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Cảm tưởng của độc giả về "Loài Hoang Dã Cao Quý”
PeterWeidhaas, Chủ tịch Hội nghị Hội chợ Sách Quốc Tế kiêm Giám đốc 
Hội chợ Sách Frankfurt từ năm 1975-2000: Cá nhân tôi nghĩ rằng trong thời 
gian lưu trú tại Địa Cầu xinh đẹp này, chúng ta nên yêu mến tất cả các anh chị 
em đồng cư của chúng ta. Tôn trọng mọi sự sống mà Mẹ Địa Cầu đã ban tặng. 
“Loài Hoang Dã Cao Quý” là cuốn sách rất hấp dẫn và hữu ích, chuyên chở 
tình thương và xúc cảm của các bạn đồng cư nơi hoang dã. Tôi chắc chắn rằng 
quyển sách sẽ được rất nhiều độc giả yêu thích.

So Yeon Park, Chủ tịch Tổ chức Bảo Vệ Thú Vật lớn nhất Đại Hàn (CARE):
Quyển sách này hé lộ về mối tương giao giữa các bạn đồng cư nơi hoang dã. 
Chúng ta luôn nghĩ rằng chỉ có con người mới có danh xưng mà thôi. 
Nhưng qua quyển sách này, chúng ta có dịp làm quen với những người bạn 
có tên gọi rất đáng yêu. Tôi ngạc nhiên hơn khi biết rằng các bạn thú còn 
có thể giao tiếp được với nhau nữa. Tôi cảm thấy rất vui và tri ân tác giả về 
quan điểm đó.

IVA Belichka, Tổng biên tập thời báo "Zornitsa" tại Montreal, Gia Nã Đại: 
Đây là quyển sách đầu tiên tôi đọc cho con gái Yana của tôi nghe, cháu 11 
tuổi và cháu rất hân hoan khi xem những hình ảnh minh họa cùng những 
lời trích dẫn rất dễ thương trong quyển sách. Chắc hẳn Sư Phụ Thanh Hải 
đã phải tốn rất nhiều thời gian và tâm sức để hoàn thành kiệt tác này. Ngài là 
một người tài năng và chúng ta cần phải học hỏi từ Ngài. Vì vậy, tôi mong 
muốn quý vị hãy chia sẻ cuốn sách này như là một tặng phẩm yêu quý cho các 
em tuổi còn thơ. 

Son Ji-Young, Thủ thư, Thư viện Pogok, Hán Thành, Đại Hàn: Tôi là một 
thủ thư và tôi đã đọc rất nhiều sách. Nhưng với quyển sách này thật sự khác 
biệt. Tôi cảm thấy rằng tác giả đã dành trọn tình thương và nỗ lực của mình 
để khắc họa nên cuốn sách tuyệt diệu này. Những bức ảnh minh họa cùng 
những mẫu chuyện nho nhỏ về cuộc sống của các bạn đồng cư nơi vùng ngọc
hồ Amoura thật diễm tuyệt, mang đầy chất nghệ thuật. Quyển sách hé mở 
những bí ẩn, tình thương và đức tính cao thượng của các bạn thiên nga, sóc,
ngỗng,... mà trước đây tôi chưa từng được biết.

Kim Young-Kyu, Quản lý Quân sự địa phương Đại Hàn: Tôi đã đọc quyển 
sách “Loài Hoang Dã Cao Quý” cách đây không lâu. Tôi thật sự rất vui khi 
biết rằng quyển sách được rất nhiều độc giả mến mộ và được bình chọn là 
quyển sách bán chạy nhất thế giới trên mạng Amazon.com. Tôi xin chân thành 
gửi tới Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cho thành công tuyệt vời này. Quyển 
sách giúp tôi hiểu rằng thế giới loài vật cũng có tình thương, lòng vị tha 
và sự hướng thượng; có lẽ còn cao quý hơn con người chúng ta. Chúng ta 
nên tôn trọng, yêu quý các bạn thú đồng cư của mình. Tôi mong quyển sách 
sớm được dịch sang tiếng Đại Hàn để nhiều người dân Đại Hàn cùng được 
thưởng thức viên ngọc quý giá này.
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Jenny Tamas, Giám đốc Khu Bảo Tồn Chim Lạ Grey Haven, Vancouver, 
Gia Nã Đại: Tôi nghĩ quyển sách thật kỳ diệu. Đây là một quyển sách tao nhã. 
Hình ảnh tuyệt vời. Sau khi xem xong quyển sách này, quý vị sẽ cảm thấy ấm 
áp trong lòng. Quý vị sẽ nhận ra rằng mỗi sinh vật trong quyển sách này – 
những tạo vật bé nhỏ của Thượng Đế thật tinh tế biết bao! Quý vị đừng bỏ lỡ 
cơ hội khám phá điều này nhé.

Giám đốc Xu, Khu vực Miền Đông, Sở giao dịch Âu Châu: Quyển sách của 
Thanh Hải Vô Thượng Sư được đặt trong một môi trường thật thuần khiết, tự 
nhiên, thành thật và nguyên sơ, nơi mà Ngài và các bạn thú giao cảm với nhau. 
Tôi còn nhớ lời Ngài viết trong một quyển sách, “Trong vương quốc của loài 
vật, cũng giống như trong thế giới chúng ta, vóc dáng không quan trọng, 
những phẩm chất cao thượng mới đáng tôn vinh”. Tôi hoàn toàn tán thành 
quan điểm cao thượng của Ngài và nguyện cư xử với muôn loài bình đẳng 
với lòng yêu thương. 

Nhà xuất bản sách người Iran: “Loài Hoang Dã Cao Quý” là một quyển sách 
rất hay, được thực hiện rất công phu, được thiết kế hoàn hảo. Qua từng trang 
sách, các bạn nơi hoang dã dường như đang thủ thỉ, tâm tình với quý vị về cuộc 
sống của các bạn. Là một nhà xuất bản tôi nghĩ quyển sách này là một tấm 
gương tốt cho chúng ta học hỏi.

Độc giả ở Israel: Những tấm hình minh họa vô cùng sinh động tạo nên sự câu 
thông trực tiếp với Thượng Đế và với Thanh Hải Vô Thượng Sư. Quý vị sẽ 
cảm thấy thích thú ngay khi chỉ mới đọc lướt qua. Quyển sách giống như một 
pháp thiền. Cảnh đẹp thiên nhiên thật tuyệt mỹ, thật đắm say lòng người; cảnh 
vật đó, những chúng sinh cao quý đó, không thể nào sao chép lại, khó có thể 
bắt gặp lại. 

Độc giả Đại Hàn: Khi mở quyển sách, tôi cảm nhận được sự ấm áp cùng tấm 
lòng yêu thương toàn bích của tác giả dành cho muôn loài và điều đó khiến tôi 
xúc động vô cùng.
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Độc giả Do Thái: Những tấm ảnh trong quyển sách này thật chuyên nghiệp, 
tựa hồ như tác giả phải dõi theo từng cử động của các bạn thú, cho đến 
khi bắt gặp đúng thời điểm và phối cảnh chính xác. Khi đọc quyển sách này, 
quý vị sẽ thấy Thanh Hải Vô Thượng Sư thật sự câu thông với các bạn thú. 
Ngài thấu hiểu và khám phá ra nhiều điều mà nhân loại chưa biết về các bạn 
thú. Thật kỳ diệu! Tôi không biết liệu có ai khác có thể làm được việc này, thật 
sự câu thông với các bạn thú và lắng nghe những gì các bạn chia sẻ hay không. 
Hoặc là kết giao với các bạn thú theo cách mà nhân loại vẫn thường giao tiếp 
với nhau. Về cơ bản, tôi nghĩ cuốn sách này giúp cho chúng ta giao hòa với 
thiên nhiên, và đồng thời lĩnh hội được sự hòa hợp và ý chỉ của Thượng Đế. 
Nhìn chung, đời sống của chúng ta - từ những sinh vật nhỏ bé nhất cho đến
con người và các bạn thú khác đều dựa trên những ý niệm này.

Po-Ya Chou, Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc: Tác phẩm “Loài Hoang 
Dã Cao Quý” cho chúng ta thấy rằng con người và muôn loài đều có thể cùng 
chung sống hài hòa bên nhau trên Địa Cầu này. Điều làm tôi xúc động là Sư 
Phụ Thanh Hải luôn tận tâm với thuyết ăn chay, cứu rỗi muôn loài. Trước đây, 
nhận thức của tôi về lối dinh dưỡng chay chủ yếu vì lý do sức khỏe. Nhưng giờ 
đây, tôi hiểu hơn rằng dinh dưỡng chay rất quan trọng và có quan hệ rất mật 
thiết với môi trường của chúng ta. Chúng ta cần phải chuyển sang lối sống 
trường chay để cứu Địa Cầu. Phương cách duy nhất để kiến tạo hòa bình là 
không làm thương hại người khác. Tôi nguyện sẽ noi theo tấm gương từ ái của 
Ngài. 

Độc giả Đại Hàn: Trong quyển sách, có một câu chuyện về đôi thiên nga, Pitu 
và Sai Sai, tôi thấy cách các bạn yêu thương nhau và nuôi dưỡng con cái cũng 
giống như loài người. Thật cảm động biết bao khi Pitu nhổ bộ lông của nàng để 
đệm cho đàn con chiếc tổ êm ái, nàng chăm sóc cho đàn con, hy sinh cả miếng 
ăn và giấc ngủ của mình cho đến khi các con trưởng thành. Tôi thực sự cảm 
động bởi sự giao cảm giữa con người và các bạn thú; đồng thời cũng thật cảm 
động khi biết rằng loài vật cũng có một đời sống rất cao thượng. Quyển sách 
này thực sự là kim chỉ nam chan chứa tình thương.

Ông Bernard Bordernave, Nhiếp ảnh gia: Chính những tấm hình đã tự nói 
lên tất cả. Chúng giúp chúng ta thêm trân quý thiên nhiên quanh mình. Đặc biệt
đối với những người dân thành thị; và ngay cả những người dân sống ở nông
thôn cũng chưa thực sự ý thức được vấn đề của thiên nhiên, muông thú và vạn
vật. Thế nên, tôi nghĩ quyển sách này vô cùng hữu ích.

Kathleen Hogan, độc giả ở Ái Nhĩ Lan: Quyển sách “Loài Hoang Dã Cao Quý” 
của nhà lãnh đạo tâm linh – Thanh Hải Vô Thượng Sư được thiết kế thật tự
nhiên và tao nhã khiến chúng ta có cảm giác như là cảnh vật, hồ nước, cây cỏ, 
thiên nga và đàn vịt đang hiện ra trước mắt mình thật sống động. Quyển sách 
này nhắc chúng ta rằng mọi sự sống đều vô cùng quý giá, vì thế chúng ta nên 
tận tâm để bảo vệ và duy trì sự sống của muôn loài, dù các bạn lớn hay nhỏ, đã 
được thuần hóa hay còn hoang dã. Bởi lẽ các bạn đều là những tạo phẩm độc 
đáo của Thượng Đế.

Melissa Catalin, độc giả ở Ái Nhĩ Lan: Quyển sách này khiến cho tôi trăn trở 
về đời sống của mình; đôi khi chúng ta chỉ để tâm đến phương diện vật chất mà 
lãng quên những điều tuyệt diệu bên mình từ nhành cỏ, ngọn cây đến các bạn 
thú cao quý.
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         rong vương quốc loài vật, cũng giống như thế giới 
chúng ta, vóc dáng không quan trọng, những phẩm chất 
cao thượng mới đáng tôn vinh.

Do vậy, tôi khám phá ra rằng, ví dụ như những chú sóc nhỏ
đều có những tên riêng mà loài vịt không có.

Điều này có thể do loài sóc có chỉ số NQ (Chỉ Số Cao Thượng) cao hơn 
loài vịt.

Tôi cũng khám phá ra rằng, nếu một loài nào đó có chỉ số NQ từ 9% 
hoặc cao hơn, loài đó sẽ được Tạo Hóa đặt cho một tên riêng! 
(Loài người được ưu ái hơn.)                                      

Dưới đây là một số liệu tham khảo chung:
Bò = 40%             Một số loài chim = 30%
Voi = 30%            Sâm cầm = 10%
Heo = 30%           Hải ly = 10%
Nai = 20%            Thiên nga = 20%
Chó = 30%           Ngỗng = 20%
Đại bàng = 3%     Đười ươi = 20%
Sóc = 10%             Hổ = 4%
Vịt = 8%                Sư tử = 3%  
Loài người:
Mức cao = 90% (số lượng ít)
Mức thấp = 3% (rất nhiều)
Mức trung bình = 10% (rất nhiều)

Lời Tựa
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Tôi cũng biết được rằng bố mẹ của thú vật không đặt tên cho con, mà do 
hội đồng của loài đặt tên cho chúng khi đến tuổi. Ví dụ, loài thiên nga sẽ 
“đón nhận” tên của mình trước tuổi trưởng thành, khoảng hai tuổi, loài 
ngỗng cũng vậy, còn hải ly và sóc thì khoảng một tuổi.

Một số thú vật trong cùng một loài nhưng lại có chỉ 
số NQ trung bình cao hơn các bạn thú khác,

Ví dụ: 

Pitu = 30%, Thiên nga cái
Gina = 25%, Thiên nga cái 

Chỉ có loài người, chỉ số NQ mới khác nhau nhiều vì chúng ta được trang 
bị nhiều hơn để trưởng dưỡng lòng từ bi; chúng ta cũng được đặt vào 
nhiều hoàn cảnh khác nhau, điều này đòi hỏi chúng ta phải biết yêu 
thương và giúp đỡ đồng loại cùng các chúng sinh khác. 

Đúng vậy! Tôi rất ngạc nhiên về sự phát hiện này! Có nhiều điều thật kỳ 
diệu ngay trong thế giới vật chất này. Chúng ta thật sự cần phải dành thời 
gian để khám phá.

Và một điều khác nữa: Những loài vật giống cái nói chung có chỉ 
số NQ cao hơn 1 hoặc 2% so với các bạn khác giới của chúng và 
trong thế giới loài người cũng vậy. Tôi nghĩ chính tình mẫu tử đã 
giúp trưởng dưỡng tình thương vô điều kiện này phát triển hơn và 
chúng ta càng ứng dụng “NQ” thì chúng ta sẽ càng có nhiều NQ hơn.                                                                                                                                             
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Đây thực sự là một đặc ân cho tôi được tiết lộ thông tin này. Tôi cũng 
không cố ý tìm hiểu. Việc này diễn ra thật tự nhiên do tình bạn thân thiết 
đã phát triển một cách sâu đậm giữa các loài hoang dã và tôi. Một khi tôi 
biết được thông tin của một số loài, thì tôi cũng biết luôn thông tin của 
những loài khác. Một khi chúng ta biết được, dù chỉ hạn hữu như những 
gì tôi biết, chúng ta sẽ không còn đối xử với loài vật như trước nữa.
Tôi rất vui được chia sẻ đôi điều hiểu biết của mình về một số bạn đồng 
cư của chúng ta trong quyển sách này. Một số loài vật, vì những hàng rào 
của ngôn ngữ ngăn cản chúng ta hiểu biết lẫn nhau, đã bị ngược đãi, hành 
hạ hoặc bị bỏ rơi.

Nếu tôi viết nhiều hơn về những gì chúng đã thông tin cho tôi, chắc sẽ cần 
rất nhiều quyển sách; hơn nữa, những điều này chỉ liên quan đến tôi và 
những người cộng sự như một phần “công việc” của tôi mà thôi. 
Cho nên tôi không viết ra ở đây.
Dù sao đi nữa, tôi cũng rất xúc động khi hiểu rõ về các bạn 
thú của chúng ta; hy vọng là quý vị cũng sẽ cảm nhận được 
điều này.

Cầu chúc muôn loài đều được thương yêu và hộ trì – trong niềm 
An Lạc và Hạnh Phúc.

Tái bút: Tôi thích tất cả những tấm hình trong quyển sách này, trong 
đó dành lại vài tấm để quý vị ghi cảm nghĩ của mình. Mời quý vị thưởng 
thức những tấm hình cùng với những câu chuyện trong quyển sách này. 
Những câu chuyện thật và cảnh vật thật. Vài tấm hình được chụp trong 
những giây phút hiếm hoi. Một số hình ảnh phải mất nhiều giờ, nhiều 
ngày mới chụp được và một số tôi đã phải lội xuống dòng nước sâu hay 
vào rừng rậm để quay phim… (thu hình và chụp ảnh) 
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Lời Cảm Tạ

Quyển sách này nói về các loài hoang dã, nhưng tôi cảm thấy chính mình 
cũng giống như một loài “hoang dã”. Dù quyển sách không nói về tôi, 
nhưng đôi khi quý vị thấy hình của tôi. Tôi nghĩ quý vị sẽ thích những 
tấm hình này, đúng không? Xin cảm ơn những người trợ lý đã giúp chụp 
những tấm hình của tôi cho quý vị:

Thomas Lerning  T. Hao 
T. June   Steve Andreas 
Jus-se   T. Khai

Những tấm hình và phong cảnh còn lại, quý vị hãy chịu khó xem mà 
không thấy người phụ nữ cao niên này. Nhưng tôi luôn ở bên quý vị, phía 
sau máy ảnh.

Có nhiều cư dân và du khách không có trong quyển sách: những chú cá 
to, ếch, rùa, thỏ, chim cú, bồ câu, các loài chim khác, dế, ốc sên, nai, v.v… 
Nhưng tôi cảm ơn tất cả chúng sinh này vì tình thương và sự giúp đỡ của 
chúng để quyển sách này có thể đến tay quý vị.
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Tôi có thể chụp hình và viết mãi; có lẽ tôi sẽ làm thế, vì tất cả các loài vật 
này rất tuyệt vời. Chẳng hạn như khi tôi cắm trại ở gần bên, những chú 
ếch đã hòa tấu suốt đêm, hát ca với nhau đến rạng đông, có khi còn lâu 
hơn. Giống như một màn hợp ca hoàn hảo, tự do và không ngừng nghỉ; ai 
đã cho chúng chất giọng tuyệt diệu và sức bền bỉ đến thế? Nhất là trong 
một thân hình bé nhỏ như vậy! 

Mặc khác, có lẽ tôi để quý vị thêu dệt sức tưởng tượng của mình một chút 
hoặc để quý vị tự bấm máy ảnh.

Tôi thích viết quyển sách đặc biệt này.

Tôi thương tất cả loài vật trong quyển sách này cùng mọi loài vật khác.

Tôi yêu tất cả những cảnh vật mà tôi đã chụp hình.

Tôi thích cảm giác quý vị sẽ đọc và yêu thích quyển sách này.
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Đặc biệt
Thương mến gửi tới:
Gina                          Moruwey
Pitu                            Sai Sai

Và cảm ơn tình thương cùng sự giúp đỡ của các bạn
 Cảm ơn các bạn đã cho phép tôi chụp ảnh và viết quyển sách này về 
các bạn, ngay cả nơi ở riêng tư của các bạn.

                       Các bạn đã từ nơi xa xôi đến đây,
                       Để làm bạn với tôi
                       Và làm người phụ tá đắc lực của tôi!
                       Những vỗ về thương yêu,
                       Và trí huệ cao đẳng của các bạn…

                       Tôi ước gì thế giới có thể hiểu
                       Tôi ước gì thế giới có thể cảm nhận được 
                                    tình thương tỏa ra từ các bạn
                       Tôi sẽ luôn luôn trân trọng
                       Món quà về sự hiện diện của các bạn
                       Dù các bạn chọn ra đi
                       Hay ở lại (tất nhiên là tốt hơn).
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Và tôi xin gửi tình thương của tôi tới tất cả các bạn khác ở khắp nơi, 
trong và ngoài ngôi làng: 

       Gửi đến chú nai nhảy qua hàng rào để lấy bánh mì cho con mình 
       Gửi đến chú ngựa hàng xóm luôn chạy đến đón tôi bằng một 
                bài ca chào mừng dù tôi có mang theo chút quà nhỏ hay không
       Gửi đến cô vịt mẹ một mình sẵn sàng chiến đấu với cả thế giới 
                để bảo vệ đàn con 
       Gửi đến chú thỏ quá nhút nhát trước ống kính máy quay phim 
       Gửi đến những chú sâm cầm can đảm vượt qua sự sợ hãi để đến
                (gần tôi) lấy bánh mì cho con của chúng
 
       Gửi đến những chú hải âu luôn muốn chia sẻ thức ăn của mình 
                 cho tất cả những ai bên cạnh                             
       Gửi đến những chú ếch luôn hòa tấu những giai điệu thật nhịp 
                nhàng với nhau, giống như một dàn nhạc tuyệt vời
       Gửi đến những chú hải ly luôn thể hiện niềm tin của chúng 
       Gửi đến các bạn ngỗng can đảm liều mình để bảo vệ con 
       Gửi đến tất cả những chú chim đã mang niềm vui và âm nhạc 
                đến nơi ở của tôi
       Gửi đến chú rùa đã đi dạo khắp vườn nhà tôi
       Gửi đến cây cối, cỏ dại, sỏi đá, đất và các bông hoa. 
       Gửi đến tất cả các chúng sinh khác ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi, 
                với tất cả tình yêu thương và lòng ngưỡng mộ

Vì tình thương ngự trị trong các bạn, trong sự hiện diện của các bạn, 
tất cả những gì tôi có thể cảm nhận là tình thương. 
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Và cuối cùng xin dành tặng riêng cho nàng thiên nga bé bỏng, nàng đã rời 
xa tôi khi tôi đang dự một kỳ bế quan ở nước ngoài:

Ta muốn nói rằng “Ta đã rất nhớ con” khi ta trở về. Ta muốn được nhìn 
thấy con lớn lên như các anh, chị của con. Ta cảm thấy buồn vô cùng vì đã 
không thể ở đó để bảo vệ con.

Cho dù ta biết ở nơi Thiên Đàng con sẽ hạnh phúc hơn, nhưng ta vẫn 
không thể tránh được nhớ nhung và nuối tiếc.

Quyển sách này có một phần dành cho con đó: nàng thiên nga đáng yêu, 
dễ thương nhưng quá mỏng manh trong sự hoang dã khắc nghiệt của thế 
giới này. 

Ta muốn được cho con ăn 

          cho đến khi con khôn lớn tự do bay xa.

Ta muốn ôm con vào lòng

Mặc dù con biết ta không còn làm được điều đó.

Ta muốn vuốt ve những sợi lông tơ mượt mà của con

Dù biết rằng ta sẽ không thể làm được như thế.

Bởi ta tôn trọng bản tính tự do hoang dã trong con

Cũng như tình thương vô điều kiện giữa ta và con.
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Ta muốn được yêu con như cha mẹ con yêu con:
Chỉ chăm sóc cho con, rồi để con đi. Nhưng không, không nhanh như vậy, 
trong những ngày con còn non yếu. Ta biết Thiên Đàng có kế hoạch và 
ta biết Thiên Đàng chào đón con “Trong thiên ý.” Nhưng ta vẫn thương 
nhớ con, như một đứa con của ta bị thất lạc. Con quá nhỏ bé, quá yếu ớt 
và ngay cả một cái tên cũng chưa có…

Tạm biệt con yêu, ta thương con nhiều lắm, và từ trên cao, chắc con biết 
điều đó. Ngay lúc này đây, khi ta viết về con, con có thấy dòng lệ ta đang 
tuôn rơi?

        Có lẽ ta sẽ nhớ đến con như là “Nàng Công Chúa Yêu Thương.”

        Bởi con là tình thương.

        Bởi các BẠN thú còn lại của con là: Tình Thương.

                Và ta yêu thương con vô cùng.

  Sâu đậm bao nhiêu, chỉ một mình ta biết!

Thanh Hải Vô Thượng Sư



 
.

 
  

012 Ban Kinh Sách biên soạn

Với âm điệu trầm lắng, nhẹ nhàng, những ngôn từ mượt mà tuôn 
chảy trên những trang sách của Loài Hoang Dã Cao Qúy, được thêm 
vào bằng những hình ảnh rực rỡ về những sáng tạo của Thượng 
Đế trong thiên nhiên. Theo từng trang sách, độc giả được đưa đến 
Amoura, nơi “Nữ Sĩ” cư trú và được các chúng sinh đáng yêu nơi 
hoang dã viếng thăm.

“Nữ Sĩ” đó không ai khác chính là Thanh Hải Vô Thượng Sư, và Loài 
Hoang Dã Cao Quý là một món quà nữa của Ngài, món quà bình dị 
nhưng cảm động sâu sắc. Do chính Ngài sáng tác, chụp hình và biên 
soạn, viên ngọc quý này đã mở ra cánh cửa đưa ta vào một thế giới 
hoa mỹ, nên thơ. Tại đây, độc giả có thể tận mắt chứng kiến tinh thần 
cao thượng và sự tận tụy của các bạn đồng cư của chúng ta, cùng 
chung sống trên một địa cầu giữa vũ trụ bao la – thiên nga, ngỗng, 
sóc, sâm cầm và ngay cả một chú ốc sên vườn bé bỏng. Dù chúng hay 
rụt rè trước con người, nhưng những bạn thú này đã cho phép chụp 
ảnh chúng, để chúng ta có thể thấy chúng đã hạnh phúc dường nào 
mỗi khi đến bên “Nữ Sĩ”, một phụ nữ dịu dàng thường hay ban tặng 
những thức ăn mà chúng ưa thích. Tình thương nơi đây tỏa mát diệu 
kỳ – một phong cách tôn nghiêm và ân sủng, thắm thiết và bền lâu 
như cõi vĩnh hằng.  

Chúng tôi hy vọng quý độc giả sẽ thích thú với những câu chuyện 
thật ấn tượng được lần lượt mở ra trên từng trang sách của Loài 
Hoang Dã Cao Quý. Và cuối cùng, kính xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc 
nhất tới Vị Thầy kính yêu của chúng tôi, vì Ngài đã chỉ cho chúng ta 
biết cách trân quý vẻ đẹp của thế giới tự nhiên và những phẩm chất 
cao quý nhất ẩn tàng trong những người bạn sống bên Ngài.



 
.
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Thanh Hải Vô Thượng Sư cảm ơn các thành viên có tên sau đây vì sự tận 
tâm và tình thương của họ đã giúp hoàn thành quyển sách:

Gary Lai, Kim Joung Eun, Wang Bor Tang, Yu Hui-Chun, Nadir Yen,
Phù Hoàng Quyên, Diệp Quốc Bình (Phác họa và Trình bày)

Gary Lai, Kim Joung Eun, Wang Bor Tang,
Yu Hui-Chun, Nadir Yen (Thiết kế đồ họa)

Nguyễn Thị Thu Tâm, Nguyễn Hồng Phượng, Phạm Thanh Nguyên,
Trần Hồng Vân, Nguyễn Thị Thanh Lan, Trần Bội Kiều, Võ Duy Nhựt,

 Lê Tấn Danh, Ngô Càn Hùng (Phiên dịch và hiệu đính)



 
.
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Tiểu Sử Thanh Hải Vô Thượng Sư  

Thanh Hải Vô Thượng Sư sinh quán tại miền Trung Âu Lạc 
(Việt Nam). Năm 18 tuổi, Ngài sang Anh quốc du học, rồi về 
sau Ngài sang Pháp và định cư tại Đức. Nơi đây Ngài làm việc 
cho Hội Hồng Thập Tự và kết hôn với một bác sĩ người Đức. 
Sau hai năm hạnh phúc bên gia đình, được sự đồng thuận của 
phu quân, Ngài giã từ cuộc sống hôn nhân và dấn thân đi tìm 
Chân Lý, thực hiện lý tưởng từ thuở ấu thơ của Ngài. Bắt đầu 
từ những chuyến hành hương gian truân đến nhiều quốc gia 
khác nhau, cuối cùng Ngài đã gặp một vị Minh Sư hoàn mỹ 
tại thế đang sống trên Hy Mã Lạp Sơn. Nơi đây, Thanh Hải Vô 
Thượng Sư đã nhận được pháp mạch thiêng liêng về Ánh Sáng 
và Âm Thanh nội tại, đó là Pháp Môn Quán Âm. Sau một thời 
gian tinh tấn tu hành, Ngài đã đạt được Đại Khai Ngộ.

Để đáp lại lòng thành tâm của những người mong cầu Chân 
Lý, Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền dạy Pháp Môn Quán Âm 
cho tất cả mọi người không phân biệt quốc gia, tôn giáo và văn 
hóa khác nhau. Thông điệp tình thương và hòa bình của Ngài 
đã mang đến sự giải thoát tâm linh và niềm hy vọng cho những 
người khát khao cầu Đạo trên toàn thế giới, nhắc nhở mọi 
người nỗ lực hướng về lối sống Chân, Thiện, Mỹ.



 
.
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 01     Ngôi Làng Tình Thương: Amoura

 23     Nhóm Phiêu Lưu: Nữ Sĩ Của Ngôi Làng

 26     Đàn Vịt: Những Bạn Vịt Bình Dị và Thân Thiện

 88    Sóc: Người  Trồng Cây Trên Cánh Đồng

 104   Ngựa: Người Láng Giềng Tốt và Là Người Hóa Giải 
 Những Điều Không Hay

106    Hoàng Tộc Ngỗng Gia Nã Đại

151     Chim Sâm Cầm: Ẩn Sĩ  Rụt Rè

189    Chim Nước Mào Lớn: Thợ Lặn Ẩn Dật

206    Thiên Nga: “Cư Dân” Chính (Sống ở Hồ) 
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367    Marvel Bé Bỏng: Người Làm Vườn Yêu Quý

375    Hải Ly: Người Thợ Xây 

386    Cá: Chúng Sinh Huyền Bí 

393    Hải Âu:
           Những Du Khách Hòa Đồng
           Chia Sẻ và Quan Tâm…

399     Những Chú Chim Vườn: 
            Người Mang Lại Niềm Vui
            Và Cả Sự May Mắn Nữa!

411      Một Số Cư Dân Khác

445     Câu Thông Với Vũ Trụ

Để nói về Thượng Đế hoặc Linh Hồn Vô Thượng, Thanh 
Hải Vô Thượng Sư hướng dẫn chúng ta sử dụng những danh 
từ không giới tính để tránh việc bàn cãi Thượng Đế là Nữ   
hay Nam. 
She + He = Hes  
Her + Him = Hirm 
Hers + His = Hiers 
Ví dụ: Khi Thượng Đế muốn, Ngài để mọi thứ diễn ra theo ý 
muốn của Ngài, phù hợp với chính Ngài. 

Là một nhà thiết kế nghệ thuật đầy sáng tạo đồng thời là một vị 
thầy tâm linh, Thanh Hải Vô Thượng Sư thường diễn đạt nét đẹp 
nội tại trong các việc làm. Đó là lý do Ngài gọi nước Việt Nam 
là “Âu Lạc” và Đài Loan là “Formosa”. Âu Lạc là tên gọi cổ xưa 
của Việt Nam có nghĩa là “âu ca lạc nghiệp.” Còn Formosa có 
nghĩa là “xinh đẹp”, phản ánh một cách trọn vẹn hơn nét đẹp 
của hòn đảo này và người dân trên đó. Thanh Hải Vô Thượng 
Sư cho biết dùng những tên gọi này sẽ mang lại sự thăng hoa tâm 
linh và may mắn cho đất nước và người dân hai xứ sở này.
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Ngôi Làng Tình Thương
Amoura
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Bao quanh bởi một thị trấn cổ và cánh rừng già, Amoura rộng 
khoảng 220.000 mét vuông với cư dân khoảng 5, 6 người (số 
lượng tùy thuộc vào “khách du lịch”), 10 chú chó, một số chim 
nuôi và đông đúc đời sống hoang dã.
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Đại Lộ Vịt
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Công Viên Làng

Nơi đây có một cái hồ rộng bằng nửa ngôi làng. Và 
hầu hết các loài hoang dã ở đây đều sống phụ thuộc 
vào hồ này. Thiên nga, ngỗng, vịt, chim sâm cầm, sóc, 
hải ly, thỏ, rùa, chuột, ếch và tất nhiên cả cá nữa là 
những cư dân sống trong hồ hoặc xung quanh hồ.
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Nơi Cư Trú Của Dân Làng
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Động - Thực vật
                    Trong Làng

Hươu và các loài thú khác như diệc, cú, chim hải âu không phải là 
cư dân nơi đây, nhưng thường xuyên đến đây và luôn được đón tiếp.
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Đường Đến Nơi Cư Trú

Những loài thú khác như sóc, thỏ, và ngay cả cặp lợn con cũng 
thích cánh rừng quanh làng. Ngôi làng được bao quanh bởi các 
cánh rừng, trải dài xung quanh nhiều dặm, một nơi tuyệt vời để 
cưỡi ngựa. 
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Nơi Cư Trú Của Dân Làng
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Hầu hết những ngày cuối tuần, quý vị có thể thấy những  
kỵ sĩ và dấu chân ngựa in trên mặt đất. Du khách còn đến 
đây để hít thở không khí trong lành và đắm mình trong 
tình thương của thiên nhiên.

Vẻ Đẹp Hoang Dã của Amoura
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Một bên ngôi làng được bao quanh bởi một con kênh dài, 
rộng và sâu; còn bên kia là một dòng sông nên thơ. Phong 
cảnh nơi đây thật hữu tình. Cảnh vật yên tĩnh này chỉ thích 
hợp cho những chúng sinh cao quý và thanh lịch cư ngụ.

Nhà Đậu Xe Màu Đỏ
Nơi Đậu Xe “Xanh”
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Cắm Trại ở Amoura
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Khi Mùa Thu bắt đầu viếng thăm Amoura

Chúng ta sẽ gặp các bạn thú nơi đây, mỗi lần một nhóm.

Thật là vui!
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Đảo Thiên nga ở Hồ Amoura nổi tiếng!
(Tất cả các cư dân đều biết hồ này!)
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Sau mùa đông dài (mùa đông luôn luôn dài!), mùa xuân tới 
không báo trước. Các chồi non dường như bừng nở chỉ trong 
một đêm. Thật ngạc nhiên.

Mặt hồ dường như xanh hơn, hàng cây bên bờ soi bóng in 
trên mặt nước trong xanh màu ngọc bích và mát dịu tựa như 
một giấc mơ êm đềm, nhưng chúng ta có thể chạm vào và cảm 
nhận bằng một cảm giác rất thật.

Mùa Xuân bên hồ
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         Chim hải âu và hoàng hôn
             Bên hồ Amoura
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Một số loài thú

có tên riêng;

Một số không có.
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Những khóm hoa và bụi cây hứa hẹn một vụ mùa mới 
sẽ đến sớm. Đàn chim không còn đến nơi Nữ Sĩ cho ăn 
thường xuyên nữa.

Chúng có nhiều thức ăn hơn từ Nàng Thiên Nhiên và nhiều 
sinh hoạt thú vị, thưởng thức những quả dâu mới, gặp gỡ 
bằng hữu và bạn đời…

Cuộc sống ở đây cô đơn sao?
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Dường như chim diệc “xanh” cũng chọn cách sống này.
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Tìm kiếm tình thương?
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Và một chú Ngỗng cô đơn!

Các bạn ong cũng bận viếng thăm ngàn hoa nở rộ không 
báo trước với đủ màu sắc và mật ngọt, Amoura thức 
tỉnh sau kỳ nghỉ đông bất đắc dĩ, mắt mở to, đầy chờ 
mong.
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Và đối với chú ngỗng buồn tẻ đơn độc này! 
Cuộc sống dường như cũng cô đơn.
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Không thật sự như vậy
(Đã như vậy rồi)  

Chúng ta hãy xem!

Cuộc sống trong làng không hề đơn điệu. Bốn lần một ngày, 
người ta có thể nhìn thấy một đội quân chó chạy ra khỏi trang 
viên chính trong làng, chạy quanh, sủa khi thấy bất cứ thứ gì cử 
động (hoặc không cử động, tùy thuộc vào tâm trạng).

Và người ta có thể nghe được âm thanh của dàn chim hợp xướng 
phát ra từ bên trong khu vui chơi của chúng, hòa lẫn tiếng chó 
sủa vang. Âm thanh này có thể làm inh tai chúng ta; may mắn 
thay nơi này rất rộng và khu rừng đã hấp thụ phần nào những 
tiếng ồn ào!
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Nhóm Phiêu Lưu
Nữ Sĩ của Ngôi Làng
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Nữ Sĩ này là một trong những cư dân của Amoura.
Ngài khá bận rộn đi tìm hiểu những khu vực xung quanh và làm những 
công việc “Vĩ đại” như cho Vịt và Đàn Chim ăn.
  Ngài dường như rất quan tâm đến công việc và rất thích làm việc này...

 Vấn: Một nhóm chỉ có một thành viên có được gọi là một đội không?
 Đáp: Có! Nữ Sĩ và chiếc thuyền của Ngài.

  

“Đội” thám hiểm của làng
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Nữ Sĩ này là một trong những cư dân của Amoura.
Ngài khá bận rộn đi tìm hiểu những khu vực xung quanh và làm những 
công việc “Vĩ đại” như cho Vịt và Đàn Chim ăn.
  Ngài dường như rất quan tâm đến công việc và rất thích làm việc này...

 Vấn: Một nhóm chỉ có một thành viên có được gọi là một đội không?
 Đáp: Có! Nữ Sĩ và chiếc thuyền của Ngài.
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Đàn Vịt
Những Bạn Vịt Bình Dị và Thân Thiện
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Gặp gỡ “Vịt Reedlington…”

... Và Nữ Sĩ gần như “vô hình” đối với người 
ngoài, nhưng đối với các loài vật như vịt hoặc 
thiên nga v.v…, Ngài viếng thăm thật đều đặn.
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... Nữ Sĩ thường tới những nơi đáng yêu của Amoura 
như Quận Vịt, Thị trấn Thiên Nga, Phố Ếch, Làng định 
cư Chim Sâm Cầm, v.v...

Ngài có một “tiệm ăn” ở tận cuối làng, nơi thực khách 
xếp hàng đợi các món ăn ngon. Tiệm ăn mở cửa vào giờ 
ăn trưa, ăn tối và bất cứ lúc nào giữa hai bữa ăn đó!…

… Và đây là nàng vịt Lilidale.
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 ... 
Tôi đây!
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Khu nghỉ mát của Vịt ở Amoura

Ai mà cô đơn?
Chúng tôi sống bên nhau thật vui vẻ
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Và chúng tôi có các bạn hàng xóm.
Thử đoán xem là ai?

Vâng!
Một bạn ngỗng



35



36

Mặt đất êm ái cũng là nhà của chúng tôi.

 

Giản dị là cuộc sống của chúng tôi
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Đây là một chú diệc xanh “cô đơn" khác (Ồ! Có lẽ chú đang buồn.)

Anh chàng (hay cô nàng?) thường nghỉ ở nơi đặc biệt dành cho 
diệc độc thân này – Không ai nhìn thấy chú chim nào khác đậu ở 
đó cả, chưa từng thấy.

Ồ, cô nàng (hay anh chàng?) thích ở nơi yên tĩnh dưới ánh nắng 
mặt trời. Tia nắng mặt trời rọi vào đây tới tận chiều tối.

Khó gần gũi quá – đối với một người độc thân, bạn nên hòa đồng 
hơn may ra mới tìm được bạn đời, tôi nghĩ vậy!

Nơi yên tĩnh của kẻ độc thân
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Giống như đôi này, chẳng hạn, người ta có thể chụp hình 
chúng thật gần, muốn chụp bao nhiêu tấm cũng được. Chúng 
đến gõ cửa nơi trang viên chính để lấy thức ăn – đôi khi 3-4 
lần một ngày.

Chúng hầu như ăn từ trên tay của quý vị.

“Yêu là nhìn cùng một hướng”
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Ngỗng đực rất quan tâm và bảo vệ bạn đời của mình.
 Nếu cô nàng đang ăn, chàng ta sẽ luôn đứng canh chừng – 
và nếu nàng chạy đi uống nước, chàng ta sẽ chạy theo sau.
 Đừng lo, thỉnh thoảng chàng cũng ăn - (tôi đã chứng kiến rồi).

Hạnh phúc bên nhau
-- Suốt ngày. --



41

“Anh chỉ thay đổi địa điểm;
Anh sẽ không thay đổi tấm lòng.”

“Em biết,
Anh yêu!”
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“Quán” giải trí của Vịt



43

“Sắp khai trương!”
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Sau khi ăn xong, nàng nghỉ ngơi ở gần nơi có thức ăn hoặc 
ngủ gần đó, chàng sẽ tới ăn vội vài miếng!

Có một gã khác đeo đuổi nàng, và nàng không thích làm 
bạn với gã đó, vì vậy cả hai đều rất thận trọng. Đặc biệt, 
chàng luôn canh chừng để bảo vệ người yêu của mình.

Thật cảm động khi quan sát cử chỉ hào hiệp này.

“À! Như vầy tốt hơn nhiều!
Chỉ cần em ngủ

bên cạnh anh, chúng ta vẫn bên nhau.”
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Khi những trang sách này được mở ra trước mắt quý vị, 
mùa thu đã đến với ngôi làng, dệt nên tấm thảm vàng để giữ 
ấm cho muôn loài khi mùa đông tới.
- Foliage chào tạm biệt- 
Muôn hoa khoác lên mình những sắc màu quyến rũ nhất.
 Có thứ ra đi
 Có thứ vừa đến.
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Những bông hoa cuối cùng của mùa hè đang cố gắng 
khoe vẻ đẹp rực rỡ và không để ý tới tiếng gọi của thời 
gian!
 Ở đây ngay cả con người cũng làm thế.
 Tất cả bằng lòng ở lại
 Như thể cuộc sống vật chất…
 ... Là vĩnh viễn.



49

Thông điệp của hoàng hôn:
Xa cách cũng có điều hay
Vì được niềm vui đoàn tụ.
 Có thứ sắp tàn,
 Có thứ đang sinh trưởng.
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Thật ngạc nhiên!
Mùa thu nở rộ.
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Hồ yên tĩnh
Mang lại niềm khuây khỏa,
Sức quyến rũ kín đáo.
Luôn kiều diễm
Luôn êm ả.
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Trong sự yên ả này
Vạn vật sinh trưởng trù phú
 Cây cối sum suê tươi tốt 
 Những thân cây nhỏ lớn nhanh.
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Có cây đang đơm bông…
Có cây đang trưởng thành…
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“Đường này các con yêu dấu: 
 Qua khỏi chiếc cầu cao này
  Chúng ta đến 'nhà hàng' ngay.”
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“Trong Hồng Ân Thượng Đế 
      các con sẽ trưởng thành.”
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Cô nàng đã trở thành người mẹ lớn
Che chở và có trách nhiệm
Chăm sóc cho các con bằng mọi giá
Tìm thức ăn và nơi ở
Ai là thầy của cô nàng?!
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Cô nàng biết khi nào nên tiến tới
Khi nào nên lánh vào bụi cây.
Cô nàng biết khi xe đánh gôn đến
Nữ Sĩ sẽ mang thức ăn tới.
Vì vậy cô nàng tập hợp đàn con
Gần bờ như thường lệ
Đôi mắt long lanh
Đuôi ve vẩy!
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Nhưng vịt mẹ cũng dạy cho con tính tự lập – vì vậy chúng dùng 
mỏ ăn rêu xanh mọc quanh bờ hồ hoặc ở những nơi đáy hồ cạn 
gần bờ. Nhìn chúng vui vẻ nhai tóp tép rong dại trên cây cọc 
hoặc cây sậy, Nữ Sĩ rất cảm động:
        Ồ, cuộc sống mà chúng chọn
          mới thanh thản làm sao!
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Cô nàng không ăn miếng nào
Tất cả để dành cho con!
 Canh chừng trong khi đàn con ăn
  Sợ có thể xảy ra nguy hiểm!

62



63

Ồ! Tình thương của mẹ.
 Ngôn ngữ nào diễn đạt!
  Chỉ có trái tim thương cảm
   Và mắt lệ nhạt nhòa!
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Trông Chừng Cẩn Mật
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Và rồi, ngày qua ngày,
Đàn vịt con càng ngày càng lớn. 
Trong tình thương và sự chăm sóc 
Của vịt mẹ.
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An toàn hơn khi ở trong những hàng sậy cao
Gần bờ.
Có tí gì hiểm nguy
Vịt mẹ vội vã đưa các con vào đây.
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Vẫn là người mẹ dũng cảm
Dạy các con mình bơi qua bên kia bờ
Khi chúng lớn khôn
Để học hỏi về lòng can đảm.
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Vì đàn con
Vịt mẹ không sợ ai cả!
Chứng kiến tình thương như thế 
Trái tim phải là sỏi đá
Mới không rung động.
 Đôi khi Nữ Sĩ
            Cảm thấy tràn ngập tình thương
      Dành cho những chúng sinh hoang dã này
            Ngài chỉ mong sao mình có thể 
          Ôm chúng vào lòng
        Ôm ấp và chăm sóc chúng
           Để chúng cảm nhận được tình thương của Ngài.
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Bạn có cảm nhận được sức mạnh của tình thương,
  Bạn có thấy lòng dũng cảm tuyệt vời
          Vẻ toàn bích trong đôi mắt của người mẹ này?
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Một số vịt con ăn trên đất liền

Một số ăn trên mặt nước
Thức ăn ngon như nhau

Nhưng tất cả đều thích
Được "thí chủ" cho ăn.
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Thiên thần bảo hộ
trong hình dáng người mẹ khiêm tốn này
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Đừng lo lắng các con yêu của ta
Các con có thể nghỉ ngơi thoải mái
Mẹ luôn ở đây cùng các con
Canh chừng cho các con yêu quý.

- Mệt mỏi ư?
 - Khô..ng!
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 Đàn vịt lớn… rất nhanh!
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                  Chia sẻ với chim hải âu.
                        Sẵn sàng!      
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Sống hòa hợp với nhau
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Hãy đoán xem ai đến đây ăn tối
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Giải pháp hòa bình!
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Vâng! Nơi đây cũng làm việc
Tại “văn phòng” của làng
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Một người mẹ rất đáng tự hào
Một người hùng.
Đấu tranh với Thiên Nhiên
   Sẵn sàng chiến đấu
   Với mọi hiểm nguy 

“Mẹ luôn ở đây
Bên các con.”
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Một mình
Nuôi các con!

Một người mẹ rất đáng tự hào
Một người hùng.
Đấu tranh với Thiên Nhiên
   Sẵn sàng chiến đấu
   Với mọi hiểm nguy 
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Bây giờ chúng ta có thêm các bạn
Cùng tham gia bữa tiệc.
 Những chú ngỗng Gia Nã Đại!
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Đi bất cứ nơi đâu...
 Nước đều giống nhau cả.
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Tại sao chàng này
Vẫn… cô đơn thế?

Nói với bạn rồi!
(Sống phải hòa đồng)
Thật đấy!
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Sóc
Người Trồng Cây Trên Cánh Đồng

88



89

Sóc có tên không nhỉ?
     Có chứ, chắc chắn rồi.
          Ngạc nhiên chưa?
       Tôi cũng vậy!

Nàng sóc trẻ này tên là Sy (See)
Cô nàng thật đáng yêu và lộng lẫy, 89



90

Sóc có Chỉ Số CaoThượng là 10%!
 Quá Tuyệt Vời
 Với một nàng công chúa bé nhỏ thế này.
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Có hạt dẻ!
Loại gì thế? 

Sóc màu nâu vàng này là một khách hàng “Gia trang” thường xuyên
Anh chàng lớn lên rất thoải mái và tự tin
       Đến mức chàng liều vào nhà
            Nếu không tìm thấy thức ăn bên ngoài
Tên của anh chàng là Fy (Fi).
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Hoặc cuộn mình trong chiếc mền 
di động của chàng
Và ngủ ở ngay đó
Trước bếp
Sau khi ăn bánh mì no nê.
(Miễn phí!)

Giấc ngủ an lành!

… Còn thức uống,
Anh chàng phải đi ra hồ,
Cách đó vài thước (tội nghiệp!)
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      Sy là một cô nàng trẻ trung và xinh đẹp có đầu màu đỏ. Khi 
thấy mẩu bánh mì đầu tiên trên cỏ, cô nàng nhặt lên, lật qua, lật 
lại, xem xét kỹ lưỡng, thật dễ thương. 

     Rồi cô nàng nghiêng đầu, nhìn tới, nhìn lui nhiều lần như thể 
cô nàng chưa bao giờ nhìn thấy loại hạt này trước đó vậy.

             “Hạt gì thế! Thật to, vuông, mềm mà lại thơm phức.
             Ngon miệng giống như trên Thiên Đàng!”
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Đây là một chú sóc khác, sóc đực.
 Chú sóc này già dặn hơn, có màu lông “đậm” hơn và             
                                                                               hiểu biết hơn.

Tên của chú là Zy 
          (Zee).
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              Một “Thực khách ” thường xuyên khác!

Chú biết loại nào là hạt dẻ, loại nào không phải
Không có gì làm chú ngạc nhiên.
Việc nào cũng làm thử.
Nơi nào cũng đi qua.
       Chú giải thích với những chú sóc nhỏ hơn
       Về cuộc sống, thế nào, tại sao, điều gì và ở đâu.
       Thật là một người cao niên tốt bụng!
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Humans are my friends
And friend means food.*
A Hem!...
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Lời dịch khiêm nhường của tôi.
Chính xác chứ?
Bảo đảm đấy!

Con người là bạn của tôi

Và bạn có nghĩa là  THỨC ĂN
A Hem!...

Con người là bạn của tôi

Và bạn có nghĩa là  THỨC ĂN 
A Hem!...
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Chỉ kiểm tra thôi mà!

Nhà Ngài cũng là nhà tôi
(Không nghi ngờ gì cả!)
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Đến và đi
Tùy ý tôi!
(Thì ra thế!)

Những người trồng cây của Amoura
  Nhiều cây hạt dẻ do họ trồng.

Tôi tự tại mà.
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"Chúng ta có cùng một ý
Cả hai chúng tôi đều thích bánh mì từ căn nhà này."

Chàng ta rất thích hạt dẻ.
                   Trông chàng ta như một hạt dẻ!
                                       Hut... Hut...
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Nàng ăn thật nhanh
Y như khi nàng chạy.
Mới thấy đó.
Giờ hết rồi!
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Bằng chứng của bữa ăn ngon
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 Hoặc đàm đạo với khóm tre
 Amoura thương yêu các bạn!

Tạm nghỉ một lúc
     Đi dạo quanh hồ
          Hoặc thưởng ngoạn hoa…
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Ngựa 
Người Láng Giềng Tốt

        Và là người hóa giải những điều không hay.
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Chú ngựa láng giềng cũng vậy.
(Tốt hơn nếu có miếng bánh mì hoặc quả táo!)
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Hoàng Tộc Ngỗng Gia Nã Đại 
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Đây là Fou
 Được gọi một cách trìu mến là công chúa Foo-Foo
  (Do Nữ Sĩ gọi)
   Quả thật đáng yêu
    Và xinh đẹp!
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Nàng vốn ở hồ bên cạnh, nhưng rồi quyết định ở 
lại Amoura một thời gian.
 Vào mùa đông, nàng không bỏ đi.
 Chắc nàng cảm thấy THOẢI MÁI khi ở đây   
         Bởi vì nàng thường “xuất hiện.”
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Foo-Foo biết là bánh mì ngon khi nàng nếm thử!
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Đây là một nàng ngỗng khác
Tên nàng là Sey- Sey.

Đến giờ ăn, nếu Nữ Sĩ gọi tên nàng và nàng ở gần đó 
Nàng sẽ bay qua Hồ Amoura,
        trên đường đi kêu mãi,
             để Nữ Sĩ biết: “Sey-Sey đến đây.”
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Nàng còn trẻ và độc thân. 
 Có lẽ đang tìm một chàng đẹp trai,
  Người phản ánh chính nàng,
   Đạo đức và hào hiệp.

“Sao ta cảm thấy cô đơn quá
Chỉ có mình ta với riêng ta!”
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Chàng ngỗng này mới đến
Không được Sai Sai yêu quý lắm
Bị Sai Sai đuổi đi mỗi khi chàng đến gần.
   Chàng được gọi là Konay
    Một chàng trai lịch thiệp. 

Thật ra có hai nhân vật:
     Một chàng ngỗng trẻ
          Và một Nữ Sĩ đã ngoài trung niên!
               Họ rất hiểu nhau.

Nữ Sĩ cao niên và chàng ngỗng
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Chàng thường tới nhà Nữ Sĩ
    Tìm thức ăn và một chút tình thương.
       Đôi khi chàng bị Sai Sai xua đuổi
       (Anh chàng cứ thích là đuổi thôi, bất kể ai
      Anh chàng chỉ đùa cho qua thời gian
Nhưng không làm hại ai.)

“Thật khó sống 
    Khi có bộ lông đậm màu 
       Và khác với đồng loại!
       Có thế không
      Trong thế giới loài người?” 
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Nàng cần có người để chia sẻ
“Ngôi nhà” xinh xắn này.
Trong khi đó, ở một mình trong tĩnh lặng
Cũng là một ân phúc;
Dẫu rằng đôi lúc
Cũng cảm thấy cô đơn!
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Ồ!... Không còn cô đơn nữa!
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Foo- Foo “giới thiệu” Yeou, anh chàng bảnh trai của nàng với Nữ Sĩ,
Ngài đón tiếp chàng rất nồng nhiệt,
(Nữ Sĩ gọi chàng là Hoàng Tử Yeou- Yeou)
Chàng hết sức tuấn tú và lễ độ.
Bất cứ khi nào Foo tắm ở hồ
Anh chàng đứng gần đó canh chừng 
Trên đảo nhỏ hoặc trên hồ
Nơi chúng xây tổ uyên ương.  
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Bảo Vệ Công Chúa
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Và hầu như mọi lúc 
  Chàng đều đứng canh chừng khi nàng ăn
Nhất là khi cả hai ở trên đất liền
   Tại công viên phía sau nhà Nữ Sĩ
      Chàng thận trọng trông chừng 
          Khắp mọi phía, cho đến khi nàng ăn xong.
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Rồi chàng mới ăn
Nếu như tình hình
Yên ổn và thuận lợi
Không người đến quấy rầy, không nguy hiểm
Hoặc nếu vẫn còn thức ăn,
Tất nhiên Nữ Sĩ đảm bảo
    Cho chàng khẩu phần hậu hỹ
Bấy giờ đến lượt Foo-Foo canh chừng.
Trong khi chàng ăn, chúng không “nói chuyện,”
    Chỉ toàn là cảm nhận bên trong.
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Chúng thường đến nhà Nữ Sĩ
Đầu ngẩng cao và uy nghi
Chờ đợi một bữa ăn và tình thương
  Và họ luôn nhận được thức ăn
                                           lẫn tình thương!
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Trước đây

Sau này



126

Từ khi các ngỗng con chào đời,
Foo-Foo phải luôn canh chừng
Khó tìm được thời gian để ăn và nghỉ.
     Nàng trở nên mảnh khảnh hơn nhưng không bao giờ
Xao lãng việc canh giữ
Các ngỗng con yêu quý.
         Thực sự cả hai:
               Yeou-Yeou cũng đang làm
                    Bổn phận cao quý của người cha
                         Tìm kiếm thức ăn.
                              Và bảo vệ con mình.
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Dạy đàn con tìm thức ăn
Dạy đàn con tất cả “cách thức.”
Có nhiều nguy hiểm nơi hoang dã
Vì thế, chúng luôn ở gần nhau.
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Hợp thành đàn với nhau
Tránh xa phiền nhiễu...
– Nào ai biết được! –
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Đôi khi người bố đi trước
Để kiểm tra lối đi
Vì sự an toàn của gia đình
Chàng sẵn sàng hy sinh tính mạng... 
 
… Một khi có “kẻ bắt nạt” lớn hơn
Lao vào đàn con
Người bố cố hết sức
Đuổi “kẻ xấu” đi
Dù thân hình bé nhỏ hơn nhiều
Chàng vẫn đứng hiên ngang 
Dang rộng đôi cánh
Trước mặt đàn con
Che chở cho gia đình 
Cho tới khi đàn ngỗng con 
Nhanh chóng theo Mẹ tới nơi an toàn.
Một cảnh tượng thật cảm động!



131

Nữ Sĩ rơi lệ…
Ngài rất lo lắng!
Chúng đang ở dưới nước 
Còn Ngài… ở trên bờ!
Ngài không thể làm được gì để bảo vệ chúng…
Nhưng Ngài rất cảm động
Khi chứng kiến sự dũng cảm và tình thương cao cả!
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Đàn ngỗng con luôn ở gần nhau
Và theo mẹ chúng
Luôn vâng lời và không lạc mẹ
Ai là thầy của chúng?...

   Chúng không dùng ngôn ngữ nào
   Mà con người biết.
   Nhưng chúng hiểu nhau
   Có lẽ còn hơn cả con người!
   Thật lạ! Quý vị không nghĩ vậy sao?
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Tuy chúng không nói
Nhưng thật… ”Đồng Lòng!”
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Vụ mùa ở Amoura
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Chúng càng ngày… càng lớn...
Bây giờ quý vị khó mà đoán được 
Ai là mẹ
Ai là con!
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Và “đàn” ngày càng đông hơn
Từ khi vào hạ.
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À! Nhìn kìa, ồ!
  Chúng đáng yêu làm sao
     Thượng Đế tạo chúng thật hoàn hảo!
        Kìa!
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“Câu lạc bộ” hội ngộ
 Của ngỗng con
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Và Nữ Sĩ rất hạnh phúc
 Thấy chúng lớn lên, khỏe mạnh và đông hơn
    Ngài vô cùng vui sướng.
 Ngài chào đón cả đàn ngỗng
   Bằng thức ăn và tình thương, thật âu yếm.
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Cậu bé xinh làm sao!
Chưa bao giờ thấy một cậu bé xinh như thế
Dù có tên: 
“Hay không”!
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Cậu bé rất sặc sỡ! Và rất thân thiện
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Và không sợ Nữ Sĩ 
Cậu đến rất gần để ăn bánh mì!
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Cậu bé được nhận nuôi và được yêu thương, 
       “Cậu ngỗng bé nhỏ Ai Cập” này

Được “bố mẹ” ngỗng bảo vệ!
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Họ luôn quanh quẩn bên cậu
   như thể cậu là bảo bối vậy.
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Hôm qua - Còn sống
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Hôm nay - Qua đời
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Nét quyến rũ giản dị ở Amoura
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Chim Sâm Cầm
Ẩn Sĩ Rụt Rè
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Thuở lưu luyến ban đầu
Giữa Co và Ju
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Quán Ăn Cây Cầu 

Hải Ly và Sâm Cầm
Đua nhau vì thức ăn
Trông hình hài khác nhau
Nhưng cùng về một hướng
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Một thợ lặn Bậc Thầy
Chim Sâm Cầm có thể ở lâu dưới nước
Kích thước tựa bồ câu
Chúng cùng họ với gà nước.

V
ừa thoáng thấy tôi

G
iờ không còn thấy nữa
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Trong một lần cho ăn
Nữ Sĩ phát hiện ra tổ này.
 Bố Mẹ chúng ra ngoài ăn trưa
Khi chụp tấm hình này.
Nữ Sĩ phải trèo lên cây và vội vã
Trước khi bố mẹ chúng trở lại.
 
 Xuân đến không chỉ có hoa
 Còn ban tặng nhiều món quà
 Cuộc đời như hoa nở… 
 Sau mùa đông dài.
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* Chim sâm cầm ở trong tổ
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Chim sâm cầm sống ẩn dật
Hơn thiên nga, ngỗng hoặc vịt.
Chúng cũng nhỏ nhắn hơn nhiều
Hầu như chúng chỉ đến gần
Nếu có các bạn chim nước khác ở đó.
 Bằng không chúng sẽ đợi
 Tới khi con người khuất bóng 
         Nếu người cho ăn có bất cứ cử động gì
 Chúng sẽ bay đi!

Nhưng có một đôi
Chúng chạy đến khi Nữ Sĩ ở gần
Và cùng chia sẻ thức ăn
Ngài mang đến mỗi ngày 3 lần.
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Dù một hoặc cả hai đang ấp trứng
Trong tổ vào lúc đó
Cảm phiền Ngài, chỉ để thức ăn ở đó 
Đừng đến gần quá, nhé!

Chim sâm cầm sống ẩn dật
Hơn thiên nga, ngỗng hoặc vịt.
Chúng cũng nhỏ nhắn hơn nhiều
Hầu như chúng chỉ đến gần
Nếu có các bạn chim nước khác ở đó.
 Bằng không chúng sẽ đợi
 Tới khi con người khuất bóng 
         Nếu người cho ăn có bất cứ cử động gì
 Chúng sẽ bay đi!

Nhưng có một đôi
Chúng chạy đến khi Nữ Sĩ ở gần
Và cùng chia sẻ thức ăn
Ngài mang đến mỗi ngày 3 lần.
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Dấu hiệu ghi là:
“Sẽ trở lại sau bữa ăn trưa”

161
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Nữ Sĩ đặt một ít bánh mì ở đó
  Phòng khi Chim Mẹ không tìm được
    Thức ăn gì ở gần đó.

Chim bé nhất ngồi đợi
Tất cả chim còn lại đi cùng Bố Mẹ
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Vẫn còn một chú chim nữa sắp chào đời.
Chim mẹ kiên nhẫn
Nữ Sĩ vẫn “chờ đợi.”

Chim bố mẹ cứ đi đi, về về
Chúng không bao giờ rời xa tổ
Nhưng còn những chim non khác
Mà chúng phải chăm sóc.
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Hãy xem đôi bàn chân 
                  rộng nổi tiếng 
      bơi lội rất tài tình này?

Chú chim nhỏ cứ mãi bị lạc đường
Nữ Sĩ phải tiếp tục “sứ mệnh cứu nguy.”
Ngài xuống thuyền
Mang chú trở về với bố mẹ.



167

“Ở đây thật thoải mái
Mình thật không muốn động đậy.”
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“Ta không phải là mẹ của con”



169

Nhưng chú chim nhảy xuống nước
Vừa kêu vừa chạy theo Ngài!!!
Ngài giải thích với chú chim yêu quý
Rằng Ngài không phải là mẹ chú.

Muốn đi theo “Ngài.”
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“Ô, ta trân quý tình thương của con
Nhưng xin con quay lại với gia đình.
Cha Mẹ con sẽ lo lắng
Nếu con biến mất thế này!”
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Rồi, một tổ khác ở đây
Thương quá!
Thật là một thế giới “tuyệt vời”!
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Lãng quên thế giới này
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Bài ca mùa xuân
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Và một tổ khác lại xuất hiện
Chim bố mẹ mãi ấp trứng!
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Các chim con đã chào đời
Chỉ có chú chim cuối cùng 
                         là bình thản.



“Con yêu Ngài,

Nhưng xin đừng đến gần”

177

Trong bất cứ trường hợp nào
Một tác phẩm tình thương  
Và cách trình bày nghệ thuật 
như thế
Ai là người hướng dẫn chúng?
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Nữ Sĩ đến khá gần
Nên chúng sợ 
Tất cả những chú chim khác 
chạy đi cùng bố mẹ
Chỉ còn một chú sót lại 
đang kêu chiêm chiếp.
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Quen sống nơi vắng vẻ và có lẽ sợ 
loài người - Ai mà không sợ, nhỉ? –
Chim Bố Mẹ tiến đến gần
Để bảo vệ đàn con: Tình thương chiến thắng nỗi sợ hãi!

Nữ Sĩ rơi lệ.
“Ta thật sự... xin lỗi
Ta không có ý làm 
tổn hại các con
Ta sẽ đi ngay bây giờ!”

“… Ta chỉ muốn cho 
các con ăn
Lần tới…
Ta sẽ không đến quá 
gần nữa.”

180



181

Chim Bố và Chim Mẹ lo âu 
 Đi tới, đi lui…
  Giấu đi những chú chim non lớn hơn
   Cố gắng bảo vệ chú chim bé nhỏ này

Ai dạy chúng tất cả
             những việc này?
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Nuôi cả gia đình

Bố, Mẹ và đàn chim con
Thưởng thức bánh mì của Nữ Sĩ
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Một thời gian dài sau khi trứng nở
Nữ Sĩ mới được chúng tin tưởng lại
Nếu không thì chúng đã trốn ở gần bờ
Và bố mẹ thay phiên mang thức ăn tới đó.
Và “cuộc hành trình” có thể dài
Như từ bờ này tới bờ kia! 

Nữ Sĩ ước gì Ngài có thể bay
Đến đó để mang thức ăn cho chúng!
Thấy chim Mẹ bơi một quãng đường dài như thế
Để mang từng miếng thức ăn cho con
Một tình thương dịu dàng lâng lâng trong tim Nữ Sĩ 
Cảm xúc không sao tả được!
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Chúng kẹp một miếng trong miệng 
Và bơi đi cho chim con ăn
Một cảnh tượng vô cùng cảm động 
Chúng được nuôi dưỡng bằng tình thương
Và trong tình thương chúng trưởng thành!

- Ai đã dạy chúng như vậy?
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Chúng tôi cũng là một bầy hợp nhất.
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Ban xây dựng 
  Của “Quán Ăn Cây Cầu”
1 phụ nữ, 2 nam giới
Vài sợi dây cáp, vài hàng rào
Ba ngày, không dùng xi măng
Nữ Sĩ là “kỹ sư”
Với sự giúp đỡ tận tình của hai người đàn ông

Lối đi đến Đảo Thiên Nga
“Chấm” trắng trên kia 
    là nàng thiên nga đang ấp trứng
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Lối đi đến Đảo Thiên Nga
“Chấm” trắng trên kia 
    là nàng thiên nga đang ấp trứng

Chim Nước Mào Lớn
Thợ Lặn Ẩn Dật
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Chiếc bóng thời gian                           
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Đã tốt nhất rồi đó
Tấm ảnh này là đẹp nhất rồi
Dù sao thì chúng cũng có 
Kích thước tương tự như vịt,
Mảnh mai hơn một chút.
(Hãy thưởng ngoạn cảnh sắc của hồ Thu!) 
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Vẻ diễm lệ của làn thu thủy lung linh huyền ảo
Lúc ẩn, lúc hiện trên mặt hồ.
Bánh mì hoặc món nào cũng không cám dỗ được chàng ta
Chúng chỉ thích lặn và bơi.
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Nếu quý vị thấy chán
Xin đừng xem nữa nhé.
Sắp đến những tấm hình xấu hơn rồi đấy!
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À, nhưng tốt hơn là không có
Ít ra, cũng thể hiện được sự hiện hữu của chúng.
Với một ống nhòm, chúng trông rất quyến rũ!
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Con Đường Nai Đi
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Dấu Ấn Mùa Thu
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Vâng! Tôi muốn có câu trả lời tương tự:
Không, không, không! Đó không phải là chiếc búa,
Đó là chim nước mào lớn

Đó là một chú chim!
Nếu quý vị không tin,
Hãy tới gần mà xem
 Ha… Ha!
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Ồ! Chú bơi càng xa hơn.
Tôi sẽ cố gắng chụp được tấm hình đẹp hơn.
(Thật đó!) - Đồng ý chứ? 
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Chim Nước Mào Lớn (do Ngài Thanh Hải vẽ!)

Nhìn qua ống nhòm.
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Cảm ơn máy điện toán – chàng ta trông “lớn” hơn.

Chim Nước Mào Lớn
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Chim Nước Mào Lớn khác?
  (Ha ha! Không, cùng là một anh chàng.)



203

Chim Nước Mào Lớn (do Ngài Thanh Hải vẽ!)

Nhìn qua ống nhòm

(Trong trường hợp) quý vị không thích hình của chú chim kia! 

Có lẽ đây là bạn thân của chú!
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Mùa hè rực rỡ
Muôn hoa đua nở
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Thiên Nga 
“Cư Dân” Chính

(Sống ở Hồ)
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Gina  & Moruwey
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Lúc đầu có một  nàng (T)… hiên nga
Xinh đẹp, trẻ trung và đơn độc
Viếng thăm nhà của Nữ Sĩ cao niên.
Tên nàng là Gina.
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Chúng tôi là bạn

 Gina và Nữ Sĩ
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Gina có một bé gái thiên nga
Tên cháu là Moruwey
(Đừng hỏi tôi nhé!)
Cháu thích sống chung với hải âu.
Chúng hợp nhau lắm!
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Nào ai trách được
Bình an và thanh thản, ha!
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Hãy nhìn đôi thiên nga kia
Thật đáng yêu không tả hết lời!
– Sinh ra đã thân thiện và nhu mì –
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Ba người bạn
Chia sẻ bữa trưa đạm bạc.
Và “Trò Chuyện” thân mật.
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Nhưng chúng đi nơi khác
Khi mùa xuân tới
Ôi, đoàn tụ và chia ly
Cuộc đời là như thế.

Thử hỏi: 
“Bao nhiêu tuổi là già?”
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Tạm biệt!
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“Chúng tôi không phải sử dụng ngôn ngữ bằng lời. Chúng tôi 
trò chuyện trong yên lặng. Chúng tôi không cần nói về tình 
thương, sự hòa hợp và an bình. Chúng tôi sống trong đó.” 
                                                                                     Pitu
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Pitu & Sai

218



219

Không bao lâu sau đó
Nơi đây xuất hiện cô nàng xinh đẹp.
Nàng trẻ trung và đáng yêu
Muốn được làm bạn với Nữ Sĩ.
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 “Đây là “PeeToo” 
 (Đánh vần là Pitu)
  Nàng đến từ nơi rất xa
   Nàng nói quê hương nàng là Phần Lan 
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Ta và ta?

Vẻ Đẹp Đơn Chiếc
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Nàng thật vui vẻ
Ở vùng sông nước Amoura
Cảm thấy thật… vô tư lự.
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Pitu trong môi trường 
tự nhiên của nàng

Đẹp lộng lẫy 
Và thông minh
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Pitu thích nhà của nàng 
Một mình tự tại an nhiên.
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Chẳng bao lâu
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Nơi đây xuất hiện “Chàng.”
Tên chàng là Sai:
Đến từ Ấn Độ

Đẹp trai, mạnh mẽ và cường tráng
Đại trượng phu 100%.



228

   Quán Ăn Đông Đúc
- Thức ăn nổi tiếng!-
(Bánh mì lúa mạch và rau xà lách rất ngon)
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Nối Dõi
Tông Đường
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Và một đôi trong số chúng
Sẽ sinh ra “một số” thiên nga con.
Đây là nơi Pitu ấp trứng…
Lo lắng cho cô nàng
Nữ Sĩ đem thức ăn và chăm sóc cho Pitu!

Ngài chèo thuyền đến thăm hằng ngàyNgài chèo thuyền đến thăm hằng ngày
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Petit – Đảo Công Chúa
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Tận tâm, trong số những người Mẹ tốt nhất
Khoảng cách không bao giờ quá xa.

“Ta sẽ chăm sóc cho gia đình con
Như ta vẫn làm thuở nào.
Rất vui gặp lại bạn thân
Có bao nhiêu thiên nga con dưới cánh của con?”
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A!..
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Nh...iều…Quá.
Ta hãnh diện về con
Pitu yêu quý!
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Mặt đối mặt.
 (Một ở trong tổ
  Một ở trong lều)
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“Ngài thật chu đáo đem nước cho tôi
Nhưng tôi đã uống nước ở hồ rồi,
Ngài nghĩ gì thế?... Cảm ơn!"
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Sai Sai đến tổ
Trên Đảo Thiên Nga để nghỉ ngơi một lát
Và để làm bạn cùng với Pitu…
(Mặc dù Nàng không bao giờ cảm thấy cô đơn!)
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Pitu trở trứng đang ấp
Sai Sai đứng gần đó bảo vệ.
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… Và để trông chừng mẹ con nàng
Hầu như lúc nào chàng cũng đứng canh chừng 
trên mặt nước.
(… Đừng mạo hiểm tới gần đây,
Sai có thể làm quý vị thất kinh đấy!)
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Chủ nhân đáng tự hào của Quán Ăn Cây Cầu 
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“Cuộc trò chuyện” bắt đầu
Giữa Mẹ và các con tương lai
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Pitu nhổ những sợi lông mềm mại của mình
Để trải lên tổ cho êm ái hơn
Suốt ngày đêm, dù mưa hay nắng
Nàng bảo vệ các con nàng như sinh mạng của mình.
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Nữ Sĩ hàng ngày mang thức ăn 
Mà Pitu yêu thích nhất và cho Sai.
Chúng thích ăn bánh mì mềm, rau xà lách và rau bina.

Pitu ở trong tổ và cũng là phòng ăn.
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Nữ Sĩ cung cấp mọi thứ chúng cần
Thậm chí Ngài dựng lều ngay bên cạnh chúng
(Không phải ý tưởng hay, đừng thử ở nhà nhé!)
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Thiên Nga không bận tâm tới việc Nữ Sĩ đến hay đi
Chúng đã quen với sự hiện diện của Ngài.
Nhưng, tốt nhất là nên tránh xa
Chúng bảo vệ gia đình rất mãnh liệt!

Một hôm Nữ Sĩ dùng một que củi
Cố gắng lấy vật gì đó ra khỏi tổ của chúng
Vì vật đó dường như đâm vào mình của Pitu
Nhưng nàng nổi giận gọi Sai đến bảo Ngài đi
Sai bay đến bên Pitu ngay lập tức.
Tiến đến với thân hình lực lưỡng
Với cử chỉ đe dọa, chàng Rít Lên 
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Chàng dồn Ngài vào một góc và đẩy Ngài gần ngã.
Nhưng Ngài nói “Ta là người tốt, ta là người tốt.
Ta chỉ muốn giúp Pitu
Lấy cây que ra khỏi cổ của nàng
Ta tốt với các con!”
Chàng liền bình tĩnh trở lại 
Rồi lại nhảy xuống nước ! Vù...!

Đây là cầu treo "Kết Nối”
Mà Ngài dùng để sang đảo

Cách này nhanh hơn và cũng an toàn hơn nhiều
(Đôi khi Sai không cho phép thuyền vào!)
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Sau đó, Nữ Sĩ dời lều
Tới gần cầu, ở nơi cao hơn.
Chỉ để trông nom đôi thiên nga
Và đợi thiên nga con chào đời! 

Nơi ở của Nữ Sĩ
Trên Đảo Thiên Nga.
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Lại Thêm Vài Con Nữa
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Hỏi lại: “Một người có thể được gọi là một đội không?”
– Nào ai bận lòng!
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Chúng đây rồi, ôi!
Ai khiến chúng đáng yêu thế?
Nữ Sĩ quá đỗi hạnh phúc
Chăm sóc chúng như con của Ngài.
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Mọi người đều đang chờ đợi
Nhưng chú bé này không muốn ra
Nhưng thôi. Chú chưa muốn
Có lẽ chú cảm thấy ở Thiên Đàng vui hơn!



256

Nữ Sĩ dời lều của mình
Không muốn kinh động chúng
Tôn trọng sự riêng tư của chúng
Ngài dựng lều ở một chỗ khác gần đó.
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Chợt thấy

Chợt không
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Trước khi lên đường khám phá 
Hãy lắng nghe những lời dặn dò.



259

Lần đầu tiên xuất hiện trên mặt nước 
Với Bố.
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Không khó để nhận ra 
Ai là Sai và ai là Pitu
Sai có thân hình to hơn và đôi chân đen.
Pitu mảnh mai hơn, “móng” nhạt hơn và thanh lịch.
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So với Sai, Pitu cũng cao thượng hơn 
Tao nhã, dịu dàng và xinh đẹp.
Nàng có nhiều đặc điểm bẩm sinh
Khiến cho nàng được tôn trọng và thán phục.
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Tin tưởng Mẹ
trong những vùng nước lạ.
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Mái ấm gia đình.
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Chỉ mới mười lăm hoặc khoảng chừng ấy ngày tuổi
Chúng đã có thể đi lại rồi
Viếng thăm Nữ Sĩ với lòng biết ơn
Ngài đang hân hoan đón chờ 
Gia đình rộng lớn của mình.



267

Khi sự rèn luyện gian nan
Khi gió quá mạnh
Có một cách chuyên chở tốt
Nhanh chóng, thoải mái và tiện lợi.
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Sai nhai nhuyễn thức ăn:
Để cho các con ăn dễ hơn.
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Đàn con có thể ăn suốt ngày
Ngủ một chút là tỉnh ngay
Suốt thời gian ấp trứng và ngay cả sau đó
Bố mẹ chúng hầu như không thấy nghỉ ngơi!

Trời còn rất lạnh giữa mùa xuân
Ban đêm nhiệt độ xuống còn 5-6 độ
Pitu vẫn trông chừng cẩn thận và không hề đi đâu.
Sai cũng suốt đêm không ngủ 
Chàng luôn thận trọng –  lặn sâu trong dòng nước giá băng.
Nữ Sĩ dựng lều gần đó và cho Sai Sai ăn
Chàng thường đến ăn vội vài miếng.
Làm sao Pitu chịu đựng được lâu như thế 
Ai giúp nàng khỏe mạnh?
Ai giữ ấm cho Sai Sai suốt đêm?
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Ngay cả sau khi thiên nga con đã nở
Pitu hầu như không ăn không ngủ!
Nàng gầy đi
Lông nàng thưa thớt
Nàng đã nhổ lông để đệm cho chiếc tổ của mình
Hiện giờ nàng chỉ còn lại một nửa đôi cánh!
Thấy vậy Nữ Sĩ không cầm được nước mắt
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Trải thảm trên đất
Để đôi chân mềm mại của các con bước lên!
Biết rằng các con
Được yêu!
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Đợi lông cánh mọc lại.

1/2 cánh

Chỉ có 1/2 đôi cánh 
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Nàng không thể bay và cũng không muốn bay
Đời sống của nàng gắn liền với đàn con

Lòng Nữ Sĩ xót xa
Nhìn thấy cơ thể của Pitu tiều tụy như thế
Nữ Sĩ luôn gọi tên nàng âu yếm, dỗ dành nàng ăn
Đôi lúc cũng thành công, nhưng thường thì không!
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Rồi như thế ngày qua ngày đàn con lớn lên
Tình thương của Nữ Sĩ dành cho chúng và Pitu cũng nhiều hơn
Ngài cũng thương Sai nữa, nhưng tình thương đó khác.
Nữ Sĩ thương cảm cho thiên nga mẹ hơn.
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 Pitu luôn quan sát đàn con yêu quý của mình. Thỉnh 
thoảng đuổi cá đi, đôi khi hải ly hay kẻ xâm phạm có thể đến 
quá gần. Ôi, đàn con còn quá nhỏ và rất yếu ớt, vậy ai có thể 
trách cứ nàng?

 Nữ Sĩ luôn tìm cách thuyết phục Pitu ăn:

 “Ngoan nào Pitu, con ráng ăn để có sức khỏe, để còn 
chăm sóc các con của con nữa, ăn nhé Pitu, ngoan! Ta thật 
đau lòng thấy con gầy quá và nghỉ ngơi quá ít. Ăn nhé con, 
Pitu!”
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 Sau đó Ngài xé nhỏ bánh mì lúa mạch thành những miếng 
dễ nhai, ném chúng kế bên Pitu; Pitu ăn một ít, nhưng sau đó 
bị phân tâm vì “kẻ xâm lấn” khác – hoặc bận canh chừng mọi 
hướng, để bảo đảm các con của nàng được an toàn.
 Phải chứng kiến cảnh này mới cảm nhận được những gì mà 
Nữ Sĩ cảm thông với Pitu. Ngôn từ không thể diễn tả hết được sự 
thông cảm và tình thương!
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Nhưng Sai cũng rất siêng năng và thông minh.
Chàng quá tận tụy đối với các con.
Không ai biết được chàng bị mất ngủ
Dầm mình trong nước lạnh suốt thời gian ấp trứng
Chàng hiếm khi lên bờ, không ngừng canh gác.
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Mắt chàng canh chừng quan sát khắp cả hồ
Chàng không hề sơ suất, không bỏ sót điều gì.
Một lần thuyền của Nữ Sĩ đến quá gần
Chàng lượn quanh thuyền và bảo chúng tôi “Ra khỏi đây!”
Lúc đầu chàng còn lịch sự
Nhưng khi chúng tôi vẫn còn ở đó, chàng nổi giận.
Giống như muốn gây chiến
Cho tới khi chúng tôi hiểu và “bay đi.”

Sai chắc phải rất mệt
Chàng ngáy!
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Chỉ sau khi đàn con lớn hơn 
Bớt thú dữ uy hiếp và hiểm nguy 
Bố mẹ thay nhau nghỉ ngơi
Đời sống nơi hoang dã (luôn luôn căng thẳng)!
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Nơi ẩn náu bí mật
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Trên đảo này
Nhiều cư dân
Thiên nga, vịt, chim sâm cầm, chuột, hải ly…
Đủ cỡ, đủ hình dáng và đủ màu sắc

Cùng phát triển như một cộng đồng
Đây là lãnh địa của thiên nga và vịt.
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Cùng phát triển như một cộng đồng
Đây là lãnh địa của thiên nga và vịt.

“Thiên Nga hội ngộ”
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Bảo vệ những chú bé cưng
Ở sân sau nhà Nữ Sĩ
Trên đảo hay trong hồ
Trên mặt đất quen thuộc
Trên vùng đất lạ…
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Hay bất cứ nơi đâu…
Chưa từng có ai biết!
Chúng quá yếu ớt và nhỏ bé.
Nếu đàn con thích nơi này
Bố mẹ chúng sẽ đứng canh chừng mãi!

Quý vị có nhận ra ai là Bố không?
Phải rồi, chân đen hơn
Và chàng luôn trong tư thế cảnh giác
To lớn và dũng mãnh hơn!
– Để canh chừng những kẻ xâm lấn – 
Cẩn trọng trước khi quý vị đến gần
        (Đừng bao giờ nhé)
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Để phần còn lại…    
 …cho các bạn ngỗng à?
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Nếu chúng không biết quý vị
Tốt hơn là nên tránh xa.
Cho dù chúng biết
Cẩn thận luôn tốt hơn!
 Vì con của chúng, chúng sẽ rất mạnh bạo!

  Đừng thử nhé.



288

Dù chúng có nhiều thức ăn
Bố mẹ chúng luôn bới vài thân cây nào đó
Để dạy các con bài học sinh tồn
Tất cả các bí quyết.

 Mặc dù mạnh bạo với kẻ lạ
 Với con mình, chúng rất dịu dàng.
 Tình thương và sự hy sinh của chúng 
 Sẽ khiến quý vị rơi lệ.

Và mặc dù Sai rất bảo vệ con mình
Chàng vẫn nhớ lòng từ ái của Nữ Sĩ
Chàng luôn lịch sự với Ngài
Luôn bay đến chỗ Ngài
Hay bất cứ lúc nào Ngài gọi.
(Nếu chàng không ở với đàn con)
Khi Nữ Sĩ đến cho ăn
Cả đàn sẽ bơi quanh và vẫy đuôi
Không đùa đâu, thật đó!
(Vịt và đàn con của chúng cũng làm giống như thế.)
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Có một lần Nữ Sĩ rất đau lòng
Nhìn thấy đàn sâm cầm con bị uy hiếp  
Ngài nói với Sai cảm nhận của mình
Ngài buồn rơi lệ
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Nếu quý vị biết một thú hoang 
Hãy thử xem!
Đừng ngạc nhiên 
Về cảm nhận của chúng,
Loài người thật ra,
Không biết gì nhiều!

Chàng nhìn Ngài và bay thẳng đến mặt nước
Đuổi kẻ đàn áp “xấu” kia đi khỏi
Rồi trở lại và đứng gần Nữ Sĩ
Dang rộng đôi cánh và ngẩng đầu hãnh diện
Nhưng thể hiện sự thông cảm.
Nữ Sĩ quá đỗi ngạc nhiên
Có một sự giao cảm thầm lặng
Thật khó giải thích
Nhưng Ngài bảo đảm với quý vị 
Rằng Sai hiểu
Tất cả mọi chuyện Ngài kể
Bằng tiếng Anh, hay nhỉ!
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Hiện tại, chúng là bố mẹ đáng yêu nhất
Tận tụy nhất và là người giám hộ trung kiên nhất
Làm rung động trái tim của mọi người!



294294



295

Hãy nhìn cách bố mẹ đứng kế bên
Canh chừng cho đàn con ăn như thế nào?
Thức ăn đàn con ưa thích nhất!
Bố mẹ hầu như không đụng đến miếng nào.
Bố mẹ chỉ ăn cỏ dại quanh hồ!
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Đàn con đang độ phát triển
Dường như lúc nào chúng cũng muốn ăn!
Nữ Sĩ luôn cho chúng ăn,
Đàn con ăn mãi không ngừng.
Cứ cách hai, ba tiếng cho chúng ăn một lần
Suốt cả ngày đêm.
Chúng không những được cho ăn rau xà lách & bánh mì,
Sai và Pitu dạy chúng ăn thức ăn hoang dã.
Tốt nhất là cho chúng học được tính tự lập.
Nữ Sĩ biết khi nào cho món gì và khi nào thì không.
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Khi đàn con còn nhỏ
Sai luôn nhai nhuyễn thức ăn cho chúng
Hay ra dấu cho chúng, “Lại đây, ăn đi con!”
Chúng ta có thể quan sát mọi “lời nói” của chúng.
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Giờ cao điểm

Gần Quán Ăn Cây Cầu hoàng gia 



Xin chào!
Bố Mẹ Thiên Thần của Con!
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Gần đến rồi
Nhanh lên các con yêu.
Nữ Sĩ đang chờ chúng ta
Với thức ăn và tình thương
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Đại Lộ Thiên Nga.
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Bữa ăn trưa nơi trang viên Nữ Sĩ
Rau xà lách tươi giòn và bánh mì bổ dưỡng
Sau chặng bơi thật dài và mệt nhoài
Tuyệt quá được thư giãn và thưởng thức.

Chúng luôn nằm 
Trên sân cỏ nhà Ngài để ăn
Không e thẹn, không ngại ngùng, không sợ hãi.
Chúng thích rau xà lách tươi
Ngài thích cho ăn!
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Thật Mau Lớn
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Hiểu ý tôi rồi chứ?
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Dưới nước 
Chúng trông thật bé bỏng
Nhưng trên cạn
Chúng đã lớn gần bằng mẹ!
Thế nhưng vẫn còn
Xúm xít theo sát bên mẹ
Và luôn ngoan ngoãn vâng lời
“Mẹ biết mọi việc” - chúng nghĩ vậy.
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Miếng xà lách cuối cùng
Vẫn ngon miệng làm sao!
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Chúng chia sẻ mọi thứ
Không so đo hay đua tranh
Thật an bình và hài hòa biết bao!
Ước gì mọi chúng sinh đều như vậy.
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Tuổi non nớt như thế
Đã biết bơi trên nước
Anh chàng chỉ dùng một mái chèo
Để giữ “thế đứng” thăng bằng.
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Vui hưởng thời thơ ấu

Đôi lúc chúng nô đùa
    Trong hồ nước
          Lúc vươn thẳng người
                Lúc lặn sâu dưới nước
                     Thân hình lúc ẩn lúc hiện
                  Hay chải bộ lông dày mượt mà.
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Người là ai,
 đến rồi lại đi?



315

Một sự đồng nhất

Vì sao thiên nga 
Trông giống như cây đến thế!
Ai gây vẻ khác biệt,
Ai tạo sự tương đồng?
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Nữ Sĩ nghe
Nữ Sĩ thấy:
Thiên nga thật sự ngáy
Cũng như “mọi” người!
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Hẳn phải rất nhọc nhằn
Nghe từng tiếng động
Trông từng bóng lay
Suốt hai mươi bốn giờ.
Nhưng Sai và Pitu
Vẫn vui vẻ làm việc
Như tất cả cha mẹ khác.
Chúng tôi ngưỡng mộ các bạn
Tình thương cao cả bên trong. 
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Sự Yên Bình Nơi Hoang Dã

318
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Trong “sự bảo bọc cao cả”
Mỗi nơi dường như là Thiên Đàng.



321

Như đang được “Chez moi” *

                               *ở nhà

Cảm thấy thật an ổn
Thậm chí bố mẹ
Có thể yên giấc ngủ!
Không cần canh chừng.
(Chỉ ở nơi của chúng
Và sân nhà Nữ Sĩ mà thôi)
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Lớn nhanh…
        Và khỏe mạnh!
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Lại trắng thêm chút nữa
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Hầu như khắp mặt hồ
Hay “quán ăn” trên cầu
Hay trang viên của Nữ Sĩ.
Ngài để thức ăn ở nhiều nơi
Để chúng tự tìm ra (như tự nhiên)
Bằng không, chúng sẽ đến gõ cửa
Lúc đầu chỉ Sai hoặc cả hai cùng đi xem thử
Nếu Nữ Sĩ ở đó, chúng sẽ huýt sáo
Báo hiệu cho đàn con đến.

… Tự tại ngao du
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Chúng sẽ luôn ngồi đó chờ đợi
Thật yên lặng và lịch sự.
Chỉ có Sai hơi “phùng đôi cánh”
Nhìn bóng mình tưởng như gã nào
Chàng đi tuần qua lại, tới lui 
Sẵn sàng phòng vệ với bất kỳ ai



329

Sai đi trước dọn đường
Và kiểm tra xem thức ăn có sẵn chưa.

Khi nào chàng thấy bánh mì
Thì quay về mang gia đình đến.

329
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Rồi đây chúng sẽ rẽ đàn
Khi bầy con trưởng thành
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Quả là tình thương vô điều kiện và tâm xả bỏ!
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Dáng đẹp 
 Nay đã
  Khởi sắc…



333



334

Lông trắng
 Ẩn dưới đôi cánh!
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Càng thêm trắng ngần!

Tơ mịn như bông
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Học tính tự lập
Và vâng lời là khởi đầu
Của người lãnh đạo giỏi
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“Nhớ vâng lời mẹ
Và thực hiện theo điều mẹ dạy”
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339

Chim diệc “không thích giao du”
Vẫn lặng lẽ và cô đơn!

Chàng như khách lạ bên đường.

Hòa mình với xã hội thân thiện
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341



342

Em sẽ giống như Mẹ

Nhưng em đã xinh đẹp rồi!



Và em có thể bay 
Thật cao và thật xa!

343

Có thấy chăng lông trắng
Xung quanh và bên dưới đôi cánh của em?

343
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Chúng em đã trưởng thành!
      Chúng em đã biết bay
            Dẫu bay chưa xa
        Chúng em cảm nhận được sức mạnh của đôi cánh!
      Chúng em đã ba tháng rưỡi tuổi. 
                            Và vẫn còn lớn nữa!
                  Trên những rừng cây và giữa không trung
          Tầm nhìn chúng em vừa xa vừa rộng.
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Đã cao lớn như Mẹ!

Thật quá “lớn” và xinh đẹp
Với máy ảnh khiêm nhường này
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Cha nào 

346
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Con nấy
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Bình Minh Tĩnh Lặng



350

 Buổi sớm ban mai, ngay cả mặt trời còn ngại ngùng 
thức dậy, làn sương lan phủ mặt hồ và giăng giăng phủ kín 
xung quanh, nhưng những cư dân có cánh và “không cánh” 
đã lên đường dự bữa điểm tâm.
 Trời hẳn rất lạnh vào đêm, nên chúng thấy cần bổ sung 
thêm năng lượng, đặc biệt là những con nhỏ cần được cho ăn 
thường xuyên. 
       Thuở còn non nớt, cha mẹ mang chúng ra ngoài cho ăn 
cách vài giờ một lần, ngày cũng như đêm.

Nghe sao quen thuộc nhỉ?

 Đúng vậy! Giống như loài người chúng ta.

350
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Làm tốt lắm, con yêu!
Con lớn nhất 
Con sẽ là đầu đàn 
Tự chăm sóc bản thân
Và chăm sóc lẫn nhau
Chẳng bao lâu các con sẽ trưởng thành.
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Cảm tạ Thượng Đế, nhà thiết kế vĩ đại
Đã trang trí cho sân trước nhà Nữ Sĩ  
Tất cả cư dân trong làng
Đều thích những vẻ đẹp thanh nhã này!
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Pitu chính là người dạy 
Nghệ thuật bay lượn cho con
Lúc đầu bay khoảng cách ngắn
Về sau bay khắp cả hồ.

Đến lượt Sai rụng một nửa
Bộ lông đôi cánh của chàng
Có lẽ đang kỳ thay lông
Có thể chàng tự nhổ lông
Đệm êm chiếc tổ rét mướt.
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Hoặc có lẽ chàng quá mệt
Vì chăm sóc và bảo vệ gia đình
Suốt ngày đêm trong nhiều tháng
Thật mệt nhoài dù chàng rất khỏe.
Nhưng điều đó không làm chàng yếu đi 
 Chàng vẫn xua đuổi các chàng ngỗng
  Nếu chúng dám mạo hiểm 
   Đến gần những người chàng yêu quý.

Chàng đã không màng bản thân
Hy sinh vì đàn con yêu. 
Nhưng không khỏi lúc bực mình
Cứ mãi chậm trễ đằng sau!
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Sai, thật tuyệt vời!
Bây giờ, chỉ còn một nửa lông cánh
Nhưng vẫn bơi nhanh
Vẫn rất đẹp
Vẫn uy nghi.
 Vẫn có thể xua đuổi 
 Bất kỳ ai xâm nhập.



359

Sai chỉ còn phân nửa lông cánh
Vẫn cần cù

Vẫn là vệ sĩ xuất sắc

Hàng trăm bạn ngỗng tụ tập cùng nhau, nhưng chúng không 
bao giờ tranh dành thức ăn – Không bao giờ đánh nhau 

với những bạn thiên nga “to lớn”, luôn biết cư xử, 
nhẹ nhàng và hòa bình

359
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Đôi khi Sai đuổi những con lớn đi,
nhưng đối với những “con nhỏ” như chim hải âu, 

chàng luôn dịu dàng  gọi chúng đến chia sẻ thức ăn.

Và mỗi khi Nữ Sĩ đến gần, chàng nhổ  
những thân cỏ nước từ đáy hồ lên để tặng Ngài!
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Chia sẻ với Chim Hải Âu
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Ồ! Chàng Sai Sai dũng cảm,
Thức ăn có gì ngon.
Khi mình đang cô đơn,
Thế nhỉ!

364
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Rồi một ngày cô đơn
Sai không còn Pitu và đàn con
Nàng và bầy trẻ đã bay thật xa
Và lông cánh chàng vẫn chưa mọc trở lại!

365
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Đêm ngắm ánh trăng
Trông đợi đàn con
Và Pitu trở về từ
 sau chuyến bay dài đầu tiên
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Marvel Bé Bỏng
Người Làm Vườn Yêu Quý

367
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Thưởng thức bữa ăn trưa đạm bạc
Do Thượng Đế ban tặng
 Nhân tiện tôi tỉa bụi cây
 Giữ khu vườn xinh đẹp gọn gàng.
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Nàng sống đời thảnh thơi
       Chàng thong thả du hành
Nàng thưởng thức điểm tâm
       Tươi mát, bổ dưỡng và đang có sẵn…

Cư dân bé nhỏ
      Người chăm sóc vườn
            Thượng Đế thương yêu chú rất nhiều 
                  Ngài tạo nên chú thật lộng lẫy!
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* Cuộc sống mến yêu 
      Sắc màu xinh tươi
            Ai tạo kiểu dáng nàng
                  Thật tỉ mỉ và rực rỡ!
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… Em là chàng khổng lồ!

Em tuy bé tí
 Nhưng so với chú kiến…



372

Em không đẹp sao!
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Thượng Ðế luôn tặng hoa
Cho Nữ Sĩ vào mùa xuân và hạ.
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Hải Ly
Người Thợ Xây
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Gặp gỡ Nu, chàng hải ly
Người xây nên đập nước
Người Bố yêu thương và hãnh diện
Khách hàng quen thuộc của Quán Ăn Cây Cầu.

Người khách bí mật
       Thưởng thức bánh mì
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Sinh vật nhỏ bé
  Nhưng phẩm chất lớn
 Có 10% NQ   
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Và đây là nàng hải ly
Tên Zu trầm lặng và rụt rè 
Nàng sẽ đến gần quý vị
Sau một thời gian quen biết.
Dĩ nhiên không vội vã như Nu
Vì nàng là yêu kiều thục nữ.

Con trai độc nhất: So
Của cặp hải ly
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Phải! Còn đây thành viên thứ ba, So
Quý vị có thể nhìn thấy và yêu mến.
Cha mẹ chú bảo đừng sợ
Nên chú đến với Nữ Sĩ khi Ngài ở gần đó.
Dĩ nhiên thức ăn là yếu tố chính!
Chú thật dễ thương và thông minh. 
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Xem cách Nu cầm bánh mì trong tay
Yên lặng ăn như một người lịch lãm
Nhưng chàng nhai rất nhanh và ăn thật nhiều
(Chàng cần ăn như thế sau khi làm việc xây dựng 
cực nhọc.)

Chàng đẹp trai, phải không?
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Giờ đây chàng không còn sợ con người nữa
Là người đầu tiên nhanh chân đến Quán Ăn Cây Cầu
Rồi chàng ăn hết miếng bánh mì này đến miếng khác
Rõ ràng, không chút ngần ngại hay do dự.
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Zu thì còn e ngại và dè dặt
Đứng xa xa và không ăn nhiều!
Zu dáng nhỏ hơn.
Gương mặt tròn và phơn phớt hồng.
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Hãy xem sự khác biệt giữa chàng và nàng
Zu đứng xa hơn một chút và đứng gần là Nu
Nhưng cả hai đều thật… tuyệt!

 Hải Ly
10% Chỉ Số

Cao Thượng!

Nàng Hải Ly “Do”
Đọc là “Đu”
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Nơi đây chan hòa yêu thương
Những đóa hoa nhỏ đơm đầy tình thương Thượng Đế.
Trên những ngọn cỏ mảnh mai trong vườn
Một thông điệp ơn phước vô biên…
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Cá 
Chúng Sinh Huyền Bí
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Cắm trại với gia đình chú nhện!



388

Cá & bánh mì

Cá cũng thích ăn bánh mì
Chúng luôn góp mặt trong bữa tiệc
Chúng đến đây thưởng thức bữa ăn tối 
Mừng vì mình không phải là món ăn trên bàn! 
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Đây là một nàng cá khác đến dự tiệc
Chúng tôi ăn mừng đời sống sung túc mỗi ngày
Những cư dân vãng lai của hồ đều yêu thích
Ai cũng hân hoan dự tiệc 
Thượng Đế thương ai biết nhớ đến Ngài
Tôn vinh ĐẤNG TỐI CAO của toàn cõi sáng tạo!
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"Hình dáng" huyền bí!
Với ba sắc màu bí ẩn!



391

Chúng sinh huyền bí!
Có thể là quái vật?
Không, không, chỉ là đàn cá
Đến tham dự dạ tiệc.
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Dấu tích thời gian
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Chim Hải Âu
 Những Du Khách Hòa Đồng

Chia Sẻ Và Quan Tâm…
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Những du khách hải âu 
    Mang thức ăn trên chiếc mỏ xinh.
        Khi Quán Ăn Cây Cầu mở cửa
            Chúng gọi nhau đến ngay
                Cùng nhau chia sẻ với vịt và thiên nga…
                    Chúng chẳng bao giờ ăn một mình.
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Chúng là “Du khách hải ngoại” 
Với những câu chuyện lạ từ tây sang đông.

Chúng vui sướng biết được vùng đất này
Yến tiệc mỗi ngày - không dứt.
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“Quê chúng tôi, không có ‘bữa trưa miễn phí’  
Nhưng nơi đây, các bạn được thức ăn và nước uống
Chúng tôi rất yêu thích, nên sẽ ở lại lâu hơn
Quả thực có mọi thứ chúng tôi hằng mong ước.”
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Vẻ huy hoàng của cỏ hoang!
Ai đã tạo ra chúng?
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Những Chú Chim Vườn
Người Mang Lại Niềm Vui

Và Cả Sự May Mắn Nữa!

399
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Yoo hoo!

400
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Đây là những chú chim xinh đẹp
Trở thành khách quen thuộc
Nếu không có thức ăn trên cỏ
Chúng sẽ đến gõ cửa kính!...

Bạn đi đâu thế?

Để tôi đi xem tình hình
Nếu có thể nói vài lời với Nữ Sĩ 
Thức ăn Ngài cho hợp khẩu vị hơn nhiều 
Tôi sẽ trở lại – nhanh thôi
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Nữ Sĩ luôn đến cho chúng ăn.
Gần như đã thành bạn thân
Giữa họ, không cần lời nói
Chỉ có tình thương đơn thuần và tự nhiên.

Giờ thì có gì tôi ăn nấy!
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Chúng ta hãy qua bên kia
Bánh mì rải khắp đầy sân!…
 Chúng ta không phải ăn những thứ này
 Tôi sẽ chỉ bạn đâu mới thực là thức ăn,
 Nhanh lên!
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Mong lời bạn nói là đúng!
Tôi cũng muốn thử xem sao.
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Chất dinh dưỡng hoang dã!
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Ồ, anh chàng này thật là nhanh
Vừa rồi tôi đến chẳng có ai. 
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Dù sao, chúng ta có thể chia nhau
Nữ Sĩ luôn chăm sóc rất chu đáo.
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Kìa, kìa!
 Nhặt lên đi
  Và ăn thử xem.
   Đừng lo
    Ngon lắm
     Bảo đảm!
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À! À! Chờ tôi với bạn yêu
Thật an toàn khi ăn ở đây!
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Hoa Ngọc Lan
Vườn sau nhà Nữ Sĩ
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Một Số Cư Dân Khác



412



413

Trong làng có một vài cư dân luôn luôn hoạt động. Như 
đuổi theo bóng của mình, hay đuổi theo đuôi mình. Có kẻ 
chỉ đi quanh quẩn, treo mình trên tường, hay sủa đó đây… 
đó là cách tiêu khiển thời gian thú vị của khá nhiều cư dân 
chung sống nơi này.

Một số khác thích đu đưa trên trần nhà, quạc quạc gọi nhau, 
hoặc nói chuyện với đuôi của mình, hoặc có khi nói chuyện 
với đồ chơi.

Ồ chúng còn xem TV, xem phim nữa, giống như người ta 
vậy đó!
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Khu vui chơi của Chim
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Nhà của các chú chó!!!
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Mời bạn đoán xem nhà của ai!
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Luôn luôn có những
chương trình đặc biệt
cho cư dân trong làng.
 (Anh chàng đang yêu
 Bạn có thấy không?)
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Luôn luôn có những
chương trình đặc biệt
cho cư dân trong làng.
 (Anh chàng đang yêu
 Bạn có thấy không?)

Như là... treo lơ lửng trên tường.

Hoặc là… đi quanh quẩn
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Trông như “người” cận vệ?

Không! Người đang được bảo vệ.
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(Trả lời:
Kính bị vỡ!!!)

Khi trong nhà mình 
có các cư dân 2 chân
vụng về và 4 chân to lớn
Kết quả sẽ ra sao?
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 Đường làng
 Và một số cư dân “vô hình”
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Mái ấm thân thương của Nữ Sĩ



426

Một số cư dân
   “Tu khổ hạnh”! = ngủ trên sàn nhà!
  (chỉ vào... mùa hè thôi)
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Chơi ném gối, có ai chơi không?

Ô, thôi vậy!
Em chỉ dùng cho mình thôi
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Đang chờ thiên nga
Hay các bạn vịt, hay những chú sóc
Hay là những chú chim…
Hay ai đó viếng thăm

Những cư dân khác
(Thật ra, chúng đều tương tự)
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“Sinh hoạt” nhàn nhã
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Huấn luyện
để thi hành???

Ta cũng như con
Cũng thích sàn nhà mát lạnh.
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Cư dân thảnh thơi

Tại Làng Amoura.
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Thiên kim tiểu thư của Amoura.
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Bữa tiệc tự phục vụ.



“Bánh nướng tại gia” của Nữ Sĩ
(Ngài ở phía sau những cái bánh này!)

435
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Giả vờ như đang ngủ

Đang thiền à?
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Tán gẫu với đuôi mình là
 cách giải trí để qua thời gian



438

Quanh quẩn 
Dạo chơi 
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Đi la cà
Đi vòng vòng đó mà!
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Tán chuyện gẫu
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Mái ấm thân thương cũng của Nữ Sĩ
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Sương mù viếng thăm trang viên của Nữ Sĩ
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Chủ quyền của sương mù 



444

Và khu vườn hoang dã
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Câu Thông Với Vũ Trụ
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Đây là nàng sơn dương đang 
mang thai (tên “Bu”) từ sườn 
núi té ngã xuống mương nước 
cạnh hàng rào. (Trong nhiều 
ngày không có gì lót lòng nên 
nàng rất yếu.)  Nữ Sĩ cứu thoát 
nàng, cho nàng ăn uống và tìm 
đúng người chăn dê để trả nàng 

trở lại bầy, theo yêu cầu của nàng.            
Nàng quá đỗi vui mừng, run rẩy khi 

nghe Nữ Sĩ đọc qua điện thoại bản số của nàng cho người chăn dê.

Những cư dân 4 chân (khuyển) không sủa nàng. (Ồ, chỉ sủa một lần khi mới gặp 
một cách bất ngờ) Chúng rất dịu dàng khi ở bên dê mẹ để không làm cho nàng dê 
đang hoảng hốt kinh sợ trong lúc ở trên “đất” của chúng. Nữ Sĩ rất hãnh diện về 
cách xử sự thân thiện của chúng! Khen tặng chúng hết lời!

Bu đứng ngoài hố chờ “người chăn dê”

Sau khi gọi điện thoại khắp nơi, Nữ sĩ đã tìm được người 
chăn dê mẹ! Bây giờ dê mẹ lại không muốn rời xa vườn nhà 
Nữ Sĩ khi “người chăn dê” đến. Vì vậy những người phụ tá 
của Nữ Sĩ phải bế dê mẹ ra xe. Bu cứ nhìn Nữ Sĩ với đôi mắt 
lưu luyến. Thật không dễ cho Nữ Sĩ chia tay với Bu, dù họ 

chỉ quen nhau trong thời gian ngắn. Nhưng Bu 
muốn đoàn tụ với người tình “Ro” 

– và nàng sẽ được hạnh phúc 

hơn ở nơi đó!   

Chúc Bu nhiều may mắn!
Nữ Sĩ gửi người chăn dê một ít tiền, 
dặn ông nhớ mời bác sĩ thú y chăm 
sóc cho Bu và con nàng. Ông ta đã 
hứa làm!

Người chăn dê đã đến đưa 
nàng dê Bu về trại!
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Buổi chiều hôm sau, bác sĩ thú y gọi cho chúng tôi hay là Bu bình an, không 
thương tích gì nhiều. Nữ Sĩ khuyên người chăn dê nên để cho nàng được nghỉ 
ngơi, đừng cho nàng đi quá xa, nên để nàng trong chuồng với bầy của nàng. 
Bu giảm 3 kí lô trong những ngày nhịn đói trong mương nước!  
Bu bị gầy đi chứ không hề gì! Vả lại nàng sẽ sinh đôi. (Chính dê mẹ đã cho Nữ Sĩ 
hay là nàng đang có “con”.) 

Chúng tôi gọi điện cảm ơn ông chăn dê đã cho chúng tôi nói chuyện với bác sĩ 
thú y về sức khỏe của Bu; dù rằng chúng tôi đã yêu cầu trước đó nhưng không 
chắc là ông ta có làm không! Thật ra Bu cũng đã báo tin cho Nữ Sĩ, nhưng Nữ Sĩ 
rất vui về sự xác nhận này.
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Những Bài Giảng Về Tâm Linh
Của Thanh Hải Vô Thưư  ợng Sư

Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Khai Thị
Bộ sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ấn bản tiếng Âu Lạc (1-15), 
Trung Hoa (1-10), Anh (1-5), Pháp (1-2), Phần Lan (1), Ðức (1-2), Hung Gia Lợi (1), 
Nam Dương (1-5), Nhật (1-4), Ðại Hàn (1-11), Mông Cổ (1 & 6), Bồ Ðào Nha (1-2), Ba Lan 
(1-2), Tây Ban Nha (1-3), Thụy Ðiển (1), Thái (1-6), Tây Tạng (1).

Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Vấn Ðáp
Bộ sưu tập những phần vấn đáp từ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Ấn bản tiếng Âu Lạc (1-4); Bảo Gia Lợi; Trung Hoa (1-3), Tiệp Khắc, Anh (1-2), Pháp, Ðức, 
Hung Gia Lợi, Nam Dương (1-3), Nhật Bản, Ðại Hàn (1-4), Bồ Ðào Nha, Ba Lan, Nga.

Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Ấn Bản Ðặc Biệt / Thiền Thất năm 1992 
Bộ sưu tập những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư vào năm 1992 trong thời gian 
Thiền Thất tại Tam Địa Môn, Formosa. Ấn bản tiếng Anh và tiếng Âu Lạc.

Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Ấn Bản Ðặc Biệt / Chuyến Hoằng Pháp Toàn Cầu 1993 
Bộ sưu tập gồm sáu quyển về những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong 
chuyến Hoằng Pháp Vòng Quanh Thế Giới vào năm 1993. Ấn bản tiếng Anh và tiếng Trung Hoa.

Thư Tín Thầy Trò
Ấn bản tiếng Âu Lạc (1-2), Trung Hoa (1-3), Anh (1), Tây Ban Nha (1).

Bí quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Thần Kỳ Cảm Ứng (1-2). 
Ấn bản tiếng Trung Hoa và Âu Lạc.

Sư Phụ Kể Chuyện
Ấn bản tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Nhật Bản, Ðại Hàn, Tây Ban Nha và Thái.

Câu Chuyện Thánh Kinh – Thượng Đế và Nhân Loại
Ấn bản tiếng Anh và Trung Hoa.

Thượng Ðế Chăm Sóc Mọi Việc – 
Quyển Truyện Tranh Đầy Trí Huệ Của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Ấn bản tiếng Âu Lạc,Trung Hoa, Anh, Pháp, Nhật Bản và Ðại Hàn.

Chuyện Vui Khai Ngộ Của Thanh Hải Vô Thượng Sư – 
Hào Quang Chật Quá!
Ấn bản tiếng Trung Hoa và Anh.
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Tô Ðiểm Ðời Sống 
Bộ sưu tập những trích dẫn và giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư. 
Ấn bản tiếng Trung Hoa và  Anh.

Bí Quyết Thanh Thản Tu Hành
Ấn bản tiếng Trung Hoa và Anh. 

Câu Thông Trực Tiếp Với Thượng Ðế - Cách Tiến Đến Hòa Bình 
Bộ sưu tập những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong chuyến Hoằng Pháp 
Châu Âu vào năm 1999. Ấn bản tiếng Anh và Trung Hoa.

Ta Xuống Tìm Em Dưới Cõi Trần
Ấn bản tiếng Ả-Rập, Âu Lạc, Bảo Gia Lợi, Tiệp Khắc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Ðức, Hy Lạp, 
Hung Gia Lợi, Nam Dương, Ý, Ðại Hàn, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, La Mã và Nga.

Sống Trong Thời Đại Hoàng Kim
Ý Thức Về Sức Khỏe – Trở Về Lối Sống Thiên Nhiên và Đạo Đức
Sưu tập những trích đoạn từ những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Ấn bản tiếng Anh và Trung Hoa.

Lời Pháp Cam Lồ 
Những viên ngọc của trí huệ vĩnh hằng do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác.
Ấn bản đa ngôn ngữ, gồm tiếng Anh/Trung Hoa; Tây Ban Nha/Bồ Ðào Nha; Pháp/Ðức và Ðại 
Hàn.

Gia Chánh Vô Thượng - Các Món Ăn Chay Quốc Tế
Bộ sưu tập những món ăn chay chọn lọc từ khắp nơi trên thế giới do các đồng tu giới thiệu.
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/Trung Hoa, Âu Lạc và Nhật.

Gia Chánh Vô Thượng - Khẩu Vị Gia Ðình Chọn Lọc 
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/Trung Hoa.

Một Thế Giới Hòa Bình Qua Âm Nhạc
Bộ sưu tập về những buổi phỏng vấn và tác phẩm âm nhạc từ buổi hòa nhạc tại Thính đường 
Shrine, Los Angeles, California.
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/Âu Lạc/Trung Hoa.

Thiên Y S.M.
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/Trung Hoa.

Bộ Sưu Tập Các Sáng Tạo Nghệ Thuật Của Thanh Hải Vô Thượng Sư – Bộ Tranh Vẽ.  
Qua các họa phẩm này, tự tánh người họa sĩ được hiển lộ. Quý vị sẽ cảm động sâu sắc qua tình 
thương bao la, tâm đơn thuần như trẻ thơ và lòng từ ái của Minh Sư. 
Ấn bản tiếng Anh và tiếng Trung Hoa. 

Những Chú Chó Trong Đời Tôi 
Quyển sách trên 500 trang này là một phần trong những mẫu chuyện có thật do Thanh Hải Vô 
Thượng Sư kể lại về những bạn khuyển của Ngài. 
Ấn bản tiếng Anh và Trung Hoa. 

Những Chú Chim Trong Đời Tôi
Trong quyển sách có hình minh họa rất đẹp này, Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ cho chúng ta bí 
quyết để đi vào thế giới nội tâm của loài vật. 
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Thơ Vô Tử
Ấn bản tiếng Âu Lạc, Trung Hoa và  Anh.

Giòng Lệ Âm Thầm 
Ấn bản đa ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh/Ðức/Pháp, Anh/Trung Hoa, Âu Lạc, Tây 
Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Ðại Hàn và Phi Luật Tân.

Giấc Mơ Của Bướm 
Ấn bản tiếng Âu Lạc, Trung Hoa và Anh.

Một Thời Xa Xưa
Ấn bản tiếng Âu Lạc và Anh.

Kỷ Niệm Vàng Thau 
Ấn bản tiếng Âu Lạc, Trung Hoa và Anh.

Kỷ Niệm Vào Quên
Ấn bản tiếng Âu Lạc, Trung Hoa và Anh.

Những Vết Tiền Thân
Ấn bản tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa.

Những Vết Tiền Thân 1, 2, 3 

(CD, băng thâu hình, băng thâu âm), tiếng Âu Lạc

Đường Vào Tình Sử 1,2,3 
(CD, băng thâu hình, băng thâu âm), tiếng Âu Lạc

Khuất Nẻo Thời Gian (CD, DVD), tiếng Âu Lạc

Một Chút Hương (CD), tiếng Âu Lạc

Ngày Nớ Ngày Ni (CD), tiếng Âu Lạc

Mơ Đêm (CD, DVD), tiếng Âu Lạc

Những Tuyển Tập Thơ 
Do Thanh Hải Vô Thư  ợng Sư   Sáng Tác
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Ngao Ngán! (CD), tiếng Âu Lạc

Xin Giữ Mãi (CD), tiếng Âu Lạc

Những Nhạc Phẩm Do Thanh Hải Vô Thượng Sư Sáng Tác 
(CD), tiếng Anh, Âu Lạc, Trung Hoa

Tình Ca 
Những bài ca vượt thời gian do Thanh Hải Vô Thượng Sư hát bằng tiếng Anh và Âu Lạc
(CD, DVD), tiếng Anh, Âu Lạc

Những Vần Thơ Ngọc 
(CD, DVD)
Những bài thơ ca được trình bày và diễn ngâm bởi Thanh Hải Vô Thượng Sư bằng tiếng Âu 
Lạc, do các nhà thơ trứ danh Âu Lạc sáng tác.

Đóa Sen Vàng  
(CD, DVD) 
Chúng tôi kính mời quý vị lắng nghe những lời thơ trác tuyệt của Hòa Thượng Thích Mãn 
Giác, qua giọng ngâm trầm ấm của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngài cũng đã ngâm hai bài 
thơ “Đóa Sen Vàng” và “Tạm Biệt” do chính Ngài sáng tác riêng tặng Hòa Thượng. 

Băng Thâu Âm và Băng Thâu Hình
Băng thâu âm, DVD, đĩa nhạc DVD, CD, MP3 và những băng thâu hình về những bài thuyết 
giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư được ấn bản bằng nhiều ngôn ngữ: Ả Rập, Armenian, 
Âu Lạc, Bảo Gia Lợi, Quảng Đông, Cam Bốt, Trung Hoa, Croatian, Tiệp Khắc, Đan Mạch, Hà 
Lan, Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Do Thái, Hung Gia Lợi, Nam Dương, Ý, Nhật, Đại 
Hàn, Mã Lai, Mông Cổ, Nepali, Na Uy, Quan Thoại, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Ba Tư, Nga, La 
Mã, Sinhalese, Slovenian, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, và Zulu. Danh mục sẽ 
được gởi theo yêu cầu. Hoan nghênh quý vị trực tiếp đặt câu hỏi.
Xin vui lòng viếng trang mạng của cửa hàng sách báo để tải danh mục ấn phẩm đã có, và 
những bài tóm tắt về nội dung của những ấn phẩm mới được phát hành của Thanh Hải Vô 
Thượng Sư:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và Trung Hoa). 
Nếu quý vị muốn đặt mua trực tuyến những ấn phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sự xin vui 
lòng viếng: http://www.theCelestialShop.com. 
Hoặc liên lạc:
Nhà Xuất Bản Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư Đài Bắc, Formosa.
Tel: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org 
Chuyển Tiền Qua Bưu Điện ROC. Tài Khoản Số: 19259438 (dành cho khách đặt hàng tại 
Formosa)
Chuyển Tài Khoản Bằng Bưu Điện: Nhà Xuất Bản Hội Sách Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư

Tải về Sách Biếu
Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ
(gồm 60 ngôn ngữ)
http://sb.godsdirectcontact.net/
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/download/index.htm
http://www.Godsdirectcontact.org/sample/
http://www.Godsdirectcontact.us/com/sb/
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Cách Liên Lạc Với Chúng Tôi

Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư 
P.O. Box 9, Hsihu Miaoli Hsien, Formosa (36899), R.O.C. 

P.O.Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

Ban Kinh Sách
divine@Godsdirectcontact.org
Fax: 1-240-352-5613 / 886-949-883778
(Hoan nghênh quý vị tham gia cùng chúng tôi phiên dịch kinh sách của Thanh Hải Vô 
Thượng Sư sang các ngôn ngữ khác.)

Nhà Xuất Bản Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư Đài Bắc, Formosa.
smchbooks@Godsdirectcontact.org
Tel: 886-2-87873935
Fax: 886-2-87870873
http://www.smchbooks.com

Ban Báo Chí 
lovenews@Godsdirectcontact.org
Fax: 1-801-7409196 / 886-946-728475

Ban Hướng Dẫn Tâm Linh
lovewish@Godsdirectcontact.org
Fax: 886-946-730699

Chương Trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
TV@Godsdirectcontact.org
Fax: 1-413-751-0848 (USA)

Công ty Trang Sức Thiên Đường
smcj@mail.sm-cj.com
Tel: 886-2-87910860
Fax: 886-2-87911216
http://www.sm-cj.com

Cửa hàng Trang Sức Thiên Đường 
http://www.theCelestialShop.com
http://www.edenrules.com
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Mạng Lưới Quán Âm
Trực Tiếp Câu Thông Thượng Đế — Trang mạng toàn cầu của Hội Quốc Tế Thanh Hải 
Vô Thượng Sư:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm 

Trang mạng này sẽ cung cấp danh mục của mạng lưới Quán Âm toàn cầu bằng nhiều 
ngôn ngữ khác nhau, như chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh trong suốt 24 
giờ. Quý vị cũng có thể tải về Sách Biếu Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ đa ngôn ngữ, tải 
xuống hoặc đăng ký để nhận những bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư dưới dạng sách 
điện tử hoặc ấn phẩm, hoặc xem trực tuyến trên trang mạng.

Truyền Hình Vô Thượng Sư
Info@SupremeMasterTV.com
Tel: 1-626-444-4385  
Fax: 1-626-444-4386 
http://www.suprememastertv.com/
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Trong quyển sách Những Chú Chó Trong Đời Tôi vừa được phát hành gần đây, ấn 
bản đầu tiên được Thanh Hải Vô Thượng Sư đích thân biên soạn và thiết kế tràn đầy 
tình thương, quý độc giả sẽ tìm lại được sự đơn thuần của tình yêu và niềm hoan lạc của 
tình bạn chân thành, được thể hiện qua 10 chú chó mang tên Benny, Lucky (May Mắn), 
Happy (Hạnh Phúc), Goody (Tốt Đẹp), Hermit (Ẩn Sĩ). Learn about the Scholar (Học 
Giả), Fruity (Trái Cây), Princissa (Công Chúa), Chip Ahoy (Thủy Thủ), the Shadow 
Hunter (Săn Bóng) cùng những chú chó khác. Lắng nghe những câu chuyện hấp dẫn 
của chúng. Tất cả chúng đều có những mảnh đời khác nhau và những tính cách đặc biệt, 
tuy nhiên sự hiến dâng của chúng dành cho “người yêu thương” thì không sao diễn tả 
hết. Tính khôi hài, trí thông minh và những đức tính cao thượng khác của chúng thật sự 
đều có cùng một nguồn gốc với chúng ta.

Đọc Những Chú Chó Trong Đời Tôi, quý vị sẽ cảm thấy những chúng sinh đặc biệt 
nhất trên Địa Cầu này đáng yêu biết bao.

#1 Amazon 
Tác giả sách bán chạy nhất
  “NHỮNG CHÚ CHIM TRONG ĐỜI TÔI”

Những ấn bản bằng ngôn 
ngữ khác sẽ sớm được xuất 
bản trong thời gian tới…

Sách có thể mua trực tuyến tại Amazon.com
Những Chú Chó Trong Đời Tôi (1) http://www.amazon.com/dp/9866895076/
Những Chú Chó Trong Đời Tôi (2) http://www.amazon.com/dp/9866895084/

Do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác

Sách có thể mua trực tuyến tại Amazon.com
http://www.amazon.com/dp/9866895149/ 
Qua quyển sách được minh họa bằng những hình ảnh xinh đẹp “Những Chú 
Chim Trong Đời Tôi”, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ đưa chúng ta đi vào thế 
giới bên trong của loài vật. Đó là, khi chúng ta thương yêu loài vật vô điều kiện, 
chúng sẽ đáp lại chúng ta bằng một tấm lòng cởi mở không chút đắn đo.

Đây là một quyển sách tuyệt vời, chan chứa tình thương và sự hài hòa trên từng 
trang sách, Thanh Hải Vô Thượng Sư giúp chúng ta nhận thức được rằng loài vật 
có một tâm hồn rất cao thượng và tuyệt đẹp. Thật là một quyển sách tuyệt vời! Loài 
vật chính là bạn tốt của con người. Mong rằng mọi người sẽ tìm đọc quyển sách 
tuyệt diệu này.

AMAZON.COM #1 BESTSELLER! 
Kingstone.com (Chinese) BESTSELLER!

                              "Tôi hy vọng có thể giúp quý độc giả thưởng thức đôi nét về lối sống đáng yêu 
                                              của các bạn khuyển đang đồng hành với chúng ta trên Địa Cầu này, 
                                                          và qua đó hiểu thêm về đời sống của những chúng sinh khác.”
                                                                                                        ~Thanh Hải Vô Thượng Sư

                          Kingstone.com (Chinese) BESTSELLER!

Hãy đặt sách gửi đến tận nhà quý vị và bắt đầu thể nghiệm tình thư ơng trang trải trên từng trang sách.

, 
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Love Ocean Creative International Company, Ltd. 
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Thanh Hải Vô Thượng Sư © 2009
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Cảm tưởng của độc giả về “Loài Hoang Dã Cao Quý”
Malik Nasir, độc giả từ Pakistan: Xin chào! Tôi đến từ Pakistan. Tôi tên là 
Malik Nasir. Tôi đã đọc quyển sách “Loài Hoang Dã Cao Quý”. Đó là một 
quyển sách rất hay. Tôi đặc biệt thích những tấm hình trong quyển sách. Tôi 
nghĩ Thanh Hải Vô Thượng Sư là tác giả tuyệt vời nhất.

Uranchimeg, độc giả từ Mông Cổ: Tác phẩm tuyệt vời này tiết lộ cho chúng
ta biết những suy nghĩ và tình cảm thầm kín bên trong của các bạn thú mà con 
người chúng ta không biết.

Uuganbayar, độc giả từ Mông Cổ: Khi đọc quyển sách này, tôi cảm thấy tâm
hồn nhẹ nhàng thoải mái cũng như tình thương dành cho muôn vật và thiên
nhiên của Mẹ Địa Cầu trong tôi phát triển, giúp tôi thêm thấu hiểu và yêu quý 
những người bạn đồng cư của chúng ta.

Mirian Takahashi, độc giả từ Ba Tây: Xin chào, tôi là Mirian đến từ Ba Tây.
Tôi đã đọc quyển sách này từ con trai tôi. Tôi thích những lời trích dẫn minh 
họa cho những hình ảnh xinh đẹp này.

Ông Hsiao-Yutang, Giám đốc Viện Nghiên Cứu Các Loài Đặc Hữu, Hội
đồng Nông nghiệp, Ủy viên Ban chấp hành Yuan: Chúng ta hãy quay trở 
lại với những lời cảnh báo mà Liên Hiệp Quốc đã nêu ra trong những năm gần 
đây đề cập đến sự ảnh hưởng tới các loài thú hoang do vấn nạn hâm nóng toàn 
cầu gây ra. Ảnh hưởng lớn vô cùng. Tôi nghĩ nguy cơ tuyệt chủng của loài thú 
hoang đang gia tăng. Những loài thú hoang này đã sống trên Địa Cầu từ thuở 
ban sơ. Đó là một mối quan hệ tương hỗ, mật thiết giữa con người, loài vật và 
đời sống thực vật. Tôi nghĩ hâm nóng toàn cầu là một vấn nạn vô cùng khẩn cấp 
và toàn thể thế giới nên nghiêm túc đối mặt với vấn đề này. Tôi nghĩ quyển 
sách này rất hay. Lôi cuốn con người bảo vệ loài thú hoang. Qua đó Ngài Thanh 
Hải Vô Thượng Sư hướng dẫn chúng ta biết trân quý Địa Cầu và bảo vệ môi 
trường sống của chúng ta.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Cảm tưởng của độc giả về "Loài Hoang Dã Cao Quý” từ 
trang Amazon.com
Một độc giả tên C.R. Tumminaro: “Quyển sách thật cảm động. Hình ảnh 
lãng mạn, chuyển tải tình thương sâu sắc của các bạn thú hoang. Những hành 
động mà chúng ta không thường được chứng kiến và khi được kết hợp với 
những vần thơ hoa mỹ, chắc chắn nó sẽ thể hiện cảm xúc chân thật. Một quyển 
sách dùng để cứu vãn và hàn gắn, chan hòa yêu thương!”

Iemmanuel ở Ba Lê, Pháp quốc: “Tôi có thể cảm nhận được niềm vui lâng 
lâng kỳ lạ thật khó diễn tả… Giống như đạo lý thâm sâu được chia sẻ với mọi 
người, thật ấm lòng, không chỉ nói về loài thú mà còn nói về con người chúng 
ta nữa.”
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Một giáo sư đại học ở Hoa Kỳ: Tác phẩm “Loài Hoang Dã Cao Quý” do 
Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư biên soạn và chụp ảnh minh họa thể hiện một 
lối sống mới giàu tình thương trong giai đoạn mà vấn nạn môi trường luôn mãi 
gia tăng. Người ta không khỏi luôn tự hỏi: “Tại sao con người không thể sống
trong hòa bình, yêu thương và hòa hợp với những chúng sinh diệu kỳ này?”

Shuton ở Formosa (Đài Loan): Thật thú vị khi ghi lại đời sống của gia đình 
thiên nga, đặc biệt khi chúng ta biết được rằng thiên nga cũng có tên riêng 
giống như chúng ta vậy. Vì thế, loài vật cũng giống như chúng ta.

Độc giả ở Nam Phi: Sau khi đọc quyển sách “Loài Hoang Dã Cao Quý”, tôi
nhận thấy rằng Thượng Đế rất đỗi bất khả tư nghì trong mục đích Ngài gửi đến 
cho chúng ta những chúng sinh tuyệt vời, cao quý nhường vậy, hầu truyền cảm 
hứng cho chúng ta biết cư xử với nhau bằng tình thương và lòng tự trọng.

Su Mei Ting, độc giả Trung Hoa: Chúng ta tràn đầy hồng ân khi có được 
những người bạn cao quý nơi hoang dã này làm bạn. Thật đáng quý thay!

Độc giả ở Gia Nã Đại: Có mối tương giao sâu đậm ở đây. Thiên nhiên trong
tôi giờ đây dường như ngập tràn sức sống hơn.

Độc giả ẩn danh: Nếu bạn cởi mở lòng mình và để tác giả dẫn dắt bạn vào hành 
trình của Ngài, bạn sẽ bắt gặp những người bạn cao quý như Ngài đã gặp - với 
tình thương, lòng tôn trọng và sự ngưỡng mộ. Chúng ta có thể học hỏi được rất 
nhiều điều từ các bạn.

Độc giả ở Anh Quốc: Tôi cảm nhận một tình thương tràn đầy và lòng tôn
trọng dành cho thế giới loài vật, tất cả các bạn thú đều giống nhau. Cảm tạ 
Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã mang đến cho thế giới này thêm một viên 
ngọc quý!

Độc giả Margaret: Năm ngôi sao! Tôi thật cảm động bởi tình thương giữa Nữ 
Sĩ và các bạn hoang dã cao quý này. Cuốn sách tuyệt vời này mở ra một cánh
cửa đưa chúng ta vào thế giới nội tâm của các bạn và thực sự thu hút sự quan 
tâm của độc giả. 

Su Love ở Formosa (Đài Loan): Với tôi, cuốn sách này như là một tặng phẩm 
của Thượng Đế vậy.

Độc giả “Chim Non Vui Vẻ”: “Loài Hoang Dã Cao Quý” là một cuốn sách 
thú vị. Các bạn nơi hoang dã đáng được tôn trọng như những bạn đồng cư trên 
Địa Cầu. Nhận thức được tri giác, tiềm năng, cảm xúc và sự hòa đồng của các 
sinh vật, chúng ta cần phải câu thông và chăm sóc các bạn bằng tình thương và 
lòng bác ái.
 
Wang, người chăm sóc thú vật: Con người có thể biết về IQ (Chỉ Số Thông 
Minh) và EQ (Chỉ Số Cảm Xúc), nhưng bạn có bao giờ nghe về NQ (Chỉ Số 
Cao Thượng) chưa? Trong cuốn sách “Loài Hoang Dã Cao Quý” này, tác giả 
hé lộ cho độc giả về NQ là gì và lý do một số các bạn thú có Chỉ Số Cao 
Thượng cao hơn là nhờ vào tình thương thiên bẩm của các bạn ấy.
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Độc giả từ Atlanta, Hoa Kỳ: Đây là cuốn sách rất thú vị cho cả người lớn
và trẻ em. Sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi cảm nhận được tình thương 
của Thượng Đế qua những người bạn hoang dã cao quý này...

Julie ở Florida, Hoa Kỳ: Sau khi đọc xong quyển sách kỳ diệu này, tôi mới 
nhận ra mình có rất nhiều bạn thú láng giềng xinh đẹp, bất luận các bạn sống ở 
căn hộ kế bên, ở công viên hay hồ nước gần nhà. Vẻ tao nhã của cuốn sách thật 
không ngôn từ nào có thể diễn tả được; quý vị phải đọc và tự mình cảm nhận.

Dennys Flores ở Brazil: Thế giới trong cách nhìn của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư
mới đẹp làm sao! Mỗi thông điệp từ tác giả, từng lời dẫn giải rất minh bạch, 
trí huệ và đầy tình thương, phản ánh một phẩm chất mà tôi tin rằng tất cả 
chúng ta đều có thể phát huy. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã chọn cuốn sách 
tuyệt vời này.

Vivian ở Đức Quốc: Con người chúng ta tuyên bố là chúa tể của muôn loài,
là chúng sinh văn minh nhất. Nhưng hãy nhìn những linh hồn cao quý trong hình 
dáng các bạn thú. Chúng ta nên học hỏi các bạn, yêu thương, tôn trọng các bạn 
với niềm vinh dự của mình. Cảm ơn Thượng Đế vì sự hiện diện của các bạn  
nơi đây.

Độc giả ở San Diego, California, Hoa Kỳ: Sách chất lượng cao với bìa tráng
láng. Tác giả đã làm một việc thật vĩ đại. Cuốn sách được biên soạn bằng một 
phương thức đơn giản nhưng chuyển tải rất nhiều tình thương và sự chăm sóc… 
Một quyển sách hay để đọc và mang đến cho bạn một ngày thật hoàn hảo.

Độc giả ở Mã Lai: Tôi thấy cuốn sách này từ một người bạn. Giống như một 
gian phòng mỹ thuật, đó thật sự là một cuốn sách có sức quyến rũ với hàng
trăm bức tranh lộng lẫy về thiên nhiên và những ngôn từ thật cảm động. Cuốn 
sách không chỉ đưa bạn trở về với thiên nhiên mà còn xoa dịu tâm hồn bạn nữa.
Một món quà thiết thực cho chính bạn và những người thân yêu.

John Phillips ở Ontario, Gia Nã Đại: Cũng như bao người khác, tôi đã xem hàng 
trăm chương trình về thiên nhiên trên vô tuyến, nhưng tôi chưa từng bắt gặp 
những điều được giới thiệu trong cuốn sách mang tên “Loài Hoang Dã Cao Quý”. 
Trong đó, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã hé mở những kinh nghiệm tuyệt vời mà 
Ngài đã trải qua với một số bạn thú hoang khi họ dần tin tưởng Ngài và cuối 
cùng họ đã tiết lộ với Ngài những điều “bí mật” về họ. Với tôi, điều này thật hấp 
dẫn vì chúng ta thường nghĩ về thú vật như một “loài hạ cấp”. Ngài cũng đưa 
ra một số tấm gương về tình thương và sự hiến dâng của các bạn. Trang 271 là 
một ví dụ, thiên nga bố mẹ đã nhổ lông của chính mình để làm “tấm thảm” lớn
cho đàn con, hầu đôi chân mềm yếu của đàn con thơ không bị tổn thương. Thiên 
nga bố đã nhổ quá nhiều lông của mình đến nỗi chàng không thể bay trong một 
thời gian. Thật là một sự hy sinh lớn lao! Tôi nghĩ tác giả của cuốn sách này đang 
cố gắng giúp chúng ta thấy rằng không chỉ các bạn thú cưng của chúng ta mới
nên được vỗ về yêu thương, mà tất cả muông thú trong thiên nhiên cũng nên 
được cư xử như thế. Hầu hết chúng ta, kể cả tôi, đều suy nghĩ quá nhiều về tiền
tài và vật chất, mà lãng quên các mối quan hệ với chính bản thân mình, gia đình 
và môi trường xung quanh là điều quan trọng nhất. Sau khi đọc xong cuốn sách 
này, tôi nhận ra rằng các bạn thú có thể dạy mình nhiều điều, và tôi tôn trọng
thiên nhiên hơn bao giờ hết. Cảm ơn Thanh Hải Vô Thượng Sư đã dành thời
gian và lòng kiên nhẫn để làm nên “hành trình thiên nhiên” này.
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