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Thông điệp của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma 

về hội nghị COP26 
 

 Tôi rất vui mừng được biết Hội nghị COP26  về tình trạng biến đổi khí hậu do Liên 

Hiệp Quốc tổ chức, nêu lên tình trạng khẩn cấp mà chúng ta hiện đang phải đối phó, sẽ 

được diễn ra tại thành phố Glasgow của xứ Scotland. 

 

 Tình trạng khí hậu trên toàn thế giới ngày càng nóng là một hiện thực cấp bách. 

Trong số chúng ta không ai có thể biến cải được quá khứ, thế nhưng tất cả chúng ta tùy 

khả năng mình, đều có thể góp phần mang lại một tương lai tốt đẹp hơn. Thật vậy, chúng 

ta phải có trách nhiệm tạo ra một cuộc sống yên bình và an toàn hơn, cho chúng ta và hơn 

bảy tỉ người khác đang cùng sống với chúng ta hôm nay. Với tất cả niềm tin và lòng quyết 

tâm, chúng ta phải chăm lo không những cho sự sống của mình mà cả những người chung 

quanh mình.  

 

 Tổ tiên chúng ta từng nhìn thấy địa cầu thật phong phú và xinh đẹp, ngày này nó 

vẫn là như vậy, và hơn thế nữa nó đã trở thành một ngôi nhà duy nhất chung cho tất cả 

chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải bảo vệ nó, không những cho riêng mình mà cho cả các thế 

hệ mai sau, kể cả vô số các loài sinh vật khác cùng chung sống với chúng ta trên hành tinh 

này.   

 

 Cao nguyên Tây Tạng, ngoài Bắc cực và Nam cực, là bồn chứa băng tuyết to lớn 

nhất, và thường được xem là "Cực Thứ ba". Tây Tạng là nguồn cung cấp nước cho một số 

sông to lớn nhất trên thế giới, trong số đó gồm có sông Brahmaputra, sông Hằng, sông 

Indus, sông Mê-kông, sông Salween, sông Hoàng hà và sông Trường giang. Các con sông 

đó là nguồn sống, bởi vì chúng cung cấp nước uống, dẫn nước vào các hệ thống thủy lợi, 

giúp việc canh tác và sản xuất thủy điện, cho gần hai tỉ người trên khắp các vùng Á châu. 

Nhiều băng hà trên Tây Tạng tan thành nước, các công trình xây đập và đổi hướng sông 

ngòi, kể cả việc phá rừng quy mô đã khiến các hậu quả tạo ra bởi thái độ tắc trách về môi 

trường, ngày càng lan rộng khắp nơi.      

 

 Ngày nay chúng ta cần phải nhìn vào tương lai, thế nhưng không phải với những 

lời cầu nguyện thúc dục bởi sự sợ hãi, mà bằng các hành động thực tế hơn, căn cứ vào các 

hiểu biết khoa học. Tất cả mọi sự sống trên hành tinh này đều liên hệ với nhau hơn bao 

giờ hết. Những gì mình làm đều ảnh hưởng đến những người cùng sống với mình, kể cả 

đối với vô số sinh vật và muôn loài cây cỏ.  

 

 Chúng ta là con người, là các sáng tạo duy nhất có đủ khả năng tàn phá địa cầu, thế 

nhưng chúng ta cũng là loài hội đủ các khả năng to lớn nhất để bảo vệ nó. Chúng ta phải 

đương đầu với các vấn đề biến đổi môi trường qua một sự hợp tác toàn cầu nhằm mang lại 
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sự lợi ích cho tất cả mọi người. Chúng ta phải làm tất cả những gì mình làm được với khả 

năng mình. Dù chỉ là các hành động nhỏ nhặt hằng ngày, chẳng hạn như ý thức được cách 

tiêu dùng nước của mình cũng như những gì mà mình hiện đang có nhưng không cần đến, 

cũng đủ tạo ra các tác động nào đó. Chúng ta phải xem việc bảo vệ môi trường thiên nhiên 

là thành phần trong cuộc sống thường nhật của mình, và phải học hỏi những điều khoa học 

dạy bảo mình.  

 

 Tôi rất phấn khởi khi trông thấy các thế hệ trẻ đòi hỏi phải có các hành động cụ thể 

trước tình trạng biến đổi khí hậu. Điều đó mang lại cho tôi một niểm hy vọng nơi tương 

lai. Các sự cố gắng của những người trẻ tích cực thật hết sức chủ yếu, chẳng hạn như cô 

Greta Thunberg huy động quảng đại quần chúng nên lắng nghe và hành động đúng theo sự 

chỉ dẫn của khoa học. Quan điểm đó của họ rất thực tế, vì vậy chúng ta phải cổ vũ họ.   

 

 Tôi thường xuyên nêu cao tầm quan trọng của sự ý thức về tính cách nhất thể của 

nhân loại, điều đó có nghĩa là mỗi con người đều là thành phần trong chúng ta. Mối hiểm 

họa do thời tiết ngày càng nóng và tình trạng biến đổi khí hậu gây ra, không hề giới hạn 

trong khuôn khổ quốc gia, mà liên hệ đến tất cả mọi người trong chúng ta.   

 

 Tất cả chúng ta đều phải đương đầu với tình trạng khủng hoảng đó, vì thế thật hết 

sức quan trọng là chúng ta phải hành động với tinh thần đoàn kết và hợp tác, hầu có thể 

giới hạn bớt các hậu quả gây ra bởi tình trạng đó. Tôi hy vọng và cầu mong những người 

lãnh đạo sẽ dồn mọi nỗ lực để tìm các biện pháp tập thể hầu đối phó với tình trạng khẩn 

cấp trên đây, đồng thời hoạch định một thời khóa biểu chính xác để mang lại sự thay đổi. 

Chúng ta phải hành động để biến thế giới này trở nên an toàn, xanh mát và hạnh phúc hơn.    

 

Với những lời nguyện cầu và những lời chúc tốt đẹp của tôi,    

 

Dalai-Lama 
31 Tháng Mười 2021 

 

Hoang Phong chuyển ngữ 

 

Chuyển Đến: Tiểu Mai – Ngày 12/11/2021 
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