
KHI ĐẠI DƯƠNG LÊN TIẾNG: 

"Con người lấy nhiều hơn cho. 

Họ đầu độc tôi rồi lại muốn tôi nuôi sống" 

 

Trong đoạn clip: “Ocean – đại dương” do facebooker có tên là Chung Chí Công làm sub và 

chia sẻ lên trang cá nhân chỉ vỏn vẹn có 2 phút nhưng nó lại chứa đựng cả một thông điệp 

lớn lao khiến nhiều người tâm đắc. Một vài câu nói trong đoạn clip nầy đáng để chúng ta 

suy nghĩ: 

1. "Tôi là đại dương. Tôi là nước. Tôi là phần lớn của hành tinh này", "Con người? Tôi 

không nợ họ điều gì. Tôi cho. Họ lấy. Nhưng tôi luôn có thể lấy lại... Đây không phải hành 

tinh của họ. Chưa từng. Và sẽ không bao giờ".... 

2. "Con người lấy nhiều hơn cho. Họ đầu độc tôi rồi lại muốn tôi nuôi sống" 

Những câu nói từ đại dương trong đoạn clip nầy càng có ý nghĩa hơn trong thời đại chúng 

ta. Chúng ta liên tiếp đón nhận những thông tin về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn 

nước, ô nhiễm không khí, rồi hạn hán, lũ lụt và cả những cánh rừng trọc lốc. Con người 

đang dần bất lực trước thiên nhiên và thiên nhiên thì oằn mình chịu đựng những hư tổn do 

con người gây ra. 

Tất cả do đâu? Là do con người tự đầu độc chính mình? Hay là sự giận dữ của tự nhiên, 

biển cả? 

Nhìn vào thực tế sẽ là câu trả lời: trên bờ, dưới sông, chỗ nào chúng ta cũng thấy rác là rác. 

Cái gì con người cũng có thể vứt xuống dòng sông được: nào là rác, túi nilông, chai nhựa, 

chai thuốc trừ sâu, xác chết  động vật v.v… 

 

Mỗi người nếu biết ý thức bảo vệ thiên nhiên 

thì thiên nhiên sẽ bảo vệ con người. Ngược lại, 

nếu thiên nhiên không được bảo tồn, con người 

sẽ không thể sống sót. 

 

Caritas Vĩnh Long 

 

   


