


CẢM TƯỞNG CỦA CÁC ĐỘC GIẢ TOÀN CẦU

Fidel V. Ramos, cựu tổng thống Phi Luật Tân: Chúng tôi hoan nghênh những sáng kiến của quý 
vị trong việc xuất bản quyển cẩm nang hướng dẫn và các tài liệu khác về hoạt động của Hội Quốc 
Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư. Tài liệu này còn có thể dùng để tập hợp ý kiến của những người đồng 
hương của quý vị, của đệ tử Thanh Hải Vô Thượng Sư, và hội viên của quý Hội, đặc biệt là thanh 
niên thế hệ thừa kế tương lai và là những nhà lãnh đạo tiềm năng của thế giới. Chúng ta hãy cung 
cấp cho họ một diễn đàn để họ chia sẻ những triển vọng, ý kiến chuyên môn và sự quan tâm của 
họ về giáo dục, hệ sinh thái, và nhiều đề tài khác nhau cũng như thể hiện sự quan tâm giới trẻ của 
chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng tài liệu này sẽ mang đến sự thay đổi tốt đẹp hơn và đưa chúng ta 
đến gần hơn với ước nguyện chung của mọi người về một thế giới hòa bình và an toàn hơn cho tất 
cả muôn loài.

Đức tổng giám mục Diosdado Talamayan, D.D., Phi Luật Tân: ….Tôi đã đọc và đọc nhiều lần 
Những Chú Chim Trong Đời Tôi. Mỗi lần đọc, tôi nhận được những thể nghiệm nội tại tuyệt vời, đặc 
biệt là món quà tuyệt diệu về CUỘC SỐNG. Nếu chúng ta, như Thanh Hải Vô Thượng Sư, nhận thấy 
được phẩm chất cao quý trong loài chim, vậy tại sao chúng ta không nhận thấy được phẩm chất cao 
quý trong con người? Lúc đó, thông điệp Thanh Hải Vô Thượng Sư mang đến cho toàn cả thế giới sẽ 
là thông điệp mang đến niềm vui cho chúng ta: thông điệp HÒA BÌNH….

Nhà báo Jane Velez-Mitchell, người được giải thưởng Emmy: Mối quan hệ giữa Thanh Hải Vô 
Thượng Sư với loài chim tiêu biểu cho một tư tưởng mà nhân loại đang khao khát! Khi Ngài bắt gặp 
một chú chim bị bỏ rơi trong một cái hộp nhỏ, Ngài đã cứu và phục hồi sức khỏe cho chú chim đó 
bằng lòng từ ái, cảm thông và tình thương vô điều kiện. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ban tặng chúng 
ta một bài học thật thâm thúy.

Lorri Bauston, đồng sáng lập kiêm giám đốc Cánh Đồng Thú, Hoa Kỳ: Tôi không hề ngạc nhiên 
khi biết Vô Thượng Sư có rất nhiều bạn thú trong đời sống của Ngài. Ngài cho các bạn thú vô vàn 
tình thương, cho nên tôi cũng đoan chắc các bạn thú đã đáp lại cho Ngài tình thương bao la đó.
Thế giới thật ra đang bắt đầu hiểu được chúng ta chia sẻ hành tinh này với đàn em thú vật của mình 
và chúng ta phải mở rộng tấm lòng đối với đàn em thú, và tôn trọng chúng giống như chúng ta yêu 
thương, tôn trọng con người vậy.

Billy Mc Namara, diễn viên điện ảnh và truyền hình Hoa Kỳ: Thật rõ ràng trong quyển sách này 
Ngài có một sự đồng cảm sâu sắc, một linh hồn đồng cảm với thế giới loài vật. Và đó là một thế giới 
rất quan trọng mà chúng ta cần phải trân trọng, không chỉ công nhận mà còn phải tôn trọng và yêu 
thương.
Quý vị có thể cảm nhận được lực lượng của Ngài trong quyển sách này. Thật bất khả tư nghị! Ngài 
đã hợp nhất với hành tinh này, với địa cầu này, với Mẹ Thiên Nhiên, với lực lượng vũ trụ, lực lượng 
Tối Cao.

Lindsay Wagner, nữ diễn viên, tác giả, nhà ủng hộ nhân quyền: Thật đáng yêu và thú vị làm sao 
khi được chia sẻ và vinh danh một số bạn thú kỳ diệu sống chung với chúng ta trên Địa Cầu này. 
Cảm ơn Thanh Hải Vô Thượng Sư.

Jimmy Delshad, thị trưởng của Beverly Hills: Những quyển sách tuyệt vời. Ngài là một nhà bác ái. 
Tôi cám ơn Ngài vì lòng hiếu khách và trí huệ tuyệt đỉnh của Ngài đã mang lại hy vọng và thông điệp 
tình thương cho toàn thế giới.



Tiến sĩ Gurminder Singh, sáng lập viên Truyền Hình Mạng Lưới Địa Cầu CEO, viện nghiên cứu 
Kỹ Thuật Xanh: Trân trọng và có trách nhiệm với vạn vật trong sự sáng tạo của Thượng Đế là điều 
tối quan trọng đối với sự phát triển tâm linh của chúng ta. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã làm một 
việc rất tuyệt vời khi chuyển đạt được thông điệp cao quý này trong hai cuốn sách Những Chú Chim 
Trong Đời Tôi và Những Chú Chó Trong Đời Tôi.

Jane Chu, Tuần Báo Hoa Ngữ ở Seattle,  Hoa Kỳ: Thanh Hải Vô Thượng Sư cho chúng ta thấy các 
bạn thú có tình cảm rất sâu đậm. Khi chúng ta quan sát kỹ những cảm xúc của chúng – và toàn cảnh 
những điều liên hệ về chúng – chúng ta sẽ không còn nghi ngờ rằng chúng được tạo ra có cùng phẩm 
chất như chúng ta.

Nữ diễn viên Wilson-Skelton: Những ngôn từ hoa mỹ, như những bài thơ, những bản nhạc đi sâu 
vào lòng người, những bản nhạc lắng động trong tâm hồn chúng ta. Đây là nguồn cảm hứng chân 
thật. Những bức tranh phối cảnh của những bạn lông vũ tuyệt đẹp này, đã nói lên: “Tôi còn sống 
và tôi đang sống.” Quý vị phải kết nối với nguồn sống Thượng Đế này. Đây chính là tâm linh, là vẻ 
đẹp. Những bức tranh diễm tuyệt, nhưng tôi thích ý tưởng mỗi bạn chim có một tính cách riêng trong 
quyển sách, như một đứa trẻ. Chúng là con của Ngài. Đây là quyển sách và đây là người phụ nữ, Sư 
Phụ Thanh Hải, người trông nom không để chúng bị lạc mất trong đám đông, vì chúng giống như 
con của chúng ta, những đứa con riêng của chúng ta. Mỗi lần quý vị lật trang sách ra, là một lần 
ngạc nhiên thích thú.

Nữ diễn viên Persia White: Ồ, đẹp quá! Thật đáng ngạc nhiên. Thật đẹp. Thật tuyệt vời. Thật đáng 
yêu. Tôi rất tự hào về Ngài. Thật hay.

Su, Zhuhui, giám đốc bệnh viện Taian, Formosa: Đối xử với con người và các bạn thú xung quanh 
bằng tình thương và sự quan tâm chăm sóc, con người chúng ta sẽ có thể câu thông với các bạn thú 
và bước vào thế giới nội tâm của chúng. Ánh sáng rạng ngời và niềm an bình trong Vườn Địa Đàng 
sẽ được hồi phục như xưa.

Lai, Jiren, họa sĩ của loài chim và môi trường sinh thái bản xứ, Formosa: Bằng cách viết hai 
quyển sách mới, Sư Phụ Thanh Hải chia sẻ với chúng ta khoảnh khắc về đời sống của Ngài và các 
bạn thú cùng với các tác phẩm trí huệ do những người bạn này khơi nên nguồn cảm hứng. Không có 
sự truyền giáo hay phê bình. Quyển sách thật thú vị, như thể quý vị đang xem lướt qua tập hình ảnh 
lưu niệm của gia đình. Qua những hình ảnh diễn đạt những cảm xúc chân thật, Sư Phụ Thanh Hải 
đang đưa chúng ta bước vào thế giới tâm linh của các bạn thú để thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống 
với những sinh vật đáng yêu.

Kun Chen, cựu nghiên cứu gia của trường đại học Harvard ở Hoa Kỳ: Một sự hiểu biết mới về thế 
giới chim muông có thể là điểm khởi đầu khơi dậy trí huệ của nhân loại.

Helmut Nitzschke, đạo diễn phim, Berlin, Đức quốc: Ngài thường xuyên ca ngợi vẻ đẹp bên trong 
lẫn bên ngoài của các bạn thú và bằng cách ấy Ngài nhẹ nhàng mời gọi các độc giả của Ngài tập 
xem bằng con mắt thứ ba của họ hầu nhận thức đầy đủ hơn vẻ đẹp của các bạn lông vũ của chúng ta.

Thomas Lehninger, bác sĩ, Áo quốc: Những người bạn nhạy cảm này của loài người, khoác lớp áo 
choàng lộng lẫy giống như ánh sáng rạng ngời của chúng, sẽ làm ấm lòng quý vị và làm cho tâm hồn 
quý vị tràn ngập niềm vui cùng với tiếng cười sảng khoái.



Sư Phụ Lee, Feng-san, sáng lập viên của Meimen Qigong và Trung Tâm Văn Hóa, Formosa: Từ 
quan điểm của các bạn chim và thế giới của chúng, Sư Phụ Thanh Hải đã có được một tình bằng hữu 
với các bạn chim cùng sự hợp nhất với thiên nhiên và vũ trụ. Ngài muốn khai sáng những ai chưa 
được thức tỉnh. 

Anyu Zhu, nữ xướng ngôn viên vô tuyến truyền hình chương trình thiếu nhi, Formosa: Gentino 
thật đáng yêu. Nó có thể chơi và nói chuyện với các bạn chó, anh chàng có những phẩm chất cao 
quý. Tôi ước gì tôi có thể thực hiện được điều mà anh chàng đã làm và truyền đạt những phẩm chất 
cao quý này đến tất cả trẻ em trên toàn thế giới.

Michael Wong, Ph.D, nhà kinh tế học, Úc Đại Lợi: Tôi phải nói rằng quyển sách này là một cách 
truyền bá Phúc Âm của Thượng Đế đầy màu sắc và thú vị qua “tiếng nói” của các bạn chim. Thanh 
Hải Vô Thượng Sư đã dẫn đường bằng cách thực hiện một phương pháp thật sinh động, có năng lực 
lôi cuốn mọi người ở mọi lứa tuổi và các nền văn hóa khác nhau.

Kevin de Souza, người phụ trách vấn đề tị nạn của người Âu Lạc trước đây, Cao Ủy Liên Hiệp 
Quốc về Người Tị Nạn (UNHCR):
Những Chú Chim Trong Đời Tôi thật là một quyển sách tuyệt vời miêu tả vẻ đẹp của thế giới loài 
lông vũ và tác động của nó với thế giới con người. Trong một thế giới bị chi phối bởi mạng internet 
và vận chuyển với tốc độ nhanh như hiện nay, sự đón nhận quyển sách ngay là một phản ảnh rất 
tuyệt vời. Quyển sách này là sự nhắc nhở đúng lúc về mối quan hệ mật thiết của chúng ta với thiên 
nhiên và rất cần thiết cho chúng ta tiếp nhận vốn kiến thức về các bạn thú cũng như những điều thật 
sự quan trọng trong cuộc sống – hòa bình, tình thương cùng với sự chia sẻ đời sống của mình với 
những chúng sinh khác.

Aimee Fanton, nhà giáo, Byron Bay, Úc Đại Lợi: Quyển sách đặc biệt này đã mở một cánh cửa bí 
mật để vào thế giới của các bạn lông vũ vui tươi, thánh thiện và đầy tình thương. Khi tôi xem những 
hình ảnh và đọc những ý tưởng cao đẹp của những chúng sinh này tôi như được đưa đến một nơi 
lung linh màu sắc và ánh sáng! Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng khi đọc quyển sách này.

Inma Mariscal, nhà tâm lý học, Tây Ban Nha: Tất cả tình thương mà tôi có thể cảm nhận được khi 
xem những tấm hình…. Chúng đang nói chuyện với linh hồn tôi, khiến cho tôi cảm thấy thanh thản, 
yêu thương, ấm lòng, cảm động và được yêu thương…. Cảm ơn các bạn lông vũ bé nhỏ đã mang món 
quà tình thương này đến cho tôi hôm nay….

Aseem Kawatra, nhà giáo, Ấn Độ: Thật sự, khi đọc quyển sách này, tôi cảm thấy thế giới của tôi 
được mở rộng hơn vì tôi bắt đầu hiểu rõ rằng các loài thú của Thượng Đế có những tính cách khác 
nhau và những cảm nghĩ khác nhau… Và tôi bắt đầu suy nghĩ thế giới sẽ trở nên khác biệt như thế 
nào nếu tất cả chúng ta có thể nói chuyện được với các bạn thú một cách trực tiếp; để bắt đầu, tôi 
nghĩ mọi người nên ăn chay.

Gustavo Ajax, nhân viên chính quyền, Mễ Tây Cơ: Thanh Hải Vô Thượng Sư đã từ ái cho chúng 
ta biết rằng thú vật cũng có những cảm xúc giống loài người. Lối sống của Ngài là tấm gương cho 
chúng ta hiểu rằng thú vật cũng giống như chúng ta, khác chăng là bộ y phục không giống chúng 
ta, nhiều khi màu sắc của chúng còn lộng lẫy hơn con người. Chúng có nhiều tình thương và khả 
năng khoan dung hơn chúng ta. Bất luận chúng ta đối với chúng thế nào, chúng vẫn tiếp tục sống 
với chúng ta. Tình thương của chúng thật bao la và dường như lúc nào cũng khiến cho chúng ta phải 
kinh ngạc về sự thanh khiết và đơn thuần của chúng.
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Cảm hứng từ những chú Chim

Do Thanh Hải Vô Thượng Sư biên soạn

Tặng muôn loài chung sống trên Địa Cầu

      Với tình thương
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Thương về:

Prince Eleganto 

Gentino

Amigo

Mimi

Muni

Nova 

Anakhan

Lumino

Luvy

Brighty

Prima

Cheery

Free Joy

Kadula

và:

Azure

Tutu

Ping Ping

Mei Mei

Prajna

Mirabeau

Laguna

Rainbow

Sunny

Libra

Với tất cả tình thương của tôi
Trong đời này và mãi mãi về sau
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nhiếp ảnh viên gia đình:

Thanh Hải Vô Thượng Sư

Steven André

T. June

Vian Hằng
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Đây những tấm gương lành tiêu biểu

Về cuộc đời muôn thú đáng yêu

Dù đất, trời, hay biển cả xa xôi

Đều nên được nâng niu, bảo vệ

Như cuộc đời ta vẫn hằng mong.

 

Hỡi Thiên Đàng, Thần Nhân Quả tôn vinh

Xin đoái hoài và che chở sinh linh

Nhìn chúng đọa đày, tim con se thắt

Không nỡ lòng dấu lệ lặng thinh.

Nơi Thiên Đàng cửa trời cao rộng

Xin thứ dung và ban chúng tình thương

Đây lời con khấn nguyện khiêm nhường:

Xin Ngài ban chút từ bi hỉ xả

Cho muôn loài được an lành, thư thả

Trong tình yêu, nhân ái, khoan dung.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư

Lời của một em bé
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Người ta gọi Ngài là Thanh Hải Vô Thượng Sư
Bởi vì Ngài đến từ Đấng Tối Cao 

Nhưng Ngài là Mẹ dấu yêu của chúng em
Một đàn chim tràn đầy ân phúc.

Tóc Ngài đẹp như tơ cánh hoàng kim
Giọng Ngài thánh thót như tiếng chim

Mỗi khi Ngài cất lời ru êm êm
Đưa chúng em về khung trời bình yên.

Ngài đến từ nơi hào quang rực rỡ
Mang đến cho đời hỷ lạc vô biên

 Ngài cho chúng em mái ấm tình thương,
Đầy tiếng cười, nắng ấm và thức ăn ngon.

Ngài là sắc đẹp của cầu vồng,
Là hương thơm của ngàn hoa.

Là cơn mưa ân sủng,
Ngọt ngào của ngày tháng hạ.

Ngài là vũ trụ thân quen,
Bên Ngài ôi bao êm đềm

Làm sao rời Đông, Tây, Nam, Bắc nhỉ?
Khi Ngài ở khắp Mười Phương!

Và hơn cả, Ngài là Mẹ chúng em!!!

Tình Ca
Sáng tác của Laguna, Một Chú Vẹt Dễ Thương

Thay mặt cho tất cả họ nhà chim trong gia đình vô Thượng Sư
~Jane biên soạn
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Thanh Hải Vô Thượng Sư sinh quán tại miền Trung Âu Lạc 
(Việt Nam). Năm 18 tuổi, Ngài sang Anh quốc du học, rồi 
sau đó sang Pháp và định cư tại Đức. Nơi đây Ngài làm việc 
cho Hội Hồng Thập Tự và kết hôn với một vị bác sĩ người 
Đức. Sau hai năm hạnh phúc bên gia đình, được sự đồng 
thuận của phu quân, Ngài giã từ cuộc sống riêng tư và dấn 
thân đi tìm Chân Lý, thực hiện lý tưởng từ khi còn thơ ấu 
của Ngài. Bắt đầu từ những chuyến hành hương gian nan 
đến nhiều quốc gia khác nhau, cuối cùng Ngài đã gặp một 
vị Minh Sư tại thế hoàn mỹ đang sống trên Hy Mã Lạp Sơn. 
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 hoá 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 
khắp thế giới, nhắc nhở mọi người hướng về một lối sống 
Chân, Thiện, Mỹ.

Tiểu sử Thanh Hải Vô Thượng Sư
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Anakhan  ........  26
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Để nói về Thượng Đế hoặc Linh Hồn Vô Thượng, 
Thanh Hải Vô Thượng Sư hướng dẫn chúng tôi nên 
sử dụng những danh từ không chỉ định giới tính để 
tránh việc bàn cãi Thượng Đế là Nữ hay Nam.

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 lai sự thăng hoa tâm linh và may mắn cho đất nước và người 
dân hai xứ sở này.

Con Người Cưng  
của Chúng Em ............ 270
Mái Ấm Tình Thương  
của Chúng Em ............ 273
Quan tâm chăm sóc  
cho muôn loài ............. 277
Lời Kết ......................... 289

Mei Mei  ........  154

Mirabeau  .....  162

Muni  .............  182

Nova  .............  190

Ping Ping  .....  198

Prajna  ............206

Prima  ............  218

Rainbow  .......  224

Sunny ............  238

Tutu & Mimi.. 254
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Cùng một cặp với Prima, được đưa 
vào nơi hoang dã khi đến tuổi sinh 
sản. Lúc đầu Amigo rất dè dặt, hay 
sợ hãi và xa lánh loài người…

Amigo
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Về sau nó trở nên thuần hóa và thân thiện hơn,  
dễ bảo và dễ gần hơn so với Prima.

Amigo sống hòa đồng với tất cả bạn bè, và hết lòng 
thương tôi, cầu xin Thượng Đế gia trì cho Amigo!

Có tính bảo vệ cao, Amigo sẽ xua Prima ra nếu thấy 
cô nàng tính gây sự với ai. Trước khi đến đây, anh 
chàng hoàn toàn khác biệt, thậm chí ban đầu anh 
chàng còn sợ Prima nữa.

Vì anh chàng nhận thấy con người cần được  
bảo vệ, anh chàng trở nên chững chạc, tự tin  
và dũng cảm hơn.

Và thật đáng yêu.
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Em là đấng nam nhi
Cư xử với em như vậy nhé!

Vì em cũng đến từ Thượng Đế
Ai cũng biết điều này.
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Tôi đã làm gì sai?
Sao bạn không nhìn mặt tôi?
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Bên hoa tôi thấy thoải mái
Hơn ở bên người hay gây.

Nàng đẹp nhưng mạnh bạo quá!
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Thật sự em không thích ở một mình
Nhưng con gái hay làm cao và phiền toái
Em đi thiền về Thượng Đế vạn năng.
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Ồ! Cô ấy cỏ vẻ thân thiện 
Ít ra cô đã cùng em trò chuyện.
Em cần cảm ơn Mẹ Tiên!
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Dẫu gì đi nữa, cũng chẳng sao.
Có cô làm bạn thật ngọt ngào.
Làm em nhớ Mẹ hiền biết bao.
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Anakan
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Anakhan có nghĩa là chiến sĩ hòa bình, tôi đặt tên này cho 
anh chàng bởi vì phong cách cao thượng của nó. Nó không 
bao giờ thù ghét ai! Ngay cả khi bị chim khác quấy rầy hay 
làm tổn thương.

Khi Free Joy (Caique) mới đến (gia đình nuôi Free Joy 
không còn muốn nó nữa vì nó hay gây hấn!) nó đã tấn công 
Anakhan, hai lần cắn chân Anakhan chảy máu. Chúng tôi 
phải đưa Anakhan đi bác sĩ, nhưng Anakhan luôn luôn  
tha thứ cho Free Joy.

Đôi khi Free Joy lại tấn công Anakhan, nhưng Anakhan  
chỉ vật Free Joy bật ngửa trên mặt đất, nhẹ nhàng đặt chân 
lên ngực của Caique vài giây, đồng thời la Caique mấy 
tiếng, rồi thả cho Caique đi, không hề làm hại cô ta!

Chúng tôi rất ngạc nhiên trước hành động cao thượng  
của Anakhan nhưng cũng từ đó chúng tôi phải bảo vệ 
Anakhan không cho Free Joy tấn công. Vì cả hai đều  
không thay đổi cá tính của mình.

Tôi gọi chúng là Chiến Tranh và Hòa bình, hay Âm và 
Dương! Nhưng lạ thật! Cả hai đều hết mực thương tôi!

Anakan
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Em trông hơi dễ sợ
Nhưng không phải bà chằng

Em rất là dịu ngọt
Đáng yêu như mật đường!
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Chúng ta không làm hại ai hết

Chúng ta đến từ Cõi T
ình Thương
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Con ơi có muốn nói
Tiếng người phức tạp không?
Dĩ nhiên Mẹ thân yêu, 
Là con muốn, con muốn!
Nhưng Mẹ ơi, có muốn
Học bay cùng con không?
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Em thích nơi này lắm
Hai mào ta giống nhau
Khi gió thổi lao xao
Hai ta đều “có cánh”
Cùng nhau bay lên cao!

Quoa – Quoa!
Mia – Mi – A!
Flo – Rii – Da!
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I love you, I love you
Tiếng Anh sao… khó thế
Mình có thể làm gì
       Trông “hay” hơn vậy không?
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Dùng lời Quán Âm nhé?
Ngôn ngữ này phổ thông.
Lại lịch thiệp!



36



37

A, B, C
     D, E, F, G...
Ôi sao mà “dễ” thế!
Mẹ dạy em học bay
Không dạy em học chữ!
Muốn biết hiểu trong tâm ngay.
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Azure, cô gái của bầu trời, màu sắc của không gian êm ả. 

Chỉ thương mình tôi. Tuyệt đối vậy!

Nếu được phép, cô nàng có thể hôn tôi suốt ngày.

Azure
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Với tất cả tình thương Azure dành cho tôi, cô nàng 
chống trả các “đối thủ” một cách tận lực. Không chú 
chim nào cùng cỡ dám liều lĩnh đến gần cô nàng!

Nhưng Azure đang trở nên dịu dàng hơn đấy! Một 
điều tốt! Dù thân hình nhỏ bé nhưng Azure ăn rất 
nhiều! Ăn bất cứ thứ gì, vào bất cứ lúc nào. Người 
ta có thể thấy “dạ dày” no tròn của nó giống như 
một quả trứng nằm dưới cổ.

Nó cần tất cả năng lượng để giữ cho cơ thể ấm áp 
vì cái bụng trần của mình. Có một lần lâu lắm rồi, 
tôi có công chuyện gấp phải đi, không thể đem nó 
theo, cũng không thể trở về liền với nó. Vì buồn quá, 
Azure đã nhổ lông của mình, rồi nơi đó lông không 
mọc lại nữa.

Ồ! Cuối cùng, chúng tôi đã gặp nhau, nhưng dường 
như nó không muốn lông của mình mọc trở lại; nó 
nhổ ngay những cộng lông vừa mới mọc, có lẽ để 
nhắc tôi đừng bao giờ bỏ nó đi nữa! Cho ta xin lỗi 
nhé, cưng ơi! Cưng biết cuộc sống của ta như thế 
nào mà, phải không?!!
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Con, Azure xinh đẹp
Xin nhận bó hoa và lời tạ lỗi.

Con yêu Mẹ nhiều lắm
Không có giận Mẹ đâu.
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Đừng hờn ghen bạn nhé
Hỡi Primi ngọt ngào!
Sẽ làm bạn hư hao
Nét dịu dàng đáng yêu.
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Ở trên cõi Thiên Đàng
Và dưới cõi trần gian
Con chỉ yêu một người

Chắc Mẹ biết là ai!
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Hiểu rồi! Hiểu rồi!
Tình yêu là san sẻ 
Con sẽ nhẫn nại
Và nhường nhịn!
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Thượng Đế là bí quyết vẻ đẹp của em!

Em luôn luôn
dễ thương với…

…
Không cần chi trang sức

    Bạn có đồng ý không?!!
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Tưởng nhớ về Thượng Đế
         Thiền tinh tấn mỗi ngày
   Thấy không!

Giữ thân hình đẹp đẽ
Trong tư thế Yô-ga
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Em thích ở một mình
Hòa hợp cùng Thiên Nhiên

Trong khí lành tươi mát
Trên những cành cây xinh
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Hương hoa thơm tuyệt vời
Tặng phẩm của Đất Trời 
Hát ngợi ca Thượng Đế!
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Không bao giờ cô đơn
Luôn có hoa, có lá,
Bạn là Trời, Trăng, Sao.

Hơn cả là: Tình Ngài
Bạn trung thành của con
Đấng “Chân Ngã Toàn Năng.”
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Con yêu Mẹ nhiều mà

    Con yêu Mẹ gấp ba

 
Con yêu Mẹ chân thành…

 
    Con yêu Mẹ thiết tha.~
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Mẹ đâu màng vẻ đẹp bên ngoài
Mẹ nhìn vào Chân Ngã vĩnh hằng.

Dù con có ra sao
Con vẫn được Mẹ yêu.
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Có một ngày, tôi thấy Luvy có vẻ cô đơn trong số  
những con chim nhỏ, cho nên tôi mang nó ra ngoài.

Chúng tôi cùng nhau đi mua sắm ở các cửa hàng cho 
thú cưng khác nhau để mua đồ chơi và thức ăn, v.v… 

Có đủ loại chim và thú cưng trong những cửa hàng đó. 
Luvy không hề chú tâm cho tới khi thấy Brighty ở trong 
một chiếc lồng nhỏ. Luvy lập tức bay khỏi tay tôi sang 
chiếc lồng, lượn vòng quanh chiếc lồng của Brighty,  
nói chuyện và hát líu lo.

Cho nên tôi nghĩ: Ðúng rồi. Thế là Brighty về nhà  
với chúng tôi. Cô nàng hơi nhút nhát và e thẹn.  

Brighty
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Sau này bác sĩ thú y nói cho tôi biết là nó bị bệnh, và 
nó đã truyền bệnh sang cho tôi. Dù sao cả hai chúng tôi 
cũng đã được bình phục nhanh chóng. Luvy và Brighty 
không bao lâu đã trở thành đôi bạn thân kể từ đó.

Nhưng Brighty không phải là một con chim tươi vui. 
Cho nên tôi đặt cho nó cái tên là Brighty, hy vọng tinh 
thần nó khá hơn. Và nó đã thay đổi, càng ngày càng 
trở nên líu lo, hăng hái và linh động hơn. Thật cảm ơn 
Thượng Ðế …

Nhưng nó cũng được đặt biệt danh là “Kiêu sa” cho bản 
tính cách biệt của nó. Luvy thì ngược lại, luôn tỏ thái 
độ ân cần, thân thiện và thương yêu.

Thật là thú vị khi nhìn thấy hai con chim cùng loại hầu 
như giống hệt nhau lại cư xử thật khác nhau, gần như 
trái ngược nhau!

Người ta nói rằng đồng thanh tương ứng
Có người lại nói đối nghịch cũng thu hút nhau!

Brighty
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Em cảm thấy tỏa sáng
          Trên nhánh cây nơi này

Hơn là trong lồng kín

 Dù rộng lớn, bằng vàng!

Chỉ là nơi để  ngủ 

 Xin cảm ơn Thiên Đàng!
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Mời bạn đoán thử xem

Hình này của ai đây?

Em

(Đúng rồi! 
Bên trái là em đó)
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Ôi! Bạn thật là rực rỡ

Thưởng cho bạn

Nàng chim đồng loại xinh xinh

Luvy



62



63

Cũng tốt những lúc ở một mình 

Để được thiền định về tình thương.

Nghĩ về hiện tại, tương lai.
Yêu thương Thượng Đế với muôn loài chúng sinh.
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Bạn có thấy nhiều

Không
à? 
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Em cũng
không!

Sự khác biệt  trong 
                   những tấm hình này không?
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Em yêu bạn!

Thiên nhiên, thiên nhiên
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Em  ca hát, nhảy múa
    Suốt cả ngày.

(Hãy thử đi
Tốt cho bạn đấy!)
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Cheery là cái đầu diều hâu, gọi thế bởi vì trông nó 
giống hệt cái đầu của một con diều hâu!

Nó “già quá” nên khó bán, giống như mấy con chim 
khác của tôi. Nếu không bán ở độ tuổi nào đó, thì chúng 
phải sống chuỗi ngày còn lại trong những chiếc lồng 
nhỏ xíu, chỉ để cho thấy có nhiều chim trong cửa hàng.

Nó cùng với một con chim khác làm bạn với nhau cho 
tới khi anh bạn bị bán đi, bỏ lại nó một mình, thương 
khóc vì mất người yêu. Trái tim rướm lệ!
 

Cheery
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Tôi đặt tên nó là Cheery, hy vọng làm cho nó phấn khởi 
hơn. Cherry mỗi ngày một tươi vui hơn trong sự chăm 
sóc ân cần. Nó thích nằm ngửa ra để quý vị đùa, khều 
ngón tay lên cánh, hay gãi vào bụng nó…

Cheery không muốn ăn nhiều, cho nên tôi phải hát dỗ 
dành nó và mớm cho nó ăn.

Tinh thần Cheery được hồi phục sau đó. Người ta nói 
thời gian hàn gắn mọi vết thương lòng.

Nó thích “giúp” tôi dọn dẹp lá khô trên cây bằng cách 
cắn rỉa chúng. Mỗi lần làm như vậy nó cảm thấy rất 
hãnh diện!

   Ta rất thương con!

   Thượng Đế yêu con!
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Một cho Mẹ

      Một cho Cha

Một cho bạn

  Và một cho con!

Bây giờ, ráng ăn thêm một miếng nữa
Làm cho mình đẹp đẽ, mạnh mẽ, khôn ngoan!
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Chúng em thấy khỏe, thấy vui

Sau đêm ngon giấc!

Ngất ngây… giấc thiền
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Xin chào Mẹ, chào bình minh!

Cảm ơn bữa sáng và sự ân cần chăm sóc!

Con yêu Thượng Đế trong từng mầm dinh dưỡng
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Nào hãy cùng nhau làm việc và tỉa cây
Và làm những việc khiến mình vui vẻ

“Hoan hô, hoan hô, giỏi quá, giỏi quá
Cưng thật giỏi! Thật là siêng năng!”

         
           

  Yêu thương, yêu thương, yêu thương, 
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ây giờ chỉ có hai ta

         
           

  Yêu thương, yêu thương, yêu thương, 

       
       

         
   càng yêu thương và tin tưởng.
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   N
hững hạt trên kia thật cao, thật to

Quả này con thích vì vừa với con!
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Mẹ thiền cho cả hai ta
        Con cần phải ăn xong quả này!

Ồ! Mẹ đang ở Niết Bàn
Có thích hạt dẻ trần gian!

(*) Ghi chú: Niết Bàn = Thiên Đàng
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Free Joy
“Không thương con chim nào khác ngoài em ra.”

Free Joy cũng là một con chim khác mà không 
ai muốn. Nó già quá, không có ai mua. Nếu 
một con chim sống đơn độc quá lâu, nó sẽ khó 
hòa nhập với những con chim khác hay một con 
chim bạn.

Free Joy từng là một “cậu bé hay cáu” và không 
tin tưởng phái nam. Nhưng nó lại mê say phái 
nữ và thương yêu tôi tuyệt đối! Tôi làm gì nó 
cũng được, trong khi đó nó có thể cắn bất cứ 
người nam nào đến gần mà không hề sợ hãi hay 
e dè! Vóc dáng to nhỏ không có nghĩa lý gì đối 
với nó cả.

Nó thích nhào lộn trên ngón tay tôi, tự mình lộn 
một vòng 360°. Nó luôn lịch thiệp với phái nữ.
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Free Joy
Free Joy có thể nhào lộn theo mệnh lệnh như một diễn 
viên xiếc tài ba! Nó hót cũng hay, và có một tâm hồn 
phóng khoáng.

Lúc đầu tôi tặng nó cho phòng mạch thú y để làm bạn 
với nàng Craique cô đơn ở đó. Nhưng nó không hề để 
ý đến Craique. Vì thế vị bác sĩ thú y trả nó lại cho tôi.

Lúc nó ở trên tay tôi khi ra khỏi phòng thú y, nó cất 
lên một chuỗi dài tiếng hát trong như ngọc và suối 
reo; nó ngây ngất vui sướng và biểu lộ một niềm 
hạnh phúc tràn đầy.

Tôi đặt tên Free Joy cho nó ngay lúc đó. Cái tên thật 
đúng với nó. Và nó luôn sống theo cái tên này. Quý vị 
sẽ không bao giờ thấy một phút nào Free Joy buồn chán!

Một Free Joy yêu quý trong tôi; tràn ngập tình yêu 
cho đời và niềm vui trong cuộc sống!
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Ngày đầu tiên Free Joy về nhà!
Niềm vui sướng thật chan hòa!
Chúng tôi đều cảm thấy nơi này 
thuộc về chàng ta!

Cảm ơn Thượng Đế
 Cảm ơn Thiên Đàng!
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Xoay bên này, xoay bên kia
Lộn lên lộn xuống, chan hòa hồng ân!

Chỉ cần được ở bên Ngài
Không việc gì mà con không thể làm!
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Con có hạnh phúc không ư? Dĩ nhiên rồi
Con cười, con hót
Nhảy nhót tưng bừng
Để cho mẹ biết con vô vàn hạnh phúc
(Thượng Đế cũng sẽ nói với mẹ như thế!)
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Con chưa bao giờ cảm thấy  
hạnh phúc như thế

Đây, xem này!
 Con còn có thể 
 làm nhiều hơn nữa!
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C
ó thấy gì khác biệt giữa

hai tấm hình này không?
 T

ấm này có lá.

T
ấm này thì không!

 
E

m đã ăn hết đó!

 
(Đ

ể thấy được T
hiên Đ

àng rõ hơn)
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Đời là vui sướng, đời là tự do

Đời là thảnh thơi tựa cây dừa!

  Cảm ơn Mẹ thật nhiều.

  Và Thượng Đế Toàn Năng!

Con thương MẸ!
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Gentino là một chú vẹt mào Molucan, một loài chim rất trung 
thành và suốt đời hết lòng làm bạn với loài người.

Tôi biết nó khi nó đã được 20 tuổi. Nhưng lúc nào nó cũng 
trẻ trung và đầy sinh lực! Nó nói chuyện với mọi người, với 
chính mình, nó ca hát và nhảy múa. 

Nó hơi buồn lúc “người chủ” trước giao nó cho tôi, nhưng nó 
nhanh chóng quên đi và trở nên thương yêu tôi thắm thiết. Vì 
nó biết rằng không còn ai muốn nuôi nó nữa! 

Khi tôi đưa nó về với “người chủ” trước, nó đã tránh xa ông 
ta và bay trở lại tay của tôi, tựa đầu vào lòng tôi, thể hiện tình 
thương đối với tôi nhiều hơn bao giờ hết! 

Gentino
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Mỗi khi xe tôi về đến nhà, dù trễ đến đâu, nó cũng là người 
đầu tiên ra chào, “Chào Mẹ,” “Mẹ khỏe không?” “Con 
thương Mẹ,” “Mẹ đến đây nè.”

Có một lần, nó xử sự không đúng, tôi nghiêm khắc quở trách 
nó, nó cúi đầu xuống sàn nhà rồi nói “Con xin lỗi” rất rõ 
ràng! Nhưng đó là lần duy nhất nó nói vậy.

Nó thích được ở bên tôi và không thèm để ý đến những con 
chim khác. Nhưng nó thích mấy chú chó. Nó thích chải chuốt 
và làm dáng cho chó, đặc biệt là những bạn chó lông dài. 
Nó sẽ đuổi theo chúng, thủ thỉ, “Lại đây, wou wou, ngoan, 
ngoan”… và mấy chú chó đó đều sợ nó, ngay cả những anh 
chàng to lớn như Hermit và Goody. Bởi vì nó sẽ đứng trên 
đầu chúng để “chải” tóc cho chúng, và dĩ nhiên nếu chúng 
nhúc nhích, lông của chúng sẽ bị giật. Ðau lắm, tôi đoán vậy. 
(Bạn có thể thử để biết cảm giác đó ra sao!)

Còn không, nó chỉ muốn hôn mấy chú chó, và mỏ của nó thì 
không mềm mại chút nào! 

Nó cũng thích nhìn mấy chú chó đùa giỡn và nói “Ha ha, 
buồn cười làm sao!” (Tôi không dạy nó điều này.) Những trò 
đùa của nó không bao giờ chấm dứt, không bao giờ hết.

Nó luôn chiếm một cảm tình đặc biệt trong trái tim tôi. 
Gentino bé bỏng yêu quý nhất của tôi …
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Ồ! Thật là khác lạ!
Có phải Thiên Đàng là đây?
 Em chưa được thấy bầu trời
 Đã từ lâu, lâu lắm rồi
 Quoa! Quoa! Quoa
 Em đã có cuộc sống mới. 
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Em cũng có thể  b..a..y.

Nhưng em muốn ở mãi đây
Bên Mẹ yêu dấu.

Em có thể nhìn thật xa

Đến tận cuối chân trời
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Em cũng có thể  b..a..y.
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A! Mẹ đã đến rồi
“Thiên thần” nhỏ của con 
Từ Thiên Đàng con xuống
Chỉ ngỏ lời “chào” Mẹ!
 Con chưa được gần Mẹ 
  (Kể từ tối hôm qua!)
 Con nhớ Mẹ trong mơ
 Nhớ Mẹ mỗi khắc, giờ!
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Mỗi lần nhớ lại chốn xưa
Ôi! Thiên Đàng hỡi, nắng mưa nghẹn ngào!...

Tủi buồn nhấm nỗi thương đau
Lồng kia như chiếc nhà lao lạnh lùng.

-…-
Em từng ở bước “đường cùng”

Ngày đêm chỉ thấy bụi tung mịt mù
Trên em, chim chóc thét gào

Dưới em, phân rác hư hao dẫy đầy!
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CHỐN CŨ
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Không, không, không! Không phải là em  
Bạn không biết là em rất đẹp sao?
  Dù cho anh ta đến trước
 Em vẫn là chú chim đáng yêu, cao quý nhất!
 
   (Suỵt! Đừng kể lại cho Mirabeau nhé!)

      
       

        
     Đoán xem ai muốn giống em

  N

hưng không ai bô trai bằng em đâu nhé...?
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N
hìn đàn chó, em thích rỉa lông

N
hưng em sẽ kiên nhẫn và đợi chờ.

 
Em thích bộ lông dài của chúng

 
T

hật đáng yêu! D
ù chúng chỉ đang ...

                                            N
ằm đó nghỉ!

      
       

        
     Đoán xem ai muốn giống em

  N

hưng không ai bô trai bằng em đâu nhé...?
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Bạn thấy bằng chứng chưa?
Là em rất được cưng yêu!
 Từ loài chim đến loài người
 Em là “trung tâm của cuộc đời”!
     Ha ha!

 (Có tin không? Hãy thử xem…!)
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Quan tâm làm chi đến hắn và Mirabeau
Con đây nè, Mẹ làm như không biết
Nếu con là Mẹ, con sẽ đặt chúng xuống 
Và đến với con liền ... ngay tức khắc!
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Đó, đó có cái lông ở đó
Làm con khó chịu vì quá cứng
Con thật mê bàn tay vuốt ve của Mẹ
Cảm ơn Mẹ đã chăm sóc, yêu thương. 
Nếu có Thiên Đàng trên cao
Xin Thượng Đế cho con được bên Người, Mẹ yêu!



104

Kadula
Kadula có màu đỏ tươi rực rỡ, đầy tình thương,  
nhạy cảm và trung thành! Tôi thương cô nàng này  
rất nhiều bởi tấm lòng cũng như vẻ đẹp mỹ miều  
của nó.

Cô nàng cũng từng tuyệt vọng bởi cuộc chia tay bất 
ngờ! Cô nàng từng ở cùng một chàng chim màu đỏ, 
rồi anh chàng bị bán đi, để lại nó một mình và buồn bã.

Nhưng nó cũng cố hòa nhập khi sống ở nhà tôi. Sau 
một thời gian, nó đã bình phục và tỏ ra rất vui sướng.



105

Kadula
Lần đầu tiên ngồi trong xe của tôi để đi về nhà, nó có 
vẻ tự làm cho mình vui và hót “la la la la” suốt quãng 
đường về nhà.

Tuy vậy, cũng phải một thời gian lâu sau nó mới vui vẻ 
được như bình thường.

Tôi ước gì tất cả chúng ta có thể hiểu được những loài 
khác như loài chim, và cư xử với chúng như cư xử với 
chính mình... Chúng vô cùng nhạy cảm trong các mối 
liên hệ tình cảm, và bầu không khí xung quanh chúng ở.

Tình thân ái và tình bạn có nhiều ý nghĩa với chúng,  
có khi là cả cuộc đời chúng, lòng trung thành của 
chúng thật tuyệt vời! Chúng cũng phải chịu đựng  
sự mất mát và nỗi buồn nhiều như chúng ta vậy.

Những ai nuôi chim nên biết về cảm nhận của chim,  
và hãy tôn trọng phẩm cách và tình yêu của chúng.
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Đây là em của “trước kia”
Trông còn thảm não hơn nhiều.
   Giờ đây em đã khá rồi
   Và cảm thấy mỗi ngày tốt hơn. 

“Trước kia”

   (Chẳng bao lâu)

 “Sau này”
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Đời sống ngày mai sẽ tốt hơn 
Em không ngờ mình gắng gượng được
Nơi đây em có tình yêu và bằng hữu
Giúp em thoát khỏi những nỗi cô đơn!
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Xin tạ ơn Chúa!

 Ngài đầy lòng khoan dung.

  Ngài nghe lời con khẩn cầu

   Con mãi mãi yêu thương Ngài!

Người bạn mới này yêu chim lắm
Làm đủ mọi cách để chúng em vui
Người xây đủ loại trong vườn
Cho chúng em cảm giác như ở Thiên Đàng
Người cho thức ăn ngon và thật nhiều đồ chơi
Cùng mái nhà thiên nhiên để chúng em thưởng ngoạn



109

Và dĩ nhiên em khá hơn xưa
Như bạn thấy đấy, em đã bình phục!
Nhờ có tình yêu và sự chăm sóc
Điều này thật hiếm thấy ở trần gian
Em thật biết ơn, em chỉ biết nói thế!
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Em thích anh chàng này, anh ta thật dễ thương
Lúc nào cũng rạng rỡ và ríu rít
Luôn vui đùa, nhảy múa, hát ca 
Trong mắt em, anh đẹp lạ thường
(Em nghĩ anh ta đang cố để làm vui … ai đó! )
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Hãy nói em nghe Sunny, có phải là em? 
Em cũng thương anh thật... thật nhiều
Chỉ sau – anh biết – Thượng Đế của chúng ta.
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Và em thật sự 
Yêu Mẹ lắm
Dù không còn ai hiện hữu trên đời này,
Ngài sẽ vẫn mãi mãi bên em!
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Tên của Luguna được đặt như thế vì lông cô nàng có màu 
nước biển đẹp sâu thẳm huyền bí.

Cô nàng chẳng có gì là kỳ bí. Nó chơi với mọi người  
(không phải tất cả), nói cười huyên thuyên, như quyển 
sách mở rộng. Khi nó không hài lòng, quý vị không thể 
đặt nó trên tay của mình. Nhưng những lúc vui, nó nằm 
ngửa dưới đáy lồng, chơi với đuôi của mình và hót ca  
suốt ngày! Và nó nhận ra ai là ai!

Cô nàng trò chuyện trịnh trọng, giọng giống như người 
(học từ ti-vi). Thỉnh thoảng nó nói như là:  “Ô kê,  
xong chưa, tôi không thích bạn đâu, bạn khỏe không,  
tôi thương bạn, Laguna, Laguna... bạn đi đâu vậy,” v.v...

Cô nàng tự làm cho mình thật vui và không gây rắc rối. 
Trừ khi là ở trên đỉnh của chiếc lồng, thì lúc đó nó không 
còn muốn xuống nữa!

Laguna
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Nó sẽ dùng mỏ để đẩy mọi thứ ra (ngay cả quý vị) rồi chạy 
vòng vòng chơi đuổi vịt với quý vị; chỉ có thức ăn mới,  
đủ màu sắc mới có thể hấp dẫn cô nàng quay lại được,  
sau một hồi lâu ra dáng làm cao.

Nó rất thương yêu và kính trọng tôi; nó còn nói với con chim 
khác rằng tôi là một người bạn rất đặc biệt, rất đáng được 
sùng kính!

Nó cũng thích rúc vào tay tôi, nằm ngửa ra để tôi gãi bụng 
cho nó. Nó có thể ăn hết chiếc lồng bằng kim loại cỡ nhỏ như 
đồ quý vị dùng để nướng BBQ. Nó có thể quấn chặt song 
chắn đó lại thành hình xoắn, rồi móc vào gờ kia của lồng 
trông giống như ổ khóa, cần phải dùng đến chiếc kềm để mở 
cửa cho nó ra ăn, và lau chùi. Những dây kim loại này đủ 
to để quý vị biết rằng đó không phải là đồ dễ cắt, ngay cả khi 
mình dùng đồ cắt bằng kim loại. Nhưng nó có thể dùng mỏ 
để bẻ gãy!!!

May là nó thân thiện với con người và những thú nuôi khác! 
Nó thích các loại hạt dẻ, và ghiền dưa, táo và xoài. Nó nhai 
gỗ cũng như quý vị nhai bánh mì. Một cái hàm thật khoẻ,  
và một cá tính mạnh mẽ.

Nhưng tôi yêu quý nó và nó yêu tôi.
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Chào chiếc cổng to màu lục
Mà em thường không thích!
 Ngươi không thể nào chia cách
 Em và Người em thương 
 Em sẽ trèo núi lội sông
 Để được gần Người em yêu!
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Nếu chúng ta ở bên nhau

Con không sợ mưa giông, sấm sét

 Con có Thượng Đế ở trên

 Và nơi đây… con có Mẹ.
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Mẹ cũng nhớ con
 Mẹ cũng thương con
  Mẹ sẽ ở ngay đây
   Mẹ không đi đâu cả!
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Ồ! Có thể là xa chút xíu
Như ở đây, ở quanh góc này
 Để được nghe cây lá thầm thì
 Về tình yêu chân thật hàng ngày
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Chúng ta bày tỏ bằng nụ hôn…!

Tình yêu là tất cả những gì chúng ta cần
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Vật buồn cười này con chẳng thích!
Sao nó che mắt Mẹ
Con muốn thấy tình thương của Mẹ
Con muốn thấy ánh hào quang của Mẹ…
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B
ạn có thật sự biết em là ai?
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M
ột chúng sinh xuất thân từ Á

nh S
áng
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Và bạn có biết bạn là ai?
Từ dải ngân hà xa xôi...
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Tất cả chúng ta cùng đến từ một nơi
Đó là Tình thương, Gia trì, Ân điển!
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(Gửi nhà thông linh - loài vật:)
Bạn có biết Ngài là ai không?
Ngài là “

 

Tình thương tái sinh.”
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Một chú két đuôi dài Lai, tính khí nó cũng “Lai”. Đôi khi nó dịu 
dàng, đôi khi nó bạo lực. Nhưng trong sâu thẳm Libra là một  
“chàng trai tốt.”

Tôi đặt tên Libra để “cân bằng” anh ta.

Khi nó mới về, cũng hơi lớn tuổi để bán, nhưng nó hòa nhập tốt. 
Chàng hôn tôi lần đầu tiên ở nhà (!!!)

Libra thích làm thân với tất cả, nhưng nó mạnh bạo quá, làm mấy 
con chim khác phải tránh xa.

Chỉ có Sunny là ở lại. Vốn có bản chất tốt, vui vẻ thân thiện với  
mọi người, Sunny sống hòa đồng với tất cả. Lấy dĩ hòa vi quý.

Libra
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Vì thế đôi bạn thân nhau rất mau. Libra yêu quí Sunny  
và nhờ vậy làm cho cả bầy được ổn định thật nhanh.

Dù có tính cách mạnh bạo, nhưng Libra có lòng tốt, dễ xúc 
động và nhạy cảm.

Có một ngày tôi phải đi, không biết khi nào mới trở lại,  
cũng không biết khi nào có thể đem chúng theo tôi. Thậm chí 
cũng không chắc là tôi sẽ ở đâu. Cho nên tôi đến từng con nói 
lời từ giã với nước mắt lưng tròng. Tôi nói với chúng rằng tôi 
rất đau buồn vì phải ra đi một cách bất ngờ như thế này.

Libra, bình thường không biểu lộ tình cảm, bất ngờ chụp lấy 
tôi ngay cả trước khi tôi đụng đến lồng của nó và nghiêng đầu 
vào cánh tay tôi khi tôi đến gần nó, “hôn hôn” tôi nhẹ nhàng, 
dụi đầu vào lòng tôi, rồi nhìn vào mắt tôi và “nói” tốt, sẽ tốt 
mà. Con thương Ngài. Con sẽ nhớ Ngài. Xin đừng lo, vì Ngài 
sẽ còn gặp chúng con nữa mà.

Thế là, nó làm tôi khóc như một em bé! Tôi đã cảm nhận rất 
nhiều tình thương từ một vóc dáng bé nhỏ nhưng cứng cỏi 
của một sinh vật phi thường!

Tôi cảm ơn Thượng Ðế đã cho một sáng tạo kỳ diệu và cảm 
thấy được đặc ân để hiểu một chúng sinh không phải là con 
người, nhưng thật tuyệt vời từ trong lẫn ngoài.

Nếu quý vị có thú cưng trong nhà, thử “lắng nghe”; chúng sẽ 
dẫn quý vị vào thế giới của chúng, một thế giới được bảo vệ bí 
mật từ lúc khai thiên!
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Chào thế giới! Ở đây vui quá
Em chẳng có gì để mất, để lo
Em đến một mình từ phương xa
Đây là bài học tốt cho em xả bỏ.
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Em yêu Ngài vì Ngài chân thật
Tình thương Ngài luôn vô điều kiện.

Em được tự do và tràn đầy hạnh phúc
Và em thích sống giữa những vườn cây
Như Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề.
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Em có thức ăn ngon, nhiều đồ chơi và tình thương

Nhiều thời gian và các trò vui

Nếu Niết Bàn nghĩa là không đòi hỏi

Thì nó đây rồi bên cạnh em.
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Kính dâng Thiên Đàng lời cảm tạ

Cho đời sống nhỏ hoa gấm tuyệt vời

Làm thú cưng và vui sướng thảnh thơi

Suốt ngày, suốt đêm, hòa trong ân sủng!
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Và cám ơn người Mẹ dễ thương này
Trong tim em Ngài đời đời ngự trị
Dang “tay” mời một mối tình tri k ỷ
Người ơi, con là của Ngài xin nhớ giữ! 
   Chip! Chip!
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Khoảnh khắc lặng yên suy niệm về Thượng Ðế 
Trái tim con chưa từng thiếu tình thương của Ngài
Con thiền định trong ân điển của Ngài 
Mãi mãi ban rải đến muôn loài chúng sinh
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Lumino
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Tôi không biết có chú chim nào nhiều màu hơn là Lumino, 
một giống Rosella ở miền Ðông, nó đáng yêu biết bao.

Khi Lumino hát, Thiên Đàng cũng vui theo. Nó đã tạo ra 
nhiều âm điệu tuyệt vời hợp với dáng hình rực rỡ của nó! 
Lumino là một nhạc sĩ khác thường, một chúng sinh bé nhỏ 
nhưng thật linh động và đầy sức sống.

Nó cũng là một kẻ cô đơn, mắc cỡ và dè dặt. Có lẽ các nghệ 
sĩ ít nhiều đều có phẩm chất này. Quý vị cũng sẽ cảm nhận 
được tình thương của nó, khi nó biết rõ quý vị.

Không phải ai nó cũng thương; nó có cách lựa chọn riêng, 
giữ sự lựa chọn đó và biểu lộ lòng yêu mến của nó một cách 
thầm lặng nhưng dễ thương. Cho nên lần đầu khi nó đậu 
trên vai tôi, và để cho tôi mang ra khỏi “phòng” của nó, có 
một cảm giác tê mê trên làn da!

Không cách gì mà quý vị có thể quên được cái cảm giác tình 
thương và hòa hợp này. Tôi rất thương nó, không lời nào có 
thể diễn tả. Và tình thương của nó cũng không thể so sánh 
hay đo lường. Làm sao trong một dáng điệu mảnh mai lại 
chứa quá nhiều sự huy hoàng đến thế!

Ta sẽ mãi mãi yêu thương con, món quà quý giá của đời ta, 
Lumino yêu dấu nhất. Tình yêu của con đã làm cho ta xúc 
động đến rơi lệ.

Và có lẽ đối với bất cứ ai có diễm phúc gặp nó một lần.

Lumino
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Con muốn gửi lời chào,

       Con yêu Ngài thật nhiều.
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Con không đói

Không lo âu

 Cảm ơn cảnh đẹp quanh đây

 Nơi con đang khôn lớn.
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Phần quan trọng nhất trong những tấm ảnh này
Là “con và Ngài”
 Còn lại?
 À, không có gì đáng nói!
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Tất cả những cành cây
Con không có mổ đâu!
Ai mách với Ngài thế? 
 Con chỉ xét thử thôi
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Người chụp ảnh này

Muốn con khoe hết màu

Nào đây nè.

Được chứ!
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Con nói gặp lại

   Chứ không từ biệt

     Ngài ở mãi

       Trong trái tim của con

         Chúng ta sống bên nhau 

           Ðến muôn đời!
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Luvy, tên thể hiện cho tính ôn hoà, dịu dàng, nhân hậu của nó.

Luvy hoàn toàn đến với quý vị, và làm cho quý vị cảm giác 
như quý vị là điểm trọng tâm trong toàn cuộc đời của nó.  
Nó nói một cách rõ ràng và dịu dàng, bằng một giọng trầm 
trong thanh quản rất hay.

Mặc dầu Luvy rất thương Brighty, nhưng tôi vẫn là người 
ưu tiên nhất; nó bày tỏ một cách tài tình! Không bao giờ than 
phiền, luôn luôn chịu đựng một cách sáng suốt, vui vẻ với một 
tinh thần lạc quan, vì thế nó đã giúp Brighty phục hồi sự suy 
nhược, và mang đến cho tôi một ngày thật tươi vui. Sự hết 
lòng thương yêu của nó đủ làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ 
và ấm lòng hẳn lên.

Luvy xuống từ một cảnh giới tâm thức cao. Nó mang theo 
mình món quà tình thương vô điều kiện vào thế giới con người. 

Luvy
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Hành tinh của chúng ta thật may mắn có những chúng sinh 
đặc biệt đến cư ngụ, thế giới chúng ta sáng ngời với cái đẹp  
và lòng thương yêu chân thật của các sinh vật này.

Lúc nào Luvy cũng nói với tôi rằng “Con thương Ngài.”  
Và hôn tôi để bày tỏ sự vui mừng và biết ơn dù chỉ là một chút 
động tác dễ thương hay một chút thức ăn. Dĩ nhiên là nó thích 
ăn đậu phộng.

Một ngày nọ trong lúc ở trên mái nhà, không biết làm sao 
Luvy rơi xuống sàn nhà, và bị một bức màn ngăn lại, nó không 
ra được. Nhưng nó ở đó và tự nói với chính mình như để giữ 
bình tĩnh trong khi gió cứ mãi thổi bức màn va vào đầu của nó, 
cho tới khi tôi nghe được và tìm thấy nó!

Sau đó Luvy cố sức bám vào tay tôi, và nói liên tục:  
“Con thương Ngài, con thương Ngài, con thương Ngài”…

Tôi ôm Luvy vào lòng và vuốt ve nó, nó trở nên yên lặng  
và thoáng chốc đã đi vào trong mơ.

Sự dịu dàng đáng yêu của Luvy đã để lại một ấn tượng  
tình thương sâu sắc cho những ai biết nó. Thượng Ðế gia trì 
cho Luvy.

Tôi không thể bắt đầu ra sao để diễn tả Luvy có ý nghĩa  
với tôi nhiều như thế nào và tôi thương con vật kỳ diệu này 
bao nhiêu!
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Bạn xem này
Em cười thật tươi và “ăn ảnh”!
Nếu bạn thích dáng điệu này.
Hãy làm ảnh em linh hoạt và tươi sáng lên.
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“Bởi em biết hát, giọng lớn và trong
Em đến giúp vui thế giới đẹp hồng
Nếu bạn gặp phải điều chi phiền muộn
Em hát đưa bạn cùng mây thong dong!
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Chúng ta chào nhau, không nói lời từ biệt
Vì chúng ta là Ánh Sáng Bất Diệt
Dù một mai đây thể xác không còn
Bản Lai Diện Mục vẫn mãi trường tồn.
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Mei Mei – Tiếng Trung Hoa, có nghĩa là em gái đẹp, danh xưng 
cho vẻ dịu dàng khả ái của nàng. Nàng chim này, cùng với Ping 
Ping là thành viên mới của gia đình.

Cũng như Prima and Amigo, chúng được đưa ra nơi hoang dã 
trong cái lồng bên ngoài trời chỉ vì mục đích sinh sản.

Tôi nhận chúng vào trong gia đình bởi vì chúng tôi có duyên 
trong quá khứ.

Chúng có những từ mật mã để nhận nhau. Mei Mei là  
“nàng chim thông minh”, tôi đã dùng mật mã đó để thuần  
hóa cô nàng, và cô nàng dễ chấp nhận và vui sướng hơn.
 

Mei Mei
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Nói cho cô nàng hay cô nàng là “nàng chim thông minh” thì 
quý vị sẽ thấy nó phấn khởi hẳn lên, biểu lộ sự vui thích và sẵn 
sàng bay sà vào quý vị, hay tự giác trở vào lồng. 

Nhưng phải cần một thời gian khá lâu cặp chim này mới được 
thuần hóa, bởi vì lúc đầu chúng đã quen sống nơi “hoang dã.” 
Chúng sợ con người đến nỗi chúng tôi không thể nào đến gần 
được; chúng sẽ hoảng sợ hoặc cắn nếu chúng tôi đến quá gần.

Bây giờ chúng không còn cắn ai nữa! Chúng không màng để ý 
nếu tôi ra vào ban đêm để kiểm tra nhiệt độ phòng của chúng.

Cô nàng là một quan sát viên rất tinh khôn và không có gì qua 
được cặp mắt nhanh nhẹn của nó. Cho nên nó biết ai là người 
quen và ai không quen, ai là người có thể tin cậy và ai phải 
tránh xa. Quý vị có thể cảm nhận đôi mắt quan sát của nó từ 
phía sau hay từ một góc xa của phòng. Nhưng không phải là 
một cảm giác khó chịu, không có gì là xâm phạm cả.

Và qua tính trầm tĩnh ấy, nó phát ra tình thương, tình cảm  
của mình vào trong bầu không khí. Và quý vị cảm nhận được 
sự cảm kích của nó về sự săn sóc và sự chân thành của quý vị.  
(Nếu quý vị có!) 
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Em thích ngoài trời, không khí trong
Gió vờn mái tóc mượt như nhung
Trèo cây là chuyện em ưa thích
Cất tiếng ca vui trong nắng hồng.
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Em nào e sợ độ cao 
Bạn ơi có thấy em treo ngược mình 
Em yêu nắng ấm trời xanh 
Giúp em gợi nhớ thiện lành Bản Lai.
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Em thích nước nên em thích tắm
Ngâm mình trong làn nước mát êm
“Sạch sẽ là gần bên Thượng Đế”:
Đã nhớ thương Ngài vẫn nhớ thêm
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Mirabeau
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Chú chim đầu tiên của tôi kể từ khi tôi “trưởng thành.” 
Trước kia khi còn bé tôi có một con chim nhỏ màu đen, 
đó là một con chim hoang bị bắt và tặng cho tôi khi chưa 
được thuần hóa, nên tôi không muốn nhốt nó trong lồng 
và đã thả nó bay đi.

Ban đầu nó được đặt tên là Mirabele, người chủ cũ nói  
nó là một con chim mái – nhưng sau này thử nghiệm 
DNA cho biết nó mang giống đực – vì vậy tôi đã đổi tên 
nó thành Mirabeau. 

Điều này cũng không sao. Nó dễ thương như một tiểu 
thư và trung thành như một chú chó. Cho dù sau này có 
nhiều chú chim đến, nhưng tình cảm nó dành cho tôi vẫn 
như thuở ban đầu. Hay thậm chí còn nhiều hơn!

Bất cứ lần nào tôi bước vào, dù trễ cách mấy, nó luôn 
chạy tới cửa để được tôi âu yếm, vuốt ve.
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Lúc gặp tôi nó còn nhỏ xíu, nó là chú chim “chính 
thức” đầu tiên mà tôi chọn. Hay cũng có thể là nó đã 
chọn tôi.

Tôi vừa bước vào là nó đã chào đón và âu yếm tôi 
ngay lập tức. Sau đó nó nằm im trên bàn như là đang 
ngủ vậy. Tôi cảm thấy chúng tôi đã rất cảm thông 
nhau, nhưng đầu óc tôi vẫn còn lưỡng lự xem có nên 
tự ràng buộc mình với trách nhiệm này hay không.

Tôi hỏi nó nửa đùa nửa thật rằng: “Cưng đã sẵn 
sàng về nhà chưa?” Và trước sự ngạc nhiên của mọi 
người, trong tiếng trò chuyện giữa con người, chim 
chóc, các chú chó và thú cưng đủ loại, chú chim nhỏ 
đang ngủ bỗng đứng phắt dậy đi thẳng tới chỗ tôi 
giữa đám đông, bước lên tay tôi, ngả 
đầu vào lòng tôi, nhìn tôi một cách 
trìu mến và có ý khẳng định “sẵn 
sàng” trước mặt mọi người.

Thế là tôi “phải” đem nó về nhà! Và từ 
đó chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau 
cho đến nay. 
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Đôi khi chúng tôi cũng đã có “lời qua tiếng lại”, 
nhưng không có gì đáng kể! Chỉ đôi khi nó cắn dây 
điện làm ngưng chương trình Tivi của tôi (như 
thể, Tivi không phải lúc nào cũng tốt đâu nhé!) 
Hay là nó phá hỏng đồ nội thất của tôi (Được rồi, 
buông bỏ thì tốt hơn!) Hay là anh chàng ăn mất 
cái nút áo sơ-mi của tôi (Đạo sĩ cần chi quần áo.) 
Tôi phải canh chừng anh chàng; nếu để một mình, 
cái gì trong nhà cũng có thể trở thành “mục tiêu 
phá hủy” của chàng ta; anh chàng chẳng thích 
nhai những món đồ chơi lắm mà chỉ thích nhai 
những gì bị cấm!

Một ngày kia, vào lúc chúng tôi đang bận, nó bay 
lên trần nhà tại khung cửa chính ra vào, nhai ngấu 
nghiến những sợi dây cáp điều chỉnh mái hiên và 
cứ ngồi đó giữa đống dây nhợ ngổn ngang, chờ tôi 
đến mang xuống (và la rầy là cái chắc!)

Ngoại trừ trò khôi hài phiền toái của nó, tôi luôn 
hôn và chúc nó ngủ ngon, vì tình thương của nó 
đáng giá hơn tất cả vật sở hữu trên thế gian này.
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Đoán thử xem chú chim nào tôi thích nhất?
À, chú ở giữa, và tất cả các chú còn lại.
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Em sẽ mở nó ra
Ai cần chi cổng nhà.
Mẹ đi vắng và về muộn,
Nên Mẹ con phải cách xa! 
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Tự hỏi vì đâu lạc xuống đây
Nhưng em yêu mến các bạn này
Mỗi loài một sắc và lớn nhỏ
Hòa thuận bên nhau trong một bầy!



170



171

Chào anh bạn Nhà, em cao hơn bạn đấy!
Bạn nghĩ có thể chứa nổi em sao, không đâu!
Em không phải là thân xác này,
Em đồng nhất thể với vũ trụ bao la!
Em và bạn
Đôi khi chúng ta quên mất điều này.
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Em biết bạn thích em, Mirabeau
Nhưng em có lớn quá so với bạn không?

Ồ, điều này tùy vào cách bạn sống
Vạn vật trên Địa Cầu đều tương đối!
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Chân tính vĩ đại ngự bên trong
Vô tận, vô diệt, vô sanh, mãi trường tồn.
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Điều bí mật này của vũ trụ
Không phải ai cũng hiểu được.
Em nghĩ thế!
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Em là chú chim đang mơ
Hay trong mơ em là chim!
 Đời có là ảo mộng
 Vẫn đẹp như Thiên Đàng!
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Ở một mình không hề chi
Ta có thể thả hồn về cõi “vô vi”
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Nhưng em cũng thích sống
Trong gia đình thánh thiện của em.
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Và dĩ nhiên

   Em yêu Mẹ nhất.
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Muni
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Một trong những nữ hoàng được yêu mến nhất của 
thành Bavaria, thật ra nó lại là giống đực.

Thật đáng yêu, thật đáng yêu! Quý vị có thể làm bất cứ 
điều mình muốn cùng với nó như: quay nó “từ trong ra 
ngoài,” từ trên xuống dưới, nó đều thích cả. Nó thích 
được gãi nhẹ lên bụng.

Dù quý vị làm gì, nó cũng sẽ đồng ý và luôn nói: “Đúng. 
Đúng. Đúng!”

Nó đi đến cửa “chung cư” của mình, chờ bế ra nếu tôi ở 
gần đó. Hai chú chim này rất thương mến nhau, luôn tỏ 
ra yêu thương, chải chuốt cho nhau, không thể tách rời 
nhau. Ừ nhỉ, đúng rồi: chúng là anh em mà!

Nhưng chúng lại giống như cặp sanh đôi vậy; quý vị chỉ 
có thể nhận thấy sự khác biệt ở chỗ là Nova (con chim kia) 
có lông màu xanh hơn phía sau vai nó.

Muni có nhiều tình cảm lắm, quý vị sẽ thích chơi với nó 
suốt ngày!

Muni
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Em không phải là nữ hoàng nơi đây.
Danh hiệu đó làm em thấy “Dị k ỳ”.
Bảo đảm 100% em là đấng nam nhi
Chẳng qua em quá nhỏ để chứng tỏ điều ni!
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Chúng em tựa song sinh nhưng lại rất khác nhau
N

ữ hoàng thật sự là cô nàng ở phía sau.
N

àng ngọt ngào và không kênh kiệu!
V

ì hoàng gia thật sự là linh hồn tối cao.
Chúng ta từ đó đi và sẽ sớm trở về,
Vượt trên cả trời, trăng, sao.
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A ha! Em thích nằm đây suốt đêm ngày.
Miễn là Mẹ giữ chặt bàn tay,
Điều chi quý nhất trên đời nhỉ?
Tình thương của Mẹ, ai nấy hay! 
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Ồ! Cứ xoay vòng em xuống lên
Miễn là có Mẹ ở kế bên

  Cứ thế Thiên Đàng ta ngắm mãi
  Cảm nhận tình thương Mẹ vững bền.
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Nova
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Nova, tôi chỉ muốn nói là tôi thương em nhiều lắm, 
và em biết đó là sự thật. Thượng Đế gia ân cho em!

 Nữ hoàng xinh đẹp thương yêu ơi
 Thánh ái tim em tự cõi trời
 Thế giới nơi đây nào có xứng
 Vị chăng em đến vì thương đời.
 
 Nhân loại hôm nay được gia ân
 Thượng Đế ban cho phước bội phần
 Em tặng trần gian muôn vẻ đẹp
 Nếu vắng em rồi buồn thế nhân.

 Còn sống ta còn thương mãi em
 Tình này ta giữ mãi trong tim.
 Vượt chốn hồng trần bao huyễn mộng
 Tri kỷ đôi mình son sắt thêm.Nova
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Con chẳng hờn ai chẳng dỗi ai
Mẹ yêu con như yêu Muni
Nhưng hắn là trai con là gái
Nói với con rằng Mẹ thích ai?
   (Chỉ đùa thôi!)
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Thú vị biết bao khi nhìn thấy
Trần thế xoay vần cuộc “đảo điên”
Nhưng con thích đứng nơi này đấy
Càng cao, càng tỏ trời vô biên.
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Và...nhờ thế con thấy Ngài thật gần
Và...nhờ thế con nhận rõ Thiên Ân
Trần thế đẹp vì ta bên nhau.
Xin cảm ơn Thượng Đế nhiệm mầu.
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Con và Muni
Yêu Mẹ cực k ỳ
Nghĩ về Mẹ
Suốt đêm ngày.
Chúng con yêu Mẹ!
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Cùng với Mei Mei, cả hai được đưa vào nơi 
hoang dã nhưng được đặt trong chiếc lồng 
nhỏ. Dĩ nhiên chỉ vì chúng đến mùa sinh sản. 
Tuy nhiên, chúng cũng chẳng ngại chia cách 
nếu điều đó có lợi. Vậy nên tôi đã lấy cả hai.

Mật danh của anh chàng là “Chàng Chim 
Đẹp Trai” vì anh ta hãnh diện cho vẻ lộng lẫy 
của mình. Ai mà chẳng thế chứ? Tôi dùng 

Ping Ping
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Ping Ping

mật danh này để huấn luyện anh ta. Thế là anh ta 
sẽ đậu lên tay và để tôi thuần hóa.

Nhưng để được vậy, cần có thật nhiều kiên nhẫn, 
thời gian và cả tình thương nữa. Nhất là khi cả hai 
đều đã từng sống nơi hoang dã. Nếu quý vị không 
“tiếp xúc” với chúng dù chỉ trong thời gian ngắn 
do không có thời gian, chúng sẽ trở lại tình trạng 
vô thuần hóa như trước.

Nhưng cũng không hề chi, trong nhà tôi, mỗi chú 
chim đều được tự do chọn lựa sự thân mật giữa 
chúng tôi. Vậy cũng tốt, chỉ cần vui hưởng sự hiện 
diện của nhau, và những nhu cầu của chúng được 
chăm sóc. Dù sao chăng nữa chúng cũng được gần 
gũi bên nhau. Chúng tôi đều thương yêu và tin 
tưởng nhau như một gia đình. Cả hai đều đồng ý 
vậy. Tôi cũng vậy. 

Điều quan trọng nhất là chúng tôi đều rất vui vẻ. 
Thật sự là như vậy!
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Thượng Đế là chứng nhân
Nơi đây em đẹp nhất 
 Ngài sinh em đẹp thật
 Để tô điểm thế gian

Em đang làm nhiệm vụ cao quý
Chỉ ...SỐNG! 
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Tạ ơn Thiên Đàng chúng em thật may mắn
Mỗi ngày được sống bên nhau
Trong tổ ấm dễ thương và tình yêu ngọt ngào
Xin cám ơn Mẹ biết bao
Đã che chở và thương yêu
Chúng em thương nhau
Và thương Mẹ thật nhiều.
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Em thích bay quanh những ngọn cây cao
Thấy tâm hồn như bầu trời rộng mở
Chẳng có gì chứa hết linh hồn em
Vì trong em có cả Thiên Đàng ngự trị!
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Quang cảnh thật yêu kiều, như bạn vậy, Mei Mei
Đấng CHA lành dựng nên vẻ đẹp
Còn MẸ hiền tô thắm tình yêu
Là Thiên Đàng hiện hữu quanh đây!
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Cô nàng đã đến với tôi khi còn “bé thơ”. 
Một thú y về chim đã khuyên tôi đưa nó về 
nhà. Và tôi đã làm thế. 

Tôi đã chăm chút từng muỗng cho tới khi 
nó tự ăn được. Nó thích được gãi đầu từ 
khi mới về nhà, ngay cả bây giờ cũng vậy. 
Cho dù trễ cách mấy, khi tôi vào (để kiểm tra 
nhiệt độ trong phòng những chú chim, bảo 
đảm mát mẻ hay ấm áp cho chúng vào ban 
đêm,) cô nàng lúc nào cũng lại gần tôi và cúi 
đầu xuống chào.

Prajna
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 Tôi thường hát khẽ trước khi và lúc vào phòng chúng 
với một chiếc đèn pin nhỏ chiếu sáng trên mặt tôi, để 
chúng khỏi bị giật mình. Và nó cũng hát theo tôi.

Hay cô nàng sẽ nói, “Yoo hoo”, vì đôi khi tôi cũng 
làm vậy. Và rồi cô nàng tắc lưỡi cũng như cách tôi 
làm, rồi tiến tới gần đưa đầu “cưng cưng.”

Cô nàng thật đáng yêu và giữ cho Mirabeau im lặng. 
Trước kia khi Mirabeau ở một mình, anh chàng hay 
kêu thét và lớn tiếng. Bây giờ nó hạnh phúc hơn với 
cô bạn. Chúng sống rất hòa thuận. 

Cô nàng nói tiếng y như tôi vậy – đôi khi gạt những 
người phụ giúp cứ tưởng tôi ở gần đó! Nếu tôi bảo 
người phụ tá làm gì đó, và không ai trả lời, nó sẽ nói 
“Dạ Sư Phụ” – giùm cho họ!

Nó có thể gọi một cách chính xác tên bất kỳ chú 
chó nào. Chẳng hạn như “Benny, im lặng!” hay là 
“Hermit, không được!” v.v... lúc những chú chó gây 
ồn ào! Và dĩ nhiên là “con yêu Mẹ” khi nàng thích 
làm như tôi đang ở gần đâu đó (với hạt đậu phộng!)
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Con là con gái lớn: lớn trong tình thương Thượng Đế
Ai mà cần ăn đút nữa cơ chứ!?
(Làm như thể con còn bé lắm!)
Ôi lòng Mẹ! Cùng nỗi lo âu! 
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Hoa và em

    Ai đẹp hơn ai?

        Thật khó bỏ qua

            Thắc mắc này.

Thượng Đế phải là thông thái lắm

Sáng tạo đôi ta đẹp tuyệt vời.
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Và Ngài cũng đã tạo ra Mẹ
Để yêu thương và chăm sóc loài chim
Con không biết từ hành tinh nào Mẹ đến
Nhưng sẽ làm gì nếu vắng Mẹ trong tim!
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Em nhìn xung quanh 
Nơi nào cũng đẹp và đáng yêu.

Cảm ơn Trời và Thượng Đế trên cao 
Đã chăm sóc và thương yêu dạt dào.
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Trên mảnh đất trần gian mộng mị
Đầy ảo tưởng và biến động
Tình thương Thượng Đế sẽ soi sáng cho con...
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Và con yêu cuộc sống
Vì có Mẹ!
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Vẫn cứ thế mùa đông hay mùa hạ
  Vì ở nhà nên ấm mãi không thôi. H

ọ bảo em đến từ Phi châu
(Không đâu! Từ “N

gôi N
hà của Đ

Ứ
C TỪ

 PH
Ụ

”)
 

 
        – Thầy em bảo thế cơ! –
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Và em tin Ngài!
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Prima
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Cô nàng thật xinh đẹp.
Cô nàng là...Prima.
Và cô thích đứng trên cao.

 Bạn không thể mua chuộc
 Bạn không thể mê hoặc 
 Trừ khi bạn có màu da sậm
 Ít ra cũng là tóc màu sậm
 Và phái nam
 Một đấng nam nhi. 

Không gì có thể làm nó thay đổi. Đó là tính cách của nó. Và tôi 
cũng chấp nhận điều này, không sao cả. Chúng tôi là bạn. Nó 
thích được tôi đặt trên vai khi đi đâu đó - một mình – nhưng 
nếu có “ai đó” đồng hành là nó sẽ cắn tai tôi mãi!

Và tiếng của nó to so với vóc dáng nhỏ nhắn của một con chim. 
Quý vị có thể nghe được giọng nó xuyên qua hai lớp cửa sổ 
đóng chặt kín, dù là loại kính cách âm...

Nó sẽ tỏ ra thân thiện nếu nó muốn có một hạt đậu, một miếng 
táo hoặc muốn được đưa đi ra ngoài: nó sẽ đến gần tôi và nói: 
“Prima muốn đi ra ngoài” và lặp lại câu này cho đến khi tôi 
“hiểu” ý của nó hay còn không thì…! (Kêu to, ngậm chốt cửa, 
đá vào lồng v.v…)

Nhưng tôi thương nó nhiều… nhiều… lắm. Tôi thích ôm nó  
và nói rằng bây giờ--Thượng Đế gia trì cho linh hồn của con!
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Em chẳng ngại ở một mình đâu
Nhất là trong khung trời cao rộng
Thượng Đế yêu dấu muốn em được tự do
Giữa những nụ hoa xinh và cây xanh bóng mát.
(-Mẹ em bảo vậy-)
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(A
zure) Đ

ể em nói rõ với bạn
A

nh ấy là của em!...
Và M

ẹ cũng vậy!

N
hưng mình sẽ chung hưởng một T

hiên Đ
àng 

Em cho phép đó, vì bạn là bạn của em!
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Này, Amigo!
Em tuyên bố là tha thứ cho bạn
“Nếu bạn tha thứ cho người có lỗi
Thượng Đế cũng sẽ tha thứ cho bạn...”

Đừng bao giờ lại gần... màu xanh đó nhé!



224

Rainbow là anh chàng “huyền bí” nhất trong 
tất cả các chú chim của tôi. Anh chàng truyền 
đạt nhiều điều làm cho tôi ngạc nhiên và cảm 
kích. Như một “nhà môi giới”, anh chàng chỉ 

cho tôi đôi điều về bầy chim và các tiết lộ 
hữu ích khác.

Nhìn chung thì anh chàng rất 
nhu hòa, không bao giờ đánh 

nhau vì bất kỳ sự khiêu khích nào. 
Nhưng khi anh chàng bực bội 

thì quý vị sẽ biết ngay, 
dù rằng bản tánh anh 

Rainbow
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Rainbow

chàng rất kiên nhẫn và chịu đựng. Anh chàng bảo vệ cô nàng 
Laguna hết mức, hai đứa nó là bạn tốt của nhau. Hai đứa 
chải chuốt cho nhau thật âu yếm, hôn nhau và mớm cho nhau 
ăn (đây là dấu hiệu biểu lộ tình cảm của loài chim.)

Nếu để một mình, anh chàng sẽ mở những ổ khóa (khóa số) 
để sổ lồng và được gần gũi Laguna.

Và chẳng cần biết cái lồng lớn bao nhiêu, anh chàng cũng sẽ 
chỉ dính chặt với cô ta ở một góc nào đó.

Tôi gọi anh chàng là “Lủng Lẳng” bởi vì anh 
chàng thích treo mình lủng lẳng dưới trần 
chiếc lồng bằng cách móc những chiếc móng 
của mình vào những thanh kim loại trên trần, ngay cả 
khi ngủ cũng vậy. Và thậm chí anh chàng còn thuyết 
phục được cô nàng Laguna cũng làm y như vậy khi 
chúng bên nhau. 

Nếu một mình, cô nàng Laguna hiếm khi tự làm vậy. 
Nếu Sunny ở chung với Rainbow, anh chàng Sunny 
cũng sẽ treo mình lủng lẳng trên không trung như 
Rainbow.

Rainbow là một chú chim rất tình cảm, 
nhưng cũng có thể ghen khi ở cùng với 
Laguna. À, tôi nghĩ điều này cũng tương 
tự như trong thế giới của (con) người vậy! 
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       Em thích leo trèo, leo đâu cũng được
       Leo đến Thiên Đàng nếu em có sức.

    -*-

Nơi em đến chúng em là người treo
Chúng em treo vào tình yêu vĩnh cửu.
Treo vào Thượng Đế, điều thiện, điều mỹ 
Vào lòng cao thượng đời đời hằng hữu.
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Chớ hỏi cái điều bất khả thi
Vì ai đến trước sẽ ngồi đây!
Cho dù tôi có thương bạn mấy
Cứ ở đấy chờ đến lúc tôi đi!

Laguna có lẽ sẽ nhường
Còn Rainbow này thích chỗ cao hơn.
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Bạn hỏi rằng tôi đổi ý chưa?
    - Ô! Người quân tử cũng đôi khi!
Làm chuyện tốt thật dễ thương!
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Tấm ảnh này đây chắc giống em!
Loài chim ưa chuộng phẩm chất cao.
Chúng em thích được tôn trọng 
 Và cũng thích tình yêu
Không có thứ này cuộc sống sẽ ra sao?

Thôi em chẳng thích bức ảnh này,
Nên anh chịu khó chụp lại đi.
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Và chúng em yêu những “Bạn Chim”
Sunny có tính thật khôi hài
Khi Mẹ hỏi chàng ta vui không
Anh chàng đáp lại: “Ni Hao?”  Tiếng Trung Hoa: (Khỏe không?)

Khi người khác hỏi, “Khỏe không?”
Chàng ta đáp lại, “Ha ha”!
Thế là tất cả chúng em cười: Quoa, Quoa, Quoa!
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“H
ãy nói gì đi

Rainbow
 yêu quý”!

Đến treo với em
... Nếu bạn thấy chán!
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Đây là tình thương ngọt ngào nhất.
Mẹ làm tất cả để cho em vui.
Và em làm tất cả để Mẹ cười.
 Ha ha hi hi!
Trong vòng tay Mẹ, em là bé tí ti!
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Niềm hạnh phúc, lòng mãn túc
Khiến em hỷ lạc như đang ở Thiên Đàng.
Tạ ơn Thượng Đế đã ban cho con Tình Thương của Mẹ.
Và buổi thiền định tuyệt vời!

Em chẳng mong gì hơn nơi Thượng Đế,
Tâm em ngập tràn lòng biết ơn!
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Một buổi chiều đẹp, tôi bước vào một 
tiệm thú nuôi với Mirabeau trên vai, 
để tìm một “cây đồ chơi” và vài món 
đồ chơi mới cho anh chàng.

Cô bán hàng giới thiệu những món 
hàng tốt nhất trong tiệm cho tôi - 
Một “cây” gỗ cứng, to, chắc với 
chiếc xích đu, vòng và nhiều cành để 
chạy vòng quanh. Tôi đã mua tất cả 
những gì mình cần ở đó và trả tiền. 
Lúc đó, cũng cô bán hàng ấy hỏi có 
phải tôi luôn đem chú chim của mình 
theo mỗi khi đi đâu không, và có 

Sunny
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phải những cái cây và đồ 
chơi mắc tiền này là cho anh 
chàng chim đó không. Tôi trả 
lời “Phải.”

Cô bảo chú chim này thật quá may mắn, và 
hỏi tôi có muốn nhận nuôi chú chim vẹt vàng 
xanh của cô ta không. Lúc đó anh chàng mới 
11 tháng tuổi thôi và tánh tình rất dễ thương 
(Ô, ở cái tuổi nhạy cảm ấy!!!) Cô đã nhận nuôi 
chú từ hồi bé tí. Tôi ngạc nhiên là có người 
muốn “cho” chú chim của mình, và tôi hỏi giá 
bao gồm cả chiếc lồng! (Cái giá thật hợp lý để 
quý vị có thể mua cả hai mới cùng lúc.)

Tôi muốn biết lý do. Cô ta giải thích là thiếu 
thời gian và sự quan tâm tới chú chim. Do đó 
chú chim có dấu hiệu bị căng thẳng, tự nhổ 
lông mình ra, trông không được vui và v.v... 
Và vì thấy tôi chăm sóc Mirabeau thật chu 
đáo nên nghĩ có thể chú chim sẽ được tốt hơn 
nếu ở với tôi.

Vậy là tôi chở cô bán hàng về nhà, trả tiền 
xong, lấy giấy tờ mua bán, và đem chú chim 
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theo cùng. Tôi thấy tội nghiệp cho 
Sunny là vì không ai hỏi ý kiến anh 
chàng và cũng không màng cảm giác 
của anh ta.

Hai tuần sau đó, anh chàng trông 
thật thảm hại, khóc rất nhiều và 
chẳng muốn ăn gì nhiều. Lúc đó tôi 
đã mua cho Sunny một chiếc lồng 
lớn (đặt lại tên cho cuộc đời chú 
thêm phần tươi sáng và vui vẻ, giã 
từ những ngày tháng buồn bã trước 
kia). Nhưng rồi tôi nghĩ có lẽ chiếc 
lồng nhỏ cũ thì quen thuộc hơn với 
anh chàng và làm anh chàng cảm 
thấy giống như ở nhà hơn.

Thế là tôi nhờ nguời trợ tá đi lấy 
chiếc lồng cũ rỉ sét đó, hy vọng sẽ 
làm cho Sunny thấy đỡ hơn, nhưng 
không phải vậy. Anh chàng cứ la hét 
mãi, khóc đòi “Bố ơi! Bố ơi!” Hẳn 
đó là cách anh chàng đã học được để 
gọi “ông chủ” cũ, người chăm sóc 
cho anh chàng nhiều hơn vợ ông ta 
-- Giờ nghĩ lại tôi còn muốn khóc cho 
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những gì chú chim đã 
phải trải qua!

Một ngày nọ, tôi nói với chú sau 
nhiều nỗ lực cố gắng để an ủi chú ta mà 
không thành: “Hãy nín đi! Gia đình đó đã 
không muốn con nữa. Đó là lý do tại sao con 
ở đây.” – Lúc đó, chàng ta đã khóc một cách 
thương tâm, tôi đã rất hối hận, nên cũng khóc 
rất nhiều và xin lỗi hết mực.

“Mẹ xin lỗi, Mẹ xin lỗi, Mẹ không có ý làm 
tổn thương con đâu, Mẹ thương con rất 
nhiều, hãy ở đây. Ở đây ai cũng yêu thương 
con cả, và Mẹ sẽ chăm sóc con cho tới cuối 
đời, với tất cả tình thương và quan tâm mà 
con cần.” Và tôi chạm vào chiếc lồng của nó, 
nói mãi, và rồi chú cũng bình tĩnh lại và cả 
hai chúng tôi ngồi đó trong im lặng, chỉ có 
tình thương chân thật tôi dành cho anh chàng 
truyền từ đáy lòng tôi.

Thế là chú nhanh chóng bình phục, và trở nên 
hăng hái hơn với cuộc sống quanh mình. Nếu 
tôi có hỏi chú sẽ nói “Con thích trái táo.” Anh 
chàng thích xoài hơn, rồi tới chuối thứ nhì.
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Loài chim sẽ dạy cho quý vị về thế 
giới của chúng, lòng trung thành của 
chúng, nhu cầu tình cảm của chúng, 
sự nhạy cảm và cả về tình thương yêu. 
Chúng thật rất đẹp cả bên trong lẫn 
bên ngoài.

Chúng đáng được thương yêu, chăm 
sóc và tôn trọng, cùng sự cảm thông 
nếu như quý vị quan tâm – tôi chưa 
bao giờ phải hối tiếc về bất cứ chú 
chim nào đã mang về. Chúng dâng 
tặng tình thương vô điều kiện, tô điểm 
gương mặt của tôi bằng những nụ 
cười và làm tươi sáng cuộc sống hằng 
ngày của tôi nơi thế gian này.

Chúng bắc nhịp cầu rút ngắn khoảng 
cách giữa nhân loại và những tạo vật 
khác. Tôi chỉ muốn đem hạnh phúc 
lại cho chúng dưới mái nhà của mình, 
như là những thành viên trong gia 
đình vậy.
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Em thích tên em
Sunny chính là em
 Em sống trong Hào Quang của Thượng Đế
 Em cảm thấy thật tươi vui.
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Chúng em trông rất giống nhau
Em với Rainbow hai đứa bé ngoan
Chỉ có Mẹ mới phân biệt được chúng em
Còn người khác có lẽ là khó.
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Để em kiểm tra găng tay của Mẹ thử
Xem những thứ này có đủ tốt không
Em sẽ thật “nhẹ nhàng”
Để không làm đau “ngón tay” của Mẹ.
  Mới hôm qua Mẹ màu xanh
  Hôm nay lại màu đỏ.
  Loại lông gì mà
        lạ thế?
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Xịt con à? Xịt đi con thích lắm
Tắm vào mùa hè sướng khỏi chê
Bên chỗ lưng và dưới đôi cánh
M...át quá và t...ỉnh cả người.
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Sunny đây không phải Rainbow
Em vừa cho anh ta mượn
Ồ, chúng em chia sẻ mọi thứ với nhau
Trong nhà chúng em, không ai là chủ cả
Thượng Đế ban cho và chúng em chia nhau
Chúng em không tích trữ những thứ vô thường.
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Em kiểm tra tấm thảm này
Xem nó có mềm cho đôi chân Mẹ không.
Mẹ chăm sóc tất cả chúng ta thật tốt
Ai đó phải tìm cách đền đáp chứ, phải không?
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Hỡi chiếc máy chụp hình tốt bụng và dễ thương
Muốn nhắn đôi câu bạn tỏ tường
Em rất hạnh phúc, biết ơn và mãn nguyện
Nhờ Mẹ thương và ân sủng Thiên Đàng
Hãy nói mọi người em là chú chim may mắn
Được sống trọn đời trong “mái ấm tình thương”
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Người ta bảo bầu trời kia giới hạn
Nhưng Mẹ-Mẹ nói rằng chẳng phải đâu
“Con phải bay trên cả những vì tinh tú
Trên những dải Ngân Hà và cả những chòm sao xa xôi!”
                           Woa!

Bầu trời kia
chẳng giới hạn đâu nhỉ?
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M
ẹ bảo có T

hiên Đ
àng và em tin liền

M
ẹ ở nơi nào, em cũng sẽ theo bên.

C
hính vì M

ẹ mà em yêu Đ
ịa C

ầu
Và vì M

ẹ mà em bỏ trần gian!
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Tutu &Mimi
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Tutu và Mimi là hai chị em “sinh đôi,” hai con vẹt có mào 
đầu tiên và duy nhất mà tôi nuôi, thật đáng yêu không thể tả.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau, chúng nhảy ngay lên tay tôi, 
rồi mỗi con đậu một bên vai của tôi không rời. Thế là nó được 
“mang” về nhà tôi.

Hai chị em này cùng với Mirabeau đã ngao du nhiều nơi 
bằng căn nhà di động của tôi, được chung vui những ngày 
nghỉ hè gia đình và chúng tôi không có gì để lo.

Chúng thích đậu trên vai, tự do đi vòng quanh hay đậu trên 
mặt sau ghế xa-lông, xem Tivi!

Và chúng thích chải tóc cho tôi. Tỉa nhổ tóc tôi, mỗi con một 
bên, một cách thật chăm chỉ! Ồ, tôi thương chúng nó lắm! 
Tôi có thể khóc khi nghĩ đến tình thương “Bé Bự” của chúng.

Bất cứ khi nào nghe giọng tôi, không cần biết là mấy giờ, từ 
đâu, chúng liền hót thật to, gọi tôi và nóng lòng để chào tôi 
một cách vui sướng khi tôi bước vào. Thật không thể tưởng 
được tình thương của chúng được thể hiện trên hình dáng 
nhỏ bé và đôi chân nhún nhẩy cùng với giọng hót cao vút để 
chào mừng và hân hoan khi được gặp lại nhau.

Ồ, tôi yêu thương chúng biết bao! Nếu như nhân loại có thể 
yêu thương nhau nhiều như vậy, thì hòa bình và hạnh phúc 
có thể ở mãi bên chúng ta.

Tutu &Mimi
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Chúng em là Mimi (trái), và Tutu (phải)
Rất xinh đẹp và rực rỡ
Và cho dù trông giống song sanh
Mẹ vẫn phân biệt được ai là ai trong chớp mắt

Tiết lộ bạn nghe một bí mật nho nhỏ:
Lông em màu hơi nhạt.
Còn Mimi hơi đỏ.
Tính tình nàng cũng giống như vậy đó!
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Dù gia đình chúng em rất lớn
Mẹ vẫn luôn thương yêu Tutu và Mimi
Mẹ nói “Tình thương là để chia sẻ”
Đối xử bạn bè chúng em đều làm thế.
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Thỉnh thoảng chúng em cũng lang thang một mình
Vòng quanh trong khu vườn để khám phá
Để cảm nhận tình thương bao la của Thượng Đế
Vẽ đầy trên từng chiếc lá và hoa!
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Hay để ngồi dưới gốc cây như một vị Phật
Bay bổng trong sự thánh thiện của Ngài
Để cảm ơn và ngợi ca Thiên Đàng
Hòa nhập trong tình thương của Đấng Chí Tôn.
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Hãy để chúng em chải chuốt cho Mẹ khi người bận 
Mẹ nên trông thật đẹp nếu bạn hỏi ý em.
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Em ở bên này chị bên kia
Tỉa đi những sợi tóc sâu cho Mẹ 
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Các bạn nhìn đây chúng em đang ở trong sân
San sẻ tình thương, đồ chơi và sát cánh bên nhau.
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Khi Mẹ ở gần
Em vui vẻ

Khi Mẹ không ở đây
Em nhớ đến Mẹ
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Em cảm nhận tình thương Mẹ suốt đêm ngày
Cho dù Mẹ ở đây hay nơi xa xăm.
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Mẹ đi một mình hả?
 Đơn độc lắm!
Thế còn Tutu 
 Đi cùng Mẹ nha!
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Con Người Cưng
của Chúng Em
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Đây là người mỹ nữ yêu kiều của chúng em

Cả đàn may mắn chúng em đều yêu mến

Chẳng ngôn ngữ nào tả nỗi tình cảm đó

Xin được gọi tên Ngài là “Mẹ Mẹ” thân yêu
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Con người cưng của chúng em

Đây là một bạn mà chúng em yêu mến nhất.
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Mái Nhà Tình Thương
của Chúng Em
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Kìa, Mẹ đã phát minh

Chiếc lồng mới mùa Ðông của chúng em!

Mẹ yêu chúng em biết dường nào

Bạn có thể thấy những đồ chơi
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Đây chỉ là một chiếc lồng mẫu

Những chiếc lồng khác còn to lớn hơn nhiều
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Mẹ phải ở nhiều ngày ngoài trời

Ngay cả những đêm tháng hai  

Để hoàn thành tác phẩm của tình thương

Sau đó hãnh diện ra mắt tổ ấm của chúng em

Chúng em thích ngắm cảnh

Mà không lo giá lạnh mùa đông.
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Mẹ yêu thương chúng 
(những chú chim ngoài trời)
Bởi vì chúng có đôi cánh...

Quan Tâm
Các Chúng Sinh Khác
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Cô gái cưng này thật lạ kỳ

Sao Ngài có thể yêu thương tất cả muôn loài!

Có lẽ vì Ngài quá đỗi yêu thương chúng em

Nên Ngài yêu thương những ai giống chúng em...
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Chúng em cũng cảm thông với những bạn kém may mắn

Những chú chim “vô gia cư” như thế này!
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CUỘC HỘI THOẠI VỚI... NGỖ...NG?

      Vậy thì quá xa!

  Ô! Đó là một nàng THIÊN… NGA

         Nhưng... để làm gì cơ chứ?

     (Ngoài việc một loài hoang dã!!!)

   Nghĩa là đến và ...Đ...I!!!
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Có gì sai đâu khi săn sóc bạn đang khốn khó

Càng thêm hãnh diện khi chúng em là đồng loại:

Mẹ yêu chúng vì chúng trông giống nhau

Và có cánh như chúng em đang trong tổ ấm.
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...Và nhìn giống chúng em...
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Hay...(KHÔNG GIỐNG!!!)
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Hãy coi chừng!
 Chúng có thể bị ve bọ!
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VÀ CÁI GÌ... RỒI... THẾ NÀY???
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Chúa ơi!...

Mẹ thậm chí yêu thương

Những... bông hoa này!!!

 Vậy chúng cũng là?...

 Thành viên trong gia đình???
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Các bạn là những thiên thần
Xuống cõi Trần Gian.

Lời Kết
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Muốn biết thêm cách chuyện trò và chăm sóc các bạn thú, cùng với những câu 
chuyện đầy cảm hứng từ Thanh Hải Vô Thượng Sư về những bạn thú đồng hành 
đặc biệt khác, mời quý vị tham khảo những cuốn băng video và DVD sau đây:

DVD 712  Sự Thông Minh Kỳ Diệu Của Động Vật
20010605  Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ

#713  Tình Thương Là Sư Phụ 
20010605  Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ

DVD 718  Tình Thương Luôn Tốt
20010607  Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ

DVD 719  Từ Bỏ Thói  Quen Xấu
20010609  Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ

DVD 721  Mắt Trí Huệ 
20010604  Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ

#724  Lòng Thành Và Trái Tim Đơn Thuần
20010612~ 20010616  Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ

#725  Sống Đời Khiêm Tốn
20011222~ 20011223  Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ

DVD 726  Hành Động Vô Vị Kỷ
20011223  Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ

#730  Thông Điệp Bằng Tình Thương
20011225, 20011226  Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ

#734  Phong Cách Của Minh Sư
20011226~ 20011227  Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ 

#735  Dũng Cảm Để Thay Đổi
20011228~ 20011230  Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ

#747  Con Rồng Cháu Tiên và Mừng Sinh Nhật Sư Phụ năm 2002
20020511, 20020513  Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ

DVD 780 – Những Chú Chó và Chim Trong Đời Tôi
Thân tặng tất cả các bạn đồng cư trên Địa cầu.

Tài liệu Liên hệ



Tác giả quyển sách 
bán chạy nhất trên 
Amazon

“NhữNg Chú Chim 
TroNg Đời Tôi” 

Với âm điệu trầm lắng, nhẹ nhàng, từng dòng chữ trong quyển “Loài Thú Hoang Cao Thượng” 
trôi mượt mà qua từng trang sách, thêm vào đó là những hình ảnh minh họa về những 

sáng tạo rực rỡ của Thượng Đế trong thiên nhiên. Qua mỗi trang sách, người đọc được đưa đến 
Amoura, nơi một “Người phụ nữ” đã sống và được các chúng sinh dễ thương của thiên nhiên 
hoang dã thường đến viếng thăm.

“Người phụ nữ” đó không ai khác hơn là Thanh Hải Vô Thượng Sư, và “Loài Thú Hoang Cao 
Thượng” chính là một món quà bình dị nhưng sâu sắc và cảm động của Ngài. Do chính Thanh Hải 
Vô Thượng Sư sáng tác, nhiếp ảnh 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 cống hiến và 
tấm lòng cao thượng của các bạn đồng cư của chúng ta, cùng chung sống trong một mái ấm gia 
đình giữa đất trời mênh mông – các loài thiên nga, ngỗng, sóc, sâm cầm và ngay cả một chú ốc 
sên vườn bé bỏng.

Dù hầu hết chúng đều ngại ngùng trước con người, nhưng những 
bạn thú này đều đã cho phép chụp ảnh chúng, để từ đó mọi người 

có thể thấy chúng hạnh phúc biết bao khi đến bên “Người phụ nữ” 
dịu dàng thường hay ban tặng những thức ăn mà chúng ưa thích. 
Tình thương nơi đây tỏa ra thật diệu kỳ – tràn đầy tôn nghiêm và ân 
sủng, thắm thiết và bền lâu như cõi vô biên.

Love Ocean Creative International Company, Ltd.
B1 No. 3, Ally 30, Lane 78, 2nd section, Fu-Shin south road, Da An District, Taipei 10664, Taiwan. R.O.C.

Điện thoại: +886-2-2706-5528  Fax:+886-2-27056288   www.loveoceancreative.com
E-mail:info@loveoceancreative.com

Truyền hình trực tuyến  – TRUYỀN HÌNH VÔ THƯỢNG SƯ:  http://www.SupremeMasterTV.com/

Có thể đặt mua trực tuyến trên Amazon.com
http://www.amazon.com/Noble-Wilds-Supreme-Master-Ching/dp/9868415233/

Trình bày: Sách bìa cứng & bìa thường, 472 trang
Kích thước: 21 cm x 28 cm

Ấn bản tiếng Anh và Trung Hoa
(Nhà xuất bản Love Ocean Creative International Company, Ltd.)

Loài Thú Hoang Cao Thượng
Thanh hải Vô Thượng Sư
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Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Khai Thị
Bộ sưu tập những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ấn bản tiếng Âu Lạc 
(1-15); Trung  Hoa (1-10); Anh (1-5); Pháp (1); 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 những 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); Ðại Hàn (1-3); 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 tập 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.

Thượng Đế và Nhân Loại – Nhận Thức từ Những Câu Chuyện Trong Thánh Kinh
Ấn bản tiếng Anh và Trung Hoa.

Thượng Ðế Chăm Sóc Mọi Việc –    
Bộ sách tranh đầy trí huệ của Thanh Hải Vô Thượng Sư 
Ấn bản tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Nhật và Ðại Hàn.

Những Bài Giảng về Tâm Linh của 
Thanh Hải Vô Thượng Sư
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Tính Hài Hước Khai Ngộ của Thanh Hải Vô Thượng Sư – Vầng Hào Quang Chật Quá!
Ấn bản tiếng Trung Hoa và Anh.

Tô Ðiểm Ðời Sống 
Bộ sưu tập những trích dẫn và giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư. 
Ấn bản tiếng Anh và Trung Hoa. 

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
Được 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 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
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, tính ngây thơ như trẻ em và tình yêu thương người mẹ của Người 
đã được giải thoát. Ấn bản tiếng Anh và tiếng Trung Hoa. 

Những Chú Chó Trong Đời Tôi (1-2)
Một bộ sách hai tập gồm 500 trang này là một phần trong những mẩu chuyện có thật, do 
Thanh Hải Vô Thượng Sư kể lại về những bạn khuyển đồng hành của Ngài. Ấn bản tiếng 
Anh và Trung Hoa. 

Những Chú Chim trong Đời Tôi
Trong cuốn sách có hình minh họa rất đẹp này, Sư Phụ Thanh Hải chỉ cho chúng ta bí mật 
để đi vào thế giới nội tâm của loài vật. Ấn bản tiếng Anh và Trung Hoa.
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Những Tuyển Tập Thơ do 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Sáng Tác

Thơ Vô Tử
Ấn bản tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, 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, Anh.

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

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

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

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

Những Vết Tiền Thân 1, 2, 3 (CD, MP3), 
tiếng Âu Lạc

Đường Vào Tình Sử Tập 1, 2, 3 ( CD, MP3), 
tiếng Âu Lạc

Khuất Nẻo Thời Gian (MP3, MP4,DVD), tiếng Âu Lạc

Một Chút Hương (MP3), tiếng Âu Lạc

Ngày Nớ Ngày Ni (MP3), tiếng Âu Lạc

Mơ Đêm (MP3, MP4, DVD), tiếng Âu Lạc

Ngao Ngán! (MP3), tiếng Âu Lạc
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Xin Giữ Mãi (MP3), tiếng Âu Lạc

Những Nhạc Phẩm do Thanh Hải Vô Thượng Sư Sáng Tác 
(MP3), tiếng Âu Lạc, Anh, Trung Hoa

Tình Ca 
Những bài ca vượt thời gian do Thanh Hải Vô Thượng Sư hát bằng tiếng Anh và Âu Lạc
(MP3, MP4, DVD), tiếng Anh, Âu Lạc

Những vầng Thơ Ngọc 
(MP3, MP4, DVD)
Những bài thơ ca được trình bài và diễn ngâm bởi Thanh Hải Vô Thượng Sư bằng tiếng Âu 
Lạc, được các nhà thơ trứ danh Âu Lạc sáng tác. 

Đóa Sen Vàng  
(MP3, MP4, DVD)
Những bài thơ tiếng Âu Lạc 
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 do chính Ngài sáng tác, “Đóa Sen Vàng” và “Tạm biệt”.
 
MP3, MP4, DVD
DVD, MP4, MP3 và 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. Thư 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 thư mục sẵn có, và những bài 
tóm tắt 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 hay mua trực 
tuyến những ấn phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư xin vui lòng viếng:  
Eden Rules: http://www.edenrules.com, http://www.theCelestialShop.com

Hoặc liên lạc: 
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, 
Formosa Tel: (886) 2-23759688 / Fax: (886) 2-23757689
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org 
ROC Postal Remittance Account No.19259438 (for Formosa orders only) 
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd

Tải về Sách Biếu 
Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ
(gồm 80 ngôn ngữ)
http://sb.godsdirectcontact.net/
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/booklet



296

Book Department
divine@Godsdirectcontact.org
(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: 886-2-23759688 / Fax: (886) 2-23757689
http://www.smchbooks.com

Ban Báo Chí 
lovenews@Godsdirectcontact.org

Ban Hướng Dẫn Tâm Linh
lovewish@Godsdirectcontact.org

Cách Liên Lạc Với Chúng Tôi

Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư
P.O. Box 9, Hsihu, Miaoli 36899, Formosa, R.O.C.
P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, USA
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Chương Trình Thơ Nhạc Tình Yêu Và Tâm Linh
TV@Godsdirectcontact.org
Fax: 1-413-751-0848 (USA)

Công ty Trang Sức Thiên Đường 
smclothes123@gmail.com; vegan999@hotmail.com
Tel: 886-3-4601391 / Fax: 886-3-4602857
http://www.smcelestial.com    http://www.sm-celestial.com

Cửa Hàng Trang Sức Thiên Đường 
http://www.theCelestialShop.com
http://www.edenrules.com

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 những bản sao Sách Biếu Bí Quyết  
Tức Khắc Khai Ngộ bằng nhiều ngôn ngữ,  tải về hoặc ghi danh để nhận những  
bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư trong dạng ebook hoặc ấn phẩm, hoặc xem  
những nội dung trực tuyến.

Supreme Master Television
peace@SupremeMasterTV.com
Tel: 1-626-444-4385  
Fax: 1-626-444-4386 
http://www.suprememastertv.com/

Với hơn 30 ngôn ngữ và phụ đề.
Kênh truyền hình phát sóng miễn phí.
Cũng được phát hình trực tiếp trên www. SupremeMasterTV.com
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Thanh Hải Vô Thượng Sư cám ơn  
những thành viên dưới đây 
về sự trợ giúp tỉ mỉ của họ

(Ấn bản tiếng Anh):
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Steven André, T. June, Vian Hang (nhiếp ảnh viên)

Gary Lai, Annie Yu, Nadir Yen, Eve Lin, Pearl Huang, Kim Jung Eun, 

An So Young, Sofia and Jackie (Soạn thảo và trình bày)

Wang Bor Tang, Yu Hui-Chun, Gary Lai, Sofia, Luisa and Nadir Yen 

(Phác thảo hình ảnh)

Lynn McGee, Evelyn, Jane Chu, Sun Wang, Elaine Lin, 

Grace Liang and Becky Chen, T.H. and Moon (hiệu đính)

“Tình thương và sự cống hiến của quý vị
sẽ nở rộ thêm niềm vui

trong khu vườn của trái tim.”

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư









Cảm hứng từ những Chú Chim
Do Thanh Hải Vô Thượng Sư biên soạn

(Nguyên tác tiếng Anh "The Birds in My Life")

Nhiếp ảnh viên:
Thanh Hải Vô Thượng Sư / Steven André / T. June / Vian Hang

Trình bày:
Diệp Quốc Bình

Phác thảo hình ảnh:
Wang Bor Tang, Yu Hui-Chun, Gary Lai và Nadir Yen (Formosa); Sofia và Luisa (Tây Hồ)

Phiên dịch & Hiệu đính:
Trần Hồng Vân, Trần Bội Kiều, Đoàn Thị Như Nguyện,  

Nguyễn Thị Thanh Lan, Phan Thanh Nguyên
Võ Duy Nhựt, Ngô Càn Hùng

Nhà xuất bản:
Nhà In Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, Ðài Bắc, Formosa

No 236 Soungshan Road, Taipei, Formosa, R. O. C.
Tel: 886-2-87873935
Fax: 886-2-87870873
www.smchbooks.com

Thanh Hải Vô Thượng Sư © 2007
Ấn bản lần thứ nhất: Tháng 7, 2008

(Nguyên tác tiếng Anh, ấn bản thứ nhì - in lần thứ nhì. Tháng 11, 2007)

Xuất bản tại Formosa
ISBN: 978-986-6895-14-2

Tác giả giữ bản quyền.
Hoan nghênh quý vị trích dẫn nội dung của quyển sách này 

dưới sự chấp thuận của Tác giả hoặc nhà xuất bản. 



Tiến sĩ Chia-Fu Chou, nhà sinh vật lý học, Đại học Arizona, Mỹ Quốc: Theo lối nhìn của nhà sinh 
vật lý học, nhiều tài liệu đã chứng minh rằng từ mọi sinh linh cho đến những đơn vị tế bào đơn độc, 
ít ra giữa những sinh vật đồng chủng loại, chúng có khả năng thông tin trước những thay đổi của 
môi sinh, mặc dù chúng ta không hoàn toàn hiểu được hết ngôn ngữ của chúng. 
Trong tác phẩm mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư, Ngài tiết lộ một điều đáng kinh ngạc là 
loài người có thể câu thông trực tiếp với các bạn thú sống trên địa cầu, chẳng hạn như những bạn 
chim được Ngài nhận nuôi. Ngài giải thích những “mật mã” được dùng để câu thông với những 
bạn chim đáng yêu này: như sự vỗ về, lời nói thân mật, và sự ân cần trìu mến. Sự liên hệ này gợi lại 
ta một câu hỏi từ ngàn xưa: Tâm linh giữa các chúng sinh có gì giống nhau? Về phương diện khoa 
học, câu hỏi này vẫn còn trong viễn cảnh để có thể trả lời. Cuốn sách này cổ động chúng ta hãy 
nhìn lại lần nữa… 

Ben Kong, nhà sư Phật Giáo, Hàn Quốc:
Những Chú Chim Trong Đời Tôi,
     “Những sinh vật đáng yêu nhất từ thiên đàng đến trần gian. 
Khi các con ríu rít, tai ta lắng nghe.
Khi các con hót ca, tim ta khiêu vũ,
     và ta quên ta đang là ai.
Con là ân điển của Thượng Đế.
Bởi vì con,
Ta bắt đầu trân quý giá trị của đời sống.
Ta không biết làm sao để nói lời “tạ ơn,”
     ngoại trừ bày tỏ tấm lòng của ta.
Quyển sách này đưa ta đi sâu vào tình yêu và
     ý nghĩa của đời sống.
Xin tạ ơn 
     tình bằng hữu mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta.

Hiroko Ichiba, nhà sáng tạo giáo dục, Nhật Bản:
Cho ta hội nhập thế giới cầu vồng của con.
Cho ta thấy bầu trời rộng mở, qua cặp mắt trẻ thơ của con.
Ồ! Những người bạn diễm kiều, Thượng Đế tạo ra con thật huy hoàng.
Hãy để ta bay với đôi cánh ánh sáng của con.
Hãy để ta ngủ trong giấc mộng thơ ngây của con.

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

Cảm tưởng khi đọc “Những Chú Chim Trong Đời Tôi”
của độc giả Amazon.com trên mạng lưới toàn cầu. 

**** “Phục hồi lại nguồn hy vọng!”, Nữ tài tử Marian Hailey-Moss – Nữu Ước, Hoa Kỳ:
Khi lật trang sách này, tôi vươn đôi cánh;
Khi đọc dòng chữ này, tôi bay vút lên;
Khi khép trang sách lại, tôi đã phục hồi lại
niềm hy vọng cho thế giới chúng ta.



**** “Quyển sách này mang đến cho chúng ta những hiểu biết phong phú, cảm nhận sâu 
sắc về bản tính của loài chim”, Chrystal:
Tôi cảm thấy mình may mắn được đọc quyển sách này. Trong số hai mươi hai chú chim, vài con được 
mang tên riêng với một ý nghĩa đặc biệt. Thí dụ như con Brighty, Sunny, Cheery được mang danh hiệu 
này để cho chúng có được đời sống vui vẻ và tinh thần phấn khởi. Free Joy thì lúc nào cũng yêu đời, 
trong khi Mei Mei được mang tên này vì phẩm chất thông minh của nó. Mỗi loài có một đặc tính riêng.
Tôi mong rằng có nhiều người sẽ đọc quyển Những Chú Chim Trong Đời Tôi rất bổ ích và quý giá 
này. Nếu quý vị muốn tìm mua một quyển sách hay cho bộ sưu tầm của mình hay một món quà cho 
trẻ em hay những thành viên trong gia đình, tôi xin trân trọng giới thiệu quyển sách này.  

***** “Một món quà tuyệt vời cho những ai nuôi chim”, Jennifer L:
Quyển sách này cho thấy mỗi con chim có mỗi đặc tính và phẩm chất riêng biệt của chúng. Chúng 
thông minh ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Chúng có thể bày tỏ cảm giác và ý nghĩ của chúng 
rất tài tình. Chúng là những chúng sinh tuyệt vời và dễ thương. Đây là quyển sách cần nên có cho 
những ai nuôi chim.

**** “Chuyến hành trình tuyệt đẹp”, Matts118:
Một chuyến hành trình tuyệt đẹp đi vào tâm hồn của các bạn lông vũ, những sáng tạo của Thượng 
Đế. Quyển sách này đầy màu sắc; mỗi trang như là một tác phẩm nghệ thuật. Cảm ơn.

**** “Những chú chim trong đời tôi”, LT – San Jose, California, Hoa Kỳ
Quyển sách Những Chú Chim Trong Đời Tôi do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác là một quyển 
sách xinh đẹp mang độc giả vào một khung trời khác lạ, một khung trời của tình thương và hoan hỉ. 
Tình thương không chỉ dành cho loài người mà còn trải rộng đến muôn loài cùng du hành trên cùng 
một hành tinh. Những cảm giác hân hoan nảy sinh, khi mỗi một nhân vật trong quyển sách làm bạn 
cảm động và khiến bạn cười vui. Đây là một quyển sách đẹp và Sư Phụ Thanh Hải là một người phụ 
nữ tuyệt vời, duyên dáng dễ thương. 
Những quyển sách này thật sự thú vị cho độc giả ở mọi lứa tuổi. Tôi xin giới thiệu đến mọi người 
những quyển sách nên có trong thư viện ở nhà của mình.

**** “Sống trong ánh sáng”, S. Meissner:
Đây là một quyển sách hay để tặng cho mọi người trong danh sách tặng quà của bạn trong những 
ngày lễ, đặc biệt là cho trẻ em. Con gái của tôi thích lắm!

***** “Cảm động tâm hồn của tôi!”, “Galax” – Victoria, Mễ Tây Cơ:
Quyển sách Những Chú Chim Trong Đời Tôi do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác làm tôi cảm 
động, thật vậy! Bạn cần nên đọc quyển sách này và hãy thưởng thức nó.

***** “Tuyệt diệu!”, Linda G. – Illinios, Hoa Kỳ:
Những Chú Chim Trong Đời Tôi thật sự mở rộng tầm mắt cho những độc giả thời nay. Quyển sách 
tiết lộ bí mật của thế giới bên trong của loài chim và chúng ta thấy chúng như những chúng sinh đầy 
cảm xúc, với những xúc cảm tự nhiên và phẩm cách thánh nhân. Nó giúp nối lại nhịp cầu giữa loài 
người và những bạn lông vũ như thổ dân Hoa Kỳ hay là tổ tiên của chúng ta từng có. Đây thật sự là 
một món quà quý báu từ đấng khai ngộ ban cho thế giới này.

***** “Đừng bỏ qua quyển sách đẹp và đầy màu sắc này!”, Jun – Hương Cảng:
Thật là tuyệt vời có được một quyển sách như Những Chú Chim Trong Đời Tôi của Thanh Hải Vô 
Thượng Sư. Tôi thật sự cảm nhận được sự hiểu biết sâu xa về cách các bạn chim cảm giác và nhận 



thức thế giới mà trước giờ tôi chưa từng biết đến.

**** “Tốt cho con gái của tôi”, Jean Tomlin – New Mexico, Hoa Kỳ:
Tôi thích quyển sách này! Thật là đầy thú vị và đầy tình thương. Con gái của tôi cũng thích nó! Cháu 
nói đó là món quà sinh nhật tốt nhất của cháu!

***** “Những Chú Chim Trong Đời Tôi”, Ron – Corona, California, Hoa Kỳ:
Đây là một quyển sách tuyệt vời. Quyển sách này là nhịp cầu nối giữa người với chim. Thanh Hải Vô 
Thượng Sư cho chúng ta thấy về mặt nhân tính của những bạn chim này. Mỗi một bạn chim có phẩm 
cách riêng của chúng. Mỗi một bạn chim có sự khát khao và cảm giác của chúng cũng giống như 
chúng ta. Tôi xin giới thiệu quyển sách này tới những người tôi biết. Lứa tuổi nào cũng đều có thể 
thưởng thức quyển sách này.

***** “Rất thú vị để đọc, để tìm hiểu và học hỏi về loài chim”, T.N. – Houston, Texas, Hoa Kỳ:
Tôi thích quyển sách này. Tôi rất thích đọc quyển sách này. Nó rất hữu ích cho những ai muốn tìm 
hiểu về thế giới loài chim, như chính tôi. Qua quyển sách này, tôi hiểu thêm về đời sống của những 
loài chim và những thói quen của chúng. Tóm lại, tôi xin đặc biệt giới thiệu quyển sách thú vị này.

**** Quyển sách “Những Chú Chim Trong Đời Tôi”, Minhuy – Tampa, Florida, Hoa Kỳ:
Quyển sách Những Chú Chim Trong Đời Tôi do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác rất tuyệt vời, đầy 
màu sắc và thu hút. Tình thương đặc biệt giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư với những con chim trong 
quyển sách này khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi không có con chó hay con chim nào trong nhà mình. 
Có lẽ tôi sẽ giữ quyển sách này trong đời tôi vì tôi yêu mến Thanh Hải Vô Thượng Sư và những con 
chim này.

**** “Chà! Chim thi sĩ!”, “Ánh Sáng Thời Đại Hoàng Kim” – Texas, Hoa Kỳ:
Quyển sách này thật sự mở rộng tầm nhìn và tâm hồn của tôi về vẻ đẹp bên trong và sự thông minh 
của những con chim dễ thương này. Bài thơ của Laguna (chim thi sĩ) thật là tuyệt diệu, và cũng dễ 
thương nữa! Cô diễn tả mái tóc của tác giả như là “bộ lông vàng kim…”
Trẻ em và bất cứ người nào có tâm hồn trẻ thơ sẽ yêu thích quyển sách này. Xin trân trọng giới thiệu 
quyển: Những Chú Chim Trong Đời Tôi!

***** “Món quà tuyệt vời cho ngày lễ”, Miyune – Hoa Kỳ:
Thật đáng đồng tiền của quý vị! Những hình ảnh có chất lượng tốt. Có nhiều bài thơ rất dễ thương 
lại rất dễ hiểu, và có chiều sâu. Đời sống, phẩm cách và thông điệp của mỗi một con chim đều có 
một câu chuyện đặc biệt riêng mà chúng muốn mang đến cho nhân loại.

**** “Quyển sách tuyệt vời cho trẻ em và người lớn”, Rui Wang:
Tất cả người trong gia đình tôi đều thích quyển sách này. Quyển sách này là quyển sách kể chuyện 
trước giờ ngủ thích nhất của đứa con trai út của tôi. Cháu hiện đang học mẫu giáo; cháu có thể đọc 
gần hết quyển sách. Cháu cứ đọc đi đọc lại quyển này. Tôi thích quyển sách này không chỉ vì nó 
phong phú về màu sắc mà quan trọng hơn hết, tình thương của nó, thông điệp từ bi mà quyển sách 
chuyển đạt. Mỗi lần tôi đọc nó, tôi cảm nhận thật nhiều tình thương chan hòa trong tâm hồn tôi. Nhất 
định đây là một trong những quyển sách hay nhất để các bậc cha mẹ chia sẻ với con cái của mình.

Để đọc những bài bình luận đầy cảm hứng này và nhiều bài khác nữa của độc giả về Những chú chim 
trong đời tôi và Những chú chó trong đời tôi, xin viếng: www.amazon.com.






