Bảo vệ môi trường của chúng ta
Đức Gyalwang Karmapa thứ 17

Kể từ khi loài người xuất hiện trên trái đất lần đầu tiên, chúng ta đã tận dụng trái
đất này. Người ta cho rằng 99% tài nguyên trên thế giới này đến từ môi trường
thiên nhiên. Chúng ta đang vắt kiệt trái đất. Lợi ích mà trái đất đã đem lại cho
chúng ta là vô hạn, nhưng chúng ta đã làm được gì cho trái đất ? Chúng ta luôn
luôn đòi hỏi từ trái đất, nhưng chưa bao giờ hoàn trả bất cứ điều gì. Chúng ta chưa
từng yêu quí hay có những suy nghĩ nhằm bảo vệ trái đất. Bất cứ khi nào có cây cối
hay các loài khác sinh sôi từ lòng đất là chúng ta đốn ngã. Nếu có dù chỉ một chút
đất đai bằng phẳng, chúng ta tranh giành nó. Đến ngày nay, chúng ta vẫn còn nhớ
mãi những cuộc chiến tranh và xung đột liên miên về đất đai. Trên thực tế, chúng
ta chưa hề thực hiện bất cứ điều gì cho trái đất. Bây giờ đã đến thời điểm trái đất
đang khó chịu với chúng ta; thời điểm mà trái đất muốn bỏ mặc chúng ta. Trái đất
sắp cư xử tồi tệ với chúng ta và bỏ rơi chúng ta. Nếu trái đất bỏ mặc chúng ta,
chúng ta có thể sống ở đâu đây? Có những chuyện nói về việc đi đến những hành
tinh khác, nơi chúng ta có thể sống, nhưng chỉ có một vài người giàu là có thể đi.
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Điều gì sẽ xảy ra cho tất cả chúng ta, những chúng sinh không đủ khả năng để ra
đi?
Chúng ta nên làm gì bây giờ khi tình hình đã trở nên nghiêm trọng như vậy ?
Những chúng sinh sống trên trái đất này và các yếu tố của thế giới thiên nhiên này
cần phải cùng chung tay góp sức ‐‐ trái đất không được bỏ mặc chúng sinh, và
chúng sinh không được bỏ mặc trái đất. Bên này sẽ cần phải nắm tay với bên kia.
Vì vậy, chẳng phải biểu tượng của Monlam trông giống như hai bàn tay nắm với
nhau sao ? Hình dạng của nó tương tự với những thiết kế trong lá cờ Mơ Ước của
Đức Gyalwang Karmapa thứ 16 cho hoà bình và sự an tĩnh, là lá cờ được sử dụng
thường xuyên tại các Karma Kamtsang. Nếu tôi được tự mình thiết kế mọi thứ thì
tôi ngờ là những thiết kế này sẽ không mang đến bất cứ năng lực gia trì nào, nhưng
bằng cách sử dụng kiểu mẫu thiết kế của các vị Karmapa tiền thân thì điều này có
thể đem đến năng lực gia trì. Đây là một biểu tượng của lễ hội Kagyu Monlam mà
chúng ta gìn giữ vì lợi ích của toàn thế giới. Chúng ta sẽ không bỏ mặc trái đất!
Nguyện cho có hòa bình trên trái đất! Nguyện cho trái đất được duy trì trong nhiều
ngàn năm! Đây là những lời cầu nguyện của chúng ta ở lễ hội Kagyu Monlam, đó
là lý do tại sao hình ảnh này là biểu tượng của Monlam. Tôi cũng nghĩ rằng hình
ảnh này cũng có thể trở thành một biểu tượng của những con người có tình yêu cho
trái đất và muốn bảo vệ trái đất.
Ngày nay, nhiệt độ trên khắp thế giới đã thay đổi trầm trọng, và việc này đã tạo ra
một mối nguy cho chính thế giới này. Thời xưa, người Kagyupas chúng ta chỉ ở
trên các vùng núi xa, ẩn dật trong hang động – trong các cuộc nhập thất đầy vui vẻ
an lạc ‐ và chúng ta không có nhu cầu cần phải làm những việc như đào đất, đốn
nhiều cây, hoặc khai thác đá. Nhưng sau này, cho dù đó là tăng thêm hoạt động
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của mình để đem lại lợi lạc cho chúng sinh cũng như cho việc hoằng pháp, hoặc
cho dù đó là bởi vì, như ta vẫn hay nói, ʹcàng thiền quán về Mahamudra, bạn càng
trở nên tích cực hơnʹ – thì các thiền giả Mahamudra cũng đã trở nên quá bận rộn.
Những người có bổn phận đi theo con đường tu tập của Dòng Thực Hành trên
những đỉnh cao đầy đá và tuyết không thể làm nổi điều đó. Họ đi xuống thung
lũng, và việc xây dựng thêm nhiều tu viện đã trở nên cần thiết.
Ngày nay, rất nhiều tu viện Kagyu nói rằng, “Chúng tôi đang xây một toà tu viện
mới” và họ chẳng hề ân hận khi đốn tất cả cây cối hay các khu rừng thiên nhiên
xung quanh. Điều này có thể tạo ra những tác hại vô cùng lớn cho môi trường. Một
số tu viện thậm chí còn bán gỗ lấy từ các khu rừng phía sau tu viện. Khi chúng ta
làm điều đó, chúng ta không thấy ra ngay những tổn hại mà chúng ta đang tạo ra,
nhưng những việc làm của chúng ta sẽ gây ra nhiều vấn đề cho toàn bộ môi sinh
một vài năm sau đó. Khi những thứ có thể gọi là tinh tuý của trái đất, tinh túy của
các vùng, bị tổn hại, thì điều này sẽ gây ra những tác hại vô cùng to lớn đối với môi
trường, và sau đó thì chúng ta lại nghĩ rằng, ʺChết rồi, chúng ta đã làm gì nhỉ ?ʺ
Nhưng nếu sau này chúng ta mới nghĩ về điều đó, thì quá trễ. Mất hai mươi hay ba
mươi năm để cho một cái cây phát triển; nó không phát triển ngay khi ta trồng.
Vì lý do đó, tại tất cả các tu viện của chúng ta ở Ấn Độ, Nepal, Tây Tạng, chúng ta
cần phải hiểu rõ rằng nếu chúng ta không thể hình dung được tất cả chúng sinh
trong suốt không gian vô hạn, thì điều đó cũng không quan trọng. Nhưng chúng ta
đang sống trên trái đất này, và tất cả mọi người có thể nhìn thấy nó. Nếu trái đất
của chúng ta bị tiêu diệt bởi biến đổi khí hậu, thì sẽ chẳng ai trong số Kagyupas
chúng ta sẽ còn tồn tại. Sẽ không có bất kỳ Karma Kamtsang nào cả. Tất cả chúng ta
sẽ biến mất. Không có chuyện các vị Hộ Pháp của chúng ta hay Mahakala
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Bernakchen sẽ cứu chúng ta; cũng không có chuyện chúng ta sẽ được tồn tại trong
khi phần còn lại của thế giới sẽ bị tiêu diệt. Điều đó sẽ không xảy ra. Đó là lý do tại
sao chúng ta cần phải bảo vệ môi trường sống của ta. Chúng ta nên cung cấp kiến
thức cho các tu viện về việc làm thế nào để bảo vệ môi sinh. Chúng ta không nên
luôn luôn chỉ khai thác và xây cất, mà cũng phải làm một cái gì đó để bảo vệ môi
trường sống của ta. Kinh điển và Mật điển nói rằng việc gìn giữ các tu viện và các
nơi linh thiêng cho sạch sẽ có lợi ích vô cùng. Điều đó cũng đúng với Trái Đất: Trái
đất đang ở tình trạng vô cùng nguy ngập và trái đất cần được chúng ta quan tâm,
vì vậy chúng ta phải cố gắng giúp bảo vệ môi trường sống cho tất cả chúng sinh trên
thế giới. Thậm chí nếu chúng ta không thể làm bất cứ điều gì khác, thì cũng không
phải là điều quá khó để giải thích về những điều căn bản mà chúng ta cần làm để
bảo vệ thế giới. Bạn nên giáo dục người dân về việc này và nói cho họ biết rằng,
ʺĐây chính là cách thức để làm.ʺ Cho dù chúng ta là thành viên của tăng đoàn hay
là người thế tục, nếu chúng ta quan tâm đến việc bảo vệ môi trường sống của ta
trong từng ngày, thì đều là việc rất tốt.
Phần lớn chúng ta tụ họp ở đây hôm nay, dù chúng ta có được sinh ra tại Tây Tạng
hay không, thì ta cũng đều có liên hệ đến Phật Giáo Tây Tạng, văn hoá và ngôn
ngữ Tây Tạng. Tương tự, hầu hết chúng ta đến đây từ Ấn Độ, Nepal, Bhutan, và
Sikkim. Vì lý do này, tất cả chúng ta cần phải đưa ra một vài suy nghĩ về việc bảo
vệ môi sinh của Tây Tạng để bảo vệ chính chúng ta. Điều này là bởi vì hầu hết nước
uống trong khoảng tám nước châu Á, bao gồm Ấn Độ, là đến từ Tây Tạng. Nếu
môi trường của Tây Tạng bị huỷ hoại thì điều này cho thấy nguy cơ gây tác hại lớn
đến châu Á. Nếu các hệ sinh thái trong nước Tây Tạng hiện không hoạt động đúng
đắn, nó sẽ gây ra nhiều vấn đề như hạ lũ dọc theo sông Yangtse. Khi các con sông
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vĩ đại này tràn bờ thì sẽ gây thiệt hại khủng khiếp, lũ lụt và các mối nguy khác.
Hiện giờ chính phủ Trung Quốc có kế hoạch trồng rừng ở Tây Tạng. Ấn Độ và các
quốc gia khác cũng đang có các mối quan tâm lớn về môi sinh của Tây Tạng, bởi vì
đây là một vấn đề rất quan trọng.
Bất cứ khi nào chúng ta cất tiếng, chúng ta đều nói rằng, đất nước Tây Tạng thuộc
về người Tây Tạng, nhưng chúng ta, những người Tây Tạng, đang làm gì cho Tây
Tạng? Chúng ta đang bảo vệ môi trường sống của Tây Tạng hay thay vào đó chúng
ta đang hủy diệt nó? Theo truyền thống, người Tây Tạng giữ một số tín ngưỡng cổ
xưa. Nếu có một ngọn núi hùng vĩ, chúng ta coi đó là nơi ở của một số vị thần linh
– vì vậy nơi đó sẽ được tôn kính, không ai được xâm phạm, phá hoại hay khai thác
đá. Nếu có một khu rừng hùng vĩ, hay một tảng đá hoặc vách đá có một hình thù
khác biệt, đó cũng là nơi các thần linh cư ngụ. Niềm tin này khá hữu ích. Khi tôi
còn nhỏ, chúng tôi không dám đi chơi trên những ngọn núi linh thiêng, nơi các vị
thổ thần cư ngụ. Đừng nói là làm phiền họ ‐ chúng tôi thậm chí không dám đi bộ ở
đó. Chúng tôi cũng không được phép nhúng tay mình trong dòng suối mang lại
nước uống. Điều này để tránh làm ô nhiễm chúng và chọc giận các long thần
(nagas). Nếu chúng tôi phải rửa tay hoặc chân, chúng tôi phải múc nước từ dòng
suối và rửa ở một nơi khác. Chúng tôi không được phép tắm, rửa, giặt giũ, hay sử
dụng bất cứ loại hóa chất nào ngay trong dòng suối, trong bất kỳ trường hợp nào. Ít
nhiều đã có những truyền thống tương tự như vậy ở khắp nơi. Ngày nay nhiều
người, đặc biệt là thế hệ trẻ, nói, ʺĐó chỉ là niềm tin mù quáng. Đó chỉ là niềm tin
tôn giáo.ʺ Việc bảo vệ môi trường theo cách nhìn truyền thống này đang suy giảm
trầm trọng. Nay cách nhìn truyền thống đã biến mất, nhưng lại chưa được thay thế
bằng một nền giáo dục hiện đại về bảo vệ môi trường.
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Ở Tây Tạng, điều được quan tâm chính yếu hiện nay là phát triển kinh tế và làm
giàu. Con người tự hỏi liệu nên xây một nhà máy chế biến nông sản, xây những
ngôi nhà vĩ đại, hay mua ô tô. Đó là tâm lý phổ biến hiện nay. Ngày nay, họ sử
dụng một lượng gỗ kinh khủng để xây dựng những căn nhà thật đẹp theo phong
cách Tây Tạng ‐ nhiều hơn trước đây rất nhiều. Trước đây, chỉ có các tu viện mới
khắc chạm và trang trí như vậy, nhưng ngày nay nhiều nhà ở của người dân bình
thường có các cửa sổ, các khung cửa… được chạm khắc cầu kỳ. Nó có vẻ đẹp đẽ
đấy, nhưng nó làm tốn biết bao nhiêu gỗ và đá. Nếu tất cả các khu rừng đều bị đốn
hết, thì chẳng còn gì để ngăn giữ hay chuyể n đổi được dòng nước lũ; không có gì
để kiềm chế nạn động đất.
Hiện nay có quá nhiều nhà máy chế biến thịt. Trước đây những nhà máy như thế
này không tồn tại ở Tây Tạng, chúng không được cần đến. Giờ đây nhà máy chế
biến nông sản làm việc rất dễ dàng – có các nhà máy chế biến thịt lợn, gà, vịt, và gia
súc. Họ tiêm thuốc làm cho động vật béo hơn, và sử dụng rất nhiều loại thuốc. Các
nhà máy chế biến nông sản này ngày càng lớn hơn, và tất cả các loại thú nuôi này
sản sinh ra rất nhiều phân cũng như khí methane, làm ô nhiễm môi trường không
khí vốn trong lành. Chúng ta cần phải thực sự suy nghĩ về tất cả những điều này.
Tây Tạng, mái nhà của thế giới, vốn sạch sẽ và tinh khiết. Đó là đất nước tươi đẹp
của chính chúng ta. Ngay cả khi những người khác không thể bảo vệ nó, chúng ta
phải tránh không tự mình phá hoại nó. Nếu chúng ta chăm sóc nó tử tế, chúng ta,
những người Tây Tạng, sẽ không lãng phí vinh dự và trách nhiệm của mình.
Chúng ta đã mất rất nhiều những gì chúng ta từng có, và nếu chúng ta phá huỷ
nhiều hơn những gì ta đang có trong tay, sẽ không có gì còn lại mà bạn có thể gọi là
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người Tây Tạng. Ngay cả nếu có được một thỏa thuận và chúng ta có thể đạt được
tự do cho Tây Tạng, chúng ta sẽ quay trở lại loại quê hương nào đây? Đến lúc đó
chúng ta có thể đã huỷ hoại nó. Nếu chúng ta biến nó thành đất hoang xấu xí, việc
giành được tự do cũng không giúp chúng ta đạt được được hạnh phúc.
Một trong những lý do để tất cả những điều này xảy ra ‐ và đó là sai lầm của riêng
của chúng ta ‐ là chúng ta đã không quan tâm cho lắm đến kiến thức. Càng quan
tâm đến kiến thức về môi trường, chúng ta sẽ càng yêu mến và chăm sóc cho môi
trường sống của ta. Tây Tạng có một môi trường tuyệt vời ‐ được các đỉnh tuyết sơn
bao quanh nên nó được bảo vệ khỏi môi trường ô nhiễm bên ngoài. Trách nhiệm để
tất cả mọi người được giáo dục và bảo vệ sự trong sạch, tinh khiết của môi trường
thiên nhiên ở đó là của chính chúng ta. Tất cả chúng ta phải bảo vệ môi trường của
toàn thế giới cho tương lai; và đặc biệt là bảo vệ Tây Tạng và dãy Himalaya. Tây
Tạng có lẽ là nguồn nước uống quan trọng nhất của toàn bộ thế giới. Chúng ta phải
xem xét kỹ việc này, đặc biệt là trong mỗi tu viện của chúng ta. Tôi nghĩ rằng bất cứ
tu viện nào ở Ấn Độ, Nepal, hoặc Tây Tạng, nếu tạo được các mối quan tâm về việc
bảo vệ môi sinh thì đều rất tốt. Tôi không phải là một chuyên gia về các vấn đề môi
sinh, nhưng có một vài điểm [căn bản] mà chúng ta cần phải hiểu và làm theo. Nếu
bạn có thể thực hành những điều này trong các tu viện của bạn và cung cấp kiến
thức cho các tu sĩ cũng như các vị gia chủ có liên liên kết với tu viện của bạn, thì
điều đó sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta trong cương vị của cộng đồng và của cá
nhân.
Điều đáng quan tâm đầu tiên là xe hơi. Thường thì ngay khi hoàn thành ba năm tu
tập, một lama sẽ sắm một chiếc xe tải nhỏ. Chúng tôi có một tiểu sa‐di tại Tsurphu.
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Có người hỏi cậu, ʹCậu muốn làm gì?’ Cậu trả lời ʺTôi muốn trở thành một lama”,
‘Cậu sẽ làm gì khi là một lama?’ “Tôi sẽ tu tập 3 năm, mua một chiếc xe tải nhỏ và
cuốn sách của Karma Chakme, và sau đó tôi sẽ đi du lịch.” Cậu ta đã thấy các lama
làm như vậy. Vì thế, đó là cái mà bọn trẻ nghĩ các lama sẽ làm. Mỗi lama mua xe
riêng của mình, và tự đổ nhiên liệu. Vì lượng cung dầu của thế giới giảm đi, giá cả
gia tăng liên tục. Thế thì tại sao chúng ta lại cần xe ô tô riêng cho mỗi lama? Ai
cũng muốn một có một chiếc xe hào nhoáng sử dụng nhiều nhiên liệu, hoặc nếu
không như vậy thì họ không cảm thấy như họ có vị thế của một lama. Tôi phải tự
hỏi làm thế nào điều này phù hợp với cuộc sống của những vị thầy ngày trước,
những vị đã nêu gương về việc có ít lòng ham muốn và luôn hài lòng với những gì
mình có. Các lama là các hành giả, cho dù họ có là tu sĩ hay không. Điều đó có
nghĩa rằng họ nên là người có ít lòng ham muốn, là những người luôn luôn hài
lòng với những gì họ có. Họ không nên đuổi theo tám pháp thế gian này, cho dù
chúng có thể đến với họ một cách tự nhiên. Ngày nay thì không phải như vậy. Đây
có một vấn đề. Chúng ta cần phải nghĩ lại xem liệu chúng ta có nên mua rất nhiều
xe hơi như vậy hay không, đặc biệt là những loại xe sử dụng nhiều nhiên liệu.
Chúng ta nên tự kiềm chế. Việc sử dụng những chiếc xe như thế cũng mang lại cái
nhìn tiêu cực cho người dân địa phương. Phần lớn chúng ta ở Ấn Độ là người tị
nạn. Những người dân địa phương sẽ cảm thấy ghen tỵ vì chúng ta lái những chiếc
xe ô tô hào nhoáng hơn xe của họ. Điều này xem ra thật không hay. Điều này là
không cần thiết.
Điều thứ hai đáng quan tâm là việc ở vùng xa xôi của Tây Tạng, mọi người đang sử
dụng điện từ năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Điều này là điều tốt. Việc làm
ra điện rất tốn kém, và sử dụng điện mà không quan tâm đến các tác động môi
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trường là phá hoại. Ở tu viện Tsurphu không có điện, nhưng sau đó họ lắp đặt tấm
bảng năng lượng mặt trời. Tấm bảng năng lượng mặt trời vẫn còn rất đắt tiền.
Cung cấp một lượng điện năng cho cả một tòa nhà lớn là rất tốn kém. Nhưng năng
lượng mặt trời và năng lượng gió rất lợi ích, vì chúng không tốn chi phí vận hành,
và chúng không gây tổn hại cho môi trường. Ở Tây Tạng, mặt trời chiếu gay gắt vì
đây là nóc nhà của thế giới ‐ vì vậy nhiều người ở đó sử dụng điện năng lượng mặt
trời. Trong các tu viện của chúng ta, chúng ta là những nhóm đông người, và chúng
ta có các hóa đơn điện với số tiền lớn. Vì đằng nào thì chúng ta cũng đang trả các
hoá đơn đó, chúng ta phải suy nghĩ về việc làm thế nào để bảo tồn điện. Đừng có
thắp đèn cả ngày một cách vô lối khi mặt trời đang chiếu rọi và tiết trời tươi sáng.
Điều đáng quan tâm thứ ba là việc trồng cây. Tỳ kheo chúng ta không được phép
đốn bất kỳ loại cây trồng nào có rễ và cho trái. Đây là tâm nguyện vô cùng vĩ đại
của Đức Phật. Nhưng không chỉ chư tỳ kheo; tất cả chúng ta phải giữ điều này
trong tâm trí. Dưỡng khí (khí oxy) cho tất cả các sinh hoạt trên thế giới này đều do
cây và cây do ta trồng tạo ra. Vì vậy, nếu chúng ta có thể trồng, dù chỉ một cái cây,
nó sẽ giúp cho rất nhiều sinh vật sống sót. Đôi khi tôi nghĩ rằng thậm chí trồng một
cái cây còn có ích hơn là thực hiện phóng sinh.
Năm ngoái, tôi có nói chuyện về việc thực hiện phóng sinh, từ bỏ việc ăn thịt, và trở
thành người ăn chay để nguyện cho sự trường thọ của Đức Dalai Lama, cho bản
thân mình, và cho nhiều lama của chúng ta, những người đã cao tuổi, để họ có thể
tiếp tục trụ thế với chúng ta một thời gian dài. Năm nay tôi nghĩ rằng mỗi tu viện
của chúng ta nên trồng một ngàn cái cây, nếu không thể trồng nhiều hơn. Khi tôi
nói trồng cây, điều này không có nghĩa là bắt buộc phải được thực hiện ngay gần tu
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viện. Bạn có thể liên kết với những nhóm trồng rừng hoặc giúp đỡ ai đó đang trồng
cây. Đây là nói tới các tu viện có các nguồn lực để làm như thế. Nếu bạn không có
nguồn lực, thì đó là một vấn đề khác. Tuy nhiên có một số tu viện có nguồn lực dồi
dào và muốn làm một cái gì đó cho sự trường thọ của các lama. Gợi ý cụ thể của tôi
cho năm nay là việc mỗi tu viện trồng ít nhất một hoặc hai nghìn cây là một điều
rất tốt. Nếu các tu viện không thể l àm thì các nhà sư có thể tự mình trồng. Các nhà
tài trợ cho việc này cũng sẽ được hoan nghênh nhất. Hầu hết các nhà sư đều không
nói là họ có nhiều tiền, và tôi không biết họ chi tiêu những gì họ có vào việc gì.
Thật sẽ rất tốt nếu chúng ta có thể trồng một khu rừng xanh tươi vì lợi ích của tất cả
các chúng sinh, đặc biệt là ở Tây Tạng. Tây Tạng có một diện tích rất lớn, nên
chúng ta có thể trồng số cây nhiều như chúng ta muốn. Nếu các tu viện phải đốn
cây, thì sẽ là điều tốt lành nếu họ trồng số cây nhiều hơn số họ đốn. Nếu có bất cứ
điều gì có thể làm cho các vị thổ thần và long thần nổi giận, thì đó chính là việc đốn
cây mà không trồng cây.
Thứ tư là một việc không phải là trách nhiệm của chúng ta trong cương vị của
những nhà sư, vì nhà sư thì không nuôi trồng. Nhưng khi người nông dân trồng
trọt, họ sử dụng các loại phân bón hóa học để làm cho cây trồng phát triển thật
nhanh. Khi họ làm như vậy, tôi nghe nói, đầu tiên cây trồng phát triển rất tốt,
nhưng sau đó đất mất hết chất màu và trở thành giống như cát. Phân bón hóa học
vắt kiệt đất. Điều này xảy ra như vậy. Có rất nhiều trang trại ở Tây Tạng. Khi trồng
trọt, chúng ta không nên nghĩ rằng đây là cánh đồng riêng của chúng ta và chúng
ta có thể làm bất cứ cái gì chúng ta muốn. Đó là một điều đáng để suy nghĩ. Thứ
nữa là việc sử dụng phân bón hóa học sẽ làm cạn kiệt sự màu mỡ của các cánh
đồng trồng trọt. Các nhà sư không nhất thiết tự mình làm việc trên các cánh đồng,
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nhưng họ có nhiều bạn bè và người thân làm việc này. Trừ khi chúng ta sử dụng
toàn bộ nỗ lực tập thể, sẽ rất khó khăn để bảo vệ môi trường.
Nói một cách ngắn gọn, cho loài người, có hai điều kiện trong thế giới này có thể
làm cho chúng ta tiến bộ. Điều kiện đầu tiên là tiến bộ từ nỗi sợ hãi [do sự sợ hãi
thúc đNy]. Tất cả chúng sinh, bao gồm cả động vật, đều tiến bộ từ sự sợ hãi. Tất cả
đều cảm thấy một mối nguy hiểm cho sự tồn tại của mình, đều cảm thấy sợ hãi và
kinh hoàng, và tìm cách để chữa chạy cho tình trạng đó. Nhưng tôi nghĩ rằng tiến
bộ nhờ vào việc bạn nhìn thấy một lợi ích hay lợi nhuận gì đó thì điều này có lẽ chỉ
chúng ta là con người mới có thể làm được. Con người chúng ta là những chúng
sinh có trí não và trí tuệ. Nhưng trong khi chúng ta có trí não và trí tuệ như vậy,
nếu chúng ta chỉ lãng phí thời gian mà không làm bất cứ điều gì có ý nghĩa, thì
nghĩa là sẽ có thêm một miệng ăn, một người chiếm chỗ và làm thế giới chật chội
hơn. Sẽ không có lợi ích nào cả. Sống ở trên thế giới này, chúng ta cần phải chứng
tỏ sự thông minh và xác định tầm nhìn của chúng ta cho tương lai. Tôi nghĩ rằng
chỉ như thế thì sự tồn tại của chúng ta trên thế giới mới có ý nghĩa. Chúng ta sẽ
không còn chỉ chiếm chỗ. Chúng ta sẽ có thể đem lại lợi ích cho các chúng sinh khác
đang sống cùng chúng ta trên trái đất này. Bảo vệ môi trường ‐ Trái Đất ‐ là một
vấn đề lớn trên thế giới hiện nay. Nhưng đó không phải là lý do tại sao tôi run lên
khi ở ngôi vị này nói về việc bảo vệ môi trường sống. Đức Phật và rất nhiều các bậc
thầy thông tuệ và chứng ngộ theo Ngài đã đưa ra những lời tiên tri từ cách đây rất
lâu, về việc các chu kỳ sẽ suy thoái s ẽ xảy ra như thế nào. Môi trường sẽ suy thoái,
và các chúng sinh sống trong đó cũng suy thoái. Đây là những điều các bậc thầy
trước đây đã nói, nhưng chúng ta không lưu tâm. Người ta chỉ bàn về cách những
điều này được nói ra như thế này ở đây và như thế nọ ở kia.
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Tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện. Trong thời gian Tây Tạng có biến động
vào những năm 1950, hoá thân trước của Pawo Rinpoche quán chiếu nhờ vào các
lời tiên tri của Guru Rinpoche, và nghĩ rằng, ʺ Điều này có lẽ sẽ xảy ra.ʺ Ông đã chỉ
cho vị thị giả của mình xem [những lời tiên tri] và nói: ʺĐiều này sẽ xảy ra. Đây là
những lời tiên tri của Guru Rinpoche. Chúng ta phải lẩn trốn tha hương; chúng ta
không thể ở lại đây.ʺ Bất cứ khi nào ông chỉ cho thị giả của mình xem, vị thị giả
đều nói, ʺVậy sẽ là như thế ! Con sẽ đi tị nạn!ʺ Vị thị giả để những lời tiên tri chạm
vào trán mình rồi để sang một bên. Sau đó tình hình xấu đi, và thậm chí cả
Karmapa [thứ 16] cũng bỏ trốn sang Ấn Độ. Khi Pawo Rinpoche nghe được điều
đó, ngài nói: ʺNhững lời tiên tri đã tiên đoán chính xác như vậy! Ngay cả Karmapa
cũng đã ra đi. Chúng ta ra đi thì tốt hơn, hay những gì sẽ xảy ra cho chúng ta (tốt
hơn) ?ʺ Vị thị giả trả lời ʺLàm sao như vậy được? Hiện có ba tu viện vĩ đại là Sera,
Drepung và Ganden, và chính phủ Tây Tạng cũng đang ở cung điện Potala. Ra đi
thật chẳng dễ dàng. Nếu ngài chuẩn bị để đi, Ngài sẽ làm hỏng cơ hội để ở lại.ʺ
Ông ta hoàn toàn từ chối làm bất cứ điều gì để ra đi. Hoặc là ông ta không có kiến
thức hoặc là ông ta đã tự mãn, vì ông chưa bao giờ phải đối mặt với những hoàn
cảnh khó khăn như vậy. Cuối cùng thì vị thị giả đã không thể đến Ấn Độ và cực kỳ
đau khổ. Ông đã bị đưa đến trại cải tạo, nơi ông bị tra tấn, đánh đập, và rốt cuộc đã
chết. Điều này tương tự với chúng ta. Đức Phật và các bậc giác ngộ trước đây đã
nói rất nhiều về việc chúng ta cần phải bảo vệ môi trường sống, bảo vệ các khu
rừng và cây cối như thế nào. Nhưng khi chúng ta nghe về điều đó, chúng ta chỉ
chạm những lời ấy lên trán mình v à nói ʺTôi sẽ đi tị nạn!ʺ Khả năng hùng biện và
những lời nói đẹp đẽ thường thốt lên từ môi chúng ta: ʺNguyện cho như vậy!
Nguyện tất cả được lợi lạc! Nguyện cho điều đó xảy ra! Nguyện (điều đó xảy ra) cho
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tất cả chúng sinh trong toàn thể không gian! Nguyện được là như thế !ʺ Nhưng
chúng ta không thực hành những điều đó một cách có ý nghĩa. Chúng ta vẫn đang
lang thang trong biển khổ của cõi ta bà bởi vì ước nguyện của chúng ta và hành
động của chúng ta đi ngược lại với nhau. Nếu chúng ta tiếp tục theo cách này,
chúng ta sẽ mãi mãi ở trong cõi ta bà. Xin hãy giữ điều này trong tâm trí.
‐Ringu Tulku Rinpoche / Karma Choephel chuyển dịch sang tiếng Anh từ nguồn
Ecobuddhism
-Buddhachannel Diffusion - www.buddhachannel.tv
Nguyễn Thanh Hà chuyển Việt ngữ (1/2009)
Tâm Bảo Đàn hiệu đính (3/2009)
Ghi chú:
Người đứng đầu truyền thống Karma Kagyu, ngài Karmapa Orgyen Tinley Dorje, là hoá
thân thứ 17 của vị hoá thân (tulku) đầu tiên trong lịch sử Tây Tạng, Đức Gyalwang
Karmapa. Đức Karmapa thứ 17 sinh năm 1985 vào một gia đình du mục xứ Kham. Ngài
được phong tước vị Karmapa XVII tại đạo tràng của tổ đình Tsurphu, phù hợp với các chi
tiết rất chính xác trong tiên tri của vị thầy khai mật kinh vĩ đại, Chokyur Lingpa. Ở độ tuổi
lên 10, Ngài tự mình nhận c ra đượ các v ị hoá thân cao trọng khác của dòng truyền thừa
Kagyu. Vào đầu năm 2000, vị Karmapa trẻ tuổi đã làm một cuộc tẩu thoát táo bạo khỏi
Tây Tạng để đến Ấn Độ. Kể từ đó Ngài sống gần Dharamsala. Ngài hành hương hàng
năm đến Bồ Đề Đạo Tràng để chủ trì các nghi lễ Kagyu Monlam (lễ hội Cầu nguyện) và
đến Sarnath.

www.vietnalnada.org

13

Protecting our Environment
Gyalwang Karmapa XVII
Ever since the human race first appeared on this earth, we have used this earth heavily. It
is said that 99% of the resources in this world come from the natural environment. We are
using the earth up. The earth has given us immeasurable benefit, but what have we done
for the earth in return? We always ask for something from the earth, but never give her
anything back. We never have loving or protective thoughts for the earth. Whenever trees
or anything else emerge from the ground, we cut them down. If there is a bit of level earth,
we fight over it. To this day we perpetuate a continuous cycle of war and conflict over it. In
fact, we have not done much of anything for the earth. Now the time has come when the
earth is scowling at us; the time has come when the earth is giving up on us. The earth is
about to treat us badly and give up on us. If she gives up on us, where can we live? There
is talk of going to other planets that could support life, but only a few rich people could go.
What would happen to all of us sentient beings who could not go?
What should we do now that the situation has become so critical? The sentient beings
living on the earth and the elements of the natural world need to join their hands
together—the earth must not give up on sentient beings, and sentient beings must not give
up on the earth. Each needs to grasp the other’s hand. So doesn’t the Monlam logo look
like two hands clasping each other? Its shape is similar to the design of the Sixteenth
Gyalwang Karmapa’s Dream Flag of peace and serenity, which is used regularly among
the Karma Kamtsang. If I were to make up everything myself, I doubt it would have any
blessings, but using the previous Karmapa’s design as a model probably gives this
blessings. This is a symbol of the Kagyu Monlam that we hold for the benefit of the entire
world. We will not give up on the earth! May there be peace on earth! May the earth be
sustained for many thousands of years! These are the prayers we make at the Kagyu
Monlam, which is why this symbol is the logo of the Monlam. I also think it also might
become a symbol of people having affection for the earth and wanting to protect it.
***
These days, temperatures around the world have drastically changed, which has created a
great danger for the world itself. In olden times, we Kagyupas would stay only in remote
mountain retreats in caves or stone huts—pleasant retreats—and there was no need to do
such work as excavating the ground, cutting a lot of trees, or quarrying. But later, whether
it was their increasing activity to benefit beings and the teachings, or whether it was
because, as the saying goes, ‘The more you meditate on Mahamudra, the more active you
become’—Mahamudra mediators got too busy. Those who were supposed to be following
the path of the Practice Lineage in the high, rocky, snowy places could not manage to do
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that. They came down into the valleys, and it became necessary to build many
monasteries.
Nowadays, many Kagyu monasteries say, ‘We’re making a new monastic building’ and
without any compunction cut down all the trees or forests that grew naturally around the
site. This can create great harm for the environment. Some monasteries are even selling
timber from forests behind the monastery. When we do that, we don’t know what harm we
are creating now, but it creates problems for the whole environment a few years later.
When the so-called essence of the earth, the essence of the place, is harmed, this causes
great harm to the environment, and then we think, “Oh, no! What did we do?” But if we
only think about it later, it’s too late. It takes twenty or thirty years to grow a single tree; it
doesn’t grow as soon as we plant it.
For that reason, we need to understand clearly in all our monasteries in India, Nepal, and
Tibet that if we are unable to conceive of all sentient beings throughout limitless space,
that’s not so important. But we live on this Earth, and everyone can see it. If our Earth is
destroyed by climate change, there won’t be any of us Kagyupas left. There won’t be any
Karma Kamtsang. We’ll all be lost. It’s not the case that our Dharma protectors and
Mahakala Bernakchen will save us; that the rest of the world will be destroyed and only we
will be left. That won’t happen. That’s why we need to protect the environment. We should
provide education in the monasteries about how to do so. We should not just always dig
and build, but also do something to protect the environment. The sutras and tantras say
that keeping monasteries and sacred places clean has immeasurable benefits. It is the
same with the Earth: the Earth is in great danger and it needs our care, so we should try to
help protect the environment for all the beings in the world. Even if we can’t do anything
else, it is not too difficult to explain the basic things we need to do to protect the world. You
should educate people about this and say, “This is how it is.” Whether we are members of
the sangha or lay people, if we take interest in protecting the environment every single
day, it will be very good.
***
Most of us gathered here today, whether we were born in Tibet or not, have connections to
Tibetan Dharma, culture and language. Likewise, most of us gathered here come from
India, Nepal, Bhutan, and Sikkim. For this reason, all of us need to give some thought to
protecting the environment of Tibet in order to protect our own. This is because most of the
drinking water in about eight Asian countries, including India, comes from Tibet. If Tibet’s
environment is damaged this presents the danger of great harm to Asia. If the water
ecosystem in Tibet does not function properly, it will cause many problems like the floods
downstream along the Yangtse River. When these great rivers burst their banks, there is
tremendous damage, floods and other dangers. Now the Chinese government plans to
plant forests in Tibet. India and other countries are also taking a big interest in the
environment of Tibet, because this is a crucial issue.
Whenever we open our mouths, we say that Tibet belongs to the Tibetans, but what are
we Tibetans doing for Tibet? Are we protecting Tibet’s environment or are we destroying it
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instead? Traditionally, Tibetans have held certain ancient beliefs. If there was an
impressive mountain, we considered it the abode of some spirit—so it was a revered place
no one should disturb, mine or quarry. If there was an impressive forest, or a boulder or
cliff with an unusual shape, that was also a spirit’s residence. This belief was quite helpful.
When I was young, we did not dare go out to play on the revered mountains where local
deities lived. Forget about disturbing them—we did not even dare to walk there. We also
were not allowed to put our hands in the streams that provided drinking water. This was to
keep from polluting them and angering the nagas. If we had to wash our hands or feet, we
had to draw some water from the stream and wash elsewhere. We were not allowed to
wash, bathe, do laundry, or use any chemicals in the stream itself under any
circumstances. There were similar traditions more or less everywhere. Nowadays many
people, especially the young, say, "That’s just blind faith. That’s just religious belief." The
protection of the environment these traditional views provided is decreasing drastically.
The traditional way of seeing things is gone, but has not been replaced by contemporary
education about environmental protection.
In Tibet, the main focus now is economic development and getting rich. People wonder
whether to run a factory farm, build huge houses, or buy cars. That is the prevalent
mentality. Nowadays, they use an awful lot of wood to build beautiful, Tibetan-style
houses—a lot more than they used to. Formerly, only monasteries would have such
carving and decorations; but nowadays many ordinary people’s houses have fancy carved
windows, door frames and so on. It seems lovely, but it wastes a lot of wood and stone. If
all the forests are used up, there is nothing to hold back or channel floodwaters; there is
nothing to contain earthquakes.
Now there is also much factory farming for meat. This did not exist previously in Tibet; it
was not a necessity. Nowadays factory farming is easy work—there are factory farms for
hogs, chickens, ducks, and cattle. They give injections to the animals to make them fatter,
and use a lot of drugs. Factory farms are getting bigger, and all this livestock produces a
lot of manure and methane, which fouls the environment and the pristine air. We need to
really think about all this. Tibet, the roof of the world, is clean and pure. It is our own
beautiful country. Even if others cannot protect it, we must keep from ruining it ourselves. If
we take good care of it, we Tibetans will not have wasted our honour and responsibility.
We have already lost so much of what we had, and if we destroy more of what have in our
hands, there will be nothing left you can call Tibetan. Even if there were an agreement and
we could gain freedom for Tibet, what kind of homeland would we return to? We will have
ruined it. If we turn it into an ugly wasteland, gaining freedom will not help us gain
happiness.
One reason all this happens—and it is our own fault—is that we do not have much interest
in education. The more interest we take in learning about the environment, the more we
will cherish and care for it. Tibet has a wonderful environment—encircled by snow
mountains so that it is protected from external pollution. It is our responsibility that
everyone becomes educated and protects the pure, clean natural environment there. We
must all protect the environment of the entire world for the future; and in particular Tibet
and the Himalayan range. Tibet is probably the most important source of drinking water in
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the entire world. We must consider this, especially within each of our monasteries. I think it
would be very good for any monastery in India, Nepal, or Tibet to organize interest in
environmental protection. I am not an expert on environmental issues, but there are a few
points we should understand and follow. If you can practice these in your monasteries and
provide education to the monastics and householders associated with your monasteries, it
will bring benefit to us as communities and individuals.
The first point concerns automobiles. It often happens that as soon as a lama completes a
3-year retreat, he buys a truck. We had a little novice monk at Tsurphu, and someone
asked him, ‘What do you want to do?’ He replied, “I want to become a lama.” “What will
you do when you are a lama?” “I’m going do a 3-year retreat, buy a truck and Karma
Chakme’s Toh book, and then I’ll travel.” He had seen lamas doing this. So this is what
little children think lamas do. Each lama buys his own car, and has to fuel it. As world oil
supply diminishes, the price is increasing continuously. So why do we need separate cars
for every lama? Everyone wants a fancy car that uses a lot of fuel, or they do not feel like
they have the status of a lama. I have to wonder how this accords with the lives of those
earlier masters, who exemplified having few desires and being satisfied with what one has.
Lamas are Dharma practitioners, whether or not they are monastics. That means they
should be people with few desires who are content with what they have. They should not
chase directly after the eight worldly dharmas of this life, although things might come to
them naturally. These days it is not like that. There is a problem. We need to rethink
whether we should buy so many cars, especially those that use a lot of fuel. We should
practice restraint. It is also negative from the local people’s point of view. Most of us here
in India are refugees. The local people will be jealous that we drive fancier cars than they
do. It does not look good. It is unnecessary.
The second point is that in remote areas of Tibet, people are using solar and windpowered electricity. This is good. It is expensive to generate electricity, and using it without
caring about environmental impacts is destructive. At Tsurphu monastery, there was no
electricity, but then they installed solar panels. Solar panels are still quite expensive. It can
be very expensive to provide the amount of power to cover a large building. But solar and
wind power are beneficial because they do not have operating costs, and they do not harm
the environment. In Tibet, the sun shines strongly—it is the roof of the world—so many
people there do use solar electricity. In our monasteries, we are big groups of people, and
we have large electricity bills. Since we are already paying for it, we should think about
how to conserve electricity. Do not pointlessly leave lights on all the time when the sun is
shining and the weather is bright.
The third point concerns growing trees. We bhikshus are not allowed to cut down trees or
any other plant that has roots and bears fruit. This is the vast intent of the Lord Buddha.
But not only bhikshus; all of us must keep this in mind. The oxygen for all the living
creatures in this world comes from trees and plants. So if we can plant even one tree, it will
probably help a great number of creatures survive. Sometimes I even think it would be
better to plant a single tree than to perform a life-release for many beings.
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Last year I talked about performing life-releases, giving up eating meat, and becoming
vegetarian for the long lives of HH the Dalai Lama, myself, and many of our lineage lamas
who have become elderly, so that they might continue to be with us for a long time. This
year I think it would be good for each of our monasteries to plant a thousand trees, if not
more. When I say plant, this does not mean that it absolutely has to be done right near the
monastery. You can make connections with groups that plant forests or help someone who
is planting trees. This is for monasteries that have the resources to do so. If you don’t have
the resources, that is another matter. However there are monasteries that have some
wealth and want to do something for their lama’s long life. My particular recommendation
for this year is that it would be good for each monastery to plant at least one or two
thousand trees. If monasteries cannot, the monks can plant the trees themselves.
Sponsors would also be most welcome. Most monks don’t say they have much money,
and I don’t know where they spend what money they do have. It would probably be good if
we could make a beautiful green forest for the benefit of all living creatures, especially in
Tibet. Tibet has a huge area, so we could plant as many trees as we want. If monasteries
have to cut trees, then it would be good for them to plant more than they cut. Cutting trees
without replanting is the one thing that would anger the local deities and nagas, if anything
would.
The fourth point is one that is not our responsibility as monks, since monks do not farm.
But when farmers grow crops, they use various kinds of chemical fertilizers to make the
crops grow quickly. When they do this, the first crop grows extremely well, but after it has
grown, the soil loses fertility and becomes like sand, I have heard. The chemical fertilizers
exhaust the soil. This is how it happens. There are many farms in Tibet. When we plant
our crops, we should not think that this is our own field and we can do whatever we like.
That is one thing to think about. The other is that the use of chemical fertilizers is
exhausting the fertility of large areas of cropland. Monks do not need to work in the fields
themselves, but they have many friends and relatives who do. Unless we use our overall,
collective effort, it will be difficult to protect the environment.
In brief, for the human race, there are two conditions in this world that can make us
advance. The first condition is to go forward out of fear. All beings, including animals, will
advance out of fear. They sense a danger to their existence, feel fear and terror, and find a
way to remedy their situation. But I think moving forward because you see a benefit or
profit is probably something that mainly we humans do. We humans are beings with brains
and intelligence. But while we have these brains and intelligence, if we just hang out
without doing anything meaningful, then there will be another mouth to feed, another
person using up space, another body crowding the world. There will be no benefit at all.
While living in the world, we need to demonstrate intelligence and define our vision for the
future. I think that only then will our existence in the world be meaningful. We will no longer
just be taking up space. We will be able to benefit the other creatures who live with us on
this earth. Protecting the Earth’s environment is a big issue in the world now. But that is
not why I am shivering on this throne talking about it. Lord Buddha and many of the earlier
learned and realized masters who followed him made prophecies a long time ago about
how the times would become degenerate: the environment would degenerate, and beings
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living in it would also degenerate. These are things the earlier masters said, but we do not
pay attention to them. People just talk about how it said this here and that there.
I want to tell you a story. During the upheavals in Tibet in the 1950s, the previous
incarnation of Pawo Rinpoche was looking through the prophecies of Guru Rinpoche, and
thought, "This probably is going to happen." He showed them to his steward and said,
"This is going to happen. These are prophecies of Guru Rinpoche. We need to flee into
exile; we cannot stay here." Whenever he showed these to his steward, the steward would
say, "So it is! I go for refuge!" The steward would touch them to his forehead and put them
aside. Later the situation got worse, and even the Karmapa went to India. When Pawo
Rinpoche heard about that, he said, "The prophecies predicted this! Even the Karmapa
has gone. We had better go, or what will happen to us?" The steward replied, "How can
that be? There are the three great monasteries of Sera, Drepung, and Ganden, and the
Tibetan government palace of the Potala. It is not easy to leave. If you prepare to go, you
will ruin any chance of staying." He absolutely refused to do anything about leaving. Either
he was not educated or he was complacent because he had never faced such difficult
circumstances. In the end, the steward was unable to come to India and suffered terribly.
He was sent to re-education camps where he was tortured, beaten, and eventually died. It
is similar with us. Lord Buddha and earlier masters said a great deal about how we need to
protect the environment, the forests, and the trees. But when we hear it, we just touch the
text to our foreheads and say, "I go for refuge!" Eloquent and beautiful words often pass
our lips: “May it be so! May there be benefit for all! May it happen! May this be for all
sentient beings throughout space! May that be!” But we do not practice them in a
meaningful way. We are still wandering in the ocean of samsaric suffering because our
wishes and our actions go in opposite directions. If we continue in this way, we will remain
in samsara forever. Please keep this in mind.
Translated by Ringu Tulku Rinpoche / Karma Choephel
source Ecobuddhism
Buddhachannel Diffusion - www.buddhachannel.tv

Notes:
The head of the Karma Kagyu tradition, Karmapa Orgyen Tinley Dorje, is the 17th incarnation of
the first Tulku in Tibetan history, the Gyalwang Karmapa. He was born in 1985 into a nomad family
in Kham. In 1992, he was enthroned at the main seat of Tsurphu monastery as Karmapa XVII, in
accordance with precise details in the prophecies of the great Terton, Chokyur Lingpa. By age 10,
he was himself recognizing other major tulkus of the Kagyu lineage. At the beginning of 2000, the
young Karmapa made a daring escape from Tibet to India. Since then he has lived near
Dharamsala. He travels annually to Bodh Gaya to lead the Kagyu Monlam (Prayer Festival) and to
Sarnath.
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