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TÓM TẮT
Hành tinh này hiện đang ở một kỷ nguyên mới của lịch sử,
trong đó loài người tác động rất lớn đến các quá trình tiến triển của
hành tinh. Hoạt động con người đã dây áp lực rất lớn lên cấu trúc
và chức năng của hệ Trái đất với những hậu quả bất lợi.
Sự khởi đầu của kỷ nguyên với sự tăng tốc vĩ đại bắt đầu từ
những năm 1950, khi xu hướng hệ thống Trái đất và xu hướng kinh
tế xã hội tăng tốc kể từ giữa thế kỷ trước Theo mô hình tăng tốc
lớn, xu hướng kinh tế xã hội đã xấu đi làm thay đổi tương lai của
hành tinh và tương lai của nhân loại.
Một phần quyết định của hệ thống kinh tế xã hội bên cạnh sản
xuất và phân phối là tiêu dùng.Trong những thập kỷ qua, không
chỉ dân số thế giới, mà cả tiêu thụ năng lượng chính, sử dụng nước,
tiêu thụ phân bón và giấy, và tiêu thụ các dịch vụ khác nhau đã
được tăng theo cấp số nhân
Liên quan đến tính bền vững, vai trò trung tâm của tiêu dùng
đã được Liên Hợp Quốc công nhận. “đảm bảo mô hình sản xuất
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và tiêu dùng bền vững” là một trong mười bảy mục tiêu phát triển
bền vững trong chương trình phát triển của Liên hợp quốc.
Phật giáo nên và có thể phản ánh về vấn đề căng thẳng của
mô hình tiêu dùng tăng theo cấp số nhân trong thế giới hiện đại.
Theo Phật giáo, tiêu thụ có trách nhiệm là tiêu thụ đúng đắn (sammā)
được hiểu là địa phương, khôn ngoan và chánh niệm, tạo cơ hội để thực
hành các đức tính chia sẻ (dāna), mãn nguyện (appicchatā) và điều độ
(mattaññutā).
Theo giáo lý của đức Phật và các quan niệm về kinh tế của Phật
giáo, tiêu dùng đúng đắn nhằm thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của
con người (thực phẩm, quần áo, nơi ở và thuốc men) với tác động môi
trường tối thiểu. Hơn nữa, đơn giản hóa các ham muốn xuất hiện trong
khi tiêu thụ đúng đắn là một yếu tố quan trọng để giảm bớt áp lực lên
các hệ thống Trái đất.Do đó, tiêu thụ đúng đắn góp phần vào lý tưởng
hòa bình và hòa hợp của Phật giáo trong kỷ nguyên của Nhân loại
(Anthropocene).
1. MỞ ĐẦU
Bài viết giới thiệu những đóng góp của Phật giáo cho chủ đề
tiêu thụ có trách nhiệm. Một mặt, bài viết trình bày cách tiếp cận
của Phật giáo vượt qua quan niệm truyền thống về tiêu thụ bền vững.
Mặt khác, bài viết cho thấy cách Phật giáo diễn giải khái niệm tiêu thụ
có trách nhiệm. Nghiên cứu đề xuất một số thay đổi cần thiết trong
tiêu thụ để đảm bảo mô hình tiêu thụ thích ứng với những thách thức
mà nhân loại phải đối mặt trong kỷ nguyên Anthropocene.
Phần đầu tiên của bài viết giới thiệu kỷ nguyên mới của lịch sử
hành tinh là Anthropocene. Bài viết điều tra các xu hướng của Hệ
thống Trái đất hiện tại khiến hành tinh rơi vào thảm họa khí hậu và
trình bày kỷ nguyên của Đại gia tốc, trong đó cường độ của nhiều
chỉ số kinh tế xã hội tăng theo cấp số nhân. Phần thứ hai của bài viết
giới thiệu sáng kiến của “Đảm bảo mô hình tiêu thụ và sản xuất bền
vững”, là một phần của Chương trình phát triển hàng đầu của Liên
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hợp quốc và là một trong mười bảy mục tiêu phát triển bền vững.
Phần thứ ba của bài viết nghiên cứu cách tiếp cận của Phật giáo đối
với tiêu thụ và đưa ra khuôn khổ tiêu thụ có trách nhiệm, được coi
là tiêu thụ đúng theo quan điểm của Phật giáo. Bài thảo luận bao
gồm so sánh Liên Hợp Quốc và cách tiếp cận của Phật giáo về chủ
đề tiêu thụ. Bài viết kết thúc bằng một kết luận ngắn.
Trong bài viết của mình, Apichai Puntasen (2007) phân tích
việc thực hiện giáo lý Phật giáo trong kinh tế. Ông giới thiệu các
khái niệm chính của kinh tế Phật giáo trên ba lĩnh vực kinh tế, đó
là sản xuất, phân phối và tiêu thụ. Các khuôn khổ sản xuất Phật
giáo, phân phối Phật giáo và tiêu thụ Phật giáo được tích hợp trong
mô hình hệ thống kinh tế Phật giáo làm nổi bật kịch bản giúp hiện
thực hóa hòa bình và yên ổn về khả năng kinh tế.
Mặc dù sản xuất và tiêu thụ có liên quan rất chặt chẽ trong
hệ thống kinh tế, bài viết này chỉ nghiên cứu chi tiết về phạm vi
tiêu thụ và cung cấp một số hiểu biết sâu sắc hơn về cách tiêu thụ
có trách nhiệm được diễn giải theo quan điểm của Phật giáo. Mô
hình tiêu thụ và thói quen tiêu thụ về cơ bản được xác định bởi các
quyết định cá nhân. Vì sống một cuộc đời theo Bát chánh đạo cũng
là một quyết định cá nhân, Phật giáo có thể có những đóng góp có
ảnh hưởng để định hình khuôn khổ tiêu thụ có trách nhiệm, có thể
được coi là tiêu thụ đúng theo thuật ngữ Phật giáo.
2. TỪ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN THẢM HỌA KHÍ HẬU
Trong thời đại của chúng ta, loài người phải đối mặt với những
hậu quả ngày càng lớn của những thay đổi do con người gây ra trên
Hệ thống Trái đất. Steffen và cộng sự (2015a) đã xác định chín
quy trình và hệ thống điều phối sự ổn định và khả năng phục hồi
của Hệ thống Trái đất. Các ranh giới hành tinh này bao gồm biến
đổi khí hậu, thay đổi tính toàn vẹn sinh quyển (mất đa dạng sinh
học và tuyệt chủng loài), suy giảm tầng ozone tầng bình lưu, axit
hóa đại dương, dòng chảy sinh học (chu trình phốt pho và nitơ),
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thay đổi hệ thống đất (phá rừng), sử dụng nước ngọt, khí quyển
và giới thiệu các thực thể mới (chất ô nhiễm hữu cơ, vật liệu phóng
xạ, vật liệu nano, vi nhựa, v.v.). Bốn trong số chín ranh giới hành
tinh, cụ thể là biến đổi khí hậu, toàn vẹn sinh quyển, thay đổi hệ
thống đất đai và dòng chảy sinh học đã được chuyển từ một không
gian hoạt động an toàn đến một khu vực không chắc chắn hoặc
thậm chí đến một khu vực có rủi ro cao.
Nhân loại tác động rất lớn đến các quá trình hành tinh thiết yếu
và ranh giới hành tinh. Tác động của con người đã trở nên sâu sắc
đến mức nó đã đẩy Trái đất ra khỏi kỷ nguyên Holocene mà xã hội
loài người đã phát triển trong mười một nghìn năm qua (Steffen và
cộng sự 2015b). Dựa trên các hoàn cảnh thay đổi do loài người gây
ra, kỷ nguyên địa chất mới của hành tinh được gọi là “Anthococene”
(Crutzen 2002, Steffen và cộng sự 2011), một kỷ nguyên khác biệt
cơ bản với các dấu hiệu nhân tạo (Waters và cộng sự 2016), trong đó
các hoạt động của con người gây áp lực rất lớn lên cấu trúc và hoạt
động của Hệ thống Trái đất với những hậu quả bất lợi.
Dựa trên mười hai chỉ số kinh tế xã hội toàn cầu như dân số,
GDP thực tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, dân số đô thị, sử dụng
năng lượng cơ bản, tiêu thụ phân bón, số lượng đập lớn hiện hữu,
sử dụng nước, sản xuất giấy, số lượng xe cơ giới mới hàng năm, tổng
số thuê bao điện thoại cố định và điện thoại di động, và số lượng
khách du lịch quốc tế mỗi năm, Steffen và cộng sự (2015b) đi đến
kết luận rằng động lực chính của sự thay đổi trong Hệ thống Trái
đất chủ yếu là hệ thống kinh tế toàn cầu. Tầm quan trọng của mười
hai chỉ số kinh tế xã hội tăng theo cấp số nhân từ những năm 1950,
trong đó mô tả hiện tượng được gọi là “Đại gia tốc”. Xu hướng hệ
thống Trái đất và xu hướng kinh tế xã hội tăng tốc kể từ giữa thế
kỷ trước. Nhiều trong số các chỉ số này có liên quan trực tiếp hoặc
gián tiếp đến tiêu thụ. Theo mô hình Đại gia tốc, xu hướng kinh tế
xã hội và mô hình tiêu thụ phổ biến đang ngày càng xấu đi, làm cho
cơ hội tương lai của nhân loại càng xấu đi.
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Sự tương tác của đất, đại dương, khí quyển và cuộc sống cùng
nhau tạo nên những điều kiện mà tương lai của xã hội chúng ta sẽ
phụ thuộc. Kiến thức về hoạt động của con người hiện đang cạnh
tranh với các lực lượng địa chất ảnh hưởng đến quỹ đạo của Hệ
Trái đất có ý nghĩa quan trọng đối với cả khoa học Hệ thống Trái
đất và ra quyết định xã hội (Steffen và cộng sự 2018). Các lựa chọn
thích ứng có thể làm giảm rủi ro của biến đổi khí hậu và đóng vai
trò trung tâm trong sự tồn tại của loài người trong Anthropocene
(Moufouma-Okia và cộng sự 2018).
Các mô hình Đại gia tốc cho thấy các xu hướng kinh tế xã
hội có tác động rất lớn đến Hệ thống Trái đất và góp phần vượt
qua các ranh giới hành tinh. Phần mang tính quyết định trong hệ
thống kinh tế xã hội, bên cạnh sản xuất và phân phối là tiêu thụ.
Trong những thập kỷ vừa qua, không chỉ dân số thế giới, mà cả
tiêu thụ năng lượng chính, sử dụng nước, tiêu thụ phân bón và
giấy, và tiêu thụ các dịch vụ khác đã tăng theo cấp số nhân. Tiêu
thụ quá mức, bên cạnh cơ chế hoạt động của các mô hình kinh
doanh thịnh hành là yếu tố cốt lõi, thúc đẩy những thay đổi bất lợi
trong Anthropocene. Các mô hình kinh doanh và tiêu thụ chính
là nguyên nhân chính gây biến đổi điều kiện khí hậu. Vì vậy, giới
thiệu và áp dụng các mô hình kinh doanh thay thế trong sản xuất
và giới thiệu tiêu thụ có trách nhiệm là cốt lõi của sự thích ứng.
Tiêu thụ có trách nhiệm giả định trước các hành vi tiêu thụ mới,
góp phần thiết lập các mô hình tiêu thụ cho phép sống sót sau
thảm họa khí hậu bằng cách thích nghi với các điều kiện khí hậu
thay đổi.
3. MÔ HÌNH TIÊU THỤ BỀN VỮNG
Mặc dù cả sản xuất và phân phối đều ảnh hưởng đến điều kiện
khí hậu một cách cơ bản, những vấn đề căng thẳng này đang vượt
quá phạm vi của bài viết khi chỉ nghiên cứu chi tiết một phần của
hệ thống kinh tế, đó là tiêu thụ. Liên quan đến tính bền vững, vai
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trò trung tâm của tiêu thụ đã được Liên Hợp Quốc (LHQ) công
nhận là mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững. Đây là một trong
mười bảy Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trong Chương
trình phát triển của Liên hợp quốc (Mục tiêu 12…).
Dựa trên dữ liệu toàn cầu, Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng hiện
tại việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên đang gia tăng. Chẳng hạn,
lấy ví dụ về trường hợp nước, loài người đang gây ô nhiễm sông hồ
với tốc độ nhanh hơn tự nhiên có thể tái chế và thanh lọc, mặc dù
hơn một tỷ người vẫn không được tiếp cận với nước ngọt. Việc sử
dụng quá nhiều nước góp phần gây ra vấn đề căng thẳng về nước
trên toàn cầu. Không chỉ việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ngày
càng tăng, mà mô hình tiêu thụ xấu và thói quen tiêu thụ làm tăng
mức tiêu thụ chung. Ở trường hợp thực phẩm, bên cạnh các tác
động môi trường đáng kể trong giai đoạn sản xuất, các hộ gia đình
tăng cường áp lực lên môi trường thông qua các lựa chọn chế độ ăn
uống và thói quen tiêu thụ. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc toàn
cầu, ước tính một phần ba tổng số thực phẩm được sản xuất cuối
cùng bị thối rữa trong thùng rác của người tiêu dùng và nhà bán lẻ,
và hơn hai tỷ người bị thừa cân trên toàn cầu. Có thể quan sát sự
tăng trưởng tiêu thụ thông qua sự gia tăng quyền sở hữu phương
tiện và du lịch hàng không toàn cầu. Nếu dân số toàn cầu đạt 9,6 tỷ
vào năm 2050, tương đương với việc cần phải có gần ba hành tinh
mới có thể cung cấp các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết để
duy trì lối sống hiện tại (Mục tiêu 12...).
Mục tiêu phát triển bền vững thứ mười hai là đảm bảo mô hình
sản xuất và tiêu thụ bền vững. Khi làm như vậy, một trong những
mục tiêu cốt lõi là làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế thông qua
việc sử dụng tài nguyên và suy thoái môi trường thông qua việc cải
thiện hiệu quả tài nguyên, đồng thời cải thiện sức khỏe của con
người (Biến đổi... 2015). Do đó, tiêu thụ và sản xuất bền vững là
để thúc đẩy hiệu quả tài nguyên và năng lượng, cơ sở hạ tầng bền
vững, cấp quyền truy cập vào các dịch vụ cơ bản, công việc xanh
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và tốt và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người. Thực
hiện việc đó sẽ làm giảm chi phí kinh tế, môi trường và xã hội trong
tương lai, tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế và giảm nghèo.
Nhìn chung, tiêu thụ và sản xuất bền vững nhằm mục đích “làm
nhiều hơn và tốt hơn mà tốn ít hơn” bằng giả định rằng lợi ích
ròng từ hoạt động kinh tế có thể tăng bằng cách giảm sử dụng tài
nguyên, suy thoái và ô nhiễm trong toàn bộ vòng đời, đồng thời
tăng chất lượng cuộc sống. Nhận ra tiêu thụ bền vững cũng cần tập
trung vào người tiêu dùng cuối, bao gồm giáo dục họ về tiêu dùng
và lối sống, đồng thời cung cấp cho họ thông tin đầy đủ thông qua
các tiêu chuẩn và nhãn hiệu (Mục tiêu 12 ...).
Các báo cáo về tiến trình Phát triển bền vững mô tả một bức
tranh ảm đạm về việc đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu thụ bền
vững. Mặc dù mục tiêu cốt lõi là làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh
tế từ sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhưng số liệu toàn cầu năm
2016 đã cho thấy xu hướng xấu đi (Tiến độ 2017). Theo báo cáo
tiến độ năm 2018, ngày càng có nhiều quốc gia đang phát triển
chính sách để thúc đẩy tiêu thụ và sản xuất bền vững, và nhiều công
ty đa quốc gia và các công ty lớn khác đang báo cáo về tính bền
vững (...Bền vững 2018). Mặc dù có những thay đổi thoạt nhìn có
vẻ tích cực, khi tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tiêu thụ năng lượng
cuối cùng đã tăng lên, nhưng dữ liệu tổng thể xác nhận nghịch lý
Jevons (Alcott 2005), mặc dù tiến bộ công nghệ, sử dụng năng
lượng liên tục tăng, khi tốc độ tiêu thụ năng lượng tăng do nhu cầu
ngày càng tăng (...Bền vững 2018).
Mục tiêu của Liên hợp quốc nhằm đảm bảo mô hình sản xuất
và tiêu thụ bền vững hoạt động chủ yếu ở cấp quốc gia và tổ chức.
Chỉ có hai trong số mười mục tiêu của của LHQ tương ứng với mức
độ cá nhân của người tiêu dùng, cụ thể là giảm chất thải và cung
cấp cho mọi người thông tin và nhận thức liên quan để phát triển
bền vững và lối sống hài hòa với thiên nhiên (Mục tiêu 12...) Có
thể thực hiện giảm chất thải bằng nhiều cách, từ đảm bảo không
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vứt bỏ thực phẩm đến giảm tiêu thụ nhựa. Mang túi có thể tái sử
dụng, từ chối sử dụng ống hút nhựa và tái chế chai nhựa cũng là
những cách giảm thiểu chất thải tốt (...Trách nhiệm, 2018), nhưng
đặt ra câu hỏi liệu các biện pháp này có đủ để tránh thảm họa khí
hậu hoặc thích ứng với điều kiện khí hậu thay đổi.
4. TIÊU THỤ ĐÚNG (CÓ TRÁCH NHIỆM)
Phật giáo, giống như các truyền thống tâm linh khác, không
thể tránh phải đối mặt với các vấn đề hiện đại, phải đưa ra câu
trả lời cho những câu hỏi cấp bách nhất, nếu muốn duy trì truyền
thống sống (Schmithausen 1997). Vì vậy, Phật giáo nên phản ánh
- bên cạnh các tôn giáo khác - về vấn đề tiêu dùng tăng theo cấp
số nhân trong thế giới hiện đại. Phần tiếp theo của bài viết bàn về
cách tiếp cận và những đóng góp của Phật giáo trong cuộc tranh
luận về tiêu thụ bền vững bằng cách đưa ra những ý tưởng tương
ứng của kinh tế Phật giáo, nhiều trong số đó liên quan đến hành vi
cá nhân trong đời sống kinh tế.
Mục tiêu cuối cùng của Phật giáo là đạt đến giác ngộ và chấm
dứt đau khổ. Đó là sự phát triển tâm linh bên trong, chỉ đòi hỏi
một mức độ thoải mái vật chất tối thiểu (Zsolnai - Kovács, sắp xuất
bản). Phật giáo hoạt động ở cấp độ cá nhân, khi dẫn dắt cuộc sống
theo Bát chánh đạo có nghĩa là sự hoàn hảo của bản thân đến giai đoạn
hoàn thiện cao nhất có thể.
Fredrick Pryor (1991) lập luận rằng về ý nghĩa kinh tế, có những
khác biệt cơ bản giữa mong muốn và nhu cầu. Hòa thượng P. A.
Payutto (1994) cũng thu hút sự chú ý vào việc giảng dạy hai loại mong
muốn, đó là tanhā và chanda, cả hai đều có vai trò cơ bản trong tiêu
thụ. Theo Phật giáo, tanhā có nghĩa là mong muốn đối tượng khoái lạc
và chanda có nghĩa là nỗ lực cho hạnh phúc. Tanhā có thể được gọi là
muốn, còn chanda là khát vọng cho sự đúng đắn và khéo léo. Tiêu thụ
được thúc đẩy bởi tanhā hoặc tiêu thụ theo mong muốn dẫn đến có
được và sở hữu, nhưng tiêu thụ dẫn đến kết quả là sự thỏa mãn nhu
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cầu cơ bản trong cuộc sống, góp phần mang lại hạnh phúc và tạo cơ
sở vững chắc cho sự phát triển hơn nữa của tiềm năng con người. Do
đó, chanda góp phần phát triển tâm linh. Điểm này thường bị các nhà
kinh tế bỏ qua, vì tư duy kinh tế hiện đại không tạo ra sự khác biệt giữa
hai loại mong muốn. Xem 2 loại này là như nhau dẫn đến tình huống
cả hai đều được thỏa mãn bằng cách tối đa hóa mức tiêu thụ theo tinh
thần “Càng nhiều và càng lớn thì càng tốt”.
Trước nhu cầu cơ bản trong cuộc sống, người ta nên giảm thiểu
mức tiêu thụ của mình, từ đó giảm thiểu chức năng khách quan của
mô hình tiêu thụ và thói quen tiêu thu trong trường hợp ham muốn
và tiêu dùng theo mong muốn. Tư duy kinh tế hiện đại khuyến
khích mức tiêu thụ tối đa để thỏa mãn ham muốn, nhưng không giải
quyết được những gì xảy ra sau khi một ham muốn đã được thỏa
mãn (Payutto 1994). Theo lời dạy của Đức Phật, ba loại tanhā là
những phần vốn có của đời sống con người: chúng không thể được
thỏa mãn, chúng không bao giờ xuất hiện và tạo căn nguyên của sự
đau khổ (SN 56.11).
Dựa trên sự phân biệt giữa tanhā và chanda, và trên thực tế là
những ham muốn dẫn đến đau khổ, Phật giáo đề nghị không nên
nhân lên mà nên đơn giản hóa những ham muốn trước nhu cầu vật
chất. Sẽ là khôn ngoan khi cố gắng giảm bớt một ham muốn, vì muốn
ít hơn có thể mang lại lợi ích đáng kể không chỉ cho người đó mà còn
cho cộng đồng và cho tự nhiên (Zsolnai 2007). Từ đó, cách tiếp cận
của Phật giáo đối với tiêu thụ theo mong muốn hiểu rằng không
tiêu thụ - hoặc giảm thiểu tối đa tiêu thụ - có thể góp phần đem
lại hạnh phúc. Hơn nữa, những nhu cầu nhất định chỉ có thể được
thỏa mãn thông qua việc không tiêu thụ, một vị trí mà tư duy kinh
tế truyền thống khó có thể đánh giá cao (Payutto 1994).
Phật giáo đưa ra các phương pháp Nỗ lực đúng đắn, chánh
niệm và tập trung đúng đắn là một phần trong Bát chánh đạo để
thay đổi sở thích và thói quen tiêu thụ. Noi gương đời sống Phật
giáo bao gồm thực hành thiền định, có thể sử dụng để giải quyết
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với tanhā luôn xuất hiện, đó là gốc rễ của sự đau khổ. Trong mô
hình chính thức của mình, Serge-Christophe Kolm (1985) kết nối
tiêu thụ và thiền định. Ông lập luận rằng tiêu thụ đòi hỏi thời gian
lao động, vì người tiêu thụ phải làm việc để kiếm được số tiền cần
thiết cho việc đó. Nói chung, thời gian có thể được dành cho thiền
và công việc. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên dành nhiều thời gian
cho công việc cho phép đáp ứng nhu cầu cơ bản trong cuộc sống.
Thời gian còn lại nên dành cho thiền định, hoặc có thể dành cho
công việc để chuyển đổi mô hình tiêu thụ và thói quen tiêu dùng
của những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống để đẩy lùi các dấu hiệu
Đại gia tốc.
Payutto (1994) khẳng định rằng tập luyện tâm trí thông qua
thiền định góp phần giúp trong lòng được mãn nguyện ít nhiều,
đó là một đức tính, liên quan đến tiêu thụ và sự thỏa mãn. Phật
giáo đặt ra quy tắc hài lòng là một mục tiêu khéo léo. Định nghĩa
chính xác của sự hài lòng có nghĩa là không còn sự ham muốn giả
tạo. Khi chúng ta dễ dàng hài lòng với những thứ vật chất, chúng
ta tiết kiệm thời gian và năng lượng có thể bị lãng phí khi tìm kiếm
hàng hóa tiêu dùng. Thời gian và năng lượng chúng ta tiết kiệm có
thể dùng để phát triển hạnh phúc thực sự.
Theo Phật giáo, theo đuổi những ham muốn dẫn đến đau khổ,
dù cuối cùng không thể thỏa mãn ham muốn được. Do đó, phần
tiếp theo của bài viết nghiên cứu cách tiếp cận của Phật giáo đối
với việc tiêu thụ nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Từ giờ trở đi,
thuật ngữ tiêu thụ trong bài viết chỉ được sử dụng trong bối cảnh
tiêu thụ bốn điều cần thiết cơ bản trong cuộc sống, đó là thực
phẩm, quần áo, nhà ở và thuốc men. Khi đó, sẽ đề cập đến những
ý tưởng về kinh tế Phật giáo liên quan đến tiêu dùng và hành vi cá
nhân trong đời sống kinh tế.
Trong cuốn sách “Nhỏ là đẹp” của mình, Ernst Friedrich
Schumacher (1973) đã mô tả hai đặc điểm chính của kinh tế Phật
giáo là sự đơn giản và không bạo lực. Cả hai đều góp phần tiêu thụ
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ít hơn đối với các nguồn tài nguyên khan hiếm trong môi trường,
và dẫn đến sự nhìn nhận về nội địa hóa. Schumacher là một trong
những người đầu tiên chú ý đến sự khác biệt cơ bản giữa tài nguyên
tái tạo và không tái tạo, và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo,
đây cũng là một phần quan trọng trong cuộc tranh luận về tính bền
vững hôm nay.
Pryor (1991) nhấn mạnh tầm quan trọng của sự điều độ
trong nền kinh tế và tiêu thụ, phù hợp với tinh thần của Trung đạo.
Payutto (1994) diễn đạt về điều đó thậm chí còn mạnh mẽ hơn,
khi ông khẳng định rằng cốt lõi của Phật giáo là sự khôn ngoan
khi biết điều độ, và hoạt động kinh tế phải được kiểm soát bằng
sự điều độ, ví dụ như tiêu thụ làm nhằm hướng đến việc đạt được
hạnh phúc hơn là sự thỏa mãn tối đa. Theo Peter Daniels (2006),
sự điều độ hoặc cố ý tiết giảm lưu lượng vật chất và năng lượng
trong nền kinh tế trở nên quan trọng. Khả năng thích ứng thành
công phụ thuộc vào sự tiết giảm, nhất quán với đạo đức điều độ
trong Phật giáo.
Tiết kiệm có nghĩa là ít tiêu thụ vật chất, lối sống đơn giản và cởi
mở tâm trí dành cho của cải tinh thần. Từ đồng nghĩa của từ này là tự
giới hạn, lựa chon thiếu thốn và tự nguyện đơn giản. Đức Phật đã đi
đến kết luận rằng tiết kiệm là một đức tính hợp lý, bởi vì những ham
muốn là vô độ trong tự nhiên, và sự đơn giản hóa những ham muốn
sẽ góp phần làm giảm bớt đau khổ (Bouckaert - Opdebeeck - Zsolnai
2011).
Dựa trên sự điều độ, cùng với việc thực hành thiền định, có thể
tránh được cái bẫy tiêu thụ quá mức. Người ta phải nhận thức được
bao nhiêu là đủ về nhu cầu cơ bản trong cuộc sống, bởi vì xã hội ngày
nay khuyến khích tiêu thụ quá mức. Ví dụ, rất nhiều người làm tổn
hại sức khỏe của chính họ bằng cách ăn quá nhiều, do đó làm cho bản
thân bị bệnh trong thời gian dài. Một số người bị thiếu một số vitamin
và khoáng chất, mặc dù ăn nhiều bữa thịnh soạn. Ngoài việc làm hại
bản thân, việc họ ăn quá nhiều sẽ làm thiếu hụt thức ăn của người
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khác. Do đó, chi phí xã hội và môi trường do tiêu thụ quá mức, chẳng
hạn như cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và chi phí phát sinh do chăm
sóc sức khỏe là rất lớn. Mặt khác, Phật giáo giúp nhận ra sự điều độ và
sự hài lòng để từ đó có thể đạt được sự cân bằng mà không tiêu thụ
quá mức (Payutto 1994).
Richard Welford (2006) khẳng định rằng các đặc điểm chính
trong kinh tế Phật giáo là sự điều độ trong tiêu thụ, và sự sáng tạo hoặc
vận dụng trí tuệ tích cực của con người. Chánh niệm và sáng tạo cho
phép loại bỏ suy nghĩ đơn giản, những vấn đề nghiêm trọng nhất của
sự hiện đại dẫn đến hủy hoại môi trường và bắt nguồn từ chủ nghĩa
duy vật khoa học. Như Clair Brown (2017) khẳng định, áp dụng kinh
tế Phật giáo ở cấp độ cá nhân có nghĩa là áp dụng chánh niệm trong
tiêu thụ, cùng làm việc với những người khác và thực hiện các hành
động đúng đắn. Có những sáng kiến hiệu quả để áp dụng chánh
niệm trong tiêu thụ trong thế giới đương đại. Ví dụ, chủ nghĩa tiêu
thụ đạo đức (Boda - Gulyas 2006) là một trong những sáng kiến
phù hợp với quan niệm của Phật giáo về tiêu thụ chánh niệm. Do
đó, chánh niệm là một phần cơ bản để tận hưởng cuộc sống mà
không cần dựa vào chủ nghĩa tiêu thụ, vì ham muốn nhiều hơn và
nuôi dưỡng những ham muốn chỉ đem lại sự thất vọng và tuyệt vọng
(Brown 2017).
Dựa trên những giáo lý cơ bản của Phật giáo, tiêu thụ có trách
nhiệm hoặc đúng đắn không liên quan gì đến sự thỏa mãn dục vọng
mà chú trọng hơn vào sự thỏa mãn những nhu cầu trong cuộc sống.
Theo các ý tưởng của kinh tế học Phật giáo, tiêu thụ đúng đắn tạo cơ
hội nhận ra các giá trị Phật giáo về bất bạo động, điều độ, thanh đạm
(đơn giản), chánh niệm và sáng tạo. Tất cả các giá trị này là các bộ phận
cấu thành chức năng khách quan của việc tiêu dùng đúng đối với nhu
cầu cơ bản trong cuộc sống. Thực hành các giá trị này trong tiêu thụ
có thể góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo tồn môi trường
và giảm thiểu tác động môi trường căn bản do tiêu thụ.
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5. THẢO LUẬN
Cách tiếp cận của các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên
Hợp Quốc đối với các mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững là
phương pháp khoa học kỹ thuật (Mitroff 1998), trong đó tăng trưởng
kinh tế được coi là một tiên đề để đạt được sự bền vững bằng cách
tăng cường hiệu quả bằng cách giới thiệu các công nghệ mới.
Mục tiêu cốt lõi của mục tiêu này là tách rời tăng trưởng kinh tế
với việc sử dụng tài nguyên và suy thoái môi trường. Mục tiêu này sử
dụng vốn từ vựng về kinh tế như là cơ sở hạ tầng bền vững, tiếp cận
các dịch vụ cơ bản, công việc xanh và tốt và khả năng cạnh tranh kinh
tế, theo dõi tiến trình bền vững với các điều khoản kinh tế như chi phí
kinh tế, môi trường và xã hội, và hiệu quả tài nguyên và năng lượng. Ở
cấp độ cá nhân liên quan đến tiêu thụ, tầm quan trọng của giáo dục và
giảm chất thải cũng được nhấn mạnh thông qua các thuật ngữ về mô
hình kinh tế như đưa ra các tiêu chuẩn và nhãn hiệu.
Mục tiêu đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững được
thực hiện theo cách tiếp cận từ trên xuống từ cấp độ của các quốc gia
và tổ chức. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn là liệu sáng kiến này có thể giúp
nhân loại thành công trong việc thích nghi với các điều kiện khí hậu
thay đổi trong kỷ nguyên Anthropocene hay không.
Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm mở
rộng phân tích khoa học kỹ thuật của LHQ về khía cạnh tinh thần
hiện sinh, ảnh hưởng đáng kể đến các khía cạnh hệ thống và liên
hệ đa chiều giữa cá nhân và xã hội của vấn đề (Mitroff 1998).
Mục tiêu tiêu thụ đúng là gấp đôi. Một mặt, nhằm mục đích
giảm triệt để hoặc loại bỏ hoàn toàn việc tiêu thụ theo ham muốn,
mặt khác, nhằm áp dụng các giá trị phi bạo lực, điều độ, tiết kiệm
(đơn giản), chánh niệm và sáng tạo trong trường hợp tiêu thụ nhu
cầu cơ bản trong cuộc sống, cụ thể là thực phẩm, quần áo, nhà ở và
thuốc men. Tiêu thụ, theo các giá trị Phật giáo, góp phần bảo tồn môi
trường, và giảm thiểu tác động môi trường.
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Tiêu thụ đúng bắt đầu bằng lập luận liên quan đến bản chất con
người và bản chất của ham muốn. Cách tiếp cận của Phật giáo cố gắng
giải thích vấn đề tiêu thụ và đưa ra giải pháp khả thi ở cấp độ cá nhân,
do đó trình bày chủ đề theo cách tiếp cận từ dưới lên. Tiêu thụ đúng
bổ sung và vượt qua quan niệm thông thường về tính bền vững, do
hiện tượng có bản chất vô thường, theo Phật giáo tính bền vững khó
có thể đạt được (Kovács 2011).
Các cách tiếp cận thông thường của mô hình tiêu thụ bền vững
và thói quen tiêu dùng giải quyết cơ bản với câu hỏi làm thế nào để đạt
được sự bền vững. Giải thích của Phật giáo không chỉ đơn giản là các
phương pháp tiêu thụ đúng, mà còn giả định việc giảm số lượng triệt
để hoặc loại bỏ hoàn toàn tiêu dùng theo ham muốn. Điều kiện hiện
nay của Hệ thống Trái đất và các điều kiện khí hậu không cho phép
con người tự do theo đuổi ham muốn của mình, hoặc hầu như không
cho phép thực hành điều độ trong trường hợp thực hành tiêu thụ theo
ham muốn. Do đó, không chỉ đơn giản là điều độ hoặc thỏa mãn, mà
tối thiểu hóa triệt để phải là chức năng khách quan trong việc giảm
thiểu trong trường hợp tiêu thụ theo ham muốn.
Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm đề xuất
giảm triệt để hoặc loại bỏ hoàn toàn tiêu thụ theo ham muốn, hơn là
cho phép mọi người thực hành một số giá trị Phật giáo liên quan đến
việc tiêu thụ nhu cầu cơ bản trong cuộc sống, từ đó ảnh hưởng đến
khái niệm tiêu thụ đúng đắn trong thực tế..
6. KẾT LUẬN
Khả năng xảy ra thảm họa khí hậu sắp tới trong kỷ nguyên
Anthropocene khiến nhân loại cần phải thích nghi với điều kiện
khí hậu thay đổi trong tương lai gần theo mọi cách khả thi. Các
Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc bao gồm một
số sáng kiến đầy hứa hẹn nhằm đạt được sự thích ứng, mặc dù các
sáng kiến đó cũng có những hạn chế.

MÔ HÌNH TIÊU THỤ BỀN VỮNG

Bài viết giới thiệu cách tiếp cận, theo đó Phật giáo đóng góp
vào cuộc tranh luận về tiêu thụ bền vững. Cách tiếp cận truyền
thống, chủ yếu là khoa học-kỹ thuật về chủ đề này được bổ sung
bằng quan điểm hiện sinh - tâm linh. Trước tiên, Phật giáo kêu
gọi giảm triệt để hoặc loại bỏ hoàn toàn tiêu thụ theo ham muốn,
nhờ đó giảm bớt đau khổ cá nhân, xã hội và môi trường. Hơn nữa,
tiêu thụ đúng đắn tạo cơ hội để thực hiện các giá trị Phật giáo về
phi bạo động, điều độ, tiết kiệm (đơn giản), chánh niệm và sáng
tạo trong việc tiêu thụ các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Do đó,
tiêu thụ đúng không đòi hỏi tiêu dùng theo ham muốn, mà chỉ tập
trung vào nhu cầu cơ bản trong cuộc sống, do đó tiêu thụ đúng có
thể là một phần quan trọng trong mô hình thích ứng với điều kiện
khí hậu thay đổi.
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