
GIỚI THIỆU

Một trong số những vấn nạn chính yếu của thời đại ngày nay đang cần tìm 
ra câu trả lời cấp thiết là sự khủng hoảng sinh thái xảy ra do các cải cách 
không cần thiết cũng như không phù hợp của con người đối với môi trường. 
Trong một xã hội tư bản hóa và tiêu thụ hóa, mọi mục tiêu có toan tính của 
con người là chỉ nhằm kiếm được tiền bằng mọi cách. Người ta dường như 
không còn thỏa mãn với những món quà của thiên nhiên mang lại nữa mà 
khai thác theo kiểu tận thu hết mức theo lòng ham muốn của mình. Vì sự ích 
kỷ của con người mà đã từ xa xưa trong quá khứ, môi trường luôn luôn phải 
kêu cứu. Mặc dù ngày xưa, ngay cả những người nguyên thủy đã biết sử 
dụng nguồn tài nguyên môi trường một cách vừa phải. Họ đã biết rằng các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên là có giới hạn, do đó chúng cần được bảo vệ. 
Hiểu biết này có được không chỉ trong lĩnh vực gọi là khoa học mà còn trong 
lĩnh vực hệ thống đạo đức tôn giáo. Đạo đức của tôn giáo luôn đề cao sự 
kiểm soát ham muốn cá nhân trong một chừng mực nhất định nào đó. Ngay 
cả trong phạm vi đời sống thế tục con người cũng được giáo dục rằng khi đáp 
ứng các nhu cầu bản thân thì phải luôn nghĩ tới thế giới bên ngoài. Con người 

6
QUAN ĐIỂM 
PHẬT GIÁO VỀ 
SINH THÁI
Samantha Ilangakoon *
Thích nữ Hương Nhũ dịch

(*) Khoa Nghiên Cứu Tôn Giáo và Triết Học Tương Quan - Trường Đại Học 
Phật Giáo và Pali tại Sri-Lanka



PHẬT GIÁO GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG106

có hiểu biết và định hướng hành vi theo đạo đức tôn giáo sẽ không bao giờ 
làm tổn hại môi trường chỉ vì mục đích sinh tồn của riêng mình.

Con người hiện đại ngày nay đã đánh mất một cách đáng kể về đạo đức 
và định hướng hành động theo tôn giáo của mình. Dường như họ đã sử dụng 
quá mức nguồn tài nguyên mà môi trường mang lại. Và hậu quả là con người 
hiện đại ngày nay phải đối mặt với nhiều khủng hoảng sinh thái. Những cuộc 
khủng hoảng này do chính con người tạo ra và vì vậy con người phải hoàn 
toàn chịu trách nhiệm về chúng. Các nghiên cứu hiện đại có thể giúp đưa ra 
nhiều giải pháp cho các khủng hoảng sinh thái này. Ví dụ, quan điểm của 
các trung tâm phát triển về lý thuyết phát triển bền vững là: con người hiện 
đại phải luôn quan tâm tới thiên nhiên và cố gắng gặt hái được các mục tiêu 
phát triển nhưng chỉ gây tổn hại thấp nhất cho với môi trường tự nhiên. Tuy 
nhiên quan điểm của tôi cho rằng các luật lệ và quy định được ban hành và 
thực thi bên ngoài xã hội không có khả năng giải quyết một cách hiệu quả 
cho các vấn nạn khủng hoảng sinh thái này. Con người cần quay trở lại vấn 
đề căn bản của chính mình: cần có khả năng kiểm soát các ham muốn của 
chính mình và tuân thủ môi trường.

Đạo Phật khi đề cập tới vấn đề sinh thái luôn nhấn mạnh đến các thái độ 
hành vi rất sâu sắc liên quan đến toàn thể vũ trụ. Điều quan trọng nhất là đạo 
đức Phật giáo trong nội tại luôn nhấn mạnh rằng thế giới bên ngoài hoàn toàn 
không tách biệt đối với nhân loại. Đó là một phần cuộc sống của con người. 
Nhân loại lệ thuộc vào môi trường sinh thái. Các thái độ hành vi được ươm 
mầm nội tại trong mỗi con người. Phương pháp chính thể luận này có thể 
được sử dụng làm nền tảng xây dựng đạo đức hành xử của con người đối với 
môi trường thiên nhiên. Trong bài giới thiệu này, mục đích của tôi là nhằm 
nắm bắt tinh túy hệ thống đạo đức triết học và tôn giáo học của Phật giáo 
trong lĩnh vực sinh thái học.

ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG

Khoa học và kỹ thuật hiện đại với nền sản xuất mang tính hủy diệt của nó 
đã tạo nên nhiều khủng hoảng sinh thái mang tính toàn cầu. Mặc dù nhiều 
cuộc khủng hoảng xuất phát từ các nước phương Tây nhưng hầu như toàn thế 
giới đều bị đe dọa. Cứ chiếu theo tình trạng nghiêm trọng này thì tất cả các 
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quốc gia lẽ ra phải nên liên kết lại để đối phó với chúng. Mặt khác trong những 
năm gần đây sự tăng trưởng và phát triển của khoa học cũng như sự tiến bộ về 
công nghệ đã làm thay đổi thái độ của con người đối với môi trường. 

Một trong các vấn đề lớn về thái độ tiêu cực của con người thời đại ngày 
nay đối với hệ sinh thái là con người luôn nghĩ rằng họ có khả năng thay đổi 
hệ sinh thái theo ý thích của mình. Vì vậy không như những thời xưa, môi 
trường đã trở nên không còn quan trọng đối với con người nữa. Nói cách 
khác, con người nghĩ rằng hệ sinh thái tùy thuộc vào con người. 1

Vấn đề cơ bản được quan tâm về mặt đạo đức chính là mối liên hệ giữa 
con người và thiên nhiên. Cùng với đà phát triển, con người vẫn đang cố 
gắng kiểm soát và làm chủ thiên nhiên, qua đó tận dụng thiên nhiên chỉ 
vì mục đích hưởng thụ. Điều này dẫn tới sự hủy hoại và làm ô nhiễm môi 
trường. Sự hòa hợp giữa con người và thế giới tự nhiên bị phá hủy dẫn tới 
vấn đề thoái hóa chất lượng môi trường, một mối đe dọa cơ bản cho sự sống 
của hành tinh. Trong hoàn cảnh này, xu hướng của con người là quay trở 
về với chính mình để tìm kiếm các giải pháp đạo đức cho các khủng hoảng 
toàn cầu hiện tại. Theo Phật giáo, thiên nhiên có thể được sử dụng cho sự thụ 
hưởng về mặt tinh thần. Tuy nhiên, lời dạy của Phật là hãy để thiên nhiên như 
nó vốn hiện hữu và chỉ nên thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên với một thái 
độ không tham muốn. 2

Đạo đức về thái độ ứng xử với môi trường đề cập tới mối quan hệ mang 
tính đạo đức giữa chúng sinh với môi trường và các nội dung mất tính nhân 
bản của nó 3. Vì vậy, đạo đức hành xử với môi trường một cách chuẩn mực là 
một vấn đề quan trọng của thời đại trên phạm vi toàn cầu.

Xung đột cơ bản trong lĩnh vực này xảy ra giữa giá trị thuộc về phương 
tiện và giá trị thuộc về bản chất. Để đơn giản hóa, chúng ta có thể đặt ra những 
câu hỏi: liệu thiên nhiên là phần trung gian hay điểm kết thúc? Ngày nay con 
người hiện đại cho rằng môi trường chỉ để phục vụ lợi ích riêng mình. Thái 

1. Sinh thái học là môn nghiên cứu khoa học về mối tương quan giữa các sinh 
vật và môi trường của chúng, chẳng hạn tương quan giữa các sinh vật với nhau và 
với môi trường vô sinh.

2. Dhammapada
3. Bách khoa toàn thư Triết học trên Internet
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độ này không thể được chọn lựa như một sự cố mang tính ngẫu nhiên vì nó là 
một chuỗi nhân quả. Đây là điều kiện tạo ra thuyết con người là trung tâm vũ 
trụ trong lối suy nghĩ thời nay. Mặc dù Phật giáo chấp nhận tính ưu việt 4của 
loài người do khả năng chuyển hóa đời sống tâm linh, Phật giáo chưa bao giờ 
phủ nhận các hiện tượng vũ trụ khác. Vì sự tồn tại của loài người và sự phát 
triển đạo đức của họ căn bản là phụ thuộc vào các yếu tố môi trường nên sự 
tách rời thành hai mặt đối lập giữa con người và vũ trụ là không hợp lý.

Truyền thống của tất cả các tôn giáo trên thế giới đều nêu bật mối quan tâm 
về phương diện đạo đức đối với môi trường và các sinh vật trên trái đất. Trái 
đất đã được đối xử bằng một số hình thức mang ý nghĩa tôn giáo. Do hậu quả 
của tính hiện đại hóa, khoa học, kinh tế và chính trị mà nền đạo đức mang tính 
tôn giáo đã bị thay thế bởi chủ nghĩa nhân văn 5. Các thái độ thể hiện sự biết 
ơn sâu sắc về mặt truyền thống đối với thiên nhiên đã bị chỉ trích, rồi bị lãng 
quên, do vậy mà chúng không thể thực thi. Đây là thời gian tốt nhất để xem 
xét nền đạo đức môi trường theo khía cạnh tôn giáo nhằm bảo vệ hệ sinh thái. 
Có một điều chắc chắn rằng tôn giáo có thể hỗ trợ bảo vệ về mặt bản chất cho 
hệ sinh thái. Đối với tôn giáo, mặc dù chúng ta sử dụng thiên nhiên làm công 
cụ cho sự sinh tồn, môi trường sẽ là điểm kết thúc giúp duy trì sự cân bằng 
của tất cả mọi sinh vật. Là một ngành khoa học nguyên thủy, tôn giáo có khả 
năng hiểu được thiên nhiên và dự đoán được nó bởi các lý thuyết khác nhau 
trong quá khứ 6. Trái lại, con người hiện đại đang làm xáo trộn sự cân bằng 
của thiên nhiên bằng nhiều cách và nhiều phương tiện. Con người có thể thực 
hiện các nghĩa vụ nào đó đối với các sinh vật xung quanh. Ngày nay, đang có 
những nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ loài người bằng những tiêu chuẩn tối ưu 
trong các bối cảnh về quyền con người cũng như trách nhiệm, sự tự do, công 
lý, luật pháp và sự bình đẳng. Tôn giáo nhấn mạnh: theo cách tương tự, chúng 
ta cần có một loạt các nghĩa vụ đối với môi trường của chúng ta. 7

TÔN TRỌNG THIÊN NHIÊN

4. Theo Kinh Pháp Cú, được sinh ra làm người là điều khó được trên thế gian.
5. Đạo Phật được xem là một tôn giáo rất nhân bản. Các công trình của Phật giáo 

đều dựa vào nỗ lực chung
6. Quan điểm thế giới của con người trong quá khứ được hình thành bởi tôn giáo
7. Hiện nay quyền sống của động vật và các sinh vật khác đang được thảo luận 

trong bối cảnh toàn cầu
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Tôn trọng thiên nhiên là một trong các đặc tính quan trọng của tôn giáo 
nguyên thủy và nghi thức này là một trong những nguyên nhân ra đời của 
tôn giáo. Chẳng hạn, con người ở thung lũng Indus trước kia tôn thờ các đối 
tượng thiên nhiên như các vị thần và các nữ thần. Trong tôn giáo Vedic xưa 
kia các hiện tượng tự nhiên đã được tôn thờ ở các cấp độ khác nhau. Khi họ 
đã nhận thức được thiên nhiên như nơi trú ngụ của các thế lực thiêng liêng 
họ đã tôn kính thiên nhiên. Nói cách khác, họ được hưởng lợi ích từ thiên 
nhiên trong nhiều phương diện do kết quả của việc họ muốn bày tỏ lòng biết 
ơn đối với thiên nhiên. Mặc dù sự kính trọng thiên nhiên là cách thức của 
tôn giáo sơ khai, khuynh hướng và thái độ của con người thời đó rất sâu sắc. 
Mục đích đơn giản của họ là nhằm bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với thiên 
nhiên bởi vì họ hiểu rất đúng đắn rằng thiên nhiên mang lại cho họ nhiều lợi 
ích và thuận lợi. Họ biết rằng sự tồn vong của họ hoàn toàn phụ thuộc vào 
các món quà nhận được từ thế giới thiên nhiên. Ngày nay thiên nhiên và các 
lý thuyết của nó đã được khám phá và đón nhận về mặt khoa học, trong khi 
con người hiện đại đã đánh mất tính đạo đức quan trọng của mình. Do vậy 
chúng ta nên quay về nền tảng cơ bản của mình để tìm kiếm giải pháp cho 
các vấn nạn môi trường8. 

Lịch sử đã chứng minh rằng đạo đức không thể chỉ được thiết lập bằng 
các nguyên tắc đạo đức và hệ thống luật pháp thực hiện từ bên ngoài. 
Nhưng về phương diện này, đạo đức tôn giáo lại quá thành công trong 
việc thiết lập khuôn mẫu một xã hội với các nguyên tắc đạo đức tôn giáo 
từ nội tâm. Phật giáo chưa bao giờ xem thiên nhiên như một nơi chốn 
thiêng liêng và vì vậy nên được sùng kính. Tuy vậy thái độ của Phật giáo 
đối với thiên nhiên là một chuẩn mực đạo đức nhấn mạnh mối tương 
quan giữa con người và hiện tượng thiên nhiên. Vì vậy môi trường và 
các nguồn tài nguyên của nó nên được sử dụng với thái độ biết đủ 9. Môi 
trường thiên nhiên cùng với tất cả những món quà mà thiên nhiên mang 
lại hỗ trợ cho sự tồn vong của tất cả các chủng loài và vì vậy nó cần được 
gìn giữ cho thế hệ tương lai. Như vậy, thiên nhiên phải được giữ gìn và 
bảo vệ với một thái độ tích cực. Như chúng ta biết, các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên đều có giới hạn và đang bị cạn dần. Thái độ của Phật giáo là 

8. Trong khi người Phật tử tu hành dựa vào thiên nhiên, kính trọng thiên nhiên 
như sự biết ơn

9. Santutti paramam dhanam – nội dung là sự vô cùng thịnh vượng
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không tham lam và hài lòng với nhu cầu tối thiểu rất được tôn trọng 10.

QUY LUẬT VÀNG

Hầu hết ở mọi tôn giáo, lý thuyết vàng quan trọng này được đề cập theo 
những cách khác nhau. Ngay cả trong nền đạo đức Phật giáo, một trong các 
lời dạy trung tâm là “con người nên đối xử với nhau giống như cách họ đối 
xử với bản thân mình 11”. Đức Phật đã dạy rằng cơ sở của việc quan tâm đến 
kẻ khác chính là kết luận được rút ra từ bản thân mình đến người khác. Theo 
giáo sư Dharmasiri, kết luận này có thể hiểu theo hai cách. Trước hết, con 
người có thể nghĩ về bản thân mình trong tương quan với người khác. Giá trị 
của bản thân hay cá tính riêng có thể được ảnh hưởng từ những người khác. 
Thứ hai, con người có thể xem xét những người khác trong tương quan với 
bản thân. Chẳng hạn người ta có thể hiểu rằng trạng thái không thoải mái đối 
với mình cũng sẽ không thoải mái với người khác. Phản ánh này mang lại 
thái độ tránh hủy hoại hay làm tổn hại người khác 12.

Môi trường bên ngoài không chỉ bao gồm môi trường xã hội, tức các 
nhóm người, mà cũng bao gồm cả động vật, quần thể động thực vật, không 
khí và các đối tượng khác có thể được đối xử theo cùng cách thức con người 
cư xử với nhau và với bản thân mình. Đạo đức cá nhân trong lời dạy của Đức 
Phật đã đưa ra một giá trị nội hàm13. Bằng cách phát triển sự cảm thông với 
thế giới bên ngoài, con người có thể trở nên đồng nhất với nó. Sự nhận thức 
sâu sắc này là nhằm mang đến thái độ không thể tách rời nhau giữa các sinh 
vật. Với sự giải thích căn bản về đạo đức con người thì nhân loại phải hoàn 
toàn chịu trách nhiệm cho việc gìn giữ bảo vệ môi trường và các nguồn tài 
nguyên của nó.

TÌNH YÊU THƯƠNG VŨ TRỤ

Phật giáo vượt ra ngoài giới hạn của Trái đất. Theo thuyết vũ trụ học của Phật 

10. Chẳng hạn như Kinh Sigalovada nói con người tích lũy của cải như con ong 
thu nhặt phấn hoa

11. Attanan upamam katwa
12. Dharmasiri, Gunapala. Cơ sở của đạo đức Phật giáo, trang 26 -27
13. Kinh Madupindika Sutta cho biết toàn thể thế giới là sự tương quan lẫn nhau 

giữa thế giới bên ngoài và thế giới bên trong
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giáo, có hằng hà sa số các thế giới và chủng loài. Do vậy một tín đồ Phật giáo 
trung thành cần phải mở rộng lòng từ bi hỉ xả của mình với tất cả các loài dù 
là có nhìn thấy hay không thấy trong khi thiền định 14. Điều này phải được 
chú tâm thực hiện. Bởi vì phương cách của Phật giáo là quá rõ ràng cụ thể 
trong lãnh vực này. Khi được thực hiện bằng tất cả tâm trí của con người thì 
sẽ không còn một sự hạn chế nào nữa. Đây là bổn phận và trách nhiệm của 
mọi người để mở rộng từ tâm vượt qua mọi rào cản. Trong nhiều bối cảnh, 
Phật giáo đã thể hiện giá trị của lòng thương yêu vũ trụ muôn loài. Chẳng hạn 
có lần Đức Phật nói rằng trong lúc san sẻ sự yêu thương, người ta phải nghĩ 
đến tất cả mọi loài sinh vật đang tồn tại trong vũ trụ này. Vì vậy thái độ của 
người con Phật là phải mở rộng tình thương cho tất cả chúng sinh. Phát biểu 
này chính là quan điểm về rộng độ chúng sanh của Phật giáo 15. Con người 
nên yêu thương nhau như người mẹ yêu thương đứa con duy nhất của mình, 
như Kinh Từ tâm (Metta Sutta) đã đề cập.

PHƯƠNG PHÁP CHÍNH THỂ LUẬN

Bản chất của tính cách cá nhân bình thường theo Phật giáo hiểu là sự phân 
chia tách ra khỏi nhau. Trước hết mỗi cá nhân nhận định “cái tôi” là mục 
tiêu hay thế giới bên trong. Sau đó, cá nhân mới đi tới thế giới khác hay bên 
ngoài. Nhưng sự phân chia này hoàn toàn sai vì nó dẫn đến sự vô tâm. Sự 
lưỡng phân này dẫn đến thói chủ trương thỏa hiệp theo bản ngã. Người như 
vậy được gọi là “prutajjana”, trong thuật ngữ Phật giáo có nghĩa là “một cá 
thể riêng biệt” 16. Theo Phật giáo, vì muốn thỏa mãn các nhu cầu khác nhau 
mà con người đã gây tổn hại cả về mặt tinh thần lẫn vật chất trong cuộc sống. 
Phật giáo tin rằng các quá trình tự nhiên chịu ảnh hưởng bởi đạo đức của 
con người. Trong mỗi con người có cả cái tốt và cái xấu. Do vô minh mà 
con người mang những bất thiện trong tâm. Do giác ngộ mà con người nuôi 
dưỡng những điều thiện trong tâm. Những phẩm chất tốt và xấu này của con 
người được phản ánh ngay trong hành động và lời nói cụ thể của họ. Con 
người sẽ không thể tránh khai thác tận diệt thiên nhiên nếu là con người có 

14. Kinh Karaniya Metta
15. Tuy nhiên đây là điều vô nghĩa để thảo luận và nghiên cứu về vấn đề vũ trụ 

theo quan điểm Phật giáo
16. Quan điểm Duyên khởi trong Phật giáo giải thích rằng trong vũ trụ này tất cả 

các pháp không tách rời nhau
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phẩm chất xấu. Trái lại một người có phẩm chất tốt sẽ thân thiện với thiên 
nhiên. Vì vậy, chúng ta thấy rằng đạo đức của con người và môi trường thiên 
nhiên có mối quan hệ khăng khít với nhau 17.

Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy có một sự so sánh, hay còn gọi 
là thuyết lưới Đế châu của thần Indra (trong huyền thoại Ấn Độ) nhằm nói 
lên bản chất tương quan lẫn nhau của con người và hệ sinh thái. Toàn vũ trụ 
này được bao phủ bởi chiếc lưới này và các sợi chỉ lưới được se kết bằng các 
viên kim cương. Mỗi viên kim cương trong lưới đều có nhiều mặt, và mặt 
nào cũng phản chiếu ánh sáng của tất cả các viên kim cương khác. Do vậy 
không có sợi kim cương nào có thể tách khỏi lưới. Nếu một sợi kim cương 
này tách ra khỏi các sợi khác thì chiếc lưới sẽ bị hư hoại. Quan điểm này đưa 
tới phương pháp chính thể luận đối với thiên nhiên.Vũ trụ nên được đối xử 
như một khối toàn thể. Khi chúng ta coi thiên nhiên như một phần của cuộc 
sống chúng ta, giá trị thực chất của thiên nhiên trở nên quan trọng. Thái độ 
của Phật giáo đối với thiên nhiên được dựa trên lý duyên khởi. Thiên nhiên 
phụ thuộc vào con người. Con người phụ thuộc vào thiên nhiên. Phật giáo 
cung cấp các tấm gương về hành vi và thái độ đúng đắn đối với thiên nhiên. 
Sự tử tế, lòng trắc ẩn, niềm thông cảm và thanh thản phải được mở ra, dung 
chứa muôn loài và với thiên nhiên nói chung, không chút ngăn ngại.

THIÊN NHIÊN NHƯ LÀ CHỐN THIÊNG LIÊNG

Với nhiều tôn giáo, thiên nhiên là chốn linh thiêng để cho con người cư ngụ và 
sinh sống trong đó. Tín đồ các tôn giáo nguyên thủy tin rằng trong thiên nhiên 
có đủ các vị thần. Theo Thần Đạo (Shintoism – Tôn giáo của nước Nhật), sự 
tôn thờ thiên nhiên là tôn kính Thần Kamis. Kamis là vị Thần Vũ trụ. Niềm tin 
này đã ảnh hưởng đến tín ngưỡng Đại Thừa ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay 
cả đạo Phật cũng quan niệm rằng có hằng hà sa số các chủng loài khác nhau 
sinh sống trên cây cối và khắp nơi. Phật tử Đại Thừa tin rằng vũ trụ này là nơi 
hiện hữu của tất cả Đức Phật và Bồ tát. Quan điểm của Đại Thừa về hệ sinh 
thái do vậy đối xử với vũ trụ như một nơi chốn linh thiêng. Ngay trong sự tu 
tập của Phật giáo, thiên nhiên và các nơi chốn thiên nhiên được coi là những 
nơi giúp phát triển tâm linh trong nhiều năm tháng qua.

17. Kinh Agganna Sutta giải thích từ sự tương tác của trụ giữa thế giới vật chất 
và tâm lý đã mở đường cho sự phát triển xã hội và tự nhiên
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KẾT LUẬN

Vũ trụ là một mạng lưới phức hợp những mối tương quan. Các mối liên hệ 
với con người rất quan trọng trong bối cảnh xã hội. Tuy vậy, tương quan giữa 
con người với các phương diện sinh thái cũng đóng vai trò chính yếu cho sự 
tồn tại của loài người.Tất cả các loài có sự sống và không có sự sống trong 
thiên nhiên đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chúng hỗ tương, giúp đỡ 
nhau để sinh tồn lâu dài hơn. Mỗi cá thể nhân loại có liên hệ với nhau, với 
các loài động thực vật cũng như với toàn hệ sinh thái. Dù cho các mối liên hệ 
này ở tầm vĩ mô hay tầm vi mô, nó vẫn hiện hữu. Vì vậy để hiểu được vũ trụ 
và sự liên kết phức tạp trong mạng lưới của nó, chúng ta cần phải nhìn vào 
bên trong chính mình để nhận thức tiềm năng và bản thân chúng ta trước. 
Kiến thức về vũ trụ và các mối quan hệ phức tạp của nó có thể cơ bản giúp 
thay đổi thái độ hành xử của con người chúng ta đối với thiên nhiên. Ngay 
trong việc thực tập tu tập theo đạo Phật, lòng trắc ẩn chính là một thể hiện về 
quan điểm đối với môi trường. Do vậy, lời dạy của Đức Phật có thể được sử 
dụng để khai sáng cho loài người về sự đồng sinh tồn, không thể chia tách 
giữa con người và thiên nhiên.

Phật giáo luôn luôn là một tôn giáo thân thiện với môi trường. Con người 
được khuyên là không nên khai thác thiên nhiên mà hãy cảm nhận nó, không 
nên tham lam, cướp đoạt nó. Chuẩn mực đạo đức Phật giáo có thể tích cực 
đóng góp để làm giảm đi các cuộc khủng hoảng sinh thái bắt nguồn từ các 
hoạt động của con người. Một khi chúng ta nhận thức được mạng lưới phức 
hợp của các mối quan hệ, thái độ của chúng ta đối với thiên nhiên tất nhiên 
sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ không còn muốn khai thác thiên nhiên nữa mà chỉ 
muốn làm bạn với thiên nhiên. Chúng ta là một phần của thiên nhiên và 
chúng ta không có quyền gì để hủy hoại thiên nhiên, bất kể vì lý do gì. Để 
hiểu được thực tế quan trọng này, con người thời nay cần phải quay về nền 
tảng cơ bản của chính mình để tìm thấy các nguyên tắc đạo đức tôn giáo về 
môi trường.


