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QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO VỀ
SỰ LÃNH ĐẠO CHÁNH NIỆM
CHO NỀN HÒA BÌNH BỀN VỮNG
Trợ lý GS.TS Kalsang Wangmo

TÓM TẮT

Giáo lý Phật giáo gợi ý một nhận thức thực nghiệm đơn giản hay
chánh niệm như là nguồn trí tuệ cao nhất, cao hơn tất cả trí tuệ thế
tục, để chuyển hóa tâm thức trở nên vị tha. Trên thực tế, trí tuệ và
tâm vị tha thường được hiểu là chúng làm nhân duyên cho nhau.
Mối đe dọa đối với nền tảng của sự hiện hữu bắt nguồn từ sự
ngu tối về trí tuệ, rằng là tất cả những thứ tồn tại đều phụ thuộc lẫn
nhau, và sự sống còn của hòa bình toàn cầu là thông qua sự cùng
nhau hiện hữu. Để loại bỏ sự ngu tối và thắp sáng trí tuệ, phương
pháp then chốt là trau dồi ý thức chánh niệm hướng tới động lực
vị tha. Động lực vị tha được trau dồi ngang qua việc tạo ra sự hiểu
biết thấu đáo về sự duyên khởi của mọi sự hiện hữu, khái niệm cốt
lõi của giáo lý đạo Phật. Khát vọng hiểu biết tự nội về bản chất thực
sự của tự thân và tha nhân (bản chất phụ thuộc lẫn nhau) làm tăng
thêm ý thức trách nhiệm hỗ tương và động lực vị tha; hỗ tương vì
nó là nhân tố bổ sung, và trách nhiệm vì nó trở thành một hoạt
dụng của trí tuệ, và tăng thêm lòng bi mẫn để hướng dẫn người khác
vào chánh đạo và để thực hành hướng đến sự giải thoát khổ đau cho
họ. Sự hiểu biết tinh túy của trí tuệ soi sáng thực tại khách quan sẽ
phát sinh một ý nguyện hướng dẫn tất cả người khác cùng đạt đến
trạng thái tĩnh lặng tối thượng.
Do đó, một nhà lãnh đạo chánh niệm hoàn hảo là người có được
cả trí tuệ và tâm vị tha để cảm nhận mình có trách nhiệm hỗ tương

106

LÃNH ĐẠO BẰNG CHÁNH NIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG

trong việc đưa ra những lựa chọn có ý thức theo hướng đúng đắn
vì lợi ích mang lại giải pháp tối thượng để duy trì hòa bình và hạnh
phúc cho tất cả chúng sinh.
Bà Janice Mariturano - Người sáng lập & Giám đốc điều hành
của Viện lãnh đạo chánh niệm – nói về ‘Định nghĩa đầy khát vọng
của một nhà lãnh đạo chánh niệm’ (2013), theo đó ‘người lãnh đạo
chánh niệm là người sống với thực tại hiện tiền bằng cách trau dồi
bốn nguyên tắc của phương tiện thiện xảo: tập trung, biết rõ, sáng
tạo và từ bi. Bà Janice giải thích thêm rằng, trong trạng thái thực tập
‘phương tiện thiện xảo’ như vậy, người ta có thể đưa bản thân mình
vững chãi hơn vào giây phút hiện tại, vào không gian của giây phút
hiện tại, nơi người ta có thể đưa ra những lựa chọn có ý thức hơn.’
Hiểu được nhận định trên, nó biểu thị rõ ràng khái niệm cơ bản
của Phật giáo về các đức tính không thể thiếu đối với trạng thái tỉnh
thức; Trí tuệ Phật giáo và Tâm vị tha, hay lý tưởng hơn là Bát chánh
đạo (dẫn đến sự chấm dứt khổ đau). Nhiều học thuyết sâu sắc khi
tìm kiếm sự ‘tĩnh lặng tối thượng’ trong nhân loại đã không bỏ qua
Bát chánh đạo, giáo lý cốt lõi này của Đức Phật.
Do đó, việc ngay hiện tại này là một nỗ lực để chứng minh làm
thế nào ‘chánh niệm’ trở thành đồng nghĩa với giáo lý căn bản của
Đức Phật và làm thế nào ý thức về ‘trách nhiệm hỗ tương’ toàn là
biểu hiện của các sự thực hành liên quan trong bối cảnh của Lãnh
đạo chánh niệm vì hòa bình bền vững. Thiền tập, không thể chối cãi
là kỹ thuật Phật giáo hiệu quả nhất, đã được khảo sát trong tầm nhìn
của xã hội toàn cầu hậu hiện đại.
Từ khóa: Mindfulness, Wisdom, Altruistic mind, Leadership, Noble
Eightfold Path, Sustainable Peace, Dependent Origination.
1. HÒA BÌNH BỀN VỮNG

Bản chất con người là một chủ đề phức tạp. Do đó, thật dễ dàng để
đi đến một phỏng đoán rằng, xung đột và chiến tranh là tự nhiên. Tuy
nhiên, bất chấp tất cả sự phức tạp trong việc hiểu và dự đoán hành vi của
các cá nhân và quần chúng, thì ý muốn có nền hòa bình bền vững đã
nổi bật không chối cãi như là một trong những mục tiêu cao nhất - nếu
không muốn nói là cao nhất của nền văn minh của chúng ta. Và hóa ra
nó có thể không tự nhiên khi có sự xung đột, như một tục ngữ đặt cho
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nó – ‘thân quá hóa nhờn’ (hay ‘gần chùa gọi Phật bằng anh’), và như
tổng thống Mỹ Ronald Reagan (1911-2004) có một câu tuyên bố nổi
tiếng về ‘một biểu hiện phổ biến của xung đột’, đó là ‘Hòa bình không phải
là xung đột, mà là khả năng xử lý xung đột bằng biện pháp hòa bình.’
Mặc dù vậy, không khó để tưởng tượng - hàng tỷ người, nhìn vào
chính mình qua lăng kính của bản sắc đa dạng, mà mỗi người có thể
được nuôi dưỡng thành một cá nhân tháo vát, người đã học được
cách bình tĩnh và chấp nhận sự đa dạng mà người khác mang lại, và
đánh giá cao cơ hội để chứng kiến những gì họ có thể hoặc không
thể thiếu cơ hội ấy. Điều này nghe có vẻ khó khăn, nhưng không phải
là không tự nhiên - vẽ đại khái một bức tranh về mục tiêu tuyệt vọng
nhất của nhân loại. Lưu ý: Trong bối cảnh của bài viết này, không
được hiểu lầm với hòa bình, như trong yên tĩnh hoặc bình tĩnh, đó
là một trạng thái của tâm trí cá nhân. Một biện pháp khá được chấp
nhận của hòa bình bền vững là ‘phi bạo lực’ - Sự vắng mặt/ giảm bạo
lực trong tất cả hình thái [1] Phương tiện để đạt được hòa bình bền
vững là một chủ đề tranh luận rộng lớn. Nói chung, các lý thuyết
‘hòa bình’ có thể được phân loại thành hai cơ chế sau:
i. Từ trên xuống - sử dụng sức mạnh chính trị, quân sự, kinh tế
& văn hóa. [1]
ii. Từ dưới lên - ví dụ hòa bình tự nguyện bằng cách nuôi dưỡng
lòng khoan dung và thay đổi tư duy. [2]
Cả hai phương tiện để đạt được hòa bình đều nhấn mạnh thực
tế rằng xung đột là tự nhiên. Một sự khác biệt quan trọng rõ ràng là
cách tiếp cận ‘từ trên xuống’ không thể hoạt động được trừ khi có
quyền lực để kiểm soát bạo lực, trong khi cách tiếp cận ‘từ dưới lên’
có mục đích làm cho tình trạng bền vững hơn. Cách tiếp cận trước
bảo thủ hơn và nhằm mục đích ‘hòa bình tiêu cực’ - đơn thuần là
sự vắng mặt của chiến tranh trong đó không có bạo lực quân sự tích
cực đang diễn ra; trong khi cách tiếp cận sau là cách toàn diện hơn,
hướng đến ‘hòa bình tích cực’, biểu thị sự hiện diện của sự công
bằng, trật tự xã hội, cũng như sự hài hòa sinh thái. [3]
Tuy nhiên, nhược điểm của cách tiếp cận ‘từ dưới lên’ là khá khó
khăn và thậm chí không thể tưởng tượng được để thể chế hóa nó,
vì việc sử dụng quyền lực là không đủ theo định nghĩa, việc chuyển
đổi nên diễn ra ở cấp độ cá nhân và lan rộng ra ngoài, và cuối cùng,
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đang thiếu các chiến lược chính thức để xây dựng nền hòa bình bền
vững và lâu dài. Những gì có ích mặc dù là một nguồn tài nguyên
quý hiếm có sẵn cho nhân loại - một sự lãnh đạo hòa bình có thẩm
quyền. Một nhà lãnh đạo không chỉ có thể chuyển đổi các chiến
lược không chính thức thành các nguyên tắc hướng dẫn về sự kết
hợp với nhau, mà còn đạt tới & truyền cảm hứng cho mỗi cá nhân
để thực hiện sự chuyển đổi.
2. LÃNH ĐẠO HÒA BÌNH

Nói một cách đơn giản, lãnh đạo là một quá trình đối ứng,
giao dịch và chuyển đổi, trong đó các cá nhân được phép gây
ảnh hưởng và thúc đẩy người khác để quảng bá việc đạt được
các mục tiêu của nhóm và cá nhân [4]. Nói chung, lãnh đạo tồn
tại ở tất cả các cấp độ - từ trong một cá nhân đến một nhóm
bạn và đến các cộng đồng nhỏ và lớn, kết hợp với nhau trên cơ
sở các mục tiêu chung về xã hội, chính trị, tôn giáo và kinh tế.
Stogdil (1974) cho rằng gần như có nhiều định nghĩa về lãnh
đạo cũng như có những người đã cố gắng định nghĩa nó [5].
Do đó, cần phải hạn chế định nghĩa và tập trung vào một số đặc
điểm của các nhà lãnh đạo trong bối cảnh của bài viết này. Một
lần nữa, danh sách các đặc điểm có thể bao gồm các khía cạnh
như ‘Xác thực và liêm chính’, ‘Tự hiểu biết và trí tuệ cảm xúc, trực
giác, sáng tạo’, ‘Can đảm, hiểu biết về sức mạnh và ảnh hưởng’, ‘Kỹ
năng giao tiếp mạnh mẽ’, ‘Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và phi
ngôn ngữ’, ‘Tự tin và sự lạc quan, năng lực thích ứng và khả năng
thực hiện các vai trò khác nhau’, ‘Cam kết’, v.v… [7].
Đề xuất dưới đây là một số đặc điểm dựa trên bốn góc tư được
khái niệm hóa bởi McIntyre Miller và Green (2015) [8], và được
dịch ra đây, trở thành phẩm chất lãnh đạo cho phép xây dựng và duy
trì hòa bình:
i. Góc tư I (Tôi - Chủ thể) - Tình yêu, lòng trắc ẩn, lòng tốt, sự
kiên nhẫn, tự suy nghĩ, sự đồng cảm với bản thân và người khác, và
sự tha thứ.
ii. Góc tư IT (Nó - Đối tượng) - giải quyết xung đột, kỹ thuật
đàm phán, đối thoại, công lý phục hồi, hòa giải, khả năng thích ứng
và cởi mở.
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iii. Góc tư WE (Chúng tôi - Liên chủ thể) - Tạo động lực và truyền
cảm hứng, cho phép các cộng đồng kết hợp và xây dựng các tổ chức để
chia sẻ kiến thức, hoạt động, diễn đàn thảo luận và thiền định.
iv. Góc tư ITS (Chúng nó - Liên đối tượng) – Thẩm quyền chính
thức & không chính thức, cho phép một người biến lý thuyết thành
thực tiễn, thực hiện các ý tưởng sáng tạo.
Những khía cạnh này có liên quan rất nhiều với nhau. Ví dụ, việc
triển khai các ý tưởng mới từ góc tư ITS (Liên đối tượng) được hỗ
trợ bởi năng lực để đàm phán trong góc tư IT (Đối tượng), chịu
trách nhiệm về hậu quả và đưa ra quyết định đúng đắn từ góc tư I
(Chủ thể), và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, giữ
niềm tin của số đông & động lực đằng sau những ý tưởng đó.
3. PHẬT GIÁO DẤN THÂN

Trong vài năm qua, một số học giả đã bắt đầu liên kết khía cạnh
nói trên khi được nêu trong khía cạnh xã hội của giáo lý Phật giáo.
Trong quá khứ, Phật giáo là nguồn luận thuyết tuyệt vời để có
được sự giải thoát khổ đau (Dukkha), và đạt được ý thức tuyệt đối
(Nirvana). Tuy nhiên, khi những người theo đạo Phật nói về lòng vị
tha phổ quát của tâm đại từ (mahamantri) và sự đồng cảm, tâm đại
bi (mahakaruna), họ cũng nói rõ về những khía cạnh xã hội. Trong
lịch sử, lý tưởng của bồ tát được truyền đạt trong các văn bản Đại
thừa, như sự chuyển đổi của hoàng đế vĩ đại Ashoka từ một vị vua
thành một nhà vận động xã hội qua kinh tạng Pali, hay những luận
giải quý báu của triết gia Long Thọ (Nagarjuna) trong Phật giáo
Đại thừa [9]. Xem lại các văn bản từ kinh Pháp Cú (Dhammapada),
phẩm 1 (Song Yếu), kệ 3-5, dưới đây [10]:
“Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi,”
Ai ôm hiềm hận ấy,
Hận thù không thể nguôi.
“Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi,”
Không ôm hiềm hận ấy,
Hận thù được tự nguôi.
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Với hận diệt hận thù,
Đời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu.

(H.T Thích Minh Châu dịch)
Nội dung của các kệ tụng này trong thực tế bao gồm cơ sở quan
điểm của Phật giáo về Hòa bình. Sự hiểu biết của Phật giáo về hòa
bình được liên kết chặt chẽ và xuất phát từ ý tưởng Trí tuệ - cùng với
Chánh niệm & Từ bi, nó tạo thành một trong những ý tưởng cốt lõi
của Phật giáo. Đó là tuệ giác để nhận ra rằng nguyên nhân cơ bản
của xung đột và chiến tranh trong xã hội nằm trong chính chúng ta.
Và do đó hòa bình phải bắt đầu từ mỗi cá nhân. Theo cách này, Phật
tử đưa ra ý tưởng khắc sâu sự bình an nội tâm để có ảnh hưởng, thu
hoạch và duy trì hòa bình toàn cầu [11].
Điều này tìm thấy sự gắn kết trong ý tưởng của chúng ta
về sự lãnh đạo hòa bình mà chúng ta cố gắng xây dựng trong thế
giới ngày nay. Nhiều học giả đã nhận ra điều này trong những năm
qua, và không chỉ nghiên cứu về sự lãnh đạo hòa bình ngang qua
sự tìm kiếm câu trả lời trong triết học Phật giáo, mà cả các học
giả Phật giáo cũng có thể xây dựng trên khía cạnh xã hội, như
một điều hiển nhiên trong các nguyên tắc cơ bản của ‘Phật Giáo
Dấn Thân’. Sallie B. King (2009) [12] đã cung cấp một mô tả rất
chính xác, “Phật giáo Dấn thân được xác định và thống nhất bởi
ý định của Phật tử thuộc bất kỳ giáo phái nào để áp dụng các giá
trị và giáo lý của Phật giáo vào các vấn đề của xã hội theo cách
không bạo lực, được thúc đẩy bởi sự quan tâm đến phúc lợi của
người khác và như là một biểu hiện của các thực hành Phật pháp
của chính họ.” Với sự hiểu biết hiện đại về Phật giáo, tất cả trí tuệ
thông thường được nhìn thấy dưới ánh sáng mới, và không có sự
sợ hãi trước một sự thừa nhận rõ ràng về sự nguy hiểm của hiện
trạng. Dr. Lella Karunakara (2002) [17] khẳng định, “Đức Phật
nhấn mạnh rằng, với sự hiểu biết thực sự về bản chất của các pháp,
con người có thể không phải là nạn nhân của sự mê tín và mị dân
trong tôn giáo và chính trị. Vì vậy, kiến thức về bản chất con người, về
xã hội và tư tưởng là quan trọng đối với một người muốn thoát khỏi
đau khổ và bóc lột. Trừ khi những người đau khổ biết họ bị khai thác
như thế nào, họ không thể thoát khỏi việc khai thác được thực hiện
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thông qua hệ thống xã hội tồi tệ.” Điều này cho thấy dấu hiệu của
những gì có thể thiết lập chắc chắn. Theo Thiền sư Thích Nhất
Hạnh (2017), người có đóng góp quan trọng nhất cho Phật giáo
hiện đại, đưa ra Mười bốn giới tiếp hiện, một ví dụ trực tiếp về sự
lãnh đạo hòa bình trong thế giới ngày nay:
i. Đừng tôn thờ hay bị ràng buộc với bất kỳ chủ thuyết nào, lý
thuyết nào, hay ý thức hệ nào, kể cả những chủ thuyết Phật
giáo. Hệ thống tư tưởng Phật giáo là phương tiện hướng dẫn;
chúng không phải là chân lý tuyệt đối.
ii. Đừng nghĩ rằng kiến thức bạn hiện đang sở hữu là những chân
lý bất di bất dịch, là sự thật tuyệt đối. Tránh bị thu hẹp và bị
ràng buộc để trình bày quan điểm. Học hỏi và thực tập bằng
tâm không cố chấp đối với các quan điểm, để cởi mở và đón
nhận các quan điểm của người khác. Sự thật được tìm thấy ngay
trong cuộc sống và nó không chỉ đơn thuần là kiến thức khái
niệm. Hãy sẵn sàng học hỏi trong suốt cuộc đời bạn và quan sát
thực tại nơi bản thân bạn và thế giới xung quanh bạn ở mọi lúc.
iii. Không ép buộc người khác, kể cả trẻ em, bằng bất kỳ phương
tiện nào, để chấp nhận quan điểm của bạn, dù bằng uy quyền,
đe dọa, tiền bạc, tuyên truyền, hoặc thậm chí giáo dục nhồi sọ.
Tuy nhiên, thông qua đối thoại từ bi và ái ngữ, giúp đỡ người
khác từ bỏ chủ nghĩa cuồng tín và sự cố chấp.
iv. Không trốn tránh tiếp xúc với thực tại khổ đau hoặc nhắm mắt
trước khổ đau. Đừng đánh mất ý thức về sự có mặt của mọi khổ
đau hiện thực khắp nơi trên thế gian. Tìm cách để được tiếp
cận với những người đang khổ đau, bao gồm cả liên lạc cá nhân,
tường thuật, hình ảnh, âm thanh. Bằng những phương tiện như
vậy, đánh thức bản thân và những người khác về thực tại khổ
đau khắp nơi trên thế giới.
v. Đừng tích lũy tiền của trong khi hàng triệu người đang đói.
Đừng lấy danh tiếng, lợi nhuận, giàu sang hay sự hưởng thụ
dục lạc làm mục đích của đời mình. Sống đơn giản và chia
sẻ thời gian, năng lượng và tài vật của mình với những người
thiếu thốn.
vi. Không duy trì sự sân hận hay oán thù. Học cách nhận diện và
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vii.

viii.
ix.

x.

xi.

xii.
xiii.

chuyển hóa sân hận và oán thù ngay khi chúng còn là hạt giống
trong tâm thức của bạn. Mỗi khi chúng nảy sinh, hãy chú ý đến
hơi thở của bạn để nhìn sâu và hiểu rõ bản chất của sự sân hận
của bạn.
Đừng đánh mất bản thân trong tình trạng phân tâm và trong
môi trường quanh bạn. Thực hành hơi thở chánh niệm để trở
về với những gì đang xảy ra trong hiện tại. Hãy tiếp xúc với những
gì mầu nhiệm, tươi mát và lành mạnh trong bạn và chung quanh bạn.
Hãy tưới tẩm những hạt giống an lạc, bình hòa và hiểu biết trong bạn,
làm động lực chuyển hóa chiều sâu tâm thức của bạn.
Không nói ra bất cứ một lời nào có thể tạo ra sự bất hòa trong đoàn thể
và có thể làm tan vỡ đoàn thể. Thực hiện mọi nỗ lực để hòa giải và giải
quyết mọi xung đột, dù lớn dù nhỏ.
Đừng nói những điều không trung thực vì lợi ích cá nhân hoặc
gây ấn tượng với mọi người. Không nói ra những lời nào gây
chia rẽ và hận thù. Đừng lan truyền tin tức mà bạn không biết
chắc chắn. Đừng chỉ trích hoặc lên án những điều mà bạn
không chắc chắn. Luôn nói sự thật và nói lời xây dựng. Có
can đảm để nói ra sự thật về các tình trạng bất công, ngay
cả khi làm như vậy có thể đe dọa sự an toàn của chính bạn.
Không sử dụng cộng đồng Phật giáo vì lợi ích cá nhân hoặc
lợi nhuận, hoặc biến đổi đoàn thể của bạn thành một đảng
phái chính trị. Tuy nhiên, một đoàn thể tôn giáo nên có một
lập trường rõ ràng chống lại sự áp bức và bất công, và nên cố
gắng thay đổi tình trạng ấy mà không tham gia vào các xung
đột đảng phái.
Đừng sinh sống bằng những nghề nghiệp có thể gây tàn hại
cho con người và thiên nhiên. Không đầu tư vào các công ty
làm mất đi cơ hội sống của những người khác. Chọn một nghề
nghiệp giúp bạn thực hiện được lý tưởng từ bi.
Không giết hại sinh mạng. Không tán thành người khác chém
giết. Tìm ra biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ sinh mạng và
ngăn chặn chiến tranh.
Không lấy bất cứ tài vật nào thuộc về người khác. Tôn trọng tài sản
của người khác, nhưng ngăn chặn người khác làm giàu một cách bất
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lương trên sự đau khổ của con người và muôn loài trên trái đất.
xiv. Đừng ngược đãi cơ thể của bạn. Tìm hiểu để xử lý nó với sự tôn
trọng. Đừng nhìn vào cơ thể của bạn chỉ như là một công cụ.
Bảo tồn năng lượng quan trọng (tinh, khí, thần) để có đủ năng
lực hành đạo. (Đối với anh chị em không phải là Tăng và Ni:)
Biểu hiện tình dục không nên diễn ra mà không có tình yêu
và sự cam kết. Trong các mối quan hệ tình dục, hãy nhận thức
được những đau khổ trong tương lai có thể gây ra. Để giữ gìn
hạnh phúc cho người khác, hãy tôn trọng những quyền và cam
kết của người khác. Hãy nhận thức đầy đủ về trách nhiệm cho
ra đời những sinh mạng mới vào thế giới. Suy ngẫm về thế giới
mà bạn đang mang đến cho những sinh mạng mới.
4. CHÁNH NIỆM

Trí tuệ, từ bi và chánh niệm được coi là ba giáo lý căn bản của Phật
giáo, không phân biệt bộ phái nào cả. Quán chiếu thật kỹ, ‘Cái này có
thì cái kia có’; đó là một khái niệm liên kết với nhau mà có thể được
tiếp cận từ ba phía. Cả ba khía cạnh được định nghĩa theo nhiều cách
với các luận giải đa dạng cho từng chủ đề, tuy nhiên, thật đáng để xem
xét lại khái niệm Chánh niệm trong bối cảnh hiện tại. Thay vì sử dụng
một mô tả khách quan đầy đủ ‘chánh niệm là gì?’, tuy nhiên sẽ vô
cùng phức tạp và có lẽ sẽ không phục vụ mục đích hiểu được cốt lõi
của nó, theo trích dẫn từ Đại sư Phật giáo và nhà hoạt động cho hòa
bình, Thích Nhất Hạnh (2000) diễn tả khái niệm căn bản của chánh
niệm, và sẽ đủ để tiếp tục với cuộc thảo luận:
“Nếu trong lúc rửa bát, mình chỉ nghĩ đến tách trà đang chờ mình,
do đó vội vã rửa bát cho xong, xem việc rửa bát như một cực hình, thì
mình không ‘rửa bát để mà rửa bát’. Hơn nữa, mình không còn sống
trong thời gian mình rửa bát. Trong thực tế, mình hoàn toàn không có
khả năng nhận ra sự mầu nhiệm của cuộc sống khi đứng ở bồn rửa bát.
Nếu ta không biết rửa bát, rất có thể ta cũng không biết uống trà. Trong
khi uống tách trà, ta có thể chỉ nghĩ đến những chuyện khác, mà không biết
là ta đang nâng tách trà trong tay. Cứ như thế, ta bị thâu hút vào trong
tương lai và ta không có khả năng thực sự sống được một phút nào
của sự sống”.
Xét định nghĩa cốt lõi, chánh niệm là ý thức về hiện tại. Các bài
kinh nguyên thủy phân chia chánh niệm thành bốn lĩnh vực quán
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niệm [14], đó là:
i. Quán niệm về thân thể,
ii. Quán niệm về cảm thọ,
iii. Quán niệm về tâm ý (tư tưởng, tâm lý)
iv. Quán niệm về các pháp (đối tượng tâm ý)
Kavagisvaracharya (2006) [16], giải thích chính xác ý nghĩa của
tỉnh thức là gì: “Chánh niệm hay tỉnh thức không có nghĩa rằng bạn
phải nghĩ và ý thức rằng ‘tôi đang làm cái này’ hay ‘tôi đang làm cái
kia’. Không. Hoàn toàn trái lại. Lúc mà bạn nghĩ ‘tôi đang làm cái
này’, bạn trở nên tự ý thức về mình, và khi đó bạn không sống trong
hành động ấy, mà bạn sống trong ý nghĩ về ‘tôi’, và hậu quả là việc
làm của bạn cũng hỏng nốt. Bạn phải hoàn toàn quên bạn đi, và để
chìm đắm mình trong những gì bạn đang làm. Lúc mà một thuyết
trình viên trở nên tự ý thức và nghĩ ‘tôi đang nói với khán giả’ thì lời
lẽ của anh ta sẽ bị bối rối và dòng tư tưởng gián đoạn. Nhưng khi
anh ta quên mình đi trong bài diễn văn, trong đề tài của mình, khi
ấy anh ta nói hay nhất, diễn đạt trôi chảy và giải thích mọi sự một
cách rõ ràng. Mọi tác phẩm vĩ đại - về nghệ thuật, thi ca, trí thức hay
tâm linh - đều được thành hình vào những lúc mà những người sáng
tác hoàn toàn quên mình trong hành động, say sưa với nó, và không
còn ý thức về mình.”
Trong thế giới ngày nay, định nghĩa và phạm vi của chánh niệm
đã phát triển trong việc hoàn thiện các khía cạnh chung của tỉnh
thức. Điều này cũng là tự nhiên bởi vì sự tu tập Chánh niệm bắt đầu
từ sự đối thoại bên trong với tâm trí, và trong thế giới ngày nay, sự
suy ngẫm về ‘các đối tượng chính trị-xã hội’ đã phát triển ngày càng
nhiều về quy mô và tầm ảnh hưởng, nó trở thành một phần của
thực tiễn để phấn đấu cho hòa bình không chỉ bên trong, mà hòa
bình khi nó thể hiện thành lòng Từ bi cho tất cả chúng sinh. Khi các
học giả và các nhà hoạt động bắt đầu liên kết rõ ràng giữa hòa bình
và chánh niệm, nó cũng biểu thị rằng khái niệm và thực hành chánh
niệm mang lại những nhân tố thiết yếu để đưa đến hòa bình. Đặc
biệt, khi chánh niệm cũng cung cấp một cách thiết thực để trau dồi
Trí tuệ và Từ bi.
Với sự hiểu biết của phương Tây về lợi ích của sự thực hành
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chánh niệm, đã có một loạt các giải thích, bình luận và những khái
niệm sáng tạo xuất hiện trong những năm qua. Các triết gia, các nhà
quản lý, những nhà hoạt động và những người thúc đẩy đã góp phần
không kém trong việc dạy chánh niệm theo nhiều cách khác nhau
có thể. Ví dụ, cô Maria Gonzalez (2013), một người kỳ cựu trong
kinh doanh, một giám đốc điều hành công ty và một huấn luyện
viên cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia, đã đề xuất
đào tạo ‘chánh niệm kết hợp’ trong phương pháp huấn luyện của cô
ấy, và đề nghị sự lãnh đạo chánh niệm là:
• Hiện tại 		
-» Chú ý và tập trung cao độ
• Nhận thức
-» Cải thiện việc quản lý thời gian
• Bình tĩnh
-» Cải thiện phán đoán và ra quyết định
• Hội tụ 		
-» Một khả năng nâng cao để giải quyết xung đột
• Biết rõ 		
-» khả năng giải quyết xung đột
• Trấn tỉnh
-»Tăng cường hiệu quả đồng đội
• Tích cực
-» Đổi mới và cảm hứng lớn hơn
• Từ bi 		
-» Hiệu năng cao hơn
• Hoàn hảo
-» Tăng khả năng đối phó với căng thẳng
Mặc dù chánh niệm đã phát triển thành nhiều sắc thái, nếu đào
tạo và thực hành để trở thành người lãnh đạo trong thế giới doanh
nghiệp, điều này thực sự khá tích cực, thì vẫn còn nhiều điều cần
được khai thác từ sự hiểu biết chính xác về chánh niệm trong bối
cảnh lãnh đạo hòa bình. Một trong những cách có thể là xem lại
‘khuôn mẫu cơ bản’ và để mặc các chi tiết ‘tốt đẹp’ không bị ảnh
hưởng. Lý do đằng sau là, có một thành tố quan trọng của sự lãnh
đạo có thể thích ứng được, đó là nó phải phát xuất từ bên trong và
không thể khắc sâu được. Điều này lưu ý rằng, về cơ bản lãnh đạo
sẽ thu hẹp khoảng cách được tạo ra do không có bất kỳ chiến lược
chính thức nào cho việc xây dựng hòa bình. Không thể có nhiều
hơn cái cốt lõi của sự thực hành chánh niệm, như được đưa ra trong
các lời dạy của Phật giáo nguyên thủy, rằng một nhà lãnh đạo nên
bắt đầu và sau đó bắt đầu một hành trình đi tìm cách tốt nhất có thể
để xây dựng một xã hội hòa bình. Đây thực sự là một nơi nào đó ở
giữa cuộc tranh luận xưa cũ về việc các nhà lãnh đạo được thực hiện
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hay sinh ra. Các nhà lãnh đạo vĩ đại được nhân loại chứng kiến vào
thế kỷ trước hoặc lâu hơn, có thể tất cả đều không được đào tạo
chánh niệm, nhưng họ đã tìm ra cách khắc sâu những phẩm chất
lãnh đạo tuyệt vời, trong khi vẫn giữ cho quần chúng tuân thủ các
nguyên tắc mà họ ủng hộ. Tuy nhiên, để tăng tốc hướng tới mục
tiêu hòa bình bền vững, các cá nhân có sự khao khát hòa bình nên
được đặt vào khóa học bằng cách dùng các khái niệm cơ bản của sự
thực hành chánh niệm.
Tuân thủ bốn đối tượng quán niệm trong chánh niệm và bốn
góc tư về phẩm chất lãnh đạo như được trích dẫn trong phần trước,
sự phát triển của chánh niệm trong các nhà lãnh đạo hòa bình có
thể được mô tả như hình dưới đây:
Giải quyết xung đột và hòa bình trong
cộng đồng có những mong muốn mâu thuẫn

Khía cạnh
Góc tư ITS

Giải quyết xung đột và hòa bình trong
các tổ chức mà chia sẻ nguyện vọng chung

Khía cạnh
Góc tư IT

Giải quyết xung đột và hòa bình với
mọi người
Giải quyết xung đột và hòa bình nơi
tự thân

Khía cạnh
Góc tư WE
Khía cạnh
Góc tư I

Hình 1. Đối tượng của sự quán niệm thích ứng với phẩm chất lãnh đạo
Lưu ý rằng phẩm chất lãnh đạo, như được mượn từ mỗi trong số
bốn góc tư không phải là một đầu vào cho sự thực hành chánh niệm,
mà chỉ được hiển thị ở đây để chứng minh sự liên kết với một trong
bốn góc tư. Ngoài ra, các đối tượng quán niệm được chỉ định không
phải là góc tư biệt lập mà là một đối tượng hiển lộ từ góc tư khác, như
trong giáo lý của Phật giáo nguyên thủy, người ta nên thiền quán về
thân thể, cảm xúc, tâm ý và các pháp. Điều đó rõ ràng là một quá trình
tuần tự và chuyển tiếp, và người ta không thể bắt đầu ngoại trừ từ bản
thân và hướng ngoại. Các khía cạnh của sự chuyển hóa cá nhân ngang
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qua việc có được trí tuệ và từ bi mà không được làm nổi bật một cách
rõ ràng, khi có sự tiến triển tự nhiên của các bài học có thể thay đổi cho
các cá nhân và không thể gắn liền với một phương pháp.
5. KẾT LUẬN

Ý tưởng về hòa bình tiêu cực và tích cực là thiết lập các phương
tiện để đạt được hòa bình bền vững trong xã hội hiện đại, và để làm
nổi bật các khía cạnh của sự lãnh đạo hòa bình. Ý tưởng Phật giáo về
hòa bình được khám phá một cách ngắn gọn để vẽ ra sự tương đồng
trong một khát vọng rộng lớn hơn của con người và giáo lý Phật giáo
nguyên thủy. Các khía cạnh xã hội của việc giảng dạy đã được công
nhận và xây dựng dựa trên các học giả hiện đại của tôi. Đặc biệt đề cập
đến những gì thường được đề cập đến Phật giáo Dấn thân. Sự phát
triển của chánh niệm từ một khái niệm Phật giáo cốt lõi đến sự hướng
dẫn và tu tập chánh niệm ở thời hiện đại cũng được nhấn mạnh. Lãnh
đạo cho hòa bình bền vững tuy nhiên cần phải khai thác sự hiểu biết
về chánh niệm ở phần cốt lõi của nó. Phương pháp lãnh đạo dựa trên
chánh niệm không thể được quy định vì quá trình hành động phải tự
nhiên và được thực thi mà phải đúng với khái niệm chánh niệm.
Cuối cùng, một sự song hành đã được rút ra giữa các phẩm chất
lãnh đạo và các đối tượng chiêm nghiệm khi nó rơi vào tiến trình phát
triển tự nhiên của sự lãnh đạo chánh niệm vì hòa bình bền vững.

***
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