái chân, thiện, mỹ tiềm ẩn bên trong 

mọi người. Nhờ đó mà ở đâu, vào bất cứ thời gian nào, người công dân thế giới cũng tìm thấy 

những người bạn, những người anh em, và tìm thấy … chính mình trong người khác, dù đó gọi 

là đối thủ hay kẻ thù. 

Nạn Kỳ thị Chủng tộc 

Vì ý thức chia rẽ nói trên (ở mức sâu xa nhất là giữa cái Ta và cái khác Ta) mà từ ngàn xưa, ở 

khắp nơi trên thế giới, đã có vô số những phân chia, kỳ thị, khinh miệt, thù ghét, ngược đãi, tàn 

ác, giết chóc, xung đột, chiến tranh, … không những giữa các bộ tộc, đoàn nhóm, đất nước, 

chủng tộc khác nhau, mà còn giữa những người cùng chung một gia đình, đảng phái, quốc gia, 

hay sắc tộc!!!  Các tệ nạn này đã xảy ra dưới những hình thức dã man, lộ liễu nhất, qua các hình 

thức trung gian, và nay vẫn tràn lan dưới những hình thức văn minh, lịch sự, tinh vi!!! 

Khi nói đến các tệ nạn kể trên trong phạm vi kỳ thị chủng tộc, thì cũng chỉ nói đến những phần ở 

tầng cạn, thấy được bên ngoài. Vì thế mà những cố gắng giải quyết, dù với thiện tâm thiện chí, 

cũng chỉ có kết quả tạm thời. Nguyên nhân sâu xa của chúng vẫn còn đó, âm ỉ, chờ dịp tái bùng 

phát. Vì thế mà hoạt động buôn người, buôn nô lệ vẫn tiếp tục với nhiều chiêu trò, mánh khóe 

quỹ quyệt hơn trước. Đồng thời, các tệ nạn khác vẫn tiếp diễn. Dù vậy, việc giải quyết các tệ nạn 

này nhất thiết phải có những giải pháp tương đối, cấp thời để ổn định tình hình. Khi con số 

những người công dân thế giới gia tăng lớn lao, họ có thể giúp giải quyết vấn đề ở tầm mức sâu 

xa nhất, vì họ tìm thấy những người bạn, những người anh em, và tìm thấy … chính mình trong 

người khác. 
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Vấn đề Môi trường và Những Vấn đề Khác 

Người công dân thế giới có lòng tôn trọng sâu xa đối với môi trường và đánh giá cao những vẻ 

đẹp và sự trong lành của môi trường, không những ở tại địa phương mình mà còn ở khắp nơi trên 

thế giới. Họ không những tôn trọng, bảo toàn môi trường sống của con người mà còn của các 

loài khác trong thiên nhiên trên hành tinh này. Nỗ lực kết hợp của họ sẽ giúp giải quyết dứt khoát 

vấn đề môi trường, dân số, kinh tế, tài nguyên, năng lượng, dịch bệnh… cho công cuộc phát triển 

tốt đẹp và bền vững trên thế giới. 

            Tháng Sáu 2020 

             Phan Ngọc-Trai 

                (Trân Châu) 
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WORLD CITIZENSHIP 

 

Now the world population has come near to 8 billion!!! 

Mankind is facing different problems most difficult to be solved, such as epidemics and diseases, 

famine due to food shortage or poisoning; environmental disasters caused by ignorant ravages, or 

avarice; discrimination, conflicts leading to upheavals and wars, due to greed or hatred… 

The world problems have been caused by men, hence obviously they must be solved by men 

themselves. They are the steadily accrued results of so many bad and wrong daily thoughts, 

feelings, words and deeds of millions of people everywhere in the world. Consequently, no 

individual, however talented, and no nation, however mighty, could unilaterally solve these 

problems. And therefore, such responsibilities must be shouldered by each of us, from normal to 

highest level, in every field – science, politics, religion, culture, economics, trade, … – and other 

realms of human endeavor. 

With new awareness of the one world, the one humanity, universal brotherhood, freedom, 

justice, equality, truthfulness, … each person realizes that he/she is a world citizen. Fulfilling the 

world citizenship is basically to have a sense of responsibility to the world and the humanity, 

trying to avoid harmful deeds, and do best and most useful possible things, from near to far, from 

small to large scale. Developing and fulfilling the world citizenship is a voluntary and 

spontaneous movement, based on the principle of progression, gradually becoming synthetic 

strength, able to save and transform our planet. 

World citizens begin with right thoughts. If not yet accustomed to, one would find it difficult, 

but in regular efforts paying attention to good, right and practical things, all the wrong will be 

superseded and disappear. Good thoughts leads to good emotions/feelings, right speech, and 

right actions, useful, constructive, and suitable, and to moments of needed silence and patience in 

harmony. Each person can simply practice as above, or choose at will to apply any other method 

of mental training to attain the said things. Thus, they become new ones, able to build new 

families, new countries, and a new world. 

World citizens know how to exert their human rights in the spirit of non-violence and 

harmlessness. Whenever in need of demonstrations (ie expressing their thoughts, feelings, and 

wishes), they always maintain the spirit of moderation, stating the righteous, and good values, to 

bring about understanding, solidarity, justice, the right, and common good. Such demonstrations 

all happen in order, without causing any traffic jam, nor conflict, ravage, asset robbery, nor 

affecting hygienic and environmental conditions. These result in straightforward dialogues, 

agreement, and cooperation of different sides, with satisfactory and positive solutions. 

Also in this spirit, different disputes between nations will be well resolved under international 

public law by prestigious arbitrations and tribunals, elected by all the nations. Thus, the national 

defense expenditures of each country will be minimized, saving budget for social, economic, 

cultural and artistic developments. They will realize that this small planet only has limited living 

space, and natural resources; therefore, the spirit of goodwill, principles of sharing and 

cooperation should be applied in the right relations between men and between different nations. 

Thus, all the small and large countries together develop and make progress in peace and 

happiness. 
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Through the ages, men have been heavily burdened with the sense of separateness, explicit or 

implicit, because of their attaching to appearance, color, beliefs and faiths, levels of 

development, prejudices, and ideologies, … and, as a result, they only saw differences which 

could not be conciliated or tolerated, and saw wide gaps which could not be bridged. It has been 

the most dangerous and greatest heresy, as the source of untold cruelties in this world. It has led 

to each person’s only protecting their beloved, supporting what they liked and accepted, and 

readily persecuting, exploiting, or killing other(s) for them, and their families, or groups to live 

in safety and pleasure… Consequently, there have been different kinds of discrimination, 

dispute, conflict, terrorism, and war… 

World citizens open their hearts to embrace the whole world, humanity and this planet. Though 

recognizing many outer differences, limitations, temporary errors, and sometimes deceptions, 

they do look deep to the inside, seeing the golden thread through every part and the whole. It is 

the similarities in physical conditions, in pains and sufferings, in the common divine life which is 

embodied via longing for betterment, and higher values, and via the good, the beauty and the true 

latent in everyone. Hence, anywhere, and at any time, world citizens can find friends, brothers, 

and … themselves in others, even in the so-called rivals or enemies. 

Racial Discrimination 

Due to the said sense of separateness (on deepest level, between the I and the not-I), since time 

immemorial, there have been everywhere in the world so much division, discrimination, scorn, 

hatred, persecution, and many cruelties, kills, conflicts, and wars, … not only between different 

clans, tribes, communities, countries, and races, but also between those in the same family, party, 

nation, or ethnic group!!!  These evils have happened in the most barbaric, and blatant forms, 

through intermediary ones, and now still rampant in civilized, courteous, and sophistical 

manners!!! 

When mentioning the said evils in terms of racial discrimination, one only deals with superficial, 

visible outer parts. Therefore, the efforts to solve them, though whole-heartedly and with 

goodwill, have only got temporary results. Their deep causes still persists, smoldering and 

waiting for later outbursts. And therefore, the human smuggling and human trafficking still 

continue with many ruses and tricks more devilish than before. At the same time, other evils 

continue. However, in handling these evils, there must be necessarily relative and urgent 

solutions to stabilize situations. When the number of world citizens is greatly increased, they can 

help solve these problems in their deepest levels, because they find friends, brothers, and … 

themselves in others. 

Problems of Environment and Others 

World citizens have profound respect for the environment, and highly appreciate the 

environmental beauties and freshness, not only in their localities but also everywhere in the 

world. They not only highly esteem, and protect the human living environment, but also the 

habitats of other species in nature on this planet. Their combined efforts will help exhaustively 

solve those problems of environment, world population, economics, natural resources, energy, 

epidemics and diseases… for the good and sustainable development in the world. 

                 June 2020 

             Phan Ngọc-Trai 

                (Trân Châu) 
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