Page 1 of 61

TRƢƠNG NHƢ THƢỜNG

LÃNH-ĐẠO-HỌC
&

TƢƠNG-LAI-HỌC

BÀI NÀY ĐƢỢC TRÍCH
TRONG SÁCH VIỆT-HỌC LÀ GÌ?

NHÓM VIỆT-HỌC XUẤT BẢN
2010 – CALIFORNIA – USA

Page 2 of 61

VÀI LỜI MỞ ĐẦU
Bài Lãnh-Đạo-Học và Tƣơng-Lai-Học (Mục III.3.3) được trích trong sách Việt-Học Là Gì?
thuộc Chƣơng III.3 : Ứng Dụng, Tập III : Nội Dung của Việt-Học, trong Phần Một : Giới
Thiệu Việt-Học). Sách Việt-Học Là Gì?(VHLG?) gồm có 3 Phần, dày trên 1000 trang, được
nghiên cứu trên 40 năm của tác-giả Trương Như Thường.
Vì bộ môn Việt-Học được định nghĩa như sau:
Việt-Học là học về Việt,
là môn học của ngƣời Việt, về con ngƣời Việt, và cho mọi ngƣời .
Môn nầy chuyên nghiên cứu các vấn đề thuộc về nguồn gốc,
san định lại các ý nghĩa đã thất truyền từ lâu,
và sáng tạo ra các phép ứng dụng thích hợp vào thời đại mới.

nên nội dung sách VHLG? luôn nhấn mạnh đến bộ ba: Nguồn Gốc –Ý Nghĩa – Ứng Dụng
của mọi chủ đề.
Lãnh-đạo-học và Tương-lai-học là một trong nhiều phần ứng dụng của bộ môn Việt-Học.
Mục đích của học là hành. Hành động để sinh tồn và tiến hóa. Khó có thể sinh tồn nếu không
biết ta là ai? và ta là gì! Cũng không dễ tiến hóa nếu chưa biết mình sống để làm chi?
Học về sự lãnh đạo là để thấu vững những nguyên lý thuần lý hướng về con đường hành động
ở đời cũng như sự lựa chọn cuộc sống trong xã hội. Nó là một nghệ thuật sống. Trong một
môi trường thời-không của thế kỷ 21 với nhịp độ toàn cầu hóa như hiện tại, con người Việt,
trong lẫn ngoài xứ, đều phải đối diện với nhiều nan đề tâm-sinh-lý của thời đại.
Và cách giải quyết các vấn đề thời đại cần ngay chính trong ta. Cần bắt đầu tự bản thân cá
nhân của mình trước. Nên lãnh-đạo-tự-thân luôn được Việt-Học nhắc nhở để điều chỉnh
hình ảnh con-người-cá-nhân trong tiến trình hiện thực trách nhiệm xã hội từ mỗi chúng
ta. Không thể độc đoán bắt người khác buộc phải theo mình trong mô hình chuyển hoá xã hội.
Từ đó, Tương-lai-học xuất hiện như một tiếp nối cho Lãnh-đạo-học trong dòng thời gian
miên viễn của quá khứ – hiện tại – tương lai thành một chuỗi dài nhân-quả xã hội. Tuy
không ai sửa được kết quả từ quá khứ, hay minh định nỗi viễn trạng ra tương lai, nhưng
con người có thể định hướng được hướng tiến hóa của ngày mai bằng chính ngay hành động
hôm nay và bây giờ của mình.
Bài này, Lãnh-đạo-học và Tương-Lai-học là một phương tiện để trao đổi và chia sẻ giữa
người viết và bạn đọc. Xin mời quí độc-giả.

Nhƣ-Thƣờng Trƣơng Bổn Tài
2014 – California – USA
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Bài này đƣợc trích trong sách Việt-Học Là Gì? (2010) của tác-giả Nhƣ-Thƣờng Trƣơng Bổn Tài.
Mọi trích dẫn cần đƣợc sự chấp thuận của tác-giả theo luật lệ hiện hành.

LÃNH-ÐẠO-HỌC & TƢƠNG-LAI-HỌC
[Mục III.3.3 theo sách VHLG?]

Việt-Học hàm chứa hai ý nghĩa. Một mặt, Việt-Học là một môn học về văn-minh và văn-hóa
ViệtNam. Mặt khác, Việt-Học là một môn học để vượt qua hay giải quyết một số vấn đề xã-hội.
Quan niệm Việt-là-vượt-qua dựa trên truyền thống và ý nghĩa được nối tiếp từ Việt-bộ-mễ sang
Việt-bộ-tẩu trong các thời kỳ nguyên thủy (ôn lại Tiết III.1.3.8 trong phần Nguồn Gốc Người
Việt). Và giờ đây, khái niệm Việt-là-vượt-qua được ứng dụng trong lãnh-đạo-học.

粤

việt-là-vƣợt-qua

VIỆT - bộ Mễ

VIỆT - bộ Tẩu

Đời nhà Hạ (-2205 đến -1766)

Đời nhà Châu (-1122 đến -722)

Thế kỷ mới

Vấn đề xã-hội, nhất là các chủ đề về lãnh-đạo, lúc nào cũng hiện hữu thường xuyên, nổi bật và
rất phức tạp. Trong phần ứng dụng (một trong ba chân vạc Nguồn gốc – Ý nghĩa – Ứng dụng),
Việt-học sẽ đóng góp thêm một tầm nhìn tổng hợp về chủ đề lãnh-đạo-học và tương-lai-học; và
đồng thời đề ra một khung qui chiếu có tính tương đối, trên mặt lý thuyết hành động, để vượt qua
và giải quyết các vấn nạn xã-hội. Nước dâng tới đâu thì núi vươn cao tới đấy! Nhưng trước hết,
lãnh-đạo là gì? Xem định nghĩa trong Hình 202.
VIỆT HỌC 201 - Ứng Dụng / Định Nghĩa Lãnh Ðạo

Sự lãnh đạo là nghệ thuật
tạo liên hệ và gây ảnh hưởng
để thực hiện đƣợc mục đích ở đời
mà vẫn giữ đƣợc nhân phẩm con ngƣời.
NHÂN PHẨM

VIỆT HỌC 201 - Ứng Dụng / Lãnh Ðạo Học

28

chủ đề tổ chức

LÃNH ÐẠO HỌC
HÀNH ÐỘNG
Liên Hệ & Ảnh Hưởng

NHẤT QUÁN
INTEGRITY

TƢ TƢỞNG

TỔ CHỨC

Mục Đích ở Đời

LIÊN HỆ

ẢNH HƢỞNG

MỤC ĐÍCH

chủ đề hành động

chủ đề tƣ tƣởng

Giữ Gìn Nhân Phẩm

VIỄN KIẾN
VISION

KHẢ NĂNG
COMPETENCY

Nhất Kiến – Nhì Kiên – Tam Tiền – Tứ Tiến

Hình 202 : Ðịnh nghĩa lãnh-đạo và lãnh-đạo-học 1
[Nguồn: Power-Point slide No. 29-30/35 trong khóa học Vietology-201 (2007)]

Mục III.3.3 về Lãnh-đạo-học và Tương-lai-học trong sách VHLG? bao gồm 5 Tiết sau:
III.3.3.1 Lãnh-đạo-học và Văn-Kinh-Chính-Giáo
III.3.3.2 Vạn-vật-đồng-nhất-thể
III.3.3.3 Lãnh-tụ, Lãnh-đạo và Lãnh đủ
III.3.3.4 Nghệ-thuật và Kỹ-năng Lãnh-đạo
1

Có bao nhiêu nhà nghiên cứu về môn lãnh-đạo-học thì có bấy nhiêu định nghĩa khác nhau về lãnh-đạo
(Stogdill, 1974).
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III.3.3.5

Giới thiệu về Tƣơng-lai-học

MỘT : LÃNH-ÐẠO-HỌC và VĂN-KINH-CHÍNH-GIÁO
[Tiết III.3.3.1 theo sách VHLG?]

Trong Chương I.3 về những đối tượng của Việt-học, các chủ đề được nhấn mạnh là:
Dân-tộc, Đất-nƣớc và Thế-giới
(Nguồn gốc)
Văn-hoá, Tƣ-tƣởng và Định-hƣớng (Ý nghĩa)
Văn-minh, Tổ-chức và Lãnh-đạo
(Ứng dụng)
Lãnh-đạo và tổ-chức thuộc phạm trù ứng dụng, tạo ra phần văn-minh cho xã-hội loài người.
Lãnh-đạo là sự hiện thực nhờ dựa vào định-hướng và tư-tưởng, nói chung là khung văn-hóa, và
văn-hóa thuộc về phạm trù ý nghĩa. Từ đó, lãnh-đạo đã và đang có thể đóng góp thêm vào sự
hình thành cho một thế giới và đất nước tốt đẹp hơn, tạo thành nền văn-minh mới, mà trong đó
các nội dung về nguồn gốc của các dân-tộc được phục-dựng, và định giá một cách tương-kính và
tương-nhượng hơn. Ta sẽ lướt qua 3 Khúc tiểu-đề liên hệ đến các mặt văn-kinh-chính-giáo:
III.3.3.1.1
III.3.3.1.2
III.3.3.1.3

III.3.3.1.1

Lãnh-đạo, Tổ-chức và Lãnh-đạo-học là gì ?
Lãnh-đạo-học trong Văn hóa
Lãnh-đạo-học trong Kinh tế, Chính trị và Giáo dục

Lãnh-đạo, Tổ-chức và Lãnh-đạo-học là gì ?

Lãnh-đạo 領 導, theo chiết tự, là con đường (đạo 導) nhận lãnh trách nhiệm (lãnh 領). Nhận
lãnh trách nhiệm tức là nỗ-lực hiện thực để có đức (德) nhờ dựa vào lẽ đạo 2 như nhiên. Ý nghĩa
tiềm ẩn (implicitly) của lãnh-đạo chính là đạo-đức theo Lão-học. Đạo là viễn-kiến (vision) dựa
trên sự hiểu biết và kinh-nghiệm. Đức là khả-năng tổ-chức (competency), vận-dụng những nănglực và tài nguyên có thể có được theo lý lẽ của đạo. Và nỗ-lực thống-hợp một cách nhất-quán
(integrity) đạo với đức vào con đường sinh hoạt và hành-động là bản chất của sự lãnh-đạo. (Ghi
chú: trong bài này, hai thuật-ngữ lãnh-đạo và sự lãnh-đạo được dùng một cách đồng nghĩa 3).
Hai khái niệm lãnh-đạo và tổ-chức luôn đi thành cặp hỗ-tương. Sự lãnh-đạo là con đường nhận
lãnh trách nhiệm. Tổ-chức là một đơn-vị xã-hội, từ hai người trở lên, được phối-hợp để sinh hoạt
qua một số công việc hầu thực hiện một hay nhiều mục-tiêu chung. Vì có từ hai người trở lên,
nên trong một tổ-chức hiện ra hai thành phần dính dáng lẫn nhau: vị lãnh-đạo, còn gọi là lãnh-tụ
(leader, người dẫn dắt), và một số người theo (followers).
Giá-trị ngoại-tại (instrumental value) của sự lãnh-đạo tùy theo mô-hình lãnh-đạo được ứngdụng, thí dụ như mô-hình Vĩ-nhân (Great man theory), mô-hình Hợp-tác (Collaboration theory),
vân vân (Khúc III.3.3.3.2). Mô-hình lãnh-đạo diễn tả sự liên hệ giữa hai thành phần lãnh-tụ và
người theo. Giá-trị nội-tại (intrinsic value) của sự lãnh-đạo tùy theo phương-pháp xây dựng bản
thân con người: bản thân của chính lãnh-tụ và bản thân của người theo. Trong quá khứ, các
2
3

Thiên mệnh chi vị tính, suất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo (Khúc III.2.5.2.1).
lãnh-đạo là động-từ, sự lãnh-đạo là danh-từ.
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nghiên cứu về sự lãnh-đạo hay lãnh-đạo-học của Đông-phương thiên trọng về giá-trị nội-tại như
qua các phép tu hành, tu tập, tu thân của Phật-học, Lão-học và Nho-học. Trong khi ấy, giới họcgiả và sách vở Tây-phương luôn chú tâm nhiều vào giá-trị ngoại-tại qua các phương-pháp tổ
chức như hành-vi hoặc hạnh-kiểm tổ chức (organizational behavior).
Dựa trên nhiều tầm nhìn khác nhau của Đông-phương: 1) Theo văn-hóa-học, lãnh-đạo là con
đường tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ 4; 2) Theo kinh-tế-học, lãnh-đạo là con đường
kinh-bang-tế-thế (xem lại Mục III.3.1); 3) Theo chính-trị-học, lãnh-đạo là con đường xây dựng
tâm-thức cho cá-nhân (Hình 165) và nhân-ý cho xã-hội (Hình 170); và 4) Theo giáo-dục-học,
lãnh-đạo là con đường suất tính và tu đạo (Khúc III.2.5.2.1).
Và dựa theo cách nhìn mang tính hệ-thống (systems thinking) của Tây-phương 5, lãnh-đạo-học là
môn học thống hợp sinh hoạt văn-kinh-chính-giáo ở vòng ngoài (đức) và tâm trống ở vòng trong
(đạo) như một cấu-hình mới (a new organizational paradigm) của thế kỷ 21.
Sự lãnh-đạo (thường gọi tắt là lãnh-đạo), theo Việt-học, được nhìn một cách sâu rộng và rõ ràng
thêm là: nhận lãnh con đường trách nhiệm qua nghệ-thuật tạo liên-hệ và gây ảnh-hưởng để
thực-hiện được mục-đích ở đời mà vẫn giữ được nhân-phẩm con người.
Lãnh-đạo-học, gọn lại, là môn học về các cách tạo, gây, đạt và giữ :
●
●
●
●

nghệ-thuật tạo sự liên-hệ,
kỹ-năng gây ra ảnh-hưởng,
để đạt được mục-đích ở đời, và
phải giữ được nhân-phẩm cho con người.

Các phương cách về tạo-gây-đạt-giữ theo khoa-học Tây-phương có thể ứng dụng vào đủ cả bốn
mặt sinh hoạt xã-hội văn-kinh-chính-giáo theo đạo-học Đông-phương như một cách nối liên
mạng (networking, taxonomy) trong thời đại toàn-cầu-hóa hầu mang lại một giá trị nhân-sinh và
xã-hội mới, Hình 203.

Văn

Giáo
Tâm-thức
Hình 165
5 chấm trắng
tại trung-cung
Hình 143

4

5

tạo liên-hệ
gây ảnh-hƣởng

ĐẠO

ĐỨC

Chính
Nhân-ý
Hình 170
Kinh
đạt đƣợc
mục-đích ở đời

vẫn giữ đƣợc
nhân-phẩm

Giá trị tu-tề-trị-bình thường được sắp xếp từ thấp đến cao (step function). Nhưng đối với Việt-học,
các giá trị được đặt định theo vòng tròn, mang tính hệ thống (systems thinking) với các sự liên hệ dọc
ngang và nối mạng (networking).
Hai học-giả và cũng là hành-giả của Mỹ về bộ môn lãnh-đạo-học là giáo sư Harlan Cleveland
với Nobody-In-Charge (2002) và Walter Truett Anderson với All Connected Now (2001) có khuynh
hướng nghiên cứu tổng hợp, đi rất gần với truyền thống đạo-học của Đông phương (Khúc III.3.3.4.2).
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Hình 203 : Lãnh-đạo-học = Văn-Kinh-Chính-Giáo-Nhân = Đạo-đức-học
Lãnh-đạo-học này là một hệ thống thoáng, mở, sinh động và không ngừng dứt; nên cần học cả
đời. Tạo sự liên hệ và gây ảnh hưởng là những chủ đề về hành-động. Đạt được mục đích ở đời
là những chủ đề về tư-tưởng. Và giữ được nhân phẩm con người là những chủ đề về tổ-chức
(Hình 202, hình trái).
Muốn đạt được mục đích ở đời, đòi hỏi cần có một viễn-kiến (vision) mang tính tư tưởng. Muốn
giữ gìn nhân-phẩm, cần thiết phải có một khả-năng (competency) hiện thực mang tính tổ chức.
Và muốn tạo sự liên-hệ và gây ảnh hưởng, phải cần đến một hành động nhất-quán (integrity)
toàn triệt (Hình 202, hình phải).
Ba đại đề tài về tư-tưởng, tổ-chức và hành-động đều mang tính giả-định cho môn lãnh-đạo-học;
và chúng được vận dụng để giải quyết những vấn nạn về con người và xã hội; từ đó, sự liên hệ
giữa lãnh-đạo-học và bốn phạm trù văn-kinh-chính-giáo được hình thành và nối kết. Một trong
những thí dụ cụ thể về các sự liên hệ của sinh hoạt xã-hội trong nền văn hóa phương Đông, đặc
biệt của ViệtNam, là những hình ảnh (hoặc biểu-tượng) về 12 con giáp (Tiết III.2.2.3) đã nói lên
các tư thế lãnh-đạo của con người.
Các đặc tính của lãnh-đạo 6 như tự khởi, tự chủ, thoáng mở, phá chấp, thiên hướng, vận dụng,
tự vấn, bác ái, viễn tượng, tự thức, liên thuộc và khiêm tốn (theo Tây-phương, Hình 185) đã
tương ứng với 12 con giáp – tý, sửu, dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất và hợi (theo
Đông-phương, Hình 111) – trong khung 60 năm vòng-hoa-giáp; bởi vì vòng-hoa-giáp (Tiết
III.2.2.3) chính là biểu-tượng của con người sống chan hoà cùng trời đất trong một bối cảnh
tâm-sinh-lý.
Tư tưởng Đông và Tây gặp nhau và được nối lại với nhau ở chỗ này! Lịch sử phát triển nhân loại
của Tây-phương và Đông-phương, khởi đi từ Phi-châu, theo hai ngả khác nhau; nhưng trong
50000 năm vừa qua, cả hai đều đã tiến gần lại nhau qua chiến tranh và hoà bình (Mục III.3.4).
Và với giới hạn không-gian vòng tròn của trái đất trong thiên niên kỷ thứ ba, lịch sử và túi khôn
Đông-Tây cần được thống hợp lại làm một, như quan niệm vạn-vật-đồng-nhất-thể (Tiết
III.3.3.2) đã chủ xướng, để có thể nâng lịch sử nhân- loại lên một không-gian rộng mở hơn, thoát
ra khỏi sự chật hẹp và thiển cận của cấu hình (paradigm, điển mẫu) đương thời.

III.3.3.1.2

Lãnh-đạo-học trong Văn-hóa

Văn-hoá là các chủ đề thuộc về ý nghĩa, lãnh-đạo thuộc các chủ đề về ứng dụng; và cả hai đều
rất quan trọng, có liên hệ khắn khít với nhau, Hình 204. Văn-hoá-học và Lãnh-đạo-học, tuy là
hai bộ môn tương đối mới mẻ so với các ngành học khác trong thế kỷ 20 và 21, nhưng chúng đã
trở thành thông dụng, hữu ích cho cá nhân và xã hội, và được quan tâm nhiều cho giáo-dục ở
trường-sở, trong gia-đình và ngoài cộng-đồng.

6

Theo bài bản về lãnh-đạo-học trong trường sở của đại học Âu-Mỹ thì có đến cả 100 đặc tính của lãnh-đạo, chứ
không phải chỉ có 12. Càng có thêm học-giả về lãnh-đạo-học bao nhiêu là càng đẻ ra thêm đặc tính về lãnh-đạo
bấy nhiêu!
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4 VÒNG VĂN-HOÁ
Tƣ-Tƣởng
& Đạo-Lý
THẦN

Văn-Chƣơng
Khoa-Học &
MỸ
Nghệ-Thuật

Tạo Liên-Hệ
Gây Ảnh-Hƣởng
TU

BÌNH

LÃNH-ĐẠO

TỀ

TRỊ

CHÂN
Vật Dụng
Hằng Ngày

Đạt Mục-Đích Ở Đời
Giữ Nhân-Phẩm

THIỆN
Phong-Tục
Tập-Quán

Hình 204 : Liên hệ giữa 4 vòng văn-hóa bên ngoài và lãnh-đạo nội-tại
Theo Việt-học, định-nghĩa một cách ngắn gọn của văn-hóa là:
Văn-hóa = dùng văn để hóa giải những vấn đề con người
Văn-hóa là dùng văn 7 để hóa giải những vấn đề con người. Con người và xã-hội là hai mặt đồng
thời của sự hiện hữu. Và sự hiện hữu luôn luôn nảy sinh ra các vấn đề về sự sinh hoạt của hiện
hữu (Vũ Ký, 1996). Đó là các vấn đề của con người, các vấn đề của xã hội, và các vấn đề giữa
con người và xã-hội, hay ngược lại, giữa xã-hội và con người. Các thuộc tính văn-hóa bao gồm:
● tính chân: hướng về vật dụng hằng ngày,
● tính thiện: hướng về phong tục tập quán,
● tính mỹ:
hướng về văn chương, nghệ thuật và khoa học, và
● tính thần: hướng về hệ thống tư tưởng và đạo lý.
Raymond Henry Williams (1921-1988), nhà xã-hội-học người Anh lại chủ trương cho rằng: vănhóa-học (cultural studies) là vận dụng ngôn-ngữ và văn chương để ảnh hưởng vào môi trường
sống xã-hội (sách Culture and Society, 1958). Văn-hoá, theo ông, có tới hai nghĩa. Nghĩa chung
(thông thường) là cả một đạo sống. Nghĩa riêng (đặc biệt) là nghệ thuật và sự học hỏi để khám
phá và nỗ-lực sáng tạo 8. Nghĩa chung của văn-hoá đã bao gồm hai vòng vật dụng hằng ngày
7

8

Theo Phương Lựu (2002): văn, theo Chu Dịch, có nghĩa là đẹp, phong phú, trong sáng, lại giàu hình
ảnh và lung linh đa nghĩa [tr. 164, bài Theo Chu Dịch, văn là gì?, trích trong sách Nghiên cứu Chu
Dịch, Trung tâm Trung quốc học (2002)]. Nghĩa 'đẹp' quá đơn giản, chỉ có tính mỹ thuật. Theo Việthọc, văn còn có thể bao gồm nhiều nghĩa (đa nghĩa) hơn, chứa đựng các tính thần, chân, thiện và mỹ.
Do đó, ý nghĩa của văn-hóa trở thành vượt trội (Tiết III.2.2.1).
We use the word culture in these two senses: to mean a whole way of life--the common meanings; to
mean the arts and learning--the special processes of discovery and creative effort. Some writers reserve
the word for one or other of these senses; I insist on both, and on the significance of their conjunction.
The questions I ask about our culture are questions about deep personal meanings. Culture is ordinary,
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(mang tính chân) và phong tục tập quán (mang tính thiện). Đặc biệt cultural studies của
Williams được nhấn mạnh theo nghĩa riêng của ông đã hàm chứa tính mỹ để cải sửa xã-hội (vòng
3 của hệ-thống văn-hoá theo Việt-học).
Trong khi ấy, Trần Ngọc Thêm (2007) minh định rằng: văn-hóa-học là môn học về các phương
pháp mang tính giáo dục để hóa giải những vấn đề con người. Quan niệm này mang đặc tính
'thần', nhưng hệ thống tư tưởng và nền đạo lý, dựa trên phương tiện giáo-dục, phải như thế nào
để có đủ khả năng biến đổi xã-hội? Sự thiếu sót về khả năng cải biến xã-hội cần được bổ khuyết.
Do đó, văn-hoá-học phải cần đến sự đóng góp của lãnh-đạo-học, như hình với bóng.
● Giới hạn của văn-hóa và lãnh-đạo
Văn-hóa và lãnh đạo, cũng như tất cả mọi vấn đề khác, đều bị giới hạn bởi hai yếu tố thời-gian
và không-gian (khung thời-không). Do đó, hệ quả của các chủ đề về văn-hóa và lãnh-đạo đều bị
thay đổi theo dòng thời-gian; trong đó, các tiểu mục như tư-tưởng và nhất là tổ-chức không thể
thường trụ được. Quan niệm và ý nghĩa của việt-là-vượt-qua, một lần nữa, nhắc nhở chúng ta về
sự giới hạn của tư-tưởng, hệ-tư-tưởng và tổ-chức trong khi điều nghiên và học biết qua các thờiđại. Cách nhìn này sẽ giúp cho người học một phong thái sinh hoạt cởi mở và thông thoáng hơn.
Càng đóng khung và cố chấp về tư-tưởng và tổ-chức thì con người càng xa rời nhân-phẩm của
mình.
Tóm lại, văn-hoá-học là hệ-thống chân-thiện-mỹ-thần 9 tạo thành 4 vòng văn-hóa liên hệ lẫn
nhau, đi từ bên ngoài bởi môi trường sinh sống (cuộc sống vật-thể hằng ngày) vào nội-tâm (cuộc
sống phi-vật-thể, tình thương và trí tuệ) của con người, và đi ngược lại, từ thâm tâm ra bên
ngoài; diễn trình văn-hoá ra-vào-ra như hơi thở sinh tồn của con người. Ý nghĩa của chân-thiệnmỹ-thần ảnh hưởng đến giá trị sống của con người và nâng xã-hội từ thấp lên cao (Graves,
1971). Ôn lại Tiết III.2.2.1: Văn-hóa là gì?, Hình 101.

III.3.3.1.3 Lãnh-đạo-học trong Kinh-tế, Chính-trị và Giáo-dục
Lãnh-đạo-học là môn học về sự nhận lãnh con đường trách nhiệm qua nghệ-thuật tạo liên hệ và
gây ảnh hưởng để thực hiện được mục đích ở đời mà vẫn giữ được nhân-phẩm cho con người.
Văn (văn-hóa), Kinh (kinh-thương), Chính (chính-sự), Giáo (giáo-dục) là những mục-đích ở đời
mà trong cuộc sống, cá-nhân và đoàn-thể thường định hướng để nhắm tới. Chúng ta đã lướt qua
sự liên hệ giữa lãnh-đạo-học và văn-hóa trong Khúc III.3.3.1.2.
Muốn hiện thực các sinh-hoạt về kinh-thương, chính-sự và giáo-dục một cách hữu hiệu mà vẫn
không đánh mất nhân-phẩm của con người, ta phải cần đến lãnh-đạo-học. Lãnh-đạo-học có thể
được vận dụng như một phương tiện hay kỹ-năng để giúp cho những hành-giả (practitioner) trở
thành các nhà lãnh-đạo hoặc lãnh-tụ cho sinh hoạt kinh-thương, chính-sự và giáo-dục trong
tương lai.

9

in every society and in every mind.
[http://www.wsu.edu/gened/learn-modules/top_culture/culture-definitions/raymond-williams.html]
Chân, thiện và mỹ là các thuật-ngữ của Phật-học, và thần là thuật-ngữ trong Nho-học. Cụm từ chânthiện-mỹ-thần được vận dụng ở đây để đề cao tinh thần tam-giáo đồng-tông của ta (Khúc III.3.3.2.3).
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● Về sinh-hoạt Kinh-Thƣơng
Kinh-thương là hoạt động thương-mại (business) hướng đến một nền kinh-tế bền vững
(sustainable economy). Định nghĩa của kinh-tế trong thế-kỷ 21 là sinh hoạt xã-hội về cách điều
hợp của con người để làm thế nào, với sự giới hạn của nguồn nguyên liệu (limited resources),
hầu có thể thỏa mãn được lòng ước muốn vô giới hạn (unlimited wants) của mình mà vẫn giữ
được nhân-phẩm. Và trong một nền kinh-tế bền vững là làm sao cho các sinh hoạt hay hệ-thống
thương-mại đáp ứng được các nhu cầu của con người một cách hiệu-năng (efficiency) từ đời này
cho đến các đời sau theo khung qui-chiếu thời-gian; mà nó bị giới hạn bởi nguồn nguyên liệu
thiên-nhiên ngày càng ít đi và bị kiểm soát bởi chính sách nhà nước theo hiến-định (rules of
laws), quân-bình (equiharmony) và công-minh (transparency) cho thị-trường.
Lợi-nhuận (Profit, tiền lời) và Quyền tư-hữu (Private ownership) là một trong những ước muốn
tự nhiên của con người nói chung và đặc biệt là giới sản-xuất (giới kinh-doanh, entrepreneurs)
nói riêng trong sinh hoạt thương-mại của một nền kinh-tế thị-trường (Mục III.3.1). Quan niệm
diệt lợi-nhuận là một tư tưởng mang tính vô nhân-bản; chính sách sinh lợi-nhuận mà đánh mất
đi nhân-phẩm cũng mang tính vô nhân-bản. Muốn sinh hoạt kinh-thương được phát triển một
cách vững bền, điều kiện ắt có và đủ phải là sự tổng hợp của thuật/sự theo kinh-tế-học (mang
đến lợi-nhuận và tư-hữu) và lý trong lãnh-đạo-học (vẫn giữ được nhân-phẩm).
● Về sinh-hoạt Chính-Sự
Trong bốn nhân-tố cần phải có, tình-tiền-quyền-danh, thuộc cuộc sống cá-nhân để có thể thỏamãn các ước-vọng hưởng-thụ (will of pleasure) và ước-vọng quyền-lực (will to power), nhưng
tình-tiền-quyền-danh chỉ là vòng ngoài chưa có thể thỏa-mãn được ước-vọng ý-nghĩa (will to
meaning) thuộc vòng trong của cuộc đời. Sinh-hoạt chính-trị để tạo nên quyền-lực là một trong
những vòng ngoài của cuộc sống cần phải hội thêm tâm-thức của vòng trong (Khúc III.2.4.3,
Hình 165) để tạo nên cuộc đời có ý-nghĩa và giá-trị nội-tại hơn. Căn-bản của chính-trị là chínhtâm, hay gọi cách khác là chính-sự.
Sinh-hoạt chính-sự, do đó, là điều-kiện cần trong đời sống con người, không thể thiếu được. Và
điều-kiện đủ là vai trò tự lãnh-đạo lấy bản thân mình (lãnh đủ, Tiết III.3.3.3) để tạo ra ý-lực tâmthức cho cá-nhân hầu dẫn đến nhân-ý trong các sinh-hoạt xã-hội (Khúc III.2.4.4, Hình 170). Sự
liên-hệ giữa lãnh-đạo-học và chính-trị-học trở nên dính-dáng gắn bó với nhau. Người bình
thường (hay người theo, follower) khi nói tôi không làm chính-trị thì rất đúng trên quan điểm
không mưu-cầu quyền-lực để cầm/nắm quyền như các vai trò của nhà nước và chính-phủ, nhưng
rất thiếu sót trên cương-vị của một người công-dân đúng nghĩa vì họ chưa ý-thức được bổn phận
và trách-nhiệm xã-hội (social responsibilities) của con người cá-nhân.
Tôi không làm chính-trị nhưng tôi phải hành-xử chính-sự của mình để tỏ rõ giá-trị và ý-nghĩa
con người của mình để có thể bày tỏ ý-kiến, thái-độ và hành-vi xã-hội của mình hầu giúp đỡ
hoặc cải thiện vai trò và công-tác của nhà nước (hay chính-quyền) được tốt đẹp hơn. Chính-trị
nhấn mạnh tới quyền-lực; chính-sự nhắm tới sự liên-hệ và gây ảnh-hưởng. Tham gia vào những
tổ-chức xã-dân (hay tổ-chức xã-hội dân-sự, civil society organization, Khúc III.1.2.3.2) là sự thể
hiện của thái-độ có trách-nhiệm xã-hội của một người công-dân.
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● Về sinh-hoạt Giáo-Dục
Giới trí-thức (ngày xưa gọi là giới sĩ-phu) chỉ dựa trên học-vị mà chưa thấu hiểu được vai trò của
tâm-thức trong cuộc sống cá-nhân và nhân-ý trong cuộc đời xã-hội thường dẫn đến sự thiếu vắng
trách-nhiệm của người công-dân. Trách-nhiệm xã-hội của người dân có liên-hệ rất mật-thiết với
dân-trí trong nước. Trong xã-hội quân-chủ, dân-chủ thô-thiển (độc-tài, non yếu) và cộng-sản
độc-quyền thì nhà nước thường có khuynh hướng giữ cho dân-trí thấp kém để dễ dàng cai trị.
Còn nhà nước của một xã-hội dân-chủ cấp-tiến hay tiến-bộ thường có quốc-sách nâng cao dântrí, giúp người dân hành-xử chính-sự để giúp lại cho nhà nước.
Sách-lược nâng cao dân-trí của quốc-gia thường đưa đại công-tác giáo-dục lên hàng đầu. (Bàn về
sách-lược, công-tác và mưu-thuật, xem Khúc III.3.3.4.1). Sinh-hoạt giáo-dục được chia ra làm ba
vùng có liên-hệ nhưng lại khác nhau: giáo-dục từ gia-đình, giáo-dục từ trường-sở và giáo-dục từ
cộng-đồng, dựa theo khung thời-gian lớn khôn của mỗi cá-nhân. Trình độ và hệ-quả của giáodục gia-đình tùy theo kiến-thức và sự nhận-thức của gia-chủ thường là bậc cha mẹ, phụ huynh
hay ông bà. Kết quả của giáo-dục trường-sở tùy theo mục-tiêu, tổ-chức và sách-lược giảng dạy
của trường học. Trường học có 2 dạng: thuộc khu vực công-lập do tiền đài thọ của chính-phủ,
hay khu vực tư-lập do cá-nhân hay đoàn nhóm tư-lợi, tổ-chức tư-nhân hoặc tôn-giáo quản-lý.
Trường-sở có 2 diện là: tổ-chức sinh-lợi (profit organization) hay tổ-chức bất-vụ-lợi (non-profit
organization). Kết quả cụ-thể của giáo-dục trường-sở là học-để-có-nghề-kiếm-tiền hoặc học-đểlàm-quan, tùy theo sự lựa chọn của cá-thể và tổ-chức liên hệ đến chế-độ chính-trị.
Riêng giáo-dục cộng-đồng thuộc về các tổ-chức không phải từ gia-đình hay từ trường sở; nó
thuộc loại tổ-chức xã-dân với mục-tiêu nâng cao dân-trí và sách-lược chính-sự để giúp người
dân học-làm-người (quân-bình và toàn-diện) hầu trở thành một công-dân tốt trong/cho xã-hội.
Một xã-hội an mạnh là từ sự hội tụ của những cá-nhân trong lành, và ngược lại. Cá-nhân trong
lành là hậu-quả của cả ba nền giáo-dục – gia-đình, trường-sở và cộng-đồng – trong mục-đích
xây dựng một xã-hội an mạnh, nhưng giáo-dục cộng-đồng giữ vai trò chính-yếu nhất, vì theo
khung thời gian con người lúc bấy giờ đã trưởng thành. Và giáo-dục cộng-đồng là thử thách cho
sự lãnh-đạo vì khi một cá-nhân trong dạng lớn khôn, một cách biểu-kiến qua thời gian, lại là một
chủ-thể khó chịu học hỏi và khó để dạy dỗ. Lãnh-đạo-học trở nên cần thiết cho giáo-dục cộngđồng. Lãnh-đạo-học vừa là phương-tiện, sách-lược và vừa là mục-tiêu học-làm/thành-người
trong dạng tổ-chức của một tổ-chức xã-dân.
Tuy bốn bình-diện sinh hoạt văn-kinh-chính-giáo khác nhau theo mục-đích ở đời, nhưng nghệthuật và kỹ-năng lãnh-đạo trong lãnh-đạo-học, một cách tổng quát, đều giống nhau và có thể
giúp cho cá-nhân hay tổ-chức tập luyện (Tiết III.3.3.4). Đây chỉ là những khái niệm cơ bản, có
tính giới thiệu và sơ lược. Bạn đọc thích thú có thể đào sâu thêm chi tiết trong môn lãnh-đạo-học
(organizational leadership) để khám phá ra những vùng tâm-lý sâu thẵm và ước-vọng của chính
mình.

□
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HAI : VẠN-VẬT-ĐỒNG-NHẤT-THỂ
[Tiết III.3.3.3 theo sách VHLG?]

Không những chỉ lãnh-đạo-học và văn-hóa-học có liên hệ và ảnh hưởng lẫn nhau, mà các vòng
ngoài như văn-hóa, kinh-tế, chính-trị và giáo-dục của xã-hội cũng dính dáng với nhau. Và sự nối
kết ở vòng ngoài xã-hội (văn-hóa-học) với vòng nội tâm của con người cá-nhân (lãnh-đạo-học)
sẽ làm thăng hoa nhân-phẩm loài người cũng như tạo ra sự tiến bộ. Liên hệ trên-dưới và trongngoài này chính là bản chất của học thuyết vạn-vật-đồng-nhất-thể (Hình 203).
Quan niệm về vạn-vật-đồng-nhất-thể được ví như sợi dây xuyên suốt, nối kết các chủ đề của
môn lãnh-đạo-học (tư tưởng – tổ chức – hành động), và thống nhất các đặc tính về viễn-kiến,
khả-năng và nhất-quán lại thành xâu chuỗi ngọc cho con đường hành động.
Nguyễn Văn Thọ (2002), nhà nghiên cứu về thuyết vạn-vật-đồng-nhất-thể, trong phần phi lộ còn
cho rằng: sự đồng-nguyên của Nho-Phật-Lão từ phương Đông cũng là phần mật truyền của Dothái-giáo (Kabbalah), Thiên-chúa-giáo (Mysticism, đạo Huyền-đồng)) và Hồi-giáo (Sufism) từ
phương Tây 10. Ông tổng kết tầm nhìn toàn diện này trong chương cuối cùng với đề nghị chúng
ta phải thay đổi tầm nhìn, lối nghĩ, để có thể sống hợp nhất trong tứ hải giai huynh đệ, vì con
người sinh ra cốt là để tiến hóa (tr. 238-245).
Theo Walter Truett Anderson (2001), triết-gia và cũng là nhà xã-hội-học người Mỹ, đã nhận
định rằng: sự tiến hoá của loài người trong tương lai sẽ đi qua diễn trình toàn-cầu-hoá, toàn-diệnhoá bởi vì mọi khuynh hướng thuộc về sinh hoạt kinh-tế, chính-trị và xã-hội đều có chung một
bản chất; cho nên chúng sẽ được liên kết với nhau (All connected now). Các sinh hoạt xã-hội
này, một mặt chúng giống nhau vì cùng một thể; nhưng mặt khác, chúng lại khác nhau. Từ nhất
thể khi tán ra thành thiên hình vạn trạng (nhất-bản-tán-vạn-thù), và lúc tụ lại chúng có thể trở về
thành một thể (vạn-thù-qui-nhất-bản).

III.3.3.2.1

Nhất-bản-tán-vạn-thù

Vạn-vật không đứng yên một chỗ. Từ nhất thể trong sáng với nội-hàm din-dan (âm-dương) trong
bản chất, chúng xuất hiện thành các thực thể qua diễn trình của thời gian; ứng dụng vào huyềnsử của tộc Việt (Phụ-Lục I: Lĩnh-Nam Chích-Quái, truyện Hồng-Bàng): ta gọi thời kỳ nhất thể
này bằng danh hiệu Đế-Minh (gốc trong sáng). Sau đó, khoa-học gọi tiến trình phân chia (tán
ra) này là sự phân-tán (fission process) và đạo-học đặt tên là dịch liên-sơn (Khúc III.2.4.1.3);
đây là hình ảnh hai dòng con của Đế-Minh: Đế-Nghi và Lộc-Tục. 'Nghi' có nghĩa là thích nghi,
phù hợp dưới sự diễn biến của khung thời-gian, nên dân cổ-Việt được chia ra hai dòng Nam-Bắc.
Cổ-Việt dòng Bắc là Đế-Nghi đã bị Hán-hóa thành ra dân Trung-Hoa, còn cổ-Việt dòng Nam là
Lộc-Tục, sau này lên ngôi thành Kinh-Dương-Vương (thủ-lãnh của châu Kinh và châu Dương),
vẫn kiên cường, biến thành tổ-tiên của dân ViệtNam.
10

Nguyễn Văn Thọ (2002). Vạn Vật Đồng Nhất Thể, tr. 7 trong phần Phi lộ. Phần mật truyền của các
tôn giáo Tây-phương không ăn nhập gì với phần giáo lý công truyền và hơn thế nữa còn nghịch nhau
như nước với lửa.
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Một thí dụ khác: sự hiện hữu của học-thuyết cá-nhân và học-thuyết xã-hội đã đưa xã-hội Tâyphương đến hai cơ-chế cho chủ-nghĩa tư-bản và chủ-nghĩa xã-hội 11 vào các thế kỷ 18, 19 và
20 (Tiết III.1.2.1) chính là điển hình của bài học 'Đế-Nghi' (thích nghi cho thời-đại cũ). Trước
đó, cuộc cách mạng kỹ-nghệ (Industrial Revolution) tỏa rực như ánh sáng ban mai của Đế-Minh
(Minh có nghĩa là sáng tỏ) đã làm biến thể chế độ quân-chủ để tiến vào thời kỳ dân-chủ với hai
khuynh hướng phát triển cá-nhân và xã-hội, cùng một lúc.

III.3.3.2.2

Vạn-thù-qui-nhất-bản

Hiện nay là thời-đại mới, là thế kỷ thứ 21. Huyền-sử Việt có nói đến vai trò của Đế-Lai, tức là sự
trở lại. Sự trở lại này đã là tiền đề cho mối tình Âu-Cơ (mẹ Tiên) và Lạc-Long (cha Rồng) để
đưa tới tiến trình hợp nhất với sự xuất hiện của Bọc-Mẹ-Trăm-Con (cùng một bọc chứa trăm
trứng, nở ra trăm việt, gọi là đồng-bào Bách-Việt). Khoa-học gọi tiến trình thống hợp này là sự
hội-tụ (fusion process) và đạo-học đặt tên là dịch qui-tàng.
Tiến trình thời-gian của những ngày sắp tới là tương-lai. Tương-lai sẽ là sự hội-tụ của các
khuynh hướng khác biệt trong xã-hội về một mối. Hình ảnh của một mối đó phải như thế nào để
có thể thoả mãn nhu cầu chung và riêng của mọi dân-tộc hầu đem lại sự bình an và phúc-lợi cho
muôn loài chính là bài toán mới của nhân loại trong tương-lai.
Mô hình bọc-mẹ-trăm-con hàm chứa một bọc (tính chung) và trăm con (tính riêng) của việt-sử
có thể ơn ích gì cho nhân loại trong việc ứng dụng? Xin lưu ý, việt-sử được viết thường với ý
nghĩa được ghi lại theo nghĩa thông dụng, dùng chung cho quan niệm việt-là-vượt-qua, mà
không cần viết hoa để tránh làm của riêng cho dân-tộc Việt. Bọc-mẹ-trăm-con là của chung của
nhiều dân tộc, không phải của riêng chỉ cho dân ViệtNam. Các dân-tộc khác (trong Bách-Việt)
có thể quên lãng vì đã bị Hán-hoá hay vì bị thiên tai tiêu diệt; chỉ còn mỗi tộc Lạc-Việt vẫn hằng
ghi nhớ trong tâm trí. Vì còn nhớ đến bọc-mẹ-trăm-con nên dân ViệtNam cần phải nhắc nhở và
cống hiến cho thế giới về sự hiểu biết đó.
Vận dụng văn-hoá-học và lãnh-đạo-học trong việc nghiên cứu huyền-sử ViệtNam để có thể rút ra
bài học cụ thể và ứng nghiệm cho thời-đại qui-nhất-bản (tụ về một mối) của toàn-cầu-hóa (Hình
205) là nhu cầu của thời-đại mới. Nhu cầu không chỉ riêng cho dân Việt mà là cho mọi dân-tộc
tiến bộ trên trái đất này. Người Việt của thời-đại mới, không những chỉ quan tâm đến sinh hoạt
kinh-tế và chính-trị, mà còn để ý đến văn-hoá và lãnh-đạo (qua sinh hoạt văn-hóa và giáo-dục).
Ta quan tâm và lưu ý đến tương-lai không vì tha nhân và bởi thời cuộc từ ngoại bang đưa đẩy,
mà còn do chính vì tổ-tiên đã căn dặn chúng ta qua các huyền-thoại trong quá khứ.
Ý nghĩa và giá trị của Đế-Minh/Đế-Nghi/Đế-Lai không phải chỉ nằm trong phạm trù nguồn gốc
của nòi giống, mà nó còn dính dáng đến phạm trù ứng dụng trong các sinh hoạt xã-hội (vănkinh-chính-giáo). Cũng như vậy, các huyền-thoại về Tiên-Rồng, Bọc-Mẹ-Trăm-Con, Phù-Đổng
Thiên-Vương, vân vân đều là các bài học ứng dụng cho thời đại mới trong đệ-tam thiên niên kỷ.
(Hãy tìm đọc: Bài Học Về Nguồn trích theo truyện Hồng-Bàng trong sách Lĩnh-Nam ChíchQuái, 26.9.2014, của cùng tác-giả).
11

Đừng lầm/lẫn lộn chủ-nghĩa xã-hội với chủ-nghĩa cộng-sản (xem giải thích trong Phụ-Lục IX).
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Tƣớng
Giáo-dục
Chính-trị
Kinh-tế
Văn-hoá

Tâm

TỤ VỀ

TÁN RA
Nòng

Lãnh-đạo-học
Biểu tƣợng
Trống Đồng
(Vạn-vật)

Nguồn Gốc

Nọ c

Ý Nghĩa

Ứng Dụng

Hình 205 : Vạn-vật: nhất-bản tán vạn-thù & vạn-thù qui nhất-bản
Tóm lại, văn-hoá-học bao gồm 4 vòng chân-thiện-mỹ-thần: chân-thiện-mỹ là tướng ở bên ngoài,
thần là tâm ở bên trong. Phật-học nhấn mạnh đến tướng tự tâm sinh. Nghĩa là: tùy theo trình độ
tâm-thần ở bên trong cao hay thấp mà cấp độ chân-thiện-mỹ được xuất phát ra bên ngoài nhiều
hay ít. Do đó, tâm bình thì thế giới bình!
Nhưng muốn tâm bình thì phải có phép tu và hành. Tu là tự cải sửa để dẫn tới việc làm, và hành
(hay tập) là dùng việc làm để hiện-thực-hoá hoặc kiểm nghiệm việc tu sửa. Phật-học đã đề ra 8
vạn 4 ngàn (84000) pháp môn để tu hành. Vì sao có nhiều pháp như thế? Bởi vì mỗi một con
người, dưới tầm nhìn của Nho-học, là một tiểu vũ-trụ, và vào thời-đại của Phật-tổ Tất-đạt-đa
(Shiddartha Gautama), nơi tiểu-quốc của thầy có đến khoảng 84000 nhân mạng.
Nhìn chung, có thể có một vài pháp môn nổi bật có khả năng cung cấp kiến thức và kinh nghiệm
chung cho mọi người; nhưng nhìn riêng, chính tự mỗi người cần phải có một phép tu-tập riêng,
độc đặc, cho chính mình. Học của thầy để thu thập điều căn bản nhưng phải sáng tạo ra cái phù
hợp cho chính mình. (Giáo-dục là hành kim: vâng theo và biến cải, Tiết III.2.4.2). Có Thầy/Cô
giỏi là sự cần thiết, nhưng Trò cũng phải ráng giỏi mới đầy đủ. Tổng hợp được chung và riêng
chính là con đường của sự tu-hành/tập.
Nhìn sang lĩnh vực lãnh-đạo-học, mô hình nòng-nọc chính là bản chất của con người: con người
cá-nhân (nọc) và con người xã-hội (nòng). Lãnh-đạo-học sẽ bổ khuyết cho văn-hoá-học trong
việc học biết và thực tập (mang tính đời), thay vì nói tu-hành (mang tính đạo). Đời-Đạo song tu.
Như đã được định-nghĩa ở trên, lãnh-đạo-học là môn học của tạo-gây-đạt-giữ. Tạo liên hệ, gây
ảnh hưởng, đạt mục đích mà vẫn giữ được nhân-phẩm cho cả hai: con người cá-nhân và con
người xã-hội. Phép lãnh-đạo là sự ứng dụng hữu hiệu nhất cho con đường đời-đạo song tu. Cái
biết và cái làm cần phải hợp nhất.
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III.3.3.2.3 Tam-Giáo-Đồng-Nguyên
Theo sự nghiên cứu của học-giả Nguyễn Đăng Thục (1909-1999), lịch-sử tư-tưởng ViệtNam
được khởi sắc, bắt nguồn từ hai triều-đại Hậu-Lý (1010-1225) và Trần (1225-1400) sau khi đã
thoát ra khỏi 3 lần Bắc-thuộc (lần nhất: -111 đến 39, lần nhì: 43 đến 544, lần ba: 602 đến 939).
Giới lãnh-đạo chính-trị Đại-Cồ-Việt với một nhà nước độc-lập đã chủ trương hệ tư-tưởng tổnghợp từ Nho-học, Lão-học và Phật-học thuộc hai nền văn-minh Trung-quốc và Ấn-độ (Hình 206,
giữa). Hệ tư-tưởng thống-hợp này được mệnh danh là Tam-giáo đồng-nguyên (có người gọi là
đồng-tông, đều có nghĩa là cùng một gốc) với tinh thần tam giáo Nho-Đạo-Thích như vua Trần
Thái Tông (1218-1277) đã tuyên bố:
Vị minh nhân vọng phân tam giáo
Liễu đắc để đồng ngộ nhất tâm
(Người chưa giác ngộ đạo lý lầm phân biệt có ba giáo lý Nho, Lão, Phật
khác nhau. Khi giác ngộ được tới nơi thì chỉ có một tâm linh vũ trụ.)
Nguồn: Nguyễn Đăng Thục (1998). Lịch sử tƣ tƣởng Việt Nam. Tập I, tr.21

Thật ra, nếu kết hợp lịch-sử và huyền-sử như phương-pháp-luận ViệtSử cho phép (Tiết III.1.3.1)
thì tư-tưởng ViệtNam được trở về thâm sâu hơn, trước cả thời Tần-Hán, trước khi Trung-quốc
được tạo thành. Tam-giáo đồng-nguyên chỉ là một sự nối dài từ quan niệm Bọc-mẹ-trăm-con
trong giai-đoạn văn-minh Bách-Việt thuộc nền văn-hóa Hòa-Bình có cách nay 10000 năm. BọcMẹ là tụ. Trăm-Con là tán. Trăm con trong cùng một bọc mẹ là hình ảnh của vạn-vật qui nhấtbản, tán vạn-thù (Hình 205).
Từ nguyên lý cội rễ bọc-mẹ-trăm-con mà giới sĩ-phu và lãnh-đạo đời Trần mới tổ-chức và thực
hiện được mô hình truyền thống tam-giáo-đồng-nguyên sau này. Trong thời kỳ giặc Nguyên xâm
lấn Đại-Cồ-Việt, lịch-sử còn ghi lại: vua Trần Nhân Tông (1258-1308) là vị lãnh-đạo theo đạo
Phật (sau này ngài từ bỏ quyền lực lên núi trở thành vị tổ thiền đầu tiên của phái Trúc-Lâm YênTử), đại-vương Trần Quốc Tuấn (1232-1300) là vị lãnh-đạo theo đạo Nho (ngài đã xem nhẹ thù
nhà để lo nợ nước, trung thành với quốc-gia để trở thành Đức Thánh Trần Hưng Đạo), và tướng
quân Trần Nhật Duật (1255-1330) là vị lãnh-đạo theo đạo Lão (ngài đã ngao du sơn thủy, thích
thơ vịnh, kết bè bạn với anh chị em các bộ-lạc ít người và dùng nhu-đạo, thuật-ngữ ngày nay gọi
là thuật du-kích, để đương cự và chiến thắng bạo lực của vó ngựa Mông-cổ, 1258-1288). Giới
lãnh-đạo Nhà Trần này đã thể hiện được tinh thần tam-giáo-đồng-nguyên, ba nhánh cùng chung
một gốc (Trần Trọng Kim, 1971; Đại Việt sử-ký toàn thư, 1998).
● Vạn-Thủ-Phật
Hình ảnh của Vạn-thủ-phật (vị Phật có mười ngàn cánh tay) trong Phật-học (Hình 206, trái)
tượng trưng cho học-thuyết vạn-vật-đồng-nhất-thể với khả-năng tổ-chức và hiện-thực trong lãnhđạo-học. Cả chục ngàn cánh tay đại diện cho thuật đều tựu trung vào cái lý của tâm Phật. Hiểu
đạo và giác-ngộ cho bản thân cá-nhân để rồi xa lánh hồng trần, mặc cho xã-hội trầm-luân là tâm
a-la-hán. Nhập thế vào xã-hội để cứu độ chúng sanh dù cho thân thế này chưa được hoàn toàn
đầy đủ thì đây là tâm bồ-tát (Thích Trí Siêu, 2005). Muốn theo tâm bồ-tát (lý, vision, của nhà
Phật) thì phải cần đến nghệ-thuật lãnh-đạo của vạn-thủ (thuật, competency, của nhà tu hành
Bodhisattva Avalokitesvara).
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Hình 206 : Phật Quan-Âm cứu nhân độ thế với 10000 cánh tay (hình trái)
http://cahagar.wordpress.com/

Khổng-Phật-Lão ba nhà xum họp (hình giữa)
http://www.tubaba.com/art/uploadfile/200705/20070529094415717.jpg

Lê Quí Đôn nhất điểm linh-thông (hình phải)
http://ischoolnet.qti.vn/Portals/1/thayca/LQD.jpg

● Lê Quí Đôn: Nhất-điểm-linh-thông
Lê Quí Đôn (1726-1784), nhà bác học vào thời Hậu-Lê (1533-1788) và là học-giả sau cùng đã
để ý đến tam-giáo-đồng-nguyên. Ông đã đưa ra quan niệm thù đồ nhi đồng quy, bách lự nhi nhất
trí, có nghĩa là đường đi khác nhau mà cùng về một mục đích chung, trăm ý nghĩ mà cùng tới
một lý ( Nguyễn Đăng Thục, 1998, tr.22). Một mục đích chung và một lý lẽ mà Lê Quí Đôn
muốn nhấn mạnh chính là nhất-điểm-linh-thông (một điểm qui tụ từ nhiều mối khác nhau làm
cho sự việc được thông suốt và trở thành tiến-hóa).
● Truyền thống Bọc-Mẹ-Trăm-Con và Lãnh-đạo-học của thiên niên-kỷ thứ ba
Truyền thống lãnh-đạo-học đã xuất hiện từ thời Bách-Việt truyền bá đến Nhà Hậu-Lê dưới các
dạng bọc-mẹ-trăm-con, tam-giáo-đồng-nguyên và nhất-điểm-linh-thông, và đã bị đình trệ một
thời gian dài, bắt đầu kể từ hai đời Chúa Trịnh (1570-1788) và Chúa Nguyễn (1600-1788) đến
ngày nay. Trong thế-kỷ 21 này, vấn đề lãnh-đạo của xã-hội ViệtNam không phải chỉ là vấn-đề
riêng lẻ của dân-tộc hay đất nước Việt mà là vấn-đề chung của cả nhân-loại, bởi vì dân-tộc tuy
có nhiều giống khác nhau mà nhân-loại thì chung nhau một giàn (Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy
là khác giống nhưng chung một giàn như câu ca-dao từ thời Hai Bà truyền tụng đến giờ).
Ngay cả nền lãnh-đạo-học của vài quốc-gia siêu-cường, tuy bề ngoài chứa đầy những phát-triển
ngoại-tướng nhờ dựa vào các thủ-thuật, nhưng lý lẽ cho cục diện toàn-cầu-hóa vẫn chưa linhthông, nên diễn biến thiên-hạ-thái-hòa vẫn chưa thấy ló dạng. Các lãnh-tụ và người theo thuộc
mọi quốc-gia và dân-tộc tiến-bộ trên trái đất này đều có chung một trách-nhiệm xã-hội (pháttriển nội-thể) cho nền thái-hòa toàn-cầu. Không thể có một sự thịnh-vượng cho quốc-gia và
phúc-lợi nào cho dân bản xứ (self-interest) mà không có sự liên-hệ với quốc-gia và dân-tộc khác.
Mô hình phát triển đất nước và sự bền vững trên nhiều mặt xã-hội có ý nghĩa và giá-trị hơn khi
việc chung và việc riêng đều được phục-dựng một cách tương (x)ứng.
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BA : LÃNH-TỤ, LÃNH-ĐẠO VÀ LÃNH ÐỦ
[Tiết III.3.3.3 theo sách VHLG?]

Hiện trạng của thế-gian là đang bị khủng hoảng về lãnh-đạo (Burns, 1978). Khủng hoảng trên
mọi bình diện. Cả đông lẫn tây. Cả nam lẫn bắc. Đây không chỉ là vấn đề riêng của cá-nhân mà
là của chung trong xã-hội. Nó không chỉ phát nguồn từ xã-hội mà do sự rối loạn phát sinh ngay
tự chính bản thân của mỗi cá-nhân (Đạt-Lai-Lạt-Ma, 1994). Do đó, xã-hội cũng đang thiếu lãnhtụ. Lãnh-tụ (Leader) là người đang ở vị thế hướng dẫn trong sự lãnh-đạo. Sự lãnh-đạo thường
được gọi vắn tắt là lãnh-đạo. Và Sự lãnh-đạo (Leadership) là nghệ thuật cũng như phương pháp
khoa-học để xây dựng nên lãnh-tụ.
Hãy ôn lại: Sự lãnh-đạo là nghệ-thuật tạo liên-hệ và gây ảnh-hưởng để thực hiện được mục-đích
ở đời (bao gồm con đường tu-tề-trị-bình) mà vẫn giữ được nhân-phẩm con người (Hình 202). Và
lãnh-tụ là con người cá-nhân biết tạo sự liên-hệ và gây ra ảnh- hưởng để thực hiện được mụcđích ở đời mà vẫn giữ được nhân-phẩm con người (Hình 203).
Vận dụng các phương pháp tu tập hay tu hành cho chính bản thân con người cá-nhân của mình
(tu thân), mà con người này được xây dựng thêm và phát triển hơn nữa tiềm năng con người xãhội trong mình (tìm lại Phật-tánh) qua những môi trường sinh hoạt xã-hội. Nó vừa là cơ hội,
đồng thời cũng là thử thách: xuyên qua tề gia hay trị quốc hay bình thiên hạ để trở thành một vị
lãnh-tụ (xem Tiết III.1.2.1 trong Chương Nguồn gốc).
Sự lãnh-đạo là cả một tiến trình của thử thách và cơ hội chứ không phải chỉ có mục tiêu để nắm
bắt. Do đó, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ cũng không phải là những cấp bực hay trật tự sinh
hoạt trước sau đối với tu thân, mà là những giai đoạn chuyển-thể (transformational stages) giữa
con người cá-nhân và con người xã-hội qua những khung thời-gian và không-gian đặc thù.
Các đề tài về lãnh-tụ và lãnh-đạo đã được nhắc nhở ngay từ thời thượng-cổ, kể từ khi loài người
có sử sách và lịch-sử con người bắt đầu bằng những vị anh hùng hay thủ-lãnh. Tài liệu viết hay
nói về lãnh-tụ, về sự lãnh-đạo và nghệ-thuật lãnh-đạo có rất nhiều, không thiếu món chi cả. Duy
chỉ thiếu sự thi hành và thực hiện nên thành ra thiếu lãnh-tụ và tạo sự khủng hoảng lãnh-đạo.
Một trong những yếu tính của lãnh-tụ là tri-hành hợp nhất 12, cái biết (tri, viễn-kiến, vision) và
cái làm (hành, khả-năng, competency) phải đi đôi với nhau (nhất-quán, integrity), Hình 204.
Ngay cả người bình dân ViệtNam cũng thường hay nói: người đàng hoàng và tử tế thì nói và làm
luôn luôn dính dáng, có cặp với nhau. Khi đã biết rồi thì con người cá-nhân mới có thể chuẩn bị
để tạo nên sự liên-hệ với người chung quanh; và khi đã làm (thực hiện) được những gì ta nói
(hay biết) thì mới mong gây được ảnh-hưởng với người khác.
● Biết chi? : Tạo liên-hệ
Con người cá-nhân không thể sống một mình, do đó, ta sống với tha-nhân. Sự liên-hệ hay dây
liên-hệ giữa người với ta là cách nối kết mang tính xã-hội, dưới dạng hữu-hình hay vô-hình một
12

Theo thuyết nho-học của Vương Dương Minh 王陽明 (1472-1528), danh gia vào đời Nhà Minh của
Trung-quốc. Thuyết tri-hành hợp nhất đã được giới lãnh-đạo của nước Nhật-Bổn học hỏi và áp dụng
trong việc xây dựng đất nước vào thế kỷ 19 (Đỗ Thông Minh, 2008).
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cách có ý-thức, tiềm-thức và đôi khi vô-thức (Tiết III.2.5.1: Tầm nhìn tâm-lý-học về cá-nhân và
xã-hội). Tạo sự liên-hệ trong lãnh-đạo-học luôn luôn mang tính ý-thức. Vì khi có ý-thức, thì sự
liên-hệ này mới tạo thành gốc nhân-bản do nối kết khung thời-gian có tính thiên và mốc khônggian có tính địa (thông thiên-địa-nhân viết nho). Thí dụ cụ thể: muốn tạo được liên-hệ tốt, con
người cần giữ đúng lời hứa hoặc việc làm (liên hệ không-gian) của mình, và không nên lỡ hẹn về
giờ giấc (liên hệ thời-gian) với ai.
Hứa, giữ lời – Hẹn, đúng giờ!
● Làm gì? : Gây ảnh-hƣởng
Ảnh-hưởng là sự tác-dụng của vật/việc/người này đối với vật/việc/người kia làm cho
vật/việc/người thứ nhì ít nhiều chịu sự chi phối của vật/việc/người thứ nhất. Gây ảnh- hưởng là
gây ra tiến trình của sự tác dụng và chi-phối giữa hai vật/việc/người. Làm gì là chủ đề rất quan
trọng cho một lãnh-tụ. Tuy nhiên, cần nhưng vẫn chưa đủ! Làm gì là điều cần thiết và làm thế
nào mới trọn vẹn hơn. Tục-ngữ ta có nói: của cho không bằng cách cho, ám chỉ phương cách
hành-động, sao cho hợp với thời-thế, là việc làm rất hệ trọng.
Làm cách nào để gây ra diễn-biến của tác-dụng và chi-phối giữa hai thực-thể chính là tiến trình
cho-và-nhận: cho trước và nhận sau. Cho-và-nhận là đặc điểm gieo-gặt của hành thổ ở trungcung theo học-thuyết ngũ-hành (Tiết III.2.4.2, Hình 150). Gieo là cho và gặt là nhận. Cho-nhận
là nhân-quả. Cho-trước-nhận-sau sẽ tạo ra vòng tròn giao-chỉ mà tiền-nhân chúng ta đã thấu đáo
rõ ràng để lập nên môi trường bọc-mẹ-trăm-con và văn-lang bền vững hằng ngàn năm về trước
(Hình 207).

cho trƣớc
NGƢỜI

TA
nhận sau
Cách gây ảnh-hƣởng giao-chỉ

Hình 207 : Mô-thức cho-và-nhận
Điều khó khăn trên mặt tâm-lý là khi cho, ta hay sợ mất! Điều này rất dễ hiểu vì mọi việc đều có
hai mặt: một mặt là cho trước và nhận sau, và mặt khác là cho trước và mất luôn. Lão-Tử đã dặn
rằng: muốn bắt thì hãy thả ra! Do đó, trong nghệ thuật lãnh-đạo là cần áp dụng đầy đủ cả ba
phạm trù thông-minh: tình (thông-minh tình-cảm, Emotional Intelligence, E.I.), tính (thôngminh lý-trí, Rational Intelligence, R.I.), và tang (thông- minh tinh-thần, Spiritual Intelligence,
S.I.), (Tiết III.2.5.3 đến III.2.5.5).
Kết hợp cả ba tình-tính-tang, Hình 208, trong phương thức gây ảnh-hưởng sẽ giúp chúng ta làm
quyết định một cách:
Liều có tính toán – Lỳ có tƣ cách! 13
13

Thành-ngữ trong lãnh-đạo-học do Vĩnh Thanh-Thảo sáng tác (2005)
Liều có tính toán = Calculated risk ; Lỳ có tư cách = Dignified perseverance.
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VIỆT HỌC 201 - Ứng Dụng / Con Đƣờng Hành Động

HÀNH ÐỘNG NHẤT QUÁN
TAM TÀI
GÂY ẢNH HƢỞNG
Cách Làm: Cho và Nhận
TÌNH-TÍNH-TANG
Tang SQ

Ý CHÍ

TẠO LIÊN HỆ
Học Biết: Kiến Thức Tròn Đầy
JUSTIFIED TRUE BELIEF
KNOW-WHAT

Conative
KNOW-WHY
Tính IQ

KNOW-HOW

Tình EQ

LÝ TRÍ
Cognitive

TÌNH CẢM
Affective

KNOW-THAT

Western Epistemology

Hình 208 : Hành-động nhất-quán
[Nguồn: Power-Point slide No. 32/35 trong khóa học Vietology-201 (2007)]

● Không sợ lầm lỗi, chỉ sợ không dám thay đổi!
Không hành động thì không đem đến kết quả. Thực ra, không làm cũng là một nguyên nhân, và
nguyên nhân không làm này cũng có thể đưa tới một hậu quả. Thí dụ như sự do dự thường đem
tới những kết quả mà người ta không mong muốn. Mặt khác, khi hành động, vẫn có thể xảy ra
những hệ quả mà người ta không mong muốn! Do đó, để tránh trường hợp xuẩn động hay vọng
động (làm một cách không có ý-thức), bài bản về việc xây dựng kiến thức tròn đầy của Tâyphương là cần phải: biết cái gì (know-what); biết tại sao (know-why); biết làm như thế nào
(know-how); để có thể biết cái đó (know-that), Hình 208.
Nhưng không thể nào có được một kiến thức tròn đầy một cách tuyệt đối, rồi mới quyết định
hành động. Do đó, khi tạo quyết định thì phải chấp nhận rủi ro và có thể có lầm lỗi. Liều có tính
toán là để giảm thiểu sự rủi ro và lầm lẫn. Và nếu có lầm lỗi thì chấp nhận đó là bài học để lần
sau sửa đổi. Người xưa đã có câu thất bại là mẹ thành công, cốt ám chỉ tinh thần không sợ lầm
lỗi, dám chấp nhận thất bại, sửa sai bỏ dở, thay đổi cách làm và hành động một lần nữa. Đây là
đặc tính lỳ có tư cách. Lỳ là đứng dậy làm nữa và có tư cách là dám thay đổi. Không sợ làm lầm
lỗi, chỉ sợ không dám thay đổi!
Để xây dựng kiến thức cho được tròn đầy như của phương Tây, Nho-học phương Đông cũng chủ
trương cách vật trí tri, trước khi đi đến thành ý và chính tâm (sách Đại-học, Hình 148, Hình 192
và Phụ-Lục VI: Nho-học, Khổng-học và Tứ-thư & Ngũ-kinh). Cách vật trí tri là phương pháp
nghiên cứu (Chương II.4, Chương IV.1), vượt qua khỏi tầm quan sát hữu hạn của giác quan
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(cách vật) và vận dụng trí tuệ suy tính để hiểu biết (trí tri). Trí tri là sự hiểu biết cùng tận theo
tinh thần của Phật-học (Khúc III.2.5.2.2: Tri-thức là gì?).
● Làm thể nào để có thể thay đổi?
Phương-thức 7 bước giải-quyết vấn đề (Con-đường-7-bước, Hình 186) được nhắc nhở một lần
nữa trong lãnh-đạo-học:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diễn tả hiện tình
Ðóng khung đúng vấn đề (đặt thành bài toán)
Minh định mục tiêu và trạng thái sau cùng
Chọn lựa và đánh giá các bài giải khác nhau
Ðo lƣờng và cân nhắc mức độ rủi ro
Tạo quyết định và phát triển sách lƣợc thực hiện
So sánh kết quả với hiện trạng ban đầu

Nếu kết quả sau khi hành động được so sánh với hiện trạng ban đầu vẫn giống y như cũ, hoặc tệ
hơn ngay cả lúc ban đầu, thì hành-giả phải dám thay đổi; nghĩa là phải đi lại từ bước đầu tiên.
Con-đường-7-bước là một vòng tròn tiến hóa.
Thay đổi, tiếng Anh là change, chữ Tàu là
với âm Hán-Việt đọc là dịch, là đề tài rất quan
trọng trong học-thuật về lãnh-đạo-học. Các yếu tố cản trở cho sự thay đổi của con người đến từ
tâm-lý cá-nhân như: sự bất tín (distrust, không tin), sự nghi ngờ (doubt) và sự sợ hãi (dismay).
Lãnh-tụ là người thấy trước được các yếu tố đã cản trở cho sự thay đổi của người theo và sự
lãnh-đạo có hiệu quả là khi vị lãnh-tụ có thể trợ giúp cho người theo thay đổi được hoàn cảnh và
điều kiện để người theo tự mình sửa đổi lại chính hành động hoặc bản thân của mình. Người
theo, vì bị các yếu tố tâm-lý cá-nhân cản trở, nên thông thường lâm vào cảnh nhất nghi nhì ngộ
(trước thì nghi ngờ, nhưng sau đó mới thấu rõ). Cả hai, người theo và người lãnh-tụ đều cần đến
sự kiên-nhẫn.
● Hạnh-phúc: Đạt mục-đích ở đời
Mục-đích ở đời của con người là mưu tìm hạnh-phúc. Mỗi cá-nhân là một độc-đặc, có một
không hai trong cõi đời. Nên hạnh-phúc của con người cũng có thiên hình vạn trạng, không ai
giống ai! Tâm-lý-học của Tây-phương đã có công giúp cho con người học biết về hiện-trạng đi
tìm hạnh-phúc của mình qua Bảng cấp bậc nhu-cầu 14 [Hierarchy of human needs theo
Abraham Harold Maslow (1908-1970), Hình 209]. Cho nên con người thuộc loại nào thì có
khuynh hướng mưu tìm mục-đích ở đời hay hạnh-phúc cho mình theo loại đó [Khúc III.2.4.3.2
về 6 loại người theo Eduard Spranger (1882-1963)].

14

Trong bảng cấp bậc nhu-cầu, Maslow đã tán sâu hơn Alfred Adler (thầy của Maslow) khi bàn về bản chất con
người. Ông sắp xếp nhu-cầu của con người theo thứ tự ưu tiên, từ thấp lên cao, qua 5 bậc như sau: 1. Vật-chất
(Physiological, thân xác); 2. An-toàn (Safety); 3. Yêu thương (Love/Belonging, liên-thuộc); 4. Quý trọng (Esteem);
và 5. Tự-hiện-thực (Self-Actualization), Hình 206, trái. Tuy nhiên, trong nhu-cầu bậc 5, Maslow còn mơ hồ, chưa đi
sâu vào vùng xa thẵm như chủ đề ‘cầu giải-thoát’ theo Phật-học.
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Tâm-lý-học Tây-phƣơng:
tự-hiện-thực
Phật-học: cứu khổ – độ sinh – cầu giải thoát
Khổng-học:
tu-tề-trị-bình
Lão-học:
mục-đích-vô-mục-đích
Thiên-chúa-học:
mến-chúa-yêu-ngƣời

Hình 209: Bản mục-đích ở đời theo các trƣờng phái học-thuật khác nhau
Mục-đích căn bản thứ nhất của cá-nhân là được thỏa mãn đầy đủ phần vật-chất (physiological)
cho mình như ăn, uống, ngủ, nghỉ ... Thứ hai là tạo lập sự an-toàn (safety) như có công ăn việc
làm, thành lập gia-đình, giữ gìn sức khoẻ và dành dụm tiền của ... Thứ ba là tìm kiếm sự yêu
thương (love/belonging) như tình bạn tri-kỷ, lòng ái-ân, liên-hệ gia-phong ... Thứ tư là xây dựng
sự quý trọng (esteem) bao gồm tính tự-tin, lòng tự-trọng, sự tương-kính tương-nhượng đối với
tha-nhân, làm cho người khác nể vì mình ... Và trên cùng, mục-tiêu thứ năm là tính tự-hiện-thực
(self-actualization). Tuy nhiên, các đặc-điểm của sự tự-hiện-thực theo Maslow (Hình 208) chưa
được sắp xếp và liên-hệ rõ ràng bằng 12-con-giáp của Đông-phương mà Danah Zohar và Ian
Marshall (2003) đã chủ trương trong thông-minh tinh-thần (ôn lại Hình 185 và Hình 169, Khúc
III.2.5.5.4).
Clare W. Graves (1914-1986), học trò của Maslow, luôn nhấn mạnh rằng: hạnh-phúc không phải
là mục-tiêu (goal) mà là một diễn-trình (process), bởi vì con người không bao giờ dừng thỏa
mãn trên đường mưu đạt mục-đích ở đời của mình. [It is simply that as he solves one set of
human problems he finds a new set in their place. The quest he finds is never ending.’ Trích theo
sách The Never Ending Quest (1971) của Graves]. Hễ khi nào giải quyết xong mục-tiêu này rồi
thì lại nhắm tới mục-tiêu khác, cao hơn cho cuộc đời. Do đó, hạnh-phúc ở đời được lĩnh-hội trên
con đường đi mưu tìm, tùy theo sự giác-ngộ của hành-giả, chứ không ngưng đọng ở bến đậu.
● Vẫn giữ đƣợc nhân-phẩm cho con ngƣời
Graves phân loại dạng hiện-hữu (form of being) và lối sinh-sống (way of living) ở đời của con
người theo cấp bậc cao thấp khác nhau, nên ông luôn nhắc nhở các nhà lãnh-đạo có nhiệm vụ
phải đẩy mạnh diễn trình nhân-phẩm của con người lên mức cao siêu và tốt đẹp hơn. Trong khi
ấy, Phật-học, Khổng-học, Lão-học và Thiên-chúa-học luôn luôn nhấn mạnh về sự rèn luyện
nhân-cách trong con người lãnh-tụ và sự lãnh-đạo (Hình 206, phải) để vẫn giữ được nhân-phẩm
cho loài người.
● Muốn bắt thì hãy thả ra!
Đúng ra, câu này là muốn bắt mà lại thả ra. Đây là kế thứ 32 trong 36 mưu kế (Tam thập lục kế)
để đánh nhau của Tôn-Vũ (孫武, Sūn Wǔ, -722 đến - 481) vào thời Xuân-thu Chiến-quốc. Kế
này được ghi lại trong sách Tôn-Tử Binh Pháp (孫子兵 法) như sau:
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32. Dục cầm cố tung (Muốn bắt mà lại thả ra)
"Dục cầm cố tung" theo nghĩa đen là muốn bắt cho nên thả ra.
Muốn thực hành kế này, phải có một nhãn quan sâu rộng,
một tấm lòng nhẫn nại vô song. Những kẻ cấp công cận lợi
không bao giờ có đủ tài trí để thi hành nó. Kế "Dục cầm cố tung"
không thi hành theo cái nghĩa đen của nó. Kế này nói lên sự mềm dẻo
cho mọi chính sách, thứ nhất là chính sách thu phục lòng người, giữ người.
[http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n1ntntn31n343tq83a3q3m3237nvn2n]

Tôn-Tử là môn đồ của Lão-Tử thuộc nền văn-minh nông-nghiệp miền Nam. Trong thời giành
dân chiếm đất của Xuân-thu chiến-quốc (-722 đến -222), ba nước nông-nghiệp Sở, Ngô và Việt
đã đánh lẫn nhau để chiếm quyền lãnh-đạo phương Nam, hầu tranh hùng tranh bá cùng văn-minh
du-mục phương Bắc, Tôn-Tử đã viết ra quyển sách dạy cách đánh nhau đầu tiên tại vùng đất
trung-nguyên. Quyển binh-pháp này không những được ứng-dụng vào chiến trường quân-sự mà
còn ảnh-hưởng trên thương-trường và bàn ngoại-giao. Không những cho Đông-phương mà còn
lan ra đến Tây-phương nữa.
Một lần nữa, đây là lời căn dặn của lão già có trách-nhiệm (lão-tử): muốn bắt thì hãy thả ra
(thuộc tính lý) cao cả và siêu diệu hơn muốn bắt mà lại thả ra (thuộc tính thuật).
Thành-tố thứ tư, giữ là giữ-gìn nhân-phẩm của con người, trong 4 nhân-tố tạo-gây-đạt-giữ của
sự lãnh-đạo thường hay bị lãng quên trong các giới hành-giả (practioner), nhất là trong hai phạmtrù sinh hoạt về kinh-tế và chính-trị. Giữ ở đây là giữ nhân-phẩm cho con người trên con đường
tiến đến nhân-chủ: muốn bắt thì hãy thả ra! Bắt-thả là nhịp đập của con tim, là sự tuần hoàn của
hít-thở, và là thông-minh tinh-thần.
Thí dụ: khi học hỏi về tư-bản chủ-nghĩa trong kinh-tế-học, người học ít khi chú ý đến sự cảmthông (sympathy) đã được dặn dò và nhấn mạnh trong sách A Theory of Moral Sentiments của
thầy Adam Smith (1776) để giữ quân-bình trong khi đi tìm sự giàu sang (wealth) và tính hiệunăng (efficiency) của thị-trường. Yếu tố cảm-thông là để giữ cho nhân-phẩm của con người được
văn-minh, và lịch-sử nhân-loại được thăng hoa tiến-hóa. Trong khi ấy, yếu tố giàu sang và hiệunăng nhắm nhiều đến đích sinh-tồn (để tạo, gây và đạt) chứa nhiều tính thành công, tranh đấu và
gây ân oán. Vì thế mà ca-dao hay tục-ngữ của chúng ta cũng thường hay ê-a để nhắc nhở khi bàn
luận hoặc đánh giá sự việc:
Vì đại nghĩa không màng danh lợi,
Luận anh hùng chớ kể dại khôn! 15
Sử sách minh định như thế nào về vai trò lãnh-đạo của Hitler trong thế-chiến? của Tần Thủy
Hoàng đã đốt sách chôn nho vào cuối thời Chiến-quốc? hay của Stalin và Mao Trạch Đông trong
khi phát động phong trào cộng-sản đã giết hại vô số dân lành vào nửa bán thế kỷ 20? Nhân-mạng
được ví như cỏ rác trong khi các ông lãnh-tụ này mưu tìm đại-sự để tạo liên-hệ, gây ảnh- hưởng
và mưu đoạt cho mục-đích bá-quyền cho mình. Không thể không mất nhân-phẩm một khi nhân15

Tôi chưa tra cứu được xuất xứ hai câu này từ học-phái nào, nhưng thường nghe người lớn trong đại gia-đình
của chúng tôi bàn đến hồi tôi còn bé, đang ở ngưỡng cửa trung-học.
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mạng bị tiêu diệt, không còn hiện hữu! Điều kiện ắt có và đủ của một vị lãnh-đạo (hay lãnh-tụ) là
phải lãnh đủ (Khúc III.3.3.3.3), tức là có tâm-thức về trách-nhiệm: trách-nhiệm đối với cá-nhân
(Hình 165) và trách-nhiệm đối với xã-hội (Hình 170).
Tần Thủy Hoàng, Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông và một số lãnh-tụ đồ-đệ khác đã thành công
trong ngắn hạn. Trong dài hạn, họ chưa giúp ích gì được cho nhân-quần xã-hội hay mang đến
giá-trị bao dung và ý-nghĩa siêu diệu cho nhân loại. Sức mạnh và ưu thế của họ chỉ dựa trên ýthức về quyền-lực dẫn đến tổ-chức bất-nhân như một cơn bão tố nhân-tai. Bài học về lãnh-đạo
này cần được nhắc nhở thường xuyên để khỏi bị tái diễn.
Tóm lại: với tầm nhìn tổng-hợp bác-học của Đông và Tây sẽ giúp cho hành-động của các vị
lãnh-tụ tương lai một cách nhất-quán hơn trong việc gây liên-hệ và tạo ảnh-hưởng với tha-nhân
để đạt mục-đích ở đời, mà nhất là, không được đánh mất nhân-phẩm của mình (Hình 208).
Nhân-sinh-quan mới về lãnh-tụ của thời đại toàn-cầu như vừa được trình bày, tâm-thức về tráchnhiệm thật là tối ư cần thiết cho khuynh hướng nhân-chủ dân-hòa (III.3.5.4) được hình thành
trong tương lai.

□

Trong Tiết III.3.3.3 này, 4 Khúc sau đây lần lƣợt đƣợc giới thiệu:
III.3.3.3.1 Tầm nhìn triết-học của hai trƣờng phái Đông và Tây
về thuật lãnh-đạo;
III.3.3.3.2 Tầm nhìn khoa-học: Các mô-thức lãnh-đạo;
III.3.3.3.3 Tƣơng lai của lãnh-tụ: Cuối cùng vẫn phải là lãnh đủ;
III.3.3.3.4 Bài học cụ thể từ hai bậc thầy: Socrates và Mạnh-Tử.

III.3.3.3.1

Tầm Nhìn Triết-Học

Cả một sự tuyệt diệu khi Phật-học và Thiên-chúa-học đều giống nhau về nghệ-thuật lãnh-đạo
đối với các tín hữu hay một người theo đạo. Là một Phật-tử, người theo cần phải biết 3 phép quiy (qui-y tam-bảo): qui-y Phật, qui-y Pháp và qui-y Tăng. Qui-y có nghĩa là thuận theo: học theo,
vâng theo và làm theo. Phật có nghĩa là con người đã giác-ngộ, độ cho mình và giúp được
người; theo nghĩa hạn hẹp, Phật là một vị lãnh-tụ, một bậc thầy dẫn dắt chúng sinh. Pháp là
phép, là phương-pháp được thể hiện qua các lời dạy của các Phật-tổ đời trước được ghi lại bằng
kinh, luật và luận, và được truyền-bá cho đến đời nay. Tăng, âm theo tiếng Phạn sanga, có nghĩa
là đoàn-thể của những người tu học đi theo Phật, bảo-vệ và truyền-bá/giảng các Pháp, tiếng HánViệt là tăng-lữ. Do đó, tăng có tính tổ-chức và là tổ-chức mang tính lãnh-đạo (leading
organization). Tóm lại, ba phép qui-y của Phật-giáo là để giáo-dục đệ-tử (followers) học theo
phương-pháp (Pháp), nghe theo lời dạy của các lãnh-tụ (Phật), và hợp sức làm theo các vị tăng
hoặc tăng-đoàn (Tăng) đang giữ vai trò lãnh-đạo.
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Là một tín-hữu Cơ-đốc (Christian), giáo-dân cần tuân-thủ theo Chúa-ba-ngôi (Holy Trinity):
Cha, Con và Thánh Thần. Cha là Thiên-chúa, là Đức Chúa Trời và là Lời-Vô-Ngôn (Logos, lời
không có âm-thanh). Con là đấng cứu thế tức là Đức Giê-xu (Jesus). Và các Thánh Thần là các
vị tùng-phục, theo chân Con để hành đạo và đi rao giảng lời của Cha. Bắt đầu mọi sự là từ Lờivô-ngôn (Hình 210):
● Tin Mừng theo Thánh Yoan:
Lúc khởi nguyên đã có Lời, và Lời ở nơi Thiên-Chúa, và Lời là Thiên-Chúa
[Lời, tiếng Hi-lạp là LOGOS, λóγος, có nghĩa là lời-vô-ngôn, lời nói mà không có âm-thanh]
Tân-Ƣớc:290. Nguyên văn bản dịch: Lm. Nguyễn Thế Thuấn. Bản phổ thông: Lm. Trần Hữu Thanh
Sắp chữ: Nguyệt San Đức Mẹ, Sài Gòn. In: Manhing Press, Hong Kong, 1970.

● Phúc-Âm Chúa Kitô theo Thánh Gio-an:
Đầu tiên đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Thiên-Chúa. Và Ngôi Lời là Thiên-Chúa.
Kinh Thánh Tân-Ƣớc: Ngôi lời:1. Gm. Giuse Maria Trịnh Văn Căn. Tòa Giám Mục Hà Nội.
Không ghi địa chỉ và năm xuất bản.

● Tin-Lành theo Giăng:
Ban đầu có Ngôi-Lời, Ngôi-Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi-Lời là Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh Cựu-Ƣớc và Tân-Ƣớc:106.

Thánh Kinh Hội tại ViệtNam. Sài Gòn, 1971.

Hình 210 : Ý nghĩa của Lời-vô-ngôn (Logos)
[Trích dẫn từ các nguồn sách Kinh Thánh (Bible) của một vài giáo-hội khác nhau. Ghi-chú: Yoan, Gio-an
hay Giăng đều là ký-âm Việt về tên của Thánh John, đệ-tử trẻ tuổi và thông-thái nhất của Jesus.]

Như vậy, không thể có một lời nói hay văn viết nào có thể diễn tả được Đức Chúa Trời (danh
khả danh phi thường danh). Tạm thời, Cha chính là một nền minh-triết siêu-diệu (thần-học,
theology) để tạo ra và nuôi dưỡng chúng sinh, theo Thiên-chúa-học. Chúng ta không thể hiểu
thấu và học hỏi được nếu không có Con chỉ bảo và dẫn dắt.
Đến phiên Con. Con là Đức Giê-xu (Jesus, năm 0). Con vừa là con của Người, ám chỉ loài
người; vừa là con một của Cha (Đức Chúa Trời), có nghĩa là trong thời của Đức Jesus, ngài là
người duy nhất có khả-năng quảng-diễn và truyền-đạt được lời-vô-ngôn cho chúng sanh. Trong
thời của ngài, ai muốn làm đệ-tử của ngài thì phải hiểu ý Cha ta và hành sự như ta, tức là phải
có tư-tưởng (hiểu ý) và hành-động (hành sự) như Đức Jesus. Trong bài này, tôi muốn giới-thiệu
vài khái-niệm về lãnh-đạo-học đến bạn đọc trong tinh-thần cầu tiến và hiếu học, chứ không có ý
giảng đạo theo Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, may mắn trong thời kỳ bắt đầu bước vào ngưỡng cửa
đại-học, tôi có theo học Kinh Thánh (Bible studies) và thần-học được bốn năm.
Thật ra, trước thời Jesus độ hai ngàn năm, đã xuất hiện lãnh-tụ Moses (thầy Mô-xê, 2000 TCN).
Ông là hoàng-tử xứ Ai-cập (Egypt) nhưng lại là người gốc Do-thái (Jewish). Câu chuyện này hay
và dài lắm, bạn đọc có thể tìm xem phim Mười điều răn của Chúa (The Ten Commenments) thì
sẽ rõ hơn. Moses dắt đám người nô-lệ dân Do-thái đang xây kim-tự-tháp cho mấy ông vua Aicập ác ôn. Dân nô-lệ tìm cách trốn thoát khỏi xứ Ai-cập để đi tìm đất hứa. Họ đi lòng vòng tốn
40 năm, rốt cuộc thì xây dựng được cuốn Thánh Kinh Cựu-Ước (The Old Testament) để làm
nền cho Do-thái-giáo (Judaism), và sau đó tạo lập được xứ Do-thái (Israel) đầu tiên. Đây là một
xứ nhỏ trong vùng đất Trung-Đông (Middle East). Tên gọi Do-thái là do phát âm Hán-Việt theo
từ Judai.
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Hai ngàn năm sau thời Moses, Đức Jesus ra đời trong một bối cảnh loạn lạc, nền đạo rối ben, xứ
sở Israel bị đế-quốc La-mã chiếm lãnh. Sau khi Jesus bị sát hại bởi giới lãnh-đạo La-mã qua bàn
tay ngu dốt của các lãnh-tụ tư-tế Do-thái, các đại đệ-tử của ngài cũng liều chết theo thầy để đi
rao giảng phúc-âm hay tin-lành. Bốn đại đồ-đệ trí thức nhất của Jesus là Marc, Lucas, Matthew
và John đã viết lại các bài giảng của thầy mình để làm nền cho cuốn Thánh Kinh Tân-Ước (The
New Testament). Mấy trăm năm sau nữa (khoảng năm 400), giáo-hội Thiên-chúa-giáo La-mã
(Roman Catholics) ra đời, đồng thời đế-quốc La-mã cũng tàn rụi theo. Bạo lực không thể kéo dài
trong lịch-sử con người!
Và cuối cùng là Thánh Thần. Thánh thần (hoặc hàng tăng-lữ) là những vị bắt đầu bằng các con
người bình thường, nhưng dám xả thân vì Cha và Con. Thời xưa đã có và thời nay cũng vẫn còn
những vị này. Thánh thần góp sức tạo thành nền móng vững chắc cho tổ-chức và bảo-vệ tổ-chức.
Họ đánh bóng và thần-tượng-hóa vị lãnh-tụ của tổ-chức với mục-đích truyền-bá tư-tưởng và bảoquản đặc-quyền đặc-lợi cho tổ-chức và giới lãnh-đạo của tổ-chức.
Tóm lại, cả Thiên-chúa-học và Phật-học, hay rộng ra đến các trường phái khác có tính tôn-giáo,
đều giảng dạy các người theo và người học về hai chủ-đề lớn trong ba phạm-trù khác nhau. Hai
chủ-đề lớn là: (1) Lãnh-tụ (Con; Phật) và Lãnh-đạo (Cha, Thánh Thần; Pháp, Tăng). Và ba
phạm-trù khác nhau là: (1) tư-tưởng hay nguyên-lý (hiểu Cha, học Pháp); (2) hành-động (theo
Con, theo Phật); và (3) tổ-chức (hợp-tác với Thánh Thần, cộng-sự với tăng-lữ). Bộ ba tư-tưởng –
hành-động – tổ-chức không thể thiếu được và mang tính bất-khả-phân trong bài học về lãnh-tụ
và lãnh-đạo. Thí dụ như qui-y tam-bảo của Phật-học và Chúa-ba-ngôi trong Thiên-chúa-học
(Hình 211).
Trong thiên niên kỷ mới, thế kỷ 21 là thời-đại của nhân-chủ. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn cần đến
thiên-chủ (trời, triết-học làm chủ) vì đó là tư-tưởng chỉ đạo; chúng ta vẫn cần đến địa-chủ (đất,
khoa-học làm chủ) vì đây là tổ-chức cơ tầng; và chúng ta cũng cần luôn nhân-chủ (người, đạohọc làm chủ) để hành-động hiện thực tổng hợp (Tiết III.2.3.2). Trời-đất-người là ba chân vạc
của tam-tài. Tư-tưởng (trời), tổ-chức (đất) và hành-động (người) là bài học thống-hợp của qui-y
tam-bảo, chúa-ba-ngôi 16 và tam-tài 17.
TAM-TÀI

QUI-Y TAM-BẢO

CHÚA-3-NGÔI

Nho-học

Phật-học

Thiên-chúa-học

Pháp
Tăng
Phật

Cha
Thánh Thần
Co n

Thiên (Trời)
Địa
(Đất)
Nhân (Ngƣời)

LÃNH-ĐẠO-HỌC

Tƣ-Tƣởng
Tổ-Chức
Hành-Động

Hình 211 : Bảng tóm tắt về sự tƣơng-đồng giữa các học-phái với lãnh-đạo-học
Sở dĩ tôi dùng hai tổ-chức tôn-giáo lớn của thế-giới, Thiên-chúa-giáo và Phật-giáo, để giới-thiệu
với bạn đọc 18, vì đây là những thí dụ điển hình và hay nhất về đề tài lãnh-tụ và sự lãnh-đạo.
16
17
18

nhân danh cha và con và thánh thần, Amen!
tam-tài 三 才 là ba dạng năng-lực (energy) trong trời đất: trời, đất và người.
Chúng ta cần nghiên cứu thêm về Ấn-độ-giáo (Hinduism) và Hồi-giáo (Islam), vì các giáo-phái này
cũng là những tôn-giáo lớn trên thế giới. Hai tôn-giáo này đã ảnh hưởng nhiều vào nền văn-minh
Chămpa (Chiêm-thành) một cách trực-tiếp và sau đó đã có dịp giao-lưu với Đại-Việt trong quá khứ.
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Hiện nay, Thiên-chúa-giáo có hơn 1/4 thiên hạ, nhưng lại chia ra rất nhiều phe phái. Lớn nhất là
Công-giáo La-mã (Roman Catholics) và gần 400 giáo-hội thiên-chúa khác nhau (Christianity,
Tin-Lành, Chính-thống-giáo, Cơ-đốc Phục-lâm, Cơ-đốc Ngũ-tuần, Cơ-đốc Liên-hiệp, Mormon,
Chứng-nhân Jehova, vân vân). Tại Mỹ, 20% tín-hữu theo Công-giáo, 80% theo các giáo-hội
thiên-chúa khác.
Trên thế-giới, Do-thái-giáo, Thiên-chúa-giáo và Hồi-giáo vẫn còn lục đục nhau mãi mặc dầu
cùng phát nguồn từ lời-vô-ngôn. Lý do là vì tổ-chức giáo-hội dựa trên giáo-quyền và giáo-lợi đã
đi ngược lại những lời rao giảng của Cha và Con. Trong khi ấy, cách nay trên cả ngàn năm Lụctổ Huệ-Năng 19 (thầy tổ đời thứ sáu) của Phật-giáo đã từ bỏ y-bát, biểu tượng quyền-lực cho
giáo-hội, xem nhẹ tổ-chức tôn-giáo để trở thành con người hành-giả bình thường. (Giống như
chuyện Tổng bí thư Gorbachev đã giải-thể đảng Nga-cộng để cho xã-hội cộng-sản bớt lầm than).
Từ đó, nhiều người đã lìa thương ghét, đoạn tham-sân-si, không tu gì cũng thành Phật 20 ám
chỉ là không cần đến phương tiện tu ở chùa, tu theo giáo-hội nữa!
Trong sách Đạo-lý cho thiên niên kỷ mới (Ethics for the New Millennium), Đạt-lai-Lạt-ma viết:
Các vấn đề của chúng ta, bên ngoài đời là chiến tranh, tội ác, và bạo động, và trong nội tâm
là dằn vặt về tình cảm và tâm lý, đều không thể giải quyết được, trừ phi chúng ta nhìn nhận
rằng từ trước đến giờ, chúng ta đã bỏ mặc những vấn đề đó dầu chúng vẫn tiềm ẩn trong ta.
Chính vì bỏ mặc vậy mà những chuyển động lớn trong vòng một trăm năm trở lại, có thể xa
hơn nữa về ý thức dân chủ tự do, xã hội chủ nghĩa, tất cả đều thất bại không đưa lại cho
nhân loại những lợi ích mà chúng nêu lên, dầu đã có biết bao ý kiến xây dựng.
Cần phải có một cuộc cách mạng? Chắc chắn vậy. Nhưng không phải cách mạng chính trị,
kinh tế hoặc ngay cả kỹ thuật. Thế kỷ vừa qua, chúng ta đã có quá đủ những kinh nghiệm
về những cuộc cách mạng loại này để hiểu rằng, cách mạng theo khuynh hướng ngoại tâm
không đủ giải quyết. Vậy nên, điều tôi đề xướng là một cuộc cách mạng tâm linh.
(Tr. 16-17).

Cuộc cách-mạng tâm-linh, theo Đạt-lai-Lạt-ma, là sự chuyển hóa tâm-thức con người, khởi đi
bằng việc phát triển các giá-trị nền tảng nhân-bản, có trách-nhiệm, biết lo cho người khác, có
tâm bao dung. Ông gọi đó là đạo-đức thế-tục, vì nó không thuộc vào tôn-giáo nào. Ông nhấn
mạnh, thế-tục đây, không có nghĩa là bài bác tôn-giáo mà có ý nói: tín-ngưỡng có tính cá-nhân.
Đây là những đức tính căn bản, vì tin vào tôn-giáo hay không là chuyện của mỗi người, nhưng
dù có tôn-giáo hay không, khi làm người, ta là một phần tử của nhân-loại. (Theo bản Việt-dịch
của Vĩnh-Như, 2000).
Tiếp theo đây, chúng ta sẽ lướt qua các mô-hình lãnh-đạo đã được dạy trong các trường đại-học
của Mỹ. Bộ môn lãnh-đạo-học thường được xếp theo ngành quản-trị-học hoặc khoa-học quản-trị
(Management Science) thuộc phân-khoa thương-mại (Business Department). Lý do vì môn học
thương-mại hay kinh-doanh là những phương tiện hữu-hiệu nhất của chủ-nghĩa tư-bản mà xã-hội
19

20

một cách gián-tiếp.
Theo học-giả Thích Trí Siêu Lê Mạnh Thát (Hình 183) thì tổ Huệ-Năng gốc người Bách-Việt phương
Nam (Nam man). Huệ-Năng đã thiết lập ra học-phái về thiền (thiền-tông), gần khuynh hướng với Lãohọc, xem trọng trực-giác (đốn-ngộ, ngộ ngay tức thời) hơn là suy-lý (tiệm-ngộ, ngộ từ từ).
Tôi học được câu này từ người cậu thứ ba của tôi. Cậu Ba tôi tên là Trọng-Nghĩa Nguyễn Văn Ngàn
(1929-2004). Trước 1975, ông là Thượng-sĩ cơ-khí của Hải-quân VNCH, du-học Hoa-kỳ theo chương
trình viện-trợ của Mỹ dưới thời Tổng-thống Ngô Đình Diệm (1958), giải-ngũ về hưu năm 1973, đạp
trúng mìn khi đi khai khẩn đất hoang trở thành người tàn phế (1974). Sau 1975, bị Việt-cộng bắt đi tù
cải tạo (1976). Ông dắt con và cháu (các em ruột của tôi) tìm tự do, vượt biển tỵ-nạn cộng-sản năm
1985. Gia đình ông định cư và ông xuất gia tu theo Phật-giáo Mật-tông (1990) tại bang Oregon.
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Mỹ đang thực-dụng.

III.3.3.3.2

Tầm Nhìn Khoa-Học: Các Mô-Thức Lãnh-Đạo

Bàn về sự lãnh-đạo (leadership), bao gồm cả hai đối-tượng: người dẫn dắt (lãnh-tụ/leader) và
người đi theo, nhưng tôi sẽ trình bày về người theo trước (người học/người theo/đệ-tử/cánbộ/follower). Rất đơn giản, không có người theo thì sự lãnh-đạo không có ý nghĩa chi cả. Theo
Peter F. Drucker (1909-2005), giáo-sư bộ môn lãnh-đạo-học nổi tiếng của Mỹ, một nhà lãnhđạo hữu-hiệu (an effective leader) cần phải hội đủ bốn điều căn bản như sau (1995):
1. Ai muốn làm lãnh-tụ đều phải có người theo. Có nhiều bậc thức-giả là nhà
nghiên-cứu, nhà phê-bình, nhà giáo, là nhà tiên-tri, tư-tưởng-gia, lý-thuyết-gia;
tất cả những tên gọi này đều quan trọng, nhưng nếu không có ai theo hết thì
cũng như không. Không có lãnh-tụ chi cả.
2. Nhà lãnh-đạo ngoài tầm nhìn xa và hiểu biết rộng, cần phải có những chương
trình hành sự, những thí dụ điển hình và cụ thể, và nhất là phải làm gương trước.
3. Một nhà lãnh-đạo hữu-hiệu phải biết tạo kết quả. Có nhiều vị được người đời
thương mến và nể phục, nhưng sự nổi danh không làm ra sự lãnh-đạo tài ba mà
hành động với phương pháp thực-tiễn mới mang đến kết quả đúng và tốt được.
4. Lãnh-đạo cũng không phải chỉ do tình, tiền, quyền, danh tạo thành; những thứ
này chỉ là phương tiện cần thiết bên ngoài; mà cốt yếu, chính đáng là phải do
tinh-thần chịu trách-nhiệm bề trong.

(Hesselbein, 1996, tr. xii).
Trong lịch-sử loài người từ xưa đến nay, sáu mô-thức về lãnh-đạo dưới tầm nhìn của văn-minh
Tây-phương đã được nghiên-cứu một cách khoa-học và trình bày như sau:
● Lãnh-đạo theo Thuyết Vĩ-Nhân (Great Man Theory)
Từ thế-kỷ thứ 19 trở về trước, các nhà nghiên-cứu về lãnh-đạo như Thomas Carlyle (1841),
Francis Galton (1870) đều cho rằng: các nhà lãnh-đạo, các vị anh-hùng đều có những đặc-tính
trời ban mà người dân thường không thể có được. Thuyết này giống như thuyết thiên-mệnh của
Hán-học. Thuyết vĩ-nhân của Tây-phương bắt nguồn từ tầm nhìn triết-học theo triết-gia Plato
vào thế-kỷ thứ tư TCN và khám phá về khoa-học tiến-hóa của Charles Darwin (1809-1882).
Plato đã cho rằng: các lãnh-tụ về tôn-giáo hay chính-trị khi sinh ra đời đều mang sẵn trong mình
những tính nết hay đặc-điểm thiên phú.
● Lãnh-đạo theo Thuyết Đặc-Điểm (Trait Theory)
Kể từ thập niên 1920 cho đến 1940, nhờ dựa vào sự phát triển của các ngành trắc-nghiệm tâm-lý,
nhà xã-hội-học Max Weber (1920) khám phá thấy rằng: tính tình của các lãnh-tụ có những đặcđiểm thu hút người khác và nó tạo ra hấp lực để dẫn dắt người theo, tạo thành những ảnh-hưởng
lớn trong xã-hội. Riêng giáo-sư Kurt Lewin (1939) lại cho rằng: các hành-vi lãnh-đạo không
phải chứa sẵn trong người lãnh-tụ mà chỉ là những nghệ-thuật nhân-sinh có thể học tập được.
Các giáo-sư xã-hội-học khác như Howard Gardner (1983) và Warren Bennis (1993) tiếp nối
theo sau, đã đề ra những chương-trình giáo-dục về đặc-tính lãnh-đạo và phát triển bộ môn quảntrị-học.
● Lãnh-đạo theo Thuyết Nhóm (Group Theory)
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Trong thập niên 1950, Gibb (1954) định-nghĩa lãnh-đạo là những gì mà vị lãnh-tụ làm cho nhóm
(hay đoàn-thể, tổ-chức) của mình và tạo ảnh-hưởng lên trên những người theo.
Nhóm là một đơn-vị xã-hội, tập hợp từ hai người trở lên, có liên hệ với nhau.
Các cá-nhân này gây ảnh-hưởng lẫn nhau dựa trên một số quy-tắc hay luật-định
để có thể thực hiện các mục-tiêu hay ước-vọng chung của nhóm.
Abraham Maslow (1954) đã đưa ra một hệ-thống về ước muốn (dục-tính) của con người (Hình
208, Bảng cấp-bậc nhu-cầu, Hierarchy of human needs).
● Lãnh-đạo theo Thuyết Trạng-Huống (Contingency Theory)
Thuyết này được đề cao kể từ thập niên 1960 cho đến 1990. Theo giáo-sư Stogdill (1948), một
người không thể trở thành một nhà lãnh-đạo bởi vì người đó có trong mình những đặc-điểm
lãnh-đạo mà bởi vì những tính nết này đã đáp ứng đúng nhu-cầu của người theo qua những sự
liên-hệ thích-ứng và phù-hợp. Hiệu-quả của những sự liên-hệ này được tạo ra trong những tình
cảnh, những trạng-huống mà người lãnh-đạo đang sinh hoạt. Thuyết này mở đường cho các
nghiên cứu tiếp theo về quan-hệ và về bối cảnh giữa lãnh-tụ và người theo, đi sâu vào các chủ đề
tổ-chức-học.
● Lãnh-đạo theo Thuyết Chuyển-Hành (Transactional Leadership)
và Thuyết Chuyển-Thể (Transformational Leadership)
Trong thế-kỷ thứ 21, dưới sự thắng thế của các phong-trào dân-chủ, thuyết Lãnh-đạo chuyểnhành được thực-dụng ra đời. Giáo-sư James MacGregor Burns (1978) cho rằng: chuyển-hành là
một sự đổi chác, có tính cách trao đổi ước muốn giữa người lãnh-đạo (leader) và người theo
(follower). Nó tạo thành một thị-trường có tính kinh-tế hoặc chính-trường có tính chính-trị. Sự
liên-hệ trao đổi này chỉ có tính cách giai-đoạn chứ không bền vững lâu dài. Đó là mối tương
quan lợi-hại (cost-and-benefit) giữa đôi bên, không hơn không kém. Mô hình này được gọi là
Lãnh-đạo Chuyển-hành.
Sự lãnh-đạo (leadership) cần phải vượt qua những lợi lộc, trao đổi mang tính cá-nhân, mà phải
được nâng lên tầm vóc xã-hội. Các học-giả Foster (1986), Peters (1992), Wheatly (1992) đã đề
ra mô-hình lãnh-đạo nhân-bản hơn, dựa vào những điều kiện nhân-sinh, vượt lên trên những ràng
buộc của hệ-thống tổ-chức, để biến người theo cũng có cơ hội để trở thành người lãnh-đạo. Mô
hình này được mệnh danh là Lãnh-đạo Chuyển-Thể.
● Lãnh-đạo theo Thuyết Hợp-Tác (Collaboration Leadership)
Bước sang ngưỡng cửa năm 2000, khái-niệm về hợp-tác lãnh-đạo do giáo-sư Joseph Rost (1994)
chủ trương đã được giới học-giả Âu-Mỹ hoan nghênh. Thuyết này có thể tạo ra những đầu cầu
chính-lược để ảnh-hưởng vào tiến-trình chuyển-hóa và thăng-hoa con người cá-nhân và xã-hội
trong tương lai. Nó sẽ nâng tầm văn-hóa con người lên một trình-độ nhân-phẩm cao độ hơn. Con
người trong tổ-chức là những con người hợp-tác (collaborators). Lãnh-tụ và người theo chỉ là hai
mặt bình-đẳng và bình-quyền với vai trò và trách-nhiệm khác nhau, nhưng không thể phân cắt
trong sự lãnh-đạo.
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Hình 212 : Hình ảnh một số sƣ-phụ về bộ môn lãnh-đạo-học của Âu-Mỹ
Tôi đã giới thiệu về 6 mô-hình lãnh-đạo mà giới học-giả, chuyên-gia về ngành lãnh-đạo-học của
trường sở Mỹ đang vận-dụng. Chúng có tính hàn-lâm, bài bản và giáo-dục. Còn trên phương
diện thực hành thì ra sao? Nhất là hai mô-hình lãnh-đạo chuyển-thể và lãnh-đạo hợp-tác?
Giới tài-phiệt kinh-doanh chưa chắc đã hài lòng bởi lợi-nhuận (profit) của họ sẽ còn ít đi, vì bị
san xẻ, và tiền bạc cũng không còn là món hàng chính-yếu để mặc cả trong mô-hình chuyển-thể
hoặc hợp-tác.
Các tổ-chức chính-trị (chính-đảng) chưa chắc đã an tâm vì quyền bính của đảng phái và vị-thế
đầu đàn, đầu đảng dễ bị lung lay, khó có thể độc-tài độc-đoán trong môi trường sinh hoạt theo
mô-hình hợp-tác và chuyển-thể. Nhưng độc tài hay độc quyền có cưỡng lại được trào lưu tiếnhóa của nhân-loại được hay không, trong thời-đại mới, lại là vấn đề khác!

III.3.3.3.3

Tƣơng Lai của Lãnh-Tụ: Cuối Cùng Vẫn Phải Là Lãnh Đủ!

Lãnh đủ có nghĩa là: nhận lãnh trách-nhiệm của mình một cách đầy đủ. Nếu theo định-nghĩa
như vậy, thực ra, sẽ có điểm tương-đồng giữa vị lãnh-tụ và người theo trên phương diện hànhđộng. Đó là vấn đề chịu trách-nhiệm hay tâm-thức trách-nhiệm. Người lãnh-đạo có vai trò và
trách-nhiệm của người lãnh-đạo. Người theo cũng có vai trò và trách-nhiệm của người theo.
Đặc-biệt dây liên-hệ giữa lãnh-tụ và người theo không cứng nhắc và cố chấp. Nó có thể hoánchuyển theo thời-thế và tùy trường hợp. Nó là một hệ-thống mở với hai chiều qua lại (giao-chỉ).
Lãnh-tụ không có nghĩa là làm đầu đàn suốt đời, mà có lúc phải làm người theo. Và người theo,
sau thời-kỳ thực hành và luyện tập, cũng có thể vươn mình lên để trở thành lãnh-tụ.
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Lãnh-tụ dù có tuyệt hảo mà người theo thuộc hàng dân-trí thấp kém và dân-khí ươn hèn thì cả
nhóm, cả tổ-chức hay ngay cả một đất nước cũng có thể đi vào đường cùn ngỏ kẹt. Còn nếu
lãnh-tụ chỉ bình thường, khả năng hơn trung-bình một chút, trong khi người dân đi theo thuộc
hàng sáng suốt và can đảm vì đã có tâm-thức trách-nhiệm (Hình 165), thì chắc chắn đoàn-thể đó
sẽ khá hơn và dân-tộc đó có cơ tiến lên.
[Ghi-chú: tâm-thức có phần khác với ý-thức. Ý-thức thuộc về thông-minh suy-lý (tính, rational
intelligence, RI, Tiết III.2.5.3). Tâm-thức thuộc về thông-minh tinh-thần (tang, spiritual
intelligence, SI, Tiết III.2.5.5.5)].
Thay vì ỷ lại vào lãnh-tụ tài ba, siêu quần bạt chúng; thay vì dựa vào tổ-chức lãnh-đạo kiêncường đầy quyền-lực; thay vì mù quáng tin vào giáo-điều của tư-tưởng đã lỗi thời; con người đã
tiến tới giai-đoạn cần ý-thức được khái-niệm lãnh đủ của từng cá-nhân mình.
Có nghĩa là:
chính ta phải tự làm lãnh-tụ cho chính bản thân mình (lãnh-đạo tự thân)
sau thời kỳ trau dồi đại-học 21 (đại-học chi đạo).

III.3.3.3.4

Bài Học Cụ Thể của Socrates và Mạnh-Tử

Socrates (Σωκράτης, -469 đến -399) là bậc học-giả (scholar) uyên thâm, vị thầy dạy triết-học
đầu tiên cho công-dân xứ Hy-lạp, tạo thành nền tảng cho văn-minh Tây-phương phát triển một
cách khởi-nguyên. Socrates đã đưa ra mẩu người triết-gia (philosopher, con người yêu thích sự
khôn ngoan) để làm lãnh-đạo cho xã-hội và đất nước.
Mạnh-Tử (孟子, -372 đến -289) là bậc hành-giả (practitioner) và là vị thầy hùng-biện lừng danh
trong thời đại loạn lạc triền miên vào thời Xuân-Thu Chiến-Quốc (-722 đến -222). Mạnh-Tử theo
trường phái Khổng-học, thuộc nền văn-minh trung-nguyên của phương Đông, và cả đời đi chu
du thiên-hạ để rao giảng mẩu người quân-tử (君子), hầu kiến tạo một xã-hội nhân-nghĩa (仁義)
cho thiên-hạ được thái-bình.
Hai vị thầy này có thể làm đại-biểu cho hai học-phái Tây và Đông về nghệ- thuật lãnh-đạo.
Hành-động cụ thể của Socrates và Mạnh-Tử là những bài học về sự lãnh-đạo đáng trân trọng cho
hậu-thế.

21

đại học theo nghĩa trong đại học chi đạo của Khổng-nho. Đại học là học những quan niệm to lớn (macrovìew),
cải sửa xã hội, chứ không phải học để lấy học vị như ngày nay (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ). Khổng đặt tên là người
quân tử. Ngày nay, nhiều người có học vị cao và mang tính chuyên môn trong trường sở, nhưng suy nghĩ và
hành động thiển cận (microview), chỉ lo biết cho cái tôi tiểu-ngã, vị kỷ của mình nên được Khổng-nho gọi là kẻ
tiểu nhân. Tiểu nhân cũng là sự cần thiết cho cuộc sống, nhưng theo Khổng, cần phải vượt lên giá trị cao hơn
trong nếp sống xã hội. Theo đại-học là để thấy rõ hơn trách nhiệm xã hội của mình.
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● Socrates Đã Ảnh-Hƣởng Gì Đến Đại-Học?

Hình 213 : Socrates trƣớc giờ uống thuốc độc tự-vận
[Ðây là bức tranh vẽ của họa sĩ ngƣời Pháp Jacques-Louis David (1748-1825),
với tựa đề The Death of Socrates (1787), hiện tranh thuộc Metropolitan Museum of Art ở New York]
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/david/socrates.jpg

Socrates (-469 đến -399) giống Khổng-Tử (-551 đến -478) và các bậc Thầy vĩ đại khác là không
viết sách, mà người viết thường là các đại đệ-tử, thí dụ: Socrates đã có Plato rồi đến Aristotles;
Khổng-Tử đã có Tăng-Săm, truyền đến Mạnh-Tử; Tất-đạt-đa đã có A-nan và Ca-diếp; Jesus đã
có Mark, Mathew, Luke và John. Các vị thầy đều biết hễ viết thì rất dễ bị vướng, bởi vì ‘ý tại
ngôn ngoại’ (ý tưởng ở bên ngoài lời nói): câu văn, lời nói chỉ là phương tiện để diễn đạt tưtưởng. Tư-tưởng có tính chất thần và thần thì vô phương, nghĩa là không bị ràng buộc, bám víu,
hoặc trụ vào một phương hướng, phương tiện nào. Nhưng nếu không nói, không viết thì làm sao
thông đạt và giao truyền lại cho người kế tục và giáo-hóa quần chúng!
Lẽ dĩ nhiên, các vị thầy có thể sử dụng phương pháp tâm truyền (một dạy một), không cần dùng
tới ngôn-ngữ và sách vở; tuy nhiên, tâm truyền rất dễ trở thành thất truyền. (Ngay cả khi viết
sách để lại mà còn bị ‘tam sao thất bổn’, ba lần chép lại thì mất luôn bản chánh, huống chi bằng
lời nói, lọt vào tai này thoát ra tai kia). Do đó, các bậc thầy thời xưa luôn luôn giữ ý, chỉ truyền
lại qua cách giảng dạy bằng lời nói cho học trò, và học trò sẽ viết thành sách vở để quảng-bá cho
mai hậu. Hầu hết các khái-niệm, học-thuyết, đạo-đức, tri-thức, sư-phạm và phương-pháp-luận
tiến hành của Socrates đều đã được Plato (-428 đến -348) và Aristotle (-384 đến -322) viết lại
cho các đời sau.
Trong cuộc đời của một người, một mặt: điều quý giá và quan trọng nhất là mạng sống (nhânmạng) của chính bản thân mình; mặt khác: giá-trị và ý-nghĩa của cuộc đời là những gì mà người
đó đóng góp và cống hiến cho tha-nhân cùng xã-hội, góp vào sự tiến-hóa chung của nhân-loại.

Page 32 of 61
Sự chọn lựa chọn-một-bỏ-một (chọn giá trị, bỏ mạng sống) không phải là một quyết-định dễ
dàng cho chúng ta. Socrates đã chọn cái chết để bảo-vệ cho những giá-trị sống mà ông đã trao
truyền lại cho các môn đồ. Những giá-trị về dân-chủ và đạo-lý mà ông chủ-trương và đem ra
giảng dạy cho đệ-tử, đã đi ngược lại quyền-lực và quyền-lợi của giới cầm quyền đương thời.
Socrates cho rằng, xã- hội cần đến sự đóng góp của những nhà lãnh-đạo mang tính triết-gia, đầy
đủ sự khôn ngoan và hiểu biết (tri-thức) hầu mang đến sự công-bằng và đóng góp của mọi côngdân trong xã-hội. Lý tưởng của Socrates khơi nguồn cho khái niệm Πολιτεία (Politeía), có nghĩa
là cách cai-quản của nhà nước (khi chuyển qua tiếng Latin, politeía trở thành res publica có
nghĩa là công-vụ; và khi chuyển ra tiếng Anh, nó trở thành the Republic).
The Republic (Nền Cộng-Hòa) là tựa đề của quyển sách về chính-trị-học tiên-khởi cho nền dânchủ của Tây-phương do Plato, đệ-tử chân-truyền của Socrates, sáng-tác theo chủ trương của thầy
Socrates. Các nhà lập thuyết hoặc lý-thuyết-gia về dân-chủ của Âu-châu trong thế-kỷ 17 đều bị
ảnh-hưởng bởi triết-học của Plato-Socrates (Tiết III.1.2.1). Nghệ-thuật cai-quản của nhà nước
trong các quốc-gia theo nền cộng-hòa có khác nhau, nhưng chúng đều có chung một lý-tưởng là
phục-vụ cho người dân.
Lý-tưởng về một nền dân-chủ mang tính cộng-hòa theo Socrates đã không phù hợp với các tay
lãnh-tụ đương thời. Chúng bắt tội ông và xử ông phải uống thuốc độc chết. Không khó lắm cho
ông thoát chạy đi nơi khác, nhưng ông đã chọn con đường ở lại, chịu chết, để bảo-vệ cho sự
khôn-ngoan và đạo-lý, và làm gương cho hậu-thế 22, Hình 213. Đây chính là con đường học lớn
(đại-học chi đạo, 大 學 之 道 ), cụ thể đáng trân trọng về bài học vô úy (đức-hạnh không sợ như
theo thuyết Phật-học) của thầy Socrates.
Xét ra, ý nghĩa của philosophy (υιλοσουία, philosophia, triết-học), với philo là tính yêu thích và
sophia là sự khôn-ngoan, không phải là những lý thuyết suông mà chính là lối sống theo chủtrương và trách-nhiệm của chính tự thân mình (lãnh đủ). Socrates đã tụ năm tụ ba với những
người theo học ở ông (môn đồ cùng học, cùng bàn luận với ông). Họ có cùng một sở thích mến
chuộng về sự học biết tròn đầy cho cá-nhân và xã-hội; thời đó người ta gọi là academia có nghĩa
là học-hội (có thể tụ-hội để học hỏi bất cứ ở chỗ nào thuận lợi), và thời nay nơi tụ-tập đã biến
thành học-viện, trường đại-học, trường-sở và hàn-lâm với đủ loại cấp bằng và học-vị. Và con
người về sau này đã lãng quên ý nghĩa uyên-nguyên của cái học chu-tri (tròn đầy) để làm người
mà chỉ còn chú tâm đến các học-vị để kiếm miếng cơm manh áo và thế đứng trong xã-hội, dễ
dàng biến thành con vật kinh-tế.
● Lãnh-đạo Châu Âu sau Thời Socrates-Plato-Aristotle
Tiếp nối hai vị thầy Socrates và Plato, Aristotle (-384 đến -322) đã được giới lãnh-đạo Hy-lạp
trọng dụng. Ông là thầy dạy học cho con cái của dòng dõi quý tộc và các lãnh-tụ đương thời,
đặc-biệt là hoàng-tử Alexander (-356 đến -323). Chính hoàng-đế Alexander the Great đã hấp thụ
nền giáo-dục triết-lý Hy-lạp để tiến hành những cuộc chiến tranh bành trướng, mang tính đếquốc, lan tràn lên châu Âu và sang tận Ấn-độ của châu Á.

22

http://plato.stanford.edu/entries/socrates/
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Lịch-sử phát triển châu Âu là tính thăng trầm (hay thịnh suy) của các đế-quốc qua mô-thức lãnhđạo với những vị lãnh-tụ quân-chủ háo thắng, luôn mang mộng thực-dân để gồm thâu thiên-hạ
dưới trướng quyền-lực của mình (Khúc III.1.3.9.3). Từ Hy-lạp với Đại-đế Alexander chuyển
sang La-mã với các vị hoàng-đế César tung hoành, rồi truyền sang các đế-quốc Pháp, Anh, Tâyban-nha, Bồ-đào-nha, Hà-lan .... mang kinh hoàng đến các thuộc-địa châu Phi, Á, Ả-rập, MỹLatin, và ngay cả trong lòng châu Âu với những cuộc thế-chiến đầy tang tóc.
Các bài học chiến-tranh này xuyên qua hai ngàn năm đã được giới lãnh-đạo Âu-châu lĩnh-hội.
Chiến-tranh đến từ nhiều lý do, xa lẫn gần; nhưng một trong những nguyên-nhân chính-yếu như
Socrates và Plato thường nhấn mạnh: đó là sự thiếu vắng một khuôn đạo-lý (ethics) làm người
khôn ngoan và một nền chính-trị cộng-hòa (republic) trong việc cai-quản đất nước (state
governance) để có thể tránh khỏi các vấn-nạn do vua chúa (trong các thời-kỳ quân-chủ) tạo nên.
Cách-mạng Anh và Pháp trong thế-kỷ 18, Thế-kỷ của Ánh-sáng (Siècle des Lumières), đã là tia
hy vọng đem quan-điểm cộng-hòa làm căn bản đến cho các thể-chế dân-chủ 23 sau này.
Và hiện nay, mô-hình đức-lý (ethics) và nền cộng-hòa (republic) của Socrates-Plato đã được các
công-dân toàn vùng châu Âu thể hiện một cách dân-chủ và hiệu-năng qua chính sách Liên-Âu
(Liên-hiệp Âu-châu) trong thế-kỷ 21 này. Lãnh nhận trách-nhiệm của mình một cách đầy đủ
(lãnh đủ), Socrates đã cống-hiến và lựa chọn sinh-lộ cho nền văn-minh Hy-La (Hy-lạp và La-mã)
mà nó cũng đã khơi nguồn cho các nền văn-minh châu Âu sau này, qua sự lựa chọn của chén
thuốc độc trên tay để chống lại bạo-quyền (Hình 213).
● Mạnh-Tử Đã Liên-Hệ Ra Sao Đến Nền Cộng-Hoà [

, Republic]?

Theo giáo-trình tóm lược của Khổng-học về đại-học:
Đại học chi đạo: tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ƣ chí thiện .
Cách vật trí tri, thành ý chính tâm .
Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ .
(Phụ-Lục VI, bài Đại-học).
Nội-dung của 3 câu trên bao gồm mục-đích, phương-pháp và chương-trình giáo-dục của
Khổng-Tử. Hiện nay, mục-đích của đại-học sau hơn 2500 năm thăng trầm, vẫn còn là một lýtưởng cho loài người theo đuổi. Mạnh-Tử ( 孟子 -372 đến -289) là người nước Lỗ, học trò đời
thứ ba của Khổng-Tử, đã hấp thụ nền giáo dục chân truyền của Khổng-học về đạo làm người,
nên ông đã hiến trọn cuộc đời, bôn ba chu du cùng khắp các nước chư hầu chung quanh (Tề,
Đằng, Ngụy, Lương ...) để rao giảng truyền bá và mưu tìm cải cách xã-hội đương thời.
Cùng chung mục đích cải tạo xã-hội, Khổng-Tử đã chủ trương khôi phục lại mô-hình cai trị
phong-kiến của triều-đại Nhà Châu đang trên đà mạt vận. Khác với thầy mình, Mạnh-Tử lại đi đề
cao giá-trị của người dân hay giới bị trị như một chương trình chính trị cụ thể. Ông lý luận về sự

23

Cuộc cách-mạng dân-chủ tại nước Anh (1600- 1800)
http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=7497
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lợi-hại (cost-and-benefit analysis) của mục-tiêu trị nước qua việc vận-dụng chính-sách nhânnghĩa với các tay vua chúa như sau:
Nhà vua hà tất nói đến lợi, chỉ nói nhân nghĩa mà thôi. Nếu vua xướng lên mà nói rằng
làm thế nào lợi cho nước ta, thì quan đại phu cũng bắt chước mà nói rằng
làm thế nào lợi cho nhà ta, kẻ sĩ và thứ dân cũng nói rằng làm thế nào lợi cho thân ta,
kẻ trên người dưới ai nấy tranh nhau về lợi thì nước nguy mất!

[Khổng Môn Liệt Truyện, VNCH 1973, tr. 54]
Mạnh-Tử bàn tiếp theo về tính hiệu-quả (effectiveness) của con đường nhân-nghĩa:
nhân nghĩa tuy không nói đến lợi, nhưng kỳ thực là cái lợi rất lớn, vì mọi người
ở với nhau trong xã-hội, ai cũng đem lòng lo lợi chung trước mà lợi riêng sau, thì
trên dưới hòa thuận, thiên hạ hưởng cái hạnh phúc thanh bình.

[sđd, tr. 55]
và đưa ra một quan-niệm xã-hội cũng như chủ-trương cách-mạng táo bạo vào thời bấy giờ. Đó
là:
dân là quý, xã tắc là thứ, vua là khinh
(khinh đây có nghĩa là nhẹ chứ không phải là khinh bỉ)
[sđd, tr. 57]
Nếu giới lãnh-đạo đương thời nghe theo thì có thể dẫn đến một mô-thức cai trị theo đường lối
quân-chủ lập-hiến đầu tiên cho lịch-sử nhân-loại. Việc quý trọng người dân như một mục-tiêu để
phục-vụ cho đại cuộc cai-quản đất nước cũng chính là cơ-sở để tạo nên tiền-đề pháp-trị của một
thể chế chính-trị cộng-hòa. Rất tiếc thời cơ chưa tới! Phải đợi đến hơn hai nghìn năm sau, thế-kỷ
20, Tôn-Dật-Tiên (1866-1925) mới đặt được viên đá cộng-hòa đầu tiên cho đất trung-nguyên
(Tiết III.1.4.9: Cách mạng Dân-quốc).
Mạnh-Tử, cũng như Socrates, tuy không thành công trong đời mình nhưng đã để lại những bài
học quý giá về phong-cách lãnh-đạo qua học-thuyết cũng như thái-độ sống cho hậu-thế. Lời căn
dặn của Mạnh-Tử vẫn còn văng vẳng đâu đây:
... Cho nên thành quách không kiên cố, binh khí không đầy đủ, không phải là điều
tai ương của quốc gia; ruộng đất không khai khẩn, của cải không tích tụ,
chưa phải là sự tổn hại của quốc gia, mà chỉ bởi người ở địa vị trên không có lễ tiết,
người ở địa vị dưới không có học vấn, rồi bọn loạn dân thừa cơ dấy lên,
nước tất sẽ mất trong sớm tối!

[sđd, tr. 58]
như nhắc nhở đến một số quốc gia độc-tài và tham nhũng còn sót lại trên trái đất trong thế-kỷ 21
này.

□
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BỐN : NGHỆ-THUẬT VÀ KỸ-NĂNG LÃNH-ĐẠO
[Tiết III.3.3.4 theo sách VHLG?]

Thế-giới của thế-kỷ 21 là một môi-trường đa-cực và đa-quyền. Ước vọng thiên-hạ thái- bình của
nhân-loại từ ngàn xưa đến nay, tuy được viễn-kiến (vision) như một sự tiến-hóa của con người,
nhưng làm thế nào để có khả-năng (competency) hiện thực được mục-tiêu thái-bình này, đặt
thành nhiều chủ-đề nghiên cứu cho nghệ-thuật và khả-năng lãnh-đạo.
Các thuật lãnh-đạo, từ thấp đến cao, từ đơn-giản đến phức-tạp, đã hiện-hữu trong xã-hội như sự
phát-minh ra cách viết con số từ 1 đến 9 trong toán-học của văn-minh Á-rập. Con số càng lớn thì
sự quan sát càng nhiều vì bản chất của sự việc chứa nhiều góc cạnh của vấn đề hơn. Thí dụ, ý
nghĩa của số 3 là có 3 góc, số 6 chứa 6 góc, vân vân, xem Hình 214 cho các con số khác. Và số
lượng (quantity) hiện-hữu của vật/việc là sự kết-hợp của 9 con số đơn này qua bốn phép toán
cộng-trừ-nhân-chia trong số-học (algebra).

Hình 214 : Ý-nghĩa các ký-hiệu số-học của Á-rập và Ấn-độ
Trong phép phân-tích số lượng theo hệ-thống thập-phân 24 này có đến 10 con số và con số không
đã giữ một vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong việc đo đếm, tùy theo vị thế của nó đối với các
con số kia. Ký-hiệu của số không là một vòng tròn, giống như hình ảnh của con rắn-cắn-đuôi,
nên không có góc cạnh, so với các ký-hiệu khác (Hình 214, theo văn-minh Ấn-độ). Số không
vừa là có (hữu) vừa là không (vô). Không trong ngũ-giác (thấy, nghe, sờ, ngửi, nếm), nhưng lại
có trong ý-nghĩ và tư-tưởng. Đứng một mình, số không đại-diện cho không có gì cả (ngoại trừ
dùng trong hệ-thống nhị-phân 25), nhưng đứng chung đằng sau bất cứ con số nào khác thì ýnghĩa của nó càng làm tăng thêm số lượng; thí dụ: số 30, 200, 500, 8000, 100000 vân vân (biến
thành các hàng chục, trăm, ngàn, vạn, ức, triệu, tỉ, trỉ ...).
Lãnh-đạo-học là học về con số không, và các bộ môn học khác cho văn-kinh-chính-giáo là học
về các con số khác. Nghệ-thuật và kỹ-năng trong lãnh-đạo-học là những phương pháp kết-hợp
(tụ) hoặc giải-trừ (tán) như bốn phép toán căn-bản cộng-trừ-nhân-chia để biến các sự việc/vật

24

thập-phân

25

nhị-phân
chỉ gồm có 2 con số: 0 và 1. Hai hệ-thống đếm số thập-phân và nhị-phân có thể
được hoán-chuyển để diễn tả một số lượng.

gồm có 10 con số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9; có thể hoán-chuyển ra nhị-phân.
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trong xã-hội loài người trở thành nhân-tính hơn. Xem lại Hình 165 và Hình 170 về Tổ-chức cánhân (Khúc III.2.4.3.3) và Tổ-chức Xã-hội (Khúc III.2.4.3.4).
Phạm-trù của sự lãnh-đạo gồm hai nhân-tố tương x(ứng): một là vị lãnh-đạo (leader), thông
thường ta gọi là lãnh-tụ, và hai là vị phục-tùng (follower). Trong một tổ-chức: lãnh-tụ có thể là
một hoặc nhiều người, phục-tùng thường gồm hai người trở lên, số người phục-tùng cần phải
đông hơn số người lãnh-tụ. Dựa trên cấu-hình tổ-chức (organizational paradigm): cương-vị của
người/nhóm lãnh-tụ và người/nhóm phục-tùng sẽ đưa đến những tư/vị-thế (positions), vai-trò
(roles), trách-nhiệm (responsibilities) và chương-trình hành-động (programs, tasks) khác nhau;
và sự hoán-chuyển của cương-vị sẽ mang đến những mô-thức lãnh-đạo khác nhau (xem lại Khúc
III.3.3.3.2).
Trên bình-diện học-thuật và lý-thuyết về lãnh-đạo-học của con người, từ thế-kỷ thứ 3 trước
công-nguyên cho đến thế-kỷ thứ 17 sau công-nguyên, cương-vị của lãnh-tụ và các người phụctùng là trên-dưới (trên là lãnh-tụ và dưới là phục-tùng); và đây là đặc-điểm của mô-hình và chủnghĩa quân-chủ. Sau thế-kỷ 17 cho đến nay, tầm nhìn về cương-vị giữa lãnh-tụ và phục-tùng đã
trở thành phải-trái, hay còn gọi là tả-hữu 26 (cần lưu-ý: phải/trái hiểu theo nghĩa vị-thế, bên phải
và bên trái, chứ không có nghĩa là đúng hay sai); và đây là đặc-điểm của mô-hình và chủ-nghĩa
dân-chủ.
Trên bình-diện hiện-thực và thực-tế, hai mặt sinh-hoạt về chính-trị và kinh-tế trong xã-hội loài
người đã có nhiều hậu-quả được thay đổi một cách thành tựu và lớn lao, từ cấu-hình quân-chủ
sang dân-chủ. Các cuộc cách-mạng về chính-trị của Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Nga, Hoa .... là bằng
chứng hiển nhiên trong lịch-sử. Tuy nhiên, trong thế-kỷ thứ 21, các thay đổi về mô-hình và
chính-sách kinh-tế trên toàn cầu, một lần nữa, cần phải được thay đổi nhiều hơn nữa để phù hợp
với sự tiến-hóa của nhân-loại trong thiên niên-kỷ thứ ba. Các sự thay đổi này có thể bắt đầu bằng
những nhận-thức mới trong nghệ-thuật và kỹ-năng lãnh-đạo.

III.3.3.4.1

Lãnh-tụ [Leader] khác với vị Quản-lý [Manager]

Lãnh-tụ và vị quản-lý : hai từ này thường được dùng và hiểu một cách lẫn lộn, nhưng thật ra ý
nghĩa của chúng khác biệt nhau khi căn nguyên được đặt vào nhân hay quả, tức là trong tiến
trình diễn-biến của sự việc. Sự phân biệt một cách thông dụng theo trường-qui là: lãnh-tụ là
người làm đúng việc, còn vị quản-lý hay quản-trị-viên là người làm việc giỏi 27. Cả hai giống
nhau vì đều là hành-giả (practitioner), con người của hành-động, của sự làm việc; nhưng khác
nhau ở chỗ làm đúng việc (đối với vị lãnh-tụ) hay làm việc giỏi (đối với vị quản-lý).
Giá-trị của đúng và giỏi rất khác nhau. Đúng việc và sai việc là vấn đề tương-đối, tùy thuộc vào
hai khung qui-chiếu có giá-trị nội-tại 28 khác nhau, bởi vì nguyên-nhân làm việc khác nhau. Và
làm việc giỏi hay làm việc dở là do khả-năng hiện-thực, trên cùng một tiêu-chuẩn, trong cùng

26

27

28

Đặt định tả (bên trái) và hữu (bên phải) cho giới lãnh-tụ và giới phục-tùng có tính cách giả-định, chứ
không quyết-đoán. Do đó, vị-thế của họ có thể được hoán-chuyển theo cách nhìn và khung thời-gian.
Managers are people who do things right and leaders are people who do right thing
(Bennis and Nanus, 1985, p.21).
Xem lại Khúc III.2.4.3.2 về Giá-trị nội-tại và Giá-trị vận-dụng.
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một khung qui-chiếu, nên có thể đem đến hai giá-trị vận-dụng khác nhau, đưa đến hậu-quả công
việc khác nhau.
Lãnh-tụ đặt đúng việc đúng hướng, nhưng vẫn không/chưa có thể đạt được kết-quả tốt vì khảnăng hiện-thực yếu kém. Lãnh-tụ thuộc về tâm, quản-lý thuộc về tài. Tâm có thể tạo ra thế và tài
có thể dựng thành lực. Lịch-sử thường cho thấy các nghịch cảnh của các vị lãnh-đạo trong những
trường hợp lực bất tòng tâm (khả-năng theo không kịp viễn-kiến).
● Thí dụ lịch-sử : Lê Lợi vi quân – Nguyễn Trãi vi thần
Trong thời-kỳ kháng-chiến chống giặc Minh (1407-1427) để giành lại độc-lập cho đất nước ĐạiViệt, lãnh-tụ Lê Lợi (1385-1433) và nhóm thân cận của ông đã làm đúng việc đúng hướng, đó là
đứng lên nổi dậy kêu gọi toàn dân chống lại ách Bắc-thuộc, và không trọng vọng theo con đường
của nhà Hậu Trần (1407-1413). Ở giai-đoạn đầu, tuy cả nhóm Lê Lợi có được một viễn-kiến
đúng đắn, thích hợp với lòng dân, nhưng thường luôn gặp phải nhiều thất bại vì thiếu khả-năng
tổ-chức và hiện-thực trên đường hành-động.
Trong khi ấy, vị anh hùng dân-tộc tài ba là Nguyễn Trãi (1380-1442) cũng nổi lên chống giặc
Minh cùng với con cháu nhà Hậu Trần là Trần Nguyên Hãn (?-1429) với ước vọng khôi phục lại
các triều-đại cũ (Nhà Trần:1225-1400 hoặc Nhà Hồ: 1400-1407). Nguyễn Trãi tuy là người có
tâm huyết và khả-năng xiêu quần bạt chúng, nhưng vẫn thiếu một định-hướng cao cả như của Lê
Lợi. Cho đến năm 1420, khi Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn đổi hướng theo phò Lê Lợi thì đại
cuộc mới tạo thành một lũy-lực mới (viễn-kiến của Lê Lợi tổng hợp với khả-năng hiện-thực của
Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn) đã đem tới thành công đuổi được giặc. Do đó, trong dân gian
mới truyền tụng câu Lê Lợi vi quân (quân giữ vị thế lãnh-đạo) và Nguyễn Trãi vi thần 29 (thần
giữ vị thế quản-lý, theo thuật-ngữ ngày nay) để thể hiện cho thế-lực cách-mạng, thiết lập nên
Nhà Lê (1427-1788) sau này.
Tóm lại, vai-trò của người quản-lý hay giám-đốc (hay vi thần như thí dụ về Lê Lợi và Nguyễn
Trãi bên trên) cho công việc hay dự-trình trở thành vô cùng quan trọng trong các công-tác xãhội, đủ cả trên bốn bình-diện văn-kinh-chính-giáo. Công-tác quản-lý dựa trên khả-năng hiệnthực là những chủ-đề nghiên-cứu rất sinh-động trong các bộ môn lãnh-đạo-học của Tây-phương,
kể từ sau thế-chiến thứ hai trong thế-kỷ 20 cho đến nay.
● Vai-trò của ngƣời quản-lý (hay quản-trị-viên)
Người quản-lý là người giữ vai trò thực hiện đường lối bằng cách áp dụng toàn bộ sách-lược mà
tổ-chức đã giao phó để có thể đạt được những mục-tiêu được lãnh-tụ đề ra. [Ghi-chú: trong nhiều
tổ-chức, nhất là trong các sinh hoạt kinh-thương, người lãnh-tụ (leader) cũng là vị quản-lý
(manager) của tổ-chức luôn].
Vai-trò (roles) của Quản-trị-viên
bao gồm bốn trách-nhiệm lớn (responsibilities) như sau:
1. Qui-hoạch
(Planning)
2. Tổ-chức
(Organizing)
29

Theo sử sách, người giữ vị thế cao nhất trong triều dưới quyền vua Lê Lợi là Trần Nguyên Hãn, còn
Nguyễn Trãi tuy vai vế thấp hơn nhưng là mưu sĩ và quân sư cho toàn bộ sách lược đấu tranh và xây
dựng (Trần Trọng Kim, 1971).
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3. Hướng-dẫn
(Leading)
4. Kiểm-soát
(Controlling)
Bốn nhiệm-vụ lớn của người quản-lý đã nêu ở trên, thường được áp dụng trong mọi bình diện
sinh-hoạt văn-kinh-chính-giáo của xã-hội, như nhà thờ/nhà chùa (văn), nhà sản-xuất (kinh), nhà
nước (chính) và nhà trường (giáo). Và danh xưng hay tên gọi của các vị quản-lý cũng được sửdụng khác nhau, dựa trên môi-trường sinh-hoạt đặc-biệt hoặc cường-độ tổ-chức cao thấp của
đơn-vị tổ-chức. Thí dụ: mục-sư (trong nhà thờ), giám-đốc (trong công-ty), bộ-trưởng (trong
chính-phủ), viện-trưởng/hiệu-trưởng (trong trường học). Mục-sư, giám-đốc, bộ-trưởng và hiệutrưởng đều giữ cương-vị của một quản-trị-viên.
Trong mỗi nhiệm-vụ, quản-trị-viên lại chia trách-nhiệm đó thành nhiều công-tác (tasks) lớn nhỏ
khác nhau để thích hợp với từng giai-đoạn trong toàn bộ tiến trình thực hiện mà ta gọi nó là ngắn
hạn (hay đoãn-kỳ, short-run) hoặc dài hạn (hay trường-kỳ, long-run). Ngắn hạn và dài hạn
quyện lẫn vào nhau theo một hệ thống thời-gian trong cùng một sách-lược (strategy) hiện-thực.
Sách-lược là một diễn-tiến toàn phần bao trùm trên nhiều mưu-lược (hay mưu-thuật, mưu-kế,
tactics); và mưu-lược/thuật lo cho từng phần công-tác khác nhau.
Lịch-sử lãnh-đạo của nhân-loại còn để lại nhiều sách vở về mưu-thuật. Bên Đông-phương
thường hay nghe về tam-thập-lục-kế (36 mưu-kế) 30 hoặc Tôn-Ngô binh-pháp (hay Binh-pháp
Tôn-Tử, năm -512) vào thời Xuân-Thu Chiến-quốc khi các xứ nhỏ trong vùng trung-nguyên
(nay thuộc Trung-quốc) giành dân cướp đất, mưu chiếm lẫn nhau; các sách này được dùng trong
bộ môn quân-sự-học. Bên Tây-phương thường ưa chuộng cuốn sách Il Principe (The Prince,
Quân-Vương) do triết-gia Niccolò Machiavelli (1469-1527) của xứ Italy để dùng dạy cho giới
lãnh-đạo về các thủ-đoạn trong bộ môn chính-trị-học. Các sách cổ về mưu-thuật Đông-Tây kể
trên vẫn còn được sử-dụng cho đến ngày nay, và lại được vận-dụng vào môi-trường sinh-hoạt
cạnh tranh trong thương-trường kinh-doanh nữa!
Trong lãnh-đạo-học, hai khả-năng hiện-thực (competency) thường được nhấn mạnh trong môitrường quản-lý là khả-năng gây ảnh-hưởng (influence) và khả-năng tạo liên-hệ (interpersonal
skills), như đã được giới-thiệu trong Khúc III.3.3.1.1; nhưng khoa-học quản-lý lại thường xem
nhẹ mục-đích ở đời (life goals) và nhân-phẩm con người (human dignity) vì chúng thuộc về
phần viễn-kiến (vision) 31.
Đây là một phần lý-do để giải thích nhiều hiện-tượng xã-hội xuống dốc vào cuối thế-kỷ 20. Theo
chủ-nghĩa thực-dụng của tư-bản (Tây-Âu và Mỹ 32) trước năm 1975, nhiều quốc-gia tiền-tiến
trên thế-giới đã dùng kinh-tế thị-trường để có thể mang phúc-lợi đến cho người dân thuộc nửa
bán thế-kỷ 20, nhưng lại tỏ ra rất bối rối trong giai đoạn toàn-cầu-hóa sau năm 2000 trong thế-kỷ
21. Trong khi ấy, chủ-nghĩa quốc-tế cộng-sản tuy đã bị phá sản tại Nga và Đông-Âu (1991)
nhưng vẫn còn lây lất tại Á-châu với Trung-cộng, Hàn-cộng và Việt-cộng.
30

31

32

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n1ntntn31n343tq83a3q3m3237nvn2n&
AspxAutoDetectCookieSupport=1
Tôi dùng nhiều danh từ trong các đoạn văn trên bằng Anh-ngữ và viết đậm để nhấn mạnh các thuậtngữ về lãnh-đạo-học theo bài bản trường sở của Âu-Mỹ, để bạn đọc dễ bề đối chiếu.
Corporate Scandal Sheet về các sinh hoạt mất nhân-phẩm và vô đạo-lý của giới tài-phiệt và giám-đốc
các đại công-ty của Mỹ trong môi trường kinh-thương (Penelope Patsuris, 2002)
Nguồn http://www.forbes.com/2002/07/25/accountingtracker.html
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Chúng trở nên ngày càng biến chất sầu thảm tại Trung-cộng 33 dù đã nhập-cảng được nhiều khảnăng hiện-thực về kinh-thương của Tây-phương.
Căn gốc của cuộc khủng-hoảng kinh-tế toàn cầu vào cuối thế-kỷ 20 kéo dài cho đến qua thế-kỷ
21 được bắt nguồn từ hai quan-điểm còn thiếu sót về lãnh-đạo-học. Thứ nhất là, sự thiếu vắng
một cấu-hình mới về nghệ-thuật và kỹ-năng lãnh-đạo cho diễn-biến toàn-cầu-hóa (globalization
leadership paradigm), Khúc III.3.3.4.2. Và thứ hai là, sự thiếu phối-hợp giữa tính viễn-kiến
(vision) và tính hiện-thực (competency). Đó là tính nhất-quán (integrity) để có thể nối kết viễnkiến và hiện-thực trong sự lãnh-đạo (leadership) lại làm một.
Giai-đoạn toàn-cầu-hóa kể từ thế-kỷ 21 trở đi cần đến một viễn-kiến giúp cho con người sống
nên người hơn, chứ không phải làm cho con người này giàu mạnh hơn để có thể khống chế con
người khác đang thất thế và yếu đuối. Toàn-cầu ngoài nghĩa đen là trái đất tròn, cũng còn có
nghĩa bóng là sự hoàn-toàn hay hoàn-hảo hơn cho vận-mạng của nhân-loại.
Tính nhất-quán là nghệ-thuật và kỹ-năng lãnh-đạo cho tương-lai của các thế-kỷ tiếp theo trong
thiên niên-kỷ thứ ba. Các chủ-đề về nhất-quán cần chú trọng nghiên-cứu nhiều hơn nữa vào mụcđích ở đời và nhân-phẩm con người 34 để đem nhân-loại đến một trình độ tiến-hóa cao độ hơn.
Với định-nghĩa tóm gọn của Việt-học trong Khúc III.3.3.1.1:
Lãnh-đạo-học là môn học về các cách tạo, gây, đạt và giữ :
1. nghệ-thuật tạo sự liên-hệ,
2. kỹ-năng gây ra ảnh-hưởng,
3. để đạt được mục-đích ở đời, mà
4. phải giữ được nhân-phẩm cho con người.
thì các vai-trò (roles) của vị lãnh-đạo (hay lãnh-tụ) thường được nhấn mạnh vào điểm 3 (đạt
được mục-đích ở đời) và 4 (giữ được nhân-phẩm cho con người), trong khi vai trò của vị quản-lý
(hay quản-trị-viên) lại nhấn nhiều vào điểm 1 (nghệ-thuật tạo liên-hệ) và 2 (kỹ-năng gây ảnhhưởng).
Trong tiến trình thực-hiện, vai-trò lãnh-đạo đòi hỏi nhiều liên-hệ đến sự thông-minh của con
người (Tiết III.2.5.2). Điểm 1 và 2 cần đến sự thông-minh suy-lý (Rational Intelligence, RI, tính,
Tiết III.2.5.3) và sự thông-minh cảm-xúc (Emotional Intelligence, EI, tình, Tiết III.2.5.4). Điểm
3 và 4 nhờ đến sự thông-minh tinh-thần (Spiritual Intellgence, SI, tang, Tiết III.2.5.5). Lãnh-tụ
và quản-lý trong tương-lai đều rất cần đến cả 3 loại thông-minh vì đây là sự phối-hợp của hai nền
khoa-học Tây-phương và đạo-học Đông-phương (Mục III.2.5 về Tình-tính-tang).

33

Kinh-tế thị-trường theo định-hướng xã-hội chủ-nghĩa chỉ là chiêu-bài của Trung-cộng trong việc
thực-hiện sản-xuất và tiêu-thụ mà bỏ đi khâu phân-phối khiến tạo ra tham-nhũng và đào sâu hố cách
biệt giàu-nghèo thành tệ-trạng cho xã-hội trong nước, và trở thành đe dọa cho lân-bang và nền hòabình thế-giới. (Xem Mục III.3.1 về Con đường Kinh-tế Thị-trường và hai Phụ-Lục VIII & IX).

34

Chữ nhân
trong nhân-phẩm (nghĩa là sự bình-đẳng với lòng yêu thương) khác với chữ nhân
trong nhân-loại (nghĩa là con người, giống người).
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III.3.3.4.2

Mô-Hình Mới về Nghệ-Thuật và Kỹ-Năng Lãnh-Đạo
INTEGRITY NHẤT-QUÁN

STRUCTURE versus CULTURE
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
CHANGE

CƠ-CẤU đx VĂN-HÓA
HẠNH-KIỂM TỔ-CHỨC
DỊCH

TỔ-CHỨC

ORGANIZATION
System Hệ-thống

ORGANIZATIONAL
LEADERSHIP
LÃNH-ĐẠO-HỌC TỔ-CHỨC

LÃNH-ĐẠO

QUẢN-LÝ

LEADERSHIP
Leader Lãnh-tụ

MANAGEMENT
Manager Quản-trị-viên

Effectiveness

Efficiency

Hiệu-quả

Hiệu-năng

VISION VIỄN-KIẾN
PURPOSES
STRATEGIES
MEANINGS & VALUES
ETHICS

MỤC-ĐÍCH
SÁCH-LƢỢC
Ý-NGHĨA & GIÁ-TRỊ
ĐẠO-LÝ

COMPETENCY KHẢ-NĂNG
PLANNING
ORGANIZING
CONTROLLING
LEADING

KẾ-HOẠCH
TỔ-CHỨC
KIỂM-SOÁT
HƢỚNG-DẪN

Hình 215 : Mô-hình về Lãnh-đạo-học tổ-chức

Nguồn: TruongSon Organizational Leadership Series © UOP - LDR/531

III.3.3.4.3

Lão-Tử với Nobody-in-Charge [ Vô-Vị ,

]

Lãnh-đạo-học bao gồm tư-tưởng – tổ-chức – hành-động. Theo học-thuyết Lãnh-đạo Hợp-Tác
(Collaboration Leadership) của Rost (1994), ông chủ-trương mọi thành-viên trong tổ- chức đều
là những cá-nhân hợp-tác với nhau (collaborators). Tuy vai-trò của lãnh-tụ và người theo có khác
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nhau nên đưa đến những giá-trị vận-dụng khác nhau; nhưng mục-đích và nhân-phẩm của đôi bên
đều giống nhau, nên giá-trị nội-tại của cả hai kể như tương-sánh/đương với nhau.
Ý-thức về vai trò, mục-đích và nhân-phẩm sẽ đưa sinh-hoạt của toàn thể tổ-chức (bao gồm cả
lãnh-tụ và người theo) được nhiều hiệu-quả (effective) hơn, cũng như con đường hành-động
hiệu-năng (efficient) hơn.
Lão-Tử

35

qua quyển sách nhỏ Đạo-Đức-Kinh 36 với hai câu đầu bất hủ:
Đạo khả đạo phi thƣờng đạo
Danh khả danh phi thƣờng danh
[Nguyễn Hiến Lê (1977) . Lão-Tử Đạo-Đức-Kinh, tr.161]

hàm ý ám chỉ con đường lãnh-đạo nếu chỉ vẽ ra được thì không phải là con đường cao siêu và
vi-diệu. Sự khôn-ngoan đặc-biệt theo Lão-học là dung-hóa được cả hai cực hữu (có) và vô
(không) để chủ-trương con đường vô-vi 37, có nghĩa là làm tất cả mà như không làm gì cả. Tuy
quan-niệm, trên bình-diện tư-tưởng, của Lão-Tử cho rằng con đường (đạo) và tên gọi (danh)
không cần đến sách vở hoặc có thể trình bày ra được vì đấy không phải là những thứ tuyệt
hảo/chiêu, nhưng cuối cùng rồi chúng ta cũng đã thấy có sự xuất hiện, trên bình diện hành-động,
của cuốn Đạo-Đức-Kinh để lưu truyền sự khôn ngoan ở đời cho hậu thế. Do đó, sách vở lãnhđạo-học cần làm thế nào để có thể biến bài bản lãnh-đạo, trên bình diện tổ-chức, từ trạng thái
tiềm-ẩn (implicit) được nâng lên thành hiển-hiện (explicit) hầu đóng góp thêm cho giới lãnh-đạo
trong tương-lai.

Harlan Cleveland
35

36

37

Walter Truett Anderson

Lão-Tử / Lao Tsu (Biểu tƣợng)

Theo Nguyễn Hiến Lê (1977), Lão-Tử chỉ là danh từ để gọi một ông già bác-học hoặc một trường phái
học-thuật chứ không phải là tên họ riêng của một cá-nhân. Năm sanh, năm mất, sống vào thời đại nào
của Lão-Tử cũng rất mơ hồ, thiếu chính xác. Do đó, người học nên chú trọng vào nội dung và ý nghĩa
của Lão-học hơn là nguồn gốc và cuộc đời của ông Lão. Học-giả Trung-quốc đã phí công chia ra hai
ba phe để khẳng-định về sự có hay không, hoặc tuổi thọ, của con người Lão-Tử (tr.5-33).
Sách Đạo-Đức Kinh gồm 81 chương ngắn trên 5000 chữ. Phần trên (thiên thượng) từ chương 1 đến 37
gọi là Đạo kinh, phần dưới (thiên hạ) từ chương 38 đến 81 gọi là Đức kinh. Sách chứa nhiều châm
ngôn có trước thời Tần-Hán và được các môn đồ phái Lão-học ghi lại và cho xuất hiện kể từ Nhà Hán.
vô-vi với ý nghĩa không làm gì cả như một số người thường nghĩ, là một quan niệm còn thiếu sót.
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Hình 215 : Hình ảnh các sƣ-phụ về Vô-Vị (vô-vi)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Harlan_Cleveland_2006.jpg
http://www.paulagordon.com/shows/wtanderson3/WTAnderson.jpg
http://www.malaspina.com/jpg/tzu.jpg

Hai trong nhiều triết-gia Mỹ là Harlan Cleveland (1918-2008) và Walter Truett Anderson
(1933- hn), Hình 215, đã đi theo hướng lão-học và đề xuất ra học-thuyết Vô-Vị (Nobody-incharge, Cleveland, 2002) và Sự Khai-Sáng Kế Tiếp (The Next Enlightenment, Anderson, 2003).
● Tổ-chức nhƣ thế nào để đƣợc vô-vị?
Vô-vị (vô là không, vị là vị-thế) có nghĩa là không trụ vào cương-vị mình có (vô sở trụ 38) để
được thế thần vô phương 39. Vô-vị, trong ứng-dụng, là có thể hoán-chuyển vai trò sinh hoạt của
các thành-viên trong cùng một tổ-chức. Tóm lại, vô-vị là nghệ-thuật tổ-chức và quản-lý theo
quan-niệm vô-vi (làm tất cả mà như không làm gì cả) của Lão-học. Harlan Cleveland gọi phép
đó là nobody-in-charge nghĩa là không cần/có ai làm lãnh-tụ, nhưng phải hiểu như là không có
ai làm lãnh-tụ một cách vĩnh-viễn, hoặc ai cũng có thể làm lãnh-tụ. Muốn thế thì vai trò của
người lãnh-tụ cần phải được thay phiên hoặc hoán-đổi giữa các thành-viên trong cùng một tổchức, giống như là không có ai ở cương-vị lãnh-tụ. Vai trò và công-tác của lãnh-tụ trong hệthống lãnh-đạo đều được thành-viên hiểu rõ, nắm vững và thi-hành.
Không có ai (nobody) cũng cùng nghĩa với có ai giữ vai trò của số không. Số không được dùng
như một biểu tượng tổng-hợp, vừa có vừa không. Thí dụ như vai trò của vị Chủ-tịch trong tổchức Liên-hiệp Châu Âu (European Union) được luân-chuyển theo một thời gian nhất định.
Quốc-gia thành-viên nào trong Liên-Âu cũng có dịp hành-xử vị-thế và vai trò của chủ-tịch
(http://europa.eu/index_en.htm). Kết quả công việc vô-vi theo hướng vô-vị của tổ-chức Liên-Âu
này được so sánh với lời dạy của Lão-Tử rằng công thành sự toại, bách tính giai vị: ngã tự nhiên
40
nghĩa là, sau khi công việc được thành tựu rồi, trăm xứ (hay trăm họ) đều bảo: tự nhiên mình
làm được như vậy (Nguyễn Hiến Lê, 1977, tr. 190).
Cleveland (2002) đã cống hiến nhiều khám phá và cho lời khuyên với 13 điểm kinh-nghiệm về
kỹ-năng giải-quyết vấn-đề 41 như là một ứng-dụng hữu-hiệu theo phép lãnh-đạo vô-vị (nobodyin-charge) mà ông ghi nhận được sau 40 năm sinh hoạt như sau:
1.

2.
3.
4.

38
39

40

41

Mọi giải quyết về mâu thuẫn, tranh chấp, thỏa thuận hay trả giá không phải chỉ riêng có
hai phía mà cần bao gồm đủ mọi thành phần. Nếu không kể những thành phần có
liên hệ đến vấn đề vào bàn hội, thì họ sẽ biến thành vấn đề.
Không thể thiếu được thành phần thứ ba (hay thứ tư, thứ năm, ...) và họ thường hay vắng
bóng. Vì giải quyết một vấn đề thường cần đến nguồn giải thích độc lập từ vấn đề đó.
Lòng can đảm giải quyết vấn đề có tỉ lệ thuận vào độ gần gũi với vấn đề.
Bạo-lực tự nó chưa phải là sức mạnh tuyệt đối.Trong chính trị quốc tế, sức mạnh còn
được thể hiện dưới nhiều dạng khác như năng lực, tiền bạc, ngoại thương, văn hóa,

vô sở trụ là thuật-ngữ của Phật-học, giống như vô trụ và phá chấp, không bám vào một tư-thế nào.
thần vô phương là thuật-ngữ của Nho-học, có nghĩa vai trò của vị thần thì ở muôn phương, không trụ
vào một phương hướng nào cố định. 'Thần vô phương' cũng đồng nghĩa với 'vô sở trụ'.
When actions are performed, without unnecessary speech, people say, "We did it"
(Lao Tsu – Tao Te Ching, p.19)
Lưu ý: Chúng ta đã có 7-bước giải-quyết vấn-đề (Hình 186) như một sách-lược (strategy) hay phương
thức tổng quát để giải-quyết vấn-đề. Kỹ-năng giải-quyết vấn-đề của Harlan Cleveland là một nghệthuật thực-hiện dựa trên kinh-nghiệm thâm sâu của ông trên trường quốc-tế.
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

thông tin tài liệu và các giá trị dân chủ.
Hết sức thận trọng khi dùng lực. Rất dễ leo thang nhưng bước xuống lại khó hơn.
Khoan nổi nóng dùng bạo lực để hả cơn tức.
Mời gọi mọi người quan tâm vào cuộc hội. Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề đều đặt nền
trên đa-phương. Thí dụ: Mỹ can dự vào và giải quyết vấn đề tại Đại-Hàn (1950) hiệu-quả
42
hơn tại ViệtNam (1960) .
Bỏ phiếu là một phương thức kém cõi trong thuật giải quyết vấn đề. Sự bằng lòng là
phương cách hay hơn. Bỏ phiếu chỉ giải quyết tức thời sự bất đồng, nhưng không làm
nguôi được ý kiến của thiểu-số khi họ bị lép vế bởi sự đông đảo của đa-số.
43
Sự bằng lòng không giống như sự nhất trí . Bằng lòng là diễn-trình của sự
không-cản-trở. Diễn-trình không-cản-trở là việc sẵn sàng chấp thuận, không phản đối,
của những người quan tâm đến quyết định, và diễn-trình này cũng được bảo đảm bởi tính
vô-cảm (thờ-ơ, lãnh đạm) của những người không quan tâm.
Diễn-trình (process) là sự thay thế cho thực chất của vấn đề. Người ta thường hay che
dấu sự bất đồng của mình bằng những thủ-tục hành-chánh hoặc pháp-lý.
Sự thông-thoáng (openness) có đủ hai mặt lợi và hại.
Tiêu-chuẩn của Mỹ chưa phải là tiêu-chuẩn của thế giới.
Người ta có thể đồng ý trên những bước kế tiếp để được cả hai, nếu họ cẩn thận tránh cố
gắng đồng ý trên sự việc tại sao họ đồng ý.
Giải quyết sự bất đồng chưa chắc đã là việc cần làm. Vấn đề không phải là giữ sự hòa
bình, mà là giữ cho sự thay đổi một cách hòa bình.

[Nguồn: Cleveland, H. (2002). Nobody in Charge: Essays on the Future of Leadership
(pp. 223-225). Việt dịch: Trương Như Thường] 44
Nobody-in-charge (phép vô-vị) của Cleveland trên bình diện tổ-chức-học có nhiều điểm tươngđồng với khái niệm invisible hands 45 trong kinh-tế-học của Adam Smith, vì nó phát nguồn từ
tính tự-khởi 46 (spontaneity, chi Tý, Khúc III.2.5.5.4) của con người, không cần đến sự ép buộc từ
yếu tố bên ngoài hệ thống. Phép vô-vị theo Cleveland cũng là một thể hiện của sự thông-minh
tình-cảm (Emotional intelligence, Tiết III.2.5.4) và thông-minh tinh-thần (Spiritual intelligence,
Tiết III.2.5.5). Nobody-in-charge còn ám chỉ: khi công việc xong thì ta nên rút lui, không nên
mê bám vào quyền lực (công thành thân thoái). Và điều này rất hữu-dụng để giải-quyết nhiều
vấn đề xã-hội, đặc biệt là giải-quyết các vấn đề mâu-thuẫn.
42

Kết quả từ chiến tranh tại Đại-Hàn có sự đồng thuận hợp tác từ Liên-Hiệp-Quốc, mặc dù Mỹ có ít đồng
minh tham dự vào, nên đã bảo vệ được Nam-Hàn. Tuy có nhiều quân đội đồng minh tham gia hơn tại
ViệtNam, nhưng Mỹ đã đơn-phương thất bại vì chưa có LHQ chịu nhúng tay vào.
43
Sự nhất trí (unanimous consent) chỉ là sự bằng mặt. Tục-ngữ Việt có câu: bằng mặt mà không bằng
lòng, có nghĩa là bên ngoài thì đồng ý, đồng thuận, nhưng bên trong lại không chịu theo.
44
Adapted Form of Cleveland’s 13 Aphorisms from Experience: 1) No conflict, negotiation, settlement, or
bargain is merely two-sided. 2) A third party (it’s really a sixth or seventh) is usually indispensable and often
lacking. 3) Courage is directly proportional to distance from the problem. 4) Force by itself is not power. 5) Creep
up carefully on the use of force. 6) Widen the community of the concerned. 7) Voting is an inferior means of
conflict management; Consensus procedure usually works better. 8) Consensus is not the same as unanimous
consent. 9) Process is the surrogate for substance. 10) Openness has costs as well as benefits. 11) Our standards are
not the world’s standards. 12) People can agree on next steps to take together if they carefully avoid trying to agree
on why they are agreeing. 13) Resolving conflict is not always a Good Thing. [SOURCE: Cleveland, H. (2002).
Nobody in Charge: Essays on the Future of Leadership (pp. 223-225)].
45
Giới tiêu-thụ và sản-xuất tự mình quyết định về giá cả (P) và số lượng (Q) mà không cần đến chính
quyền nhúng tay vào thị-trường (Mục III.3.1). Invisible hands có nghĩa là các bàn tay vô hình, ý muốn
nói đến sự tự khởi của dân chúng mà không nhờ/cần đến nhà nước chỉ bảo.
46
Tính tự-khởi (spontaneity) là một trong mười hai đặc-tính về thông-minh tinh-thần (Hình 185).
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● Lần Khai-Ngộ hay Sự Khai-Sáng kế tiếp là khi nào?
Lần khai-ngộ hay khai-sáng kế tiếp là lần không cần để người khác chỉ bảo, khai-sáng cho mình,
mà chính mình tự khai-ngộ cho mình (lãnh đủ, xem Tiết III.3.3.3). Chữ enlightenment viết
thường có nghĩa là giác-ngộ, tự mình làm sáng lấy mình như con đường của Phật-học đã chỉ dạy.
Và khi viết hoa, Enlightenment, có nghĩa là thời-kỳ Khai-sáng hay Ánh-sáng vào thế-kỷ 18 của
Âu-châu khi thay đổi những quan niệm và chính sách lỗi thời về đủ bộ văn-kinh-chính-giáo của
các thế-kỷ trước, tức là thay đổi toàn bộ cấu-hình về lãnh-đạo và tổ-chức (organizational
paradigm) của thời quân-chủ. Trong thiên niên-kỷ mới, giai đoạn Khai-Sáng kế tiếp sẽ được mở
màn bằng sự tự-thức (self-awareness, chi Dậu).
Anderson (2003) diễn tả lần khai mở kế tiếp bằng cách tổng-hợp Đông-Tây trong một viễn-kiến
mới của cuộc tiến-hóa nhân-loại (integrating East and West in a new vision of human evolution).
Ông cho rằng, cuộc tiến-hóa mới chính là sự toàn-cầu-hóa (Khúc III.1.2.3.3) thế giới theo nghĩa
tạo sự liên-hệ và nối kết một cách hoàn-toàn giữa các phạm-trù xã-hội. Diễn tiến toàn-cầu-hóa
hiện nay, theo Anderson, chỉ nhắm tới các vấn nạn kinh-tế và chính-trị mà quên đi phần văn-hóa
và giáo-dục. Quan niệm mới về kết-hợp trở thành định-hướng cho các sinh hoạt trong mọi lĩnhvực (văn-kinh-chính-giáo), bởi vì bản chất của tính tự-thức 47 này là vạn-vật-đồng-nhất-thể (Tiết
III.3.3.2).
All-connected-now (Giờ-đây-mọi-sự-dính-dáng-với-nhau) của Anderson là một nhắc nhở về
phép liên-sơn 48 (Mục II.3.2) trong hệ-thống ngũ-hành (Mục III.2.4) thuộc nền văn-minh nôngnghiệp từ dân Bách-Việt nhiều ngàn năm về trước. Trong toàn cảnh về nghệ-thuật và kỹ-năng
lãnh-đạo, kinh-nghiệm của hai học-giả lão-thành: Anderson mang tính tự-thức và Cleveland
mang tính tự-khởi đã nối kết được sự khôn ngoan giữa Tây và Đông, giữa xưa và nay, qua
truyền-thống của Lão-học, để đề ra các ý-thức mới cho xã-hội trong thế-kỷ 21. Anderson đã kếtluận như sau:
..... Mọi sinh-hoạt xã-hội có tính xây dựng trong thế-kỷ 21 cần nắm vững sự hiểu biết
về cái thế-giới đang toàn-cầu-hóa này, và xem nó không phải như là một cơ-hội hay sự
đe dọa, mà là một thử-thách. Thử thách này tuy mang đến nhiều sợ hãi, nhưng cũng đem
lại nhiều dịp khả-thi cho các giống người mà họ đã chưa ngẫm nghĩ ra trong con đường
mạo-hiểm ngắn ngủi của mình trên trái đất.

[Nguồn: Anderson, Walter Truett (2001). All Connected Now: Life in the First Global
Civilazation (pp. 257-259). Việt dịch: Trương Như Thường] 49

47

Tính tự-thức là một trong mười hai đặc-tính về thông-minh tinh-thần (Hình 185). Tự-thức và tự-khởi
liên hệ mật thiết với nhau. Tự-thức là cách nghĩ và tự-khởi là cách làm.
48
Phép liên-sơn (internet) và phép qui-tàng (intranet) hợp thành phương pháp thống-hợp (systems
thinking), Mục II.3.2.
49
Constructive social activism in the twenty-first century carries the obligation to understand this globalizing
world and to regard it not as an opportunity or a threat but as a challenge - more frightening but with greater
possibilities than any the human species has yet contemplated during its brief adventure on the earth.
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□

CÁC CÂU HỎI THẢO-LUẬN CHO HỌC NHÓM (Phần I)
1. Lãnh-đạo tự-thân (hay lãnh đủ) có những khó khăn gì? Tại sao lại khó
thực-hiện? Bạn có thể chia sẻ những nỗi khó khăn đó với ngƣời chung
quanh hay không?
2. Bạn có thể diễn tả và phân tích về lãnh-tụ và sự lãnh-đạo của
cộng-đồng bạn đang sinh sống. Họ ảnh-hƣởng đến đời sống của bạn
nhƣ thế nào? Và bạn nghĩ rằng, bạn có thể ảnh-hƣởng ngƣợc lại họ
hay không? (Ôn lại: Tiết III.3.3.3).
3. Tổ-chức tôn-giáo có giúp ích gì hằng ngày cho bạn không?
Các lãnh-tụ và hệ-thống lãnh-đạo giáo-hội đƣơng thời đang gặp
phải những khó khăn gì?
4. Trong bối cảnh sinh sống hiện tại của mỗi ngƣời, cái nghiệp của
mỗi cá-nhân chúng ta là gì? Bạn có thể phân-tích, hoặc dùng
trực-giác để suy ngẫm một cách cụ thể nhƣ thế nào?
5. Những phƣơng-pháp cầu-tiến và cải-tiến nào mà nó thích-hợp cho
bạn để bạn có thể ứng-dụng vào cuộc sống hằng ngày, trong tiến-trình
làm hay và làm tốt cho chính bản thân của mình?

CÁC CÂU HỎI THẢO-LUẬN CHO HỌC NHÓM (Phần II)
6. Dựa vào 4 vòng văn-hóa theo nhƣ Hình 101, theo ý bạn, điều nào
là cần thiết để có thể sửa đổi trong tinh thần cầu tiến hầu cải-cách
vận-mạng mình? (Ôn lại: Tiết III.2.2.1).
7. Hãy phân loại các hội-đoàn hay tổ-chức của ngƣời Việt trong
cộng-đồng địa-phƣơng bạn đang sinh sống. Cộng-đồng của mình
sẽ đi về đâu? Lợi-thế, thất-thế và giới hạn của các sinh-hoạt cộng-đồng
ra sao? Làm thế nào để thay đổi cộng-nghiệp này?
8. Cộng-đồng ngƣời Việt tại hải-ngoại trên toàn cầu đi về đâu?
9. Ti-vi là chủ-quan hay khách-quan? Mục-tiêu tối hậu của ti-vi là gì?
Làm thế nào chúng ta có thể thu thập đƣợc tin tức một cách vô tƣ và
khách-quan?
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10. Tây, Tàu, Ta sẽ đi về đâu?

NĂM : GIỚI THIỆU VỀ TƢƠNG-LAI-HỌC
[Tiết III.3.3.3 theo sách VHLG?]

Trước khi giới thiệu về Tương-lai-học (Futurology), xin mời bạn đọc nghe một mẩu chuyện liên
quan đến tương-lai theo Tenzin Gyatso (vị Dalai Lama của Tây-Tạng đời thứ 14).
Có người hỏi Đức Ðạt-Lai Lạt-ma:
Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại ?
Ngài trả lời:
Con ngƣời... bởi vì con ngƣời phung phí sức khỏe để tích tiền của,
rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe.Và vì quá lo nghĩ cho
tƣơng lai, con ngƣời quên mất hiện tại, đến nỗi không sống với
hiện tại lẫn tƣơng lai. Con ngƣời sống nhƣ thể sẽ không bao giờ
chết... Nhƣng rồi sẽ chết nhƣ chƣa từng sống bao giờ!
[Niệm-Đức dịch từ tiếng Pháp (2007). Tư liệu]
Tóm lại, hiện trạng của con người là không sống cho hiện-tại và cũng chẵng tha thiết gì đến cho
tương-lai. Bối cảnh sống con người luôn được giới hạn và thay đổi theo khung thời-không (thờigian và không-gian). Khung không-gian thường hiện-hữu trước mặt/mắt nên tương-đối dễ nhậnthức hơn khung thời-gian. Do đó, một sự ý-thức về cách sinh-hoạt hay hoạt-động được lồng
trong khung thời-gian là những nhân-tố để định hình và định tính cho hậu-quả của việc mình
làm. Nhân và quả hiển-hiện theo khung thời-gian 50.
Bản-chất của thời-gian là một sự liên tục. Trong phân-tích, ta thường phân ra làm ba thời-kỳ cho
dễ nhận biết: quá-khứ, hiện-tại và tương-lai. Quá-khứ, tương đối dễ được nhận ra vì đây thuộc
về những thời đã qua và được ghi lại qua lịch-sử. Nếu mù mờ về quá khứ là vì phương-pháp ghi
nhận của sử-học chưa được hoàn-hảo (Thí dụ về lịch-sử ViệtNam, Tiết III.1.3.1). Hiện-tại là
những gì đang xảy ra 51. Và tương-lai là những gì sắp sửa đến. Tuy nhiên, lằn ranh phân biệt giữa
quá-khứ, hiện-tại và tương-lai co dãn nương theo tính chất tâm-lý và triết-lý của sự việc hoặc của
người trong cuộc. Thí dụ: một ngày ở trong tù dài bằng một ngàn năm ở bên ngoài (nhất nhật tại
tù, thiên thu tại ngoại).
Trong Tiết này, tương-lai sẽ được nhận xét dưới hai tầm nhìn khác nhau: triết-học và lãnh-đạohọc; và sau đó, các nhóm hay tổ-chức nghiên-cứu về tương-lai-học của quốc-tế được giới thiệu
để bạn đọc có thể tạo liên-hệ và tìm hiểu xa hơn.

III.3.3.5.1
50
51

Tƣơng-Lai Dƣới Tầm Nhìn Triết-Học

Đúng ra, còn thêm nhân-tố duyên, nhưng trong bài này, tôi tạm gác qua đề-tài này.
Các dân-tộc Á-Đông nói chung và ViệtNam nói riêng đã sáng tạo ra những phương pháp chiêm
nghiệm và nhận-thức được hiện-tại qua phép thiền-học rất ơn ích cho cuộc sống cá-nhân và xã-hội.
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Truyện vui trong dân gian ViệtNam có bài mai ăn khỏi trả tiền thường được kể lại cho con em
trong nhà về thực chất của tương-lai: ngày mai không bao giờ đến. Hôm nay ta nói về ngày mai,
và khi ngày mai đến thì lại có ngày mai khác và ngày mai khác .....
● Mai Ăn Khỏi Trả Tiền
... Có một quán ăn kia treo tấm bảng quảng cáo đề rằng: "mai ăn khỏi trả tiền".
Ông đi qua, bà đi lại đọc rất thích thú và chờ đợi đến ngày mai để đƣợc vào ăn khỏi
trả tiền. Nhƣng khi ngày mai đến thì ngƣời chủ quán liền bảo, hôm nay ăn phải
trả tiền, đợi đến ngày mai thì mới khỏi trả!
Và ngày mai sẽ không bao giờ đến ...

[Nguồn: Truyện vui của dân gian, không có tác giả. Tôi được nghe kể truyện này rất
nhiều lần trong gia đình hồi còn tiểu-học. Tôi kể lại ở đây theo trí nhớ giới hạn của mình.
Nếu không lầm thì tôi nhớ trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư, lớp ba hoặc lớp nhì,
có đăng bài tập đọc này].
Ngụ-ngôn của truyện này ám chỉ tương-lai chỉ có trên ý tưởng 52. Trên thực tế không có tươnglai. Đây cũng là tầm nhìn triết-học của thuyết hiện-sinh (existentialism), muốn nhấn mạnh đến
thời hiện-tại, cần thiết cho cuộc sống hơn bao giờ hết, và không đoái hoài gì đến quá-khứ hay
tương-lai. Thời-gian là liên tục và không ngừng nghỉ. Sự nắm bắt hay phân-kỳ cho thời-gian
cũng không dừng và luôn chảy suốt. Do đó, sự hiểu biết về chữ thời có nghĩa: tán thời-gian trong
tư-tưởng là để tụ thời-gian trên hành-động. Tương-lai và hiện-tại quyện quấn vào nhau trong
động-thái nhân-quả. Quan-tâm đến hiện-tại (nhân) vì điểm-đích chính là tương-lai (quả).
● Sống không phải chỉ có ngày hôm nay (Sustainability Thinking)
Ngày mai là một duỗi dài của hôm nay. Tổ-tiên của Việt-tộc đã tâm-thức và nỗ-lực để bảo-quản
chuỗi dài liên tục của thời-gian mà chúng ta hay gọi là truyền-thống. Truyền thống của Việt-tộc
khởi đi từ nền văn-minh nông-nghiệp như những ánh sáng mới của khoa-học hiện-đại đã minh
chứng (Mục II.1.3). Hệ-quả của nền văn-minh nông-nghiệp là dụng-và-dưỡng. Dụng là tiêu
dùng và dưỡng là nuôi nấng. Dưỡng để tiếp tục được tiêu dùng và dùng để được sinh tồn liên
tục. Dụng-và-dưỡng là con đường của sinh-tồn và tiến-hóa theo dòng liên tục của thời-gian.
Sống không phải chỉ có ngày hôm nay, mà phải còn tính toán, suy gẫm để tìm sinh lộ cho ngày
mai. Cuộc sống của nông-nghiệp là như thế. Nhà nông là phải biết cách tích cốc phòng cơ và tích
y phòng hàn (chứa thực phẩm để phòng khi đói khát và chứa áo quần để phòng khi lạnh lẽo).
Vấn đề ăn uống đối với nhà nông rất là cơ-bản, không khác gì nền móng nhu-cầu theo cách nhìn
của tâm-lý-gia Abraham Maslow (Tiết III.2.5.1).
Sinh lộ của con người ở tương-lai về vật chất và sự an toàn như những điều kiện cần, nhưng phải
thêm vào các yếu-tố về lòng yêu thương và sự quí trọng mới được xem như đủ. Cách cư xử giữa
người với người cho phải đạo, đã đem đến nông-nghiệp một lối sống văn-hóa mới, khác hẳn loài
cầm thú (có cách nay 20 ngàn năm, theo sự phát kiến của Wilhelm Solheim tại vùng Đông-NamÁ, Mục II.1.3) 53. Phong-thái văn-hóa ẩm-thực 54 (về các món ăn và thức uống) của các dân-tộc
52

53

54

Ngụ-ngôn của truyện mai ăn khỏi trả tiền cũng thường được ứng-dụng như một mưu thuật khuyếnmãi trong sự kinh-doanh.
Trước 20 ngàn năm không lâu đã có nền văn-minh du-mục sống rày đây mai đó, chạy theo săn đuổi
con thú. Nền văn-minh du-mục còn mông-muội vì chứa nhiều thú tính, cá lớn nuốt cá bé.
Tiếng Việt có rất nhiều từ-kép để nói về ăn. Thí dụ: ăn nói, ăn làm, ăn nằm, ăn uống, ăn mặc, ăn chơi,
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nông-nghiệp Á-Đông được xem trọng theo vòng vật-dụng thường ngày của nền văn-minh nôngnghiệp (Khúc III.2.2.1.1, Hình 101 và 102).
Lối sống biết nghĩ đến ngày mai và gìn giữ sự an toàn cho các thế hệ mai sau của tương- lai
trong đạo-lý nông-nghiệp ở quá khứ được xem như phương-thức phát triển bền vững
(sustainability) trong kinh-tế cho thế-kỷ 21. Tương-lai cho được bền vững là tùy thuộc vào cách
nhìn của hiện-tại. Tương-lai là bước đi tới của hiện-tại. Bền vững đòi hỏi tính dưỡng của hiệntại để mang lại tính dụng cho tương-lai. Muốn được bền vững: cần phải nhìn tới rồi lại nhìn lui,
nhìn xuôi và nhìn ngược.
● Rắn Cắn Đuôi
Văn-minh Ấn-độ có cách nhìn tới-lui và xuôi-ngược theo khiểu rắn cắn đuôi (Hình 214, vòng có
khoảng 60 khúc). Cắn đuôi tượng trưng cho thời-gian chạy theo vòng tròn, hình số không. Hiệntại là chấm đầu tiên và chấm này luân-chuyển liên tục. Chấm đầu tiên của mỗi sinh mệnh con
người chính là ngày khai-sinh. Ngày sinh tiếp tục trôi chảy để tạo ra vòng quá-khứ, hiện-tại và
tương-lai cho đời người. Và một ngày nào đó, chấm này ngừng nghỉ, đây là ngày khai-tử. Sinhtử nối tiếp miên-diễn theo vòng tròn rắn cắn đuôi.
Nho-học lại quan niệm rằng: sinh ký tử quy (sống gửi thác về) là sự tự-nhiên của muôn loài trong
nếp sống và cách suy-tư nông-nghiệp. Theo văn-minh nông-nghiệp, một vòng tròn sinh-tử như
vậy trung-bình khoảng 60 năm mà họ gọi là vòng-hoa-giáp (Tiết III.2.2.3 và Hình 167). Đây là
sự tuần-hoàn của đời sống một con người cá nhân: sống theo thời như thế nào để cho phải đạo
làm người. Theo thời, hiểu theo nghĩa nhất-phiến của thời-không, không tách biệt quá-khứ, hiệntại và tương-lai để cho vai trò nhân-chủ của con người được nổi bật lên sánh cùng trời-đất (Chữ
Thời, Lương Kim-Định, 1967) 55.
● Back to The Future (Trở Lại Tƣơng-Lai)
Đối với Tây-phương, số không (được gọi là zéro) cũng là một loại 'rắn cắn đuôi'. Số không là
trung tính, ở giữa số âm (negative) và số dương (positive) chạy trên trục thời-gian theo đường
thẳng thuộc bình-diện toán-học. Trên bình-diện triết-học, nếu hình thể số không đại diện cho
thời-gian là vòng tròn, thì tương-lai có thể không chạy theo đường thẳng. Nghệ thuật thứ bảy của
Mỹ có bộ phim Back to the future 56 nói về câu truyện giả-tưởng của một nhân vật dùng chiếc
xe tương-lai có thể vượt thời-gian để trở về quá-khứ, rồi quay trở lại hiện-tại, nghĩa là chạy tới
chạy lui trong vòng tròn thời-không.
Tưởng từ tượng hay là tượng từ tưởng? (Hình 143). Trở-lại-tương-lai (back to the future) là một
lối suy-nghĩ tưởng-tượng ở thời hiện-tại để đặt-định kế-hoạch cho tương-lai. Phương pháp giáodục hư-cấu của Khổng-Tử khi nói về thời-kỳ vàng son của Nghiêu-Thuấn ở quá-khứ là cốt để tái
tạo thời-kỳ ổn-định cho tương-lai trong những năm dài Xuân-thu Chiến-quốc (Tiết III.1.4.2 và
III.1.4.5). Khổng-học đã cố khôi-phục lại vai trò của Nho-học phát xuất từ nền văn-minh nôngnghiệp của Bách-Việt xa xưa (nền minh-triết của Việt-Nho).

55
56

ăn thiệt, ăn thua, ăn nghĩ, ăn đủ, ăn vừa, ăn thừa, ăn thiếu, ăn sạch, ăn bẩn ....
http://www.anviettoancau.net/anviettc/index.php?option=com_content&task=view&id=1094
http://www.fusedfilm.com/2009/04/back-to-the-future-re-make-on-the-way/
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Và trước đó nhiều ngàn năm, tổ-tiên nông-nghiệp của Việt-tộc trong vùng Đông-Nam-Á, sau bao
thời-gian kinh-nghiệm, đã đặt tên gia-phả của mình bằng những thời-đoạn Đế-Minh, Đế-Nghi và
Đế-Lai (Hình 42) với những mong ước cho đồng-bào cùng một bọc mẹ (hình vòng tròn số
không) được sống cảnh thiên-hạ thái-bình như của Bách-Việt (Truyện Hồng-Bàng trong sách
Lĩnh-Nam Chích-quái, Phụ-Lục I). Lối suy-tư thiên-hạ-thái-bình này là của quá-khứ hay của
tương-lai? Bách-Việt là thuộc-tính của xã-hội tương-lai hay quá-khứ? Tầm nhìn mơ ước của
Liên-Hợp-Quốc về tương-lai của thế giới, đã được đồng thuận theo bản hiến-chương (Hình 171
và Khúc III.2.4.3.5), có giống như hình ảnh bọc-mẹ-trăm-con của Bách-Việt không? Tương-lai
chính là hình ảnh của quá-khứ được thực-hiện bởi hiện-tại.
● Đế-Minh, Đế-Nghi và Đế-Lai
Trong bộ ba Đế-Minh, Đế-Nghi và Đế-Lai theo gia-phả của Việt-tộc thì quá-khứ là Đế-Minh,
hiện-tại là Đế-Nghi và tương-lai là Đế-Lai. Nguồn gốc trong quá-khứ của người Việt là sáng tỏ
(minh). Hiện-tại của người Việt tán ra cùng khắp thế-giới là để thích-nghi (nghi) với hoàn cảnh
phân-cực của lịch-sử loài người. Và tương-lai là sự hợp nhất của nhân-loại được trở lại (lai) để
tạo nên nền văn-minh toàn cầu mới. Tưởng được nối liền với tượng.
Theo chữ nho 57, tương-lai là thời sắp đến. Âm tương vì đồng-âm nhưng dị-nghĩa, nên có đến 3
nghĩa dựa trên 3 cách viết khác nhau. Thời sắp đến là một nghĩa, thêm một nghĩa nữa là phải tự
mình xem xét việc qua lại lẫn nhau, và nghĩa cuối cùng là hình dáng giống như loài người. (Xem
bảng từ-nguyên bên dưới).
tƣơng =

sẽ, sắp; đem, đưa, cầm (bộ thì)
qua lại lẫn nhau, tự mình xem xét (bộ mục)
hình dáng, giống như (bộ nhân)
[http://vdict.com/tương,8,0,2.html]

lai =

đến nơi [http://vdict.com/lai,8,0,2.html]

Nếu gộp chung cả ba ý-tưởng lại thì ý-nghĩa của tương-lai loài người sẽ mang thuộc-tính toàncầu-hóa cho cả thế-giới và nhân-loại.
Đế-Minh, Đế-Nghi và Đế-Lai tuy là bài học riêng của nòi giống Việt nhưng lại mang bài học
ứng-dụng chung cho giống người. Đế-Lai là tương-lai, là trở lại miền Nam ấm-áp để tạo duyên
khởi sử-mệnh cho mẹ Âu-Cơ (loài tiên) hợp cùng cha Lạc-Long (loại rồng) mà sinh ra bọc trăm
trứng và khởi đầu cho thời-đại Hùng-vương (loài người).

57

Chữ Nho là loại chữ viết có trước chữ Hán. Loại chữ viết cổ này gọi là cổ văn và được đọc theo âm cổViệt. Đến khi Nhà Hán chiếm được trung-nguyên và đặt tên nước là Trung-quốc thì Nhà Hán mới biến
loại chữ cổ văn ra thành văn ngôn (năm 220) và đọc theo âm Quan-thoại (mandarin, giọng Bắc-kinh).
Chữ Nho được thay thế bằng chữ Hán kể từ đó (theo Đỗ Ngọc Thành và Lê Văn Ẩn, 2010).
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Câu truyện về nguồn gốc chỉ là một mẩu huyền-sử của quá-khứ, nhưng ý-nghĩa thực-dụng của
nó lại là bài giải cho vấn-nạn loài người trong tương-lai. Nếu ý nghĩa về sự trở lại của Đế-Lai
theo huyền-sử Việt được giải-mã thì việc học biết về ViệtSử là điều rất cần thiết trong lãnh-đạohọc như triết-gia Kim-Định đã nhận định:
Sử mệnh nói lên sứ mệnh của một dân tộc nhất định phải thi hành trong một hoàn cảnh nhất định
nào đó. Sử mệnh vì thế đã đƣợc thích nghi với hoàn cảnh, với khu vực và thƣờng đƣợc các bậc hiền
triết của mỗi dân tộc thấy trực thị rồi diễn đạt qua những trang huyền sử.
Huyền sử cũng là lịch sử, nhƣng rộng hơn nhiều, vì bao cả dĩ vãng lẫn tƣơng lai, nên có tính cách siêu
thời gian. Vì thế những trang huyền sử là quý nhất trong cái di sản thiêng liêng của dân tộc một nƣớc.
Nhƣng chính vì chỗ thiêng liêng, vì chỗ bao la phi thời gian đó, nên mung lung nhƣ ẩn nhƣ hiện, dễ bị
con cháu để phai mờ mất ý thức.
Do vị trí nằm trong nền văn hóa Viễn-đông của Bách Việt, nên sử mệnh Việt Nam có thêm hai đặc
điểm: một là đƣợc phổ vào những truyện đầy thơ mộng mà lại rất tinh khiết. Thứ đến là đƣợc chắt lọc
để kết tinh vào một nền minh triết siêu tuyệt rất gọn ghẽ để gửi lại cho con cháu vạn đại nhƣ bức di
chúc tinh thần.
Nhƣng một điều không may đã xảy đến cho mọi dân tộc là đã quên đi mất ý nghĩa của những trang sử
mệnh đó, và vì thế nhân loại đang bƣớc đến bờ vực thẳm.

[Lời tựa sách Dịch Kinh Linh Thể, 1969, tr. 5-6].

III.3.3.5.2

Tƣơng-Lai Dƣới Tầm Nhìn Lãnh-Đạo-Học

Tưởng được nối liền với tượng qua môn lãnh-đạo-học. Trên bình diện tổ-chức, tương-lai là
viễn-kiến, viễn-tượng (vision) cho một kế-hoạch hiện-thực của hiện-tại. Hiện-thực thuộc những
kế-hoạch có khả-năng (competency) để hành-động. Và hành-động trong hiện-tại hướng đến
mục-tiêu tương-lai. Ta hãy thử lướt qua định-nghĩa về vũ-trụ của Việt-nho trong phạm-trù 58
thời-không có liên hệ đến lãnh-đạo-học:
Tứ phƣơng thƣợng hạ chi vị vũ

俁
[Vũ đƣợc gọi là sự to lớn nở rộng, lên trên xuống dƣới,
đi cùng khắp bốn hƣớng đông-tây-nam-bắc. Vũ là không-gian]
Vãng cổ lai kim chi vị trụ

徃
[Trụ đƣợc xem nhƣ sự trải dài, qua đi rồi trở lại,
từ đời xƣa cho đến ngày nay. Trụ là thời-gian]
Mối tương quan và liên hệ giữa sự nở rộng của không-gian và sự trải dài của thời-gian mang đến
ý nghĩa nội-hàm cho vũ-trụ như một thời-không nhất phiến. Lãnh-đạo là diễn trình của sự nhậnthức cũng như học biết về mối tương quan thời-không để có thể kết hợp thành quả của sự việc
58

Phạm-trù là chữ tóm tắt của khái niệm hồng-phạm-cửu-trù. Phạm-trù là một khung qui chiếu dùng để
xem xét hoặc nghiên cứu sự việc/vật (Hình 13, Mục II.3.3; Khúc III.2.4.1.8, Hình 146).
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thành một khối nhất-quán (integrity) phù hợp với sự biến chuyển của khung thời-không. Lãnhđạo là viễn-kiến, khả-năng và nhất-quán theo thời.
Lãnh-đạo-học nhìn các học-thuyết và chủ đề về tương-lai như một sự cần thiết trong tinh-thần
nghiên-cứu của khoa học (liều có tính toán, calculated risks). Một mặt, ta hiểu rằng: các họcthuyết về lãnh-đạo cho tương-lai mang nhiều tính qui-tắc và không chắc (chắn) (uncertainty) vì
chúng thuộc loại lý-thuyết qui-định (prescriptive/normative theories) dựa trên những giả-định
(assumptions) hơn là loại lý-thuyết miêu-tả (descriptive/positive theories) dựa trên kết quả được
diễn tả trong hiện-tại và đang trở thành quá-khứ. Nhưng ở mặt khác, ta cũng lại nhớ ra: không có
gì thiết-thực cho bằng một lý-thuyết tốt (there is nothing so practical as a good theory) theo Kurt
Lewin (1882-1960) đã khẳng-định (Hình 175, Tiết III.2.5.1).
● Tại sao cần phải học tƣơng-lai
Hội Tương-Lai Thế-giới (World Future Society) tại Mỹ cho biết tại sao chúng ta cần học tươnglai như sau:
Thế giới biến đổi quá lẹ khiến người ta theo không kịp. Những khám phá và phát minh
mới đã thay đổi lối sống của chúng ta. Những điều tin tưởng, thái độ và giá trị của con
người đang được thay đổi. Và nhịp độ đổi thay ngày càng gia tăng làm cho sự chuẩn bị
càng trở nên khó khăn cho ngày mai. Qua tương-lai-học, con người có thể đối phó với
những gì sắp xảy ra một cách tốt hơn. Quan trọng hơn, con người có thể quyết định một
cách chủ động về cuộc sống cho mình ở tương-lai, bằng cách tạo sự chọn lựa ở hiện tại
và nhận thức được các hậu quả của nó. Tương-lai không phải tự nhiên xảy ra: con người
tạo ra nó qua hành động, hoặc bất động (không làm gì cả), trong ngày hôm nay.

[Nguồn: www.wfs.com (World Future Society) Why Study the Future?] 59
Tương-lai-học không những cần thiết cho cuộc sống cá-nhân mà cũng còn quan trọng cho cả xãhội nữa. Tương-lai-học đã được nghiên-cứu một cách khoa-học 60 và có bài bản, mang tính hànlâm để có thể giúp ích cho chính-phủ hoạch-định các chính sách quốc-gia trong việc quản-lý xãhội. Thí dụ: chính-sách về ngân-sách tiêu-dụng của chính-phủ Hoa-Kỳ được hoạch-định cho
tương-lai vào bốn thập niên tới (2049) như Hình 216 dưới đây:

59

The world changes so quickly it's hard to keep up. New inventions and innovations alter the way we live. People's
values, attitudes, and beliefs are changing. And the pace of change keeps accelerating, making it difficult to prepare
for tomorrow. By studying the future, people can better anticipate what lies ahead. More importantly, they can
actively decide how they will live in the future, by making choices today and realizing the consequences of their
decisions. The future doesn't just happen: People create it through their action -- or inaction -- today.
60
Phương pháp khoa-học gồm: quan sát, phân tích, thử nghiệm và hệ-thống-hóa thành tri thức phổ biến.
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Hình 216: Dự đoán ngân-sách tiêu-dụng của chính-phủ liên-bang Mỹ vào năm 2049
[Nguồn: Văn-phòng Ngân-sách Quốc-hội (Congressional Budget Office) . http://www.cbo.gov/ ]

III.3.3.5.3

Các Nhóm Nghiên Cứu về Tƣơng-Lai

Môn tương-lai-học đã xuất hiện từ khi loài người biết suy nghĩ dưới các thể hiện của sấm ký, sấm
giảng, tiên tri, khải huyền và huyền thoại, nhưng mãi sau đệ-nhị thế-chiến (1945) mới mang tính
chất nghiên-cứu có khoa-học, khoảng trên dưới 50 năm nay, và nó đã được hiện-hành trên 50
quốc-gia (chỉ gần 1/4 thế-giới), đa số là những quốc gia tiên-tiến. Môn học này cũng được tổchức dưới nhiều dạng thức khác nhau, từ các hội bất-vụ-lợi dưới hình thức non-profit
organization cho đến non-government organization (có hoặc không nối-kết với các trường sở
thuộc cấp đại-học), và thường gây liên-hệ/lạc với Liên-hợp-quốc (LHQ, United Nations). Thí dụ
cụ thể là Dự Án Ngàn Năm (Millennium Project) của Trường Đại-học LHQ (United Nations
University).
● The Millennium Project (Dự Án Ngàn Năm)
[ http://www.millennium-project.org/millennium/index.html ]
Dự án Millennium là do Hội-đồng Hoa-Kỳ (American Council) thuộc trường Đại-học LHQ phụ
trách. Chữ millennium, theo tự-điển Merriam-Webster, có đến hai nghĩa. Nghĩa đen là thời-kỳ
một ngàn năm (thiên niên kỷ). Và nghĩa bóng là giai-đoạn đại-phúc hay con người hoàn-hảo 61.
Millennium Project được hiểu như là một dự án tu tập cho tương-lai của loài người để trở thành
hoàn-hảo hơn trong giai đoạn 1000 năm tới.
Hai ngàn năm vừa qua, kể từ năm zéro (chúa Jesus ra đời) cho đến nay, lịch-sử nhân-loại đã trải
qua biết bao thăng trầm của chiến tranh và hòa bình trên nhiều vùng đất khác nhau để sinh-tồn và
tiến- hóa. Các bậc thầy vĩ-đại và lãnh-đạo tinh-thần của mọi tôn-giáo đều dạy bảo con người cần
phục-tỉnh để có thể tái tạo nên cảnh thiên-hạ-thái-bình trên trái đất này. Liệu trong thiên niên kỷ
thứ ba, loài người có thể thiết-lập nổi nền thái-hòa cho hành-tinh này hay không? Điều kiện hoặc
những vấn đề gì đang cản trở bước tiến-bộ của nhân-loại? Dự-án-ngàn-năm thuộc LHQ có thể
giúp ích gì cho tương-lai-học không?
Dự-án-ngàn-năm được thiết-lập vào năm 1996 và qui-tụ 2700 học-giả và hành-giả của trên 50
quốc-gia dưới sự điều hành của Ủy-ban Kế-hoạch Quốc-tế (International Planning Committee)
gồm 40 thành viên thuộc 22 quốc-gia, và được đặt trong vòng giám-sát của Hội-đồng Hoa-Kỳ
thuộc Trường Đại-học LHQ. Hằng năm, Dự-án xuất bản tập sách Tình-hình Tương-Lai (State of
the Future) để báo cáo về 15 chủ-đề thử-thách trên toàn cầu (Global Challenges) 62 như dưới
đây:
61

Millennium = a period of great happiness or human perfection.
1. Sustainable Development, 2. Water, 3. Population and Resources, 4. Democratization, 5. Global, Long-Term
Policy making, 6. Globalization of Information Technology, 7. Rich-Poor Gap, 8. Threats to Health, 9. Decisionmaking Capacities, 10. Conflict Resolution, 11. Improving Women's Status, 12. Transnational Crime, 13. Energy,
14. Science and Technology, and 15. Global Ethics.
62
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Phát triển bền vững
N ƣ ớc
Dân số và tài nguyên
Dân-chủ-hóa
Lập chính sách dài hạn và toàn cầu

Toàn-cầu-hóa kỹ-thuật thông-tin
Khoảng cách giàu-nghèo
Các đe dọa đến sức khỏe
Khả-năng tạo quyết-định
Giải-quyết mâu-thuẩn

Cải-tiến cƣơng-vị phụ-nữ
Tội ác xuyên quốc
Năng-lƣợng
Khoa-học và Kỹ-thuật
Đạo-lý toàn-cầu

Bài toán thử-thách theo cách nhìn của Việt-học: ngày xưa, nước Văn-Lang 63 thái-hòa được chia
ra làm 15-bộ 64 thì tương-lai của thế-giới thời toàn-cầu cũng được tập trung vào 15 đại chủ-đề
đang thử-thách như dự-án-ngàn-năm đã nhận thức. Trong 15 chủ-đề này, 5 đề-tài mang tính
sách-lược có thể hàm chứa vào nhóm trung-cung: thử-thách giải-quyết mâu-thuẫn trên bìnhdiện văn-hóa, thử-thách phát-triển bền vững trên bình-diện kinh-tế, thử-thách dân-chủ-hóa trên
bình-diện chính-trị, thử-thách khả-năng tạo quyết-định trên bình-diện giáo-dục, và thử-thách
đạo-lý toàn-cầu trên bình-diện nhân-ý (Hình 217).
VĂN- H Ó A
Giải Quyết
Mâu Thuẩn

GIÁO-DỤC

Khả Năng
Tạo Quyết Định

CHÍNH-TRỊ

Đạo Lý
Toàn Cầu

Dân Chủ
Hóa

NHÂN-Ý

Phát Triển
Bền Vững
KINH-TẾ

[Nguồn: http://www.millennium-project.org/millennium/index.html]
63

64

Nước Văn-Lang
嫏 là nước của những con người có văn-hóa, biết cách giải quyết mâu thuẩn giữa
tiên và rồng, mở đầu cho kỷ nguyên thái-hòa được gọi là thời Hùng-vương, có lãnh-đạo (sách LNCQ).
15 bộ là: Giao-Chỉ, Chu-Diên, Vũ-Ninh, Phúc-Lộc, Việt-Thường, Ninh-Hải, Dương-Tuyền, Lục-Hải,
Vũ-Định, Hoài-Hoan, Cửu-Chân, Bình-Văn, Tân-Hưng, Cửu-Đức và Văn-Lang (xem Phụ-Lục I).
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LẠC-THƢ

MA-PHƢƠNG 15

Hình 217 : Chủ-đề 5-thử-thách căn-bản cho toàn-cầu trong tƣơng-lai
Hình ảnh của 5-thử-thách được sắp xếp tại trung-cung theo phương-vị ngũ-hành và được mang
trên lưng rùa thần Lạc-Thư (Hình 217 phát xuất từ Hình146, và Hình 148). Tổng quan/quát hơn:
toàn cảnh 15-thử-thách cho toàn-cầu được ghi nhận như một bài toán ma-phương theo cửu-trù
hồng-phạm (Khúc III.2.4.1.8).
Bài giải thử-thách theo cách nhìn của Việt-học: 5-thử-thách tại trung-cung thuộc vòng trong, là
căn bản cho mọi phát triển của quốc-gia và quốc-tế. Toàn-cầu, theo nghĩa hướng thượng, là tạo
được sự hợp-tác đồng-thuận của quốc-tế như một đơn-vị đại diện cho hành-tinh trái đất (việc
chung), và đồng thời cũng bảo đảm được quyền tự-quyết dân-tộc của mọi quốc-gia (việc riêng),
nhỏ cũng như lớn, trên trái đất. Vòng trong tuy cần nhưng vẫn chưa đủ, phải có thêm 10 thửthách chi-tiết khác ở vòng ngoài. Hợp nội-ngoại mới chi đạo. Tổng hợp cả hai vòng, trong và
ngoài, mới tạo nên con đường thái-hòa cho toàn-cầu. Cách sắp xếp theo ma-phương: cộng chiều
nào cũng thành con số 15.
15-thử-thách là 15 điểm đặc-thù của từng thử-thách cần phải được nghiên-cứu, theo dõi và giảiquyết trong tương-lai. Mỗi thử-thách đều giống nhau ở một điểm chung. Điểm chung của mỗi
thử-thách là một đại vấn-đề mang lưỡng-nhất-tính (hai ở trong một): vấn-đề kỹ-thuật và vấn-đề
xã-hội (socio-technological problem), một cách đồng thời (Hình 218).
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Hình 218 : Tƣơng-lai-học cho ngàn năm tới
[Nguồn: Power-Point slide No. 33/35 trong khóa học Vietology-201 (2007)]

Tri-thức cần thiết về xã-hội-học và kỹ-thuật-học được nhìn toàn diện trên cả hai khía cạnh vĩ-mô
(macro view) và vi-mô (micro view). Vĩ-mô là cách nhìn cho đất nước và vi-mô là cách nhìn cho
con người cá-nhân. Lãnh-đạo-học cho tương-lai, hay tương-lai-học cho lãnh-đạo, đều đòi hỏi
trách-nhiệm của cả hai: con người cá-nhân và con người xã-hội.
Các vấn-nạn của xã-hội luôn phát nguồn từ khả năng yếu kém của ý-thức (hoặc nhận thức)
trong mỗi cá-nhân về quyền lợi, ý nghĩa và sự tiết-dục vào cuộc sống con người mà bộ môn giáodục có thể cung ứng qua dạng đạo-học (một tổng-hợp của giáo-dục gia-đình, giáo-dục trường-sở
và giáo-dục cộng-đồng).
Các vấn-đề của kỹ-thuật có thể được giải quyết qua việc tiếp tục phát triển các công trình
nghiên cứu qua các bộ môn khoa-học căn bản như toán-học (mathematics), vật-lý-học (physics)
và hóa-học (chemistry). Toán-lý-hóa là nền móng cho các môn khoa-học khác để xây dựng trithức loài người. Một mặt, tri-thức về kỹ-thuật 65 mang phúc-lợi cho nơi cư trú của mình trên trái
đất; và mặt khác, nó có thể dùng làm phương tiện cho những cuộc viễn-du vượt không-gian, đem
con người đến những nơi có sự sống ở những hệ-thái-dương khác.
Ngoài dự-án-ngàn-năm ra, còn có nhiều tổ-chức dân-sự khác mà họ chuyên tâm vào bộ môn
tương-lai-học. Hai hội được giới-thiệu dưới đây cùng bạn đọc: Hội Tương-lai Thế-giới (World
Future Society) và Liên-đoàn Tương-lai-học Thế-giới (World Futures Studies Federation).
● World Future Society (Hội Tương-Lai Thế-Giới)
http://www.wfs.org/
65
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Hội được thành lập vào năm 1966 tại bang Maryland, Hoa-Kỳ bởi Edward Cornish. Hội qui tụ
khoảng 25000 thành-viên với nhiều chi-nhánh trong 80 quốc-gia trên thế-giới, bao gồm đủ mọi
ngành nghề với đa số là giới trí-thức của các bộ môn nghiên cứu về xã-hội, kinh-tế và kỹ-thuật
cho tương-lai. Hằng tháng, Hội ra tờ báo Futurist (Người Tương-Lai) và mở một hội-nghị quốctế hàng năm vào tháng bảy để thảo-luận về các thành quả đã nghiên-cứu được trong năm, mà
chúng có thể ảnh-hưởng đến các nền kỹ-nghệ và thị-trường cho tương-lai và trên cùng khắp thếgiới.
● World Futures Studies Federation (Liên-Đoàn Tương-Lai-Học Thế-Giới)
http://www.wfsf.org/
Liên- đoàn được thành lập vào năm 1973 tại Paris -Pháp, bao gồm nhiều nhóm học-giả, đa-số là
từ các nước tại Âu-châu và Nhật-Bổn. Liên-đoàn đặt trọng tâm vào các nghiên-cứu tại trường-sở
cho các chủ-đề về tương-lai và đã gây được sự liên-hệ, cũng như tài-trợ từ cơ-quan UNESCO
của LHQ.
Điểm giống nhau giữa hai Hội Tương-lai Thế-giới và Liên-đoàn Tương-lai-học Thế-giới là
những tổ-chức xã-dân (tổ-chức xã-hội dân-sự, civil society organizations) do các công-dân khác
nhau trên thế-giới có cùng chung một mục-đích tìm hiểu về tương-lai. Tương-lai không chừa một
ai. Nhà-nước lẫn nhân-dân. Tuy nhiên, chính-thể và lãnh-đạo của nhà nước còn có thể bị thay đổi
theo thời-gian (không cố-định ở tương-lai). Còn tương-lai của người dân thì vẫn là vạn-đại-chidân (chục ngàn thời-đại vẫn là người dân).
Điểm khác nhau là: Hội Tương-lai Thế-giới nhấn mạnh vào những thành tựu kỹ-thuật ở tươnglai, trong khi Liên-đoàn Tương-lai-học Thế-giới chủ trương điều-nghiên vào nhiều dạng-thể cho
xã-hội tương-lai (plural futures) có thể xảy ra, thay vì chỉ có một dạng tương-lai (singular
future).

□
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VÀI HÀNG VỀ TÁC GIẢ
Trƣơng Nhƣ Thƣờng là bút hiệu của Giáo sư Trƣơng Bổn Tài.
Ông đang dạy mô n Kinh tế học (Economics) và Quản trị thương mại (MBA) cho trường
Universit y o f Phoenix (UoP). Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Mất cha lúc 10 tuổi. Xong
trung học của ViệtNam và sang Mỹ du học năm 1967. Tốt nghiệp bậc tiến sĩ (DMOL).
Ông theo học và hành nghề qua ba ngành khác nhau: kỹ sư công chánh, phân tích kinh tế
và quản trị thương mại. Năm 2000, ông định lại hướng đi, theo nghiệp giáo dục.
Ông rất say mê học hỏ i và nghiên cứu về bản sắc dân tộc, văn minh, và văn hóa Việt. Sau
1975, ông có dịp viếng thăm đất nước ViệtNam (1997), các bảo tàng viện quốc tế và di
chỉ khảo cổ của các quốc gia đã liên hệ đến văn minh Việt trong quá khứ như Trung
quốc, Pháp, Nhật, và Ðông-Nam-Á để sưu tập tài liệu. Ông đã dành nhiều thời giờ và
phương tiện trong 40 năm qua, để tìm tòi về nguồn gốc dân tộc qua minh chứng khoa
học, san định lại ý nghĩa đã thất truyền, và sáng tạo ra các ứng dụng dựa trên phương
pháp giáo dục từ cộng đồng, sao cho thích hợp hơn và hữu ích với hiện trạng của ngườiViệt-toàn-cầu trong thế kỷ 21.
Năm 1985 ông minh họa 10 Bản Ðịa Ðồ: Tìm Về Ðất Tổ. Năm 1990 ông hoàn thành tập
bài Việt-Học Là Gì? và cho phát hành lần đầu t iên. Ông dùng hai tác phẩm nầy để làm tư
liệu trong khi khởi công đi sinh hoạt văn hóa và giáo dục trong các cộng đồng người Việt
tự do tại hải ngoại. Năm 2000, ông sáng lập Nhóm Việt-Học (Vietology Group) như một
tổ chức bất-vụ-lợi, để làm phương t iện giới thiệu và quảng bá văn minh và văn hóa
ViệtNam theo hướng giáo-dục-cộng-đồng, một cách hữu hiệu hơn.
Ông hiện định cư, làm việc tại bang California – Mỹ, và vẫn t iếp tục sinh hoạt cộng đồng
trên toàn thế giới. Liên lạc: truongbontai@hotmail.com hoặc gọi (408) 394-0006.
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