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“Phát triển bền vững” có thể bị phủ nhận, “là khả năng đáp ứng 
nhu cầu của hiện tại đồng thời đóng góp cho nhu cầu của thế 

hệ tương lai”.1 Nó cơ bản là nguyên tắc tổ chức của đời sống con 
người trên hành tinh có nguồn tài nguyên hữu hạn. Nguyên tắc này 
yêu cầu phải có nhà nước trong tương lai, mà điều kiện sống và sử 
dụng tài nguyên đáp ứng nhu cầu của con người nhưng không làm 
hao mòn tính bền vững, để nhu cầu của thế hệ tương lai cũng được 
đáp ứng. 

Trong sự phát triển bền vững, hạn lượng của quy trình thiên nhiên 
liên kết chặt chẽ với sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế xã hội. 
Khái niệm “bền vững” được đưa vào sử dụng trong ngành khoa học 
xã hội từ những năm 1970 và dùng để giải thích một nền kinh tế 
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«cân bằng với hệ thống hỗ trợ sinh thái cơ bản.»2 Các nghiên cứu 
ở những lĩnh vực khác nhau đã sử dụng làm nổi bật Giới hạn đến 
sự Tăng trưởng.3 Các nhà kinh tế đưa ra khái niệm “nền kinh tế ổn 
định”4 là một ví dụ điển hình để giải quyết những vấn đề tác động 
liên quan đến sự phát triển con người trên Trái đất. Hội đồng Kinh tế 
và Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) đã có những nỗ lực lớn hướng 
tới xây dựng chiến lược và chương trình hiện thực hóa sự phát triển 
bền vững.  Rio+20 và Chương trình nghị sự 21 là một ví dụ cụ thể. 
Bài viết này cho thấy bằng cách nào Phật giáo có thể đóng góp cho 
những mục tiêu của ECOSOC đối với sự phát triển bền vững.

Bài viết này bao gồm ba phần. Phần đầu tiên, chúng ta khảo sát sơ 
lược bối cảnh của nhu cầu bền vững. Phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm 
hiểu những nỗ lực và sự thay đổi chính sách mà nó có thể đưa đến 
phát triển bền vững. Phần thứ ba, chúng ta nêu quan điểm của Phật 
giáo về những cách thức và phương tiện nhằm đạt được phát triển 
bền vững.

Thời đại hiện nay là thời kỳ kinh tế hóa toàn cầu. Sự quan tâm 
hàng đầu của một tổ chức kinh tế là đạt lợi nhuận tối đa để mức lãi 
cao nhất có thể cung cấp cho những người đã đầu tư vào hệ thống. 
Khi mục tiêu chính của nhà quản lý tổ chức tài chính là tối đa hóa lợi 
nhuận thì họ chỉ tập trung vào những hoạt động mang lại lợi nhuận. 
Bất cứ điều gì phi kinh tế thì tránh và nỗ lực loại bỏ. Vì các tiêu 
chuẩn đạo đức của tổ chức này khá thấp; để tối đa hóa lợi nhuận của 
mình, họ thường cố ý trốn thuế, thiếu trách nhiệm trong việc gây ra 
ô nhiễm môi trường. Vì mối quan tâm hàng đầu của họ là lợi nhuận 
nên họ cũng không quan tâm liệu sản phẩm có chất lượng kém hay 
không. Tồi tệ hơn, các tổ chức này cũng không để ý đến thực tế 
là dầu, sắt thép, than đá, và nhiều nguồn tài nguyên không tái tạo 
khác đang cạn kiệt. Phần lớn các tổ chức này hoạt động ở cấp độ đa 

2. R. Stivers, Xã hội bền vững: Đạo đức và sự phát triển kinh tế, Philadelphia: 
Westminster Press, 1976.

3. D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, and W.W. Behrens III. Các giới 
hạn tới sự tăng trưởng. Universe Books, New York, NY, 1972.

4. H.E.Daly, Tiến tới một nền kinh tế nhà nước ổn định. San Francíco: Freeman, 
1973
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quốc gia và nhiều người trong số họ được độc quyền trong lĩnh vực 
chuyên môn của mình. Kết quả là, các tổ chức này dễ dàng chi phối 
giá cả thông qua việc kiểm soát cung và cầu. 

Trong nền kinh tế toàn cầu hóa, các tổ chức đa quốc gia sử dụng 
nhiều phương tiện như truyền thông và quảng cáo để tạo ra ngày càng 
nhiều nhu cầu cho người tiêu dùng đối với hàng hóa. Thực tế, mạng 
lưới kinh tế ngày nay là một hệ thống mà người bán hàng đóng vai 
trò quan trọng. Thông qua những người bán hàng và hình thức quảng 
cáo để kích thích người tiêu dùng tiêu thụ hàng hóa ngày càng nhiều. 
Các quảng cáo cố ý khuyến khích người tiêu dùng có xu hướng tự 
tham gia, thông qua chiêu thức nhấn mạnh vào nhu cầu về sự an toàn, 
tin tưởng và hài lòng. Bằng cách dùng hình tượng công chúng, quảng 
cáo khơi dậy lòng ham muốn, so sánh, đua đòi theo hình thức và các 
nỗi lo về sức khỏe, khi trong mỗi người luôn có sẵn cảm giác không 
hài lòng và không biết đủ. Khi bản thân (self-identity) phụ thuộc vào 
sản phẩm dẫn đến việc nghiện thương hiệu, kiểu dáng và thị hiếu thì 
chắc chắn phải mua sắm.5 Thực tế người tiêu dùng bị thuyết phục 
rằng khi bạn mua sắm càng nhiều thì càng thể hiện đẳng cấp của bạn 
trong xã hội. Tất cả các công ty có mục tiêu tăng trưởng nhất định và 
để đạt những mục tiêu này, họ phải có khoảng thời gian vạch định. 
Do đó, họ không quan tâm một cách thấu đáo đến nhu cầu của công 
chúng. Họ chỉ nhắm đến việc sản xuất hàng hóa, nhưng không hẳn 
để phục vụ cho mục đích của người tiêu dùng. Trong những năm qua, 
các tổ chức đa quốc gia đã thao túng tinh thần xã hội loài người đến 
mức bây giờ, việc người dân không đủ khả năng chi trả các khoản 
vay và thế chấp, là điều bình thường đối với người dân ở các nước 
phát triển. Nói cách khác, hệ thống hiện nay không nhằm đáp ứng 
cho nhu cầu thực tế của nhân loại, mà nó chỉ hoạt động vì nhu cầu 
của riêng nó, đó là điều thất bại (self-defeating). Ví dụ, một công dân 
sống ở các nước phát triển vứt bỏ TV, điện thoại di động và quần áo 
còn hữu ích để chạy theo mẫu mã và thiết kế tân thời, là điều bình 
thường. Hiếm khi người ta nhận ra rằng, các nguồn tài nguyên, bao 

5. Stephanie Kaza, “Vượt qua sự kiềm kẹp của Chủ nghĩa tiêu thụ” Những 
nghiên cứu của Phật giáo và Thiên chúa giáo, vol. 20, 2000: 28.
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gồm tài nguyên không tái tạo, đã được sử dụng để sản xuất các mặt 
hàng này.

David Loy đã tìm hiểu, liệu việc tiêu thụ ở một góc độ khác là Thị 
trường có thực sự hình thành TÔN GIÁO mới của thế giới.6 Ông mô 
tả hai nhận định không thể lay chuyển và không thể bàn cãi của tôn 
giáo này là: (1) sự tăng trưởng và thương mại hóa sẽ đem lại lợi ích 
cho con người, và (2) sự tăng trưởng này sẽ không bị hạn chế bởi 
các giới hạn có sẵn của một hành tinh hữu hạn. Khoa học đưa ra thế 
giới quan, chủ nghĩa tiêu dùng cung cấp hệ thống giá trị, và kinh tế 
đóng vai trò như thần học. Từ quan điểm tôn giáo, sức mạnh của tôn 
giáo mới này chính là phương pháp chuyển đổi cực kỳ hiệu quả. Các 
thông điệp sản phẩm nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, thay thế các 
phương pháp khác đối với việc theo đuổi ý nghĩa trong cuộc sống. 
Một khuyết điểm của tôn giáo kinh tế, theo Loy, là nó làm suy đồi 
hơn là xây dựng “vốn đạo đức”.7 Quy tắc tối đa hóa lợi nhuận cho 
phép các nhà sản xuất trốn tránh trách nhiệm cá nhân đối với người 
lao động lẫn người tiêu dùng, cũng như trốn tránh trách nhiệm đạo 
đức trong việc các nhà máy tàn phá thị trường, các loài động vật, 
sông ngòi, đất đai. Việc tiêu thụ quá mức không đem lại an lạc, mà 
thực ra nó còn làm tăng trưởng bản ngã. Trong Phật pháp, buông xả 
và lòng quảng đại (generosity), trong đó ý thức của mỗi người đi liền 
với tánh không, vì tất cả mọi thứ đều vô thường.

Điều tồi tệ nhất đang xảy ra là kết quả của hệ thống người tiêu 
dùng đang toàn cầu hóa, hệ thống này chịu trách nhiệm cho việc 
gia tăng lòng tham, đố kỵ, lãng phí và trên tất cả, cạnh tranh gay gắt 
ở cấp độ cá nhân cũng như cấp độ quốc gia. Do đó chúng ta cạnh 
tranh với nhau ở các cấp độ khác nhau và chiều theo hành vi vô đạo 
đức, phá hoại. “Hy vọng rằng bằng việc nhất tâm theo đuổi sự giàu 
có mà không bận tâm về những câu hỏi tâm linh và đạo đức, chúng 
ta có thể thiết lập hòa bình trên trái đất, là niềm hy vọng không thực 
tế, không khoa học và không hợp lý... Nền tảng của hòa bình không 

6. David Loy, “Tôn giáo của Thị trường,” Tạp chí của Học Viện Hoa Kỳ về Tôn 
giáo. 65 (2), 1997: 275-290. 

7. Ibid.283.
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thể được đặt ra bởi... việc tạo nên nhu cầu quá sức lớn vào nguồn 
tài nguyên thế giới hạn hẹp và... (đặt những người giàu có) vào 
vụ xung đột không thể tránh khỏi – chủ yếu không phải với người 
nghèo (những người yếu đuối và không có khả năng tự vệ), mà là 
với những người giàu có khác.”8 Thực tế cho thấy, phần lớn nguồn 
tài nguyên thế giới và nhân lực bị lãng phí trong ngành công nghiệp 
quốc phòng. Một trong những yếu tố bệnh hoạn của nền kinh tế là 
nó cần ngành công nghiệp vũ khí đồ sộ. Thậm chí ngày nay, hầu hết 
các nước phải cắt giảm chi phí cho y tế, phúc lợi xã hội, giáo dục 
để gánh chi phí cho ngân sách quốc phòng. Xét về quyền lực của 
các tập đoàn, sự thờ ơ và bất lực của phần đông dân số, sự không 
biết đủ của các nhà lãnh đạo chính trị hầu hết ở các nước, mối đe 
dọa chiến tranh hạt nhân, những mối nguy hiểm sinh thái, không 
kể đến hiện tượng thay đổi thời tiết dẫn đến nạn đói trên diện rộng 
của thế giới, thì hầu như không có một cơ hội hợp lý để cứu chữa.

Lòng tham của con người lên đến mức khao khát tạo ra các tập 
đoàn đa quốc gia đầy quyền lực để tối đa hóa lợi nhuận của mình. Hệ 
quả của hành động này là nạn đói hoành hành trong các khu vực khác 
nhau của thế giới. Thống kê gần đây cho thấy việc sản xuất lương 
thực hiện nay đủ phục vụ cho tám tỷ người.9 Nhưng ngành công 
nghiệp thực phẩm lại thao túng việc phân phối theo cách mà hàng 
triệu người chết đói. Thỉnh thoảng lương thực bị đổ xuống biển bởi 
một số quốc gia nhằm tạo cơ hội cho nông dân tăng giá sản phẩm.

 Dường như xã hội tiêu dùng không ý thức về hậu quả của hàng 
loạt hành động trên. Nguồn gốc của việc tiêu thụ quá mức là hệ tư 
tưởng của chủ nghĩa tiêu thụ, được tạo nên từ những người được 
hưởng lợi nhiều nhất. Chủ nghĩa tiêu thụ dựa trên giả định rằng 
những ham muốn của con người là vô hạn. Giá trị gắn liền với chủ 
nghĩa tiêu thụ được khoanh vùng quanh nhu cầu của con người về an 
ninh, sở hữu, địa vị và hạnh phúc. Một căn nhà ở vùng quê, một chiếc 

8. E.F. Schumacher, Nhỏ thì Đẹp, Point Roberts, WA: Hartley & Marks, 1973: 
18-19.

9. Fritjof Capra, Điểm ngoặc: Khoa học, Xã hội và nền Văn hóa đang lên, 
Toronto: Bantam Books.1983: 257-258.
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xe mới bóng bẩy, bia đúng thương hiệu – mỗi thứ sẽ cho người mua 
cảm giác thoát khỏi sự lo lắng vì không được chấp nhận, khỏi sự cô 
đơn, khỏi cảm giác thiếu thốn. Có lẽ mạnh mẽ nhất trong tất cả là giá 
trị gắn liền với sự sung túc: có đủ để vứt bỏ những gì người khác có 
thể sử dụng, có nhiều đến mức người khác không thể đe dọa bạn, có 
đủ để tạo ra và đảm bảo những đặc quyền nhất định (vd câu lạc bộ 
du lịch thượng hạng). 

Như cách một nhân viên ngân hàng phố Wall nói, trong xã hội tiêu 
dùng, “giá trị tài sản tương đương với giá trị bản thân”10 Chủ nghĩa 
tiêu thụ tập trung vào việc vun trồng ham muốn. Phương pháp thảo 
luận trong Phật giáo chỉ tường tận việc dập tắt ham muốn để đưa đến 
giác ngộ. Phương pháp này bao gồm cả hai cái nhìn sâu sắc về bản 
chất của đau khổ, sự ham muốn, và thực hành minh sát trong từng 
hành động.

Nền kinh tế hóa toàn cầu là kết quả của sự ích kỷ hiển nhiên,  
chịu trách nhiệm về thiệt hại môi trường, thiệt hại nghiêm trọng đến 
nguồn tài nguyên không tái tạo, ô nhiễm, và trên hết là sự gia tăng 
khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. “Tiêu thụ quá mức của 
chúng ta và sự nhấn mạnh của chúng ta vào công nghệ cao không 
chỉ tạo ra nguồn chất thải lớn mà còn đòi hỏi nguồn năng lượng dồi 
dào. Năng lượng không thể tái tạo, có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa 
thạch, cung cấp năng lượng nhiều nhất cho các quá trình sản xuất 
của chúng ta và với sự suy giảm các nguồn tài nguyên tự nhiên, tự 
thân năng lượng đã trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm và đắt đỏ. 
Trong nỗ lực để duy trì, thậm chí tăng cường mức độ sản xuất hiện 
tại của mình, các nước công nghiệp trên thế giới đã khai thác một 
cách triệt để nguồn sẵn có của nhiên liệu hóa thạch. Quá trình sản 
xuất năng lượng có khả năng gây rối loạn sinh thái và đem lại đau 
khổ cho con người chưa từng có”11 Đúng là người nghèo cũng phải 
chịu trách nhiệm làm hư hại hệ thống ở mức độ nào đó, nhưng họ 
làm vậy vì sự sinh tồn đã đành. Đằng này những người giàu lại làm 
thiệt hại từ lối sống ngông cuồng và tham lam của họ. Ví dụ, “Người 

10. Kaza, Op. Cit.31
11. Capra, Op. Cit.237.
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ta ước tính rằng sự ra đời của một em bé Mỹ sẽ là mối nguy cơ đe 
dọa đối với môi trường lớn hơn gấp năm mươi lần... so với sự ra đời 
của một em bé Ấn Độ.”12 Bùng nổ dân số cũng gia tăng thêm vấn đề 
như lưu truyền nòi giống con người  đến mức cần phải thực hiện một 
điều gì đó thật nghiêm ngặt để đảm bảo rằng quả bom dân số không 
đưa chúng ta vượt ra ngoài bờ vực.

Theo James Lovelock, „Chúng ta đã phát triển về số lượng đến 
điểm mà sự hiện diện của chúng ta rõ ràng đang vô hiệu hóa hành 
tinh giống như một căn bệnh.“13 Khi dân số, mức tiêu thụ của chúng 
ta, và kỹ năng về công nghệ bành trướng ra, xác suất của thảm họa 
lớn đã xâm thực đều đặn hơn và rộng lớn hơn.14 Duy trì vùng sinh 
thái hoang dã trọng điểm cho những người đam mê đời sống thiên 
nhiên và ẩn sĩ là điều cần thiết. Sử dụng tài nguyên, sản xuất chất 
thải và suy thoái môi trường được gia tốc bằng tốc độ tăng trưởng 
dân số. Những điều này đang tiếp tục làm trầm trọng thêm bởi thói 
quen tiêu dùng. Nhân loại đã đạt tới bước ngoặt nguy hiểm trong sự 
thống trị hành tinh. „Cùng một tinh thần như thế cho phép chúng ta 
đạt sự thống trị mà bây giờ phải được khai thác, nếu không thì sự 
thành công của chúng ta sẽ bị phong tỏa bởi số phận nghiệt ngã của 
mình.“15 Tỉ lệ tiêu thụ nhiên liệu do lái xe đang phá hủy môi trường 
cũng nhanh chóng không kém việc gia tăng dân số. Tại Hội nghị 
Thượng đỉnh Rio 1992 tại Brazil, đại diện các nước phía Nam yêu 
cầu các quốc gia có nhu cầu tiêu thụ cao ở phía Bắc phải kiểm soát 
việc góp phần của họ vào cuộc khủng hoảng môi trường chứ không 
nên đổ lỗi cho nơi khác.

Các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách trong hệ thống 
kinh tế hiện nay tin rằng bằng cách đáp ứng nhu cầu vật chất của con 

12. Ken Jones, Đằng sau sự lạc quan:Nền sinh thái Phật giáo chính trị, Oxford: 
Jon Carpenter, 1993: 14.

13. P.R., Ehrlich, A.H. Ehrlich, “Sự bùng phát dân số lại tiếp diễn,” The 
Electronic Journal of Sustainable Development, 3 (1), 2009: 65.

14. Ehrlich and Ehrlich, Op. Cit.69.
15. T. Homer-Dixon, The Upside of Down: Thảm họa, Sáng tạo và Đổi mới của 

nền Văn minh, Washington, DC: Island Press, 2006: 213.
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người, họ có thể tạo ra một thế giới hạnh phúc và yên bình. Nhưng 
điều này là sai. Erich Fromm chỉ ra rằng, ví dụ như nhu cầu vật chất, 
sự hài lòng hoàn toàn những nhu cầu mà chúng ta chia sẻ với các loài 
động vật là quan trọng nhưng không phải là điều kiện đủ cho sự lành 
mạnh và sức khỏe tinh thần. Theo ông, „Hạnh phúc và hòa bình phụ 
thuộc vào sự hài lòng của những nhu cầu và đam mê, cụ thể là yếu tố 
con người.“16 Nói cách khác, không thể có hòa bình khi nhu cầu tinh 
thần không cân bằng với nhu cầu vật chất của con người.

Như đã nêu trên, người tiêu dùng trên toàn cầu dựa vào hệ thống 
kinh tế phải chịu trách nhiệm chính cho việc tạo ra ô nhiễm, làm cạn 
kiệt tài nguyên không tái tạo, và gây đói nghèo trên thế giới bởi vì 
nó đã được gắn liền với việc phát triển không kiềm chế. Hệ thống 
này không tự xây dựng các giới hạn của nó và nó hoàn toàn bỏ qua 
thực tế rằng nguồn tài nguyên của Trái đất là hữu hạn. Không có gì 
mô tả sự ích kỷ của chúng ta nhiều hơn việc chúng ta đã cướp bóc tài 
nguyên Trái Đất, đầu độc Trái Đất, và chuẩn bị chiến tranh hạt nhân.

Như đã đề xuất trong Báo cáo Brundtland,17 để đạt phát triển bền 
vững, việc gia tăng dân số không kiểm soát cần phải được đưa vào 
guồng kiểm soát. Cách tốt nhất làm điều này là phổ cập giáo dục cho 
phụ nữ trong thế giới thứ ba và trao quyền cho họ về mặt kinh tế. 
Quyền lực của chế độ phụ hệ đã phổ biến khắp nơi, dường như là quy 
luật tự nhiên hiếm khi bị lên án công khai nên các học thuyết của nó 
được chấp nhận rộng rãi.

Tâm lý như vậy dựa trên hệ thống triết học, xã hội và chính trị 
„trong đó những người đàn ông - bằng vũ lực, áp lực trực tiếp, hoặc 
thông qua lễ nghi, truyền thống, pháp luật, ngôn ngữ, phong tục, nghi 
thức, giáo dục và phân công lao động - xác định những vai trò mà 
người phụ nữ được tham gia hay không, và nơi mà người phụ nữ ở 
khắp mọi nơi phải dưới trướng người đàn ông» theo lời của Capra, 
«Qua các thời đại, việc khai thác thiên nhiên đã song hành với việc 

16. Erich Fromm, Xã hội tỉnh táo, New York: Henry Holt and Company, 1955: 
67.

17. World Commission on the Environment and Development. 1987. Tương laic 
hung của chúng ta [Báo cáo Brundtland], Oxford: Oxford University Press.
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khai thác phụ nữ“.18

Từ thuở khai thiên lập địa và đặc biệt đất không chỉ được coi là 
mẹ nuôi dưỡng, mà còn được xem như người phụ nữ hoang dã không 
thể kiểm soát. Trong thời kỳ tiền gia trưởng nhiều vai trò của phụ 
nữ được xem như biểu tượng của Nữ thần. Dưới chế độ phụ hệ hình 
tượng ôn hòa của thiên nhiên bị biến đổi, nên nó đã trở thành những 
tác động xấu, trong khi đó quan điểm về thiên nhiên hoang dã và 
nguy hiểm đã dẫn đến ý tưởng rằng phụ nữ bị chi phối bởi đàn ông. 
Đồng thời phụ nữ được miêu tả như sự thụ động và lệ thuộc vào đàn 
ông. Cuối cùng với sự ra đời của khoa học Newton, thiên nhiên đã 
trở thành hệ thống cơ khí có thể được chế tác và khai thác, cùng với 
sự chế tác và khai thác phụ nữ. Hiệp hội cổ đại của phụ nữ và thiên 
nhiên kết nối lịch sử phụ nữ và lịch sử của môi trường với nhau, và là 
nguồn gốc quan hệ họ hàng tự nhiên giữa chủ nghĩa nữ quyền và sinh 
thái được biểu hiện ngày càng rõ.“19 Người ta phát hiện rằng, phụ nữ 
biết chữ với đầy đủ sự hỗ trợ tài chính có xu hướng sinh ít con và con 
khỏe mạnh hơn. Nếu điều này phổ biến thì phần lớn vấn đề trên sẽ 
được giải quyết. Hơn nữa, việc phân bổ đồng đều nguồn tài nguyên 
cần phải được thực hiện không chỉ giữa các quốc gia khác nhau trên 
thế giới mà còn giữa con người và giữa các giới tính. Đơn giản hóa 
phong cách sống là khía cạnh quan trọng của đời sống mà con người 
cần chú ý. Những xã hội giàu có lãng phí và tiêu thụ quá nhiều. Họ 
cần phải tiết chế, giảm nhu cầu của mình tới mức có thể ngưng việc 
lãng phí bừa bãi nguồn tài nguyên.

Richard Payne chỉ ra, „Có lẽ hậu quả của lịch sử tiến hóa chúng ta, 
khi tự cá nhân con người được thúc đẩy bởi cảm thức sâu sắc của sự 
không biết đủ... Đức Phật tiên đoán rằng đau khổ, bất an của chúng ta, 
và không hài lòng là điển hình cho một loại cảm giác tồn tại trong sự 
không biết đủ. Ái dục (taṇhā, đôi khi được dịch là ham muốn) không 
chỉ đơn giản là cần. Nhu cầu có thể được thỏa mãn, miễn là chúng ta tự 
ý thức bản thân là một thực thể riêng biệt, độc lập và không thay đổi. 
Sẽ có chênh lệch giữa thực tế và tưởng tượng, sự chênh lệch đó được 

18. Adrienne Rich, Of Woman Born, New York: Batman, 1977:40
19. Fritjof Capra, Op. Cit. 40.
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trải nghiệm như sự không biết đủ.20 Có lẽ phương thuốc Phật giáo quan 
trọng nhất cho việc phát triển bền vững là áp dụng phổ quát sự giản dị tự 
nguyện, thái độ không lãng phí và hài lòng (santuṭṭhi) với mức tối thiểu. 
Ví dụ tốt nhất của điều này là trong Kinh Khởi thế Nhân bổn (Aggañña 
Sutta) thuộc Trường bộ Kinh (Digha Nikaya)21 nơi Đức Phật giảng câu 
chuyện về thói tham ăn (udumbarakhādika)22. Trong câu chuyện này, 
một người khi đi qua khu rừng đầy quả. Ông lắc cây cho đến khi tất cả 
trái rơi xuống và sau đó ăn một ít rồi bỏ đi. Đức Phật chỉ ra đây là điển 
hình của người vô trách nhiệm, vì anh ta không nhất thiết phải lãng phí 
rất nhiều trái cây như vậy. Nếu chúng ta lấy từ thiên nhiên chỉ trong 
phạm vi thiên nhiên có thể phục hồi, thì không có nguồn tài nguyên giá 
trị nào của chúng ta bị cạn kiệt. Đây là ví dụ tuyệt vời nên được làm theo 
nếu chúng ta cần đạt tới sự phát triển bền vững.

Đức Phật cũng chỉ ra rằng những nơi nghèo đói và phân bổ nguồn 
tài nguyên không đồng đều chịu trách nhiệm chính về tội phạm và 
bạo lực trên thế giới. Hầu hết tội phạm và bạo lực xuất phát bởi 
những người bị tước đoạt. Vì vậy, cần cho phép con người khai thác 
nguồn tài nguyên một cách công bằng. Xã hội Phật giáo lý tưởng 
sẽ thực hiện theo các lý tưởng của hạnh phúc và phúc lợi tối đa 
của người dân (bahujana hitāya bahujana sukhāya).23 Đức Phật chỉ 
ra rằng, „hàng hóa không được ban phát cho sự nghèo khó cơ cực, 
từ đó lan tràn tình trạng nghèo nàn, cướp bóc, ăn cắp, bạo lực tăng 
trưởng nhanh chóng. Sự phát triển của bạo lực, tàn phá cuộc sống trở 
nên phổ biến24 „ Việc giải phóng con người là điều cần thiết tránh 
khỏi những điều kiện kinh tế xã hội và chính trị khiến con người trở 
thành kẻ vô nhân đạo, trở thành tù nhân của vật chất, máy móc, và 
lòng tham.

20. Richard K. Payne, (ed.), Bao nhiêu là đủ?: Phật giáo, Chủ nghĩa tiêu thụ và 
Môi trường của con người, Somerville, MA: Wisdom Publications, 2010: 2.

21. T.W. Rhys Davids and J.E. Carpenter, (eds.), Dīgha Nikāya (Vi diệu pháp 
Toát yếu), vol. 3, London: Pali Text Society, 1890-1911: 80-98.

22. Feer, M.L. (ed.), Saṃyutta Nikāya (Tương ưng bộ kinh). vol.4, London: Pali 
Text Society, 1884-1898: 283.

23. V. Oldenberg (ed), The Vinaya Pitạka. Vol. 1, London: Pali Text Society, 
1879-1883:21

24. Rhys Davids and J.E. Carpentẻ, Op. Cit. 67.
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Theo cái nhìn Phật giáo, chủ nghĩa hiện đại không kiềm chế và 
chủ nghĩa Tây hóa phải chịu trách nhiệm chính về nhiều vấn đề lớn 
mà chúng ta đối mặt ngày nay. Một học giả Phật giáo hiện đại đã đưa 
ví dụ rằng „Hiện đại bị từ chối bởi nó được xem như một hình thức 
của cuộc sống, trong thời gian ngắn, đã bóc lột cảnh quan và làm 
thiệt hại môi trường không thể khắc phục.“25 Phật giáo cho thấy mặc 
dù các tài liệu đáp ứng nhu cầu thực sự của con người là tinh thần. 
Nhưng, Phật giáo cho rằng, sự  thiếu thốn và phung phí đều nguy hại. 
Một trong những ứng dụng của Trung Đạo (aṭṭhangiko maggo) áp 
dụng đối với khía cạnh này của cuộc sống, những người có của thặng 
dư phải chia sẻ nó với những người nghèo và/hoặc tặng nó cho phúc 
lợi công cộng. Người ham muốn giàu có được coi là dấu hiệu của 
ngu dốt gây nguy hại cho chính mình và người khác. Người giàu có 
thích tự tận hưởng hết sự giàu có của mình sẽ được xem như thất bại 
trong việc làm một con người thật sự. Chính trong ý nghĩa này mà 
học thuyết Phật giáo là bố thí, lòng từ bi trở nên cực kỳ có liên quan.

Để xây dựng một xã hội lành mạnh, thì sự tiết chế (thiểu dục), từ 
bi, bố thí và khoan dung phải được khuyến khích. Khái niệm phát 
triển kinh tế Phật giáo tránh tình trạng thặng dư, đặc biệt là máy 
móc, có xu hướng kiểm soát hơn là phục vụ con người. Nền kinh tế 
của chúng ta đã đủ nâng cao, kỹ thuật công nghệ quá nhanh và mạnh 
mẽ. Điều cần nhất là sản xuất hợp lý và giảm biên chế trong doanh 
nghiệp, đặc biệt hạn chế sản xuất vũ khí, các ngành công nghiệp xa 
xỉ, lãng phí; và tiêu thụ phải cân nhắc là động cơ điều khiển nền kinh 
tế. Thay vào đó, công nghệ cần khiêm tốn, nhân đạo hơn, ôn hòa với 
toàn bộ môi trường sinh quyển. Chúng ta phải nỗ lực ngưng lại các 
thỏa mãn nhu cầu ham muốn với đồ dùng vật chất. Đối với Phật tử, 
thỏa mãn vật chất chỉ là sự cung ứng tạo khởi điểm cho việc theo 
đuổi các mục tiêu cao hơn. Sức khỏe tinh thần và hạnh phúc về vật 
chất không phải là kẻ thù; đó là những đáp ứng tự nhiên.

25. L.Lancaster, L. “The Buddhist traditions in the Contemporary World: History 
and Critique,” a key note s--peech made at the opening ceremony of the Forth 
Chung-Hwa International Conference on Buddhism, Jan.18-20, 2002
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