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TÓM TẮT
Những ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư toàn
cầu vô cùng rộng lớn - thậm chí khi so sánh với tác động sâu rộng
của các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó bắt đầu từ cuối thế
kỷ 18, và ảnh hưởng của nó càng tăng nhanh hơn nữa kể từ những
năm 1980, với sự xâm nhập của bộ vi xử lý và mạng internet. Nó
liên quan đến nhiều lợi ích xã hội và chi phí đáng kể ảnh hưởng đến
hầu hết người dân thế giới, cũng như đến môi trường tự nhiên và
nhân tạo nơi họ sinh sống. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
không dễ được định nghĩa và phân biệt rõ ràng, nhưng thường có
đặc trưng là sự “xóa nhòa ranh giới” giữa hai thế giới thực tế và thế
giới kỹ thuật số - với sự thâm nhập xử lý và chuyển giao kỹ thuật số
để cung cấp các chức năng sống vào trong môi trường kinh tế, xã
hội và gia đình hàng ngày. Sự kết nối lẫn nhau và ảo hóa cũng là chìa
khóa trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Có nhiều quan điểm trái chiều về việc bằng cách nào, và thậm
chí là nếu chúng ta có nên dự đoán và phản ứng trước các công nghệ
mới mà nó sẽ tiếp tục, và có lẽ sẽ đẩy nhanh quá trình tái định hình
xã hội và kinh tế trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự chấp nhận không
nghi ngờ đối với các công nghệ và ứng dụng của chúng chỉ dựa trên
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tính thương mại hoặc tôn sùng công nghệ dường như không phải
là cách tốt nhất, trong khi đang có sự thay đổi lớn trong giáo dục
và đào tạo, và những mối lo ngại lớn hơn về kết quả lâu dài của an
sinh cộng đồng. Nhiều tác động có thể có của cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư đã được thấy rõ. Đã đến lúc phải để phản ánh,
đánh giá, thảo luận, tăng cường nhận thức và hành động kịp thời
đối với các xu hướng này. Nhiều ảnh hưởng của cách mạng công
nghiệp lần thứ tư rất phù hợp với quan điểm của Phật giáo về bản
chất của sự an lành (và đau khổ) của con người, và chúng ta rất cần
có một bài nghiên cứu về nó.
Có rất nhiều mối liên hệ tiềm năng giữa Phật giáo và bản chất
của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuy nhiên, trọng tâm của bài
viết này là về các vấn đề liên quan đến tính bền vững và phúc lợi của
con người. Nó bao gồm một phân tích sơ bộ chịu ảnh hưởng của
Phật giáo về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các hậu quả có thể
xảy ra về mặt tác động môi trường, và các khía cạnh cơ bản hơn của
các nguyên nhân gốc rễ của đau khổ và luân hồi.
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ
đến các khía cạnh bền vững môi trường thông qua năng suất sử
dụng tài nguyên, hiệu quả tiêu thụ và phản hồi, các phương thức
sản xuất và các loại hàng hóa và dịch vụ mới cấp tiến và nhu cầu tiêu
dùng nói chung, và các công nghệ tiếp cận ảnh hưởng đến đầu vào
và phát thải tài nguyên. Những dòng chảy vật chất và năng lượng
này có mối liên hệ chặt chẽ với các quan niệm của Phật giáo về sự
can thiệp và xáo trộn của thế giới tự nhiên, và hậu quả kinh tế và
xã hội của nó, theo một quy luật phổ biến của nghiệp báo (karma
vipaka).
Với tất cả các tác động tiềm năng của cách mạng công nghiệp lần
thứ tư, những tác động này có thể là tích cực hoặc tiêu cực liên quan
đến phúc lợi cộng đồng lâu dài. Chúng tôi cho rằng, suy nghĩ cẩn
thận về những tác động này, tiên nghiệm trước, và kết hợp với một
số trí tuệ của Phật giáo truyền thống, sẽ giúp tăng cường nhũng lợi
ích của tác động môi trường liên quan đến hiệu quả của phúc lợi xã
hội, và định hình cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phục vụ lợi
ích của con người và thế giới tự nhiên nuôi dưỡng chúng ta.
Những ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến an
sinh xã hội là trọng tâm thứ hai của bài viết này. Phần này nghiên
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cứu nhiều hơn về cách cuộc cách mạng có thể ảnh hưởng đến cả
khía cạnh nhận thức của con người (hiểu biết, lý luận), và an sinh
của con người (ví dụ: sức khỏe thể chất), nhưng cũng tác động đến
trạng thái tinh thần chủ quan được phản ánh qua sự thỏa mãn, hài
lòng, giảm lo lắng và đau khổ về tinh thần. Một luận điểm cơ bản
trong Phật giáo là điều này có mối quan hệ chặt chẽ với ý định, hành
động và hậu quả liên quan đến môi trường tự nhiên (và xã hội). Các
khía cạnh của an sinh này chủ yếu liên quan đến sự căng thẳng và
tác động có thể có giữa (a) lợi ích của việc tăng khả năng kết nối,
trải nghiệm, giải trí và truy cập thông tin qua mạng, so với (b) chi
phí của việc ngày càng bị tách rời khỏi thực tại đơn giản, hữu hình
(môi trường xã hội và tự nhiên) - ngay cả từ bối cảnh thời kỳ hậu
cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.
Đây là một phân tích nghiên cứu khảo nghiệm Phật giáo về
những phát triển như vậy. Nó bao gồm các lựa chọn tích cực và tiêu
cực và giúp cung cấp thông tin cho các khuyến nghị về cách thức
Phật giáo có thể hành động trước và xoay chuyển các thay đổi sắp
sửa xảy ra, hướng tới một xã hội bền vững hơn và phúc lợi cá nhân
và cộng đồng cao hơn. Chánh niệm là một khía cạnh quan trọng đối
với các ảnh hưởng của cuộc cách mạng và phản ứng có liên quan
của con người.
1. GIỚI THIỆU
Thật là trớ trêu khi thành công rực rỡ của công nghệ trên toàn
thế giới hàng trăm năm dường như chỉ mang lại những lợi ích khá
khiêm tốn cho xã hội và tâm lý hạnh phúc cho hiện tại. Điều này
cũng thể hiện cho sự tái khẳng định trí tuệ vốn có của Phật giáo,
tăng cường tích lũy vật chất và tiện nghi, vượt quá mức cơ bản,
nhưng sẽ không thực sự làm giảm đi sự đau khổ của chúng ta (cải
thiện “hạnh phúc” của chúng ta). Một hạn chế như vậy dường như
trái ngược với tinh thần lạc quan và phấn khích của “Cuộc Cách
mạng Công nghiệp lần thứ tư” (4IR), điều hứa hẹn sẽ tạo ra một thế
giới mới tuyệt vời, với cuộc sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, truy cập
không giới hạn về thông tin và giải trí, tăng năng suất lao động và
loại bỏ tiềm năng hoặc công việc lao động thường ngày, nặng nhọc
và nguy hiểm - tất cả được thành lập dựa trên các xu hướng nhanh
hơn đang nổi lên với cuộc cách mạng kỹ thuật số.
Đúng là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR) có thể
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giúp tiếp tục làm giảm đáng kể tình trạng nghèo đói toàn cầu đã
được chứng kiến trong suốt 40 năm qua1. Tuy nhiên, đối với hầu hết
người dân có thu nhập cao ở các quốc gia đi tiên phong trong 4IR,
thì những lợi ích (có lẽ vượt ra ngoài về sức khỏe thể chất) ít chắc
chắn trong điều kiện xu hướng phúc lợi được đo đạc kể từ giữa thế
kỷ XX2 . Sự khởi đầu của 4IR dường như là tiền đề của một loại vô
minh được công nhận trong Phật giáo (avidyā) về liên kết giữa sự an
lành, các động lực và kết quả mong đợi thúc đẩy sự tăng cường của
kinh nghiệm tiến bộ về kinh tế kỹ thuật cho đến nay. Theo mô tả của
Schwab (2017), Bloem et al (2014), Jones (2017) và một số người
khác, 4IR được đặc trưng bởi nhiều phần. Tuy nhiên, một phần
quan trọng để xác định bản chất của 4IR là sự tăng trưởng sinh sản,
hợp nhất, hoặc thậm chí thay thế các chức năng sinh lý cơ bản của
con người (bao gồm cả tinh thần/trí tuệ) với các quy trình và hiện
tượng nhân tạo của công nghệ kỹ thuật số, bộ vi xử lý và những hệ
thống mạng liên quan. Những phát triển mới trong sáng tạo và chấp
nhận chắc chắn là sự mở rộng của cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ Ba dựa trên sức mạnh tổng hợp nổi lên từ “cuộc cách mạng kỹ
thuật số” và máy tính và ICT (công nghệ thông tin). Tuy nhiên,
những phát triển này được coi là đủ khác biệt để phân loại là một
“cuộc cách mạng công nghiệp mới”. Trong số các mô tả đa dạng như
là một hiện tượng xã hội phức tạp là một chủ đề phân biệt có liên
quan lớn đến chủ đề được đề cập ở đây - thay thế trải nghiệm môi
trường trực tiếp của con người (bao gồm lao động, tương tác xã hội,
giải trí, hoạt động tiếp thu kiến thức kinh nghiệm và thực nghiệm,
và sự hiểu biết về thế giới) với truyền thông kỹ thuật số và các giao
diện, trí tuệ nhân tạo (AI), robot, mô phỏng, Internet và vô số cảm
biến được kết nối và các thiết bị khác cũng như kho chứa dữ liệu.
Trong khi quy mô và phạm vi của 4IR rất đáng kinh ngạc, không
thể nghi ngờ rằng điều này sẽ có những thay đổi rất to lớn và thường
thay đổi đột phá với những hậu quả ngoài dự tính. Dù cho lợi ích
kinh tế to lớn đến đâu hay sự nhìn nhận của mọi người về sự tiện
nghi và giàu có về vật chất từ thành tựu công nghệ mang lại như
thế nào, vẫn có rất nhiều bằng chứng, rất khác biệt và độc đáo, về
1. Tỉ lệ dân số thế giới thuộc tầng lớp “siêu nghèo” ước tính đã giảm xuống từ khoảng 42%
trong năm 1981 đến ít hơn 10% vào năm 2016 (The Economist 2017).
2. Bằng chứng thực nghiệm về mối liên hệ giữa trạng thái hạnh phúc chủ quan (SWB) hay sự
hài lòng cuộc sống và tăng trưởng kinh tế không rõ ràng (ví dụ, xem Deaton 2008).
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sự nguy hiểm của việc chấp nhận sự lạc quan về công nghệ vô điều
kiện (được khái quát trong Phần 3 của bài viết này).
Đưa ra mức độ tiềm năng và cường độ thay đổi như vậy từ 4IR
trong thế giới của chúng ta, có thể dễ hiểu tại sao nó được chấp
nhận rộng rãi (bởi nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp, Chính phủ,
truyền thông và cộng đồng nói chung) điều mà chúng ta cần xem
xét cẩn thận về vấn đề này (Huffington 2017). Sự ưu tiên nên là
thành quả tích cực trong đời sống con người - một điều gì đó chưa
được đảm bảo bởi một kỷ nguyên công nghệ được thúc đẩy bởi mục
tiêu lợi nhuận và technophilia (tạm dịch: là sự nhiệt tình cho công
nghệ) vô điều kiện được xây dựng dựa trên tốc độ (sự thỏa mãn nhu
cầu tức thời và kỳ vọng về điều ấy), kết nối điện tử, sự tiện nghi, tiện
lợi, cạnh tranh, năng suất, sản lượng và tăng hiệu suất, gần như vô
tận về thời gian và các lựa chọn giải trí. Nhiều nhà lãnh đạo giờ đây
nhận ra sự cần thiết phải đặt câu hỏi về giả định rằng những điều
này, được cho là dấu tích, động cơ và mục tiêu sẽ dẫn đến phúc lợi
tốt hơn, cần phải được đặt câu hỏi.
Bài viết này xem xét những hiệu ứng xu hướng đã được nghiên
cứu (và những dự đoán) về 4IR và cách thức mà Phật giáo có thể
giúp đánh giá các tác động này và đưa ra cho xã hội lựa chọn và
hành động để tạo ra kết quả hạnh phúc tốt hơn cho cộng đồng. Do
vậy, bài viết đại diện cho một phân tích lấy cảm hứng từ Phật giáo về
chủ đề 4IR và những tác động đối với con người, vận dụng sự hiểu
biết truyền thống lâu đời và cách nhìn về các nguồn phổ quát chính
và “luật pháp” rằng nó ảnh hưởng lành mạnh tích cực (và mặt trái
của 4IR, samsaric, khổ đau, trong đạo Phật3). Điều này liên quan
đến việc tập trung vào cách 4IR liên quan tới dukkha và Tứ Diệu
Đế. Tác động của môi trường cũng đóng một vai trò quan trọng
trong việc bàn luận.
Mối liên hệ chung giữa Phật giáo và 4IR đã được nghiên cứu
trong một số công trình khác (ví dụ, Jones (2017) và các bài viết
khác tại Hội thảo “Phật giáo và Cách mạng Công nghiệp lần thứ
Tư” do Hiệp hội nghiên cứu Phật giáo Hàn Quốc tại Seoul năm
2017, Bristow (2017), Smith (2015)). Tuy nhiên, bài viết này chỉ
nhấn mạnh duy nhất vào việc phân tích tính bền vững và hạnh phúc
3. Trong đạo Phật, samsara nghĩa là vòng luân hồi, sự tồn tại trần gian và cái chết, thấm nhuần
và tồn tại bởi dục vọng và vô minh, và hậu quả nghiệp chướng của nó (King 2009).
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lâu dài, sự an lành bền vững của con người. Điều này dựa trên giả
định rằng mọi người được gắn chặt vào một mạng lưới liên kết với
nhau và thế giới tự nhiên mà họ là một phần trong đó. Chủ đề chính
của bài viết là cách 4IR có thể ảnh hưởng, và tốt nhất là định hình
trong quan điểm chung về môi trường và xã hội (bao gồm cả kinh
tế) phát triển bền vững. Một chủ đề quan trọng là phân tích Phật
giáo từ ảnh hưởng tiềm năng của 4IR trên dấu chân hệ sinh thái,
dòng nguyên liệu và năng lượng và làm thế nào Phật giáo sẽ có thể
gần như hỗ trợ chuyển đổi 4IR vào một phiên bản “màu xanh” (còn
được biết là “mô hình kinh tế kỹ thuật xanh”) (hay Green TEP)
trong một số ngành khoa học). Chắn chắn là nhiệm vụ này nhất
thiết liên quan đến việc xem xét các khía cạnh an sinh và làm cách
nào 4IR ảnh hưởng đến các nguồn phúc lợi chính, phù hợp với thế
giới quan của Phật giáo.
Phần tiếp theo cung cấp một cái nhìn tổng quan về những khía
cạnh đáng chú ý của 4IR. Phần 3 tóm tắt một danh sách chi tiết về
các tác động tiềm năng (chồng chéo và liên kết với nhau) của 4IR
đối với nền kinh tế, xã hội và văn hóa rộng lớn hơn và môi trường tự
nhiên. Nó làm nổi bật một số của hầu hết các tác động đáng chú ý
có liên quan gắn liền với thế giới quan của Phật giáo và phần 4 thảo
luận về làm thế nào mà trí tuệ cổ xưa này có thể giúp phân tích và
đánh giá các tác động này góp phần hướng dẫn các cộng đồng định
hình khuôn mẫu chuẩn về sức mạnh của 4IR vì lợi ích lâu dài.
“Cách Mạng Công nghiệp lần thứ Tư đang trong giai đoạn sơ khai,
và hãy còn quá sớm để dự đoán được những gì nó sẽ hình thành. Nhưng
hơn thế chúng ta có thể hiểu được bản chất và những nguyên nhân, lại
càng có nhiều khả năng gặt hái những lợi ích và giảm thiểu rủi ro”.4
Giả định thiết yếu cho bài viết này là Phật giáo có thể giúp hiểu
và đánh giá động cơ và tác động của 4IR để nhằm đạt được đề xuất
của Thomson.
2. ĐIỀU GÌ ĐẶC BIỆT VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0?
Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất nổi tiếng từ trong các tiết
học lịch sử hiện đại tại các trường học. Sự khởi đầu của nó đánh dấu
một sự thay đổi quan trọng trong bản chất của các hệ thống xã hội
4.

Thomson 2015.
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kinh tế và rộng lớn hơn - sự thay đổi đã phát triển và lan rộng với các
chủ đề phổ biến và tác động trên khắp thế giới, đặc biệt trong vòng
hơn 50 - 60 năm. Bắt đầu ở Anh vào cuối những năm 1700 với khả
năng sử dụng đồng thời nhiên liệu hóa thạch, năng lượng và phát
minh ra máy móc sử dụng năng lượng này để cơ giới hóa rất nhanh
và tăng tốc cho sản xuất thủ công, làn sóng tích lũy công nghệ lan
truyền khá nhanh trên khắp Tây Âu và Hoa Kỳ (Deane 1979). Cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ nhất cũng liên quan đến một loạt
các đổi mới bổ sung và liên quan trong luyện kim, vận tải và truyền
thông, thương mại và ngân hàng. Kết quả là sự gia tăng rất đáng
kể về năng suất và tổng sản lượng, đặc biệt là trong các sản phẩm
dệt may, hóa chất và kim loại. Nền kinh tế công nghiệp mới này
mang lại sự gia tăng đáng kể về mức sống vật chất cho một số người,
nhưng cũng mang lại cuộc sống lao động bị cấm đoán và thường
xuyên bị đối xử tồi tệ cho những người di cư từ nông thôn và những
người lao động thuộc tầng lớp khác (bị cuốn theo sự tái cấu trúc căn
bản của nhu cầu lao động và điều kiện kinh tế - chính trị).
Điều ít được biết đến chính là một loạt các kỷ nguyên cách mạng
công nghiệp và cuộc cách mạng kinh tế kỹ thuật đã được xác định
kể từ những phát triển kinh điển của thế kỷ XVIII. Tập trung vào
bốn cuộc cách mạng thường được xác định có xu hướng bỏ qua
tính chất khá liên tục và bản chất tích lũy của những thời điểm này.
Tuy nhiên, chúng được xem là có đầy đủ các đặc điểm độc đáo để
được có thể phân biệt của các thời đại công nghiệp. Thuật ngữ “công
nghiệp” (thường kết hợp với hoạt động sản xuất) để mô tả sự biến
đổi hoàn toàn về xã hội và kinh tế, có phần nào thiển cận cho phạm
vi và chiều sâu của tác động, và trong phần sau, chúng tôi sẽ đề xuất
rằng các khái niệm như “Mô hình kinh tế kỹ thuật” là thích hợp hơn
cho việc phân tích khoa học xã hội của động lực xã hội có liên quan.
Vài đặc điểm chính của một trong số bốn cuộc cách mạng công
nghiệp đã được phân loại theo một số khía cạnh, được trình bày và
so sánh trong Bảng 1.
Để phù hợp với cách tiếp cận điển hình của phần lớn tài liệu
về lĩnh vực này, những tác động của hệ thống kinh tế và văn hóa xã hội không được đề cập chi tiết trong bảng mô tả các cuộc cách
mạng công nghiệp. Hai cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên có
xu hướng chủ yếu là về hỗ trợ cơ học và năng lượng trong sản xuất
hàng hóa vật chất, trong khi tích lũy thông tin và kiến thức và tiếp
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cận là trung tâm của cuộc cách mạng thứ ba. Một trong những đặc
điểm nổi bật của 4IR là vận động theo hướng tích hợp thông tin,
cảm biến, thực tế ảo và hệ thống tự ra quyết định (và đồ tạo tác vật
lý: physical artefact) trực tiếp hơn vào ý thức của con người và thậm
chí các cơ thể. 4IR đại diện cho một bước tiến vượt thời đại dựa trên
các nguồn năng lượng mới hướng tới một hiện tượng công nghệ “kỹ thuật số hóa” - nơi nhận thức ảo hướng dẫn mạnh mẽ các hành
động của con người trong thế giới vật lý (Sentryo 2017). Khái niệm
về 4IR đã thấm nhuần hiệu quả từ tác phẩm của nhà lãnh đạo Diễn
đàn Kinh tế Thế giới, Klaus Schwab trong cuốn sách xuất bản năm
2017 của ông với tựa đề “The Fourth Industrial Revolution”(Cuộc
Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4). Thông điệp chính của cuốn
sách là cuộc cách mạng công nghiệp mới nhất này có thể liên quan
đến những thay đổi to lớn hơn bất cứ giai đoạn nào trước đó, và do
đó cần phải có sự quan tâm và cân nhắc kỹ lưỡng về bản chất của
các công nghệ 4IR và các tác động của chúng. Phạm vi của các cuộc
cách mạng trước đó được địa phương hóa nhiều hơn, nếu mở rộng
theo thời gian. Bản chất toàn cầu rõ ràng của các biến đổi và ảnh
hưởng của 4IR làm tăng tầm quan trọng của nó. Những đặc điểm
chính của 4IR đã được vạch ra trong phần Giới thiệu và được phân
tích cụ thể ở cột cuối cùng trong bảng số 1. Điều này được mô tả
thêm một chút trong phần cuối cùng của phần này với bản xem
trước của một số kết nối quan trọng giữa 4IR và đạo Phật.
Nhìn chung, một trong những đặc điểm đặc biệt nhất của 4IR đã
được mô tả như sự đổi mới nhanh chóng và áp dụng các “hệ thống
vật lý ảo” (Schwab 2017; Bloem et al 2014) là “ngòi nổ cho các thiết
bị kỹ thuật số được nối mạng và kết nối các với hệ thống vật lý và
sinh học” ( Jones 2017). Ngòi nổ kĩ thuật số sinh học (biodigital)
này có lẽ là tính năng cơ bản nhất của 4IR và bao gồm một cụm
những công nghệ liên quan dựa trên sự tương tác mãnh liệt hoặc
thậm chí là gắn chặt công nghệ kỹ thuật số với “sinh học truyền
thống” (fleshy biology) (bao gồm các kết nối vật lý chặt chẽ giữa
các cơ quan cảm giác và nhận thức) ( Jones 2017).
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Table 1: Các khía cạnh chính của cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ 4 và các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó

Ng u ồ n
n ă n g
lượng
chính
(và vật
l i ệ u
chính)
Thay
đổi công
nghệ và
các cụm
cải tiến
chính

CMCN lần thứ CMCN lần thứ
nhất
hai Cuối
những
năm
Từ 1770 đến
1800
đến
giữa
1800
những năm
1900
Chuyển từ sức Năng lượng hơi
người và năng nước, nhiệt điện
lượng khác sang than, dầu khí.
năng lượng vô
sinh (đặc biệt
là than). Than,
nước và hơi
nước.
Cơ giới hóa, Động cơ đốt
nếu không sản trong và ô tô.
xuất hàng loạt. Sản xuất hàng
loạt, chủ nghĩa
Ford và Taylor
(quản lý khoa
học sản xuất).
Chia ca làm
việc.
Một số điện tử
tương tự.
Ống
chân
không, bóng
bán dẫn trong
thời kỳ sau.

CMCN lần
thứ ba
Từ
giữa những
năm 1900 tới
năm 2000

CMCN lần thứ
tư
Thế kỷ XXI

Nhiên liệu hóa
thạch, thủy
điện, hạt nhân.
Một số nguồn
năng lượng tái
tạo.

Nhiên liệu hóa
thạch, thủy điện,
hạt nhân. Một
số nguồn năng
lượng tái tạo.

Sự nổi lên của
thiết bị điện tử.
Máy tính - bộ
vi xử lý và bộ
nhớ/lưu trữ,
sau đó là hệ
thống mạng.
Hệ thống phần
mềm.
“Cách mạng
số” hỗ trợ sản
xuất (so với
trực tiếp) cho
các hãng sản
xuất; chuyển
từ cơ khí sang
tương tự điện
tử sau đó kỹ
thuật số.
Điện và hệ
thống lưu trữ
năng lượng
khác.
Điện thoại di
động và máy
tính khác.
Robot.
Công nghệ
sinh học

Trí tuệ nhân
tạo; tìm kiếm
dựa trên thuật
toán, tiêu thụ
và các phân tích
khác; phần mềm
ứng dụng và hệ
thống xử lý cho
nhiều công việc;
người máy; Internet vạn vật;
xe tự động; máy
in 3D; sinh học
tổng hợp và di
truyền, chỉnh
sửa bộ gen; công
nghệ sổ cái phân
tán
(DLT),
blockchain, máy
tính lượng tử,
công nghệ nano;
sinh trắc học;
năng lượng tái
tạo; nền kinh tế
chia sẻ.
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CMCN lần thứ CMCN lần thứ
nhất
hai Cuối
những
năm
Từ 1770 đến
1800
đến
giữa
1800
những năm
1900
Những Dệt
may, Tất cả các
lĩnh
luyện kim. ngành sản xuất.
Thép,
xăng
vực
dầu,
điện,
điện
chính
dịch
vụ
chung.
bị ảnh

hưởng

CMCN lần
thứ ba
Từ
giữa những
năm 1900 tới
năm 2000

CMCN lần thứ
tư
Thế kỷ XXI

Hầu hết các Tất cả
ngành - đặc
biệt liên quan
đến thông tin
và sản xuất
quy mô lớn
(hàng
tiêu
dùng lâu bền,
ô tô, v.v.)

Phạm
vi địa
lý

Anh Quốc, Bắc Mỹ, Tây và Tương tự như Toàn cầu
Tây Âu, Bắc Trung Âu, Nga, CMCN lần 2,
Nhật, Austra- nhưng gồm
Mỹ.

Các
khía
cạnh
sản
xuất
khác

Sản xuất cơ
khí dựa trên
hơi
nước
(đặc biệt là
ngành dệt
may),
tái
khám phá xi
măng, tấm
kính, đèn ga.

lia.
Lan rộng khắp
vùng
Trung
Đông, Nam
Mỹ.

có cả Đông và
Nam Á. Gần
như toàn thế
giới

Tự
động
hóa kỹ thuật
số trong sản
xuất bằng
điện tử và
công nghệ
thông tin.

Vi mạch điện
tử tái sản xuất
hàng
hóa
hoặc dịch vụ.
Tái xây dựng
và sản xuất
những hình
thái mới của
vật chất sinh
học và vật lý
mới đang tồn
tại ở cấp độ
nguyên tử,
phân tử đến
siêu phân tử.
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Đ ặ c
điểm hệ
thống
kinh tế

CMCN lần thứ CMCN lần thứ CMCN lần
nhất
hai Cuối
thứ ba
Từ
những
năm
giữa
những
Từ 1770 đến
1800 đến giữa năm 1900 tới
1800
những năm
năm 2000
1900

CMCN lần thứ
tư
Thế kỷ XXI

Xây dựng nhà
máy. Cấu trúc
xã hội tư sản và
vô sản. Chủ nghĩa tư bản công
nghiệp thay thế
hệ thống cuối
thời
phong
kiến / quốc
gia / chủ nghĩa
tư bản thương
nhân hoặc chủ
nghĩa
trọng
thương. Các
công ty nhỏ và
địa phương.

Hệ sinh thái mở
rộng của các
thiết bị internet
được liên kết để
cải thiện chất
lượng, hiệu quả
và bảo mật (và có
lẽ khả năng phục
hồi) của hoạt
động sản xuất và
quy trình; IIoT
(Bloem et al
2014).
Liên kết giữa các
máy, thiết bị cá
nhân, điều khiển và phân tích
thời gian thực,
thiết bị bảo mật;
cảm biến và cơ
cấu chấp hành.
Các dịch vụ kinh
doanh mới phát
triển dựa trên
liên kết thế giới
vật lý ảo và máy
thay thế thông
minh các tác vụ
thông thường.
Sự sụp đổ của
sản xuất quy
mô lớn kỹ năng
kém và việc làm
có khả năng tự
động hóa.

Sự xuất hiện của
các công ty lớn,
công ty trách
nhiệm hữu hạn,
sở hữu cổ phần.
Sản xuất nông
nghiệp quy mô
lớn và tự động
hóa.
Kỹ thuật nặng.

N h ữ n g
phương thức
mới để xử lý,
lưu trữ và chia
sẻ thông tin.
Toàn cầu hóa.
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CMCN lần thứ CMCN lần thứ CMCN lần
nhất
hai Cuối
thứ ba
Từ
những
năm
giữa
những
Từ 1770 đến
1800 đến giữa năm 1900 tới
1800
những năm
năm 2000
1900

CMCN lần thứ
tư
Thế kỷ XXI

H
ệ Kênh
rạch,
t h ố n g triển khai chậm
g i a o về đường sắt.
thông

Động cơ tua - Ô tô, xe tải, Ô tô, xe tải, máy
bin hơi nước máy bay, tàu bay, máy bay
- đường sắt, tàu cao tốc.
không người lái.
biển; trong thời
đại sau này, ô tô
và máy bay động
cơ đốt trong.

H
ệ Hạn chế.
thống
thông
tin liên
lạc

Điện báo, radio TV, điện thoại
và điện thoại.
di động. Internet.
Làm việc từ xa.

Internet. Thiết bị
cầm tay.
Hệ thống không
gian mạng.

Nguồn: Áp dụng và phát triển từ Schwab (2017), John Grill
Centre (2018), Khan và Isreb (2018), Huffington (2017);
Klugman (2018); The Oracle (2018) và những người khác.
Điều này thể hiện sự kết hợp giữa khả năng của con người và
máy móc, trong đó, công nghệ không chỉ được sử dụng, mà gắn
bó sâu sắc với cuộc sống của ta, và ngày càng kết nối về thể chất
hoặc cấy vào cơ thể chúng ta. Đó là dấu hiệu của sự thay đổi với
việc chuyển đổi sang 4IR - công nghệ được tách biệt về mặt vật
chất (một loại tăng cường mở rộng) nhưng bắt đầu được hấp
thu (về mặt sinh lý học và tất nhiên là trong việc định hình lối
sống của chúng ta) (Khan & Isreb 2018). Sự kết hợp này bao
gồm tất cả mọi thứ, từ nhận thức (ảo hóa) đến sinh lý học kỹ
thuật số - biological physiology (chủ nghĩa sinh vật cơ khí hóa
- cyborgism). Điều này thường được ghi nhận là “làm mờ” giữa
ranh giới vật chất, tinh thần và kỹ thuật số, giữa tự nhiên và máy
móc, và các vật chất và nhân tạo, và báo hiệu sự hội nhập của
con người, sinh học (không phải con người) và thế giới vật chất
và kỹ thuật số khác (Chansoda và Saising 2018; Schwab 2017;
Jones 2017).
Kỷ nguyên công nghệ hiện tại không chỉ là phản ứng sinh lý
học. Ảo hóa có nhiều mức độ trong sử dụng dịch vụ, thu thập
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thông tin và trải nghiệm. Ví dụ, khi chơi game và nhắn tin SMS
có thể thiếu các yếu tố con người thời tiền công nghiệp hóa,
nhiều loại giao tiếp 4IR vẫn giữ các chế độ kết nối vật lý mạnh
mẽ của con người, ví dụ: hình ảnh và giọng nói trong phần mềm
Skype và ứng dụng viễn thông liên quan, và cải thiện việc di
chuyển bằng tàu cao tốc và trên không có làm tăng khả năng
tương tác đời thật của con người.
Có lẽ một đặc tính phổ biến hơn về 4IR chính là sự tăng
cường của một trong những xu hướng chính trong cuộc Cách
mạng công nghiệp thứ ba - đánh dấu sự khởi đầu của một hình
thức của siêu liên kết (ví dụ, “Internet vạn vật”) liên kết các thế
giới ảo và vật lý. Hậu quả của sự kết nối mạnh mẽ này, trí tuệ
nhân tạo và các hệ thống xử lý có thể quản lý “gói dữ liệu lớn”
là một khả năng nhân rộng, sức mạnh tổng hợp và tốc độ truy
cập thông tin, học hỏi và đưa ra quyết định, so với các mô hình
cộng đơn giản từ trước.
Như đã đề cập trước đó trong phần này, sức mạnh và khả
năng kết nối cực mạnh của 4IR được công nhận rộng rãi để có
tác động rất quan trọng và phá vỡ cao - cả mặt tích cực và tiêu
cực - đến xã hội. Những người yêu thích công nghệ thường rất
lạc quan và hào hứng với triển vọng của 4IR để “thúc đẩy nhân
loại” ( John Grill 2018) và tiềm năng lợi ích kinh tế và giải trí
thực sự là lớn nhất (ví dụ, ghi chép những phát triển có ích
trong nửa thế kỷ qua được nhà Tâm lý học Steven Pinker tán
thành (2019)).
Tuy nhiên, việc áp dụng vô điều kiện các xu thế của 4IR sẽ đưa
con người đến một lãnh thổ mới và đồng thời đưa đến nhiều tác
động ngoài ý muốn hay “tác động ngoại cảnh”, các vấn đề về tâm
lý đạo đức xã hội, nó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến hạnh phúc của cá
nhân và cộng đồng. Những thay đổi sẽ tiếp tục biến đổi cách chúng
ta làm việc, tái tạo, tương tác xã hội, cảm nhận thế giới, ăn, đi lại
và thậm chí ngủ, và có thể cách tư duy. Các cuộc cách mạng công
nghiệp trước đó cũng có hàng loạt tác động đến cuộc sống của con
người - ví dụ như, xe hơi và điện, nhưng về mặt nào đó, những tác
động này mang tính vật chất nhiều hơn đối với hoạt động của con
người (ví dụ: phương tiện đi lại và tiện nghi gia đình) trong khi 4IR
lại có chiều hướng nhận thức và có thể có ảnh hưởng sâu sắc hơn xét
về những tác động tinh thần và các vấn đề khác.
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4IR không chỉ đơn giản là một hiện tượng công nghệ sẽ đáp
ứng tất cả các nhu cầu chưa được đáp ứng hiện tại của con người
và khiến chúng ta thỏa mãn. Thật vậy, thật cởi mở để đặt câu
hỏi chính xác 4IR sẽ mang lại điều gì và tại sao chúng ta lại
muốn những kết quả này - bao gồm những tác động có lợi ích
bền vững như lợi ích kinh tế. CMCN lần 4 sẽ không dừng lại,
tuy nhiên những biến đổi trong quá trình (và những tác động
ngoài ý muốn mạnh mẽ không thể tránh khỏi) cần phải được
xem xét và đánh giá cẩn thận. Những vấn đề gì cần được giải
quyết hay cải thiện trong 4IR - sức khoẻ, sống lâu hơn, nghèo
đói, trải nghiệm đa dạng, lựa chọn về lối sống và cuộc sống, giải
trí nhiều hơn, thời gian rảnh rỗi, một cuộc sống dễ dàng hơn,
nội tâm, hòa bình và sự mãn nguyện? Làm thế nào những mục
tiêu này đã đạt được trong các cuộc cách mạng công nghiệp
trước đó?
Phật giáo có trí tuệ to lớn để đưa ra những đánh giá về các
mục tiêu này, đặt ra câu hỏi, đánh giá giá trị thực và hướng thay
đổi có thể thích nghi với 4IR. Nó sẽ góp phần để trả lời theo
các câu hỏi cơ bản về những gì chúng ta muốn và những gì sẽ
mang lại cho chúng ta hạnh phúc lâu dài và có thể liên quan tới
những giả định và động cơ (ham muốn và lựa chọn) sẽ thúc đẩy
và dẫn dắt 4IR.
3. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CMCN LẦN THỨ 4
Những ảnh hưởng của 4IR đã được thảo luận rộng rãi. Thường
có sự phấn khích đáng kể về cam kết của những kỳ quan công nghệ
trong “những thế giới mới dũng cảm”, có lẽ với một chút lo lắng về
những tác động tiêu cực liên quan đến việc làm. Tuy nhiên, phải
nhấn mạnh rằng phân tích kỹ lưỡng, sâu sắc hơn, cho rằng các tác
động tiềm năng trong tương lai của 4IR không thể đoán trước và
lớn hơn nhiều những mô tả trong các bài viết đại chúng. Những
tác động sâu rộng chắc chắn có khả năng gồm hai mặt tích cực lẫn
tiêu cực, trong khi giá trị và đánh giá của những tác động này có thể
mang tính chủ quan cao, sự xem xét cẩn thận và khôn ngoan chắc
chắn sẽ giúp mang lại kết quả tốt hơn cho từng quốc gia cho đến
toàn thế giới.
Một số tác động, chẳng hạn như kéo dài tuổi thọ và cải thiện sức
khỏe, dường như rõ ràng là những kết quả tốt đẹp, nhưng khó khăn
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hơn nhiều khi đánh giá các tác động tích cực của sự thay đổi như
tiếp tục gia tăng trong lựa chọn giải trí và tiếp cận thông tin, thông
tin và truyền thông, tích hợp các hệ thống mạng với tâm lý và cơ
thể con người, và trí tuệ nhân tạo (AI) hướng dẫn các quyết định cá
nhân và tập thể. Thật vậy, việc mở rộng phân tích sẽ cho thấy sự cải
thiện đáng kể tuổi thọ, thậm chí sẽ chỉ ra một số thách thức lớn đối
với xã hội trong tương lai.
Chẳng có gì đơn giản như vẻ ngoài, và một trong những bài
học chính rút ra từ các nghiên cứu khoa học và xã hội trong nửa
thế kỷ qua chắc chắn là, luôn có những hậu quả không thể lường
trước từ mọi sự can thiệp to lớn của con người. Hơn nữa, những
hậu quả không lường trước này có thể có tác động rất lớn đến
hạnh phúc. Chúng được biết đến theo nhiều thuật ngữ (bao
gồm: “ngoại cảnh”, “hiệu ứng lan tỏa”, “hiệu ứng dòng chảy”) và
đã trở thành một đặc điểm chính của nghiên cứu về khoa học
tự nhiên và xã hội, và nghiên cứu chính sách (Thiele 2011). Sự
ảnh hưởng lan tỏa của hiệu ứng ngoài ý muốn vẫn thường bị bỏ
quên trong niềm phấn khởi của việc mở ra các hệ thống công
nghệ mới và điều này thể hiện rõ trong việc duy trì khái niệm
công nghệ của “Các cuộc cách mạng công nghiệp”. Sự thừa nhận
tầm quan trọng sâu sắc hơn nhiều của toàn bộ nền kinh tế và
các tác động văn hóa xã hội khác (và tác động môi trường) là
nắm bắt một cách rõ ràng các cách tiếp cận liên quan như sự
phát triển của “Mô hình kinh tế kỹ thuật” (Freeman et al 1986).
Chúng ta sẽ quay trở lại khái niệm này ở phần tiếp theo.
Bảng 2 đưa ra một danh sách chi tiết về điều tích cực và tiêu cực,
sự lan tỏa xã hội và kinh tế trực tiếp và gián tiếp, những tác động
này được liên hệ tới 4IR. Người đọc được khuyên nên kiểm chứng
những tác động một cách cẩn thận, hay ít nhất là đề cập tới bảng
nếu cần, để làm cơ sở cho việc thảo luận về những đóng góp của
Phật giáo đến việc định hình 4IR một cách tích cực trong Phần 4
của bài viết. Những yếu tố chính của những tác động này, đôi khi
là các ghi chú cụ thể hơn, được tóm tắt trong bảng. Phải thừa nhận
rằng có nhiều vấn đề phức tạp, theo nhiều khía cạnh với sự chồng
chéo đáng kể giữa chính những tác động và những sự nhập nhằng
liên quan đến lợi nhuận ròng và lợi ích liên quan của chúng hay là
vấn đề chi phí. Những tác động này được sắp xếp theo từng hàng để
phản ánh tính logic chung tương tự.
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CMCN 4.0 sẽ tiếp tục mang lại nhiều đóng góp tích cực cho
xã hội, điều đã được đem lại từ các cuộc “CMCN” trước đó.
Trong phần các lợi ích ở bảng 2, những tác động có liên quan tới
tăng trưởng kinh tế và thu nhập (mục 1 - 3), tăng năng xuất và
giảm chi phí thương mại (ví dụ: giao thông, truy cập thông tin
và liên lạc), mức độ thấp hơn sự lựa chọn của người tiêu dùng
và hiệu quả từ bên mặt cung ứng và các phần (5,6,7,8) đều liên
quan đến tiềm năng to lớn mà 4IR giúp hơn nữa trong việc giảm
nghèo và giảm bớt nỗi khổ cho những người khó khăn hơn. Khả
năng giải quyết vấn đề dựa trên dữ liệu của 4IR, cùng với khả
năng cung cấp thông tin và hình ảnh, âm thanh, dữ liệu khác,
và các dịch vụ khác miễn phí hoặc với chi phí rất thấp, điều này
củng cố hơn nữa sự tăng trưởng ngoạn mục về sản lượng hàng
hóa có sẵn cho tiêu dùng cho những người có điều kiện kinh
tế.5 Thật vậy, khi tôi thực hiện bài nghiên cứu này, hiệu quả liên
quan đến 4IR đã tăng lên từ khả năng tiếp cận nhiều nguồn tài
liệu tham khảo, và kiểm chứng về mặt các khái niệm và ý tưởng
(hãy tạo ra một tài liệu có tính hệ thống, phổ biến có sẵn) là
một hiện tượng và lợi ích to lớn đến khả năng nghiên cứu của
bản thân.
Chúng ta sẽ trở lại để tìm hiểu một số quan điểm lấy cảm
hứng từ Phật giáo về những lợi ích kinh tế và tác động khác
trong phần tiếp theo. Tuy nhiên, một điều quan trọng nhất
trước những câu hỏi của Phật giáo về tính chính xác của mối
liên hệ giữa hạnh phúc và tích lũy của cải, thoải mái chi tiêu
vượt quá mức được cho phép của nền an ninh kinh tế. Quan
trọng hơn là mục đích cơ bản của hành động, lòng từ bi trong
việc phân chia lợi ích và bản chất của tác hại tràn lan bởi những
hành động dẫn đến sự dư dả này. Đây là chủ đề chính xuyên
suốt trong các phần còn lại của bài viết.
Bảng 2: Những tác động về kinh tế và xã hội của Cách mạng
CN lần thứ 4 – Tích cực và tiêu cực

5. Kahn và Isreb (2018) ghi chép về cách những phát triển công nghệ gắn với CMCN 4.0
được ước tính sẽ thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu khoảng 15.7 nghìn tỷ USD năm 2030.
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Tác
động

Những tác động tích cực
của 4IR

1

Tăng thu nhập, chất
lượng cuộc sống (dựa
trên mặt vật chất và mức
chi tiêu)

Liên
quan
mật
thiết
đến tác
động

Ghi chú

2,3

Sự giàu có ngày càng
lớn đưa đến sự gia
tăng về các hoạt động
từ thiện.

Tăng năng suất - trong
nhiều lĩnh vực; số lượng
không đổi và ít tốn kém
(lao động, tổng hệ số,
thời gian); giảm giá
thành rất mạnh và tăng
thu nhập thực tế liên
quan (sức mua).
2

3

1,3

Giảm đáng kể chi phí
thương mại và lãng phí giảm chi phí vận chuyển
/ đi lại, thời gian và thông
tin liên lạc (và nhu cầu);
tạo thuận lợi cho thương
mại.

1,2

Liên hệ chặt chẽ với
việc tăng thu nhập.
Năng suất lao động
không thể tận dụng
được các chương
trình giảm giá từ công
nghệ tiên tiến hơn
(điều này sử dụng
giá trị của sản phẩm).
Điều này có nghĩa là,
đã bỏ qua mất năng
suất dịch vụ. Một
biện pháp tốt hơn cho
năng suất lao động
nên sẽ làm mất hàng
giờ để tạo ra một dịch
vụ hoặc lợi ích tương
đương.
Thuận tiện, tiết kiệm
thời gian hiệu quả
Giao thông vận tải Các tuyến đường tối
ưu, tắc nghẽn thông
tin, thông tin tuyến
đường giao thông.
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Tác
động

Những tác động tích cực
của 4IR

Liên
quan
mật
thiết
đến tác
động

4

Tăng cường đáng kể khả
năng tích lũy kiến thức/
hiệu quả và tiềm năng
giáo dục.

2,3

5

Cải thiện việc ra quyết
định của người tiêu dùng
(nên việc mua sắm được
thực hiện là mức tối thiểu
phù hợp với nhu cầu của
người tiêu dùng) ; lựa
chọn hiệu quả và thông
tin người tiêu dùng; thêm
thông tin, tùy chỉnh tiêu
thụ - Bên Cầu.

6

Cung cấp dịch vụ tối ưu
(ví dụ, giao thông).
- Hiệu quả Trọng Cung.

7

Tạo điều kiện giải quyết
vấn đề, ví dụ: thông tin
về nhà ở, bảo dưỡng xe và
các công việc khác, GIS,
dịch vụ hậu cần.

8

Chi phí từ miễn phí tới
rất thấp trong nhiều mặt
hàng và các dịch vụ, kiến
thức và phương pháp giải
quyết những câu hỏi, vấn
đề.

Ghi chú

2,4

Lựa chọn có khả năng
làm tăng sự hài lòng
(ngày lễ, hoạt động
giải trí; địa điểm /
thời gian); giả sử
người tiêu dùng có
nhu cầu thực sự (lựa
chọn sáng suốt dẫn
đến cải thiện sức khỏe
chủ quan).

1-3

Liên quan chặt chẽ
đến việc giảm chi phí
thương mại.

ALL

Hầu hết các hiệu ứng
tích cực được liệt kê
ở đây liên quan đến
việc giải quyết vấn đề.
Đặc biệt là dịch vụ
khu vực bậc bốn.

4,7

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 QUAN ĐIỂM PHẬT TỬ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG VÀ HẠNH PHÚC

Tác
động

Những tác động tích cực
của 4IR

Liên
quan
mật
thiết
đến tác
động

9

Giải trí nhiều hơn; đa
dạng; kích thích; học
tập; kinh nghiệm.

4

10

Nhu cầu về hàng hóa và
dịch vụ, cùng với mong
đợi về hạnh phúc từ các
dịch vụ/ thông tin có
thể được hoàn tất hoặc
sử dụng mà không cần
kết nối vật lý - chỉ cần
chuyển thông tin.

4,11

11

Nhiều hiệu quả về môi
trường - cải thiện năng
suất, tài nguyên thiên
nhiên và cải tiến công
nghệ xử lý chất thải.
Liên quan chặt chẽ đến
năng suất và giảm chi phí
giao dịch.
Nhu cầu kết nối vật lý
giảm trong mục (10) 1-8, 10
đóng góp vào hiệu quả
môi trường / năng lượng.

Ghi chú

Nhiều nguồn tài liệu
cho vấn đề này được
đánh dấu trong các
mục trước - ví dụ: tiết
kiệm trong nhu cầu
và hiệu quả trong vận
chuyển, quản lý năng
lượng.
Các công nghệ 4IR
có thể tiếp tục tăng
cường tiết kiệm vật
liệu và năng lượng
(và tăng dịch vụ tiêu
thụ), ví dụ: ít phải vận
chuyển, ít thời gian
hơn, giải quyết vấn đề
nhanh hơn (tăng mức
độ dịch vụ về hàng
hóa và dịch vụ).
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Tác
động

Những tác động tích cực
của 4IR

12

Chẩn đoán sức khỏe,
điều trị, phòng ngừa
bệnh tật.
Tiềm năng sáng tạo.

13

14

Ghi chú

4IR có thể nâng cao
các kỹ năng, phương
tiện và có thể là thời
gian để sáng tạo hơn
cho mọi người.

Nâng cao năng lực quản
trị - phản hồi, phối hợp,
tham gia với Chính phủ..
Mạng xã hội, blog, trò
chơi điện tử, các trang
mạng xã hội (ví dụ: hẹn
hò) tăng sự tương tác, các
mối quan hệ và xã hội
thuộc trong các mạng
ngang hàng và mạng xã
hội.

15

Liên
quan
mật
thiết
đến tác
động

1. Thông tin hữu ích;
giải quyết vấn đề
2. Thuộc về cộng đồng
(nếu là “ảo”)
3. Gặp gỡ và giao tiếp
xã hội với người thật
(tương thích hơn?) do vậy tiềm năng tăng
cường tiếp xúc trực
tiếp (ví dụ: thiết bị
pixel buds).
4. Hiểu biết đa văn hóa
và sự gắn kết nhưng có
thể tạo điều kiện cho
chủ nghĩa cực đoan,
thao túng…

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 QUAN ĐIỂM PHẬT TỬ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG VÀ HẠNH PHÚC

Liên
quan
mật
thiết
đến tác
động

Tác
động

Những tác động tích cực
của 4IR

16

Tăng nhận thức tập thể
và ý thức đạo đức; khuyến khích sự trung thực
và chân thành.

Tuy nhiên, điều này
cũng có thể tạo bị
thao túng và tuyên
truyền.

Giảm thiểu xung đột và
chiến tranh.

Gần với mục 4 và
(15) ở trên. Giao tiếp
và hiểu biết tốt hơn
trong cộng đồng so
với việc bị chủ nghĩa
dân tộc ưu tú trục lợi
và tuyên truyền vì lợi
ích một nhóm người
đứng đầu quốc gia.
Những rào cản văn
hóa đã giảm xuống.

17

1

Liên
quan
NHỮNG TÁC ĐỘNG
mật
TIÊU CỰC CỦA CMCN
thiết
4.0
đến tác
động
Nguy cơ gia tăng sự bất
bình đẳng và thất nghiệp.

Ghi chú

Ghi chú

43

44

PHẬT GIÁO VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Tác
động

Những tác động tích cực
của 4IR
Lệch lạc về lối sống –
thể chất và tinh thần (có
nhiều rối loạn chức năng
tâm thần có liên quan có
thể được ghi chú dưới
đây).

2

Liên
quan
mật
thiết
đến tác
động

Ghi chú

Tác động tiêu cực đến
sức khỏe [nhiều trong
số đó đã xuất hiện từ
CMCN 2.0 chứ không
chỉ từ 4.0] – bệnh béo
phì nhất là ở trẻ em,
giảm các hoạt động
ngoài trời của trẻ em,
bệnh tiểu đường…bắt
nguồn từ “thành công”
của kinh tế công nghệ;
thực phẩm đã qua chế
biến, đường, mạng xã
hội, TV và máy vi tính,
lười vận động, căng
thẳng mãn tính; khả
năng cám dỗ và quan
hệ thân mật (ngoại
tình).
Đường & thực phẩm
chế biến: con người
thời săn bắt hái lượm
tiêu thụ 30 - 450 muỗng
đường/năm; bây giờ
chúng ta ăn trung bình
22 - 32/ngày.
Lối sống lười vận động
=> con người thời tiền
công nghiệp thường đi
bộ từ 9 - 15 km/ ngày;
bây giờ thì đi ít hơn 0,5
km/ngày.

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 QUAN ĐIỂM PHẬT TỬ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG VÀ HẠNH PHÚC

Tác
động

3

4

5

6

Những tác động tích cực
của 4IR
Sự phát triển không
tương thích giữa tâm
sinh lý của con người với
môi trường và cách sống
mới.
Rối loạn tâm thần và
xã hội sai lệch từ thiên
nhiên trong thành phố,
môi trường xây dựng.
Căng thẳng và lo lắng từ
mức độ thay đổi nhanh
chóng liên quan đến 4IR.
Lên mạng trực tuyến như
một cách để thể hiện
mức độ “tự sướng” (yêu
mình thái quá); tình
trạng khoái lạc/ quan
tâm không thực tế và
căng thẳng/ trầm cảm từ
việc nghiện điều này và
xao nhãng vào việc khác.
Quá tải thông tin / cảm
giác (kích thích quá
mức); sự bận rộn, gần với
sự không phù hợp tiến
hóa dưới đây; và cũng
phân tâm / giáo dục.

Liên
quan
mật
thiết
đến tác
động

Ghi chú

Xã hội hiện đại (và môi
trường tự nhiên được
xây dựng và biến đổi) rất
khác biệt so với xã hội
cách đây hơn 100.000
năm của quá trình tiến
hóa chậm; vì vậy, có
một sự không phù hợp
hoặc không đúng. Con
người không thay đổi
nhiều về mặt sinh học
trong 25.000 năm.

Lựa chọn bị tê liệt - khi
mọi thứ đều rất phức
tạp và đầy đủ thông
tin, việc ra quyết định
và sự lựa chọn trở nên
gần như không thể
giải thích được.
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Tác
động

7

8

9

10

Những tác động tích cực
của 4IR
4IR có thể dẫn đến áp
lực tâm lý thông qua việc
đối diện với giới hạn cao
nhất từ khả năng tinh thần
hữu hạn của con người để
đánh giá một lượng lớn
thông tin phức tạp.
Chi phí môi trường - tăng
năng suất lao động dẫn
đến tăng thu nhập và tiêu
dùng và nguồn nguyên
liệu, năng lượng và chất
thải (hiệu ứng “tái lại”);
phức tạp, độc hại, những
vật liệu mới..
Công nghệ được toàn
cầu hóa dẫn đến đồng
nhất hóa văn hóa và mất
ý nghĩa và đa dạng văn
hóa.
Loại bỏ cảm giác tự do, kích
thích, niềm vui và sự ngẫu
nhiên bị ảnh hưởng từ sự tự
định lượng - chủ nghĩa sinh
vật cơ khí hóa (cyborgism)
/ tự vận hành / cải tiến con
người; sự hoàn hảo và khả
năng dự đoán cao.

Liên
quan
mật
thiết
đến tác
động

Ghi chú

Điều này rất gần với
quá tải thông tin và có
lẽ là cái giá hay là một
ràng buộc tự điều chỉnh
của 4IR.

Mất sự phong phú, kế
ước và ý nghĩa của trải
nghiệm văn hóa trong
một thế giới kết nối
siêu tốc hơn là một thế
giới tương đồng sinh
vật được cơ khí hóa.
Tương đồng với mục
số (9) và khác biệt với
mục (19).

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 QUAN ĐIỂM PHẬT TỬ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG VÀ HẠNH PHÚC

Liên
quan
Tác Những tác động tích mật
động
cực của 4IR
thiết
đến tác
động
Mong đợi về sự hiệu
quả, truy cập liên tục
vì nhiệm vụ công
việc và sự thỏa mãn
nhất thời.
11

12

13

Kỳ vọng một cách dễ
dàng, thoải mái và
khả năng ngừa nỗi
đau và bệnh tật
Tăng khả năng phân
tâm - Nền kinh tế
sức chú ý.
Gần giống với tác
động tiêu cực số
(3).

Ghi chú

Liên quan đến hầu hết các
hiệu ứng số 4 và 5; 4IR thể
hiện một bước đột phá trong
việc củng cố sự kiểm soát và
thao túng cuộc sống và thế
giới của chúng ta - đặc biệt là
các quá trình tự nhiên và bản
chất. Kiểm soát bên ngoài của
các khía cạnh cơ bản của cuộc
sống bằng công nghệ có lẽ là
không thực tế và là nguyên
nhân làm mất đi hạnh phúc,
ví dụ như sinh ra, mất đi, cảm
xúc.
Như tác động tiêu cực của
mục (11).
Mặc dù 4IR mang lại tiềm
năng lớn cho việc tiếp cận và
tích lũy tri thức ở cấp độ cá
nhân, nó cũng có thể gây ra
sự lười biếng và mất tập trung
- trò chơi điện tử, tin nhắn,
video; khoảng thời gian tập
trung và kiểm soát kém cho
những bộ não thông minh;
động não; hành vi bốc đồng.
Nguy cơ gián đoạn việc học
tập.
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Liên
quan
Tác Những tác động mật
động tích cực của 4IR thiết
đến tác
động
4IR có thể đem
đến sự gia tăng
nhiều lợi ích
về hàng hóa và
14 dịch vụ, đó là sự
“thích ứng”.

15

4IR có thể tăng
tính dễ bị tổn
thương
với
quyền lực và sụp
đổ hàng loạt/
ảnh hưởng ngấm
ngầm, và chiến
tranh. Năng lực
này cũng có tiềm
năng cho tất
cả lợi ích quan
trọng.

Ghi chú

Trong khoa học kinh tế, sự thích
ứng ám chỉ đến một thực tế rằng
chi tiêu mới, tốt hơn và tăng lên
thường có xu hướng trở thành
tiêu chuẩn mới và con người điều
chỉnh và mong đợi sự tiếp diễn.
Kết quả bị giới hạn về các lợi ích ổn
định trong sự thịnh vượng.
Khả năng lừa dối và thao túng của
giới lãnh đạo / tầng lớp tinh hoa;
duy trì sự bất bình đẳng, tiềm ẩn
cho các cuộc tấn công kinh hoàng
và phát tán rộng trên mạng. Tạo
điều kiện dễ dàng cho những
thông tin giả trở thành thông tin
thật. Các vụ tấn công công nghệ
quân sự; các vũ khí sinh học, vũ
khí tự động, chiến tranh người
máy, thiệt hại hàng loạt được hỗ
trợ bởi các nhóm nhỏ nặc danh.
Năng lực được gia tăng và liên
quan của quyền lực cá nhân và
tập thể ảnh hưởng những người
khác (bằng tri thức).
Những nỗi sợ về tạo ra một lộ
trình để ngăn cản sự khởi đầu
cơ bản của “Singularity” (Sự phi
thường: một giả thiết về việc
máy móc sẽ thông minh hơn con
người) (xem Kurzweil 2010).

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 QUAN ĐIỂM PHẬT TỬ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG VÀ HẠNH PHÚC

Liên
quan
Tác Những tác động mật
động tích cực của 4IR thiết
đến tác
động
Có thể tạo điều
cho Chính phủ
trục lợi - chủ
quyền, sự kiểm
soát, tẩy não,
xâm nhập và
kiểm soát xã
hội; mất quyền
16 tự do cá nhân.
Tương đồng với
mục số (15).

17

Phương
tiện
truyền thông
mạng xã hội một mô hình
thu nhỏ của
thực tế ảo; có
nhiều điều tốt
xấu đan xen
(quá nhiều thứ
để có thể bao
quát hết).

Ghi chú

Các mô hình dân chủ thông
thường có thể bị ảnh hưởng và ít
khả thi hơn (đặc biệt là với mục
số 15); có thể được bù đắp bằng
những lợi ích tham gia của người
dân đối với các công nghệ mới
của 4IR; cũng có bị kiểm soát
trong các xã hội cai trị chuyên
quyền độc đoán.
Bắt nạt qua mạng; tình dục; mất
quyền riêng tư nói chung và khả
năng sống một cuộc sống mong
muốn (nhưng đây cũng có thể
là một kênh kiểm chứng xã hội
tích cực).
Có nhiều tác động tốt và xấu
tiềm ẩn - phức tạp, lan rộng và
quá khó để đề cập chi tiết ở
đây. Một mặt tiêu cực, tính ảo
hóa, tính biểu tượng của những
điều cơ bản là không có thật của
sự tương tác được xem như là
nguyên nhân đáng chú ý của vấn
đề mất đi sự tương tác ngoài đời
thực. Tất nhiên là có nhiều hiệu
ứng tương tác tích cực có thể bù
đắp lại là rất tốt.
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Liên
quan
Tác Những tác động mật
động tích cực của 4IR thiết
đến tác
động
Có thể nói, hạn
chế về khả năng
nâng cao và duy
trì hạnh phúc
thực sự qua các
18 lợi ích tiến bộ về
kinh tế đã được
giả định trong
4IR (ít nhất là
ngoài vài điểm).

19

Không gắn kết
- hình thái mất
đi sự hài lòng
làm giảm đi sự
gắn kết trực tiếp
giữa con người
với thiên nhiên.

Ghi chú

Sự giàu có và giải trí tăng nhưng
không tăng đáng kể về lợi ích
liên quan đến phúc lợi cho người
dân ở quốc gia có thu nhập cao
“điển hình”. Bản chất thích ứng
của hàng hóa và dịch vụ mới
(xem mục số 14).

Những kết nối ảo hóa của xã hội
và môi trường tự nhiên. Sử dụng
thời gian, cách sống và khả năng
trì hoãn đi kèm với ảnh hưởng
của 4IR có thể làm giảm đáng kể
sự tương tác ngoài đời thực và
đắm chìm trong những thế giới
xã hội và tự nhiên.

Nguồn: Adapted and extended from Chansoda & Saising
(2018), Conceição & Heitor (2011), Kidslox (2018), Schwab
(2017), Sunstrom (2015), Thomopolous & Karanasios (2014),
The Oracle (2018), Wisnioski 2015.
Các lợi ích chính khác của 4IR bao gồm sự gia tăng bền vững của
thông tin hỗ trợ giải quyết vấn đề (7) - một mức tăng hiệu quả có
sự phân nhánh cho hầu hết các hoạt động kinh tế và đời sống khác,
bằng cách giảm chi phí đầu vào sản xuất như vật liệu, năng lượng
và thời gian. 4IR cũng hứa hẹn sự tăng trưởng chưa từng có các loại
hình giải trí và độ sâu, tính đa dạng, nghe nhìn và khuyến khích các
thông tin khác, và trải nghiệm học tập tiềm năng. Chúng ta sẽ quay
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trở lại để đề xuất một quan điểm của Phật giáo về những phát triển
này trong phần tiếp theo.
Các tác động môi trường tích cực liên quan đến (10) và (11)
trong Bảng 2 là những điểm nhấn quan trọng và đáng chú ý cho cuộc
thảo luận sắp tới về sự đóng góp của Phật giáo. Một trong những kết
quả chính của 4IR là sự gia tăng chung về hiệu quả tài nguyên mà
công nghệ thông tin và truyền thông đem lại. Công nghệ giúp tăng
năng suất lao động trực tiếp cũng như giảm chi phí giao dịch và nhu
cầu kết nối vật lý và du lịch tới thực hiện nhiều hoạt động kinh tế,
hộ gia đình và giải trí đều dẫn đến ít nguyên liệu, năng lượng và thời
gian (và thường lãng phí khí thải) cho mỗi đơn vị dịch vụ đầu ra. Ví
dụ về giảm nhu cầu kết nối vật lý bao gồm đặt taxi, đặt chuyến bay
và chỗ ở, chọn, mua và giao sản phẩm, xem phim và phim nhiều tập,
chơi trò chơi, hậu cần gia đình, và sắp xếp chọn thời điểm cho các
gặp gỡ xã hội.
Tất nhiên, tác động chung của các xu hướng này đối với áp lực
môi trường phụ thuộc vào những thay đổi liên tục về mức độ và bản
chất của tiêu dùng (và thay đổi dân số).
Một số thành tựu mà Công nghiệp 4.0 đem lại bao gồm:
i. Cải thiện chẩn đoán sức khỏe, điều trị, phòng chống bệnh tật.
ii. Cải thiện việc học tập, cách thức và khả năng có nhiều thời
gian hơn cho các hoạt động sáng tạo (với giả định rằng dự kiến thời
gian rãnh tăng do tăng năng suất kinh tế trong các cuộc cách mạng
công nghiệp trước đó không xảy ra).
iii. Cải thiện việc quản lý của chính phủ - cải thiện cách phản
hồi, phối hợp, tham gia của cộng đồng với Chính phủ.
iv. Phương tiện truyền thông xã hội, blog, diễn đàn, trò chơi
điện tử, các trang web mạng xã hội (ví dụ: hẹn hò) có thể làm tăng
sự tương tác, tăng cơ hội và hiệu quả cho các mối quan hệ và các vấn
về xã hội trong các mạng ngang hàng và mạng xã hội.
v. Tăng nhận thức tập thể và ý thức đạo đức, khuyến khích sự
trung thực và chân thành.
vi. Giảm xung đột và chiến tranh do sự giao tiếp và hiểu biết
giữa các dân tộc và các nền văn hóa được tốt hơn.
Về các tác động tiêu cực hiện có hoặc sắp xảy ra từ 4IR, một
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trong những mối quan tâm lớn, được thể hiện trong bất kỳ thời kỳ
đổi mới công nghệ nào, là sự lo ngại về tự động hóa sẽ làm giảm lực
lượng lao động và gây ra mất việc làm. Công nghiệp 4.0, với năng lực
vượt trội về robot, AI, truy cập và xử lý thông tin để thực hiện bất
kỳ nhiệm vụ cơ học hoặc ra quyết định thông thường nào, dường
như có tiềm năng lớn để xóa bỏ một phần đáng kể các công việc
hiện nay. Cùng với kết quả của kịch bản người thắng vơ cả (winner
- takes - all) từ việc độc quyền hóa công nghệ 4IR, thất nghiệp lan
rộng cũng được xem là có thể góp phần làm gia tăng vấn đề bất bình
đẳng. Đây là một chủ đề phức tạp và vượt ra ngoài mục đích của bài
viết. Tuy nhiên, có hai vấn đề quan trọng cần được lưu ý liên quan
đến 4IR và bất bình đẳng.
Thứ nhất, trong lịch sử, “sự phá hủy sáng tạo” của tự động
hóa đã không dẫn đến tình trạng thất nghiệp kéo dài. Thất nghiệp
cơ cấu bị phá vỡ xảy ra là do sự thay đổi nhanh chóng về bản chất
của kỹ năng vượt xa nhu cầu, nhưng thị trường lao động, được nới
lỏng bằng các chính sách phù hợp và có xu hướng điều chỉnh. Thật
không may, điều này có thể dẫn đến việc thị trường lao động kép
phân chia thành hai mảng kỹ năng thấp, việc làm được trả lương
thấp, và kỹ năng cao và công việc lương cao hơn - sự “phân chia kinh
tế số” (Chandsoda và Saising 2018). Bất bình đẳng tương đối đã
tăng lên - đáng chú ý là ở cấp độ toàn cầu (nhưng với tỷ lệ rất khác
nhau giữa các quốc gia) (Savoia 2017).
Thứ hai, trong khi sự bất bình đẳng tương đối ngày càng
tăng và khoảng cách ngày càng gia tăng có vẻ không công bằng và
có thể dẫn đến xung đột xã hội và bất mãn, kết quả của an sinh xã
hội sẽ phụ thuộc vào sự phân phối lại từ bi và đạo đức và khả năng
tiếp cận với thực phẩm thiết yếu, nhà ở và các dịch vụ khác, và sự
công bằng của hệ thống kinh tế - chính trị. Tăng năng suất nhờ
vào công nghệ khiến cho sản lượng và thặng dư tổng thể tăng lên,
phân phối cân bằng và công bằng, và tăng “mức sàn” của nền kinh
tế, có thể duy trì sự ổn định xã hội và phúc lợi cộng đồng. Đây là
những vấn đề phức tạp và không thể bàn luận chi tiết hơn ở đây
nhưng sẽ được nhắc lại trong bối cảnh lấy cảm hứng từ Phật giáo
ở phần tiếp theo.
Bắt nguồn từ các tác động bất bình đẳng, có một loạt các lối
sống và các bệnh thể chất và bệnh tinh thần “lệch lạc” có thể liên
quan đến 4IR (mặc dù nhiều người mắc bệnh này đã tăng lên kể từ
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Cách mạng Công nghiệp lần thứ hai). Họ quan tâm đến các vấn đề
liên quan như béo phì, tiểu đường, đường dư thừa và thực phẩm chế
biến và tiêu thụ thịt ngày càng tăng, lối sống ít vận động cho công
việc và giải trí, ít tập thể dục, hành động lặp đi lặp lại và các chấn
thương liên quan từ việc sử dụng thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Một
số chi tiết và ví dụ được cung cấp ở mục (2) của phần tác động tiêu
cực trong Bảng 2.
Những vấn đề sức khỏe này cũng liên quan mật thiết đến
các vấn đề “tiến hóa không phù hợp” (3) xảy ra khi các thuộc tính
vật lý của con người không còn phù hợp với những thay đổi môi
trường được tạo ra bởi sự thay đổi công nghệ nhanh chóng. Ý
tưởng này cho rằng cơ thể con người (bao gồm cả bộ não của họ)
phát triển chậm (hơn 10.000 năm trở lên) trong khi thế giới vật
chất và năng lượng xung quanh chúng ta đã thay đổi hoàn toàn
trong 300 năm qua (ví dụ như trong vô số cách từ ánh sáng và
nhịp sinh học, đến trú ẩn và các hình thức đô thị được xây dựng
khác, phương thức vận chuyển, dáng điệu, nguồn giải trí, thành
phần thực phẩm, giao tiếp xã hội,…) (Sunstrom 2015; Wisnoiski
2015). Ngoài ra, nhiều chức năng nhận thức của con người có thể
bị một dạng của rối loạn thần kinh do không được sử dụng đến,
và được thay thế hiệu quả hơn bởi AI và các hệ thống internet.
Các phong trào khoa học và xã hội tương đối mới của tâm lý học
sinh thái và tình yêu đối với sự sống tập trung vào các vấn đề được
đề xuất là kết quả của việc loại bỏ một phần lớn cuộc sống của
con người khỏi môi trường tự nhiên nơi chúng đã được gắn vào
100.000 năm (Wilson 2017).
Ngược lại, những vấn đề “không phù hợp” này có một đối
trọng rõ ràng trong khả năng của tâm trí con người để đối phó
với một lượng lớn thông tin đa dạng và có sẵn ngay lập tức. Công
nghiệp 4.0 có thể cung cấp cho con người nhiều thông tin như họ
mong muốn. Quá tải giác quan và thông tin với sự kích thích quá
mức về tinh thần và sự bận rộn cực độ (xem tác động (6)) đưa ra
một thách thức đối với tâm trí con người (xem tác động (7)) và
sự phát triển của nó dựa trên mức độ thông tin thấp, chậm và cách
đơn giản sống trong nhiều thế kỉ qua. Điều này có thể dẫn đến tình
trạng “tê liệt tùy chọn”, nơi mọi thứ rất phức tạp và chứa đầy thông
tin đến mức không gian quyết định gần như không thể hiểu được
(Sunstrom 2015; Alinsky 1989). Nó có thể dễ dàng liên quan đến
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trách nhiệm quá mức, khả năng liên lạc, mất tập trung và thông tin
và mất khả năng đi chậm, nghỉ ngơi, phản xạ và tham gia vào cuộc
trò chuyện có ý nghĩa và các tương tác xã hội và giải phóng sáng tạo
khác (Schwab 2017). Điều này sẽ có xu hướng làm trầm trọng thêm
mức độ căng thẳng và đe dọa cuộc sống xã hội lành mạnh và các quá
trình tinh thần (xem (4), (5)).
Một số tác động tiêu cực khác ít liên quan đến quan điểm của
Phật giáo của 4IR được liệt kê trong Bảng 2, bao gồm:
i. Mất liên kết và sự đồng nhất văn hóa trong một thế giới kinh
nghiệm mạng được chia sẻ chủ yếu (9).
ii. Rối loạn nhân cách ái kỉ thông qua phương tiện truyền thông
xã hội (5)
iii. Mất cảm giác tự do, và kích thích, niềm vui và sự ngẫu nhiên
đã bị thiệt hại từ sự tự định lượng - chủ nghĩa sinh vật cơ khí hóa
(cyborgism) / tự điều khiển / cải tiến con người) và khả năng dự
đoán và kiểm soát cuộc sống cao trong thế giới 4IR (10)
iv. 4IR có thể tăng tính dễ bị tổn thương với quyền lực và sụp
đổ hàng loạt/ ảnh hưởng ngấm ngầm, và chiến tranh (15)
v. Có thể tạo điều kiện cho Chính phủ trục lợi - chủ quyền, sự
kiểm soát, tẩy não, xâm nhập và kiểm soát xã hội, mất quyền tự do
cá nhân (16).
Tuy nhiên, có một số tác động khác liên quan trực tiếp hơn đến
các quan điểm lấy cảm hứng từ Phật giáo có thể giúp định hình một
cách có lợi cho 4IR. Hai cuộc cách mạng công nghiệp gần đây nhất
chắc chắn đã mang lại sự tăng trưởng to lớn về năng suất tài nguyên
môi trường - bao gồm nhu cầu vốn tự nhiên cho đầu vào và chức
năng tự làm sạch chất thải cho nền kinh tế con người. Tuy nhiên,
năng suất ở đây được đo bằng áp lực môi trường trên một đơn vị sản
lượng và không may có hiệu ứng bù đắp mạnh (“hiệu ứng hồi phục”
hay nghịch lý Jevon) từ việc tăng tiêu thụ liên tục do thu nhập cao
hơn, có thể bù đắp cho những lợi ích này. Chúng tôi sẽ trở lại những
vấn đề này và các vấn đề khác trong phần sau.
Một kết quả có liên quan khác của 4IR là kỳ vọng tăng về tính
hiệu quả đang ngày càng tăng lên, truy cập liên tục cho các nhiệm
vụ công việc và sự thoả mãn nhất thời (tác động tiêu cực (11)). 4IR
là một bước nhảy vọt lớn trong việc tạo ra cảm giác kiểm soát và
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thao túng cuộc sống và thế giới sống của chúng ta một cách rõ ràng
- đặc biệt là liên quan đến tự nhiên và các quá trình tự nhiên. Chắc
chắn đã có sự gia tăng sức mạnh của loài người để có thể biến đổi và
tác động đến thiên nhiên (trên quy mô toàn cầu) theo những cách
có chủ đích và vô tình, tích cực và tiêu cực thông qua khoa học và
công nghệ và quy mô dân số và nền kinh tế của con người (đặc biệt
là từ thời kỳ bắt đầu Khai sáng & cuộc cách mạng công nghiệp đầu
tiên) (Smith 2015). Phật giáo có những bảo tồn đáng kể về những
ảnh hưởng tốt của việc tìm chỗ ẩn náu các sự kiện cuộc sống không
có thật (xem phần 4).
Ở một mức độ tương tự, 4IR đã mang đến những cấp độ lớn và
tăng mong đợi về sự thoải mái và dễ chịu trong cuộc sống, giảm đau
và giảm bệnh tật (12), một chủ đề cũng là trung tâm trong suy nghĩ
của Phật giáo về con đường thực sự để giảm bớt đau khổ.
Một lĩnh vực chịu tác động lớn khác liên quan đến Phật giáo
là sự phát triển to lớn về tiềm năng trình bày thông tin và các hoạt
động ngoại vi có thể khiến họ mất tập trung khỏi các chức năng
sống trung tâm (13). Như đã lưu ý trong Bảng 2, mặc dù 4IR cung
cấp khả năng truy cập và tích lũy kiến thức rộng, nhưng nó cũng có
thể gây ra sự lười biếng, mất tập trung và học tập kém - thông qua
các tin nhắn, trò chơi, video; bị gián đoạn; khoảng chú ý kém và
sự tập trung và kiểm soát cần thiết cho bộ não thông minh; thiếu
tập thể dục não; và khuyến khích hành động, hành vi, thói quen và
hành động không kiên định.
Mặc dù không thực sự là một tác động tiêu cực theo đúng
nghĩa của nó, một thất bại lớn của 4IR dường như xảy ra với một
triển vọng và động cơ cốt lõi. Do có nhiều tác động bất lợi rõ
ràng của cuộc cách mạng này đối với xã hội, điều đáng lo ngại
là có thể các tác động tích cực dự kiến không xáy ra trong thời
gian tới. Những thay đổi công nghệ trong 100 năm qua đã có
nhiều tác động tích cực đối với một bộ phận đáng kể dân số thế
giới - đem lại an ninh kinh tế, cải thiện sức khỏe, quản lý sự đau
đớn, trì hoãn bệnh tật và tử vong, và tiếp cận thông tin, đa dạng
kinh nghiệm và giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả. Tuy
nhiên, năng suất, sự giàu có, sức khỏe và giải trí đạt được có thể
được xem là không làm giảm đáng kể sự đau khổ tồn tại một
cách cơ bản cho những người đã vượt quá mức thu nhập vừa
phải (xem tác động (18)).
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Bằng chứng về mối quan hệ giữa phúc lợi chủ quan và sự hài
lòng của cuộc sống (“hạnh phúc”,) với mức thu nhập rất phức tạp
và không rõ ràng (ví dụ, xem Drabsch và Wales (2012), Deaton
(2008) và Sacks, Stevenson và Wolfers (2010)). Các nghiên cứu
khác đã chỉ ra rằng mức độ hạnh phúc thường tăng lên khi thu nhập
tăng, nhưng không vượt quá một mức nhất định (thường là khoảng
75.000 đô la Mỹ (2015) thu nhập hàng năm). Tuy nhiên, có nhiều
yếu tố sai lệch và gây nhiễu khi đánh giá mối quan hệ này - đặc biệt
là đối với các mức độ phúc lợi đã nêu.
Một dấu hiệu “khách quan” chỉ ra rằng các lợi ích của Các mạng
công nghiệp không thể giảm bớt đau khổ cá nhân bên trong tổng
thể, có thể được xác định trong Hình 1. Mặc dù chắc chắn cũng có
những sai lệch về mặt đo lường ở đây, bằng chứng này cho thấy tỷ lệ
trầm cảm (bình quân đầu người) ít liên quan đến sức mua so sánh
của mọi người trên khắp các quốc gia. Nếu bất cứ điều gì, mức độ
trầm cảm thấp hơn ở các quốc gia thu nhập thấp hơn.
Sự giàu có và giải trí (giữa các cuộc cách mạng công nghệ) dường
như không mang lại hạnh phúc bền vững ở mức sâu nhất. Có vẻ như
lối sống đã không đáp ứng được do đó mọi người làm việc ít hơn và
kết nối nhiều hơn, nhưng mọi người đã chuyển sang tích lũy nhiều
thứ hơn để giải trí, kích thích, thoải mái hoặc đạt được trạng thái.
Việc sử dụng thời gian giả định và nguồn hoạt động của niềm vui
dựa trên lý thuyết giả về niềm hạnh phúc, nhưng những giả định này
vẫn chiếm ưu thế trong hệ thống hiện tại của chúng tôi và được đưa
vào giới trẻ - một giáo dục và một công việc tuyệt vời, làm việc chăm
chỉ và tối đa hóa thu nhập và chi tiêu của bạn và bạn sẽ được hạnh
phúc. Nâng cao năng suất và tối đa hóa lợi nhuận sẽ nâng cao tiêu
chuẩn sống của người tiêu dùng, nhưng điều này không có nghĩa là
sự an toàn chủ quan tốt hơn trong một số thời điểm (Smith 2015).
Đúng như dự đoán, Phật giáo có nhiều điều để nói về giả định thị
trường tiêu dùng, kiên cường này.
Tác động tiêu cực cuối cùng có lẽ là điểm chính cho sự đóng
góp tiềm năng của Phật giáo để định hình 4IR. Nó thực sự liên
quan chặt chẽ đến nhiều tác động trước đây. Tác động “mất liên
kết” (19) có nghĩa là gói gọn các tác động của các cách khác nhau,
trong đó 4IR có xu hướng giảm kết nối trực tiếp giữa các cá nhân
và cả (a) người khác và (2) tự nhiên. Phần lớn ảnh hưởng có thể
được liên kết với sự “ảo hoá” của xã hội và kết nối môi trường tự
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nhiên, liên hệ và tương tác, và khả năng thay thế thực tế bằng ảo
hóa (và tham dự “giả”), có thể không trong lợi ích dài hạn của con
người. Nó gợi ý về một số loại liên kết “thực tế = sức khỏe”. Đây là
vấn đề thể chất quan trọng nhất và có nhiều hậu quả về sức khỏe
thể chất liên quan (như đã thảo luận trước đây) nhưng ở cấp độ
sâu nhất, các tác động được biểu hiện như một nguồn đau khổ
tinh thần trong quan điểm của Phật giáo (sẽ được đề cập trọng
tâm trong phần tiếp theo).
Biểu đồ 1: Biểu đồ về hội chứng trầm cảm theo thu nhập bình
quân đầu người của các nước năm 2016

Nguồn: WHO (2017)
4. ĐÓNG GÓP CHO CÁC THÀNH QUẢ TÍCH CỰC TỪ CUỘC CÁCH
MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 NHÌN TỪ QUAN ĐIỂM CỦA
THẾ GIỚI PHẬT GIÁO

Thật là trớ trêu khi có thể khẳng định rằng thành quả chính của
4IR - kết nối (mạng) giúp mở rộng đáng kể mối liên kết tiềm năng
giữa con người và ít nhất là “cửa sổ” của thế giới bên ngoài - có thể
gây ra một tác động rất đáng lo ngại lên vấn đề không gắn kết. Các
vấn đề này, trải rộng trên một loạt các tác động, đã được đề cập
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trong phần trước và đã được xác định trong các bài viết khác về chủ
đề này (ví dụ: Jones 2017). Chúng có thể được phân tích để chia sẻ
nhiều điểm chung với các quan điểm của Phật giáo về bản chất của
đau khổ (và sự đối lập với nó, đó là hạnh phúc).
Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề không gắn kết của Phật giáo ngay
trong chủ đề này. Tuy nhiên, rất hữu ích khi liệt kê một loạt các khu
vực tác động chung liên quan đến 4IR nhất để giải quyết, ít nhất là
một cách ngắn gọn, trong các đóng góp lấy cảm hứng từ Phật giáo
được lưu ý trong phần này. Như mong đợi, các chủ đề chồng chéo
đáng kể và việc phân tích chủ yếu cho mục đích tự tìm hiểu. Chúng
bao gồm:
i. Không gắn kết - của một hình thức trực tiếp và nhập vai, từ
những người khác và tự nhiên (các vấn đề về thể chất và sức khỏe
liên quan).
ii. Mối liên hệ đáng ngờ giữa tiêu chuẩn sống về mặt vật chất, sự
phong phú, thoải mái và thuận tiện, và thể chất bền vững, đặc biệt
là tinh thần, hạnh phúc.
iii. Tác động môi trường tự nhiên và các vấn đề phi bạo lực liên
quan, can thiệp tối thiểu, hòa bình và hòa hợp.
iv. Phân tâm, đa dạng và giải trí.
v. Mức độ thông tin, kiến thức và truy cập liên lạc gián tiếp rất cao.
vi. Quá tải thông tin đối lập với chánh niệm (mindfulness).
vii. Bất bình đẳng và dư thừa kinh tế.
viii. Kỳ vọng của sự kiểm soát và mong muốn trường tồn.
Vai trò trung tâm của Tứ diệu đế và Bát chánh đạo trong Phật
giáo đặt ra nhiều cơ sở cho trí tuệ tiềm năng thông báo sự thay đổi
hạnh phúc chiến lược trong 4IR. Mục tiêu cơ bản là giảm bớt đau
khổ (dukkha). Con đường Phật giáo để đạt được điều này, một cách
cá nhân và tập thể, nằm ở sự thừa nhận và các phản ứng tâm lý và
hành vi phù hợp để nhận ra một số nguyên tắc phổ quát hoặc luật
pháp, điều đó giải thích về “tác động” (về đau khổ / hạnh phúc) từ
nguồn gốc phụ thuộc mà họ bắt nguồn.
Sự liên kết sâu sắc giữa tất cả các hiện tượng có lẽ là nền tảng
chính của tư duy Phật giáo và quan niệm mà hầu hết các nguyên

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 QUAN ĐIỂM PHẬT TỬ VỀ XÃ HỘI BỀN VỮNG VÀ HẠNH PHÚC

tắc và trí tuệ thực tiễn của nó bắt nguồn. “Lưới Đế châu” trong Phật
giáo là mối quan hệ nguyên nhân - hệ quả kết nối tất cả mọi thứ, rõ
ràng đáp ứng hoặc yêu cầu thực sự, xem xét cẩn thận ý định và hậu
quả của ý định và hành động kết quả. Mặc dù con người có khuynh
hướng giảm chủ nghĩa lạc quan, nhưng chúng ta không bao giờ có
thể “làm được một điều duy nhất”; không có nguyên nhân hay hậu
quả đơn lẻ.
Trong Phật giáo, Lý Thập nhị nhân duyên giải thích nguyên do
mà tất cả các kết quả hoặc tác động (vipaka - quả) của lời nói, hành
động hoặc cơ thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân hoặc hành động
với ý định (kamma - nghiệp). Ngược lại, những nguyên nhân phát
sinh từ các nghiệp quả khác, và hiện tượng chấm dứt khi các điều
kiện trước đó thay đổi. Đây là cơ sở của thuyết nghiệp quả (kamma
- vipaka). Nó bổ sung các khía cạnh định tính bằng cách xác định
những hành động ngu si với mục đích “bất thiện” hay mục đích xấu
sẽ dẫn đến kết quả xấu thông qua Tam đồ ác đảo (từ cá nhân, đến
xã hội, đến tự nhiên và quay trở về cá nhân). “Bất thiện” được đánh
giá theo mức độ tham ái, tham lam, ảo tưởng hoặc ác cảm được
thể hiện trong động cơ và ý định cơ bản của hành động ban đầu
(Attwood 2003). Thuyết nghiệp quả (kamma - vipaka) cho rằng
hành động gây rối, với mục đích ích kỷ, chắc chắn sẽ dẫn đến hậu
quả xấu cho những kẻ xúi giục. Do đó, cần phải chấp nhận một loại
“trách nhiệm toàn cầu” để hướng dẫn sự hiện diện của một người
trên thế giới này. Đây là kết quả của các tác động liên kết (inter connected effects) chặt chẽ của tất cả các hành động khác với tất cả
những người khác (chúng sinh và được cho là tất cả tạo hóa), cũng
như đánh giá lại tính hợp lý của “tư lợi thông minh”, nơi mà hành
động để cải thiện hạnh phúc của một người có cân nhắc đến hạnh
phúc của người khác, dựa vào sự phụ thuộc của người trước vào
người sau (Dalai Lama 2001).
Điều này cũng có mối quan hệ chặt chẽ với nhu cầu giảm thiểu
can thiệp hoặc ít nhất là xáo trộn, gây hại hoặc bạo lực đối với thế
giới tự nhiên, biểu hiện như tác động tới môi trường hoặc dấu
chân sinh thái (và cả tác động xã hội). Những hành động đồng
cảm dựa trên sự liên kết lẫn nhau chắc chắn sẽ dựa trên lòng trắc
ẩn, lòng nhân ái và sự quan tâm dành cho người khác sẽ giúp mang
lại cho chúng ta những gì chúng ta thực sự muốn từ 4IR - đó là
hạnh phúc.
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Tứ diệu đế và quan niệm về vô thường cũng giải thích tại sao sẽ
luôn có giới hạn cho sự khao khát và bám vào các nguồn vật chất
của nhu cầu và ham muốn ích kỷ, và kết quả tích cực của hệ thống
khoa học, công nghệ và kinh tế dựa trên các mục tiêu đó.
Ở đây không thể cung cấp một cái nhìn chi tiết hơn về các ý
tưởng liên quan đến Phật giáo cơ bản có liên quan ở đây nhưng sẽ
có nhiều chi tiết hơn trong các cuộc thảo luận tiếp theo về một số
đóng góp tiềm năng cụ thể lấy cảm hứng từ trí tuệ cổ xưa.
Chuyển về các tác động không gắn kết xã hội và tự nhiên của 4IR
được coi như là một chi phí tiềm năng lớn của 4IR, nhiều tác động tiêu
cực trong Bảng 2 có thể được liên kết với kết quả đề xuất chung này (ví
dụ như các tác động (3), (5), (6) , (9), (13), (17)). Như đã lưu ý, không
thể phủ nhận rằng hai cuộc cách mạng công nghiệp cuối cùng đã làm
tăng đáng kể khả năng đưa thông tin về bản thân và, điều kiện để giao
tiếp hai chiều cho các mục đích kinh tế và xã hội. Có vẻ kỳ lạ khi đề xuất
rằng việc không gắn kết có thể là hậu quả chính của các công nghệ như
vậy. Tuy nhiên, lý do chính cho đề xuất này là sự tương tác liên quan đến
xã hội và tự nhiên được tạo điều kiện bởi 4IR có xu hướng gián tiếp và
thường có thể thay thế các hình thức trực tiếp hơn. Các công cụ mà mọi
người sử dụng để tương tác trong 4IR thường sử dụng các cấu trúc xã
hội hoặc cấu trúc ảo (ví dụ: tác động tiêu cực trên phương tiện truyền
thông xã hội), có thể là hình ảnh và tập trung vào xây dựng nhận thức
thay vì thực tế. Sự phức tạp của các hiệu ứng công nghệ này không thể
được khám phá chi tiết ở đây nhưng một kết quả quan trọng có thể xảy
ra là tăng khả năng gắn kết (hình ảnh, từ ngữ, âm thanh), nhưng giảm
gắn kết theo nghĩa sâu hơn, nơi có sự tương tác vật lý, ngôn ngữ cơ thể
và ý nghĩa đầy đủ nhận thức, sự đồng cảm và ấm áp - một số yếu tố này
cũng áp dụng cho các gắn kết môi trường tự nhiên. Có thể cho rằng, sự
tương tác trực tiếp về mặt vật lý giữa người với người và tương tác giữa
người với tự nhiên và sự hòa nhập chậm có liên quan sẽ thúc đẩy sự gắn
kết sâu sắc hơn và những trải nghiệm về “não sâu”.
Phạm vi của phương tiện tương tác khác nhau về các khả năng
này, nhưng các chế độ giao tiếp biểu tượng, đơn giản, không rõ ràng
sẽ thúc đẩy các mối quan hệ và mối quan hệ và tính bạn ngắn hạn,
nông cạn hơn (như từ phương tiện truyền thông xã hội trực tuyến
hoặc thế giới trò chơi (Henderson et al 2010; Kidslox 2018) và có
thể mất hoặc phát triển kém các kỹ năng xã hội như mặt đối mặt và
các hoạt động tương tác hoàn chỉnh hơn khác. Điều này có thể dễ
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dàng dẫn đến việc không hạnh phúc và cô lập xã hội, sức khỏe tinh
thần và lối sống khác và các vấn đề “không phù hợp” làm gia tăng
sự đau khổ.
Công nghiệp 4.0 cũng có thể đem đến rất nhiều trò giải trí và
các lựa chọn khác làm thay đổi thời gian sử dụng hoặc khuyến khích
trì hoãn tiếp xúc thực tế và tương tác xã hội hơn. Các mối quan hệ
có ý nghĩa đã được chứng minh là rất quan trọng đối với sức khỏe
và điều này có thể phụ thuộc vào những chia sẻ kinh nghiệm trong
thế giới thực của con người (Henderson et al 2010). Các “làng” kỹ
thuật số có lẽ là sự thay thế nghèo nàn cho sự mất đi của sự gần gũi
với bộ lạc, sự ổn định và kết nối với động vật của 100.000 năm tồn
tại của con người.
Do đó, Công nghiệp 4.0 có thể giúp mọi người kết nối và giao
tiếp ở nhiều cấp độ và trong nhiều vai trò trong cuộc sống hàng ngày
của họ, nhưng có một mối nguy hiểm trong bản chất “ma quái” hay
bóng tối của phương thức hành xử này lan tỏa qua sinh kế, gia đình
và thế giới xã hội của cá nhân trên thực tế. Nó có thể làm tăng sự
tách biệt bằng nhiều cách về thể chất và tâm lý quan trọng và điều
này gây phiền hà khi đưa ra bằng chứng và trường hợp cho kết nối
xã hội (và kết nối ngày càng tự nhiên) cho sức khỏe tinh thần, sức
khỏe cảm xúc và chữa lành thể chất (Bristow 2017; Wilson 2017).
Trí tuệ Phật giáo sẽ giải thích sự mất kết nối sâu sắc này khi làm tăng
sự đau khổ của chúng ta (dukkha) theo ít nhất hai cách. Thứ nhất, sự
mất kết nối như vậy có thể tăng dukkha (khổ) từ niềm tin trong bản thân
của chúng ta rằng chúng ta tách biệt với những người khác và thế giới tự
nhiên (phần còn lại của vũ trụ). Do đó ảo tưởng về sự tách biệt bản ngã
và một thế giới bên ngoài khách quan (thuyết nhị nguyên đối tượng)
nơi chúng ta hành động để thao túng thế giới để lấp đầy dục vọng, với
các mối quan hệ nhân quả đơn giản, được coi là bản chất của sự tồn tại
luân hồi và đau khổ của người tham dự. Như được suy ra từ Tập đế, cố
gắng xoa dịu sự khao khát của chúng ta và bám lấy sự thỏa mãn nhục
cảm, mất tập trung và thu nhận trong thế giới khách quan, sẽ làm tăng
dukkha và cảm giác xa lánh (Loy 2003).
Lý do thứ hai của việc không gắn kết của 4IR đó là làm giảm
hạnh phúc của chúng ta, có thể là do thế giới ảo hoặc không gian ảo
loại bỏ hoặc giảm quan hệ nhân quả hoặc (ít nhất là ngay lập tức)
hậu quả của một lựa chọn và hành động. Điều này giống như hủy
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bỏ phản hồi và nhận thức về luật nhân quả (kamma - vipaka) - một
nguyên tắc của Phật giáo, là chìa khóa để giảm bớt liên kết đau khổ.
Tuy nhiên, điều này không nhất thiết là như vậy vì sức mạnh truy
cập thông tin của thời đại kỹ thuật số cũng có thể làm tăng đáng kể
nhận thức về tác động của một hành động và có thể thay đổi hành
vi theo hướng tích cực.
Kết quả hạnh phúc thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm
ý định và động cơ, sự cân bằng và lợi ích cơ bản hoặc lý thuyết “hạnh
phúc” hướng dẫn thị trường, thay đổi và áp dụng công nghệ, và lựa
chọn của những người phải đối mặt với những thế giới công nghệ
mới. Đặc tính và mức độ tác động của 4IR sẽ được định hướng bởi
bản chất của nhu cầu và mong muốn. Trong tư tưởng Phật giáo,
động cơ dựa trên lòng tham ích kỷ, ý chí xấu xa và si mê sẽ định hình
4IR và có những tác động rất khác nhau từ động cơ và mục tiêu dựa
trên sự hào phóng, phúc lợi liên kết, từ bi, nhân ái và trí tuệ. Như
với hầu hết các tác động 4IR được xác định ở đây, các công nghệ
mới đang được tiến hành sẽ đem đến cả thách thức và cơ hội cho sự
thịnh vượng của cộng đồng.
Bây giờ chúng ta xem xét làm thế nào trí tuệ Phật giáo có thể
giúp sửa đổi hoặc bù đắp các tác động tiêu cực, hoặc nâng cao tiềm
năng lợi ích của một số tác động chính của 4IR đã được xác định.
Phật giáo có thể giúp bù đắp các tác động không gắn kết ở cấp
độ sâu hơn theo nhiều cách - đặc biệt là liên quan đến việc xây dựng
nhận thức và chấp nhận các đức tính của tương tác xã hội và tự
nhiên hữu hình tập trung vào tiếp xúc trực tiếp và thực hiện phúc
lợi liên kết. Chúng tôi sẽ giới thiệu các yếu tố liên quan khác trong
phần thảo luận còn lại.
Một đóng góp lớn cho 4IR từ trí tuệ Phật giáo là thúc đẩy tiềm
năng cho một môi trường bền vững của các công nghệ liên quan.
Mức tăng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và giảm chi phí giao
dịch, năng lượng thay thế và các dịch vụ kinh tế bền vững khác của
4IR là rất lớn (như đã thảo luận). Giảm thiểu áp lực môi trường và
dấu chân được liên kết chặt chẽ với một trong những dẫn xuất cơ
bản của quan niệm Phật giáo về sự liên kết sâu sắc và luật kamma vipaka - đức tính can thiệp hoặc xáo trộn tối thiểu, và không gây hại
cho thế giới xã hội và tự nhiên. chúng tôi hành động. Trong trí tuệ
Phật giáo, các lựa chọn lối sống ít sử dụng tài nguyên và đột phá,
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và sự hưởng thụ tiềm năng thường được ước tính thấp từ thực tế tự
nhiên chưa được giải thích được ưa chuộng trong tình trạng an sinh
liên kết với nhau (Daniels 2008).
Tất nhiên, các tác động xã hội và tự nhiên giảm thiểu cho rằng
tiêu thụ vật chất và nhiều năng lượng (và thậm chí tốn nhiều thời
gian) không phát triển nhờ tiết kiệm năng suất (hiệu ứng đàn hồi)
hoặc thay đổi thành các hình thức dẫn đến sự gia tăng mức độ chung
của tác hại hoặc bạo lực với thế giới bên ngoài.
Phật giáo cũng sẽ ưu tiên xem 4IR như một “mô hình kinh tế kỹ
thuật “(TEP), thay vì một “cuộc cách mạng công nghiệp”, do các
cụm công nghệ như vậy có tác động bên ngoài rất rộng rãi và sâu
rộng (ngoài công nghiệp) trên các mặt xã hội, văn hóa, kinh tế và
môi trường. Do đó, tầm quan trọng của một “TEP xanh” đã được
quảng bá như là một đóng góp lớn lấy cảm hứng từ Phật giáo cho
những lợi ích thực sự trong lợi ích cộng đồng (Daniels 2003; Hayter
2008). Một “TEP xanh” sẽ làm dịu đi sự hủy diệt (về xã hội, kinh tế
và môi trường) trong khái niệm của Joseph Schumpeter về sự “tàn
phá sáng tạo” trong những làn sóng thay đổi công nghệ như vậy.
Các công nghệ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và tác động thấp
thường phù hợp với cốt lõi trong 4IR tương thích với Phật giáo hoặc
TEP xanh.
Một đóng góp của Phật giáo trong định hình 4IR tốt hơn nằm
ở khả năng “định hướng lại các mục tiêu kinh tế và các lý thuyết
cơ bản về hạnh phúc” (đưa ra những thất bại của quan điểm tăng
trưởng kinh tế - hạnh phúc dân sinh đã được thảo luận trong Phần
3). Nguồn gốc trí tuệ chính đến từ Tứ diệu đế và việc xác định phúc
lợi thực sự bị tác động tiêu cực bởi hoạt động kinh tế gia tăng khi
dựa trên sự thèm muốn và bám vào các vật chất trong thế giới bên
ngoài. Điều độ và kiềm chế trong ham muốn và kỳ vọng được coi là
quan trọng để kiểm soát Khổ dukkha. Một sự hiểu biết sâu sắc được
sửa đổi và ít nhất là một phần thừa nhận nguyên tắc này sẽ giúp
kiềm chế hiệu ứng đàn hồi, giảm bớt nỗi ám ảnh công việc và thiếu
thời gian rảnh rỗi, cảm giác quá tải và căng thẳng, và nhận thức mất
mát đối với những ảnh hưởng do chuyển dịch cơ cấu kinh tế 4IR
gây ra. Chấp nhận các đức tính của sự điều độ và tiết chế tiêu dùng
và đạo đức, cũng sẽ giúp làm giảm sự thất vọng và đau khổ từ sự hài
lòng tức thì theo thói quen.
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Một lĩnh vực khác mà trí tuệ Phật giáo hứa hẹn sẽ cải thiện kết
quả 4IR là các kỹ thuật thực tế của nó để đạt được sự bình an về
nội tâm, tĩnh lặng và nhận thức bên trong như là phương tiện cân
bằng hoặc là liều thuốc giải cho tinh thần và căng thẳng liên quan
đến việc giải quyết vấn đề giáo dục, giải quyết vấn đề, giải trí, giao
tiếp và phân tâm. Chúng bao gồm một loạt các chánh niệm, hơi
thở, chân ngôn và những đóng góp chung khác cho tâm lý tích cực.
Chánh niệm cũng được hướng tới việc tăng sự đồng cảm (và do đó
có sự kết nối) (Bristow 2017) và có thể được xem là rất phù hợp để
bù đắp sự vội vàng, quá tải và ngắt kết nối của 4IR bằng cách tạo ra
nhận thức và niềm vui từ sự hiện diện trọn vẹn lúc này, giúp mọi
người sống chậm lại giữa áp lực của thông tin chốc lát và phản ứng
và dịch vụ tức thời, thu thập các kỹ năng thực hành tu hành để cân
nhắc các hậu quả liên quan của ý định và hành động của chúng ta
đối với bản thân và người khác. Thiền cũng được đề xuất như một
phương tiện để quản lý ham muốn (Smith 2015) và hàng loạt cám
dỗ tạo ra sự thèm muốn trong 4IR.
Phật giáo cũng có thể là một suối nguồn lớn để đem lại và phổ
biến một số hướng dẫn đạo đức chính yếu của nó sẽ nâng cao kết
quả 4IR - đặc biệt là lòng từ bi và lòng nhân ái. Kết hợp với sự đồng
cảm và sự phụ thuộc lẫn nhau, những hướng dẫn đạo đức này sẽ
thúc đẩy sự phân phối công bằng các thành quả của 4IR và chống
lại các vấn đề bất bình đẳng nổi lên. Những nền tảng đạo đức này sẽ
có một loạt các ảnh hưởng như tăng cường kết nối xã hội, thúc đẩy
bất bạo động và không gây hại cho tự nhiên, hỗ trợ và chăm sóc cho
những người chịu đựng những áp lực khác của 4IR.
Nếu chúng ta thừa nhận rằng 4IR khó có thể thực sự mang
lại sự kiểm soát hoàn toàn và một thế giới bên ngoài có thể dự
đoán được với đầy đủ các thú vui dựa trên vật chất và cảm giác,
và quan hệ xã hội hoàn hảo, thì Phật giáo có thể có đóng góp tích
cực khác. Điều này xuất phát từ bản chất của sự hiểu biết của Phật
giáo về bản chất của dukkha (Khổ) trong luân hồi samsara và điều
không thể tránh khỏi, và do đó cần phải chấp nhận một cách hòa
bình và bình đẳng, rằng mọi thứ trong thế giới bên ngoài là vô
thường, không hoàn hảo và cuối cùng nằm ngoài tầm kiểm soát
của chúng ta. Điều này trái ngược hoàn toàn với các mục tiêu và
lời hứa chung của 4IR, nhưng bằng chứng về thành công của các
công nghệ trong việc có thể cung cấp sự kiểm soát và sự thường
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hằng, để tăng cường phúc lợi, là không thuyết phục. Chấp nhận
sự vô thường và thiếu kiểm soát trong việc đạt được những mong
muốn vật chất trong thế giới bên ngoài có một loạt ảnh hưởng
sức bật về hạnh phúc để giúp đối phó với các lỗ hổng khác của
4IR - bao gồm cả việc mong chờ sự dễ chịu và thoải mái, và khả
năng ngăn chặn nỗi đau, bệnh tật, lão hóa, mất đi người thân và
cái chết, cũng như các giới hạn đối với các lý thuyết tích lũy kinh
tế về hạnh phúc.
5. KẾT LUẬN

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR) sẽ tiếp tục mang
lại những thay đổi to lớn về xã hội, văn hóa, kinh tế và môi trường.
Mặc dù có nhiều kết quả tích cực không thể phủ nhận nhưng, thật
kỳ lạ, có bằng chứng hạn chế đối với những thành công của các cuộc
cách mạng kỹ thuật số cho đến nay trong các mục tiêu cuối cùng và
phúc lợi cho con người (Sunstrom 2015).
Điều này thúc đẩy trường hợp cần thận trọng và xem xét về khoa
học cẩn thận về sự lạc quan công nghệ vô điều kiện, và hệ tư tưởng
của chủ nghĩa Giải pháp (Morozov 2013; Jones 2017) cho rằng
thay đổi công nghệ sẽ tự nhiên liên quan đến việc giải quyết các vấn
đề mới và quá khứ. Do đó, cần phải dự đoán, công nhận, nghiên cứu
và đánh giá cẩn thận các tác động kỹ thuật xã hội của 4IR - mục tiêu
của nó là gì, những mục tiêu này có tác dụng cải thiện phúc lợi thực
tế hay không và những thay đổi được thực hiện như thế nào để đạt
được mục tiêu phúc lợi đáng ca ngợi?
Phật giáo có nhiều điều để đóng góp cho thực hành này. Bài viết
này đã thảo luận về một số tác động xã hội, kinh tế và môi trường
của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có liên quan nhất đến trí tuệ
Phật giáo bao gồm:
i. Ngắt kết nối - của một hình thức trực tiếp và nghĩa bóng; từ
những người khác và thiên nhiên (và các vấn đề về thể chất và sức
khỏe liên quan).
ii. Mối liên hệ đáng ngờ giữa tiêu chuẩn vật chất của cuộc sống,
sự phong phú, thoải mái và tiện lợi và thể chất bền vững, đặc biệt là
tinh thần, phúc lợi.
iii. Tác động tới môi trường tự nhiên và phi bạo lực liên quan,
can thiệp tối thiểu, hòa bình và hòa hợp.
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iv. Sự gia tăng lớn trong phân tán, đa dạng và lựa chọn và khả
năng giải trí.
v. Tăng trưởng sâu sắc về thông tin và khả năng tiếp cận truyền
thông và kiến thức gián tiếp
vi. Quá tải thông tin đối chọi với chánh niệm.
vii. Bất bình đẳng và dư thừa kinh tế.
viii. Kỳ vọng về sự kiểm soát và sự trường tồn của các tình huống
cuộc sống mong muốn.
Mục tiêu chính là xác định làm thế nào các quan điểm của Phật
giáo có thể giúp góp phần tạo ra kết quả tốt hơn từ những điều này
và các hiệu ứng tích cực khác. Một số trong những hành động và
mục tiêu chính đã bao gồm:
i. Bù đắp các tác động ngắt kết nối ở cấp độ sâu hơn.
ii. Phát huy tiềm năng bền vững môi trường của các công nghệ
liên kết của 4IR.
iii. Định hướng lại các mục tiêu kinh tế và các lý thuyết cơ bản
về “hạnh phúc”.
iv. Các kỹ thuật thực tế để đạt được sự bình an, tĩnh lặng và
nhận thức bên trong.
v. Mang lại và phổ biến một số Hướng dẫn đạo đức Phật giáo
chủ yếu nhằm nâng cao kết quả của 4IR - đặc biệt là lòng từ bi và
lòng nhân ái.
vi. Giúp mọi người chấp nhận một cách hòa bình và với sự
bình tĩnh, rằng tất cả các hiện tượng trong thế giới bên ngoài là vô
thường, không hoàn hảo và cuối cùng nằm ngoài tầm kiểm soát của
chúng ta.
Theo ghi nhận của Chansoda và Saising (2018, tr104), kết quả
của 4IR chắc chắn sẽ “phụ thuộc vào con người và các giá trị” và
Phật giáo rất phù hợp trong việc cung cấp trí tuệ cổ xưa và bền bỉ
của mình để giúp đưa ra các lựa chọn cá nhân và các giả định liên
quan và các lý thuyết về phúc lợi.
Thật dễ hoài nghi về việc liệu nhân loại có thể áp dụng rộng rãi
các nguồn trí tuệ mới cơ bản cho động cơ và hành động của chúng
ta hay không. Trong hàng trăm, hoặc có lẽ hàng ngàn năm, các mô
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hình hệ thống xã hội thống trị đã đưa chúng ta tới 4IR đã được
thành lập dựa trên câu châm ngôn rằng các hành động cá nhân và
cô lập để thu lợi cho bản thân và tích lũy vật chất là tốt, và đây là con
đường dẫn đến phúc lợi thực tế. Tuy nhiên, có những lý do tốt cho
sự lạc quan và hy vọng cho một thời đại mới của trí tuệ. Ví dụ, trong
khi một phần lớn dân số thế giới tập trung vào chủ nghĩa tiêu dùng
thuộc tầng lớp trung lưu, thì cũng có những dấu hiệu rõ ràng về sự
bất mãn và mất niềm tin vào tích lũy kinh tế với xu hướng của chủ
nghĩa hậu duy vật “hiện đại”, nhận thức về môi trường, đơn giản tự
nguyện và nhiều phong trào có nhiều điểm chung với các nguyên
tắc Phật giáo hoặc thế giới quan (Delhey 2009).
Chắc chắn có một nhận thức đơn giản nhưng rất có ý nghĩa về
các mục tiêu xã hội dường như không được thừa nhận trong sự lạc
quan về công nghệ 4IR. Mặc dù trí thông minh là một khái niệm
phức tạp với sự đồng thuận hạn chế về ý nghĩa thực sự của nó, trí
thông minh nhân tạo (AI) và động lực cốt lõi của 4IR dường như
được khẳng định dựa trên đức tính tối thượng là có thể đưa ra các
quyết định dựa trên quy tắc hiệu quả (số lượng tối đa) của dữ liệu.
Nếu các quyết định dựa trên quy tắc không có quy mô thực tế được
biết để tạo ra sự thịnh vượng thì máy móc có thể được xem xét, theo
lời của Lennon và McCartney, là “nowhere Man” (người không biết
mình sẽ đi đâu). Không có mục tiêu xác định thực sự cho các quy
tắc cho trí thông minh hoạt động. “Trí thông minh” của các cá nhân,
đơn vị xã hội hoặc xã hội, chắc chắn mang ý nghĩa là khả năng giải
quyết vấn đề và có được những gì thực sự mang lại cho chúng ta
những thay đổi có lợi được mong đợi trong lối sống, sở hữu và môi
trường. Có lẽ những điều này liên quan đến sự thay đổi dẫn chúng
ta đến sự cải thiện phúc lợi.
Do đó, các khía cạnh quan trọng của trí thông minh thực sự là (1)
biết những gì chúng ta muốn và sẽ mang lại cho chúng ta sức khỏe
cao hơn (ổn định) và (2) có thể đánh giá hiệu quả các hành động và
tác động của chúng sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu này như thế nào.
Câu hỏi hoàn toàn cơ bản này đã được đơn giản hóa hoàn toàn
với giả định tăng trưởng kinh tế trong nền kinh tế tân cổ điển, và
thường bị lãng quên, với một số cơ sở kinh tế tân cổ điển như một
ẩn ý, trong thế giới công nghệ.
Phật giáo có thể đóng một vai trò to lớn trong việc giúp nâng cao
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lợi ích của những thay đổi to lớn và mạnh mẽ sẽ đi kèm với sự tiến bộ
của 4IR. Một điểm khởi đầu quan trọng sẽ là sự tích hợp nhiều hơn
các phát triển và phản ứng xã hội, kinh tế, chính trị và môi trường
đương đại vào phân tích của Phật giáo và Phật pháp (như đang diễn
ra trong hội nghị này). Điều này sẽ đòi hỏi sự trình bày của trí tuệ
Phật giáo với một quan điểm mạnh mẽ về khoa học, thực nghiệm
và phi giáo lý. Cách tiếp cận này rất phù hợp với Phật giáo. Các quan
điểm xuyên ngành xem xét toàn bộ các tác động tiềm năng và các
ảnh hưởng về phúc lợi sẽ rất quan trọng. Sức mạnh giao tiếp và phân
tích của 4IR chắc chắn có thể cung cấp một phương tiện rất mạnh
mẽ để phổ biến trí tuệ này.

***
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