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1. GIỚI THIỆU

Đã đến lúc các quốc gia cần có những đánh giá kỹ lưỡng và hướng giải
pháp sử dụng nguồn năng lượng cho tương lai. Sự phát triển kinh tế
nhanh chóng và nhu cầu đầu tư vốn cố định to lớn trong việc hỗ trợ cơ sở
hạ tầng năng lượng đòi hỏi phải có những quyết định khéo léo trong một
thế giới có quá nhiều điều bấp bênh về khả năng cung cấp năng lượng
cụ thể cho tương lai. Những bấp bênh đó trải dài từ sự khan hiếm về vật
chất và địa lý chính trị cho đến chính sách biến đổi khí hậu. Ngay cả khi
có sự duy trì quan trọng và hiệu quả sử dụng cuối đi nữa thì vấn đề sử
dụng năng lượng toàn cầu có khả năng gia tăng gấp bốn lần vào cuối thế
kỷ 21 (GACGC, 2003).
Việt Nam đang đối mặt với tình huống khó khăn tương tự như nhiều
quốc gia khác - có một nhu cầu to lớn trong việc phát triển kinh tế nhanh
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chóng nhằm đem lại điều kiện vật chất và chất lượng cuộc sống cho mọi
người, song cũng có một ý thức mãnh liệt về trí tuệ để theo đuổi con
đường phát triển nền kinh tế ít khí thải carbon. Do đó, những chiến lược
quốc gia cần phải xem xét là rất quan trọng và đó là những quyết định hết
sức cấp thiết, không chỉ về hiệu quả sử dụng năng lượng, mà còn về sự
phác họa, sáng tạo của hệ thống sản xuất và cơ sở hạ tầng công nghiệp đô
thị với những ứng dụng lâu dài sâu rộng cho sự phát triển bền vững trong
tương lai.
Sử dụng năng lượng đóng vai trò tất yếu trong việc giúp xác định
tình trạng kinh tế (chẳng hạn khả năng đầu ra, năng lực sản xuất, tính
cạnh tranh, và an toàn kinh tế). Các yếu tố về chất lượng cuộc sống vật
chất là công cụ nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển thiên niên kỷ then chốt
(MDGs) như xóa bỏ nạn đói và nghèo khổ cũng như tạo công ăn việc làm
có phẩm giá và tạo ra của cải vật chất. Năng lượng cũng có những mắt
xích trực tiếp và rõ ràng đối với mục tiêu về môi trường bền vững MDG
(các tác động từ biến đổi khí hậu đến những mất mát của hệ sinh thái cho
đến việc thiết lập nguồn nước uống an toàn) căn cứ trên tầm quan trọng
của nó như là nguồn gây ô nhiễm và sự biến cải trong sử dụng đất đai. Tuy
nhiên, năng lượng cũng là một khả năng mạnh mẽ cho nhiều hình thức
biến đổi nền kinh tế xã hội để góp phần thành tựu các mục tiêu MDGs
khác - chẳng hạn, giáo dục phương pháp thiết lập điện, nạn tử vong trẻ em
và các tình trạng sức khỏe khác, thông tin và chuyển giao công nghệ cho
đối tác toàn cầu.
Thực sự, khái niệm về sử dụng năng lượng “bền vững” phù hợp với
việc hỗ trợ cho các MDGs khác nhau, vì các mục tiêu này đòi hỏi sự sử
dụng năng lượng để đáp ứng những nhu cầu vật chất căn bản theo cách
không làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, và sự sử dụng lợi ích
của chúng là cần thiết cho hạnh phúc của những người khác trong hiện
tại và tương lai (Tester et al., 2005). Đây là khái niệm về năng lượng bền
vững được theo đuổi. Việc bổ sung hệ thống năng lượng bền vững đòi hỏi
khả năng duy trì liên tục sử dụng năng lượng có thể giữ vững ở những
mức độ hạnh phúc cao, gồm đầy đủ các chuỗi tác động và các kết quả gia
tăng tác động đến điều kiện môi trường, kinh tế, xã hội của người dân
trong một quốc gia (và trên thế giới). Những hệ thống như thế sẽ có khả
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năng thỏa mãn một cách hiệu quả nhu cầu của con người theo ý nghĩa “chi
phí xã hội” chân thật. Vòng xoay của cuộc sống và những tác động chuỗi
cung cấp đầy đủ cần phải được thiết lập trong những mức độ đảm bảo tính
bất biến lâu dài của vốn tự nhiên (và đó là khả năng để thiên nhiên tiếp tục
cung cấp các sử dụng lợi ích thiết yếu cho hạnh phúc con người).
Một chuyển dịch năng lượng bền vững sẽ tất yếu đòi hỏi không chỉ các
kích cỡ về kỹ thuật và môi trường mà còn là một dãy yếu tố về chính trị
và văn hóa xã hội mạnh mẽ. Các phương diện bền vững về môi trường và
xã hội quan trọng như các mục tiêu và yếu tố quyết định.
Có rất ít tranh luận rằng sự sử dụng năng lượng hiện hành là bấp bênh
và không thể giữ vững để đảm bảo có được cuộc sống hạnh phúc lâu dài
cho đa số người dân trên thế giới. Nguồn carbon hóa thạch hiện nay cung
cấp khoảng 80% năng lượng thế giới (EIA, 2013), vẫn duy trì ở mức độ
vừa phải và sẵn có nhất cho hầu hết các quốc gia. Nhưng điều này lại vi
phạm bởi một chủ nhà cung cấp và những nghịch lý liên quan đến nhu
cầu, chẳng hạn như cung ứng tiềm năng tương lai (ví dụ, đỉnh điểm về
sản xuất dầu), những hạn chế về địa lý chính trị, các yếu tố khác về tiếp
cận, và khả năng lâu dài trong điều kiện ứng phó hoạch định đối với các
tác động phát thải khí nhà kính (GHG). Người ta có thể cho rằng, carbon
hóa thạch cũng đã tạo ra các xã hội dựa vào hệ thống kỹ thuật và vật lý,
phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ vật liệu đưa vào của năng lượng “cực
độ”. Chúng là các hệ thống can thiệp cao độ rất khó giữ vững, căn cứ vào
tính ì của chúng và bản chất cố định đòi hỏi các mức độ “chuyển hóa” xã
hội cao về vật chất và năng lượng. Tất cả các giải pháp năng lượng đều có
những mặt trái khó khăn của riêng chúng, mà những năng lượng carbon
hóa thạch này đã đưa đến mức độ rắc rối.
Phật giáo được khéo sắp đặt trong việc góp phần vào sự thẩm định
những gì là giải pháp năng lượng khả thi về nhu cầu lâu dài của nhân loại
(được thể hiện bởi nhiều trong số các tiêu chuẩn của MDG). Lập luận
chính trong bài nghiên cứu này là cung cấp cơ sở đúng đắn làm tiêu chuẩn
cho việc nhận dạng và đo lường sự sử dụng năng lượng “bền vững”.
Mục tiêu chính của bài nghiên cứu này là phác họa vai trò tiềm ẩn về
sự đóng góp quan điểm Phật giáo đối với việc thẩm định và hướng dẫn sử
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dụng năng lượng bền vững. Như chúng ta sẽ thấy, Phật giáo có thể giúp
ích trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, có lẽ, đóng góp chủ yếu là trí tuệ thực
tiễn được truyền dạy bởi các truyền thống Phật giáo, giúp cung cấp tiêu
chuẩn thực hiện quyết định hợp lí và đúng đắn trong những điều hết sức
phức tạp, liên quan đến việc thẩm định các phí tổn và lợi ích của năng
lượng, trong nhiều thể thức, công nghệ và ứng dụng khác nhau. Chúng tôi
đề xuất rằng trí tuệ thực tiễn của Phật giáo có một khung căn bản có thể
thực hiện được và đơn giản để thực hiện điều đó. Nó cần nhiều sự phát
triển, song nó chỉ rõ cho thấy sự nỗ lực thì xứng đáng và thời gian thì chín
muồi. Điều đó cho rằng tiếp cận tiêu biểu của sự phân tích tài chính (ngay
cả khi bị khuếch trương bởi sự bao hàm liên kết thị trường của nhiều kết
quả dư thừa) thì không thể bàn thảo trong sự xem xét này.
Ngoài ra, quan điểm thế giới của Phật giáo có thể cho biết cái hiểu cần
thẩm định cái tính năng của sự vận hành nền kinh tế, liên hệ đến những
mục tiêu chân thật của nó (với năng lượng làm thành phần then chốt cho
sự vận hành này). Do đó, nó có thể giúp đảm bảo mục tiêu chú trọng được
làm rõ và phù hợp. Một vai trò then chốt đối với tri thức thực nghiệm phù
hợp nhằm đánh giá những nhu cầu/ham muốn thúc đẩy nền kinh tế (và
tính xác thực của nó đối với những kết quả lành mạnh được đoán định
trước). Kamma-vipaka là chủ đề riêng biệt xuyên suốt cuộc bàn thảo này.
2. NHỮNG TIẾP CẬN HIỆN NAY ĐỐI VỚI VIỆC THẨM ĐỊNH SỰ
CHỌN LỰA NGUỒN NĂNG LƯỢNG

Diễn tiến thẩm định nguồn năng lượng là lĩnh vực rộng lớn, vô định. Tiến
trình này thường dành cho những dự án mang tính cộng đồng hay ít nhất
là những chọn lựa nguồn năng lượng chính yếu tùy thuộc vào quy định
có ý nghĩa. Năng lượng là khái niệm khó hiểu với nhiều sắc thái diện mạo
trong việc đo lường liên quan đến nhiều mức độ thay đổi các khía cạnh
liên hệ đến lợi ích sử dụng (với những chọn lựa, ứng dụng cũng như hiệu
xuất khác nhau hay lợi ích đối với công việc).
Tiến trình thực hiện quyết định tiêu biểu chính yếu liên quan đến mong
ước chọn lựa có nên tiếp tục dự án hay chọn các giải pháp khác, là dựa
trên sự đo lường và so sánh lợi tức bình quân đối với chi phí bình quân cho
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những chi phí vốn ban đầu, phí vận hành, bảo trì, và phí xăng dầu. Các chi
phí năng lượng bình quân được so sánh với giá điện được tạo ra từ nguồn
năng lượng cụ thể sao cho thời gian thực hiện dự án không bị lỗ (Tester et
al., 2005). Tiêu chuẩn hướng dẫn chủ yếu thường để tăng tối đa sự hoàn
trả lại mức tiêu dùng thực một cách thích đáng trong hiện tại của các cá
nhân, dựa trên chi phí và lợi ích riêng (để cho phần hoàn trả lớn hơn mức
giá trị tối thiểu chẳng hạn như đối với trái phiếu nhà nước).
Chi phí vòng đời là hình thức chủ yếu của kỹ thuật đánh giá kinh tế và
phân tích dự án. Trong phương pháp này, tất cả các chi phí thường được
giảm giá và đạt đến giá trị NPV như ngày nay.
Khi sự thẩm định năng lượng bị giới hạn đối với những chi phí và lợi
ích riêng tư thì việc phân tích tài chính được triển khai để xác định chi phí
và lợi ích do bên làm dự án đảm nhiệm. Những tiếp cận thẩm định kinh tế
năng lượng đang tồn tại bao gồm giá trị thực hiện, tỉ lệ hoàn vốn nội bộ,
lợi tức đầu tư và tỉ lệ số nợ dịch vụ chung. Những phương thức tạo lợi tức
đầu tư đơn giản ước định bao lâu mới lấy lại được chi phí đầu tư ban đầu
(thường trung bình từ 3 đến 4 năm). Những tiếp cận này có thể đã hoặc
chưa bao gồm chiết khấu. Khi chiết khấu được sử dụng thì giá trị thực
hiện có (NPV) của những lợi ích và chi phí cá nhân chính là chìa khóa
ước tính thu nhập và chi phí trong tương lai. Chi phí tồn tại là hình thức
chính yếu của việc thẩm định kinh tế kỹ thuật hay phân tích dự án. Trong
tiếp cận này, tất cả các chi phí thường được giảm xuống và gom lại thành
giá trị thực có hiện nay.
Tuy nhiên, rõ ràng rằng các quyết định tùy chọn năng lượng to lớn
thường có những tác động quan trọng và lâu dài đối với xã hội, vượt trên
cả các cá nhân kinh tế trực tiếp tham gia, quá trình đánh giá mở rộng phân
tích chương trình trong hoạch định chính sách năng lượng (mở rộng hơn
nhiều các bên liên quan).
Do vậy, để phân tích đầy đủ, bước tiếp theo là phân tích chi phí – lợi
ích xã hội, nơi mà các chi phí xã hội và lợi ích được đánh giá hơn lợi
nhuận tư nhân (Gorter và Just , 2010). Chi phí và lợi ích xã hội bao gồm
chi phí và lợi ích cá nhân cũng như hiệu ứng được gọi là “các yếu tố bên
ngoài”. Yếu tố bên ngoài là những tác động ảnh hưởng đến phúc lợi của
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người dân nhưng không được coi là trực tiếp trong quyết định sử dụng cái
gì đó (trong sản xuất, tiêu thụ), mà thường dựa trên các yếu tố cung cầu,
thiết lập giá cả và mức độ sử dụng tài nguyên. Chúng cũng có thể được
xem như “hậu quả không được tường thuật”. Chúng là những chi phí (và
lợi ích) phát sinh từ xã hội nói chung, thông qua những thay đổi trong
môi trường tự nhiên, trái ngược với chi phí dự án và các khoản thu phải
đối mặt bởi nhà phát triển dự án. Lý tưởng là, chúng được đánh giá trên
căn bản chu kỳ cuộc sống. Ví dụ các nguồn chính của tác động tiêu cực
bên ngoài từ việc sử dụng năng lượng bao gồm nhiệt thải, hiệu ứng đảo
nhiệt đô thị, bức xạ điện từ, tiếng ồn, chất rắn, chất lỏng, khí thải, ô nhiễm
không khí trong nhà, cạn kiệt tài nguyên, đặc biệt là đối với các nguồn
không tái tạo, bức xạ ion hóa, thẩm mỹ, ô nhiễm không khí bên trong,
xung đột, căng thẳng quân sự, rối loạn cộng đồng, giãn nở đô thị. Một tài
liệu tham khảo chi tiết về các yếu tố ngoại tại kết hợp với năng lượng có
thể được tìm thấy trong Bickel và Friedrich (2005).
Có một sự công nhận ngày càng tăng về tầm quan trọng của yếu tố
bên ngoài liên quan đến năng lượng, sự cần thiết để đưa chúng vào các
đánh giá những liên kết phúc lợi kinh tế cộng đồng thực và tính bền vững
của các lựa chọn nguồn năng lượng cho xã hội (Markandya et al., 2010).
Hiện nay nhiều yếu tố bên ngoài cũng thường được gộp (hoặc “nằm”)
trong việc đánh giá cá nhân về các dự án năng lượng căn cứ vào quy định,
thuế và luật tăng thêm, đòi hỏi biện pháp bảo vệ môi trường bởi các nhà
phát triển năng lượng (ví dụ, tháp làm mát cho máy phát điện Rankine
theo kiểu và ngăn xếp lọc khí cho các nhà máy điện đốt than). Điều đó
nói rằng, việc mô tả chính xác, toàn diện các tác động bên ngoài, và việc
lưu hành tiền tệ của chúng thông qua kỹ thuật đánh giá kinh tế là vấn đề
khó khăn. Khó khăn của ngoại lượng bao gồm các tác dụng kết hợp, quy
mô thời gian, kết quả phản ứng liều lượng-hành động không rõ ràng nằm
trong số rất nhiều thách thức khác. Việc đánh giá kinh tế của các yếu tố
ngoại tại sử dụng kỹ thuật như hiện hữu, thay thế, và các thị trường mang
tính giả thuyết giới thiệu một loạt vấn đề bổ sung. Có nhiều tài liệu phong
phú về những vấn đề này và không thể khảo sát chúng ở đây.1
Tuy nhiên, nỗ lực có hệ thống nhắm vào việc xác định và định lượng
1. For example, see Polasky and Binder (2012).
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(bao gồm định giá nếu có thể) được xem là thích hợp để lờ đi những hiệu
ứng như vậy. Bước đầu tiên của việc phân tích các yếu tố ngoại tại là
nhằm xác định và đo lường đầy đủ các tác động đang có (về mặt lý sinh
và xã hội), liên kết chúng với các hoạt động kinh tế cụ thể. Nó liên quan
đến nghiên cứu liên ngành từ các ngành khoa học xã hội và lý sinh thích
ứng, cung cấp thông tin có giá trị cho việc thiết lập chuỗi tác động kinh tế/
tự nhiên-xã hội then chốt cần thiết cho chiến lược phát triển bền vững hiệu
quả vượt trội so với những nỗ lực định giá tiền tệ đang diễn tiến.
Các yếu tố bên ngoài, hoặc lợi ích và chi phí bên ngoài việc lựa chọn
năng lượng khác nhau thay đổi to lớn phù hợp với tính chất lý sinh của
chúng; các công nghệ sản xuất, điện năng và một loạt yếu tố định tính như
tái sử dụng, sự tin cậy, tính hữu ích của năng lượng sản xuất cho các quy
trình và chức năng cụ thể.
Mặt khác, từ cái nhìn kỹ thuật hơn, việc sử dụng năng lượng có thể
được đánh giá bằng phương pháp tính toán năng lượng, chẳng hạn như
sự đo lường “năng lượng trả lại năng lượng đầu tư” (EROI). Cách tiếp
cận này đánh giá các dự án năng lượng bằng đồng tiền của chính nó, và
liên quan đến việc so sánh chu kỳ cuộc sống giữa đầu vào năng lượng
cho một dự án đến tất cả các giai đoạn (bao gồm xây dựng, vận hành, tiếp
nhiên liệu và ngừng hoạt động) với đầu ra hữu dụng thực của năng lượng.
Khái niệm Eori cũng có nhiều thiếu sót về chỉ số phát triển bền vững đối
với việc thực hiện quyết định. Hạn chế chính bao gồm việc thiếu cách
thức chân thật để kết hợp các hiệu ứng ngoại tại. Chính những khác biệt
đó trong phạm vi, tầm mức của chi phí xã hội mà lợi ích của các hình
thức năng lượng khác nhau được bó lại thành tổng đơn vị đo lường tổng
năng lượng.
3. PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG – NỀN TẢNG TỪ CÁI NHÌN
CỦA ĐẠO PHẬT

Có sự chấp nhận rộng rãi và lớn mạnh về nhu cầu cần phân tích các yếu
tố ngoại tại, phương pháp tiếp cận hệ thống, đánh giá cách sử dụng tài
nguyên bền vững - đặc biệt đối với ảnh hưởng cốt lõi phổ biến và sâu rộng
của hệ thống năng lượng rộng lớn.
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Tuy nhiên, chúng tôi bắt đầu thảo luận chính từ chi phí lợi ích xã hội
và phương pháp tính toán năng lượng đơn giản, chỉ riêng EROI là không
đủ đối với công việc thực hiện quyết định hiệu quả kinh tế năng lượng
(Stiglitz et al., 2010).
Để chỉ ra cách Phật giáo có thể hòa nhập, nâng cao phương pháp tiếp
cận đánh giá tính bền vững hiện đại và cung cấp hướng dẫn thực hiện
quyết định hiệu quả hơn, chúng tôi xây dựng dựa trên một trong những
khung giải quyết vấn đề chủ yếu - phương pháp tiếp cận DPSIR.
Khung DPSIR, được phát triển bởi Cơ quan Môi trường châu Âu,
lấy quan điểm liên ngành và phân tích hệ thống. Chủ đề môi trường
thường được phân tích như một loạt các bước riêng biệt (D-P-S-I-R).
Ví dụ, biến đổi khí hậu được phân tích như hoạt động kinh tế (yếu tố
xã hội cơ bản) cấu thành những động lực (D) áp dụng các dòng chảy
vật chất, năng lượng (khí thải nhà kính) và những áp lực khác vào môi
trường (P). Lần lượt, chúng tạo ra sự thay đổi đối với môi trường (ví
dụ thay đổi nồng độ khí nhà kính trong khí quyển, thay đổi nhiệt độ
trung bình) dẫn đến tác động đối với xã hội (ví dụ mất sản lượng nông
nghiệp; tác động lũ lụt). Những tác động ngoài ý muốn này (thường
là tác động ngoại tại) có thể phát ra phản ứng xã hội (R) thông qua
chính sách và hành động khác, nhằm thay đổi các tác động đang bắt
đầu tăng lên (hoặc, trên bề mặt hơn, làm thay đổi áp lực và tình trạng
khác). Yếu tố bên ngoài nổi trội trong khung DPSIR vì chúng bao
gồm rất nhiều mối liên kết quan trọng trong mối liên hệ D => P = > S
=> I. Phản ứng thích hợp đối với các yếu tố bên ngoài về môi trường,
xã hội, kinh tế được bao gồm trong bộ phận “các phản ứng” (R) của
bộ khung này.
Mô hình DPSIR được chấp nhận bởi đa số quốc gia thuộc cộng đồng
Châu Âu như là cách tốt nhất để cấu trúc thông tin liên quan đến vấn đề
môi trường cụ thể nhằm nêu ra những nguyên nhân còn tồn tại, hậu quả,
phản ứng, khuynh hướng hiệu quả và mối quan hệ năng động giữa các
thành phần này (Pillman, 2002). Bởi vì mô hình DPSIR không có cách
tiếp cận hệ thống đối với phân tích các tác động của nó, chúng tôi đã kết
hợp nó với một phiên bản mở rộng của quy trình IPAT nổi tiếng được sử
dụng để phá vỡ áp lực tác động môi trường (I) vào các nguồn quan trọng
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như dân số, sự phong phú (mức sản lượng) và cường độ môi trường của
đầu ra.2
Tuy nhiên, trong quy trình IPAT đơn giản, không T cũng không A, có
thể giúp chúng ta có được thông tin quan trọng và hữu ích nhất đối với
những phản ứng chiến lược, hiểu biết khoa học đối với những vấn đề môi
trường cụ thể. Nó thực sự quan trọng để biết và đo lường (1) bản chất,
thành phần tiêu thụ hoặc sản xuất trong gói sản lượng tổng thể và, (2) tác
động môi trường liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ trên một đơn vị
(thường cho mỗi $) của mỗi loại hoạt động kinh tế cụ thể, hàng hóa hay
dịch vụ. Do đó, chúng tôi phân tách phần “công nghệ” (T) của quy trình
IPAT gốc thành:
N bản chất, hoặc mô hình tiêu thụ và sản xuất,
l
T quan hệ công nghệ-môi trường đối với từng loại sản xuất hoặc
tiêu thụ cụ thể.
l

Có ít nhất ba kích cỡ đối với những đóng góp Phật giáo nhằm tăng
cường mô hình DPSIR như một dụng cụ hướng dẫn đánh giá tính bền
vững của năng lượng, và các vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên quan
trọng khác. Một khía cạnh quan trọng, sớm được thảo luận chi tiết, xây
dựng dựa trên các kết nối mạnh mẽ giữa yếu tố bên ngoài và ý niệm
về tính chất liên kết của Phật giáo, kiến thức về nhân quả nghiệp báo
(kamma-vipaka)
Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng có 2 khía cạnh khác từ Phật giáo làm
phong phú thêm tiện ích tiềm năng của khung phân tích DPSIR. Khả năng
của nó là cơ sở phân tích hiệu quả giúp đạt được viễn cảnh năng lượng bền
vững cho nền kinh tế trong tương lai.
Thứ nhất, thế giới quan Phật giáo sẽ liên quan đến sự kết hợp các giá
trị, niềm tin và khía cạnh đạo đức vào mô hình DPSIR. Đó là ảnh hưởng
của chúng làm động lực đằng sau kết quả của hành vi (sự phát triển xã
hội và kinh tế chung), tạo ra áp lực môi trường đằng sau sự thay đổi khí
hậu. Hơn nữa, chúng ta cần xác định làm thế nào để liên kết DPSIR đến
2. The IPAT or Master equation” was developed by Ehrlich and Holdren (1972)
and Commoner (1971).
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các mục tiêu xã hội thực sự nhằm đem lại an lạc. Những ảnh hưởng quan
trọng vào hạnh phúc được mô tả như truyền thống, nếu bất đồng, liên kết
với toàn bộ sự thịnh vượng (GDP bình quân đầu người), cũng như những
tác động phúc lợi của (1) bản chất và mức độ các loại tiêu thụ cụ thể, (2)
chất lượng môi trường, cuối cùng, (3) từ bản chất mục tiêu, mong muốn,
kỳ vọng về kết quả cuộc sống và hoạt động. Việc bổ sung hai khía cạnh
quan trọng này (niềm tin, giá trị, và các liên kết chính đối với hạnh phúc
thực sự) là nền tảng cho quan điểm lấy cảm hứng từ Phật giáo. Chúng
được thêm vào mô hình DPSIR cơ bản trong hình 1. Chúng ta không thể
khám phá các liên kết mở rộng giữa lý thuyết về phúc lợi kinh tế và sự
giải thoát Phật giáo khỏi khổ đau ở đây.3 Tuy nhiên, phần mở rộng này bao
gồm các động cơ và ảnh hưởng đối với hạnh phúc; cung cấp cơ sở hoàn
chỉnh hơn nhiều để đánh giá hiệu quả các tùy chọn năng lượng bền vững.

Hình 1: Khung mở rộng cho đánh giá tính bền vững – Kết hợp trí tuệ Phật
giáo với phương pháp tiếp cận DPSIR

Khái niệm phụ thuộc lẫn nhau phổ biến là nền tảng cho việc phân tích
tác động đầy đủ (ngoại tại) và Phật giáo. Cả hai đều tìm kiếm sự phân
3. See Daniels (2007) for more extended discussion on the Buddhist perspectives
such as the Four Noble Truths and their profound implications for achieving
sustainability and true gains in well-being.
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tích và giải pháp trong hiểu biết về mạng lưới quan hệ này. Phật giáo luật
duyên khởi giải thích cách tất cả kết quả (vipaka) của lời nói, hành động
hoặc thân thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân hay hành động có động
năng (nghiệp). Lần lượt, những nguyên nhân này phát sinh từ các vipaka
khác và hiện tượng chấm dứt khi các điều kiện trước thay đổi. Đây là cơ
sở của luật nhân quả-nghiệp báo có thêm khía cạnh chất lượng bằng cách
xác định hành động thiếu hiểu biết với sự “bất thiện” hay ý định xấu, sẽ
dẫn đến kết quả bất lợi trong lĩnh vực (xã hội, tự nhiên và trở lại tự thân).
“Sự thiện xảo” được đo bằng mức độ thèm muốn, tham lam, ảo tưởng
hoặc ác cảm thể hiện trong các động cơ căn bản và mục đích của hành
động ban đầu (Attwood 2003).
Đối với Phật giáo và phân tích tính bền vững, những khái niệm chia sẻ
này nêu ra tầm quan trọng của sự hiểu biết, phản ảnh cẩn thận hậu quả lâu
dài đầy đủ (trong Phật giáo, mục đích đằng sau) của các hoạt động kinh tế
và nhân văn khác. Quan sát này là khía cạnh cơ bản của hầu hết hiệp lực
liên quan giữa Phật giáo và tính bền vững.
Liên quan đến sự thật thứ 2, tương nhập và duyên khởi là những giáo
lý Phật giáo chính yếu giúp giải thích nguồn gốc cơ bản của tính không
bền vững từ việc sử dụng năng lượng. Trong thế giới quan Phật giáo, có
một “hệ sinh thái” phổ quát và cộng sinh, hoặc mạng lưới mối quan hệ
nhân quả giữa các hiện tượng phổ quát. Sự can thiệp từ một nguồn gốc
“bất thiện”, gây tổn hại hoặc bạo lực, sẽ phát ra thông qua mạng lưới tồn
tại và trở lại tác động tiêu cực vào nguồn đó (Yeh, 2006). Trong ý nghĩa
này, “phúc lợi” của tất cả hiện tượng bên ngoài một cá nhân trực tiếp ảnh
hưởng đến phúc lợi của chính họ. Lợi ích trở nên phù hợp với sự không
ích kỷ. Lòng từ bi, trí tuệ và tình thương trở thành chuẩn mực đạo đức
hợp lý cho sự lựa chọn, hành vi và áp dụng qua toàn bộ mối quan hệ xã
hội của con người, mối quan hệ giữa bản thân và tự nhiên (Batchelor và
Brown, 1992).
Căn cứ vào tính ưu việt của sự tương tức, điều trở nên cấp thiết phải
xem xét cẩn thận các phương tiện và những tác động liên quan đến việc
theo đuổi hạnh phúc. Nếu quá trình này liên quan đến mức độ cao của sự
can thiệp và sự xáo trộn từ nguồn ban đầu (một đặc tính phụ thuộc nhiên
liệu hóa thạch), thì mạng lưới mối quan hệ nhân quả giữa ba lĩnh vực sẽ có
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những hậu quả tiêu cực ngoài mong đợi cho hạnh phúc của những người
có chủ ý. Điều này rõ ràng với sự thay đổi khí hậu gây rắc rối, sự thiếu
vững bền của cơ sở hạ tầng, và xung đột chính trị hiện đang đối mặt với
nền kinh tế thế giới dựa trên khí carbonic hiện nay. Tính tương tức nhạy
cảm đó báo trước trí tuệ tự thân của Phật giáo ủng hộ con đường “Trung
Đạo” với sự chú trọng kỹ lưỡng vào sự điều độ, đáp ứng nhu cầu hạnh
phúc chân thật bằng cách can thiệp tối thiểu và không bạo lực.
Tứ Diệu Đế cùng với tính chất nội kết của thực tại cung cấp nền tảng
trí tuệ then chốt. Việc thực hiện là tối đa hóa thịnh vượng, kết quả lấy ra
từ các loại hoạt động kinh tế (N) với mức độ cao của tác động môi trường
xã hội; tự nhiên (T) sẽ không đóng lại khoảng cách giữa khao khát và thỏa
mãn. Hơn nữa, những hành vi này tạo thêm tác động phúc lợi tiêu cực đến
con người thông qua yếu tố tác động (I) trong mô hình DPSIR. Tương tự,
bất mãn sẽ làm trầm trọng thêm bởi hệ thống giá trị, nơi mà mục tiêu và
kỳ vọng được đoán định không chính xác dựa trên ý tưởng rằng hạnh phúc
là hoạt động tiêu thụ ngày càng gia tăng.
Thật không may, nền kinh tế tiêu dùng nhiên liệu hóa thạch đều có tất
cả những đặc điểm này. Trong Phật giáo, dòng chảy vật chất, năng lượng,
chất thải con người gây xáo trộn mạng lưới nhân quả; sự phớt lờ chúng
trong việc đánh giá hậu quả của sự lựa chọn và mức độ hoạt động kinh tế
sẽ gây nguy hiểm cho kết quả phúc lợi được dự tính.
4. ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG DỰA TRÊN NHÂN QUẢ
NGHIỆP BÁO

Trong quá khứ, đánh giá tính bền vững của việc sử dụng năng lượng thì ít
ỏi theo cách hướng dẫn cụ thể. Ở đây, chúng tôi đề nghị tiêu chí hiệu quả
để đánh giá tính bền vững của lĩnh vực quan trọng cấp thiết này về hành
động con người, theo hình thức của chỉ số “nhân quả - nghiệp báo”. Chiếu
theo thế giới quan Phật giáo và mục tiêu hài hòa sử dụng năng lượng về
tác động của nó từ bên ngoài, tiêu chí đánh giá tính bền vững này sẽ được
dùng để xác định hiệu quả can thiệp tối thiểu hay mức độ xáo trộn như các
chỉ số ảnh hưởng của tùy chọn năng lượng lên hạnh phúc thực. Mục đích
nhằm tìm kiếm các lựa chọn (các công nghệ liên quan và các mô hình sử
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dụng) với toàn bộ chi phí cuộc đời thấp nhất (bao gồm chuỗi cung ứng và
những kết quả đang gia tăng) hoặc lựa chọn ít hại nhất (có lẽ trên mỗi đơn
vị hạnh phúc). Điều này đòi hỏi kiến thức về cách ứng dụng năng lượng
đang đóng góp trực tiếp đến hạnh phúc trong việc cung cấp hàng hóa và
dịch vụ. Tập trung vào tổng số sử dụng năng lượng trong việc đem lại
phúc lợi (chứ không chỉ là đơn vị năng lượng hữu ích) làm cho cách tiếp
cận này tuân theo hiệu quả tiêu thụ và kiểm tra lại mối quan hệ giữa tiêu
thụ - hạnh phúc.
Tính chất phức tạp và khó dự báo của tác động bên ngoài trong hành
động => liều lượng => quan hệ phản ứng (D-P-S-I), do đó mức độ cao của
sự bấp bênh liên quan đến những tác động cung cấp cơ sở vững chắc cho
thước đo đơn giản như giảm thiểu sự xáo trộn. Chúng ta đã thảo luận, tác
dụng kết hợp, thay đổi vị trí địa lý, ảnh hưởng nhiễu và tính chất lâu dài
của các hiệu ứng có khả năng tạo ra tính phức tạp gần như khó chữa liên
quan đến yếu tố bên ngoài thuộc sinh lý, xã hội và tiền tệ. Trí tuệ thực tế
và quy tắc can thiệp tối thiểu cơ bản của quan điểm Phật giáo cũng có thể
cung cấp sự thay thế hiệu quả, để thông báo việc thực hiện quyết định liên
quan đến các dạng năng lượng, các loại công nghệ, các mức độ sử dụng
và sự kết hợp giữa tiêu thụ với sản xuất.
Khái niệm về trí tuệ thực tế có nhiều ý nghĩa nhưng nó được triển khai
ở đây như là phronesis. Điều này điển hình được xem là khả năng đạo đức
để đánh giá hoặc thẩm định một cách hiệu quả (“một cách khôn ngoan”)
kết quả “thiện” (“sống tốt hơn”) và làm thế nào có thể đạt được chúng.
Bản chất độc đáo của nó trong việc tích hợp thực tế và nguyên tắc, tuy
nhiên, xuất phát từ sự kết hợp của một số tính năng:
1. quá trình đề ra quyết định không phải là một trong những tính toán
nhân quả chính xác và những quy luật vũ trụ mà nó có tính cách thảo luận.
2. được hướng dẫn mạnh mẽ các kích cỡ luân lý đòi hỏi giá trị và đạo
đức để đánh giá kết quả (và cho các phương tiện)
3. liên quan đến đánh giá diễn giải thận trọng phù hợp với tính phức
tạp, không chắc chắn, và bối cảnh duy nhất đòi hỏi
4. phản ánh phân tích quan trọng, xem xét các hệ thống tri thức nhận
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thức, thực hành xã hội, kỹ thuật, và các kết quả hành động
(Kinsella 2012; Schram 2012)
Mô tả này tương tự với Billsberry và Blink (2010, p.173), nơi trí tuệ
thực tế “liên hệ đến kiến thức thực nghiệm, phụ thuộc bối cảnh và định
hướng theo đạo đức, chú trọng vào đánh giá dựa trên giá trị”.
Trí tuệ thực tế liên quan đến việc đánh giá các loại hành động thực
tế, các phương tiện và các cấp độ với sự thận trọng, hoặc mối quan tâm
đầy đủ, hoặc cảnh báo đối với sự phản hồi (và môi trường liên quan) đạo
đức hay xã hội vì lợi ích chung (lợi ích xã hội chung, chứ không phải chỉ
đơn giản là cá nhân tham gia trực tiếp hành động đang được nghiên cứu)
(Lenssen và cộng sự 2012). Phản ánh nhấn mạnh tính liên kết của Phật
giáo và việc xem xét đầy đủ các yếu tố bên ngoài khi phân tích tính bền
vững. Quan điểm của trí tuệ thực tiễn này nhấn mạnh rằng mối quan tâm
về kết quả đối với hạnh phúc của người khác là quan trọng cho lợi ích của
chính mình.
Trong khi bí quyết về kỹ thuật, luật phổ quát, các cơ chế phương tiện
và nhận thức hẹp không phải là trung tâm. Khái niệm về trí tuệ thực tiễn
nhìn chung phù hợp với vai trò quan trọng của việc sử dụng kinh nghiệm
dựa trên bối cảnh, lịch sử và kiến thức cho các phán đoán khôn ngoan.
Phương pháp tiếp cận phronetic có sự thích ứng rõ ràng đến mạng lưới
sinh thái phức tạp của các mối quan hệ con người-tự nhiên, vì chúng ta
không thể mong đợi để biết chính xác cách các bộ phận được kết nối và
hiệu ứng đầy đủ của quyết định liên quan đến năng lượng.
Căn cứ vào tính liên kết sâu sắc, các khái niệm liên quan về hạnh phúc
tương quan, cả Phật giáo và phân tích tính bền vững tác động đầy đủ
đều chia sẻ kết luận rằng: những đánh giá về “tính thiện” của hành động
có thể không tránh khỏi sự phức tạp và không chắc chắn. Cách tốt nhất
là phải tuân theo quy tắc đơn giản - giảm thiểu sự can thiệp vào (hoặc
“gián đoạn”, “tác hại” hay “bạo lực” với) thế giới xã hội và tự nhiên.
Trong cách tiếp cận phân tích tính bền vững mới (chẳng hạn như kỹ thuật
SEMM), đây là biểu hiện như sự giảm thiểu số lượng vật liệu đưa vào
hoặc sự trao đổi chất sinh lý của xã hội, các hiệu ứng tiêu cực khác chảy
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vào chuỗi nhân quả qua không gian và thời gian.
Do đó, một tiếp cận nhân quả-nghiệp báo đối với năng lượng bền vững
giúp nhấn mạnh và khích lệ nghiên cứu, phát triển chính sách chiến lược
quốc gia liên quan đến năng lượng và nguồn tài nguyên môi trường then
chốt khác. Nó sẽ cung cấp những hiểu biết hữu ích trong việc kết hợp với
các kỹ thuật phân tích bền vững liên quan để tạo ra hệ thống kinh tế ít
độc hại hơn, tử tế hơn. Việc thúc đẩy nguồn năng lượng sạch và “mô hình
kinh tế-kỹ thuật xanh” chú trọng vào sự tiết kiệm vật chất và năng lượng
thông qua công nghệ thông tin. Truyền thông sẽ thích ứng tốt với phương
pháp này.
Mặc dù là một thành phần thực nghiệm mạnh mẽ, con đường Phật giáo
chủ yếu dựa vào những giải thích siêu hình vẫn phải đối mặt với thái độ
hoài nghi đáng kể trong khung khoa học, và phân tích kinh tế thực chứng
hướng dẫn rất nhiều quyết định trong nền kinh tế thị trường toàn cầu. Giáo
lý đó, đạo Phật có một khía cạnh thực nghiệm được đánh dấu bằng niềm
tin của mình trong việc phát triển sự hiểu biết kinh nghiệm về bản chất của
hành động tạo nghiệp và nghiệp quả (Kalupahana 1976).
Có một loạt kỹ thuật tương đối mới từ khoa học bền vững cung cấp
một cách tiếp cận tương thích cao. Cơ sở tri thức giúp chứng minh hướng
dẫn trí tuệ thực tiễn tiềm ẩn trong các nguyên tắc Phật giáo đối với hành
động như can thiệp tối thiểu, điều độ, không gây tổn hại, lòng từ (karuna),
bi (metta), và hỷ (mudita).
Thật vậy, đã có sự lớn mạnh trong quan điểm toàn diện, hữu cơ trong
mối quan hệ con người - thiên nhiên và sự cần thiết phải “sinh thái hóa”
hệ thống kinh tế. Một trong những sự tái sinh toàn diện gần đây nhất
của khung tổng hợp và kết hợp này là sử dụng lý thuyết, thực nghiệm,
chính sách gắn liền với mô tả các hoạt động xã hội và nền kinh tế của
nó trong điều kiện “sự trao đổi chất”. Sự trao đổi chất kinh tế xã hội bao
gồm mạng lưới hoặc “lưu thông” các dòng chảy vật lý của vật chất và
năng lượng (đầu vào và đầu ra chất thải), giữa thiên nhiên và nền kinh tế,
những biến đổi và tích lũy các dòng chảy này cho việc sản xuất và tiêu
thụ của con người.
Kỹ thuật này bao gồm các công cụ liên quan như đánh giá vòng sống,
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phân tích dòng chảy vật chất và năng lượng, dấu chân sinh thái, bảng vàora môi trường (xem Daniels và Moore (2001), Daniels (2002) và Wiedman
et al., (2011) ). Chúng được phát triển nhanh chóng về mặt ứng dụng, sự
tinh tế, sự bao phủ tác động toàn cầu, và tích hợp phương pháp luận. Về
cơ bản, “sự trao đổi chất chuyển hóa bản đồ kinh tế xã hội” hoặc phương
pháp SEMM chia sẻ mục tiêu đo lường “sắp đặt” nguồn và dòng chảy sinh
lý khác, các kết quả tác động xã hội thường xuyên, về tiêu thụ và sản xuất.
Nền kinh tế là một thực thể phức tạp liên quan mật thiết với nhau; hàng
hóa cụ thể, dịch vụ, các ngành và hoạt động kinh tế khác không thể được
xem xét trong sự cô lập. Tiền đề cơ bản là mọi hành động dẫn đến tập hợp
các “gợn sóng” thông qua (gia tăng toàn cầu) nền kinh tế dẫn đến những
tác động vượt ra ngoài không gian và thời gian hạn chế ban đầu của nó.
Điểm tương đồng giữa đo lường tác động của yếu tố bên ngoài, kiến thức
và sự lưu tâm đến luật nhân quả - nghiệp báo, là hiển nhiên và rõ ràng.
Mỗi phương pháp SEMM có nhấn mạnh riêng của nó. Ví dụ, phiên bản
Eurostat phân tích dòng nguyên liệu tập trung vào mức độ “gián đoạn”
của xã hội về dòng chảy (trong đơn vị khối lượng) của vật liệu rời như
sinh khối, năng lượng khoáng chất và nước. Tuy nhiên, tất cả đều chia sẻ
một quan tâm mạnh mẽ trong việc phân tích mức độ hệ thống và đánh giá
tác động bền vững đầy đủ các động lực kinh tế xã hội, chẳng hạn như mức
độ, loại hình sản xuất và tiêu thụ (tức A.N trong quy trình IPANT).
Nền kinh tế lấy cảm hứng từ Phật giáo và bộ công cụ phát triển bền
vững nhắm vào việc phân tích, giảm thiểu sự biến dưỡng của xã hội, chia
sẻ các căn bản tương tự trong điều kiện nhận thức của chúng về mối quan
hệ giữa con người, xã hội và thiên nhiên/vũ trụ. Chủ đề trung tâm là sự
liên kết và vai trò đồng thời của những tác động bên ngoài vượt qua các
bên khởi đầu hoặc thực hiện. Nó đòi hỏi con người phải “tiếp thu” để hoạt
động thị trường, phi thị trường, lựa chọn có tính toán đầy đủ sự ảnh hưởng
mở rộng về ý định, và hành động trên ba lĩnh vực đan xen sự tồn tại của
con người (bản thân cá nhân họ, cộng đồng và thế giới tự nhiên).
Thông thường, nhiều SEMMS tập trung vào yếu tố bên ngoài kết nối
với sự đo lường dòng chảy nền kinh tế sinh lý qua
(a) tất cả các giai đoạn của dòng chảy năng lượng - thăm dò, sản xuất,
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thu hoạch, chuẩn bị, vận chuyển- lưu trữ, xử lý thêm, làm sạch; sử dụng,
thu hồi, chất thải, khử trùng và bảo quản sản phẩm phụ, cũng như
(b) tác động ngoại chuỗi cung ứng đầy đủ dòng chảy vật liệu và năng
lượng từ mỗi giai đoạn chu kỳ sống
Tuy nhiên, một nhu cầu thật sự nhằm gộp các tác động kinh tế xã hội và
kỹ thuật chẳng hạn như phân tích đầu vào-đầu ra về môi trường và đánh
giá vòng sống nắm giữ khả năng này.
Tóm lại, kỹ thuật SEMM cung cấp nền tảng kiến thức rất hữu ích – một
nhận thức mang tính ngữ cảnh-cụ thể – về bản chất có thể, mức độ của
hành động-kết quả, những kết quả hiện hành thông qua nền kinh tế, xã
hội và thiên nhiên (song song với quan điểm chung của Phật giáo và dòng
chảy của nhân quả - nghiệp báo qua tự thân, xã hội và vũ trụ). Do đó, các
phương pháp tiếp cận SEMM có thể giúp vận hành trí tuệ thực tiễn còn
Phật giáo cung cấp cho việc phân tích năng lượng bền vững hiệu quả.
Có rất nhiều chỉ số của yếu tố bên ngoài hay tác động nghiệp. Vấn
đề quan trọng đối với cách tiếp cảm hứng từ Phật đối với việc đánh giá
sử dụng năng lượng bền vững là xác định phạm vi giới hạn các chỉ số
có hiệu quả đại diện cho mức độ can thiệp hoặc gây tổn hại, phối hợp
với những lựa chọn thay thế. Lý tưởng nhất, kết quả phải là sự ủy nhiệm
“xuất sắc” hoặc chỉ số “nhân quả-nghiệp báo” chung tương quan chặt chẽ
với một loạt quá trình chuyển hóa kinh tế xã hội và các chỉ số tác động
bền vững khác.
Một số các ứng cử tiềm năng tốt nhất cho nghiên cứu tương lai như chỉ
số phát triển bền vững nhân quả - nghiệp báo bao gồm:
Đo đạc sự xáo trộn đất và các đo lường dấu chân sinh thái liên
quan (đặc biệt khi tăng cường với phân tích đầu vào-đầu ra môi trường đa
khu vực trên toàn cầu)
l
Một số biến thể hoặc tổng hợp của các biện pháp EROI năng
lượng tính toán cũng bao gồm nhu cầu năng lượng, các tác động khác của
chất lượng năng lượng, và các yếu tố bên ngoài liên quan
l
Tổng số năng lượng hoặc mất mát dữ liệu ngẫu nhiên thấp kết hợp
tất cả các tác động,
l
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Tổng số năng lượng trên mỗi đơn vị GDP hoặc giá trị gia tăng
(căn cứ điểm yếu của nó và nhu cầu nói rõ hơn về GDP như một đo lường
của hạnh phúc)
l
phân tích đa tiêu chí dựa trên một loạt chỉ số tác động bền vững
chi tiết
l
các biện pháp dòng chảy vật chất và năng lượng (ví dụ, tổng yêu
cầu vật chất (trong điều kiện lớn) trong phương pháp tiếp cận của Cục
Thống Kê Cộng Đồng Châu Âu Eurostat)
l
Các đo lường thông thường theo kiểu LCA (cho thấy đóng góp
liên quan đến vấn đề môi trường các chủ đề và đóng góp của các đơn vị
chức năng cụ thể đến toàn bộ tác động khu vực hoặc toàn cầu)
l

5. KẾT LUẬN

Để đánh giá hiệu quả lựa chọn năng lượng bền vững, điều quan trọng là
xem xét và tích hợp các mối quan tâm về môi trường, kinh tế, xã hội, kết
nối chúng với hạnh phúc trong thế giới được kết hợp một cách chặt chẽ
với nhau. Hầu hết các tiêu chí hiệu quả đang hiện hữu nhằm đánh giá việc
sử dụng năng lượng là không đủ. Thế giới Phật giáo và các kỹ thuật vạch
ra cách chuyển hóa kinh tế xã hội bổ sung (SEMMs) giới thiệu trong bài
viết này cung cấp một phương tiện tiềm ẩn cho các cơ sở có nhiều giá trị
hơn đối với việc thực hiện quyết định năng lượng “bền vững”. Nó không
phải là nhiệm vụ đơn giản do sự phức tạp nội tại và sự không chắc chắn
liên quan đến tác động của việc sử dụng năng lượng. Tuy nhiên, điều đó
nên ứng dụng trí tuệ Phật giáo, và một biện pháp khá trực tiếp sẽ xuất
hiện-một biện pháp dựa trên sự can thiệp các mức độ xáo trộn.
Không có phương pháp đơn giản để thiết lập cách duy trì những lợi
ích năng lượng của nguồn tài nguyên thiên nhiên trong tương lai khi tránh
được các tác dụng phụ nghiêm trọng. Có rất nhiều khả năng và giải pháp
thích hợp sẽ thay đổi theo thời gian và bối cảnh văn hóa xã hội, kinh tế,
công nghệ. Điều chắc chắn là tất cả các tùy chọn công nghệ và chính sách
sẽ có sự đánh đổi. Chìa khóa để đưa ra quyết định tốt liên quan đến tính
bền vững của tùy chọn này là sự hiểu biết vững chắc toàn bộ tác động trên
các lĩnh vực kết nối của bản thân, xã hội và thiên nhiên. Trong bài thuyết
trình này, mục tiêu của chúng tôi là nâng cao tiềm năng với sức mạnh
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tổng hợp đầy hứa hẹn của những ý tưởng liên quan, các công cụ lấy ra
từ trí tuệ thực tiễn Phật giáo và khái niệm chuyển hóa kinh tế xã hội. Nỗ
lực này đã sử dụng một phiên bản nâng cao của khung bền vững DPSIR
mạnh mẽ được bổ sung bằng sự xem xét về hạnh phúc vốn có trong thế
giới quan Phật giáo. Luận điểm này có tính chất thăm dò, và nhu cầu phát
triển nhiều hơn nữa - đặc biệt từ bắt nguồn của sự ủy nhiệm hữu ích hoặc
chỉ số tổng hợp (s) có thể phản ánh các tiêu chí nổi lên từ sự tổng hợp của
Phật giáo và phân tích tính bền vững.
Chúng tôi chưa quy định chính xác cách can thiệp tối thiểu hoặc không
gây tổn hại có thể được đo như là tổng hợp của tác động bền vững. Điều
này đòi hỏi thêm nhiều nghiên cứu và phát triển. Một mục đích thiết thực
nhằm điều tra, xác định mối tương quan rõ ràng các chỉ số ủy nhiệm hoạt
động như những dự đoán tốt về mức độ tổn hại hoặc xáo trộn. Các chỉ số
này có thể liên kết chặt chẽ với các chỉ số kết quả của Mục tiêu Phát triển
Thiên niên kỷ. Ứng cử có tiềm năng tốt cho việc phân tích liên tục sẽ bao
gồm (a) lượng khí thải nhà kính (với số lượng thừa thải chi phí liên quan
đến khí hậu và các chi phí bên ngoài khác), (b) Các đo lường xáo trộn đất
và đo lường dấu chân sinh thái liên quan (đặc biệt khi tăng cường phân
tích đầu vào- đầu ra môi trường đa khu vực toàn cầu) (c) một số biến thể
của biện pháp tính toán năng lượng EROI cũng bao gồm năng lượng và
các tác động khác của chất lượng năng lượng, các yếu tố bên ngoài (d)
tổng năng lượng hoặc mất mát dữ liệu ngẫu nhiên thấp kết hợp tất cả các
tác động, và (e) tổng số năng lượng trên mỗi đơn vị GDP hoặc giá trị gia
tăng (với điểm yếu và nhu cầu cần phổ biến tốt hơn GDP như là một giải
pháp cho hạnh phúc).
Một năng lượng thích hợp trả lại cho biện pháp đầu tư năng lượng
(EORI) phải bao gồm các mối quan tâm về khai thác, cơ sở hạ tầng, xử
lý, truyền tải, và độ tin cậy cũng như chi phí năng lượng liên quan đến các
hiệu ứng đang có mặt cần được cải thiện hoặc ngăn ngừa. Biện pháp cải
thiện cần phải kết hợp tính chất đặc biệt của những tổn thất vĩnh viễn về
các mặt không tái tạo được, hậu quả công bằng hợp lí, và những khác biệt
trong khả năng ứng dụng của năng lượng.
Phương pháp tiếp cận Phật giáo và SEMM kết hợp có thể nghiên cứu
toàn bộ chỉ số tác động “nghiệp” để giúp:
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đánh giá lựa chọn, tối ưu lựa chọn nguồn năng lượng và do đó các
hỗn hợp (các nguồn năng lượng cũng được mô tả đa dạng như là nguồn
nhiên liệu, nguồn năng lượng chủ yếu, cung cấp năng lượng (công nghệ)).
Lưu ý rằng tác động có thể khác nhau rất nhiều trong các loại chất lượng,
công nghệ v.v.
l

xác định tính cấp thiết của việc nâng cao hiệu quả, hình thức năng
lượng và lĩnh vực để tập trung vào
l
đánh giá tính bền vững của công nghệ có nguồn cụ thể
l
cung cấp thông tin cho chính sách khác để giảm sử dụng năng
lượng
l
(với SEMMs) xác định nguồn chính của tác động không mong
muốn trong quá trình hoặc chu kỳ sống của sản phẩm, tìm cách tốt nhất
giảm thiểu sự can thiệp/xáo trộn tự động với công nghệ, sản xuất và thay
đổi tiêu thụ.
l

Khi thế giới quan Phật giáo được tích hợp vào việc đánh giá sử dụng
năng lượng, phát triển bền vững không chỉ đơn giản là một trường hợp
ngoại giảm, hoặc tăng cường hiệu quả thông qua sự thay đổi công nghệ.
Tính chất và mức độ tiêu thụ (AN trong tiến trình điều khiển nền kinh tế),
mối quan hệ của nó với hạnh phúc và chất lượng cuộc sống, đang được
xem xét trong ánh sáng Tứ Diệu Đế. Tất nhiên, tính chất và mức độ tiêu
thụ có tác động tiềm năng rất lớn lên nhu cầu và sự sử dụng năng lượng,
nó trở thành yếu tố cơ bản để định hình lại nền kinh tế và xã hội nói chung,
đối với viễn cảnh năng lượng bền vững hơn trong tương lai. Do đó, (1)
niềm tin và giá trị là các ảnh hưởng cơ bản đằng sau các động lực thúc
đẩy; (2) những ý tưởng mới về ảnh hưởng của tiêu dùng và tác động môi
trường lên hạnh phúc, cung cấp những hiểu biết mới phong phú cho việc
đánh giá tính bền vững.
Ví dụ, thế giới quan Phật giáo sẽ làm nổi bật các hoạt động không tiêu
thụ, có thể làm tăng hạnh phúc khi hành động hướng dẫn bởi ham muốn
vô tận, và tham đắm vật chất ích kỷ dẫn đến đau khổ hơn chứ không phải
là hạnh phúc. Trong sự xem xét cụ thể đến môi trường thiên nhiên, sự thay
đổi niềm tin, thái độ và động cơ phải có một tác động có lợi bằng cách
giảm thiểu, hoặc ít nhất là điều hòa, quản lý tiêu thụ để vật liệu và năng
lượng đưa vào (khai phá môi trường) giảm đáng kể. Nhận thức tác động
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lan tỏa của nghiệp về tiêu thụ vật chất và năng lượng sẽ thực hiện để giảm
quy mô tổng sản lượng vật chất tiêu thụ cũng như kích động thay đổi cơ
bản trong bản chất hoặc thành phần sản lượng kinh tế.
Hỗn hợp tiêu thụ sẽ được liên kết với những chuyển đổi theo sở thích
ủng hộ việc không can thiệp, sản phẩm ít căng thẳng môi trường (ví dụ,
tránh tiêu thụ thịt và nhiên liệu hóa thạch), chuyển dịch cơ cấu theo hướng
phát triển tinh thần và các hoạt động khác của con người không dựa trên
số lượng vật chất và năng lượng quan trọng (ví dụ, thiền định, giáo dục,
truyền thông có ý nghĩa và một loạt các phát triển tích cực khác liên quan
đến tính bền vững xã hội).
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