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Biến  địch  thành  bạn 

 
Tác giả : Hòa thượng Tinh Vân 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Người ta sống trong xã hội, có bạn cũng có kẻ địch. Kẻ địch không 

nhất thiết là phải đối mặt với nhau ở nơi chiến trường, trong cảnh ngộ : 

tao sống mày chết. Trong thương trường cũng có kẻ địch. Đồng hành 

cũng có oan gia, vì lợi ích riêng, như người đời thường nói : “Hai cô ca 

sĩ có khen nhau bao giờ”. Trong chiến trận không nhất thiết ta phải tiêu 

diệt địch, cách hay nhất là không cần đánh mà địch quân phải tự rút lui, 

thậm chí còn cảm hóa khiến địch nhân tự nhận mình sai. Thời Tam 

Quốc, Gia Cát Lượng 7 lần bắt , 7 lần tha Mạnh Hoạch cũng là khiến 

địch trở thành bạn. Trong chính trị, ở nước Anh đảng Bảo thủ và đảng 

Lao động khi nắm chính quyền đều sợ đảng đối lập suy thoái, khiến 

không có đối thủ. Trong tôn giáo, Cơ Đốc giáo nói : “Hãy yêu thương 

kẻ thù”. Phật giáo nói : “Hãy coi oán, thân như nhau”. Kỳ thật, kẻ địch 

là chính mình. Bệnh hoạn, phiền não là kẻ địch của chính mình. Bệnh 

hoạn tuy là kẻ địch phải chữa trị nó, thậm chí biến nó thành bạn. Phiền 

não tuy là kẻ địch, phải đối diện với nó, biến nó thành Bồ đề. Kẻ địch có 

thể khiến chúng ta phải cẩn thận, đề phòng, tinh tiến. Không có kẻ địch 

sẽ khiến ta lười biếng. Thời cổ, nhiều hiệp sĩ cao cường cảm thán không 

có đối thủ. Cũng như 2 đội banh tranh hơn thua nhau về kỹ thuật, nếu 

đối phương không có kỹ thuật tốt thì đội kia không có cơ hội thi thố tài 

năng của mình. Trong ngoại giao có một câu : “ Vĩnh viễn không có 

địch thủ.” Địch cũng có lúc trở thành bạn. Đài Loan và Đại lục coi nhau 

như kẻ địch. Đại lục coi Đài Loan như kẻ ngoại thù, cho nên nội bộ 

không tranh chấp mà đoàn kết. Còn Đài Loan sợ bị Đại lục xâm chiếm 

nên phải cố gắng về mọi mặt : kinh tế, kỹ thuật ,v . v . để tự bảo vệ. 

Nói tóm lại : địch và bạn khác nhau là do khuynh hướng khác nhau, 

nếu địch và bạn có cùng chung khuynh hướng thì địch đã trở thành bạn 

rồi. 


