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TÓM TẮT 

Phật giáo trong thời gian gần đây đã giành được sự công nhận 
rộng rãi từ các học giả trên toàn thế giới vì đã đáp ứng một số vấn đề 
lớn đương đại đe dọa sự tồn tại của nhân loại. Chẳng hạn trong lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, giải quyết xung đột, thực tiễn bền vững, v.v ... 
lãnh đạo hiệu quả được xem là tinh túy để đẩy lùi nhiều vấn đề liên 
quan đến nhân loại đang phải đối mặt. Bài viết này nhằm mục đích 
phát triển một mô hình lãnh đạo lý tưởng theo triết lý Phật giáo đã 
tồn tại nhiều thế kỷ trong giáo lý của Đức Phật. Các triết lý đề cập 
gốc rễ của tất cả các vấn đề và đưa ra ‘toa thuốc’ độc nhất vô nhị về 
vô ngã, từ bi, sự tử tế và hòa bình cho nhân loại làm theo. Bát chánh 
đạo cùng với các nguyên tắc đạo đức (đạo đức Phật giáo của người 
cư sĩ) và mười sự hoàn hảo/ thập độ/thập ba-la-mật (ghi lại trong 
Jatakas) cung cấp công cụ hiệu quả để tích hợp với các lý thuyết 
hiện đại và phát triển mô hình toàn diện để lãnh đạo gương mẫu có 
thể sử dụng mô hình này trong mặt trận lãnh đạo thế giới để đảm 
bảo hòa bình và ổn định bền vững. 

1. GIỚI THIỆU

Nhân loại đang trong quá trình được xem là khởi đầu cho sự kết 
thúc của cái gọi là “xã hội văn minh” của chúng ta vì thế giới của thế 
kỷ 21 đang phải vật lộn chống lại những thách thức đe dọa đến sự 
tồn tại của nhân loại. Trong thời đại bất ổn và bất bình đẳng kinh tế, 
suy thoái môi trường, khủng bố, không khoan dung và cực đoan tôn 
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giáo, nạn di dân do chiến tranh và xung đột - con người đã không 
giải quyết được các mối đe dọa và đưa ra một giải pháp cụ thể. Các 
vấn đề đó không phải vô can với con người vì nó bắt nguồn từ động 
cơ ích kỷ sâu xa của chúng ta và các mục tiêu tự cho mình là trung 
tâm; vì vậy, giải pháp nằm trong chúng ta và không thể phủ nhận 
rằng chúng ta - những người chịu trách nhiệm đã thất bại trong việc 
giúp cho chính mình. Trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc vật 
chất và ngắn hạn (tạm thời) và nuôi sống ‘bản ngã’ của mình, con 
người đã khai thác một cách tàn nhẫn không chỉ thiên nhiên mà cả 
đồng loại của mình. Do đó, vấn đề không phải ở những mối đe dọa 
mà là những người đang cầm quyền đưa ra quyết định và những 
người mù quáng làm theo vì những mưu cầu ích kỷ. Dù trong bối 
cảnh phương Tây hay châu Á, tương lai của nhân loại và mục tiêu 
cùng tồn tại trong hòa bình phụ thuộc vào sự lãnh đạo và sự tham 
gia tích cực của cộng đồng các nhà lãnh đạo có trách nhiệm và có 
liên quan, những người có thể mang lại sự thay đổi trong họ cũng 
như trong hệ thống.

Sự bất lực của các nhà lãnh đạo hiện đại trong việc giải quyết các 
vấn đề nổi cộm được đưa ra trước mặt họ là một minh chứng cho 
sự thất bại của những tư duy tiến hóa và những cách tiếp cận sai 
lầm mà chúng ta đang tự hào. Triết lý ‘tự cho mình là trung tâm’ của 
người hiện đại không phải là giải pháp khả thi để giải quyết các vấn 
đề vì họ đối phó một cách hời hợt. Hàng trăm lý thuyết và mô hình, 
hàng chục hội nghị hòa bình và mục tiêu bền vững dường như vô 
ích nếu giới lãnh đạo không thể làm theo những gì họ đã giảng mà 
không hiểu được sự nghiêm trọng của các tình huống đang xảy đến. 
Các học giả đã tìm thấy một số mô hình lãnh đạo mới và tìm kiếm 
những quan điểm khác nhau về những gì tạo nên một nhà lãnh đạo 
lý tưởng nhưng đã không đưa ra được một mô hình tổng thể có thể 
tự xưng là mô hình lãnh đạo hoàn hảo. Bởi vì lãnh đạo không có gì 
để làm với bất cứ mô hình hay lý thuyết nào, lãnh đạo phải đối phó 
với nhân loại và không có lý thuyết nào có thể tuyên bố hiểu nhân 
loại và hiểu động cơ của con người một cách toàn diện.

Người ta tin rằng thế kỷ 21 sẽ là kỷ nguyên thống trị của châu Á 
nhưng chúng ta đã sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm đó hay giới lãnh 
đạo châu Á sẽ lặp lại những sai lầm tương tự của phương Tây và theo 
đuổi các mục tiêu ‘duy vật làm trung tâm’. Các câu trả lời dường như 
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không xa vời; nó nằm trong triết lý hàng thế kỷ đã được tiếp nối trên 
những vùng đất này dưới hình thức tôn giáo - Phật giáo, có nguồn 
gốc từ khoảng 2500 năm trước và là ánh sáng dẫn đường cho một 
phần lớn cộng đồng châu Á. Các học giả bây giờ cho rằng Phật giáo 
phải đưa ra một loạt các nguyên tắc liên ngành về kinh tế, sinh thái, 
hòa bình và lãnh đạo chắc chắn. Bài viết sẽ nhằm đưa quan điểm 
của Phật giáo vào lãnh đạo hiện đại và cung cấp cái nhìn sâu sắc về 
quan điểm của Phật giáo về lãnh đạo vì một tương lai toàn diện và 
bền vững.

2. LÃNH ĐẠO

Có một số trường phái tư tưởng về phương pháp lãnh đạo 
xác định sự lãnh đạo từ những quan điểm khác nhau theo phong 
cách và ý thức hệ của người lãnh đạo và các chức năng của nó. 
Thông thường, nhà lãnh đạo là người hướng dẫn một nhóm 
các cá nhân đạt được mục tiêu xác định hoặc bộ mục tiêu bằng 
các kỹ năng và kỹ thuật nhất định. Đó là sự cân bằng giữa mục 
tiêu và phương tiện mà một nhóm được thúc đẩy hoặc vỗ về 
để đạt mục đích thông qua một số phương tiện quy định. Đôi 
khi phương tiện có thể không được biện minh hoặc gọi là đạo 
đức bởi vì nó không xem xét đến phúc lợi của những người liên 
quan khác nhau, hoặc thậm chí là những thành viên tham gia; 
nói một cách đơn giản, những hành động như vậy không đúng 
về mặt đạo đức và hầu hết các lý thuyết lãnh đạo đã không đề 
cập các khía cạnh lãnh đạo này. Mặc dù vậy, một vài trong số 
các mô hình như lãnh đạo đạo đức, lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo 
bền vững và mô hình lãnh đạo toàn diện có đề cập các vấn đề 
này ở một mức độ đáng kể, và do đó cần phải bổ sung các mô 
hình lãnh đạo như vậy với triết lý đạo đức và toàn thiện hơn.

Những thách thức toàn cầu có thể được phân loại thành 
những thách thức thích nghi phức tạp hoặc những vấn đề xấu 
xa, trong khi thách thức theo một cách nào đó thì mới và không 
có giải pháp theo quy định, thì hai trong số những vấn đề xấu 
nhất ảnh hưởng đến thế hệ hiện tại và tương lai là vấn đề bền 
vững và hòa bình (Saterwhite, et al., 2015). Để nhân loại nắm 
bắt từng niềm tin cần thiết để tạo ra một xã hội toàn cầu lành 
mạnh, sôi động về kinh tế và bền vững, chúng ta sẽ cần những 
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cách tiếp cận lãnh đạo khác biệt rõ rệt với cách lãnh đạo do các 
nhà lãnh đạo trong lịch sử gần đây cung cấp (Alder, 2009).

Cung cấp lãnh đạo đạo đức là một trong những trách nhiệm 
quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo đạo đức 
đóng vai trò là những người có đạo đức, cư xử có đạo đức khi họ 
thực hiện các giá trị lãnh đạo của họ, đối xử công bằng với nhân 
viên và bày tỏ sự quan tâm và lo lắng đối với những người thuộc 
cấp. Họ sống theo những giá trị mà họ tán thành và được coi là cởi 
mở và trung thực. Tâm linh trong môi trường các tổ chức hoạt động 
đồng thời ở hai cấp độ: cá nhân và tập thể. Tâm linh cá nhân xuất 
phát từ các giá trị, cảm xúc và thực hành của mỗi người trong tổ 
chức. Các cá nhân có định hướng tâm linh tham gia vào các hành vi 
được thiết lập để nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Họ cố gắng tiếp xúc 
với những ham muốn và cảm xúc sâu sắc của họ, ý thức được mục 
đích và muốn thiết lập sự kết nối sâu sắc với người khác ( Johnson, 
2009). Sự chuyển từ trong ra ngoài làm đảo lộn lý thuyết lãnh đạo 
thông thường, điều đó khẳng định rằng để thay đổi người khác, trước 
tiên người ta cần thay đổi chính mình. Do đó, lãnh đạo tinh thần có liên 
quan nhau vì những nhà lãnh đạo này có thể chuyển hoá những người 
khác, tổ chức và xã hội bằng cách tự chuyển hoá họ trước (Law, 2016).

Để một tổ chức thành tựu trạng thái tư duy và làm việc về lãnh đạo 
cao hơn, và cuối cùng để nó trở thành cách tự nhiên để mọi người thể 
hiện sự lãnh đạo của chính họ. Một bộ nguyên tắc hướng dẫn sẻ rất 
hữu ích để họ đi đúng hướng (Taggart, 2006). Những nguyên tắc chỉ 
đạo như vậy có thể là một triết lý đạo đức hoặc tầm nhìn toàn diện có 
thể hướng dẫn lãnh đạo đạt một tầm nhìn cao hơn; tầm nhìn khi kết 
hợp với ý thức về sứ mệnh của chúng ta là ai và chúng ta làm gì tạo nên 
văn hóa tổ chức với hệ thống đạo đức cơ bản và các giá trị cốt lõi của 
nó (Fry, 2003). Lãnh đạo toàn diện là phương pháp lãnh đạo, kết hợp 
không chỉ những gì các nhà lãnh đạo cần làm và cách họ làm, mà còn 
lãnh đạo ai và ở đâu nữa. Vấn đề không phải là để có được một số kỹ 
năng hay kỹ thuật lãnh đạo, hay thậm chí ‘hành vi’, mà là sắp xếp con 
người toàn diện gồm trí tuệ, cảm xúc, tâm linh và hành vi (Larcher, 
2011).

Nhà lãnh đạo bền vững là người truyền cảm hứng và hỗ trợ các 
hành động hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn, chăm sóc hạnh phúc 
nhân loại và tất cả loài có sự sống khác, cũng như được hướng dẫn bởi 
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la bàn đạo đức. Định hướng đạo đức thường gắn liền với sự lãnh đạo 
bền vững (Visser & Courtice, 2011). Lãnh đạo bền vững là một loại 
lãnh đạo được thực hiện với trách nhiệm đối với từng cá nhân, nhóm 
và tổ chức bằng cách khẳng định các nguyên tắc bền vững về sinh thái, 
xã hội và kinh tế trong bối cảnh nhóm, tổ chức và cộng đồng và bằng 
cách khuyến khích hiểu rõ các ý tưởng về tính bền vững, cộng tác với 
môi trường, giảng dạy thành công dựa trên các nguyên tắc bền vững - 
cộng tác với môi trường, học tập và giảng dạy thành công dựa trên các 
nguyên tắc bền vững cũng như sự tự thể hiện của mọi người. Các nhà 
lãnh đạo tìm kiếm sự lãnh đạo bền vững trong một tổ chức nên bắt đầu 
từ chính mình để phân tích bản thân. Sở hữu những phẩm chất và kỹ 
năng cá nhân và nhận ra được những khả năng khiếm khuyết, để học 
hỏi một cách nhất quán và do đó làm gương cho nhân viên sử dụng 
những đổi mới và sáng tạo (Simanskiene & Zuperkiene, 2014). Một 
trong những điều kiện tiên quyết để tạo ra hòa bình bền vững là sự hiện 
diện của một nhóm lãnh đạo nòng cốt xây dựng hòa bình từ các lĩnh 
vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, tôn giáo, v.v… Lãnh đạo 
xây dựng hòa bình rất coi trọng tương lai, họ hình dung một tương lai 
hòa bình được chia sẻ, rõ ràng và hấp dẫn lẫn nhau được mô tả là hoàn 
cảnh không bạo lực, không tách rời nhau và đôi bên cùng có lợi. Các 
nhà lãnh đạo xây dựng hòa bình có lòng can đảm, khiêm tốn, ý thức 
con người, tính chính trực cá nhân, khả năng đối phó với căng thẳng 
cá nhân và các tình huống phức tạp và động lực nội tại (Reychler & 
Stellamans, 2004).

Triết lý lãnh đạo Phật giáo đặt chính nó ở đâu đó trong tầm nhìn 
của cách tiếp cận đạo đức, tinh thần, bền vững và toàn diện, làm cho nó 
thậm chí thú vị hơn để đi vào phân tích sâu hơn nhằm khám phá những 
con đường mới trong lĩnh vực lãnh đạo. Quan điểm của các học giả 
ở trên mang lại một cách nhìn khác về phương pháp lãnh đạo trong 
ứng dụng và trên lý thuyết; cần thời gian để mang lại nhiều hiểu biết 
hơn trong các mô hình lãnh đạo như vậy dựa trên một số triết lý đạo 
đức và logic cụ thể; đây là nơi triết học Phật giáo trình bày chi tiết.

3. PHẬT GIÁO & LÃNH ĐẠO

Cơ sở lý luận đằng sau việc mạo hiểm đi vào Phật giáo để 
tìm phương cách cho sự lãnh đạo tốt hơn nằm trong chính triết 
lý của Phật giáo dựa trên ‘tự xem xét nội tâm’, ‘tự phát triển’ 
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và hành vi đạo đức; xem xét phúc lợi của những người có liên 
quan. Phật giáo luôn được đánh giá cao vì ủng hộ bất bạo động 
và lòng từ bi đối với mọi chúng sinh. Sự thật khổ đau và con 
đường tám ngành (Bát chánh đạo) là điều cơ bản nhất trong các 
triết lý Phật giáo có thể nghiên cứu để hiểu bản chất và hành vi 
của con người. Trong bài viết này, các khái niệm Phật giáo về 
động cơ thiện và bất thiện, con đường tám ngành và mười sự 
hoàn hảo (thập độ hay thập ba la mật) sẽ được nghiên cứu từ 
quan điểm của phương pháp lãnh đạo đạo đức và toàn diện.

Bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya - vì lợi ích 
cho số đông, vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng từ bi đối với 
thế giới - là thế giới quan của triết lý Phật giáo không chỉ bao 
gồm các cá nhân mà còn bao hàm mọi chúng sinh.

Giới luật của tu sĩ Phật giáo và các nguyên tắc Phật giáo 
khác có thể làm sáng tỏ ba loại Quản trị hiện đại sau đây: (1) 
Kỹ năng lãnh đạo (2) Ra quyết định (3) Giải quyết vấn đề. Sự 
quản trị ấy dạy chúng ta rằng một thế giới có thể tốt hơn và có 
thể đạt được điều đó thông qua quản trị khôn ngoan và từ bi 
(Brahm, 2007). Phật giáo đã có nhiều cống hiến để giác ngộ các 
nhà điều hành doanh nghiệp, các quan chức chính phủ và nhà 
chính trị về sự nguy hiểm của lòng tham quá mức (Monksfield, 
2009). Triết lý của Đức Phật soi sáng lý thuyết về kiến thức, lý 
thuyết về thực tại, hệ thống đạo đức, triết học xã hội và chính 
trị, đề xuất cho triết học pháp luật và quan hệ quốc tế. Lý thuyết 
Phật giáo về thực tại và đạo đức được tóm tắt trong bốn sự thật 
cao quý (Tứ diệu đế), và quy tắc quyền lực phụ thuộc vào quy 
tắc chân chánh ( Jayatilleke, 1978). Giáo lý Phật giáo bao gồm 
sự kết hợp giữa tự phản chiếu, từ bi, từ bỏ và trí tuệ có thể cải 
thiện hiệu suất lãnh đạo của mình và khả năng lãnh đạo người 
khác (Atkinson & Duncan, 2013). Nhà lãnh đạo giữ chánh kiến 
(đạo đức) sẽ tập trung có chánh niệm vào các quyết định dựa 
trên việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả các bên liên 
quan. Do đó, tất cả ý định, giao tiếp (lời nói), nỗ lực và hành 
động của nhà lãnh đạo này sẽ hướng đến mục tiêu trở nên lành 
mạnh về mặt đạo đức. Với phương pháp chánh niệm như vậy 
từ quan điểm ban đầu đến hành động tối thượng, nhà lãnh đạo 
nhận thức được sự cần thiết phải tham gia vào sinh kế đúng đắn 
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(chánh mạng), khi anh ta luôn đo lường thành quả của mình để 
đạt được các tiêu chuẩn đạo đức cao hơn. Mặc dù một số người 
có thể nghĩ rằng giáo lý Bát chánh đạo cổ xưa quá lý tưởng cho 
lãnh đạo đương đại, nhưng hy vọng có những người có thể bắt 
đầu sử dụng giáo lý này như la bàn đạo đức chánh niệm trong 
quá trình ra quyết định và định hướng của họ (Marques, 2017).

Trong Phật giáo, ý định nằm sau bất kỳ hành động nào để 
định nghĩa nó là thiện (kusala) hoặc bất thiện (akusala), điều 
này cũng để xem trước khái niệm mục đích và phương tiện cho 
nhà lãnh đạo. Giáo lý Phật giáo về gốc rễ thiện và bất thiện cung 
cấp tiêu chí thiện và ác không phải là thần học hay độc đoán mà 
là kinh nghiệm, một cơ sở tâm lý lành mạnh cho ra một động 
lực thực tế tự chủ để tránh điều ác và chọn điều tốt (Thera, 
1999). Mười sự hoàn hảo (thập độ) là một danh sách hậu kinh 
điển mô tả các thuộc tính nên được tu luyện bởi người muốn 
làm Phật và dạy người khác. Những sự hoàn hảo này đã phát 
triển như những phẩm chất đi vào công thức tạo ra Đức Phật 
(Shaw, 2006). Thiện và bất thiện là những thuật ngữ có lẽ được 
sử dụng phổ biến nhất để ca ngợi những hành động xứng đáng 
và có trách nhiệm hoặc trạng thái tâm trong các văn bản Phật 
giáo nguyên thuỷ; gốc rễ của hành động thiện, theo nghĩa đen 
là không tham lam, không hận thù và không si mê không chỉ là 
thiếu vắng lòng tham, hận thù và si mê, mà còn là trạng thái đối 
lại chúng: không tham lam (rộng lượng và từ bỏ), không hận 
thù (từ bi) và không si mê (trí tuệ) (Harvey, 2010).

3.1 Ba trạng thái tâm thiện và bất thiện (gốc rễ)
Sự biện minh thiện hay ác trước khi thực hiện bất kỳ hành 

động nào phụ thuộc phần lớn vào động cơ đằng sau nó; về mặt 
lãnh đạo, thậm chí nó trở nên quan trọng hơn vì bất kỳ hành 
động hay quyết định nào của nhà lãnh đạo sẽ có những ảnh 
hưởng quy mô lớn không chỉ đối với môi trường trực tiếp của 
người dân và tổ chức mà còn cả những người liên quan khác – 
nghĩa là xã hội nói chung, hoặc kinh tế và môi trường. Do đó, 
đối với các nhà lãnh đạo, cần phải đảm bảo liệu họ bị ảnh hưởng 
bởi những phiền não đó, vì một quyết định được đưa ra bị chi 
phối bởi lòng tham, tự lợi và thiếu hiểu biết có thể mang lại 
kết quả ngay lập tức nhưng về lâu dài chúng sẽ ảnh hưởng đến 
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thanh danh của người lãnh đạo và xã hội. Mặt khác, các quyết 
định trong tâm có lợi ích cho quần chúng, và dựa trên lòng từ bi 
đối với tất cả chúng sinh có thể không mang lại kết quả ngay lập 
tức hoặc lợi ích ngắn hạn nhưng về lâu dài, nó sẽ chứng minh là 
có lợi cho tất cả mọi người bao gồm cả người lãnh đạo và người 
dân và tổ chức.

3.2 Mười sự hoàn hảo/thập độ/thập ba la mật (pāramīs)
Thập độ trong Phật giáo chỉ cho mười phẩm chất hay giá trị 

của Bồ tát tu tập trên con đường giác ngộ. Những phẩm chất 
này đã hình thành dưới dạng các giá trị đạo đức đã được sử 
dụng để dạy cho quần chúng về các đức hạnh Bồ tát thông qua 
các câu chuyện về kiếp trước của Đức Phật (tiền thân của Đức 
Phật/Jatakas). Đây là một phần của kinh điển Pali đã trở thành 
công cụ/phương tiện tốt nhất để làm cho các đức tính này đến 
được quần chúng dưới hình thức các câu chuyện.

Thập độ (pāramīs) là điều kiện quan trọng nhất để loại bỏ 
hoàn toàn phiền não và mọi nỗ lực nên được thực hiện để tích 
lũy mọi loại thiện cho trí tuệ (pañña) sinh trưởng để xóa tan 
mọi phiền não theo từng giai đoạn. Thật hữu ích khi nghiên 
cứu thập độ để chúng ta có thể xem xét và thẩm tra bản thân 
xem ‘độ’/ sự hoàn hảo nào chưa được tích lũy và nên tu tập 
tất cả chúng để nhận ra bốn sự thật cao quý (Tứ diệu đế) 
(Boriharnwanaket, 2007).

Thập độ là bố thí (dāna), trì giới/đạo đức (sìla), xuất gia/từ 
bỏ (nekkhamma), trí tuệ (paññā), tinh tấn (viriya), kiên nhẫn/
nhẫn nại (khanti), chân thật (sacca), quyết tâm/quyết định 
(Adhitthāna), tâm từ (mettà) và tâm xả (upekkhā); những 
sự hoàn hảo/ba la mật này có thể được coi là những đức tính 
lý tưởng của một nhà lãnh đạo và giúp phát triển một nhân 
cách bao gồm tất cả những đức tính này. Những đức tính này 
liên quan trực tiếp đến việc khắc phục những phiền não đã 
đề cập ở trước, và tu tập những ba la mật này là ta có thể bước 
đi trên con đường của Bồ tát. Từ quan điểm lãnh đạo đạo đức, 
thập ba la mật có thể được xem xét như là những phẩm chất của 
lãnh đạo lý tưởng.
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3.4. Bát chánh đạo
Con đường Phật giáo bắt đầu bằng sự hiểu bốn chân lý cao 

quý (Tứ diệu đế). Đó là bài pháp đầu tiên của Đức Phật trong 
kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammachakkappavattana Sutta), 
có chủ đề là bốn chân lý cao quý và Bát chánh đạo; đó là sự thật 
về đau khổ, sự thật về nguyên nhân đau khổ, sự thật về chấm 
dứt sự đau khổ và sự thật về con đường chấm dứt đau khổ là Bát 
chánh đạo của Phật giáo (Santina, 2012). Bốn sự thật cao quý 
là con đường đưa đến chấm dứt khổ đau (Dukkha) được gọi là 
Trung đạo bởi vì nó tránh được hai thái cực: tìm kiếm hạnh phúc 
thông qua khoái lạc giác quan – thứ khoái lạc vô ích nhưng là cách 
người đời tìm cầu, và tìm hạnh phúc thông qua sự hành xác bằng 
các hình thức khổ hạnh khác nhau gây đau đớn, không xứng đáng 
và cũng không có ích lợi (Rahula, 1958).

Bát chánh đạo mà Đức Phật đưa ra để xóa tan màn vô minh 
có thể là con đường lý tưởng cho những nhà lãnh đạo mới, những 
người phải nuôi dưỡng bản thân cho những thách thức trước mặt 
họ. Con đường này khác xa với các mục tiêu tự cho mình là trung 
tâm và mục tiêu bản ngã và các mục đích sống, do đó kết hợp nó 
trong bất kỳ hình thức lãnh đạo nào cũng sẽ có lợi cho không chỉ 
xã hội mà còn cho cả nhà lãnh đạo. Bát chánh đạo:
1.  Chánh kiến (hiểu đúng về bản thân và thực tại của mọi sự vật 

hiện tượng như chúng đang là, là trí tuệ cao nhất).
2.  Chánh tư duy: tư duy về vô ngã, sự từ bỏ, tình yêu, và bất bạo 

động.
3.  Chánh ngữ: có nghĩa là tránh sự giả dối, nói xấu, lời nói cay 

nghiệt và độc hại, nói chuyện phù phiếm và nhàn rỗi.
4. Chánh nghiệp: phát huy hành vi đạo đức, cao thượng và hòa 

bình (tránh giết hại, trộm cắp và tà hạnh/tà dâm ngoại tình).
5.  Chánh mạng: con người nên tránh tạo kế sinh nhai bằng 

nghề nghiệp hoặc kinh doanh gây hại cho người khác (vũ 
khí và vũ khí gây chết người, đồ uống độc hại, giết động vật 
và về con người như buôn bán nô lệ, buôn bán người, v.v.).

6.  Chánh tinh tấn: Nỗ lực để loại bỏ cái ác, ngăn chặn những 
trạng thái tâm xấu và bất thiện phát sinh, tạo ra và làm tăng 
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trưởng những trạng thái tốt đẹp và thiện của tâm chưa phát 
sinh, tu tập/phát triển và hoàn thiện những trạng thái tốt 
đẹp và thiện của tâm đã phát sinh.

7.  Chánh niệm: chánh niệm về cơ thể, cảm xúc, tâm tư và suy 
nghĩ.

8.  Chánh định: nhất tâm, thiền định.
 (Mahathera, 1982) (Rahula, 1958).

Bảng dưới đây cho thấy mối quan hệ giữa ba gốc rễ 
bất thiện/ thiện và Bát chánh đạo.

3 gốc rễ bất 
thiện (akusala)

3 gốc rễ thiện 
(kusala)

Các giai đoạn 
vượt qua/ tu 

tập
Bát chánh đạo

Tham (tham 
dục, tham 

đắm)

Sân (bản ngã, 
tự cao)

Si (vô minh)

Không tham

Không sân

Không si

Giai đoạn I: 
giới

Giai đoạn II: 
Định

Giai đoạn III: 
tuệ

Chánh ngữ
Chánh nghiệp
Chánh mạng

Chánh tinh tấn
Chánh niệm
Chánh định

Chánh kiến
Chánh tư duy

Nguồn: Tác giả
Vượt qua phiền não là một quá trình ba giai đoạn dẫn đến con 

đường Trung đạo của Phật giáo, tức Bát chánh đạo. Bát chánh đạo 
được chia thành ba phần - trong đó Đạo đức/Giới là phần đầu tiên 
và nó bao gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng; Giới có thể 
được xem là bước đầu tiên hướng tới giác ngộ bản thân và loại bỏ các 
phiền não tham, tham ái, tham dục, và chấp trước từ đó phát triển 
lòng quảng đại/bố thí, phụng sự vô ngã và hy sinh. Khía cạnh thứ 
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hai là Thiền - bao gồm chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định; ở 
giai đoạn này, ta phát triển lòng từ bi và cảm thông. Cuối cùng cũng 
là cao nhất là giai đoạn Tuệ bao gồm chánh kiến và chánh tư duy, ở 
giai đoạn này, ta phát triển sự sáng suốt, trí tuệ và xả (vô chấp) - mục 
tiêu cao nhất của Bát chánh đạo.

4. KẾT LUẬN

Mọi triết lý tôn giáo đang có phương pháp đa chiều để giải quyết 
các khía cạnh khác nhau về con người và xã hội. Những phương 
pháp này hoặc ở dạng các điều răn hoặc triết lý; và chúng nhằm mục 
đích nêu ra các khía cạnh đạo đức của xã hội. Phật giáo là một trong 
những triết lý hầu như có thẩm quyền đặt lên hàng đầu trong các 
phương pháp như vậy. Bài viết này là một nỗ lực để phát triển một 
khung sườn lãnh đạo thực tế chung dựa trên triết lý Phật giáo. Triết 
lý ấy trình bày các vấn đề khác nhau chúng ta đang phải đối mặt 
trong thời đại chúng ta. Sẽ là kiêu ngạo khi nói rằng Phật giáo là triết 
lý tốt nhất theo ý của chúng ta, nhưng đó là triết lý khả thi và được 
thử nghiệm nhiều nhất có thể giải cứu nhân loại và làm thoả mãn sự 
khan hiếm một vị lãnh đạo lý tưởng - cộng đồng lãnh đạo đạo đức 
lý tưởng có thể đưa ra các nguyên tắc bảo vệ an toàn lợi ích của ngay 
cả những người có liên quan yếu nhất và nhỏ nhất trên thế giới. Bài 
viết này có thể đóng vai trò là cơ sở để nghiên cứu sâu về mô hình 
lãnh đạo Phật giáo và mở ra những hướng mới cho nghiên cứu.

***
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