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Lời Tựa

Trong những buổi hội thảo truyền hình trực tuyến, các cuộc phỏng 
vấn với giới báo chí và những buổi họp mặt cùng đệ tử vào những năm gần 
đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã khẩn thiết lên tiếng về cuộc khủng hoảng 
khí hậu hiện nay của Địa Cầu. Ngài từng chia sẻ: “Địa Cầu chúng ta giống 
như một ngôi nhà đang bốc cháy. Nếu chúng ta không đồng tâm hiệp lực 
dập lửa thì ngôi nhà này sẽ không còn nữa.” Bên cạnh đó Ngài cũng đưa ra 
một giải pháp thăng hoa cho nhân loại mà mỗi cá nhân đều có thể dễ dàng 
thực hiện, đó là: “Ăn thuần chay để cứu Địa Cầu”. 

Vì cuộc khủng hoảng khí hậu đang ngày một nguy cấp, những trận 
thiên tai đang cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người và khiến hàng 
triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, với thiệt hại tài chính ước tính lên đến 
hàng tỷ đô la Mỹ. Mực nước biển dâng cao đã nhấn chìm nhiều hòn đảo 
và đe dọa sự tồn vong của nhiều quốc đảo. Hơn nữa, những trận mưa thất 
thường, hạn hán khốc liệt đang ảnh hưởng đến nhiều vùng, khiến tình trạng 
khan hiếm nước và thực phẩm trở nên trầm trọng hơn. Các chuyên gia khí 
hậu cảnh báo rằng thời tiết thậm chí sẽ còn diễn biến khắc nghiệt hơn nữa 
với khả năng “hâm nóng toàn cầu vượt ngoài tầm kiểm soát”.   

Trong quyển sách này, Thanh Hải Vô Thượng Sư đề cập đến những 
nhân tố chính liên quan đến hâm nóng toàn cầu, và quan trọng hơn cả là 
căn nguyên của vấn nạn này – ngành công nghiệp chăn nuôi.  

Trên thực tế, nhiều nghiên cứu khoa học đều cho thấy rằng quan điểm 
của Thanh Hải Vô Thượng Sư và những điều mà Ngài đã đề cập trong suốt 
hơn 20 năm qua là đúng. Chăn nuôi gia súc lấy thịt không chỉ lãng phí một 
lượng lớn nước, đất đai và năng lượng quý báu, mà còn đóng góp một tỷ lệ 
đáng kinh ngạc là 51% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Chăn nuôi 
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gia súc cũng chính là nguồn thải khí mêtan lớn nhất, một loại khí nhà kính 
có khả năng giữ nhiệt mạnh hơn khí CO2 nhiều lần nhưng thời gian tồn 
tại lại ngắn hơn.

Vì vậy, như Thanh Hải Vô Thượng Sư giải thích thì việc ngưng sản xuất 
thịt và “chuyển sang thuần chay” hay áp dụng chế độ dinh dưỡng dựa trên thực 
vật là phương cách hợp lý duy nhất để ngay lập tức làm giảm nhiệt độ toàn cầu, 
khôi phục những thiệt hại về môi trường do ngành chăn nuôi gây ra và tiết 
kiệm hàng nghìn tỷ đô la Mỹ cho việc giảm nhẹ tình trạng biến đổi khí hậu. 
Hơn nữa, bằng cách chuyển sang thuần chay, chúng ta cũng có thể đạt được 
những kết quả này mà không tác động tiêu cực đến Địa Cầu và xã hội. Ngược 
lại, việc cắt giảm một lượng khí CO2 tương đương của ngành công nghiệp và 
giao thông có thể gây nên nhiều thiệt hại về kinh tế. Ngoài ra, hầu hết các công 
nghệ xanh đều phải mất nhiều năm để phát triển, trong khi việc cắt giảm khí 
mêtan có thể đạt được hiệu quả tức thì qua mỗi bữa ăn thuần chay. Vì thế, việc 
áp dụng lối sống thuần chay là giải pháp dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm 
nhất để giải quyết tình trạng khủng hoảng khí hậu, và đó cũng là cách cứu vãn 
duy nhất, vì chúng ta hiện không còn nhiều thời gian nữa.

Nhiều chuyên gia khí hậu, chuyên viên môi trường và viên chức chính 
phủ đã bắt đầu tán thành giải pháp thuần chay để cứu Địa Cầu thoát khỏi 
những ảnh hưởng xấu nhất của biến đổi khí hậu. Nỗ lực kêu gọi của họ đã 
đạt đến đỉnh điểm trong báo cáo của Liên Hiệp Quốc vào tháng 6 năm 2010, 
thúc giục cư dân toàn cầu nhanh chóng chuyển sang chế độ dinh dưỡng 
không thịt và sữa, đáp lại lời thỉnh cầu khẩn cấp của Thanh Hải Vô Thượng 
Sư: Tất cả các nhà lãnh đạo có quyền quyết định nên can đảm ban hành 
những đạo luật để lập tức tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển đổi này.  

Những dấu vết đẫm máu mà chúng ta để lại qua việc thảm sát hàng 
tỷ con vật vô tội mỗi năm có lẽ còn khủng khiếp hơn hậu quả của khủng 
hoảng khí hậu do khí thải cacbonic gây ra. Thanh Hải Vô Thượng Sư cảnh 
báo rằng tội ác vô nhân đạo này đã lan rộng khắp toàn cầu, những hành 
động tàn bạo do chúng ta gây ra đã bị báo ứng qua hình thức thiên tai: 
“Gieo nhân nào, gặt quả ấy.” Đó là giáo lý phổ biến được tìm thấy trong tất 
cả các kinh điển vĩ đại trên thế giới.

Thật vậy, nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt vô cùng quan trọng. 
Chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội để cứu Địa Cầu và cơ hội đó đến vào 
ngay thời điểm này. Chỉ cần áp dụng lối dinh dưỡng dựa trên thực vật nhân ái, 
cứu sự sống là chúng ta có thể xua tan bóng tối đang bao trùm quanh mình. 

Và bước đi nhỏ bé này sẽ đưa nhân loại lên một trình độ tâm thức cao hơn. 
Chúng ta sẽ khôi phục lại sự hài hòa của Địa Cầu để tiến vào một Thời Đại 
Hoàng Kim hòa bình, tươi đẹp và chan hòa tình thương. Rồi sau đó chúng ta 
sẽ có một Thiên Đàng Tại Thế như Thanh Hải Vô Thượng Sư đã hứa.

Hãy nắm lấy cơ hội và thay đổi ngay hôm nay. Tất cả chúng ta hãy lựa 
chọn để thăng hoa và nâng cao nền văn minh của nhân loại cũng như của 
Địa Cầu.

Ban Biên Tập

Ghi chú của Ban Biên Tập:

Quyển sách này bao gồm nguyên văn các trích đoạn những bài khai thị 
của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại các buổi hội thảo truyền hình trực tuyến 
quốc tế và những lần họp mặt cùng Hội viên, cũng như những cuộc phỏng 
vấn với giới truyền thông. Để tham khảo các nguồn tài liệu này, xin xem 
phần “Danh mục những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư” 
ở trang 145. 

Khi nói về Thượng Đế hoặc Đấng Tối Cao, Thanh Hải Vô Thượng Sư 
sử dụng những đại từ không chỉ định giới tính như sau để tránh việc bàn 
cãi Thượng Đế là Nam hay Nữ:

She + He = Hes (như trong từ Bless)
Her + Him = Hirm (như trong từ Firm)
Hers + His = Hiers (như trong từ Dears)
Ví dụ: Khi Thượng Đế muốn, Ngài (Hes) có thể 
làm bất cứ điều gì diễn ra theo ý của Ngài (Hiers) 
sao cho phù hợp với chính Ngài (Hirmself).

Là một nhà sáng tạo nghệ thuật, đồng thời là một vị Thầy tâm linh, 
Thanh Hải Vô Thượng Sư yêu chuộng những cách biểu đạt thể hiện nét 
đẹp nội tại. Đó là lý do Ngài gọi nước Việt Nam là “Âu Lạc” và Ðài Loan 
là “Formosa”. Âu Lạc là quốc hiệu cổ xưa của Việt Nam, có nghĩa là “âu ca 
lạc nghiệp”. Còn Formosa nghĩa là “mỹ miều”, phản ánh một cách trọn vẹn 
hơn nét đẹp của hòn đảo và người dân nơi đây. Thanh Hải Vô Thượng Sư 
nhận thấy rằng dùng những danh xưng này sẽ mang lại sự thăng hoa về 
tâm linh và may mắn cho đất nước cũng như người dân hai xứ sở này.
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Sơ Lược Tiểu Sử  
Thanh Hải Vô Thượng Sư

Thanh Hải Vô Thượng Sư là một nhà từ thiện, nhà hoạt động môi 
trường, nhà văn, họa sĩ, nhà thiết kế, nhạc sĩ, đạo diễn phim, đồng thời là 
một vị Thầy tâm linh nổi tiếng thế giới. Tình thương và sự trợ giúp của Ngài 
dành cho nhân loại vượt qua mọi biên giới quốc gia và chủng tộc. Từ đầu 
thập niên 1980, Ngài cũng là một trong những người tiên phong tận tụy 
nhất trên Địa Cầu trong hoạt động bảo vệ hệ sinh thái, vận động bảo vệ môi 
trường, bảo tồn đa dạng sinh học, tái tạo rừng, cổ động lối sống bền vững, và 
quan trọng nhất là vận động lối dinh dưỡng thuần chay hữu cơ – giải pháp 
hữu hiệu và nhanh chóng nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.

Với lòng quyết tâm kiên định, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã cống hiến 
thời gian và nhiều nguồn lực của Ngài để thức tỉnh thế giới về tác động 
thảm khốc của tình trạng biến đổi khí hậu cũng như đề xuất giải pháp 
thuần chay. Từ năm 2006 đến năm 2008, Ngài đã phát động phong trào 
Lối Sống Mới và khởi xướng chiến dịch SOS hầu nâng cao nhận thức của 
nhân loại về vấn nạn hâm nóng toàn cầu. Ngoài ra, Ngài còn xuất bản Bản 
Tin, biên soạn sách, sản xuất phim tài liệu về đề tài thuần chay Những Anh 
Hùng Chân Chính vào năm 2005 và phim truyền hình nhiều tập Vua và v.v., 
được phát sóng trên Truyền Hình Vô Thượng Sư – kênh vệ tinh toàn cầu 
phát sóng 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần, cung cấp thông tin về biến 
đổi khí hậu, lối dinh dưỡng thuần chay và nhiều chủ đề thăng hoa khác. 
Từ năm 2007, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chia sẻ những hiểu biết của 
Ngài với các chuyên gia môi trường, các nhà lãnh đạo quốc gia, các quan 
chức và đại chúng thông qua 29 buổi hội thảo về biến đổi khí hậu được tổ 
chức ở 15 quốc gia. Những sự kiện này đều đã được phát sóng trực tiếp 
trên đài phát thanh và truyền hình vệ tinh. Kết quả của những nỗ lực này 
là khẩu hiệu “Ăn Thuần Chay, Sống Xanh Để Cứu Địa Cầu!” do Ngài đề 
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xướng đã được phổ biến rộng rãi khắp toàn cầu, khuyến khích mọi người 
áp dụng lối dinh dưỡng thuần chay lành mạnh, bền vững để từ đó thăng 
hoa thế giới lên một trạng thái an bình và hòa hợp hơn. Qua tấm gương 
từ ái của Ngài, Thanh Hải Vô Thượng Sư nhắc nhở chúng ta hướng về bản 
tính lương thiện bên trong cũng như về tình thương dành cho mọi tạo vật 
của Thượng Đế. Những hiểu biết sâu sắc mà Ngài đạt được qua sự chứng 
ngộ tâm linh đã giúp Ngài xác định được nguyên nhân gây ra sự khổ đau 
cho con người, sự bất hòa trong xã hội và tình trạng suy thoái môi trường, 
đó là cách cư xử tàn nhẫn của chúng ta đối với những chúng sinh khác, 
bao gồm cả những bạn thú vô tội. Xuất phát từ lòng từ bi dành cho những 
chúng sinh yếu đuối, không thể lên tiếng để bảo vệ chính mình, Thanh Hải 
Vô Thượng Sư đã biên soạn những tác phẩm bán chạy nhất thế giới: Những 
Chú Chim Trong Đời Tôi, Những Chú Chó Trong Đời Tôi và Loài Hoang Dã 
Cao Quý. Những tuyệt tác quý báu này đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ, 
thể hiện suy nghĩ và tình cảm sâu sắc của các bạn thú đồng cư đáng quý, 
đồng thời nêu bật bản tính cao thượng cùng tình thương vô điều kiện của 
những chúng sinh này. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư sinh quán tại miền Trung Âu Lạc (Việt 
Nam). Trưởng thành, Ngài sang châu Âu du học và lưu lại đó làm việc 
cho Hội Chữ thập đỏ. Sớm nhận thấy nỗi khổ đau luôn hiện hữu ở khắp 
mọi nơi trên thế giới nên niềm khát khao tìm kiếm một pháp môn giải 
thoát đã trở thành mục tiêu cao cả nhất trong cuộc đời Ngài. Từ đó, Ngài 
bắt đầu cuộc hành trình lên dãy Himalaya tìm kiếm sự giác ngộ tâm linh. 
Cuối cùng, Ngài đã được truyền pháp mạch thiêng liêng về Ánh Sáng và 
Âm Thanh nội tại mà về sau Ngài gọi là Pháp Môn Quán Âm. Sau một thời 
gian chuyên tâm tu hành, Ngài đã đạt Đại Khai Ngộ. Ngay sau khi trở về 
từ Himalaya, theo lời thỉnh cầu của công chúng, Ngài bắt đầu truyền dạy 
Pháp Môn Quán Âm, khuyến khích đệ tử hướng nội tìm lại Tự Tính vĩ 
đại của chính họ. Không lâu sau, Ngài nhận được nhiều lời thỉnh mời đến 
thuyết pháp tại các quốc gia ở châu Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Úc và châu 
Phi. Tấm lòng từ ái của Thanh Hải Vô Thượng Sư còn được thể hiện qua sự 
quan tâm sâu sắc dành cho những người kém may mắn. Nguồn tài chính 
thu được từ việc bán các tác phẩm nghệ thuật của Ngài đã hỗ trợ Ngài 
trong sứ mệnh giúp đỡ những người con của Thượng Đế trong những lúc 
khó khăn qua công tác từ thiện và cứu trợ thiên tai trên toàn cầu. 

Mặc dù Thanh Hải Vô Thượng Sư không mong cầu bất kỳ sự báo đáp 
nào cho các hoạt động nhân đạo của Ngài, nhưng các chính phủ và tổ 
chức tư nhân trên khắp thế giới đã vinh danh Ngài với nhiều giải thưởng, 
bao gồm Giải Hòa Bình Thế Giới, Giải Nhà Lãnh Ðạo Tâm Linh Thế Giới, 
Giải Vận Động Nhân Quyền, Giải Công Dân Nhân Đạo Thế Giới, Giải 
Phục Vụ Nhân Loại Xuất Sắc, Giải Gusi Hòa Bình năm 2006, Bằng Tuyên 
Dương Tuần Lễ Âm Nhạc Los Angeles, Giải Tượng Bạc Hạng Nhất Telly 
Thường Niên lần thứ 27 năm 2006, Giải Lối Sống Năng Động Của Tổng 
Thống do cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush trao tặng và Giải Hoạt 
Động Thiện Nguyện Của Tổng Thống 2010 do Tổng thống Hoa Kỳ Barack 
Obama trao tặng.

Ngoài ra, ngày 22 tháng 2 và 25 tháng 10 đã được chính phủ hai tiểu 
bang Illinois và Hawaii vinh danh là “Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư” 
tại Hoa Kỳ. Trong buổi lễ tuyên dương tại Illinois, các cựu Tổng thống 
Hoa Kỳ, ngài Clinton, Bush và Reagan, đã gửi thông điệp chúc mừng đến 
Thanh Hải Vô Thượng Sư. Để vinh danh những cá nhân đức hạnh cũng 
như khuyến khích mọi người noi theo tấm gương của họ, Thanh Hải Vô 
Thượng Sư cũng sáng lập các giải Gương Sáng Ngời Thế Giới, ghi nhận 
hành động anh hùng, lòng từ bi, tài lãnh đạo, lòng dũng cảm hoặc trí thông 
minh xuất chúng của những con người và bạn thú xứng đáng.

Qua đó, Thanh Hải Vô Thượng Sư cống hiến cuộc đời Ngài một cách 
vô vị kỷ để kiến tạo một tương lai tươi đẹp cho Địa Cầu thân yêu của chúng 
ta và cho muôn loài đồng cư đáng quý. Nhiều vĩ nhân trong lịch sử đã có 
những ước mơ, và Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng từng chia sẻ ước mơ 
của Ngài như sau: “Tôi có một ước mơ. Tôi mơ toàn thế giới trở nên hòa 
bình. Tôi mơ tất cả mọi sự sát hại đều chấm dứt. Tôi mơ tất cả trẻ em đều 
được sống trong hòa bình và an lạc. Tôi mơ tất cả các quốc gia cùng bắt tay 
nhau, bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi mơ Địa Cầu xinh đẹp của chúng ta 
sẽ không bị hủy diệt. Phải mất hàng tỷ, tỷ, ức năm để tạo dựng Địa Cầu này, 
và nơi đây thật mỹ miều, rực rỡ. Tôi mơ Địa Cầu sẽ trường tồn trong thanh 
bình, đẹp đẽ và yêu thương.”  
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Tôi thật sự muốn ôm các nhà lãnh đạo 
cùng biết bao người khác – những cư dân 

của Địa Cầu – và nói với họ: “Hãy thức 
tỉnh.” Tôi muốn ôm họ và nói: “Hãy thức 

tỉnh. Tỉnh lại đi, hỡi những người thân yêu 
của tôi. Hãy thức tỉnh, này bạn của tôi ơi; 

hãy thức tỉnh để cứu lấy chính mình.”  

LỜI THỈNH CẦU          
CỦA THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ                                                   

ĐẾN CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI

Tôi vô cùng biết ơn các nhà lãnh đạo quả cảm trên thế giới đã vượt qua 
giới hạn của mình để lên tiếng vì lợi ích của tất cả mọi người. Thiện chí của 
họ, dù không được dân chúng đánh giá cao, cũng sẽ được Thiên Đàng ghi 
nhận. Và họ sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng về sau. Thật sự 
rất khó khi ở vị trí của người cầm quyền.  

Để trở thành nhà lãnh đạo, quý vị được ban cho tính quả cảm, lòng 
nhân ái và phẩm chất cao thượng. Đó là lý do tại sao quý vị là người lãnh 
đạo. Dĩ nhiên, không phải dễ dàng để đứng vào vị trí của một nhà lãnh đạo. 
Bởi vậy nên không có nhiều nhà lãnh đạo. Mỗi quốc gia chỉ có một đức 
vua, một hoàng hậu, vài công chúa, vài hoàng tử, một tổng thống, một thủ 
tướng: có rất ít người làm lãnh đạo so với số đông dân chúng trên thế giới 
này. Và những nhà lãnh đạo dũng cảm, can đảm, chính trực và sáng suốt 
thì lại càng ít hơn nữa.

Đối với những nhà lãnh đạo sáng suốt và dũng cảm như thế, chúng tôi 
hoàn toàn ủng hộ và hết mực kính trọng. Chúng tôi cầu xin Thiên Đàng gia 
ân cho họ có thêm nhiều nghị lực và trí tuệ để thực thi sứ mệnh cao cả của 
mình. Bởi vì, như tôi đã nói với quý vị, có rất ít nhà lãnh đạo. Và những nhà 
lãnh đạo dũng cảm, sáng suốt lại càng ít hơn. Là một nhà lãnh đạo, quý vị 
cần biết điều gì tốt, điều gì không tốt cho người dân của mình. Những điều 
tốt, quý vị nên khuyến khích và tạo điều kiện để người dân thực hiện. Còn 
những điều không tốt, quý vị phải ngăn chặn để bảo vệ dân chúng. Đó là ý 
nghĩa đích thực của một nhà lãnh đạo. 
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Khuyến Khích Lối Sống Không Sử Dụng Sản Phẩm Động Vật Để Mang Lại 
Lợi Ích Cho Toàn Thể Nhân Loại 

Một chính phủ tốt phải khuyến khích những chính sách mang lại lợi 
ích cho người dân và toàn thể nhân loại. Ngay lúc này, để có hiệu quả, thì 
các chính phủ phải nhận thức được tình trạng hiện tại vô cùng cấp thiết, 
yêu cầu phải có những giải pháp đặc biệt.  

Tôi đề nghị tất cả các nhà lãnh đạo và chính phủ trên thế giới hãy 
nhanh chóng vận động lối sống không sử dụng sản phẩm động vật để có 
thể cứu vãn Địa Cầu của chúng ta.  

Chúng ta không còn thời giờ, không còn nhiều thời gian nữa. Điều này 
không còn giới hạn trong phạm trù chính trị nữa, mà là vấn đề liên quan 
đến sự sống còn của bản thân và con cái chúng ta. Nếu tất cả chính phủ các 
nước đều khuyến khích người dân hướng tới lối dinh dưỡng lành mạnh, 
không thành phần động vật, thì Địa Cầu sẽ được cứu ngay lập tức.  

Những hoạt động này không những tốt cho Địa Cầu, mà còn có thể 
tạo ra sinh kế cho người dân. Chúng ta đang ở trong tình trạng thiếu thực 
phẩm, vì vậy chính phủ có thể dễ dàng hỗ trợ cho người nông dân canh tác 
thuần chay hữu cơ và khuyến khích phát triển các hoạt động xanh khác. 
Điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn. Và chính phủ cũng phải ưu tiên cho việc 
cứu Địa Cầu, canh tác hữu cơ và chính sách trợ cấp.  

Hỡi tất cả các nhà lãnh đạo, một lần nữa tôi kêu gọi quý vị hãy dành 
tình thương trước nhất cho người dân, phụ nữ và tất cả trẻ em trong đất 
nước mình, để mạnh dạn chấp nhận thực hiện những vấn đề cấp thiết hiện 
nay, và hãy dùng quyền lực mà người dân đã trao cho quý vị để cứu Địa 
Cầu.  

Ngành chăn nuôi trên thế giới hiện nay đang gây ra vấn nạn hâm nóng 
toàn cầu tương đương với ngành năng lượng, hay thậm chí còn nhiều hơn. 
Theo tôi biết thì ngành chăn nuôi chịu trách nhiệm cho ít nhất là 80% 
nguyên nhân gây ra thảm trạng này. Ngành sản xuất thịt đang làm cạn kiệt 
nguồn nước, hủy hoại sức khỏe của người dân, đẩy con người tới thảm họa 
chiến tranh và làm phát sinh các căn bệnh nan y mới mỗi ngày.  

Ngành sản xuất thịt đang giết dần dân chúng. Quý vị là người duy nhất 
có thể chấm dứt thảm trạng này.  

Quý vị nên là một tấm gương sáng, thuần chay, anh dũng cho người 
dân noi theo, bởi vì họ thật sự nhìn vào những gì mà chính phủ hay các 
nhà lãnh đạo của họ làm.  

Người dân sẽ được lợi ích rất nhiều từ chính sách hỗ trợ canh tác 
thuần chay hữu cơ hay những chính sách vận động khuyến khích chuyển 
sang lối sống thuần chay của quý vị.  

Rồi người dân sẽ cảm kích quý vị, ngợi ca quý vị, thương yêu, ủng hộ 
quý vị. Và họ sẽ ghi nhớ công lao của quý vị vì đã cứu Địa Cầu này cho 
những thế hệ mai sau, vì đã cứu sinh mạng của họ, sinh mạng của những 
người thân yêu cũng như của con cái họ sau này. Và Thiên Đàng sẽ ban cho 
quý vị phần thưởng xứng đáng.  

Hãy dẫn đầu phong trào chuyển sang thuần chay. Hãy cổ động cho hòa 
bình và tinh thần vị tha, rồi tất cả mọi vấn đề khác như nghèo đói, xung 
đột, ngay cả khủng hoảng tài chính, dịch bệnh cũng đều sẽ lắng dịu.  

Tôi xin cảm ơn quý vị, những nhà lãnh đạo của các quốc gia, vì những 
nỗ lực theo chiều hướng này của quý vị.  

Tất Cả Chúng Ta Đều Góp Phần Thực Hiện Giải Pháp

Nhưng nếu quý vị cho phép, tôi xin thành thật nói rằng tất cả những gì 
chúng ta hiện đang làm cũng như đang hoạch định vẫn chưa đủ nhiều và 
chưa đủ nhanh. Tôi cầu cho quý vị có đủ dũng khí và niềm tin để làm được 
nhiều hơn và nhanh hơn nữa.  

Đối với các tổ chức trên thế giới, bao gồm giới truyền thông – những 
người hiểu rõ sức mạnh của phong trào xã hội, tôi xin cảm ơn những nỗ 
lực của quý vị trong việc cung cấp thông tin và khuyến khích mọi người 
hướng tới lối sống thuần chay không động vật, một lối sống nhân ái, hợp 
thời, hữu ích và đầy hứng khởi.

Đối với các cá nhân, cảm ơn quý vị đã cùng góp sức để cứu Địa Cầu. 
Nhưng tôi xin quý vị hãy hành động kịp thời, vì có rất nhiều việc phải làm 
trong khi chúng ta còn rất ít thời gian.

Chúng ta phải tiếp tục thúc giục các nhà lãnh đạo, bạn hữu, láng giềng 
của mình thay đổi, chuyển sang thuần chay để cứu chính bản thân họ, gia 
đình họ, cũng như cứu loài vật và tất cả những gì họ hằng trân quý. 



Nếu tất cả mọi người đều từ bỏ thịt ngay lúc này, thì chỉ 
trong thời gian tám tuần, thời tiết sẽ được điều hòa trở 
lại. Tất cả những gì đã bị tàn phá sẽ được khôi phục trong 
vòng tám tuần. Nếu toàn thể nhân loại ngưng ăn thịt và 

khơi dậy lòng từ ái, thì sẽ có kết quả ngay lập tức.
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Nếu đi đúng hướng, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi nguy hiểm. Ngôi 
nhà của chúng ta đang bốc cháy, mà vòi nước thì ở ngay trước mặt.  

Chỉ cần chúng ta nhấc vòi nước lên và sử dụng. Đơn giản vậy thôi. 
Chỉ cần ăn thuần chay. Xin quý vị hãy khẩn trương lên. Thời gian còn lại 
của chúng ta đang được tính từng ngày.  

Đối với nhân loại, Thiên Đàng rất mực thương yêu quý vị. Vì vậy 
chúng ta có hy vọng hơn bao giờ hết là Địa Cầu sẽ được cứu. Chúng ta sẽ 
bừng tỉnh trước một Địa Cầu hoàn toàn mới, một Địa Cầu thuần chay từ 
ái, một Địa Cầu tràn đầy tình thương, thiện tâm và ân phước vô biên từ 
Thiên Đàng.   

Tôi cầu nguyện cho tất cả quý vị tiếp tục hướng tới nền hòa bình trong 
tầm tay này của chúng ta. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị.  

Trong nhiều năm qua, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã liên 
tục thiền định cho sự tồn tại của Địa Cầu. Nhờ vậy, vào 
tháng 12 năm 2012, thật là một niềm vui lớn lao khi 
Ngài chia sẻ với thế giới thông tin thăng hoa từ Thiên 
Đàng rằng Địa Cầu của chúng ta đã được cứu và sẽ 

được bảo tồn thêm hàng triệu năm nữa:
“Giờ đây chúng ta đã cứu được Địa Cầu và Địa Cầu sẽ 
được tồn tại trong khoảng thời gian rất, rất, rất dài. Tất 
cả chúng ta hãy cố gắng hướng nội, tập trung hơn nữa 

vào sự kết nối tâm linh với Thượng Đế từ bên trong.”
~Thanh Hải Vô Thượng Sư
Ngày 22 tháng 12 năm 2012



Giải Pháp 
Thuần chay
Cứu Địa Cầu

Giải Pháp 
Thuần chay 
Cứu Địa Cầu

Tình trạng hiện nay rất khẩn cấp. Trước hết, 
chúng ta phải chặn đứng hâm nóng toàn cầu 
để tồn tại. Vì vậy, dinh dưỡng thuần chay là 
giải pháp duy nhất mang lại hiệu quả tức thì 
và toàn diện cho mọi vấn đề về môi trường, sự 
tồn vong, sức khỏe, kinh tế, v.v... trên Địa Cầu.   

Tôi tin rằng Địa Cầu đang đứng trước ngưỡng 
cửa của sự đổi mới mang tính xây dựng, việc 
này sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi 
cư dân, bao gồm cả các loài động thực vật.

Nếu chúng ta nắm bắt cơ hội này để cùng 
nhau từ bỏ những thói quen xấu như ăn thịt, 
uống rượu, tiêm chích ma túy, hút thuốc lá, thì 
cũng với phương cách mà nhiều quốc gia đã 
áp dụng để ngăn chặn thói quen hút thuốc lá, 
ngay lập tức chúng ta có thể cùng nhau chứng 
kiến một sự thay đổi lớn lao và kỳ diệu đến với 
Địa Cầu.   
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 I. Tình Trạng Khẩn Cấp Của Địa Cầu

                Thời Điểm Nguy Cấp 

“Thời gian đã trễ, đã đến lúc phải đưa ra quyết định.          
Tôi hoàn toàn tin tưởng quý vị sẽ có sự chọn lựa sáng 
suốt. Các nhà khoa học đã chứng minh rất rõ ràng về  

vấn nạn hâm nóng toàn cầu.”1

— Ban Ki-moon

“Chúng ta đang đối diện với khủng hoảng khí hậu,             
một tình trạng khẩn cấp mang tính toàn cầu.”

— Al Gore

Các nhà khoa học trên thế giới lo ngại rằng nếu chúng ta vượt qua 
những điểm tới hạn xác định, thì giai đoạn tiếp theo của biến đổi khí hậu 
không những sẽ diễn biến rất nhanh mà còn vô cùng thảm khốc và không 
thể xoay chuyển được nữa. Đã có những dấu hiệu chứng tỏ thời điểm nguy 
hiểm này đang đến gần, các cuộc khảo sát cho thấy sông hồ và những nơi 
khác đang sủi bọt khí mêtan, loại khí vốn được nén giữ an toàn dưới lớp 
hàn băng của Địa Cầu.

Không ai biết khi nào lượng khí khổng lồ đó sẽ ồ ạt thoát ra, làm nhiệt 
độ biến đổi đột ngột, kích hoạt nạn hâm nóng bùng phát vượt ngoài tầm 
kiểm soát. Đó sẽ là thảm họa đối với chúng ta. 

Các ảnh hưởng mang tính hủy diệt khác của biến đổi khí hậu cũng đã 
và đang diễn ra: Theo tiến trình này, lớp băng phản xạ nhiệt ở Bắc cực sẽ 
dần biến mất hoàn toàn vào một mùa hè gần nhất; mực nước biển dâng cao 
khiến nhiều hòn đảo bị đe dọa hoặc có nguy cơ bị nhấn chìm. Do nồng độ 
khí CO2 quá cao, nhiều vùng biển chết đang bị axit hóa trầm trọng đến mức 
không còn sự sống; nạn cháy rừng xảy ra ngày một thảm khốc và thường 
xuyên hơn; các loài hoang dã trên toàn cầu đang bị tuyệt chủng với tốc độ 
nhanh gấp 100 lần so với tốc độ bình thường; những cơn bão dữ dội và tàn 
khốc xuất hiện nhiều hơn; muỗi truyền bệnh lan tràn khắp nơi do nhiều khu 
vực đang ấm lên; sông băng trên thế giới dần biến mất; hàng chục ngàn sông 
hồ đang khô cạn hay bị xóa sổ và tình trạng sa mạc hóa ngày càng gia tăng.

Hậu quả của những ảnh hưởng môi trường này là 2 tỷ người đang phải 
đối diện với tình trạng khan hiếm nước, 20 triệu người đang sống trong 
tình trạng tuyệt vọng như những người tỵ nạn, chỉ khác là họ không nhận 
được bất kỳ sự trợ giúp nào từ phía chính phủ.  

Thật ra, những điều này phần lớn luôn là hậu quả của những hành 
động bạo lực do con người gây ra. Nhất là việc ăn thịt.  

Hơn nữa, ngành công nghiệp chăn nuôi khiến cho phần lớn đất đai trên 
thế giới bị xói mòn. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng sa mạc 
hóa, tổn thất về đa dạng sinh học, lãng phí và ô nhiễm nước, trong khi nước 
đang ngày càng khan hiếm do ảnh hưởng của hâm nóng toàn cầu. Không chỉ 
vậy, ngành chăn nuôi còn sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch và ngũ cốc 
một cách không hiệu quả. Tóm lại, để sản xuất một miếng thịt bò, chúng ta 
đã lãng phí một lượng ngũ cốc nhiều hơn gấp 12 lần, lượng nước tối thiểu gấp 
10 lần và nhiên liệu hóa thạch gấp 8 lần so với việc sản xuất thực phẩm thuần 
chay có giá trị dinh dưỡng tương đương hoặc thậm chí cao hơn.

   

Cách duy nhất để tránh thảm họa khí hậu “không thể vãn hồi” là có 
biện pháp đối với nguyên nhân hàng đầu gây ra thảm họa này, đó là ngành 
sản xuất thịt. Hiện nay chúng ta đã có đầy đủ bằng chứng và thông tin để 
khẳng định điều này. Công nghiệp chăn nuôi là ngành đứng đầu trong việc 
phát thải khí nhà kính.

Những phát hiện được công bố mới nhất của Liên Hiệp Quốc trong 
năm 2006 cho biết ngành chăn nuôi thải ra lượng khí nhà kính nhiều hơn 
tổng lượng khí thải của tất cả các ngành giao thông vận tải trên thế giới gộp 
lại, bao gồm máy bay, xe lửa, xe hơi, xe gắn máy, v.v...2  Số liệu cập nhật cho 
biết ngành chăn nuôi chịu trách nhiệm cho ít nhất 50% nguyên nhân gây 
ra hâm nóng toàn cầu.3 

“Các phân tích của chúng tôi cho thấy chăn nuôi gia súc 
và các sản phẩm phụ của ngành này thật sự là nguyên 
nhân thải ra ít nhất 32.564 triệu tấn khí CO2, hay 51% 
lượng khí thải nhà kính hàng năm trên toàn thế giới.”4

— Viện Quan sát Thế giới

 Ngành Chăn Nuôi: Nguyên Nhân Chính                                                                                                                                            
 Của Cuộc Khủng Hoảng Toàn Cầu
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              Khí Mêtan Mạnh Hơn Khí Cacbonic

Ngành chăn nuôi là nguồn phát thải khí mêtan lớn nhất do con người 
gây ra. Khí mêtan không chỉ có khả năng giữ nhiệt mạnh hơn 72 lần mà 
còn là loại khí tồn tại ngắn hạn. Điều này có nghĩa là nó sẽ thoát khỏi bầu khí 
quyển nhanh hơn nhiều so với khí CO2, chỉ trong vòng một thập niên, chứ 
không phải hàng ngàn năm như khí CO2. Vì vậy, loại trừ khí mêtan bằng cách 
loại bỏ ngành chăn nuôi là giải pháp nhanh nhất để làm dịu mát Địa Cầu.

Đúng vậy, chúng ta phải tập trung vào những nguồn phát thải trọng 
yếu nhất.

Tôi cầu nguyện cho tất cả các nhà lãnh đạo anh minh chấm dứt thói 
quen tiêu thụ thịt có hại, nguyên nhân chính dẫn đến điểm không thể vãn 
hồi hiện nay. Bằng không, tất cả những nỗ lực khác để loại trừ khí cacbonic 
sẽ không có hiệu quả hoặc không bao giờ có cơ hội để thực thi. 

Chúng ta sẽ hủy diệt thế giới nếu không chấm dứt việc sản xuất 
và tiêu thụ thịt cũng như những sản phẩm động vật khác.   

II.  Lựa Chọn Thực Phẩm Của 
Chúng Ta Là Vấn Đề Sống Còn  

              Chúng Ta Đang Ăn Mòn Địa Cầu

Nếu chúng ta không ngăn cấm hay hạn chế tiêu thụ thịt thì cả Địa Cầu 
sẽ bị hủy diệt. Đây là vấn đề sống còn của tất cả mọi người, chứ không chỉ 
là lựa chọn cá nhân. Vậy mà chúng ta vẫn còn đang ăn thịt, đang ăn mòn 
Địa Cầu, ăn cạn đến 90% nguồn thực phẩm, và để cho những người khác 
phải chịu cảnh đói khát.5  Đây hoàn toàn không phải là lựa chọn thiết thực. 

Thậm chí trước khi Địa Cầu rơi vào tình trạng khẩn cấp, những người ăn 
thịt cũng đã ăn mòn Địa Cầu, tiêu hao quá nhiều thực phẩm, dẫn tới nạn đói 
và chiến tranh. Ngay từ đầu, ăn thịt đã không phải là sự lựa chọn đúng đắn.  

“Trừ khi chúng ta thay đổi lựa chọn thực phẩm của 
mình, bằng không, những nỗ lực khác sẽ đều vô hiệu, 
bởi vì thịt đang tàn phá hầu hết các cánh rừng, gây ô 
nhiễm nguồn nước và làm phát sinh dịch bệnh, tiêu 
hao tất cả tiền bạc của chúng ta cho chi phí khám chữa 
bệnh. Vì vậy, thuần chay là lựa chọn hàng đầu cho tất 

cả những ai muốn cứu Địa Cầu.”6

— Maneka Gandhi

Tất cả những tình trạng hâm nóng toàn cầu này đang ngày càng trở 
nên trầm trọng hơn và sẽ không dừng lại cho đến khi chúng ta thật sự thay 
đổi lối sống của mình. Giải pháp khá dễ dàng: chỉ cần ngưng ăn thịt. Đây là 
giải pháp hữu hiệu nhất. Việc này vô cùng khẩn thiết bởi vì tình trạng của 
Địa Cầu đang rất nguy cấp, mà thời gian của chúng ta thì có hạn. 

Chấm dứt sản xuất thịt là giải pháp nhanh nhất để cắt giảm khí thải 
nhà kính, đồng thời ngăn chặn được vô số thiệt hại về môi trường, từ biến 
đổi khí hậu tới lạm dụng đất đai và nguồn nước, nạn ô nhiễm, tổn thất các 
loài động vật hoang dã cùng các nguy cơ về sức khỏe của con người.  

Ngoài việc ngăn chặn 50% hâm nóng toàn cầu – ý tôi là thậm chí còn 
nhiều hơn thế nữa, đây chỉ là ước tính rất khiêm tốn – còn có rất nhiều lợi 
ích quan trọng khác. Ngưng sản xuất thịt còn giải quyết được vấn đề khan 
hiếm nước, nạn đói trên thế giới, suy thoái đất đai và tình trạng ô nhiễm. 

Nếu đem so sánh với lối dinh dưỡng thuần chay thì lối dinh dưỡng 
thịt sử dụng đất nhiều hơn 17 lần, nước nhiều hơn 14 lần và năng lượng 
nhiều hơn 10 lần.7 Lượng ngũ cốc chúng ta sản xuất đủ để nuôi sống toàn 
thể nhân loại, thậm chí còn dư nữa. Thế nhưng, lại có một tỷ người đang bị 
đói và 10,9 triệu trẻ em chết hàng năm – cứ 5 giây lại có một trẻ em tử vong 
vì đói, trong khi chúng ta có đủ thực phẩm để nuôi sống toàn bộ dân số 
thế giới, thậm chí còn nuôi được nhiều hơn gấp đôi số dân hiện nay.8  Mặt 
khác, có khoảng một tỷ người mắc bệnh béo phì và các căn bệnh khác liên 
quan đến việc ăn uống quá mức hoặc tiêu thụ quá nhiều thịt. 

Vì vậy, ngoài việc trưởng dưỡng bản tính từ bi bằng cách bảo vệ mọi sự 
sống, còn có rất nhiều lý do thiết thực để chuyển sang thuần chay. Điều này 
vô cùng quan trọng. Chỉ cần con người bắt đầu với lối dinh dưỡng thuần 
chay thì đời sống của muôn loài cũng sẽ được chăm sóc.  
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Liên Hiệp Quốc kêu gọi toàn cầu chuyển sang lối dinh 
dưỡng không thịt và sữa:

“Ảnh hưởng của ngành nông nghiệp được dự đoán sẽ 
tăng lên đáng kể do sự tăng trưởng dân số dẫn đến việc 
gia tăng tiêu thụ sản phẩm động vật. Ảnh hưởng này chỉ 
giảm xuống đáng kể khi toàn cầu chuyển sang lối dinh 

dưỡng không động vật.”9

              Lối Dinh Dưỡng Dựa Trên Thực Vật                                                                                                                                              
          Là Giải Pháp Nhanh Nhất

“Việc thay thế sản phẩm động vật không những có thể 
nhanh chóng cắt giảm lượng khí thải nhà kính trong bầu 
khí quyển mà còn có thể xoay chuyển tình trạng khủng 

hoảng lương thực và nước đang xảy ra trên thế giới.”10

— Viện Quan sát Thế giới

Thuần chay sẽ mang lại hiệu quả tức thì trong việc loại trừ khí mêtan 
khỏi bầu khí quyển, một trong những loại khí nhà kính có khả năng giữ 
nhiệt cao nhất, nhiều hơn 72 lần so với khí cacbon đioxit.11  Thuần chay chắc 
chắn sẽ đẩy lùi quá trình sa mạc hóa và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, 
chẳng hạn như sông hồ và rừng của quý vị.

Quý vị cũng có thể áp dụng các biện pháp xanh khác, như trồng cây hoặc 
chuyển sang công nghệ xanh. Tuy nhiên, những biện pháp này đòi hỏi nhiều 
thời gian hơn để phát huy hiệu quả. Giải pháp thuần chay mang lại hiệu quả 
tức thì và giảm thiểu sát nghiệp, do đó đây là giải pháp quan trọng nhất.  

Chúng ta bảo tồn được 70% nguồn nước sạch và cứu 70% rừng mưa 
Amazon khỏi bị phát hoang để chăn thả gia súc.12  Thuần chay mỗi năm sẽ 
giải phóng tới 3,5 triệu hecta đất, 760 triệu tấn ngũ cốc – một nửa nguồn 
ngũ cốc cung cấp cho thế giới.13 Quý vị có thể tưởng tượng được không? 
Giảm 2/3 lượng nhiên liệu hóa thạch sử dụng cho ngành sản xuất thịt, 
giảm ô nhiễm do các chất thải từ động vật không được xử lý, duy trì bầu 
không khí trong lành, giảm 4,5 tấn khí thải hàng năm cho mỗi hộ gia đình 
ở Hoa Kỳ. Và còn ngăn chặn 80% hâm nóng toàn cầu.14  

Chỉ riêng về vấn đề tiết kiệm tài chính, các nhà khoa học Hà Lan ước 
tính cần khoảng 40 nghìn tỷ đô la Mỹ để ngăn chặn hâm nóng toàn cầu, 
80% số tiền này sẽ được tiết kiệm nhờ lối sống thuần chay! Nghĩa là tiết 
kiệm được 32 nghìn tỷ đô la Mỹ chỉ bằng một biện pháp đơn giản là chuyển 
từ việc tiêu thụ sản phẩm động vật sang tiêu thụ thực phẩm thuần chay.15  

Địa Cầu có khả năng tự phục hồi, chỉ là chúng ta làm cho Địa Cầu bị quá 
tải. Chúng ta gây ô nhiễm và tạo ra quá nhiều sát nghiệp. Do đó, ngay cả Địa 
Cầu cũng không được phép tự hồi phục vì nghiệp quả xấu của cư dân nơi 
đây. Một khi chúng ta hóa giải được nghiệp quả xấu đến từ việc giết hại thì 
Địa Cầu sẽ trở lại như trước, sẽ được phép tự điều chỉnh, tái tạo và duy trì sự 
sống. Mọi vấn đề xảy đến đều xoay quanh nghiệp quả xấu. Chúng ta đã khiến 
cho Địa Cầu bị quá tải, vì vậy chúng ta phải thay đổi hành động của mình. 
Đó là tất cả những điều chúng ta cần phải làm.  

Rồi chúng ta sẽ cứu được Địa Cầu, cứu được sự sống của chính chúng ta, 
của con cháu chúng ta và của cả loài vật. Địa Cầu sẽ trở thành Thiên Đàng, 
sẽ không còn ai thiếu thốn, không có người đói, không có chiến tranh, dịch 
bệnh, tai ương hay hâm nóng toàn cầu, không còn những điều như thế nữa, 
chỉ có hòa bình, hạnh phúc và phồn vinh. Nhân danh Đức Phật, tôi xin hứa 
Địa Cầu sẽ được như vậy.  

             Sát Hại Loài Vật Mang Lại Nghiệp Quả Xấu

“Gieo nhân nào, gặt quả ấy.” “Đồng thanh tương ứng.” Về phương diện 
khoa học hay tâm linh, chúng ta cũng đều đã được cảnh báo. Cho nên, dĩ 
nhiên tất cả các thảm họa đã xảy ra trên khắp thế giới đều có liên hệ đến việc 
con người đối xử thiếu tử tế với các bạn đồng cư. Đó là cái giá phải trả cho 
những việc chúng ta đã làm đối với các sinh linh vô tội, không gây phương hại 
gì cho chúng ta; những chúng sinh đó cũng là con cái của Thượng Đế, được 
gửi đến Địa Cầu để hàng ngày giúp đỡ và mang lại niềm vui cho chúng ta.   

Đó không phải là vấn đề kỹ thuật; sửa chữa kỹ thuật không phải là việc 
chúng ta cần chú trọng. Nghiệp quả, nhân quả báo ứng mới là điều chúng ta 
phải lưu tâm. Cái giá của sự giết hại, cái giá của bạo lực còn đắt hơn bất kỳ 
chiếc xe hơi nào, còn nguy hiểm hơn bất kỳ vụ nổ nào của mặt trời hay đại 
dương kết hợp lại, bởi vì chúng ta phải chịu trách nhiệm cho hành động của 
mình. Mỗi hành động đều tạo ra một phản ứng tương thích. Vì vậy, chúng
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 ta phải ngưng giết hại. Chúng ta phải chấm dứt tàn sát loài vật và con người.
Chúng ta phải dừng ngay lại. Và rồi mọi thứ sẽ tự nhiên được hóa giải.
Chúng ta sẽ phát minh ra phương tiện kỹ thuật tối tân hơn để giải quyết 

vấn nạn khí hậu. Các vết đen trên mặt trời thậm chí có thể ngừng phát nổ. 
Các vụ nổ đại dương có thể chấm dứt. Các cơn bão nhiệt đới có thể ngưng 
lại. Các cơn lốc sẽ lắng dịu. Động đất sẽ không còn nữa. Cuộc sống sẽ bình 
yên trở lại về mọi phương diện, bởi vì chúng ta tạo ra hòa bình thì sẽ có hòa 
bình, hòa bình không chỉ giữa người với người mà còn giữa muôn loài đồng 
cư. Đó là lý do tôi luôn nhấn mạnh lối dinh dưỡng thuần chay. Đó là tiêu 
chuẩn đạo đức để làm người, là biểu hiện của một vĩ nhân.  

        Lực Lượng Tình Thương Có Thể Thay Đổi                                                                                                                                              
         Mọi Thứ

Lối sống thuần chay nhân ái sẽ mang đến cho quý vị năng lực vui vẻ, tạo 
thêm nhiều niềm hạnh phúc và thu hút nhiều niềm hỷ lạc hơn; khi quý vị 
hạnh phúc thì mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp. Quý vị suy nghĩ sáng suốt hơn, 
phản ứng nhanh nhẹn hơn, đời sống trở nên tươi đẹp hơn, con cái quý vị sẽ 
ngoan ngoãn hơn, mọi thứ đều sẽ viên toàn.  

Lực lượng yêu thương, khẳng định và mạnh mẽ của toàn thế giới sẽ đẩy 
lùi bóng tối đang hướng đến chúng ta, điều mà hiện nay chúng ta đang phải 
đối mặt. Đó là giải pháp duy nhất mà tôi có thể thông tin cho quý vị.  

Như quý vị biết, chúng ta có năng lực để thay đổi tất cả, chúng ta có lực 
lượng để điều khiển mọi thứ diễn ra quanh mình, nhưng chúng ta phải sử 
dụng nó. Chúng ta phải sử dụng lực lượng này vì lợi ích của mọi chúng sinh 
trên Địa Cầu. Suy nghĩ và hành động của chúng ta phải gửi một thông điệp 
tới lực lượng vũ trụ, rằng chúng ta muốn có một Địa Cầu tốt đẹp hơn, chúng 
ta muốn có một đời sống an toàn hơn, chúng ta muốn một thế giới được cứu 
rỗi. Và rồi lực lượng vũ trụ sẽ làm đúng như vậy. 

Nhưng chúng ta cũng phải hành động đồng nhất với năng lực này, quý 
vị hiểu chứ? Nếu muốn những điều tốt đẹp, chúng ta phải làm những việc 
thiện lành. Nếu muốn được sống, chúng ta phải trân quý sự sống của những 
chúng sinh khác. Cho nên năng lực thiện lành mà chúng ta tạo ra có thể thực 

hiện được những điều này và còn nhiều điều tuyệt diệu hơn nữa. Từ trường 
nhân ái, yêu thương mà chúng ta cùng toàn thể nhân loại phát ra có thể và sẽ 
mang lại thêm nhiều phép mầu cho chúng ta. 

Nếu sống thuận theo quy luật của vũ trụ, chúng ta sẽ kiến tạo được mọi 
thứ chúng ta mong muốn. Đó là sức mạnh của lối sống thuần chay. Vì thuần 
chay có nghĩa là chúng ta quý trọng sinh mạng, chúng ta muốn sống, muốn 
bầu từ trường mang tính xây dựng, chứ không phải sự hủy diệt. Vì vậy, lối 
sống thuần chay chính là giải đáp.   

Tâm thức nhân loại càng thăng hoa bao nhiêu thì tất nhiên hâm nóng 
toàn cầu sẽ càng được giảm thiểu bấy nhiêu. Khi nhân loại thăng hoa hơn về 
tâm linh và có nhiều tình thương hơn đối với con người, đối với muôn loài, 
thì trong tất cả mọi trường hợp và hoàn cảnh, hâm nóng toàn cầu sẽ giảm 
dần rồi hoàn toàn lắng dịu. Sau đó, mọi người trên thế giới sẽ vui sống trong 
hòa bình, hạnh phúc và thương yêu. Nhưng nhân loại cần phải thức tỉnh.  

Tôi tin chắc rằng Địa Cầu của chúng ta sẽ 
đạt đến một trình độ tâm thức cao hơn và 
những điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong hồng ân 

của Thiên Đàng.
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Vì tình trạng của Địa Cầu rất nguy cấp nên 
nếu chúng ta không nhanh chóng hành 
động, thì đến một lúc nào đó, cho dù chúng 
ta muốn cũng sẽ không còn gì để bảo vệ 
nữa. Lúc đó có thể đã quá trễ rồi. Chúng 
ta không thể cứ tiếp tục theo đường hướng 
này, rồi dừng lại bất cứ khi nào chúng ta 
muốn cứu Địa Cầu. Tôi rất tiếc phải nói 
rằng thời gian của chúng ta có hạn.  
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Tư liệu: Trung tâm Dữ liệu Băng tuyết Quốc gia Hoa Kỳ, 
http://nsidc.org/arcticseaicenews/index.html

        I.  Thực Trạng Còn Tệ Hơn                                                                                                                                              
           So Với Kịch Bản Xấu Nhất 

Tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay còn tệ hơn so với kịch bản xấu nhất 
mà Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu Liên Hiệp Quốc (IPCC) đã 
dự kiến, với những tác hại thường gây tử vong đã và đang xảy ra qua những 
biến cố khắc nghiệt như bão tố, lũ lụt, hạn hán và những đợt khí nóng.   

Ngay cả khi toàn thế giới cắt giảm khí nhà kính, Địa Cầu cũng cần 
phải có thời gian để phục hồi, bởi vẫn còn những loại khí thải đã tích tụ 
sẵn trong bầu khí quyển.  

Đây là lý do tại sao cần phải chú trọng vào những loại khí thải ngắn 
hạn, cụ thể là khí mêtan. Khí mêtan tích nhiệt tối thiểu 72 lần nhiều hơn 
so với khí CO2, trong khoảng thời gian trung bình 20 năm. Nguồn phát 
thải khí mêtan lớn nhất là ngành công nghiệp chăn nuôi, một trong những 
nguyên nhân hàng đầu gây nên vấn nạn hâm nóng toàn cầu cần phải được 
chấm dứt.  

Nhưng trước tiên, xin cho phép tôi chia sẻ một vài dẫn chứng mới nhất về 
những tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống của con người và loài vật. 

            Băng Đá Tan Chảy Ở Bắc Cực và Nam Cực 

Băng Tan Ở Bắc Cực 

Bắc cực có thể sẽ không còn băng vào năm 2012, sớm hơn 70 năm so 
với những ước tính của IPCC. Không có lớp băng bảo vệ để phản chiếu 
ánh sáng mặt trời, 90% nhiệt lượng của mặt trời có thể chiếu thẳng xuống 
mặt nước, do đó đẩy nhanh quá trình hâm nóng toàn cầu.16 

Sự thay đổi của lớp băng bao phủ Bắc cực thật khủng khiếp, các chuyên 
gia khí hậu cho biết hiện nay chỉ có 10% là lớp băng cũ và dày, 90% còn lại 
đều là những lớp băng mỏng mới hình thành.17 

“Vòng Lặp Phản Hồi” và Hâm Nóng Toàn Cầu Vượt Ngoài Tầm Kiểm Soát

Nếu nước biển ấm hơn, băng đá sẽ tan chảy nhanh hơn. Một khi băng 
đá tan, sẽ không còn sự phản xạ nhiệt trở lại không gian nữa. Vì thế, lượng 
nhiệt này sẽ làm băng đá tan chảy nhanh hơn, đồng thời làm nước biển 
ấm lên. Và cả hai quá trình tương hỗ nhau làm băng tan nhiều hơn, do đó 
làm cho Địa Cầu nóng hơn. Quý vị thấy đó, chu trình này thật nguy hiểm.  

Đó là lý do tại sao trước đây, các nhà khoa học không thể dự đoán 
chính xác, nhưng bây giờ họ đang rất thận trọng. Họ đang theo dõi sát tình 
hình. Chỉ có điều chúng ta hành động chưa đủ nhanh mà thôi.18

Băng Tan Ở Greenland và Nam Cực

Vì những tảng băng khổng lồ ở Greenland và Nam cực vẫn tiếp tục 
tan chảy, nên mực nước biển dâng cao tới mức thảm họa và bão tố mạnh 
hơn là những hậu quả tất yếu. Nếu toàn khối băng ở vùng Tây Nam cực 
tan chảy thì mực nước biển trung bình toàn cầu sẽ tăng tối thiểu từ 3,3 tới 
3,5 mét (10,8 – 11,8 bộ Anh)19, gây ảnh hưởng đến hơn 3,2 tỷ người – đó là 
một nửa dân số thế giới – những người sống trong phạm vi 200 dặm dọc 
các bờ biển.  
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Các nhà khoa học Hoa Kỳ thuộc Trung tâm Dữ liệu Băng tuyết Quốc 
gia hiện nay cho biết nếu toàn bộ khối băng Nam cực tan chảy, mực nước 
biển có thể dâng cao hơn rất nhiều so với dự kiến, một số nhà khoa học 
khác nói rằng thậm chí nước biển sẽ dâng lên đến 70 mét (230 bộ Anh), 
điều này có nghĩa là mọi sự sống trên Địa Cầu đều bị đe dọa.20

• Đất Đai Bị Ngập Chìm và Tỵ Nạn Khí Hậu
Trong lúc này, khi chúng ta đang trò chuyện, thì các hải đảo cũng đang 

bị nhấn chìm do mực nước biển dâng cao. Đảo Tuvalu, Tonga và khoảng 40 
quốc đảo khác đang phải lên kế hoạch di tản toàn bộ dân cư trong cả nước.   

Một báo cáo của Tổ chức Di dân Quốc tế cho biết khả năng sẽ có 200 
triệu hoặc thậm chí 1 tỷ dân trở thành người tỵ nạn khí hậu vào năm 
2050 hoặc ngay trong thời đại của chúng ta.21 Những người này phải rời 
khỏi đảo hoặc nơi cư trú của họ ở vùng ven biển vì mực nước biển dâng 
cao hay lớp băng vĩnh cửu tan chảy khiến toàn thể cộng đồng hoặc cả quốc 
gia bị nhấn chìm và sụp đổ.22   

(Xin xem phụ lục 1 để biết thêm thông tin về mực nước biển dâng cao 
và những ảnh hưởng của nó đối với toàn thế giới.)

Các Dự Kiến Về Mức Dâng Của Mực Nước Biển

Mêtan Hyđrat: Quả Bom Nổ Chậm

Một thay đổi nữa của Bắc cực là hiện tượng băng vĩnh cửu tan chảy, 
đây thường là lớp băng tích trữ mêtan (dưới dạng mêtan hyđrat). Sự tan 
chảy của lớp băng này trong những năm gần đây đã giải phóng khí mêtan, 
khiến lượng khí mêtan trong khí quyển đột ngột gia tăng kể từ năm 2004.23

Hâm nóng toàn cầu tăng vượt quá 20C có thể làm hàng tỷ tấn khí 
mêtan (tồn tại dưới dạng hyđrat dưới đáy đại dương) thoát vào bầu khí 
quyển, dẫn đến sự hủy diệt hàng loạt sự sống trên Địa Cầu.  

“Nhiệt độ chỉ tăng vài độ thôi cũng đủ làm những loại khí 
này bốc hơi và thoát vào bầu khí quyển, từ đó làm nhiệt 
độ tăng thêm. Vì vậy, càng nhiều khí mêtan thoát ra thì 
Địa Cầu và đại dương càng bị hâm nóng, và chu trình 
cứ thế tiếp diễn. Có khoảng 400 tỷ tấn khí mêtan được 
lưu giữ trong lớp băng đá ở vùng lãnh nguyên Bắc cực – 
lượng khí đủ để kích hoạt phản ứng dây chuyền… Một 
khi được châm ngòi, chu trình này có thể dẫn đến hậu 
quả là hâm nóng toàn cầu vượt ngoài tầm kiểm soát.”24

— John Atcheson, nhà địa chất học

Điều chúng ta lo ngại không chỉ là sự dâng cao của mực nước biển, 
mà còn là ảnh hưởng của các loại khí độc, cụ thể là khí hyđro sunfua, khí 
mêtan và các loại khí khác trong đại dương.25  Băng đá cũng sẽ tan thêm 
nếu như khí mêtan tiếp tục thoát ra từ lớp băng vĩnh cửu, v.v… cũng như 
từ đại dương và tất cả các loại hình chăn nuôi. Như vậy, loại khí này cứ tiếp 
tục tích tụ và lưu lại trong bầu khí quyển một thời gian dài.  

Tại thời điểm không thể vãn hồi, tình trạng sẽ xuống dốc nhanh chóng 
và không thể thay đổi được gì nữa. Không thể làm gì thêm để cứu vãn vào lúc 
đó. Và có thể sẽ không còn ai sống sót, hoặc có lẽ chỉ còn lại rất ít người thôi.  

Tư liệu: Báo cáo đánh giá lần thứ tư, IPCC, trang 111, hình 1
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Một khi Địa Cầu bị hủy diệt, nó sẽ giống như tình trạng của Hỏa tinh, 
không thể sinh sống được nữa. Và phải mất hàng triệu năm, đôi khi hàng 
trăm triệu năm để cho bất cứ một hành tinh nào phục hồi lại, nếu hành 
tinh đó còn có khả năng phục hồi.  

Càng khẩn trương thay đổi, chúng ta càng có khả năng ngăn 
chặn biến đổi khí hậu. Và chúng ta có thể khôi phục Địa Cầu 
rất nhanh chóng, ngay lập tức, nhưng nếu chúng ta không 
thay đổi thì Địa Cầu cũng sẽ bị hủy diệt rất nhanh và tức thời.  

            Sông Băng Suy Giảm và Tình Trạng                                                                                                                                            
         Khan Hiếm Nước

Ảnh Hưởng Của Sự Suy Giảm Các Dòng Sông Băng

Hầu hết những dòng sông băng trên Địa Cầu sẽ biến mất trong một vài 
thập niên tới, đe dọa sự sống của hơn hai tỷ người. Một tỷ trong số những 
người này sẽ phải gánh chịu những hậu quả do sông băng Himalaya suy 
giảm. Tình trạng này đã và đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn bất kỳ nơi 
nào trên thế giới, với hai phần ba trong số hơn 18.000 sông băng trong 
vùng đang thu hẹp dần.26  Những ảnh hưởng ban đầu của hiện tượng sông 
băng tan chảy là lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Tình trạng sông băng 
đang dần bị thu hẹp sẽ kéo theo sự suy giảm lượng mưa, hạn hán và nạn 
khan hiếm nước trầm trọng.27 

Tình Trạng Thảm Khốc Của Các Dòng Sông Băng Trên Thế Giới

Tại tiểu bang Montana, Hoa Kỳ, các chuyên gia dự đoán rằng những 
dòng sông băng nổi tiếng của Công viên Sông băng Quốc gia sẽ biến mất 
trong vòng một thập niên tới.28 Sông Colorado (nguồn nước từ băng tuyết 
tan chảy) cung cấp nước cho bảy tiểu bang phía Tây đang cạn dần.29 

Peru là quê hương của 70% các dòng sông băng thuộc rặng Andes, với 
các đỉnh phủ băng cung cấp nước và thủy điện cho cư dân quốc gia này. Tất 
cả những dòng sông băng này được dự đoán sẽ biến mất vào năm 2015, chỉ 

còn vài năm nữa thôi.30  Sự thiếu hụt nguồn nước khiến tình hình càng trở 
nên căng thẳng và thậm chí còn dẫn tới xung đột vì quá nhiều người, kể cả 
những người nông dân nghèo khó, không có đủ nước sinh hoạt hoặc đang 
phải tranh đấu cho phần nước của họ.  

(Xin xem phụ lục 2 để biết thêm thông tin về sự suy giảm các dòng 
sông băng trên toàn cầu.)

            Đánh Bắt Cá Quá Mức, Vùng Biển Chết                                                                                                                                             
         và Axit Hóa Đại Dương

Ủy ban Pew có trụ sở tại Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng việc đánh bắt cá 
quá mức là mối đe dọa nghiêm trọng nhất cho hệ sinh thái biển, tiếp theo 
là nước thải của ngành nông nghiệp, bao gồm phân gia súc và phân bón 
hóa học dùng cho việc trồng lương thực để nuôi gia súc.31 

Nhiều vùng biển chết đang hình thành bởi biến đổi khí hậu, hiện nay con 
số này đã lên đến hơn 400 vùng. Số lượng những vùng biển chết tăng dần do 
dòng chảy nhiễm phân bón chủ yếu đến từ ngành chăn nuôi, góp phần làm cho 
tình trạng thiếu hụt khí ôxy cần thiết cho sự sống càng thêm nghiêm trọng.32

Nước ô nhiễm bởi thủy triều đỏ là nguyên nhân gây ra các vùng 
chết ở biển Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil

Các nhà khoa học ước tính rằng hơn 90% loài cá lớn của đại dương 
đã biến mất trong vòng 50 năm qua do ngành đánh bắt cá thương mại.33 
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Họ cảnh báo rằng với tốc độ đánh bắt như hiện nay, đến năm 2050, 
các loài cá đang bị đánh bắt trên toàn cầu sẽ suy kiệt trầm trọng. Họ cũng 
khuyến nghị chúng ta cần phải bắt đầu ngay những nỗ lực phục hồi.34 

Sự khan hiếm một số loài cá nhất định đã góp phần làm tăng nồng độ 
axit và giảm khả năng hấp thụ khí CO2 của đại dương.  

Điều kiện sống ngày càng trở nên tệ hơn đã khiến cá voi và cá heo trôi 
dạt vào bờ vì nghẹt thở. Đôi khi, hàng trăm con cá đồng loạt chết trên bờ biển 
do không thể tiếp tục chịu đựng được tình trạng nhiễm độc của nước biển.35 

            Điều Kiện Thời Tiết Khắc Nghiệt

Trong thập niên qua, đã có ít nhất hai lần nhiệt độ trung bình hàng 
năm được ghi nhận là đạt đến mức cao nhất trong lịch sử Địa Cầu. Vào 
năm 2003, một đợt khí nóng kỷ lục tràn vào châu Âu, lấy đi sinh mạng của 
hàng chục ngàn người. Những đợt khí nóng cũng đã gây ra nhiều vụ cháy 
rừng kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Úc.36 

Tiểu bang Puebla, Mexico đã chứng kiến nạn cháy rừng gia tăng trong 
những năm qua, lượng mưa giảm xuống còn 200 lít trên một mét vuông, 

nhiệt độ trung bình hàng năm tăng đến 17,50C. Nhiệt độ mùa đông hiện 
nay đang cao hơn mức bình thường.  

Trong sáu năm qua, Peru đã trải qua ít nhất ba sự kiện nhiệt độ khắc 
nghiệt và lũ lụt tàn khốc, ảnh hưởng đến hơn 500.000 cư dân. Chỉ trong 
vòng 30 năm, lũ lụt đã tăng hơn 60% và bùn chảy tăng đến 400%.37 Năm 
2009, Tổng thống Peru, ông Garcia, đã công bố tình trạng khẩn cấp liên 
quan đến biến đổi khí hậu do hiện tượng lạnh giá và đóng băng nghiêm 
trọng ở phía Nam dãy Andes, khiến gần 250 trẻ em thiệt mạng và nhiều 
người khác lâm bệnh.38   

(Xin xem phụ lục 3 để biết thêm thông tin cập nhật về tình trạng khí hậu 
khắc nghiệt trên toàn cầu.)

“Khí hậu được xác định không chỉ đơn giản qua nhiệt 
độ và lượng mưa trung bình, mà còn căn cứ vào tính 
chất, tần số và cường độ của các hiện tượng thời tiết. 
Biến đổi khí hậu do con người gây ra có khả năng thay 
đổi tỷ lệ và cường độ của các hiện tượng thời tiết khắc 
nghiệt, chẳng hạn như những đợt khí nóng, khí lạnh, 

bão tố, lũ lụt và hạn hán.”39

 — Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ

            Thiên Tai Xảy Ra Thường Xuyên Hơn

Hạn Hán, Sa Mạc Hóa và Cháy Rừng

Theo Liên Hiệp Quốc, tình trạng sa mạc hóa – hậu quả của việc chặt phá 
quá nhiều cây cối và thiệt hại từ hoạt động chăn thả gia súc – đang ảnh hưởng 
đến đời sống của hơn 1,2 tỷ người tại hơn 100 quốc gia có nguy cơ.40 

Nguồn nước sạch quý giá cũng đang cạn dần, như những mạch nước 
ngầm chạy dưới thành phố Bắc Kinh, Delhi, Bangkok và hàng chục khu vực 
khác, chẳng hạn như miền Trung Tây Hoa Kỳ, trong khi đó phần lớn thời gian 
trong năm, sông Hằng, sông Jordan, sông Nile và sông Dương Tử cũng bị thu 
hẹp thành những dòng chảy nhỏ.  

“Sự biến mất ngày càng nhanh của các loài sinh vật biển đe 
dọa sức khỏe con người”, B. Worm và cộng sự, Science, ngày 
3 tháng 11 năm 2006, http://www.compassonline.org/pdf_files/
WormEtAlSciencePR.pdf
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Ở Trung Quốc, trận hạn hán khốc liệt nhất trong 5 thập niên qua (vào 
năm 2009) đã tàn phá những vụ mùa chính ở ít nhất 12 tỉnh phía Bắc, gây 
thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ từ ngân quỹ quốc gia để viện trợ cho những nông 
dân bị mất mùa do hạn hán.41 

Năm 2009, nạn cháy rừng ở Nepal và Úc đã trở nên trầm trọng hơn do 
tình trạng hạn hán.42  Tại châu Phi, người dân Somali, Ethiopia, Sudan, v.v… 
cũng đã điêu đứng vì hạn hán.  

Các nhà nghiên cứu cho biết miền Tây Hoa Kỳ đang đối diện với nguy 
cơ hạn hán nghiêm trọng, vì tuyết ở miền núi đang tan chảy, làm mất đi phần 
lớn nguồn nước dự trữ.  

(Xin xem phụ lục 4 để biết thêm thông tin về các thảm họa hạn hán và 
những trận cháy rừng lớn trên toàn cầu.)

Bão Tố và Lũ Lụt Xảy Ra Thường Xuyên Hơn

Cường độ và thời gian kéo dài của các trận cuồng phong và bão nhiệt đới 
đã được ghi nhận là gia tăng 100% trong 30 năm qua. Theo các nhà khoa học 
của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Hoa Kỳ, hiện tượng này rất 
có thể là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm gia tăng nhiệt độ đại dương.  

Theo các nhà nghiên cứu của Học viện Công nghệ Georgia, Hoa Kỳ, số 
lượng các cơn bão cấp 4 và cấp 5 có mức độ tàn phá lớn nhất trên toàn thế 
giới đã tăng gấp đôi trong hơn 35 năm qua. Các cơn bão cấp 5 gây thiệt hại 
thảm khốc nhất tại những thành phố lớn. Cường độ và thời gian của các cơn 
bão cũng tăng 75% kể từ những năm 1970.  

Một trong những cơn bão này vẫn còn để lại hậu quả cho đến tận ngày 
nay, đó là cơn bão Katrina. Vào năm 2005, cơn bão này đã tàn phá các khu 
vực thuộc tiểu bang New Orleans; nhà cửa và cuộc sống của người dân nơi 
đây đến nay vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.  

Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ cho biết lần 
đầu tiên họ ghi nhận được là có 6 cơn lốc nhiệt đới liên tiếp đổ bộ vào đất 
liền ở Hoa Kỳ trong năm 2008.  

Bắc Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương là hai vùng có xu hướng bão 
mạnh nhất.  

(Xin xem phụ lục 5 để biết thêm thông tin về các thiên tai lũ lụt lớn 
trên toàn cầu.)

Đội Cứu trợ Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Pakistan    
năm 2010

Đội Cứu trợ Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Haiti
năm 2010

Động Đất

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng động đất có liên quan tới hâm 
nóng toàn cầu. Bởi vì, khi băng đá ở hai địa cực và dưới thềm Greenland 
tan chảy, áp lực sẽ dồn lên lớp vỏ Trái Đất, kích hoạt sự chuyển dịch và gây 
ra động đất.
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Một trong những thảm họa bi thảm nhất trong thời đại của chúng ta là 
trận sóng thần (hậu quả của động đất) tấn công Indonesia vào năm 2004, gây 
biết bao đau thương cho người dân quốc gia này cũng như cư dân thế giới.  

(Xin xem phụ lục 6 để biết thêm thông tin cập nhật về các thảm họa 
động đất trên toàn cầu.)

Sự Tàn Phá Của Côn Trùng

Ở Hoa Kỳ, do hâm nóng toàn cầu mà bọ cánh cứng đã tàn phá gần một 
triệu mẫu Anh rừng thông trên dãy núi Rocky. Canada cũng gặp phải thảm 
trạng tương tự.  

           Nạn Phá Rừng

Rừng mưa là lá phổi của Địa Cầu chúng ta. Khi cây cối 
bị chặt phá, các loài thực vật sẽ trở nên thưa thớt và 
khô cằn, thậm chí chúng sẽ thải ra khí cacbonic thay 
vì hấp thụ nó. Đây cũng là một nguy cơ khác đang đe 

dọa chúng ta.  

Tại Brazil, kể từ năm 1970, 90% diện tích rừng đã bị chặt phá để làm 
đồng cỏ chăn thả gia súc hoặc trồng ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi.43  
Trong khi chúng ta đang trò chuyện ở đây, thì nhiều cánh rừng xanh tươi 
có diện tích tương đương với tổng diện tích của 36 sân bóng đá đang từng 
phút bị tàn phá và dần biến thành những mảnh đất hoang.44 

Và ở miền Nam Mexico, những cánh rừng mưa nhiệt đới từng bao phủ 
gần một nửa tiểu bang Tabasco đã bị thu hẹp còn chưa đến 10% diện tích 
ban đầu. Đồng thời, những đồng cỏ để chăn thả gia súc đã tăng lên đến 
60% tổng diện tích của tiểu bang này.45 

Tương tự, tại các quốc gia như Argentina và Paraguay, ngày càng có 
nhiều cánh rừng bị phát hoang để chăn thả gia súc và trồng đậu nành. 
Argentina đã mất đi 70% rừng nguyên sinh.46 

Indonesia có rừng mưa lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau rừng mưa Amazon 
và Congo. Tuy nhiên, những cánh rừng này đang bị thu hẹp với tốc độ báo 

động, cứ mỗi phút một diện tích tương đương bằng một sân bóng đá lại 
mất đi. Liên Hiệp Quốc thông báo rằng 98% tổng diện tích rừng sẽ biến 
mất chỉ trong vòng 15 năm nữa.47 

Chỉ riêng rừng mưa Amazon đã hấp thụ được lượng khí cacbonic 
nhiều hơn tổng lượng khí nhà kính do con người thải ra trong 10 năm. 
Thêm vào đó, khi đốt rừng, chúng ta đã thải ra một lượng cacbon đen, đây 
là những phân tử muội than có khả năng tích nhiệt nhiều hơn gấp 680 lần 
so với các phân tử khí CO2.

48 

            Tổn Thất Đa Dạng Sinh Học

Các nhà sinh thái học hàng đầu cho biết tốc độ suy giảm của các loài 
hoang dã do bị tuyệt chủng diễn ra quá nhanh, đến mức không gì có thể 
so sánh được. Hiện tại các nhà khoa học cũng dự báo rằng 16.000 chủng 
loại trên Trái Đất có nguy cơ bị tuyệt chủng nhanh hơn 100 lần so với ước 
tính trước đây.  

“Nhà sinh vật học nổi tiếng của Đại học Harvard, ông 
Edward O. Wilson, và các nhà khoa học khác ước tính 
rằng tốc độ tuyệt chủng thực tế nhanh hơn từ 1.000 
đến 10.000 lần so với tốc độ tuyệt chủng tự nhiên.                      

Mỗi ngày có từ 2,7 đến 270 loài bị xóa sổ.”49

— Julia Whitty

“20% đến 40% các loài sinh vật trên Trái Đất có thể sẽ bị 
tuyệt chủng trong thế kỷ này, về cơ bản là do hâm nóng                                                                                       

toàn cầu, chưa tính đến tác động của các nhân tố khác.”50

— Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC)

            Khan Hiếm Nước

Nguồn nước ngày càng khan hiếm đã làm tình trạng thêm căng thẳng 
và thậm chí nảy sinh xung đột. Vì nhiều người, trong đó có cả những nông 
dân nghèo, không có đủ nước hay phải vô cùng khó nhọc mới lấy được 
phần nước của mình.   
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Hàng vạn sông hồ trên khắp thế giới đang khô cạn. Người dân đang 
chết dần vì hạn hán. Dân chúng phải rời bỏ xóm làng, quê hương vì khan 
hiếm nước.51 

Một tỷ người không có nước sạch và an toàn. Và hàng năm có 1,8 
triệu trẻ em tử vong vì những căn bệnh do ô nhiễm nước gây ra.52 

            Thiếu Lương Thực

Liên Hiệp Quốc thông báo rằng từ năm 2009 đến nay, số người bị đói 
trên thế giới đã lên đến mức cao nhất trong bốn thập niên qua. Trên thế 
giới có khoảng 1,02 tỷ người không có đủ lương thực.53    

Ở Peru, do hạn hán và nhiệt độ quá nóng trong 12 năm qua, 140.000 
hecta khoai tây và ngô đã bị hư hoại – tương đương với lượng thực phẩm 
đủ để nuôi 11 triệu người.  

Zimbabwe, Somalia, Mauritius, Mozambique và Sudan là những quốc 
gia điển hình ở châu Phi đang phải hứng chịu những trận hạn hán khắc 
nghiệt, khiến cho việc canh tác trở nên vô cùng khó khăn, kéo theo tình 
trạng thiếu lương thực và tăng giá thực phẩm.  

Thêm vào đó, tình trạng sa mạc hóa và nạn phá rừng càng làm cho đất 
đai bị suy thoái. Nhiệt độ tăng đồng nghĩa với lượng mưa thất thường – 
quá thấp hoặc quá cao trong một thời điểm – vì vậy chúng ta phải hứng 
chịu những trận lũ lụt tàn phá nhấn chìm hoa màu và các vụ hỏa hoạn 
thiêu rụi rừng cây.  

Những ảnh hưởng này của biến đổi khí hậu làm gia tăng sự bất ổn và 
khủng hoảng lương thực.  

(Xin xem phụ lục 7 để biết thêm thông tin về nạn biến đổi khí hậu và 
tình trạng thiếu lương thực trên toàn cầu.)

            Sức Khỏe Con Người

Dân Chúng Điêu Đứng Vì Biến Đổi Khí Hậu

Theo nghiên cứu của Thụy Sĩ, biến đổi khí hậu đã cướp đi sinh mạng 
của khoảng 315.000 người mỗi năm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến 325

triệu người khác.54  Điều này gây tổn thất kinh tế 125 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.55  

Nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các quốc gia đang phát triển ở châu 
Phi, nhiều khu vực có nguy cơ ở Nam Á và các quốc đảo nhỏ.  

Hơn nữa, 99% số người bị thiệt mạng vì thiên tai là người châu Á.  

Bệnh Truyền Nhiễm Do Côn Trùng

Muỗi gây ra bệnh sốt xuất huyết được phát hiện lần đầu tiên tại Piura, 
Peru, rồi lan tràn đến những vùng mới do biến đổi khí hậu.56 

Nguy cơ mắc phải những căn bệnh khác cũng đang gia tăng, chẳng hạn 
như bệnh sốt rét, vì muỗi di chuyển tới những vùng cao. Liên Hiệp Quốc lo 
ngại rằng hàng trăm triệu người ở châu Phi đang phải đối mặt với nguy cơ này.57 

(Xin xem phụ lục 8 để tham khảo trích đoạn bài viết Sáu độ: Tương lai 
của chúng ta trên Địa Cầu nóng hơn của Mark Lynuss.)

II.  Thời Gian Của Chúng Ta Sắp Hết

Theo tất cả các chứng minh khoa học và vật lý mới nhất, thì chúng ta 
không còn nhiều thời gian nữa. Thậm chí sau này, nếu chúng ta muốn cứu 
Địa Cầu thì cũng không còn kịp nữa.  

Các mối đe dọa của hâm nóng toàn cầu đã cận kề, chúng đã xảy ra 
rồi, như quý vị có thể thấy qua nhiều thảm họa, biến động, tỵ nạn khí hậu 
và những hiện tượng khác đang diễn ra khắp nơi trên thế giới.  

Theo các chuyên gia khoa học, nhiệt độ khí quyển đang tăng nhanh, 
chúng ta không còn nhiều thời gian để thay đổi.  

“Chúng ta đã vượt qua điểm tới hạn. Nhưng chúng ta vẫn 
chưa vượt qua điểm không thể vãn hồi. Chúng ta vẫn còn có 
thể xoay chuyển tình thế, nhưng phải thật nhanh chóng.”58

— Tiến sĩ James Hansen, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Không gian Goddard của NASA
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Rất nhiều nhà lãnh đạo và nhà khoa học trên thế 
giới cũng đang lo ngại về vấn đề này. Quả thật chúng 
ta không thể kiểm soát nổi tình trạng này ở những 
nơi mà hâm nóng toàn cầu đã đạt đến đỉnh điểm.  

Một vài quốc gia và một số cộng đồng phải 
đối phó với các tình trạng hạn hán khắc nghiệt. Họ 
không có đủ nước để trồng hoa màu hay thậm chí để 
uống. Các sông hồ của họ đang thu hẹp dần hoặc đã hoàn toàn khô 
cạn. Sông băng ở nhiều nơi đã tan chảy nhanh đến mức trong phút chốc 
gây ra những trận lũ lớn, rồi ngay sau đó lại là hạn hán.  

Vậy nên, làm sao cùng một lúc chúng ta có thể ứng phó với số lượng di 
dân lớn đến hàng chục triệu người do tình trạng sa mạc hóa và mực nước 
biển dâng cao, hay do vĩnh viễn mất đi các cánh đồng hoa màu? Quả thật 
rất khó và thậm chí là không giải quyết được.  

Chúng ta chưa hoàn toàn sẵn sàng. Chúng ta vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ.  
Chúng ta phải cứu Địa Cầu, trước tiên là để cho chúng ta có nơi cư 

ngụ. Bởi vì nếu như băng đá tan chảy hết, nếu như cả hai địa cực đều tan, 
và nếu biển ấm lên thì khí độc có thể sẽ thoát ra từ đại dương, rồi tất cả 
chúng ta sẽ bị nhiễm độc. Lượng khí độc dưới lòng đại dương rất lớn.  

Nếu quý vị xem bài thuyết giảng ở Singapore vào tháng 9 năm 1994, thì 
tôi đã cảnh báo rằng chúng ta phải thay đổi lối sống của mình, nếu không sẽ 
quá muộn. Đó là vào khoảng 10 hay 15 năm trước. Hoặc trước đó, tôi luôn 
nói về việc chúng ta đã tàn phá những cánh rừng của Địa Cầu ra sao. Ăn thịt 
và tất cả những việc tương tự gây tổn hại rất lớn cho Địa Cầu của chúng ta.  

Các nhà khoa học đã cho biết rất nhiều điều. Giờ đây người ta đang 
lắng nghe, nhưng tôi hy vọng rằng họ sẽ thực hiện nhanh chóng. Chỉ cần 
mọi người hành động. Tất cả các chính phủ trên thế giới giờ đây đang 
nghiêm túc xem xét vấn đề này. Tôi chỉ lo rằng họ hành động quá chậm, 
vậy thôi. Bởi vì lớp băng đá phản xạ ánh sáng mặt trời trở lại không gian 
hiện nay đang tan chảy rất nhanh, không còn đủ khả năng phản xạ nữa, 
và vì đại dương đã ấm lên nên băng càng tan chảy nhanh hơn. Và vì băng 
tan nên đại dương lại càng ấm hơn. Quý vị có hiểu chu trình này không? 

 III.  Giải Quyết Ngay Vấn Đề Gốc Rễ 

            Chấm Dứt Nguyên Nhân Lớn Nhất                                                                                                                                             
         Gây Nên Khủng Hoảng Môi Trường

“Chăn nuôi là một trong những ngành góp phần lớn nhất 
vào các vấn đề môi trường nghiêm trọng hiện nay. Chúng 
ta cần phải nhanh chóng hành động để cứu vãn tình thế.”59

— Tiến sĩ Henning Stenfeld, Trưởng ban Chính sách và 
Thông tin Chăn nuôi, FAO, Liên Hiệp Quốc

“Chăn nuôi gia súc là nguyên nhân chính dẫn đến nạn 
phá rừng. Chăn nuôi gia súc là nguồn gây ô nhiễm nước 
lớn nhất. Chăn nuôi gia súc thải ra nhiều khí nhà kính 

hơn tất cả các ngành vận tải trên thế giới gộp lại.” 

— “Bóng Dài Của Ngành Chăn Nuôi”

Hãy ngừng quy trách nhiệm cho khí CO2 về mọi vấn đề hâm nóng toàn 
cầu. Chính chúng ta là người có lỗi. Ngành công nghiệp thịt phải chịu trách 
nhiệm. Công nghiệp thịt là ngành chúng ta phải tập trung ngăn chặn và xóa 
sổ. Để ngăn chặn biến đổi khí hậu, chấm dứt lãng phí đất và rừng, chúng 
ta phải ngưng bàn luận vòng vo quanh vấn đề này. Hãy đi vào trọng điểm: 
Ngành công nghiệp thịt phải được chấm dứt.  

Thuần chay là phương cách sáng suốt nhất để ngăn không cho tình 
trạng hâm nóng toàn cầu trở nên trầm trọng hơn. Nghe có vẻ đơn giản 
nhưng đó là giải pháp tốt nhất, hữu hiệu nhất, và hiệu quả sẽ được thấy gần 
như tức thì. Nếu không có sự thay đổi cốt yếu, đem lại hiệu quả tức thời này, 
thì bất luận chúng ta có cố gắng làm gì đi chăng nữa, cũng sẽ không đủ để 
đẩy lùi những hậu quả xấu nhất mà chúng ta đã tích lũy.

Hơn nữa, những vấn đề chúng ta đang phải đối diện hiện nay – chẳng 
hạn như hâm nóng khí quyển, thiếu nước, khan hiếm lương thực và sa mạc 
hóa – chúng ta có thể giải quyết nhanh chóng bằng việc ngừng sản xuất thịt. 
Phải chấm dứt ngay bây giờ, không thể chậm trễ thêm nữa!  

Theo chiều hướng này, nếu họ không giải quyết vấn đề, 
thì trong vòng 4 hoặc 5 năm nữa là chấm hết, không 

còn gì nữa. Việc này thật sự vô cùng cấp bách.                                            

(Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào tháng 12 năm 2007)
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“Đừng ăn thịt. Đây là điều mà trước đây Ủy ban Liên Chính 
phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) e ngại thông báo, nhưng 
giờ đây chúng tôi phải công bố: Xin hãy giảm tiêu thụ thịt 
– thịt là loại sản phẩm thải ra lượng khí cacbonic rất lớn.”60

— Tiến sĩ Rajendra K.Pachauri 

             Tâm Linh Là Vấn Đề Gốc Rễ

“Không có gì ích lợi cho sức khỏe của con người và 
tăng cơ hội sinh tồn trên Địa Cầu bằng việc tiến đến 

lối dinh dưỡng thuần chay.”61

— Albert Einstein

Như tôi đã đề cập trước đây, chúng ta phải giải quyết vấn đề tận gốc. 
Nguyên nhân gốc rễ của vấn nạn hâm nóng toàn cầu là do chúng ta không 
đối xử tử tế với các loài đồng cư. 

Mỗi hành động đều tạo nên một phản ứng, điều này rất khoa học. 
Quý vị biết rằng nếu chúng ta gieo hạt táo thì sẽ mọc lên cây táo và cho 

ra trái táo. Đó là chu trình của sự sống. Nếu sát sinh thì chúng ta không thể 
mong đợi có được sự sống từ việc sát sinh đó. Mỗi hành động đều mang 
lại một kết quả tương ứng về sau. Đây không phải là giáo lý tôn giáo, mà là 
nguyên lý rất khoa học. 

Vì vậy, vấn đề gốc rễ là chúng ta đã không đối xử tử tế với các bạn đồng 
cư: những chúng sinh đang sống, đang cảm nhận, đang đi lại, hành động 
và yêu thương, chẳng hạn như những loài vật với muôn hình muôn vẻ. Và 
chúng ta cũng không đối xử tử tế với môi trường của mình. Chúng ta đã 
giết hại vô số các bạn thú đồng cư và tàn phá môi trường, như phá rừng, 
gây ô nhiễm nước và khí quyển. Do đó, chúng ta không thể kỳ vọng một 
kết quả tốt hơn từ những hành động này.

Những tiếng kêu la thảm thiết, nỗi thống khổ và đau đớn tột cùng 
mà loài vật phải chịu đựng khi bị giam giữ ở những nơi dơ bẩn, tù túng, 
trong những chiếc lồng chật chội và phải sống trong cảnh tăm tối mỗi ngày, 
không bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời, vô cùng đau đớn trước cũng 
như sau khi bị giết hại đã lay động Đất Trời.

Vì vậy, thiên tai, hạn hán là để gột rửa những hành vi tội lỗi của con 
người, là lời cảnh cáo cũng như lời khuyên răn nhân loại phải thay đổi, 
phải trở nên thiện lành hơn để có được tương lai rạng ngời, hạnh phúc và 
không phải gặp đau khổ như những gì loài vật đang phải chịu đựng. 

“Gieo nhân nào, gặt quả ấy.” Bất kỳ quyển sách thánh hiền nào cũng 
đều dạy chúng ta như vậy, cho nên loài người cần phải thức tỉnh, nếu không 
chúng ta sẽ phải hứng chịu mọi hậu quả.  

Vì vậy, để giải quyết vấn đề mà chúng ta hiện đang phải đối mặt, chúng 
ta phải đảo ngược hành động của mình. Chúng ta phải tử tế với các loài 
đồng cư. Thay vì giết hại, tàn sát, lấy đi sinh mạng của muông thú, chúng ta 
phải chăm lo, săn sóc và đối xử tử tế với họ. Thay vì phá rừng, chúng ta phải 
trồng thêm cây. Hãy chăm sóc môi trường mà chúng ta đang có. Và thay vì 
làm ô nhiễm Địa Cầu, bầu khí quyển, chúng ta phải chuyển sang dùng năng 
lượng thân thiện và bền vững. Chỉ cần chuyển đổi hành động của mình.  

Chúng ta nên hòa nhập với năng lượng của vũ trụ và tuân theo quy 
luật tình thương của thiên nhiên. Nếu không tôn trọng sự sống của những 
chúng sinh khác, thì sự sống của chính chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm, 
bởi vì mọi chúng sinh đều liên hệ mật thiết với nhau. 

Tất cả chúng ta đều phải dựa vào nhau để tồn tại, con giun đất dù nhỏ 
bé cũng có lợi cho đất trồng. Cho nên, nếu con người tránh xa việc sát hại 
và lựa chọn lối sống không động vật, họ sẽ được gặt hái từ những hạt giống 
hòa bình và nhân ái đó. 

Chúng ta cầu nguyện rằng sẽ có đủ số người làm điều đó, và làm nhanh 
chóng, vì thời gian của chúng ta không còn nhiều.   

 Trở Về Với Bản Tính Yêu Thương                                                                                                                                           
           Của Mình và Cứu Địa Cầu

Chúng ta phải hiểu rằng thiên tai là hậu quả của năng lực phủ định 
trong bầu khí quyển. Và năng lực phủ định này được tạo ra bởi tình cảm, 
tư tưởng, hành động mang tính oán hận và bạo lực của chúng ta, cũng như 
bởi việc lấy đi sinh mạng của quá nhiều người và các bạn thú vô tội. Nếu 
chúng ta không thay đổi lối sống kích động và gây thảm họa này, thì tai 
ương sẽ không bao giờ chấm dứt. 
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Này thế giới em hãy bừng tỉnh dậy 
Nhìn ra kia sông núi ngổn ngang sầu 
Rừng nung cháy và non mòn suối cạn 
Chút linh hồn rồi cũng sẽ về đâu? 
 
Này Đại Địa xin bớt cơn quằn quại 
Cho lệ này cũng cạn với đêm thâu 
Này biển hồ hãy đừng vơi sóng nhạc 
Cho con người còn hy vọng ngày sau... 
 
Này sinh linh hãy ngậm cười chín suối 
Dù không lời trăn trối lúc chia ly 
Cho tim ta máu giảm phần nức nở 
Chờ nhân gian sám hối kịp châu kỳ. 
 
Này rừng thẳm hãy gắng gìn bản thể 
Chở che cho nhân loại phút mê lầm 
Hãy nhận này trong ta nghìn giọt lệ 
Để vun bồi cây lá rễ hùng lâm. 
 

Chúng ta phải thay đổi quan niệm và cách sống của mình lên một 
trình độ cao hơn, từ bi hơn và cao thượng hơn. Chúng ta phải trở về với 
bản tính yêu thương chân chính của mình qua việc trân quý và bảo vệ mọi 
sự sống. Hãy bắt đầu ngay với lối sống thuần chay để cứu Địa Cầu quý 
báu và xinh đẹp của chúng ta. Thuần chay, trường chay là giải pháp nhanh 
chóng và hữu hiệu nhất.  

Thuần chay đem lại lợi ích cho bất kỳ sự tiến bộ tâm linh nào. Trên 
thực tế, tất cả giáo lý của các bậc thánh hiền thuở xưa đều nhấn mạnh tầm 
quan trọng của lối dinh dưỡng dựa trên thực vật nhân ái này. Đây là điều 
kiện căn bản của một người tu hành.  

Khái niệm đằng sau việc từ bỏ các sản phẩm động vật là không sát 
sinh, nghĩa là không bạo lực. Qua lối dinh dưỡng thuần chay, chúng ta 
cũng tránh được những nghiệp quả xấu của việc sát sinh và nhờ đó loại 
bỏ được mọi gánh nặng và chướng ngại trên hành trình tâm linh của 
mình. 

Thuần chay đơn giản là bảo vệ muôn loài. Hành động giết hại các 
chúng sinh khác phải được chấm dứt để nhân loại tiến hóa lên một nền 
văn minh mới. Ngừng giết hại đem lại rất nhiều lợi ích. Bên cạnh việc sức 
khỏe được phục hồi, đa dạng sinh học nhờ đó cũng sẽ phát triển, sự cân 
bằng trên Địa Cầu sẽ được khôi phục, đồng thời lương tâm của chúng ta sẽ 
an ổn và tâm thức nhân loại cũng được nâng cao.  

Tất cả những điều này đều là kết quả của một lối sống nhân ái hơn. 
Thái độ yêu thương cũng tạo ra bầu không khí an hòa hơn, đem lại cảm 
giác thư thái hơn cho muôn loài. Hòa bình sẽ đến khi chúng ta biết rằng 
mình không còn gây đau đớn hay thống khổ cho các bạn thú nữa, chúng 
ta sẽ đạt được sự an bình nội tại để chuyên tâm theo đuổi những nỗ lực 
tâm linh. 

Và trên bình diện rộng lớn hơn, Địa Cầu của chúng ta cũng sẽ được 
chữa lành. Giống như một người khỏi bệnh nhờ chuyển sang lối dinh 
dưỡng từ bi vậy – vì đồng thanh tương ứng. Từ trường nhân ái, yêu thương 
và từ bi sẽ xua tan bóng tối đang đến gần chúng ta. 

Nói tóm lại, chúng ta sẽ có Thiên Đàng Tại Thế. 

  Hãy Bừng Tỉnh!

Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác 



Thuần Chay 
Hữu Cơ Giúp 
Khôi Phục 
Địa Cầu

Thuần Chay 
Hữu Cơ Giúp 
Khôi Phục      
Địa Cầu

Lối dinh dưỡng thuần chay sẽ cứu Địa 
Cầu của chúng ta. Áp dụng lối dinh dưỡng 
dựa trên thực vật có thể ngăn chặn 80% 
hâm nóng toàn cầu, xóa bỏ nạn đói trên 
thế giới, chấm dứt chiến tranh, thúc đẩy 
hòa bình và giải phóng nguồn nước cũng 
như các nguồn tài nguyên quý báu khác, 
đồng thời mở ra con đường sống cho Địa 
Cầu và nhân loại. Tóm lại, thuần chay sẽ 
nhanh chóng giải quyết nhiều vấn đề toàn 
cầu mà chúng ta hiện đang phải đối mặt.  

Này tim hỡi thôi hãy ngừng thổn thức 
Cho hồn ta an nghỉ những đêm dài 
Lệ như khô và lòng không tiếng nói 
Khóc nhân loài thương muôn vật lất lây!

 
Này đêm tối xin hãy bừng mạch sáng 
Soi hồn bao nhân thế chốn u trầm 
Ngừng trăn trở cho hồn ta bất động 
Vào hư vô cùng diệu pháp thiền âm. 
 
Này bạch nhật chớ bàng hoàng sôi động  
Cho bình yên ngủ giữa trái tim người 
Để nhân loại bớt quay cuồng kiếp sống 
Bình minh về rực Diện Mục Bản Lai.  
 
Này tim ta thôi hãy ngừng rên rỉ 
Như côn trùng quặn thắt giữa hàn đông 
Hãy bình lặng chờ tương lai hoàn mỹ 
Và một ngày thế giới biến đào nguyên. 
 
Ôi ta khóc, ta van, ta cầu đảo 
Ôi hằng sa Phật Bồ Tát, thiên thần 
Hãy cứu rỗi những linh hồn lạc Đạo 
Mãi đi về quanh quất nẻo trầm luân! 
 
Bừng tỉnh dậy, anh ơi bừng tỉnh dậy 
Bước hiên ngang trên biển cả sông dài 
Hãy nhìn thẳng vào mặt trời hực lửa 
Nguyền hy sinh mà cứu tử muôn loài. 
 
Bừng tỉnh dậy, em ơi bừng tỉnh dậy 
Hãy vươn vai trên những nẻo hoang tàn 
Hãy cùng ta xây lại Hành Tinh mới 
Để muôn loài ca nhạc khúc phùng hoan. 



34 35

Thuần Chay Hữu Cơ Giúp Khôi Phục Địa CầuTừ Khủng Hoảng Đến Hòa Bình: Thuần Chay Hữu Cơ Là Giải Đáp

Chúng ta đang chứng kiến những ảnh hưởng thảm khốc của biến đổi 
khí hậu tại nhiều khu vực, chẳng hạn như băng Bắc cực tan chảy, đất đai 
bị nhấn chìm, thiếu nước do sông băng tan chảy và thậm chí bão tố xảy 
ra thường xuyên hơn; tất cả những thảm trạng này đều liên quan trực tiếp 
đến việc nhiệt độ Trái Đất gia tăng. Vì vậy, trước tiên và quan trọng nhất, 
chúng ta phải làm dịu mát Địa Cầu. Và cách tốt nhất để ngưng hâm nóng 
toàn cầu là chấm dứt việc phát thải khí nhà kính tích nhiệt.  

Chúng ta đều đã biết về những nỗ lực giảm lượng khí thải của ngành 
công nghiệp và ngành giao thông vận tải. Nhưng sự thay đổi trong các 
ngành này đòi hỏi quá nhiều thời gian, mà với tốc độ như hiện nay, vào 
thời điểm này, thì thời gian của chúng ta không còn nhiều. Một trong 
những cách hữu hiệu và nhanh chóng nhất để giảm nhiệt trong bầu khí 
quyển là loại trừ nguồn sản sinh khí mêtan.  

Khí mêtan không những tích nhiệt nhiều hơn khí cacbonic 72 lần, mà 
còn thoát khỏi bầu khí quyển nhanh hơn nhiều so với loại khí này. Cho 
nên, việc ngưng tạo ra khí mêtan sẽ làm mát bầu khí quyển nhanh hơn so 
với việc ngưng tạo ra khí cacbonic.

Thuần chay hữu cơ sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc làm dịu 
mát Địa Cầu, vì nó giúp cắt giảm khí mêtan và các loại khí nhà kính khác 
độc hại đối với sự sinh tồn của chúng ta.  

Phải là hữu cơ, bởi vì chúng ta không muốn những hóa chất độc hại bị 
phun rải khắp nơi, xâm nhập vào nguồn nước, làm nhiễm độc sông ngòi, 
đất đai và mọi sinh vật, đồng thời gây ra bệnh tật cho con người. Ngoài ra, 
lối canh tác hữu cơ cũng giúp hấp thụ một lượng khí cacbonic khổng lồ 
trong bầu khí quyển, nhờ vậy làm dịu mát Địa Cầu.   

       I.  Làm Dịu Mát Địa Cầu        
và Khôi Phục Môi Trường 

             Loại Bỏ Khí Mêtan, Cacbon Đen và Các                                                                                                                                              
         Khí Thải Nhà Kính Khác

Chăn Nuôi – Nguồn Phát Thải Khí Mêtan Lớn Nhất

Hiểm họa lớn nhất đối với chúng ta không phải là khí cacbon 
đioxit, mà chính là khí mêtan thải ra từ ngành chăn nuôi.  

Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách cắt giảm nguồn sản sinh khí mêtan 
lớn nhất trên thế giới, đó là ngành chăn nuôi gia súc. Do đó, cách nhanh 
chóng nhất để làm dịu mát Địa Cầu là ngừng tiêu thụ thịt để xóa bỏ ngành 
công nghiệp chăn nuôi, từ đó ngăn chặn các loại khí nhà kính, khí mêtan 
và những loại khí độc hại khác do ngành này thải ra.

Khí Nhà Kính và Khả Năng Gây Hâm Nóng Toàn Cầu

Khí thải nhà kính CO2 
(cacbon đioxit)

CH4
(mêtan)

N2O
(đinitơ oxit)

Khả năng gây 
hâm nóng toàn 
cầu (GWP)*

1 25* 298*

Nồng độ trong 
khí quyển thời 
tiền công nghiệp

280 ppm 0,715 ppm 0,270 ppm

Nồng độ trong khí 
quyển năm 2005 379 ppm 1,774 ppm 0,319 ppm

Tỷ lệ thải khí từ 
ngành công nghiệp 
chăn nuôi**

9% 37% 65%

* Nếu tính trung bình 100 năm, khí mêtan và khí đinitơ oxit có khả năng gây 
hâm nóng toàn cầu tương ứng mạnh hơn 25 lần và 298 lần so với khí cacbon 
đioxit. Nếu tính trung bình 20 năm, khí mêtan gây hâm nóng mạnh hơn 72 lần. 
(Một phần triệu (ppm) biểu thị 1/1.000.000.) (Đánh giá thường niên lần 
thứ tư, năm 2007, Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu, bảng 2.14) 

** “Bóng dài của ngành chăn nuôi”, Steinfeld và cộng sự, năm 2006 

Nếu tất cả mọi cư dân thế giới đều áp dụng lối dinh dưỡng thuần chay 
đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu này, thì chúng ta có thể xoay chuyển 
những ảnh hưởng của hâm nóng toàn cầu ngay lập tức. Sau đó chúng ta 
sẽ có thời gian để thực hiện những giải pháp dài hạn, chẳng hạn như phát 
triển thêm công nghệ xanh để loại bỏ khí cacbon đioxit khỏi bầu khí quyển.  

Thật ra, nếu chúng ta thờ ơ với việc chấm dứt ngành sản xuất thịt, thì tất 
cả những nỗ lực xanh đều sẽ trở nên vô hiệu hoặc Địa Cầu có thể sẽ không 
còn nữa trước khi chúng ta có điều kiện thiết lập bất cứ công nghệ xanh nào, 
như năng lượng gió, năng lượng mặt trời hoặc xe dùng năng lượng hỗn hợp.  

Các nhà nghiên cứu của NASA gần đây đã công bố rằng khí mêtan có 
khả năng tích nhiệt nhiều hơn khí cacbon đioxit 100 lần trong khoảng thời 
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gian 5 năm, mà nguồn phát thải khí mêtan lớn nhất do con người tạo ra lại 
chính là ngành công nghiệp chăn nuôi.  

“Trong 20 năm, khí mêtan gây hâm nóng Địa Cầu 
mạnh hơn gấp 72 lần so với khí CO2.”

62

— Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu

                           “Trong 5 năm, khí mêtan gây hâm nóng Địa Cầu                                                                                                                                              
                                              mạnh hơn 100 lần so với khí CO2.”

“Trong thời gian một năm, một tấn khí mêtan thải 
ra sẽ tích tụ một lượng nhiệt nhiều hơn so với lượng 
nhiệt mà một tấn khí CO2 (thải ra cùng ngày) tích 

tụ cho đến năm 2075.”63

— Tiến sĩ Kirk Smith, Giáo sư về Sức khỏe Môi 
trường Toàn cầu, Đại học California, Berkeley

Cũng xin lưu ý rằng, mặc dù các báo cáo cho biết ngành chăn nuôi tạo 
ra 18% tổng lượng khí thải nhà kính, nhiều hơn lượng khí thải của tất cả các 
ngành giao thông trên thế giới gộp lại, nhưng con số này thực ra chưa phản 
ánh đúng mức, bởi vì theo những tính toán gần đây, ngành chăn nuôi có thể 
thải ra nhiều hơn 50% tổng lượng khí thải toàn cầu. Tôi xin nhắc lại: Ngành 
chăn nuôi đã được tính toán lại là có thể sản sinh ra trên 50% tổng lượng khí 
thải toàn cầu. Hơn 50% khí thải phát sinh từ ngành công nghiệp chăn nuôi. 
Vì vậy, xóa bỏ ngành công nghiệp chăn nuôi là giải pháp số một.64  

Sự Nguy Hiểm Của Mêtan Hyđrat và Hyđro Sunfua

Khi thời tiết lạnh, mêtan hyđrat bị nén giữ dưới đáy đại dương và được 
lưu giữ ở đó mà không gây hại gì. Nhưng hiện nay, vì thời tiết đang ấm dần lên, 
những khí này sẽ thoát ra. Chúng đang thoát vào bầu khí quyển, như quý vị 
đã biết từ các báo cáo khoa học. Lớp băng vĩnh cửu đang tan chảy mỗi ngày.65 

Đã có những dấu hiệu cho thấy thời điểm nguy cấp đang đến gần. Tại 
các sông hồ và nhiều nơi khác, người ta quan sát thấy những bong bóng 
khí mêtan, loại khí vốn được nén giữ an toàn dưới lớp hàn băng của Địa 
Cầu.66 Không ai biết được khi nào lượng khí khổng lồ này sẽ ồ ạt thoát ra, 
làm nhiệt độ tăng đột ngột, châm ngòi cho hâm nóng toàn cầu bùng phát. 
Đây thực sự sẽ là hiểm họa đối với chúng ta.  

“Lớp băng vĩnh cửu giống như một quả bom hẹn giờ – 
vì lớp băng này đang tiếp tục tan chảy, hàng tỷ tấn khí 
mêtan có thể sẽ thoát vào bầu khí quyển, đẩy nhanh 
quá trình hâm nóng khí hậu. Cho đến nay, nguồn khí 
mêtan mới được phát hiện này chưa được đề cập trong 

các mô hình dự đoán khí hậu.”67  

— Tiến sĩ Katey Walters, nhà sinh thái học về hệ sinh 
thái đại dương thuộc Đại học Alaska

Vì vậy, mêtan không phải là loại khí duy nhất chúng ta phải quan tâm, 
mà còn có rất nhiều loại khí khác trong lòng đại dương. Ví dụ, trong lịch sử 
Địa Cầu của chúng ta, khí hyđro sunfua được ghi nhận là đã từng hủy diệt 
hơn 90% sinh vật sống.68 

Tùy thuộc vào nồng độ, chỉ riêng khí hyđro sunfua cũng có thể gây 
bỏng rát các bộ phận khác nhau trên cơ thể như mắt, mũi, họng, gây co thắt 
phế quản, sẩy thai, rối loạn các chức năng của cơ thể, đau đầu, chóng mặt, 
buồn nôn, ho, khó thở, tổn thương mắt, choáng, hôn mê, tử vong, v.v… 

Chúng ta thậm chí có thể chết vì khí độc, chứ chưa cần nói đến hâm 
nóng toàn cầu. Hiện nay, có quá nhiều khí mêtan đã thoát vào bầu khí 
quyển. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, ngày càng có nhiều người 
mắc các căn bệnh tinh thần hay bị đau đớn về thể chất.  

Khí mêtan có thể gây đau đầu, rối loạn hệ tuần hoàn và hệ hô hấp; với 
nồng độ cao hơn có thể gây tử vong do nghẹt thở. Nhiễm độc khí mêtan 
cũng tương tự như nhiễm độc khí cacbon monoxit. Khí mêtan thậm chí 
còn độc hơn khí cacbon monoxit đến 23 lần.  

Các Loại Khí Độc Gây Chết Người Khác Từ Ngành Chăn Nuôi

Ngành công nghiệp chăn nuôi còn thải ra nhiều loại khí độc khác. Đó 
là nguồn thải khí đinitơ oxit lớn nhất, chiếm 65% lượng khí đinitơ oxit toàn 
cầu, một loại khí nhà kính có khả năng gây hâm nóng mạnh hơn khoảng 
300 lần so với khí CO2. Ngành chăn nuôi còn thải ra 64% tổng lượng khí 
amoniac – nguyên nhân gây nên mưa axit, và khí hyđro sunfua – một loại 
khí độc gây tử vong. Vì vậy, ngừng chăn nuôi gia súc sẽ giúp loại trừ khí 
mêtan cũng như tất cả các loại khí gây chết người này.69 
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Ảnh Hưởng Tàn Khốc Của Cacbon Đen 

Cacbon đen là một loại phân tử gây hiệu ứng nhà kính, có khả năng 
tích nhiệt nhiều hơn 680 lần so với khí CO2, khiến các dòng sông băng và 
các lớp băng trên thế giới tan chảy nhanh hơn. Có tới 40% lượng cacbon 
đen được sản sinh từ việc đốt rừng để chăn nuôi gia súc.  

Các nhà khoa học đã phát hiện rằng 60% phân tử cacbon đen ở Nam 
cực là do gió thổi đến từ những cánh rừng bị đốt để lấy đất chăn nuôi gia 
súc ở Nam Mỹ.70

Ngừng Sản Xuất Thịt Để Nhanh Chóng Làm Dịu Mát Địa Cầu

Nếu chúng ta muốn thấy Địa Cầu dịu mát trong một hay hai thập niên 
tới, thì hiệu quả hơn hết là cắt giảm khí mêtan trước tiên. Và bởi vì nguồn 
phát thải khí mêtan lớn nhất trên Địa Cầu đến từ ngành chăn nuôi, cho nên 
thuần chay là giải pháp nhanh chóng nhất để cắt giảm lượng khí thải mêtan, 
nhờ vậy giúp làm dịu mát Địa Cầu một cách nhanh chóng và hiệu quả.  

Nhà nghiên cứu người Hoa Kỳ, thành viên của IPCC, Tiến sĩ Kirk 
Smith, đã chứng minh rằng chỉ trong vài năm, tốc độ tiêu tán của khí 
mêtan nhanh hơn nhiều so với khí CO2, và loại khí này hầu như hoàn toàn 
thoát khỏi bầu khí quyển chỉ trong vòng một thập niên, trong khi đó khí 
CO2 sẽ vẫn còn lưu lại gây hâm nóng Địa Cầu đến hàng ngàn năm! Do đó, 
nếu muốn làm nguội Địa Cầu nhanh hơn, chúng ta phải loại bỏ những loại 
khí có thể nhanh chóng thoát khỏi bầu khí quyển.71 

Nói cách khác, khí mêtan có sức tàn phá mạnh hơn rất nhiều trong 
thời gian ngắn, nên nếu ngăn chặn được loại khí này, chúng ta sẽ có thể 
nhanh chóng xoay chuyển được tình trạng hâm nóng toàn cầu.  

Cách tốt nhất là ngừng ăn thịt, ngừng sát hại thú vật và ngừng chăn nuôi 
gia súc. Rồi sau đó khí mêtan và khí đinitơ oxit sẽ không còn nữa! Như vậy 
chúng ta đã cắt giảm được một lượng lớn khí ô nhiễm và chặn đứng được tiến 
trình hâm nóng toàn cầu. Như tôi đã nói, 80% hâm nóng toàn cầu sẽ được 
ngăn chặn gần như ngay lập tức, và chúng ta sẽ thấy được hiệu quả chỉ trong 
vài tuần.  

            Bảo Tồn Đại Dương 

Ngăn Chặn Sự Hình Thành Các Vùng Biển Chết 

Chấm dứt chăn nuôi sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn khác. Ví dụ, các 
vùng biển chết chủ yếu được hình thành do dòng chảy nhiễm phân bón 
hóa học từ ngành nông nghiệp, mà phần lớn sản phẩm được sử dụng để 
nuôi gia súc.  

Các vùng biển chết là hiểm họa đối với hệ sinh thái biển, nhưng chúng 
có thể được phục hồi, nếu chúng ta ngừng gây ô nhiễm bằng các hoạt động 
liên quan đến chăn nuôi.  

Vùng biển chết khổng lồ ở vịnh Mexico, có diện tích bằng tiểu bang 
New Jersey, đang làm ngạt các sinh vật biển do dòng nước thải có chứa nitơ 
từ chất thải gia súc và phân bón cho hoa màu chăn nuôi ở các khu vực vùng 
Trung Tây Hoa Kỳ. Đây là loại chất thải độc hại, có chứa thuốc kháng sinh, 
kích thích tố, thuốc trừ sâu và tích tụ những mầm bệnh gây chết người như 
khuẩn E.coli, khuẩn salmonella nhiều gấp 10 đến 100 lần so với chất thải 
của con người.72 

Một lần vào năm 1995, ở tiểu bang North Carolina, một đầm chứa 
phân heo rộng tám mẫu Anh đã bị vỡ, làm tràn ra 25 triệu galông chất thải 
độc hại với khối lượng lớn gấp hai lần vụ tràn dầu nổi tiếng của tàu Exxon-
Valdez. Hàng trăm triệu con cá ở sông New thuộc tiểu bang này đã chết 
ngay lập tức vì chất nitrat trong chất thải, cộng thêm các ảnh hưởng tai hại 
khác khi chất thải này lan tràn khắp đại dương.73 

“Số lượng vùng biển chết, thiếu ôxy đã tăng từ 49 vùng 
trong thập niên 1960 lên tới 405 vùng vào năm 2008.”74

— Robert J. Diaz và Rutger Rosenberg, nhà sinh thái hải dương học hàng đầu 

Chấm Dứt Đánh Bắt Cá và Khôi Phục Đời Sống Sinh Vật Biển

Cá vô cùng cần thiết đối với chúng ta, vì cá giúp cân bằng đại 
dương; nếu không có cá, sự sống của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.
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Đánh bắt cá góp phần gây ra hâm nóng toàn cầu, bởi vì hoạt động này 
làm rối loạn những hệ sinh thái vốn đa dạng của các đại dương trên thế 
giới. Giữ cân bằng hệ sinh thái biển là điều vô cùng quan trọng, vì hơn hai 
phần ba bề mặt Địa Cầu được bao phủ bởi đại dương.  

Đại dương là hệ sinh thái rất phức tạp, nơi mỗi sinh vật sống đều đảm 
nhận một chức năng chuyên biệt. Cho nên, bắt đi dù chỉ một con cá nhỏ 
để làm thức ăn cho con người cũng có thể làm rối loạn sự cân bằng của hệ 
sinh thái biển. Trên thực tế, chúng ta đã thấy hậu quả của sự mất cân bằng 
này ở các loài hữu nhũ trong đại dương.  

Chỉ cần ngừng đánh bắt cá, thì đời sống của sinh vật biển sẽ được hồi 
phục. Kể từ khi việc đánh bắt cá hàng loạt khiến cho loài cá hồi biến mất 
khỏi bờ biển Namibia, sự phát tán của các loại khí độc đã tạo nên các vùng 
biển chết, phá hủy hệ sinh thái của khu vực do sự biến mất của một loài 
sinh vật tuy nhỏ bé nhưng có vai trò sinh thái quan trọng này.75 

Việc đánh bắt cá hồi quá mức khiến cho đại dương chỉ còn lại những loài 
cá nhỏ, vì thế kích thước mắt lưới đánh cá cũng được làm nhỏ lại để có thể 
bắt được số cá nhỏ này, kết quả là các loài cá khác cũng bị sa lưới. Do đó, hệ 
sinh thái biển càng bị suy kiệt trầm trọng hơn và số cá biển bị giết hại cũng 
tăng cao. Những con cá này hoặc bị xay nát làm thức ăn cho gia súc, hoặc bị 
sử dụng làm phân bón, hay bị ném trở lại biển khi đã chết. Ví dụ, cứ một tấn 
tôm đánh bắt được, thì có ba tấn cá khác cũng bị giết hại và đổ bỏ.  

Ngoài ra, một nghiên cứu của Hoa Kỳ cho biết heo và gà đã bị ép tiêu 
thụ một lượng hải sản nhiều gấp đôi lượng tiêu thụ của người dân Nhật 
Bản và gấp sáu lần lượng tiêu thụ của người dân Hoa Kỳ. Ngày nay, tối 
thiểu một phần ba số lượng cá trên thế giới bị đánh bắt được dùng để nuôi 
gia súc, chứ không phải làm thực phẩm cho con người.

“Nếu những ước tính là chính xác thì chúng ta sẽ rơi vào 
tình trạng không còn cá trong vòng 40 năm nữa.”76

— Pavan Sukhdev, Chủ tịch Sáng kiến Kinh tế Xanh 
của Chương trình Môi sinh Liên Hiệp Quốc

Còn một tình trạng khác gọi là axit hóa. Sự khan hiếm một số loài cá 
nhất định góp phần làm gia tăng nồng độ axit ở biển, do đó làm giảm khả 
năng hấp thụ khí CO2 của đại dương.  

Các trại nuôi cá cũng giống như các nông trại chăn nuôi trên đất liền, 
đều gây ra các vấn đề môi sinh tương tự, với những ảnh hưởng liên quan đến 
tình trạng ô nhiễm nước. Cá được nuôi trong những khu vực rộng lớn ngoài 
khơi có lưới bao quanh. Thức ăn thừa, phân cá, thuốc kháng sinh hay các 
loại hóa chất cũng như dược phẩm khác tràn vào các vùng nước lân cận, gây 
tổn hại cho hệ sinh thái và làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của chúng ta.  

Cho nên, với những ai cho rằng ăn cá không gây nhiều tổn hại đến 
môi trường thì xin hãy suy nghĩ lại. Tiêu thụ bất kỳ sản phẩm động vật nào 
cũng đều gây ảnh hưởng tiêu cực cho đại dương và Địa Cầu của chúng ta. 

 

            Chấm Dứt Tình Trạng Khan Hiếm Nước

Chăn Nuôi: Ngành Tiêu Hao Nhiều Nước Nhất 

“Chúng ta phải xem xét lại các hoạt động nông nghiệp 
và cách chúng ta quản lý nguồn nước của mình, ngành 
nông nghiệp và chăn nuôi đã tiêu hao đến 70% lượng 

nước ngọt, là nguyên nhân của 80% nạn phá rừng.”

— Ban Ki-moon

Nước vô cùng quan trọng cho sự sinh tồn của chúng ta. Chúng ta phải 
bảo vệ nguồn nước; chúng ta phải làm tất cả mọi việc trong khả năng của 
mình. Và bước đầu tiên là chuyển sang thuần chay, bởi vì ngành công nghiệp 
chăn nuôi sử dụng hơn 70% lượng nước sạch của Địa Cầu.  

Trong khi 1,1 tỷ người đang thiếu nước uống an toàn, thì mỗi năm chúng 
ta lại lãng phí 3,8 nghìn tỷ tấn nước sạch quý giá cho ngành chăn nuôi.  

Dân số thế giới hiện nay là trên 6 tỷ người, và mạch nước ngầm của các 
giếng nước cung cấp cho một nửa dân số thế giới đang ngày càng trở nên 
khô cạn, đang chết dần. Mười hệ thống sông ngòi chính trên toàn cầu đang 
dần khô cạn hoặc suy giảm và ba tỷ người đang thiếu nước.  

Phải chăng chúng ta thiếu nước? 

Một khẩu phần THỊT BÒ tiêu tốn hơn 1.200 galông nước.

Một khẩu phần THỊT GÀ tiêu tốn 330 galông nước.

Một bữa ăn hoàn toàn THUẦN CHAY gồm ĐẬU PHỤ, 
CƠM và RAU QUẢ tiêu tốn 98 galông nước.77
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Ngay cả nếu chúng ta không tắm và đánh răng thì lượng nước tiết kiệm 
được cũng chẳng đáng là bao, khi mà con người vẫn chưa ngừng ăn thịt. 

Người Mỹ đã bắt đầu lo lắng về nạn khan hiếm nước. Sông băng của họ 
đã tan chảy rất nhiều, sông ngòi cũng trở nên khô cạn hơn. Chỉ trong vài 
năm nữa, thậm chí sẽ không còn đủ nước cho 23 triệu người đang sống phụ 
thuộc vào nguồn nước đó.78  

Dinh Dưỡng Thuần Chay Hữu Cơ: Tiết Kiệm Trên 90% Lượng Nước              
Cho Thế Giới

Sản xuất thịt tiêu tốn một lượng nước khổng lồ. Để sản xuất một khẩu 
phần thịt bò phải cần tới 1.200 galông nước sạch.79  Ngược lại, một bữa ăn 
thuần chay đầy đủ dưỡng chất chỉ tiêu tốn 98 galông nước. Điều này có 
nghĩa là tiết kiệm được hơn 90% lượng nước sử dụng.  

Chúng ta có thể chấm dứt tình trạng khan hiếm nước. Chúng ta không 
thể lãng phí nước trong khi nhiều người đang khổ sở vì hạn hán. Cho nên, 
nếu muốn chấm dứt tình trạng thiếu nước và bảo tồn nguồn nước quý báu, 
chúng ta phải ngừng sản xuất các sản phẩm động vật.  

            Bảo Tồn Đất

Chấm Dứt Phát Hoang và Tình Trạng Sa Mạc Hóa

Chăn nuôi gia súc là ngành sử dụng nhiều đất đai nhất và là 
nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nạn chặt phá rừng mưa.  

Chúng ta phải ngừng chăn thả gia súc để bảo vệ đất và cuộc sống của 
mình. Chăn thả gia súc quá mức là nguyên nhân chính gây nên tình trạng 
sa mạc hóa và những thảm họa khác, làm cho hơn 50% đất đai bị xói mòn.  

Chúng ta chỉ có 30% đất bao phủ Địa Cầu. Nhưng đến 1/3 diện tích 
của 30% quý báu đó lại được sử dụng, không phải cho sự sinh tồn chính 
đáng của chúng ta, mà để trồng các đồng cỏ chăn nuôi hay hàng tấn ngũ 
cốc làm thức ăn gia súc – tất cả chỉ để sản xuất một vài miếng thịt.  

Ví dụ, khoảng một tỷ mẫu Anh hay 80% diện tích đất nông nghiệp ở 
Hoa Kỳ, nghĩa là khoảng 1/2 tổng diện tích lãnh thổ Hoa Kỳ được dùng vào 
việc sản xuất thịt. Ngược lại, diện tích đất dành cho việc trồng hoa màu ở 
quốc gia này chỉ chiếm chưa đến ba triệu mẫu Anh.80   

Ở Mexico, một nghiên cứu gần đây cho biết 47% đất đai có nguy cơ bị 
sa mạc hóa do tác động của ngành công nghiệp chăn nuôi.81 Và 50% đến 
70% phần đất còn lại của quốc gia này đang phải hứng chịu hạn hán ở một 
mức độ nào đó.  

Việc phát hoang đất để chăn nuôi gia súc đã gây mất ổn định và suy thoái 
đất nghiêm trọng trên khắp Mexico. Ở các vùng phía bắc Mexico, gần 2/3 
diện tích lãnh thổ thuộc loại đất hoàn toàn xói mòn hoặc đang bị xói mòn 
nhanh chóng.82  Khi gia súc ăn hết hoa màu và giẫm nát đất đai, thì những gì 
còn lại chỉ là nền đất chai cứng như xi măng, không thể canh tác được nữa. 
Điều này khiến tình trạng hâm nóng toàn cầu càng trở nên trầm trọng hơn, 
bởi vì cây cối khô cằn và đất đai trơ trọi sẽ thải ra nhiều khí cacbonic hơn. 

Tư liệu: “Lượng nước sử dụng trong sản xuất thực phẩm 
ở California”, Marcia Kreith, Quỹ Giáo dục về Nước, 
tháng 9 năm 1991 (biểu đồ E3, trang 28)
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     Xóa Bỏ Nạn Đói Trên Thế Giới

Nếu mọi người đều ăn thuần chay thì sẽ có đủ thực phẩm 
để nuôi sống 10 tỷ người.  

Lãng Phí Đất Cho Ngành Chăn Nuôi

Phải chăng chúng ta thiếu lương thực?

Bao nhiêu người trên thế giới bị đói? 1,02 tỷ người.

Cứ 5 giây lại có một trẻ em chết vì đói.

Lượng ngũ cốc đang được dùng để nuôi gia súc hiện nay 
đủ để nuôi gần 2 tỷ người.83

— Julie Gellatley và Tony Hardle

90% đậu nành, 80% ngô và 70% ngũ cốc trồng ở Hoa Kỳ được dùng 
làm thức ăn gia súc, trong khi đó lượng thực phẩm này có thể nuôi sống ít 
nhất 800 triệu người bị đói.84 Chúng ta vẫn còn có người bị đói; cứ vài giây 
lại có trẻ em chết vì đói, bởi vì chúng ta sử dụng quá nhiều đất, quá nhiều 
nước, quá nhiều lương thực để nuôi gia súc thay vì nuôi sống con người. 

Nếu không ăn thịt, chúng ta sẽ có thể dùng các nông phẩm và ngũ cốc 
để nuôi dưỡng con người thay vì nuôi thêm gia súc trong tương lai. Như 
vậy, nạn đói sẽ không còn nữa, và chiến tranh vì đói kém cũng sẽ chấm dứt. 
Hiệu quả vô cùng lớn lao.  

Hiệu Năng Sử Dụng Đất

“Phải mất từ 6 đến 12 cân Anh chất đạm thực vật               
để sản xuất một cân Anh thịt.

Sản xuất thịt tiêu hao nước nhiều hơn khoảng 1.000 lần 
so với việc trồng khoai tây hay lúa mì.

Phải mất 2 hecta đất để nuôi một người ăn mặn. 
Chỉ cần 1,2 hecta đất để nuôi 20 người ăn thuần chay.

Vì vậy, về cơ bản, diện tích đất cần sử dụng để nuôi sống 
một người ăn mặn nhiều hơn 80 lần so với diện tích đất 

cần cho một người ăn thuần chay.”85

— Gary L. Francione, giáo sư khoa luật, Đại học 
Luật Rutgers, Hoa Kỳ (người ăn thuần chay)

Ngoài ra, càng áp dụng nhiều phương pháp canh tác hữu cơ tự nhiên, 
chúng ta càng có nhiều lương thực, càng trở nên khỏe mạnh hơn và đất 
trồng sẽ càng thêm màu mỡ. Do đó, đất trồng sẽ được khôi phục và chúng 
ta sẽ ngày càng có nhiều lương thực hơn.  

Tư liệu: USDA – Nhóm Tư vấn về Chất đạm thuộc FAO/WHO/UNICEF, năm 2004
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            Chấm Dứt Nạn Phá Rừng 

Chúng ta phải cấm phá rừng, và dĩ nhiên là phải trồng thêm nhiều cây 
xanh. Chúng ta phải trồng cây trên đất trống đồi trọc hoặc ở bất cứ nơi nào 
đất đai bị xói mòn.  

Sản xuất thịt cũng là nguyên nhân chính gây nên nạn phá rừng. Theo 
ước tính của Liên Hiệp Quốc, phá rừng là nguyên nhân tạo ra khoảng 
20% tổng lượng khí thải nhà kính, hầu như mọi trường hợp phá rừng đều 
liên quan đến sản xuất thịt.86   Rừng mưa Amazon bị phát hoang, 80% là để 
chăn thả gia súc lấy thịt, và phần đất còn lại là để trồng đậu nành, chủ yếu 
cũng được dùng để nuôi gia súc.  

Mỗi năm, chúng ta chặt phá một diện tích rừng tương đương với diện 
tích của nước Anh chỉ để chăn nuôi gia súc. Đó là lý do tại sao Địa Cầu của 
chúng ta đang nóng lên và những thiên tai như lũ lụt, hạn hán liên tiếp xảy 
ra ở khắp mọi nơi.  

Cứ mỗi giây, một diện tích rừng mưa bằng một sân bóng đá lại bị phá 
hủy chỉ để sản xuất 250 chiếc bánh mì kẹp thịt.87 

Chúng ta mất 55 mét vuông rừng mưa cho mỗi chiếc bánh mì kẹp 
thịt bò.88 

Rừng đóng một vai trò quan trọng trong việc hấp thụ khí cacbonic. Ví 
dụ, những cánh rừng ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có 
khả năng hấp thụ một nửa lượng khí thải của tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ.  

Theo tổ chức môi sinh Hòa Bình Xanh, 8% lượng khí cacbonic mà 
rừng hấp thụ được lưu giữ trong những khu rừng mưa rộng lớn ở lưu vực 
sông Congo của Trung Phi. Các nhà khoa học dự đoán rằng việc phá rừng 
liên tục ở Congo sẽ thải ra lượng khí CO2tương đương với lượng khí CO2 
mà Vương quốc Anh thải ra trong hơn 60 năm qua!89 Do vậy, việc quan 
trọng là phải bảo vệ rừng trong khi chúng ta còn có thể.  

Cây cối thu hút mưa, giữ đất và chống xói mòn. Cây cối cho chúng ta 
khí ôxy và bóng râm, cung cấp nơi cư trú cho các bạn thú, nhờ đó cũng 
giúp duy trì sự quân bình của hệ sinh thái trên Địa Cầu. 

Phá rừng không chỉ gây ra những biến động lâu dài về nhiệt độ, lượng 
mưa và các điều kiện thời tiết của Địa Cầu vốn được rừng điều hòa; phá 
rừng không chỉ làm cho hàng triệu người sống dựa vào rừng mất đi sinh 
kế mà còn gây ra nhiều hậu quả khác nữa. Các loài động thực vật hoang dã 
tuyệt chủng nhanh hơn gấp 100 lần so với tiến trình tự nhiên, và điều này 
đang phá hủy hệ sinh thái của chúng ta.  

May mắn thay, chúng ta đã có sẵn giải pháp trong tay, đó chính là lối 
sống thuần chay hữu cơ. Chúng ta phải xem lối sống này như giải pháp 
hàng đầu và duy nhất để cứu Địa Cầu ngay lúc này.

Đất dùng cho việc chăn thả gia súc và trồng trọt ngũ cốc để chăn nuôi có 
thể được chuyển thành đất trồng rừng, điều này sẽ giúp giảm bớt hâm nóng 
toàn cầu. Ngoài ra, nếu toàn bộ đất canh tác được chuyển sang đất trồng trọt 
hữu cơ, thì không những con người sẽ có đầy đủ thực phẩm, mà đến 40% lượng 
khí thải nhà kính trong khí quyển cũng sẽ được hấp thụ. Thêm vào đó việc này 
còn giúp loại bỏ hơn 50% lượng khí nhà kính thải ra từ hoạt động chăn nuôi.90

Vì vậy, tóm lại, chúng ta sẽ loại bỏ được gần như tất cả các loại khí thải 
nhà kính đến từ hoạt động của con người chỉ đơn giản bằng việc chuyển 
sang lối sống không thịt, lối sống thuần chay hữu cơ.  

           Bảo Tồn Năng Lượng

Chi Phí Năng Lượng Của Việc Sản Xuất Thịt

Sản xuất thịt tiêu hao nhiều năng lượng một cách không hiệu quả. 
Để sản xuất 1 kg thịt bò, phải sử dụng 169 megajun (169 triệu watt) năng 
lượng, tương đương với lượng năng lượng đủ cho một chiếc xe hơi châu Âu 
hạng trung chạy 250 km! 

Để sản xuất 6 oz thịt bò cần một lượng nhiên liệu hóa thạch nhiều gấp 
16 lần so với một bữa ăn thuần chay gồm cơm và ba món rau.  

Tư liệu:  “Dinh dưỡng, năng lượng và hâm nóng toàn cầu”, Gidon Eshel và 
Pamela A. Martin, Tương tác Địa Cầu, tập 10 (năm 2006), trang 9
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Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu, Tiến sĩ Rajendra 
Pachauri, nhấn mạnh thêm rằng sản xuất thịt đòi hỏi khâu vận chuyển và 
bảo quản phải đảm bảo được điều kiện đông lạnh liên tục, phải trồng trọt 
và vận chuyển lương thực cho gia súc, cũng như công đoạn đóng gói công 
phu, chế biến thức ăn ở nhiệt độ cao trong thời gian dài. Ngoài ra, còn phải 
xử lý và tiêu hủy cả một khối lượng lớn chất thải gia súc. Sản xuất thịt quá 
tốn kém, không hiệu quả và thiếu bền vững, đó là một ngành kinh doanh 
bất lợi.91  

Chi Phí Thật Sự Của Thịt

“Để sản xuất 1 cân Anh thịt bò phải tiêu tốn 2.500 
galông nước, 12 cân Anh ngũ cốc, 35 cân Anh đất 
màu và năng lượng tương đương với một galông 
xăng. Nếu giá thành sản phẩm phản ánh đúng phí 
tổn để sản xuất ra sản phẩm đó, không tính những 
khoản trợ cấp, thì giá tối thiểu của một chiếc bánh 

mì kẹp thịt ở Hoa Kỳ sẽ là 35 đô la Mỹ.”92

— John Robbins

            Phục Hồi Đa Dạng Sinh Học

Mọi thứ trên Địa Cầu này, bao gồm cả chúng ta, đều liên 
hệ với nhau, và chúng ta hỗ trợ lẫn nhau để làm cho cuộc 
sống trở nên thoải mái, dễ chịu. Nhưng nếu không biết 
điều đó, thì chúng ta đang tự giết chính mình. Mỗi khi 
chúng ta đốn một cái cây hay giết một con vật, lúc đó 
chúng ta đang tự giết một phần nhỏ bé của chính mình.  

Trong đại dương và các dòng nước ngọt, rất nhiều loài cá cùng hàng 
loạt các loài thủy sinh đã biến mất, chẳng hạn như những rạn san hô, chúng 
hầu như đã bị phá hủy bởi hoạt động kéo thả lưới và đánh bắt cá bằng chất 
nổ. Trên đất liền, việc tiêu thụ thịt đã làm cho nhiều vùng đất bị phát hoang 
để trồng hoa màu, như đậu nành làm thức ăn cho gia súc.  

Những hoạt động này có ảnh hưởng vô cùng bất lợi đến sự đa dạng 
sinh học và làm gia tăng nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động thực vật 
đến mức báo động.93 

            Khôi Phục Sông Ngòi và Đất Đai Bị Ô Nhiễm 

Nếu thật sự muốn bảo vệ nguồn nước sạch, an toàn cho 
bản thân cũng như cho con cái mình, thì chúng ta phải 
ngừng sản xuất chăn nuôi và thuận theo lối dinh dưỡng 

dựa trên thực vật.  

Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ ước tính ngành nông nghiệp, chủ yếu
 phục vụ cho việc sản xuất thịt, đã gây ra gần 3/4 các vấn đề ô nhiễm nước 
quốc gia này.94 Chỉ riêng một trang trại nuôi heo với quy mô 500.000 con, 
mỗi năm đã thải ra lượng chất thải nhiều hơn lượng chất thải của 1,5 triệu 
cư dân ở Manhattan thuộc thành phố New York. Ở tiểu bang Virginia, 
ngay cả trang trại chăn nuôi gia cầm cũng thải ra lượng khí nitơ ô nhiễm 
nhiều gấp 1,5 lần so với lượng khí nitơ của tất cả dân cư ở vùng đó gộp lại. 
Chưa có điều luật nào ngăn chặn những tình trạng này.  

1,8 triệu con heo ở Ireland thải ra lượng chất thải nhiều hơn lượng chất 
thải của tổng cộng 4,2 triệu dân của quốc gia này!   

Tư liệu: “Viễn cảnh đa dạng sinh học toàn cầu”, Ban Thư ký Hội nghị về Đa 
dạng Sinh học, ấn bản kỳ 3, năm 2010, http://www.cbd.int/doc/publications/gbo/
gbo3-final-en.pdf, trang 28

Đánh Giá Toàn Diện Về Nguy Cơ Tuyệt Chủng Của Các Loài 
Phân Loại Theo Nhóm 
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Bởi vì đất chăn nuôi không thể hấp thụ hết toàn bộ lượng chất thải đó nên 
phần lớn lượng chất thải dư thừa sẽ chảy vào sông hồ và ngấm vào đất trồng 
trọt. Chúng ta đang nói về một lượng lớn các chất độc hại, gây ra hàng loạt các 
vấn đề đáng lo ngại, bao gồm các loại khí độc như hyđro sunfua, khí amoniac, 
dư lượng của thuốc trừ sâu, kích thích tố, thuốc kháng sinh và các vi khuẩn như 
E.coli, những thứ có thể gây ngộ độc thực phẩm và thậm chí dẫn đến tử vong.  

Cùng với chất thải là nước thải nhiễm phân bón hóa học sử dụng để trồng 
trọt hoa màu phục vụ cho chăn nuôi gia súc. Nguồn nước thải này được các 
nhà khoa học chứng minh là nguyên nhân tạo ra những vùng biển chết cũng 
như sự bùng phát của các loại tảo độc, một dạng rêu xanh mọc trong nước.

Một hiện tượng như vậy vừa xảy ra ở Brittany, Pháp, nơi tập trung 
phần lớn các trại chăn nuôi gia súc và 1/3 nông trại sữa của quốc gia này. 
Trên bờ biển Brittany, dòng nước thải và hóa chất đổ vào biển đã dẫn đến 
sự bùng phát của tảo độc, loài tảo thải ra khí hyđro sunfua độc hại, gây chết 
người. Vì vậy theo các bản tin gần đây, chúng tôi được biết về một chú ngựa 
đã chết trong vòng 30 giây sau khi giẫm phải loại tảo này, và hiện nay, cũng 
vì lý do này mà người ta đang khảo sát tình trạng sức khỏe của hơn 300 
người sống quanh khu vực đó.

Việc phần lớn chất thải gia súc không được xử lý đã khiến vấn đề trở 
nên nghiêm trọng hơn, nghĩa là vẫn chưa có biện pháp nào để ngăn chặn 
những hoạt động gây ô nhiễm, làm phát sinh mầm bệnh hay thậm chí gây 
tử vong hàng loạt cho cả con người và loài vật.  

(Xin xem phụ lục 9 để biết thêm thông tin về ô nhiễm từ chất thải của 
gia súc.)

           Giảm Bớt Gánh Nặng Tài Chính và Chi Phí Y Tế

Tiết Kiệm Hàng Nghìn Tỷ Đô La Mỹ Cho Chi Phí Ngăn Chặn Biến Đổi Khí Hậu

Các nhà lãnh đạo đang lo lắng về phí tổn cho việc ngăn chặn nạn biến đổi 
khí hậu. Tuy nhiên, có một tin vui là nếu thế giới chuyển sang lối dinh dưỡng 
không thịt thì chúng ta có thể giảm được một nửa phí tổn hoặc nhiều hơn nữa. 
Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ tiết kiệm được hàng chục nghìn tỷ đô la Mỹ.   

• Chi Phí Cho Biến Đổi Khí Hậu

“Một nghiên cứu của Ủy ban Châu Âu ước tính rằng 
biến đổi khí hậu có thể tiêu tốn đến 74 nghìn tỷ đô la 
Mỹ. Mực nước biển dâng cao 1 mét sẽ tăng thiệt hại 
về tài sản do bão gây ra tới 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ.”95

— F. Ackerman và E. Stanton, các nhà khoa học về môi trường

“Nếu không hành động thì đến năm 2100, Nhật Bản có 
thể phải tốn tới 176 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.”96

— Giáo sư Nobuo Mimura và đồng nghiệp

• Ngân Khoản Tiết Kiệm Được Nhờ Lối Dinh Dưỡng Thuần Chay

“Toàn cầu chuyển sang dinh dưỡng thuần chay có thể 
giảm tới 80% (32 nghìn tỷ đô la Mỹ) tổng chi phí ước 
tính là 40 nghìn tỷ đô la Mỹ cho việc làm giảm tình 

trạng biến đổi khí hậu tính đến năm 2050.”97

— Elke Stehfest, Cơ quan Đánh giá Môi sinh Hà Lan

Giảm Thiểu Chi Phí Y Tế

Ngày càng có nhiều bằng chứng về những nguy cơ sức khỏe do việc ăn 
thịt gây ra. Gia súc thường bị tiêm định kỳ quá nhiều kích thích tố và thuốc 
kháng sinh, mà sau đó, khi được tiêu thụ dưới dạng thịt, có thể tiếp tục gây 
nguy hiểm cho sức khỏe con người.  

Ngoài ra, các lò sát sinh còn thải ra các sản phẩm phụ vô cùng độc hại 
như amoniac và hyđro sunfua. Những chất này đã gây tử vong cho những 
công nhân làm việc ở đó.  

Được gọi là thực phẩm, thịt đơn giản là một trong những mặt hàng 
không lành mạnh, độc hại, mất vệ sinh nhất mà con người từng tiêu thụ.
Chúng ta không bao giờ nên ăn thịt, nếu chúng ta thương yêu và trân quý 
sức khỏe cũng như sinh mạng của mình. Chúng ta sẽ sống lâu hơn, khỏe 
mạnh hơn và thông minh hơn nếu từ bỏ thịt. 

Khoa học đã chứng minh thịt gây ra tất cả các căn bệnh như ung thư, 
tim mạch, huyết áp cao, đột quỵ, béo phì và còn rất, rất nhiều các căn bệnh 
khác nữa. Những căn bệnh này đã giết chết hàng triệu người mỗi năm. 
Hàng triệu, hàng triệu người đã chết vì các căn bệnh có liên quan đến thịt, 
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hàng triệu người khác đã lâm trọng bệnh cũng như bị khuyết tật. Những 
thảm trạng do ăn thịt gây ra là vô kể. Đến nay, chúng ta nên biết điều này 
qua tất cả những bằng chứng khoa học và y học.  

Chúng ta còn chưa đề cập đến các điều kiện kém vệ sinh, chuồng trại chật 
chội, nơi nuôi giữ thú vật cho đến lúc họ bị giết mổ, là môi trường thuận lợi 
cho mầm bệnh lây lan, chẳng hạn như vi khuẩn cúm heo. Thật ra, một số bệnh 
truyền nhiễm từ thịt, chẳng hạn như bệnh bò điên, gây ra những bi kịch chết 
người trong mọi trường hợp. Bất cứ ai mắc phải bệnh bò điên đều không thể 
thoát khỏi cái chết thê thảm và thương tâm. Các vi khuẩn gây bệnh khác như 
E.coli, salmonella, v.v… cũng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho 
sức khỏe, làm tổn thương suốt đời và thậm chí dẫn đến tử vong.  

Trong thế giới thuần chay, sẽ không còn những tin buồn như con cái của ai 
đó tử vong do bị hư hoại não bộ hay bại liệt vì vi khuẩn E.coli. Các loại vi khuẩn 
gây chết người hầu như đều có nguồn gốc từ gia súc. Sẽ không còn những đau 
khổ đến từ đại dịch cúm heo gây chết người, bệnh bò điên, ung thư, tiểu đường, 
đột quỵ, trụy tim hay nhiễm khuẩn salmonella, Ebola, v.v… Thậm chí bệnh 
AIDS mà chúng ta vô cùng sợ hãi cũng bắt nguồn từ việc giết hại thú vật để ăn. 
Những căn bệnh của thú vật đến từ môi trường chăn nuôi dơ bẩn và tàn nhẫn 
là nguyên nhân của 75% các căn bệnh truyền nhiễm hiện nay của con người.  

Ngay cả sữa, thực phẩm chính thức được thông báo là tốt cho chúng ta, 
ngược lại lại rất độc hại và gây nên nhiều bệnh tật (và dĩ nhiên cả thiệt hại về tài 
chính). Sau đây là một số dẫn chứng: Vi khuẩn, thuốc trừ sâu và các enzim tìm 
thấy trong pho mát được chiết xuất từ vách trong của dạ dày thú vật; các căn 
bệnh ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư tinh hoàn đều do kích thích 
tố có trong sữa gây ra; vi khuẩn listeria và bệnh Crohn; kích thích tố và chất béo 
bão hòa dẫn đến chứng loãng xương, béo phì, tiểu đường và tim mạch.   

• Chi Phí Y Tế Của Việc Ăn Thịt và Các Sản Phẩm Chế Biến Từ Sữa

Bệnh tim mạch tiêu tốn 503,2 tỷ đô la Mỹ         
ở Hoa Kỳ vào năm 2010.98 

Điều trị ung thư tiêu tốn 6,5 tỷ đô la Mỹ              
ở Hoa Kỳ mỗi năm.

Điều trị tiểu đường tiêu tốn 174 tỷ đô la Mỹ         
ở Hoa Kỳ mỗi năm.

Riêng chi phí điều trị do thừa cân cũng         
tiêu tốn 93 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.99

           Kéo Dài Thời Gian Để Thiết Lập Công Nghệ Xanh 

Chúng ta không thể cắt giảm khí CO2 nhanh chóng bởi vì hiện tại 
chúng ta chưa có phát minh mới nào để thay thế cho những công nghệ cũ. 
Quý vị thấy có bao nhiêu xe hơi chạy bằng điện lưu hành trên đường phố 
Hoa Kỳ? Bao nhiêu lượng khí CO2 được cắt giảm? Không nhiều. Nhưng ô 
nhiễm khí mêtan lại xuất phát từ ngành chăn nuôi, vì vậy nếu chúng ta xóa 
bỏ ngành này thì sẽ không còn tình trạng hâm nóng nữa! 

Khoa học đã đưa ra một số nghiên cứu tiến bộ để hấp thu khí CO2, 
sau đó hòa tan khí này vào nước biển để sản xuất xi măng. Như vậy sẽ 
giảm thiểu được lượng khí CO2 sử dụng trong các phương pháp sản xuất 
xi măng khác cũng như lượng khí CO2 mới thải ra làm ô nhiễm không khí. 
Nhưng, bất kỳ công nghệ mới nào cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian để phát 
triển và phổ biến trên thị trường.   

Theo Chương trình Môi sinh Liên Hiệp Quốc thì những khu rừng và 
các cánh đồng cỏ thiên nhiên hấp thu khí CO2 hiệu quả hơn công nghệ 
hấp thu loại khí này. Hơn nữa, tôi thiết nghĩ, thật mạo hiểm nếu chúng ta 
áp dụng công nghệ này, vì nó vẫn chưa được kiểm định. Điều gì sẽ xảy ra 
nếu khí cacbonic thoát lại vào bầu khí quyển với nồng độ cao như thế? Khi 
chúng ta tiếp tục hấp thu loại khí này từ năm này qua năm khác, từ thập 
niên này sang thập niên khác, nếu không may xảy ra sự cố nào đó làm nó 
thoát ra, thì chúng ta sẽ xử lý thế nào? 

Bởi vậy, với lối dinh dưỡng thuần chay, chúng ta ăn những thực phẩm có 
lợi nhất cho sức khỏe của mình, cho thú vật cũng như cho môi trường, rồi thiên 
nhiên sẽ tự điều chỉnh phần còn lại để khôi phục sự cân bằng và cứu Địa Cầu.100  
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    II.  Thuần Chay Là Giải Pháp 
Nhanh Nhất và Xanh Nhất

           Làm Dịu Mát Địa Cầu Ngay Lập Tức 

Marianne Theime, người đồng sáng lập Đảng vì Thú vật ở Hà Lan đã 
phác họa rõ nét những lợi ích về môi trường khi cắt giảm thịt trong chế 
độ dinh dưỡng. Ví dụ, nếu toàn bộ người dân nước Anh không ăn thịt 
bảy ngày trong một tuần, điều này sẽ tương đương với việc chuyển một 
nửa trong số 25 triệu hộ gia đình của quốc gia này thành những căn nhà 
không khí thải. Không ăn thịt sáu ngày một tuần tương đương với việc 
loại bỏ hoàn toàn sự lưu thông của 29 triệu chiếc xe hơi tại quốc gia này.

• So Sánh Với Lối Dinh Dưỡng Thông Thường Gồm Cả Thịt và Rau Quả

• Lối dinh dưỡng hữu cơ (dựa trên thịt) cắt 
giảm 8% khí thải nhà kính.

• Lối dinh dưỡng thuần chay không động vật 
tạo ra chưa đến 1/7 lượng khí thải nhà kính 
so với lối dinh dưỡng thịt – cắt giảm 86% khí 
thải nhà kính.  

• Lối dinh dưỡng thuần chay hữu cơ cắt giảm 
94% khí thải nhà kính.101

— Báo cáo về hiệu ứng nhà kính của lối canh tác hữu cơ và lối canh tác                    
thông thường ở Đức của Tổ chức Foodwatch

Vì thế, chính sách xanh nhất trong tất cả các chính sách xanh, hành 
động xanh nhất trong tất cả các hành động xanh, hành động từ bi nhất, anh 
hùng nhất để cứu sự sống chính là chuyển sang lối dinh dưỡng thuần chay.  

Kết luận này dựa trên hiệu quả làm dịu mát Địa Cầu đáng kể của việc loại bỏ 
khí mêtan khỏi bầu khí quyển khi chúng ta chuyển sang lối dinh dưỡng thuần 
chay hữu cơ. Ngoài việc loại bỏ được lượng khí thải mêtan độc hại, phương 
pháp canh tác hữu cơ thực sự có thể giữ lại 40% lượng cacbon trong đất. Vì vậy, 
thuần chay không chỉ là giải pháp giúp giảm thiểu một lượng khí thải đáng kể 
mà còn có khả năng hấp thụ thêm nhiều cacbon hơn từ khí quyển vào trong đất.  

Và bằng cách đó, chúng ta đang nỗ lực để có thể cứu Địa Cầu. Bởi vì 
việc chuyển sang lối dinh dưỡng không động vật sẽ loại bỏ tất cả những 
nguồn phát thải khí mêtan và các chất ô nhiễm liên quan khác, chưa kể đến 
việc chấm dứt sự ngược đãi thú vật, điều này sẽ giúp đẩy lùi nhiều thiên tai 
như sóng thần, lũ lụt, bão tố và sạt lở đất, v.v…  

Thật vậy, vào tháng 6 năm 2008, thư ký điều hành của Công ước khung 
về Biến đổi Khí hậu Liên Hiệp Quốc, ông Yvo de Boer, tuyên bố rằng: “Giải 
pháp tối ưu cho tất cả chúng ta là chuyển sang ăn chay.” Ông muốn đề cập 
đến lối dinh dưỡng thuần chay.  Tư liệu: “Hữu cơ: Vị cứu tinh của khí hậu?” Báo cáo về hiệu ứng nhà kính của lối 

canh tác hữu cơ và lối canh tác thông thường ở Đức của Tổ chức Foodwatch, 
tháng 5 năm 2009, trang X 
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             Thuần Chay: Lối Sống Xanh Nhất

Ngừng sản xuất thịt tiết kiệm 80% tổng chi phí 40 nghìn tỷ đô la Mỹ 
cho việc làm giảm tình trạng hâm nóng toàn cầu, sử dụng đất canh tác ít 
hơn 4,5 lần, bảo tồn đến 70% lượng nước sạch, cứu 80% rừng mưa Amazon 
khỏi bị phát hoang để chăn thả gia súc. Ngừng sản xuất thịt còn là giải pháp 
cho nạn đói trên thế giới: Có thêm 3,4 tỷ hecta đất, mỗi năm tiết kiệm 760 
triệu tấn ngũ cốc (một nửa số lượng ngũ cốc của thế giới). Bảo tồn 1/3 
lượng nhiên liệu hóa thạch được dùng cho việc sản xuất thịt, giảm thiểu ô 
nhiễm từ chất thải gia súc chưa được xử lý, giữ cho không khí trong lành 
hơn, mỗi năm bình quân một hộ gia đình ở Hoa Kỳ giảm được 4,5 tấn khí 
thải, ngưng tối thiểu 80% hâm nóng toàn cầu. Danh sách còn dài.  

Một nghiên cứu được tiến hành ở Hoa Kỳ cho thấy canh tác hữu cơ có 
thể bảo tồn lớp đất màu và giữ sạch sông hồ, và nếu phương pháp này được áp 
dụng trên quy mô toàn cầu thì mỗi năm có thể hấp thu và dự trữ được khoảng 
40% khí CO2 hiện tại. Điều này sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho Địa Cầu.

Những khía cạnh khác của lối canh tác thuần chay hữu cơ cũng rất 
hữu ích, như luân canh, phủ bổi và bón phân tự nhiên. Luân canh nghĩa là 
gieo trồng luân phiên nhiều loại hoa màu khác nhau trên cùng một diện 
tích đất trồng. Những phương pháp canh tác đa dạng này giúp cho cây 
trồng được khỏe mạnh, đồng thời phục hồi độ màu mỡ và dinh dưỡng cho 
đất. Các phương pháp khác như phủ bổi và thậm chí một phương pháp 
mới gọi là canh tác hữu cơ không cày xới có thể giúp giữ độ ẩm cũng như 
giảm đáng kể hiện tượng xói mòn đất. 

Vì vậy, nói chung, canh tác thuần chay hữu cơ đã áp dụng triết lý sống 
hòa hợp với thiên nhiên, bảo vệ Địa Cầu và mọi chúng sinh. Việc áp dụng 
các phương pháp này sẽ giúp giữ vững sự cân bằng tự nhiên giữa hoạt động 
canh tác và môi trường. Dần dần, sự kết hợp giữa việc chăm sóc và thực 
hành qua những kỹ thuật sẵn có này có thể là phương cách lâu dài hướng 
tới việc cải thiện sự mất cân bằng do các vấn đề phát sinh trong quá khứ. 

          Chọn Thịt Hữu Cơ Hay Thịt Sản Xuất                                                                                                                                             
          Tại Địa Phương?

Thật thú vị, nhiều nghiên cứu cho thấy ăn các sản phẩm thịt sản xuất 
tại địa phương không tốt bằng ăn thuần chay. Ví dụ, các nhà khoa học 
thuộc Đại học Carnegie Mellon đã tính toán rằng lối dinh dưỡng thuần 
chay tạo ra lượng khí thải nhà kính ít hơn bảy lần so với lối dinh dưỡng 
thịt sản xuất hoàn toàn tại địa phương. Cho nên, ăn thuần chay tốt hơn ăn 
thịt, cho dù đó là thịt sản xuất tại địa phương.

Một nghiên cứu khác của Tổ chức Foodwatch ở Đức cho thấy việc chuyển 
đổi từ lối dinh dưỡng thịt sang lối dinh dưỡng thịt hữu cơ chỉ cắt giảm được 
8% khí thải, nhưng chuyển sang lối dinh dưỡng thuần chay không hữu cơ 
– ngay cả không hữu cơ – có thể cắt giảm được đến 86% lượng khí thải.102  
Do đó, chúng ta sẽ cứu được Địa Cầu bằng cách chuyển sang ăn thuần chay. 
Ngay cả không hữu cơ! Cho nên, ăn thực phẩm hữu cơ rất tốt, dùng thực 
phẩm sản xuất tại địa phương cũng rất hữu ích, nhưng bước đầu tiên và tối 
thiểu phải là chuyển sang ăn thuần chay, hữu cơ hoặc không hữu cơ.  

Ngay cả thịt hữu cơ cũng không hề tốt cho môi sinh; vì sản xuất thịt hữu 
cơ đòi hỏi nhiều đất và năng lượng hơn sản xuất thịt không hữu cơ. Quý vị 
có tin không? Vì thế, cố gắng chăn nuôi theo phương pháp hữu cơ thậm chí 
cũng không giúp ích gì. Cái gọi là gia cầm “bền vững”, “chăn thả tự do” hay 
“hữu cơ”, chẳng hạn vậy, đòi hỏi thêm 20% năng lượng và đẩy nhanh quá 
trình hâm nóng toàn cầu thêm 20% so với nông trại gia cầm thông thường. 
Hãy suy nghĩ về vấn đề này. Chúng ta luôn luôn bị thông tin sai lệch.

  

III.  Hãy Nuôi Dưỡng Sự Sống                                                                                                                                             
       Để Cứu Sự Sống

Nếu muốn nhìn thấy cừu và sư tử nằm bình an bên nhau 
thì loài người chúng ta phải làm được điều đó trước.  
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             Ăn Thịt Sẽ Giết Hại Cả Loài Vật và Con Người

Ăn thịt là tội ác bạo tàn nhất mà con người từng phạm phải, thậm 
chí đối với cả bản thân chúng ta. Cho dù không tự tay giết thú vật, nhưng 
chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm trước cái chết của họ.  

Để lấy thịt, con người thật sự đã giết hại hàng tỷ thú vật. Mỗi năm 
có khoảng 55 tỷ con vật bị giết hại để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của con 
người.103  Con số này thật khủng khiếp, nhiều gấp tám lần dân số toàn cầu. 
Đó là chưa kể đến vài tỷ con cá bị giết hại. Tổng cộng trung bình mỗi ngày 
có khoảng hơn 155 triệu sinh linh bị tàn sát.  

Các sản phẩm từ sữa cũng tương tự như thịt, bởi vì mức độ ngược 
đãi và hành hạ thú vật là như nhau, đều dẫn đến cái chết đáng thương của 
những sinh vật bất hạnh. Không hề có bất kỳ sự nhân từ nào trong ngành 
công nghiệp sữa.  

Hàng năm, nhiều người chết cũng vì các căn bệnh liên quan đến thịt, 
cá và các sản phẩm động vật. Mỗi năm có gần 33 triệu người, nếu tính bình 
quân hàng ngày thì có hơn 90.000 người, chết vì những căn bệnh liên quan 
tới thịt như tim mạch, ung thư và nhiều căn bệnh khác nữa.  

Và rồi sẽ còn nhiều người không được cung cấp đủ lương thực vì ngũ 
cốc họ cần đã được dùng để chăn nuôi gia súc lấy thịt. Có 25.000 người 
chết vì đói, mà nguyên nhân gián tiếp cũng chỉ vì thịt.104  

Mỗi năm, hàng trăm ngàn người tử vong vì hâm nóng toàn cầu do thịt 
gây ra và hàng chục triệu người khác lâm vào cảnh màn trời chiếu đất vì biến 
đổi khí hậu. Chúng ta gọi họ là những người tỵ nạn khí hậu – nếu có thuật 
ngữ này – nhưng trên thực tế, họ không có thân phận chính thức nào cả.  

Đó là chưa kể tới những vật nuôi và thú hoang vô tội phải chịu đau khổ 
bởi các vấn đề có liên quan đến thịt.  

Thịt gây ra hâm nóng toàn cầu, thịt giết hại, tàn sát và gây thương 
vong. Cho nên, THỊT chính là sát thủ, là tội ác cần phải được chấm dứt. 

 Giết Hại Loài Vật: Tội Ác Mang Tính Toàn Cầu

Không có sự suy đồi đạo đức nào lớn hơn việc tàn sát hàng loạt những 
chúng sinh đáng yêu, vô tội để thỏa mãn khẩu vị của mình, trong khi chúng 
ta vẫn còn nhiều lựa chọn thay thế. Hành động thảm sát hàng loạt như vậy 

là một tội ác mang tính toàn cầu. Và năng lực giết chóc này sẽ tiếp sức cho 
những lực lượng phủ định khác, làm suy thoái xã hội cũng như hủy hoại 
thế giới của chúng ta. 

Chúng ta đã tạo ra rất, rất nhiều, nhiều vô cùng năng lực phủ định từ 
việc sát hại hàng tỷ tỷ chúng sinh vô tội và thậm chí giết hại hàng triệu con 
người – đồng loại của chúng ta – trong nhiều thiên niên kỷ qua, dù trực tiếp 
hay gián tiếp. Trực tiếp qua chiến tranh; gián tiếp qua bệnh tật chúng ta tự 
tạo như dịch hạch, viêm phổi, và hiện giờ là cúm heo, cúm gia cầm, v.v…

Không phải ngẫu nhiên mà lối dinh dưỡng thịt là nguyên nhân chính 
của vấn nạn hâm nóng toàn cầu. Nhiều vấn đề hàng đầu về sức khỏe trên 
thế giới cũng đều xuất phát từ việc ăn thịt. Vì vậy, ăn thịt vô cùng tàn nhẫn 
đối với thú vật. Ăn thịt tàn nhẫn đối với sức khỏe của chúng ta. Ăn thịt 
tàn nhẫn đối với hạnh phúc của con cái chúng ta. Ăn thịt tàn nhẫn đối với 
Địa Cầu. Hãy ăn thuần chay, rồi chúng ta sẽ không bao giờ phải gánh chịu 
những hậu quả như vậy nữa.  

Chúng ta phải ngừng sát hại con người và loài vật. Chúng ta phải 
ngừng sản xuất các sản phẩm động vật. Chúng ta phải ngưng sử dụng các 
sản phẩm thịt. Có ba điều phải ngừng lại: ngừng giết hại thú vật, ngừng 
sản xuất thịt, ngừng sử dụng các sản phẩm động vật. Và ngừng ăn thịt, dĩ 
nhiên là phải ngừng ăn thịt.  

Khi con người hiểu được sự thật ghê rợn đằng sau các trang 
trại chăn nuôi và sự vô tội của những con vật phải hy sinh 
tính mạng của mình, thì họ sẽ dễ dàng nhận thấy rằng ăn xác 
chết của những chúng sinh khác không những không cần 
thiết, mà còn để lại cho chúng ta những hậu quả đẫm máu.  
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             Khôi Phục Sự Hòa Hợp Với Thiên Nhiên 

Tất cả chúng ta nên nhớ rằng ngôi nhà Địa Cầu này không của riêng ai. 
Từ nước, không khí, các nguồn tài nguyên đến thực phẩm; tất cả đều thuộc 
về thiên nhiên, chúng ta chỉ cùng chung hưởng mà thôi. Cho nên, hãy ăn 
thuần chay, sống xanh để cứu Địa Cầu của chúng ta và cũng là Địa Cầu của 
muôn loài đồng cư. Đây mới thật sự là phương cách tối ưu để khôi phục 
môi trường và duy trì nền hòa bình ở mức độ cao nhất.  

“Chúng ta là một phần của Địa Cầu và Địa Cầu là một 
phần của chúng ta. Hoa thơm là chị em chúng ta; nai, 
ngựa và đại bàng to lớn đều là anh em của chúng ta. Con 

người sẽ ra sao nếu không có loài vật?”

“Nếu tất cả muông thú đều biến mất, nhân loại sẽ chết 
vì nỗi trống trải vời vợi trong tâm hồn. Những mỏm đá, 
những luống cày ẩm ướt miền thôn dã, hơi ấm thân quen 
giữa người và ngựa – tất cả đều cùng chung một mái nhà.
Địa Cầu không thuộc về con người, mà chính con người 

mới thuộc về Địa Cầu.”

— Tù trưởng Sealth, thuộc bộ lạc Duwamish, người da đỏ,                                             
thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ, được đặt theo tên ông

Hãy hình dung Địa Cầu của chúng ta khi không còn loài vật nào sinh 
sống. Tất cả chó, mèo, chim, cá, trâu, voi đều biến mất; thử tưởng tượng nếu 
loài vật không còn nữa, chúng ta sẽ sống ra sao? Cuộc sống của chúng ta có 
còn phong phú nữa không? Cuộc sống sẽ trở nên thật tẻ nhạt và vô nghĩa.  

Vì vậy, nếu tôn trọng mọi sự sống thì chúng ta không nên lấy đi sinh 
mạng nào. Địa Cầu cung cấp rất nhiều thứ cho con người và cho cả loài vật. 
Chúng ta không nên hành xử theo cách gây tổn thương hay làm hại những 
chúng sinh khác. Điều này đồng nghĩa với việc thuận theo lối dinh dưỡng 
không động vật, lúc nào cũng vậy và luôn luôn là như vậy.  

Nếu toàn thể nhân loại áp dụng lối dinh dưỡng không động vật, sống 
với lòng tôn trọng thiên thiên và mọi chúng sinh khác, thì chúng ta sẽ có 
Thiên Đàng Tại Thế. Mọi tội lỗi sẽ được tha thứ. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. 

Địa Cầu sẽ được khôi phục trở lại, loài vật sẽ biết ơn, con người sẽ khỏe 
mạnh, muôn loài đều sẽ hoan hỷ và được gia ân. Điều duy nhất chúng ta 
cần làm là ăn thuần chay.

            Loài Vật Mang Tình Thương Đến Thế Giới

Loài vật thật sự hiện diện nơi đây để giúp con người. Như Kinh Thánh 
đã nói: “Ta tạo ra loài vật là để chúng làm bạn và giúp đỡ các con.” Thật sự 
là như vậy. Nhưng không phải ai cũng biết tận dụng sự giúp đỡ này. Điều 
này thật đáng tiếc! Thay vào đó, người ta lại giết hại thú vật. 

Thượng Đế sắp đặt thứ gì trên Địa Cầu cũng đều có mục đích cả. 
Chúng ta không nên giết hại bất cứ chúng sinh nào. Chúng ta không nên 
ăn bất kỳ thứ gì ngoài thức ăn có nguồn gốc thực vật.

Thú vật đến Địa Cầu với một vai trò đặc biệt. Nhiều loài có khả năng 
mang lực lượng thiêng liêng hay tình thương từ Thiên Đàng xuống, chỉ qua 
sự hiện diện của họ. Một số loài, chẳng hạn như ngựa và thỏ, có thể bảo vệ 
chủ khỏi những ảnh hưởng phủ định. Họ còn đem điềm lành, sức khỏe và 
thậm chí cả lợi ích về vật chất, niềm vui cũng như sự thăng hoa tâm linh 
cho gia chủ. Họ thầm lặng che chở chúng ta và khiêm nhường mang ân 
phước đến cho cuộc sống của chúng ta. Cũng có một số đến từ những đẳng 
cấp tâm thức cao đẳng; họ xuống đây trong hình dáng thú vật để giúp đỡ 
con người hay những chúng sinh khác trên Địa Cầu.

Thú vật cũng đóng những vai trò rất quan trọng và cao quý trong cảnh 
giới vật chất này. Một số loài như ngựa vằn, khỉ và vẹt hoang giúp phát tán 
hạt giống; ong và các loại côn trùng khác giúp thụ phấn cho hoa màu và 
những loài cây khác; còn những loài vật khác duy trì sức sống của rừng và 
đại dương. Thú vật cũng trực tiếp giúp đỡ con người.

Tôi đã đọc báo, nghe đài phát thanh, xem truyền hình và thấy có rất nhiều 
bạn thú cao thượng đã cứu giúp con người. Họ hy sinh tính mạng để cứu chủ. 
Vì vậy, chúng ta nên học hỏi từ tất cả những bạn thú có tấm lòng vàng này.

(Xin xem phụ lục 10 để biết thêm thông tin về hiểu biết tâm linh uyên 
thâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư về Chỉ số Cao thượng (NQ), Chỉ số 
Tình thương (LQ) của loài vật và con người.)



Ban Hành 
Chính Sách 
và Luật 
Thuần Chay

Tôi hy vọng các chính phủ sẽ ban hành 
luật thuần chay để cấm việc chăn nuôi và 
giết hại thú vật. 
Nếu họ thật sự là những nhà lãnh đạo 
đã cam kết bảo vệ người dân và cải thiện 
quốc gia của mình trên nhiều phương 
diện, thì đây là bước đầu tiên họ cần phải 
thực hiện. 
Hãy chấm dứt ngành công nghiệp sản 
xuất thịt, ngành thủy sản và ngành chế 
biến sữa, rồi Địa Cầu của chúng ta sẽ trở 
lại như xưa, thậm chí còn tốt đẹp hơn 
nữa.  
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            Kiến Tạo Thiên Đàng Tại Thế 

Nếu lối sống thuần chay hữu cơ trở thành một phần trong sứ mệnh 
anh hùng của mỗi người, thì sự nỗ lực của tất cả chúng ta chắc chắn sẽ cứu 
được Địa Cầu và mang lại một thế giới an bình cho cả con người lẫn các 
bạn đồng cư yêu dấu.  

Địa Cầu sẽ trở thành Thiên Đàng Tại Thế, nơi muôn loài đều có quyền 
bình đẳng hưởng các dịch vụ công cộng cũng như sử dụng nguồn tài 
nguyên chung. Và mọi thứ sẽ được phân phối đồng đều. Mọi chúng sinh sẽ 
được tôn trọng, yêu thương và chăm sóc bình đẳng, dù là người đến trước, 
người đến sau hay người cuối cùng.   

Hội Thoại Giữa Thầy và Trò:

Vấn: Thưa Sư Phụ, kính xin Sư Phụ giải thích mối quan 
hệ thương yêu giữa con người và loài vật có ảnh hưởng 

như thế nào tới Địa Cầu của chúng ta?

Sư Phụ: Ồ, đó sẽ là một nền hòa bình vĩ đại trên Địa Cầu, 
ý tôi là HÒA BÌNH.
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rồi nhiều người được lợi ích từ sự trợ giúp của họ; và nếu họ thật sự thành 
tâm, thì dĩ nhiên Thiên Đàng huy hoàng sẽ chờ đón họ. Quý vị thấy không, 
Thượng Đế luôn thấu hiểu tấm lòng và hành động của chúng ta.  

II.  Các Chính Phủ Phải                                                                                                                                            
Khẩn Trương Hành ĐỘng 

Các nhà lãnh đạo quốc gia phải hành động. Dân chúng ở tất cả các 
nước cũng phải hành động. Chúng ta vẫn còn có thể bình thản ngồi đây 
trò chuyện, chỉ vì trong khu vực chúng ta ở chưa bị khan hiếm nước và giá 
thực phẩm chưa tăng cao, điều này không có nghĩa là những vấn nạn này 
sẽ không sớm xảy đến.  

Chúng ta phải hành động để tránh thảm họa đã và đang xảy đến với 
hàng tỷ người trên thế giới. Hiện đã có một tỷ người đói khát vì biến đổi 
khí hậu, vì khan hiếm nước và thiếu thực phẩm. Xin hãy hành động ngay. 
Rất đơn giản, chỉ cần quý vị ăn thuần chay, thật sự chỉ ăn thuần chay thôi 
là đã đủ cho hiện tại và tương lai lâu dài.  

Quảng Bá Thông Tin Về Lối Dinh Dưỡng         
Dựa Trên Thực Vật 

Mọi người thật sự chưa được thông tin đầy đủ về những thực phẩm 
trên đĩa ăn của họ. Miếng thịt nhỏ được chế biến trên đĩa hầu như không 
giống chút nào với nguồn gốc của nó.  

Điều được gọi là “truyền thống” này không ngừng lưu truyền từ thế hệ 
này sang thế hệ khác. Và cả xã hội đều chấp nhận việc ăn thịt như một lối 
sống tất yếu. Giờ đây, con người đã nhận thức được nhiều hơn về lối cư xử 
tàn nhẫn của chúng ta đối với loài vật. Do đó, tôi nghĩ con người chúng ta 
nên từ bi hơn và tôn trọng sự sống của muôn loài.  

Nhiều người không hiểu hết sự độc hại của những khí thải từ ngành 
chăn nuôi, hay ý thức được rằng sát sinh sẽ tạo sát nghiệp và thịt cũng là 
một chất độc gây nghiện. Họ không biết rằng thịt đang hủy hoại Địa Cầu 
của chúng ta.  

Lối Sống Dựa Trên Thực Vật

 I.  Các Nhà Lãnh Đạo Thế Giới                                                                                                                                             
   Nên Làm Gương

             Hãy Ăn Thuần Chay

Tôi muốn kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy dùng quyền lực tối 
cao của họ để thay đổi lối dinh dưỡng của Địa Cầu; phải áp dụng ngay 
công nghệ mới, năng lượng bền vững. Chính họ phải làm gương bằng cách 
chuyển sang ăn thuần chay, thay đổi lối dinh dưỡng, dùng quyền lực tối 
cao, dùng tấm gương của chính họ để thiết lập một lối dinh dưỡng mới cho 
Địa Cầu – lối dinh dưỡng thuần chay.105

Họ phải chuyển sang thuần chay trước rồi mới có thể thật sự phát 
huy quyền lực của mình. Họ có thể áp dụng phương thức mà họ đã cấm 
thuốc lá để cấm thịt, bằng cách nêu ra tất cả những tác hại của thịt đối với 
con người và Địa Cầu. Họ có thể làm được việc này, giống như cách họ cấm 
thuốc lá vậy.  

             Hành Động Theo Nguyên Tắc Tình Thương

Chính các nhà lãnh đạo phải thay đổi, rồi họ mới có thể thay đổi hệ 
thống xã hội, để xã hội trở nên tự do hơn, thăng hoa tâm linh hơn và đạo 
đức hơn. Vì họ đảm đương trọng trách này, nên trách nhiệm sẽ rất nặng nề 
nếu họ không tuân theo quy luật của vũ trụ và không hành động theo bản 
tính nhân từ cũng như kế hoạch tiến hóa của Thiên Đàng.  

Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là nguyên tắc tình thương. Bất 
kỳ việc gì họ làm dựa trên nguyên tắc này đều sẽ tốt đẹp. Ý tôi là những gì 
tốt đẹp cho tha nhân, mang đến sự tiến bộ cho con người, bảo vệ và tôn 
trọng mọi sự sống đều phù hợp với nguyên tắc tình thương. Bất cứ điều gì 
đi ngược với nguyên tắc này sẽ mang tai họa đến cho chính họ, cho quốc 
gia của họ và cho cả Địa Cầu.   

Nếu các nhà lãnh đạo cố gắng và chú trọng hơn vào phương diện tâm 
linh để tìm lại Chân Ngã của mình, thì họ sẽ biết được họ thật vinh quang, 
thật nhân ái, thật từ bi, thật tử tế, thật sáng suốt và thánh thiện, rồi họ sẽ 
nhận được những phần thưởng xứng đáng. Nhưng điều này còn phụ thuộc 
vào mức độ cống hiến cũng như lòng thành tâm của họ dành cho nhân loại, 
cho loài vật và cho môi trường. Nếu họ nỗ lực hết mình để giúp đỡ thế giới, 
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Ngay bây giờ, các chính phủ phải giải thích cho người dân biết rằng thịt 
thật sự rất có hại và con người phải nhanh chóng ngừng tiêu thụ thịt. Đây 
không còn là sự lựa chọn cá nhân nữa mà là vấn đề sống còn của cả Địa Cầu.  

Trong trường hợp thảm họa sắp xảy ra, chính phủ sẽ di tản dân chúng 
ngay lập tức. Nếu xảy ra chiến tranh, người dân luôn được hướng dẫn cách 
phòng vệ. Thậm chí chính phủ còn chiêu mộ thêm binh lính để bảo vệ 
quốc gia hoặc đưa quân ra chiến trường. 

Cho nên, trường hợp này còn khẩn cấp hơn cả chiến tranh. Tôi tin 
chắc chính phủ sẽ có giải pháp cho vấn nạn này. Tôi tin rằng người dân 
khắp nơi trong cả nước sẽ được thông tin. Chính phủ nắm trong tay quyền 
lực đã được giao phó để thực thi nhiệm vụ này.  

Các chính phủ cần phải hỗ trợ việc tuyên truyền thông tin để khuyến 
khích thêm nhiều người áp dụng lối dinh dưỡng thuần chay, chỉ cần lan 
truyền khắp Địa Cầu một nguồn năng lực mới – năng lực của tình thương, 
lòng nhân ái và sức khỏe.  

Họ phải phổ biến thông tin ở khắp mọi nơi, phải phân phát tờ thông 
tin cho dân chúng, biến công việc này thành một hoạt động cộng đồng. Họ 
phải chính thức công nhận và thông báo cho mọi người về lợi ích của lối 
dinh dưỡng thuần chay. Họ phải thiết lập các trang mạng cung cấp công 
thức chế biến các món ăn thuần chay, mở các lớp dạy nấu ăn thuần chay, 
thành lập câu lạc bộ những người thuần chay, tất cả đều phải miễn phí. Hãy 
hợp thức hóa điều này, rồi mọi người sẽ hưởng ứng như một trào lưu tốt 
đẹp, một sự đổi mới trên thế giới.  

Điều quan trọng nhất là toàn thể cư dân trên thế giới phải hiểu được 
lợi ích to lớn của việc chuyển sang lối sống thuần chay để cứu Địa Cầu. Họ 
phải hiểu được tình trạng của chúng ta hiện nay khẩn cấp và nguy hiểm 
đến mức nào. Đó là điều quan trọng nhất.

Tất cả mọi người cũng cần được biết lối dinh dưỡng thuần chay – lối 
sống không sát sinh – có thể mang đến cho nhân loại những lợi ích gì, chưa 
kể đến phương diện đạo đức. Trước tiên, chúng ta phải đề cập đến việc lối 
sống thuần chay có lợi cho sức khỏe và cứu Địa Cầu ra sao; rồi trong tương 
lai, con cháu chúng ta sẽ có một mái nhà để sinh sống.

Chúng ta chỉ có một ngôi nhà duy nhất, đó là Địa Cầu. Nếu Địa Cầu bị 
hủy diệt, thì chúng ta khó có thể tạo dựng lại một Địa Cầu khác. Việc này 
không giống như xây cất lại một ngôi nhà, chúng ta không thể tạo dựng 

Địa Cầu khác, một khi Địa Cầu này bị hủy diệt. Việc này không dễ dàng 
như vậy. Vì thế, điều quan trọng nhất mà chính phủ phải làm là quảng bá 
thông tin đến công chúng.  

         Cấm Thịt Như Đã Cấm Thuốc Lá

Thuần chay nên trở thành lối sống của chúng ta. 
Không cần bàn luận thêm nữa.  

Chúng ta phải cấm thịt. Hiện tại chúng ta cũng đang cấm thịt bằng cách 
hướng dẫn người dân cách chế biến và thưởng thức thực phẩm thuần chay. 
Tất cả chúng ta phải ra ngoài để tuyên truyền, vì đây thật sự là vấn đề sống 
còn. Hãy xem điều này như sứ mệnh của đời mình, thông báo cho người 
dân biết về sự nguy hiểm của việc ăn thịt và đề xuất giải pháp thuần chay.

Các chính phủ đã thành công trong việc cấm thuốc lá. Họ cũng cấm 
ma túy, và ma tuý đã bị cấm. Chính sách về biến đổi khí hậu cũng phải 
được thi hành theo phương cách đó. Nếu chính phủ thực thi những điều 
họ biết là đúng thì sẽ có hiệu quả rất nhanh chóng. Chẳng bao lâu chúng ta 
sẽ phục hồi hoặc ngăn chặn được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.  

Bởi vì, nếu chúng ta ngừng chăn nuôi gia súc và thú vật, thì Địa Cầu 
sẽ bền vững hơn: không còn khí nhà kính hay khí mêtan thải ra từ gia súc, 
không còn tình trạng liên tục nhân giống thú vật nữa. Chúng ta vẫn giữ 
lại những gia súc đã có và không nuôi thêm để kiếm lợi nhuận hay lấy thịt 
nữa. Rồi Địa Cầu sẽ phục hồi. Sau một thời gian, những con bò sẽ chết theo 
quy luật tự nhiên và chúng ta sẽ lại trồng cây cối, rau quả trên tất cả các 
mảnh đất vốn được dùng để chăn nuôi đó.  

Nếu chúng ta so sánh xu hướng này với thuốc lá – một chất độc giết 
người khác giống như thịt, thì mãi cho đến sau năm 1950, khi nghiên cứu 
đầu tiên được tiến hành thành công chứng minh rằng thuốc lá gây ra bệnh 
ung thư phổi, chính phủ mới bắt đầu ban hành lệnh cấm thuốc lá; dần dần 
cho tới ngày nay, đã có hơn 80 quốc gia ban hành lệnh cấm hút thuốc lá 
nơi công cộng.106

Các nghiên cứu cho thấy lệnh cấm thuốc lá thật sự đã giúp người dân 
từ bỏ nó. Nhờ lệnh cấm này, những người từ bỏ được thuốc lá sống vui 
hơn, vì họ biết rằng thói quen này không tốt cho họ.
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Tương tự như vậy, hãy ban hành lệnh cấm tiêu thụ thịt, thói quen mà 
các nghiên cứu đều đã chứng minh là vô cùng có hại, đang giết chúng ta, 
con cháu, người thân và cả Địa Cầu của chúng ta nữa. 

Vì thế, lệnh cấm thịt sẽ phát động một trào lưu mạnh mẽ nhằm tiến 
đến một thế giới thuần chay.

Bởi vì một nhà lãnh đạo giỏi phải ngăn chặn những điều xấu và đem 
những điều tốt đẹp đến cho dân chúng của mình. Họ có thể tạo điều kiện, 
cụ thể như thông qua các chiến dịch cộng đồng, các phương tiện truyền 
thông và các trường học để cung cấp thông tin cho mọi người về những lợi 
ích của lối sống lành mạnh, cứu sự sống, cứu Địa Cầu này. 

            Chúng Ta Không Còn Sự Lựa Chọn Nào Khác

Hoặc Thay Đổi, Hoặc Tất Cả Chúng Ta Đều Sẽ Tiêu Vong

Trước hết, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta không còn sự lựa chọn 
nào khác ngoài việc thay đổi; hoặc thay đổi, hoặc mất đi Địa Cầu này. 
Hoặc thay đổi, hoặc tất cả chúng ta đều sẽ tiêu vong. Không còn sự lựa 
chọn nào khác nữa. 

Nếu không chấm dứt ngành chăn nuôi và việc tiêu thụ thịt, thì chúng ta 
sẽ không thể cứu Địa Cầu, bao gồm cả những người lao động trong ngành 
này và công việc kinh doanh thịt của họ. Cho nên, tôi nghĩ chúng ta phải 
lựa chọn giữa sự sống và nghề nghiệp. Trước hết, chúng ta phải sinh tồn. 
Chúng ta phải nghĩ đến lợi ích chung của toàn thể cư dân Địa Cầu, chứ 
không phải chỉ vài việc kinh doanh buôn bán. Điều này thật sự rất cấp bách.  

Khi biết được thông tin khẩn cấp này, những người có công việc liên 
quan đến ngành công nghiệp thịt sẽ sẵn lòng thay đổi. Nếu họ được thông 
tin chính xác, hiểu được tầm quan trọng của việc thay đổi lối sống và nghề 
nghiệp của mình, thì họ sẽ có thêm nguồn động lực mạnh mẽ. Ví dụ, trước 
tiên là để cứu Địa Cầu khỏi những thảm họa khí hậu, cứu mọi sự sống trên 
thế giới này. 

Nếu không dừng lại, chúng ta sẽ tiếp tục tiến trình dẫn đến đại họa 
và diệt chủng hàng loạt, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, cho dù quý vị 
có kinh doanh thịt, vận chuyển thịt, v.v… hoặc làm những công việc liên 
quan đến ngành công nghiệp thịt hay không.  

Ngừng Giết Hại Loài Vật, Chấm Dứt Chiến Tranh và Tái Thiết Quốc Gia

Vấn đề là giới lãnh đạo phải biết điều gì cần được ưu tiên. Lo lắng về 
chiến tranh, địa vị hay về bất cứ điều gì tương tự thì có ích gì, khi mà Địa Cầu 
đang bên bờ hủy diệt? Cho nên ngay lúc này, tất cả các nhà lãnh đạo phải tập 
trung vào việc cứu Địa Cầu, chú trọng vào việc quảng bá thông tin và ban 
hành luật mới để khuyến khích người dân sống một cuộc sống nhân từ hơn.  

Thậm chí không cần phải đưa vào luật, nhưng nếu có điều luật cụ thể 
thì có lẽ sẽ tốt hơn, cụ thể hơn. Bằng không, người dân cũng đã sẵn sàng 
rồi. Chỉ cần chính phủ ban hành thêm một số quy định và nhắc nhở người 
dân sống tốt, sống đạo đức và thuận theo quy luật tình thương, chẳng hạn 
như không giết hại, ăn thịt hay làm bất kỳ điều gì phương hại đến loài vật 
cũng như nhân loại và cả môi trường nữa.  

Chúng ta phải có hành động cụ thể và thiết thực hơn. Trước tiên, phải 
chấm dứt mọi cuộc chiến. Tiền bạc và hàng hóa chỉ nên dùng cho việc bảo 
trợ và nuôi dưỡng mọi chúng sinh – phải phân chia toàn bộ hàng hóa của 
thế giới cho tất cả mọi cư dân. Giả sử không có chiến tranh, thì mọi khoản 
tiền liên quan có thể nuôi miễn phí cả thế giới trong nhiều thập niên.  

Phải chấm dứt tất cả những hành động giết hại, ngược đãi thú vật hay 
con người. Tất cả mọi hành vi phá rừng, gây tổn hại môi trường, chặt phá 
cây cối đều phải ngưng lại. Các nhà lãnh đạo chỉ nên đưa vào luật những 
điều lợi ích, hòa bình cho mọi người, và nếu có thể thì đưa vào thêm cả 
những điều tâm linh, chẳng hạn như bảo vệ các đoàn thể tu hành chân 
chính, những hội đoàn chỉ mang lại lợi ích mà không gây hại.

Hãy chia sẻ phúc lợi cùng nhau: Phân phát đầy đủ quần áo, thực phẩm 
cho những người nghèo khó và thú vật. Xây dựng những khu vực an toàn 
cho cả con người và loài vật – hãy bảo vệ mọi sự sống: tái tạo rừng, làm 
sạch và bảo vệ sông hồ, biển cả. Khen thưởng các hội đoàn chăm sóc động 
vật và bảo vệ môi trường. Tẩy chay rượu, ma túy, thịt và các sản phẩm động 
vật. Chấm dứt các cuộc thử nghiệm tàn nhẫn trên thú vật. Xóa sổ các trang 
trại chăn nuôi. Cử quân đội hoặc tù nhân đến giúp đỡ người dân, trồng rau 
quả hay tăng gia sản xuất. Khuyến khích và hỗ trợ canh tác rau quả hữu cơ. 
Trợ cấp cho ngành giáo dục và y tế.  

Phải chấm dứt hoạt động sản xuất và kinh doanh vũ khí. Xóa bỏ các 
sản phẩm và hoạt động nguy hại cho xã hội. Tạo một môi trường an toàn và
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thoải mái cho tất cả mọi người, như vậy sẽ không còn ai phạm tội vì thiếu 
các nhu cầu và nền giáo dục thiết yếu nữa. Xóa bỏ biên giới, tạo sự bình 
đẳng và tôn trọng quyền công dân.

Nếu các chính phủ vẫn cần duy trì quân đội, thì phải huấn luyện lại để 
quân đội giúp đỡ cho nạn nhân thiên tai trong những trường hợp khẩn cấp 
và xây dựng lại nhà cửa ở bất cứ nơi nào cần thiết, cũng như giúp đỡ dân 
chúng trong những lúc khó khăn. Tất cả những điều này và thậm chí rất 
nhiều điều khác nữa cần phải được thực thi. Bất cứ điều gì có thể giúp cho 
tha nhân, cho dân chúng, cho loài vật và môi trường, thì tất cả các chính 
phủ cũng như những nhà lãnh đạo đều phải nỗ lực hết sức để thực hiện và 
phải tiến hành ngay từ bây giờ.  

            Công Nghiệp Thịt Là Ngành Kinh Doanh                                                                                                                                            
         Thua Lỗ

Ngành Công Nghiệp Thịt  Sử Dụng Năng Lượng và Tài Nguyên Không Hiệu Quả

 

Công nghiệp thịt là ngành kinh doanh chỉ toàn có hại, không hề đem lại 
lợi ích cho Địa Cầu hay bất kỳ ai cả. Đây là ngành kinh doanh kém hiệu quả 
nhất, với chi phí sản xuất quá cao về điện, nước và ngũ cốc, chỉ để sản xuất ra 
một lượng tương đương được gọi là “thực phẩm” vốn có thể thay thế được. 
Chúng ta có loại thực phẩm khác lành mạnh và bổ dưỡng hơn thịt. 

Ngành Công Nghiệp Thịt Tồn Tại Nhờ Vào Tiền Thuế và Trợ Cấp

Giả sử chính phủ không trợ cấp cho ngành công nghiệp thịt, thì giá của 
chiếc bánh mì kẹp thịt mà một số người ăn, được sản xuất bằng cách phá 
hủy các cánh rừng ở Ấn Độ, phải lên đến 200 đô la Mỹ!107

Ngay cả trước khi dịch cúm heo ảnh hưởng tới Hoa Kỳ, ngành công 
nghiệp nuôi heo cũng đã làm thất thoát hàng tỷ đô la Mỹ. Tại sao lại như 
vậy? Bởi vì họ không thể chi trả cho lượng lương thực dùng để chăn nuôi gia 
súc do giá thực phẩm vốn đã đắt đỏ, lại đang ngày càng leo thang. Vậy thì họ 
tồn tại bằng cách nào? Quý vị nộp tiền thuế cho chính phủ, rồi chính phủ 
lại dùng tiền đó để trợ cấp cho họ. Vì vậy, đây là ngành kinh doanh thua lỗ.  

Ở khắp nơi, từ Hoa Kỳ cho đến Trung Quốc, mỗi năm chính phủ phải 
trợ cấp ít nhất hàng chục tỷ đô la Mỹ cho nông dân chăn nuôi!108  Cho nên 
quý vị đang ăn chính đồng tiền của mình. Nếu quý vị ăn thịt, rồi trở nên 
khỏe mạnh và vui vẻ, thì còn có thể chấp nhận được, nhưng đằng này lại 
không được như vậy!

Ngành Công Nghiệp Thịt Đi Đôi Với Chi Phí Cao Về Y Tế

Những chiếc bánh mì kẹp thịt chứa đủ các bộ phận của con vật mà quý vị 
thậm chí cũng không rõ xuất xứ cùng biết bao loại vi khuẩn và mầm bệnh.109  
Nếu tham khảo các tập san y tế hoặc hỏi ý kiến các chuyên gia y khoa, quý vị 
sẽ được biết tất cả những điều này. Chúng ta phải chi trả rất nhiều tiền thuế 
không những để trợ cấp cho ngành công nghiệp thịt, mà còn cho việc khám 
chữa bệnh, mai táng thân nhân, cho những nỗi đau mà chúng ta phải gánh 
chịu suốt cả cuộc đời vì bị mất đi một hay nhiều người thân yêu nhất.  

Ngành Công Nghiệp Thịt Gây Biết Bao Đau Khổ Cho Loài Vật

Tất cả nỗi đau đớn này không đáng để cho cơ thể mảnh mai của chúng 
ta phải gánh chịu. Nếu không ăn thịt, chúng ta sẽ tránh được tất cả những 
điều này, kể cả chi phí y tế và thuốc men. Không chỉ có vậy, trước khi bào 
chế ra thuốc, chúng ta còn gây đau đớn cho biết bao thú vật bằng các cuộc 
thí nghiệm – giải phẫu sống, tiêm hóa chất, hành hạ họ đến tột cùng – chỉ 
để có được loại thuốc mà chúng ta cho là an toàn đối với con người. Nhưng 
rồi, loại thuốc đó vẫn không an toàn cho người sử dụng.

Tư liệu:  “Thịt heo và sức khỏe: Hội nghị bàn thảo về dự luật chăn nuôi”, Ủy 
ban Bác sĩ Đặc trách Dược phẩm, Good Medicine, tập XVI, 4 (mùa thu năm 
2007),  www.pcrm.org/magazine/gm07autumn/health_pork.html
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Bao nhiêu nỗi thống khổ, bao nhiêu tiền thuế bị đổ vào những nơi khác 
nhau nhưng chẳng mang lại lợi ích gì cho quý vị cả. Chỉ lãng phí nguồn tài 
nguyên, tài chính, tiềm lực quốc gia, sức khỏe và hạnh phúc của con người mà 
thôi. Tất cả đều bị lãng phí. Quả thực đây là ngành kinh doanh hết sức tồi tệ.

Ngành công nghiệp thịt thật vô cùng tai hại đối với chúng ta trong mọi 
tình huống, mọi phương diện mà chúng ta có thể hình dung được. Bây giờ, nếu 
ngừng trợ cấp, chủ những trang trại chăn nuôi sẽ không thể tiếp tục kiếm sống 
bằng công việc này nữa. Lẽ ra họ đã phá sản rồi. Cho nên, tôi khuyến nghị chính 
phủ không trợ cấp thêm cho ngành chăn nuôi nữa. Thay vào đó, hãy hướng dẫn 
những người lao động trong ngành này chuyển sang canh tác thuần chay. 

Công Việc Trong Ngành Công Nghiệp Thịt Rất Nguy Hiểm Cho Người Lao Động 

Ngoài tất cả những lý do kể trên, đối với đa phần những người làm việc 
trong ngành kinh doanh thịt, đây cũng không phải là môi trường làm việc 
an toàn. Đây là một trong những công việc nguy hiểm nhất, có tỷ lệ tổn 
thương, nhiễm hóa chất và nhiễm bệnh cao nhất – những căn bệnh luôn 
dẫn đến tử vong như bệnh cúm, cúm heo, cúm gia cầm và bệnh bò điên.  

Giờ đây, chúng ta phải tự hỏi mình: Tất cả những điều này có đáng 
không? Đó là còn chưa kể đến hậu quả về bệnh tật đối với những người 
tiêu thụ thịt – bệnh ung thư, tiểu đường, tim mạch và các vấn đề về sức 
khỏe khác. Hầu như tất cả các căn bệnh mà quý vị có thể nêu tên đều có 
nguồn gốc từ thịt hoặc có liên quan đến thịt. Vì vậy, nếu được chọn một lối 
sống tốt hơn, thì tại sao chúng ta lại không chọn một công việc vừa giúp ích 
cho bản thân lại vừa có lợi cho sức khỏe cộng đồng, thay vì một nghề làm 
cho mọi người cũng như chính bản thân chúng ta lâm bệnh và chết sớm?

“Thật hoang tưởng khi cho rằng thực phẩm của ngành công 
nghiệp chăn nuôi có giá rẻ và là loại thực phẩm duy nhất có 
thể đáp ứng nhu cầu sinh tồn của chúng ta, bởi vì tất cả mọi 
chi phí môi trường, y tế, xã hội đều chưa được tính vào giá 
thành của thực phẩm công nghiệp. Khi chúng ta tính đầy 
đủ chi phí sản xuất, thì rõ ràng loại thực phẩm này không 
rẻ chút nào, hệ thống sản xuất thực phẩm hiện nay đang đặt 
lên vai chúng ta và những thế hệ tương lai một gánh nặng 

tiền tệ khủng khiếp.”110

— AlterNet.Org

Cấm Thịt Là Cách Duy Nhất Để Cứu Địa Cầu

Tất cả mọi việc thuận theo lối sống từ bi đều tốt cho quý vị và hợp với Thiên 
ý. Và chính lối sống từ bi này sẽ cứu Địa Cầu. Đó không chỉ là một công việc kinh 
doanh tốt, mà nó còn có khả năng cứu Địa Cầu cùng vô số sinh mạng, trong 
hiện tại cũng như tương lai, bao gồm cả sinh mạng của những người có liên 
quan tới ngành kinh doanh thịt. Đó là lý do vì sao Đức Phật liệt kê kinh doanh 
thịt vào danh sách năm ngành kinh doanh mà con người không nên can dự.  

Kinh doanh thịt là một công việc vô cùng tệ hại, vô cùng bất lợi cho quý 
vị. Bốn ngành kinh doanh còn lại là: buôn bán vũ khí, buôn bán người, buôn 
bán chất gây nghiện và buôn bán chất độc. Tất cả những ngành kinh doanh 
gây hại này đều không tốt cho quý vị trong hiện tại cũng như tương lai.  

            Khuyến Khích, Ủng Hộ và Trợ Cấp                                                                                                                                              
        Canh Tác Hữu Cơ

Chính phủ có thể khuyến khích người nông dân trồng trọt hoa màu và 
trợ cấp cho họ trồng rau để bù vào ngân khoản bị thâm hụt do kinh doanh 
thịt. Họ trồng càng nhiều thì càng nhận được nhiều trợ cấp. Chính phủ 
cũng nên giải thích với người nông dân rằng nếu làm công việc đó, họ sẽ 
cống hiến rất nhiều cho thế giới.  

Nếu người nông dân trồng rau quả phục vụ nhân loại và để cho loài vật 
sinh sống tự nhiên thay vì chăn nuôi gia súc, thì họ sẽ là những anh hùng 
vĩ đại, những vị cứu tinh của thế giới. Chính phủ phải khuyên người nông 
dân đối xử tử tế với loài vật cho đến khi họ chết đi và trở về Thiên Đàng 
một cách tự nhiên.  

Hiện nay, việc làm này vẫn chưa được chính phủ hay giới truyền thông 
khuyến khích và phổ biến rộng rãi. Vì vậy, theo thiển ý của tôi, thay vì trợ cấp 
cho những trại chăn nuôi bị thua lỗ do thịt bị nhiễm bệnh hay vì lý do nào 
đó, chính phủ có thể trợ cấp cho những nông dân canh tác hữu cơ, rồi họ sẽ 
có thêm nguồn hỗ trợ tài chính để tiếp tục duy trì cho đến khi phương pháp 
canh tác này trở nên ổn định và thị trường có nhiều nhu cầu về thực phẩm 
hữu cơ hơn. Lúc đó, người nông dân sẽ phấn khởi trồng thêm nhiều thực 
phẩm thuần chay để mang lại sức khỏe cho con người và Địa Cầu. 

Chính phủ có thể cung cấp cho nông dân các loại hạt giống rau, hướng 
dẫn họ những phương pháp canh tác tốt hơn mà không cần dùng phân bón 
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hóa học, vì đôi khi người nông dân không được thông tin đầy đủ về tác hại 
của việc chăn nuôi gia súc, sử dụng hóa chất, phân bón và thuốc trừ sâu. 

Người nông dân không được thông tin về những phương pháp canh 
tác tốt hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Chính phủ có thể giúp họ 
áp dụng những biện pháp bảo tồn đất đai, cải thiện chất lượng sản phẩm 
để người tiêu dùng tin tưởng họ, v.v… Chính phủ cũng có thể thiết lập hệ 
thống chứng nhận và tiêu chuẩn hóa chất lượng nhằm thúc đẩy hơn nữa 
ngành công nghiệp thực phẩm thuần chay hữu cơ. 

Canh Tác Hữu Cơ Rất Dễ Thực Hiện

Hiện nay, thực phẩm hữu cơ rất “thịnh hành” trên thị trường. Thực 
phẩm hữu cơ rất bổ dưỡng cho mọi người và nhu cầu về mặt hàng này hiện 
đang tăng cao.  

Nhiều Hội viên của chúng tôi hiện đang canh tác hữu cơ. Điều này 
chứng tỏ rằng bất kỳ ai cũng có thể làm được. Quý vị nào quan tâm, xin 
hãy truy cập trang mạng của chúng tôi để tìm hiểu tất cả những thông tin 
về phương pháp canh tác này. Rất dễ dàng, đơn giản, thậm chí không cần 
nhiều nước mà cây trồng vẫn tăng trưởng rất nhanh. Thậm chí chỉ một hay 
hai người thôi cũng có thể canh tác nhiều mẫu đất mà không hề gặp bất kỳ 
khó khăn nào.  

Chúng ta phải hướng dẫn người dân phương thức canh tác hữu cơ, 
cách bảo tồn nước mưa và nước ngầm, cách bảo vệ đất đai cũng như cách 
trồng cây để thu hút mưa, v.v… Một ngôi làng người Ấn ở huyện Alwar, 
Rajasthan, Ấn Độ đã dẫn được đủ nước, nhờ đó khôi phục được sức sống 
cho 5 dòng sông trước đây đã chết hoặc khô cạn do nước rút quá nhiều.

Chúng tôi đã lập trang mạng www.SupremeMasterTV.com để thông 
tin cho những ai quan tâm đến phương pháp canh tác này. Canh tác hữu 
cơ không cần nhiều vốn; dù cần nhiều vốn đi nữa thì chính phủ cũng nên 
trợ cấp cho nông dân thay vì đầu tư số tiền đó vào ngành sản xuất thịt vốn 
rất có hại cho chúng ta. Hỗ trợ canh tác hữu cơ rất hữu ích cho mọi người, 
bao gồm cả những người nông dân.  

Cung Cấp Bữa Ăn Thuần Chay Tại Trường Học và Ủng Hộ Các Cửa Hàng 
Thực Phẩm Địa Phương  

Theo như tôi được biết thì có lẽ những hệ thống hoàn chỉnh kết hợp 

trường học với người nông dân trồng trọt theo phương pháp bền vững 
đang phát triển, nhưng vẫn chưa được áp dụng rộng rãi. 

Có một chương trình đã được khởi xướng ở châu Âu và Nhật Bản, hiện 
giờ cũng đã xuất hiện ở Hoa Kỳ, trong đó một nhóm người thuộc hợp tác xã 
thực phẩm giao dịch với một hoặc nhiều nông dân đồng ý cung cấp sản phẩm 
tươi cho họ. Rồi những người nông dân này trồng nhiều loại thực phẩm khác 
nhau và người tiêu dùng sẽ mua bất kỳ loại thực phẩm tươi nào của họ.  

Chương trình này đã trở nên rất phổ biến, thậm chí nhiều nơi còn có cả 
một danh sách chờ để được cung cấp thực phẩm. Những nông trại này thường 
là nông trại hữu cơ và trồng trọt theo phương pháp bền vững. Đây là một việc 
hữu ích, bởi vì người dân vừa có được thực phẩm lành mạnh mà họ có thể 
tin tưởng, vừa được hỗ trợ sinh kế và đồng thời cũng giúp bảo vệ môi trường. 

Tôi chắc chắn rằng nếu các chính phủ đều ủng hộ lối canh tác hữu cơ, 
thì chẳng bao lâu nó sẽ trở thành một trào lưu.

Nếu chính phủ tiên phong với thông điệp rằng đây là lối sống xanh, 
phương cách để bảo vệ Địa Cầu, thì người nông dân sẽ sẵn lòng trồng thêm 
nhiều thực phẩm thuần chay.

Quảng bá việc áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ sẽ giúp ích trong 
nhiều phương diện.  

     Lợi Ích Của Lối Canh Tác Thuần Chay Hữu Cơ

Lối canh tác hữu cơ đem lại nhiều lợi ích đối với đời sống, 
sức khỏe của con người và loài vật, đối với tài nguyên 
thiên nhiên và việc bảo vệ Địa Cầu. Tất cả những lợi ích 
này chúng ta không thể xem nhẹ, không thể kể hết ở đây. 
Lối canh tác hữu cơ không chỉ giúp bảo vệ Địa Cầu mà 

thậm chí còn có thể xóa bỏ nạn đói.

Việc quay trở lại với phương pháp canh tác hữu cơ truyền thống đã được 
chứng minh bởi sự thành công trong phương pháp canh tác này tại châu Phi 
và một số châu lục khác như châu Mỹ, châu Âu và châu Úc. Lối canh tác thuần 
chay hữu cơ hiện nay đang phát triển rất, rất nhanh và rất, rất có lợi, bởi vì nhu 
cầu về thực phẩm hữu cơ ngày càng gia tăng. Người dân ngày càng hiểu biết 
nhiều hơn về tác hại của thịt và lợi ích của lối dinh dưỡng thuần chay. Vì vậy, lối 
canh tác thuần chay hữu cơ vô cùng hữu ích cho bất kỳ ai muốn chuyển nghề. 
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Cũng đã có nhiều câu chuyện kể về sự thành công trong việc canh tác 
hữu cơ trên khắp châu Phi. Ví dụ như ở khu vực quanh Cape Town, Nam 
Phi, có những thị trấn hoàn toàn canh tác hữu cơ, và hoa màu của họ được 
bán tại địa phương.111 Một hoạt động tương tự cũng được triển khai ở 
Kenya. Còn tại Uganda, gần đây phân bón hữu cơ đã được giới thiệu đến 
người nông dân, và họ đã thấy được hiệu quả đối với đất trồng cũng như 
sản lượng thu hoạch.112 

Truyền Hình Vô Thượng Sư và trang mạng SupremeMasterTV.com 
của chúng tôi hiện nay cũng trình chiếu các chương trình về lối canh tác 
hữu cơ. Trang mạng của chúng tôi chia sẻ rất nhiều thông tin về lối canh 
tác này – phương thức canh tác mang lại nhiều lợi nhuận, tiết kiệm nước 
và nhân công, rất hữu ích cho sức khỏe của chúng ta, cho người lao động 
và cho cả Địa Cầu.  

Nếu ăn rau trồng theo phương pháp hữu cơ, quý vị hầu như không 
phải vào bệnh viện, và với số tiền tiết kiệm được, chúng ta có thể thiết lập 
một nền giáo dục tốt hơn cho trẻ em, chăm sóc người cao tuổi chu đáo hơn 
cũng như xây dựng đường sá đẹp hơn, có thêm nhiều thiết bị và phát minh 
hơn. Ngoài ra, chúng ta còn có thể dùng số tiền đó để phát triển nguồn 
năng lượng bền vững miễn phí cho tất cả mọi người. Năng lượng miễn phí 
cho mọi người, giáo dục miễn phí cho tất cả trẻ em, y tế miễn phí cho tất 
cả người cao tuổi và lương thực miễn phí cho ít nhất một tỷ người đói trên 
thế giới. Lợi ích của lối canh tác hữu cơ là vô hạn. 

Sự Bền Vững và Sản Lượng Cao

Người ta phát hiện rằng việc chuyển đổi sang lối canh tác hữu cơ 
trên tầm vĩ mô có thể nuôi sống cả thế giới. Nghiên cứu của Đan Mạch 
và nhiều quốc gia khác đã chứng minh canh tác hữu cơ trên các vùng đất 
trước đây chưa được tận dụng đã cho sản lượng thực phẩm cao hơn.113 

Trên thực tế, nguồn hoa lợi lớn mà phương pháp canh tác thông thường 
hiện nay mang lại đã phải trả giá bằng sức khỏe, đất đai và môi trường sống 
của chúng ta. Những vụ mùa lớn và đơn canh, chẳng hạn như đậu nành, hầu 
hết được sản xuất để nuôi gia súc lấy thịt chứ không phải để nuôi con người. 

Tại châu Phi, Chương trình Môi sinh Liên Hiệp Quốc đã nghiên cứu 
và phát hiện rằng sản lượng hoa màu đã tăng gấp đôi khi những nông trại 
nhỏ áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ.114  Trong trường hợp này, nhờ 

áp dụng các phương pháp hữu cơ như ủ phân xanh, luân canh, cải tạo đất 
thay vì mua phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, nên người nông dân có thể 
dùng số tiền đó để mua những hạt giống tốt hơn. 

Một nghiên cứu khác ở Hoa Kỳ cho thấy việc áp dụng lối canh tác hữu 
cơ có thể tăng sản lượng gấp 3 lần. Một trong những nhân tố chính giúp 
tăng sản lượng là do người nông dân trồng các cây họ đậu như đậu que, đậu 
nành xen kẽ giữa các vụ mùa, việc này giúp duy trì đủ lượng nitơ tự nhiên 
trong đất, đảm bảo sản lượng hoa màu cao.115 

Với tình trạng thiếu hụt lương thực trên thế giới đang ngày một nghiêm 
trọng, số người đói ngày một gia tăng, nếu chúng ta chấm dứt chăn nuôi gia 
súc, không dùng tất cả ngô, ngũ cốc và rau cho ngành chăn nuôi nữa, thì toàn 
bộ lượng thực phẩm đó cũng đủ để nuôi 2 tỷ người. 

Hạn Chế Việc Sử Dụng Thuốc Trừ Sâu và Phân Bón Hóa Học

Canh tác hữu cơ cũng rất tốt cho thú vật và tất cả mọi chúng sinh trên Địa 
Cầu, bao gồm cả cây cối và đất đai. Một phần vì phương pháp này không dùng 
thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, mà nhiều loại trong số đó đã được Cơ 
quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu xác nhận là nguyên nhân 
tiềm ẩn gây bệnh ung thư cũng như làm suy giảm số lượng loài ong, đồng thời 
giết hại nhiều loài khác mà chúng ta thậm chí không thể kể hết ở đây. 

Một trong những nghiên cứu của Hoa Kỳ cho biết, nếu 8 triệu mẫu 
Anh nông trại sản xuất của Hoa Kỳ chuyển sang canh tác hữu cơ, thì sẽ 
giảm được 97% nguy cơ ngộ độc thực phẩm nhiễm thuốc trừ sâu. Quý vị có 
hình dung được không? Nước thải nhiễm phân bón hóa học và thuốc trừ 
sâu cũng được biết là góp phần tạo nên các vùng biển chết. Chúng ta đang 
giết dần Địa Cầu của mình bằng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học.116   

Có trên 5 tỷ cân Anh thuốc trừ sâu được sử dụng trên khắp thế giới 
mỗi năm, nhưng chỉ khoảng 10% – chỉ có 10% lượng hóa chất này – được 
cây trồng hấp thụ và phát huy tác dụng. Vì vậy, phần còn lại sẽ thoát vào 
không khí hoặc xâm nhập vào nước, nơi khởi nguồn của mọi thứ, từ bệnh 
ung thư của con người và loài vật cho đến các vùng biển chết.  

Ở châu Âu, người ta đã phát hiện có một loại thuốc trừ sâu là nguyên 
nhân làm chết hàng tỷ con ong trên khắp châu lục, trong khi những loại 
thuốc khác được biết là làm cho vỏ trứng chim trở nên mỏng hơn, dẫn đến 
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việc chim non bị tử vong, vì vỏ trứng bị nứt và vỡ trước khi chúng kịp chào 
đời. 

Ngoài ra, nông sản hữu cơ cũng không bị biến đổi gen và hàm lượng 
dinh dưỡng của thực phẩm hữu cơ thật sự cao hơn những rau trái được 
trồng theo phương pháp thông thường.  

Cải Thiện Đất Đai và Môi Trường

Nếu tất cả mọi người, tất cả nông dân và tất cả đất canh tác trên Địa 
Cầu của chúng ta đều chuyển sang canh tác hữu cơ, thì ngay lập tức 40% 
khí cacbonic sẽ được hấp thụ.118  

Chuyển sang canh tác hữu cơ sẽ phục hồi độ màu mỡ cho đất đã bị suy 
thoái bởi phương pháp canh tác thông thường. Lớp đất mặt sẽ được giữ lại 
và chống chịu tốt hơn với bão lũ. Các loài động vật hoang dã và hệ sinh thái 
cũng được lợi ích. Theo nghiên cứu trên quy mô lớn nhất về phương pháp 
canh tác hữu cơ được thực hiện ở Anh, thì các trang trại hữu cơ có nhiều 
hơn 85% chủng loại thực vật so với các trang trại thông thường. Trong đó 
71% các cây là cao hơn và to hơn, cho phép nhiều loài động vật bản địa hồi 
cư một cách dễ dàng.119 

Hơn nữa, canh tác thuần chay hữu cơ sẽ ngăn chặn dòng nước thải nhiễm 
phân bón hóa học vốn là nguyên nhân tạo ra các vùng biển chết khổng lồ.  

Tiết Kiệm Năng Lượng và Tài Nguyên

Canh tác thuần chay hữu cơ rất hiệu quả, tiết kiệm 37% năng lượng, 
thậm chí tiết kiệm nhiều nước hơn so với các phương pháp canh tác thông 
thường.120 

Tiết Kiệm Tiền Cho Chính Phủ 

Khoản trợ cấp cho canh tác hữu cơ rất nhỏ so với khoản trợ cấp cần 
thiết để giữ cho các trang trại gia súc tồn tại, nghĩa là chỉ giữ cho chúng 
không bị thua lỗ hoặc phá sản.  

Canh tác thuần chay hữu cơ có thể tiết kiệm cho chính phủ rất, rất 
nhiều tiền, đến 80% ngân quỹ trợ cấp.121 

Hãy tưởng tượng toàn bộ tiền thuế được hoàn lại cho chúng ta hoặc 
được dùng để hỗ trợ cho vấn đề gì đó tốt hơn, chẳng hạn như chi trả cho 
nỗ lực cắt giảm một khối lượng lớn khí thải nhà kính.  

Lợi Ích Cho Nông Dân

Một nghiên cứu về những nông trại nhỏ đã chuyển sang canh tác hữu 
cơ ở châu Mỹ La-tinh cho thấy nông dân có được thu nhập cao hơn so với 
trước đây.122  Theo các nhà khoa học uy tín của Hà Lan, nếu toàn thế giới 
chuyển sang lối sống thuần chay thì sẽ tiết kiệm được hàng chục nghìn tỷ 
đô la Mỹ cho các chính phủ trên thế giới.123  

Chúng ta cũng có vô số nghiên cứu khác ở Hoa Kỳ, Ấn Độ và New 
Zealand. Tất cả đều xác nhận điều này, rằng một trong những nguyên nhân 
giúp mang lại nhiều lợi nhuận hơn, đó là chi phí sản xuất của phương pháp 
canh tác hữu cơ thấp hơn so với phương pháp canh tác thông thường. 

Có nhiều loại cây trồng có thể luân canh, như ngô, đậu nành và cỏ linh 
lăng. Ngoài ra, hệ thống canh tác hữu cơ vốn chống chọi với hạn hán tốt 
hơn so với hệ thống canh tác thông thường.  

Cải Thiện Sức Khỏe và An Toàn Thực Phẩm

Cuối cùng, tất cả chúng ta đều mạnh khỏe hơn, bởi vì thực phẩm hữu 
cơ không độc hại và giàu dinh dưỡng, không bị biến đổi gen và không có 
thuốc trừ sâu gây bệnh ung thư. Khác với các sản phẩm động vật mà chúng 
ta đã biết là nguyên nhân gây bệnh ung thư, tim mạch, tiểu đường, béo phì 
và nhiều căn bệnh khác, rau quả hữu cơ chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, 
giúp ngăn ngừa tất cả các căn bệnh thời hiện đại. Thực phẩm hữu cơ chắc 
chắn là loại thực phẩm duy nhất cho chúng ta cảm giác an tâm khi sử dụng, 
trong hiện tại cũng như tương lai. Thật ra, chúng ta sẽ thấy đây là loại thực 
phẩm an toàn nhất, tốt nhất cho con cháu chúng ta.  

Thành phần dinh dưỡng của thực phẩm hữu cơ thật sự cao hơn so với 
rau quả được trồng theo phương pháp canh tác thông thường. Vì những 
lý do này mà các Hội viên chúng tôi đều cố gắng dùng thực phẩm hữu cơ 
ở mức tối đa có thể.  
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             Hãy Giúp Người Lao Động Làm Việc                                                                                                                                             
          Trong Ngành Công Nghiệp Thịt                                                                                                                                             
          Chuyển Sang Nghề Mới
                            

Hãy thông tin cho người lao động trong ngành công nghiệp thịt để họ 
chuyển sang nghề khác, tạo công ăn việc làm và giải thích cho họ về lợi ích 
của lối sống mới, lối sống lành mạnh, tràn đầy sinh lực, tình thương, hòa 
bình và hỷ lạc – lối sống thuần chay.

Mọi người sẽ hướng đến lối sống này. Ít nhất có thể họ sẽ thử qua. Một 
khi đã thử thì họ sẽ biết rằng thuần chay thật sự đem lại hiệu quả. Nếu tất 
cả mọi người đều thử ăn thuần chay, hàng xóm của họ cũng thử ăn thuần 
chay, bạn bè của họ cũng thử ăn thuần chay, thì một lực lượng ủng hộ sẽ 
hình thành và toàn thế giới sẽ thay đổi.  

Chúng ta không được nhân giống động vật nữa, chứ đừng nói đến 
chuyện sát hại họ. Chúng ta phải chấm dứt tất cả những hành động này. 
Các chủ trang trại có thể cứu Địa Cầu bằng cách ngừng chăn nuôi, chấm 
dứt việc nhân giống và giết mổ động vật để mưu sinh. Những người làm 
trong ngành công nghiệp chăn nuôi sẽ hiểu nếu chính phủ thật sự dùng 
thẩm quyền để giải thích và tạo cho họ những công việc khác. Hãy cho họ 
những lời giải thích, các khoản trợ cấp mà họ cần, tạo việc làm mới hoặc 
những lựa chọn thay thế. Chúng ta có nhiều lựa chọn.  

Tôi đề nghị tất cả những chủ trại chăn nuôi gia súc lấy thịt nên giữ lại 
những chú bò hay những chú heo của mình làm thú cưng. Tôi nghĩ chúng 
ta nên triệt sản họ để không phải tiếp tục nuôi quá nhiều, vì nếu họ cứ tiếp 

tục sinh sản thì chúng ta sẽ quay trở lại tình trạng như hiện nay, thậm chí 
có thể còn tệ hơn nữa. 

Hiện nay, ngày càng có nhiều cơ hội tốt cho các nông dân, những 
người bán lẻ và nhân viên chuyên chở. Họ vẫn làm công việc tương tự, vận 
chuyển rau hữu cơ thay vì chuyên chở heo, v.v… Hay những người bán lẻ, 
họ có thể chuyển từ kinh doanh thịt sang kinh doanh rau hữu cơ.  

III.  Bước Chuyển Đổi Thành Công                                                                                                                                             
       Sang Ngành Nghề Mới Của                                                                                                                                              

       Các Chủ Trang Trại Chăn Nuôi 

Hoa Kỳ

Có một chủ trại chăn nuôi người Mỹ đã 
từng nuôi rất nhiều heo trong một trang 
trại chật chội và dơ bẩn. Có lần, nhà văn 
thuần chay lừng danh John Robbins, 
người được thừa kế hãng kem nổi 
tiếng của cha ông nhưng đã từ bỏ 
ngành kinh doanh trị giá hàng 
triệu đô la Mỹ này để chuyển 
sang lối sống thuần chay, đã viếng thăm người chủ trại này. Sau chuyến 
viếng thăm thân tình đó, người chủ trại chăn nuôi bỗng nhớ lại rằng hồi 
còn nhỏ ông thật sự rất yêu mến một chú heo và xem chú như một người 
bạn thân thiết, nhưng áp lực của gia đình cũng như xã hội buộc ông phải 
chối từ và quên đi cảm giác yêu thương đó.124 

Nhưng sau khi nhận ra điều này, ông không thể tiếp tục ngược đãi 
những chú heo hiền lành thêm giây phút nào nữa. Ông quyết định bỏ 
nghề. Rồi thay vì nuôi heo, ông mua một nông trại nhỏ để trồng trọt và 
kinh doanh rau hữu cơ. Công việc của ông tiến triển rất thuận lợi! Ông vẫn 
khỏe mạnh, còn tâm hồn ông thì tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.  

Có một người khác giữ lại 10 chú heo từ trang trại cũ làm thú cưng. 
Hiện nay ông thường đưa họ tới thăm các trường học để cho trẻ em thấy 
những bạn heo thật sự thông minh và thân thiện như thế nào, để các em 
không ăn thịt heo nữa, chẳng hạn vậy. Không những bỏ nghề nuôi heo, ông 
còn bảo vệ các bạn thú nữa.  

Trẻ em thu hoạch trái cây hữu cơ tự trồng
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Có một chủ trang trại sở hữu một trại chăn nuôi bò quy mô lớn, nhưng 
rồi bỗng nhiên ông bỏ nghề, bởi vì ông mắc bệnh ung thư do ăn thịt. Sau 
khi tự chữa lành khối u, ông trở thành người thuần chay và bây giờ ông lại 
là người bênh vực thú vật. Ông đi diễn thuyết khắp nơi, tiết lộ cho công 
chúng biết sự thật, sự thật xác thực, sự thật về cách đối xử dã man và sự thật 
về lối kinh doanh tàn nhẫn của ngành chăn nuôi. Ông rất nhiệt tình trong 
việc bảo vệ thú vật. Tên ông là Howard Lyman. Ông đã từng được mời diễn 
thuyết một đôi lần trên Truyền Hình Vô Thượng Sư.  

Trung Đông

Gần đây, có một người nông dân chăn nuôi bò sữa ở Iran thậm chí đã 
viết thư kể với chúng tôi về câu chuyện của anh. Anh quyết định thay đổi 
nghề nghiệp để giúp Địa Cầu và cũng là để giúp chính lương tâm mình. 
Thế nên, anh đảm bảo rằng tất cả những chú bò của anh đều được những 
gia đình tốt bụng và đáng tin cậy nhận nuôi cho đến hết quãng đời đáng 
quý còn lại của họ. Giờ đây, anh đang làm việc ở một nhà hàng thuần chay.  

Châu Á 

Một câu chuyện khác xảy ra ở Formosa (Đài Loan). Có một nông dân 
nuôi heo đã chuyển sang thuần chay sau khi xem Truyền Hình Vô Thượng 
Sư và nhận ra rằng anh cần phải bảo vệ môi sinh, tránh nhân quả xấu cho 
bản thân cũng như gia đình mình. Vì vậy, giờ đây anh đã giữ lại tất cả các 
chú heo và chăm sóc họ như những thành viên trong gia đình cho đến hết 
đời. Và anh đang chuyển sang một phương thức canh tác khác.

Trong tất cả những trường hợp kể trên, những người này đều làm ăn 
phát đạt, thậm chí còn khấm khá hơn trước. Ban đầu, phải hết sức can đảm 
họ mới có thể thay đổi nghề nghiệp cả đời mình, nhưng ai nấy đều khẳng 
định rằng sự thay đổi này thật xứng đáng, còn hơn cả xứng đáng nữa. Điều 
đó xứng đáng bởi họ có được sự bình an và thanh thản lớn lao trong tâm 
hồn, trong tinh thần cũng như niềm hạnh phúc và sức khỏe cho gia đình họ. 

IV.  Những Tấm Gương Lãnh Đạo                                                                                                                                              
Mẫu Mực 

Nghị Viện Châu Âu

Nghị viện Châu Âu khẳng định rằng ăn thịt là nguyên nhân gây ra 
hâm nóng toàn cầu và họ sẽ cân nhắc việc cắt giảm trợ cấp cho ngành công 
nghiệp sản xuất thịt, thay vào đó họ sẽ trợ cấp cho các nông dân canh tác 
hữu cơ, v.v…125

Mặc dù tiến trình không diễn ra nhanh chóng như tôi mong muốn, 
nhưng dường như số lượng những người ăn thuần chay đang trên đà gia 
tăng. Một số nhà lãnh đạo anh hùng, can đảm, quả cảm đang giúp chúng ta 
tạo nên sự thay đổi. Thật cảm động và đầy khích lệ. 

Ông Jens Holm, Nghị sĩ Quốc hội Châu Âu cũng vận động để Liên 
minh Châu Âu thông qua và thực hiện những giải pháp hạn chế việc tiêu 
thụ thịt nhằm cắt giảm khí thải nhà kính.126  

Đức

Bộ trưởng Bộ Môi trường Đức đã viếng thăm Brazil để hỗ trợ việc ban 
hành những quy tắc chặt chẽ hơn nhằm ngăn chặn nạn phá rừng để sản 
xuất thịt xuất khẩu sang châu Âu. 

Ireland

Hiện nay đã có nhiều người tự chuyển sang canh tác hữu cơ. Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp Ireland còn viết thư gửi tất cả các nông dân trong nước 
khuyên họ tự chuyển hướng sang trồng rau hữu cơ, và thậm chí chính phủ 
còn trợ cấp cho họ nữa. Giờ đây, đã có một tỷ lệ lớn nông dân chuyển sang 
canh tác hữu cơ. 

Bỉ

Ghent, một trong những thành phố lớn nhất của Bỉ, đã chính thức công 
bố ngày thứ năm hàng tuần là ngày thuần chay. Bắt đầu từ năm học này, tất cả 
các trường học trong thành phố sẽ ăn thuần chay vào thứ năm hàng tuần.127  
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Vương Quốc Anh

Tôi rất cảm kích Thái tử Charles vì lòng quả cảm vô úy và tài hùng 
biện hiếm có của ngài khi công khai lên tiếng về các vấn đề môi sinh. Tôi 
thật sự kính trọng và ủng hộ ngài. Ngài còn là một người năng động và 
nhạy bén trước thời cuộc. Chẳng hạn như, ngài đã mở ra thị trường sản 
phẩm hữu cơ và nỗ lực ngăn chặn nạn phá rừng mưa trên khắp toàn cầu. 

Bản thân Thái tử Charles cũng cố gắng giảm lượng khí thải cacbonic 
của mình đến mức tối thiểu, chẳng hạn như trong việc sử dụng phương 
tiện đi lại của ngài. Ngài còn trích 2,8 tỷ đô la Mỹ, đó là gần 3 tỷ đô la Mỹ, 
từ quỹ riêng để hỗ trợ dự án bảo tồn rừng.128 

Tôi xin tán dương chính phủ Anh về tất cả sự lãnh đạo cũng như những 
dự án hướng tới một quốc gia ít khí thải trong tương lai.  

Tôi muốn nhấn mạnh đến những nỗ lực quan trọng của chính phủ Anh 
vì một chính sách thực phẩm bền vững. Đầu tháng 7 năm 2008, một báo cáo 
đánh giá chính sách thực phẩm của Anh, do Thủ tướng Gordon Brown trình 
bày, đã công nhận rằng: “Lối dinh dưỡng lành mạnh, ít nguy hại sẽ chứa ít 
thịt và sản phẩm bơ sữa hơn lượng chúng ta hiện đang tiêu thụ.”129

Từ đó đến nay, ý tưởng này đã được nhiều giới chức trong chính phủ 
Anh ủng hộ, chẳng hạn như Giáo sư Cố vấn Tim Lang thuộc Dịch vụ Y tế 
Quốc gia và Ủy ban Biến đổi Khí hậu.130  Thậm chí chính phủ còn giúp đỡ 
người nông dân chuyển sang sống xanh bằng cách xuất bản cuốn tài liệu 
hướng dẫn với tựa đề Quy tắc thực hành canh tác hiệu quả.131

Nước Anh còn có những nhà lãnh đạo đã áp dụng và ủng hộ lối dinh dưỡng 
thực vật như Bộ trưởng Bộ Môi sinh, Thực phẩm và Nông nghiệp Hilary Benn, 
Nghị sĩ Quốc hội David Drew và Phó chủ tịch Nghị viện Châu Âu Edward 
McMillan. Đây là những dấu hiệu lạc quan theo chiều hướng đúng đắn, rồi mọi 
quốc gia sẽ đạt được nhiều lợi ích từ việc noi gương theo nước Anh. 

Chính phủ cần phải can đảm và tiên phong. Tôi hy vọng chính phủ 
Anh sẽ nhạy bén với thời cuộc và tiên phong cứu Địa Cầu. Tôi hy vọng 
nước Anh sẽ là quốc gia dẫn đầu thế giới trong công cuộc này. Nói tóm lại, 
bất kỳ chính sách nào của chính phủ Anh đưa ra vì nền hòa bình, mang 
tính xây dựng, nhằm khuyến khích lối sống thuần chay từ bi cũng như các 
dự án xanh đều là tốt nhất. Chính phủ Anh có thể đề xuất và/hoặc thực thi 
được nhiều giải pháp trong lĩnh vực này.  

Hoa Kỳ

Thượng viện và Hạ viện Hawaii đã nhất trí thông qua nghị quyết đề nghị 
các trường học ở Hawaii cung cấp các bữa ăn thuần chay cho học sinh.132 

Là một phần trong kế hoạch hành động vì khí hậu, thành phố 
Cincinnati thuộc tiểu bang Ohio đã trở thành thành phố đầu tiên của Hoa 
Kỳ khuyến khích giảm tiêu thụ thịt để ngăn chặn hâm nóng toàn cầu.133 

Các nhà lãnh đạo chính phủ Hoa Kỳ đã lên tiếng ủng hộ lợi ích của 
lối sống thuần chay. Chẳng hạn như mùa hè năm nay, Nghị viên Quốc hội 
thuần chay, ông Dennis Kucinich, đã tán thành Ngày Địa Cầu Thuần Chay 
đầu tiên ở California dành cho người thuần chay cũng như người không 
thuần chay.134 

Đầu tháng 4 năm 2009, Thượng nghị sĩ Jamie Raskin của Maryland 
– từng là người ăn mặn – lại chính là người đã khởi xướng tuần lễ thuần 
chay để bảo vệ môi trường. Kể từ đó ông đã chuyển sang thuần chay và sẽ 
tham gia thuyết trình tại Lễ hội Thuần chay quốc gia vào tháng 9. Đây quả 
là tin tốt lành.135 

[Năm 2009, các hệ thống trường công của thành phố Baltimore đã 
tuyên bố Ngày Thứ hai Không thịt.136]

[Tháng 4 năm 2010, San Francisco là thành phố đầu tiên ở Hoa Kỳ công 
bố ngày thuần chay. Hội đồng quản trị San Francisco đã nhất trí thông qua 
nghị quyết ủng hộ việc khuyến khích các nhà hàng, cửa hàng thực phẩm và 
trường học tăng cường cung cấp thức ăn thuần chay vào thứ hai hàng tuần.137]

[Ủy ban Giáo dục và Lao động Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua nghị 
quyết Bữa trưa Trường học, bao gồm các Chương trình Thử nghiệm Thuần 
chay và Hữu cơ.]

Formosa (Đài Loan)

Tổng thống Mã Anh Cửu đã thông báo rằng ăn nhiều rau và ít thịt là 
một trong những bước thay đổi lối sống quan trọng nhất mà người dân có 
thể thực hiện để cắt giảm khí thải nhà kính. 

Đối với một nhà lãnh đạo chính trị, việc phát biểu những lời này quả là 
một bước tiến lớn lao và hành động dũng cảm. Phu nhân của ông, Đệ nhất 
Phu nhân Formosa, cũng nêu gương cho trẻ em bằng việc đọc cho các em
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nghe một bài báo về cách ngăn chặn hâm nóng toàn cầu, trong đó có đề cập 
rằng ăn ít thịt và nhiều rau quả là một nỗ lực để giảm thiểu khí thải. 

Tổng thống Mã Anh Cửu và toàn thể văn phòng tổng thống đã cùng 
ký vào bản tuyên thệ thực hiện những biện pháp cắt giảm khí CO2, trong 
đó bao gồm việc sử dụng thực phẩm sản xuất tại địa phương, ăn nhiều rau 
quả và giảm tiêu thụ thịt.  

Cuối cùng, hơn một triệu người dân Formosa đã cam kết giảm tiêu thụ 
thịt bằng việc ký vào thỉnh nguyện thư.138 

V.  Thuần Chay Hữu Cơ                        
Là Một Trào Lưu Tâm Linh

Các hộ nông dân nhỏ cũng đóng một vai trò tâm linh trong lối sống 
thuần chay. Bản thân thuần chay đã là một trào lưu tâm linh, bởi vì đó là 
cách duy nhất và hiệu quả nhất để phát triển lòng nhân ái, phẩm chất cao 
thượng cũng như phẩm chất tình thương của chúng ta. Lối sống thuần chay 
sẽ đảo ngược vòng bạo lực và nhân quả xấu: “Gieo nhân nào, gặt quả ấy.” 
Tình thương, sự khoan dung của lối sống thuần chay sẽ che chở và bảo vệ 
chúng ta khỏi bất kỳ điều phủ định nào xảy ra trong cõi ta bà này. 

Vì thế, bằng việc cung cấp thực phẩm ít bạo lực hay phi bạo lực, nông 
dân thuần chay hữu cơ giúp vô số người có được công đức vô lượng, và qua 
đó, chắc chắn họ cũng sẽ gặt hái được nhiều công đức tâm linh cho chính 
bản thân mình. 

Lối Sống Thuần Chay Hữu Cơ Gắn Liền Với Thuyết Không Sát Sinh

Khi chúng ta sống và để cho những chúng sinh khác được sống, biết 
yêu thương những chúng sinh khác như yêu thương chính bản thân mình, 
điều này chứng tỏ chúng ta đã đạt đến đẳng cấp tâm linh cao rồi. Dĩ nhiên, 
điều đó phù hợp với tất cả mọi tôn giáo vĩ đại nhất trên thế giới, và sẽ làm 
Thiên Đàng hài lòng. Điều này sẽ giúp chúng ta mở rộng tình thương yêu 
và sự tôn trọng đến mọi sinh linh một cách hoàn mỹ hơn.

Do đó quý vị cảm thấy bình an hơn, có đúng vậy không? Quý vị cảm 
thấy gắn bó hơn với môi trường chung quanh mình, bởi vì vạn vật đều 
cùng hòa chung một nhịp sống. Đất Trời cũng như cỏ cây, hoa lá đều 
tràn đầy tình thương và sức sống. Khi ngồi dưới tán cây, chúng ta sẽ cảm 
nhận được tình thương che chở tỏa ra từ cây. Khi thưởng thức một trái 
cây thơm ngon, chúng ta sẽ cảm nhận được tình thương vô điều kiện 
qua hương vị ngọt ngào cũng như những dưỡng chất mà cây ban tặng.

Nếu hưởng ứng trào lưu thuần chay hữu cơ hoặc trồng trọt bằng 
phương pháp hữu cơ, quý vị sẽ càng cảm nhận được nhiều tình thương 
hơn từ thiên nhiên, từ Địa Cầu, từ cây cối và thậm chí từ cả ngọn cỏ, nhành 
hoa. Chúng ta sẽ cảm nhận được rất nhiều tình thương trong không khí 
chúng ta hít thở. Chúng ta sẽ cảm nhận được rất nhiều tình thương từ mặt 
đất nơi chúng ta dạo bước. Điều này không thể giải thích được bằng ngôn 
ngữ thế gian. Chúng ta phải tự mình cảm nhận. Tôi luôn luôn cảm nhận 
được điều đó, nhưng tôi không thể truyền đạt thông điệp tâm linh này cho 
người khác. Mỗi người phải tự mình thể nghiệm.

Một khi chúng ta trở lại với lối sống thuần chay nhân ái, thuận theo 
Thiên ý, thì chúng ta sẽ càng cảm nhận được nhiều tình thương hơn và câu 
thông dễ dàng hơn với muôn loài. Không sát sinh có nghĩa là không làm 
hại bất cứ sinh linh nào, bắt đầu bằng lối sống thuần chay.  Lối sống thuần 
chay hữu cơ là tốt nhất. Vì gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy. Nếu chúng ta 
gieo những hạt giống từ bi trên Địa Cầu cũng như trong tâm hồn mình, là 
một người thuần chay, chúng ta tránh dùng tất cả các sản phẩm động vật.

Ví dụ, hầu hết các sản phẩm chế biến từ sữa đều là nguyên nhân gây ra 
đau khổ, trước hết là do những chú bê bị cách ly khỏi mẹ khi vừa mới chào 
đời. Rất ít người biết điều này, kể cả tôi trước đây. Và chẳng bao lâu những 
chú bê này sẽ bị giết. Bị tách khỏi nguồn sữa và tình thương của mẹ, những 
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chú bê sẽ bị giết ngay sau khi bị đưa đi. Rồi bò mẹ bị câu lên máy vắt sữa 
một cách tàn bạo, việc này có thể gây đau đớn và bệnh tật cho họ, tất cả chỉ 
để cho con người lấy sữa.

Vì không dùng thuốc trừ sâu, cũng như không liên hệ đến ngành chăn 
nuôi gia súc, sản xuất sữa và bất cứ hoạt động có hại nào, nên lối canh tác 
thuần chay hữu cơ có thể được gọi là một nghề lương thiện, phù hợp với 
Thiên Đàng, phù hợp với các giá trị được lưu truyền trong nhiều trường 
phái tâm linh, chẳng hạn như Phật giáo và Nho giáo, cũng như những lời 
răn dạy đã được ghi chép trong kinh điển.  

Toàn Cầu 
Tức Khắc 
Chuyển Đổi  
Sang Lối 
Dinh Dưỡng 
Dựa Trên 
Thực Vật

Tại thời điểm này, tất cả các chính phủ, 
tổ chức phi chính phủ, giới truyền thông, 
quần chúng và mỗi cá nhân phải cùng 
nhau hợp sức. Địa Cầu của chúng ta giống 
như một ngôi nhà đang bốc cháy, nếu 
chúng ta không đồng tâm hiệp lực dập lửa 
thì ngôi nhà này sẽ không còn nữa. Toàn 
bộ cư dân trên thế giới phải nhanh chóng 
chuyển sang lối sống thuần chay để cứu 
Địa Cầu. 
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Tôi mong rằng thông điệp thuần chay sẽ được phổ biến hàng ngày trên 
tất cả các phương tiện truyền thông, như đài phát thanh, đài truyền hình, 
báo chí, v.v… thậm chí trên các bích chương quảng cáo, phim ảnh hay các 
bảng điện tử. Đây phải là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở khắp mọi nơi. 

Tất cả các phương tiện truyền thông nên tích cực hỗ trợ công cuộc cứu 
Địa Cầu, vì nếu Địa Cầu mất đi, nhân loại cũng sẽ không còn. Nhân loại phải 
nhận ra điều này. Tiền bạc – vô dụng, nhà cửa – vô dụng, quyền lực – vô dụng. 
Vì thế, chúng ta cố gắng hết sức để giúp nhân loại nhận ra điều đó. Chúng ta 
phải cứu lấy Địa Cầu duy nhất mà chúng ta có và cũng là Địa Cầu đẹp nhất 
mà chúng ta từng biết đến. Đây là Địa Cầu duy nhất mà chúng ta biết đến.  

Hãy là người bạn chân thành, đáng tin cậy của xã hội: cảnh báo cho mọi 
người về bất kỳ tình trạng nguy hại nào; đưa các mối liên hệ và dữ kiện mới ra 
ngoài ánh sáng, chẳng hạn như mối liên hệ quan trọng giữa thịt và hâm nóng 
toàn cầu; tạo cơ hội để mọi người có thể lựa chọn một lối sống tốt hơn. Hãy 
là một thuyết khách dũng cảm, một phát ngôn viên anh hùng, đặc biệt là cho 
những ai không thể lên tiếng bảo vệ chính họ, bao gồm cả những loài vật phải 
chịu quá nhiều đau khổ, bởi vì tất cả chúng ta đều liên hệ và tác động lẫn nhau. 

Thế giới cần sự phụng sự và dẫn dắt cao cả của giới truyền thông. Vì 
thế, quý vị – những nhà báo quả cảm, xin hãy làm hết khả năng của mình: 
Nói lên sự thật về giải pháp cứu Địa Cầu.  

II.  Các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo                                                                                                                                             
     Hướng Dẫn Tín Đồ                                                                                                                                               

      Theo Lối Sống Đạo Đức                          

Các nhà lãnh đạo tôn giáo và các tín đồ cần phải lên tiếng 
về vấn đề này, họ nên sử dụng cương vị lãnh đạo của mình 
nhiều hơn để giúp công chúng hiểu được vấn đề trọng đại 
mà chúng ta đang phải đối mặt và nhận ra giải pháp để 

ngăn chặn hâm nóng toàn cầu.  

Các nhà lãnh đạo tôn giáo phải làm gương cho tín đồ của mình. Trước 
tiên, họ phải khuyến khích các môn đồ ăn thuần chay, làm lành lánh dữ và bảo 
vệ môi sinh. Nếu những nhà lãnh đạo tôn giáo có thể tuyên bố những điều

I.  Thế Giới Cần Sự Phụng Sự                                                                                                                                               
    và Dẫn Dắt Cao Cả                                                                                                                                               

    Của Giới Truyền Thông

Giới truyền thông đóng một vai trò vô cùng cao quý, anh dũng và lớn 
lao trong việc bảo vệ Địa Cầu tại thời điểm lịch sử này. Và đồng thời với 
việc cứu sự sống, giới truyền thông cũng có thể giúp giữ gìn phẩm chất tình 
thương, cao thượng trong tâm thức con người.

Những ngôn từ được in ra có tác động rất mạnh mẽ. Ngày nay, con người 
quá bận rộn với những công việc thường nhật, vì thế họ dựa vào giới truyền 
thông để biết tin tức, những sự kiện liên quan, những vấn đề quan trọng và 
tất cả các thông tin cần thiết cho đời sống. Do đó, giới truyền thông là một 
công cụ hữu ích góp phần thức tỉnh nhân loại trong thời điểm cấp bách này, 
thời điểm mà Địa Cầu cũng như mọi sự sống đều đang gặp nguy hiểm. 

Tôi rất mừng khi thấy nhiều đài truyền hình và phát thanh bắt đầu 
phát sóng về tình trạng khẩn cấp của Địa Cầu, thậm chí cả về giải pháp 
thuần chay. Đó chính là hướng chuyển đổi mà chúng ta phải thực hiện, 
một thay đổi rất nhỏ: từ bỏ miếng thịt và thay bằng chất đạm thực vật. Chỉ 
vậy thôi – một thay đổi nhỏ mà bất cứ ai cũng thực hiện được, vừa tiết kiệm 
vừa lành mạnh hơn.  

Giới truyền thông giúp ích rất nhiều trong việc hướng mọi người đến 
giải pháp thuần chay. Trên thực tế, vai trò cấp thiết nhất của giới truyền 
thông hiện nay là chính họ phải chuyển sang thuần chay, họ phải từ ái, 
cao thượng, hành thiện và thông tin cho nhân loại về hành động cấp thiết 
này. Giới truyền thông phải là một tấm gương mẫu mực.

Giới truyền thông góp phần to lớn trong việc nhắc nhở mọi người 
tiến tới đường hướng cao thượng này. Hãy dùng công việc của quý vị để 
làm phương tiện khuyến khích mọi người chuyển sang ăn thuần chay, cứu 
sự sống của con người, loài vật và môi trường. Bởi lối dinh dưỡng thuần 
chay tuy đơn giản nhưng lại là bước tiến vĩ đại trong quá trình tiến hóa 
của chúng ta. Hơn nữa, Địa Cầu không còn nhiều thời gian, chúng ta phải 
hành động nhanh chóng để cứu sự sống. 

Hàng ngày, mỗi tờ báo khi ấn hành có thể in thêm dòng chữ “Ăn Thuần 
Chay, Sống Xanh”. Chỉ vậy thôi, thật dễ dàng. Tất cả các tờ báo đều có thể 
làm như vậy. Chỉ cần một dòng tiêu đề “Ăn Thuần  Chay, Sống Xanh Để 
Cứu Địa Cầu”. 
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trên để tín đồ của họ noi theo thì Địa Cầu chúng ta chắc chắn sẽ bình an và 
được cứu vãn. Bởi lẽ hòa bình bắt đầu từ đĩa thức ăn trên bàn ăn của chúng ta. 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo có thể lên tiếng và phấn đấu để trở thành 
một tấm gương sống của giáo lý cao thượng, đúng theo tôn chỉ của những 
Đấng Sáng Lập khởi thủy như Chúa Giê-su, Tiên tri Mohammed, Đức Phật, 
Minh sư Nanak, v.v... những vị đã chọn lối sống thuần chay từ ái. Giáo lý 
của các bậc hiền triết này đều nhấn mạnh sự cần thiết của tinh thần tương 
thân tương ái cũng như việc trở thành người cai quản tốt của Địa Cầu. 

Thánh Kinh có nói: “Thịt cho dạ dày và dạ dày cho thịt, nhưng Thượng 
Đế sẽ hủy diệt cả hai.” Kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo cũng nói: “Ăn 
thịt hủy hoại hạt giống từ bi và mỗi hành động của người ăn thịt sẽ làm mọi 
chúng sinh kinh hãi vì mùi thịt trên thân thể họ.” 

Thật ra, các tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo và 
Hồi giáo đều khuyên chúng ta đừng ăn thịt loài vật, vì họ đều là những 
tạo vật của Thượng Đế. 

Khía cạnh tâm linh của lối dinh dưỡng trường chay hay thuần chay rất 
rõ ràng, đó là không bạo lực: “Các ngươi không được giết hại.” Khi Thượng 
Đế nói với chúng ta: “Các ngươi không được giết hại,” Ngài không chỉ nói 
đến việc giết hại con người; ý Ngài là tất cả chúng sinh. 

Thánh Kinh cũng nói rõ rằng chúng ta nên ăn thuần chay. Dựa trên tất 
cả mọi bằng chứng khoa học, một lần nữa, chúng ta nên ăn thuần chay; và 
vì mọi lý do về sức khỏe, chúng ta nên ăn thuần chay; vì mọi lý do về kinh 
tế, chúng ta nên ăn thuần chay; vì mọi lý do về lòng từ bi, chúng ta nên ăn 
thuần chay. Và để cứu Địa Cầu, chúng ta nên ăn thuần chay.

Một số nghiên cứu cho thấy nếu những người phương Tây ăn thuần 
chay mỗi tuần một bữa thì sẽ cứu sống được 60 triệu người mỗi năm. Vì 
vậy, với tất cả những lý do kể trên, xin hãy là một người hùng, xin hãy là 
một người thuần chay. Quý vị sẽ hỏi tôi: Tại sao chúng ta phải ăn thuần 
chay? Đơn giản là vì vị Thượng Đế bên trong chúng ta muốn vậy.  

Vì vậy, tín đồ các tôn giáo cần được nhắc nhở về điều này để giải quyết 
vấn đề môi trường; chúng ta cần đưa giáo lý vào hành động. Và hành động 
hữu hiệu nhất mà mọi công dân đều có thể thực hiện ngay lập tức là chuyển 
sang ăn thuần chay. Tất nhiên, hành động tiếp theo là “sống xanh”, nghĩa là 
chăm sóc cho môi trường và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên. 

Thuần chay là lối sống phù hợp với đức tin tôn giáo chân chính của 
chúng ta. Từ bỏ thịt và áp dụng lối dinh dưỡng dựa trên thực vật nghĩa là 
chúng ta đang thực hành nguyên tắc từ bi.  

Chúng ta đọc và thực hành giáo lý, chẳng hạn như không bạo lực; 
chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ điều đó. Chúng ta không sát sinh, không 
trộm cắp, thay vào đó chúng ta cứu sinh mạng và làm việc thiện. Chúng ta 
thương yêu, giúp đỡ nhau và tuân theo các chuẩn mực đạo đức. Chúng ta 
không lấy những gì không thuộc về mình. Thay vào đó, chúng ta trao tặng 
những gì mình có cho những người khốn khó. Tất cả các tôn giáo đều dạy 
như vậy, chúng ta chỉ cần thực hành mà thôi. 

Chúng ta phải xem lại giáo lý để thấu hiểu 
những điều mà các vị Minh Sư và các nhà tiên 
tri đã chỉ dạy. Đó là tất cả những gì chúng ta 
phải làm, chúng ta thậm chí không cần phải 
làm bất cứ điều gì khác. Những điều kinh 
điển dạy thực sự đã quá đủ để chúng ta có 
thể sống trong hòa bình, nhưng với điều kiện 
chúng ta phải thực hành những giáo lý đó.  

III.  Nền Giáo Dục Cao Quý                                                                            
Dạy Lối Sống Xanh Lành Mạnh

Ngôi nhà của chúng ta đang bốc cháy. Địa Cầu đang trong 
cơn hoạn nạn. Quý vị (các nhà giáo dục) phải thông báo cho 
học sinh của mình biết điều này. Quý vị phải hành động ngay 
lập tức. Hãy hướng dẫn cho các em học sinh những việc cần 
làm. Dẫn dắt các em tiến tới một đời sống tốt đẹp hơn. Các 

em trông cậy vào quý vị và sẽ mang ơn quý vị rất nhiều. 

             Cung Cấp Thông Tin Cho Trẻ Em

Chúng ta phải nói cho các em biết. Chúng ta phải thẳng thắn và thành 
thật giải thích cho các em biết những hiện tượng đang xảy ra trên Địa Cầu 
có liên hệ như thế nào đến hâm nóng toàn cầu, nói cho các em biết tất cả 
những biện pháp phòng chống. Nhờ vậy, chúng ta sẽ có thể giảm thiểu và 
đồng thời ngăn chặn hâm nóng toàn cầu. 

Tâm hồn trẻ em rất trong sáng và đơn thuần; các em dễ dàng tiếp nhận 
sự hướng dẫn của người lớn. Vì thế, chúng ta phải khéo léo giải thích cho 
các em biết điều gì là tốt đối với Địa Cầu. 



94 95

Toàn Cầu Tức Khắc Chuyển Đổi Sang Lối Dinh Dưỡng Dựa Trên Thực VậtTừ Khủng Hoảng Đến Hòa Bình: Thuần Chay Hữu Cơ Là Giải Đáp

Sau khi nghe những lời giải thích, các em sẽ hiểu và thực hành ngay 
những gì quý vị mong đợi, bởi trẻ em thường kính trọng người lớn. Nhưng 
trước tiên, chúng ta phải là một tấm gương tốt. 

Chúng ta là thế hệ đi trước, chúng ta phải làm gương, rồi mới có thể giáo 
dục các em, vì trẻ em học từ những tấm gương; chúng học từ những tấm 
gương sáng nhiều hơn là những lời giáo huấn. Vì thế, là người lớn chúng ta 
phải nêu một tấm gương sáng, chúng ta phải làm hết khả năng của mình. 

Chúng ta phải làm những gì tốt cho Địa Cầu để có thể để lại một di sản 
xinh đẹp cho các em. Chúng ta phải làm bất kỳ điều gì cần thiết, thậm chí nếu 
đó là một sự hy sinh lớn lao; nhưng thật ra, chúng ta không cần phải hy sinh 
bất kỳ điều gì. Chúng ta chỉ cần từ bỏ miếng thịt và thay bằng miếng đậu phụ.

    Vận Động Thế Hệ Trẻ
Dường như thanh thiếu niên quan tâm đến thời trang và những thứ 

khác nhiều hơn tình trạng nguy cấp hiện nay. Tuy nhiên, các em cũng là 
những người cởi mở nhất. Các em thông minh và đơn thuần. Các em là 
nhóm người nhạy bén và trung thực. Một khi biết được hâm nóng toàn 
cầu có liên hệ đến lối sống của mình, rất có thể các em sẽ quyết định làm 
một điều gì đó. Quý vị sẽ ngạc nhiên, đặc biệt khi các em hiểu rằng những 
việc các em làm có thể tạo nên sự khác biệt thì có thể các em sẽ là những 
người tiên phong hành động. Các em chỉ cần một hướng đạo viên tốt như 
quý vị mà thôi. 

Hai nghiên cứu gần đây cho thấy thanh thiếu niên là những người 
năng động và tham gia tích cực nhất vào hoạt động thiện nguyện.139 Điều 
đó chứng tỏ tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và có thể trở thành những người 
có trách nhiệm nhất. 

Quý vị có thể khuyến khích bằng cách giúp các em tìm ra những phương 
cách tích cực để thể hiện sự quan tâm và tình thương của mình. Quý vị cũng 
có thể giúp các em nhận thức được tình trạng hâm nóng toàn cầu thật sự 
cấp bách ra sao. Hãy chỉ cho các em thấy vai trò của con người trong việc 
giải quyết vấn nạn hâm nóng toàn cầu. Hãy kể cho các em nghe những câu 
chuyện có thật về những con người và loài vật phải chịu đau khổ vì vấn nạn 
này, chẳng hạn như việc các gia đình tại những quốc đảo phải di tản hoặc 
lên kế hoạch di tản, bởi họ nhìn thấy nước biển sắp sửa nhấn chìm nhà cửa 
của họ; hay một số trường hợp đã phải di tản do mực nước biển dâng cao. 

Ngoài ra, quý vị có thể chỉ cho các em thấy cách đối xử vô nhân đạo với 
thú vật trong các lò sát sinh hay trong những cuộc thí nghiệm để sản xuất 
mỹ phẩm – có rất nhiều phim ảnh về chủ đề này. Chúng tôi có trình chiếu 
những đoạn phim này vào thứ ba hàng tuần trên Truyền Hình Vô Thượng 
Sư trong chương trình “Ngưng Ngược Đãi Thú Vật”. Đó là tội ác không thể 
hình dung nổi, điều này đã vượt quá chuẩn mực đạo đức và nhân bản. Thật 
kém phẩm giá khi chúng ta đối xử với loài vật theo cách đó. Vì thế, nếu 
quý vị cho các em học sinh biết một số sự thật về nỗi thống khổ mà loài vật 
đang phải gánh chịu để làm thức ăn cho con người, quý vị sẽ đánh thức bản 
tính từ bi bên trong các em, rồi các em sẽ tự quyết định nên làm gì. 

Hoặc quý vị có thể kể cho các em nghe về những loài chim di cư phải 
bay ngày càng xa hơn để tìm nơi làm tổ; và hiện nay, vì không còn băng đá 
nên gấu Bắc cực cũng phải bơi ngày càng xa hơn, đôi khi chúng chết vì kiệt 
sức. Hay tại sao trong những năm gần đây ở các quốc gia láng giềng luôn 
xảy ra quá nhiều thiên tai và lũ lụt, v.v… 

Hãy cho các em biết biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng thế nào đến 
cuộc sống thực tại, đến loài vật, đến con người và đến đời sống của chính 
các em. Sau đó, các em sẽ nhận thức được rằng việc ngăn chặn biến đổi khí 
hậu là điều cần được ưu tiên hàng đầu, ưu tiên hơn tất cả những gì mà các 
em cho là quan trọng trên thế giới này, dù đó là công ăn việc làm, tiền bạc 
hay hoạt động giải trí. Vì nếu không có khí hậu ổn định và một Địa Cầu 
đầy sức sống thì không ai có thể vui hưởng những thứ chúng ta muốn vui 
hưởng hay có thể làm được những điều chúng ta muốn làm. 

Tuy nhiên, một điều cũng quan trọng không kém là chỉ cho giới trẻ biết 
rằng vẫn còn hy vọng, chúng ta vẫn có thể cứu được Địa Cầu. Quý vị có thể 
nói với các em điều này: Đây là cơ hội để các em có thể trở thành những anh 
hùng chân chính. Bằng cách chuyển sang thuần chay và quảng bá giải pháp

Các em nhỏ thuần chay đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn
gồm trái cây, rau và bánh táo thuần chay
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này, các em sẽ cứu được sự sống, bao gồm sự sống của chính các em, sự sống 
của mọi người cùng vô số sinh mạng của các bạn thú trên khắp thế giới. 

Nếu quý vị giải thích tất cả những lợi ích của lối dinh dưỡng thuần 
chay đối với mỗi cá nhân, những người đói khổ, những trẻ em khốn khó 
cũng như đối với loài vật thì các em sẽ vô cùng thích thú và hào hứng, vì 
các em biết rằng các em hoàn toàn có thể tạo nên sự khác biệt. 

Một khi hiểu được nguyên do, thanh thiếu niên thường sẽ là những 
người cởi mở nhất trong việc thay đổi lối sống. Trong nhiều trường hợp, 
đây cũng là nhóm tiên phong nhận thức được rằng lối sống thuần chay là 
hữu ích và đúng đắn. Vì thế, theo tôi, nếu chúng ta giải thích một cách hợp 
lý tại sao thuần chay là hành động quan trọng nhất để giải quyết vấn nạn 
hâm nóng toàn cầu thì các em sẽ có động lực. Rồi các em sẽ hỗ trợ và trở 
thành hậu thuẫn cho quý vị. Các em sẽ ủng hộ lối sống thuần chay.   

             Hỗ Trợ Việc Khởi Xướng  
          Bữa Trưa Học Đường Thuần Chay 

Ngày nay, rất nhiều nghiên cứu cho thấy lợi ích của chương trình bữa 
ăn trưa và bữa ăn nhẹ lành mạnh ở trường học. Người ta cũng nói khả năng 
tập trung của trẻ em sẽ tăng cao khi ăn nhiều rau và trái cây tươi. 

Hiện nay, Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ luôn khuyến khích trẻ em Hoa Kỳ 
ăn rau và trái cây tươi. Cho nên, nếu chúng ta giúp nhà trường hiểu rõ hơn 
về những lợi ích này, thì có lẽ chính họ sẽ áp dụng rộng rãi bữa ăn thuần 
chay. Ngày nay, có nhiều trường học và phụ huynh học sinh đã cùng con 
em mình trồng rau xanh ở trường hay tại vườn nhà. Các em rất yêu thích 
những hoạt động này và đang ăn nhiều rau hơn – rau do các em tự tay trồng! 

Chúng ta cũng có thể nói với con em mình rằng bằng việc chuyển sang 
lối sống thuần chay, các em sẽ trực tiếp giúp khôi phục và cứu Địa Cầu, 
giúp cha mẹ, bản thân các em cũng như mọi sự sống trên thế giới này. Trẻ 
em vốn giàu lòng nhân ái. Vì thế, nếu biết rằng thuần chay có thể cứu được 
nhiều sinh mạng thì các em sẽ rất, rất sẵn lòng thay đổi. Chúng ta đều 
muốn để lại cho các em một thế giới xanh tươi, xinh đẹp và trù phú, một 
thế giới nơi con người và loài vật cùng chung sống trong hòa bình. Các em 
sẽ hăng hái giúp chúng ta thực hiện điều này.  

 IV.  Các Tổ Chức Phi Chính Phủ                                                            
Vận Động Phong Trào Thuần Chay

Cách tốt nhất mà các tổ chức phi chính phủ có thể giúp, đó là cùng 
nhau tích cực phối hợp, khuyến khích giải pháp hàng đầu và hữu hiệu nhất 
– lối dinh dưỡng thuần chay – để ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu, vì giờ 
đây chúng ta không còn nhiều thời gian để chờ đợi công nghệ xanh phát 
huy hiệu quả. Và cho dù có thực hiện được thì việc lắp đặt công nghệ xanh 
cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian. 

Do đó, lối dinh dưỡng thuần chay là giải pháp hàng đầu, vì ngành công 
nghiệp chăn nuôi thải ra nhiều khí nhà kính tích nhiệt nhất, sản sinh ra 
hơn 50% khí gây ô nhiễm Địa Cầu.140  Hãy tưởng tượng, nếu chúng ta loại 
bỏ được hơn 50% khí độc hại thì tối thiểu Địa Cầu của chúng ta cũng sẽ  
dịu mát được hơn 50% gần như ngay tức khắc. 

Nếu chúng ta áp dụng các phương pháp canh nông hữu cơ cho toàn bộ 
đất nông nghiệp trên Địa Cầu, thì đất đai cũng sẽ hấp thụ 40% khí CO2 trong 
bầu khí quyển.141 Vì vậy, kết hợp tất cả các lợi ích này lại, chúng ta sẽ nhanh 
chóng làm dịu mát Địa Cầu. Đây không phải là điều gì huyền bí hay mê tín, 
tất cả đều rất khoa học, đều đã được chứng minh rõ ràng. 

Vì thế, tôi trông cậy vào quý vị, vào tài năng của quý vị trong việc tổ 
chức, truyền bá thông tin và phát biểu để thu hút sự chú ý của các nhà lãnh 
đạo quốc gia trong Hội nghị Biến đổi Khí hậu ở Copenhagen. Xin quý vị 
hãy làm hết khả năng của mình. Và có thể chính phủ sẽ phổ biến giải pháp 
này nhiều hơn sau khi nghe được thông tin từ quý vị. 

Các tổ chức phi chính phủ đều biết rõ cách khởi xướng những phong 
trào mang tính xây dựng trên thế giới. Những tổ chức này vô cùng quan 
trọng và cần thiết đối với Địa Cầu. Tất cả các tổ chức phi chính phủ đều vô 
cùng quan trọng đối với nhân loại cũng như đối với sự tồn vong của chúng 
ta một khi họ bắt đầu hành động. Thời điểm này đòi hỏi sự nỗ lực và chung 
tay của tất cả các chính phủ, tổ chức phi chính phủ, giới truyền thông, công 
chúng cũng như mỗi cá nhân. 

Địa Cầu chúng ta giống như một ngôi nhà đang bốc cháy. Nếu chúng 
ta không đồng tâm hiệp lực dập lửa thì ngôi nhà này sẽ không còn nữa. 
Toàn bộ cư dân trên thế giới phải nhanh chóng chuyển sang lối sống 
thuần chay để cứu Địa Cầu. 
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Chúng ta có thể tiếp tục thực hiện các mục tiêu cắt giảm khí thải, 
nhưng phải sáng suốt mở rộng và phân loại ưu tiên. Điều tiên quyết là phải 
loại bỏ nguồn phát thải khí mêtan lớn nhất của con người, cụ thể là ngành 
chăn nuôi gia súc. Chấm dứt sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc động vật 
thì chúng ta sẽ ngăn chặn được hâm nóng toàn cầu – rất đơn giản, vì hâm 
nóng toàn cầu bắt nguồn từ các sản phẩm động vật. Chỉ vậy thôi, thật đơn 
giản và dễ hiểu, không có gì là bí ẩn hay phức tạp cả. 

Thật ra, theo cách các kế hoạch đang được thực thi thì chúng ta không 
thể cứu được Địa Cầu. Sẽ quá trễ nếu chúng ta tiến hành theo phương 
thức hiện tại; sẽ quá trễ để cứu thế giới. Vì thế, trước tiên chúng ta phải 
ăn thuần chay, đồng thời sống xanh. Rồi sau đó chúng ta sẽ có thời gian 
để phát triển và lắp đặt bất kỳ công nghệ xanh nào. 

Và thậm chí chúng ta sẽ có được Thiên Đàng Tại Thế, vì thuần chay sẽ 
đem đến một sự thay đổi toàn diện, từ môi trường đến tâm thức con người 
cũng như trình độ của thế giới, mang lại nền hòa bình, xóa bỏ nạn đói và 
hun đúc tình huynh đệ đích thực cho nhân loại. 

Với nhiệt độ ổn định, hệ sinh thái cân bằng, muôn loài chung sống hòa 
hợp, con người khỏe mạnh, hạnh phúc và có thêm nhiều phát minh vượt 
bậc, đời sống chúng ta sẽ như một Thiên Đàng trong mơ mà trước đây 
chúng ta chưa từng hình dung đến.  

V.  Hãy Thay Đổi Theo Hướng                                                                                                                                            
     Chúng Ta Mong Muốn

         Thay Đổi Thế Giới Bằng Cách Thay Đổi                                                                                                                                              
         Chính Mình

Giải pháp tốt nhất để cứu Địa Cầu là mỗi cá nhân phải thay đổi.  
Việc này phải bắt đầu từ chính bản thân chúng ta. Từ thời xa xưa, sự 

tiến hóa luôn luôn bắt đầu từ mỗi cá nhân. Nếu muốn thay đổi thế giới, 
trước tiên chúng ta phải thay đổi chính bản thân mình. Ngày nay, cho dù 
chính phủ cấm hút thuốc lá, cấm uống rượu và cấm sử dụng ma túy, nhưng 
nếu cá nhân mỗi người không tuân thủ thì cũng sẽ không thay đổi được gì 
nhiều. Cho nên giờ đây, chúng ta phải thay đổi.  

Càng nhiều người loại bỏ thịt và tất cả những sản phẩm có nguồn gốc 
động vật ra khỏi cuộc sống thì chúng ta càng có nhiều cơ hội để cứu Địa Cầu. 
Không chỉ có vậy, thật sự ngôi nhà Trái Đất cũng có thể khôi phục lại nét 
duyên dáng và vẻ đẹp vốn có, và thậm chí còn hơn thế nữa, Địa Cầu sẽ trở 
nên xinh đẹp hơn, trù phú hơn, an bình hơn và hoan lạc hơn so với những gì 
chúng ta từng biết đến từ trước tới nay. 

Nếu Địa Cầu tự hồi phục, nhân loại sống một đời sống từ bi, nhân ái 
và hòa bình với tất cả các bạn đồng cư, thì sau này chúng ta sẽ còn có nhiều 
phát minh phi thường hơn nữa. 

Lực Lượng Khẳng Định Sẽ Bảo Vệ Thế Giới 

Xin tất cả quý vị hãy tiếp tục. Hãy làm công việc của mình, bởi vì nỗ 
lực của mỗi người đều rất quan trọng. Dù chỉ một tờ thông tin về tác hại 
của việc ăn thịt và lợi ích của lối dinh dưỡng thuần chay cũng giúp ích cho 
Địa Cầu. Một lời nói cũng có ích, một mẩu thông tin cũng hữu dụng. Mỗi 
người giúp một chút và rồi cả Địa Cầu sẽ thay đổi nhờ xu hướng khẳng 
định của ý thức tập thể. 

Mọi người đều mong muốn cùng một điều; mọi người đều muốn cứu Địa 
Cầu; mọi người đều muốn duy trì Địa Cầu để tiếp tục sống như hiện nay hay 
thậm chí tốt hơn nữa. Rồi ý thức này sẽ lớn mạnh và năng lực này sẽ trở nên 
từ ái. Chỉ cần mọi người từ bỏ miếng thịt và thay đổi lối sống – rất đơn giản.  

Hội viên Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư vận động giải 
pháp thuần chay trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về 
Biến đổi Khí hậu tại Copenhagen, Đan Mạch, năm 2009
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Trước tiên hãy cứu Địa Cầu, rồi mọi thứ khác sẽ 
thay đổi theo. Một mình quý vị không thể cứu Địa 
Cầu, mà tất cả mọi người đều phải thay đổi nhận 
thức của mình. Nếu tất cả đều chuyển sang thuần 
chay, sống xanh, hành thiện, tức là họ đã thay đổi 
theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tâm thức của họ đã 
được nâng cao hơn, và lẽ dĩ nhiên họ xứng đáng để 
có được Địa Cầu. Cho nên họ có thể tiếp tục sống ở 

đây cùng con cái, cháu chắt của họ, v.v…  

Khi đó, con người sẽ đạt tới trình độ tâm thức cao hơn, mọi việc sẽ trở 
nên rõ ràng hơn đối với họ và muôn loài. Chúng ta sẽ vui sống trong hòa 
bình và tình thương. Quý vị phải hình dung về một thế giới khẳng định, 
một Thiên Đàng Tại Thế mà quý vị mong muốn. Quý vị phải tin tưởng vào 
một thế giới cao thượng, khẳng định và xinh đẹp hơn, một Thiên Đàng Tại 
Thế. Bảo vệ Địa Cầu là hành động từ ái. Dù cho không cứu được Địa Cầu 
thì quý vị cũng cứu được bản thân mình. Quý vị được cứu nhờ tấm lòng từ 
ái của chính quý vị. Công đức của quý vị sẽ được nhân lên gấp bội bởi quý 
vị muốn cứu những chúng sinh khác. 

Mỗi khi quý vị muốn cứu Địa Cầu hay làm bất kỳ điều gì hướng tới 
mục tiêu này, lúc đó quý vị đang phát triển bản tính cao thượng, phẩm chất 
Thiên Đàng của mình. Vì vậy, nếu quý vị phổ biến và ủng hộ phong trào 
cứu Địa Cầu, nếu quý vị ăn thuần chay, sống xanh, hành thiện và giúp đỡ 
mọi người vì quý vị muốn cứu sự sống của mọi cư dân Địa Cầu thì quý vị 
đã đạt được phẩm chất thánh nhân rồi. Quý vị đã đánh thức được bản tính 
thánh thiện của mình. Hành động này không chỉ giúp cứu Địa Cầu và đời 
sống vật chất, mà còn chứng tỏ quý vị thật vĩ đại, vì quý vị muốn làm việc 
này và quý vị thật sự góp sức vào công cuộc cứu sự sống. 

Sức Mạnh Nằm Trong Tay Người Tiêu Dùng 

Không ai có thể ngăn cản chúng ta làm những điều đúng đắn cho sự 
sống còn của bản thân mình cũng như của Địa Cầu. Chỉ cần chúng ta 
ngưng sử dụng, ăn uống và mua sắm các sản phẩm động vật, thì các tập 
đoàn kinh doanh sản phẩm động vật sẽ không còn tồn tại nữa. Vì thế sức 
mạnh nằm trong tay chúng ta.

Chúng ta, những người tiêu dùng bình thường, sử dụng quyền biểu 
quyết mạnh mẽ nhất chỉ đơn giản qua việc tẩy chay thịt cũng như tất cả các 

sản phẩm động vật và chuyển sang ăn thuần chay. Nếu tất cả chúng ta đều 
chuyển sang thuần chay thì ngành chăn nuôi sẽ không thể tiếp tục những 
hoạt động đe dọa sự sống nữa. 

Ngành công nghiệp chăn nuôi heo ở Hoa Kỳ đã tiêu tốn 5,4 tỷ đô la Mỹ 
kể từ năm 2007 (đến năm 2009).142  Gần đây, nhiều công ty lớn nhỏ đều lần 
lượt tuyên bố phá sản, nên họ yêu cầu chính phủ hỗ trợ, kết quả là vào năm 
2009, chính phủ phải bỏ ra 105 triệu đô la Mỹ để mua giúp nông dân những 
sản phẩm thịt heo ế ẩm.143  Nguyên nhân khiến ngành chăn nuôi heo vốn 
phát đạt này gặp khó khăn, thứ nhất là do giá ngũ cốc quá cao, thứ hai là kể 
từ khi đại dịch cúm heo bùng phát, người tiêu dùng không còn mua nhiều 
sản phẩm thịt như trước nữa. Hãy thử hình dung, nếu không còn ai ăn thịt 
thì cũng sẽ không còn ai sát hại thú vật để mưu sinh nữa. Điều này có tác 
động mạnh mẽ hơn cả việc vận động hành lang của các công ty.

Chúng ta có sức mạnh để tạo nên sự thay đổi. Các công ty kinh doanh 
sản phẩm động vật chỉ có sức mạnh khi chúng ta trao cho họ sức mạnh đó! 
Chúng ta trao cho họ một phần sức mạnh của mình. Tuy nhiên, nếu chúng 
ta ngưng mua sản phẩm động vật thì họ sẽ không thể tiếp tục tồn tại.  

“Cách Ăn Thuần Chay Dành Cho Người Mới Bắt Đầu” 
Của Thanh Hải Vô Thượng Sư

1. Hãy ăn thuần chay trước khi bạn đi mua sắm – có 
nghĩa là ăn thức ăn thuần chay trước khi đi mua 
sắm, như thế bạn sẽ không thấy đói khi ở siêu thị.

2. Đi thẳng đến các quầy bán thực phẩm thuần chay 
trong siêu thị.

3. Tìm kiếm công thức nấu ăn thuần chay trên mạng, 
từ bè bạn hoặc các tổ chức thuần chay.

4. Kết giao với những người bạn thuần chay mới, có 
tinh thần tương trợ.

5. Tìm hiểu thông tin về lợi ích của lối dinh dưỡng 
thuần chay.

6. Quảng bá xu hướng thuần chay.
7. Cảm thấy mình như một thánh nhân.  

            Sống Xanh

Hãy sống xanh. Nghĩa là thực hiện những hành động bảo vệ môi 
trường như trồng cây, phát triển các nguồn năng lượng bền vững và sử dụng
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xe hơi chạy bằng năng lượng hỗn hợp, v.v… Đương nhiên cũng bao gồm cả 
lối dinh dưỡng xanh, lối dinh dưỡng thuần chay.144  

Hỗ Trợ Canh Tác Thuần Chay Hữu Cơ 

Hãy cố gắng thuận theo lối sống hữu cơ. Mua thực phẩm hữu cơ để 
ủng hộ các nông dân canh tác hữu cơ. Hãy làm những gì có thể để hỗ trợ 
ngành canh tác thuần chay hữu cơ này.  

Nhiều nông dân chăn nuôi, từ Hoa Kỳ, Iran đến Âu Lạc (Việt Nam), 
Formosa (Đài Loan) đã lựa chọn chuyển sang kinh doanh các sản phẩm 
thuần chay hoặc thuần chay hữu cơ, vì đôi khi họ nhận được những thông 
tin mới do người khác cung cấp, rằng có những cách tốt hơn để trở thành 
một nông dân chân chính, đó là gieo trồng các sản phẩm duy trì sự sống và 
canh tác trong sự hài hòa với đất trồng. Như vậy, mỗi cá nhân đều có thể 
góp phần quảng bá thông tin, nói chuyện với từng người nông dân chăn 
nuôi về tác hại của thịt và lợi ích của thực phẩm thuần chay hữu cơ. 

Bất cứ ai muốn làm việc này, những người có khả năng, xin hãy quảng 
bá. Hãy thu xếp thời gian, hãy đến nói chuyện với những nông dân chăn 
nuôi bất cứ lúc nào thuận tiện. Dù không có quyền lực như chính phủ, 
chúng ta vẫn có thể cố gắng nói chuyện với từng người một, cho họ biết 
hoàn cảnh và thực trạng. Nói với họ nhiều lần cho đến khi họ hiểu. Viết thư 
cho họ, nói chuyện với họ. Chúng ta chỉ có thể làm hết khả năng của mình.   

Trồng Rau Quả và Cây Cối

Chúng ta có thể trồng cây và rau hữu cơ. Tốt nhất vẫn là cây ăn trái, 
cây cho hạt, các loại rau hoặc cây họ đậu và các giống cây thích nghi với 
khí hậu khô hạn.

Mỗi lần trồng một cây, rồi chúng ta sẽ không bao giờ bị thiếu khí ôxy.
Quý vị có thể trồng rau, cây cối trong vườn hay quanh nhà. Trái cây 

cũng có thể giúp chúng ta no bụng. Tôi không chỉ đề cập tới những loại trái 
cây ngọt. Có rất nhiều loại trái cây, bao gồm dưa leo, dưa hấu, bầu bí, mướp 
và đu đủ. Quý vị trồng bất kỳ cây gì có thể. Trồng những cây dễ sống, cho 
nhiều trái, giàu dinh dưỡng, lớn nhanh và cần ít nước, vì bất kỳ loài cây nào 
cũng có thể nuôi sống chúng ta. 

Những người có vườn nên trồng rau thay vì trồng cỏ, trồng cây khác hay 
bỏ hoang. Quý vị có thể trồng rau đủ cho mình ăn hay bán để có thêm thu

nhập. Như vậy quý vị vừa có thực phẩm thuần chay lành mạnh, lại vừa tiết 
kiệm được tiền bạc, thời gian và cả nhiên liệu để chuyên chở thực phẩm. 

Thậm chí quý vị cũng có thể trồng và thu hoạch trong nhà. Hoặc nếu 
có ban công, quý vị có thể trồng thủy canh. Chúng ta phải thực hiện ngay 
từ bây giờ để có rau xanh do tự tay mình trồng.   

Nếu thiếu nước, chúng ta có thể trồng thêm đậu hay cây ăn trái. Cây họ 
đậu rất dễ trồng, chúng có thể tăng trưởng rất nhanh mà không cần nhiều 
nước. Quý vị có thể tham khảo phương pháp canh tác hữu cơ trên Truyền 
Hình Vô Thượng Sư.145 

Sống Thanh Đạm

Hãy sống một cuộc đời bình dị và đơn giản; càng giản dị càng tốt.
Sống thanh đạm có nghĩa là không dùng nhiều hơn những gì chúng ta 

cần và trân quý những gì chúng ta có. Tài nguyên mà thiên nhiên đã ban cho 
chúng ta rất quý báu và có hạn. Chúng ta không được lạm dụng, vì chỉ khi sử 
dụng hợp lý thì chúng ta mới có thể bảo tồn những tài nguyên này được lâu dài. 

Chúng ta không cần thường xuyên mua quần áo mới, hợp thời trang hay 
đi ăn ở các nhà hàng sang trọng nhất. Trong cuộc sống, có nhiều thứ có thể 
đem lại cho chúng ta niềm vui và sự mãn nguyện mà không phải tốn nhiều 
tiền. Chúng ta luôn có thể sống mà không cần đến đồ đạc; như vậy cũng tốt.

Quý vị hãy tiết kiệm – hãy dùng ít nước nóng, tắm nhanh hơn, đừng 
để nước chảy liên tục trong khi tắm hay đánh răng, tắt máy vi tính, đèn và 
những thiết bị điện khác sau khi dùng. Những việc này có thể sẽ tiết kiệm 
được 10% chi phí điện nước cho quý vị.

Một cách khác để trau giồi nếp sống giản dị là dành thời gian hòa mình 
vào thiên nhiên yên tĩnh hoặc tạo ra một môi trường tự nhiên tại nhà, nơi 
chúng ta có thể tận hưởng sự an bình và tĩnh lặng. Đọc những quyển sách 
nâng cao tâm thức như các loại kinh điển hay tọa thiền đều là những phương 
cách hữu hiệu để nhắc nhở bản thân rằng chúng ta thật sự không cần nhiều 
thứ để có được hạnh phúc và để sống một cuộc đời an bình, viên mãn. 

             Hành Thiện

Chúng ta phải tạo ra từ trường yêu thương cho Địa Cầu. 
Từ trường này cũng sẽ giúp bảo vệ chúng ta. 
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Một phương cách hiệu quả khác để đẩy nhanh phong trào tiến tới một 
Địa Cầu bền vững là tạo thêm nhiều năng lực khẳng định, đó là: Hành 
thiện, sống nhân ái và tử tế. Hãy trau giồi phẩm chất tình thương của mình. 
Điều này sẽ tạo một lá chắn vững chắc bảo vệ bản thân chúng ta và Địa Cầu.

Chúng ta nên làm việc thiện để củng cố từ trường thương yêu và khẳng 
định của Địa Cầu. Hãy tạo một bầu không khí hạnh phúc, yêu thương cho 
Địa Cầu, rồi chúng ta mới có thể sống trong bầu không khí đó, để được bảo 
vệ và hạnh phúc. Điều này rất khoa học. Thậm chí cũng không cần dựa vào 
bất kỳ tôn giáo nào để hiểu rằng chúng ta là người quyết định từ trường 
chung quanh mình. Nếu mỗi người đều tạo ra bầu không khí hài hòa thì 
Địa Cầu sẽ an bình và cuộc sống nơi đây sẽ tựa như trên Thiên Đàng vậy.

Nếu quý vị có dư hay chư Phật và Bồ Tát ban cho quý vị nhiều hơn 
những gì quý vị cần, thì hãy giúp đỡ những người nghèo khó. Quý vị chỉ 
nên giúp những người thiếu thốn, chứ không nên cho để được công đức.    

            Cầu Nguyện và Sám Hối

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện một cách thành tâm. Cầu nguyện Thiên 
Đàng, chư Phật, chư thần, chư thiên giúp chúng ta thức tỉnh. Cầu nguyện tất cả 
các bạn thú mà chúng ta đã làm hại và ngược đãi, dù trực tiếp hay gián tiếp qua 
việc tiêu thụ thịt – cầu xin họ tha thứ. Đồng thời cũng cầu xin sự bảo hộ và tha 
thứ của Thiên Đàng. Cầu nguyện các chư thần giúp chúng ta thức tỉnh kịp thời 
để cứu ngôi nhà của mình. Chúng ta phải thành tâm cầu nguyện và hành động 
nhanh chóng. Thật sự chúng ta không thể đơn phương mà cứu được Địa Cầu.

Chúng ta phải sám hối về mọi tổn hại mà chúng ta đã gây ra cho Địa 
Cầu và những cư dân nơi đây; hãy luôn luôn cầu xin để được tha thứ. 
Chúng ta phải thay đổi hành động của mình. Cách sám hối tốt nhất là phải 
nỗ lực sửa đổi, hồi tâm, làm lành lánh dữ. 

Chúng ta có thể cầu xin lực lượng thiêng liêng hóa thân trên Địa Cầu 
đánh thức các nhà lãnh đạo, giới truyền thông, những người có tầm ảnh 
hưởng, cũng như mọi công dân trên thế giới để họ thực hiện những bước 
đi đúng đắn nhằm bảo tồn Địa Cầu của chúng ta, và phải hành động 
nhanh – thật nhanh trước khi quá muộn. Bởi vì vào thời điểm này, chúng 
ta thật sự cần sự giúp đỡ của Thiên Đàng để cứu Địa Cầu, chứ không phải 
cầu nguyện Thiên Đàng bảo vệ cho cá nhân chúng ta. Chúng ta chỉ nên cầu 
nguyện Thiên Đàng thức tỉnh mọi người nhận ra giải pháp thuần chay, vì 
giải pháp này sẽ cứu được Địa Cầu.    

            Phát Động Phong Trào Thuần Chay

Truyền Bá Thông Tin  

Những ai giúp nhiều người thức tỉnh, nhận thức được rằng họ có thể 
thay đổi để có được lối sống tốt đẹp hơn, thật sự là những người tiên phong 
trong lĩnh vực của mình và là những ngôi sao, những anh hùng chân chính 
trong thời đại chúng ta.

Chúng ta phải truyền bá thông tin; những ai quan tâm đến Địa Cầu 
cũng phải truyền bá thông tin. Rồi mọi người sẽ gia nhập cùng chúng ta.  

Viết Thư Cho Chính Phủ và Giới Truyền Thông

Để đạt hiệu quả nhanh hơn, quý vị có thể viết thư gửi đến các viên 
chức chính phủ, cho họ biết sự thật về tình trạng thảm khốc của Địa Cầu 
với tất cả thông tin sẵn có trên trang mạng SupremeMasterTV.com của 
chúng tôi. Quý vị có thể tải xuống, in ra và gửi đi.146 

Chính phủ đã thông hiểu vấn đề, nhưng dường như họ đang ưu tiên 
những việc khác. Vì vậy, nếu quý vị và những người dân khác lưu tâm đến 
vấn đề này, thì hãy liên lạc với chính phủ của mình, viết thư gửi cho họ, 
thông tin cho họ, nhắc họ về tình trạng khẩn cấp mà chúng ta và các thế hệ 
tương lai đang phải trực diện.

Hãy viết thư gửi các nhà lãnh đạo chính phủ về giải pháp thuần chay, và 
nếu có thể, hãy đến thăm họ. Đối với các nhà lãnh đạo, họ hiểu rất rõ đâu là 
vấn đề sống còn mà quốc gia họ đang phải đối mặt. Giờ đây, nếu người dân 
cũng ủng hộ họ, nhắc nhở họ rằng biến đổi khí hậu cũng là vấn đề mà dân 
chúng quan tâm và lo lắng nhất, thì họ sẽ được tiếp thêm nghị lực để giải 
quyết vấn nạn này. Rồi giới lãnh đạo sẽ nhớ rằng hâm nóng toàn cầu là vấn 
đề quan trọng nhất trong chương trình nghị sự, rằng đó là nhiệm vụ của 
họ, không chỉ đơn thuần là công việc mà còn mang tính chất cá nhân, bởi 
vì việc này sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân họ cũng như con cái của họ. 

Hãy gửi thư cho tất cả quan chức chính phủ, không chỉ riêng ngài tổng 
thống, bởi đôi khi ngài tổng thống cũng khó có thể tự đưa ra quyết định. Hãy 
gửi thư cho bất kỳ cơ quan chính phủ nào mà quý vị có thể tiếp cận. Mọi 
người hãy cùng nhau gửi thư. Hãy sao chép ra nhiều bản và gửi cho ngài tổng 
thống cùng các ban ngành chủ chốt, mỗi vị một bản để họ đưa ra quyết định. 

Hãy viết thật nhiều và gửi cho họ bằng thư điện tử, fax hay bưu tín. 
Viết bài đăng báo và phát biểu trên đài phát thanh, truyền hình. Thực hiện 
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các buổi phỏng vấn, thông tin cho những người quý vị quen biết. Cố gắng 
vận động ở bất cứ nơi nào có thể, trao đổi với các nhà lãnh đạo quen biết. 
Chia sẻ với bạn bè của họ, nếu quý vị không quen các nhà lãnh đạo thì 
nói chuyện với bạn bè, gia đình, người quen, nhân viên phục vụ, quản gia, 
người giúp việc hay tài xế của họ. Nói chuyện với các thành viên trong gia 
đình họ, con cái họ, những em học cùng trường với con em quý vị, những 
người làm việc cho họ, thư ký của họ, nói với bất cứ ai quý vị nghĩ rằng có 
thể truyền thông tin tới họ theo phương cách hợp lý.  

Khi giới lãnh đạo thực hiện được một số bước tiến khẳng định thì chúng ta 
nên viết thư cảm tạ và khuyến khích họ. Chúng ta phải tích cực động viên họ. 
Chúng ta phải khuyến khích khi họ làm đúng, như vậy họ sẽ tiến xa hơn nữa 
theo đường hướng đó, hoặc thậm chí theo chiều hướng tốt hơn, tiến bộ hơn.  

Tôi đã viết thư cho Tổng thống Obama, Nghị viện Châu Âu cũng như 
Ủy viên Hội đồng Châu Âu, và họ đã hồi đáp. Họ trả lời rằng họ ghi nhận 
và sẽ cân nhắc những lời tôi nói; họ cũng sẽ lưu tâm đến những đề xuất của 
tôi trong tương lai. Tôi rất cảm kích những nhà lãnh đạo cởi mở như vậy.   

Dẫn Đầu Các Phong Trào Quần Chúng và Xu Hướng Thuần Chay

Hãy tổ chức các buổi hội thảo quần chúng. Cung cấp cho công chúng 
bằng chứng và thông tin về giải pháp cho vấn nạn hâm nóng toàn cầu. Hãy 
tham gia vận động cùng những người ăn thuần chay khác. Nhờ vào sự hợp tác 
làm việc của tất cả mọi người, kết quả sẽ tăng gấp bội và Địa Cầu sẽ được cứu.

Với tư cách cá nhân và cộng đồng, chúng ta phải hành động thay vì chờ 
đợi chính phủ hay sự phát triển công nghệ. Rất đơn giản, chỉ cần thực hiện 
một giải pháp: áp dụng lối dinh dưỡng nhân ái. Bởi vì tình thương sẽ đem lại 
tình thương. Đây là quy luật rất đơn giản của vũ trụ. Mỗi hành động đều tạo 
nên một phản ứng tương thích. Vì thế, không cần phải chờ đợi nguồn tài chính 
hay quá trình phê duyệt chính sách của chính phủ hoặc những điều tương tự. 

Ở cấp địa phương, quý vị có thể tổ chức các lớp nấu ăn thuần chay. Điều 
này sẽ giúp cho người dân thấy rằng việc nấu các món ăn thuần chay thơm 
ngon, giàu dinh dưỡng cho bản thân và gia đình của họ dễ dàng như thế nào.  

Tôi cũng đã có ý tưởng thiết lập một hệ thống nhà hàng thuần chay 
phục vụ các món ăn nhanh thuần chay thơm ngon, bổ dưỡng với tên gọi 
Loving Hut. Ý tưởng này đã được thực hiện thành công. Hiện nay có rất 
nhiều nhà hàng Loving Hut được thành lập từ Formosa (Đài Loan) cho 
đến Pháp, Mỹ, Úc.147 Những nhà hàng này thường tọa lạc ở các khu vực 
sầm uất như trung tâm mua sắm và các giao lộ chính.

Mọi người đều có thể mở nhà hàng thuần chay. Người ta đến nhà hàng 
không nhất thiết vì nhà hàng đó là thuần chay, mà bởi vì họ thật sự nghĩ rằng đó 
chỉ là một nhà hàng có các món ăn với hương vị thơm ngon, hay vì thức ăn ở đó 
“thậm chí còn ngon hơn thịt” như nhận định của nhiều thực khách, từ thanh 
thiếu niên đến những người cao tuổi. Khi thức ăn và sản phẩm thuần chay trở 
nên dễ tiếp cận hơn, thì thuần chay sẽ trở thành một lối sống mới đích thực.  

Một trong những món ăn thuần chay thơm ngon do Thanh Hải 
Vô Thượng Sư chế biến trong chương trình gia chánh thuần 
chay đặc biệt của Ngài trên Truyền Hình Vô Thượng Sư mang 
tên “Món Quà Tình Thương”, http://SupremeMasterTV.com/
gol; http://SupremeMasterTV.com/veg

Loving Hut, chuỗi nhà hàng thuần chay quốc tế phát triển nhanh 
nhất, được thành lập từ cảm hứng của Thanh Hải Vô Thượng Sư đã 
đoạt giải Nhà Hàng Được Yêu Thích (trên toàn cầu) trong mục Giải 
Thưởng Thuần Chay năm 2010 do VegNews Magazine bầu chọn
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Hiện nay, người ta đang cố gắng đoàn kết để cùng nhau giải 
quyết cuộc khủng hoảng nguy cấp này. Tôi thấy phong trào 
thuần chay đang phát triển và được hưởng ứng ở khắp mọi nơi. 
Tôi thấy những nỗ lực hướng tới hòa bình, tôi thấy những bàn 
tay giúp đỡ rộng lượng của các quốc gia, những tổ chức và hội 

đoàn cũng như các cá nhân.  
Tôi thấy tình thương đang phát triển qua nhiều cách khác nhau.
Tuy những dấu hiệu này hiện nay vẫn chưa đáng kể lắm, 
nhưng chúng giống như những đốm lửa, chẳng bao lâu sẽ 
bùng lên thành những ngọn lửa lớn thiêu rụi những u minh, 
thù hận trong quá khứ và tạo nên một khởi đầu mới của một 

nòi giống cao thượng, thánh thiện hơn trên Địa Cầu.
Xin quý vị hãy suy nghĩ khẳng định và tiếp tục làm những gì 
quý vị có thể để thức tỉnh những người láng giềng của chúng 
ta. Xin hãy không ngừng mơ ước về một Thiên Đàng Tại Thế 

trong cuộc đời này và cả mai sau.
Chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực. Chúng ta dũng cảm. Chúng 
ta mạnh mẽ. Chúng ta quyết tâm thay đổi thế giới. Chúng ta 
can đảm. Chúng ta, cùng với toàn thể nhân loại, đều mong 
muốn một thế giới hòa hợp, an bình và chan hòa yêu thương.

Và tất cả chúng ta đều xứng đáng được hưởng điều này! Xin 
hãy tiếp tục nỗ lực.

Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi, phải 
phát triển, phải trưởng thành để trở về 
với ngôi vị xứng đáng của Tạo Hóa, ngôi 
vị của người trị vì và bảo hộ từ ái, ngôi 
vị của những người con của Thượng Đế 
trên Địa Cầu. Chúng ta hãy cùng nhau 
thăng tiến nhanh vào Thời Đại Hoàng 
Kim – thời đại của tình thương, sự hòa 
hợp, từ ái và hòa bình thật sự đang chờ 
đón chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta sẽ 
thực hiện được điều này.  
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I.  Bước Ngoặt Trong Sự Tiến Hóa 
Của Nhân Loại

Quý vị biết đó, một bước đi nhỏ bé của tất cả mọi người có thể sẽ dẫn đến 
một bước tiến lớn trong quá trình phát triển của toàn nhân loại. Và bước đi 
nhỏ này không khó, chỉ là: ngừng sát sinh. Tuân theo nguyên tắc “sống và tôn 
trọng sự sống”, tôn trọng quy luật của vũ trụ, đó là: Nếu gieo sự sống thì chúng 
ta sẽ gặt được sự sống. Đồng thanh tương ứng. Chúng ta đều biết như vậy. 
Và điều này tất nhiên bao gồm cả việc thuận theo lối dinh dưỡng thuần chay.

Bản tính của con người vốn rộng lượng và an bình; chỉ vì tất cả chúng 
ta đã bị thông tin sai lệch, đã hiểu nhầm trong một khoảng thời gian rất, rất 
lâu. Chúng ta nghĩ rằng thịt tốt cho mình, cá tốt cho mình, trứng tốt cho 
mình và bơ sữa cũng tốt cho mình. Nhưng tất cả đều sai, đều trái ngược. 
Tất cả những thứ như thịt, cá, trứng, sữa hay bất kỳ sản phẩm nào có nguồn 
gốc động vật mà mọi người nói là “tốt cho chúng ta” đều đã được chứng 
minh là không tốt. Tất cả đều trái ngược với những quan niệm được cho 
là “đúng đắn” trước kia. Những thứ này đã và đang mang lại cho chúng ta 
khổ đau, bệnh tật và còn tiêu tốn của chúng ta một khoản tiền thuế lớn để 
trang trải chi phí chữa trị và những vấn đề liên quan.

Cho nên, chúng ta đã bị thông tin sai lệch từ lâu lắm rồi. Giờ đây chúng 
ta cần phải tìm hiểu, phải lắng nghe lời khuyên sáng suốt của các bác sĩ và 
các nhà khoa học. Chúng ta phải công nhận các kết quả nghiên cứu của họ, 
rằng thịt và các sản phẩm có nguồn gốc động vật thật sự vô cùng độc hại đối 
với chúng ta. Chúng ta phải từ bỏ thịt ngay từ bây giờ, nhất là vì lợi ích của 
con em mình. Chúng ta không thể tiếp tục đầu độc con em mình thêm nữa. 
Chúng cần sự giúp đỡ của chúng ta. Những đứa trẻ đáng thương nương 
nhờ vào chúng ta, chúng nghĩ là chúng ta hiểu biết hơn, nhưng đó cũng 
không phải là lỗi của chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ cần chuyển hướng.  

Tại sao đó không phải là lỗi của chúng ta? Bởi vì chúng ta cũng đã được 
dạy dỗ như thế. Ông bà, tổ tiên của chúng ta cũng đã được dạy như vậy. Và 
vì quá bận rộn, quá tất bật mưu sinh nên chúng ta không có thời gian để tìm 
hiểu, do đó chúng ta không biết rằng những thứ này thật sự rất độc hại.  

Và trên hết, những thứ này đang hủy hoại dần Địa Cầu. Chúng không 
chỉ giết hại con người, giết hại muông thú, mà còn hủy diệt cả Địa Cầu nữa. 
Chúng ta cần phải dừng ngay lại để cứu lấy Địa Cầu. Chúng ta chỉ cần quay 

đầu lại, chỉ vậy thôi. Chỉ cần đổi hướng, chuyển sang con đường đúng đắn, 
không gây thêm đau khổ và không giết hại thêm sinh mạng nào nữa, thay 
vào đó hãy yêu thương và bảo vệ muôn loài. Đó là bước tiến mà cả nhân 
loại cần phải thực hiện.  

Chúng ta sẽ có được cảm giác hoàn toàn mới mẻ sau khi thực hiện 
bước tiến này. Tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy tâm thức được thăng hoa. 
Con người chúng ta vốn cao to, khỏe mạnh, thông minh và tài năng. Chúng 
ta có thể trồng thực phẩm để ăn, chúng ta không nên sử dụng sức mạnh, trí 
thông minh và khả năng của mình để làm phương hại, ngược đãi, hành hạ, 
gây đau đớn hay giết hại những chúng sinh bé nhỏ vô tội, những sinh vật 
không làm gì phương hại đến chúng ta. Nếu chiếu theo luật thì họ không 
có tội, mà chính chúng ta – kẻ giết hại những sinh linh vô tội – mới đáng 
bị trừng phạt. Tôi xin lỗi nếu làm quý vị phật lòng, nhưng đây là sự thật. Và 
tôi tin quý vị hiểu điều này.  

Qua bước tiến này, chúng ta có thể từ bỏ những ham muốn và sợ hãi để 
hướng đến một đời sống thật sự an bình, tràn đầy tình thương và sự khai 
ngộ – thoát khỏi vòng giết chóc tàn nhẫn, đau khổ và bạo lực để trở về với 
tình thương từ ái, với sự bảo hộ cùng niềm phúc lạc.  

Quý vị có thể hình dung một thế giới như vậy không? Một thế giới nơi 
những sinh vật hiền lành không bao giờ phải lo sợ kẻ mạnh, nơi bạo lực không 
còn hiện hữu và không còn những tranh chấp giữa láng giềng gần xa, không 
còn cảnh hàng ngày, cứ vài giây lại có một trẻ em chết vì đói khát hay bệnh tật 
trước sự chứng kiến của người mẹ hoàn toàn suy sụp vì xót xa và đau khổ? 

Trong khi chúng ta đang nói chuyện ở đây, có rất nhiều trẻ em đang 
chết ở đâu đó. Cứ vài giây lại có một trẻ em chết vì đói. Chúng ta không 
thể để tình trạng này tiếp diễn thêm nữa. Chúng ta không thể trì hoãn nữa. 
Chúng ta phải bảo vệ những sinh mạng này – không phải chỉ cứu loài vật, 
mà còn cứu cả mạng sống của con cái chúng ta nữa; dù không phải là con 
cái của chúng ta, thì cũng là con cái của những người khác.  

Thịt gây ra quá nhiều đau khổ, bởi thịt chính là nguyên nhân của nạn đói 
và chiến tranh. Chúng ta đã dùng cạn ngũ cốc, lúa mì, đậu nành và cả những 
tài nguyên quý giá như đất và nước để phục vụ cho ngành công nghiệp sản 
xuất thịt. Do vậy, thế giới mới lâm vào tình trạng thiếu hụt lương thực và 
khan hiếm nước. Để bảo vệ sự sống của muôn loài, chúng ta phải chấm dứt 
ngay ngành công nghiệp sản xuất thịt.  
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hoại môi trường. Nếu chúng ta so sánh chế độ ăn thịt với chế độ dinh 
dưỡng thuần chay, thì chế độ ăn thịt tiêu hao lượng nước gấp 14 lần, lượng 
ngũ cốc gấp 6 lần, sử dụng năng lượng gấp 10 lần và diện tích đất canh tác 
gấp hơn 20 lần. Hơn nữa, lối dinh dưỡng thịt còn thường xuyên là nguyên 
nhân dẫn đến sự tàn phá những cánh rừng mưa quý giá.

Ăn thuần chay là việc làm rất hữu ích, nhờ đó chúng ta có thể tích lũy 
thêm nhiều công đức cũng như góp phần vào việc bảo tồn ngôi nhà chung 
của chúng ta. Càng ít tàn phá, càng ít làm phương hại đến muôn loài và Địa 
Cầu, thì cái giá chúng ta phải trả sẽ càng nhẹ. Hiện nay chúng ta đang phải 
trả giá quá đắt, và cái giá sẽ còn đắt hơn nữa nếu chúng ta không chấm dứt 
ngành công nghiệp chăn nuôi.

Càng mở rộng tình thương yêu và sự bảo bọc đối với muôn loài, thì 
chúng ta càng trở nên vĩ đại hơn trên Địa Cầu; chúng ta sẽ cảm thấy an bình 
hơn, và đẳng cấp của chúng ta trên Thiên Đàng cũng sẽ được nâng cao. Đó 
là lý do tại sao các vị Đại Minh Sư và những vĩ nhân khai ngộ trong quá khứ 
đều dạy chúng ta duy nhất một điều, đó là nếu chúng ta không muốn bị hại 
thì đừng làm hại những chúng sinh khác. Nếu tìm hiểu, quý vị sẽ thấy tất cả 
các tôn giáo đều dạy giống nhau, cùng câu này và ý nghĩa này. Bất cứ điều 
gì tốt đẹp cho bản thân mình, chúng ta cũng nên dành cho mọi người; gieo 
nhân nào sẽ gặt quả ấy, chân lý này luôn luôn phù hợp. Đó là lý do tại sao 
các tôn giáo dạy chúng ta không nên ăn thịt mà nên ăn thuần chay.

Nếu chúng ta thực hiện bước tiến này, chỉ cần một chút thay đổi trong 
lối dinh dưỡng; thay vì ăn thịt, tiêu thụ chất đạm động vật, chúng ta chọn 
chất đạm thực vật, đây cũng chính là nguồn đạm tốt nhất. Đạm động vật là 
hạng thứ cấp, tại sao vậy? Vì động vật đã ăn các loại rau trái tốt nhất, rồi sau 
đó chúng ta mới ăn thịt họ, thành ra đây chỉ là thực phẩm thứ cấp. Là con 
người, tại sao chúng ta lại chọn loại thực phẩm thứ cấp? Điều này thật không 
xứng đáng với chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta phải thực hiện bước tiến này.

Thưa quý vị, chúng ta phải thực hiện bước tiến này, bởi nếu chúng 
ta làm được thì một Thời Đại Hoàng Kim sẽ mở ra tại đây, ngay bây giờ, 
báo hiệu một đời sống thanh bình, vĩnh viễn không còn cảnh hàng chục 
tỷ sinh mạng bị sát hại mỗi năm! Chút lạc thú nhất thời có được từ việc 
hành hạ và thảm sát những chúng sinh khác luôn có thể thay thế. Thịt có 
thể được thay thế bằng thực phẩm khác.

Thế gian này còn có rất nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta chưa từng 
trải nghiệm hay khám phá, còn rất nhiều kiến thức khoa học chưa được 

Cách chúng ta đang sống hiện nay thật sự hạ thấp ngôi vị của chính 
mình. Chúng ta vốn là con cái của Thượng Đế, giàu tình thương và lòng nhân 
ái. Chúng ta là những người kế vị của Thiên Đàng, chúng ta chỉ lãng quên 
điều này mà thôi. Quý vị hãy hình dung xem có Thượng Đế nào lại đến Địa 
Cầu rồi giết hại mọi thứ trước mắt Ngài để ăn không? Thành thật xin lỗi, nếu 
như có một Thượng Đế như vậy, thì tôi không muốn trở thành con của Ngài. 
Quý vị có muốn trở thành con cái của một vị Thượng Đế như vậy không? 

Không, quý vị không muốn như thế. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Quý vị 
thật tốt bụng. Thượng Đế là Đấng Đại Từ Đại Bi, và chúng ta là con cái của 
Ngài, như vậy quý vị có nghĩ rằng chúng ta nên hành xử sao cho xứng đáng 
với cương vị là con cái của Thượng Đế trên Địa Cầu không? 

Chúng ta phải bước đi trên con đường nhân từ và bác ái. Nếu muốn 
vinh danh Đức Chúa Cha, chúng ta phải đại diện cho Ngài. Mỗi ngày 
chúng ta đều cầu nguyện: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới 
thế cho người thiện tâm.” Nhưng chúng ta thực sự đã làm gì để vinh danh 
Ngài? Chúng ta phải đại diện cho Ngài.

Chúng ta luôn cầu nguyện Thượng Đế vì chúng ta tin tưởng Ngài là 
Đấng Đại Từ Đại Bi, Đấng Bảo Hộ bác ái. Là con cái của Thượng Đế, chúng 
ta phải đại diện cho những phẩm tính này. Chúng ta vốn là những phẩm 
tính này: chúng ta là tình thương và sự thiện lành. Chỉ vì chúng ta bị lầm 
đường lạc lối, không được chỉ dẫn và chúng ta đã quên. Vì thế xin quý vị 
hãy nhớ lại. Những phẩm chất này hiện hữu bên trong chúng ta nên chúng 
ta biết rằng hẳn phải có điều gì đó tốt đẹp hơn những gì chúng ta thường 
thấy chung quanh mình.  

Chúng ta thật sự có rất nhiều tấm gương xuyên suốt lịch sử nhân loại; 
cuộc đời của những bậc vĩ nhân này đã rất cao đẹp và vẫn tiếp tục tỏa sáng 
cho đến tận thời nay – không chỉ những vị thầy tâm linh mà cả những 
nhà triết học như Plato, những nhà chính trị như Socrates, nhà toán học 
Pythagoras và thi sĩ người Hoa Kỳ Ralph Waldo Emerson. Tất cả những vị 
này đều ăn thuần chay. Quý vị có ngạc nhiên không? Quý vị không ngạc 
nhiên. Tôi thấy quý vị không ngạc nhiên chút nào. Đó là vì quý vị đã biết 
điều này. Tất cả những bậc vĩ nhân đều là những người trường chay hoặc 
thuần chay. Do đó, nếu tìm hiểu kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng nền tảng của đời 
sống văn minh mà các ngài hằng giảng dạy là lối dinh dưỡng thuần chay.

Lối dinh dưỡng thuần chay là việc làm đầu tiên, duy nhất và lớn lao 
nhất thể hiện lòng từ ái, không làm hại các chúng sinh khác và không hủy 
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công bố, nghiên cứu hay phát minh, và vẫn còn nhiều công nghệ vượt 
bậc cần được khám phá, phát triển! Có những hệ thống xã hội cao đẳng 
hơn. Có những thứ hầu như vượt lên trên trình độ lý luận hay trí tưởng 
tượng hiện tại của chúng ta, những thứ mà chúng ta chỉ có thể đạt được 
thông qua việc câu thông với trí huệ và năng lực sáng tạo của mình.

Để khai mở trí huệ này, trước tiên chúng ta phải loại bỏ tất cả những chất 
có hại, gây chướng ngại, ngăn trở và làm giảm sút trí tuệ, chẳng hạn như thịt 
gia súc, gia cầm, cá, sữa cũng như tất cả các sản phẩm có nguồn gốc động 
vật. Những thứ này kìm hãm trí thông minh của chúng ta, trì hoãn sự tiến 
bộ, không phải chỉ về mặt tâm linh, đạo đức mà cả về mặt công nghệ nữa.

Cuối cùng, ngoài việc mỗi cá nhân chúng ta đều mong muốn được 
chào đón một Thời Đại Hoàng Kim, chúng ta cũng cần quan tâm đến Địa 
Cầu, tôi chắc rằng quý vị đều biết điều này. Chúng ta đang đối mặt với nguy 
cơ đánh mất Địa Cầu bất cứ lúc nào. Vì thế, bước tiến trong tâm thức quý 
vị cũng là để bảo vệ Địa Cầu của chúng ta và tất cả những loài khác, những 
chúng sinh xứng đáng được sống trong một thế giới hòa hợp.

Nếu mọi người cùng chuyển hướng hay thực hiện bước tiến này, thì 
chúng ta sẽ có thể cứu Địa Cầu. Đồng thời, tâm thức vốn đã trì trệ quá lâu 
của chúng ta cũng sẽ được thăng hoa. Tôi xin hứa điều này với quý vị bằng 
tất cả danh dự của mình và trước sự chứng giám của Thượng Đế.  

             Nhân Loại Đã Sẵn Sàng Thăng Tiến 

Đây là thời điểm quan trọng để nhân loại thăng tiến lên một đẳng cấp 
tâm thức cao hơn. Con người phải trở nên cao thượng, lương thiện và từ bi. 
Ăn thuần chay, sống xanh và hành thiện không phải chỉ vì Địa Cầu, mà còn vì 
mục đích nâng cao phẩm giá và tích lũy công đức tâm linh cho toàn nhân loại. 
Con người nên thực hiện bước chuyển biến này để trở nên cao thượng hơn.  

Chúng ta phải trở về với bản tính từ bi và yêu thương vốn có trong tâm 
mình. Điều này vô cùng đơn giản. Chúng ta vốn là những phẩm tính này, 
chúng ta vốn bao dung, từ bi và nhân ái.

Nếu chúng ta thành tâm mong muốn sự hòa hợp thật sự giữa con 
người với loài vật, với thiên nhiên và Thiên Đàng, thì chính chúng ta phải 
là sự hòa hợp; chúng ta phải sống và hành động trong sự hòa hợp, bao gồm 
cả việc lựa chọn lối dinh dưỡng hòa hợp mỗi khi chúng ta ngồi vào bàn ăn.

Vì vậy, việc lựa chọn lối sống thuần chay là một bước phát triển thật sự 
trong quá trình tiến hóa và là bản tính thiện lành của toàn nhân loại. Như 
chúng ta đã biết, đồng thanh tương ứng, tâm thiện lành sẽ thu hút thêm 
những điều thiện lành. Một khi chúng ta chia sẻ chân lý từ bi này với người 
khác thì không chỉ nhân cách của chúng ta được thăng hoa mà cả thế giới 
cũng sẽ được thăng hoa. 

II.  Địa Cầu Đang Tiến Tới                   
Một Nền Văn Minh Cao Hơn                                                                                                                                              

Trong Dải Ngân Hà   

Sự thăng tiến của Địa Cầu nằm trong kế hoạch của vũ trụ. Bởi vậy 
chúng ta phải theo kịp, phải tiến lên ngang hàng với các hành tinh khác đã 
có trình độ phát triển tâm linh cao hơn. Kế hoạch là như vậy. Tuy nhiên, 
con người được Thượng Đế ban cho ý chí tự do, nhưng tiếc rằng họ đã 
không sử dụng đặc ân này một cách sáng suốt.  

 

           

            Bài Học Từ Hỏa Tinh và Kim Tinh

Sự hợp nhất giữa Trái Đất và các tinh cầu khác trong dải ngân hà là một 
viễn ảnh lớn lao. Chỉ cần quan sát các hành tinh lân cận, như Hỏa tinh và 
Kim tinh, chúng ta sẽ thấy viễn cảnh của Địa Cầu thật ảm đạm, thật thảm 
khốc, nếu ngay lúc này chúng ta không có sự lựa chọn và thay đổi đúng đắn.  

Bất cứ nhà thiên văn học nào cũng đều biết rằng trong quá khứ Hỏa 
tinh và Kim tinh đã từng trải qua những thảm họa biến đổi khí hậu tương  
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tự như những gì chúng ta đang bắt đầu trải nghiệm hiện nay. Cách đây 
rất lâu, Hỏa tinh và Kim tinh đã từng rất giống Địa Cầu. Trên đó cũng có 
nước, có sự sống và có con người như Địa Cầu của chúng ta. Nhưng những 
cư dân của Hỏa tinh và Kim tinh đã phá hủy “ngôi nhà” của họ, vì họ chăn 
nuôi quá nhiều, thải ra các loại khí gây hiệu ứng nhà kính tới mức vô 
phương cứu vãn. Không những thế, trường hợp của Hỏa tinh còn có thêm 
khí thải hyđrô sunfua độc hại. Đó là lý do tại sao chúng ta chỉ còn thấy 
những dấu tích của các dạng địa hình và đại dương đã từng tồn tại ở đó.  

Có khoảng 5 tỷ hành tinh đã bị hủy diệt hoặc cùng chung số phận với 
Hỏa tinh hay Kim tinh. Chỉ những hành tinh nơi cư dân có trình độ tâm 
thức thấp mới bị tàn phá hoặc hủy diệt, chứ không phải những hành tinh 
có trình độ tâm thức cao.  

Kim tinh có bầu khí quyển cực nóng và dày đặc khí cacbon đioxit 
(CO2). Do đó các nhà khoa học gọi hiện tượng này là “hâm nóng toàn cầu 
vượt ngoài tầm kiểm soát do sự giải phóng khí mêtan” và cảnh báo rằng 
tương lai của Địa Cầu có thể cũng sẽ tương tự như vậy.  

Những hành tinh thoát khỏi sự hủy diệt, như Kim tinh, được cứu vãn 
bởi vì cư dân của họ đã chuyển sang thuần chay – ý tôi là những hành tinh 
đã được cứu. Tôi đã đề cập rằng có bốn Kim tinh, nhưng chỉ hai trong số đó 
được cứu nhờ cộng đồng của họ đã chuyển sang thuần chay. Hai Kim tinh 
còn lại đã bị hủy diệt – một hoàn toàn biến mất, một bị nung nóng và không 
thể sinh sống được – bởi họ đã không thuận theo lối sống thuần chay.  

Hầu hết những cư dân trên Hỏa tinh đã không thấu hiểu hoặc không 
tin tưởng rằng lối dinh dưỡng thuần chay là giải pháp. Họ đã trải qua một 
lần hủy diệt và không bao giờ quên được bài học đau thương này, cho nên 
họ đã từ ái gửi đến cư dân Địa Cầu một thông điệp qua sự câu thông với 
chúng tôi. Thông điệp của họ là: Hãy sống đạo đức, hãy bảo vệ ngôi nhà của 
quý vị trước khi quá muộn.  

Chúng ta đang ở gần điểm đó; chúng ta đang sắp đến điểm vô phương 
cứu vãn. Đó là lý do tại sao ngay lúc này chúng ta phải không ngừng nỗ 
lực để phổ biến thông điệp giải pháp: lối dinh dưỡng thuần chay. Điều này 
sẽ mang lại sức mạnh vật chất để ngăn chặn hâm nóng toàn cầu, bởi vì 
giải pháp này có năng lực đạo đức và sức mạnh khoa học, cũng như “đồng 
thanh tương ứng” vậy. Chúng ta phải tôn trọng sự sống để có được sự sống. 

   Những Người Bạn Cao Thượng                                                                                                                                           
          Ở Các Thiên Hà Đang Mong Chờ 

Có bao nhiêu hành tinh không thuần chay thì cũng có bấy nhiêu hành 
tinh thuần chay. Nhiều đến mức không đếm xuể, không thể kể xiết. Chỉ 
riêng trong dải ngân hà của chúng ta cũng đã có vô số hành tinh như vậy 
rồi. Những hành tinh thuần chay này tiến bộ hơn chúng ta rất nhiều. Họ có 
dây đai du hành. Họ tân tiến đến mức chúng ta không bao giờ có thể mơ tới.  

Cư dân ở các xã hội này có thể dành nhiều thời gian vui hưởng các sinh 
hoạt giải trí, phát triển tài năng, sở thích, đồng thời khám phá những khả 
năng tiềm ẩn của họ. Cho nên, ở những xã hội như thế có rất nhiều phát 
minh tuyệt vời ra đời. Và rất nhiều điều kỳ diệu xảy ra, vì họ rất nhàn nhã, 
họ làm việc theo sở trường của mỗi người. Chưa từng có ai phải lo lắng về 
những thiếu thốn vật chất, nên cuộc sống của họ tràn đầy tự do và hạnh 
phúc. Như vậy không phải là tuyệt vời sao?

Tất cả những xã hội đó đều thuần chay, như tôi đã từng đề cập. Quan 
niệm sống của họ rất rõ ràng, vô vị kỷ, vô điều kiện và đầy trí tuệ. Tôi chưa 
từng thấy nền văn minh nào có trình độ phát triển cao, hạnh phúc và hỷ lạc 
mà lại không phải là một xã hội thuần chay.  

Ngoài ra, khi ngừng sát sinh, chúng ta sẽ kiến tạo một bầu không khí 
yêu thương, thiện lành, cởi mở hơn để những chúng sinh cao thượng khác 
trong thiên hà có thể hòa nhập hay giao tiếp với chúng ta.  

Nếu bằng cách nào đó, chúng ta may mắn được biết đến những hành 
tinh hay những chúng sinh phát triển này, thì niềm phúc lạc, an bình của 
cư dân trên hành tinh ấy sẽ khiến chúng ta khao khát được có mặt ở nơi đó, 
và chúng ta sẽ không còn quan tâm nhiều đến danh lợi và trách nhiệm ở 
thế gian này nữa. Chúng ta sẽ sẵn sàng rời bỏ thế giới này bất kỳ lúc nào có 
cơ hội để được đến với họ. Nhưng vì chúng ta chưa phát triển như họ – về 
mặt tâm linh, trí tuệ, tâm lý và đạo đức – một số chúng ta chưa được như 
họ, vì thế chúng ta không thể gần họ, cũng không thể hòa nhập với họ, và 
hành tinh của chúng ta cũng không thể sánh với những hành tinh đó.

Vì vậy họ đang tha thiết mong đợi chúng ta. Họ đã gửi cho chúng ta 
một thông điệp rằng chúng ta nên phát triển hơn để có thể theo kịp với 
toàn bộ thiên hà, và rằng họ luôn ở bên cạnh để giúp chúng ta nâng cao 
trình độ hiểu biết tâm linh, năng lực trí tuệ cũng như công nghệ của mình.
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Họ sẽ không áp đặt ý muốn của họ lên chúng ta. Họ đang chờ đợi, chờ 
đợi và chờ đợi; họ đợi cho đến khi chúng ta sẵn sàng. Chừng nào chúng ta 
chưa lựa chọn nếp sống phù hợp với những tiêu chuẩn cao đẹp của vũ trụ, 
chừng đó chúng ta còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự bình an nội tại 
và càng khó khăn hơn trong việc liên lạc với những chúng sinh khác trong 
vũ trụ. Chúng ta sẽ bị mất liên lạc với các cư dân ở những hành tinh lân 
cận. Vì thế, chúng ta không biết đến sự hiện hữu của họ.

Dẫu sao, việc thay đổi tất cả những điều này cũng không khó. Chúng 
ta chỉ cần quay về với Chân Ngã yêu thương nguyên thủy của mình, bởi vì 
chúng ta vốn là như vậy. Chúng ta là tình thương. Chúng ta là tâm thánh 
thiện. Chúng ta là lòng từ bi. Chúng ta là tất cả những gì tốt đẹp nhất trong 
vũ trụ. Chỉ vì chúng ta đã lãng quên mà thôi.  

III. Thực Hiện Giấc Mơ Thiên Đàng

Nếu 100% dân số thế giới ăn thuần chay ngay bây giờ, thì kết quả tốt 
đẹp của việc này sẽ được thấy trong vòng trên dưới 60 ngày – tức là 8 tuần. 
Trong vòng 8 tuần chúng ta sẽ thấy hiệu quả tức thì. Tất nhiên, quý vị cũng 
sẽ thấy ngay lập tức, gần như tức khắc. Nhưng để nhìn thấy toàn cảnh thì 
cần 8 tuần, chỉ 8 tuần ngắn ngủi thôi. 

Trong vòng 8 tuần, tất cả các thảm họa sẽ ngưng lại. Thiên Đàng được 
tạo dựng theo cách này. Quý vị nghĩ sao? Thiên Đàng từ đâu mà có? Thiên 
Đàng là nơi mà tất cả các chúng sinh đồng lòng hành động. Ý tôi không 
phải là hành động giống hệt nhau, mà là ở cùng một đẳng cấp từ bi, cùng 
một đẳng cấp yêu thương, cùng một đẳng cấp tâm linh và trình độ nhận 
thức, cùng một đẳng cấp cao thượng; đó chính là Thiên Đàng.  

Thiên Đàng thật sự sẽ xuống đây viếng thăm chúng ta nếu chúng ta 
tiến bước theo chuẩn mực của Thiên Đàng. Và nếu mọi người đều có thể 
nhận ra điều này và chập chững bước từng bước, thật ra chỉ cần một bước 
thôi, một bước đi vô cùng trọng đại quyết định vận mệnh của Địa Cầu, đó 
là bước chuyển sang lối sống thuần chay, thì cho dù chúng ta không mong 
cầu, tất cả những điều tốt đẹp khác cũng sẽ đến với chúng ta. Nếu chúng 
ta khoan dung với muôn loài thì chúng ta sẽ được đáp lại bằng sự khoan 
dung. Luật vũ trụ không bao giờ nhầm lẫn.  

Lực lượng xấu, phủ định, tàn sát sẽ chuyển hóa thành bầu từ trường  
nhân ái, hạnh phúc, thư thái và nhân từ cho tất cả mọi cư dân trên Địa 
Cầu, bao gồm cả loài vật, và dĩ nhiên, trước hết vẫn là con người.  

Và Địa Cầu nơi chúng ta sinh sống sẽ như thế nào? Địa Cầu sẽ lại trở 
thành Vườn Địa Đàng. Lập tức chúng ta sẽ có được hòa bình và nhận thức 
về sự bình đẳng giữa các quốc gia, giữa người với người và giữa con người 
với loài vật. Nhận thức này sẽ trở nên rõ ràng với chúng ta mà không cần 
giải thích. Con người bỗng nhiên hiểu rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng. 
Chúng ta và muôn loài đồng cư, chẳng hạn như loài vật, đều bình đẳng, rồi 
con người cũng sẽ tôn trọng cả cây cối nữa.  

Nếu chúng ta thay đổi để có một lối sống mang phẩm chất Thiên Đàng 
nhiều hơn thì trí huệ Thiên Đàng bên trong sẽ lại thức tỉnh, và rồi chúng 
ta sẽ có một danh sách dài vô tận những phát minh, những tiện nghi ngay 
trong tầm tay. Chúng ta sẽ có xe bay, ý tôi không phải chỉ giống như cách 
thức họ đang làm hiện nay, mà thuận tiện hơn nhiều. Chúng ta thậm chí 
có thể có cả dây đai du hành giống như những hành tinh khác. 

Hiểu biết về khoa học và công nghệ của chúng ta cũng sẽ vượt lên trên 
trình độ nhận thức của Địa Cầu. Bởi vì với bầu từ trường thăng hoa và từ 
bi, chúng ta thậm chí có thể giao tiếp với cư dân ở các tinh cầu tiến bộ hơn 
và cùng học tập, trao đổi kiến thức với họ.  

Mỗi quốc gia tự nhiên sẽ có đầy đủ tài nguyên và sẵn lòng trao đổi, 
giúp đỡ lẫn nhau. Có những hệ thống trao đổi không cần dùng đến tiền tệ, 
theo những gì tôi đã từng thấy ở những xã hội phát triển hơn trong vũ trụ, 
trên các tinh cầu khác. Vấn đề không phải ở hệ thống này hay hệ thống kia, 
mà chính con người, quan niệm sống, quan niệm xã hội của con người cần 
phải được thay đổi trước tiên. Một khi chúng ta thay đổi để trở nên đoàn 
kết hơn như một đại gia đình toàn cầu, gần gũi hơn và hòa đồng hơn, thì 
hệ thống trao đổi đó sẽ tự động trở thành hiện thực. 

Mọi người sẽ yêu thương và san sẻ cùng nhau: tình thương, sự quan 
tâm và của cải. Và rồi chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn, ít người bất 
hạnh hơn; số người vô gia cư, trẻ em bị đói khát và bệnh tật sẽ giảm thiểu 
hoặc không còn nữa. Loài vật sẽ được bảo vệ: không còn người ăn thịt, chỉ 
có những người ăn trường chay hoặc thuần chay.  

Hàng ngày, quý vị sẽ chào đón nhau với nụ cười trên môi, không còn 
sự tranh chấp trong công việc, không ai quấy rầy ai, còn lại chăng chỉ là 
tình thương yêu và tình bằng hữu. Trình độ tâm thức của Địa Cầu càng 
cao thì năng lực của tình thương và lòng nhân ái sẽ càng mạnh mẽ hơn.  
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Thuần chay toàn cầu là biểu hiện của sự phát triển 
lòng từ bi. Điều này sẽ nâng cao và hợp nhất các nền 
văn hóa, mang thanh bình đến cho con người cũng 
như loài vật. Sự an bình nội tại đến từ sự thay thế việc 
sát sinh bằng lòng tôn trọng mọi sự sống sẽ lan tỏa 
như một làn sóng khắp toàn cầu, nâng cao tâm thức 
nhân loại và kiến tạo một Thiên Đàng hài hòa trên 
Địa Cầu. Điều này sẽ dẫn dắt tất cả chúng ta vững 

bước vào một Thời Đại Hoàng Kim trường cửu.

Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Monaco, năm 2007
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1. Mực Nước Biển Dâng Cao và Những Ảnh Hưởng Toàn Cầu

Mực nước biển dâng cao không chỉ là nỗi lo của riêng những quốc đảo nhỏ. Có hơn 
70% dân số thế giới sống dọc theo các đồng bằng ven biển và 11 trong tổng số 15 thành phố 
lớn nhất trên thế giới thuộc khu vực cửa sông ven biển. Trong thế kỷ 20, mực nước biển đã 
dâng lên từ 10 đến 20 cm (4-8 inch).

Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) dự đoán rằng trong thế kỷ 21, mực 
nước biển sẽ dâng cao từ 9 đến 88 cm. Mức dâng cao khiêm tốn theo ước tính này cũng 
đủ để gây nên sự tàn phá thảm khốc. Lụt lội vùng ven biển cùng những thiệt hại do bão, 
xói mòn bờ biển, nhiễm mặn nguồn nước ngọt, lũ lụt ở các khu vực đầm lầy ven biển, cũng 
như ở các cồn nổi và sự gia tăng ngập mặn ở các cửa sông đều là hậu quả của mực nước biển 
dâng, dù chỉ ở mức độ thấp.

Một khả năng nguy hiểm có thể xảy ra là sự tan chảy của lớp băng đá ở Greenland. 
Theo IPCC: “Các mô hình dự đoán khí hậu cho thấy mức tăng nhiệt độ trong khu vực đảo 
Greenland có thể cao hơn từ một đến ba lần mức tăng trung bình toàn cầu. Các mô hình dự 
đoán sự biến động của lớp băng đá cho thấy nếu nhiệt độ khu vực này tăng thêm 3°C (5,4°F) 
và kéo dài suốt hàng thiên niên kỷ thì lớp băng đá ở Greenland chắc chắn sẽ tan chảy hoàn 
toàn, dẫn đến hậu quả là mực nước biển dâng lên khoảng 7 mét.” (Đánh giá lần thứ 3 của 
IPCC, Báo cáo tổng hợp, Tổng kết cho các nhà hoạch định chính sách.)

Với nguy cơ tan chảy của hai lớp băng đá ở Greenland và Tây Nam cực, thế giới có thể 
sẽ phải đối diện với tình trạng mực nước biển dâng lên tới 13 mét (43 bộ Anh), nếu chúng 
ta không kiểm soát nhanh chóng lượng khí thải nhà kính. Dù chỉ một phần nhỏ của mức 
tăng này cũng có thể gây thiệt hại lớn về sinh mạng và tài sản. Sau đây là những hậu quả có 
thể xảy ra, khi mực nước biển dâng cao:

• Tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ để khắc phục – nếu quý vị có khả năng chi trả. Một nghiên 
cứu gần đây ước tính phí tổn cho việc khắc phục, khi mực nước biển dâng lên dù chỉ 
1 mét ở Hoa Kỳ sẽ là 156 tỷ đô la Mỹ (3% tổng sản phẩm quốc dân).

• Với mực nước biển dâng cao dù chỉ một mét, một số quốc đảo, như Maldives, sẽ bị 
nhấn chìm. Đã có hai trong số những hải đảo thuộc Kiribati (một quốc đảo ở Thái 
Bình Dương) đã bị nhấn chìm dưới những lớp sóng bạc. Nếu tình trạng hâm nóng 
vẫn tiếp diễn theo xu hướng hiện nay, các thành phố như Luân Đôn, Bangkok, 
New York sẽ bị nhấn chìm dưới mực nước biển, khiến hàng triệu người phải di 
tản và gây thiệt hại to lớn về kinh tế.

• Nước biển dâng cao sẽ làm ô nhiễm nguồn nước ngọt cả trên bề mặt lẫn các mạch 
nước ngầm, khiến tình trạng khan hiếm nước ngọt trên thế giới ngày càng trở nên 
trầm trọng hơn. 

• Dân cư vùng nông thôn và đất nông nghiệp (đặc biệt là đất trồng lúa) tại một số 
vùng ven biển sẽ bị xóa sổ. (Nguồn: http://www.greenpeace.org/international/
campaigns/climate-change/impacts/sea_level_rise/)
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2. Thêm Nhiều Sông Băng Trên Toàn Cầu Bị Suy Giảm

• Khối băng tuyết ở dãy Sierra Nevada, Hoa Kỳ, nơi cung cấp nước tưới tiêu cho 
vùng thung lũng của trung tâm California, đồng thời là vựa rau và trái cây của 
thế giới, đã tan chảy sớm hơn vào mùa xuân, dự kiến sẽ suy giảm khoảng 30%-
70% vào cuối thế kỷ này. (Nguồn: Bộ Chương trình Tiện ích về Biến đổi Khí 
hậu ở Sierra, ấn bản lần thứ 2, Khối Liên minh Sierra Nevada, http://www.
sierranevadaalliance.org/programs/db/pics/1133215435_14399.f_pdf.pdf)

• Những vùng băng tuyết trên ngọn núi Kilimanjaro cao nhất châu Phi đã bị thu 
hẹp gần 80% trong thế kỷ qua, với mức giảm 33% chỉ từ năm 1989 đến năm 2000. 
(Nguồn: “Những ghi chép về lớp băng đá ở Kilimanjaro: Bằng chứng của nạn biến 
đổi khí hậu vào kỷ nguyên Holocene ở vùng nhiệt đới châu Phi”, Thompson LG, 
Mosley-Thompson E, Davis ME, Henderson KA, Brecher HH, Zagorodnov VS, 
Mashiotta TA, Lin PN, Mikhalenko VN, Hardy DR, Beer J. 2002, Science, số 298: 
trang 589–593, http://bprc.osu.edu/Icecore/589.pdf)

• Hâm nóng toàn cầu làm cho các dòng sông băng ở Trung Quốc bị thu hẹp khoảng 
7% mỗi năm, điều này có thể gây ra những ảnh hưởng tàn khốc cho 300 triệu 
người hiện đang sống phụ thuộc vào nguồn nước từ các dòng sông băng này. 
(Nguồn: “Nóc nhà băng đá của thế giới đang biến thành hoang mạc”, Geoffrey 
Lean, ngày 8 tháng 5 năm 2006, The Independent, http://www.countercurrents.
org/cc-lean080506.htm)

• Từ thập niên 1930, các lưu vực sông băng thuộc dãy núi miền Trung Á đã bị thu hẹp 
35%-50% và hàng trăm sông băng nhỏ đã biến mất. (Nguồn: “Những đám mây nâu 
trong khí quyển: Báo cáo đánh giá khu vực châu Á năm 2008 của UNEP”, http://
www.unep.org/pdf/ABCSummaryFinal.pdf)

3. Những Tình Trạng Thời Tiết Khắc Nghiệt Trên Toàn Cầu 

Năm 2010 được ghi nhận là năm nóng nhất từ trước đến nay:

Theo các nhà khoa học nghiên cứu về khí hậu tại Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển 
Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), năm 2010 được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử.  

Nhiệt độ tháng 7 được ghi nhận là đạt mức cao thứ nhì trong lịch sử, còn tháng 3, 
tháng 4, tháng 5 và tháng 6 là những tháng đạt kỷ lục nóng nhất.  

Tháng 6 năm 2010, David Easterling, thuộc Trung tâm Dữ liệu Khí hậu Quốc gia của 
NOAA, cũng đã ghi nhận phát hiện bất thường của ông rằng đất đai trên khắp toàn cầu đã ấm lên.  

Hơn nữa, 17 quốc gia, chiếm 19% tổng diện tích lục địa của Địa Cầu và bao gồm cả 
những quốc gia phía Bắc như Phần Lan, Nga, đã lập kỷ lục mới về mức độ nóng nhất.  

Đây là khu vực bề mặt rộng lớn nhất trên Địa Cầu đã phải trải qua nhiệt độ cao kỷ lục 
như vậy trong cùng một năm. Từ những con số báo động này, Tiến sĩ Mark Serreze, Giám 
đốc Trung tâm Dữ liệu Băng tuyết Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết: “Điểm mấu chốt của vấn đề 
là tình trạng hâm nóng toàn cầu vẫn chưa dừng lại.” 

Kevin Trenberth, trưởng ban phân tích khí hậu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển 
Quốc gia Hoa Kỳ (NCAR), đã cảnh báo thêm rằng trong những điều kiện như vậy, chúng ta 
nên đề phòng sự gia tăng của những cơn bão nhiệt đới. Ông nói: “Lần gần đây nhất thời tiết 
nóng như vậy là khi chúng ta hứng chịu mùa bão phá kỷ lục dẫn đến hai cơn bão Katrina 

và Rita; bão nhiều đến mức chúng ta không còn ký tự (trong bảng chữ cái) để đặt tên. Nhiệt 
độ ở Đại Tây Dương năm nay cao hơn năm 2005.”

(Nguồn: http://solveclimate.com/blog/20100816/most-ever-
heat-record-temperatures-19-percent-earths-surface)

Nga

Năm 2010, chỉ trong tháng 7, thời tiết nóng cực độ ở Nga đã khiến 14.340 người tại 
Moscow thiệt mạng. Sức nóng cũng gây ra những tình trạng hạn hán trầm trọng nhất trong 
nửa thế kỷ qua ở phần lãnh thổ thuộc châu Âu của nước Nga, buộc chính quyền Nga phải 
tạm ngưng xuất khẩu lúa mì. Hầu hết phần lãnh thổ này phải đối mặt với nguy cơ xảy ra 
hỏa hoạn rất lớn.

(Nguồn: http://climateprogress.org/2010/08/07/
russian-heat-wave-drought-soil-moisture-wheat)

Hoa Kỳ

Đầu năm 2010, bang Florida gặp phải tình trạng băng tuyết khắc nghiệt. Sau đó lại 
phải đối mặt với mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận trong vùng.

Úc

Từ tháng 5 đến tháng 10, miền Bắc nước Úc trở nên ẩm ướt nhất từ trước tới nay, trong 
khi khu vực phía Tây Nam lại được ghi nhận là khô hạn nhất.

Nam Mỹ

Tình trạng khô hạn khiến mực nước ở nhiều khu vực sông Amazon suy giảm tới mức 
thấp nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.

(Nguồn: http://seattletimes.nwsource.com/html/
businesstechnology/2013716921_apyescidisastrousyear.html)

4. Các Thảm Họa Cháy Rừng Nghiêm Trọng

Úc

Miền Đông nước Úc đã phải chống chọi với nạn cháy rừng và lũ lụt nhiều hơn, trong 
khi miền Nam phải đối mặt với cái nóng khắc nghiệt và miền Bắc phải hứng chịu những 
trận mưa lớn với nguy cơ nước lũ dâng cao. Một đợt nóng có một không hai của thế kỷ đã 
được dự báo là sẽ gia tăng cường độ trong suốt những ngày cuối tuần, với nhiệt độ cao và 
gió hanh, gây ra những trận cháy rừng thảm khốc nhất trong suốt 25 năm qua.  

(Nguồn: http://www.google.com/hostednews/afp/
article/ALeqM5gyUztdckUqzd_SFg9jClfRmHlWEg)

http://www.countercurrents.org/cc-lean080506.htm
http://solveclimate.com/blog/20100816/most-ever-heat-record-temperatures-19-percent-earths-surface
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gyUztdckUqzd_SFg9jClfRmHlWEg
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Nga

Tháng 8 năm 2010, nạn cháy rừng và nổ than bùn ở Nga đã vượt ngoài tầm kiểm soát, 
tiếp tục hoành hành trên một phần rộng lớn lãnh thổ châu Âu của nước Nga. Bảy khu vực 
trong nước đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tổng cộng có 520 vụ cháy rừng đã bùng phát 
trên khắp nước Nga với tổng diện tích lên đến 188.525 hecta (465.000 mẫu Anh). Gần 
650.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi. 

(Nguồn: http://online.wsj.com/article/SB10001424052
748704017904575408833952872038.html)

5. Các Thảm Họa Lũ Lụt Nghiêm Trọng Trên Toàn Cầu 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong tháng 9 năm 2010, chỉ riêng lũ lụt đã 
làm thiệt mạng hơn 6.300 người ở 59 quốc gia.  

Theo Tập đoàn Dịch vụ Tái bảo hiểm và Tài chính Thụy Sĩ (Swiss Re), 
tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2010, đã có gần 260.000 người bị thiệt 
mạng vì các thảm họa thiên nhiên xảy ra trong năm.

(Nguồn: http://seattletimes.nwsource.com/html/
businesstechnology/2013716921_apyescidisastrousyear.html)

Trung Quốc

Trong năm 2010, nhiều vùng rộng lớn của Trung Quốc đã phải hứng chịu những đợt 
mưa mùa hè, gây ra những trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong thập niên qua, dẫn tới vô số 
vụ sạt lở đất thảm khốc và làm cho mực nước ở nhiều con sông lớn dâng lên đến mức nguy 
hiểm. 1,4 triệu ngôi nhà đã bị lũ lụt tàn phá, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên đến 275 tỷ 
Nhân dân tệ (41 tỷ đô la Mỹ).  

Miền Đông Bắc Trung Quốc là khu vực bị tàn phá nặng nề nhất, toàn bộ các thị trấn 
đều bị ngập lụt, và mực nước ở các con sông tiếp giáp Bắc Hàn Quốc đã dâng lên đến mức 
báo động, gây lo ngại về tình trạng ngập úng ở cả hai quốc gia.  

(Nguồn: http://www.google.com/hostednews/afp/article/
ALeqM5juX85JVgP2tsnqUSZxNgLuXejxDw)

Pakistan

Những cơn mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa kéo theo các trận lụt ở Pakistan vào 
tháng 7 năm 2010. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng và trên một triệu ngôi nhà bị phá hủy. 
Ước tính có 20 triệu người bị thương hoặc mất nhà cửa.  

(Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Pakistan_floods)

Úc

Tháng 1 năm 2011, Queensland, Úc đã hứng chịu một cơn lũ khổng lồ, được mô tả như 
một thảm họa ở “mức Thánh Kinh”. Hơn 20 thành phố đã bị tàn phá khi cơn lũ quét ngang 
qua một vùng rộng lớn hơn cả nước Pháp và Đức. Cơn khủng hoảng tiếp tục bùng nổ với 
mùa xuân ẩm ướt nhất từng được ghi nhận ở Úc. Ít nhất sáu hệ thống sông ngòi chảy qua 

Queensland đã phá vỡ các bờ đê của thành phố. Cơn lũ ảnh hưởng đến 200.000 người và 
khiến nhiều người phải di tản. Chi phí khôi phục thiệt hại lên đến hàng tỷ đô la Úc.

(Nguồn: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12102126)

6. Các Thảm Họa Động Đất Nghiêm Trọng Trên Toàn Cầu

Trung Quốc

• Một trận động đất 8 độ Richter vào tháng 5 năm 2008 ở tỉnh Tứ Xuyên đã tàn phá 
một vùng rộng lớn thuộc miền Tây Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 87.000 người 
bị thiệt mạng hay mất tích.  

• Tháng 8 năm 2009, một trận động đất 6,2 độ Richter đã làm thành phố Golmud 
rung chuyển, gây sạt lở đất và làm khoảng 30 ngôi nhà bị sập đổ.

• Vào tháng 4 năm 2010, ở miền Tây Trung Quốc, một trận động đất 6,9 độ Richter 
đã làm ít nhất 589 người bị thiệt mạng và hơn 10.000 người bị thương.

(Nguồn:  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/
china/7588401/China-earthquake-kills-hundreds.html)

Băng đảo và các quốc gia khác

Núi lửa phun trào đã khiến đường hàng không châu Âu bị tê liệt trong nhiều ngày, làm 
đình trệ hành trình của hơn bảy triệu người. Những vụ phun trào núi lửa khác ở Congo, 
Guatemala, Ecuador, Philippines và Indonesia đã khiến dân chúng phải tháo chạy tìm nơi 
trú ẩn. Đó là tai họa xảy ra sau trận lũ lụt, sạt lở đất và động đất đã làm hàng trăm người 
thiệt mạng vào đầu năm 2010.

Indonesia

Vào tháng 10, chỉ trong vòng 24 giờ mà Indonesia đã phải hứng chịu liên tiếp ba thảm 
họa của trận khủng hoảng lục địa: một cơn động đất có cường độ khốc liệt 7,7 độ Richter, 
một trận sóng thần đã lấy đi sinh mạng của hơn 500 người và một trận phun trào núi lửa đã 
khiến hơn 390.000 người phải di tản.

(Nguồn: http://seattletimes.nwsource.com/html/
businesstechnology/2013716921_apyescidisastrousyear.html)

Khắp Thế Giới 

Đầu tháng 1 năm 2010, ba trận động đất mạnh đã làm quần đảo Solomon rung 
chuyển, chỉ vài tuần sau đó một trận động đất 7 độ Richter đã san bằng một phần của đảo 
Haiti, khiến hơn 1 triệu người mất nhà cửa, trên 230.000 người bị thiệt mạng và 300.000 
người bị thương. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng bị rung chuyển. Sau đó Chi-lê phải hứng 
chịu trận động đất 8,8 độ Richter, một trong những trận động đất mạnh nhất từng được ghi 
nhận. Nhiều cơn dư chấn xảy ra tiếp theo tại Nhật Bản, Mexico, Sumatra và gần đây nhất 
là ở miền Tây Trung Quốc. Vào tháng 4 năm 2010, tổng số người thiệt mạng do những 
trận thiên tai này lên đến khoảng 250.000 người. (Nguồn: http://www.businessweek.com/
news/2010-04-15/killer-quakes-on-rise-with-cities-on-fault-lines-roger-bilham.html)

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704017904575408833952872038.html
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5juX85JVgP2tsnqUSZxNgLuXejxDw
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5juX85JVgP2tsnqUSZxNgLuXejxDw
http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Pakistan_floods
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7. Nạn Thiếu Lương Thực Trên Thế Giới

Thời tiết bất thường đe dọa sự ổn định của nguồn cung cấp lương thực:  

Vào thứ ba, ngày 7 tháng 9 năm 2010, Viện Quản lý Nước Quốc tế có trụ sở tại Sri 
Lanka (IWMI) đã đưa ra một bản báo cáo trước cuộc họp quốc tế của các nhà khoa học tại 
Tuần lễ Nước Thế giới, tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển. Với lời cảnh báo rằng biến đổi khí 
hậu đang gây ra nhiều cơn mưa bất thường hơn, bản báo cáo nhấn mạnh rằng những cơn 
mưa thất thường, cũng như lượng mưa hay thay đổi gây ra những ảnh hưởng ngày càng rõ 
rệt đến an toàn thực phẩm và sự tăng trưởng kinh tế.

Điều này một phần là vì trên thực tế, gần 66% vụ mùa ở châu Á phụ thuộc vào nước mưa, 
thay vì chủ động dẫn nước tưới tiêu, trong khi ở châu Phi thì toàn bộ 94% vụ mùa đều phụ thuộc 
vào nước mưa. Đề cập đến những ví dụ gần đây về điều kiện thời tiết khô hạn, khắc nghiệt dẫn 
đến nhiều vụ cháy rừng tàn khốc ở Nga vào mùa hè năm 2010 và những trận lụt thảm khốc ở 
Pakistan, ngài Sunita Narain, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Môi trường của Ấn Độ (CSE), 
phát biểu: “Chúng ta đang tiến đến thời điểm có nhiều nước hơn, nhiều mưa hơn, nhưng lượng 
mưa cũng biến động nhiều hơn, chính vì thế mà hạn hán và lũ lụt xảy ra liên tiếp.” 

(Nguồn: http://www.france24.com/en/20100907-
erratic-global-weather-threatens-food-security)

8. Hâm Nóng Toàn Cầu: Hướng Dẫn Theo Từng Nấc Tăng Nhiệt Độ

Nếu tình trạng hâm nóng toàn cầu tiếp tục diễn biến như tốc độ hiện nay, chúng ta 
có thể sẽ phải đối diện với sự tuyệt chủng. Vậy chính xác điều gì sẽ xảy ra khi Địa Cầu 
nóng lên? Sau đây là hướng dẫn theo từng nấc tăng nhiệt độ, trích từ bài viết “Sáu độ: 
Tương lai của chúng ta trên một Địa Cầu nóng hơn” của Mark Lynas, đăng trong National 
Geographic, ngày 22 tháng 1 năm 2008 (Lynus, M, 2007).

Tăng 1ºC  

Biển không còn băng sẽ hấp thụ nhiều nhiệt hơn, do đó đẩy nhanh tiến trình hâm 
nóng toàn cầu; một phần ba bề mặt Trái Đất sẽ không còn nước ngọt; các bờ biển 
thấp sẽ bị ngập lụt. 
Cơ hội để tránh tăng 1 độ hâm nóng toàn cầu là không có.

Tăng 2ºC  

Người dân châu Âu chết vì say nắng; rừng bị thiêu cháy; do áp lực của sức nóng, 
cây cối bắt đầu thải ra thay vì hấp thụ khí cacbonic; một phần ba chủng loại sinh 
vật đối diện với nguy cơ tuyệt chủng.
Cơ hội để tránh tăng 2 độ hâm nóng toàn cầu là 93%, nhưng chỉ với điều kiện 
chúng ta cắt giảm được 60% khí thải nhà kính trong vòng 10 năm tới.  

Tăng 3ºC  

Khí cacbonic thải ra từ thực vật và các loại đất đẩy nhanh tiến trình hâm nóng 
toàn cầu; rừng mưa Amazon không còn sự sống; những cơn bão cường độ mạnh 
sẽ tấn công những thành phố ven biển; nạn đói lan tràn khắp châu Phi.

Cơ hội để tránh tăng 3 độ hâm nóng toàn cầu là rất mong manh, nếu nhiệt độ đã 
tăng 2 độ, làm bùng phát chu trình phản hồi cacbon từ các loại đất và cây trồng.   

Tăng 4ºC  

Sự tan chảy nhanh chóng của lớp băng vĩnh cửu khiến tình trạng hâm nóng toàn 
cầu không thể dừng lại; nhiều vùng của nước Anh trở thành nơi không thể sinh 
sống do lũ lụt nghiêm trọng; vùng Địa Trung Hải sẽ bị bỏ hoang.
Cơ hội để tránh tăng 4 độ hâm nóng toàn cầu là rất mong manh, nếu nhiệt độ đã 
tăng 3 độ và lớp băng vĩnh cửu bị kích thích tan chảy vượt ngoài tầm kiểm soát.  

Tăng 5ºC  

Khí mêtan thoát ra từ đáy đại dương làm gia tăng tình trạng hâm nóng toàn cầu; 
băng tan ở cả hai địa cực; loài người sẽ phải di trú để tìm lương thực và cố gắng 
sống trong vô vọng, giống như các loài thú sống xa đất liền. 
Cơ hội để tránh tăng 5 độ hâm nóng toàn cầu là rất mong manh, nếu nhiệt độ đã 
tăng 4 độ và khí mêtan bị nén giữ dưới đáy đại dương được giải phóng.  

Tăng 6ºC  

Sự sống trên Địa Cầu kết thúc bởi những cơn bão hủy diệt, những trận lụt chớp 
nhoáng; khí hyđro sunfua và các quả cầu lửa mêtan di chuyển khắp toàn cầu với 
sức tàn phá của bom nguyên tử; chỉ loài nấm là còn khả năng sống sót. 
Cơ hội để tránh tăng 6 độ hâm nóng toàn cầu là hoàn toàn không có, nếu nhiệt độ 
đã tăng quá 5 độ, khi đó tất cả những tác động phản hồi sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

9. Ô Nhiễm Từ Chất Thải Chăn Nuôi

Hoa Kỳ 
• Khoảng 13% các giếng nước ngọt nội địa ở miền Trung Tây bị nhiễm nitrat với 

nồng độ nguy hiểm. Những chất nitrat này có nguồn gốc từ phân gia súc và phân 
bón hóa học bị tràn ra hay rò rỉ từ các hồ chứa.

• Năm 2001, Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ (EPA) đã buộc 5 trại nuôi heo phải 
cung cấp nước đóng chai cho người dân địa phương, vì những hoạt động của nông 
trại đã làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của địa phương này.  

• Một nghiên cứu vào năm 1997 cho thấy 82% hoạt động chăn nuôi gia súc đã sản 
sinh ra lượng khí nitơ vượt quá khả năng hấp thụ của đất và 64% hoạt động chăn 
nuôi thải ra lượng phốtpho vượt mức cho phép.  

• Một báo cáo gần đây của Quỹ tài trợ Vịnh Chesapeake xác định rằng phân gà là 
chất gây ô nhiễm chủ yếu trong vịnh này.

(Nguồn: http://www.hsus.org/farm/resources/pubs/gve/for_the_environment.html)

10. Phẩm Chất Cao Thượng (NQ) Của Loài Vật và Con Người

“Qua thiền định, tôi đã thấy được rằng Phẩm chất Cao thượng (NQ) của những loài 
khác nhau có thể tính được bằng tỷ lệ phần trăm. Điều này chứng tỏ loài vật là hiện thân 
của phẩm chất tình thương và tâm vô vị kỷ.  

http://www.france24.com/en/20100907-erratic-global-weather-threatens-food-security
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Ví dụ chó và heo, mỗi loài có chỉ số NQ ấn tượng là 30%. Bò có NQ là 40%. Ngược lại 
những loài thú có xu hướng bạo lực hoặc ăn thịt nhiều hơn, thì có NQ thấp hơn. Ví dụ sư 
tử có NQ là 3% và cọp là 4%.

Và đối với con người, trong khi một số chúng ta – quý vị biết đấy, đây là phân tích tổng 
quát – một vài người trong số chúng ta có chỉ số NQ là 10%, và cũng nhiều người trong số 
chúng ta chỉ có 3% Phẩm chất Cao thượng. Con người chúng ta có thể học từ những ví dụ 
về Phẩm chất Cao thượng này của các bạn thú đồng cư.” — Thanh Hải Vô Thượng Sư

Phẩm Chất Tình Thương (LQ) Của Loài Vật và Con Người 

“Đây là phẩm chất tình thương, vô điều kiện, vượt trên cả tình phu thê, tình mẫu tử, đó 
là tình thương mà chúng ta dành cho tất cả mọi chúng sinh. Chúng ta sẵn sàng hy sinh và giúp 
đỡ, cho dù đó là ân nhân, người lạ hay kẻ thù.”  —Thanh Hải Vô Thượng Sư

Dưới đây là chỉ số Phẩm chất Tình thương (LQ) của một số loài đại diện và của con 
người mà Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chia sẻ từ hiểu biết tâm linh uyên thâm của Ngài:  

•  Thú nuôi trong nhà:  80% đến 300%
Chó 110% Heo 120%
Gà 90% Trâu 110%
Ngựa 180%

•  Các loài hoang dã:  20% đến 300%
Khỉ hoang 100%  Gấu 110%
Voi 100% Cá voi 300%
Bò 300% Cá heo 110%
Cọp 20% Sư tử 21%

•  Con người:  Trung bình là 20%
Chỉ số cao nhất trên Địa Cầu: 90% 
Chỉ số thấp nhất trên Địa Cầu: 5%

•     Các bậc Thánh nhân hoặc nhà hiền triết: Hàng nghìn phần trăm và họ không            
phải là người phàm!

“Cả NQ và LQ đều quan trọng, trong khi IQ có thể quan trọng, có thể không! Chúng 
ta nên trau giồi LQ. Nhân loại nên suy ngẫm lại về cách chúng ta sử dụng thời gian quý báu 
(ngắn ngủi) của mình trên Địa Cầu này.”  — Thanh Hải Vô Thượng Sư
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tháng 8 năm 2009, http://www.SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/372.

56. Lễ ra mắt sách Những Chú Chó Trong Đời Tôi và Loài Hoang Dã Cao Quý, ấn bản tiếng 
Âu Lạc (Việt Nam), Nonthaburi, Thái Lan, ngày 15 tháng 8 năm 2009, http://www.
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/386.

57. Những bí ẩn về Kim tinh, hội thảo truyền hình với ban làm việc Truyền Hình Vô Thượng 
Sư tại Los Angles, Hoa Kỳ, ngày 29 tháng 8 năm 2009, http://www.SupremeMasterTV.
com/bbs/tb.php/bmd/636.

58. Hâm nóng toàn cầu: Vâng, có một giải pháp!, hội thảo quốc tế tại Lima, Peru, ngày 12 
tháng 9 năm 2009, http://www.SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/387.

59. Lễ ra mắt sách Những Chú Chó Trong Đời Tôi, ấn bản tiếng Tây Ban Nha, Lima, Peru, 
ngày 12 tháng 9 năm 2009, http://www.SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/400.

60. Sức khỏe trẻ em và Địa Cầu bền vững, hội thảo quốc tế tại đảo Jeju, Nam Hàn, ngày 21 
tháng 9 năm 2009, http://www.SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/379.

61. Hợp nhất toàn cầu: Cùng nhau cứu sinh mạng, hội thảo quốc tế tại Hồng Kông, Trung Hoa, 
ngày 3 tháng 10 năm 2009, http://www.SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/383.

62. Bảo vệ ngôi nhà của chúng ta bằng Tình Thương, hội thảo quốc tế tại Đài Trung, 
Formosa (Đài Loan), ngày 11 tháng 10 năm 2009, http://www.SupremeMasterTV.
com/bbs/tb.php/wow/388.

63. Lễ ra mắt sách Loài Hoang Dã Cao Quý (ấn bản tiếng Đức và tiếng Pháp), Những Chú 
Chó Trong Đời Tôi (ấn bản tiếng Ba Lan) tại Frankfurt, Đức, ngày 18 tháng 10 năm 
2009, http://www.SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/390.

64. Thuần chay hữu cơ cho thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu, 
hội thảo quốc tế tại Jakarta, Indonesia, ngày 22 tháng 10 năm 2009, http://www.
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/393.

65. Nhân loại thăng tiến nhanh vào Thời Đại Hoàng Kim, hội thảo quốc tế tại Washington 
DC, Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 11 năm 2009, http://www.SupremeMasterTV.com/bbs/
tb.php/wow/397.

66. Thông điệp qua băng thu hình của Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi đến Hiệp hội Chánh 
án Mexico Ủng hộ Công bằng Môi sinh và bài phỏng vấn của Country Focus trên Đài 
Phát thanh BBC Wales, ngày 12 tháng 11 năm 2009, http://www.SupremeMasterTV.
com/bbs/tb.php/wow/403.

67. SOS – Hành động nhanh để ngăn hâm nóng toàn cầu, hội thảo quốc tế tại Orizaba, 
Veracruz, Mexico, ngày 16 tháng 11 năm 2009, http://www.SupremeMasterTV.com/
bbs/tb.php/wow/411.

68. Bài phỏng vấn Thanh Hải Vô Thượng Sư của tờ Irish Dog Journal, ngày 16 tháng 12 
năm 2009, http://www.SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/406.

69. Tình thương phi thường và trí huệ vô biên của một vị Minh Sư tại thế, hội thảo truyền 
hình với ban làm việc Truyền Hình Vô Thượng Sư tại Los Angles, Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 
8 năm 2010.

Nguồn Tư Liệu Bổ Sung

Những Bộ Phim Cùng Chủ Đề

• Ngôi Nhà (Home) năm 2009  
 Bộ phim tài liệu do Yann Arthus-Bertrand thực hiện bao gồm hầu hết các bức ảnh chụp 

trên không tại những nơi khác nhau trên Trái Đất. Bộ phim cho thấy sự đa dạng của 
sự sống trên Địa Cầu và cách nhân loại đang đe dọa sự cân bằng sinh thái. http://www.
home-2009.com/us/index.html (cũng có trên Youtube)

• Sự Thật Về Thịt (Meat the Truth) năm 2007
 Được sản xuất bởi Ban Khoa học của Đảng vì Thú vật, còn được gọi là Quỹ Nicolaas G. 

Pierson, bộ phim này tiết lộ nguyên nhân chính gây nên biến đổi khí hậu là ngành chăn 
nuôi gia súc lấy thịt và sữa, tạo ra khí thải nhà kính nhiều hơn tất cả các phương tiện 
giao thông trên thế giới gộp lại. Xuất hiện trong phim là những diễn viên, nhà văn và nhà 
chính trị nổi tiếng của Hà Lan, những người đã chia sẻ quan điểm của mình về lối dinh 
dưỡng thuần chay. Những dữ liệu khoa học của Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc 
cũng được trình chiếu trong phim. www.partijvoordedieren.nl (tiếng Hà Lan), http://
www.godsdirectcontact.org.tw/eng/news/194/vg_34.htm

• Sự Thật Mất Lòng (An Inconvenient Truth) năm 2006 
 Trong cuốn phim tài liệu đoạt giải Hàn lâm của Hoa Kỳ này, cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ, 

ngài Al Gore, thông báo cho công chúng biết rằng hâm nóng toàn cầu là một hiểm họa có 
thật và đang xảy ra. Dựa trên nghiên cứu mũi nhọn của các nhà khoa học hàng đầu thế 
giới, bộ phim mô tả vì sao những hoạt động của con người trong thế kỷ qua có thể đưa đến 
sự hủy diệt ngôi nhà Địa Cầu của chúng ta. Và chúng ta còn rất ít thời giờ để đảo ngược 
chiều hướng hủy hoại này nhằm ngăn chặn những thảm họa khủng khiếp chưa từng có 
trên toàn cầu như thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh và những đợt khí nóng. 
Bộ phim là lời kêu gọi tất cả chúng ta phải hành động và thực hiện trách nhiệm của mình.  

• Sự Cân Bằng Tinh Tế: Sự Thật (A Delicate Balance: the Truth) năm 2007   
 Bộ phim này tiến xa hơn so với Sự Thật Mất Lòng của cựu Phó Tổng thống Al Gore qua 

việc nhận định rằng hy vọng duy nhất cho Địa Cầu là con người phải từ bỏ các sản phẩm 
thịt và sữa. http://www.adelicatebalance.com.au/

• Giờ Thứ 11 (The 11th Hour) năm 2007
 Bộ phim tài liệu do Leonardo DiCaprio thực hiện, sản xuất và thuyết minh, mô tả trạng 

thái tự nhiên của môi trường và thông tin cho khán giả biết rằng lúc này là thời điểm 
cuối cùng mà chúng ta còn có thể xoay chuyển tình thế. Bộ phim mang đến niềm hy 
vọng và đưa ra những giải pháp khả thi nhằm giải quyết các vấn đề môi trường bằng 
cách kêu gọi hành động phục hồi để định hình và suy nghĩ lại về hoạt động toàn cầu 
của con người thông qua công nghệ, trách nhiệm xã hội và bảo tồn thiên nhiên. http://
wwws.warnerbros.co.uk/11thhour, http://www.imdb.com/title/tt049293

• Chúng Sinh Địa Cầu (Earthlings) năm 2005
 Trong bộ phim này, Joaquin Phoenix – người được đề cử giải Hàn Lâm – mô tả sự phụ 

thuộc của con người vào loài vật về nhu cầu thực phẩm, giải trí, trang phục và nghiên cứu. 
Ngoài ra bộ phim cũng trình chiếu những hình ảnh nói lên cách cư xử hoàn toàn thiếu tôn 
trọng của chúng ta đối với loài vật. Qua việc nghiên cứu và tìm hiểu tường tận các cửa hàng 
kinh doanh thú nuôi, trại chó con, trại thú, nông trại chăn nuôi, ngành công nghiệp giải 
trí, ngành kinh doanh da và lông thú, thể thao, y học cũng như khoa học, Chúng Sinh Địa 
Cầu đã ghi lại những hoạt động hàng ngày của một số công ty lớn nhất thế giới mà nguồn 
lợi nhuận chủ yếu đến từ thú vật. http://veg-tv.info/Earthlings (cũng có trên Youtube)
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Từ Khủng Hoảng Đến Hòa Bình: Thuần Chay Hữu Cơ Là Giải Đáp

• Nuốt Chửng Địa Cầu (Devour the Earth) năm 1995 
 Bộ phim tài liệu cô đọng, súc tích này được sản xuất bởi Hội Trường chay Vương quốc 

Anh và Liên minh Trường chay Châu Âu, được thuyết minh bởi ca sĩ Paul McCartney 
– cựu thành viên ban nhạc Beatles và là danh nhân trường chay nổi tiếng thế giới. Bộ 
phim cũng được mở đầu bằng bài phát biểu của cựu Tổng thống Slovenia, Tiến sĩ Janez 
Drnovsek. Nuốt Chửng Địa Cầu minh họa rõ nét những hậu quả đối với môi trường 
do các hoạt động của con người gây ra và những ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng 
thịt đối với Địa Cầu xinh đẹp, đáng trân quý của chúng ta. http://www.youtube.com/
watch?v=x420RF9AVk8 (cũng có trên Youtube)

• Các bộ phim trên trang mạng Goveg.com:  
 Xin nhấp vào dòng chữ “Meet Your Meat” để xem các đoạn phim liên quan.

Những Trang Mạng Cùng Chủ Đề

SUPREMEMASTERTV.COM 
Trình chiếu các chương trình đặc sắc về lối sống thuần chay hữu cơ xanh, lành mạnh, nhân 
ái và chủ đề hâm nóng toàn cầu. Những chương trình được phát sóng bao gồm các buổi hội 
thảo trực tuyến về biến đổi khí hậu, các bài phỏng vấn với những nhân vật đoạt giải Nobel, 
các nhà khoa học của NASA, các nhà lãnh đạo chính phủ và các chuyên gia môi trường.
VEGSOURCE.COM
Nguồn tài liệu phong phú cung cấp công thức nấu ăn thuần chay, phim ảnh, bài viết và sách 
liên quan nói về chủ đề thuần chay cũng như các chủ đề về phúc lợi thú vật.
IVU.ORG 
Hội Trường chay/Thuần chay Thế giới. Vận động lối sống thuần chay trên toàn thế giới từ 
năm 1908.  
WORLDPRESERVATIONFOUNDATION.ORG 
Tài liệu và hướng dẫn để khuyến khích các cá nhân, giới truyền thông, chính phủ và những tổ 
chức khác ban hành các điều luật và chính sách dẫn đến việc giảm tiêu thụ các sản phẩm động vật.
MERCYFORANIMALS.ORG 
Trang mạng chính thức của tổ chức Đối xử Nhân đạo với Thú vật (MFA), cung cấp thông tin 
về các vấn đề liên quan đến quyền thú vật, cửa hàng trực tuyến và nhiều chuyên mục khác.
CHOOSEVEG.COM 
Ấn bản trực tuyến của cuốn cẩm nang này do MFA biên soạn, cung cấp các công thức nấu 
ăn thuần chay, băng thu hình, mẹo vặt và nhiều chuyên mục khác.  
EGGCRUELTY.COM 
Phim, ảnh và các thông tin điều tra bí mật của MFA về cách đối xử tàn bạo với thú vật tại trại 
sản xuất trứng ở tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ.  
VEGGUIDE.ORG 
Sách hướng dẫn căn bản về nhà hàng cũng như cách mua sắm cho người ăn trường chay 
và thuần chay.  
GOVEG.COM 
Nguồn tài liệu cho những nhà hoạt động phong trào thuần chay, các bài viết, hàng trăm 
công thức nấu ăn thuần chay và nhiều chuyên mục khác.  
VEGANHEALTH.ORG 
Thông tin về lối sống thuần chay lành mạnh.  
VIVA.ORG.UK 
Qua những chiến dịch vận động, nghiên cứu, việc phơi bày những sự thật bị che giấu và 
hoạt động trình chiếu hiệu quả trên các phương tiện truyền thông, Viva! mang sự thật về 
ngành chăn nuôi hiện đại đến tận nhà công chúng.

 Giới Thiệu Ấn Phẩm
Để thăng hoa tâm thức và mang nguồn cảm hứng đến với cuộc sống hàng ngày của 

chúng ta, một bộ sưu tập giáo lý phong phú của Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được phát 
hành dưới nhiều hình thức như sách, MP3, DVD và MP4.

Bên cạnh những kinh sách và băng đĩa đã phát hành, giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng 
Sư cũng có thể được truy cập nhanh chóng và miễn phí trên mạng Internet. Ví dụ, một 
vài trang mạng có đăng tải Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư mới xuất bản (xin xem mục 
“Mạng Lưới Quán Âm” bên dưới). Những ấn phẩm trực tuyến đặc sắc khác bao gồm thi 
ca và lời pháp cam lồ giàu ý nghĩa, cũng như những bài thuyết giảng dưới dạng tập tin thu 
âm và thu hình.  

Những Bài Thuyết Giảng Tâm Linh  
Của Thanh Hải Vô Thượng Sư

Đọc một quyển sách của Thanh Hải Vô Thượng Sư vào giữa một ngày bận rộn, chúng 
ta cảm thấy như gặp được vị cứu tinh của cuộc đời, vì những lời thuyết giảng dễ hiểu của 
Ngài gợi nhắc chúng ta về Chân Ngã của mình. Dù là đọc các bài giảng tâm linh trong bộ Bí 
Quyết Tức Khắc Khai Ngộ hay thưởng thức những vần thơ chan hòa tình yêu thương trong 
thi tập Giòng Lệ Âm Thầm, chúng ta đều có thể tìm thấy những viên ngọc trí huệ vô giá.  

Trong danh sách các ấn phẩm sau đây, số tập của mỗi ấn bản hiện có của từng ngôn 
ngữ được đặt trong dấu ngoặc đơn. Để biết thêm thông tin về việc đặt mua các ấn phẩm này 
và những ấn phẩm khác, xin xem mục “Cách Đặt Mua Ấn Phẩm”.

Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Khai Thị: 
Tiếng Âu Lạc (1-15), Trung Hoa (1-10), Anh (1-5), Pháp (1-2), Phần Lan (1), Ðức (1-2), 
Hungary (1), Indonesia (1-5), Nhật Bản (1-4), Hàn Quốc (1-11), Mông Cổ (1, 6), Bồ Ðào Nha 
(1-2), Ba Lan (1-2), Tây Ban Nha (1-3), Thụy Ðiển (1), Thái (1-6) và Tây Tạng (1)

Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Vấn Ðáp:
Tiếng Âu Lạc (1-4), Trung Hoa (1-3), Bungary (1), Tiệp Khắc (1), Anh (1-2), Pháp (1), Ðức 
(1), Hungary (1), Indonesia (1-3), Nhật Bản(1), Hàn Quốc (1-4), Bồ Ðào Nha (1), Ba Lan 
(1) và Nga (1) 

Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Ấn Bản Ðặc Biệt/ Thiền Thất năm 1992: 
Bộ sưu tập những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư vào năm 1992 trong kỳ 
thiền thất tại Tam Địa Môn, Formosa.
Tiếng Anh và Âu Lạc 

Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Ấn Bản Ðặc Biệt/ Chuyến Hoằng Pháp Toàn Cầu năm 1993:  
Tuyển tập 6 cuốn bao gồm những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong 
chuyến Hoằng Pháp Toàn Cầu năm 1993.
Tiếng Anh (1-6) và Trung Hoa (1-6)

Thư Tín Thầy Trò:                                                                                                                                             
Tiếng Anh (1), Trung Hoa (1-3), Âu Lạc (1-2) và Tây Ban Nha (1)

Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Thần Kỳ Cảm Ứng (1-2):
Tiếng Âu Lạc và Trung Hoa
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Giới Thiệu Ấn PhẩmTừ Khủng Hoảng Đến Hòa Bình: Thuần Chay Hữu Cơ Là Giải Đáp

Sư Phụ Kể Chuyện: 
Tiếng Anh, Trung Hoa, Tây Ban Nha, Âu Lạc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái

Thượng Đế và Nhân Loại –Những Câu Chuyện Thánh Kinh: 
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa
Thượng Ðế Chăm Sóc Mọi Việc – Bộ Sách Tranh Đầy Trí Huệ Của Thanh Hải Vô Thượng Sư:
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc
Chuyện Vui Khai Ngộ Của Thanh Hải Vô Thượng Sư – Hào Quang Chật Quá: 
Tiếng Anh và Trung Hoa

Tô Ðiểm Ðời Sống: 
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa
Bí Quyết Thanh Thản Tu Hành: 
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa
Trực Tiếp Câu Thông Thượng Ðế – Cách Tiến Đến Hòa Bình: 
Bộ sưu tập những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong chuyến Hoằng Pháp 
Châu Âu năm 1999.
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa
Ta Xuống Tìm Em Dưới Cõi Trần: 
Tiếng Ả Rập, Âu Lạc, Bulgary, Tiệp Khắc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Ðức, Hy Lạp, Hungary, 
Indonesia, Ý, Hàn Quốc, Mông Cổ, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, La Mã và Nga
Sống Trong Thời Đại Hoàng Kim
Ý Thức Về Sức Khỏe – Trở Về Lối Sống Tự Nhiên và Đạo Đức: 
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa
Lời Pháp Cam Lồ: 
Viên ngọc của trí huệ vĩnh hằng do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác.
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Âu Lạc/ Trung Hoa, Tây Ban Nha/ Bồ Ðào Nha, Pháp/ Ðức, 
Hàn Quốc, Âu Lạc, Anh và Trung Hoa
Gia Chánh Vô Thượng (1) – Các Món Ăn Thuần Chay Quốc Tế: 
Bộ sưu tập những món ăn chọn lọc trên khắp thế giới do đồng tu giới thiệu.
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Trung Hoa, Âu Lạc và Nhật Bản
Gia Chánh Vô Thượng (2) – Khẩu Vị Gia Ðình Chọn Lọc: 
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Trung Hoa
Một Thế Giới Hòa Bình Qua Âm Nhạc:
Bộ sưu tập những buổi phỏng vấn và tác phẩm âm nhạc từ buổi hòa nhạc trình diễn năm 1998 
tại Đại Hý Viện Shrine, Los Angeles, California, Hoa Kỳ.
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Âu Lạc/ Trung Hoa
Bộ Sưu Tập Các Sáng Tạo Nghệ Thuật Của Thanh Hải Vô Thượng Sư 
– Tuyển Tập Họa Phẩm:
“Tự Tính người họa sỹ hiển lộ qua các họa phẩm. Quý vị sẽ cảm động sâu sắc bởi tính đơn 
thuần của trẻ thơ và tình thương bao la của bậc từ mẫu ở Người đã đạt giải thoát.”
Tiếng Anh và Trung Hoa
Thiên Y S.M.:
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Trung Hoa

Những Chú Chó Trong Đời Tôi:
Quyển sách gồm 500 trang này là một phần những mẩu chuyện có thật do Thanh Hải Vô 
Thượng Sư kể về những bạn khuyển đồng hành của Ngài.
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ba Lan và Đức
Những Chú Chim Trong Đời Tôi: 
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Mông Cổ, Nga và Indonesia
Loài Hoang Dã Cao Quý: 
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Mông Cổ, Hàn Quốc, Pháp và Đức
Nghệ Thuật Thiên Đàng:
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa
Từ Khủng Hoảng Đến Hòa Bình – Thuần Chay Hữu Cơ Là Giải Đáp:
Tiếng Âu Lạc, Anh, Trung Hoa, Hà Lan, Pháp, Hungary, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na 
Uy, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Nga, La Mã, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thái.
Suy Ngẫm Về Đời Sống và Tâm Thức:
Tác giả: Tiến sĩ Janez Drnovsek. 
Tiếng Trung Hoa

Những Tuyển Tập Thơ Nhạc Của Thanh Hải Vô Thượng Sư

Giòng Lệ Âm Thầm: 
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Ðức, Pháp, Philippines, Hàn Quốc, Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha 

Thơ Vô Tử:  
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh

Giấc Mơ Của Bướm:  
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh

Những Vết Tiền Thân:  
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh

Một Thời Xa Xưa:  
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh

Kỷ Niệm Vàng Thau: 
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh 

Kỷ Niệm Vào Quên: 
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh 

Người Tình Thiên Cổ: 
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Mông Cổ, Tây Ban Nha

Chân Tình: 
Sách (tiếng Trung Hoa và Anh), MP4

Giòng Lệ Âm Thầm: 
Sách (tiếng Âu Lạc, Trung Hoa và Anh),  MP3, DVD & MP4
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Những Vết Tiền Thân (tiếng Âu Lạc): MP3 1, 2, 3 & DVD 1, 2

Đường Vào Tình Sử (tiếng Âu Lạc): MP3

Khuất Nẻo Thời Gian (tiếng Âu Lạc): MP3, DVD & MP4 

Một Chút Hương (tiếng Âu Lạc): MP3

Ngày Nớ Ngày Ni (tiếng Âu Lạc): MP3

Mơ Đêm (tiếng Âu Lạc): MP3, DVD & MP4

Dịu Dàng Bên Nhau (tiếng Âu Lạc): MP3

Xin Giữ Mãi (tiếng Âu Lạc): MP3

Những Nhạc Phẩm Do Thanh Hải Vô Thượng Sư Sáng Tác (tiếng Âu Lạc, Trung Hoa và 
Anh): MP3, DVD & MP4

Ca Khúc Tình Thương (tiếng Âu Lạc và Anh): DVD & MP4

Ngủ Ngon Em Nhé (tiếng Anh): MP3

Những Vần Thơ Ngọc (những thi phẩm do các nhà thơ tài danh Âu Lạc sáng tác, tiếng Âu 
Lạc): MP3, DVD & MP4

Đóa Sen Vàng (tiếng Âu Lạc): MP3, DVD & MP4
Kính mới quý vị thưởng thức những vần thơ tuyệt tác của Hòa Thượng Thích Mãn Giác 
cùng hai thi phẩm “Đóa Sen Vàng” và “Sayanora” do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác 
riêng tặng Hòa Thượng, qua giọng ngâm trầm ấm của Ngài.

Tình Xưa (tiếng Âu Lạc): MP3, DVD & MP4

* Những thi phẩm và nhạc phẩm (những thi phẩm được phổ nhạc) trong Đường Vào Tình Sử, 
Tình Xưa, Khuất Nẻo Thời Gian, Mơ Đêm, Xin Giữ Mãi, Ngày Nớ Ngày Ni, Những Vết Tiền 
Thân, Những Vần Thơ Ngọc, Đóa Sen Vàng, Ngủ Ngon Em Nhé và Dịu Dàng Bên Nhau do 
Thanh Hải Vô Thượng Sư diễn ngâm hoặc trình bày.

MP3, DVD và Mp4

MP3, DVD và MP4 các bài thuyết giảng, âm nhạc và những buổi hòa nhạc của Thanh Hải 
Vô Thượng Sư hiện có bằng tiếng Ả Rập, Armenia, Âu Lạc, Bungary, Campuchia, Quảng 
Đông, Trung Hoa, Croatia, Tiệp Khắc, Đan Mạch, Hà Lan, Anh, Philippines, Phần Lan, 
Pháp, Đức, Hy Lạp, Do Thái, Hungary, Indonesia, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, Mông Cổ, 
Nepal, Na Uy, Quan Thoại, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Ba Tư, Romani, Nga, Srilanka, Slovenia, 
Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ và Zulu.

Để đặt mua các ấn phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư trên mạng, xin truy cập:
http://www.theCelestialShop.com 

Hoặc tải xuống miễn phí từ:
http://www.EdenRules.com
http://smchbooks.com/
http://magazine.godsdirectcontact.net/ 

Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ 
Sách Biếu 

Sách Biếu Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ là ấn phẩm giới thiệu giáo lý của Thanh Hải Vô 
Thượng Sư. Độc giả khắp thế giới có thể đọc trực tuyến Sách Biếu hay tải về miễn phí dưới 
dạng eBook. Viên ngọc trí huệ này hiện đã được dịch sang 80 ngôn ngữ, từ tiếng Afrikaans 
đến tiếng Zulu, từ tiếng Bengal đến tiếng Urdu, Macedoni, Mã Lai và nhiều ngôn ngữ khác.

Trong quyển sách này, Thanh Hải Vô Thượng Sư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
thiền định trong đời sống hàng ngày và tiết lộ những bí ẩn của các cảnh giới tâm linh cao 
đẳng hơn. Ngài cũng giải thích những lợi ích của lối sống thuần chay. Ngoài ra, độc giả 
có thể tìm hiểu lý do tại sao chúng ta phải thọ Tâm Ấn để theo học Pháp Môn Quán Âm, 
phương pháp thiền quán tối thượng và cao đẳng nhất. Trí huệ uyên thâm của Thanh Hải 
Vô Thượng Sư thể hiện trong bộ Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ thắp sáng hy vọng cho những 
người mong cầu Chân Lý.

Như Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị: “Khi có được sự an bình nội tại, chúng ta có 
thể đạt được tất cả mọi thứ khác. Chỉ khi nào tìm thấy Thiên Quốc bên trong, liễu ngộ được 
sự hòa hợp vĩnh hằng, trí huệ tối cao và lực lượng toàn năng của mình, chúng ta mới có thể 
đạt được sự viên mãn, thỏa nguyện những khát vọng của cõi đời cũng như cõi trời. Bởi vì tất 
cả mọi thứ đều đến từ Thiên Quốc. Nếu không có được những điều này, chúng ta sẽ không 
bao giờ cảm thấy mãn túc, dù có nhiều tiền bạc, quyền lực hay địa vị cao sang đến đâu.” 

Nếu quý vị có trang mạng riêng hay blog, chúng tôi hoan nghênh quý vị đăng tải 
đường dẫn: http://sb .godsdirectcontact.net/ 

Trang mạng này cung cấp bản dịch Sách Biếu Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ của Thanh 
Hải Vô Thượng Sư bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hãy tham gia cùng chúng tôi để mang 
món quà ý nghĩa nhất đến cho thế giới bằng cách chia sẻ thông điệp của Thượng Đế và 
thăng hoa tâm thức nhân loại. Nếu quý vị thấy ngôn ngữ bản xứ hay ngôn ngữ chính của 
quý vị chưa có trong danh sách và muốn dịch Sách Biếu sang ngôn ngữ đó, xin liên lạc với 
chúng tôi theo điện thư: divine@Godsdirectcontact.org.  

Tải miễn phí Sách Biếu Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ (với hơn 80 ngôn ngữ):
http://sb.godsdirectcontact.net 
http://www.direkterkontaktmitott.org/booklet (Áo)

Cách Liên Lạc Với Chúng Tôi 
Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư
P.O. Box 9, Hsihu Hsiang, Miaoli Hsien, Formosa (36899), ROC
P.O.Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

Truyền Hình Vô Thượng Sư
E-mail: peace@SupremeMasterTV.com
Tel: 1-626-444-4385 / Fax: 1-626-444-4386
http://www.suprememastertv.com/
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Ban Kinh Sách
E-mail: divine@Godsdirectcontact.org
(Hoan nghênh quý vị tham gia cùng chúng tôi phiên dịch kinh sách của Thanh Hải Vô 
Thượng Sư sang những ngôn ngữ khác.)

Nhà Xuất Bản Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Tel: 886- 2-23759688 / Fax: 886- 2-23757689
http://www.smchbooks.com

Cửa Hàng Trực Tuyến
http://www.theCelestialShop.com
http://www.EdenRules.com

Ban Báo Chí
E-mail: lovenews@Godsdirectcontact.org

Ban Hướng Dẫn Tâm Linh
E-mail: lovewish@Godsdirectcontact.org

Công Ty Trang Sức Thiên Đàng
smclothes123@gmail.com; vegan999@hotmail.com
Tel: 886-3-4601391 / Fax: 886-3-4602857
http://www.smcelestial.com/
http://www.sm-celestial.com

Công Ty Quốc Tế Loving Hut
Tel: 886- 2-2239-4556 / Fax: 886- 2-2239-5210
E-mail: info@lovinghut.com
http://www.lovinghut.com/tw/

Loving Food – Cửa Hàng Trực Tuyến Cho Lối Sống Thuần Chay Bổ Dưỡng
http://www.lovingfood.com.tw

Mạng Lưới Quán Âm
Trực Tiếp Câu Thông Thượng Đế 
– Trang mạng toàn cầu của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư:

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm

Truy cập danh mục của mạng lưới Quán Âm toàn cầu, quý vị có thể lựa chọn để xem bằng 
nhiều ngôn ngữ cũng như xem chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh phát hình 
24 giờ mỗi ngày. Quý vị có thể tải về hoặc ghi danh để nhận được Bản Tin Thanh Hải Vô 
Thượng Sư dưới dạng eBook hay ấn phẩm. Ấn bản đa ngôn ngữ của Sách Biếu Bí Quyết Tức 
Khắc Khai Ngộ cũng có sẵn để quý vị tải về.
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