TRIẾT HỌC BẤT BẠO ĐỘNG CỦA M. L. KING
(Sáu nguyên tắc của bất bạo động)
TS. Nguyễn Chí Trung (*)
Martin Luther King (1929 - 1968) là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng
lớn nhất trong lịch sử nuóc Mỹ cũng như tới phong trào bất bạo động của thời đại hiện
nay. Trong cuốn sách “Một bước tới tự do”" Stride toward freedom" New York, Harper
& Row. 1958 của Martin Luther King đã nhắc tới 6 nguyên tắc của triết học bất bạo
động:
Nguyên tắc thứ nhất:
Con đường của bất bạo động không phải là con đường của những kẻ hèn nhát
mà là sự chống đối và nếu như có kẻ nào sử dụng phương pháp bất bạo động mà chỉ vì
sợ hãi hoặc vì không khả năng thực hiện các hành vi bạo động thì đó không phải là bất
bạo động thật sự, đúng theo nghĩa của nó. “cảm giác khó chịu và phẫn nộ bị kiềm chế
lâu dài đã bắt đầu bộc phát. Nỗi sợ hãi và chán chường ngự trị trong lòng người dân da
đen dần dần biến mất và thay vào đó là sự hình thành một tinh thần mới – lòng dũng
càm và tự tôn”.
Con đường bất bạo động, nói cách khác theo quan điểm của King, đó là con
đường của những kẻ mạnh mẽ, đó không phải là con đường của sự thụ động, không
hành động. King viết: " Tôi muốn các bạn sẽ nồng nhiệt cổ vũ những người đi biểu tình
và tuần hành ở Birmingem, ngưỡng mộ lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh cũng như tinh
thần kỷ luật đáng thán phục mặc cho những hành động khiêu khích vô nhân tính nhất
khi đối xử với họ". Phương pháp chống đối - bất bạo động, đó là phương pháp không
sử dụng các biện pháp vũ lực, và mặt khác, qua biện pháp này, tìm cách thuyết phục
đối phương và chỉ ra cho đối phương thấy những sai lầm của họ hay nói cách khác
chính là: thay vì thể hiện sự tích cực về mặt thân xác thì phát huy tính tích cực về mặt
tinh thần.
Nguyên tắc thứ hai:
Đó là không hạ thấp, làm nhục đối phương; " Có thể tôi quá lạc quan.. tôi vui
mừng khi một số người anh em da trắng nhận thức đuọc ý nghĩa của cuộc cách mạng
xã hội này cũng như không sợ dính líu. Số lượng những người anh em hiện giờ vẫn
còn chưa nhiều, song đã thể hiện nhân phẩm vĩ đại.. họ đã từng phải chịu đựng giam
cầm trong các nhà tù chật chội và bẩn thỉu, chịu đựng sự sỉ nhục và tàn ác của cảnh sát
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đối với " những kẻ yêu mến bọn da đen".." Mục đích con đường bất bạo động không
phải là tiêu diệt đối thủ mà là chiếm cảm tình, sự thấu hiểu lẫn nhau; mặc dầu những
người theo đường lối bất bạo động thể hiện sự tẩy chay, bất hợp tác nhưng điều đó
không phải là mục đích tự thân của đường lối này, mục đích chủ yếu là làm cho đối
phương với tư cách là bên hành động không đúng, cảm thấy xấu hổ. Theo quan điểm
của King, mục đích cuối cùng của bất bạo động là tạo ra một xã hội công bằng, còn
bạo động thì chỉ sinh ra những bi kịch và sự đau khổ.
Nguyên tắc thứ ba:
Hành động bất bạo lực ở đây là chống lại sự độc ác chứ không chống con người
cụ thể hay nói cách khác, theo ý King, cơ sở của sự xung đột đó là cuộc đấu tranh với
bất công, chiến thắng sự bất công. Ví dụ như mục tiêu của phong trào đấu tranh chống
phân biệt chủng tộc là tiêu diệt sự bất công chứ không phải là tiêu diệt những người da
trắng – kẻ tạo ra sự bất công đó.
Nguyên tắc thứ tư:
Sẵn sàng chấp nhận đau khổ mà không nghĩ tới sự trả thù, King viết: “Không có
gì vĩ đại hơn hơn so với lòng quyết tâm sắt đá của con người chịu đau khổ và hy sinh
cho tự do và lòng tự trọng”. Giống như tư tưởng của Ganđi: sự đau khổ chỉ có giá trị
hữu hiệu hơn luật rừng một khi nó thay đổi đối thủ, làm cho họ phải nghe theo tiếng
nói của lẽ phải. Ngay cả những lúc thường xuyên bị đe dọa, kể cả đe dọa thủ tiêu tính
mạng, King cũng đã từng nói: " nếu như lúc nào đó các bạn thấy tôi bị giết, tôi không
muốn các bạn sử dụng vũ lực để giải quyết. Tôi muốn các bạn tiếp tục việc phản đối
với tinh thần kỷ luật với niềm kiêu hãnh mà các bạn đã thể hiện như truóc tới giờ".
Nguyên tắc thứ năm:
Nhấn mạnh việc loại bỏ mọi hình thức bạo lực về mặt thể xác cũng như bạo lực
về mặt tinh thần đối với đối thủ; từ chối việc tiêu diệt kẻ thù về mặt thể xác cũng như
từ chối việc căm thù họ; " Chúng ta không bao giờ giải quyết vấn đề của mình bằng
hành động bạo lực. Đối với bạo lực, chúng ta cần trả lời bằng bất bạo lực". Nền tảng
của quan điểm này là một kiểu tình yêu đặc biệt, nó không như tình yêu nam nữ mà là
tình yêu vô tư, không giành cho bản thân mà giành cho người khác, đó là tình yêu đối
với con người và vì chính họ. Trong tim của những người đấu tranh vì nhân phẩm con
người không có chỗ của sự đau khổ và hận thù. Để được như vậy, tình yêu này đòi hỏi
bản thân con người phải sáng suốt và ngày càng hoàn thiện về mặt đạo đức.
Nguyên tắc thứ sáu:
Đường lối bất bạo động được xây dựng trên cơ sở niềm tin rằng trật tự thế giới
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xây dựng trên cơ sở sự công bằng, đó là tương lai của nhân loại mà cũng là tương lai
mà mọi người đi theo con đường đó. Điều này giúp cho mọi người sẵn sàng chấp nhận
khổ đau mà không nghĩ tới việc trả thù đồng thời tin tưởng vào thắng lợi của cuộc đấu
tranh vì một xã hội công bằng. " Sẽ tới thời khắc khi miền Nam (nước Mỹ) sẽ hiểu rằng
một khi những đứa con nghèo khổ của Chúa cùng ngồi chung vói nhau, họ sẽ thực sự
đứng dậy trong cuộc đấu tranh cho những gì đẹp đẽ nhất ở nước Mỹ"
Triết học bất bạo động của LT. King đậm nét nhân văn, chứa đựng niềm tin và
tình yêu thương con người, điều này cũng giải thích tình cảm mà King dành cho dân
tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của mình. Mặc dầu về hình thức,
có một số sự giống nhau trong các biện pháp tổ chức đấu tranh do King đề ra với do
Sharp đề ra, nhưng về bản chất cũng như xuất phát điểm của chúng hoàn toàn khác
nhau đó chính là Tình yêu đối với con người.
Chúng ta luôn tin những điều mà như King viết sẽ trở thành hiện thực : “ Sẽ tới
ngày mà nhân dân không muốn chấp nhận sự o ép. Sẽ tới ngày nhân dân không muốn
chịu đựng áp bức và bất công…sẽ tới ngày những bức tường của sự kỳ thị sụp đổ trước
sức mạnh của công lý”.
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