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TÓM TẮT

Hòa hợp xã hội & bền vững là hai vấn đề chính và con đường 
trung tâm của hoạt động chính trị xã hội toàn cầu của Phật giáo 
hướng tới một thế giới tương lai tốt đẹp hơn.

Bài viết này phân tích cách Phật tử đóng góp vào việc xây dựng 
xã hội tương lai tốt đẹp, vì nó tập trung vào những thái độ và hoạt 
động nhằm cải thiện mối quan hệ xã hội và giúp tạo ra xã hội bền 
vững về môi trường.

Sử dụng dữ liệu khảo sát, bài viết phân tích ý nghĩa và sự thực 
hành của Phật tử về niềm tin và mối quan hệ với người khác, vấn đề 
hòa bình-chiến tranh và bảo vệ môi trường. Bài viết phân tích mối 
tương quan giữa các giá trị và hoạt động cùng với sự tương đồng và 
khác biệt giữa Phật tử của các quốc gia khác nhau hoặc/ và các đặc 
điểm xã hội khác nhau để hiểu một số cấu trúc nhận thức và hoạt 
động xã hội hiện có. Điều này có thể hữu ích cho việc đóng góp 
mạnh mẽ hơn cho các xã hội toàn cầu hài hòa và bền vững.

Các phương pháp lý thuyết và phương pháp được sử dụng trong 
bài viết là kết quả của sự kết hợp và trong một số trường hợp hợp 
nhất, Phật giáo với Xã hội học.

*. Người dịch: Ngô Đức Thắng và Võ Thị Thu Hằng
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Sử dụng khảo sát xã hội học toàn cầu tốt nhất và lớn nhất hiện 
đang được thực hiện (Khảo sát giá trị thế giới) tập trung vào các giá 
trị và thái độ chung của xã hội và có các câu hỏi và chỉ số liên quan 
đến niềm tin và quan tâm đến người khác, chiến tranh và bảo vệ 
môi trường. Làn sóng mới nhất của cuộc khảo sát (2014) tập hợp 
thông tin từ hơn 90 nghìn người từ 62 quốc gia trên toàn thế giới 
với sự hiện diện quan trọng của các quốc gia có nhóm Phật giáo lớn. Bộ 
dữ liệu phong phú này sẽ cho phép tôi nghiên cứu và so sánh các Phật 
tử ở Châu Á, nơi có đại đa số (99%) Phật tử sinh sống. Bộ dữ liệu bao 
gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Singapore cùng với Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Ấn Độ. Nó sẽ cung cấp 
cái nhìn thoáng qua về cách thức, thông qua các vị trí và hoạt động của 
họ, Phật tử giúp xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.

Việc phân tích những đóng góp của Phật tử để xã hội hòa hợp và 
bền vững đưa chúng ta khám phá các khía cạnh xã hội của Phật giáo và 
để xem Phật giáo là con đường xã hội. Mặc dù có những đóng góp 
quan trọng cho các khía cạnh xã hội, quan điểm chủ đạo của Phật 
giáo được xem là con đường của cá nhân. Tuy nhiên, một số yếu tố 
chính và trung tâm của Phật giáo (và sự thực hành Phật giáo) nằm 
ngoài lãnh vực độc lập cá nhân và hướng đến địa hạt của xã hội (như 
những mối quan hệ tương hỗ).

Điều này chỉ ra rằng, việc thực hành Phật giáo ngụ ý là con 
đường xã hội. Vô ngã, duyên khởi, tính không, tính bất nhị, tất cả 
đều dẫn đến sự tương quan (xã hội) như nơi chỉ ra bản sắc. Định 
luật của Nghiệp chỉ ra quan hệ nhân quả trong hệ thống các mối 
quan hệ tương hỗ. Và tư tưởng về Bồ-tát, hay tư tưởng về lòng từ bi 
hay Bốn tâm vô lượng(1) có hình thái xã hội trong sự thực tập đó. 
Tất cả đều tập trung vào mối tương quan với những sinh vật khác 
(người hoặc không phải con người) để tìm kiếm sự an lành và hạnh 
phúc. Chúng tạo thành con đường chính yếu của các giá trị và sự 
thực hành hướng tới việc tạo ra các mối quan hệ hòa hợp với người 
khác trong, giữa các xã hội với nhau.

Để khám phá các khía cạnh xã hội và con đường xã hội này, 
chúng tôi tập trung vào ý nghĩa được đưa ra và việc thực hành được 
triển khai theo hướng quan hệ hòa hợp và bền vững.  

1.  Mettam Sutta: The Brahma-viharas. SN 46.54
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Sử dụng dữ liệu khảo sát, bài viết phân tích ý nghĩa và sự thực 
hành của Phật tử về niềm tin và mối quan hệ với người khác, vấn đề 
hòa bình-chiến tranh và bảo vệ môi trường. Bài viết phân tích mối tương 
quan giữa các giá trị và hoạt động cùng với sự tương đồng và khác biệt giữa 
Phật tử của các quốc gia khác nhau hoặc/ và của các khu vực khác nhau để 
hiểu một số cấu trúc nhận thức và hành động xã hội hiện có. 

Các phương pháp lý thuyết và phương pháp luận được sử dụng trong 
bài viết là kết quả của sự kết hợp, và trong một số trường hợp hợp 
nhất Phật giáo với Xã hội học. 

1. CÁI GÌ

Bài viết này nhằm mục đích đóng góp với một số hiểu biết sâu 
sắc về kiến thức của hình thái cấu trúc được hệ thống các mối quan 
hệ liên kết phức tạp thực hiện trên bình diện xã hội và ảnh hưởng 
giữa nhiều quan điểm và hoạt động đối với người khác. Để làm như 
vậy, bài viết phân tích các giá trị (Ý nghĩa) và hoạt động (Thực hành) 
của người Phật tử ở một số nước Châu Á đối với người khác và môi 
trường. Bản phân tích mong muốn tìm hiểu đặc thù, sự tương đồng 
và sự khác biệt của người theo đạo Phật trong các quốc gia và khu 
vực khác nhau.

Phần đầu tiên của bài viết tìm hiểu thực nghiệm, sử dụng dữ liệu 
khảo sát, giá trị (Ý nghĩa) và hoạt động (Thực hành) của người Phật 
tử. Chúng tôi sử dụng các chỉ số đóng góp của họ cho một thế giới 
tốt đẹp hơn bằng cách tập trung vào hạnh phúc, môi trường và an 
lành của người khác. Do đó, tạo điều kiện cho sự hòa hợp và bền 
vững. Để làm nổi bật phép so sánh, tôi sử dụng Thang đo đa chiều 
(MDS) và Phân tích cụm phân cấp (HCA) để xây dựng các bản đồ 
xã hội mô tả các quốc gia theo khoảng cách xã hội của họ.   

Khi tôi thấy các quốc gia được đặt vào bản đồ xã hội mới về ý 
nghĩa và sự thực hành như thế nào, chúng tôi khám phá, trong phần 
thứ hai của bài viết, cấu trúc xã hội của nó. Đó là nói về cách làm 
thế nào nó tạo thành hình thái kết hợp cấu trúc của các biến số. Sự 
kết hợp của các hệ thống quan hệ, của các giá trị, quan điểm và hoạt 
động đó xác định lĩnh vực xã hội hoạt động- nhận thức. Bản đồ lĩnh 
vực xã hội cho thấy bản chất của bản sắc văn hóa xã hội của người 
Phật tử.
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Như một ví dụ rõ ràng về cách tiếp cận bất nhị, sự tương quan 
giữa Ý nghĩa và Thực hành mang đến cấu trúc hoạt động và nhận 
thức xã hội mà chúng ta có thể nghĩ là DNA xã hội của Phật giáo. 
Cấu trúc xã hội Ý nghĩa và Thực hành này là phần trung tâm của hệ 
thống tương quan với các điều kiện Xã hội và với sự biểu trưng của 
một xã hội hòa hợp và bền vững được hình thành bởi hạnh phúc, 
sức khỏe và sự hài lòng về cuộc sống (Cuộc sống) của người Phật 
tử. Cuộc sống vừa là quả vừa là nhân được gắn vào hệ thống tương 
tác hoạt động - nhận thức to lớn này.

2. NHƯ THẾ NÀO

Tôi sử dụng khảo sát xã hội học toàn cầu tốt nhất và lớn nhất 
hiện đang được thực hiện (Khảo sát giá trị thế giới) tập trung vào 
các giá trị và quan điểm chung của xã hội và có những câu hỏi và chỉ 
số liên quan đến niềm tin, quan tâm đến người khác, chiến tranh 
và bảo vệ môi trường. Làn sóng khảo sát gần đây nhất (2014) thu 
thập thông tin từ hơn 90 nghìn người từ 62 quốc gia trên toàn thế giới 
với sự hiện diện quan trọng của các quốc gia có dân số là Phật tử lớn. 
Bộ dữ liệu phong phú này cho phép tôi nghiên cứu và so sánh các Phật 
tử ở Châu Á, nơi đại đa số (99%) Phật tử sinh sống(2). Bộ dữ liệu bao 
gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Singapore cùng với Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Ấn Độ. Nó sẽ cung cấp 
tầm nhìn đại cương, thông qua thái độ và hoạt động của họ, Phật tử 
giúp xây dựng thế giới tốt đẹp hơn như thế nào.  

Chúng tôi xác định và làm việc với các chỉ số (biến) của Ý nghĩa đại 
diện cho quan điểm và định hướng đối với người khác và mối quan hệ 
hòa hợp: liên quan đến chiến tranh và bạo lực, môi trường, lòng vị tha 
và lòng khoan dung, lòng tin, tầm quan trọng của người khác và xã hội 
nhân văn hơn. Về sự Thực hành, chúng tôi đã lựa chọn các hoạt động 
và hành vi hướng tới sự hòa hợp trong mối quan hệ với người khác 
và môi trường như: Sẵn sàng chiến đấu vì đất nước, là thành viên 
tích cực trong các tổ chức dân sự và môi trường, làm điều tốt cho 
xã hội, quan tâm đến người khác và môi trường, tin tưởng cả những 
người quen biết lẫn chưa quen biết. Tất cả các chỉ số này cung cấp 
cái nhìn sâu sắc về vai trò của người Phật tử góp phần vào mối quan 

2.  Pew Research Center: The Global Religious Landscape. http://www.pewforum.
org/2012/12/18/global-religious-landscape-buddhist/
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hệ hòa hợp và xây dựng xã hội tương lai tốt đẹp hơn và bền vững 
hơn.

Về mặt công cụ kỹ thuật và khái niệm, tôi sử dụng Thang đo đa 
chiều (MDS) và Phân tích cụm phân cấp (HCA) với chương trình 
thống kê SPSS (cho phần đầu tiên của bài viết) cùng với phân tích 
mạng xã hội bằng UCINET (trong phần thứ hai của bài viết).

MDS, sử dụng thuật toán ALSCAL trong SPSS, là quy trình thống 
kê tính toán sự tương đồng và khác biệt giữa các quốc gia và chuyển 
chúng thành khoảng cách Euclide để đặt các quốc gia trong không gian 
hai chiều. Định vị trong không gian Euclide tương đương về mặt số 
lượng với khoảng cách vật lý giữa tất cả các quốc gia đồng thời tạo ra 
bản đồ địa lý tiêu chuẩn. Ở đây, tôi thay thế khoảng cách vật lý cho 
khoảng cách xã hội tạo ra bản đồ xã hội.

Phân tích cụm phân cấp (HCA), sử dụng phương pháp tiếp cận 
láng giềng gần nhất, về mặt toán học xác định và nhóm các quốc gia 
giống nhau nhất theo những gì chúng ta có thể nghĩ là các khu vực xã 
hội. 

Phân tích mạng xã hội (SNA) hoạt động với các ma trận quan hệ. 
Trong trường hợp này, chúng là các biểu thức toán học về mối quan hệ 
giữa tất cả các biến được sử dụng trong phần một của bài viết. Chúng ta 
có thể xác định và hình dung, sử dụng chương trình trực quan đặc biệt 
Netdraw, cấu trúc xã hội, lưới và mạng lưới xã hội của hệ thống xã hội 
Phật giáo này.

Trong phần đầu của bài viết, chúng tôi sử dụng cách tiếp cận cá nhân 
về lý thuyết và phương pháp luận, chúng tôi xem các biến là các thực thể 
độc lập và tự chủ và chúng tôi tạo ra tính hai mặt nhân tạo của Ý nghĩa 
và Thực hành, giá trị và hoạt động, theo cách tiếp cận đầu tiên cho vấn 
đề. Chúng tôi nghiên cứu sự phân bổ của chúng và các tiệm cận 
xã hội được tạo ra. Trong phần thứ hai của bài viết, chúng tôi tiến 
thêm một bước và chúng tôi sử dụng phương pháp xã hội học quan 
hệ. Trong đó, chúng tôi không xem các biến là độc lập và tự chủ mà 
thay vào đó chúng tôi tập trung vào mối quan hệ giữa chúng và cách 
các mối quan hệ liên kết đó tạo ra một loại DNA xã hội Phật giáo. 

Hệ thống quan hệ liên kết giữa tất cả các yếu tố đó là không 
gian xã hội trong đó định hướng xã hội, hòa hợp xã hội được tạo 
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ra. Trong phần cuối của bài viết này, chúng tôi cũng xem xét cách 
các quan hệ liên kết này được kết nối với nhau (trong mối quan hệ 
nhân quả) với hạnh phúc, hài lòng, sức khỏe. Chúng là biểu trưng, 
thậm chí một phần của các xã hội hòa hợp tốt hơn. Và như là một cơ 
sở của cấu trúc, chúng ta có các điều kiện Xã hội và Tôn giáo hoàn 
thành mô hình của toàn bộ hệ thống tương tác giữa các quan điểm 
và sự thực hiện. Toàn bộ cấu trúc tạo ra một bản đồ, một hệ thống 
mà sự hòa hợp xã hội dựa trên đó. Đây là hệ thống mang lại, tạo điều 
kiện cho sự hòa hợp xã hội và bền vững, và chúng ta có thể xem nó 
như một DNA xã hội của người Phật tử.

Trong bài viết này, chúng tôi tìm hiểu và cố gắng đóng góp, làm 
thế nào các phương diện xã hội của Phật giáo được hiểu và thực 
hành bởi những người Phật tử, xác định vai trò xã hội của họ góp 
phần vào xã hội tương lai hòa hợp và bền vững hơn.

3. Ý NGHĨA VÀ SỰ THỰC HÀNH VÌ NHỮNG XÃ HỘI TỐT ĐẸP HƠN 

Các giá trị và sự thực hành của người Phật tử ở các quốc gia 
Châu Á được nghiên cứu có thể được xem là một phần của Lòng từ 
bi(3) và Bốn tâm vô lượng.(4) Chúng là những chỉ số về tầm nhìn 
và hoạt động của họ góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn bằng 
cách tập trung vào hạnh phúc của người khác, tạo điều kiện cho hòa 
bình, hòa hợp và bền vững (Bảng 1). 

4. Ý NGHĨA

Bảng phân tích tổng thể đầu tiên về Ý nghĩa (hệ thống giá trị) 
cho thấy các quan điểm rõ ràng của người Phật tử đối với các mối 
quan hệ hòa hợp. Như hầu hết những người không là Phật tử, họ 
phản đối chiến tranh (hơn hai phần ba trong số họ) và không biện 
minh cho bạo lực chống lại người khác (giá trị 1,95 trong thang 
điểm từ 1 đến 10). Trên thực tế, họ coi trọng lòng vị tha và khoan 

3.  Loving-Kindness is an English equivalent for the term Metta, described in the Metta 
Sutta of the Pali Canon’s Sutta Nipata (Sn 1.8) and Khuddakapatha (Khp 9)

4.  Mettam Sutta: The Brahma-viharas. SN 46.54
May all sentient beings have happiness and its causes,  

May all sentient beings be free of suffering and its causes,  
May all sentient beings never be separated from bliss without suffering,  
May all sentient beings be in equanimity, free of bias, attachment and anger.

http://en.wikipedia.org/wiki/Metta_Sutta
http://en.wikipedia.org/wiki/Metta_Sutta
http://en.wikipedia.org/wiki/Pali_Canon
http://en.wikipedia.org/wiki/Sutta_Nipata
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dung là những phẩm chất tốt đẹp để dạy trẻ em và nổi bật niềm tin 
rằng, hầu hết mọi người đều có thể được tin tưởng (hơn một phần 
ba số Phật tử) và điều quan trọng là tiến tới một xã hội nhân văn 
hơn, trong đó của cải có thể được chia sẻ tốt hơn (Bảng 1). 

Hầu hết Phật tử xem những người xung quanh họ rất quan 
trọng: gia đình rất quan trọng đối với đa số họ (91%) và gần một 
nửa (42%) xem bạn bè là rất quan trọng trong cuộc đời. Nhưng sự 
gần gũi của họ với người khác không chỉ giới hạn ở con người mà 
còn mở rộng ra tất cả chúng sinh, tiêu biểu là mối quan tâm của 
họ đối với môi trường. Một phần tư số Phật tử (gấp đôi tỷ lệ so 
với người dân nói chung và người không theo đạo Phật) tin rằng 
sự suy thoái của môi trường là vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay. 
Họ cũng ủng hộ, nhiều hơn một chút so với người dân nói chung 
và không theo đạo Phật, bảo vệ môi trường hơn phát triển kinh tế.

Nhìn chung, các giá trị của người Phật tử mang đến hình ảnh 
gần gũi và quan tâm đến những người xung quanh, định hướng, 
mong muốn hòa hợp với mọi người và môi trường. Nhưng sự phân 
bổ các giá trị này không đều nhau trong toàn bộ dân số Phật tử, tồn 
tại một số vị trí tương phản và điểm tương đồng giữa các quốc gia 
và cũng có một số khác biệt với nhóm không phải Phật tử. Một số 
điểm tương đồng và khác biệt có thể được nhìn thấy trong biểu đồ 
1 và biểu đồ 2.

Mặc dù hầu hết Phật tử chống lại chiến tranh và chống bạo lực, 
nhưng ở một số quốc gia, người Phật tử biện minh cho chiến tranh 
nhiều hơn một chút (hơn một nửa ở Trung Quốc, Hồng Kông, 
Thái Lan), ở Ấn Độ và Singapore, họ biện minh cho bạo lực trên 
mức trung bình. Ngược lại, Hàn Quốc và Nhật Bản nổi bật vì sự 
phản đối mạnh mẽ của họ đối với chiến tranh và bạo lực. Nhật Bản 
nổi bật vì xem môi trường suy thoái là vấn đề nghiêm trọng trong 
khi Ấn Độ thì ở thái cực ngược lại. Người Phật tử ở Ấn Độ là những 
người ủng hộ nhất tư tưởng vị tha ở trẻ em, những Phật tử ở Đài 
Loan và Hồng Kông là những người ủng hộ giá trị của Lòng khoan 
dung. Trong khi đó, Phật tử ở Hàn Quốc lại ở thái cực ngược lại 
thấp dưới mức trung bình (biểu đồ 1).     

Ở Trung Quốc và Ấn Độ, hơn một nửa số Phật tử (65% và 53%) 
tin rằng hầu hết mọi người đều có thể tin tưởng được, trong khi, ở 
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đầu kia, Hàn Quốc chưa đến một phần tư. Ấn Độ là quốc gia nơi 
nhiều Phật tử hơn tin vào tầm quan trọng của việc tiến đến một xã 
hội nhân văn hơn trong khi ở Trung Quốc không phải là mục tiêu 
thích đáng. Mối liên quan của bạn bè đến cuộc sống của họ khá 
giống với hầu hết tất cả các Phật tử ngoại trừ những người Việt Nam 
với tỷ lệ rất thấp.

Biểu đồ 1

So sánh các nhóm dân số lớn, sự khác biệt nổi bật nhất liên quan 
đến sự biện minh cho chiến tranh và bạo lực giữa Phật tử Châu Á và 
những người không phải Phật tử Châu Á, là những nhóm cuối cùng có 
khuynh hướng biện minh nhiều hơn. Tuy nhiên, Phật tử không thuộc 
Châu Á nổi bật về tầm quan trọng của sự khoan dung và đối với bạn 
bè. Nhìn chung, những Phật tử nổi bật (vượt trên nhiều so với những 
người không phải Phật tử) vì tin rằng hầu hết mọi người đều có thể tin 
tưởng được, ngoại trừ Phật tử không thuộc Châu Á, vì xem môi trường 
suy thoái là vấn đề nghiêm trọng nhất (biểu đồ 2). 
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Biểu đồ 2

Sự thể hiện khoảng cách (tương đồng và khác biệt) giữa nhóm 
Phật tử Châu Á được thực hiện với MDS tạo ra một bản đồ xã hội 
(với các đặc điểm tương tự như bản đồ địa lý) theo các giá trị của họ 
đối với người khác và với những mối quan hệ hòa hợp. 

Mặc dù có một số khác biệt, vẫn có mức độ tương đồng cao 
giữa các Phật tử đối với hầu hết các giá trị. MDS đặt các quốc gia 
(dựa trên số Phật tử của các quốc gia đó) lan rộng khắp nơi, một 
số quốc gia tập trung gần trung tâm (Đài Loan, Hồng Kông, Hàn 
Quốc, Singapore, Thái Lan) và các quốc gia khác về phía rìa (Nhật 
Bản trên đỉnh trung tâm, Việt Nam hướng tới góc dưới bên phải và 
Malaysia ở góc dưới bên trái). (biểu đồ 3).
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Biểu đồ 3

Phân cụm phân cấp (HQ) xác định một cụm lớn các quốc gia có 
mức độ tương đồng cao ở trung tâm, Trung Quốc và Malaysia về 
phía rìa của nó. Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam chiếm các vị trí cực 
tách biệt trên cùng, bên phải và dưới cùng bên phải của biểu đồ. 
Các trục tọa độ cắt không gian mang đến ý nghĩa cho các vị trí. Từ 
trái sang phải các nước dường như được đặt theo tầm quan trọng 
của gia đình, quan trọng hơn ở bên trái và ít hơn ở bên phải. Và từ 
trên xuống dưới chúng được đặt theo mức độ liên quan đến sự suy 
thoái của môi trường, ít hơn ở phía dưới và nhiều hơn ở trên. 

Vị trí vùng cực phía trên của Nhật Bản phản ánh niềm tin mạnh mẽ 
vào tầm quan trọng của các vấn đề môi trường, vị trí cực ở phía dưới 
bên phải của Việt Nam phản ánh sự ít quan trọng đối với gia đình và bạn 
bè, và vị trí của Malaysia là kết quả của việc coi trọng gia đình nhưng 
không xem suy thoái môi trường là vấn đề trọng tâm. Trung Quốc đơn 
độc đứng về phía biện minh cho chiến tranh và Ấn Độ là vì ủng hộ lòng 
vị tha như một giá trị và mục tiêu của một xã hội nhân văn.

Để hiểu rõ hơn về vai trò của hệ thống các giá trị của người Phật 
tử, chúng tôi tạo ra các nhóm dân số và so sánh chúng: Nhóm Phật 
tử (Châu Á, không phải Châu Á và Tổng số), Không phải Phật tử 
(Châu Á, không thuộc Châu Á) và tổng dân số toàn cầu.
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Trong sự trình bày không gian của những giá trị tiệm cận ở các 
loại nhóm được tạo bởi MDS (biểu đồ 4), trung tâm bị trống và các 
loại nhóm được đẩy về phía các rìa của không gian phản ánh bốn ý 
nghĩa vũ trụ quan khác nhau. Ở bên trái, trên đỉnh chúng ta có Phật 
tử không thuộc Châu Á mà như chúng ta đã thấy có một hệ thống 
các giá trị khác khác biệt so với Phật tử Châu Á, và ở phía dưới là 
Nhóm không là Phật tử cùng với nhóm toàn cầu. Cả hai nhóm bên 
trái trùng hợp không xem môi trường suy thoái là vấn đề quan trọng 
nhất nhưng xem sự khoan dung và bạn bè là rất quan trọng. Họ 
có quan điểm trái ngược đối với những nhóm khác: Phật tử không 
thuộc Châu Á nổi bật (40% trong số họ) vì tin rằng hầu hết mọi 
người đều có thể tin tưởng được trong khi nhóm không phải Phật 
tử và nhóm toàn cầu là những người ít tin vào điều đó nhất. 

Biểu đồ 4

Ở bên phải chúng ta có nhóm không phải Phật tử Châu Á, ở trung 
tâm của góc phần tư trên cùng và về phía trung tâm bên phải của không 
gian, chúng ta thấy nhóm tất cả Phật tử và Phật tử Châu Á rất gần nhau. 
Nhóm không phải Phật tử Châu Á nổi bật vì sự hợp pháp hóa cao hơn 
của họ về chiến tranh và bạo lực (vì nhóm Phật tử không thuộc Châu Á 
cũng ở phần trên cùng của không gian) và đồng thời vì sự hỗ trợ của họ 
trong việc giảng dạy sự vị tha đến trẻ nhỏ. Cụm Phật tử ở trung tâm về 
phía đường biên bên phải (đại diện cho đại đa số Phật tử) nổi bật vì tin 
rằng hầu hết mọi người đều có thể tin tưởng được, sự suy thoái của môi 
trường là vấn đề quan trọng nhất hiện nay và của cải có thể được phân 
phối tốt hơn cho tất cả mọi người.
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SỰ THỰC HÀNH
Các Phật tử cũng nổi bật bởi mức độ hoạt động xã hội cao của họ, 

trên mức trung bình của nhóm toàn cầu và không phải Phật tử, bảo vệ, 
quan tâm đến người khác và môi trường. Việc thực hành quan tâm đến 
người khác và môi trường của họ đặt họ vào vị trí hàng đầu ở hoạt động 
xã hội hướng đến một xã hội hòa hợp và bền vững hơn. 

Mặc dù họ chống chiến tranh, nhưng phần lớn sẽ chiến đấu để 
bảo vệ đất nước mình, hơn cả những người không phải Phật tử nói 
chung và hơn nhiều so với những người không phải Phật tử ở Châu 
Á. Ngược lại, có thể là kết quả niềm tin của họ rằng, hầu hết mọi 
người đều có thể tin tưởng được, mức độ khép kín xã hội của họ (số 
loại người không muốn làm hàng xóm) là thấp nhất trong tất cả.

Người Phật tử nổi bật bởi hành động và sự thực hành của họ 
hướng đến an lành và hạnh phúc của người khác, làm điều gì đó 
tốt cho xã hội và quan tâm đến người khác và cũng quan tâm đến 
môi trường. Mức độ hoạt động xã hội càng cao của họ phù hợp với 
cấp độ thành viên càng cao trong các tổ chức dân sự và môi trường. 
Điều này chỉ ra đặc điểm có tổ chức về mặt xã hội ở hoạt động của 
họ hướng đến người khác, đó là kết quả của sự hợp tác với những 
người khác. Việc tham gia vào các tổ chức xã hội làm tăng niềm tin 
và sự gắn kết tạo điều kiện cho các mối quan hệ rộng rãi và hòa hợp 
hơn.

Cũng như các chỉ số khác được phân tích trước đây, sự phân bố 
các hoạt động và việc thực hành này không đều trong toàn bộ nhóm 
Phật tử, tồn tại một số vị trí tương phản và điểm tương đồng giữa 
các quốc gia và cũng có một số khác biệt với nhóm không phải là 
Phật tử. Một số điểm tương đồng và khác biệt có thể được nhìn thấy 
trong biểu đồ 5 và biểu đồ 6.

Mặc dù hoạt động xã hội ở mức độ cao về tổng thể, có một số khác 
biệt giữa các Phật tử đáng đề cập đến. Phật tử có tổ chức và hoạt động 
xã hội tích cực nhất là những người Ấn Độ và Đài Loan và ít nhất là 
những người đến từ Trung Quốc và Malaysia. Phật tử Việt Nam nổi bật 
làm những việc tốt cho xã hội (cùng với Ấn Độ), quan tâm đến người 
khác (cùng với Hồng Kông) và quan tâm đến môi trường (cùng với 
Malaysia). Nhật Bản ở cực ngược lại với mức độ hoạt động thấp hơn 
đối với hạnh phúc của người khác (biểu đồ 5).   
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Biểu đồ 5

Phật tử ở Hàn Quốc và Ấn Độ dường như là những người khép 
kín nhất về mặt xã hội trong khi những Phật tử đến từ Nhật Bản và 
Việt Nam chắc chắn là những người cởi mở hơn với những người 
khác nhau xung quanh họ. 

Một dấu hiệu khác về sự gần gũi với người khác là mức độ tin 
tưởng đối với những người không quen biết (người không quen 
biết, người từ các tôn giáo khác, người từ các quốc tịch khác). Nhìn 
chung, Phật tử cũng như người không phải Phật tử, không tin tưởng 
nhiều người không quen biết. Ấn Độ, Singapore, Đài Loan và Hồng 
Kông nổi bật với mức độ tin tưởng cao hơn trong khi Trung Quốc, 
Thái Lan, Malaysia và Việt Nam dường như ít tin tưởng hơn và do 
đó xa cách với những người không quen biết.

So sánh các nhóm dân số, chúng ta thấy hai điểm đặc biệt đáng 
nói. Những người không phải là Phật tử ở Châu Á khác với những 
người còn lại bởi mức độ khép kín xã hội rất cao. Phật tử không 
thuộc Châu Á cho thấy sự khác biệt với quan điểm cởi mở với những 
người khác và chương trình hoạt động xã hội mạnh mẽ với sự tham 
gia rất cao vào các tổ chức dân sự và tỷ lệ quan tâm đến môi trường 
và hoạt động tích cực cho xã hội rất cao. Tất cả cộng thêm với mức 
độ tin cậy cao nhất ở những người không quen biết và tỷ lệ khép kín 
xã hội thấp nhất. Các nhóm còn lại (Phật tử và không phải Phật tử) 
có mô hình hành vi và thực hành xã hội rất giống nhau (biểu đồ 6).  
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Biểu đồ 6

Sự biểu thị khoảng cách (tương đồng và khác biệt) giữa các 
nhóm Phật tử Châu Á được thực hiện với MDS tạo ra bản đồ xã hội 
(với các đặc điểm tương tự như bản đồ địa lý) theo sự thực hành và 
hoạt động của họ đối với những người khác dưới dạng quan hệ hòa 
hợp. 

Mặc dù có khác biệt, nhưng về mặt tổng thể vẫn có mức độ tương 
đồng cao giữa các Phật tử đối với hầu hết các hoạt động. MDS đặt 
các quốc gia (dựa theo số người là Phật tử của quốc gia đó) lan 
rộng khắp không gian, một số quốc gia tập trung gần trung tâm 
(Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia cùng với Đài Loan 
và Thái Lan) và các quốc gia khác về phía rìa (Nhật Bản trên đỉnh 
trái, Hồng Kông ở phía dưới bên trái, Việt Nam ở góc trên bên phải 
và Ấn Độ ở dưới cùng chính giữa. (biểu đồ 7). 

Phân cụm phân cấp (HQ) xác định một cụm lớn các quốc gia có 
mức độ tương đồng cao. Ở ngay trung tâm của hệ thống và của cụm 
lớn này, chúng ta thấy một nhóm các quốc gia rất gắn kết và tương 
đồng nhau (Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc và Malaysia). Đài 
Loan và Thái Lan (ở góc bên phải phía dưới cùng) rất gần nhau và 
cũng là một phần của cụm lớn này cùng với Việt Nam (ở trên hai 
nước này). Nhật Bản, Hồng Kông và Ấn Độ chiếm vị trí vùng cực và 
biệt lập về phía rìa trái và đáy của hệ thống thực hành.
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Các trục tọa độ cắt không gian xã hội của sự thực hành mang 
đến ý nghĩa cho các vị trí. Các quốc gia từ trái sang phải dường như 
được đặt theo khuynh hướng của họ đấu tranh cho đất nước, từ ít 
quyết tâm chiến đấu hơn ở bên trái sang quyết tâm nhiều hơn ở bên 
phải. Các quốc gia từ trên xuống dưới được đặt theo sự tham gia của 
họ vào các tổ chức xã hội (là thành viên hoặc/ và đang hoạt động), 
với những quốc gia ở phía dưới tham gia nhiều hơn và những quốc 
gia ở phía trên tham gia ít hơn. 

Ở trung tâm, như sự tham chiếu của hệ thống, Hàn Quốc và Singa-
pore trùng hợp với mức độ quan tâm cao đối với môi trường. Ở vùng 
cực, Phật tử Ấn Độ nổi bật bởi mức độ hoạt động xã hội rất cao và hỗ 
trợ của họ đối với cảnh quan môi trường. Việt Nam (trên cùng bên 
phải) vượt ra khỏi bởi mức khép kín xã hội thấp sau Nhật Bản (tách biệt 
ở phía bên trái). Thái Lan và Đài Loan trùng hợp và đứng ngoài cuộc 
bởi sự sẵn sàng chiến đấu cho đất nước của họ nếu cần.

Biểu đồ 7

Việc biểu thị khoảng cách (tương đồng và khác biệt) giữa các 
nhóm dân số được thực hiện với MDS tạo ra một hình ảnh (biểu đồ 
8) khá giống với bản đồ về ý nghĩa đã thấy trước đó. Phật tử không 
thuộc Châu Á, với hệ thống thực hành khá khác biệt, ở phía dưới 
bên trái trong khi người không phải Phật tử ở Châu Á ở đối diện 
phía dưới bên phải. Các nhóm không phải Phật tử và toàn cầu nằm 
cùng nhau ở trung tâm của hệ thống, và tất cả Phật tử và Phật tử 
Châu Á ở trung tâm bên trên của bản đồ xã hội (biểu đồ 8). 
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Không gian xã hội được sắp xếp thông qua các trục tọa độ theo 
quyết tâm tham gia chiến tranh (ít hơn ở bên trái và nhiều hơn ở 
bên phải) và mức độ hoạt động xã hội (từ cao hơn ở dưới lên thấp 
hơn ở trên).

 Biểu đồ 8

Tất cả Phật tử và Phật tử Châu Á đứng bên ngoài ở trên cùng vì họ rất 
tích cực về mặt xã hội. Mức độ hoạt động xã hội thấp đặt nhóm không 
phải Phật tử Châu Á ở thái cực đối lập (phía dưới bên phải) trong khi 
nhóm không phải Phật tử và nhóm toàn cầu ở chính giữa.

Phật tử không thuộc Châu Á được phân biệt rõ ràng với những 
nhóm còn lại bởi mức độ hoạt động xã hội và sự thực hành rất cao 
của họ hướng đến hạnh phúc cho người khác và sự phản đối tham 
gia chiến tranh của họ.

Ý NGHĨA VÀ SỰ THỰC HÀNH
MDS- Thang đo đa chiều của sự kết hợp tất cả các ý nghĩa và sự 

thực hành tạo ra một bản đồ xã hội tóm tắt các tiệm cận và khoảng 
cách của tất cả các nhóm Phật tử theo cách của họ để thấy và thực 
hiện, theo cách của họ để hiểu và nhìn thấy những người khác và 
theo cách của họ để thiết lập quan hệ và hành động hòa hợp vì hạnh 
phúc của người khác và sự bền vững của hành tinh (biểu đồ 9).

Nó tạo ra khoảng cách xã hội khá giống với những khoảng cách 
được thấy trước đó (về ý nghĩa và sự thực hành). Một cụm lớn gồm sáu 
quốc gia (Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc và 



ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ NHẰM XÂY DỰNG XÃ HỘI HÒA HỢP VÀ BỀN VỮNG 317

Malaysia) có mức độ tương đồng cao ở vị trí trên trung tâm của không 
gian, với Singapore là tham chiếu chính cho toàn hệ thống. Điểm đặc 
biệt nằm ở các quốc gia tách biệt ở các góc (biểu đồ 9). 

Cụm lớn dường như đại diện cho mô hình nhận thức và hành 
động tham chiếu (điểm chung chiếm ưu thế) được định hình bởi 
mức độ định hướng xã hội cao và hành động hướng đến các mối 
quan hệ hòa hợp và sự bền vững. Các thái cực đại diện cho các khối 
đơn lẻ đáng được biết đến vì chúng tạo ra các phiên bản khác biệt 
của mô hình tham chiếu. Nhật Bản và Hồng Kông (ở phía trên bên 
trái) khác biệt vì phản đối chiến tranh, Ấn Độ vì mức độ hoạt động 
và định hướng xã hội rất cao, Việt Nam vì mức độ khép kín xã hội 
rất thấp và Malaysia vì tầm quan trọng của gia đình.

Biểu đồ 9

Khoảng cách xã hội của các nhóm dân cư do MDS tạo ra với tất 
cả ý nghĩa và sự thực hành mang đến một bản đồ xã hội thể hiện 
khoảng cách hành động nhận thức giữa các nhóm này.

Nó xác nhận bốn mô hình khác nhau mà chúng ta đã thấy cho 
đến bây giờ. Nhóm Phật tử và không phải Phật tử được phân biệt 
rõ ràng trong không gian xã hội, với nhóm đầu ở phía trên và nhóm 
sau xếp ở phía dưới (biểu đồ 10). Sự khác biệt là kết quả của việc 
Phật tử nói chung nổi bật bởi niềm tin của họ rằng hầu hết mọi 
người đều có thể tin tưởng được. Chỉ số này về sự gần gũi với người 
khác phù hợp với mức độ tham gia và hoạt động xã hội cao hơn của 
họ và, ngoại trừ Phật tử không thuộc Châu Á, vai trò hàng đầu của 
họ trong quan điểm và hành động hướng tới một hành tinh bền 
vững. Các đặc điểm chính phân biệt các nhóm là:
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 Tất cả Phật tử / Phật tử Châu Á nổi bật vì họ tin rằng hầu hết 
mọi người đều có thể tin tưởng được và môi trường suy thoái là vấn 
đề nghiêm trọng nhất. Có lẽ như một sự hưởng ứng với điều đó, họ 
là những người hoạt động xã hội tích cực nhất.

Phật tử không thuộc Châu Á khác biệt bởi sự biện minh bạo lực 
cao hơn của họ và không xem môi trường là vấn đề quan trọng nhất 
nhưng giống với Phật tử Châu Á khi tin rằng hầu hết mọi người đều 
đáng tin cậy và mức độ hoạt động xã hội rất cao.

Biểu đồ 10

Nhóm Không phải Phật tử Châu Á nổi bật bởi mức độ hợp pháp 
hóa chiến tranh cao. 

Nhóm không phải Phật tử toàn cầu và Châu Á rất gần nhau về 
mặt không gian như là dấu hiệu của việc chia sẻ tỷ lệ hoạt động xã 
hội thấp hơn.

VẼ NÊN CON ĐƯỜNG XÃ HỘI PHẬT GIÁO

Chúng tôi khắc phục tính nhị nguyên Ý nghĩa – Sự thực hành và cá 
nhân hóa các giá trị và hành động tập trung vào sự kết nối giữa chúng. 
Việc sử dụng phương pháp phân tích mạng lưới xã hội mang đến các 
biểu diễn đồ họa của hệ thống tương tác / quan hệ. Chúng ta có thể 
xem và hiểu cấu trúc hành động nhận thức này như một loại DNA. Đó 
là bản đồ DNA xã hội của Phật giáo, mô tả những cách mà Phật tử đóng 
góp vào việc tạo ra các xã hội hòa hợp và bền vững hơn.
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Trong các nút đồ thị là các yếu tố hình thành hệ thống hành 
động nhận thức - xã hội của người Phật tử. Các đường kết nối các 
nút (các yếu tố đó) biểu thị sự tồn tại(5) của mối quan hệ nhân quả 
giữa các yếu tố. Kích thước của các nút chỉ ra tính trung tâm của nó 
trong hệ thống (số lượng các quan hệ trực tiếp của nó) và độ dày 
của các đường kết nối các nút cho biết cường độ (mức tương quan) 
của mối quan hệ nhân quả giữa chúng.

Biểu đồ 11 mô tả hệ thống quan hệ giữa các ý nghĩa (các nút 
màu đỏ) và sự thực hành (các nút màu nâu vàng). Trong mạng lưới, 
chúng ta có thể phân biệt hai thành phần riêng biệt (cấu trúc nơi 
tất cả các nút được kết nối). Một thành phần rất lớn, bao gồm hầu 
hết tất cả các yếu tố của hệ thống và một phần nhỏ (trên cùng bên 
phải) với hai giá trị liên quan đến môi trường không được kết nối 
với phần còn lại. 

Trong thành phần lớn chiếm gần như toàn bộ không gian xã hội, 
chúng ta có thể phân biệt hai cấu trúc được kết nối. Phần lớn hơn, 
rất gắn kết và trung tâm nhất là mạng Hành động-thực hành (B) và 
được hình thành bởi hai mạng con dày đặc. Cấu trúc con trên cùng 
đại diện cho hành động xã hội có tổ chức (b1), và cấu trúc còn lại 
bên dưới thể hiện mối quan hệ hòa hợp (b2), hành động và sự thực 
hành hướng đến người khác. Mạng hành động lớn này được liên kết 
với hai mạng nhỏ hơn. Từ mạng hành động xuống, có một cấu trúc 
nhỏ các giá trị liên quan đến người khác và quan hệ với họ (C). Cấu 
trúc còn lại ở bên trái thể hiện sự tin tưởng và gần gũi với người khác 
(D). Chúng tôi có thể định nghĩa nó là mạng tín nhiệm.

Có hai kết nối chính giữa mạng hành động và mạng tín nhiệm. 
Kết nối thứ nhất (đường dưới) là thông qua các yếu tố nhấn mạnh 
sự hòa hợp trong các không gian xã hội nhỏ hơn: giữa gia đình là 
quan trọng và giúp đỡ người xung quanh. Kết nối quan trọng hơn 
(đường cao hơn) liên kết tín nhiệm những người không quen biết, 
là thành viên và tích cực trong các tổ chức xã hội và hỗ trợ tài chính 
cho các tổ chức môi trường. Con đường này miêu tả phép chiếu mở 
rộng về mặt xã hội của hành động xã hội có tổ chức. 

5.  Significative correlations with a moderate-strong relational intensity (r  
larger than 0,120).
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Biểu đồ 11

Mạng hành động được tạo thành từ hành động xã hội có tổ chức 
(bao gồm việc là thành viên và tích cực trong các tổ chức dân sự Xã 
hội và trong các tổ chức môi trường cộng với việc đóng góp tiền bạc 
cho các tổ chức môi trường và tham gia biểu tình vì môi trường) 
và quan hệ hòa hợp (bao gồm việc quan trọng là người đó giúp đỡ 
những người xung quanh, làm những việc tốt cho xã hội và quan 
tâm đến môi trường).

Tóm lại, hệ thống quan hệ Ý nghĩa và Thực hành bị chi phối bởi 
một tập hợp những sự thực hiện rất gắn kết, được tổ chức và hướng 
đến người khác, nằm ở trung tâm. Nó được liên kết với cấu trúc phụ 
nhỏ của các giá trị định hướng hòa hợp (bên dưới) và cấu trúc phụ 
lớn hơn của các giá trị và sự thực hành cho thấy sự tín nhiệm và gần 
gũi với người khác, do đó tạo điều kiện cho các mối quan hệ xã hội 
hòa hợp. Ở phía trên bản đồ, chúng ta thấy một nhóm các giá trị 
theo hướng bảo vệ môi trường (A) không được kết nối với mạng 
lưới chính ở cường độ quan hệ này, bởi là những quan hệ yếu hơn.  

Cấu trúc Ý nghĩa và sự Thực hành này sẽ là yếu tố trung tâm 
trong mô hình nhằm tìm hiểu những đóng góp của Phật tử vì một 
xã hội hòa hợp và bền vững hơn. Đối với đoạn DNA chính này, 
trước tiên chúng tôi thêm một tập hợp các yếu tố đại khái đại diện 
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cho sự hòa hợp (hạnh phúc, hài lòng, sức khỏe) được xem là mục 
tiêu xã hội cho một xã hội tốt đẹp hơn. Chúng tôi sẽ thêm các điều 
kiện xã hội và các chỉ số tôn giáo vào đó. Tất cả cùng nhau đại diện 
cho DNA xã hội Phật giáo tượng trưng cho những đường lối và 
phương pháp được người Phật tử sử dụng để đóng góp cho xã hội 
tốt đẹp, hòa hợp và bền vững hơn.

Việc bổ sung các yếu tố bộ ba (hạnh phúc, hài lòng, sức khỏe) 
mà chúng ta gọi là Cuộc sống (các nút màu xanh lá cây), làm phong 
phú thêm tầm nhìn của chúng ta về các con đường xã hội Phật giáo 
này (biểu đồ 12). Ở đây cần lưu ý mối quan hệ nhân quả (hai chiều) 
giữa hạnh phúc và hài lòng với mạng tín nhiệm (tin tưởng và gần gũi 
với người khác) thông qua mối quan hệ trực tiếp với gia đình và bạn 
bè là quan trọng trong cuộc sống của họ. Sự hài lòng với cuộc sống 
(kết nối mạnh mẽ với hạnh phúc và sức khỏe) có liên quan đến 
quan niệm rằng tích lũy của cải có thể dẫn đến sự phân phối tốt hơn 
và gián tiếp đến cấu trúc phụ của các giá trị định hướng hòa hợp (ở 
phía dưới). 

Các hành động và sự thực hành được kết nối gián tiếp với hạnh 
phúc, Sức khỏe và sự hài lòng thông qua mạng tín nhiệm đóng vai 
trò là cầu nối nhân quả giữa chúng. Tóm lại, tín nhiệm bắc nhịp cầu 
nối liền con đường giữa hành động và hạnh phúc.
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Các điều kiện xã hội (các nút màu tím) và các chỉ số tôn giáo (các 
nút màu xanh lam) hoạt động giống như các cơ sở của hệ thống. Khi 
được đưa vào hệ thống quan hệ (biểu đồ 13), mức độ tương tác trong 
toàn hệ thống tăng lên rất nhiều. Các điều kiện xã hội và tôn giáo trở 
thành cầu nối mới bổ sung quan hệ nhân quả kết nối cuộc sống với 
hành động. Cả tầm quan trọng của tôn giáo và giai cấp xã hội đều được 
kết nối trực tiếp với hạnh phúc, sức khỏe và sự hài lòng.

Trong hình cuối cùng của hệ thống xã hội (mà chúng ta gọi là 
DNA xã hội), chúng ta thấy mạng lưới trở nên tuần hoàn như thế 
nào, có dòng chảy nhân quả liên tục lưu thông. Từ hành động, tín 
nhiệm, cuộc sống, các điều kiện xã hội, tôn giáo, các giá trị định 
hướng hòa hợp (dưới cùng) đến hành động v.v. Đó là hệ thống 
tương quan nhân quả tuần hoàn.  

Sau đó, chúng ta có thể sử dụng bản đồ này để tìm kiếm các con 
đường đến các xã hội hòa hợp (mà cụ thể là hạnh phúc). Con đường 
đi đến (và từ) hạnh phúc được xây dựng với sự kết hợp của các giá 
trị và hành động. Chúng ta có thể phân biệt hai con đường chính 
hướng đến hạnh phúc. Con đường đầu tiên (đường trên cùng) sẽ 
bắt đầu ở bên phải kết nối bộ giá trị ở dưới cùng với toàn bộ hành 
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động ở trên cùng của nó. Sau đó, nó sẽ di chuyển sang bên trái, đến 
phạm vi tín nhiệm và hướng tới phạm vi cuộc sống và kết thúc ở 
hạnh phúc. Con đường thứ hai (đường phía dưới) sẽ đi từ phạm vi 
hành động và các giá trị theo định hướng hòa hợp đến tôn giáo và 
điều kiện xã hội, điều này sẽ mở ra một con đường khác vào phạm 
vi cuộc sống và hạnh phúc, hoặc ngược lại.  

Sự thể hiện bản đồ của DNA xã hội Phật giáo cung cấp một cái 
nhìn đại cương về hệ thống tương tác phức hợp góp phần hướng tới 
các xã hội tốt đẹp hơn, hòa hợp hơn và bền vững hơn.

KẾT LUẬN

Các giá trị thực hành của người Phật tử mang đến hình ảnh gần 
gũi và quan tâm đến người khác và một định hướng mong muốn 
hòa hợp với mọi người và môi trường. Có một mức độ tương đồng 
cao giữa chúng nhưng sự phân phối các giá trị và sự thực hành này 
không bằng nhau trong toàn bộ dân số Phật tử. Có tồn tại một số vị 
trí tương phản và tương đồng giữa các quốc gia và cũng có một số 
khác biệt với dân số không phải là Phật tử.

Sự tương đồng dẫn đến một nhóm lớn gồm sáu quốc gia (Sin-
gapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc và Malaysia) 
đại diện cho mô hình nhận thức và hành động tham chiếu (điểm 
chung chiếm ưu thế) đặc trưng bởi mức độ định hướng xã hội và 
hành động cao đối với các mối quan hệ hòa hợp và hướng tới sự 
bền vững. 

Điểm đặc biệt là Nhật Bản và Hồng Kông, những người đứng 
sang bên vì phản đối chiến tranh, Ấn Độ vì mức độ hoạt động xã 
hội và định hướng rất lớn và Việt Nam vì mức độ khép kín xã hội 
rất thấp.

Nhóm Phật tử và không phải Phật tử được phân biệt do về tổng 
thể niềm tin của người Phật tử mạnh mẽ hơn rằng hầu hết mọi 
người đều có thể tin tưởng được, mức độ tham gia và hoạt động 
xã hội cao hơn, ngoại trừ những Phật tử không thuộc Châu Á, vai 
trò hàng đầu của họ trong quan điểm và hành động hướng tới một 
hành tinh bền vững. Phật tử không thuộc Châu Á khác biệt với Phật 
tử Châu Á bởi sự biện minh mạnh mẽ hơn về bạo lực và ít cân nhắc 
hơn về việc xem môi trường là vấn đề quan trọng nhất. Và nhóm 
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không phải Phật tử ở Châu Á nổi bật bởi sự hợp pháp hóa mạnh mẽ 
của họ về chiến tranh và, trùng hợp với nhóm không phải Phật tử 
toàn cầu với tỷ lệ hoạt động xã hội ít hơn của họ.

Việc phân tích mối liên kết giữa tất cả các ý nghĩa và sự thực tập, 
sử dụng phương pháp phân tích mạng xã hội, đưa ra một bản đồ 
DNA xã hội Phật giáo, miêu tả những cách mà Phật tử góp phần tạo 
ra xã hội hòa hợp và bền vững hơn. Các kết luận phù hợp nhất xuất 
phát từ mạng lưới quan hệ nhân quả này là:

Vai trò kết nối quan trọng của tín nhiệm giữa hành động và sự 
thực hành với hạnh phúc, sức khỏe và sự hài lòng. Tín nhiệm bắc 
nhịp cầu nối con đường giữa hành động và hạnh phúc. 

Mạng lưới trở nên tuần hoàn với dòng chảy nhân quả liên tục 
lưu thông. Từ hành động, tín nhiệm, cuộc sống, các điều kiện xã 
hội, tôn giáo, các giá trị định hướng hòa hợp (dưới cùng) đến hành 
động v.v… Đó là hệ thống tương quan nhân quả tuần hoàn.

Sử dụng bản đồ này để tìm kiếm các con đường đến các xã hội 
hòa hợp (và cụ thể là hạnh phúc), chúng ta có thể phân biệt hai con 
đường chính (kết hợp các giá trị và hành động) hướng đến (hoặc 
từ) hạnh phúc: qua phạm vi tín nhiệm và con đường kia thông qua 
tôn giáo và các điều kiện xã hội.  
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