
LỜI NÓI ĐẦU

Bài thuyết trình này bàn về cách tiếp cận của Phật giáo với những quan 
niệm về sự bền vững và phát triển. Nó đề cập đến việc diễn giải các mục 
tiêu Thiên Niên Kỷ của Liên Hiệp Quốc dưới lăng kính Phật giáo. Nó 
nghiên cứu quan điểm về sự phát triển bền vững, nền tảng của những mục 
tiêu Thiên Niên Kỷ. Hơn nữa, nó vạch ra giải pháp của Phật giáo nhằm 
đảm bảo sự bền vững môi trường. 

GIỚI THIỆU

Dựa trên cam kết về quyền con người và sự phát triển bền vững, tổ chức 
Liên Hiệp Quốc đã thông qua Tuyên bố Thiên Niên Kỷ vào năm 2000 tại 
cuộc họp thượng đỉnh Thiên Niên Kỷ. Theo đúng với giải pháp toàn cầu 
về những vấn đề xã hội của thế giới, sự phát triển Thiên Niên Kỷ khẳng 
định, cam kết rằng mọi người có quyền về những giá trị căn bản của con 
người như là phẩm cách, tự do và công bằng, về mức sống căn bản và về 
sự phát triển (Liên Hiệp Quốc năm 2000). Ngay sau khi công bố cơ cấu 
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của sự phát triển này, những mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ đã được 
thiết lập bởi sự thỏa thuận nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên Liên 
Hiệp Quốc. Những mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ đặt ra 8 mục tiêu 
cụ thể với những chỉ tiêu và chỉ thị rõ ràng để đạt được các mục tiêu của 
Tuyên bố Thiên Niên Kỷ cho đến năm 2015 (8 mục tiêu đến năm 2015). 
Sự phát triển Thiên Niên Kỷ là cơ cấu mang tính lý thuyết về cam kết của 
Liên Hiệp Quốc và các mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ là thước đo cụ 
thể cho sự xúc tiến trong thực tế.    

Tám mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ là:  (1) diệt trừ tận gốc bần cùng 
và thiếu ăn, (2) hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học toàn cầu, (3) thúc đẩy 
bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ,  (4) giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em, 
(5) cải thiện sức khỏe bà mẹ, (6) chiến đấu chống lại  bệnh HIV/AIDS, bệnh 
sốt rét và những căn bệnh khác, (7) bảo đảm sự bền vững môi trường và (8) 
phát triển của quan hệ đối tác toàn cầu (Tám mục tiêu cho đến năm 2015, 
Những mục tiêu Thiên Niên Kỷ.., Chúng ta có thể kết thúc đói nghèo…)

Giáo Pháp hay là những lời dạy của đức Phật cơ bản là diệt trừ tận gốc 
đau khổ: làm thế nào những cá nhân riêng lẻ có thể đạt đến sự giải phóng 
bằng cách diệt đi những gốc rễ của đau khổ. Một điều kiện cần thiết của 
tiến trình này là sự thỏa mãn nhu cầu cơ bản của con người. Hơn nữa, 
Giáo pháp bao gồm những bài giảng về xã hội trực tiếp làm cách nào để 
đáp ứng những nhu cầu này, nhưng có nhiều Phật tử, những người giải 
quyết các vấn đề xã hội, tiếp cận giáo pháp từ một góc độ đạo đức sâu sắc 
hơn (Harvey 2000, Wee, 2001, Gnanarama 2005). Vì thế, bên cạnh sự chú 
ý của Liên Hiệp Quốc đến các vấn đề căng thẳng của thế giới hiện đại, 
các tu sĩ và học giả Phật Giáo cũng đang dành sự lưu ý đáng kể đến những 
chủ đề tương tự. 

Như vậy, một điểm bắt đầu của cuộc thảo luận là Liên Hiệp Quốc nhận 
thức về sự phổ biến của những khó khăn xã hội và đang phấn đấu để giải 
quyết chúng bằng cách sử dụng các mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ. 
Điểm bắt đầu khác là Giáo pháp, đề cập đến sự tự do, nhưng nhận ra sự 
cần thiết của những nhu cầu căn bản cho sự tự do đó. Cả hai cách tiếp cận 
đều từ góc độ của mình nỗ lực giải quyết tất cả các chủ đề nổi bật trong 
các mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ. Dưới đây, bài thuyết trình này 
nghiên cứu làm thế nào Phật giáo diễn giải tám lĩnh vực của sự phát triển 
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này và tinh thần của các mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ. Bài thuyết 
trình này đang đi tìm câu trả lời bằng cách nào hai cách tiếp cận này có 
thể hòa hợp và cái chung giữa chúng là gì. Cuối cùng, bài thuyết trình 
đang nghiên cứu xem làm thế nào Phật Giáo có thể đóng góp cho sự thực 
hiện những mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ, đặc biệt là tạo được môi 
trường bền vững. Nhưng trước khi nghiên cứu về những vấn đề này, bài 
thuyết trình chủ yếu khám phá bối cảnh lịch sử của những mục tiêu phát 
triển Thiên Niên Kỷ.

LỊCH SỬ VẮN TẮT CỦA SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, NỀN TẢNG 
CỦA CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ

Sự quan trọng của sự phát triển bền vững đã được dần dần nhận ra vào thế 
kỷ 20, thay thế cho câu chuyện hoang đường phổ biến về sự tăng trưởng 
kinh tế và vật chất không giới hạn. Vào năm 1972, Câu lạc bộ Rome xuất 
bản bài báo cáo. Những giới hạn đến sự tăng trưởng, trong đó những 
kết quả được kỳ vọng của sự tăng trưởng không giới hạn trong một môi 
trường có giới hạn như trái đất đã khớp với nhau. Báo cáo kết luận rằng 
những sự thay đổi về chính trị, kinh tế và xã hội là cần thiết cho tương lai 
(Meadows et. al. 1972). Sau đó Chiến lược bảo tồn thế giới được đưa ra 
vào năm 1980. Trong một đoạn nói về sự phát triển bền vững của chiến 
lược này, một chiến lược phát triển quốc tế mới đã được kết nối để chỉ 
ra sự không công bằng và sự phá hủy môi trường sống (Chiến lược bảo 
tồn thế giới 1980). Những thành tựu này đã đóng góp vào việc định hình 
bản báo cáo của hội nghị Brundtland: Tương lai chung của chúng ta năm 
1987. Nó nối kết những vấn đề xã hội, kinh tế, văn hóa và môi trường. Đó 
là bài thuyết trình đầu tiên trong đó ý niệm về sự phát triển bền vững được 
giới thiệu và định nghĩa: 

Sự phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại 
mà không làm hại đến khả năng của những thế hệ tương lai nhằm đáp ứng 
nhu cầu của chính mình. Sự phát triển bền vững bao gồm hai quan niệm 
chính yếu:

Quan niệm về “nhu cầu”, đặc biệt là nhu cầu thiết yếu của người nghèo 
trên thế giới, những nhu cầu nên được ưu tiên; và 
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Ý niệm về những giới hạn bị áp đặt bởi tình trạng công nghệ và tổ chức 
xã hội lên khả năng của môi trường để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương 
lai (Tương lai chung của chúng ta …năm 1987).

Kể từ thời gian này trở đi, ý niệm và sự thực thi về phát triển bền vững 
được phát triển và hoàn thiện. Những cơ sở quan trọng trong quá trình 
phát triển của ý niệm này là sự thành lập Học viện quốc tế về Phát triển 
bền vững vào năm 1990; việc tổ chức hội nghị Liên Hiệp Quốc về Môi 
trường và Sự phát triển - được biết đến nhiều hơn với tên gọi là Cuộc họp 
thượng đỉnh về trái đất - năm 1992; cuộc họp đầu tiên của Cao ủy Liên 
Hiệp Quốc về Phát triển bền vững năm 1993; sự phát hành chỉ số bền 
vững Dow Jones năm 1999; việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh thế giới 
về Phát triển bền vững ở Johannesburg, đánh dấu 10 năm kể từ ngày Hội 
nghị Liên Hiệp Quốc về môi trường và phát triển năm 2002; và việc thành 
lập những ý tưởng Kinh tế Xanh vào cuối năm 2000  (Creech 2010).

Liên Hiệp Quốc đóng vai trò đáng kể trong việc thúc đẩy quan niệm 
về phát triển bền vững trên toàn thế giới. Vào năm 2000, Tuyên bố Thiên 
Niên Kỷ và Những mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ cũng đã được thành 
lập trên tinh thần của sự phát triển bền vững. Các mục tiêu Thiên Niên Kỷ 
đã được xác định để đạt được sự phát triển ở những nước kém phát triển. 
Tám mục tiêu đang mở rộng sang 3 lĩnh vực chủ yếu: (i) nguồn vốn con 
người, (ii) hạ tầng và (iii) những quyền con người (xã hội, chính trị và 
kinh tế) với mục đích tăng chất lượng cuộc sống và đem đến sự phát triển. 
Các mục tiêu vốn con người bao gồm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe (tỉ 
lệ tử vong ở trẻ em, sức khỏe bà mẹ và việc chiến đấu chống các căn bệnh) 
và giáo dục. Những mục tiêu hạ tầng bao gồm sự tiếp cận nguồn nước 
uống sạch, năng lượng và công nghệ thông tin. Những mục tiêu quyền con 
người bao gồm trao quyền cho phụ nữ, giảm bạo lực, tăng tiếng nói chính 
trị, đảm bảo sự tiếp cận công bằng đến những dịch vụ công và tăng sự 
bảo vệ những quyền sở hữu (Những mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ…, 
Chúng ta có thể kết thúc đói nghèo….).

Giống như tên gọi, Những mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ tượng 
trưng cho những mục đích mong ước:  những mục tiêu phải đạt được. Nó 
không phải là mệnh lệnh cho những cách thức mà những mục tiêu kia phải 
đạt được. Tám mục tiêu có 21 giá trị chỉ tiêu, được xác định bằng những 
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chỉ số tương ứng. Chúng không nói lên điều gì, ví dụ như, về tầm quan 
trọng của những hệ thống chăm sóc sức khỏe hữu hiệu, điều thiết yếu để 
đạt được tất cả các mục tiêu về sức khỏe (Haines & Cassels 2004).

NHỮNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ TỪ QUAN ĐIỂM 
CỦA PHẬT GIÁO 

Những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ chứng minh rằng Liên Hiệp Quốc 
đang đặt tầm quan trọng tinh tế cho sự phát triển tương lai bền vững. Sự 
hoàn thành viên mãn của những mục tiêu vào khoảng năm 2015 là một 
sự ưu tiên toàn cầu, tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển tương lai 
(Liên Hiệp Quốc năm 2013). Tinh thần của những mục tiêu phát triển 
thiên niên kỷ tương tự với cách tiếp cận của Phật giáo những nhu cầu vật 
chất, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng những điều cần thiết căn bản của 
cuộc sống: thức ăn, quần áo, nơi ở và sự chăm sóc về y tế (Payutto 1994). 
Những lĩnh vực được bao trùm bởi mục tiêu Thiên Niên Kỷ hầu hết đều 
giống như những lĩnh vực đã được Phật giáo cho là những điều cần thiết. 

Mục tiêu đầu trong tám mục tiêu là (1) diệt trừ tận gốc bần cùng và 
thiếu ăn. Dinh dưỡng là một trong những nhu cầu thiết yếu theo như 
nguyên bản Phật giáo, tầm quan trọng của dinh dưỡng là không thể thiếu 
trong việc duy trì cơ thể vật lý (Payutto 1994). Nghèo khổ cùng cực nói 
đến gian khổ và không nên bị nhầm lẫn với sự giản dị và tiết kiệm, vốn là 
những lựa chọn có mục đích theo như cách sống của đạo Phật.  

Mục tiêu thứ hai là (2) hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học toàn cầu. 
Từ thời của đức Phật, Giáo pháp đã đóng vai trò là sự giáo dục phổ cập, vì 
vậy thỏa mãn trực tiếp nhu cầu của sự giáo dục căn bản. Đó là một trong 
ba bảo vật của Phật giáo đảm bảo những phương thức đúng đắn và kiến 
thức căn bản dành cho các tín đồ đạo Phật. Vì vậy, tầm quan trọng của 
nó là không thể phủ nhận, vì nó chiếm một vị trí tương tự trong đời sống 
của Phật tử, quan trọng hơn tất cả những nhu cầu cần thiết căn bản khác.  

Mục tiêu thứ ba là (3) thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ 
nữ. Do ảnh hưởng văn hóa, chủ đề bình đẳng giới không phải là một câu 
hỏi sống còn vào thời đại của đức Phật. Phụ nữ bị đẩy khỏi mọi công việc 
trong xã hội, ngoại trừ việc nội trợ. Tuy vậy, Phật giáo là một truyền thống 
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đã thừa nhận sự bình đẳng về tinh thần của phụ nữ (Dhammavihari 2000). 
Mặc dù đức Phật lúc đầu phân vân về việc thu nhận người nữ, cuối cùng 
chức phẩm của người nữ đã được ngài thiết lập (và là một truyền thống 
tồn tại kể từ đó), vì vậy đã làm cho bình đẳng giới trở nên rõ ràng hơn 
trong truyền thống.  

Mục tiêu thứ tư là (4) giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em. Bởi vì nó được phát 
biểu trong bài giảng đầu tiên của ngài, cái chết, sự hấp hối và tỷ lệ tử vong 
chiếm một vị trí đáng kể trong các bài giảng của đức Phật: tất cả đều là 
đau khổ (SN 56.11). Cái chết đi cùng với sự sống và giáo pháp là làm cách 
nào để đối phó và diệt trừ tất cả các hiện tượng gây ra đau khổ.

Từ cách tiếp cận của Phật giáo, mục tiêu thứ năm và thứ sáu có mối 
liên kết gần gũi vì cả hai mục tiêu đều kết nối với việc chăm sóc sức 
khỏe. Mục tiêu thứ năm là (5) cải thiện sức khỏe bà mẹ và mục tiêu thứ 
sáu là (6) chiến đấu chống lại bệnh HIV/AIDS, bệnh sốt rét và những 
căn bệnh khác. Tương tự với trường hợp tử vong, đau yếu và bệnh tật 
là đau khổ và phải được loại trừ bằng cách tu tập theo Phật giáo (SN 
56.11). Hơn nữa, chăm sóc sức khỏe là một trong bốn nhu cầu cần thiết 
căn bản, vì vậy tầm quan trọng cốt yếu của nó là không thể phụ nhận 
(Payutto 1994).

Mục tiêu thứ bảy là (7) bảo đảm sự bền vững môi trường. Trong thời 
đại của đức Phật, hoạt động của con người ít ảnh hưởng hơn đến sự suy 
thoái môi trường, đa dạng sinh học và tính nguyên vẹn của hệ sinh thái. 
Vì vậy, Phật giáo khởi thủy đã không ảnh hưởng trực tiếp đến sự bền vững 
của môi trường vào thời đại mà con người còn chưa chà đạp lên hệ sinh 
thái như bây giờ. Tuy nhiên, cách sống của Phật giáo vốn đã xoay quanh 
thái độ thân thiện với môi trường bằng việc sử dụng đúng môi trường theo 
đạo Phật (Harris 1994, Pragati 2008, James 2009).

Mục tiêu thứ tám là (8) phát triển của quan hệ đối tác toàn cầu. Tinh 
thần của mối quan hệ đối tác có thể tìm thấy trong những cộng đồng Phật 
giáo. Không quan trọng là tu sĩ hay những người thế tục, mục đích của 
Tăng đoàn hoặc cộng đồng là sự phát triển của việc hợp tác và quan hệ 
đối tác giữa mọi người, vì vậy mục tiêu là giúp đỡ hay hỗ trợ những thành 
viên của cộng đồng khi cần thiết. Mặc dù mối quan hệ đối tác toàn cầu 
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của những mục tiêu Thiên Niên Kỷ đề cập đến các quốc gia và các công 
ty toàn cầu, tinh thần của sáng kiến này tương tự với tinh thần và mục tiêu 
của Tăng đoàn.

NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN 
NIÊN KỶ 

Những mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ của Liên Hiệp Quốc được công 
bố năm 2000 cho 15 năm. Tất cả tám mục tiêu có những giá trị chỉ tiêu 
cụ thể, và cần được hoàn thành tới năm 2015. Một hội nghị quan trọng 
đã được tổ chức năm 2010 để nhìn lại sự tiến triển của các mục tiêu phát 
triển Thiên Niên Kỷ. Hội nghị đã đi đến kết luận bằng việc thông qua một 
kế hoạch hành động toàn cầu nhằm thúc đẩy việc thực thi các mục tiêu, 
vì nhận ra sự chậm trễ đáng kể trong quá trình đạt tới mục tiêu. Hơn nữa, 
theo như những báo cáo năm 2013, hướng tiến triển các mục tiêu không 
đồng đều. Một vài quốc gia đạt được nhiều mục tiêu, trong khi những 
nước khác không đạt được mục tiêu nào (Liên Hiệp Quốc 2013).

Mặc dù tiến triển của các mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ là không 
đồng đều và khác nhau tùy theo khu vực và quốc gia, Liên Hiệp Quốc 
đã thông báo rằng ba trong số tám mục tiêu đã được hoàn tất trước thời 
hạn năm 2015: số người sống trong cảnh cực nghèo đã giảm một nửa; 
số người không có được nước uống sạch cũng giảm phân nửa;  tỷ lệ mắc 
bệnh sốt rét được giảm phân nửa; số người nhiễm HIV được giảm; số 
lượng người sống ở các khu ổ chuột đã được giảm; và cuối cùng, thương 
mại quốc tế được phát triển (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx, 
United Nations 2013).

Sự đánh giá của các mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ cũng bao gồm 
các vấn đề phải được cải thiện. Sự tiến triển cần được thúc đẩy trong nhiều 
lĩnh vực: tỷ lệ tử vong ở trẻ em, sức khỏe bà mẹ và giáo dục tiểu học. Theo 
như bản báo cáo, vẫn còn có những sự chênh lệch quá lớn giữa dân cư 
vùng nông thôn và thành thị; và sự bất bình đẳng giới cũng đáng kể (Liên 
Hiệp Quốc 2013). Lĩnh vực cấp bách nhất, nơi sự tiến triển còn chậm chạp 
một cách tồi tệ là mục tiêu phát triển thứ bảy: bảo đảm sự bền vững môi 
trường. Chỉ tiêu đạt được duy nhất của mục tiêu này liên quan đến sự tiếp 
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cận bền vững nguồn nước uống sạch. Những mục tiêu chưa đáp ứng được 
của sự bền vững về môi trường là: (a) sự áp dụng các nguyên lý về phát 
triển bền vững trong các chính sách quốc gia; (b) mặt trái của sự mất mát 
các tài nguyên môi trường; (c) sự giảm sút về đa dạng sinh học; và (d) 
giảm thiểu một nửa số người không được bảo vệ sức khỏe. Thêm vào đó, 
có những vấn đề cấp bách hơn liên quan đến sự bền vững về môi trường: 
gia tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, việc đánh bắt cạn kiệt cá 
ở sông hồ và nạn phá rừng (Liên Hiệp Quốc năm 2013, Những mục tiêu 
phát triển Thiên Niên Kỷ…). 

Đảm bảo sự bền vững môi trường nên là mục tiêu quan trọng nhất 
trong tất cả các mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ, mục tiêu này vẫn còn 
cần được cải thiện, không chỉ để đạt được những giá trị chỉ tiêu của các 
mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ, mà còn để bảo vệ tương lai của chính 
chúng ta trên hành tinh này. Dưới đây, bài thuyết trình này sẽ đề cập tới 
cách thế mà Phật giáo có thể đóng góp để đạt được mục tiêu bảo vệ môi 
trường bền vững đã được tuyên bố trong các mục tiêu Thiên Niên Kỷ, 
nhưng trước hết, cần nghiên cứu xem các thuật ngữ bền vững và phát triển 
được diễn giải trong Phật giáo như thế nào. 

SỰ DIỄN GIẢI CỦA PHẬT GIÁO VỀ TÍNH BỀN VỮNG 

Trọng tâm trong các bài giảng của đức Phật là tilakkhaṇa, Tam Pháp Ấn, 
trong đó miêu tả rằng mỗi hiện tượng được quy định và chia sẻ ba đặc 
tính thiết yếu: (i) anicca hay là sự vô thường, (ii) dukkha hay là sự không 
thỏa mãn (khổ), và (iii) anattā hay vô ngã. Những dữ liệu quan trọng 
nhất trong kinh tạng Pāli đã được sưu tập bởi tì kheo Bhikkhu Ñāṇamoli 
(2008). Tam Pháp Ấn là nền tảng của lý thuyết và thực hành Phật giáo. 
Yếu tố quan trọng nhất trong ba ấn đó từ mạch của bài thuyết trình này là 
yếu tố đầu tiên anicca: sự vô thường hay là sự phù du. 

Theo anicca, không có thứ gì trong thế giới hiện tượng này không là 
đối tượng của sự thay đổi tiếp diễn. Không gì tồn tại mãi, không thay đổi, 
vĩnh cửu hoặc cố định. Vì vậy, vấn đề của sự tồn tại hiện tượng được tiếp 
cận bằng một phương pháp khác so với cách tiếp cận của văn hóa phương 
Tây hiện đại. Sự vĩnh cửu hầu như không tồn tại, và đó là lý do vì sao việc 
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bám víu vào hiện tượng trần tục là vô nghĩa và sẽ dẫn tới kết quả là đau 
khổ. Sự vô thường là cốt lõi của các bài giảng của đức Phật, và cũng là nền 
tảng cho hai đặc tính của sự tồn tại khác (dukkha và anattā), vốn không 
phải là đối tượng của bài thuyết trình này. 

Những ý niệm về sự bền vững nói đến một quá trình trong đó một 
trạng trái tồn tại nhất định được duy trì: sự duy trì một tình trạng tồn tại 
nhất định. Nó được thúc đẩy bởi khát khao về sự bất biến. Theo quan 
điểm vô thường, mục tiêu của sự bền vững là không thể đạt được vì thế 
giới quan của Phật giáo không thừa nhận sự vĩnh cửu được ngụ ý trong 
khái niệm của nó. Bởi vì mỗi hiện tượng là đối tượng sẽ bị suy tàn và 
chấm dứt, sự bền vững không thể đạt được một cách trực tiếp. Vì thế, 
bám víu vào hiện thực không dẫn tới điều gì khác ngoài sự đấu tranh mà 
kết quả là đau khổ.

SỰ DIỄN GIẢI CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ PHÁT TRIỂN 

Mục tiêu cao nhất của Phật giáo là để chấm dứt đau khổ (MN 22, MN 
63, SN 12.15, SN 22.86, SN 56.11).  Cattāri ariyasaccāni hay Tứ diệu 
đế đề cập đến việc chấm dứt đau khổ và trình bày phương pháp, đó là 
ariyo aṭṭhaṅgiko maggo hay là Bát chánh đạo. Con đường này là Trung 
đạo, là công cụ thanh lọc tâm tính của con người. Tám phần của phương 
pháp này có thể được gộp thành ba nhóm: (i) trí tuệ (bao gồm Chánh kiến 
và Chánh tư duy); (ii) đức hạnh (bao gồm Chánh ngữ, Chánh nghiệp và 
Chánh mạng); và (iii) sự tập trung (bao gồm Chánh tinh tấn, Chánh niệm 
và Chánh định). Lối sống của Phật giáo nhằm vào việc hoàn thiện ba khả 
năng hỗ trợ này để đạt được sự hoàn hảo bằng việc thực hành liên tục, vốn 
là một quá trình phát triển.  Tuy nhiên, trong trường hợp này, sự phát triển 
chỉ là một sản phẩm của việc thực hành giáo pháp, không phải là mục tiêu 
trực tiếp cần phải đạt được. Quá trình phát triển là một sự tiến bộ về tinh 
thần bên trong, được thể hiện bởi việc thực hành liên tục, và đưa tới sự 
giải phóng (giải thoát).

Quan niệm về sự phát triển được đề cập trong Phật pháp, nhưng với 
ba sự khác biệt chính, bởi vì nó được diễn giải theo xu hướng tiếp cận: 
(1) quá trình phát triển là sự tiến bộ về tinh thần, ở bên trong (loại trừ 
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sự phát triển về vật chất không được ca ngợi và chỉ quan trọng ở mức 
đủ để phục vụ cho sự tiến bộ bên trong của con người); (2) quá trình 
phát triển chính nó không phải là mục tiêu trực tiếp, nhưng là kết quả 
trực tiếp của việc thanh lọc tâm tính của con người; (3) sự phát triển là 
không bền vững, đó chỉ là việc xảy ra như một sản phẩm phụ của quá 
trình thực hành liên tục. 

Bởi vì nó cũng được khớp với nhau, đảm bảo nền tảng vật chất cần 
thiết là thiết yếu cho việc phát triển tinh thần. Bốn nhu cầu căn bản phải 
được đáp ứng trước khi sự phát triển về tinh thần có thể thành tựu hay 
thậm chí là bắt đầu. Đó là lý do tại sao áp dụng những hoạt động xã hội 
đúng đắn là cốt yếu để bảo đảm những nhu cầu cơ bản, bởi vì nó được 
nhấn mạnh trong tinh thần của các mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ.

PHẬT GIÁO ĐÓNG GÓP NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MÔI TRƯỜNG 
BỀN VỮNG? 

Thực tiễn kinh tế hiện đại đang tạo ra một chu kỳ khắc nghiệt, môi trường 
hình xoắn ốc theo chiều đi xuống, trong đó sự suy thoái môi trường đang 
gia tăng với một quy mô lớn hơn bao giờ hết. Mục tiêu phát triển Thiên 
Niên Kỷ thứ bảy được đề ra bởi Liên Hiệp Quốc nhằm ngăn ngừa những 
hậu quả tiêu cực này và làm đảo ngược quá trình theo hướng đi lên để 
chuyển hóa những thay đổi khắc nghiệt thành một chu kỳ tốt hơn. Có thể 
khẳng định, một trong những mục tiêu cao nhất là để bảo vệ sự bền vững 
môi trường, mặc dù các bản báo cáo chỉ ra rằng mục tiêu này đạt được 
thành tựu thấp nhất trong số tám mục tiêu. Các giá trị chỉ tiêu đã được thiết 
lập, nhưng các phương tiện để đạt được chúng chưa được định rõ. Phật 
giáo không thể giải quyết vấn đề về bền vững môi trường một cách trực 
tiếp như cách được giải quyết trong các mục tiêu phát triển Thiên Niên 
Kỷ, bởi vì, theo vô thường, sự bền vững không thể trực tiếp đạt được. Các 
Phật tử phải hiểu xa hơn khái niệm về tính bền vững và sự phát triển bền 
vững, và tiếp cận sự bền vững môi trường từ một mức độ sâu hơn.

Giáo pháp có thể đưa ra giải pháp thích hợp và thậm chí sâu sắc hơn 
cho những khó khăn về môi trường: Lối sống của Phật tử hài hòa với 
những thay đổi và đưa đến những kết quả tích cực ở mỗi mức độ tồn tại, 
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bởi vì lối sống được kết nối với đạo đức. Nhận thức về môi trường và sự 
bền vững vốn đã được ghi vào trong Giáo pháp như là một kết quả nổi 
trội của lối sống Phật giáo. Những hướng dẫn về đạo đức của pañcasīla 
hay Ngũ giới vượt ra khỏi sự nhận thức về tình trạng hạnh phúc trong 
xã hội, bởi vì nó cũng đề cập đến việc bảo tồn môi trường và đảm bảo 
triển vọng cho các thế hệ tương lai. Ngũ giới là nền tảng của đạo đức môi 
trường Phật giáo (Harris 1994, Harvey 2000, Pragati 2008, James 2009). 
Lối sống của Phật tử vốn thanh tịnh và đơn giản bởi vì nó phấn đấu để 
thỏa mãn nhu cầu căn bản của con người nhưng từ chối tất cả các mong 
muốn phụ trội hướng vào việc hưởng thụ (Welford 2006, Zsolnai 2008). 
Những nhu cầu căn bản thì tương tự như những nhu cầu đã được nhấn 
mạnh trong các mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ, và tất cả các nhu cầu 
đó là thiết yếu để sống một cuộc sống mà trên cơ sở đó có thể phát triển 
về tinh thần. Sau khi thỏa mãn các nhu cầu cần thiết, lối sống Phật giáo 
gắn liền tới việc phát triển nội tâm thay vì phấn đấu cho sự bền vững về 
vật chất. Nhưng việc đạt được sự bền vững về vật chất là một hiện tượng 
đồng thời với việc phát triển về tinh thần. Vì vậy, sự tiết kiệm và đơn giản 
làm giảm bớt áp lực về môi trường của nền kinh tế, và lối sống Phật giáo 
đóng góp trong việc đảo ngược sự suy thoái môi trường và định hình một 
chu kỳ tốt, theo hướng xoắn ốc đi lên. 

KẾT LUẬN 

Với tư cách là trang chủ chính thức của các quốc gia tham gia những 
mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ, những mục tiêu phát triển Thiên Niên 
Kỷ đã kích thích những nỗ lực chưa từng có trước đó nhằm đáp ứng nhu 
cầu của những người nghèo nhất thế giới (Chúng ta có thể kết thúc đói 
nghèo…). Một vài mục tiêu đã đạt được hoặc sẽ đạt được đến năm 2015. 
Việc bảo đảm môi trường bền vững là một trong những vấn đề nan giải 
nhất trong thế giới hiện đại của chúng ta, và nó cũng nằm trong chương 
trình nghị sự của các mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ, nhưng việc thực 
thi trong lĩnh vực này chưa đủ để đạt được các giá trị chỉ tiêu đề ra cho đến 
thời hạn cuối cùng. Các chỉ trích còn đi xa hơn khi cho rằng sự quan tâm 
chưa đúng mức về môi trường bền vững là khiếm khuyết chính của các 
mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ (Deneulin & Shahani 2009).
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Diễn giải của Phật giáo về các mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ chỉ 
ra rằng Phật giáo đặt ra tầm quan trọng tương tự cho tất cả các mục tiêu 
được đề cập, bởi vì các mục tiêu này được xem như là những nhu cầu căn 
bản của cuộc sống. Vì vậy, Phật giáo rất gần với các mục tiêu phát triển 
Thiên Niên Kỷ, nhưng rất xa với tinh thần của nó. Các mục tiêu phát triển 
Thiên Niên Kỷ đang đặt ra các mục tiêu mong muốn mà không chỉ rõ 
các phương tiện để đạt được chúng. Ngược lại với điều này, Phật giáo là 
một phương tiện của sự giải phóng, dựa trên những cần thiết về vật chất 
nhưng chỉ ra một mong ước xa hơn: sự hoàn thiện về tinh thần. Lối sống 
của Phật giáo, theo Bát Chánh Đạo, là phương tiện đi đến sự hoàn thiện 
về tinh thần, nhưng quan trọng hơn, nó đưa ra giải pháp cho sự yếu kém 
của các mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ - nó bảo đảm sự bền vững môi 
trường bằng việc sống một lối sống tiết kiệm, đơn giản và lành mạnh với 
môi trường.

Phật giáo không thể diễn giải sự phát triển bền vững và tính bền vững 
một cách trực tiếp bởi vì tính bền vững được tiếp cận bởi các mục tiêu 
phát triển Thiên Niên Kỷ. Nó đang tiếp cận những chủ đề này tương tự 
như Paṭicca Sammuppāda hay là Lý nhân duyên:

“Khi Phật giáo được thực hành, sự bền vững về môi trường sẽ  
đạt được.

Từ sự thực hành Phật giáo sẽ mang đến thành tựu về sự bền vững  
môi trường.”

Vì vậy Phật giáo dẫn đến những thay đổi môi trường và xã hội tích cực 
và việc đạt được các chỉ tiêu như các mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ 
của Liên Hiệp Quốc là kết quả của việc sống một lối sống theo Phật giáo. 
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