5

PHẢN HỒI
CỦA PHẬT GIÁO
VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Aramati Heine *
Minh Hoàng dịch

LỜI NÓI ĐẦU

Nhằm đạt mục tiêu thiên niên kỷ số 7 về môi trường bền vững do Liên
Hiệp Quốc đề ra, những thách thức mà biến đổi khí hậu đem lại cho con
người cần phải được xác định và đánh giá. Đây là một vấn đề nghiêm
trọng và cấp bách. Nếu chỉ dựa vào công nghệ và cơ chế tài chính thì
không đủ, chúng ta cần phải thay đổi lối sống của mình. Thay đổi lối
sống là một việc khó khăn. Lời dạy của Đức Phật sẽ cho chúng ta thấy
vì sao việc đó khó khăn và tìm ra con đường để tiến lên phía trước. Hội
nghị đàm này có thể xem là một phản hồi của Phật tử về vấn đề biến đổi
khí hậu.
GIỚI THIỆU 5 CHỦ ĐỀ CƠ BẢN

Hội nghị này sẽ xoay quanh 5 chủ đề chính sau đây:
1. Phòng tránh biến đổi khí hậu và bảo đảm môi trường bền vững
(*) Tariki Trust. The Buddhist House, 12 Coventry Road, Narborough, Leicester,
LE19 2GR, Great Britain
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(mục tiêu thiên niên kỷ số 7 của LHQ), là một thách thức to lớn mà nhân
loại phải đối mặt vào lúc này. Chỉ có một phản ứng mang tính tâm linh
mới đủ tầm bao quát để giải quyết nó.
2. Chất lượng cuộc sống không phụ thuộc vào việc ta đốt nhiên liệu
hóa thạch, (nguyên nhân chính dẫn đến biến đổi khí hậu). Vì vậy ta có
thể phòng tránh biến đổi khí hậu ĐỒNG THỜI giúp con người tận hưởng
cuộc sống nhiều hơn hiện tại.
3. Không phải mọi tôn giáo lớn đều nhấn mạnh đến việc không sát
sinh (giới thứ nhất) như Phật giáo. Điều này cùng với các khía cạnh khác
của Phật giáo, giúp cho Phật tử có thể phát triển một lối sống không ảnh
hưởng đến tính bền vững của môi trường và phòng tránh được biến đổi
khí hậu.
4. Ba hoạt động quan trọng nhất trong cuộc sống mà chúng ta phải
chú ý, nếu chúng ta có động lực là đi lại, ăn uống và điều hòa nhiệt độ
trong nhà chúng ta cũng như các công trình khác. Ba hoạt động này
cộng lại đã chiếm hết 2/3 lượng khí nhà kính mà con người thải ra trên
toàn cầu.1
5. Hội nghị này nhằm mục đích phát động một điều gì đó lớn lao trong
giới Phật tử quốc tế, trong việc phản hồi về biến đổi khí hậu và thi hành
mục tiêu thiên niên kỷ số 7 của LHQ về môi trường bền vững.
PHÁT TRIỂN 5 THÔNG ĐIỆP CHÍNH

Thông điệp chính thứ 1. Biến đổi khí hậu do con người gây ra là một
vấn đề cấp bách. Nếu chúng ta muốn đạt mục tiêu thiên niên kỷ số 7 của
LHQ, chúng ta cần từ bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, từ nhiều
thành ít, từ ít thành không. Chúng ta cần đối mặt vấn đề này và đánh giá
nó. Hiện tại chúng ta giống một người đang trong bồn tắm và nói rằng
muốn ngăn không cho nước chảy xuống lỗ, nhưng lại tiếp tục khoan
thêm lỗ trong bồn.

1. Laurie Michaelis. Working draft document Waking up: Sustainability as
Spiritual Awakening. Living Witness Project
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Chúng ta đang đứng trước sự lựa chọn. Chúng ta có thể chọn thay
đổi lối sống để phòng trách việc thải khí nhà kính gây biến đổi khí hậu.
Nếu làm vậy, chúng ta cần thực hiện một cách tuần tự và văn minh.
Công nghệ có thể giúp ích cho chúng ta, và những kịch bản khác nhau
về cuộc sống, cho thấy một cuộc sống đơn giản mà tiện nghi. Hoặc
chúng ta có thể tiếp tục lối sống hiện hành, tiếp tục thải loại ngày càng
nhiều khí nhà kính, cho đến khi bắt buộc phải thay đổi. Thật không
may, khi khí thải nhà kính tác động ngày càng nặng nề lên bầu khí
quyển sau nhiều thập niên bị thải vào không khí, đến lúc này chúng ta
mới thay đổi thì sẽ quá muộn. Thật khó để hình dung hàng loạt sinh
mạng sẽ bị lấy đi, xung đột bạo lực, hệ thống quốc tế bất ổn và sụp đổ,
nếu chúng thực sự xảy ra.
Nhưng trên những vấn đề đó, ta có thể tham gia vào một cuộc phiêu
lưu tiềm năng giúp cứu vãn sự sống. Ta sẽ đối mặt với nhiều thách thức
và khó khăn, nhưng ta có thể vượt qua chúng. Bất chấp những thách thức
đó, trên hành trình đi đến sự bền vững, tính thực tế và tâm linh là không
thể tách rời. Để hiểu được tầm quan trọng của sự thay đổi, đó phải là một
quá trình tâm linh sâu sắc.
Thông điệp chính thứ 2. Ngành công nghiệp quảng cáo đang liên tục
truyền đi một thông điệp rằng tiêu thụ nhiều hơn sẽ khiến chúng ta hạnh
phúc và thành đạt hơn. Đây là một sai lầm.
Nhiều báo cáo đã cho thấy điều này, chẳng hạn như cuốn “The
Spirit Level”2 của Richard Wilkinson và Kate Pickett đã xem xét chi
tiết vấn đề này. Tác giả nói rằng: “Khi bạn nhìn vào sức khỏe, hạnh
phúc hoặc các thước đo khác bạn sẽ thấy một bức tranh thống nhất. Ở
những nước nghèo hơn, sự gia tăng về tiêu chuẩn sống vật chất sẽ đem
lại sự phát triển đáng kể... Nhưng khi các nước này gia nhập hàng ngũ
những quốc gia phát triển, tác động của việc gia tăng thu nhập sẽ ngày
càng ít đi.”
Vậy nếu tiêu thụ nhiều hơn không đem lại hạnh phúc nhiều hơn, thì
2. Richard Wilkinson and Kate Pickett. The Spirit Level: Why More Equal
Societies Almost Always Do Better. Penguin Books Ltd, 2009. IBSN: 978-1-84614039-6. The quote comes from page 8.
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cái gì mới cải thiện được chất lượng cuộc sống? Thật đáng ngạc nhiên,
đó chính là việc tự nguyện phản ứng lại với biến đổi khí hậu. Bản kiến
nghị của nhóm Quaker lên Bộ Tư vấn Năng lượng Công nghiệp và
Thương mại Anh Quốc3 đã báo cáo về các thành viên nhóm Quaker
giảm tiêu thụ năng lượng xuống 60% hoặc hơn, dưới mức trung bình
của nước Anh. Nghiên cứu trong bản kiến nghị này đã tìm ra rằng thông
qua việc thay đổi lối sống để giảm tiêu thụ năng lượng, họ cũng cải
thiện được chất lượng cuộc sống và sức khỏe cá nhân. Nhưng không
phải lúc nào điều đó cũng có tác dụng, vì nhiều thứ chúng ta cần làm để
giải quyết biến đổi khí hậu dường như đang làm cuộc sống trở nên khó
khăn hơn. Bản kiến nghị cũng thừa nhận rằng việc thay đổi thói quen
có thể rất khó khăn, nhưng khi đã phát triển những thói quen mới thì
họ lại cảm thấy “tự nhiên hơn”. Bản kiến nghị còn nói rằng “Khi chúng
ta tham gia với mọi người trong việc đưa ra những lựa chọn đúng đắn
cho cuộc sống và hành động của mình, bản thân chúng ta sẽ cảm thấy
tốt hơn”.4
Thông điệp chính thứ 3. Phật giáo gắn liền với việc không sát sinh.
Đó là giới thứ nhất. Pānātipātāveramanīsikkhāpadamsamadiyami.5 Cho
dù có rất nhiều trường phái Phật giáo khác nhau trên thế giới, nhưng mọi
trường phái đều chấp nhận rằng không sát sinh là tư tưởng cốt lõi của
Phật giáo.
Mối quan tâm của Phật tử về vấn đề không sát sinh kết hợp với lời
giảng của Đức Phật mà tôi đề cập dưới đây, sẽ cho chúng ta mọi công
cụ cần thiết để tạo ra sự thay đổi. Từ đó đặt chúng ta vào một vị thế
thuận lợi.
Đối với nhiều Phật tử phương Tây thì việc tránh sát sinh đồng nghĩa
3. Laurie Michaelis. Energy Review Consultation by the Department of Trade
and Industry (of the British Government): A Quaker Response. 2006 Living Witness
Project. The submission to the Energy Review Consultation draws on research of the
experience of 32 individual Quakers and 10 Local Quaker Meetings and groups, and
from a facilitated workshop in Oxford on 27 March 2006.
4. See reference 4 page 4.
5. This is the first of five precepts, basic training rules, which are observed by all
practicing lay Buddhists. The precepts are often recited after reciting thewords for
taking refuge in the Buddha, Dhamma, and Sangha.
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với việc tránh giết hại động vật một cách vô tình hay cố ý. Tôi cho rằng
ngày nay chúng ta cần phải nhìn rộng hơn và xa hơn. Nếu ta chỉ quan tâm
đến việc tránh giết hại những con vật riêng lẻ, trong khi bỏ qua những tác
hại gây ra bởi biến đổi khí hậu, tức là ta đang sống một lối sống tai hại
không phù hợp với giới thứ nhất.
Ví dụ, nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Ủy ban liên chính
phủ về Biến đổi khí hậu cho thấy6, nồng độ carbon dioxide, methane và
nitrous oxide (3 loại khí nhà kính phổ biến nhất) đang tăng đến mức chưa
từng thấy trong vòng 800,000 năm qua.7 Chúng ta đã nhìn thấy rõ tác
động của nó, cụ thể là khoảng thời gian 3 thập kỷ qua là giai đoạn nóng
nhất trong 1400 năm trở lại đây.8 Và trong 50 năm qua mực nước biển
dâng nhanh hơn bất kỳ giai đoạn nào trong 2 thiên niên kỷ trở lại đây, và
đang tiếp tục gia tăng9.
Chúng ta cần ngưng việc đốt nhiên liệu hóa thạch càng sớm càng tốt,
bởi vì hầu hết những tác hại của biến đổi khí hậu sẽ tồn tại trong nhiều thế
kỷ ngay cả khi lượng carbon dioxide thải ra không tăng lên nữa.10 Có đến
40% lượng khí carbon dioxide được con người thải ra sẽ tồn tại trong khí
quyển đến hơn 1000 năm.11 Khí thải nhà kính, bao gồm carbon dioxide,
sẽ tiếp tục là tấm chăn bao phủ làm cho hành tinh của chúng ta nóng hơn,
chừng nào chúng còn tồn tại trong khí quyển.
Phòng tránh biến đổi khí hậu và cuộc sống bền vững là những thách
thức to lớn, rất dễ làm chúng ta nản chí và thờ ơ. Nhưng nếu chúng ta
thờ ơ, thì vấn đề sẽ chỉ tồi tệ hơn đến lúc nào đó chúng ta không thể
phòng tránh biến đổi khí đậu được nữa, và sự sống mà chúng ta đang
có sẽ chấm dứt. Vẫn còn thời gian để hành động: nhưng nó cần sự chú
6. Working Group 1 contribution to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2013: The Physical
Science Basis, Summary for Policy Makers. October 2013. World Meteorological
Organization and the United Nations Environment Programme. The following
citations all refer to page numbers in this Summary for Policy Makers report.
7. Reference 7 Page 9 very high confidence
8. Reference 7Page 3 medium confidence
9. Reference 7Page 9 high confidence
10. Reference 7Page 25
11. Reference 7Page 25

88

PHẬT GIÁO GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ý khẩn cấp của chúng ta. Mối quan tâm của Phật tử về việc không sát
sinh giúp ta có một vị thế tốt để khám phá và tìm ra một lối sống bảo
đảm sự bền vững cho môi trường, đồng thời phòng tránh được biến
đổi khí hậu.
Thông điệp chính thứ 4. Thông điệp này có thể khá đơn giản: giảm
lượng năng lượng tiêu thụ trong việc đi lại, ăn uống, sưởi ấm và làm lạnh
nhà cửa của chúng ta. Đó là những việc nên tập trung vào, chứ không
phải việc tái chế hay năng lượng dùng để nướng bánh. Bản thân tôi đã
tìm ra nhiều động lực để phản ứng với biến đổi khí hậu và sống cuộc
sống bền vững hơn, nhưng tôi thường bối rối không biết phải làm gì và
làm như thế nào, các bước để tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống. Nếu bạn
cũng đang phân vân ở điểm này, xin hãy đọc một vài luận điểm của tôi
ở phụ lục số 2.
Giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch và các loại
khí thải nhà kính là một việc làm có tính quá trình. Chúng ta cần bắt đầu
càng sớm càng tốt, cho dù điểm khởi đầu của chúng ta có khác nhau. Một
chương trình của nhóm Quaker có tên gọi Turning the Tide12 nhằm mục
đích thay đổi xã hội trong hòa bình, có đề cập đến mô hình 5 giai đoạn
để thay đổi, bao gồm tiên đoán, tiên phong, đa số ban đầu, đa số về sau
và chậm trễ.
Chúng ta đang ở giai đoạn tiên phong trong vấn đề biến đổi khí hậu.
Những người tiên phong tạo ra sự thay đổi, ngay cả khi phải đánh đổi sự
tiện nghi và chi phí cho bản thân họ. Họ khám phá và tìm ra những giải
pháp thay thế hữu hiệu. Họ công bố và phát hành những kết quả thành
công của họ. Họ có thể giúp người khác cảm thấy thoải mái hơn khi thay
đổi. Trong thông điệp chính thứ 2, tôi đã đề cập đến một vài thành viên
nhóm Quaker đã giảm mức tiêu thụ năng lượng xuống 60% hoặc hơn,
dưới mức trung bình của Anh Quốc. Họ đã làm điều này bằng cách thay
12. Turning the Tide: Turning the Tide is a programme of Quaker Peace and
Social Witness (QPSW). QPSW works with and on behalf of the Religious Society
of Friends in Britain to translate their faith into action. They work with Quakers and
nonviolent activist groups to advance the understanding of active nonviolence and
its use for positive social change. http://www.turning-the-tide.org/resources/manual/
powerchange
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đổi lối sống, được trợ giúp bởi các công nghệ tốt nhất hiện có và tham gia
vào một cộng đồng cùng chí hướng.
Với vai trò người tiên phong, ta cần khám phá ý nghĩa của việc giảm
bớt tiêu thụ năng lượng đối với Phật tử. Ta cần ủng hộ lẫn nhau khi chúng
ta bắt đầu thay đổi. Ta cần thể hiện được rằng có thể sống một cuộc sống
bền vững đồng thời giữ được lối sống bình thường. Và ta cần khuyến
khích mọi người cùng tham gia với chúng ta.
Thông điệp chính thứ 5. Hội nghị này nhằm mục đích phát động một
điều gì đó lớn lao trong giới Phật tử quốc tế, trong việc phản hồi về biến
đổi khí hậu và thi hành mục tiêu thiên niên kỷ số 7 của LHQ về môi
trường bền vững. Trong hội nghị này, chúng ta có một buổi họp của các
học viện Phật giáo hàng đầu. Chúng ta đang tập trung vào những mục
tiêu thiên niên kỷ của LHQ, bao gồm mục tiêu số 7 về việc bảo đảm môi
trường bền vững.
Vì vậy hội nghị này là lý tưởng trong nhiều mặt. Đây là một diễn
đàn để nhắn gửi đến Phật tử khắp thế giới, về ý tưởng cùng cố gắng
xây dựng lối sống bền vững và thân thiện với môi trường. Hội nghị này
cũng là một nơi lý tưởng để chúng ta hình dung một lối sống bền vững
là như thế nào, và thảo luận những cách sống mới. Trong bài viết này
tôi thảo luận về tầm quan trọng của việc cùng nhau tạo ra sự thay đổi.
Hội nghị này cũng là nơi lý tưởng để thiết lập cơ chế liên lạc với nhau
khi cần thiết, và để hỗ trợ nhau trước những thách thức trong quá trình
chúng ta thay đổi.
Một con người không thể làm nên sự khác biệt trong vấn đề biến đổi
khí hậu, nhưng cùng nhau chúng ta có thể thay đổi cả thế giới.
THỰC TRẠNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NHỮNG GIỚI HẠN CỦA
CÔNG NGHỆ

Những nhà khoa học về khí hậu hàng đầu thế giới đã phát hành tập 1
Báo cáo Đánh giá Lần thứ 5 của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí
hậu trong đó nói về những hiểu biết mới nhất của khoa học liên quan đến
biến đổi khí hậu. Tập 1 này bao gồm một bản đánh giá biến đổi khí hậu
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trên nền tảng khoa học vật lý. Nếu bạn muốn một cái nhìn mới mẻ mang
tính khoa học về biến đổi khí hậu, vui lòng tham khảo Phụ lục 1. Các nhà
khoa học đã xác định rõ rằng gần như toàn bộ (ít nhất 98%) hiện tượng
biến đổi khí hậu được tạo ra do lượng khí nhà kính của con người thải
vào khí quyển. Chỉ có khoảng 2% những biến đổi quan sát được là do các
hiện tượng tự nhiên gây ra (hầu hết là do biến đổi trên bề mặt mặt trời và
hoạt động của núi lửa). Biến đổi khí hậu đang diễn ra, và sẽ tiếp tục diễn
ra trong những thập kỷ tới, với tác động ngày càng trầm trọng hơn, ngay
cả khi chúng ta ngưng toàn bộ hoạt động thải khí nhà kính ngay hôm nay.
Mức độ nghiêm trọng của những tác động này tùy thuộc vào lượng khí
nhà kính mà con người thải vào khí quyển.
Chúng ta có khoảng 30 năm để ngưng việc thải khí nhà kính vào khí
quyển. Ngay cả khi chúng ta đạt được điều này, chúng ta cũng chỉ có
50% cơ hội giữ cho mức độ ấm lên của trái đất ở mức dưới 2°C. Chúng
ta càng trì hoãn việc cắt giảm khí thải, thì mục tiêu này càng khó khăn.
Vì vậy chúng ta cần giảm sự lệ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa
thạch một cách mạnh mẽ. Đầu tiên chúng ta cần nhìn vào công nghệ.
Liệu công nghệ có thể giúp chúng ta làm mọi thứ ngày nay mà không
phải sử dụng dầu không?
Một cuốn sách nghiên cứu sâu vấn đề này là cuốn Sustainable Energy
without the Hot Air được viết bởi David J.C.MacKay.13 David McKay là
một người ủng hộ công nghệ. Ông rất muốn công nghệ có thể giúp con
người làm được mọi việc mà tầng lớp trung lưu vẫn quen làm, chẳng
hạn như việc lái xe hơi cá nhân. Ngay cả ông ta cũng giảm tiêu thụ năng
lượng xuống 35% hoặc chỉ còn 1/3 mức ban đầu, và vẫn có một lối sống
thoải mái, (mặc dù ông ta không nghiên cứu sâu về vấn đề thay đổi lối
sống để có thể sống được ở mức tiêu thụ này).
Sau đó ông ta tiếp tục lập ra 5 kế hoạch năng lượng, làm thế nào để
13. David J.C. MacKay. Sustainable Energy Without the Hot Air. UIT
Cambridge, 2008. IBSN 978-0-9544529-3-3. Available free online from www.
withouthotair.com.
MacKay reduces energy consumption from 195 kWh per person per day to 70
kWh/person/day.
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cung cấp lượng năng lượng này ở Anh Quốc. Và ông ta thừa nhận “có gì
đó không ổn trong từng kế hoạch này”.14
Kết luận tôi rút ra từ những nghiên cứu của David Mackay là chúng ta
sẽ cần phải giảm mức tiêu thụ năng lượng xuống dưới 1/3 mức hiện tại
đối với một nước phát triển như Anh, nhưng giảm xuống đúng 1/3 mức
hiện tại thì ta có thể làm được một cách khá dễ dàng. Con số 1/3 này cũng
trùng khớp với những nghiên cứu khác, mà tôi đã đề cập trong thông điệp
chính thứ 2, của nhóm Quaker ở Anh, những người đã giảm mức tiêu thụ
còn từ 40% đến 25%.
Một trong những lý do chính khiến chúng ta không thể chỉ dựa vào
một mình công nghệ, là vì ngay cả khi chúng ta sử dụng những công nghệ
tiết kiệm năng lượng, thì ta vẫn cần phải thay đổi thái độ của mình, nếu
không sẽ chẳng có sự cắt giảm tiêu thụ năng lượng nào cả.
Các nhà kinh tế học từ lâu đã nghiên cứu và thảo luận về “tác động
dội ngược”.15 Khi xe hơi ngày càng tiêu hao ít nhiêu liệu hơn, thì giá
động cơ sẽ rẻ hơn và người ta có xu hướng lái xe nhiều hơn. Khi những
ngôi nhà được cách nhiệt, chủ hộ có xu hướng tận hưởng mức độ tiện
nghi tăng thêm thay vì cắt giảm hoạt động sưởi ấm. Hay người ta tiết
kiệm tiền ở 1 nơi để tiêu dùng ở 1 nơi khác, chẳng hạn như việc ăn nhiều
thịt hơn hoặc bay đi nước ngoài nhiều hơn. Vậy thì lối sống của chúng
ta cần phải thay đổi. Liệu những chế tài về kinh tế và luật pháp có giúp
thay đổi hành vi?

14. Reference 14 page 212.
15. Laurie Michaelis. Working draft document Waking up: Sustainability as
Spiritual Awakening.
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Các nhóm nghiên cứu như Stern Review 200616 và Báo cáo đánh giá
lần thứ 4 của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu17 đã chỉ ra rằng
việc sử dụng các phương pháp kinh tế, dù là đánh thuế carbon hay buôn
bán khí thải, kết hợp với các lực lượng của thị trường, sẽ là cơ chế hữu
hiệu nhất để cắt giảm khí thải carbon dioxide. Nhưng chính phủ các nước
trên thế giới đang rất thận trọng về việc tăng giá xăng dầu. Vì vậy việc
khuyến khích người dân giảm việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch bằng cơ
chế về giá là không khả thi về mặt chính trị ở thời điểm này.
CHÚNG TA CẦN THAY ĐỔI LỐI SỐNG

Về cơ bản chúng ta không thể bỏ qua sự thật rằng chúng ta cần chuyển
sang một lối sống tiêu thụ ít năng lượng hơn.
Vậy điều gì có thể khuyến khích con người thay đổi lối sống nhằm
ứng phó với biến đổi khí hậu và sống bền vững? Điều đó vượt ra ngoài
phạm vi của bài luận này, vì vậy tôi sẽ chỉ đưa ra hai giả thuyết sau đây.
Cách tốt nhất để cắt giảm khí nhà kính một cách thật sự và bền vững, là
người ta phải tự nguyện thay đổi cách thức tiêu dùng và sống bền vững hơn.
Thứ hai, mối quan tâm của Phật tử đến việc tránh sát sinh, và lòng
từ bi phổ độ chúng sinh, chính là động lực thôi thúc họ cắt giảm khí
thải nhà kính và sống bền vững hơn. Tôi hy vọng Phật tử sẽ theo đuổi
mục tiêu này, và tìm được động lực để làm những gì trong khả năng
của mình.
16. Stern Review (2006), The Stern Review on the Economic Effects of Climate
Change. Population and Development Review.
17. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2007:
Synthesis Report. 2008. World Meteorological Organization and the United Nations
Environment Programme.
The timing of the Intergovernmental Panel on Climate Change Fifth Assessment
Report in relation to this conference is unfortunate. The Fifth Assessment Report is
being released in stages, with the final report due out on or after 31 October 2014.
Only the report of the first working group has been released so far. This covers
assessment of the physical science basis of climate change. So at the time of writing
this article, the Fourth Assessment Report is the most recent one available discussing
pricing mechanisms.
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LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ
HẬU

Ngay cả khi Phật tử chúng ta có động lực để thay đổi cuộc sống của
mình, thì việc tạo ra sự thay đổi đó để bảo vệ môi trường và hạn chế
biến đổi khí hậu là một việc khó khăn. Phật tử chúng ta có khái niệm về
nghiệp18. Chúng ta biết rằng mọi hành động đều có kết quả của nó. Chúng
ta biết rằng nếu chúng ta tiếp tục lối sống hủy hoại môi trường hiện nay,
thì ác nghiệp sẽ xảy đến với chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục lối
sống hiện tại như thể không có gì, như thể chúng ta có thể tăng trưởng
kinh tế mãi mãi, như thể chúng ta có thể tiếp tục tiêu dùng vật chất mãi
mãi, nói ngắn gọn là như thể chúng ta coi nhẹ lời dạy của Đức Phật về
vô thường anitya19.
Trong Diệu đế thứ nhất, Đức Phật đã giảng về khổ đế (dukkha) và sự
tồn tại của khổ. Có đủ mọi lý do khiến cho việc ứng phó với biến đổi khí
hậu trở nên khó khăn, và đó là khổ. Đức Phật đã dạy rằng lòng tham ái
trong chúng ta là nguyên nhân của sự khổ, nó được miêu tả trong diệu đế
thứ hai là tập đế (samudayadukkha).
Chúng ta không thích khổ dukkha, vì vậy thiên hướng tự nhiên của
chúng ta là cố gắng thoát khỏi nó. Chúng ta làm vậy bằng cách lãng
quên và tự an ủi mình bằng lòng tham ái20 taṇhā, tam độc, kleśas21 của
lobha/lòng tham, doṣa/sự ganh ghét và moha/ảo tưởng. Lòng tham
lobha của chúng ta khiến chúng ta tiêu dùng ngày càng nhiều hơn. Nó
18. There are many references to karma in the Buddha’s teaching, the
MahakammavibhangaSutta, MajjhimaNikaya 136, emphasises how sooner or later
the fruits of karma will be realised.
19. The Buddha talked about impermanence anattamany times. For example his
last words were “Impermanent, subject to change, are component things. Strive on
with heedfulness!” Maha-parinibbanaSutta: Last Days of the Buddha DighaNikaya
16PTS: D ii 72
20. Caroline Brazier. Beyond Consumption. Unpublished paper.Taṇhā is tṛṣṇāin
Sanskrit.
21. The three kleshas are referred to as thethree poisons(Skt.triviṣa) in the
Mahayana tradition and as thethree unwholesome roots (Pāli,akusala-mūla; Skt.
akuśala-mūla) in the Therevada tradition. See AnguttaraNikaya3.69Akusalamūla
in the Pali Canon and a Mahayana Sutra with them in is The Treatise on the Great
Perfection of Wisdom. Greed is lobha in Pali and kāma-rāga in Sanskrit. Aversion is
doṣa in Pali and dveṣa in Sanskrit.
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làm chúng ta hành động như thể càng có nhiều càng tốt, ngay cả khi nó
không làm ta hạnh phúc. Tôi đã giải thích trong thông điệp chính thứ 2,
về việc chúng ta tiêu thụ ngày càng nhiều tài nguyên hơn nhưng chúng
ta lại không cảm thấy tốt hơn. Sự không thích thay đổi doṣa của chúng
ta khiến chúng ta nghĩ rằng ứng phó với biến đổi khí hậu bằng cách thay
đổi lối sống của chúng ta sẽ rất khó khăn và bất tiện. Nó khiến ta nghĩ
rằng nếu ta ngừng làm những việc mà ta yêu thích hiện nay, cuộc sống
của chúng ta sẽ bớt hạnh phúc và chúng ta sẽ cảm thấy ít hạnh phúc
hơn (mặc dù kết quả nghiên cứu không cho thấy điều này). Sự ảo tưởng
(moha) làm chúng ta hành động thiếu nhất quán. Chúng ta biết về sự vô
thường, nhưng lại hành động như thể chúng ta có thể tiếp tục sống và
tiếp tục tiêu thụ dầu mỏ nhiều hơn. Chúng ta biết những tác hại mà lối
sống phá hủy môi trường mang lại, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục sống
như thể không hề có biến đổi khí hậu. Chúng ta biết về nghiệp (karma),
nhưng vẫn hành động như thể những hậu quả của việc ta đang làm sẽ
không bao giờ xảy đến.
Bất chấp những ảo tưởng của chúng ta để trốn tránh những thực tế
không thể chối cãi này, chúng ta vẫn nhận ra nó một cách vô thức, và
điều đó làm chúng ta không thoải mái, cảm thấy khổ (dukkha). Những
cách chúng ta dùng để thoát khỏi sự khổ thường là những thứ gây ra biến
đổi khí hậu nhiều hơn. Tập đế (samudayadukkha), nguồn gốc của sự khổ
được tạo nên từ quá trình bấu víu vào ngũ uẩn (skandhas)22.
Ngũ uẩn miêu tả cách chúng ta phản ứng (vedanā), kết nối (saṃjñā)
và phát triển tinh thần (samskāras) với các hiện tượng (rūpa)23. Cấu
trúc tinh thần của chúng ta, samskāras hình thành những khung hành vi
khác nhau. Một khi chúng ta tạo được một khung hành vi, chúng ta sẽ
dễ dàng làm mọi việc theo khung hành vi đó. Chẳng hạn như ở phần sau
của bài luận này, tôi miêu tả một ngày đạp xe trong mưa từ ngôi làng đến
thành phố Leicester. Tôi đã coi việc đạp xe đến Leicester là biện pháp
thông thường để đi đến đó, nên mặc dù tôi biết trời mưa lạnh sẽ không dễ
chịu gì, nhưng tôi vẫn mặc quần áo thích hợp và lên đường. Nhận thức
22. Maha-hatthipadopamaSutta: The Great Elephant Footprint Simile. See verse
28 in MN 28.
23. Caroline Brazier Buddhist PsychologyConstable Robinson 2003
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Vijñāna xuất hiện từ samskāras như một sự bấu víu. Vijñāna là bản sắc,
hay bản ngã, atman drishti. Bản sắc của chúng ta là lối sống thay đổi khí
hậu, không bền vững. Khung hành vi gây ra biến đổi khí hậu đã được
củng cố và trở thành một phần của con người chúng ta.
Một khi nó đã được củng cố thì sẽ rất khó để phá bỏ, đặc biệt là
avidya24, nghĩa là chúng ta thậm chí không nhận thức được sự giam cầm
mà vijñāna áp đặt lên chúng ta.
Tuy nhiên Phật dạy rằng chúng ta không cần phải giữ lấy cái bản sắc
về một lối sống thay đổi khí hậu, không bền vững. Chúng ta có thể tạo
nên những khung hành vi mới, phát triển những chu kỳ tích cực và thiết
lập những bản sắc mới tích cực hơn, chẳng hạn như trở thành những nhà
vô địch về khí hậu. Vì vậy, lúc này chúng ta có một lựa chọn. Chúng ta
có thể ứng phó bằng những phản ứng thông thường. Hoặc chúng ta có thể
ứng phó bằng một biện pháp khéo léo, cao quý hơn.
Diệu đế thứ 3 là diệt đế (Dukkha Samudaya Nirodha). Lòng tham
ái và đam mê, nguyên nhân của sự khổ có thể được kiểm soát. Đức
Phật khuyến khích con người áp dụng áp dụng niềm đam mê và năng
lượng của họ theo những cách chính đạo. Chính đạo là khi ta dám
đối mặt với những thiệt hại mà ta gây ra cho môi trường và biến đổi
khí hậu, thừa nhận những gì ta đang làm và tìm cách thay đổi, hơn
bị nó làm cho nản chí. Đoạn văn này25 nói rằng chúng ta phải tách
rời khỏi đối tượng của lòng tham ái. Khi đó những phản ứng và cảm
xúc vedanās điều khiển hành vi của chúng ta sẽ được đặt dưới sự
kiểm soát.
Diệu đế thứ 4 là đạo đế Mārga, là con đường chính đạo mà một người
nào đó đã đi qua từ trước. Con đường chính đạo sẽ đóng vai trò tiên phong
trong hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Mỗi một con đường trong
bát chính đạo có thể được sử dụng theo những cách tích cực:
24. Avidya is normally also translated as delusion but it is a different type of
delusion to moha. Avidya is fundamental delusion about our whole world view, the
state of being unenlightened. Whereas moha is a subcategory of avidya and is our
unconscious drives and ignorance of cause and effect.
25. SamyuttaNikaya 56.11DhammacakkappavattanaSutta: Setting the Wheel of
Dhamma in Motion
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Chánh kiến: ta có thể phát triển và xác minh tầm nhìn của ta về một
cuộc sống không thải khí nhà kính sẽ như thế nào.
Chánh tư duy: ta có thể tự khuyến khích bản thân và người khác hành
động và biến khẩu hiệu “tôi phải hành động” thành “tôi không thể làm
khác”.
Chánh ngữ: ta có thể truyền thông điệp và truyền cảm hứng đến mọi
người để bắt đầu thay đổi mô hình tiêu thụ và chọn cách sống bền vững
hơn.
Chánh nghiệp: có nhiều thứ ta có thể làm theo chính đạo này. Để biết
bắt đầu từ đâu, xin mời xem phụ lục 2. Bản thân tôi đã bắt đầu đi xe đạp
từ 16 năm trước. Sau đó tôi bắt đầu ăn chay 12 năm trước. Tôi cũng quyết
định hạn chế đi máy bay càng nhiều càng tốt và đã không bay đi đâu từ 7
năm nay. Cũng như việc thay đổi cuộc sống cá nhân của chúng ta, chúng
ta cần quảng bá sự thay đổi ở mọi mức độ, trong cộng đồng của mình,
trong thị trấn và thành phố, ở tầm quốc gia và quốc tế.
Chánh mạng: Con đường chính đạo này nói về việc sinh sống bền
vững như là một cách sống hơn là những hành động ta làm, hoặc nó có
thể là những thay đổi ở nơi làm việc.
Chánh tinh tấn: nỗ lực này có thể nói về việc tiếp tục thay đổi lối sống
ngay cả khi bạn đã làm một vài việc dễ dàng hơn cho mình.
Chính niệm: Có rất nhiều cơ hội để thực hiện chính niệm, chẳng hạn
như nhớ tắt điều hòa không khí khi bạn ra khỏi phòng, đun nước vừa đủ
dùng, v.v...
Chính định: Thiền định về biến đổi khí hậu có thể là một cách hữu
hiệu để thay đổi cái nhìn của chúng ta về cách chúng ta thực hiện 7 con
đường chính đạo trên.
6. LỢI ÍCH CỦA VIỆC DẤN THÂN VÀO SỰ KHỔ

Tóm lại, việc hành động ứng phó với biến đổi khí hậu là khó khăn. Tứ
diệu đế giải thích cách chúng ta làm tăng thêm khó khăn, qua những phản
ứng của chúng ta trước khó khăn, và rằng chúng ta đã có sự lựa chọn giữa
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việc thoát khổ và dấn thân vào sự khổ.
Một khi chúng ta chúng ta quyết định đối mặt và tranh đấu với sự khổ,
thường chúng ta sẽ nhận ra nó không khó khăn và bất tiện như chúng ta
tưởng ban đầu. Một lúc nào đó có thể nó vẫn khó khăn, nhưng sự khó
khăn đó không phải là điều quan trọng. Một ví dụ có thể giúp minh chứng
cho những gì tôi đang nói. Tôi đã quyết định một trong những việc tôi
có thể làm để sinh sống bền vững là đi xe đạp trên những hành trình nhỏ.
Một ngày tôi cần đi từ làng của mình lên thành phố (cách khoảng 5 dặm
hay 8km), nhưng thời tiết rất lạnh và mưa rào. Tôi nghĩ nếu đạp xe sẽ là
một cực hình. Nhưng tôi đã mặc thêm quần áo ấm và áo mưa ở ngoài.
Một khi tôi leo lên xe tôi nhận thấy việc đó không hề tồi tệ chút nào.
Hành động đạp xe cùng với quần áo đã giúp tôi giữ ấm. Cơn mưa không
đủ lớn để xuyên qua áo mưa của tôi. Và tôi đã khám phá ra một lợi ích
ngoài mong đợi: mưa lớn đồng nghĩa với đường vắng, không đông người
chen chúc như mọi khi. Sau một lúc tôi cảm thấy rất thích thú. Nước mưa
(nguồn gốc sự khổ) vẫn tạt vào mặt tôi, nhưng việc trời lạnh và ướt không
còn quan trọng nữa. Tôi đang tận hưởng việc đạp xe trên một con đường
vắng. Nếu tôi bị chi phối bởi những cảm xúc do sự khổ gây ra, tôi đã có
thể càu nhàu với chính mình về cơn mưa, và lại tạo thêm khổ cho mình,
không còn được trải nghiệm thú vị này nữa.
Trong thông điệp chính thứ 2, tôi đã thảo luận về việc thay đổi lối
sống có thể giúp tăng chất lượng cuộc sống. Theo kinh nghiệm của
tôi, lợi ích này có thể đến vào những lúc ta không hề mong đợi, theo
những cách không hề mong đợi. Một khi tôi đã đến cuộc họp của
mình, tôi cảm thấy tràn trề sinh lực và năng lượng. Tôi cảm thấy khỏe
mạnh nhờ đã đạp xe trước đó, và tôi cũng cảm thấy rất tích cực về bản
thân mình. Nếu bạn nói trước với tôi rằng đạp xe trong trời mưa sẽ
thú vị hơn đi xe hơi, tôi sẽ xem lời nói đó là kỳ quặc, nhưng vào lúc
đó, tôi đã thấy đúng như vậy.
Không có gì bảo đảm rằng giảm dấu chân carbon (xem phụ lục 1 để
tìm hiểu về dấu chân carbon) sẽ giúp chúng ta tận hưởng cuộc sống nhiều
hơn. Chúng ta phải tiến lên phía trước với niềm tin rằng nếu chúng ta làm
điều đúng đắn với khí hậu, thì thiện báo sẽ đến với chúng ta bằng cách
này hay cách khác.
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Trải nghiệm của tôi về việc đạp xe đạp trong mưa không ảnh hưởng gì
đến bất cứ người nào khác, nhưng thông thường việc cắt giảm dấu chân
carbon đòi hỏi sự tham gia của mọi người, vì thế chúng ta cần trở thành
thành viên của một cộng đồng tâm linh.
7. VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TÂM LINH PHẬT GIÁO

Trở thành thành viên của một Tăng đoàn Phật giáo có thể đem lại nhiều
lợi ích. (Tôi dùng chữ Tăng đoàn ở đây, theo thuật ngữ Phật giáo phương
Tây, có nghĩa là cả một cộng đồng tâm linh chứ không phải chỉ những
thành viên có chức sắc).
Thay đổi lối sống của chúng ta là một việc không đơn giản. Nếu
chúng ta phải vất vả khi làm một việc gì đó khó khăn, chúng ta thường
dễ nản chí và mất động lực. Chúng ta có thể tiếp tục cố gắng trong
một khoảng thời gian, nhưng sau đó lại buông xuôi và từ bỏ tất cả.
Nhưng nếu chúng ta là thành viên của một nhóm và họ cũng đang
cố gắng thay đổi cuộc sống, thì chúng ta có thể tìm thấy nguồn động
viên và sức mạnh để tiếp tục. Vì vậy tôi đang thành lập một nhóm địa
phương tại ngôi làng nơi tôi sinh sống, dành cho những người muốn
giảm “dấu chân carbon” (xem phụ lục 1). Động lực để tôi làm việc
này một phần vì nó liên quan đến những thay đổi của chính mình, tôi
đã làm những việc dễ dãi với mình, và tôi đang cảm thấy một chút bế
tắc. Tham gia vào một nhóm có thể truyền cảm hứng và giúp tôi thực
hiện bước tiếp theo. Tôi nghĩ bạn sẽ nhận ra rằng nếu cộng đồng/Tăng
đoàn của bạn có thể xem biến đổi khí hậu là một vấn đề cấp bách và
sẵn sàng hướng đến một lối sống ít carbon hơn, thì bạn sẽ thấy điều
đó khích lệ bạn, ngay cả khi nhóm của bạn chưa có nhiều sự thay đổi
bằng bạn, hoặc đang thay đổi ở lĩnh vực khác so với lĩnh vực mà bạn
thay đổi trong cuộc sống.
Thứ 2, bản sắc của ta và cách ta nhìn nhận chính mình được phản ánh
qua mối quan hệ của ta với đồng loại.26 Ví dụ nếu tôi là người ít năng
lực nhất so với những người tôi biết, tôi có thể xem mình là một người
26. Juliet B. Schor.The Overspent American: Why We Want What We Don’t
Need. Basic Books (Perseus Books), 1998
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vô năng. Nhưng nếu mọi người quanh tôi là những người có tư chất cực
kỳ thông minh, thì tôi vẫn có thể là một người có năng lực trung bình.
Vì vậy liên quan đến biến đổi khí hậu, nếu một cộng đồng/ Tăng đoàn
Phật tử xác định biến đổi khí hậu là một vấn đề và những người khác
trong cộng đồng/ Tăng đoàn của tôi đang thay đổi để hướng đến một lối
sống ít carbon, có thể tôi sẽ muốn thay đổi cùng với họ, ngay cả khi tôi
không có ý định cùng tham gia với họ ban đầu. Ước muốn thay đổi này
không phải do người khác đặt lên vai tôi và bảo tôi làm, mà bởi vì tôi
muốn bản thân mình được như mọi người, và tôi muốn mọi người thấy
tôi cũng như họ.
Thứ 3, các thành viên của một cộng đồng/ Tăng đoàn thì có mức độ
quyết tâm cao hơn các thành viên của các nhóm khác.
Cuối cùng, việc giảm “dấu chân carbon” trong hoàn cảnh của cộng
đồng/ Tăng đoàn của bạn có thể rất khó khăn về mặt tinh thần, nhưng kết
quả của nó thì cực kỳ xứng đáng.
8. KẾT LUẬN

Sinh sống bền vững giống như một cuộc phiêu lưu vào một vùng đất chưa
hề biết đến. Chúng ta sẽ đối mặt với nhiều thách thức, nhất là khi có sự
mâu thuẫn giữa những mục tiêu về môi trường với những thứ khác mà ta
quan tâm. Chúng ta cần đối diện thách thức này, vượt qua chúng và tìm ra
những cách sống mới. Chúng ta có thể hỗ trợ nhau để vượt qua những trở
ngại và samskāras. Làm được điều này thì không chỉ con cháu chúng ta
được lợi, mà thiện nghiệp cũng sẽ xảy đến với chúng ta. Hội nghị này có
thể là sự khởi đầu của Phật tử toàn thế giới trong việc thực hiện lối sống
bền vững và giảm lượng “dấu chân carbon”. Chúng ta cần tiến liên phía
trước với niềm tin vào một cuộc sống sung túc hơn, sâu sắc hơn đang chờ
chúng ta, nếu chúng ta chấp nhận thử thách.
PHỤ LỤC 1: KHOA HỌC KHÍ HẬU CƠ BẢN

Biến đổi khí hậu do con người gây ra có nguyên nhân từ lượng khí thải
gây hiệu hứng nhà khí trong bầu khí quyển. Lượng khí nhà kính này có
chức năng như một chiếc lồng kính cho phép các bức xạ nhiệt sóng ngắn
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từ mặt trời chiếu thẳng xuống bề mặt trái đất, đồng thời hấp thu các bức xạ
nhiệt sóng dài từ Trái Đất trở lại không gian, qua đó giữ lại hơi ấm trong
bầu khí quyển.
Loại khí thải có tác động lớn nhất đến khí quyển của chúng ta là
carbon dioxide. Khí này chủ yếu được tạo ra khi con người đốt các nhiêu
liệu hóa thạch như: than, dầu mỏ, khí gas tự nhiên. Qua đó, nguyên tố
carbon trong nhiên liệu hóa thạch trở thành carbon dioxide. Vì vậy, khi
bạn nghe người ta nói về lối sống carbon cao hay carbon thấp, tức là họ
đang nói về việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch nhiều hay ít trong cuộc
sống hàng ngày. Nó còn được gọi là “dấu chân carbon” vì một khi bạn
đã đốt các nhiêu liệu hóa thạch thì carbon dioxide là thành phần còn sót
lại, giống như một dấu chân bằng không khí mà nhiên liệu hóa thạch để
lại. Mặc dù loài người đã sử dụng than đá làm nhiên liệu hơn 2000 năm
nay, nhưng lượng nhiên liệu hóa thạch mà ta sử dụng chỉ thực sự tăng
mạnh kể từ thời kỳ đầu của Cách mạng Công nghiệp. Kể từ thập niên
1900, lượng nhiên liệu mà con người đem đốt đã gia tăng theo cấp số
nhân. 2 nguyên nhân khác cho hiện tượng gia tăng carbon dioxide trong
khí quyển là hoạt động sản xuất xi-măng và chuyển đổi chức năng của
đất đai. Chúng ta đang chặt cây nhiều hơn trồng cây, chúng ta đang hút
cạn các đầm lầy, và chúng ta đang có một nền nông nghiệp cơ giới hóa
ngày càng phụ thuộc và hóa chất hơn là chất hữu cơ để canh tác.
Loại khí thải nhà kính chủ yếu thứ 2 gây ra biến đổi khí hậu là khí
methane. Mặc dù chúng ta không sản xuất nhiều khí methane, nhưng mỗi
mét khối methane có tính độc hại gấp 7227 lần một mét khối khí carbon
dioxide. Nguồn gốc chính của khí methane là từ các loài động vật nhai lại
như bò, cừu và dê. Tỷ lệ khí methane phát tán trong bầu khí quyển đang
tăng lên vì con người ngày càng ăn nhiều thịt hơn, đặc biệt là thịt bò, và
sử dụng nhiều các sản phẩm từ sữa.
Về mặt biến đổi khí hậu, thì việc ăn chay bằng những sản phẩm từ
sữa như sữa tươi, phô-mai là có hại hơn gấp nhiều lần so với ăn thịt heo
và thịt gà, (vì đây không phải là thịt của động vật nhai lại). Tuy nhiên, là
Phật tử, chúng ta sẽ không muốn ăn bất cứ loại thịt nào, bởi đó là sát sinh.
27. Over a 20 year period. http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
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Một giải pháp thay thế đó là ăn rau củ, như một bữa ăn chay dựa trên các
thực phẩm hoàn toàn có nguồn gốc thực vật. Những người ăn chay bằng
rau củ hấp thu protein từ đậu hũ hoặc các sản phẩm từ đậu nành khác, các
loại đậu ván và đậu lăng, quả cứng và hạt giống, và ngũ cốc nguyên hạt
như gạo. Bản thân tôi đã thực hành ăn chay với rau củ từ 12 năm nay, và
hiện tôi đang rất khỏe mạnh.
Loại khí nhà kính thứ 3 là nitrous oxide. Nitrous oxide có tác động
mạnh hơn carbon dioxide gấp 310 lần. Loại khí này chủ yếu được thải ra
từ hoạt động nông nghiệp.
Ngoài ra còn nhiều loại khí nhà kính khác mà con người tạo ra. Trong
đó có nhiều hợp chất chứa chlorine như CFC (chlorofluorocarbon) và
HCFC (Hydrochlorofluorocarbon), được tạo ra từ các hạt aerosol có
trong nước hoa, thuốc trừ sâu và các loại hóa chất dạng xịt, và tác nhân
làm mát trong tủ lạnh. Khi bạn thay tủ lạnh mới, nên mua loại tủ có
những tác nhân làm mát như ammonia or isobutane.
PHỤ LỤC 2: GIẢM DẤU CHÂN CARBON & TIẾT KIỆM NĂNG
LƯỢNG - NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Bạn muốn giảm việc thải ra khí nhà kính nhưng không biết bắt đầu
từ đâu?
Có 3 lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn nên tập trung vào, đó chính là
ăn uống, đi lại và điều hòa không khí trong nhà.
Ăn uống có lẽ là điểm khởi đầu thích hợp nhất. 3 điều cần làm đó
là ăn những thức ăn được nuôi trồng gần nơi sinh sống, đúng mùa vụ,
ít sử dụng hóa chất trong quá trình nuôi trồng (gọi là thức ăn organic),
và ăn chay với rau củ, hoặc ít nhất là hạn chế những thức ăn từ động
vật nhai lại như bò, cừu và dê. Sử dụng thức ăn organic là rất quan
trọng, vì nó là một hình thức hấp thụ và tích trữ carbon. Đất trồng
có thể chứa hàm lượng carbon nhiều gấp đôi bầu khí quyển, nên nếu
lượng carbon trong đất trên toàn thế giới tăng 5% thì lượng carbon
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trong khí quyển sẽ giảm đi 10%.28 Thức ăn nuôi trồng gần nơi sinh
sống nhưng không đúng mùa vụ cũng không thích hợp, vì chúng được
nuôi trồng bằng những cách thức tốn nhiều năng lượng như nhà kính
tích nhiệt, do đó gây hại đến môi trường nhiều hơn là thức ăn nhập
khẩu bằng đường biển. Hạn chế sử dụng những thức ăn được vận
chuyển bằng đường không.
Đi lại: Hạn chế việc đi máy bay. Khi bạn cần đi đường dài, mỗi lần
nên đi nhiều ngày hơn và hạn chế số lần đi. Giữ liên lạc qua Skype. Với
những nơi cách xa không quá 5 dặm (hoặc 8km), nên đi bằng xe đạp hoặc
đi bộ. Dùng 1 chiếc xe đạp lớn hoặc xe ba gác khi bạn cần chở nhiều đồ
(chẳng hạn như đi siêu thị). Gắn 1 chiếc giỏ và yên phụ vào xe đạp của
bạn. Sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thay vì phương tiện
cá nhân. Khi bạn cần phương tiện cá nhân, nên tranh thủ làm nhiều việc
cùng lúc hoặc cho người khác đi nhờ.
Giữ ấm nhà cửa trong mùa đông. Những việc nên làm mà không
tốn kém: Tắt các thiết bị nhiệt trong phòng khi không sử dụng hoặc
khi ra khỏi phòng. Vào những ngày có nắng trong mùa đông, nên
chọn căn phòng đón được nhiều ánh nắng nhất để làm việc. Nên dùng
những căn phòng nhỏ để làm phòng khách hoặc nơi tụ họp. Với những
ngôi nhà chỉ có phòng lớn thì việc này có thể khó khăn, nhưng tôi biết
có người đã tận dụng một phòng ngủ còn trống để làm phòng khách
trong mùa đông. Những việc làm có tác dụng nhanh: phủ 1 lớp vật
liệu cách nhiệt lên gác xép hoặc gác mái (nếu có), độ dày tối thiểu
12 inch hoặc 30 cm. Bảo đảm các cửa ra vào và cửa sổ được lắp đặt
vừa khít, không có kẽ hở quá lớn, để ngăn chặn gió lạnh lùa vào. Nếu
tường nhà bạn là tường rỗng, hãy lấp đầy chúng. Nếu bạn không biết
làm gì tiếp theo, hãy thống kê lại nhiệt độ trong nhà. Thông thường
với những cách trên, bạn sẽ tiết kiệm được chi phí nhiều hơn là việc
sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió, trừ khi chính phủ trợ
giá cho các loại năng lượng này nơi bạn sinh sống.
Làm mát nhà cửa trong mùa hè: Tôi không phải là chuyên gia trong
28. Sam Adams and Poppy Johnson. Low Carbon Farming Handbook. Soil
Association. August 2013.
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lĩnh vực này, vì vậy bạn có thể tìm kiếm thông tin hữu ích từ những người
xung quanh. Tôi từng sống ở Chicago trong 1 năm, cách đây 50 năm.
Thời đó mọi người không có máy lạnh, buổi tối họ sẽ mở cửa ra vào và
cửa sổ, còn ban ngày thì đóng lại hoặc kéo rèm. Một chiếc quạt trần cũng
là giải pháp tiết kiệm hơn so với máy lạnh. Những chiếc máy bơm nhiệt
(heat pump) cũng rất phổ biến ở một số nước.

