
 

 

Trái đất ăm ắp "AI"! 

"AI" đang là thứ thức ăn "CHO ĐÃ" lòng tham Vọng Niệm trên nhiều diễn đàn "XANH HỌC 
GIẢ - NHÂN QUẢ HỌC THẬT". 

Hiện tại, nhiều người quan tâm đến Trí tuệ Nhân tạo "AI" - AI từ A- Artificial (Nhân tạo), I - 
Intelligence - Trí tuệ. 

Hàng loạt các "diễn đàn học giả" chạy đua tranh luận, hoa tay múa chân như một sự ngạo 
mạn dẫn dụ trái đất và nhân loại "NEO" vào những những Bộ não kiểu Xanh học Giả Nhân 
Quả học thật của loại người LĂN NGỤP TRONG TIỀN TỆ đang vươn cổ ra để SOI mình trong 
gương "AI" trong vài ba thập kỷ tới. 

Phật nói Vô Minh là cửa gờm nhất trong Thập Nhị Môn Đồ trận tồn lại Luân Hồi Nhân Quả 
của mọi kiếp Livings và tái sinh hàng vạn kiếp Vô thường, Vô Trụ và Vô Ngã sở. 

Tịnh Tâm và Tỉnh Tuệ ngoảnh lại "NẾP XƯA" ÔNG BÀ, CHA MẸ, TỔ TIÊN TA đã từng tri kiến 
về "AI" một chút đà. 

"AI" đã tồn tại và nâng đỡ cho nhân loại hàng thế kỉ. Một công nghệ nhỏ nhỏ từ các Già Làng 
tạo ra guồng nước, đưa nước về làng, về đồng lúa, về làm điện thắp sáng cho mỗi làng quê. 

"AI" - Cố Nhân Danh Y Lê Hữu Trác trên miền quê Hương Sơn, Hà tĩnh đã để lại cho nhân loại 
một kho báu về Hồn Cây Cỏ Hoa Lá xung quanh của Đất Trời khi ta đau lưng, mỏi gối, nhức 
đầu..... 

"AI" trong xã hội người Hmong đã để lại kho báu của Lễ Hội Tòng Xanh - một Quốc Hội 
không bầu bán, không quan liêu, không lực thế. "AI" của Tâm Tuệ Minh Anh nương tựa 
trong Vũ trụ và cùng nhau bàn bạc các chuẩn mực ân nghĩa với Thiên nhiên qua lễ hội "Ăn 
thề". Một Trí tuệ Nhân tạo in-visionable!. 

"AI" trong xã hội người KhMu để lại Bộ Ba Tín - Ngu-ện - Hạnh" trong lễ hội " Uống Thề" mỗi 
khi xã hội bất an; vân vân và vân vân.........nhiều vô kể về trí tuệ nhân tạo đúng Đạo, đúng 
Ân, đúng Tình, đúng Nghĩa, có trước, có sau trong qui luật của Vũ Trụ có một không hai cho 
Muôn loài cùng nương tựa. 

"AI" đã tạo rèn nên những cái cuốc, con dao cho người thực hành nghiệp sống ở đời; 

"AI" đã dựng nên những ngôi nhà gỗ, nhà đá, nhà chình tường, nhà lá che mưa, đội nắng và 
ngăn gió mỗi mùa xuân hạ thu đông của vô thường. 

"AI" đã tạo nên vũ trụ quan của các "Làng" trong rừng đẹp, thơ mộng và ân nghĩa với Ngôi 
nhà Sinh thái của Đất Trời. 

"AI' đó được người tự giới hạn trong khả năng tái tạo của Đất Trời và thông thả nhìn tiền chỉ 
là tờ giấy biết nói để trao đổi những nguyên liệu cơ bản của vật chất - thứ tạo ra năng 
lượng, và từ năng lượng cho ta các thông tin để chung sống dưới Ngôi nhà Sinh thái của 
Muôn loài trên qui luật NƯƠNG TỰA bất di bất dịch chứ không được phép thống trị như chủ 
nghĩa Tân Tự do đang hoành hành gần 60 năm qua từ cách mạng "XANH" mà cả trái đất 
đang Vô Minh quẳng cáo mọi thứ dưới tiêu đề XANH vô hồn, vô đạo, vô đức, vô nghĩa và vô 
ân tình. 

Do vậy "AI" là sáng tạo của người sống bằng hữu trong Ngôi nhà Sinh thái mà Người ở trong 
đó biết giới hạn và bổn phận của mình. 

 



 

"AI" hiện tại là AI của "Mục tiêu Tiền tệ - GDP" bằng mọi giá, cường điệu hóa vì chủ nghĩa lợi 
nhuận và lo lắng cho những thủ đoạn loại bỏ lẫn nhau, nên có cả hàng ngàn diễn đàn cũng 
không tạo nỗi một giải pháp cho Đất Trời, mà phá hại Đất Trời và làm cho Đất Trời buộc phải 
đặt đơn đòi Ly dị loài người là điều hiển nhiên. 

"AI" HEPA là "AI" của sự thấu hiểu từng sinh linh trong từng hạt đất, một dòng sông, một 
đàn chim, một cánh bèo hoa dâu, một con sâu róm, một nàng bướm đang tìm mật hoa cải 
đầu xuân, đang đau quằn quoại mỗi giờ vì phải hút chất độc từ phân hóa học, từ thuốc bảo 
vệ thực vật, thuốc "TRỪ HAI" mà bẳn chất là chất độc da cam. 

Tỉnh thức trong từng câu, chữ của sự vè vỡn vô hồn, mặt trơ trán bóng của các loại thương 
lái từ bán vặt đường phố, đến online và các tập đoàn MONSANTO và những đồ đệ vì TIỀN TỆ 
dưới các nhan đề Hàn lâm nọ, học viện kia tranh nhau đua nở trong từng mớ rau, bắp ngô, 
hộp sữa, chai nước mắm dưới các nhãn mác "oách oai" vô hồn, vô nghĩa lý và vô ĐẠO, mà 
chỉ là thứ hình thức đớn hèn và rẻ mạt khi "ai" mua và "ai" bán. 

Giải pháp làm người làm nghề phụng dưỡng thiên nhiên từ các hành vi Rừng - Vườn - Ao - 
Chuồng trong khả năng của mọi sinh linh đang chung tình nương tựa hòa bình và bằng hữu 
từ Ngôi nhà Sinh thái của Đất Trời trên con đường MINH TỊNH LẮNG LẶNG như qui luật của 
TRỜI ĐẤT đã. 

Tự chủ - Tự tin - Tự giác ngộ - Tự giải thoát sẽ cho ta Tự do đích thực trên mỗi luống vườn 
đang ban tặng ta trong từng hơi thở. 

Một năm mới ăm ắp "AI". 
 


