
GIỚI THIỆU

Sự suy thoái chưa từng có của ô nhiễm môi trường, thiên tai, mất 
cân bằng sinh thái và thay đổi hệ sinh thái đã và đang là một mối 
đe dọa nguy hiểm đối với cuộc sống của các loài động thực vật trên 
hành tinh thân yêu của chúng ta. Cuộc khủng hoảng môi trường 
nghiêm trọng ngày nay có nguyên nhân chủ yếu là do việc khai thác 
nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào đang dần trở nên cạn kiệt để 
phục vụ cho tiêu dùng của con người, sự phát triển nhanh chóng 
của công nghiệp và công nghệ, và có quá nhiều khí thải các-bon 
đi-ô-xít (CO2) và Các-bon mô-nô-xít(CO) và các loại khí nhà kính 
có hại khác trong không khí. Nghiêm trọng nhất là hiện tượng Trái 
Đất nóng lên do biến đổi khí hậu toàn cầu, bên cạnh các yếu tố liên 
quan khác có hại cho môi trường tự nhiên, làm ảnh hưởng đến toàn 
bộ nhân loại và các chúng sinh hữu tình khác. 
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Cuộc khủng hoảng môi trường toàn cầu đã đến mức độ không thể hoàn 
toàn quay trở lại xuất phát điểm ban đầu nhưng có thể được giảm thiểu tới 
mức thấp nhất nếu có những nỗ lực chung của toàn nhân loại. Với quan 
điểm này, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày trong bài viết này nguyên nhân 
khoa học đằng sau vấn đề cấp thiết này, vai trò của Liên hợp quốc và các 
tổ chức, cơ quan liên quan trong việc giải quyết các vấn đề này, cùng với 
những lời dạy quý giá của đức Phật giúp giảm bớt tình trạng nóng lên toàn 
cầu và bảo vệ môi trường …

MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA HỮU ÍCH

Theo quan điểm trên, chúng ta phải có một số kiến   thức cơ bản về một số 
khái niệm liên quan đến các vấn đề như môi trường, sinh thái, khí quyển, 
sự nóng lên toàn cầu, hiệu ứng nhà kính…

Vậy môi trường là gì? “Môi trường có nghĩa là tổ hợp các yếu tố vật 
chất và sinh học xung quanh một sinh vật. Môi trường bao gồm các yếu tố 
vô sinh ( phi sinh vật) như nhiệt độ, đất, không khí và bức xạ và cũng hữu 
sinh ( sinh vật ) như thực vật, vi sinh vật và động vật.” 1

Sinh thái là gì? “Sinh thái có nghĩa là môn khoa học sinh học nghiên 
cứu mối quan hệ của các sinh vật với nhau và với môi trường sống của 
chúng. Thuật ngữ này do Ernst Hackel đưa vào năm 1866. Nói một cách 
tổng quát, đối tượng nghiên cứu của các nhà sinh thái học là các quần thể 
( nhóm các cá thể), quần xã ( các cá thể khác nhau sống chung trong cùng 
một môi trường ), hoặc hệ sinh thái. Sinh thái học áp dụng là cách quản lý 
thực tế nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường2”. 

Khí quyển là gì? “Khí quyển là lớp các chất khí bao xung quanh Trái 
đất và che chắn Trái Đất khỏi môi trường khắc nghiệt của vũ trụ. Các chất 
khí trong tầng khí quyển rất quan trọng cho sự sống. Khoảng 95 % trọng 
lượng của khí quyển Trái đất nằm dưới độ cao 25 km (15 dặm), hỗn hợp 
khí trong tầng khí quyển thấp hơn thường được gọi là không khí. Trọng 
lượng của các thành phần của không khí là 78, 09 % nitơ, oxy 20. 09%, 
Argon 0, 93%, 0, 03% của Các-bon đi-ô-xít, cộng với 0, 05% của hydro, 

1. Bách khoa toàn thư Philip - Philip’s Encyclopedia 2008, page 304
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khí trơ và một lượng hơi nước không cố định. Lớp khí mỏng này bảo vệ 
Trái đất khỏi   nhiệt độ khắc nghiệt, nó giữ nhiệt bên trong bầu khí quyển 
và nó cũng ngăn chặn trái đất khỏi   nhiều bức xạ tử ngoại đến từ mặt trời. 
Áp suất khí quyển được tạo ra từ lực hấp dẫn” 2. 

Hiện tượng nóng lên toàn cầu là gì? “Sự nóng lên toàn cầu là một 
xu hướng nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất tăng lên. Trong vài triệu 
năm trước, đã có những giai đoạn khi nhiệt độ bề mặt trái đất đã cao hơn 
đáng kể hoặc thấp hơn so với hiện nay. Trong giai đoạn nhiệt độ xuống 
thấp (Kỉ Băng Hà), các sông băng bao phủ phần lớn bề mặt trái đất. Trái 
đất hiện đang ở giữa một giai đoạn ấm (Gian băng), giai đoạn này bắt đầu 
từ 10. 000 năm trước đây. Từ những năm 1960, nhiều nhà khoa học đã 
kêu gọi chú ý đến dấu hiệu cho thấy trái đất đang trở nên ấm hơn một cách 
bất bình thường, là hệ quả của hiệu ứng nhà kính gia tăng do những hoạt 
động của con người”3. 

Hiệu ứng nhà kính là gì? Đó là việc nhiệt độ trên bề mặt của một 
hành tinh tăng lên, do năng lượng nhiệt bị mắc kẹt bởi các loại khí trong 
bầu khí quyển. Vì tia nắng mặt trời truyền qua khí quyển, một lượng nhiệt 
sẽ được hấp thụ và phản xạ bởi vỏ bọc kín của tầng khí quyển nhưng hầu 
hết các bước sóng ngắn của năng lượng mặt trời sẽ đi qua và chiếu xuống 
bề mặt trái đất. 30% năng lượng này được mặt đất phản xạ lại như bức 
xạ sóng dài (tần số thấp hơn bức xạ nhiệt hồng ngoại), mà không thể đi 
qua một số khí nhất định trong khí quyển, đặc biệt là các-bon đi-ô-xít từ 
việc đốt nhiên liệu hóa thạch, khí mê-tan, clo-rô-fluo các-bon ( CFC ), 
hơi nước, ô-xít ni-tơ, và ô-zôn… Nó có nghĩa là khí nhà kính hấp thụ các 
bức xạ có bước sóng dài hơn và lại phản xạ trở lại trái đất. Cơ chế tạo ra 
sự khác biệt giữa nhiệt độ thực tế của bề mặt và nhiệt độ hiệu quả là khí 
quyển và điều này được gọi là “Hiệu ứng nhà kính” vì lớp khí này hoạt 
động như tấm kính trong nhà kính. Trong hệ mặt trời, bầu khí quyển của 
sao Kim, sao Hỏa và vệ tinh Titan của sao Thổ cũng chứa các khí gây hiệu 
ứng nhà kính. Trên quy mô toàn cầu, các nhà khoa học tin rằng hiệu ứng 
nhà kính sẽ làm gia tăng nhiệt độ trái đất, dẫn đến sự tan chảy của các đỉnh 
băng tại các vùng cực do đó khiến mực nước biển dâng cao gây lũ lụt các 

2. Bách khoa toàn thư Philip -Philip’s Encyclopedia 2008, page 117
3. Bách khoa toàn thư Philip -Philip’s Encyclopedia 2008, page 355-356
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khu vực trũng thấp. Kể từ giai đoạn đầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 
(thực hiện từ năm 1750), việc đốt các nhiên liệu hóa thạch và chặt phá các 
khu rừng nguyên sinh trên diện rộng đã góp phần làm tăng 40% nồng độ 
Các-bon đi-ô-xít trong khí quyển, chiếm khoảng từ 280 đến 392, 6 phần 
triệu (ppm) trong năm 2012. Sự gia tăng này diễn ra bất chấp sự hấp thu 
một phần lớn lượng khí thải của nhiều sinh vật dị dưỡng trong tự nhiên 
tham gia vào chu trình các-bon. Con người phát thải các-bon đi-ô-xít (tức 
là lượng khí thải do hoạt động của con người) đến từ quá trình đốt cháy 
các nhiên liệu mà thành phần chính là các-bon, chủ yếu là gỗ, than, dầu và 
khí tự nhiên. Các nhà khoa học trong ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí 
hậu (IPCC) ước tính rằng các dạng khí thải hiện tại của các-bon đi-ô-xít 
và khí mê tan có thể dẫn đến sự nóng lên toàn cầu với nhiệt độ gia tăng 
trung bình vào khoảng 1, 4 đến 5, 8 độ C. vào năm 2100. 

Do chúng ta đang quan ngại tới tình trạng nóng lên toàn cầu nên cần có 
ít kiến   thức về khí quyển của Trái đất:

“ Sự hình  thành của khí quyển: khí quyển của Trái đất được hình 
thành bởi  khử khí hành tinh, một quá trình mà trong đó các loại khí như 
các-bon đ i -ô-xít, hơi nước, đi-ô-xít lưu huỳnh và ni-tơ thải ra từ lòng 
Trái Đất như từ núi lửa và các quá trình khác. Các vật thể sống trên trái 
đất đã thay đổi thành phần của khí quyển do quá trình tiến hóa của chúng.  
Tầng đối lưu : Các tầng đối lưu là khu vực thấp nhất trong khí quyển Trái đất 
( hay ở bất kỳ hành tinh ). Trên Trái đất, tầng đối lưu tính từ mặt đất (hoặc mực 
nước) lên đến độ cao khoảng 11 dặm (17 km). Thời tiết và những đám mây xảy 
ra trong tầng đối lưu. Trong tầng đối lưu, khi càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm.  
Vùng đỉnh  của tầng đối lưu : Các vùng đỉnh của tầng đối lưu là 
vùng biên  giới (hoặc lớp chuyển tiếp) giữa tầng đối lưu và tầng 
bình lưu.  Các vùng đỉnh của tầng đối lưu có đặc điểm là khi độ 
cao càng t ăng thì có rất ít hoặc không có sự thay đổi về nhiệt độ.  
Tầng bình lưu : Các tầng bình lưu có đặc điểm là càng lên cao thì nhiệt độ gia 
tăng không đáng kể và không có các đám mây. Tầng bình lưu nằm giữa 11-31 
dặm ( 17-50 km) trên bề mặt trái đất. Tầng ô-zôn của trái đất nằm ở tầng bình 
lưu. Ô-zôn, một dạng ô-xy,  rất quan trọng cho sự sống của chúng ta, lớp này 
hấp thụ rất nhiều bức xạ cực tím của năng lượng mặt trời. Chỉ những đám 
mây cao nhất ( mây ti, mây ti tầng và mây ti tích) ở trong tầng bình lưu thấp. 
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Tầng giữa : Các tầng giữa có đặc điểm là càng lên cao nhiệt độ càng giảm 
đột ngột. Tầng giữa kéo dài từ 31 tới 50 dặm ( 50 đến 80 km) trên bề mặt trái đất.  
Tầng điện ly : Tầng điện ly bắt đầu từ khoảng độ cao 43-50 dặm ( 70-80 
km) và tiếp tục cho tới hàng trăm dặm (khoảng 400 dặm hay 640 km). Nó 
chứa nhiều ion và electron tự do (plasma). Các ion được tạo ra khi ánh 
sáng mặt trời va chạm nguyên tử và tách ra một số electron. Rạng đông 
(cực quang) xuất hiện trong tầng điện ly. 

Tầng bên ngoài khí quyển: Tầng bên ngoài khí quyển là lớp ngoài 
cùng của bầu khí quyển của Trái đất. Tầng bên ngoài khí quyển tính từ độ 
cao khoảng 400 dặm ( 640 km ) đến khoảng 800 dặm (1. 280 km). Ranh 
giới dưới của tầng ngoài khí quyển được gọi là cửa thoát ly, nơi mà áp suất 
không khí rất thấp ( các nguyên tử khí được lan truyền rất rộng rãi ) và 
nhiệt độ rất thấp. 

Thượng tầng khí quyển : Thượng tầng khí quyển là một phân loại 
nhiệt của khí quyển. Ở thượng tầng khí quyển nhiệt độ tăng theo độ cao. 
Thượng tầng khí quyển bao gồm tầng bên ngoài khí quyển và một phần 
của tầng điện ly. 4

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi trong việc bảo vệ môi trường và giảm 
thiểu nóng lên toàn cầu là dựa trên những lời dạy của Đức Phật về Tứ Diệu 
Đế để luôn nhắc ta nhớ rằng khủng hoảng môi trường hoặc các vấn đề hệ 
quả là khổ đau của nhân loại. Đức Phật dạy ta về Tứ Diệu Đế, đó là: 

a) Sự thật về khổ 
b) Nguyên nhân khổ 
c) Trạng thái sau khi diệt khổ  
d) Con đường dẫn đến diệt khổ 

Khổ đau do khủng hoảng môi trường hoặc do ô nhiễm môi 
trường dẫn tới mối nguy hiểm cho sức khỏe môi trường có thể 

4. Nguồn từ Internet
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được phân thành các loại như sau : 5

1) biến đổi khí hậu toàn cầu do sự nóng lên toàn cầu 
2) suy giảm tài nguyên rừng 
3) suy giảm đa dạng sinh học 
4) thủng tầng Ô-zôn lớn hơn 
5) suy giảm tài nguyên khoáng sản 
6) tăng chất thải 
7) bùng nổ dân số 
8) ô nhiễm biển 
9) ô nhiễm nước biển 
10) ô nhiễm đất 
11) hiện tượng sa mạc hóa 
12) chạy đua vũ trang trong chiến tranh 
13) chất thải hạt nhân 
14 ) những nguy cơ hạt nhân 
15 ) bức xạ cực tím và bức xạ hồng ngoại 
16) động đất 

Mối nguy cho môi trường là diễn biến của các sự kiện đó có tiềm năng 
đe dọa môi trường tự nhiên xung quanh và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 
con người. Kết hợp khái niệm này với các chủ đề như ô nhiễm môi trường 
và thiên tai như bão và động đất. Mối nguy hiểm có thể được chia thành 
năm loại : a) Hóa chất; b) vật lý; c) Cơ học; d) sinh học ; e) tâm lý xã hội.  
Ví dụ : 1) chất gây dị ứng; 2 ) Bệnh than; 3 ) các loại kháng sinh có nguồn 
gốc động vật phục vụ tiêu dùng của con người; 4) vi rút hại các loại thân 
cây; 5) Thạch tín - chất gây ô nhiễm nguồn nước (như nước giếng ); 6) 

5. Giáo sư, Tiến sỹ Bikiran Prasad Barua trong bài viết “ Quan điểm của Đạo 
Phật để vượt qua những thách thức môi trường hiện nay vì một ngày mai tốt đẹp 
hơn- The Buddhist Perspective in Overcoming Today’s Environmental Challenges 
for a better tomorrow” phát hành trong cuốn “ Kristi”- một bộ phận của an organ of 
Bangladesh Bouddha Kristi Prachar Sangha của Bangladesh. , trang 123, số đặc biệt 
trong Holy Kathina Cibara Dana 2557 Buddha Era, ngày 16 tháng Mười Một năm 
2013. Bài viết này được trình bày ở Hội nghị về Môi trường của WFB tổ chức tại 
Băng-cốc năm 2013. 
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amiăng gây ung thư  7 ); cúm gia cầm; 8 ) trâu, bò bệnh não xốp (BSE ), 9 ) 
Chất sinh ung thư, 10 ) Dịch tả, 11 ) Tia xạ vũ trụ, 12 ) chất độc màu da cam 
đi-ô-xin ; 13) Hạn hán; 14) Bệnh lỵ ; 15) rối loạn nội tiết ; 16) Dịch bệnh 
; 17) Chất thải điện tử; 18) Lũ lụt ; 19) Ngộ độc thực phẩm, 20 ) Thuốc 
diệt nấm ; 21) Fu-ran ; 22) Haloalkanes ; 23) Thuốc diệt cỏ ; 24) Các nội 
tiết tố động vật phục vụ tiêu dùng của con người; 25) Chì trong sơn, 26) Ô 
nhiễm ánh sáng ; 27 ) Chiếu sáng ; 28) Sét ; 29) Mảnh vỡ đáy; 30) Mốc ; 
31) Gây đột biến, ô nhiễm 32 ) Tiếng ồn ; 33) Bệnh giun chỉ ; 33) Đại dịch 
; 34) Tác nhân gây bệnh ; 35) Thuốc trừ sâu ; 36) Phấn hoa gây dị ứng cho 
người; 37) Chất kết tủa đã polyclo hóa ; 38) Vùng cát lún ; 39) Bệnh dại ; 
40) Khí phóng xạ ra-đông và các nguồn xạ tự nhiên khác; 41) Hội chứng 
hô hấp cấp tính nặng (SARS) ; 42) Hội chứng bệnh tòa nhà; 43) Hút thuốc 
lá ; 44) Chất thải độc hại ; 45) Bức xạ cực tím ; 46) Chấn động 47); Ánh 
sáng hoang dại, 48 ) X-quang … 6

NGUYÊN NHÂN CỦA KHỔ

Như đã đề cập trước đó trong phần định nghĩa của các thuật ngữ hữu ích 
thì đau khổ phát sinh như thế nào. Thay đổi khí hậu do sự nóng lên toàn 
cầu, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường tự nhiên do bức xạ cực tím 
chiếu xuống bề mặt trái đất thông qua các lỗ hổng trong tầng ô-zôn dẫn đến 
mối nguy hiểm sức khỏe được xem là nguyên nhân chính của khổ. Nguyên 
nhân biến đổi khí hậu do sự nóng lên toàn cầu là một mối quan ngại lớn từ 
những năm 1960. Các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà khoa học đã quan 
tâm đến vấn đề này, đặc biệt là làm thế nào để bảo vệ môi trường, để cứu 
nhân loại khỏi các thảm họa nghiêm trọng hơn. Vì khí thải tạo nên hiệu 
ứng nhà kính đặc biệt CO2 và các loại khí CO, gây nên hiện tượng ấm lên 
toàn cầu được toàn nhân loại đặc biệt là Liên Hợp Quốc đặc biệt lo ngại. 
Các Phật tử trên khắp thế giới cũng như những người dân theo các tôn giáo 
khác cũng đều có cùng mối quan ngại về vấn đề này. 

6. Nguồn từ Internet
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PHƯƠNG PHÁP DIỆT KHỔ

Có câu nói rằng ‘nếu bạn bảo vệ thiên nhiên, thiên nhiên sẽ bảo vệ bạn’. 
Tất cả những vấn đề môi trường nói trên, mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm 
không khí trái đất, biến đổi khí hậu toàn cầu do hiện tượng nóng lên của 
trái đất, những hiểm họa môi trường…đang xảy đến trên trái đất này đều là 
do con người do khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên để sử dụng thông 
qua quá trình công nghiệp hóa quá nhanh chóng và phát thải khí nhà kính 
quá mức vào bầu khí quyển. Do đó con người đang có các bước đi nhằm 
mục đích diệt trừ những tình huống bất hạnh này.  Không những bất kỳ cá 
nhân hay Phật tử nào hoặc một tín đồ tôn giáo nào mà còn tất cả các quốc 
gia trên thế giới hãy phải hợp thành một khối, cần phải áp dụng các sáng 
kiến và quyết tâm cao độ để bảo vệ môi trường và giảm thiểu hiện tượng 
trái đất nóng lên. Bài viết này sẽ xem xét hưởng ứng của khối UN cùng với 
sự hưởng ứng của Phật giáo. 

CÁC PHƯƠNG THỨC ĐỂ DIỆT TRỪ KHỔ ĐAU

Vai trò của UN

Liên hợp quốc là một tổ chức quốc tế được thành lập vào ngày 24 
tháng 10 năm 1945 sau Chiến tranh thế giới lần 2, do 51 quốc gia cam 
kết duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển các mối quan hệ bạn bè 
giữa các quốc gia, thúc đẩy tiến bộ xã hội và điều kiện sống tốt hơn và 
quyền con người. 

Theo Điều lệ thành lập, tổ chức UN có thể hành động trong một loạt các 
vấn đề khác nhau và mang đến diễn dàn cho 193 nước thành viên bày tổ 
quan điểm của mình thông qua Đại hội đồng Liên hợp quốc, Hội đồng an 
ninh, Hội đồng kinh tế xã hội và các cơ quan và ủy ban khác. 

Hoạt động của UN diễn ra ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Mặc dầu được 
biết đến nhiều nhất với vai trò là một lực lượng gìn giữ hòa bình, ngăn 
ngừa xung đột và hỗ trợ nhân đạo, có rất nhiều cách thức khác mà UN và 
các hệ thống thuộc UN ( các cơ quan chuyên biệt, các quỹ và các chương 
trình) ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta và biến đổi thế giới thành một 
nơi chốn tốt đẹp hơn. Tổ chức này nỗ lực đưa ra giải quyết cho một loạt các 
vấn đề lớn như phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và người tị nạn, cứu 
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trợ thảm họa, khủng bố, giải trừ và không phát triển vũ khí, thúc đẩy dân 
chủ, quyền con người, bình đẳng giới tính và sự tiến bộ của phụ nữ, quản 
trị, phát triển kinh tế và xã hội, và y tế thế giới, rà phá bom mìn, tăng cường 
bảo trợ thực phẩm và nhiều vấn đề nữa, để đạt được các mục tiêu của mình 
và điều phối các nỗ lực vì một thế giới an bình hơn cho các thế hệ tương lai. 

Trong những thập kỷ 60 và 70, đã xảy ra hàng loạt các sự kiện môi 
trường và khí hậu bị chỉ trích nặng nề với những hậu quả thảm khốc, thể 
hiện rõ sự mong manh của Sản xuất lương thực thế giới và các hệ thống 
thương mại và sự phụ thuộc của các hoạt động này vào khí hậu trái đất. 
Vào những năm 70, Hội nghị của Liên hợp quốc về Môi trường diễn ra 
ở Xtốc-khôm vào năm 1972 đã mang tới kết quả ra đời của Chương trình 
môi trường Liên hợp quốc (UNEP-United Nations Environment Program); 
Hội nghị của Liên hợp quốc về Lương thực thế giới năm 1074 ở Rô-ma đã 
thừa nhận vai trò chủ đạo của khí hậu trong sản xuất lương thực thế giới; 
Hội thảo về nước thế giới ở Mar Gel Plata, Ác-hen-ti-na năm 1976; Hội 
thảo của Liên hợp quốc về tình trạng sa mạc hóa và Nghị quyết của Hội 
đồng Kinh tế xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) tán thành sáng kiến của Tổ 
chức Khí tượng học Thế giới (WMO- World Meteorological Organization) 
đưa ra Chương trình Khí hậu thế giới (World Climate Program) để thu hút 
sự quan tâm tới tình trạng khí hậu toàn cầu. Tất cả các hội nghị này đều xác 
định ảnh hưởng về mặt khí hậu là mối quan ngại chính yếu. 

Năm 1979, để đáp ứng lại những sự kiện nêu trên WMO, UNEP, FAO, 
UNESCO và WHO triệu tập Hội nghị Khí hậu Thế giới đầu tiên (First 
World Climate Conference -FWCC) tổ chức từ 12 đến 23 tháng Hai ở Giơ-
ne-vơ, là một trong những hội nghị quốc tế lớn đầu tiên về biến đổi khí 
hậu. Trọng tâm chính là một hội nghị khoa học, hội nghị đã có sự tham gia 
của các nhà khoa học từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài phiên toàn thể, 
hội nghị tổ chức bốn nhóm làm việc để xem xét dữ liệu khí hậu, xác định 
những chủ đề về khí hậu, các đánh giá tác động lồng ghép và nghiên cứu 
về đa dạng và biến đổi khí hậu. Hội nghị đã dẫn tới sự ra đời của Chương 
trình Khí hậu Thế giới (World Climate Program-WCP) và Chương trình 
Nghiên cứu Khí hậu Thế giới (World Climate Research Program-WCRP). 
Hội nghị cũng đưa đến sự ra đời của Hội đồng liên chính phủ về biến đổi 
khí hậu (Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC) thành lập 
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bởi WMO và UNEP vào năm 1988. Điều thật đáng ngạc nhiên là chúng ta 
đã mất đến tận 9 năm để thành lập IPCC cho một vấn đề khí hậu nghiêm 
trọng như vậy. IPCC là một cơ quan liên chính phủ về khoa học được các 
quốc gia thành viên đề nghị thành lập và sau này được Đại hội đồng Liên 
hợp quốc phê chuẩn bằng Nghị quyết 43/53. Sứ mệnh của tổ chức này là 
đưa ra những đánh giá khoa học tổng thể về thông tin khoa học, kỹ thuật, 
kinh tế xã hội trên thế giới về những rủi ro của biến đổi khí hậu do những 
hành động của con người, những hậu quả kinh tế xã hội và môi trường có 
thể có, và các cách thức để thích ứng với những hậu quả này và giảm thiểu 
tác động của chúng. 

IPCC không tiến hành các nghiên cứu căn bản cũng như không làm 
những công việc giám sát khí hậu và các hiện tượng liên quan. Hoạt động 
chính của IPCC là phát hành những báo cáo đặc biệt về các chủ đề liên quan 
tới việc thực hiện Sáng kiến khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 
(United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC), 
một hiệp ước quốc tế thừa nhận khả năng gây tổn hại của biến đổi khí hậu.  
Việc thực hiện UNFCCC cuối cùng dẫn tới Nghị định thư Tô-ki-ô năm 
1997. Mục tiêu của hiệp ước là nhằm “bình ổn sự tập trung của khí nhà 
kính trong bầu khí quyển ở mức có thể phòng ngừa những can thiệp nguy 
hiểm do con người gây ra cho hệ thống khí hậu. ”

Vào năm 1990, Hội nghị Khí hậu Thế giới lần thứ hai diễn ra ở Giơ-ne-
vơ vào ngày 29 tháng Mười đến ngày 7 tháng Mười Một. Hội nghị được 
WMO, UNEP, UNESCO, Ủy ban Hải dương học liên chính phủ thuộc 
UNESCO (Intergovernmental Oceanographic Commission-IOC), FAO và 
Ủy ban quốc tế về Khoa học (International Council for Sciences-ICS) tổ 
chức với mục đích xem xét đánh giá những hoạt động trong một thập kỷ 
đầu tiên của WCP, Báo cáo đánh giá đầu tiên của IPCC, và việc thành lập 
Chương trình Địa quyển và sinh quyển quốc tế (Inernational Geosphere and 
Biosphere Program-IGBP). Kết quả của hội nghị đưa đến sự ra đời của Hệ 
thống theo dõi khí hậu toàn cầu (Global Climate Observing System-GCOS) 
hai năm sau đó. Đây là một bước đi quan trọng dẫn tới một nghị định khí 
hậu toàn cầu và mang tính chính trị nhiều hơn so với hội nghị đầu tiên. 

Vào năm 1991, diễn ra cuộc họp đầu tiên của Ủy ban đàm phán liên 
chính phủ (Intergovernmental Negotiating Committee-INC). Năm 1992 ở 
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Rio de Janeiro, Bra-xin, diễn ra hội nghị thượng đỉnh từ ngày 3 tháng Sáu 
tới ngày 14 tháng Bảy. Hội nghị này cũng được biết đến với tên gọi Hội nghị 
Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (United Nations Conference on 
Environment and Development-UNCED), Hội nghị thượng đỉnh Rio, Hội 
nghị Rio và Hội nghị thượng đỉnh trái đất. Đây là một Hội nghị trọng yếu 
của Liên hợp quốc. Tại hội nghị này có sự tham dự của 172 chính phủ, với 
108 đã cử người đứng đầu chính phủ hoặc nhà nước tham gia hội nghị. Có 
khoảng 2400 đại diện của các tổ chức phi chính phủ (Non-Governmental 
Organizations-NGO), có hơn 17000 người tham gia Diễn đàn toàn cầu 
do NGO tổ chức đồng thời gian đó, đây là diễn đàn có vai trò tư vấn cho 
hội nghị. Hội nghị thượng đỉnh này được tổ chức với mục tiêu đạt được 
sự hợp tác quốc tế để bảo vệ các nguồn thực vật, động vật và tài nguyên 
thiên nhiên của chúng ta. Hội nghị đã đạt được một thành tựu quan trọng 
về Công ước Biến đổi khí hậu đưa đến sự ra đời của Nghị định thư Tô-ki-ô 
năm 1997. Đã có rất nhiều vấn đề được đưa ra ở hội nghị này được biết 
đến như Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển. Tại Hội nghị thượng 
đỉnh Rio, UNFCCC được đưa ra lấy chữ ký vào ngày 9 tháng Năm 1992, 
sau khi INC soạn thảo văn bản của Khung sáng kiến, báo cáo ra đời sau 
hội nghị họp ở Niu-Óc, Hoa kỳ từ 3 tháng Tư đến 9 tháng Năm cùng với 
Sáng kiến Rio, UNCBD, Sáng kiến của Liên hợp quốc về đa dạng sinh học 
(United Nations Conventions for Bio Diversity) và UNCCD- Sáng kiến 
của Liên hợp quốc chống lại sa mạc hóa- (United Nations Convention to 
Combat Desertification). Vào ngày 12 tháng Sau năm 1992, 154 quốc gia 
đã ký UNFCCC. Ủy ban quốc tế đã thừa nhận rằng tình trạng sa mạc hóa 
là một vấn đề quan ngại lớn về kinh tế, xã hội và môi trường của rất nhiều 
quốc gia trên thế giới. 

Năm 1993, hội nghị sinh thái được tổ chức ở Rio de Janeiro và vào ngày 
21 tháng Ba năm 1994, UNFCCC đã đi vào hoạt động. Đến tháng Năm 
năm 2011, UNFCCC đã có 195 bên tham gia. Năm 1995, Hội thảo các bên 
tham gia đầu tiên (Conference of Parties- COP) diễn ra tại Béc-lin, và sau 
đó năm nào cũng diễn ra Hội nghị các bên tham gia để đánh giá tiến bộ đạt 
được về biến đổi khí hậu. Năm 1996, Ban Thư ký UNFCCC Secretariat 
được thành lập để hỗ trợ chương trình hành động của Sáng kiến. Tháng 
Mười Hai năm 1997, COP3 của Nghị định thư Ky-ô-tô được chính thức 
thông qua. Nghị định thư này được 192 bên tham gia ký. Chính phủ Mỹ 
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đã không ký vào Nghị định thư Ky-ô-tô này. Nghị định thư này đã chính 
thức đưa ra các quy định ràng buộc cho các nước phát triển trong việc giảm 
phát thải khí nhà kính. Cũng giống Nghị định thư Ky-ô-tô, các bên tham 
gia vào Sáng kiến này đã đồng ý với nhiều cam kết hơn nữa.  Những cam 
kết này bao gồm Chương trình Hành động Ba-li (2007), Hiệp ước Cô-pen-
ha-gen (2009), Đồng thuận Cancun (2010), và Khung Durban cho chương 
trình hành động tích cực (2011). Đồng thuận Cancun 2010 đã được COP 
soạn thảo và thông qua tại Hội nghị COP 16, tuyên bố hiện tượng nóng lên 
toàn cầu cần được hạn chế ở mức dưới 20 độ C (36 độ F) so với mức độ 
của thời kỳ tiền công nghiệp. Giai đoạn cam kết đầu tiên của Nghị định bắt 
đầu năm 2008 và kết thúc năm 2012. Giai đoạn cam kết thứ hai bắt đầu từ 
ngày 1 tháng Một năm 2013 và sẽ kết thúc vào năm 2020. Khung Durban 
cho chương trình hành động tích cực được COP soạn thảo và thông qua tại 
Hội nghị COP 17. Năm 2012, Sửa đổi Doha Amendment bổ sung cho Nghị 
định thư Ky-ô-tô được CMP (Conference of the Parties)- Hội nghị của các 
bên tham gia – có vai trò là cuộc họp của các bên tham gia tại Hội nghị 
CMP8. Vào ngày 11 đến 22 tháng Mười Một năm 2013, COP được tổ chức 
ở Vác-sa-va, Ba Lan. Và Hội nghị COP thứ 20 sẽ được tổ chức ở Pê-ru vào 
năm 2014. Tại Durban, và Doha, các bên tham gia bày tỏ “sự quan ngại to 
lớn” rằng những nỗ lực hiện nay để ngăn chặn tình trạng trái đất nóng lên 
dưới mức 2 độ C hoặc 1, 5 độ C so với mức của thời kỳ tiền công nghiệp 
dường như là không thích hợp 7. 

Như vậy chúng ta đã thảo luận ngắn gọn về vai trò của Liên hợp quốc 
trong việc làm giảm quá trình trái đất nóng lên mặc dù đã có rất nhiều chỉ 
trích về vai trò bảo trợ tổng thể và các quy trình của UNFCCC và việc Nghị 
định thư Ky-ôt-ô chỉ được một số các bên thông qua, và đã không đạt được 
những mục tiêu đề ra trong việc phát thải khí Các bon đi-ôxit (là nguồn ô 
nhiễm chính gây ra tình trạng gia tăng nhiệt độ toàn cầu của thế kỷ 21). Ca-
na-đa đã chính thức rút khỏi Nghị định thư Ky-ô-tô vào năm 2011. Cả Mỹ 
và Ca-na-đa đều trông đợi vào các kế hoạch Giảm phát thải tự nguyện mà 
họ có thể áp dụng nội bộ để có thể cắt giảm phát thải khí các bon đi-ô-xít 
ngoài lề của Nghị định thư Ky-ô-tô. Dường như Liên hợp quốc đã thất bại 
trong việc đạt được đồng thuận của các quốc gia thành viên kể từ năm 1979 

7. Nguồn từ Internet
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sau rất nhiều nỗ lực. Có thể ước tính là việc giảm phát thải CO2 100% dưới 
mức độ hiện nay (ví dụ loại bỏ hoàn toàn) có thể dẫn tới giảm chậm sự tập 
trung của CO2 trong khí quyển xuống 40 pa trên một triệu đơn vị (parts per 
million-ppm) trong thế kỷ 21. 

TẠI SAO CHÚNG TA LẠI QUAN NGẠI VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU? 

Biến đổi khí hậu toàn cầu là vấn đề quan trọng bậc nhất mà trái đất của 
chúng ta đang phải đối mặt và là một vấn đề sống còn cho các thế hệ tương 
lai. Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan trong bài phát biểu của 
mình về ‘Mối đe dọa tới môi trường’ nhận định rằng biến đổi khí hậu là mối 
đe dọa tới hòa bình và an ninh toàn cầu, mức độ nguy hiểm của nó ngang 
bằng với những cuộc xung đột vũ khí, buôn bán vũ khí hoặc nghèo đói. 

Biến đổi khí hậu có thể mang đến hiện tượng El Nino thường xuyên hơn 
nữa. Cụm từ El Nino đề cập tới những biến đổi về nhiệt độ và không khí 
ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương ảnh hưởng tới hình thái khí hậu toàn 
thế giới. Ảnh hưởng của El Nino là nước biển ấm lên, vòi rồng, bão mùa 
đông, những mùa đông ẩm ướt hơn ở phía Nam. Những dòng nước biển 
ấm nhất từ Thái Bình Dương chảy về phía Đông, chuyển những trận bão 
mạnh nhất trong khu vực tới vùng trung tâm của Thái Bình Dương. Một 
vài hiện tượng El Ninos tồi tệ nhất, hình thái khí hậu xấu nhất làm biến đổi 
lại cấu trúc khí hậu toàn thế giới, có thể xảy ra với tần suất nhiều gấp đôi 
trong những thập kỷ tới do hiện tượng trái đất nóng lên, theo như những 
phát hiện của một báo cáo mới ra vào Chủ nhật trong tạp chí Biến đổi khí 
hậu tự nhiên (Nature Climate Change). 

Trái đất nóng lên mang tới những thay đổi không lường trước về mặt 
khí hậu trên toàn cầu. Một trong những kết quả được nhận thấy là lượng 
mưa, mây mù, độ ẩm của đất, các đỉnh băng bị tan chảy, vùng tuyết phủ, 
mực nước biển dâng, sa mạc hóa gia tăng, rừng bị thu hẹp, nhiều loài thực 
vật và động vật bị biến mất, hạn hán, thiếu nước ngọt trầm trọng, bão nhiệt 
đới, gió xoáy, thảm họa, mực nước ngầm sụt giảm, phá hủy hệ sinh thái, 
thay đổi hệ sinh thái, gia tăng độ axit hóa của nước biển, mưa axit, suy yếu 
tầng ô-zôn, lỗ thủng tầng ô-zôn rộng ra, cháy, lở đất, bùn đất là những ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu làm gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu. 
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Nếu nhiệt độ trái đất tăng từ 1, 4 độ C đến 6, 4 độ C, hãy xem xét những 
hậu quả sẽ xảy đến là gì. “Kênh truyền hình National Geographic chiếu 
một bộ phim tài liệu đặc biệt với tiêu đề “ Sáu độ C có thể thay đổi thế 
giới”-Six Degrees Could Change the World”. 

Bộ phim giải thích khi nhiệt độ của toàn bộ trái trất tăng lên 1 độ, thì 
phần phía tây của nước Mỹ sẽ phải đối mặt với nạn hạn hán nghiêm trọng 
biến hầu hết vùng đất này trở thành sa mạc. 

Khi nhiệt độ trái đất tăng lên 2 độ C, những đỉnh băng thuộc Greenland 
sẽ tan chảy rất nhanh. Khi đó, mực nước biển sẽ dâng lên 7 mét. Một số các 
thành phố ven biển bao gồm cả Niu-Óc, Luân-đôn, Ma-hát-tan, Thượng 
Hải và Đài Loan sẽ bị lũ lụt nhấn chìm hoàn toàn. 

Khi nhiệt độ trái đất tăng lên 3 độ C, sau khi vượt qua những mức đỉnh 
điểm thì nhân loại không thể nào điều khiển được tình trạng nóng lên toàn 
cầu. Khi đó, thì mùa hè nóng nực sẽ trở nên một hiện tượng rất thường 
xuyên ở Pa-ri. Khi đó thì mùa hè ở Bắc Cực sẽ không còn sự đóng băng. 
Lượng mưa của khu rừng rậm Amazôn sẽ ít đi, và hạn hán thậm chí còn 
gây ra các đám cháy rừng. 

Khi nhiệt độ trái đất tăng lên 4 độ C, Bangladesh, Ai-cập và Vơ-ni-dơ 
sẽ bị nước biển gây ra lụt lội. Những dòng sông lớn nhất thế giới có thể bị 
khô hạn, làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu cho đến hàng tỷ người dân 
trên thế giới. 

Khi nhiệt độ trái đất tăng lên mức 5 độ C, khu vực nhiệt độ ở miền 
Bắc và miền Nam sẽ trở nên không thích hợp cho cuộc sống. Nguồn nước 
ở Lốt-an-giơ-lét, Mumbai, và Cai-rô sẽ trở nên khô hạn.  Khi đó, con số 
những người đi tị nạn vì khí hậu trên khắp thế giới có thể không thể tính 
hết được. 

Khi nhiệt độ trái đất tăng lên mức 6 độ C, rất nhiều thành phố lớn sẽ bị 
biến mất do nước biển dâng.  Khi đó, những thảm họa thiên nhiên sẽ diễn ra 
thường xuyên. Đến khi những việc này xảy ra, đó là thời kỳ được gọi là “tận 
cùng của thế giới”. Nhân loại sẽ có thể bị tuyệt chủng giống như vương quốc 
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khủng long.  Kể từ khi đó thì nền văn minh nhân loại sẽ không còn tồn tại. ”8

Khi nào thì những dự báo về thảm họa tự nhiên nói ở trên sẽ xuất hiện? 
Khi nào nó sẽ xảy ra? Kể cả các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới cũng 
không thể chắc chắn khi nào sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nhà khoa học người 
Anh Stephen Hawking là người đầu tiên đã có lời khuyên chân thành cho 
toàn thể nhân loại. Ông nói rằng nếu con người muốn tiếp tục được sống 
trong tương lai thì cần phải rời bỏ trái đất và di cư vào vũ trụ! 9

Thượng tọa, tiến sỹ Thích Tâm Đức phát biểu “Theo tôi, Việt Nam là 
một trong 5 quốc gia trên thế giới có thể bị ảnh hưởng nặng nề trực tiếp 
nhất của biến đổi khí hậu: nếu mực nước biển dâng lên một mét, Việt Nam 
mất khoảng 5% diện tích, 11% dân số sẽ mất nhà cửa, sản lượng nông 
nghiệp giảm 7% đến 10% trong thu nhập quốc gia, mất gần 50% diện tích 
đất nông nghiệp. Đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị nhấn chìm dưới nước và 
không thể trồng cấy được nữa. Đồng bằng sông Hồng và toàn bộ người dân 
sống dọc theo 3. 200 km bờ biển cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. ” 10 

“Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã tổng kết, trong khoảng 10 
năm vừa qua Việt Nam đã hứng chịu những tác động lớn của biến đổi khí hậu, 
với những hình thái khí hậu cực đoan: thảm họa thiên nhiên xảy ra thường 
xuyên, gia tăng về quy mô, cường độ, gây rất nhiều tổn thất về người và của 
cải. Chỉ riêng năm 2006, thiệt hại do bão gây ra ở Việt Nam đã lên đến 1, 2 
tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt trong giai đoạn mùa đông năm 2007-2008 thời tiết lạnh 
trong vòng 38 ngày liên tục đã làm chết 53. 000 súc vật nuôi và gây hại cho 
34.000 héc ta diện tích lúa cấy của vụ xuân, và 10. 000 héc ta lúa gieo trồng 
trên vùng núi ở miền núi phía Bắc và vùng Bắc Trung Bộ đã bị mất trắng. 

8. Hòa thượng (Most Venerable Master) Hsing Yun trong cuốn sách về: Môi 
trường và Bảo tồn tâm linh - Environmental and Spiritual Preservation,  trang 5-7, 
do BLIA Trụ sở chính trên toàn cầu năm 2009, 2010.

9. Hòa thượng (Most Venerable Master) Hsing Yun trong cuốn sách về: Môi 
trường và Bảo tồn tâm linh- Environmental and Spiritual Preservation, trang 7, do 
BLIA Trụ sở chính trên toàn cầu năm 2010, 09

10. Thượng tọa, Tiến sỹ Thích Tâm Đức, Việt Nam trong bài viết 
“Paticcasamppada và Bảo tồn Môi trường- Paticcasamppada and Environmental 
Preservation” xuất bản trong cuốn ‘ Sự giác ngộ của Đức Phật vì phúc lợi của toàn 
nhân loại- The Buddha’s Enlightenment for the Well-being of Humanity’ nhân dịp 
Hội nghị Phật giáo quốc tế lần thứ 9 kỷ niêm 31 năm UNDV từ ngày 31 tháng Năm 
đến 2 tháng Sáu năm 2555/2012, tại Thái lan, trang 58
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Thiệt hại ước tính hơn 11. 600 tỷ đồng Việt Nam với hơn 723. 900 hộ gia đình 
và hơn 300. 000 người rơi vào tình trạng thiếu ăn. Dịch cúm gia cầm, dịch lợn 
tai xanh…bùng phát, và lặp đi lặp lại, tồn tại ở rất nhiều vùng miền. ” 11

Điều đáng lưu ý ở ví dụ trên là nguyên nhân là do biến đổi khí hậu 
nhưng cũng là tác động qua lại giữa môi trường và nhân loại. Đã có rất 
nhiều biện pháp được áp dụng để loại bỏ nguyên nhân với rất nhiều sáng 
kiến do Liên hợp quốc khởi xướng trong 34 năm qua nhưng hầu như 
chẳng mang lại nhiều kết quả. 

Chúng tôi đã vừa cố gắng trình bày về những tác động của biến đổi khí 
hậu toàn cầu gây ra do tình trạng trái đất nóng lên và những nỗ lực của Liên 
hợp quốc để giảm phát thải khí CO2 và những tác động tới nhân loại. Và 
bây giờ chúng tôi xin trình bày việc áp dụng những lời dạy của Đức Phật 
có thể hữu ích và thiết thực như thế nào trong việc bảo vệ môi trường và 
giảm thiểu tình trạng nóng lên của trái đất. 

CÁCH THỨC CỦA ĐỨC PHẬT

Nếu bất cứ ai học về Đạo Phật và cuộc đời của Đức Phật thì sẽ hiểu được 
Đức Phật đã yêu thiên nhiên đến như thế nào. Cả cuộc đời của Ngài luôn 
kết nối với thiên nhiên xung quanh. Đức Phật đã nhận ra thuyết duyên 
khởi hay là định luật nhân quả là một ví dụ rõ ràng của sự phụ thuộc của 
loài người vào những loài động vật và thực vật ở môi trường xung quanh 
mình đưa ta đến nghiên cứu về sinh thái học. Không chỉ Đức Phật Cồ Đàm 
(Đức Chánh đẳng chánh giác thứ 28-Sammasambuddha) mà toàn bộ 27 
bậc chánh đẳng chánh giác trước đó cũng đều thành tựu được giác ngộ giải 
thoát dưới các cội cây khác nhau. 

Xin cho phép tôi được trình bày tên của 27 loại cây mà 27 bậc chánh 
đẳng chánh giác trước đó đã chứng ngộ dưới các cội cây đó. Những loài 
cây này được biết đến với tên gọi cây giác ngộ: Tanhankaro Mahabiro 
( Rukkaththana); Medhankara Mahayaso (Kaela); Sarankaro Lokahito 
(Pulila); Dipankaro Jutindharo (Pipphala); Kondayanno Janapamokkho 
(Salakalyana); Mangala Purisasabo ( a naga); Sumana Sumana Dhiro 

11. Thượng tọa Tiến sỹ Thích Tâm Đức trong cùng bài viết ở trang 58
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( a naga); Revata Rotibaddhano ( a naga); Sobhita Gunasampanno (a 
naga); Anomadassi Januttamo (ajjuna); Padumo Lokapajjoto (salala); 
Narada Barasarathi ( Sonaka); Padumuttara Sattasaro ( salala); Sumedho 
Aggapuggalo ( nipa); Sujato Sabbalokaggo (welu); Piyadassi Narasabo 
( kakudha); Atthadassi Karuniko ( champa); Dhammadassi Tamonudo 
( bimbajala); Siddhattho Asamo Loke ( kanihani); Tisso Barasambaro 
( asana); Pusso Baradasambuddho ( amalaka); Bipassi ca Anupamo ( 
patali); Sikhi Sabbahito Satta (patali); Bessabhu Sukhadayako ( sala); 
Kakusandha Sattatbaho ( airisa); Konagamana Rananjaho ( udumbara); 
Kassapo Girisampanno ( nigroda); Goutama Sakayapungabo ( peepal ). 12

Tôi đã nhắc tới ở trên bậc Chánh đẳng chánh giác thứ 28, Đức Phật Cồ 
Đàm đã yêu thương thiên nhiên đến như thế nào, Đức Phật là con của vua 
xứ Ma kiệt đà (Suddodana), nhưng Đức Phật (tên gọi lúc tại gia là Tất Đạt 
Đa- Siddhartha Goutama. Ngài lại được đản sinh tại vườn Lâm tì ni dưới 
cây tán cây Vô ưu (Sala) tại vùng biên giới Nê-pan. Vùng đất này thật là 
một vùng thiên nhiên tuyệt đẹp với môi trường thật trong lành và tự do. 
Đây là một dấu hiệu cho ta thấy Đạo Phật coi trọng thiên nhiên và sự bảo 
vệ của thiên nhiên như thế nào. Đây là sự tái sinh làm người cuối cùng 
trong hằng hà sa số những lần tái sinh trong kiếp người của Ngài, sau 549 
lần tái sinh thành các vị Bồ Tát và Thái tử Tất Đạt Đa đã là một vị Bồ Tát 
trong lần tái sinh thứ 550 này để trở thành một vị Phật tương lai. Vì vậy 
sự ra đời của Ngài ở vùng đất tự nhiên xinh đẹp Lâm-tì-ni mang rất nhiều 
ý nghĩa. 

Trước khi đạt được quả vị Phật, trong một lễ hội tịch điền đầu năm ở 
một ngôi làng, Thái tử Tất Đạt Đa đi cùng cha mình là vị vua Tịnh Phạn, 
Ngài ngồi nghỉ ở dưới một cội cây Jamboo, đi vào trạng thái nhập định và 
thiền định. Trước khi đạt được quả vị Phật, Ngài cũng thọ nhận bình sữa 
ngũ cốc của nàng Su-già-ta dưới một cội cây đa.  Cây đa này là nơi ở của 
các loài chim, các loài côn trùng là dấu hiệu của cân bằng sinh thái. Thứ 
hai, sau khi rời bỏ hoàng cung và những tiện nghi, Thái tử Tất Đạt Đa bắt 
đầu thực hành thiền định ở trong những khu rừng già, trên núi cao, và sau 
sáu năm liên tục thực hành tu khổ hạnh, Thái tử Cồ Đàm đã tự chứng ngộ 
để trở thành một Đức Phật Chánh đẳng chánh giác (Sammsambuddha) ở 

12. Nguồn từ Internet
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tại khu rừng Uruvella (Bồ đề đạo tràng hiện nay) dưới bóng mát của một 
cội cây peepal tree mà hiện nay được gọi là cây Giác ngộ (cây trí tuệ). Điều 
có thể dễ dàng nhận ra là vẻ đẹp tự nhiên của rừng cây Uruvela là một nơi 
rất thích hợp để đạt được quả vị Phật, là một Đấng toàn giác của thế giới. 
Đó là một khu rừng rất yên tĩnh, thanh bình, tự nhiên và tràn đầy không khí 
trong lành đã giúp cho Đức Phật giữ được cơ thể khỏe mạnh mà không cần 
thức ăn trong vòng 49 ngày. Trong tuần thứ năm, Đức Phật ngồi thiền định 
7 ngày dưới cây Ajapala Nyagroda. Trong tuần thứ sáu, Đức Phật ngồi 
dưới cội cây Muchalinda trong 7 ngày. Tuần thứ bảy, Ngài ngồi 7 ngày 
dưới dưới gốc cây Rajayatana.  Ta thấy đây là những cội cây có rất nhiều 
mối liên hệ và xuất hiện nhiều trong cuộc đời Đức Phật. 

Đức Phật giảng bài Pháp đầu tiên “Dhammacakkapabartansutta” cho 
5 anh em ông Kiều Trần Như là những người bạn đồng tu với Ngài (sau 
đó được biết đến như những vị đại đệ tử) ở khu vườn Nai (Migadava) ở 
Isipatana. Ngài cũng dành phần lớn những mùa an cư của mình ở vườn Kỳ 
Đà, thuộc thành Xá-Vệ (Sravasti), một khu vườn tuyệt đẹp với cây cối tốt 
tươi, chim hót líu lo. Kushinaga là một vùng đất Ấn Độ nơi Đức Phật nhập 
niết bàn trong rừng cây Sa la của vùng Malla. Cũng cần nhắc đến ở đây là 
trên đường đến Kushinaga, Đức Phật đã dừng lại ở khu rừng xoài của Cun-
đa (Kinh Mahaparinibbana). Kể cả vị bác sỹ Jibaka của Đức Phật cũng là 
một vị thầy chuyên chế biến các loại thảo dược để trị bệnh cho Đức Phật. 

Tình yêu thương của Đức Phật với cây cối và các khu rừng là những 
minh chứng rõ ràng về tầm quan trọng mà Đức Phật đã dành cho chúng 
trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Nói một cách khác chúng ta có thể 
nhận thấy rằng sự tôn kính biết ơn đối với các loài cây cỏ có thể giúp chúng 
ta cứu được khủng hoảng toàn cầu do môi trường bị phá hại. 

Trong các câu chuyện Jataka stories (các câu chuyện về tiền thân của 
cuộc đời Đức Phật) có rất nhiều câu chuyện mà các vị Bồ Tát thích các nơi 
ở này. Trong câu chuyện tiền thân Rukkhadhamma Jataka (số 74), cây sa la 
là nơi trú ngụ cho vị Bồ Tát. Trong câu chuyện tiền thân Mahavanija Jataka 
(số 221) cây đa được nhắc đến như là một nơi trú ngụ rất thích hợp.  Trong 
câu chuyện Bhaddasala Jataka (số 465) Đức Phật đã hết sức ca ngợi sự vĩ 
đại của cây Sa la. Trong câu chuyện Kalingabodhi Jataka (số 479) Đức 
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Phật cũng đã miêu tả rất rõ sự hữu ích của rừng cây xoài.13. Ở Petavattu, 
câu chuyện số 259 một dịp Đức Phật đã nói rằng “ Thật đáng hổ thẹn nếu 
chúng ta chặt một cành của một thân cây mang lại cho ta bóng mát để ngồi 
hoặc ngủ dưới đó. ” 

CÂU HỎI Ở ĐÂY LÀ TẠI SAO CÁC LOÀI CÂY LẠI CÓ MỘT VỊ THẾ 
QUAN TRỌNG NHƯ VẬY TRONG ĐẠO PHẬT?

Cây Botany là một loài cây lưu niên có thân dài, có lá hoặc cành. Các cây 
này đóng một vai trò quan trọng trong việc làm giảm sự xói mòn của đất 
và điều hòa khí hậu. Các cây này hấp thụ CO2 từ không khí và lưu trữ một 
lượng lớn các-bon trong các thân lá của mình. Các cây này sau đó nhả ô-xy 
để cho các chúng sinh hít thở để sống. Các nhà khoa học tin tưởng rằng 
con người thải ra 90 tỷ tấn các-bon (hầu hết là các-bon đi-ô-xít) do việc 
đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch và thay đổi cảnh quan. Có khoảng 4 tỷ 
tấn lưu trữ trong không khí và khoảng 2 tỷ tấn tan vào biển cả. 3 tỷ tấn còn 
lại đi vào các hệ sinh thái nằm trên đất liền, nhưng cụ thể chìm vào đâu 
thì vẫn là một câu hỏi mở cho con người. Các khu rừng được coi là những 
ngân hàng lớn nhất của trái đất lưu trữ tất cả các loại các-bon phát thải vào 
không thông qua các quá trình tự nhiên và các hoạt động của con người. 
Rừng chiếm khoảng 30% diện tích bề mặt trái đất, trong khi chiếm tới 50% 
số lượng cây cối. Khoảng 45% lượng khí các-bon trên đất liền được lưu trữ 
trong các khu rừng.14 

Cây cối và các khu rừng là nơi ở cho rất nhiều loài động vật và thực vật. 
Các khu rừng nhiệt đới là một trong những môi trường sống có đa dạng 
sinh thái lớn nhất trên thế giới. Rễ cây có nhiệm vụ neo chặt thân cây với 
mặt đất, hút nước và các chất dinh dưỡng để chuyển đi khắp các bộ phận 
khác của cây, và để tạo ra sự tự vệ, duy trì sự sống của cây, tích trữ năng 
lượng và rất nhiều chức năng khác. Cây cối giúp ổn định đất đai, ngăn 

13.  Giáo sư, Tiến sỹ Bela Bhattacharya in her article ‘Hướng tiếp cận của Đạo 
Phật về khủng hoảng môi trường- Buddhist Approach to Environmental Crisis’ xuất 
bản trong “Hướng tiếp cận của Đạo Phật về khủng hoảng môi trường” – Tài liệu của 
Hội nghị UNDV nhân lễ kỷ niệm UNDV từ ngày 4 đến 6 tháng Năm 2552/2009, 
trang 210

14. Nguồn từ Internet
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không cho nước mưa chảy xối đi, giúp ngăn ngừa tình trạng sa mạc hóa, 
có vai trò điều hòa khí hậu và giúp duy trì cân bằng đa dạng sinh học và hệ 
sinh thái. Cây cối cũng có giá trị bảo tồn và mang lại những cảnh quan thú 
vị.  Cây cối có thể được trồng theo từng chủng loại riêng hoặc thành từng 
vùng bảo vệ. Cây cối mang tới bóng mát cho con người và động vật. Có 
thể trồng cây thành những vùng công viên dọc các đại lộ lớn hoặc dọc theo 
các con đường trong các thị trấn và cộng đồng. 

Do đó trong các tài liệu Phật học, có rất nhiều câu chuyện về sự hữu 
ích của cây cối. Nếu có thêm càng nhiều khu rừng và cây cối tự nhiên thì 
lượng CO2 trong khí quyển sẽ được thu lại và kết quả là năng lượng nhiệt 
do sự phản chiếu của bề mặt trái đất sẽ có khả năng quay trở lại vào vũ 
trụ và sẽ không có tình trạng nóng lên toàn cầu. Nếu không có tình trạng 
nóng lên toàn cầu thì sẽ có ít biến đổi khí hậu và khủng hoảng môi trường 
sẽ không xảy ra. Nhưng thực tế đây chỉ là một giấc mơ, bởi vì thay vì gia 
tăng số lượng rừng cây và cây cối, con người ngày nay đang làm thu hẹp 
dần diện tích rừng và cây cối vì thú vui của mình. Lời dạy của Đức Phật về 
lòng yêu thương với cây cỏ, các khu rừng, động vật nếu chúng ta thực hành 
thì chúng ta có thể cứu được trái đất khỏi các thảm họa tương lai. Nhưng 
sự ích kỷ của con người đang gia tăng tới mức độ chúng ta đang khai thác 
quá mức những nguồn tài nguyên thiên nhiên, không có lựa chọn nào khác 
chỉ dẫn đến tình trạng nóng lên của trái đất đưa đến biến đổi khí hậu phá 
hại toàn cầu. 

Vì vậy từ quan điểm của Đạo Phật, ta có thể kết luận rằng:

a) Cần có nhiều hơn nữa số loại cây cỏ, các khu rừng so với hiện nay và 
vì vậy trồng cây và phát triển rừng cần phải là ưu tiên cấp bách. 

b) Sự ích kỷ của con người được kiểm soát để không còn hiện tượng sa 
mạc hóa xảy ra và không phá hủy sự hài hòa của hệ sinh thái. 

c) Chúng ta cần phải có lòng yêu thương với tất cả các loài cây cỏ, khu 
rừng như Đức Phật đã dạy, mở rộng cốt tủy của đạo đức Đạo Phật tới mọi 
chúng sinh hữu tình (không chỉ giới hạn ở con người) và tới mọi vật không 
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có tri giác (bao gồm cả cây cỏ và đá sỏi),15

d) Chúng ta cần có kiến thức tốt về thuyết duyên khởi, ví dụ cứ mỗi 
nhân chúng ta gieo trồng sẽ có tác động hoặc theo như thuyết vật lý Niu-
tơn mỗi hành động đều có sự tương tác công bằng và đối ngược lại ta. 16

Các nước công nghiệp hóa cần phải có những hành động cụ thể ngay 
lập tức trong việc giảm phát thải khí CO2 để cứu trái đất khỏi các hiểm họa 
lớn hơn. Nhưng kể từ năm 1979 đến này đã có rất nhiều hội nghị của Liên 
hợp quốc và có rất nhiều chương trình hành động đã thất bại trong việc đạt 
được đồng thuận hoàn toàn giữa các quốc gia thành viên. Đây là cú sốc quá 
lớn và làm rất nản lòng tất cả mọi người dân trong việc giải quyết khủng 
hoảng về môi trường do con người gây ra. 

  

15. Giáo sư, Tiến sỹ Bikiran Prasad Barua trong bài viết “Hướng tiếp cận của 
Đạo Phật để vượt qua khủng hoảng môi trường- Buddist Approach to Overcome 
Environmental Crisis” trang 262-275 (bản tiếng Anh), 276- 289 ( bản tiếng Hàn 
Quốc) nhân dịp kỷ niệm WFB lần thứ 3: Diễn đàn Đạo Phật Thế giới- World 
Buddhist Business Forum từ ngày 11 đến 16 tháng Sáu, Phật lịch 2556 [ 2012]

16. Giáo sư, Tiến sỹ Bikiran Prasad Barua trong bài viết về “ Đạo Phật theo cách 
nhìn khoa học- Buddhism in the light of Science” trang 185-189 do Mahabodhi 
Society of India xuất bản trong cuốn “Đóng góp của Đạo Phật cho văn hóa thế 
giới và Văn minh nhân loại- Buddhism’s Contribution to the World Culture and 
Civilization” do Tiến sỹ Ananda Guruge và Tiến sỹ D. C. Ahir tại hội thảo tổ chức 
ngày 27-28 tháng Ba năm 1977 tổ chức tại Niu-đê-li, Ấn Độ.


