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Đức tổng giám mục Diosdado Talamayan, D.D., Phi Luật Tân:
… Tôi rất thích thú… say mê đọc quyển sách “Những Chú Chó Trong Đời Tôi”, tôi nhận 
ra rằng chúng ta thực sự có cùng chung một nguyện ước: “Cầu mong cuộc sống của những 
người bạn của chúng ta, những loài thú dễ thương, dù ở trên đất liền hay ngoài biển khơi, các 
bạn đều được thương yêu, bảo vệ và vui hưởng cuộc đời như chúng ta vẫn hằng mong ước.”

Helmut Nitzschke, đạo diễn phim, Berlin, Đức quốc:
Từ những dòng chữ, hình ảnh cho đến những lời chú giải trong sách đều mang đến một 
thông điệp là chúng ta nên giúp đỡ các bạn thú đáng thương ở bất cứ nơi nào chúng ta có 
thể, hầu kiến tạo một cuộc sống đúng nghĩa. Chúng ta nên trân quý anh chị em muông thú 
như những món quà mà Thượng Đế đã ban tặng, không những chỉ vui vẻ với chúng mà còn 
phải bảo vệ và yêu thương chúng nữa.

Ký giả được trao giải thưởng Emmy, Jane Velez-Mitchell, Hoa Kỳ: Ngài Thanh Hải Vô 
Thượng Sư đã cứu sống những chú chó hoang mà Ngài gặp và đã thắp sáng niềm tin yêu 
của chúng đối với con người bằng tình thương vô điều kiện và lòng từ bi vô lượng của Ngài. 
Nếu chúng ta muốn tiến hóa, chúng ta phải đối xử với tất cả muông thú bằng tình thương, 
nhân từ và độ lượng. Ôi, giá như chúng ta có được một triệu Vô Thượng Sư để cứu rỗi và 
yêu thương tất cả những chú chó ở khắp mọi nơi! Giờ thì chúng ta chỉ còn hy vọng rằng mọi 
người trên thế gian này đều biết lắng nghe những lời khuyên đầy trí huệ của Ngài  Thanh 
Hải Vô Thượng Sư.

K. Chen, cựu nghiên cứu gia của trường đại học Harvard ở Hoa Kỳ: Vào phần giới thiệu 
quyển sách, Sư Phụ viết: “Tất cả chúng sinh đều giống như chúng ta…” Điều này thật ngạc 
nhiên! Tôi xin trích dẫn quan điểm của Trang Tử, một Triết gia cổ xưa của Trung Quốc nói 
về Vạn Vật Bình Đẳng: “Thiên và Địa cùng tồn tại trong tôi và mọi chúng sinh đều đồng 
nhất thể với tôi.” Tôi nghe câu nói này rất lâu rồi, nhưng khó khăn biết bao mới có thể trải 
nghiệm được. Tuy nhiên, sau khi đọc quyển sách của Sư Phụ, tôi đã thực sự trải nghiệm 
được. Loài chó và con người có một điểm chung; đó là Linh Hồn của chúng ta là một. Một 
điều hiển nhiên rằng “Nhiệm vụ của chúng ta là làm người bạn đồng cư tốt bụng, với tất cả 
sự tôn trọng, hòa bình và tình thương” và rằng “Chúng cần được thương yêu, bảo vệ và vui 
hưởng cuộc đời như chúng ta vẫn hằng mong ước.”

J. Campbell, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Ottawa, Gia Nã Đại: Khi còn thơ ấu, người 
bạn tốt nhất của tôi là một chú chó tên là Tex. Đối với mọi người, chú là một chú chó tiều tụy 
và già nua. Nhưng với tôi, chú là một chúng sinh đẹp nhất trên thế gian này. Với cặp mắt nâu 
sáng long lanh, mỗi ngày chú đều nói với tôi rằng chú yêu tôi nhất trên đời. Trong bộ sách 
“Những Chú Chó Trong Đời Tôi” (1 và 2) của Thanh Hải Vô Thượng Sư, tôi đã bắt gặp đôi 
mắt của những chú chó ánh lên tình yêu thương vô điều kiện. Tôi xúc động đến rơi lệ khi lật 
từng trang sách ấy. Những ai yêu chó nhất định sẽ thích bộ sách này!

S. Reeve, Giáo viên, chuyên gia giáo dục trẻ em, Gia Nã Đại: Trong quyển sách này, có 
thật nhiều bức ảnh tuyệt đẹp ghi lại cảnh Sư Phụ đang chuyện trò với các bạn chó của Ngài, 
cùng những lời đối thoại dí dỏm và sâu sắc được chú thích dưới từng tấm hình! Đây thật sự là 
một công trình nghệ thuật và là một sự tôn vinh cho những người bạn tốt nhất của con người! 

Margaret O’Malley – Dublin, Ireland: “Những Chú Chó Trong Đời Tôi” là một quyển 
sách tuyệt vời. Tràn đầy màu sắc và giúp chúng ta câu thông với các bạn thú và sự quan 
trọng của các bạn thú đối với chúng ta. Mỗi hình ảnh cho ta thấy phẩm chất của loài vật và 
chúng đã giúp cho cuộc sống của chúng ta phong phú như thế nào.

Cảm tưởng của các Độc Giả Toàn Cầu
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Mark Gessat, sinh viên đại học, Đức quốc: Với “Những Chú Chó Trong Đời Tôi”, 
Thanh Hải Vô Thượng Sư và những chú chó của Ngài đã thật sự làm phong phú cuộc 
sống của chúng ta. Nếu không có Ngài chắc hẳn chúng ta sẽ không bao giờ biết đến đời 
sống tình cảm kỳ diệu của những chúng sinh đáng yêu và thuần khiết này, và nếu như 
không có những chú chó của Ngài, chúng ta cũng không biết được một cách thức hoàn 
mỹ mà một vị Thầy khai ngộ đã chăm sóc mỗi chúng sinh tùy theo duyên của họ ra sao.
Tác phẩm nghệ thuật này thật sự là một bước tiến lớn vào Kỷ nguyên của sự cảm thông 
sâu xa về thế giới loài vật, đồng thời thấy được sự câu thông giữa Thanh Hải Vô Thượng 
Sư và các bạn chó của Ngài trong mọi phương diện của cuộc sống khiến chúng ta cũng 
muốn học hỏi và thực hiện...

Choi Hyun-Ju – Seoul, Đại Hàn: Tôi đã bắt đầu hiểu hơn về ba chú chó mà tôi đang 
nuôi tên Bitdoli, Munggli và Mingmingi. Trước khi chúng ngủ, tôi đọc chuyện cổ tích 
cho chúng nghe, chúng êm đềm chìm vào giấc ngủ và dường như để tận hưởng tình yêu 
thương ngọt ngào. Munggli cũng vui lắm, chú rất vui khi được đọc quyển sách này!

Yang Mi-Young – Seoul, Đại Hàn: Điều làm chúng ta cảm động nhất khi đọc quyển 
sách này là được nhìn thấy các bạn thú biểu lộ những sắc thái tình cảm khác nhau qua 
nét mặt. Khuôn mặt của chúng thể hiện tất cả các cảm xúc: vui mừng, buồn bã, hạnh phúc 
hay hài lòng và nhiều xúc cảm khác nữa.

A. Shrestha, Kathmandu, Nepal: Tình thương của Sư Phụ không chỉ đến với con người 
mà còn với tất cả mọi chúng sinh trên thế gian này. Ngài là Người duy nhất bộc bạch 
những điều mà những chúng sinh khác không thể nói ra nên lời. Những nỗ lực của Ngài 
hầu cứu giúp và ban tình thương đến với các bạn thú cũng đã mang lại những kết quả tốt 
đẹp cho nhiều kiếp đời và khiến cho độc giả của quyển sách tuyệt vời này suy tư thêm về 
tình thương chúng sinh. Quyển sách này hé lộ ý tưởng cao thượng bằng cách thật giản dị 
nhưng lại hàm ẩn nhiều ý nghĩa thâm sâu. Sư Phụ không chỉ khuyên mọi người nên từ bi 
với các bạn thú mà Ngài còn nêu tấm gương sống cho nhân gian.

A. Fanton, Giáo viên tiếng Anh, Úc Đại Lợi: Những quyển sách này là một ghi nhớ cảm 
động mô tả những cảm xúc nội tâm sâu sắc nhất và những ý nghĩ thương yêu của các bạn 
chó của Sư Phụ; thật phấn khởi, ngạc nhiên, đầy cảm hứng và rất khiêm nhường.

Corr Christopher – Belfast, Bắc Tân Tây Lan: Trước khi đọc quyển sách này tôi thật 
sự chưa nhận ra rằng chó cũng mang những đặc tính giống như người vậy. Điều này 
khiến tôi nghĩ đến việc mình có thể nhận nuôi một chú chó từ trại tạm giữ thú vật và 
sẽ hết lòng thương yêu chú. Thế nên quyển sách này đã mở ra trước mắt tôi rất nhiều 
phương hướng.

Chang Chun Yen, Học viện Sinica và cựu chủ tịch của trường đại học Chiaotong, 
Formosa (Đài Loan): Trước kia tôi đã từng nuôi chó. Tôi vô cùng xúc động khi thấy 
Thanh Hải Vô Thượng Sư không chỉ yêu thương những chú chó vô vàn mà Ngài còn ban 
rộng tình thương bác ái của mình đến với toàn thể nhân loại.

Wang Li Ling, Giám đốc Hội đồng quản trị, Sáng lập viên Mái ấm dành cho Thú 
hoang, Formosa (Đài Loan): Trong mỗi bức tranh ấm áp và yêu thương, Thanh Hải Vô 
Thượng Sư giống như người mẹ hiền yêu dấu luôn kề bên trông chừng các con của mình. 
Ngài vô cùng thân mật và gần gũi. Mối quan hệ thân thương của Ngài với những chú chó 
Ngài nuôi làm chúng tôi vô cùng cảm động.





Thanh Hải Vô Thượng Sư
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Thương Thương

Thương về Butterfly

và Peter, chú chó ngoan đi lạc

Thương về những chú chó trong đời tôi

Và tất cả loài vật dấu yêu
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Chúng em kẻ thấp người cao

Lại thêm khác loại nhưng nào bận tâm

Vì chúng em vốn có cùng

Một người “Hiền Mẫu” hết lòng cưng yêu!
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Cảm hứng từ những chú chó

Sưu tập của

Thanh Hải Vô Thượng Sư
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1  Benny

2  Lucky

3  Happy

4  Hermit

5  Goody

6  Boyo

7  Lady

8  Pomas

9  Zolo

10  Hally

Tặng tất cả những chú chó tôi thương:
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Nhiếp ảnh viên gia đình:

Thanh Hải Vô Thượng Sư

Crystal Võ

Victor Ngô

T. June

Thomas Lux

Steven Andre

Danny Vũ
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Lời của một em bé
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Rằng đây những tấm gương lành

Về bao bạn thú đồng hành thân thương

Trên trời, dưới đất, đại dương

Sinh linh nguyện ước mười phương hộ trì

Như đời người vẫn hằng ghi.

 

Kính Thần Nhân Quả, Thiên Đàng

Xin Ngài đoái tưởng xót thương muôn loài

Cuộc đời dâu bể bi ai

Sinh linh bĩ cực họa tai khôn cùng.

 

Thiên Đàng cửa rộng bao dung

Xin ban một chốn muôn trùng tình thương

Lời con khấn nguyện khiêm nhường:

 

Xin Ngài nhỏ xuống giọt sương Cam Lồ.

Muôn loài nhuần thấm ấm no

Từ bi, hỷ xả vô bờ hồng ân.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư
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Câu Chuyện Về Vị Thánh 
mà Chúng Tôi Nhận Làm Mẹ
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Bài viết từ Mười Chú Chó May Mắn
Benny, Lucky, Happy, Hermit, Goody, Boyo, Lady, Pomas, Zolo, và Hally
~ Do Ban Kinh Sách sưu tập

Một người vô cùng yêu quý của chúng em, hay nói một cách giản dị hơn, Mẹ 
Hiền của chúng em, được vô số người trên thế giới biết đến với danh xưng 
Thanh Hải Vô Thượng Sư. Từ thuở thiếu thời, Ngài đã sớm biểu hiện những 
phẩm chất cho thấy định mệnh của Ngài là một Thánh Nhân. Ngài sở hữu 
một tình thương vô biên dành cho muôn loài, kể cả loài vật như chúng em.

Từ khi trở thành một vị Minh Sư khai ngộ, Ngài đã dành trọn cuộc đời để 
giảng dạy Pháp Môn Quán Âm (một pháp môn tu hành cổ xưa tập trung vào 
Ánh Sáng và Âm Thanh nội tại) và khuyến khích mọi người giữ lối sống 
thuần chay. Ngài cho biết nếu một nửa dân số trên thế giới theo lối sống 
thuầnchay, chúng ta sẽ có hòa bình trên Trái Đất này. Việc sát hại loài vật 
để làm thực phẩm đã dẫn đến một bầu không khí rất bất an. Đây chính là 
mầm mống của bạo lực, chiến tranh và đau khổ mà con người phải gánh 
chịu. Do đó, sự sống của loài vật chúng em và con người có một mối quan hệ 
rất mật thiết với nhau.

Đối với những người đang theo học với vị Thánh Nhân của chúng em, thì 
Ngài có thể là một Minh Sư hay một vị Thầy vĩ đại, nhưng đối với loài vật 
chúng em, Ngài giản dị là người Mẹ Hiền yêu quý. Ngài làm mọi việc mà 
một người Mẹ thường làm, như tắm cho chúng em, nấu cho chúng em ăn, 
hát cho chúng em nghe, dắt chúng em đi dạo, và đùa giỡn cùng chúng em. 
Chúng em hy vọng có thể chia sẻ tình thương của Ngài với tất cả bạn thú 
trên toàn thế giới và chúc tất cả các bạn sẽ có ngày được sống một cuộc sống 
thật đầy đủ thức ăn, mái ấm và tình thương, như chúng em đang có. 

Trong ân sủng vô biên
Đến với nhân loại và tất cả muôn loài.
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Tiểu Sử Thanh Hải Vô Thượng Sư
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Thanh Hải Vô Thượng Sư sinh quán tại miền Trung Âu Lạc (Việt 
Nam). Năm 18 tuổi, Ngài sang Anh 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 sống 
hạnh phúc bên cạnh phu quân, nhưng với tấm lòng khát khao 
chân lý và được sự đồng thuận của ông, Ngài đã giã từ cuộc 
sống gia đình và dấn thân đi tầm Đạo, hầu 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, còn gọi là Pháp Môn 
Quán Âm. Sau một thời gian tinh tấn tu hành, Ngài đã đạt được 
Đại Khai Ngộ.

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

1  Benny

2  Lucky

3  Happy

01

95

181

Là một nhà thiết kế nghệ thuật đầy sáng tạo, đồng thời là một vị thầy tâm linh, 
Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn thiên về diễn tả vẻ đẹp nội tại. Đó là lý do Ngài gọi 
nước Việt Nam là “Âu Lạc” và Đài Loan là “Formosa”. Âu Lạc là tên cổ xưa của 
Việt Nam có nghĩa là “âu ca lạc nghiệp”. Và tên Formosa có nghĩa là “mỹ miều”, 
phản ánh trọn vẹn nét đẹp cao quý của hòn đảo và cư dân nơi đây. Thanh Hải Vô 
Thượng Sư cho biết dùng những danh hiệu này sẽ mang lại sự thăng hoa về tâm 
linh và may mắn cho đất nước và người dân hai xứ sở này.



1

Benny, chú chó “chính thức” đầu tiên của tôi. 
Giống Maltese. 

Benny có tính thích bảo vệ, thương yêu, trung 
thành và rất hay quấn quýt tôi (thích đeo dính 
như keo). Chú là một “học giả” thực thụ.

Được đặt cho nhiều biệt danh: Ông Chủ, Alpha, 
Anh Cả, Học Giả.

Benny đã theo học và tốt nghiệp trường huấn 
luyện chó K-9 Cadet. Nhà trường rất khâm phục 
hành động và tính kỷ luật của chú. Sau khi 
Benny tốt nghiệp, tôi đến đón chú về nhà. Ông 
thầy huấn luyện bảo chú nằm xuống. Anh chàng 
làm theo. Tuy nóng lòng mong được sà vào vòng 
tay tôi, nhưng “quân lệnh như sơn”, thầy ra dấu 
ám chỉ “không được nhúc nhích” nên chú từ từ 
trườn tới gần tôi, như một anh lính được huấn 
luyện thành thạo. Và chú đến bên tôi trong tư thế  
vẫn nằm phủ phục sát đất, lúc đó ông thầy huấn 

Benny
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luyện và mọi người có mặt đều cảm động 
muốn rơi nước mắt. “Chúa ơi! Chúng tôi đâu 
có dạy chàng ta làm như vậy!”

Benny rất từ bi và quan tâm người khác. Nếu 
thấy ai buồn, anh chàng sẽ đến an ủi và âu 
yếm họ cho đến khi người đó vui trở lại. Một 
thị giả của tôi thường giả vờ khóc, mỗi lần 
như vậy Benny đều đến bên cạnh và hôn khắp 
người anh ta. Benny đặc biệt thích trẻ em và 
các thú vật khác. Nếu thấy một con chim hay 
con vật nào đó bị thương, chú sẽ ngồi canh 
cho đến khi tôi lại chăm sóc cho con vật đó. 
Lúc đó Benny sẽ giữ yên lặng và tỏ dấu hết 
sức dịu dàng để con vật đang bị thương không 
hoảng sợ.

Chú rất thích món Xương Xanh Chay. Nhưng 
nếu tôi cho với ý định an ủi chú trước khi rời 
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khỏi nhà (và để anh chàng ở lại), chú sẽ không 
ăn mà đi vào một góc nào đó rồi tỏ vẻ dỗi hờn. 
Anh chàng hay lẻn vào phòng hoặc trèo lên 
giường của tôi bất cứ khi nào tôi cho phép, bỏ 
mặc sự thoải mái của chiếc ghế nệm hay chiếc 
giường êm ái của mình.

Mỗi lần tôi về nhà hoặc cho phép chú vào 
phòng tôi, chú sẽ hớn hở như lên Thiên Đàng, 
lăn khắp giường, trên chiếc ghế dài hay túi ngủ 
của tôi hoặc trên sàn nhà – tùy theo lúc đó  
đang sẵn có vật gì ở  xung quanh.

Benny là hiện thân của một chúng sinh đầy 
tình thương. Linh hồn của chú ở đẳng cấp cao 
nhưng lại khiêm nhường trong vai trò một chú 
chó nhỏ, chỉ để thương tôi.
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C     ác trang sách chỉ có thể ghi lại một phần về đời sống thú 
vị của mỗi chú chó – điều này chỉ có người nuôi chúng mới 

hiểu được.

Chi tiết về đời sống và cá tính của mỗi chú chó rất xứng đáng để 
ghi lại thành cả một quyển sách dày. Bởi vì, loài chó là những 
chúng sinh rất cao quý.

Tôi hy vọng độc giả thưởng thức được vài nét phác họa về 
phong cách tao nhã mà các bạn chó đã cùng chúng ta du hành 
trên Địa Cầu, và qua chúng, chúng ta hiểu biết hơn về những 
chúng sinh khác. 

Tôi mong quý vị hiểu rằng, chúng ta (tất cả mọi linh hồn) đã 
chọn cách được sinh ra trên trần gian qua những hình dạng 
khác nhau. Nhưng tất cả muôn loài đều giống như chúng ta. 
Chúng sinh ra để sống và để góp phần làm đẹp tinh cầu này. Vì 
vậy, chúng ta có nhiệm vụ là làm những người bạn đồng cư tốt, 
với tất cả lòng tôn trọng, hòa thuận và yêu thương muôn loài.

Nếu như trong cuộc đời, chúng ta có cơ may được gần gũi với 
bất cứ bạn thú nào trong thế giới loài vật, chắc hẳn chúng ta đã 
là người hạnh phúc và may mắn lắm!

Phần Kết
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Thanh Hải Vô Thượng Sư cảm ơn  
sự giúp đỡ tận tình của các thành viên sau đây:

Phiên dịch và hiệu đính:
Trần Hồng Vân, Nguyễn Thị Thanh Lan, Nguyễn Thị Minh Ngân
Đặng Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thu Tâm, Nguyễn Hồng Phượng

Điệp Kadlec, Vũ Đức Hạnh, Ngô Càn Hùng

Trình bày:
Diệp Quốc Bình

“...Và ghi nhận những nỗ lực 
của quý vị với tình thương”

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư
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Nhà Chó Ấm Cúng, Lành Mạnh
Với tấm lòng viên dung, từ ái, Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn tìm cách 
cải thiện đời sống của muôn loài chúng sinh, kể cả loài vật. Qua lời 
hướng dẫn tỉ mỉ của Ngài, một loạt nhà chó tiện nghi đã được thiết kế 
đảm bảo tạo nên một ngôi nhà ấm áp, dễ chịu cho người bạn tốt nhất 
của nhân loại. Mỗi ngôi nhà chó hiện đại nhất này đều mang những 
nét đặc điểm sau: một cánh cửa bằng gỗ rắn chắc không độc hại, với 
cửa xéo để chắn gió và mưa, mái hiên rộng được phủ một lớp thủy tinh 
plêxi, tấm đệm cao su trải sàn mềm và nhẹ dùng trong ngành y, cửa sổ 
tháo gỡ ra được trong mùa hè để thông thoáng khí. Nhà cũng rất dễ 
dàng cho việc lắp ráp và lau chùi.

Dù đã thiết kế những căn nhà lộng lẫy cho bạn chó chúng ta, Thanh 
Hải Vô Thượng Sư vẫn nhắc nhở “chủ nuôi” nên đem chúng vào trong 
nhà khi khí hậu thay đổi thật nóng hay thật lạnh, hoặc vào đêm khuya 
ở những khu vực không an toàn, để chó sẽ không làm mồi cho các thú 
vật hoang dã hay kẻ bắt trộm. Thật ra, nhà chó chỉ để dành riêng cho 
chúng vui đùa lúc ban ngày khi cần thiết. Các bạn chó tốt nhất là được 
giữ trong nhà của “chủ nuôi”.
(Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng:
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/news/163/index2.htm, 
Phần Chăm Sóc Loài Vật)

Cải thiện đời sống muôn loài 
kể cả thú vật...
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Thực phẩm Lành mạnh dành cho Chó
Theo sự hướng dẫn ân cần của Thanh Hải Vô Thượng Sư, thực phẩm 
chay thiên nhiên, có lợi cho sức khỏe và quân bình dinh dưỡng đã 
được đặc biệt chế biến cho các bạn chó của chúng ta. Sản phẩm này 
hoàn toàn không có chất động vật và đặc biệt do những nhà nghiên 
cứu dinh dưỡng bào chế. Với thành phần chính gồm chất đạm tách 
riêng từ đậu nành, bắp, lúa mạch và những loại đậu khác, thực phẩm 
tinh khiết và quân bình dinh dưỡng này rất dễ dàng tiêu hóa và hấp 
thụ. Nó giúp cải thiện sức khỏe liên quan đến răng hàm và hệ thống 
miễn dịch, đồng thời tạo ra một lớp lông bóng mượt, thậm chí giúp 
chúng  linh hoạt và tràn đầy sức sống hơn.

Thanh Hải Vô Thượng Sư ân cần khuyên rằng tốt nhất là nên cung 
cấp cho chó thức ăn tươi vừa mới nấu chín, và các loại thực phẩm 
khô này có thể dùng để dự trữ thay thế khi thức ăn tươi không sẵn có 
hoặc vào những ngày bận rộn.
(Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng:
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/news/175/index.htm)

Thiên Y-Chó Vui và Nệm Ngủ dành cho Chó
Qua lời hướng dẫn của Sư Phụ từ ái, Thiên Y Chó Vui và Nệm Ngủ là loạt 
thiết kế đầu tiên dành cho chó. Bộ thiết kế bao gồm nhiều kiểu mẫu thích 
hợp cho các loài chó đủ mọi kích cỡ... Những bộ y phục này rất duyên 
dáng và thiết thực vì giúp giữ nhiệt, cho phép những người bạn trung 
thành của nhân loại này trông thanh nhã và giữ ấm khi trời lạnh.

(Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng:
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/news/167/index2.htm, 
Phần Holistic Animal Care)
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DVD 711  Khách Sạn Cuộc Đời
20010623  Fresno, California, Hoa Kỳ
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
#714  Chó Là Những Chúng Sinh Kỳ Diệu
20010606 Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ
#716  Yêu Thương Thượng Đế Một Cách Tự Nhiên
20010608 Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ
#717  Đạo Đức Của Người Láng Giềng Tốt
20010611 Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ
#718  Tình Thương Luôn Tốt
20010607 Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ
#719  Từ Bỏ Thói Quen Xấu
20010609 Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ
#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
# 726  Hành Động Vô Vị Kỷ
20011223 Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ
#728  Sự Gia Trì Của Tư Tưởng Thương Yêu
20011226 Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ
#730  Giao Tiếp Bằng Tình Thương
20011225, 20011226 Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ
#733  Sống Với Mục Đích Cao Thượng
20010610 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
#738  Sống Đơn Giản (Sư Phụ & người Thường trú)
20010426, 20010501, 20010512, 20010521 Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ
#740  Học Sống Hòa Thuận: Chúc Mừng Sinh Nhật Sư Phụ năm 2002
20020511 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
# 755  Những Vị Thánh Khôi Hài
20030203 Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ
# 756  Giá Trị Của Sự Thành Thật
20030216, 20030218 Trung Tâm Florida, Hoa Kỳ
# 780 – Những Chú Chó và Chim Trong Đời Tôi
Thân tặng tất cả các bạn đồng cư trên Địa cầu.

Tài Liệu Liên Quan
Để biết thêm cách chuyện trò và chăm sóc các bạn thú, cùng 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:
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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 Bản (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); Nhật 
Bản, 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 năm 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 Tất Cả – 
Bộ sách tranh đầy trí huệ của Thanh Hải Vô Thượng Sư 
Ấn bản tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Nhật Bản, và Ðại Hàn.

Tính Hài Hước Khai Ngộ của Thanh Hải Vô Thượng Sư – 
Vòng Hào Quang Chật Quá!
Ấn bản tiếng Trung Hoa, Anh.

Tô Ðiểm Ðời Sống
Bộ sưu tập những trích dẫn và giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư 
Ấn bản tiếng Anh, 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
Kết tập những trích đoạn từ những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Ấn bản tiếng Anh và Trung Hoa.

Những Bài Thuyết Giảng về Tâm Linh của 
Thanh Hải Vô Thượng Sư
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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 thuần 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 Bản.

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 vào năm 1998.
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/Âu Lạc/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 đa ngôn ngữ: tiếng Anh/Âu Lạc/Trung Hoa.

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

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

Những Chú Chim trong Đời Tôi
Trong cuốn sách có hình minh họa rất đẹp này, Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ cho chúng ta bí mật để đi vào thế 
giới nội tâm của loài vật. Ấn bản tiếng Anh, Trung Hoa, Pháp, Đức, Âu Lạc, Liên Xô, Mông Cổ, và Đại Hàn.
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Thơ Vô Tử
Ấn bản tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh.

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

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

Xin Giữ Mãi (MP3), tiếng Âu Lạc

Những Nhạc Phẩm do Thanh Hải Vô Thượng Sư Sáng Tác 
(MP3, MP4, DVD), 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 bày và diễn ngâm bởi Thanh Hải Vô Thượng Sư bằng tiếng Âu Lạc, do các nhà thơ trứ 
danh Âu Lạc sáng tác. 

Đóa Sen Vàng  
(MP3, MP4, DVD)
Những bài thơ tiếng Âu Lạc 
Chúng tôi kính mời quý vị lắng nghe những lời thơ tuyệt hay của Hòa Thượng Thích Mãn Giác, qua giọng ngâm trầm 
ấm của Thanh Hải Vô Thượng Sư, Người cũng ngâm hai bài thơ “Đóa Sen Vàng” và “Tạm Biệt” của Ngài.

Những Tuyển Tập Thơ do 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Sáng Tác
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DVD, MP4, MP3
 DVD, MP4, MP3 về những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư 
được ấn bản bằng nhiều ngôn ngữ: Ả Rập, Armenian, Âu Lạc, Bảo Gia Lợi, Quảng Đông, Cam Bốt, Trung Hoa, 
Croatian, Tiệp Khắc, Đan Mạch, Hà Lan, Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Do Thái, Hung Gia Lợi, Nam Dương, 
Ý, Nhật Bản, Đại Hàn, Mã Lai, Mông Cổ, Nepali, Na Uy, Quan Thoại, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Ba Tư, Nga, La Mã, 
Sinhalese, Slovenian, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, và Zulu. Danh mục sẽ được gởi theo yêu cầu.  
Hoan nghênh quý vị trực tiếp đặt câu hỏi.
Xin vui lòng viếng trang mạng của cửa hàng sách báo để tải danh mục sẵn có, và những bài tóm tắt về nội dung  
của những ấn phẩm mới được phát hành của Thanh Hải Vô Thượng Sư: http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh  
và Trung Hoa.) 
Nếu quý vị muốn đặt hay mua trực tuyến những ấn phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sự xin vui lòng viếng: 
http://www.theCelestialShop.com
hay liên lạc: 
Nhà Xuất Bản Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư  
Tel: (886) 2-23759688  / Fax: (886) 2-23757689
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org 

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.htm

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

P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, USA

Cách Liên Lạc Với Chúng Tôi

Ban Kinh Sách
divine@Godsdirectcontact.org
(Hoan nghênh quý vị tham gia cùng chúng tôi phiên dịch những sách báo 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

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

Truyền Hình Vô Thượng Sư
peace@SupremeMasterTV.com
Tel: 1-626-444-4385  
Fax: 1-626-444-4386 
http://www.suprememastertv.com/



 
 

 
Cải thiện Đời Sống 
Biến đổi Tâm Hồn 

Thay cách Dinh Dưỡng 
♥~~~~~~♥ 

Không còn sát sinh 
Sống lành mạnh, đầy tình thương 

 
Một vài thực phẩm tiêu biểu, bổ dưỡng mà không cần sát sinh: 

  

Thực phẩm Tỷ lệ chất đạm 
(theo trọng lượng)  

Đậu hủ (từ đậu nành) 16 % 
Mì căn (từ bột) 70 % 
Bắp 13 % 
Gạo 8.6 % 
Đậu nành, đậu tây (kidney), đậu garbanzo, đậu lăng (lentil), v.v… 10 - 35 % 
Hạnh nhân, hạt hồ đào (walnut), hạt điều, hạt phỉ (hazelnut),  hạt thông, 
v.v… 14 - 30 % 

Hạt bí đỏ, hạt mè, hạt hướng dương, v.v… 18 - 24 % 
• Thuốc bổ viên đa sinh tố loại cô đặc cũng là một nguồn vitamin, chất khoáng và chống oxít 

hóa rất tốt. 
• Rau cải và trái cây có đầy chất dinh dưỡng như sinh tố, chất khoáng, chất chống oxít hóa, và 

chứa đầy những chất sợi có phẩm chất cao, giúp tăng cường sức khoẻ và tuổi thọ. 
• Số lượng chất đạm nên có mỗi ngày: 50 gram (trung bình cho người lớn)  
• Chất vôi từ rau cải dễ hấp thụ hơn chất vôi từ sữa bò. 
 
• Để giảm thiểu nguy cơ của dịch cúm gia cầm lan tràn khắp thế giới, 
• Trước hiểm họa của bệnh bò điên (BSE) và dịch lợn (PMWS), v.v... 
• Để chấm dứt sự sát hại khủng khiếp đang liên tục diễn ra cho hàng tỷ những đồng bạn gia súc hiền 

lành, những sinh vật dưới đại dương và chim muông hàng ngày, 
 

Chuyển sang ăn thuần chay trường là điều sáng suốt. 
Ăn chay khỏe mạnh 
Ăn chay tiết kiệm 
Ăn chay tốt cho môi sinh 
Ăn chay từ bi 
Ăn chay cao thượng  
Ăn chay hòa bình 
 

 
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng viếng các trang mạng: 

http://AL.Godsdirectcontact.org.tw/   hoặc điện thư cho  AL@Godsdirectcontact.org 
http://www.vegsoc.org/   http://www.vrg.org/   http://www.vegsource.com/ 
Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư, hoàn toàn phát hình những chương trình lạc quan, khẳng định, sẽ 

mang đến cho quý vị và các bạn một vùng trời mới lạ trong cuộc sống. 
Phát hình khắp nơi trên thế giới 24/24 qua trực tuyến truyền hình:  

http://suprememastertv.com/webtv/ 
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Ấn bản DVD lưu niệm của Thanh Hải Vô Thượng Sư, phát hành chung với hai 
tác phẩm của Ngài – Những Chú Chó Trong Đời Tôi và Những Chú Chim Trong 
Đời Tôi.
Bạn có muốn biết sự câu thông huyền bí bên trong giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư 
với những chú chó thân yêu và những chú chim két thương quý của Ngài không?
Sự chăm sóc thật dịu dàng, lời trò chuyện thật thân thương và cảm xúc thật chân 
thành.
Đoạn phim 90 phút ghi lại tình thương chân thật và đời sống hạnh phúc của Thanh 
Hải Vô Thượng Sư cùng với 10 chú chó và 23 chú chim két của Ngài.

    ua quyển sách được minh họa bằng những hình ảnh xinh đẹp “Những Chú 
Chim Trong Đời Tôi”, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ đưa chúng ta  bước vào 
thế giới bên trong của loài vật. Đó là, khi chúng ta thương yêu loài vật vô điều 
kiện, chúng sẽ đáp lại chúng ta bằng cả tấm lòng rộng mở không chút đắn đo.
Đây là một quyển sách tuyệt vời, tình thương và sự hài hòa thấm đượm trên từng 
trang sách, Thanh Hải Vô Thượng Sư giúp chúng ta nhận thức được rằng loài vật 
có một tâm hồn rất cao thượng và tuyệt mỹ. Thật là một quyển sách tuyệt vời! 
Loài vật chính là bạn tốt của con người. Mong rằng mọi người sẽ tìm đọc quyển 
sách tuyệt diệu này.

Những Chú Chim Trong Đời Tôi                    Do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác

Thương tặng tất cả bạn đồng cư trên Địa Cầu

AMAZON.COM
Sách Bán Chạy Nhất!

Sách có thể mua trực tuyến tại Amazon.com
http://www.amazon.com/dp/9866895149/

#1
Kingstone.com (Tiếng Hoa) SÁCH BÁN CHẠY NHẤT

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

DVD-780

Với âm điệu trầm lắng, nhẹ nhàng, từng dòng chữ trong 
cuốn sách “Loài Hoang Dã Cao Quý” 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. 

“Loài Hoang Dã Cao Quý”, do Thanh Hải Vô Thượng Sư đích 
thân sáng tác, nhiếp ảnh và biên soạn, quyển sách như viên 
ngọc quý này đã mở rộng cửa đưa chúng ta vào một thế giới 
hoa mỹ nên thơ.

Tình thương nơi đây tỏa ra thật diệu kỳ – tràn đầy tôn 
nghiêm, ân sủng, đằm thắm và bền lâu như cõi vĩnh hằng.

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

 ~ Thanh Hải Vô Thượng SưLoài Hoang Dã Cao Quý

Tác giả của cuốn sách bán chạy nhất
trên trang mạng Amazon.com

“NHỮNG CHÚ CHIM TRONG ĐỜI TÔI”



Nhà xuất bản:
The Supreme Master Ching Hai International 

Association Publishing Co., Ltd. 
Rm. 16, 8F., No.72, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., 

Taipei City 100, Formosa (Taiwan.) R.O.C.
Tel: +886-2-23759688  Fax: +886-2-23757689

E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
http://www.smchbooks.com

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.

Thanh Hải Vô Thượng Sư © 2009-2015
Ấn bản lần thứ nhất: Tháng 8, 2009

ISBN-13: 978-986-84594-8-9

Cảm tác từ những chú chó
Do Thanh Hải Vô Thượng Sư biên soạn

Phiên dịch:Trần Hồng Vân, Nguyễn Thị Thanh Lan, Nguyễn Thị Minh Ngân

Đặng Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thu Tâm, Nguyễn Hồng Phượng

Điệp Kadlec, Vũ Đức Hạnh, Ngô Càn Hùng

Nhiếp ảnh viên:
Thanh Hải Vô Thượng Sư / Crystal Võ / Victor Ngô / T. June / Thomas

 Lux / Steven Andre / Daniel Vũ Trình bày:Diệp Quốc Bình



Cảm Tưởng
của các

Độc Giả
Toàn Cầu

Liu Hsiang Lan, Chủ tịch hội đồng quản trị Hội Phúc Lợi Cho Thú vật và Cơ quan 
Quản Lý Môi Trường, Formosa (Đài Loan): Chân thành là điều tối quan trọng trong 
quan hệ giữa con người với con người. Mối quan hệ giữa con người với thú vật là từ sự giao 
cảm giữa hai trái tim yêu thương. Thú vật hoàn toàn tin tưởng và trung thành với con người. 
Chúng sẵn sàng cống hiến trọn đời mình cho chúng ta.

Patricia Kortmann, Điều phối viên Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa Đức, Formosa 
(Đài Loan): Quyển sách của Thanh Hải Vô Thượng Sư là một nguồn cảm hứng về tình yêu 
thương đặc biệt và chân thành giữa loài người và các bạn khuyển. Tôi tuyệt đối hy vọng 
rằng quyển sách này sẽ khuyến khích thêm nhiều người rộng mở trái tim mình với các bạn 
thú tuyệt vời này, đối xử với chúng một cách tôn trọng và cho chúng không gian cùng những 
điều kiện sống thân thiện – những thứ chúng xứng đáng được hưởng! 

Sean McCormack, sáng lập viên và Giám đốc Viện Chăm sóc Thú vật: Chó giúp chúng 
ta năng động hơn trong cuộc sống, điều mà những thú vật khác không thể làm được. Chúng 
nhắc chúng ta cách vui hưởng những điều giản dị trong cuộc sống, cách trân quý thiên nhiên 
để sống trong ngay phút giây này. Chúng dành cho chúng ta sự trung thành, niềm vui, sự 
ấm áp, tình yêu và tiếng cười, tất cả hoàn toàn vô điều kiện. Cuộc sống mãn túc nhất là khi 
chúng ta có sự sẻ chia tình thương với các bạn chó.

Yen Yi Feng, Giám đốc Cơ quan Kiểm dịch Thú vật Đài Bắc, Formosa (Đài Loan): 
Thanh Hải Vô Thượng Sư chia sẻ với độc giả những mẫu chuyện trong đời sống của Ngài 
với các bạn thú và những lời pháp cam lồ về phẩm chất cao thượng của chúng. Ngài cho 
chúng ta thấy mối quan hệ hòa hợp và đẹp đẽ giữa con người và loài vật. Thông qua đó, 
Ngài giúp chúng ta nhận ra rằng phẩm chất và tâm hồn của chúng ta với loài vật là đồng 
nhất. Ngài dạy chúng ta rằng, thú vật xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ và được 
trân quý, con người cần sống hòa bình và chia sẻ với chúng thế giới tuyệt vời này. Chứa đầy 
những phẩm chất cao thượng và những châm ngôn về cuộc sống, quyển sách của Ngài là 
một món quà có ý nghĩa nhất đối với chúng ta.

Tu Pai, Danh nhân trường chay Formosa (Đài Loan): Bằng những từ ngữ độc đáo và dí 
dỏm, tác giả của quyển sách “Những Chú Chó Trong Đời Tôi” đã giúp chúng ta hiểu về mối 
quan hệ mật thiết, tình yêu chân thành và mối giao cảm tâm linh giữa con người và các bạn 
chó. Không có nhân vật chính và cũng chẳng có nhân vật phụ trong quyển sách này. Tất cả 
đều bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không đòi hỏi nhau bất cứ điều gì và mọi người rất 
gần gũi, thân thiện với nhau.

Bác sĩ Đông y, Trung Quốc: Tôi vô cùng biết ơn Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chia sẻ 
với thế giới những mẫu chuyện vui mầu nhiệm giữa Ngài và các bạn chó của Ngài. “Những 
Chú Chó Trong Đời Tôi” là một món quà quý giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta. 
Quyển sách này diễn tả ý nghĩa nhất về câu nói: “Chó là người bạn tốt nhất của con người.” 
Tôi cảm thấy yêu thương các bạn thú của tôi hơn và đồng thời tôi cũng nhận ra rằng tất cả 
mọi chúng sinh đều có Phật Tánh (Thượng Đế Tánh). Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa 
có cơ hội thưởng thức quyển sách này và hưởng được những lợi ích từ quyển sách mang lại.

Ku Min, Trường ban Ủy ban Giáo Dục và Văn hóa, Legislative Yuan, Formosa (Đài 
Loan): Quyển sách này cho chúng ta thấy những chú chó vô gia cư đã “lột xác” để trở 
thành những bạn thú tinh nghịch và đáng yêu như thế nào khi được Thanh Hải Vô Thượng 
Sư yêu thương chăm sóc. Mỗi một bức ảnh là một bằng chứng tâm linh và tình thương của 
Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngài đã giúp chúng ta hiểu được mối giao cảm thần kỳ giữa 
những chúng sinh khác nhau trong đời sống.

Cảm tưởng của các Độc Giả Toàn Cầu



Cảm Tưởng
của các
Độc Giả
Toàn Cầu

Lin Hsu Wen Er, Giám đốc điều hành Hành tinh Trường chay, Formosa (Đài Loan): 
Muông thú là sự phản chiếu của con người. Nhìn vào đáy mắt của chúng, chúng ta có thể 
thấy được tâm hồn mình. Nếu chúng ta quan tâm đến thú vật, chúng ta sẽ thấy chúng cũng 
biết cười, biết khóc, có tình yêu thuần khiết và cũng có trí huệ.

C. R. Lai, Nghệ sĩ của nhóm Cuộc sống Tự nhiên, Formosa (Đài Loan): Qua những 
bức ảnh yêu thương, ấm áp và những ngôn từ dí dỏm, Thanh Hải Vô Thượng Sư chia sẻ với 
chúng ta cuộc sống thường nhật của Ngài với mười “Tâm hồn cao thượng”. Bất kỳ ai yêu 
chó, mèo đều nhận thấy tình thương toát ra từ những bức ảnh và ngôn từ này. Tôi thành tâm 
hy vọng lời nguyện cầu trong quyển sách này sẽ thành hiện thực, rằng “… những người bạn 
của chúng ta, những muông thú dịu dàng, dù ở đất liền, trên không trung hay nơi đại dương 
xa khơi… chúng phải được thương yêu, được bảo vệ và vui hưởng cuộc đời như chúng ta vẫn 
hằng mong.”

Byung Hui Lee, Chuyên gia Nghệ thuật cổ, Chủ tịch của Bảo tàng Baeknyun G,  
Nam Hàn: Khi nhìn thấy cặp mắt yêu thương của những chú chó, tôi nghĩ chúng ta cần  
phải thương chúng như thương những người bạn của mình, bình đẳng như người với người.

Hui Youn Hong, Nhà văn, Nam Hàn: Trong một vài bức ảnh, tôi nghe được tiếng thì thầm 
của những đôi tình nhân; ở một bức ảnh khác, tôi lại thấy người mẹ trao gửi cho con mình 
tình yêu thương trìu mến; và những bức khác nữa, tôi cảm thấy rõ sự âu yếm chiều chuộng 
của các bạn thú cứ như thể “Tôi sẽ bảo vệ người phụ nữ cao quý này bằng bất kỳ giá nào!” 
Thấy những chú chó chuyện trò với tác giả, chúng ta cảm thấy “Ồ! Chúng cũng có tâm hồn.”

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

Những Cảm Tưởng của Độc Giả Toàn Cầu về quyển sách 
“Những Chú Chó Trong Đời Tôi” từ Amazon.com

***** Quyển sách hay nhất từ trước tới giờ
Lily P:
“Những Chú Chó Trong Đời Tôi” là một quyển sách tuyệt vời. Cả chồng tôi và tôi, đều thích 
thú và ngưỡng mộ tình thương vô điều kiện và tâm hồn hướng thượng của Thanh Hải Vô 
Thượng Sư cùng những chú chó của Ngài. Những câu chuyện về chúng đã dạy cho chúng ta 
nhiều điều về sự cống hiến hết mình và một mức độ cao hơn của tình yêu thương.

***** “Phải sở hữu quyển sách của thời đại này”
Chia Mui – Tân Gia Ba:
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã một lần nữa dạy chúng ta về Tình thương bác ái qua bộ sách 
này. "Những Chú Chó Trong Đời Tôi", quyển 1 và 2, là những quyển sách rất đẹp chứa đựng 
tình thương vô bờ bến. Những chú chó thật tuyệt vời, đáng yêu, quan tâm, trung thành, tin 
tưởng, biết ơn và hài hước. Tình yêu vô điều kiện của Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho 
những chú chó khiến tôi vô cùng xúc động và chắc chắn các bạn cũng sẽ cùng có cảm xúc 
giống như tôi.

***** “Một quyển sách vĩ đại”
Mr. S. Le: 
Tôi đã có quyển sách. Những chú chó thật đáng yêu. Chúng đáng được chăm sóc và yêu 
thương. Quyển sách khiến tôi cũng muốn nuôi một chú chó.
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***** “Thật tuyệt diệu, những câu chuyện  làm ấm lòng”
Ms. Pier Marie Degraff – “người yêu thích chó”, Nữu Ước, Hoa Kỳ: 
Những bức ảnh màu sắc này chuyển tải những mẫu chuyện cảm động, đằm thắm về mỗi chú 
chó xinh đẹp – đã từng trải nghiệm cuộc sống gian khổ trước kia và giờ đây chúng được vui 
hưởng cuộc sống tuyệt vời cùng Thanh Hải Vô Thượng Sư. Quyển sách này thật sự san sẻ 
niềm hy vọng và lòng từ bi cho các chú chó và cho cuộc đời.

***** “Vẻ đẹp và những chúng sinh cao quý trong quyển sách này”
K.L. – California, Hoa Kỳ:
Xin cảm ơn vì đã đem đến những quyển sách ("Những Chú Chim Trong Đời Tôi" và "Những 
Chú Chó Trong Đời Tôi") của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Chúng sẽ giúp nhiều người hiểu 
được phẩm chất cao thượng của những chúng sinh xinh đẹp và vì thế con người sẽ thêm  
yêu thương chúng và những chúng sinh khác quanh ta.

***** “Ý nghĩ kỳ diệu thoáng qua trong tâm trí của những chú chó”
Gary Niklason – Căn cứ không quân Yokota, Tokyo, Nhật Bản: 
Đầu tiên tôi mua quyển sách này để đọc. Sau đó thấy vui thích quá nên tôi mua thêm quyển 
nữa để tặng cho cô cháu gái bốn tuổi của tôi ở Hoa Kỳ. Tôi đảm bảo rằng khi bố mẹ của 
cháu đọc cho cháu nghe quyển sách này, cháu sẽ rất xúc động. Quyển sách tiết lộ những 
chúng sinh cao quý này thật đáng yêu và trung thành biết bao. Sau khi đọc xong tôi khám 
phá ra một điều tuyệt diệu rằng quyển sách giúp chúng ta cảm thông hơn với những tâm sự 
của các bạn thú đáng yêu này. Điều mà hiếm khi chúng ta được trải nghiệm cuộc sống từ  
góc độ của loài vật. 

***** “Quyển sách của tình thương và lòng trắc ẩn”
Apisada Bulpakdi – Virginia, Hoa Kỳ: 
Tôi yêu những chú chó trong quyển sách này. Sự tận tụy và tình thương mà Thanh Hải Vô 
Thượng Sư dành cho chúng không thể diễn tả hết được. Quyển sách này sẽ khiến trái tim 
và tâm hồn chúng ta rung động. Tôi không phải là người thích chim nhưng tôi thấy rất cảm 
động. Quyển sách thật tuyệt!

Để đọc những bài bình luận đầy cảm hứng và nhiều bài khác nữa của độc giả về
“Những Chú Chim Trong Đời Tôi” và “Những Chú Chim Trong Đời Tôi”, xin viếng:
www.amazon.com.






