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PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN & HIỆU QUẢ 

ĐỂ BẢO VỆ & XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG 

 

ÔI TRƯỜNG là vấn đề cấp bách, không những ảnh hưởng 

đến mỗi địa phương, từng quốc gia, mà còn trực tiếp tác 

động đến đời sống của nhân dân trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, 

khi đề cập đến vấn đề môi trường chắc hẳn sẽ có một số người 

ngao ngán lắc đầu: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi …” Đã có nhiều kế 

sách được đề xuất, và những cuộc vận động trên qui mô lớn, tiêu 

tốn nhiều chi phí. Các cố gắng vừa kể cũng có mang lại những kết 

quả nhất định. Thế nhưng, chừng như vấn nạn về môi trường vẫn 

tiến triển không ngừng và đang ngày càng trở nên trầm trọng. Phải 

chăng, vì chẩn đoán chưa đến nơi, đến chốn, nên căn bệnh này chỉ 

đang được chữa trị triệu chứng, và tùy theo tình thế? 

Một số người cố gắng biện minh cho vấn đề ô nhiễm môi trường. 

Họ xem đó là cái giá phải trả cho phát triển kinh tế và thành quả 

kinh tế. Thế nhưng, những thảm họa môi trường đã xảy ra trên 

toàn cầu và trong nhiều khu vực, cho thấy rằng đó là cái giá quá 

đắt!!! Và thành quả kinh tế do phát triển một cách khinh suất, thiếu 

hiểu biết, không bù đắp nỗi các thiệt hại về môi trường, cụ thể là 

những nỗi khốn khó, bệnh tật, tử vong, và tổn thất mà con người 

phải gánh chịu từ đó. 

Thế nên, cần liên tục đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế để 

nâng cao đời sống toàn dân, vì người dân là mục tiêu đầu tiên và 

cuối cùng của phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc bảo vệ, xây dựng 

môi trường tốt đẹp và bền vững phải là ưu tiên cao nhất, là điều 

kiện tiên quyết, vì môi trường tốt đẹp là yếu tố rất quan trọng, 

không thể thiếu trong cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. 

Có những người thiện chí hằng ngày dọn rác ở nơi công cộng, rất 

đáng quí và đáng được tuyên dương. Nhiều khoản phạt đã được đề 

nghị liên quan đến các vi phạm xả rác/xả thải đều hợp lý và đáng 

được áp dụng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy số người cặm cụi, nhẫn 

nại dọn rác hằng ngày thì tương đối ít. Trong khi đó, con số những 

người vô tư xả rác/xả thải ra môi trường mọi lúc, mọi nơi thì nhiều 

vô kể. Thực tế cũng cho thấy rằng số người bị phạt vì vi phạm này 

thì còn rất ít; trong khi đó rất nhiều người bằng mọi cách đã xả 
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rác/xả thải thoải mái mà không hề bị bắt hay bị phạt. Nêu gương 

tốt là điều rất đáng khuyến khích, và có hiệu quả đối với trẻ con. 

Nhưng với người trưởng thành thì gương tốt chưa đủ thuyết phục 

họ, vì họ có nhiều lý lẽ khác … Hơn nữa, hình phạt đúng, dù áp 

dụng đúng vẫn là hạ sách, và không có tác dụng bền vững. Hình 

phạt dù cần thiết, vẫn chỉ có tính răn đe, khơi dậy sự sợ hãi, không 

khiến người vi phạm quyết tâm sửa đổi, hoặc cố tìm giải pháp tốt 

hơn: vì họ chưa thấy rõ lý do chính đáng của vấn đề. 

Thực tế là môi trường có hai phương diện: môi trường vật lý bên 

ngoài (gồm đất đai, núi sông, biển đảo, cỏ cây, sinh vật, …); và 

môi trường bên trong tức là môi trường nội tâm hay nội tại (gồm 

tình cảm, tư tưởng, tinh thần của con người và các giới khác trong 

thiên nhiên …). Cả hai kết hợp chặt chẽ với nhau thành môi trường 

toàn diện. Cái bên ngoài là ngọn của cái gốc bên trong. Nhìn sâu 

hơn, chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng môi trường bên trong của 

xã hội đang có nhiều ý tưởng sáng tạo, tình cảm tốt đẹp và xây 

dựng qua sự đóng góp của các công dân lương hảo. Kết quả là 

những công trình giá trị mang lại nhiều lợi ích và tiến bộ chung. 

Bên cạnh đó, có những cá nhân, dù vô tình hay cố ý, đã thường 

xuyên nuôi dưỡng và thải ra môi trường nội tại của xã hội những 

tư tưởng và tình cảm tiêu cực như tham lam, thù ghét, ham muốn 

sai trái, thành kiến, dối lừa, mưu toan bất chính, … Chúng là 

nguyên nhân của vô số tệ nạn, xáo trộn, ảnh hưởng nặng nề đến 

đời sống của người dân, an ninh, trật tự xã hội, và công cuộc phát 

triển đất nước. Đó là những vụ trộm cắp, cướp giật, buôn lậu, lừa 

đảo, tham nhũng, bạo hành trong gia đình và học đường, giành lấn 

trong giao thông, ứng xử kém văn minh ở nơi công cộng, lối sống 

hoàn toàn vị kỷ, bê tha, trụy lạc … Thường thấy nhất là hành động 

xả rác/xả thải vô tư mà không hề nghĩ gì đến hậu quả. Họ làm suy 

giảm chất lượng sống trong khu vực lớn hoặc nhỏ mà không ngờ 

chính mình cũng chung chịu những điều tồi tệ đó. 

Những nghiên cứu và thực nghiệm khoa học trong thời gian gần 

đây (Xin xem ‘Sự liên lạc Vô tuyến Sinh vật (hay Hiện tượng Thần 

giao Cách cảm)’. Tác giả: B. B. Kajinski; Người dịch: Gs. Nguyễn 

Đình Giậu và cộng sự. NXB Đồng Nai, 1983) cho thấy rằng ý nghĩ 

và cảm xúc của con người hay loài vật, nói chung, đều có thể lan 

truyền đến các đối tượng khác giống như tác dụng của sóng vô 
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tuyến. Cùng với luật đồng thanh tương ứng của âm học, phát kiến 

này cho thấy những ý nghĩ, tình cảm tốt đẹp, tích cực, dù âm thầm, 

vẫn liên tục cộng hưởng với nhau, tạo nên nền tảng lành mạnh cho 

đời sống. Trái lại, những nếp nghĩ, thái độ, ý muốn đen tối, tiêu 

cực đang lây lan nhanh chóng, tạo nên những căn bệnh nhức nhối 

trong xã hội, làm băng hoại đời sống cộng đồng. Do đó, mỗi người 

trong thời đại hiện nay đều có thêm trách nhiệm mới: dọn sạch 

những rác rưởi trong tâm hồn mình, và chỉ phóng rãi ra môi 

trường chung quanh những tư tưởng, tình cảm tốt lành. Cố gắng 

này rất cần thiết để mang lại những hành động cụ thể, thực dụng và 

có giá trị tốt đẹp, lâu bền. Đây cũng là phương tiện để bất cứ ai 

cũng có thể hữu ý góp phần xây dựng xã hội và đất nước theo khả 

năng mình. 

Bài toán đơn giản. Vấn đề môi trường, tuy có tính cách nghiêm 

trọng, với tầm ảnh hưởng cả hành tinh, nhưng lại là bài toán với 

đáp án cực kỳ đơn giản: (1) Nguyên nhân là người xả rác/đơn vị 

xả thải. Hậu quả của nó khiến phải tiêu tốn rất nhiều nguồn lực để 

thu gom/xử lý rác/chất thải với chi phí khổng lồ, đó là chưa kể chi 

phí y tế và chi phí khác do bệnh tật, tử vong, thảm họa môi trường 

… (2) Giải pháp: Theo nguyên tắc, không có người xả rác/đơn 

vị xả thải thì không có vấn đề môi trường, không hậu quả tai 

hại. Vận dụng đúng nguyên tắc này, các nguồn lực và chi phí dùng 

để xử lý hậu quả hầu như không đáng kể. 

Nói thì dễ như vậy, nhưng làm thế nào để thực hiện? Làm thế nào 

để tiếp cận và ảnh hưởng tích cực đến các tác nhân gây ra vấn đề ô 

nhiễm, phá hoại môi trường? 

Môi trường là vấn đề an, nguy chung cho đời sống của tất cả mọi 

người, nên rất cần sự góp phần của mọi đơn vị và mỗi cá nhân. Vì 

thế, khi một người thực sự hiểu rõ vấn đề môi trường thì người ấy 

không còn thờ ơ như trước. Họ thấy rõ rằng nó liên quan mật thiết 

đến lợi ích của chính mình và những người khác. Họ thường xuyên 

tưởng nghĩ và thiết tha muốn có môi trường an toàn, trong lành và 

xinh đẹp cho khu vực, trên cả nước và cả hành tinh, cho tất cả các 

thế hệ hiện tại và mai sau cùng hưởng. Họ bắt đầu thực hiện cố 

gắng bảo vệ và xây dựng môi trường ngay trong gia đình/đơn vị 

của mình. Các thành viên trong gia đình/đơn vị/tổ chức cùng ngồi 
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lại bàn thảo thật thấu đáo, rồi từ đó trở đi đồng lòng, quyết tâm 

thực hiện những điều sau đây một cách thường xuyên, liên tục: 

1. Quyết tâm không xả rác, dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ 

thời gian nào. 

2. Mang theo túi rác cá nhân khi đi ra ngoài để chứa rác 

của mình (nếu có, trong lúc ngồi tàu/xe, đi đường) và 

đưa rác đến đúng nơi qui định. 

3. Xây dựng môi trường nội tâm và ngoại cảnh. 

Đặc biệt, trẻ em trong gia đình, nhà trẻ, mẫu giáo, học sinh/sinh 

viên trong tất cả các cấp đều tùy trình độ mà được tiếp cận để thấu 

hiểu vấn đề môi trường, và nghiêm túc thực hiện, sớm đến mức có 

thể, và càng đầy đủ càng hay. Người lớn giải thích, nêu gương 

bằng hành động đúng; lớp trẻ đủ mọi lứa tuổi hiểu rõ và tích cực 

tham gia; cố gắng này sẽ đạt kết quả tốt đẹp và bền vững. 

Như đã trình bày ở trên, môi trường nội tâm là cái gốc và là nguồn 

của môi trường bên ngoài. Người xưa có câu “Sửa gốc, ngọn cây 

thẳng; vét nguồn, nước suối trong.” Do đó, trong cố gắng bảo vệ 

và phát triển môi trường, phương diện nội tâm là cốt lõi cần luôn 

được chú trọng. Người biết cách chuyển hóa và thường xuyên 

chuyển hóa nội tâm mới thực sự yêu thương chính mình, gia đình, 

cộng đồng, xã hội, đất nước của mình, và cả thế giới này … Vì thế, 

mỗi người cần tự chọn và áp dụng một phương pháp tu dưỡng, tự 

cải thiện một cách thích hợp. Hoặc họ cũng có thể chọn thực hành 

một phương thức thăng tiến an toàn và hiệu quả từ tôn giáo, hay 

không thuộc tôn giáo như bài Thiền Căn bản (trình bày trong 

quyển “Bí quyết Sống Hạnh phúc Ngay Bây giờ và Mãi mãi”, tác 

giả Trân Châu, NXB Văn hóa Thông tin, 2010). 

Từ xưa đến nay, có biết bao người, qua kiên trì nghiên cứu và thực 

hành, đã lần lượt cho thấy rằng ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn của 

mỗi người, dù đó là người kém phát triển nhất, vốn có sẵn những 

Tiềm năng Tuyệt vời thường được gọi là Chân-Thiện-Mỹ. Bằng 

chứng là mọi điều chân thật, tốt lành, và đẹp đẽ, dù là xảy ra trong 

đời thường, hay được trình bày trong phim, ảnh, âm nhạc, sách vở, 

… đều gợi lên những rung động, ứng đáp sâu xa trong tâm hồn 

chúng ta. Nhất là trẻ con, chúng ứng đáp rất nhạy bén và mau lẹ 

với những điều tuyệt vời này. 
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Thực vậy, khi gốc cây được chăm bón đầy đủ, … cành lá tất sẽ 

sum sê, mang lại hoa thơm quả ngọt cho đời. Khi nguồn suối được 

nạo vét và giữ gìn sạch sẽ, dòng nước sẽ mãi trong lành cho mọi 

người, mọi vật, và tưới mát đồng ruộng, rẫy nương. 

Kèm theo những cố gắng kể trên, cần xây dựng ngay các nhà vệ 

sinh xinh đẹp, đúng chuẩn, miễn phí, trên các tuyến đường và 

những nơi khác trên toàn quốc, với khoảng cách hợp lý đến mức 

cần thiết. Có thể giảm nhẹ ngân sách bằng cách nhờ đến sự đóng 

góp và bảo trì tự nguyện của người dân địa phương để nâng cao 

thêm ý thức chung. Cũng có thể nhờ một phần trợ giúp của các tổ 

chức thiện nguyện, phi chính phủ, … và cũng có thể cho các công 

ty đấu thầu, theo những hợp đồng chặt chẽ, hợp lý, hợp pháp. Từ 

đó họ tự đầu tư xây dựng các nhà vệ sinh miễn phí nói trên, rồi vận 

hành, bảo trì, và hưởng lợi nhuận quảng cáo tại các địa điểm đó 

theo qui định của hợp đồng. 

Đã có nhiều nơi, nhiều nước thực hiện tốt và thành công về môi 

trường, đáng cho chúng ta học tập. Sở dĩ có những kết quả như thế 

là vì người dân sở tại có ý thức rất cao về đời sống cộng đồng và 

môi trường cũng như thấu hiểu những lợi ích to lớn về lâu về dài 

của vấn đề này, và đồng lòng, nghiêm túc, kiên trì thực hiện. Dân 

tộc Việt Nam chúng ta vốn rất thông minh, nhân ái, sáng tạo và 

làm việc rất tốt với hiệu quả cao, như các dân tộc bạn. Thế nên, 

chúng ta cũng có thể thành tựu như họ. Tuy nhiên, vấn đề môi 

trường của đất nước còn nhiều điều bất cập, nan giải, vì chúng ta 

chưa gom tụ được sự quan tâm và quyết tâm chung. Khi một người 

hiểu rõ và bắt đầu cố gắng thường xuyên bảo vệ và xây dựng môi 

trường, đồng thời mời gọi những người khác cùng thực hiện cả về 

mặt ngoại cảnh và nội tâm như đã trình bày trên đây, thì nhất định 

sẽ có chuyển biến tích cực. Kết quả là từng gia đình, từng đơn vị, 

từng con phố, từng khóm ấp, đến những khu vực rộng lớn hơn, … 

rồi cả nước sẽ hưởng được rất nhiều lợi ích ngay trước mắt và 

trong dài hạn. 

Phương pháp này – vốn dĩ dựa vào một tiến trình giáo dục và nâng 

cao, mở mang ý thức toàn diện – có tính cách rất linh hoạt và 

không tốn kém, có thể thực hiện trong bất cứ điều kiện nào và 

trong mọi tình huống. Sức lan tỏa và thành quả của cố gắng toàn 
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diện này sẽ gia tăng rất mau lẹ theo cấp số: cấp số cộng, rồi cấp số 

nhân, và cuối cùng là cấp số lũy thừa … 

Trong cố gắng toàn diện này, cái Mỹ sẽ sớm biểu lộ làm phương 

tiện cho cái Chân và cái Thiện phát triển. Bấy giờ, chưa cần nói 

đến phải đổ nhiều tiền để đầu tư thêm, tất cả các thành phố lớn, 

nhỏ của Việt Nam sẽ trở lại là những Hòn Ngọc Viễn Đông!!! 

Đồng thời, các khu vực khác sẽ trở nên trong lành, xinh đẹp, … 

đẩy nhanh và giúp ‘kỹ nghệ không khói’ (tức là ngành du lịch) 

phát triển bền vững. Vậy, giờ đây mỗi anh chị em chúng ta hãy vẽ 

ra hình ảnh tươi đẹp ấy trong tâm trí và nuôi dưỡng nó, lấy đó làm 

động cơ mạnh mẽ cho cố gắng bảo vệ và xây dựng môi trường. 

Được như thế, môi trường của đất nước Việt Nam sẽ là nơi sinh 

sống trong lành, xinh đẹp cho các thế hệ hiện tại, và là cái nôi an 

lành, thích hợp cho sự phát triển của các thế hệ tương lai. 

Trân Châu 

            (Phan Ngọc Trai) 
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SIMPLE METHOD OF EFFECTIVELY 

PROTECTING & BUILDING THE ENVIRONMENT 

 

HE PROBLEM of environment is an urgent one which not 

only affects each locality, each country, but also has direct 

impact on the living of the world people. In Vietnam, when the 

problem of environment is mentioned, there would be certain 

persons shaking their heads despairingly: “I know, but it’s no use 

when you keep talking about it!!!” There have been many proposed 

schemes, and costly campaigns on large scale. Such efforts did 

bring about certain results. But the problem of environment seems 

to be in incessant progression, and becomes more and more serious. 

Thus, one wonders if the complaint is only being treated depending 

on its symptoms and situations, due to non-exhaustive diagnosis. 

A number of people tried to justify the problem of environmental 

pollution. They considered it as the payable costs for economic 

development and its achievements. However, those environmental 

disasters already occurring globally and in many regions, have 

shown that such costs were extremely high!!! And the economic 

achievements gained via careless and ignorant development failed 

to compensate for environmental damages, namely, the hardships, 

diseases, deaths and losses, from which the people had to suffer. 

Therefore, the course of economic development should be 

continually sped up to enhance the people’s living, because the 

people is the first and last objectives of economic development. 

However, to the protecting and building of a good and sustainable 

environment, highest priority must be given, and this must be a 

prerequisite for such development, because good environment is a 

most important and indispensable factor for the people’s happy 

living. 

There have been those men and women of goodwill who daily tried 

to collect litter in public places, which deserved respect and 

commendation. Besides, many levels of penalty proposed for the 

offence of littering/waste discharging are reasonable and deserve 

applying. However, realities showed that there was only a 

relatively small number of those who diligently and patiently 

T 
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collect litter daily, while there have been untold number of those 

who, at any time and anywhere, “naturally” left litter in/discharge 

waste into the environment without any concern therefor. Realities 

also showed that there were still very few cases of enforced 

penalties for this offence, whereas there has been a large number of 

those who, by any means, have freely committed littering/waste 

discharging without being arrested nor punished. Setting good 

example is most encouraging, and very effective to children. But to 

adults, good examples are not convincing enough, because they 

have other arguments … Moreover, right penalties, though rightly 

imposed, are still half measures, without any sustainable effects. 

Similarly, penalties, though necessary, only threatening in nature, 

evoking fear, without making the offenders determine on 

correction, nor try to seek for any better solutions: they do not yet 

see clearly the good reasons why to do so. 

Actually, the environment generally consists of two aspects: the 

outer physical part (land, mountains and rivers, seas and islands, 

vegetation, animals, …), and the inner part (feelings, thoughts, 

spiritual activities of the human and other kingdoms in Nature …). 

Both are combined and form a comprehensive environment. The 

outer appearance is the result of the inner root. Searching deeper, 

one can easily find many creative thoughts, and good feelings, 

currently contributed by good citizens to the society’s inner 

environment. These have resulted in many valuable works, leading 

to the common benefits and progress. Besides, there are 

individuals, intentionally or unintentionally, who frequently breed 

and discharge into the social inner environment such negative 

thoughts and feelings as greed, hates, ill-desires, prejudices, 

deceptions, bad attempts, … They are the causes of numerous evils 

and chaos, heavily affecting the people’s living, social security and 

order, and our national development, such as thefts, robberies, 

smuggling, frauds, corruption, violence in families and schools, 

hustling and bustling in traffic, uncivilized behavior in public 

places, an entirely selfish life-style in debauchery and profligacy … 

Most common is the act of free littering without thinking of its 

consequences. They degrade the life quality in different areas, large 
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and small, without knowing that they themselves also have to share 

in the same adversities. 

Recent scientific researches and experiments (See ‘Biological 

Wireless Communication (or Telepathical Phenomenon)’. By B. B. 

Kajinski; Translators: Prof. Nguyen Dinh Giau et al. Dong Nai 

Publishing House, 1983) demonstrated the facts that good and 

positive thoughts and emotions, though implicit, do be continually 

resonant with each other, creating sound foundation for life. On the 

contrary, bad and negative thinking, attitudes, and ill-will, are 

quickly transmitted, causing painful illness in the society, and 

undermining the communal life. Therefore, each individual in the 

modern time does assume new responsibilities: to tidy up the 

“litter” in their own hearts, and only pour good thoughts and 

sound emotions into the surrounding environment. This endeavor is 

most necessary to bring about those outcomes, specific, practical 

and of good and sustainable value. This is also a means for 

everyone to consciously make their contributions to building one’s 

society and country, depending on one’s ability. 

Simple problem. The problem of environment, though severe in 

nature with planetary effects, is a one with extremely simple 

solution: (1) Its cause is the littering person/the waste 

discharging unit. Its consequences entail so many resources for 

the collection/treatment or disposal of litter or waste with great 

expenses, let alone medical costs and other costs due to diseases, 

deaths, environmental disasters … (2) Solution: In principle, 

where there is no littering persons/no waste discharging units, 

there is no problems of environment, nor any adverse effects. If 

this principle is complied with, the resources and expenditures used 

for their handling are almost inconsiderable. 

Thus, how this is performed when it is easier said than done? How 

could those who caused environmental pollutions and ravages be 

accessed and affected in an effective and positive manner? 

The problem of environment is one affecting the general safety and 

security of all the people, hence the contributions thereto by every 

unit/organization/individual are direly needed. Therefore, when any 

person really well understands the problem, he/she would be no 
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longer neglectful as before. They clearly find it closely relating to 

the benefits of themselves and others. They frequently think of and 

eagerly long for a safe, clean, fresh and beautiful environment in 

the region, nationwide, and throughout the planet, enjoyed by all 

the present and future generations. They begin to make their efforts 

of environment protecting and building right at their own homes/in 

their units. So the members of such families/units/organizations sit 

down together and thoroughly discuss the matter, and ever since 

they are unanimously determined to frequently and continually 

perform the following: 

1. Determine on not leaving litter, anywhere, at any time; 

2. Bring a personal garbage bag when going to outside, to 

contain one’s litter (if any, while in traffic, traveling) and 

bring the same to a designated place; 

3. Build the outer and inner environment. 

Particularly, children at home, in nurseries, kindergartens, pupils 

and students at different grades should be accessed for their 

understanding the problem of environment and its serious 

performance, as soon as possible, and the fuller the better. The 

adults explain, set examples with right actions; the young of all 

ages well understand and actively participate; this endeavor will get 

good and sustainable results. 

As mentioned above, the inner aspect of environment is the root 

and source of its outer aspects. There is an old saying “Correct its 

foot, the tree’s top will turn aright; clean its source, the stream’s 

water will be clear.” Therefore, in the efforts of protecting and 

building the environment, its inner aspect is the core one which 

should be always emphasized. Those who know how to, and 

frequently transmute their hearts and minds, can really love 

themselves, their families, communities, societies, countries, and 

this world as a whole … For that reason, each individual should 

choose to practice a suitable method of self-betterment/self-

improvement, a safe and effective mode of self-enhancement from 

different religions, or a non-religious one like the Basic Meditation 

(as outlined in the book “Secret of Living Happily Right Now and 
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Forever,” by Tran Chau. Culture & Information Publishing House, 

Vietnam, 2010.) 

Up to present day, there have been so many people, via persistent 

study and practice, one by one having demonstrated that at the 

innermost depths of each human heart, even in the least developed 

person, there are inherently those wonderful potentialities generally 

called the Good, the True, and the Beautiful. This is proved by the 

fact that anything which is true, good, and beautiful, whether to 

occur in daily life or be presented in movies, paintings, musics, or 

books, … does evoke corresponding vibrations and responses from 

our hearts. Especially in case of children, they respond very 

sensitively and quickly to such wonderful things. 

Indeed, when the roots of a tree are adequately taken care of, … its 

foliage would be luxuriant, producing fragrant flowers and sweet 

fruits for life. When the source of a stream is dredged and kept 

clean, its water would be good for the human and animals, and well 

irrigate fields and lands. 

Parallel to the above-mentioned efforts, there should be built at 

once those beautiful, standard, and free-of-charge WCs, on 

different routes and in other places nationwide, at reasonable and 

necessary intervals. It is possible to reduce the budget burden by 

resorting to the local people’s voluntary contributions to and 

maintenance thereof, as a means of enhancing the common 

awareness. Part of the support could be also sought for from 

voluntary organizations, or NGOs, … On the other hand, tender 

could be held for bidding companies, under tight, reasonable, and 

legal contracts. Thereunder, they will themselves make the 

investments in building such toll-free WCs, and then operate, 

maintain the same, and enjoy the profit from advertisements in 

those places as provided for in the contracts. 

There have been many localities and countries making good and 

successful performance of their environmental work, setting bright 

examples for us to follow. Such good results were gained due to the 

local people’s very high awareness of communal life and 

environment, as well as understanding the long-term and great 

benefits of good environment, and their unanimity in serious and 
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persistent performance thereof. The people of Vietnam is inherently 

very intelligent, humane, creative, and able to work as highly 

effectively as other friendly peoples do. So we are capable of 

making achievements like theirs. However, there are still many 

shortcomings and difficulties in the environmental problem of our 

country, because we have not yet had the common focused concern 

and determination. When anyone well understands and begins to 

make efforts of protecting and building the environment, and at the 

same time asks others to make performance both in the outer and 

inner environmental aspects as mentioned above, certainly, there 

would be positive changes. This will result in the enjoying of such 

benefits – immediately and long-term – by each household, each 

unit/organization, each street, area, hamlet, and larger regions, … 

and then by all our country. 

This method – based as it is on a process of education and 

comprehensive enhancement and expansion of awareness – is very 

flexible and almost costless, capable of performance in any 

conditions and any situations. The expansion and outcomes of this 

comprehensive endeavor would be quickly increased in 

progressions: arithmetic progression, geometric progression, and 

finally in power series … 

In this comprehensive endeavor, the Beautiful will soon be 

expressed as a means for the development of the True and the 

Good. Then, let alone make more investments in improvements, all 

the cities and towns in Vietnam would return to be Gems of the Far 

East!!! At the same time, other places will become fresh and 

beautiful, … speeding up and helping our ‘smokeless industry’ 

(Tourism) have sustainable development. Therefore, now each of 

us should visualize such wonderful picture in our hearts and minds 

and foster it, as a strong impetus to our efforts of protecting and 

building the environment. 

Thus performed, Vietnamese environment will be a fresh and 

beautiful place to live in for the present generations, and a safe and 

suitable cradle for future generations’ growth. 

Trân Châu 

     (Phan Ngọc Trai) 


