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TÓ M TẮ T

Môi trường là tậ p hợp tấ t cả  mọ i thứ xung quanh ta. Những 
thứ xung quanh ta như không khí, nước, khoáng chất, sinh vật, 
v.v…; bao gồm các dò ng chả y văn hóa và  xã hội mà  chí nh nó  tá c 
độ ng đế n đờ i sống của mộ t người hoặc toàn dân. Môi trường 
tốt là yế u tố  cần thiết cho một cuộc sống cân bằng. Nhiề u loại 
ô nhiễm khác nhau đe dọa cuộc sống của người dân do thiế u sự  
bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường nói chung liên quan đến 
bảo vệ môi trường vậ t lý  xung quanh như là  rừng rú , cây cố i, thực 
vật, nhữ ng vù ng đất ngập nước, động vật, v.v… Nhưng bảo vệ môi 
trường nói chung cũng cần phả i tí nh đế n các giá trị xã hội, tâm lý 
và đạo đức. Có thể nói Đứ c Phật, một vị thầy vĩ đại, là người tiên 
phong trong việc bảo vệ môi trường vậ t chất cũng như tinh thầ n. 
Th ự c tế , theo Đứ c Phậ t, chỉ có cách bảo vệ môi trường vật chất 
và tinh thần cho mọi người mớ i nâng cao cuộ c sống củ a họ  đượ c. 
Ngà i đã cho thấ y tầm quan trọng của môi trường tự  nhiên để con 
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ngườ i có  thể  thành công trong việc phát triển thể xá c cũng như 
tâm hồ n. Th eo Ngà i, sự phát triển toàn diện của một dân tộc bắt 
đầu từ chí nh môi trường, nơi mà  anh ta đang sống. Th eo Đứ c Phật, 
môi trường tốt là  nhữ ng nơi ít bị  ô nhiễm, cù ng vớ i sự  bảo vệ thiên 
nhiên, có cơ hội cần thiết về nề n giáo dục, điề u trị  bệnh, điề u kiệ n 
việc làm tố t và cơ hội thực hành tâm linh. Nếu mộ t ngườ i số ng ở  
môi trường tốt, hiể n nhiên là ngườ i đó  có thể sống và thành công 
dễ dàng về thể xá c cũng như tinh thần. Cộ ng nghiệp, nhì n chung, 
là tá c độ ng mang tí nh quyết định trong việc hình thà nh phong 
cách sống của một con người. Nhưng môi trường tốt cũng đóng 
vai trò quan trọng trong việc tạo ra cuộc sống tốt hay xấu. Đây là 
chủ  đề  chính của bài viết này, “Quan điểm Phật giáo Xanh để giải 
quyết vấn đề hiệ n nay”. Mục đích của bài viết này là cho thấy quan 
điể m của Phật giáo Xanh trong văn học Pali & Sanskrit từ những 
viễ n cả nh của việ c ứng dụng Phật giáo Xanh có thể được xem như 
là chân trời kiến   thức mớ i mà  nó  đã tiết lộ những phát triển chưa 
từng có gầ n đây trong nhữ ng nghiên cứu y sinh học, khoa học và 
công nghệ. Khá m phá  của bài báo này là không khí bên ngoà i bị 
ô nhiễm nghiêm trọng bở i vì tầ ng khí quyể n bên trong tinh thầ n 
bị tổn hại nghiêm trọng. Lò ng tham không đá y đã thúc đẩy nhân 
loại thỏa mãn những yêu cầu quá lớn và không cần thiết, và đưa họ  
vào những cuộc tranh già nh liên miên không kết thú c, dẫn đến tự 
hủy hoại chí nh mì nh và tà n phá  môi trường. Ngượ c lạ i vớ i tâm sân 
và tâm tham là cuộc sống đơn giản về  tinh thầ n và sự hà i lò ng từ  
những người thấ m nhuầ n giá o lý  Đứ c Phật & ảnh hưởng của giáo 
lý Phật giáo Xanh đối với môi trường. Tóm lại, chúng ta có thể nói 
rằng môi trường đã trở thành thời kỳ  củ a mộ t vấn đề nổi bật. Mặc 
dù môi trường không phải là nhữ ng vấn đề lớn trong thời Phật tạ i 
thế , nhưng Phật giáo có một nề n tả ng đạo đức rấ t dễ hiểu khi đề  
cậ p đến môi trường mà  chú ng đượ c quan tâm đế n như hiệ n nay. 
Sống hòa hợp với môi trường là một phần quan trọng của Phật 
giáo. Và quan điểm về  triết học xanh đang chuyể n hó a tâm tham 
củ a con người trở  thà nh tâm thanh tị nh như thế  nà o & tất cả chúng 



56 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ TIÊU THỤ CÓ TRÁCH NHIỆM, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ta đều biết rằng sức khỏe tinh thần là chìa khóa chí nh để  duy trì  
sức khỏe, thể chất tốt. Nếu ngườ i nà o đó  vẫn duy trì  sự  thỏ a mã n 
trong tâm thì chắc chắn gia đình & xã hội của họ sẽ sống trong bầu 
không khí yên bình.

1.   GIỚ I THIỆ U

Kinh điể n Phật giáo chứa đự ng rấ t nhiề u nhữ ng ví dụ về bả n 
chất môi trường. Những sự kiện đáng chú ý nhất tì m thấ y trong 
nhữ ng cảnh quan và chú ng có liên quan đến cây cối, chẳ ng hạ n 
như: lờ i giả ng củ a Đức Phật tạ i khu vườ n Lâm Tì  Ni (Lumbini) 
khi đó  mẹ củ a Ngà i ké o mạ nh mộ t cà nh sāla, sự kể  lạ i về hình ảnh 
Ngà i ngồi thiền trong trạng thái sâu lắ ng dưới cây hồng tá o, sự giác 
ngộ của Ngà i dưới cộ i bồ đề và tị ch diệ t hoặ c nhậ p vô dư niế t bà n 
(Parinivvāna ) củ a Ngà i giữa hai cây sāla.

Mố i liên quan giữa môi trường và giác ngộ không phả i là  đặc 
điể m riêng đối với các nền văn hóa Phật giáo. Hiệ n nay, chúng ta 
chấ p nhậ n môi trường như là một nguồn động lực. Nghệ sĩ cũ ng 
như khoa học gia đã miêu tả cảm giác sáng suốt hoặc cảm hứng 
như thế nào trong môi trường số ng củ a họ . Những trải nghiệm 
này thường được liên hệ  với những nơi hoang vu và hẻo lánh nhất 
trên Trái đất. Do đó, không khó để nhận  thứ c đượ c quan điểm của 
Phật giáo rằng môi trường có thể có giá trị trong việc tìm kiếm sự 
giác ngộ.

Bầ u trờ i xanh khổng lồ màu xanh và nhữ ng đại dương vĩ đại, 
hay những dã y núi và thung lũng rộ ng lớn, giúp cho mộ t ngườ i nà o 
đó  hiể u rõ  được vị trí của họ trên thế giới. Con người có thể hiểu 
được phần nào của họ trên thế giới nói chung và tầm quan trọng 
của tất cả các sinh vật sống trong cù ng một hành tinh.

Trong những thập kỷ gần đây, nhiề u Phật tử đã chuyể n sự  chú 
ý đến các vấn đề môi trường. “Phật giáo xanh” mớ i xuấ t hiệ n này 
đã được tìm ra bở i sự tuyên truyền tích cực trong một số tập sá ch 
và chuyên khảo được chỉnh sửa. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa từ ng 
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có  ngườ i nà o xây dựng một nề n đạo đức môi trường Phật giáo có 
hệ thống, nhưng chúng ta có thể tìm thấy điề u nà y phầ n lớn trong 
kinh điển và đạo đức Phật giáo, nơi chúng ta có thể nhận thấy tình 
yêu của Đức Phật về tì nh trạ ng sạch sẽ của môi trường hoặc thiên 
nhiên. (Ives, 2013, tr.541).

2.   NGŨ  GIỚ I

Th eo nhậ n thức của Đức Phật thì  mọ i cuộc sống đều có giá trị. 
Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và tất cả có thể giác ngộ ngay 
trong kiếp này. Điều đó không có nghĩa là cỏ  cây nhất đị nh phải có 
khả năng giác ngộ, nhưng í t nhiề u gì  chúng ta cũ ng nên quan tâm tất 
cả hì nh thứ c cuộ c sống với sự chú  ý  thí ch đá ng và quan điểm cao.

Giới thứ nhất nó i rõ  rằng chúng ta nên hạ n chế  việ c sá t sinh. 
Nhiều Phật tử là người ăn chay vì lý do của Giới đầu tiên này cho 
rằ ng ăn thịt góp phần giế t chế t một chú ng sinh. Mất nhiều công 
sức để sả n xuấ t ra thịt hơn là gieo trồ ng ngũ cốc, trái cây và rau quả. 
Chăn thả gia súc cũng chiếm đất lớn và thông thường dẫn đến việc 
phá rừng để trạ i chủ  có những vùng đất chăn nuôi này. Gia súc 
cũng là nguồn tạ o ra khí mêtan, một trong những khí gây ra hiệ u 
ứ ng nhà kính.

Là m thương tổ n các sinh vật sống khác có thể bằ ng cá ch trự c 
tiế p hoặc giá n tiếp. Chẳ ng hạ n như trong các tình huống trồng trọt 
hay săn bắn cũ ng là  hà nh vi trực tiếp giết hại động vật. Phá hủy 
môi trường sống và  cuối cùng dẫn đến cái chết của các sinh vật 
sống là  gián tiếp sá t sinh. Ví dụ, việc chặt phá một khu rừng nhiệt 
đới để canh tác, phá hủy môi trường sống tự nhiên của một số loài 
động vật và thực vật. Hà nh vi này dẫn đến xói mòn đất đai sau đó  
là  lũ lụt và sẽ  ké o theo sự  khủng hoảng lương thực. Vì vậy, để đưa 
quy tắc này vào thực tiễn, mọi người cũng đòi hỏi một ý thức cao 
về hậu quả của các hoạt động của chúng ta.

Th ông thường, hành vi mà chúng ta thực hiện liên quan đến 
môi trường cũng đượ c coi như là  phạ m giới thứ hai, trong đó tuyên 
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bố rằng chúng ta chỉ nên lấ y những gì chúng ta cần. Ngườ i ta thườ ng 
lấ y rấ t nhiều, nhiều hơn sự cần thiế t từ môi trường. Người ta không 
chỉ lấy thức ăn mà còn lấy tất cả những năng lượng giá  trị  như 
dầu, than, hoặ c những thứ  trang trí như vàng và kim cương, vv…
Th am lam là một sự  khủng hoảng rất lớn trong xã hội hiệ n nay. Mọi 
người đều muố n sống, kiếm thu nhập và có  khả năng tiêu cho gia 
đình. Nhưng hầu hết con người nghĩ rằng họ phải kiên trì tích lũy 
vật chất, cho dù đó  là  tiền tà i, vật chấ t nói chung hay thực phẩm 
vớ i mọ i lý do. Chúng quen sống để ăn thay vì ăn để sống, như một 
điều minh chứ ng cho sự  khủng hoảng béo phì mà chúng ta đang 
phải đối mặt. Quảng cáo và bán sản phẩm là những việc làm chứng 
minh và khuyến khích cho các hoạt động này.

Nếu chúng ta tự hỏi; có bao nhiêu người trong chúng ta, 
trong khi lang thang cánh đồng hoa hoặc qua sân nhà  hà ng xó m, 
đã há i một vài thứ và không nghĩ rằng những người khác sẽ thiế u 
đi niề m vui mừng khi mấ t chú ng như thểmất đi vật trân quý củ a 
mì nh.

Nhưng chúng ta có  thực sự, hoàn toàn và thực sự phải khai 
thác tất cả vàng, bạch kim, ngọc bích, ngọc trai, titan, hay tất cả 
kim cương và hồng ngọc, và ngọc lục bảo chỉ  để  thể hiện sự sung 
túc hay sở  thí ch của mình.

Phật giáo không nói rằng chúng ta không thể sử dụng nguồ n 
tà i nguyên môi trường nhưng nó biệ n hộ cá i cách tiếp cận chung và  
có ý thức. Chúng ta phải sử dụng khả  năng tiếp cận phong phú  để 
tự  cứ u chú ng thoá t khỏi sự tàn phá của thiên nhiên như bão, lụt và 
đói ké m. Như Đạ i đứ c Saṅgharakkhita đã nói, “Sử dụng đúng tí nh 
chấ t là một phần của đời sống tâm linh”. Tuy nhiên, nếu chúng ta 
thự c hiệ n hai giới đầu tiên, chúng ta sẽ nhận thức được việc không 
sá t sinh và chỉ sử dụng nhữ ng cá i có  từ môi trường xung quanh là  
hoàn toàn cần thiết và đó cũng chính là lò ng khoan dung trong đạo 
Phật. (Buddhism and Environmental Ethics).
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3.   BÁ T CHÁ NH ĐẠ O

Đức Phật đã mô tả cuộc sống mà Ngà i muốn chú ng đệ tử thự c 
hiệ n bằng cách liệt kê mộ t tậ p hợ p gồ m tám phạ m trù  được gọi 
là “Bát chánh đạo”. Những phạm trù đó là: Chánh kiến, Chánh 
tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, 
Chánh niệm, Chánh định

Hai sự chứng thực đầu tiên trong ý thức của Phật giáo là khả 
năng nhìn nhận trung thực vào bản chất của sự vật. Ba phần tiếp 
theo là đạo đức, và ba mục tiêu cuối cùng nhắm vào sự chú  tâm, 
đó là sự cải thiện kỹ năng thiền định. Bát chánh đạo còn được gọi 
là Trung đạo, vì nó nhằm mang lại cho sự tự tin một cuộc sống 
điều độ.

Chỉ cần nhìn vào đặc điểm của sinh kế đúng đắn, chúng ta có 
thể thấy rằng một số ngành nghề được đo lường không phù hợp 
hoặc “không đúng”. Những ngành nghề này thường xoay quanh 
việc buôn bán thịt, hóa chất và vũ khí, tất cả hoặc góp phần vào 
sự ăn mòn của môi trường sống hoặc tự nhiên của chúng ta. (Đạo 
đức và đạo đức môi trường).

4. NGHIỆ P VÀ  LUÂN HỒ I

Tí n đồ  Phật giáo quan tâm nhiề u đế n chu kỳ  tá i sinh hơn 
những tí n đồ  củ a nhữ ng tôn giáo khác vì  họ  có quan hệ vượt trội so 
với chúng sinh khác. Khái niệm nghiệp (kamma) và luân hồ i làm 
cho Phật giáo ý thức rằng một sinh vật cò n sống có thể là người 
mà họ chăm sóc ở kiếp trước và do đó họ  rất tôn kính tất cả các 
sinh vật cò n số ng. Trong khi đó , họ không quan tâm đế n việ c họ 
sẽ bị một vị thần trừng phạt đố i vớ i hành vi sai trái của họ. Họ tin 
tưởng rằng họ sẽ bị phạt bởi cá i nghiệp trong kiếp sau. Do đó, bất 
kỳ công việc nào trong cuộc sống này dẫn đến việc giế t chó c một 
sinh vật đang sống sẽ bị trừng phạt ở kiếp sau. (Buddhism and 
Environmental Ethics).
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5.  ĐỊ NH NGHĨ A PHẬ T GIÁ O XANH

Triết học Phật giáo, theo xu hướ ng xuyên tôn giáo, xuất hiện 
phầ n lớ n sự  tuân thủ  theo đạo đức môi trường trên đị a cầ u nà y. 
Nhiều nhà lãnh đạo Phật giáo đá ng kí nh nói lên nhữ ng liên quan 
sinh thái với trách nhiệm nhiêm tú c và tư tưởng trung đạ o có thể 
được dịch từ tiếng Phạn như là “phát sinh phụ thuộc lẫn nhau”. 
Quan niệm này là điể m cố t yế u củ a triết học Phật giáo. Sự  chuyể n 
hó a chung củ a tấ t cả các trường phái Phật giáo trì nh bà y rằng các 
hiện tượng cùng xuất hiện trong một mạng lướ i liên phụ  thuộ c 
tương hỗ lẫn nhau củ a nhân quả. Khái niệm này làm nề n tả ng cho 
tư tưở ng Phật giáo về các mối quan hệ qua lạ i củ a nhân quả, và 
sự phụ thuộc lẫ n nhau cho tất cả cuộc sống. Hiể n nhiên rằ ng nó 
sắ p xế p trước cho một số Phật tử để họ  nhận ra tầm quan trọng 
của việc hạ n chế hoặc không gây tá c hại đế n sinh thái. Nó có ảnh 
hưởng rất lớn đế n “sinh thá i họ c chiề u sâu”. Phật giáo Xanh thể  
hiên như mộ t đại diện cho chí nh thể  luậ n, nghiệp sinh thái và sự  
phát sinh đồng phụ thuộc đem đến sự khác biệt cho sự tan rã của 
mô hì nh doanh nghiệp tự do phương tây mà  mô hì nh nà y dựa trên 
tính độc đáo, khai thác sinh thái, chủ nghĩa bì nh quân, thuyết nhị 
nguyên và nhân quả. (Sherwood, 2004)

Phật phá p không chỉ là một cách giải thoát cuối cùng. Đó cũng 
là một cách để tạo ra sự thỏa thuận giữa người bì nh thường và 
chú ng sinh khắ p nơi. Tất cả cuộc sống được kết nối và phụ  thuộ c, 
tương quan lẫ n nhau. Môi trường, hoặc chúng ta có thể nói môi 
trường tự nhiên xung quanh chúng ta là một phần của cuộc sống 
và ít nhất chúng ta phải nhận thức được sự tồ n tạ i này. Nó không 
phải là thánh và lý tưởng cũng không phải là tội lỗi và bị chiếm 
đóng. Th ực tế bản chất của thiên nhiên không phân chia từ bả n 
chấ t hoàn toàn tự do của chúng ta (Phật tánh). (Sherwood, 2004).

6.    PHẬ T GIÁ O Ứ NG DỤ NG

Phật giáo dựa và o những lời dạy của đức Phật về đờ i sống và 
trí tuệ có thể thấ y trong văn bản Pali đại diện cho hai phầ n, đó  là : 
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“Lý thuyết” và “Ứng dụng”, nó sáng chó i như ngôi sao trên bầ u trờ i 
thiêng liêng. Trong hoà n cả nh suy nghĩ  hiệ n nay, nó đã rự c sáng 
hơn nhờ phương diệ n ứng dụng và thực tiễn của nó cho tiế n bộ  
nhân loạ i. Phật giáo ứng dụng không phải là mộ t cá i gì  đó  mà  là  
cá i cá ch trì nh bà y lờ i Phậ t dạ y giố ng như ghi ché p lạ i trong thá nh 
điể n Pali vì hạ nh phú c nhân loạ i. Do đó, ứ ng dụng kinh điể n Pali từ 
quan điểm Phật giáo ứng dụng hoặc thực tiễn có lẽ  được xem như 
là triển vọng mới của sự  ghi nhậ n mà  nó  đã thể hiện và phát triển 
trong thời gian gần đây trong các nghiên cứu y khoa sinh học, khoa 
học và công nghệ. (Barua, D.K. 2005, pp. 1-12)

“Phật giáo Ứng dụng” tôn giáo là phương tiệ n củ a truyền 
thống Phật giáo trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là 
một cây dù  rộng lớ n, mà  bên dưới cây dù  đó có  thể  chứ a đầ y đủ 
các khía cạnh cần thiết của cuộc sống như sự thoải mái về thể xác, 
tinh thầ n, xã hộ i và tôn giáo cũng như các khía cạnh tìm kiếm chân 
lý , đạ o đứ c sinh học, kinh tế và khoa học hiệ n nay. Điều này bao 
gồm các tư tưởng chuyên môn củ a Phật họ c từ  đứ c tin Phật tử  
trong 3 trường phái trong thời kỳ  gần đây, chẳ ng hạ n như phong 
tục Nguyên thủ y, Đạ i thừ a và Mậ t thừ a. (Barua A, Barua D and 
Basilio.2009, pp. 4-7).

7.    PHẬ T GIÁ O XANH VÀ  MỐ I LIÊN HỆ  VỚ I PHẬ T GIÁ O 
Ứ NG DỤ NG

Cầ n làm sá ng tỏ  thuật ngữ “Phật giáo” mà  ai cũ ng biế t ngay cả  
việ c điề u chỉ nh thuậ t ngữ  nà y. Như vậ y thuậ t ngữ  “Phật giáo” có  
nghĩ a là  “họ c thuyế t” mà  dựa trên cuộc đời và giáo lý của Đứ c Phậ t 
hoặc là  băn khoăn vớ i giá o phá p của  Đứ c Phật như đã  được ghi lại 
trong các kinh sá ch bằ ng tiếng Pali, tiếng Phạn, và  Prākṛt của Phật 
giáo, trong đó đã được mô tả về  triết lý  rấ t mơ hồ, phức tạp, thâm 
sâu và cao siêu hoặc bảo tồn một loại nghi thức và nghi lễ được 
thành lập dựa trên cá c giá o điề u của Đức Phật và cách sống được 
Ngà i thuyết giảng. (Guruge. 1978, pp.76-77)
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Mặc dù thuậ t ngữ  “ứ ng dụng” có vẻ gây tò mò cho trường 
hợp đầu tiên liên quan đến “Phật giáo” hoàn toàn thuậ n lợ i bở i vì  
môi trường giáo dục, tài chính, chính trị và xã hội đang phát triển 
nhanh chóng trong suố t hậ u bá n thế kỷ XX và nguyên nhân là m 
thay đổi hoàn toàn cuộc sống con người thế kỷ XXI. Do các điều 
kiện này, các học giả Phật giáo trên khắp thế giới đang bị buộc 
phải giải thí ch lại Phật giáo, không giớ i hạ n về  phá p môn tu tậ p 
và kinh điển bắt buộc của nó, sự  phô bà y của các nghiên cứu gần 
đây về tế bào gốc và sinh sả n vô tí nh, sinh thái và môi trường, hòa 
bình và phi bạo lực, nhân quyền và giá trị đạo đức, phú c lợ i kinh 
tế  và nhữ ng gì  tương tự như vậ y. Từ  đó, Phật giáo với sự thuần 
khiết nguyên thủ y của nó sẽ được tìm kiếm và giải thích, mặc dù 
không dễ dàng cho một số trường hợp với nhữ ng liên quan đến 
tất cả các chủ đề hiện đại như vậy trong giá o phá p thiêng liêng 
của Đức Phật theo nhu cầu của thời đại ngày nay. Những cách 
giải thích mới cũng như rà  soá t lạ i kim ngôn củ a Đứ c Phật có thể 
gọ i bằ ng thuậ t ngữ  đơn giản là Phật giáo Ứng dụng, nghĩ a là các 
ứng dụng của Phật giáo cho lối sống hiện đại hoặc các khía cạnh 
thực tiễn của Phật giáo. Kể  từ khi có các môn họ c như Vật lý ứng 
dụng, Hóa học ứng dụng và Toán ứng dụng liên quan đến Vật lý, 
Hóa học và Toán học (thuần túy), bằng cách sử dụng thuật ngữ 
“Phật giáo ứng dụng” như một số học giả Phật giáo đã sử dụng 
thuật ngữ “Phật giáo dấ n thân”. “Phật giáo Xanh” nhằ m biểu thị 
một hoặc nhiều khía cạnh hiện đại của Phật giáo, trong một số 
trường hợp đã được định nghĩa như là “Một cách sống” mà  nó  
có thể chuyể n hó a để  duy trì  phẩm chất hoặc bản chất cao hơn 
của cuộc sống do hoàn cảnh, địa điểm và thời gian đã thay đổi. 
(Barua, D.K. 2005, pp. 1-12).

8.   PHẬ T GIÁ O VÀ  BẢ O VỆ  MÔI TRƯỜ NG

Phật giáo là một tôn giáo quan tâm nhiề u đế n việc bảo vệ sinh 
thái. Trong kinh điển và giới luật, Đức Phật dạ y rằng, chúng ta nên 
chăm sóc động vật bằ ng tì nh thương, không nên phá  hoạ i cây cỏ , 
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mà  hãy coi chúng như là  gia đì nh nơi chúng sinh hữ u tì nh tạ o ra 
cuộc sống của chúng

Th ậ t đáng tiếc là , sự cải thiện quá  đáng và lạ m dụ ng hóa chất 
trên thế giới đã dẫn đến việc phung phí  tài sản tự nhiên, bà o mòn 
môi trường tự nhiên mộ t cá ch nhanh chóng và tậ n diệt nhiều 
chủ ng loài. Kết quả phố i hợp nà y sẽ  gia tăng tốc độ  về ngày tận thế 
củ a Trái đất.

Trong thế giới hiện đại, mọi người đều biết rằng chúng ta nên 
bảo vệ môi trường sống của mình, giảm lượng rác thả i, phân loại và 
tái chế rá c thả i càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang 
tiêu thụ một lượng lớn tài nguyên năng lượng mỗi ngày và tạo ra 
số  lượng rác thải và ô nhiễm không thể  tin đượ c. Trong thời đại 
nông nghiệp và chăn nuôi trước đây, rác thải có thể trở thành phân 
bón và đất, trở về với tự nhiên; ngược lại, tài sản tự nhiên khu vực 
công nghiệp và thương mại hiện đại tiêu thụ thì  không thể tái tạo 
đượ c. Nền văn minh hiệ n nay tạo ra một lượng ô nhiễm khổng lồ, 
và hành động này cũng khủng khiế p như là  tạo ra một lượng tế bào 
ung thư không thể  tin nổ i trong tự  nhiên.

Phung phí  tài nguyên thiên nhiên và sự xóa sổ hệ sinh thái 
nguyên nhân từ  dụ c vọ ng tâm lý về  sự tiện lợi và giàu có của nhân 
loạ i. Nếu chúng ta có thể thực hành giáo lý của Đức Phật về “sống 
một cuộc sống bằng phẳng với cá i mì nh có ” và “thỏa mãn vớ i cá i 
hiệ n có  thì  luôn luôn hạnh phúc”, và nếu chúng ta muố n sử dụng 
sự khôn ngoan của mình để giải quyết các vấn đề và siêng năng 
cần cù trong công việc, không phải tranh già nh nhau hoặc tranh 
đấu với thiên nhiên, chúng ta có thể đem đế n mộ t cuộc sống hạnh 
phúc. Do đó, chúng ta nên làm theo những câu này để khuyến 
khích nhau: “Nhu cầu tố i thiể u; mong cầ u tố i đa”. Th ự c hiệ n những 
gì chúng ta thực sự cần; những gì chúng ta mong muốn là không 
quan trọng.

Nếu, để đáp ứng yêu cầu của chúng ta, loài người tiêu thụ tài 
nguyên thiên nhiên và tàn phá môi trường sinh thái xanh, thì chúng 
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ta sẽ  vay và  trả liên tục những gì chúng ta đã nợ. Bằng cách vay để 
trang trải nhữ ng mó n nợ cũ, nợ sẽ cà ng ngày càng tăng; cắt bỏ da 
thịt của mì nh để thỏ a mả n cơn đói, con người đang tự tử dần dầ n. 

Các phong trào bảo vệ môi trường nên hoà n thiệ n hế t tất cả. 
Ngoài việc trân trọng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường 
sinh thái và lựa chọn cuộc sống chẳ ng hạ n như giảm lượng rác, tái 
chế, sống một cuộc sống thanh khiết, đơn giản và tiết kiệm và hạ n 
chế  ô nhiễm mà chúng ta tạo ra. Chúng ta nên tìm hiểu về  giá trị 
cuộc sống và những thứ  khác, luôn tự  nhắc nhở mì nh về suy nghĩ 
này: ngoài chúng ta, còn có nhiề u người khác; ngoài thế hệ của 
chúng ta, còn có vô số thế  hệ  con chá u trong tương lai. 

Vì lý do đó, chúng ta nên đề  ra bốn nguyên tắc chính cho việ c 
bảo vệ môi trường:

Trân trọng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh 
thái;

Duy trì sạch sẽ cho cuộc sống gia đình và sử dụng các nhu yếu 
phẩm hàng ngày một cách đơn giản và tiết kiệm;

Cải thiện nhữ ng hì nh thứ c lễ  nghĩ a cá nhân và nghi thức xã 
hội; Th ay vì quan tâm mọi thứ từ lậ p trườ ng của một người, một 
chủng tộc, một thời kỳ  và một nơi nà o đó , chúng ta nên suy xé t vớ i 
quan điểm rằng tất cả nhân loại của mọi thời đại và không gian 
số ng nà o cũ ng cần được bảo vệ sự tồn tại của họ, quyền đượ c sống, 
và cảm nhận chân giá  trị  cuộc sống.

Nói tóm lại, bốn hạ n mụ c củ a chủ nghĩa môi trường đề  cậ p 
trên có thể được trình bày lại là chủ nghĩa môi trường tự nhiên, 
chủ nghĩa môi trường phong cá ch sống, chủ nghĩa môi trường 
nghi thứ c xã hội và chủ nghĩa môi trường tâm linh. Các nhiệm 
vụ môi trường của con người nói chung chủ yếu giới hạn ở các 
khía cạnh vật chất, cụ thể là các hạ n mục thứ nhất và thứ hai. Các 
nhiệm vụ môi trường chúng ta thực hiện phải đi sâu hơn từ cấp 
độ vật chất đến cấp độ tinh thần của xã hội và tư duy. Sự cần thiết 
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bảo vệ môi trường kết hợp với đứ c tin tôn giáo và tư duy triết học 
đặc biệt của chúng ta vào sứ  mạ ng không thể  coi thườ ng đượ c, 
để chủ nghĩa môi trường sẽ không trở thành khẩu hiệu suông. Vì 
vậy, nói mộ t cá ch nghiêm tú c, gạ n lọ c tâm và  trí con ngườ i cò n 
quan trọng hơn là  là m sạ ch môi trường. Nếu tâm trí của chúng 
ta thoát khỏi những ý định tộ i lỗ i và không bị ô nhiễm bởi môi 
trường xung quanh thì  môi trường sống của chúng ta cũng sẽ 
không bị chúng ta hủ y diệ t và là m ô nhiễm. Tuy nhiên, đối với 
người bình thường, nên khé o lé o sắ p xế p bằ ng cá ch tu tậ p thói 
quen bảo vệ môi trường vật chất, và tiến sâu hơn từng bước cho 
đến khi cuối cùng họ có thể nuôi dưỡ ng chủ nghĩa môi trường ở 
cấp độ tâm linh. (Singh. 2019).

9. NGUYÊN NHÂN CƠ BẢ N VÀ  CÁ CH GIẢ I QUYẾ T TÌ NH 
TRẠ NG Ô NHIỂ M MÔI TRƯỜ NG

Cá ch diễ n tả  có  ý  nghĩ a cũng cho thấy lợi ích vật chất của việc 
khai thá c môi trường chủ yếu tích lũy cho giới thương mại và tài 
chính nhỏ: các giám đốc điều hành và cổ đông công ty điều hành 
các tập đoàn, và các chủ ngân hàng và nhà  tà i phiệ t cung cấ p vố n 
cho các doanh nghiệp của họ. Đại đa số mọi người chỉ  đượ c coi 
như là những người tiêu dung không cầ n thiế t, họ  chỉ có vai trò là 
mua các sản phẩm do các nhà máy sản xuất, hoặc người lao động 
đượ c trả lương ít nhất có thể, mấ t đi lợi ích công việc và bị loại bỏ 
khi cơ hội mở ra ở nơi khác. Một trật tự xã hội Phật giáo sẽ là một 
trong số mà  tất cả mọi người nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau và nhu 
cầu của mỗi người để chăm sóc cho tất cả mọi người. Nhưng chủ 
nghĩa tư bản doanh nghiệp đã tạo ra một chủ nghĩa cá nhân tàn 
bạo, nơi mỗi người chỉ  già nh cho lợi ích riêng tư hoặc lợi ích nhóm 
nhỏ bé của họ.

Việc tiêu thụ cá c loạ i chấ t đố t sẽ  thả i ra một lượng lớn khí nhà 
kính vào khí quyển và nước, nguyên nhân củ a sự nóng lên toàn 
cầu. Khí hậu nóng hơn đã tạ o ra nhữ ng sự kiện thời tiết thay đổ i 



66 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ TIÊU THỤ CÓ TRÁCH NHIỆM, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

cũng như nạ n hạn hán kéo dài, tăng nhiệt, nhữ ng cơn bão dữ dội 
hơn và mực nước biển dâng cao hơn. Khí hậu như vậy sẽ làm giảm 
năng suất cây trồng, do đó tạo ra tình trạng thiếu lương thực, đẩy 
giá lương thực, gây ra nạn đói và thậm chí là thiế u ăn trầ m trọ ng 
cho mọi người trên thế giới, đặc biệt là cá c nướ c đang phát triển. 
Nạ n đó i và  các kiểu thời tiết tàn phá sẽ gây ra hỗ n loạ n xã hội, bất 
ổn quốc gia dẫn đến di dân hàng loạt và nhữ ng cuộ c chiến trong 
khu vực.

Nhiề u lị a chất độc hại khác nhau thả i ra khi đốt nhiên liệu 
hóa thạch và lạm dụng nhiề u loạ i hóa chất tổng hợp đang gây ra 
vô số bệnh tật ở quy mô mà nhân loạ i chưa bao giờ  chứng kiến 
trong quá khứ. Ung thư, nhiễ m độc máu, hen suyễn và  nhữ ng tì nh 
trạ ng bệnh phổi khác nhau, tí nh tự kỷ đang tàn phá con người trên 
khắp thế giới, đặc biệt là những người sống gần các nhà máy điện, 
bãi hóa chất, mỏ than và cá c khu khai thá c khí đố t. Việc khai thác 
môi trường tự nhiên biến những khu rừng, cánh đồng, sông, hồ 
tuyệt đẹp thành những cơn ác mộng công nghiệp, những vù ng đấ t 
chế t đầy máy móc và nhà máy khai thác. Chúng phá t tán chất thải 
độc hại vào không khí và nước, gây hại cho con người trên khắp 
thế giới cũng như các loài khác, chú ng cũng gây ra sự tuyệt chủng 
của vô số loài sinh vậ t. Có thể đúng là tất cả chúng ta đều được 
hưởng những lợi ích mà nguồn năng lượng carbon dồi dào đem lại, 
nhưng hiện tại chúng ta có phương pháp tạo ra năng lượng sạch mà  
nó  không tạo ra nhữ ng yêu cầu cao cho môi trường tự nhiên như 
nhiên liệu hóa thạch tạo ra. Nhanh chóng quay lưng với nhiên liệu 
hóa thạch hướ ng về  nguồ n năng lượng sạch với sự khôn ngoan thậ t 
là  phù  hợ p.

Hì nh thứ c hướ ng dẫn có  nguyên tắc này được hỗ trợ bởi hai giá 
trị nội tại được nhấn mạnh bở i sự  tĩnh lặ ng củ a Phật giáo: Chánh 
niệm và năng lực có  thể  lã nh hộ i trí tuệ cò n gọ i là  sati-sampajañña 
(Sumedho. 2005). Chánh niệm cho phép chúng ta tập trung chặt 
chẽ vào hoạt động trí ó c của chính mình, do đó chúng ta sẽ  hiểu 
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biết sâu sắc về nhữ ng lý  do của chúng ta. Sự  nhậ n thứ c rõ  rà ng mở 
rộng sự phản ánh vượt ra ngoài kinh nghiệm tứ c thờ i củ a chú ng 
ta, cung cấp sá ng suố t về tầ m quan trọ ng lâu dài cho hành động 
của chúng ta cho cả chí nh mì nh và người khác. Vì mục đích cuối 
cùng của Phật giáo là xóa bỏ tham, sân và si, chúng ta có thể sử 
dụng tư tưởng này như một thước đo để đánh giá động cơ và hành 
động của chúng ta đố i với môi trường. Chúng ta sẽ thấy rằng nhiều 
chính sách và thực tiễn mà  chú ng làm cơ sở cho việc khai thác thế 
giới tự nhiên bị thúc đẩy bởi sự tham lam thiển cận. Áp dụng các 
nguyên tắc của Phật giáo vào tình huống này, qua cẩ n trọ ng, hoặ c: 
“lợi ích giác ngộ ”, nên tránh xa việc khai thác môi trường vì hoạt 
động đó gây hại cho chính chúng ta. Từ lòng nhân ái và từ bi, tức là 
mett ā và karuṇā (O’ Brien), chúng ta cố  gắ ng tránh các hành động 
dẫn đến tổn hại và đau khổ cho người khác.

Ở mộ t mứ c độ sâu hơn, các hoạt động như vậy bắt nguồn từ ảo 
tưởng rằng giành toà n quyền kiểm soát môi trường và chuyển đổi 
sự phong phú  tự nhiên của nó thành hàng hóa thương mại bằng 
cách nào đó sẽ đem lại cho chúng ta sự thỏ a mã n giả  tạ o và giả i 
thoá t khỏi đau khổ. Tuy nhiên, vớ i tuệ quang, chúng ta sẽ nhận 
ra rằng nắ m vữ ng công nghệ, tuy mạnh mẽ, nhưng không đem lại 
những lợi thế mà chúng ta mong muốn. Ngượ c lại, nó gây nguy 
hiểm cho con người và nhữ ng chú ng sinh khác trên khắp thế giới 
và cũng làm suy yếu triển vọng về một thế giới khả dĩ  an toàn cho 
nhữ ng thế hệ sau.

Đứ c Phật đã hướ ng dẫ n cho chư tăng theo nguyên tắc riêng 
rằ ng chú ng ta có thể phát hiện ra những chủ ng tử  của một nề n đạo 
đức môi trường. Th eo quan điểm của văn hóa doanh nghiệ p, điều 
này nghe có  vẻ  như là  đỉ nh điể m của sự điên rồ; đối với thế giới 
doanh nghiệp quan niệ m rằ ng sự dư thừ a vậ t chấ t hữ u hì nh, chi 
tiêu hà o phó ng và chủ nghĩa khoái lạc là chìa khóa của hạnh phúc. 
Phật giáo tì m thấy hạnh phúc đi theo sự tiế t chế dụ c vọ ng và tu 
tâm dưỡ ng tí nh.
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Th eo Phật giáo, môi trường đã trở nên ô nhiễm rất nhiều 
vì ả o thưở ng tộ t cù ng, vì  dụ c vọ ng và  thù  hậ n củ a đặ c tí nh con 
ngườ i. Trong Th ế chiến thứ hai, bom nguyên tử đã được thả xuống 
Hiroshima và Nagasaki, giết chết hàng ngàn người, vụ đánh bom 
này đã phá hủy toàn bộ môi trường không chỉ của Nhật Bản mà 
ảnh hưởng toà n thế giới. Khi những quả bom này được thử nghiệm 
ở sa mạc Mexico, bầu khí quyển đã chị u đự ng nguy cơ ô nhiễm hạt 
nhân và o thời điểm đá nh bom, cả Nhật Bản và các nước láng giềng 
đã phả i chị u đự ng những tác động nguy hiểm bở i nguy cơ hạt nhân 
là  nguyên nhân gây ra những đau khổ không thể tưởng tượng được 
cho nhân loạ i và chú ng sinh. Gần đây, thảm họa nhà máy điện hạt 
nhân đã gây ra những tác động tàn nhẫn vớ i môi trường. Cuối 
cùng, bằng một cách nào đó, hà nh vi này sẽ ảnh hưởng lớ n đến các 
chủ ng loài trên thế giới và sự cân bằng sinh thái sẽ bị mất đi.

Khủng hoảng môi trường là khủng hoảng nhân tạo. Vì vậy, 
khi Trái đất đã mệ t mỏ i vì  hậ u quả  củ a sự  ô nhiể m con người phải 
cầ n chú  tâm ngăn chặ n sự  ô nhiễm. Nếu một người bị bệnh, anh 
ta phải được điều trị đúng cách để hế t bệnh. Cũ ng như vậ y, môi 
trường và sinh thái phả i được xử lý thích hợp để không bị tá i ô 
nhiễm. Nhưng xử  lý  bằ ng phương phá p gì? Xử  lý  trướ c nhấ t là làm 
cho con ngườ i thoá t khỏ i phiề n nã o về  tâm trí. Th eo Phật giáo 
vì không nhận thức được mọi thứ phát sinh từ vô minh hoặ c ả o 
tưở ng hay sự ngu muội lầm lẫn (moha) nên con người luôn phiền 
não khổ đau. Nếu bất cứ ai muốn được giải thoát khỏi vô minh, 
thì  ngườ i đó  phải có sự phát triển tâm linh thông qua thiền định. 
(Barua, B. P).

10. ĐÓ NG GÓ P CỦ A PHẬ T GIÁ O ĐỂ  XỬ  LÝ  VẤ N ĐỀ  
NÓ NG LÊN TOÀ N CẦ U

Phật giáo đã  thiết kế mộ t nề n đạo đức liên quan đến bảo vệ 
môi trường nhằ m bảo vệ cuộc sống và sự hài lòng cá nhân của 
mỗi con người. Mọi người đều đượ c ban cho sự đồng cảm sâu sắ c 
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hướ ng về  tấ t cả  chú ng sinh hữ u tì nh, bảo vệ và yêu thương chúng 
như đứa con duy nhất của chúng ta.

Đức Phật đã thuyết phá p về  tình huống phát sinh như một 
thực tế, điề u nà y có nghĩa là nó được áp dụng cho bấ t cứ  vậ t gì , bất 
cứ ai, bất cứ nơi nào, bất kỳ tôn giáo nào cũng phải tuân theo giá o 
lý này để là m tăng an lạ c và hạnh phúc.

Th eo Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ mười bốn, trong bài phá p về 
lòng tốt và con người nghĩ a là  con người sống trên Trái đất có 
nhiệm vụ xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Sau đó  hạnh phúc sẽ 
đến vớ i họ .

Con người tự sở  hữ u thân xá c và tinh thầ n. Không có tình 
trạng khó  xử  cho sự  phát triển thể xá c và  tinh thầ n. Tuy nhiên, tinh 
thầ n của chúng ta ghi lại tất cả các vấn đề, thậm chí từ cá c vấ n đề  
không quan trọng đến các vấn đề quan trọng.

Niề m hoan hỷ  cuối cùng là nuôi dưỡng sự đồng cảm để chúng 
ta có thể mang lại an vui và  lợ i lạ c cho tha nhân trong khi đó  chí nh 
chúng ta cũng hoàn toàn tận hưởng hạnh phúc đó . Sự đồng cảm 
tăng một cách tự nhiên là m tăng cường trạng thái tâm của chúng 
ta trong an lạ c. Trạng thái bì nh thả n của tâm có khả năng đối phó 
với sự phức tạp trong cuộc sống.

Vì lẽ  đó, khi chúng ta là m trở  ngạ i bất kỳ vấn đề nào, đó là 
không có  cá i duyên đề  cao sự  phát triển cá i tâm tt huyế t phụ c 
của chúng ta. Lòng tốt của chúng ta có thể biể u hiện qua tình 
thương. Tình thương rất cần thiết cho sự sống só t con người, và 
là mối tương quan của con người trong bất kỳ thời đại nào của 
cuộc sống.

Nó i mộ t cá ch khác, không chỉ mối quan hệ hỗ  tương của con 
người mà  thậm chí cả côn trùng hay bất kỳ sinh vật nào như vi 
khuẩn cũng đề u phụ thuộc vào nhau để tồn tại. Nhữ ng tồn tại trên 
Trái đất như đại dương, rừng rú , cỏ  cây, hoa lá tồ n tạ i phụ thuộc lẫn 
nhau, nếu không chúng sẽ bị hủy hoại.
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Lòng từ  bi của chúng ta không thể tăng lên trong một ngày; 
chúng ta nên nhớ rằng chúng ta luôn lưu giữ “cái tôi” trong lò ng. 
Lòng từ  bi chỉ có thể được bộc lộ khi cái tôi của chúng ta lắng xuống.

Tiếp theo, chúng ta phải từ bỏ mọ i dèm pha vố n có . Nó bao gồm 
phần nhạy cảm trong não bộ  chúng ta. Nó chấ p nhậ n hành vi phá 
hủy và hối tiếc. Khi phiề n nã o phá t sinh, chúng ta mất kiểm soát. Giả i 
quyế t những trường hợp này, chúng ta phải kiên nhẫn và linh hoạt, và 
đó cũ ng chí nh là để  đo lường lò ng từ  bi. Khi đối mặt với những tình 
huống không cần thiết, trướ c hế t, chúng ta phải bì nh tĩ nh, chân thà nh 
và không có bất kỳ suy nghĩ nào thậ m chí  chỉ  để thành công, chúng ta 
phải coi đối thủ là giáo viên xuất sắc của chúng ta là  người đang giao 
cho chú ng ta một vài bài kiểm tra nghiêm ngặt cuộc sống. Điều này 
cho phép chúng ta thực hành rộng rãi bằ ng tâm từ  của chúng ta.

Th eo lời dạy của Đức Phật, không có lý  do nà o để phân chia 
chúng ta với nhau, thậm chí khá c nhau về  tôn giáo, quốc tịch, tất cả 
chúng ta bì nh đẳ ng nhau trên Trái đất nà y và mỗi chúng ta là một 
tiể u vũ trụ. Tâm từ  chú ng ta sẽ  lan tỏa khắp nơi. Nó giống như một 
cái cây đang sống ở một vùng đất mà u mỡ  đầ y hoa lá .

Hơn thế  nữ a, về vấn đề nuôi dưỡng môi trường của chúng ta 
và đố i phó  vớ i nhiệt độ ngày càng tăng của Trái đất, Phật giáo cho 
chúng ta thấy một quan điểm về các điều kiện phụ thuộc lẫn nhau. 
Điều này có nghĩa là có một mối tương quan giữa người và người 
giữa người và môi trường. Sự đồ ng tồn tại của một viên gạch và một 
vậ t thể  khác, nguyên nhân và kết quả, và “Bát chánh đạo” dẫn đến 
chấm dứt đau khổ. Nói cách khác, để  trở  thà nh một Phật tử thực sự 
phả i là một công dân tốt của thế giới, bởi vì chúng ta sẽ phải đối mặt 
với hoàn cảnh giống như những sinh mệnh khác. Do đó, con người 
phải tìm kiếm một giải pháp giảm dân số. (Bao and Tieng. 2009).

11. QUAN ĐIỂ M PHẬ T GIÁ O VỀ  “MÔI TRƯỜ NG XANH”

Việc bỏ ba điề u xấ u cơ bản – tham – là vấn đề quan trọ ng củ a 
Phật giáo. Để tiếp tục tồn tại, con người phải sống và sử dụng thế 
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giới tự nhiên. Để đảm bảo đồ ng tồn tại lâu dài với thiên nhiên, con 
người phả i phức tạp hó a nhữ ng mố i quan hệ với thiên nhiên và sử 
dụng mộ t cá ch chừ ng mự c. Tậ n dụng thiên nhiên quá mức sẽ dẫn 
đến đau khổ.

Do đó, con người phải khám phá ra một cách sinh kế trong sự 
cộng sinh được nó i trong kinh Sigālovada, một người giàu có phả i 
giố ng như con ong thu thập phấn hoa từ những bông hoa. Con 
ong không làm thay đổi vẻ đẹp của hoa, cũng không làm mấ t đi 
hương thơm của nó, nó  chỉ  thu thập phấn hoa để  tạ o thành mật 
ong ngọt ngào.

Nói cách khác, con người phải được dạy dỗ  để hà i lò ng vớ i 
tí nh tham của mình – anh ta phải học cách sống trong sự cộng sinh 
hài hòa với môi trường. (Buddhist view on Environment. 2010).

12.  THÁ I ĐỘ  ĐỐI VỚI VẤ N ĐỀ  Ô NHIỄM

Ô nhiễm có thể tồ n tạ i rất nhiều hình thức. Sự ô nhiễm vật 
lý củ a các dạng hóa chất, thuốc trừ sâu, bãi rá c thải và nhữ ng vết 
lở  loét trong môi trường đã xảy ra với tỷ lệ như vậy, nhữ ng điề u 
mà  không có thời Đức Phật tạ i thế . Tuy nhiên, có đầ y đủ bằng 
chứng trong thá nh điể n Pali cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu 
sắc của Phật giáo đối với vấn đề ô nhiễm. Một số quy tắc Giớ i luậ t 
(Vinaya) không cho phép chư Tăng gây ô nhiễm ở nhiều khía cạnh 
khác nhau.

Tiếng ồn là một trong những phiề n nã o của xã hội gần đây. Sự 
tĩ nh lặng Phật giáo được lan tỏa thanh thản và cao quý, vì nó thuận 
lợi cho việ c tinh tấ n tâm linh của những người có tâm trong sạch. 
Tĩ nh lặ ng tiếp tăng sinh lực cho những ai có tâm trong sạch và tăng 
hiệu quả cho thiền định. Và trên sự khác biệt, sự im lặng bao trùm 
lên những người không trong sạch với những bố c đồ ng đáng xấu 
hổ của cuồng loạn, ghê tở m và ảo tưở ng. Đức Phật và các đệ tử của 
Ngài miệ t mà i trong môi trường sống tự nhiên cô tị ch, tĩ nh lặng 
không vọ ng độ ng bởi hoạt động của con người. Phật giáo nhận 
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thức về sự xấu xa của ô nhiễm là  muôn hì nh muôn vẻ  (Buddhist 
view on Environment. 2010).

13.  ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁO LÝ  PHẬT GIÁO XANH VỀ 
MÔI TRƯỜNG

Năm giáo lý Phật giáo của tâm từ  (mett ā), nghiệ p lự c (kamma), 
bả n ngã  (anatt a) và vô thườ ng (aniccā) đưa một luồ ng gió  vào khí 
quyển.

Mett ā dạy Phật tửtănglò ng nhân á i và từ bi trên khắp thế giới. 
Điều này có nghĩa là lò ng nhân á i và từ bi cũng cần được mở rộng 
đối với môi trường. Do đó, Phật tử  cố gắng giữ nguyên môi trường 
vớ i trạ ng thá i vố n có , tức là nó  không bị ô nhiễm và an toàn. (Th e 
Eff ect of the Buddhist Teachings on the Environment)

Giớ i luật củ a kamma cho biế t nhữ ng việc nà o có hình phạt. 
Điều này có nghĩa là nếu một Phật tử đối xử với môi trường một 
cách thô bạo, thì họ sẽ thọ  lã nh kamma tiêu cực. Nếu họ cà ng duy 
trì để đối xử với môi trường theo thế  này thì họ cà ng nhậ n rất 
nhiều kamma tiêu cực hơn. Điều này có thể khiến họ đi vào một 
môi trườ ng thấp hơn trong chu kỳ luân hồ i (saṁsāra), ngay khi 
họ được tái sinh. Do đó, việc giảng dạy về  kamma  sẽ giúp cho con 
người hiểu sâu hơn về luật nhân quả để ngăn chặn họ tàn phá và 
làm tổ n hạ i đế n môi trường.

Anatt a cũng là một trong ba dấu ấn củ a sinh tồn. Anatt a dạy 
cho các Phật tử rằng khôngtồ n tạ i tự  tí nh vĩnh viễ n. Không có gì 
là thường hằng cả. Điều này có nghĩa là nếu ai đó  gây hại cho môi 
trường, nhữ ng hành động đó  cuối cùng cũ ng sẽ ảnh hưởng đến bạn.

Aniccā là một trong ba dấu hiệu sinh tồn. Nó nói rằng mọi thứ 
luôn luôn thay đổi. Không có gì tồn tại mãi mãi, tức là thế giới là 
nhất thời. Điều này có nghĩa là môi trường liên tục thay đổi và sẽ 
không bao giờ tồn tại mãi mãi. Cuối cùng nó sẽ bị phá hủy. (Th e 
Eff ect of the Buddhist Teachings on the Environment)
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14.  KẾ T LUẬ N 

Môi trường đã trở thành một vấn đề nổi cộ m đờ i nà y lẫ n đờ i 
sau. Mặc dù các vấn đề môi trường không phải là vấn đề cố t lõ i 
trong thời Đứ c Phật như ngày nay, nhưng Phật giáo có một nề n 
đạo đức dễ hiểu khi đề  cậ p đến môi trường. Sống hòa hợp với môi 
trường là một phần quan trọng của Phật giáo. Rõ ràng rằ ng làm 
hại môi trường có  nghĩ a là  chúng ta thự c sự  đang tự  làm hại chính 
mình. Rất nhiều ví dụ để chứng minh điều này trong môi trường 
hiện tại như sự  nóng lên toàn cầu, mưa axit, hiệu ứng nhà kính, 
thủng tầng ozone, nhiễm phóng xạ, đượ c đị nh danh nhưng đó  chỉ  
là  một số ít. Th ế giới mà  chúng ta đang sống chỉ  định hướng theo 
tiền tà i và chạ y theo lợi nhuận. Chúng ta tiếp cận môi trường từ 
quan điểm quản lý nguồ n tài nguyên. Việc thương mại hóa của 
xã hội chúng ta có nghĩa là một lượng lớn chất độc hại được bơm 
vào không khí , sông hồ  và đại dương và lan rộng khắp vùng đất 
nơi chúng trở thành rắc rối cho con người. Chúng ta hã y coi môi 
trường xanh như là của chúng ta để sử dụng, để sống và bảo vệ. 
Chúng ta sẽ làm cho cuộc sống chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn 
thông qua việc bảo vệ môi trường.

Mặt khác, lậ p trườ ng của Phật giáo nhấn mạnh đến sự giao 
tiếp hài hòa giữa con ngườ i và thiên nhiên, không thụ động cũng 
không cố gắng thố ng trị, và hoàn toàn tự nhiên khiến cho Phật 
tử quan tâm đế n chế  độ  ăn chay. (Buddhism and Environmental 
Ethics)

Tóm lại, tôi nói rằng ngũ  giới hoặc paññssila theo ngôn ngữ  
nhà  Phật đều có hiệ u quả  hữu ích đối với môi trường. Chúng hỗ  
trợ  để  ngăn chặn việ c làm tổ n  hại cho môi trường, làm cho môi 
trường trở nên tốt hơn và an toàn hơn cho chúng ta, cho cuộc 
sống của con người (Th e Eff ect of the Buddhist Teachings on the 
Environment).
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