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Sư Phụ nói, “Bởi vì tôi thương cây, và tôi cảm nhận nỗi đau của họ, không phải vì 

tôi muốn đi lên cảnh giới cao hơn... Cây không thể la lên, đó là điều tệ nhất. Giống 

như quý vị bị trói chặt, không thể di động, nhưng rồi có ai đó cứ đánh đập hoặc 

cắt mổ quý vị mà quý vị không thể làm gì cả. Thật là khủng khiếp. Chúng ta có thể 

chạy trốn, chúng ta có thể chống cự và chúng ta có thể la lên, nhưng cây không 

thể. Thực vật không thể.” Đó là lý do Sư Phụ tránh ngay cả việc cắt hoa. 

 

Dựa trên sự nghiên cứu của Sư Phụ, các loại cây hoa quả sau thường có thể được 

thu hoạch mà không gây hại tới cây cỏ, gây đau đớn tối thiểu cho cây cỏ: 

 

Ngũ Cốc 
Bột mì, bánh mì, mì sợi, couscous, kê, Quinoa, hạt rau dềnh 

(Amaranth) 

Hột & Hạt 

Hạt điều (cashews), quả thông (Pine), quả hồ trân (Pistachio) 

Hạt dưa, hạt bí ngô, hạt hướng dương 

(Các hạt khác, chỉ khi chúng tự rơi xuống đất thì được) 

Đậu Đậu khô (thu hoạch lúc đã khô, không phải đậu tươi), Lentils (dry) 

  

Rau  

  

  

  

Bok choi, baby bok choi, ngò, cần, cần tàu, xà-lách Romaine, rau 

diếp xoăn, xà-lách son, rau muống, spinach (nếu thu hoạch lá thôi) 

Cây hoàng-tinh (arrowroot), Củ dềnh đỏ, Cà Rốt, Củ cải trắng & đỏ, 

Khoai Tây 

Tỏi, Gừng, Nhân Sâm 

Bắp khô (hái lúc đã khô, không phải bắp tươi) 

Các loại giá (alfafa, giá đậu xanh, v.v...) 

Khổ qua, Dưa leo 

Nấm (tươi hay khô) 

Trái Cây 

Trái cây rụng 

Các loại berries (không phải dâu tây) 

Cam, chanh, quít, bưởi (mà không dính cuống) 

Chà là (tươi & khô), Sung (tươi & khô) 

Qủa dưa (dưa vàng, dưa hấu, v.v...) 

Dừa, Mận, Đào, Khế, Cà chua (nếu hái không dính cuống), trái bơ 

(nếu chín đen và hái không dính cuống) 

Nói chung, cây không bị đau nếu:  



1) quả được hái không dính cành hay cuống, hay  

2) hái quả mà chừa lại 1/3 phần gần cuống, hoặc nếu quả tự rớt 

xuống đất, hay 

3) quả đã chín mùi, và rớt vào tay khi đụng nhẹ.  

Đồ Gia Vị 

  

Hồi, Đinh hương (khô) 

Hột hay bột ngò, hột hay bột cây thìa là (cumin) 

Maggi, Xì dầu, Muối 

Nước luộc rau (nếu từ thực phẩm trong danh sách hòa bình & từ bi) 

Chất Làm 

Ngọt 
Đường từ củ dềnh đỏ hay củ cải đỏ, đường Agave 

Đạm Thuần 

Chay 

Đạm đậu nành khô (dry soy texture), đạm lúa mì khô (dry wheat 

texture) 

Ham thuần chay, xúc xích thuần chay, mì căn 

Đậu hủ 

Thảo Mộc 

Các loại rau sống Âu Lạc như: rau ngổ, tần ô, rau răm, tía tô, húng 

lủi, húng quế, diếp cá, ngò gai. (nếu khi hái lá không làm thương hại 

cành và cuống.) 

 

Thu hoạch các loại ngũ cốc và quả sau sẽ làm cây đau đớn (danh sách chưa 

đầy đủ, chỉ vài thí dụ): Lúa gạo, Đậu tươi, Mía, Chuối (trừ khi cắt từ thân cây 

khoảng 2/3 như đề cập phía trên), hạt mè, đậu phọng, khoai lang, củ khoai mì, 

zucchini 

 

Sư Phụ nói rằng danh sách trên chưa phải đầy đủ, chỉ giúp chúng ta nếu chúng 

ta muốn sống theo hướng này. Ngài căn dặn chúng ta luôn khiêm tốn, luôn nhớ 

tới Thượng Đế và luôn có từ tâm, dầu chúng ta ăn thứ gì.  

 

“Hãy vô cùng biết ơn sự hy sinh của mọi tạo vật. Và tri ân Thiên Đàng cùng tất 

cả gì góp phần trong bữa ăn để mình có được rau cải thơm ngon như vậy. Cho 

nên, đừng tự hào về bất cứ gì mình làm, bởi vì chúng ta là con số không ở đây. 

Bất cứ gì chúng ta làm mà không có ân điển Thiên Đàng, không có ân điển của 

Tâm ấn, cũng đề là tội lỗi. Đừng bao giờ tự hào rằng mình ăn thuần chay, ăn 

chay, hay ăn sống, hay bất cứ gì mình ăn hay không ăn.” 


