Những người nổi tiếng trên thế giới ăn chay.
Ăn chay thực sự có lợi ích lớn? Khi mà những người nổi tiếng và danh nhân, họ
cũng xem việc ăn chay là một việc rất quan trọng trong cuộc sống, mang lại nhiều lợi
ích cho sức khỏe, cũng như môi trường.
Cùng điểm danh những danh nhân nổi tiếng “ăn chay” trên thế giới !
1. Léonard Da Vinci

Ông ăn chay vì nhà danh họa và điêu khắc gia người Ý, đồng thời cũng là một thi sĩ
nổi tiếng trên thế giới quan niệm ăn chay là đạo đức của con người. Sự ăn chay sẽ
tránh được những tội ác về sát sinh. Ông còn nhấn mạnh rằng những ai không biết
quý trọng sự sống của những sinh vật khác là những kẻ không đáng sống.
Cơ thể của những người ăn mặn không khác gì những bãi tha ma để chôn vùi xác
chết các thú vật mà họ đã ăn vào.
2. Albert Einstein

Ông là một người yêu chuộng hòa bình, tôn trọng sự sống của muôn loài và đã từng
phát biểu: “Không gì ích lợi cho sức khỏe của con người để có cơ hội sống lâu trên
quả địa cầu này bằng cách ăn chay”.
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3. Steve Jobs

Ông trùm kinh doanh và sáng chế người Mỹ, một trong những người sáng lập Apple
cũng là một người ăn chay và ủng hộ lối sống khỏe, thân thiện môi trường và bảo vệ
động vật với PETA. Ông từng tặng rất nhiều Contairner chứa nước ép cà rốt tại buổi
Haloween thay vì tặng kẹo.
4. Kinh tế gia Adam Smith (1723 - 1790)

Trong quyển The Wealth of Nations xuất bản vào năm 1776 đã khuyến khích loài
người ăn chay và đã thuyết minh về sự lợi ích của việc thọ trì trai giới. Ông bảo rằng
việc ăn mặn xét ra không cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của con người. Chúng
ta đã có ngũ cốc, rau quả, phó mát, dưa và dầu thực vật. Đó là những thức ăn cung
cấp cho chúng ta những chất dinh dưỡng dồi dào. Thịt đối với chúng ta sẽ không
nghĩa lý gì nếu chúng ta ăn chay đầy đủ và đúng cách.
5. Benjamin Franklin (1706 - 1790)

Một khoa học gia và là một chính trị gia nổi tiếng của Hoa Kỳ, người đã bắt đầu ăn
chay từ năm 16 tuổi đã bảo rằng nhờ ăn chay mà cơ thể của ông được trong sạch,
tinh thần của ông được minh mẫn, trí óc của ông được tiến bộ và sự hiểu biết của
ông được nhanh chóng hơn. Trong một bài tự thuật, ông có bình phẩm những người
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ăn mặn là những kẻ cố sát.
6. Pythagore

Nhà toán học lừng danh trên thế giới đã từng khuyên nhủ:"Này bạn, xin đừng làm
nhơ nhớp thân thể của mình bằng những thức ăn tội lỗi. Chúng ta đã có bắp, bôm,
lê, rau trái thừa thải, sữa và mật ong ngọt lịm. Quả đất này đã cung ứng cho chúng
ta những thức ăn vô tội một cách dồi dào, đã khoản đãi chúng ta bằng những bữa
tiệc không can dự vào máu. Chỉ có loài thú này mới ăn thịt loài thú khác vì bản năng
tự nhiên và vì đói. Nhưng không phải tất cả loài thú nào cũng vậy. Bởi vì trong số đó
cũng có các loài như bò, ngựa và trừu... đều ăn cỏ". Ông cũng đã thể hiện lòng từ bi
bác ái qua những hành động thực tiễn bằng cách nhiều lần trả tiền cho một số ngư
phủ để phóng sanh những con cá mà họ đã bắt được trở về lòng biển cả.
7. Peter Burwash

Nhà vô địch quần vợt Peter Burwash đến viếng một lò sát sanh. Khi ra về ông đã
bất nhẫn mà viết những cảm nghĩ của mình trong một quyển sách nhan đề là A
Vegetarian Primer (Sách dạy ăn chay). Có đoạn ông viết: "Tôi không nỡ bóp nát một
cánh hoa mong manh. Tôi đã chơi hockey với hết sức bình sanh của mình. Tôi cũng
đã từng vùng vẫy và dọc ngang trên các sân quần vợt trong những trận thư hùng.
Tôi không phải là loại người yếu đuối. Nhưng trước cảnh tượng mà tôi đã chứng
kiến tại lò sát sanh, tôi thấy mình kinh khiếp và lòng mình mềm yếu vì thương hại".
"Khi tôi rời khỏi lò sát sanh, sự tội nghiệp đã dày vò lương tâm tôi. Tôi thầm nhủ sẽ
không bao giờ có đủ can đảm đi sát hại một con vật dù lớn dù nhỏ. Tôi hiểu rằng có
những nhân vật lỗi lạc trên thế giới họp nhau để bàn cãi về các vấn đề vật lý, kinh tế
và môi sinh. Cũng có một số người có quan điểm tán đồng với chủ thuyết ăn chay.
Song điều làm cho tôi chọn lấy con đường chay lạt không phải chạy theo chủ thuyết
này hay chủ thuyết nọ mà chính vì những cảnh dã man mà con người đã đối xử một
cách tồi tệ với các loài vật không phương tự vệ mà tôi đã tận mắt chứng kiến".
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8. Văn hào Léon Tolstoi (1828 - 1910)

Đã thọ trường chay từ năm 1885. Ông chống đối thú săn bắn của một số giai cấp
quý tộc và trưởng giả. Ông cũng chủ trương không sát sanh, chủ trương chủ thuyết
hòa bình và ăn chay, tôn trọng sự sống của các loài sinh vật khác kể cả con ong và
loài kiến. Ông tiên đoán những bạo động xảy ra triền miên trên thế giới chỉ vì loài
người không biết tự chế tham vọng của mình. Sự kiện càng ngày càng tệ hại hơn và
có thể xảy ra những cuộc chiến tranh khốc liệt làm xáo trộn cuộc sống an bình của
nhân loại. Trong bài tham luận The First Step (Bước đầu tiên), Léon Tolstoi bảo rằng
những người ăn thịt là những kẻ phản đạo đức và "phạm tội sát sinh". Ông nói thêm:
"Sự sát sinh đã làm cho những người vốn có một tâm hồn cao thượng, có lòng vị tha
đối với mọi người như đối với chính bản thân mình, trở thành những kẻ hung bạo".
9. Văn hào Isaac Bashivis Singer (1904)

Từng đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật Nobel năm 1978 đã thọ chay trường từ
năm 1962. Lúc đó ông vừa đúng 58 tuổi. Ông bảo ông rất lấy làm hối tiếc vì đã kéo
dài thời gian ăn mặn quá lâu. Nhưng thà muộn còn hơn chẳng bao giờ ăn chay cả.
10. Nhà soạn nhạc Richard Wagner

Tin tưởng mạnh mẽ rằng sự sống của mọi loài đều có tính cách bất khả xâm phạm.
Ông bảo: "ăn chay là một sự dinh dưỡng thuần hợp với bản chất thiên nhiên, cứu
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vớt con người xa lánh những tâm địa và hành động tội lỗi, đồng thời ông cũng mong
ước sau này sẽ được hóa sinh về nơi an lạc đời đời".
11. Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778)

Triết gia và là một văn hào người Pháp đã có những tác phẫm giá trị về mặt tư
tưởng đã ảnh hưởng sâu xa đến nền văn học và cuộc cách mạng lịch sử tại quốc
gia này. Ông là người chủ trương bênh vực sự hiện hữu của thiên nhiên và cổ xúy
sự ăn chay. Ông nhận xét rằng phần đông những loài thú ăn thịt có bản tính hung
tợn hơn những loài thú ăn cỏ. Và dĩ nhiên những người ăn chay trường sẽ hiền từ
hơn những người ăn mặn. Ông còn đề nghị những người hành nghề đồ tể không
được mời vào làm bồi thẩm đoàn tại các tòa án.
Ngoài ra còn có rất nhiều chính trị gia, nhà thơ, họa sĩ, diễn viên nổi tiếng thế giới ăn
chay trường khác nữa.
Brad Pitt

Việc ăn chay mang nhiều lợi ích thiết thực, nhưng không phải ai cũng ăn chay được.
Khi chúng ta đã quen ăn mặn, việc khởi đầu ăn chay không phải dễ dàng gì.
Tuấn Tú sưu tầm
Chuyển Đến: Trần Ngọc A - Ngày 22/6/2020
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