


Wejangan Guru

Alasan mengapa kita tidak memakai
alat bantu luar seperti tasbih, batu, dupa, lilin
atau hal-hal seperti itu dalam latihan spiritual
kita adalah untuk menghindari daya tarik yang
lebih kepada bentuk-bentuk luar dari benda-
benda di dunia. Karena semua hal di dunia,
meskipun indah, menarik perhatian kita, oleh
karena itu, kita harus mencoba untuk
meminimalkannya.

Kita dapat menikmati dunia ini; kita
dapat menikmati semua keindahan yang telah
Tuhan berikan untuk kita, tapi kita harus
mengetahui “Kapan”. Setidaknya ketika
bermeditasi, kita harus melepaskan semua hal
sehingga kita mampu berkonsentrasi lebih baik
ke dalam; karena hanya konsentrasi ke dalam
saja yang dapat membawakan kita kebebasan,
kebahagiaan dan kedamaian.

Tentu saja, setelah beberapa waktu,
jika Anda mencapai tingkat kesadaran yang
lebih tinggi, bahkan ketika Anda sedang
bekerja atau melakukan hal apa saja, seperti
melihat bunga dengan konsentrasi, Anda tetap
dapat mencapai samadhi, Anda tetap dapat
melihat realitas dunia di dalam. Itu hal yang
lain. Beberapa orang bisa mendapatkannya,

sementara yang lain membutuhkan waktu yang lebih lama; jadi bersabarlah.
Alasan mengapa kita harus memutuskan semua jenis atraksi luar,

pertunjukan luar dan pemakaian benda-benda luar untuk mengingat Tuhan
adalah karena kita sudah terlalu terikat kepada dunia luar dan kita terlalu
memberi perhatian keluar. Jadi kita harus selalu mencoba, kapan saja kita
dapat, untuk menariknya ke dalam. Itulah sebabnya, mengapa di zaman
dulu, banyak orang mencoba pergi ke gunung-gunung atau ke tempat
terpencil untuk berkonsentrasi dan melupakan lebih banyak atraksi-atraksi
dunia ini. Jika kita harus melakukannya, itu akan membantu.

Anda tahu dengan sangat baik, sebagai contoh, kadang-kadang,
sebuah lagu atau sebuah pertunjukan puisi bagus akan terus berdering di
telinga Anda sepanjang waktu begitu Anda mendengarnya dan menyukainya.
Itu oke, jika puisi atau lagu itu bersifat mengangkat dan membuat Anda
lebih condong ke spiritual, atau membantu Anda dengan cara tertentu.
Tapi, jikalau lagu atau puisi itu sangat sedih dan melankolis: jika Anda
mencoba menghilangkannya, Anda hanya akan menjadi gila. Karena yang
paling tidak Anda sukai biasanya terus datang kepada pikiran Anda sepanjang
waktu, khususnya jika penyanyi atau pembaca puisi memiliki suara yang
indah. Itu benar-benar menjadi jejak dalam pikiran Anda dan kemudian
menjadi sangat susah dihapus. Dan Anda lupa Nama-Nama Suci atau “Lima
Ratus Nama”: Anda tidak ingat satu pun! Kemudian pada titik tertentu Anda
tiba-tiba ingat dan berkata, ”Oh, Tuhanku! Apa yang sedang aku lakukan?”
Kemudian Anda mencoba mengguncangnya keluar dari kepala Anda dan
Anda melafal Nama-Nama Suci. Itu juga baik.

Itulah sebabnya, bahkan musik di luar, teater atau sinema, semua
hal mengganggu kita. Semua hal mencoba menarik kita kembali ke dalam
eksistensi dunia yang lebih rendah. Karena itu, jika kita tidak menggunakan
usaha sepenuhnya, untuk mengendalikan kecenderungan pikiran yang
berkeluyuran, kita akan memiliki masa yang sulit ketika memasuki Kerajaan
Allah Tertinggi.

Itulah sebabnya mengapa begitu sulit bagi Anda untuk berlatih di
dunia ini. Hari ini Anda oke dan besok Anda tidak. Ketika makan siang, Anda
oke, tetapi ketika sore hari Anda sengsara. Meditasi Anda naik dan turun
sepanjang waktu. Itulah sebabnya Anda harus menjaganya sepanjang waktu,
jika tidak, kita akan kalah dalam pertempuran itu. Itulah sebabnya beberapa
orang kalah dalam pertempuran itu, kalah kepada ego, kalah kepada
keindahan luar dari dunia ilusi.

Jangan Biarkan
Keindahan Duniawi Mengalihkan
Anda dari Konsentrasi ke Dalam

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Retret Internasional Empat Hari,
Washington DC, Amerika Serikat, 27 Desember 1997

(Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #610
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PPPPPesan Kesan Kesan Kesan Kesan Kecil:ecil:ecil:ecil:ecil:

Dalam pembicaraan mengenai Tuhan, atau Adi-Insani, Guru
menghendaki kita untuk menggunakan istilah muasal nir
kelamin untuk menghindari perdebatan tetang apakah Tuhan
itu adalah Wanita atau Lelaki.  Istilah ini lebih tercermin dalam
penggunaan kata pengganti bahasa Inggris : She atau He.
She + He = Hes (as in Bless)
Her + Him = Hirm (as in Firm)
Hers + His = Hiers (as in Dear)

Contoh: When God wants, Hes makes things happen according
to Hiers will to suit Hirmself.
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Bantuan Guru
Menghasilkan Seminar yang Sempurna

Oleh Grup Berita Texcoco

[Texcoco] Pada tanggal 4 Februari 2005, para inisiat dari
Center Texcoco mengadakan suatu seminar video di Pusat Kepedulian
Sosial Texcoco untuk menyebarkan ajaran-ajaran suci Guru kepada
para penduduk setempat. Walaupun saudari dan saudara sepelatihan
menghadapi banyak halangan selama mempersiapkan kegiatan itu,
berkah yang tak terhingga dan kepedulian kasih Guru melancarkan
proyek itu sampai selesai dengan sempurna.

Sebagai contoh, per-
aturan kota setempat membatasi
penyebaran selebaran dan poster
hanya di perbatasan kota, maka
para inisiat dengan patuh pergi
ke pinggiran kota untuk
membagikan informasi seminar.
Dan yang mengherankan,
mereka banyak menemukan
orang-orang yang tulus dalam
mencari Tuhan hidup di
kawasan ini. Sebagai contoh,
seorang wanita yang telah berusia lanjut membaca selebaran dan
menyampaikan terima kasih karena orang-orang muda bisa mendapat
kesempatan untuk menemukan jalan mulia seperti Metode Quan Yin, yang
dapat memberikan mereka suatu cara untuk menjadi lebih dekat kepada
Tuhan dan memperoleh manfaat yang besar.

Dalam kasus lain, seorang inisiat yang membantu mem-
bagikan selebaran terlibat dalam suatu kecelakaan tabrak lari dengan
sebuah mobil ketika mengendarai skuternya. Dia bisa terluka parah
tetapi hanya mendapat luka pergelangan kaki saja dan memutuskan
untuk melanjutkan misinya membagikan selebaran. Pada akhir hari
itu dia mengalami kesakitan pada pergelangan kakinya. Malam itu
dia bermimpi bahwa Guru datang dan menyembuhkan pergelangan
kakinya dan hari berikutnya kesakitan itu secara keseluruhan
menghilang.

Segera, hari seminar yang dinantikan tiba dan tempat itu terisi
penuh. Pada saat video Guru dipertunjukkan, seluruh peserta men-
dengar dengan penuh perhatian, dan kehadiran cinta-kasih Guru terasa
dengan kuat sehingga semua yang hadir mengalami sukacita dan
kebahagiaan yang besar.

Karena konsumsi makanan berdaging sangat tinggi di kawasan
Texcoco, rekan-rekan praktisi bekerja keras untuk mempersiapkan
informasi mengenai vegetarisme. Dan ketika tiba saatnya untuk

menerangkan diet vegetarian,
para tamu memperlihatkan minat
yang besar dalam mempelajari
diet makan yang baru ini. Selama
diskusi, para inisiat menerangkan
dasar-dasar fisik dan rohani
mengapa orang harus menjadi
vegetarian. Dan setelah itu,
seorang wanita yang menghadiri
seminar berbagi pengalamannya
dengan pendengar, berkata, “Saya
pernah melihat sebuah mobil truk
sedang mengangkut penuh babi
hidup dan dapat mendengar
tangisan dari babi-babi itu
meminta belas kasihan. Setelah
pengalaman itu, saya tidak dapat
makan daging babi lagi.” Wanita
itu menambahkan bahwa dia
masih memakan ikan, tetapi
setelah mendengarkan penjelasan
para inisiat akan manfaat yang
murni dari vegetarisme, dia tidak
mau memakan ikan lagi.

Setelah seminar, tiga puluh
tamu belajar meditasi Metode
Kemudahan, dan sebagian besar
memperoleh pengalaman yang
baik. Satu orang tersembuhkan
dari sakit punggung dan
kelelahan, dan yang lainnya
berkata bahwa mereka dapat
merasakan cinta dan belas kasih
yang tanpa batas dari Guru
terhadap semua makhluk.

Keajaiban dan cinta-
kasih ilahi yang disaksikan oleh
para inisiat Texcoco sebelum
dan selama seminar video
tanggal 4 Februari itu telah
mengilhami mereka untuk terus
berbagi kabar baik mengenai
Maha Guru Ching Hai, yang
telah datang untuk menolong
kita dan membawa kita semua
pulang ke Rumah. Para saudara
dan saudari berterima kasih

Banyak peserta mengisi formulir permo-
honan untuk belajar Metode Kemudahan.
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Kota Bunga
Mekar bersama Cahaya Rohani

Oleh Grup Berita Veracruz

[Xalapa] Xalapa, ibukota dari
negara bagian Veracruz, Meksiko,
terkenal sebagai  “Kota Bunga”. Hal itu
disebabkan banyaknya taman, kebun,
pepohonan dan semak-semak berbunga
yang menghiasi seluruh kota. Di samping
keindahannya, kota itu juga
membanggakan gedung pemerintahan
yang megah, lembaga-lembaga
pendidikan dan kebudayaan di Veracrus
serta penduduknya yang
ramah, yang secara mendalam
tertarik kepada kebudayaan
dan hal-hal kerohanian.

Untuk memperkenal-
kan ajaran Guru yang terkasih
dan metode Quan Yin kepada
para penduduk Xalapa, para
inisiat setempat, dengan ban-
tuan para praktisi dari kota-kota lainnya di Meksiko, mengadakan
seminar video di Gedung Pertunjukan Negara, salah satu aula paling

Api Suci yang Maha Kuasa
Muncul di Queretaro!

Oleh Grup Berita Meksiko

[Queretaro] Pada tanggal 11 Maret 2005, para penduduk
Queretaro, Meksiko, menikmati suatu seminar video publik di Pusat
Kebudayaan Negara di kota itu, mengenai Metode yang membimbing
para makhluk hidup untuk pulang ke Rumah sejati mereka.

Sebelum seminar, para inisiat dari Mexico City dan Texoco
dibantu para praktisi Metode Kemudahan setempat, memasang poster
Guru, membagikan ribuan selebaran dan mempublikasikan peristiwa
itu di beberapa stasiun radio. Aktivitas itu juga dipromosikan melalui
TV. Sewaktu para inisiat mendatangi pengurus stasiun TV setempat,
sambutannya sungguh antusias. Setelah menerangkan keinginan
mereka untuk berbagi ajaran Guru dan Metode Quan Yin dengan
penduduk setempat melalui seminar video publik, pengurus itu segera

kepada Guru karena memberi kesempatan untuk melayani
komunitas mereka dengan kerendahan hati, dan tidak ada kata-
kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur mereka atas apa yang

Guru lakukan untuk dunia di
kedua alam yang terlihat
maupun yang tidak terlihat.

indah di kota itu, pada hari Jumat,
tanggal 18 Februari 2005.

Pada hari seminar,
banyak tamu yang berminat tiba
sejam lebih awal, dan beberapa
menit setelah jadwal jam mulai,
aula itu sudah hampir penuh.
Sementara video-ceramah Guru
sedang dipertunjukkan, tempat itu
dipenuhi dengan atmosfer yang
penuh berkah, dan setelah itu lebih
dari dua pertiga peserta mempelajari
meditasi Metode Kemudahan,
beberapa di antaranya memperoleh
pengalaman batin yang baik. Dalam
kenyataannya, seorang tamu
bahkan dapat melihat suatu bentuk
Cahaya Guru. Akhirnya, semua
pencari Kebenaran yang baru
mengunjungi Center Xalapa untuk
bergabung bersama grup meditasi
Metode Kemudahan dan beberapa
orang mengajukan permohonan
untuk menerima inisiasi.

membantu mereka dengan suatu
wawancara pagi hari berikutnya.

Selain itu, sehari sebelum
seminar, terjadi suatu fenomena
khusus yang sangat meng-
herankan. Setelah sekelompok
praktisi menyelesaikan pem-
bagian selebaran dan berjalan
pulang ke center meditasi,
seorang dari saudara itu berseru,
“Lihat, rumput itu berapi!”
Sewaktu mereka mendekati
kawasan yang kelihatannya
terbakar, ternyata herannya di
sana tidak ada api, tetapi hanya
sebuah selebaran Quan Yin
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tergeletak di atas rumput. Atas pertolongan selebaran yang terberkati
itu, mereka menyadari kekuatan yang mahakuasa di balik ajaran-ajaran
Guru kita terkasih, yang mana pada kesempatan itu berwujud seperti
Api Suci. Dengan demikian, dalam semua barang-barang Quan Yin
itu kelihatannya ada suatu kualitas keilahian yang tidak dapat
dibicarakan!

Pada hari istimewa
seminar itu, para pencari
Kebenaran yang lapar dari
segala umur menempati
ruangan itu, dan sesaat
sebelum seminar dimulai,
sebuah koran setempat me-
lakukan wawancara dengan
beberapa saudara dan saudari mengenai jalan Quan Yin dan difoto.
Setelah itu, seorang praktisi Metode Kemudahan dan seorang saudari-
inisiat berbagi pengalaman mereka dengan para peserta yang penuh
perhatian. Ibu dari praktisi Metode Kemudahan itu, yang duduk
sebagai pendengar, mulai menangis saat mendengarkan anak
perempuannya karena dia terhanyut oleh ketulusan anaknya.
Kemudian, sang saudari-inisiat berbicara dan semua orang sungguh
mengagumi betapa muda dan cantiknya dia pada usianya yang enam
puluh tahun. Karena itu, dia tergerak untuk menerangkan, “Menjadi
vegetarian dan berlatih meditasi itu baik bagi jiwa dan membuat tubuh
Anda sehat.”

Selama tayangan DVD ceramah Guru, semua tamu
tergerak. Dan selama sesi tanya-jawab, hanya dikemukakan
pertanyaan-pertanyaan rohani yang dalam. Setelah itu, hampir

semua peserta seminar tetap
tinggal untuk mempelajari
meditasi Metode Kemudahan
dan memperoleh pengalaman
yang luar biasa dari Cahaya

batin, Guru-Guru masa lalu
dan Maha Guru Ching Hai
yang mahakasih. Ketika
peristiwa itu berakhir,
beberapa orang tetap
tinggal untuk belajar lebih
banyak mengenai ajaran-
ajaran Guru dan meminta
lebih banyak keterangan

mengenai latihan rohani.
Para praktisi Meksiko

yang  berpartisipasi dalam
seminar video Queretaro itu,
semuanya amat bersyukur kepada
Tuhan karena memberi mereka
kesempatan untuk bertumbuh
dalam kebijaksanaan, memper-
oleh kemajuan rohani dengan
cepat, dan bertindak laksana
bejana-bejana bagi Lautan Kasih
tanpa batas yang mengantarkan
mahkluk hidup ke Pantai
seberang.

Merayakan Tahun Baru Imlek
—Berbagi Hadiah Guru dengan Dunia

Oleh Grup Berita Houston

[Houston] Pada tanggal 2 Februari 2005 Asosiasi Internasional
Maha Guru Ching Hai dari Center Houston ikut serta dalam pesta

Tahun Baru Imlek yang spektakuler, yang
diselenggarakan pada Pusat Kepercayaan di
pinggir kota Houston, yang dikenal-baik sebagai
tempat untuk mengadakan pertunjukan besar,
pertunjukan istimewa dan pertunjukan meriah
lainnya. Pada kesempatan ini, fasilitas itu menjadi
tempat berkunjung bagi banyak orang yang
merayakan Tahun Baru Cina, dan secara ajaib,
melalui berkah Guru, cuaca tidak bersahabat yang

telah diramalkan untuk hari ini
digantikan oleh sinar cerah mata-
hari, mengubah angkasa menjadi
naungan biru Surgawi.

Gerai Center itu dihias
dengan cemerlang. Nama Guru
dipajang dengan huruf tebal
berwarna kuning, biru dan merah,
dan selama kegiatan itu para
saudara dan saudari menyam-
paikan cinta-kasih dan bantuan
rohani Guru yang tanpa syarat,
dengan memperkenalkan medi-
tasi Metode Quan Yin kepada
para pengunjung. Para tamu juga
dapat menonton video ceramah
Guru, membaca pustaka-Nya dan

Laporan dari Texas, AS
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menanyakan pertanyaan yang
bermanfaat, memberi kesem-
patan kepada para inisiat untuk
berbagi pikiran, pengalaman
dan pengetahuan mereka. Selain
itu, beberapa pengunjung
dengan diam-diam mencari
tempat sekitar yang sepi untuk
membaca buku-buku Guru, yang kata-kata indah-Nya mengisi mereka
dengan berkah yang besar. Yang menarik, beberapa pengunjung sudah
mengenal Guru Ching Hai dan berterima kasih dengan sangat dalam
atas kehadiran-Nya di dunia serta pekerjaan yang telah Dia lakukan
atas nama semua mahkluk hidup.

Para inisiat juga menyediakan hidangan vegetarian yang
mewah bagi para pengunjung, yang berkata, bahwa makanan itu sehat,
bergizi dan terasa enak sekali.

Seluruh rekan praktisi yang bekerja secara bahu-membahu

berbagi hadiah Guru dengan
dunia pada Perayaan Tahun
Baru Imlek di Houston me-
rasakan kegembiraan dan
berkah yang besar tercurah pada
jiwa-jiwa mereka selama
peristiwa itu. Selain itu, untuk
merayakan Hari Ching Hai, para
praktisi Houston mengadakan
retret dua hari untuk meng-
hormati Guru, dari tanggal 19
sampai 20 Februari. Selama
retret itu, saudara dan saudari
sepelatihan berdoa dan ber-
meditasi untuk kedamaian di
zaman penuh tantangan dari
sejarah umat manusia ini.

[Sacramento] Setiap tahun, masyarakat Aulac di Stockton,
sebuah komunitas kecil pertanian, kira-kira 30 mil (48 kilometer)
sebelah Selatan dari Sacramento, California, menyambut Tet (Tahun
Baru Aulac) dengan menyelenggarakan sebuah pesta untuk dinikmati
oleh semua orang. Tahun ini, Tahun Ayam, masyarakat mengundang
Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai untuk mendirikan sebuah
stan pameran pada perayaan yang diadakan pada tanggal 12 Februari
2005 karena pihak penyelenggara sudah mengenal baik Asosiasi
melalui berbagai pertunjukan acara TV dan radio lokal Quan Yin.

Para inisiat dari Center Sacramento dan San Francisco dengan
senang hati berpartisipasi dalam kegiatan ini karena merupakan
kesempatan bagi mereka untuk berbagi ajaran Guru dengan penduduk
setempat, dengan demikian mereka bisa memetik manfaat kerohanian
dari Metode Quan Yin. Stan pameran menarik perhatian banyak
pengunjung, baik yang muda maupun yang lanjut usia, dari berbagai
latar belakang etnis, beberapa dari mereka mengenal Guru dari
pertunjukan TV dan radio dan juga melalui pekerjaan amal-Nya.
Misalnya, seorang pengunjung singgah di stan pameran dan
menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Guru
atas usaha-Nya membantu pengungsi Aulac, termasuk dirinya, selama
kunjungan Guru ke kamp pengungsi di Filipina  pada awal tahun
1990.

Selama perayaan, banyak anak-anak berkunjung ke stan untuk
mendapatkan hadiah yang disediakan oleh para inisiat, seperti permen,

Laporan dari Kalifornia, AS

Sebuah Ketetapan Tahun Baru di Tahun Ayam
Oleh Grup Berita Sacramento

amplop merah (hadiah uang
tradisi Cina/Aulac yang diberikan
pada Tahun Baru Imlek) dan
balon yang memuat kata-kata
mutiara Guru. Hal yang cukup
menarik terjadi ketika sudah
waktunya bagi para inisiat untuk
berkemas dan meninggalkan
pameran. Anak-anak masih terus
berdatangan ke stan dengan
harapan untuk mendapatkan
balon yang tersisa yang dipakai
sebagai hiasan. Sebuah tempat
yang menyenangkan karena

Lintasan PeristiwaLintasan PeristiwaLintasan Peristiwa



Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No 1578

mereka seolah-olah telah mengenal Guru dan merasa seperti di rumah.
Di samping itu, pada tanggal 12 dan 13 Februari 2004, para

inisiat Sacramento ikut serta pada perayaan Hari Raya Tet lainnya di
Sacramento Selatan yang menampilkan pertunjukan musik, tarian naga
dan lagu berserta stan-stan pameran, termasuk stan mereka sendiri,
yang memperkenalkan ajaran Guru kepada publik. Banyak orang yang
tidak percaya kalau para saudari dan saudara membagikan video dan
kaset Guru secara gratis, dan pengunjung yang singgah sering kali
mengambil beberapa barang seperti majalah Guru, buklet contoh dan
kaset. Kenyataan yang paling menarik adalah bahwa cukup banyak
anak kecil kelihatannya terpesona dengan tayangan rekaman video
yang mempertunjukkan puisi Guru di stan pameran.

Singkatnya, kebanyakan tamu mendapatkan kesan yang

baik atas kegiatan para inisiat di
kedua tempat perayaan Tet
yakni Stockton dan Sacramento.
Karena itu, para praktisi
Sacramento dan San Francisco
membuat sebuah ketetapan
Tahun Baru untuk berpartisipasi
lagi pada perayaan tahun depan
untuk bekerja dengan rendah hati
sebagai alat Guru dan berbagi
ajaran-ajaran-Nya dengan orang
orang dari berbagai latar belakang
kehidupan.

Menyambut Tahun Baru

dengan Berbagi Ajaran Suci
Oleh Grup Berita San Jose

[San Jose] Seperti yang
telah dilakukan selama sepuluh
tahun ini, dalam bulan Februari
2005 para inisiat dari Center
San Jose, Amerika Serikat,
berbagi ajaran Guru dengan
membuka stan pada festival
Tahun Baru Imlek yang meriah,
yang dilakukan oleh komunitas
Aulac setempat.

Stan para inisiat, berlokasi di aula yang dikunjungi oleh ribuan
orang, menampilkan sebuah foto besar dari Guru kita terkasih bersama
dengan karya seni-Nya yang indah, termasuk lukisan-lukisan dan
Lampu Panjang Umur. Seorang pria yang mengamati pameran, sangat
mengagumi Lampu itu sehingga dia meminta keterangan untuk dapat
membelinya. Para pengunjung lainnya dengan sukacita mengambil
resep masakan vegetarian, buku-buku contoh dan majalah Berita Guru
yang dibagikan secara gratis.

Pada TV layar lebar di stan itu para inisiat secara terus-menerus
memperlihatkan DVD ceramah Guru dengan teks bahasa Aulac.
Seorang gadis kecil berusia kira-kira tiga tahun melihat tayangan itu
dengan penuh perhatian dan konsentrasi sementara ibunya menikmati
biskuit keberuntungan tanpa-telur yang berisikan kata-kata kebijak-
sanaan Guru. Beberapa menit kemudian, saat ibunya berkata waktunya
untuk pulang, Buddha kecil itu dengan perasaan berat melepaskan
pandangan matanya dari Guru dan meninggalkan tempat itu.

Sepanjang Festival itu, para pengunjung meminta keterangan
mengenai meditasi, vegetarisme dan Metode Kemudahan. Beberapa

orang berkata bahwa mereka
mengetahui tentang ajaran-ajaran
Guru melalui radio dan acara TV
Asosiasi Maha Guru Ching Hai
yang disiarkan di kawasan
setempat. Dalam kenyataannya,
seorang pengunjung menyam-
paikan secara sukarela, “Saya
mendengarkan ceramah Guru
pada acara radio-Nya setiap kali
acara itu mengudara!”

Selama peristiwa itu, para
pengunjung juga diperkenalkan
kepada situs baru web radio para
inisiat http://www.tructiepcaut
hongthuongde.net/ (artinya ‘Hu-
bungan Langsung dengan Tuhan’
dalam bahasa Aulac). Selain
sebagai satu-satunya situs web
resmi untuk siaran radio San Jose,
situs baru itu menyajikan ter-
jemahan ajaran-ajaran Guru yang
dikutip dari majalah Berita Guru
dan disusun berdasarkan pokok
persoalan, serta menyediakan
beberapa petikan singkat video,
sehingga memungkinkan para
pengunjung untuk mempelajari
lebih lanjut ajaran-ajaran Guru
melalui berbagai media.

Selama festival pera-
yaan Tahun Baru Aulac 2005,
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para saudara dan saudari dari San Jose merasakan cintah-kasih
dan berkah Guru tanpa batas sehingga mereka ingin berkata,
“Terima Kasih Guru,” karena memberi mereka kesempatan untuk

berbagi pesan suci-Nya dan
membawa manfaat rohani
kepada banyak anak Tuhan.

Laporan dari Quebec, Kanada

Perayaan Tahun Baru Cina dalam
Kemuliaan Tuhan

Oleh Delphine Pan Deoue dan Nghia Nguyen, Montreal

[Montreal] Pada tanggal 30 Januari 2005, Tahun Baru Imlek
dirayakan secara meriah oleh lebih dari sepuluh ribu penduduk Aulac
dari Montreal di Stadion Olimpiade di kota itu. Kegiatan ini khususnya
banyak menarik pengunjung karena cuaca yang bagus di tengah iklim
musim dingin yang biasanya sangat dingin. Karena itu, seperti tahun-
tahun yang lalu, para inisiat dari Center Montreal mendapatkan
kesempatan emas untuk mem-
perkenalkan ajaran Guru
kepada penduduk setempat
dengan membangun stan
pameran pada perayaan
tersebut.

Pagi-pagi sekali pada
hari baik itu, para praktisi
berkumpul untuk menghias
stan mereka dengan berbagai foto Guru, lukisan, publikasi dan
rangkaian bunga segar yang cantik. Suasana tenang dan
menggembirakan, dan stan Guru merupakan stan yang paling
menonjol dalam perayaan karena kehadiran surgawi-Nya dalam
sebuah foto dengan memakai gaun tradisional Aulac. Senyuman-Nya,
yang diterangi dengan sebuah lampu sorot, sangat menghangatkan,
menyambut dan menarik banyak orang mengunjungi stan. Di samping
itu, dua buah TV di dalam stan menayangkan rekaman video tentang
pekerjaan Guru dalam membantu orang-orang di seluruh penjuru dunia
baik yang bersifat material maupun spiritual yang telah berlangsung
satu dasawarsa lamanya. Untuk menampilkan lambang zodiak tahun
ini, seorang saudari inisiat merancang sebuah panel penyambutan yang
berlambang seekor ayam hijau yang cantik sedang menari dengan
anggun, mengucapkan Selamat Tahun Baru kepada semua orang dan
membuat stan Center menjadi sangat menarik. Kombinasi yang cantik
dan hangat dari suasana pameran menarik banyak orang
mendengarkan ajaran Guru dan ingin tahu tentang karya-Nya. Foto-
foto tentang bantuan korban banjir yang dilakukan Asosiasi
Internasional Maha Guru Ching Hai di Tingwick, Warwick dan
Chesterville, Quebec, merupakan bagian dari pameran, bersama
dengan foto-foto tentang penyelamatan dan bantuan yang diberikan

terutama kepada yatim piatu yang
paling parah tertimpa bencana.

Tahun ini, orang-orang
sangat menaruh perhatian pada
kegiatan-kegiatan Center dan
sebagian merasa heran dengan
organisasi kita yang bekerja
sangat keras untuk menjangkau
begitu banyak orang di seluruh
penjuru dunia. Kasih lembut yang
terpancar dari para pengunjung
ketika mereka singgah untuk
melihat foto-foto tentang bantuan
kemanusiaan yang dilakukan
oleh rekan praktisi kepada yatim
piatu, pihak yang kurang
beruntung dan korban bencana,
sangat mengharukan.

Selama perayaan, para
inisiat membagikan ratusan
majalah News (Berita), buklet
contoh dan pamflet atas

permintaan yang antusias dari
tamu, dan mengundang mereka
untuk berkunjung ke Center
Montreal jika mereka ingin
belajar lebih banyak tentang
ajaran Guru. Sangat mengha-
rukan melihat orang-orang men-
dapatkan buklet dan kemudian
membaca halaman demi halaman
di tempat itu juga. Stan tetap
ramai sepanjang hari dengan
adanya banyak acara yang lebih
menarik, dan tiga jam sebelum
perayaan berakhir semua buklet
contoh berbahasa Perancis telah
habis dibagikan.

Anak-anak yang me-
ngunjungi stan sangat tertarik
pada suara Guru, dan menyentuh
layar TV seolah-olah mereka
ingin berhubungan langsung
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Menyampaikan Pesan Tuhan
pada Perayaan Tet tahun 2005

Oleh Dewi Prajna, Toronto

[Toronto] Pada tanggal 5 Februari 2005, ratusan pengunjung
berkumpul di Center Hershey, Mississauga, Kanada, untuk
memeriahkan Festival Tahunan Tet (Tahun Baru Aulac). Untuk berbagi
Metode meditasi Quan Yin dan kasih Guru dengan masyarakat Aulac
setempat, para inisiat Toronto membangun sebuah stan pameran dalam
perayaan tersebut.

Kendati banyaknya ragam pertunjukan di dalam perayaan
yang menyita perhatian, banyak orang yang lewat sengaja berhenti
dan dengan penuh kagum memandang poster Guru yang elegan.
Seorang wanita yang telah mengunjungi stan para inisiat pada tahun
yang lalu, kembali berkunjung pada tahun ini dan meminta lebih
banyak majalah News (Berita), berkomentar, “Guru kalian sangat

cantik dan saya ingin mengoleksi
foto-foto-Nya yang terbaru.”
Tanpa menghiraukan suara musik
yang keras dari stan-stan sebelah,
banyak pengunjung dengan
penuh perhatian menyaksikan
rekaman video ceramah Guru
yang sedang ditayangkan di
monitor TV dan mendapatkan
lebih banyak informasi.

Para inisiat yang
menghadiri Festival Tahun Baru
Tet 2005 di Mississauga sangat
berbahagia karena banyak jiwa
yang beruntung secara diam-diam
mendapatkan sentuhan kasih
Guru selama perayaan.

dengan-Nya. Ada juga, seorang anak perempuan Kanada keturunan
Perancis berusia sekitar enam tahun datang sendiri ke stan,
memperhatikan foto-foto Guru yang ada pada beberapa publikasi dan
bertanya apakah dia boleh mengambil sebuah buklet contoh. Ketika
para inisiat memberitahu kepada anak perempuan tersebut bahwa
buklet diberikan secara gratis, matanya bersinar, dia tersenyum dan
mengambil sebuah buklet. Anak itu kemudian berjalan beberapa
langkah, berhenti dan menatap foto Guru yang ada di sampul selama
kurang lebih lima belas menit dan kembali untuk memohon sebuah
buklet yang lain untuk ibunya. Walaupun orang tuanya tidak
berkunjung ke stan Guru, anak mereka memberikan hadiah yang paling

berharga pada perayaan tersebut.
Akhirnya, para praktisi

Montreal yang berpartisipasi pada
perayaan Tahun Baru Imlek 2005
merasa sangat bahagia, mera-
sakan berkah Guru yang amat
besar dan sangat berterima kasih
kepada-Nya atas kesempatan
yang diberikan untuk membantu
lebih banyak anak-anak Tuhan
belajar tentang ajaran Surgawi.

Laporan dari Ontario, Kanada

Laporan dari Queensland, Australia

Ajaran Surgawi
Sampai di Australia Utara Jauh

Oleh Matthew Sirpis, Cairns Highlands

[Cairns Highlands]
Sepanjang tahun lalu, dua
orang inisiat dari Australia
bagian selatan pindah ke
bagian utara jauh yang
bergunung-gunung. Karena
terletak di daerah tropis,
wilayah tersebut merupakan

salah satu dari tempat yang
terindah di dunia, tetapi karena
terletak di permukaan tanah yang
tinggi, iklim di sana lebih sejuk
daripada wilayah pantainya.

Wilayah tersebut diliputi danau-
danau alami dan hutan hujan
tropis dan meliputi beberapa
kota dengan total penduduknya
kira-kira 20.000 orang. Kein-
dahan alami dataran tinggi
tersebut menarik banyak orang
berwawasan spiritual yang tulus
dan mereka hidup sederhana.
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Metode Quan Yin
Kembali ke Tanah Suci Buddha

Oleh tim kerja Bombai

[Bombai] Di musim semi 2005, sekelompok saudara dan
saudari dari Thailand, Formosa dan Jerman berpartisipasi pada
Pameran Buku Internasional Bombai di Kompleks Bandra Kurla
mulai dari tanggal 4 Februari hingga tanggal 13 Februari, dan
konferensi video di Kamar Dagang India di Bombai.

Pameran Buku Menghasilkan Buah Rohani yang Tidak
Terbatas

Pada hari sebelum pameran, ketika barang-barang pameran
sedang disusun dan kemudian saat kami sedang bersiap-siap
pulang, banyak pekerja yang meminta buklet contoh yang
berbahasa India. Merupakan hal yang lazim di India untuk
memanggil seorang Guru perempuan sebagai “Bunda Suci” dan
kami sangat terharu dengan kekuatan gaib yang ada di mana-mana
dari Bunda Suci kami, yang membimbing jiwa-jiwa yang rindu
ini kembali ke Rumah. Para pekerja itu sangat tulus dan banyak

Laporan dari India

Pada tanggal 6 Februari 2005, untuk pertama kalinya para
inisiat mengadakan seminar video Guru di wilayah tersebut yang
diadakan di Pusat Lingkungan Atherton. Meskipun hanya belasan
orang yang hadir, namun acara tersebut ternyata sukses besar karena
hadirin dengan semangat menonton video ceramah Guru yang berjudul
Spiritualitas bersinar di Tengah Kesulitan Hidup yang diadakan di
Dublin, Irlandia pada tahun 1999.  Pada akhir seminar, tiga perempat
dari mereka yang datang mendaftarkan diri untuk belajar meditasi
Metode Kemudahan pada hari Minggu berikutnya.

Dan juga, kira-kira empat bulan sebelumnya, setelah
mendengar tentang Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai
melalui seorang anggota yang telah mendapatkan buku Guru pada
acara pameran kesehatan, Masyarakat Teosofi setempat mengundang
seorang inisiat dari Cairns Highlands untuk berbicara pada salah satu
pertemuan mereka.  Banyak keajaiban terjadi pada hari inisiat itu
berbicara.  Sebagai contoh, rekaman video yang dipertontonkan oleh
perkumpulan itu sebelum inisiat berbicara, membahas tentang suara
dan bagaimana alam semesta terbentuk dari vibrasi suara berdasarkan
hukum Pythagoras, yang gagasannya sama dengan ajaran Guru tentang
suara kosmik.

Selama seminar di Pusat Lingkungan Atherton, seorang wanita
yang hadir berkata bahwa dia baru saja mendapatkan sebuah salinan

dari buku contoh Guru di sebuah
toko buku bekas seminggu
sebelumnya. Begitu melihat judul
Kunci Pencerahan Seketika pada
sampulnya, dia terinspirasi untuk
membawanya pulang ke rumah.
Malam itu dia berdoa kepada
Guru untuk mengajari metode
Quan Yin dan Guru menampak-
kan diri kepadanya. Kemudian
satu minggu setelahnya, temannya
membawanya ke pertemuan
Masyarakat Teosofi dimana inisiat
Quan Yin sedang berbicara. Wanita
tersebut kegirangan karena doanya
telah dijawab dengan begitu cepat,
dan dengan segera bertekad untuk
belajar Metode Kemudahan.

Atas berkah Guru yang
tak terhingga, pesan Tuhan
ditabur dengan sukses kepada
masyarakat Cairns Highlands.

membantu kami selama pa-
meran.

Sepanjang pameran,
para saudari yang melayani
sebagai penerima tamu menge-
nakan Sari (pakaian tradisional
India) yang menarik, dan tamu
setempat yang berbahasa India
menanggapi dengan minat yang
tulus di mana banyak tamu
dengan hasrat yang besar
meneliti publikasi Guru dan
terkejut bahwa buklet contoh
yang bagus yang dibagikan
secara gratis tersedia dalam
enam puluh bahasa. Beberapa
pelajar memohon agar buklet
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contoh dapat diterjemahkan
ke dalam bahasa India lain
seperti Marathi, Urdu,
Gujarati, Malayalam dan
Kannada. Perwakilan stasiun
TV setempat mengunjungi
stan kami dan menyiar-
kannya dalam berita sore.

Banyak guru sekolah dan murid juga singgah ke tempat
pameran kami. Mereka mengatakan bahwa mereka sangat
menyukai mata Guru yang penuh kasih di dalam poster-poster kami
dan merasa seolah-olah Dia hadir secara fisik. Kebanyakan tamu
menyatakan kesukaan terhadap pameran ini, mengatakan ada
pancaran cahaya dan energi dari setiap sisi, termasuk bunga-bunga
segar yang ditata oleh saudari dari Thailand. Di samping itu, banyak
pengunjung bertanya tentang Lampu Panjang Umur Cahaya Bulan,
yang dipasang pada stan pameran. Mereka merasakan Lampu
tersebut memancarkan kebahagiaan, energi kedamaian, dan kagum
terhadap rancangan luar biasa dari Guru kita yang terkasih.

Kami juga menjalin hubungan yang sangat baik dengan
pengelola stan lain. Beberapa dari mereka mengunjungi stan
pameran kami beberapa kali selama pameran. Pada kenya-
taannya, pemilik stan di seberang kami bahkan ikut membagikan
pamflet kami kepada orang yang lewat. Selain itu, polisi dan
satuan pengaman yang berjaga di pameran sering singgah untuk
mengambil permen yang kami sediakan atau menonton rekaman
video Guru. Mereka merasakan sebuah kekuatan dan cahaya
yang tidak terlihat oleh mata terpancar keluar dari poster Guru
yang besar. Banyak pencari kebenaran mendaftar untuk inisiasi,
sementara itu perwakilan dari beberapa institusi pendidikan dan
rumah sakit mengundang kami untuk memperkenalkan latihan
yang paling kuno di dunia - Metode Quan Yin - di tempat
mereka.

Tamu lain yang tertarik pada stan pameran adalah
Bapak M.A. Srinivasan, pengarang beberapa buku tentang
kerohanian India, mengatakan, “Setiap ucapan Guru dapat
ditemukan buktinya dalam harta besar Kitab Suci India.”
Setelah belajar Metode Kemudahan dan mendaftar untuk
inisiasi, Bapak Srinivasan juga mengatakan bahwa dia ingin
menulis sebuah buku tentang “Bunda Suci Ching Hai”, dan
memasukkan kutipan-kutipan dari Kitab Suci Hindu yang
mempunyai relevansi.

Seminar Mendapatkan Sambutan Hangat

Enam hari setelah pameran, kami menyelenggarakan
sebuah konferensi video di Kamar Dagang India di Bombai.
Sebelumnya kami dengan senang hati bekerja sama membagikan

pamflet-pamflet promosi dan
dengan demikian menunjang
suksesnya acara tersebut.

Pada hari seminar, kira-
kira 270 pencari Kebenaran
hadir, dan ketika sedang
menonton ceramah Bunda kami
dari rekaman video tahun 1999
di London, Inggris, berjudul
Menghadapi Kehidupan dengan
Berani dengan teks bahasa
India, penonton sangat tersentuh
oleh bimbingan-Nya yang
bijaksana dan ucapan-Nya yang
lucu. Sepanjang pertunjukan,
penonton kelihatannya sangat
mengagumi Guru, tertawa dan
bertepuk tangan dan bersatu-
padu dengan kekuatan-Nya.
Setelah pertunjukan ceramah,
173 peserta, dengan keinginan
yang amat besar, tinggal untuk
belajar Metode Kemudahan dan
121 pencari yang tulus
mendaftar untuk inisiasi.

Atas berkah dari Guru,
Pameran Buku Internasional
Bombai 2005 dan seminar video
keduanya terselenggara dengan
sangat sukses. Selama peristiwa
tersebut semua saudara dan
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Laporan dari Korea

Sesudahnya, banyak peserta
mendaftarkan diri untuk belajar
Metode Kemudahan. Beberapa
tamu juga menanyakan per-
tanyaan spiritual, yang dijawab
oleh rekan-rekan sepelatihan
dengan penuh pengertian dan
pertimbangan.  Dari pernyataan
mereka adalah jelas bahwa para
pengunjung mengerti ajaran
Guru sementara mereka puas

Berbagi Kebenaran
dalam Keselarasan

dengan Guru
Oleh Grup Berita Kamerun

[Kamerun] Selaras dengan upaya
Guru untuk mengangkat kesadaran bumi
kita dan untuk berbagi kebenaran dengan
sesama manusia, para inisiat Kamerun
mengadakan seminar video pada Hari

Ching Hai, 22 Februari 2005. Seminggu sebelumnya, center setempat
menyebarkan berita tentang seminar tersebut melalui promosi TV
dan radio dan dengan membagikan lebih dari seribu selebaran.

Melalui berkah Guru dan usaha bersama para praktisi, seminar
tersebut berlangsung sukses, dihadiri sekitar dua ratus pengunjung.
Sesudahnya, banyak pengunjung yang enggan untuk meninggalkan
tempat dan menanyakan alamat center setempat, berharap untuk

mengetahui lebih banyak tentang
Maha Guru Ching Hai dan
Metode Quan Yin.

Kegiatan berbagi Kebe-
naran memberi saudara-saudari
inisiat Kamerun pengalaman
yang menggairahkan dari
kekuatan berkah Guru yang tidak
terhingga sewaktu mereka
membantu melakukan pekerjaan
Tuhan dalam semangat cinta
kasih.

Laporan dari Kamerun

Memperkuat Iman dan Percaya Diri
dengan Bekerja untuk Tuhan

Oleh Grup Berita Busan

[Yangsan] Pada tanggal 13 Maret 2005, para inisiat Busan
menyambut musim semi dengan mengadakan sebuah seminar
video di Yangsan yang merupakan kota budaya yang terletak di
dekat kota mereka. Sebelum dan selama acara tersebut, saudara
dan saudari sepelatihan yang taat dan antusias bekerja dengan rajin
untuk memastikan keberhasilannya.

Pada hari seminar, matahari bersinar dengan sangat
terangnya, dan sesaat setelah rekan-rekan inisiat membuka pintu
gerbang Pusat Kebudayaan dan Seni Yangsan, para pengunjung
yang tulus berduyun-duyun menuju meja informasi untuk
mengetahui lebih banyak tentang berlatih meditasi dan menemukan
seorang Guru Sejati.

Selama seminar, para inisiat mempersembahkan video
ceramah Guru yang berjudul Hidup Berlangsung Terus.

saudari yang berpartisipasi sangat terkesan dengan mata rohani
orang India yang tajam, yang memungkinkan mereka untuk segera
mengenal keagungan Guru, menerima ajaran-Nya yang mulia dan

memulai perjalanan pulang
melalui bimbingan-Nya yang
penuh kasih.
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dengan jawaban-jawaban para inisiat. Mereka tampak terpenuhi
secara spiritual dan sangat puas di dalam hati mereka, seperti yang
terlihat dari raut wajah mereka yang cerah ketika meninggalkan
tempat seminar.

Para inisiat Busan percaya bahwa kegiatan seperti seminar
video Yangsan pada bulan Maret 2005 adalah bagian dari kehendak
Tuhan dan memberi kesempatan kepada mereka untuk belajar kasih
yang tak mementingkan diri sendiri dan pengabdian dan tumbuh
secara spiritual.  Sesungguhnya saja, melayani orang lain melalui

acara ini, mengisi mereka
dengan kebahagiaan dan mem-
perkuat keimanan dan keper-
cayaan diri mereka. Karena itu,
saudara dan saudari inisiat
dengan penuh semangat be-
rencana untuk mengadakan
seminar kembali  dalam waktu
dekat.

Laporan dari Formosa

Cahaya Spiritual Di Tengah Lautan Bunga
Oleh Grup berita Taipei

[Taipei] Pada tanggal 19 dan 20 Maret 2005, saudara dan
saudari dari Grup Kegiatan Universitas Wilayah Utara Formosa
mengadakan aktivitas berbagi-Kebenaran tahunan pada Festival
Bunga Azalea yang meriah di Universitas Nasional Taiwan.

Stan para inisiat
bertemakan “Mewarnai Hidup
Kita” dan memajang banyak
terbitan Guru dan makanan
kecil vegetarian yang tersusun
apik. Selain itu, para inisiat
membacakan ringkasan buku
Guru yang penuh inspirasi,
mengangkat atmosfer spiritual
dari festival yang meriah.

Banyak pengunjung tersenyum pada saat melihat permainan yang
diatur dengan cermat dan kartu berkah yang disiapkan oleh
saudara-saudari inisiat, dan meminta informasi tentang ajaran
Guru, meditasi dan diet vegetarian. Sementara itu, para inisiat muda
mempertunjukkan tarian yang dinamis, resital gitar yang
menggetarkan jiwa dan beberapa nyanyian spiritual yang meng-
gambarkan sepenuhnya kebahagiaan batin dan cinta kasih yang
tidak terhingga.

Seorang pengunjung stan yang pernah menyewakan
rumahnya kepada seorang inisiat yang bernama Ibu Li datang ke
Formosa untuk belajar bahasa Cina. Perempuan tersebut ingat

betapa dia iri dengan kehidupan
Ibu Li yang bahagia, terpenuhi,
yang dia nikmati begitu dia
bangun pagi setiap hari untuk
meditasi, dan selalu bersemangat
sepanjang hari sementara dia
membaca dan berurusan dengan
kesibukannya. Ketika perempuan
tersebut mengetahui bahwa Ibu Li
mendapatkan kekuatan vital
hidupnya dari berlatih metode
Quan Yin, ketertarikannya
menjadi semakin membara.
Maka, dia memutuskan untuk
belajar Metode Kemudahan
selama festival dan membenarkan
kata-kata penyewanya.

Selama Festival Azalea
Universitas Nasional Taiwan
2005, stan para inisiat ternyata
merupakan stan yang paling
menyenangkan di kampus.
Atmosfer menggembirakan dari
pameran tersebut menarik
banyak jiwa yang sedang
mencari sumber kebahagiaan
batin mereka, memberikan
kepada rekan-rekan sepelatihan
kesempatan besar untuk berbagi
ajaran Guru.

Sebuah Pulau yang Indah Cemerlang pada Zaman Emas

- Festival Lampu Kinmen 2005
Oleh tim kerja Kinmen

[Kinmen] Dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 25

Februari 2005, Pulau Kinmen
menjadi tuan rumah penye-
lenggaraan Festival Lampu
yang meriah di Stadion Kinmen.
Pulau ini merupakan tempat

Lintasan PeristiwaLintasan PeristiwaLintasan Peristiwa
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yang kaya akan atraksi historis
dan arsitektur tradisional.
Festival tersebut, yang jatuh
pada tanggal 15 di bulan
pertama kalender bulan,
disponsori oleh pemerintah
daerah setempat, dan salah satu
partisipan utama, Asosiasi
Internasional Maha Guru Ching
Hai, membuka stan pada acara
tersebut karena mendapat
undangan dari Kantor Urusan
Kebudayaan setempat. Rekan-
rekan inisiat dari Kinmen

membuat stan pameran yang indah, menampilkan lampu yang
berwarna-warni, gemerlapan dan lima ratus vas bunga yang
disediakan oleh Biro Kehutanan Kinmen, membuat stan kelihatan
seperti Surga di bumi dan menarik banyak pengunjung.

Para inisiat memilih “Kinmen Bercahaya Di Era Emas”
sebagai tema untuk stan mereka,  berharap untuk menambah
cahaya spiritual kepada wilayah Kinmen sementara memasuki
Tahun Emas 2.  Saudara dan saudari inisiat membawa koleksi
khusus Lampu Panjang Umur Maha Guru Ching Hai dari pulau
utama Formosa. Lampu-Lampu yang berbentuk unik, yang
dipajang bersama lukisan-lukisan Guru, bersinar dengan cahaya
spiritual melambangkan kecerahan abadi Tuhan. Lampu-Lampu
dan karya seni yang dipajang, menggugah kesan keemasan
pengunjung akan Surga yang terpatri dalam jiwa mereka.

Pada tanggal 23 Februari, hari pembukaan Festival,
beberapa pejabat setempat hadir pada perayaan cahaya lampu
yang menandai dibukanya kegiatan tersebut. Kemudian, Kepala
Wilayah Kinmen, Lee Juh-feng, mengunjungi stan Asosiasi
Internasional Maha Guru Ching Hai dan memberi semangat
kepada rekan-rekan inisiat, seraya berkata, ”Saya telah
mendengar banyak tentang Maha Guru Ching Hai dan saya
gembira dan berterima kasih kepada Asosiasi karena memajang
kreasi-kreasi Beliau yang mengagumkan, yang merupakan daya
tarik berarti pada stan Anda.” Karena lampu melambangkan
kecerahan, Bapak Lee juga
berharap bahwa pemajangan
Lampu Panjang Umur akan
membantu para pengunjung
mencapai kesadaran yang
lebih dalam selama hidup ini,
dengan tulus berterima kasih
kepada Asosiasi karena
dukungan dan pelayanan yang
luar biasa dan berharap bahwa

orang-orang Kinmen bisa
mendapatkan kesempatan dan
kehormatan sebagai tuan
rumah bagi Maha Guru Ching
Hai di waktu yang akan
datang.

Selama Festival ber-
langsung, banyak warga se-
tempat, baik tua maupun muda,
mengunjungi stan pameran para
inisiat.  Sebagai contoh, seorang
guru TK mengangkat murid-
murid mudanya satu persatu
untuk melihat Lampu Panjang
Umur yang dipajang, dan
menjelaskan makna spiritual
dari lampu tersebut yang tertera
di label. Juga, seorang ibu
dengan sabar membeberkan hal-
hal penting dari setiap lukisan
dan lampu untuk anak perem-
puannya tercinta. Dan sepasang
suami istri dan anak-anaknya
meluangkan waktu lama di stan,
karena secara khusus tertarik
dengan Lampu Panjang Umur
yang berjudul Tangan Tuhan.
Selain itu, banyak warga
setempat yang mengunjungi
Festival Lampu di tahun
sebelumnya berkata bahwa
acara tahun ini adalah yang
paling unik, indah, dan
menggembirakan yang mereka
pernah alami, dan berharap
bahwa Asosiasi Internasional
Maha Guru Ching Hai akan ikut
serta pada festival setiap tahun.
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Selama para inisiat menghias stan mereka, Bapak Hsu
Huan-sheng, Direktur dari Stadion Kinmen, sering kali
menunjukkan kepedulian tentang kemajuan mereka dan ingin
menawarkan bantuan.  Kesederhanaan dan antusias adalah ciri
khas dari warga Kinmen.
Bapak Hsu juga mengatakan,
”Terima kasih atas kesung-
guhan usaha Anda, yang telah
menghasilkan pameran yang
luar biasa. Saya berharap
bahwa barang-barang yang
dipajang bisa ditinggal di
Kinmen untuk dipergunakan
lagi di waktu yang akan
datang.” Dan karena dia
sangat tertarik pada lukisan,
Bapak Hsu sering datang ke pameran untuk menikmati  karya
seni Guru dan Lampu Panjang Umur, dan bahkan bergabung
bersama rekan-rekan inisiat pada saat makan karena dia kadang-
kadang makan makanan vegetarian. Dia kemudian belajar
Metode Kemudahan, dan benih spiritual yang tertanam di
hatinya mulai tumbuh.

Pada malam pertama festival, para inisiat mengadakan
sebuah seminar berbagi-Kebenaran di ruangan audio-visual
Stadion yang berjudul “Sebuah Pes ta  Musik  dan
Pengangkatan Spiritual”. Selama seminar, Bapak Lee dan
Bapak Hsu masing-masing berbicara saat mana mereka
mengungkapkan persetujuannya akan ajaran Guru dan
mendukung usaha rekan-rekan inisiat. Setelah itu, banyak
pengunjung belajar Metode Kemudahan, termasuk beberapa
wanita berusia lanjut, yang tidak ingin ketinggalan, mengambil

keuntungan dari “obral besar”
Surga ini.  Para inisiat benar-
benar bergembira karena para
wanita berusia lanjut ini men-
dapat keberuntungan yang baik
untuk berlatih spiritual dengan
seorang Guru hidup sebelum
meninggalkan dunia ini.
Selama Festival, banyak yang
lainnya datang untuk belajar
Metode Kemudahan juga, dan
para inisiat sangat bersenang
hati untuk menyambut begitu
banyaknya saudara-saudari
setempat ke dalam keluarga
Quan Yin.

Dukungan rekan-rekan
sepelatihan dari center lain
memberikan andil kepada ke-
berhasilan kegiatan berbagi-
Kebenaran pada Festival Lampu
Kinmen 2005. Dan melalui
berkah Guru, saudara-saudari
inisiat yang berpartisipasi bisa
dengan sepenuhnya menggu-
nakan kecerdasan dan keahlian
mereka untuk memastikan
keberhasilan dari kegiatan
tersebut, membuat mereka
benar-benar bangga menjadi
anggota keluarga Quan Yin!

Liputan dari acara tersebut di atas bisa dilihat di Saluran Hiburan CTI TV dalam acara
Perjalanan Melalui Alam Estetis #137 di:

http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/hichannel/index.htm
(dalam bahasa Inggris dengan teks bahasa Cina).

Untuk mengimbangi cepatnya peningkatan rohani dari planet kita yang sedang berlangsung
saat ini, center setempat dari Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai mengadakan banyak
dan banyak lagi seminar video dan kegiatan berbagi-Kebenaran di seluruh dunia.

Anda dapat bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini bersama teman dan sanak
keluarga Anda. Untuk jadwal yang terbaru dari kegiatan kami, silakan mengunjungi situs berikut
ini:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm  (bahasa Inggris)
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/latest_news/events-datebook.htm  (bahasa Cina)

Agenda Kegiatan
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Meningkatkan Kesadaran Bumi Melalui Latihan Spiritual
- Laporan mengenai Pameran Buku Internasional Taipei 2005

Oleh Grup Berita Taipei (Asal dalam bahasa Cina)

Kasih Ilahi Melampaui Batasan:

Sejalan dengan kegembiraan Tahun Baru
Imlek yang masih bergema, aroma buku-buku
memenuhi udara Pameran Buku Internasional Taipei
yang diselenggarakan dari tanggal 15 Februari - 20
Februari di Taipei World Trade Center. Seperti
tahun-tahun sebelumnya, Perusahaan Penerbit Maha
Guru Ching Hai turut serta dalam kegiatan
kebudayaan tahunan ini dengan memperkenalkan
ajaran Maha Guru Ching Hai melalui perangkat
audio-visual, aktivitas berbagi-Kebenaran secara
interaktif, dan berbagai media artistik.

Selama Pameran, para praktisi dari

Perusahaan Penerbitan itu menyelenggarakan dua
belas kegiatan; di antaranya: konser musik, komedi
pendek, dan seminar berbagi-Kebenaran. Semua
acara itu mendapatkan sambutan yang hangat dari
para pengunjung. Seminar diadakan dari tanggal 16
-18 Februari. Seminar itu menjelaskan tentang
keajaiban arus Suara batin dan juga tentang

kebenaran bahwa semua cip-
taan Tuhan adalah sederajat,

termasuk hewan. Melalui
ceramah video Guru dan
pengalaman-pengalaman
pribadi dari para inisiat,

seminar itu mengajarkan
hadirin tentang bagaimana

mendapatkan pengetahuan spi-
ritual melalui interaksi sosial, dan
bagaimana menjalin ikatan pernikahan
sambil berlatih Metode Quan Yin.

Gugus DepanGugus DepanGugus Depan
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Pada petang hari tanggal 19 Februari,
sebuah seminar dengan tema “Kasih Ilahi
Melampaui Batasan: Meningkatkan Kesadaran
Bumi melalui Latihan Spiritual” menarik
pengunjung dalam jumlah yang amat besar.
Pesertanya termasuk berbagai tokoh Formosa serta
sahabat-sahabat dari luar negeri. Salah seorang
petinggi, Dubes Lu Ching-lung, juru bicara
Kementerian Luar Negeri Formosa mengatakan,
“Sangat penting bagi kita untuk menjunjung cita-
cita menciptakan sebuah desa global yang penuh
kasih. Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai
melakukan kegiatan-kegiatan amal ke seluruh dunia,
dan ini merupakan suatu sumber kebanggaan bagi
rakyat Formosa dalam mewujudkan “kasih ilahi
melampaui berbagai batasan”. Kita berinteraksi
dengan masyarakat internasional dan berbagi
pencapaian yang telah diraih oleh pemerintah dan
rakyat. Hal ini telah menjadikan rakyat Formosa
sebagai masyarakat demokratis yang menghormati
kebebasan beragama. Untuk menciptakan sebuah
desa global yang penuh kasih, kita harus berbuat
lebih banyak lagi. Kita harus melakukan tindakan,
mempunyai kebijakan dan rencana yang strategis.
Sudah bertahun-tahun Asosiasi ini mewujudkan
kasih di dalam kegiatannya, dan memberikan
sumbangan terhadap masyarakat. Ini adalah suatu
pencapaian yang penting yang meningkatkan
kualitas masyarakat kita dan menguntungkan umat
manusia.”

Orang penting lainnya, Bapak Peter Ritzen,
Direktur Jenderal Kesenian dari Masyarakat Musik
Renaisans yang terkenal di dunia, mengatakan,
“Saya mengucapkan selamat yang setinggi-ting-
ginya kepada Asosiasi Internasional Maha Guru
Ching Hai. Saya ingin menyampaikan segala
pujian atas hal-hal agung yang dilakukan
Asosiasi ini. Sesungguhnya, sangat
luar biasa bahwa di dunia ini ada
orang-orang yang memberi per-
hatian kepada orang lain, karena
itulah makna dari kehidupan ini.
Kita harus memiliki welas asih, kita
harus memiliki hal-hal yang baik.
Dan kita harus mengalahkan
kejahatan di dunia ini; ini sangat,
sangat penting. Dan saya berharap
agar dunia ini dapat bersatu dalam

kasih dan dan melayani alam semesta ini, sehingga
alam semesta akan memiliki sebuah struktur yang
harmonis, sebuah struktur yang perkasa, dan kita
akan menjadi satu dengan Tuhan dan semua orang.”

Setelah menghadiri seminar ini, hadirin
mengetahui bahwa planet kita sedang mengalami
suatu masa yang bergolak yang ditandai dengan
banyaknya bencana alam. Oleh sebab itu, kita harus
berdoa bersama untuk memohon rahmat dari Tuhan.
Dengan begitu, maka berkah Ilahi akan melimpahi
bumi lagi. Perkataan ini sesuai dengan ajaran Maha
Guru Ching Hai: “Perubahan-perubahan drastis bisa
menjadi kekuatan pengangkat. Kita harus mening-
katkan kesadaran bumi melalui latihan spiritual.”
Di penghujung seminar, ada lusinan tamu yang ingin
belajar Metode Kemudahan untuk mendapatkan
berkah Guru yang mahahadir dan dibaptis oleh
Cahaya Tuhan!

Kemudian pada pagi hari tanggal 20
Februari, para inisiat menyelenggarakan sebuah
program berbagi-Kebenaran yang diberi judul
“Cahaya Firdaus. Siapakah Sang Pembawa
Cahaya?” Dalam kegiatan ini, Bapak Gu Mu-te,
seorang penari pribumi, dengan mengenakan
kostum yang berwarna perak menampilkan sebuah
tarian yang luar biasa. Tarian itu diiringi dengan tata
cahaya, efek suara, dan narasi yang hidup. Per-
tunjukan itu membawa pesan: “Cahaya Tuhan
melahirkan semua Ciptaan” dan “Kita adalah Sang
Cahaya dan Sang Cahaya adalah kita.” Selain itu,
beberapa cuplikan dari ceramah-ceramah Guru yang
penuh kebijaksanaan disiarkan bersamaan untuk
membantu hadirin supaya lebih mengerti bahwa kita
hanyalah harus mengikuti panduan dari seorang
Guru yang hidup untuk segera mendapatkan

pengalaman batin berupa Cahaya suci dan
bersatu kembali dengan Tuhan.

Pada petang hari, sebuah
seminar khusus untuk anak muda
dengan tema “Mencari Seorang
Pasangan yang Ideal”, menarik
lusinan anak muda. Setelah itu,
banyak peserta yang belajar
Metode Kemudahan. Ini berarti
bahwa mereka ikut dalam barisan
para pangeran dan putri yang akan
kembali ke Kerajaan Allah!

Selama Pameran, kira-kira
Juru Bicara Menlu Formosa, Dubes

Lu Ching-lung (kiri)
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seratus orang peserta belajar Metode Kemudahan
dan secara menakjubkan berhubungan dengan
Tuhan. Salah satu tamu itu adalah Nona
Zhang dari Taichung, yang mengetahui
bahwa jodohnya adalah Guru Ching
Hai setelah diberitahu oleh seorang
peramal supaya berlatih Metode
Kemudahan. Pada hari itu, enam
bulan setelah ia beralih ke diet
vegetarian, Nona Zhang melihat
Guru batin bersama-sama dengan
Cahaya putih dan kuning ketika
bermeditasi Metode Kemudahan. Hal
ini membuat air matanya mengalir karena
kebahagiaan yang luar biasa. Ia mengetahui
bahwa Guru secara diam-diam telah membimbing
dan membantunya dalam mengatasi masalah-
masalah pribadinya. Nona Zhang juga merasa
bahwa saudari inisiat yang mengajarkannya Metode
Kemudahan sangat menyayanginya seperti saudari
sendiri. Semua pengalaman ini telah menambah
keyakinan Nona Zhang terhadap ramalan itu, bahwa
ia adalah anak Guru di kehidupan lampaunya!

Seorang peserta lain, Nona Lai, adalah
seorang pakar dalam pengembangan potensi
manusia. Setelah mengamati para saudari inisiat
yang bekerja di gedung itu selalu gembira; ia
menjadi senang saat berada di antara mereka, dan
setelah itu ia jadi tertarik terhadap ajaran-ajaran
Guru. Lalu, pada pagi hari tanggal 19 Februari, Nona
Lai menonton satu seri drama pendek yang
dimainkan oleh rekan-rekan inisiat. Setelah itu, ia
merasa heran karena matanya menjadi terpaku ke
arah TV di stan itu selama satu jam penuh. Melalui
pengalaman-pengalaman tadi, Nona Lai merasa
bahwa dia sudah sepenuhnya berubah oleh karena
kasih Guru. Dan ketika membahas pengalamannya
dengan seorang saudari inisiat, dia berkata, “Saya
merasa bahwa sepertinya kita adalah sahabat lama,
dan saya akhirnya memahami arti sesungguhnya
dari kata ‘manunggal'. Nona Lai menambahkan
bahwa dia menikmati latihan Metode Kemudahan,
karena latihan itu dapat meringankan perasaan yang
tegang.

Seorang tamu lain dari Sindian pernah
menghadiri ceramah Guru di Stadion Taoyuan pada
tahun 2000. Ketika mengunjungi pameran buku itu,
ia terlihat sedang berada di stan Penerbitan SMCH.

Setelah berbicara tentang ajaran-ajaran Guru dengan
seorang saudari inisiat, dia dan putranya mendaftar

untuk belajar Metode Kemudahan. Ketika sesi
meditasi Metode Kemudahan yang

berikutnya sedang berlangsung,
wanita itu secara spontan menangis
dalam jangka waktu yang lama. Ia
kemudian kembali ke stan
pameran untuk menonton DVD
Guru. Di sana ia mencium aroma

cendana dan mengira bahwa para
inisiat sedang membakar dupa.

Setelah bertanya tentang sumber aroma
tersebut, dia baru sadar bahwa dia sedang

mendapatkan suatu pengalaman batin!
Juga, seorang biarawan muda datang

mengunjungi stan SMCH. Ia berpendapat bahwa
metode pencerahan seketika yang diajarkan Guru
sangatlah unik. Lima tahun sebelumnya, dia
mengunjungi Center Taipei, berusaha dengan keras
mempelajari ajaran-ajaran Guru dan juga
mengunjungi Center Hsihu. Karena itu, ia sangat
gembira dapat menemukan kembali ajaran-ajaran
Guru di Pameran itu dan mengajak ibunya untuk
berlatih Metode Kemudahan bersama-sama. Ini
merupakan contoh peristiwa tentang seorang
individu yang berjodoh dengan gerbang pintu Surga!

Dalam suatu kesempatan lain, seorang
saudari inisiat yang sedang bekerja di gedung itu
berkenalan dengan staf dari stan di dekatnya yang
menerbitkan buku Buddhis. Lalu pada suatu hari,
manager stan itu mengundang saudari kita itu untuk
diuji dengan alat yang dinamakan “detektor
samadhi” yang dipamerkan di sana. Wanita itu
meminta supaya saudari itu bermeditasi di stan itu.
Lalu saudari itu memejamkan matanya dan
mengulang Nama-nama Suci selama beberapa detik.

Setelah itu operator detektor itu bertanya,
“Apa yang Anda lakukan tadi?” Dan saudari itu
menjawab, “Saya dengan hening mengulang Nama-
nama Suci sebagaimana yang diajarkan oleh Maha
Guru Ching Hai.” Wanita itu terheran-heran dengan
jawaban itu dan tidak dapat menyimpulkan,
mengapa mesin itu bereaksi seperti itu hanya karena
dia mengulang Nama-nama Suci! Detektor itu
adalah perangkat yang sangat mahal harganya untuk
menentukan tingkat samadhi seseorang yang sedang
bermeditasi; dan selama pameran, petugas stan itu
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kira-kira telah mengukur delapan puluh orang per
hari. Tapi tidak satu pun, bahkan para biarawan
Buddhis dan para biarawan Katolik yang masuk ke
dalam samadhi secepat saudari inisiat kita itu. Hal
ini menunjukkan lagi sebuah bukti akan kekuatan
dahsyat Metode Quan Yin.

Partisipasi Perusahaan Penerbit SMCH di
dalam Pameran Buku Internasional Taipei 2005
telah membantu para pencari spiritual untuk
mendapatkan pengalaman kasih sejati dari Maha

Para inisiat di ceramah perawatan
hewan peliharaan “Sifat Ilahi

Hewan - Peka terhadap Kasih”

Guru Ching Hai, serta mendapatkan pembebasan
batin melalui pertemuan yang mengesankan
dengan-Nya dan para inisiat. Karena itu, para
praktisi dari Taipei dengan khusus ingin
mengucapkan syukur kepada Guru atas berkah
serta bantuan-Nya sehingga kegiatan berbagi-
Kebenaran ini dapat berjalan dengan sukses.
Pameran tersebut telah menambah warna serta
semangat bagi jiwa yang tak terhitung
banyaknya!

Para tamu menikmati sebuah
seminar yang berjudul “Dipenuhi
Kasih Sejati - Tumbuh secara
Spiritual dalam Ikatan Pernikahan”

Cuplikan-cuplikan dari kegiatan-kegiatan di atas dapat dilihat pada Saluran Hiburan CTI TV
Perjalanan melalui Alam Estetis# 132 di:http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/hichannel/

index.htm  (dalam bahasa Inggris dengan teks bahasa Cina)

Fokus pada Perkembangan Rohani dan Menjadi Makhluk yang Sempurna

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Tokyo, Jepang, 7 Mei 2000 (Asal dalam bahasa Inggris) DVD #693

Supaya dapat memiliki kebahagiaan abadi dan lebih damai, kita harus menggunakan konsentrasi
kita untuk pergi ke suatu dimensi yang lebih tinggi lagi, sehingga kita dapat mempelajari tujuan hidup
yang lebih mulia dan kebijaksanaan yang lebih mulia dari alam semesta. Lalu kita dapat menjadi makhluk
yang sempurna; kita tidak hanya menjadi eksekutif yang sukses di dunia ini, tetapi kita juga harus menjadi
orang suci dan Buddha untuk memberkati dunia dan alam semesta.

Membantu Dunia Secara Rohani Sekaligus Secara Jasmani

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Los Angeles, Amerika Serikat, 29 Oktober 1993
(Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #388

Lakukan pekerjaan Anda dengan baik; bekerja dan gunakan kebijaksanaan Anda untuk paling
tidak merawat keluarga Anda. Apa pun yang dapat disisihkan, Anda dapat menggunakannya untuk
menolong orang yang putus asa. Lalu Anda dapat membantu dunia. Kita tidak hanya membantu
membersihkan atmosfer dari sisi rohani, tetapi juga dari sisi keuangan, jasmani, dan dalam banyak hal
lain. Kita harus mengembangkan diri kita sendiri dalam semua dimensi untuk menjadi makhluk yang
sempurna.

Kata-Kata Mutiara

Gugus DepanGugus DepanGugus Depan
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Tidak Perlu TakutTidak Perlu TakutTidak Perlu TakutTidak Perlu TakutTidak Perlu Takut
Diceritakan oleh Maha Guru Ching Hai di Hsihu, Formosa, 6 Februari 1992

(Asal dalam bahasa Cina) Kaset Video #209

Ada seekor simpanse yang sakit.
Simpanse tersebut merupakan perhatian utama
pengunjung di suatu kebun binatang. Lalu ia
dikirim ke dokter untuk pengobatan. Selama
simpanse itu tidak ada, jumlah pengunjung
menjadi semakin berkurang sehingga manajer
kebun binatang tersebut mendapat suatu ide. Dia
mengupah seorang pengangguran dan me-
mintanya untuk memakai baju kulit simpanse lalu
melompat-lompat di kandang simpanse atau
bergelayutan di antara pepohonan. Setelah
beberapa saat, strategi ini telah terbukti amat
efektif dan kembali menarik perhatian pengunjung.

Lalu suatu hari, simpanse palsu tersebut dengan senangnya berayun dari satu pohon ke
pohon lainnya; tapi tanpa disengaja ia terjatuh ke kandang sebelahnya. Dia menjadi takut karena
ternyata dia terlempar ke kandang harimau yang berada di sebelahnya. Harimau tersebut berjalan
menuju padanya dan mengaum. Simpanse  palsu tersebut terus mundur menjauhi harimau itu.
Lalu, harimau tersebut berhenti tepat di depannya dan menatapnya. Simpanse palsu tersebut begitu
takut hingga dia gemetaran dan hampir pingsan. Pada saat itu, harimau tersebut berkata padanya,
tidak perlu takut! Saya juga palsu!"

Mahalnya Rambut Panjang
Diceritakan oleh Maha Guru Ching Hai, Florida, Amerika Serikat,
 28 Desember 2001 (Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #735

Ada seorang remaja yang memiliki seorang ayah yang kaya.
Dia ingin membeli mobil kecil yang sudah bekas. Ayahnya mau
membelikannya asalkan dia memperoleh nilai A, bertingkah laku
baik, dan juga memangkas rambut panjangnya. Anak tersebut dapat
memperoleh nilai  A, dia juga bertingkah laku baik, dan segalanya
Oke. Tetapi anak itu tidak mau memangkas rambut panjangnya.
Maka, ayahnya bertanya padanya, “Kenapa?” Ayahnya adalah
seorang penganut Katolik sehingga putranya berkata, “Ayah lihat,
Yesus mempunyai rambut panjang dan Nabi Musa juga mempunyai
rambut  panjang. Kenapa Ayah mau agar saya memangkas rambut
saya?” Dan ayahnya menjawab, “Ya, Yesus dan Nabi Musa
mempunyai rambut panjang. Mereka juga punya suatu kesamaan,
mereka selalu berjalan kaki!"

Silakan kunjungi situs berikut untuk menikmati versi video asli dari lelucon-lelucon ini,
dan Anda dapat berbagi keriaan humor Guru dengan orang-orang di sekitar Anda:

http://www.Godsdirectcontact.net/eng/news/157/jk1.htm (Amerika Serikat)
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/news/157/jk1.htm (Formosa)

Guru Menceritakan LeluconGuru Menceritakan LeluconGuru Menceritakan Lelucon
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Pada zaman dulu orang-orang yang
ber lat ih bersama seorang Guru akan
memanggil Guru mereka “Tuhan”. Memanggil
Guru mereka “Tuhan”, ar tinya Allah, dan
mereka juga mengatakan “Tuhan Maha Kuasa,
Maha Ada,” dan seterusnya. Sebenarnya,
mereka tidak mengenal Allah yang tidak kasat
mata. Mereka mengenal Tuhan yang hidup
bersama mereka, tersenyum bersama mereka,
makan bersama mereka dan berbicara dengan
mereka. Dan dari apa yang disebut sebagai
Kitab Suci, kita belajar mengenal Tuhan; kita
belajar mengenal yang kita sebut Allah.

Tetapi sebenarnya dari awal “Tuhan”
adalah seorang Guru. Dan para murid menulis
tentang pengalaman mereka dan mengatakan,
“Tuhan saya penuh kerahiman: Dia menolong
saya keluar dari bencana; Dia menunjukkan
jalur Cahaya. Saya melihat-Nya sebagai

Hanya Orang Tercerahkan
Dapat Mengenal Tuhan dan Menguntungkan Umat Manusia

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Malaysia, 27 Februari 1992
(Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video # 220

Cahaya, saya melihat-Nya datang sebagai
Cahaya, saya melihat-Nya berbicara seperti
guntur, seperti suara air bah,” dan seterusnya.
Maka, kita belajar dari Kitab Suci supaya kita
dapat mengenal siapa yang disebut Tuhan;
tetapi kita tidak mengenal siapa Tuhan itu!
Karena Dia sesungguhnya Tuhan dari para
mur id-Nya, bukan Tuhan kita. Mur id i tu
mengenal-Nya secara pribadi; sedangkan kita
tidak mengenal-Nya.

Maka t idak per lu membicarakan
tentang Tuhan bila kita tidak mengenal-Nya;
tidak perlu menyebut Tuhan yang tidak kita
ketahui, karena Ia tidak ada. Selama Anda tidak
melihat Tuhan dalam batin Anda dan tidak
mengenal kekuatan Tuhan dalam batin Anda;
maka tidak ada Tuhan yang sungguh-sungguh
nyata, tiada Tuhan apa pun. Karena Anda tidak
mengenal-Nya. Tuhan ada sesuai dengan
tingkatan Anda. Semakin Anda ber latih,
keberadaan Tuhan akan semakin nyata bagi
Anda, sehingga Anda dapat menulis banyak
pujian bagi Tuhan.

Sebenarnya itu adalah Anda, tingkatan
Anda. Sekarang Anda mengetahui kebaikan di
dalam batin Anda, kekuatan yang Anda miliki.
Anda mengetahui apa yang disebut “Tuhan”.
Dan semakin Anda tumbuh, semakin mulialah
Allah atau Tuhan jadinya. Anda akan semakin
mengenal betapa agungnya Tuhan di dalam
batin Anda. Itulah cara kita mengenal Tuhan;
tiada cara yang lain. Tidak masalah berapa
banyak orang memuji “Tuhan, Tuhan, Tuhan”.
Bila Anda tidak mengenal-Nya, apa gunanya
bagi Anda?

Maka satu-satunya cara mengenal
Tuhan adalah mengenal-Nya secara pribadi.
Karena, bahkan bila orang lain menyadari-Nya
dan mengatakan kepada Anda bahwa
Tuhannya telah melakukan banyak keajaiban
baginya, tetapi tetap saja Tuhan itu tidak akan
menolong Anda. Dia tidak dapat menolong

Guru BerkataGuru BerkataGuru Berkata
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Anda! Anda harus menyadari Tuhan Anda
sendiri dan membuat-Nya menjadi diri Anda.
Itulah alasan saya tidak menyuruh Anda untuk
menyembah Tuhan atau menyembah Guru
Sejati. Saya mengajarkan Anda cara untuk
menjadi Guru Sejati. Menjadi Tuhan, itulah
kekuatan yang kita miliki. (Tepuk tangan)

Walaupun Tuhan itu ada, tetapi jika
Anda tidak menyadari-Nya, Anda tidak akan
pernah tahu. Walaupun Tuhan ada, atau Tuhan
hadir di depannya, Tuhan itu tidak berguna bagi
Anda. Itulah alasan banyak pengikut tradisi
atau agama mungkin tetap menyebut, “Tuhan,
Tuhan, Tuhan,” tetapi mereka tidak pernah
mengenal Tuhan. Mereka tidak pernah dapat
mendayagunakan Tuhan itu. Maka apa
gunanya bagi Anda bila Tuhan seperti itu yang
hadir? Apakah Anda memuji-Nya atau memaki-
Nya, semua sama saja karena Dia tidak
tanggap. Maka Dia sebenarnya tidak ada!
Tetapi Anda tetap memuji-Nya, dan ini
merupakan hal yang paling menghina Tuhan.

Tetapi tidak apa-apa; masing-masing
orang harus mempelajari pelajarannya sendiri.
Hanya saja, saat saya berbicara kepada Anda,
Saya tidak dapat menghindari membuat
pernyataan yang tajam ini; hal ini supaya Anda
terbangun dan memahami logika tentang
Tuhan Anda sendiri, sehingga Anda memahami
alasan Alkitab mengatakan, “Kerajaan Allah
ada di dalam diri Anda.” Dan Anda memahami
alasan Buddha mengatakan, “Buddha adalah
hati Anda, ada dalam diri Anda” karena Anda
membuat-Nya. Anda membangunkan-Nya.
Anda membuat-Nya berkembang; Anda
menyadari betapa besar kekuatan yang Dia
miliki, dan kemudian Anda memanfaatkan-Nya
untuk diri Anda sendiri dan umat manusia.

Itulah saat Anda mengenal Buddha
atau Allah, maka Anda dapat memuji-Nya;
Anda dapat menyebut-Nya Allah atau Buddha
atau Tuhan atau apa pun yang Anda inginkan.
Tetapi manfaatkanlah Dia; tidak hanya memuji-
Nya atau menyembah-Nya. Anda dapat
menyembah dan Anda dapat memuji, tetapi
hanya setelah Anda mengenal berapa banyak
kekuatan yang Dia berikan kepada Anda, dan
berapa banyak kekuatan yang Dia miliki. Lalu
Anda dapat memahami hal ini ketika Anda
sadar bahwa hanya di dalam batinlah Anda
dapat menemukan-Nya. (Tepuk tangan)

Seorang Guru Berempati denganSeorang Guru Berempati denganSeorang Guru Berempati denganSeorang Guru Berempati denganSeorang Guru Berempati dengan
Penderitaan Seluruh MakhlukPenderitaan Seluruh MakhlukPenderitaan Seluruh MakhlukPenderitaan Seluruh MakhlukPenderitaan Seluruh Makhluk

Saya kadang kala menangis—karena
Anda, karena orang lain, karena dunia, dan
karena semua orang yang membutuhkan
bantuan tetapi t idak mengetahui cara
mendapatkannya, bagi semua orang yang
berenang dalam kebodohan dan tidak ingin
keluar, bagi semua orang yang ada di neraka
yang menderita selama ribuan tahun dan tiada
yang mempedulikan.

Ada banyak alasan bagi saya untuk
menangis. Saya mengetahui ini semua ilusi,
tetapi mereka tidak mengetahui. Tidak baik
hanya saya sendiri yang menger ti bahwa
semuanya ilusi, tetapi yang menderita tidak
mengetahui. Dan kadang kala saya tidak dapat
membuat mereka mengerti karena mereka
tidak ingin mengetahui. Mereka sungguh-
sungguh tidak ingin mengetahui, dan itu dapat
membuat saya menangis karena penderitaan
mereka membuat saya menderita.

Tanpa Seorang Guru Kita Tidak DapatTanpa Seorang Guru Kita Tidak DapatTanpa Seorang Guru Kita Tidak DapatTanpa Seorang Guru Kita Tidak DapatTanpa Seorang Guru Kita Tidak Dapat
Mengenal TuhanMengenal TuhanMengenal TuhanMengenal TuhanMengenal Tuhan

Rahmat Guru atau rahmat Al lah
sangatlah penting. Sepanjang zaman, manusia
telah memuji Allah dengan berkata, “Tuhan,
Tuhan Yang Maha Rahim, Tuhan yang
memutuskan rantai kebodohan saya, Tuhan
yang menghancurkan rantai transmigrasi” dan
seterusnya. Tetapi hal ini sesungguhnya
menunjuk pada Guru yang hidup pada waktu
itu saja. Tiada Tuhan yang lain selain Guru.

Bila Anda tidak memiliki seorang Guru,
Anda tidak akan mengenal Allah. Anda hanya
dapat mengenal Allah melalui seorang Guru;
karena seorang Guru mengajarkan Anda cara
mengenal Allah. Sehingga Anda mengetahui
bahwa Anda adalah Guru juga; Anda adalah
Allah. Kemudian Anda memuji Guru karena
Guru itu penuh dengan kerahiman: “Tanpa
Guru, saya pun tidak dapat mengenal Allah!”
Maka Guru ditempatkan sebelum Allah karena
Allah sungguh t idak ada, terpisah dar i
pencerahan Anda sendiri, pencapaian Anda
sendiri. Tiada Allah yang lain. (Tepuk tangan)
Saya berharap Anda memahami hal itu.
Sungguh abstrak, tetapi demikian logis. Bila
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Anda tidak mengerti, saya sungguh sangat
mengagumi kebodohan Anda! (Guru dan
hadirin tertawa)

Inisiasi merupakan Terobosan dan MeditasiInisiasi merupakan Terobosan dan MeditasiInisiasi merupakan Terobosan dan MeditasiInisiasi merupakan Terobosan dan MeditasiInisiasi merupakan Terobosan dan Meditasi
merupakan Cara untuk Melatih Kekuatanmerupakan Cara untuk Melatih Kekuatanmerupakan Cara untuk Melatih Kekuatanmerupakan Cara untuk Melatih Kekuatanmerupakan Cara untuk Melatih Kekuatan

IlahiIlahiIlahiIlahiIlahi

Berkat rahmat Guru dan kekuatan Allah
di dalam, pada saat inisiasi ki ta dapat
dibersihkan. Walaupun kita mungkin tidak
sangat bersih pada saat itu; tetapi dalam
kehadiran Allah kita menjadi bersih. Maka kita
menerobos! Kita menerobos pintu penjara, dan
untuk beberapa saat kita dapat melihat Cahaya
dan Suara yang ada di luar kehidupan jasmani.
Itu alasan kita menyebutnya pencerahan
segera atau seketika.

Maka kita mendengar Suara, yang
berarti kita berhubungan dengan alam-alam
yang lebih tinggi. Kita terhubung sekarang, kita
tidak lagi terputus, dan kita melihat Cahaya,
yang berarti kita cukup murni atau bersih untuk
menerobos. Bagaikan matahari yang berada
di luar, sedangkan Anda berada di dalam
ruangan. Bila Anda tidak berjalan melalui pintu,
Anda tidak akan melihat matahari walaupun
ada di situ. Begitu pula dengan Cahaya dan
Suara Ilahi. Mereka ada, tetapi karena kita
tertutup, terkurung dalam penjara prasangka
kita dan pikiran-pikiran dari kelambanan kita
selama banyak masa kehidupan; maka kita
tidak dapat melihatnya.

Maka pada saat inisiasi, Guru memberi
kita suatu kesempatan untuk menerobos,
sekali dan untuk selamanya. Tetapi kita harus
terus maju. Ada lebih banyak ‘alam’ untuk
ditemukan, tidak hanya selama inisiasi. Inisiasi
hanyalah permulaan, tetapi langkah ini sudah
merupakan suatu permulaan yang sangat
besar. Karena banyak orang naik dari satu
cakra ke cakra berikutnya sampai di sini (Guru
menunjuk pada mata kebijaksanaan-Nya)
selama sepuluh tahun, mungkin, sebelum
mereka dapat melihat Cahaya.

Tetapi ki ta mulai dar i mata kebi-
jaksanaan. Guru mengumpulkan seluruh
kekuatan dan mentransmisikannya kepada
Anda di situ. Sehingga Anda dapat melihat
Cahaya; dan dar i si tu Anda naik. Mata
kebijaksanaan merupakan pintu Surga,

melaluinya Anda dapat melanjutkan ke banyak
tempat. Tetapi ini hanya permulaan. Bahkan
bila Anda pergi ke Alam Kelima dalam satu hari
selama inisiasi, Anda harus pergi lagi setiap
hari supaya Anda terbiasa. Karena alam-alam
yang lebih tinggi memiliki frekuensi yang lebih
tinggi, dan jiwa kita yang terbeban belum
terbiasa dengan hal itu.

Maka kita harus berlatih agar terbiasa
dengan jenis kehidupan yang lebih tinggi ini.
Dengan demikian, kita akan selalu siap saat
meninggalkan dunia ini. Kita cukup siap dalam
pengetahuan akan frekuensi-frekuensi yang
lain agar dapat beradaptasi dengan dimensi
yang baru.

Setiap Menit Sangat BerartiSetiap Menit Sangat BerartiSetiap Menit Sangat BerartiSetiap Menit Sangat BerartiSetiap Menit Sangat Berarti

Kapan pun Anda memil iki  waktu
senggang, Anda sebaiknya bermeditasi. Tidak
perlu selalu bermeditasi di pagi hari atau
malam hari. Itu waktu-waktu tetap Anda, tetapi
di antaranya, kapan pun Anda memiliki waktu
untuk beristirahat, duduk; bermeditasilah!
Setiap menit yang Anda luangkan, akan
ditambahkan ke gudang pahala Anda.

Meditasi sangat penting. Sekarang
Anda ingin mendapatkan tempat Anda di
Surga, Anda harus bekerja untuk itu dan
mempersiapkan diri Anda untuk itu. Maka, bila
Anda mengira Anda sungguh-sungguh
menginginkan suatu cara hidup yang lebih
tinggi, dapat memberi bantuan yang lebih tinggi
kepada semesta dan menjadi seorang suci
atau makhluk yang lebih bijaksana agar dapat
bekerja sama dengan para makhluk yang lebih
bijaksana di tingkat-tingkat yang lain; maka
bekerjalah untuk itu sampai Anda menempuh
ujian dan memperoleh ijazah. Tetapi Anda
harus bekerja setiap hari. Seperti halnya pergi
ke sekolah: Anda bekerja dan bekerja setiap
hari. Maka, bila ada waktu senggang, Anda
harus meluangkan waktu untuk meditasi.

Meditasi Memberikan Semua JawabanMeditasi Memberikan Semua JawabanMeditasi Memberikan Semua JawabanMeditasi Memberikan Semua JawabanMeditasi Memberikan Semua Jawaban

Kapan pun Anda memiliki masalah,
bermeditasilah lebih banyak; ber tanyalah
kepada Guru batin maka jawaban akan muncul.
Seandainya jawaban t idak muncul atau
seandainya Anda tidak mengerti jawabannya,
Anda dapat menulis surat kepada saya.
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Kadang kala, segera setelah Anda selesai
menulis, Anda sudah menger t i  dan i tu
jawabannya. Tetapi, jika Anda masih belum
mengerti, Anda dapat memasukkan suratnya
ke dalam amplop dan mengirimkannya kepada
saya.

Memanfaatkan Kekuatan Ilahi danMemanfaatkan Kekuatan Ilahi danMemanfaatkan Kekuatan Ilahi danMemanfaatkan Kekuatan Ilahi danMemanfaatkan Kekuatan Ilahi dan
Kebijaksanaan Anda secara EfektifKebijaksanaan Anda secara EfektifKebijaksanaan Anda secara EfektifKebijaksanaan Anda secara EfektifKebijaksanaan Anda secara Efektif

Saya berharap Anda melakukan tugas
Anda dan tetap setia pada janji Anda sebagai
penyelamat umat manusia. Karena, yang Anda
lakukan akan mempengaruhi seluruh planet.
Anda akan melihat itu pada saat Anda sedang
memasuki samadhi yang dalam, saat Anda tiba
pada tahap itu.

Setidaknya Anda mengetahui bahwa
apa yang kita lakukan, tidak salah. Saya
sering menyampaikan berkali-kali; dan bila

Anda t idak  memahaminya,  i tu  karena
kadang kala saat saya sedang berbicara,
Anda mungkin sedang bingung atau me-
mandang pada pakaian saya sehingga Anda
melupakan ucapan Saya—Anda harus
mendapatkan kaset  v ideonya dan me-
nontonnya berulang-ulang. Setiap kali Anda
menontonnya, Anda akan memiliki pema-
haman yang berbeda.

Tekunlah dalam mempelajari keduanya,
logika dan latihan. Keduanya berhubungan erat.
Karena, jika tidak, Anda akan menggunakan
keyakinan buta dan tidak mengetahui alasan
Anda melakukannya. Maka, Anda pun mungkin
mengetahui, walaupun saya tidak
mengatakannya kepada Anda. Bila Anda berlatih
dengan baik, Anda akan mengetahui segala
jawaban. Anda bijaksana; Anda memiliki
kekuatan dan kebijaksanaan Allah. Man-
faatkanlah itu.

Pembentuk Garis Tubuh yang Mutakhir
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Hsihu, Formosa, 11 Juli 1995

(Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #488

Menggelikan. Saat kita berlatih Metode Quan Yin, kadang kala bentuk kita berubah.
Sebagian orang yang gemuk menjadi kurus, sebagian orang yang kurus menjadi lebih berisi -
bukan gemuk, tetapi penuh, lebih berisi.

Banyak hal seperti ini terjadi. Dan, kadang kala terjadi segera setelah inisiasi. Maka,
Anda sulit mengenal orang yang masuk dan orang yang keluar. Saya sendiri, saya tidak
mengenali! Setelah inisiasi, dia nampak berbeda sama sekali, seperti orang yang lain: lebih
memikat, dan lebih akrab, seperti seorang teman lama. Sangat menggelikan; saya telah
memperhatikan ini banyak kali.

Maka, kadang kala orang-orang berpikir, “Bagaimana mungkin Guru tidak mengenali
saya? Saya baru saja menyapa ‘halo’ kepada-Nya beberapa hari yang lalu, dan sekarang
sepertinya Dia tidak ingat.” Saya ingat, tetapi hanya seperti orang yang lain! Anda berubah;
senyawa kimia dalam tubuh berubah juga. Kita memperbarui jaringan dan sel tubuh kita. Dan
kerangka pemikiran kita menjadi berbeda, walaupun Anda mungkin tidak memperhatikannya
karena di sini Anda tidak memiliki kesempatan menggunakannya. Tetapi saat Anda pulang,
atau bila kesempatan timbul bagi Anda untuk menyelesaikan masalah, Anda akan melihat bahwa
demikian banyak pemikiran baru telah berkembang dalam waktu singkat. Maka Anda mengetahui
yang telah terjadi pada diri Anda.

Mutiara Kebijaksanaan
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Mengenal-Mu,
Aku dibaptis oleh Suara dan Cahaya.
Mengenal-Mu,
Aku menemukan arti hidup yang sesungguhnya.
Mengenal-Mu
Berarti mengenal Ibu Alam Semesta
Dan menemukan jalan pulang ke Rumah!

Merindukan-Mu,
Aku memahami diriku dengan semakin baik.
Merindukan-Mu,
Hari-hariku penuh dengan keajaiban.
Merindukan-Mu
Adalah merindukan Tuhan
Dan merindukan Kerajaan Tuhan!

Mendekati-Mu,
Aku tersucikan dalam Lautan kebijaksanaan.
Mendekati-Mu,
Aku berada dalam Taman Surgawi.
Mendekati-Mu
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Keajaiban “Sembilan Puluh Sembilan Persen"
Oleh calon-inisiat Gu, Cina Daratan (Asal dalam bahasa Cina)

Selama bertahun-tahun saya meditasi dan
melafalkan nama Buddha, tapi tidak berdiet
vegetarian. Lalu di bulan April 2004 saya
menemukan Metode Quan Yin dan setelah
membaca buku contoh Kunci Pencerahan Seketika,
saya memutuskan untuk bervegetarian dan belajar
Metode Kemudahan. Saya juga mendapatkan
delapan jilid seri Kunci Pencerahan Seketika,
membacanya dengan teliti dari awal hingga akhir,
hingga memperdalam pemahaman dasar tentang
Metode Quan Yin. Meskipun saat itu saya hanya
berlatih Metode Kemudahan, kekuatan Guru telah
mengubah nasib saudara saya.

Pada tanggal 15 Oktober 2004, ipar
perempuan saya menelepon dan meminta saya
beserta istri untuk segera ke rumah sakit di mana
saudara saya sedang menjalani pengobatan gawat
darurat karena serangan jantung. Saya segera terpikir
Guru Ching Hai, dan dalam perjalanan saya ke
rumah sakit saya melafalkan nama-Nya dan nama
Buddha Amitabha, berdoa pada Guru supaya
menyelamatkan saudara saya. Pada saat kami tiba
di rumah sakit, saudara saya telah melewati masa
kritisnya. Segera setelah dia merasa lebih baik, dia
menceritakan pada saya pengalamannya pada saat
hidupnya dalam keadaan genting. Katanya, dia telah
melayang tanpa sadar pada saat pikirannya tetap
kosong dan tiba-tiba melihat dua pancaran cahaya
putih lebih terang daripada cahaya senter, begitu
terangnya hingga dia hampir tidak bisa membuka
matanya. Lalu dia mendengar sebuah suara berkata,
"Mengapa kamu di sini?” Sesaat kemudian, dia
merasakan seseorang memukulnya dan dia ter-
bangun. Ternyata dokter sedang memberinya
kejutan listrik, karena jantungnya telah berhenti
berdetak. Sebelum kejutan itu, dia dengan jelas
melihat cahaya putih dan mendengar suara. Saya
percaya itu pasti Cahaya dari Guru yang datang
untuk menyelamatkannya.

Malam itu saudara saya bermimpi. Dia
melihat dirinya berada dalam sebuah kuil besar yang

berisi banyak Bodhisattva berwarna emas
gemerlapan. Lalu dia melihat Bodhisattva Quan Yin
berjalan ke arahnya dan berkata, “Kamu punya
masalah dengan kakimu, jadi kamu harus lebih
banyak berdiri dan kurangi duduk.” Setelah berkata
demikian, Bodhisattva itu berjalan melewatinya.

Saudara saya berpikir bahwa penglihatan
ini merupakan tanda bahwa dia tidak akan selamat
dari masa krisisnya, dan Bodhisattva Quan Yin
datang untuk membawanya pergi. Dalam kesedihan,
dia membicarakan harapan terakhirnya dengan
putrinya dan bersiap-siap untuk “perjalanannya“.
Ketika saya mendengar cerita ini, saya bilang, ”Itu
adalah bentuk jelmaan Guru yang datang untuk
melihatmu. Itu adalah berkah yang sangat besar.
Kamu pasti akan segera keluar dari masa gentingmu.
Guru menyuruhmu berdiri lebih lama, artinya kamu
harus bergembira dan tetap hidup. Jangan begitu
pesimis dan menunggu kematian.”

Hari itu, setelah saya menyuapi saudara saya
makan siang, dia bilang ingin tidur siang. Tapi begitu
dia menutup matanya, dia membukanya lagi dan
bilang bahwa dia melihat banyak gambar muncul
di depannya. Saya tanya dia gambar apa itu dan dia
langsung menutup matanya dan melukiskannya
pada saya, katanya, “Kelihatan seperti gambar
timbul yang berhubungan dengan agama Buddha
yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan
mereka sangat indah.” Sambil berbicara, dia
menunjuk dengan jarinya seolah gambar itu tepat
didepannya. Tapi ketika dia membuka matanya,
mereka menghilang. Kejadian ini berlangsung
selama 2 hari. Saya jelaskan pada saudara saya
bahwa itu pastilah Guru sedang membantu
membuka mata surgawinya sambil menye-
lamatkannya dan membiarkannya melihat
pemandangan batin yang indah. Saya juga
menyuruhnya untuk melafalkan nama Guru lebih
sering dan berdoa pada Guru untuk segera
menyembuhkan penyakitnya.

Saudara saya menjalani pengobatan di
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sebuah rumah sakit pinggiran kota dengan
perlengkapan yang kurang baik, namun kondisinya
belum cukup stabil untuk dipindahkan ke rumah
sakit lainnya. Setelah 15 hari dalam pengobatan
gawat darurat di sana, dia dipindahkan ke sebuah
rumah sakit besar di daerah perkotaan. Setelah
diperiksa di sana, dokter menemukan bahwa 99%
pembuluh jantungnya tersumbat, dan di layar
menunjukkan bagian yang terbuka hanya selebar
benang di pembuluh darahnya. Lalu, dua hari setelah
dokter berhasil memasukkan semacam pipa ke
dalam pembuluh darahnya, saudara saya sama sekali
bebas dari bahaya.

Saya sering kali memikirkan tentang angka
“sembilan puluh sembilan persen”. Ini tentunya
sebuah keajaiban karena saudara saya bisa selamat.

Guru memberikan kehidupan pada jantungnya yang
sudah berhenti berdetak, dan mempertahankan
hidupnya walaupun dia hanya punya satu persen
kemungkinan untuk selamat hingga dia dapat diobati
sebagaimana mestinya. Kesembuhannya benar-
benar luar biasa!

Mungkin menurut kebanyakan orang
bahwa pengalaman saudara saya itu seperti cerita
dongeng, tapi ini seratus persen nyata. Guru, terima
kasih atas kasih-Mu pada saya, seorang calon murid.
Saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih
pada-Mu mewakili saudara saya yang telah
diselamatkan nyawanya. Saya berharap segera dapat
diinisiasi, melihat sendiri wajah kebajikan Guru dan
dianugerahi dengan kasih dan berkah-Mu yang tak
terbatas.

Perlindungan Guru Ada Di mana-mana
Oleh saudari-inisiat Chen, Cina Daratan (Asal dalam bahasa Cina)

Perlindungan atas Keluarga Saya

Pada tahun 1995, sebuah tumor ditemukan
di lengan putri saya, dan dokter memberitahu
keluarga kami bahwa untuk mengeluarkan tumor
itu dengan membedahnya adalah hal yang mustahil
karena banyak pembuluh darah yang akan terpotong
dan pembuluh kapiler di lengannya mungkin akan
menyebabkan pendarahan yang hebat. Dokter juga
memberitahu kami untuk mempersiapkan diri secara
mental dan tentu saja kami menjadi cemas luar biasa.

Saya kemudian terpikir untuk berdoa pada
Guru untuk menolong, mulai bermeditasi di rumah
dan kemudian keajaiban terjadi – putri saya tidak
mengalami pendarahan selama operasinya! Dokter
dan para perawat sangat terheran-heran. “Bagai-
mana mungkin? Kami belum pernah melihat pasien
yang menjalani operasi tanpa pendarahan,“ kata
mereka. Dalam hati, saya sangat mengerti bahwa
itu adalah perlindungan Guru terhadap putri saya.
Siapa lagi selain Guru yang dapat memiliki kekuatan
gaib yang luar biasa? Sungguh, satu orang berlatih
Metode Quan Yin dapat membawa berkah pada
seluruh keluarga.

Perlindungan Guru yang Seksama
Menjaga Saya

Pada tahun 2004, kran air panas di rumah
saya tidak berfungsi dan tidak ada air yang
mengalir keluar. Karena itu, saya berpikir untuk
membeli yang baru. Namun, setelah mem-
pertimbangkan kembali, saya memutuskan untuk
memperbaikinya. Lalu tanpa diduga, enam bulan
kemudian kran itu mulai berfungsi lagi. Air yang
mengalir dari kran yang telah lama tidak
digunakan biasanya berkarat, namun air dari kran
ini bersih. Tidak diragukan lagi, Guru kembali
memecahkan masalah saya secara menakjubkan.
Guru sungguh mencintai saya dan tahu kalau saya
hidup sendirian dan bertambah tua. Jadi, Guru
terus menolong saya menyelesaikan masalah
dalam hidup saya. Saya sangat berterima kasih
pada-Nya karena selalu menjaga saya dengan
berbagai cara.

Di tahun yang sama, tetangga yang
tinggal di lantai atas saya mengalami masalah
kebocoran air. Namun, kebanyakan air merembes
melalui tembok dan mengalir keluar rumah,
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hanya meninggalkan sedikit bercak air di tembok
saya. Dari luar saya dapat melihat lubang di mana
airnya keluar, dan jika airnya mengalir ke dalam
rumah saya maka akan menyebabkan masalah
besar bagi saya. Saya juga berterima kasih atas
bantuan Guru dalam hal ini.

Sejak saya mengikuti Guru Ching Hai
dalam berlatih rohani, saya merasakan Guru

selalu berada di samping dan menjaga saya.
Tidak ada sepatah kata pun yang dapat
melukiskan keagungan Guru dan rahmat-Nya
yang dilimpahkan pada saya. Untuk membalas
bantuan-Nya dan sebagai persembahan pada
Guru, saya hanya dapat berlatih dengan serius,
mengikuti ajaran-Nya dan bermeditasi lebih
rajin.

Kekuatan Guru Membebaskan Kedua Ibu Saya
Oleh inisiat dari Cina Daratan (Asal dalam bahasa Cina)

Di masa muda, saya tidak pernah
merasakan keinginan akan kekayaan materi,
melainkan mengalami penderitaan rohani yang
luar biasa dan merindukan pembebasan. Selama
masa kekosongan dan kehausan rohani ini, saya
menemukan nektar berkah dari ajaran Guru,
melompat ke dalamnya tanpa ragu dan me-
minumnya hingga hatiku terpuaskan.

Saya segera mempelajari Metode
Kemudahan dan pada saat berlatih mempunyai
pengalaman batin. Pada suatu waktu, saya tiba-
tiba melayang keluar dari tubuh dan melihat dua
jalan: yang satu gelap dan yang satunya terang.
Saya berjalan menuju yang lebih terang dan tiba
di sebuah tempat yang penuh dengan peman-
dangan dan bangunan yang indah. Masuk ke
dalamnya, saya melihat ibu saya yang telah
meninggal. Dia sangat bahagia dan berbicara
banyak, meminta saya untuk tinggal. Dalam
mimpi-mimpi sebelumnya tentang ibu saya, dia
selalu diam dan melihat dengan wajah sedih. Jadi,
pengalaman tersebut menjadi kesaksian nyata
bahwa Guru telah membebaskan ibu saya. Ketika
saya memalingkan kepala dalam mimpi, saya juga
melihat ibu tiri saya dan heran mengapa dia ada
di sana.

Kemudian, selama sesi meditasi kelom-
pok setelah saya diinisiasi, seorang saudari
inisiat tiba-tiba bertanya pada saya, “Berapa
banyak orang tua yang kamu miliki?” Dan saya
menjawab, “Saya mempunyai seorang ayah,
seorang ayah tiri, seorang ibu, dan seorang ibu

tiri - yang saya tolak karena tidak menikah
secara resmi dengan ayah dan karena dialah
ayah meninggalkan ibu saya. Ayah dan saya
tinggal bersamanya saat saya berusia enam atau
tujuh tahun. Saya kehilangan kasih kedua orang
tua saya dan sangat menderita. Dua tahun
kemudian, ibu saya menikah kembali dan telah
lupa bagaimana baik atau jahatnya ibu tiri
saya.” Saudari inisiat itu berkata, ”Terlepas dari
apa yang telah terjadi, dia telah mengadopsimu
dan kamu berhutang padanya. Jadi, kamu harus
membalas kebaikannya.” Saya segera teringat
penglihatan batin saya dan sangat terharu.
Adalah Guru yang telah membalas kebaikan
ibu tiri saya dan membebaskannya. Ini adalah
kesaksian lain akan janji Guru. Setelah inisiasi,
paling tidak lima atau enam generasi dari
hubungan keluarga kita dibebaskan, bahkan ibu
tiri saya yang tidak punya ikatan biologis
dengan saya mendapat keuntungan dari hu-
bungan kami.

Saya berterima kasih sedalam-dalamnya
akan kemurahan Tuhan karena telah memberikan
seorang Guru yang begitu agung. Hanya seorang
Guru sejati yang masih hidup yang memiliki
kekuatan serta kasih yang begitu besar. Juga, saya
selamanya berterima kasih kepada Guru, sangat
merindukan-Nya dan berharap kita semua akan
menghargai kesempatan besar ini untuk berlatih
rohani di zaman emas ini, berlatih Metode Quan
Yin dengan rajin dan mengikuti Guru pulang ke
Rumah sejati kita!
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Penglihatan Batin Tidak Dapat Diminta
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Konferensi Video dengan para inisiat dari San Francisco, California,

Amerika Serikat, 25 Agustus 2002 (Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #748

T: Meskipun saya melakukan meditasi dengan sungguh-
sungguh, saya baru sekali melihat Cahaya. Kalau saya berharap

untuk melihat Cahaya, maka saya akan terikat pada hasil
meditasi. Tapi kalau saya tidak berharap melihat Cahaya,

apakah ini berarti bahwa saya tidak akan maju secara
spiritual?

G: Tidak, Anda boleh berharap untuk melihat Cahaya,
tetapi jangan menuntutnya “Saya harus melihat Cahaya
setiap hari, saya harus melihat Cahaya setiap saat”, dan
sebagainya. Latihan Anda sudah sangat bagus untuk
pemula. Lanjutkan saja dengan santai dan penuh kasih.

Kita semua ingin melihat Cahaya setiap hari,
tapi kondisi kita tidak selalu dapat melihat Tuhan. Banyak

orang percaya akan Tuhan, tapi kalau Tuhan hadir di hadapan
mereka dalam suatu bentuk, mereka terkejut atau tidak percaya

atau berpikir itu adalah jebakan setan atau sebuah ilusi. Sejak kecil kita
telah dicuci otak kalau kita tidak dapat melihat Tuhan, atau Tuhan adalah sesuatu yang tidak
dapat kita sentuh. Kita tahu Tuhan ada, tapi kita percaya tidak ada yang dapat melihat Tuhan.
Karena itu, sewaktu kita meditasi sekarang - meskipun waktu inisiasi kita mendapatkan
pencerahan seketika, kilasan Tuhan dalam bentuk Cahaya atau Suara ataupun manifestasi fisik
dalam penglihatan batin sehingga kita dapat berhubungan dengan Tuhan seperti yang kita
harapkan - pikiran kita tetap berperang setiap saat berkata “Ini tidak nyata.”

Ini alasan terhambatnya kemajuan kita. Bukan karena kita tidak bersungguh-sungguh. Otak
kita terlalu banyak dipenuhi dengan informasi palsu, negatif. Sekarang kita harus meditasi lebih
banyak lagi setiap waktu untuk melatih diri supaya pikiran kita dapat menerimanya. Dan energi
antara percaya dan tidak percaya - tidak saling berlawanan setiap saat sehingga kita lebih santai
dan dapat menikmati penglihatan akan Tuhan lebih sering.

Harapan Merintangi Kemajuan Spiritual
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Konferensi Video dengan para inisiat dari San Francisco, California,

Amerika Serikat, 25 Agustus 2002 (Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #748

T: Adakah hubungan antara tingkat spiritual dengan waktu yang kita berikan untuk berlatih
spiritual? Mengapa saya tidak mengalami Cahaya dan Suara dari tingkat yang tinggi setelah
berlatih sebelas tahun? Guru, mohon beritahu letak masalah saya? Terima kasih Guru.

G: Saya rasa Anda terlalu berharap setiap saat. Itulah sebabnya. Anda mencampuri latihan spiritual
Anda dengan intelektual, dengan harapan. Contohnya, “OK, kalau saya meditasi satu tahun saya
harus berada di tingkat satu; Kalau saya meditasi dua tahun saya akan sampai ke tingkat dua,
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kalau saya meditasi tiga tahun saya akan sampai ke tingkat tiga, dan seterusnya.

Tidak seperti itu. Tuhan tidak bisa didikte dengan apa yang dikehendaki pikiran kita. Karena
apa pun yang Anda pikirkan dan bandingkan dengan sekarang adalah pikiran. Ilusi Maya yang
sedang bekerja, bukan Tuhan yang sebenarnya. Jadi, kadang-kadang Anda berpikir terlalu banyak
dan menghambat kemajuan spiritual.

Contohlah anak-anak. Jangan berhitung terlalu banyak, jangan melakukan seperti bisnis,
misalnya: Saya sudah meditasi sepuluh tahun maka saya harus mendapatkan ini dan itu. Ini
bukan perusahaan. Kita seharusnya melakukannya seperti anak-anak tanpa mengharapkan
apa pun. Orang tua akan tahu bagaimana cara menghadiahi anaknya.

Santai dan Anda akan lebih menikmati. (Tepuk tangan) Kita mempunyai kebiasaan
mengharapkan semuanya akan berjalan sesuai keinginan kita; dan dalam keluarga, kita
meminta anak-anak untuk berlaku sesuai dengan kehendak kita. Di luar, kita meminta teman-
teman dan rekan kerja untuk melakukan ini dan itu sesuai dengan ide kita. Kalau kita berada di
posisi yang lebih tinggi seperti supervisor, manajer atau bos; tentu saja kita terbiasa menyuruh
semua orang apa yang harus dilakukan.

Dan itulah sebabnya kita berpikir bahwa latihan spiritual sama dengan itu, tapi
kenyataannya tidak. Kalau kita masih bekerja dengan otak kita, menghitung-hitung dan
melakukan sesuai dengan apa yang kita mau, itu tidak akan berhasil. Maka santailah, berlaku
seperti anak-anak. (Tepuk tangan) Anak-anak tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang
tua mereka menyiapkan segalanya untuk mereka.

Carilah Dahulu Kedamaian Batin dan
Kedamaian Dunia akan Mengikuti

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Konferensi Video dengan para inisiat dari San Francisco, California,
Amerika serikat, 25 Agustus 2002 (Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #748

T: Guru, Anda pernah berkata bahwa kita datang untuk memberkati dan memperindah dunia.
Dan dalam ceramah lainnya Anda berkata bahwa beberapa dari kita datang ke dunia ini untuk
memainkan peran jahat dengan tujuan untuk mengetahui Tuhan. Pertanyaan saya adalah,
selama dualisme masih ada di dunia, bagaimana kita bisa mencapai dunia yang damai?

G: Saya tidak tahu. Anda bertanya tentang perdamaian dunia. Itu adalah pertanyaan yang sulit.
Orang-orang yang belum tercerahkan dan masih memainkan peran jahat atau tidak peduli
adalah seperti itu. Mereka memainkan peranan mereka. Dan orang-orang yang datang untuk
tercerahkan seketika, dilahirkan dan mencari-cari sepanjang hidupnya. Dan mereka datang
untuk bertemu dengan Guru untuk mendapatkan pencerahan. Orang-orang ini seperti para
Guru dan murid-muridnya yang tercerahkan datang untuk memberkati dunia.

Waktu saya berkata “Kita”; Saya ingin mengatakan saya dengan Anda sekalian dan para Guru
tercerahkan, murid-murid dengan tingkat tinggi dan tidak terlalu tinggi hanya karena mereka
belum tercerahkan. Saya tidak mau duduk di sini dan mengatakan, “Lihat. ‘Saya’ datang untuk
memberkati dunia dan Anda bukan orang suci,” atau sesuatu yang semacam itu. Jadi, ketika
saya berkata bahwa mereka datang ke sini untuk memainkan peran jahat, saya juga
memasukkan diri saya. Dan ketika saya berkata bahwa kita datang ke sini untuk memberkati
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dunia ini, saya juga memasukkan diri saya karena dalam dunia Tuhan, kita semua adalah satu.
Kalau Anda sudah menjadi amat tercerahkan dalam masa kehidupan ini, mungkin saja Anda
telah bersumpah di Surga dan datang ke sini untuk memberkati dunia.

Oleh sebab itu Anda datang dan tercerahkan dengan cepat, dan banyak orang lain yang
belum memenuhi tujuan mereka dan bahkan tidak peduli karena peran mereka belum
selesai. Atau itu adalah sumpah mereka. Karena dunia ini ada untuk hal tersebut, mungkin
kedamaian dunia tidak akan terjadi selamanya. Dunia yang damai ada dalam diri kita, dalam
orang-orang suci sepanjang masa, dalam kelompok kita, contohnya. Dunia yang damai tidak
selamanya harus terjadi. Kedamaian dunia dapat terjadi dalam satu masa, tapi karena
evolusi manusia, akan selalu ada pertentangan antara kelompok yang satu dengan yang
lainnya. Kadang-kadang kita mengalami puncak Zaman Keemasan, kadang-kadang ke masa
kegelapan lagi. Ini adalah proses evolusi.

Kita mencapai perdamaian dunia dengan mencapai kedamaian dalam diri kita dan
dalam dunia kita. Seluruh dunia juga mendapatkan keuntungannya. Dan orang-orang lain
yang masih belum peduli akan sadar karena energi kita yang menarik ke atas. Itulah caranya
dunia berubah menjadi damai, mungkin tahun 3000, mungkin seribu tahun lagi. Mungkin
kita akan mencapainya suatu hari, tapi kita tidak harus selalu mencapainya. Meskipun dunia
kita tidak damai di setiap sudut, akan tetapi kita selalu mempunyai kedamaian di suatu
sudut atau di suatu bagian, atau dua pertiga dunia. Dan itu sudah sangat menyenangkan,
bukankah begitu? (T: Ya.)

Lebih baik daripada nereka, semuanya lebih baik daripada neraka. Saya akan
mengatakan yang sebenarnya: Dunia yang damai sudah terjadi, tetapi persepsi dan konsep
dari masing-masing orang berbeda. Bagi saya, dunia yang damai ada. Untuk Anda, ada dalam
diri Anda, dalam keluarga dan kelompok Anda. Tapi banyak orang dunia yang mempunyai
pandangan bahwa ini merupakan neraka.

T: Ya, jadi kita melakukan apa yang menjadi bagian kita.

G: Ya, kita lakukan tugas kita. Persepsi kita masing-masing mengenai dunia luar berbeda sesuai
dengan tingkatan kita. Sebagian orang tinggal di Surga saat ini dan sebagian lagi tinggal di
nereka, di dunia yang sama. Sebagian orang mempunyai kedamaian di dunia yang sama
dan sebagian orang berjuang setiap hari dengan berbagai macam pikiran negatif di kepala
mereka. Untuk orang-orang itu, meskipun perdamaian tercapai, tidak akan ada saat yang
damai.

Penyembuhan dari Guru adalah Berkat Tuhan
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Budapest, Hongaria, 24 Mei 1999

(Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #652

T: Saya hendak bertanya apakah Guru dapat menyembuhkan orang.

G: Saya tidak melakukan apa pun. Saya hanya membiarkan Tuhan bekerja dengan cara-Nya
kepada siapa pun yang Dia pilih setiap waktu. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa ia
disembuhkan oleh saya, tapi sesungguhnya Tuhanlah yang melakukannya. Saya hanyalah
alat, dan berkah dari Tuhan mengalir melalui saya untuk menyembuhkan siapa pun yang
hendak disembuhkan-Nya, dan terjadilah.
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Paling Baik Dunia Dilestarikan
oleh Kebangkitan Spiritual Manusia

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, 28 Maret 1993
(Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #343

T: Guru yang terkasih, beberapa praktisi meditasi
menyatakan bahwa mereka melihat bencana yang
besar di mana jutaan orang terbunuh. Guru, benarkah
itu?

G: Hal itu mungkin saja terjadi apabila penduduk
dunia tidak bangun dan menggunakan kekuatan yang
ada dalam diri mereka. Tuhan telah memberikan kita
kekuatan penyelamat, tapi banyak dari kita tidak
menggunakannya. Tentu saja semua ciptaan akan
musnah pada waktunya. Bila kita tidak mempunyai
kekuatan mencipta yang cukup untuk melestari-
kannya, semuanya akan musnah.

Seperti rumah: Ia dapat dibangun dengan baik
tapi kalau kita tidak memeliharanya, sekalipun kita
memiliki cat , peralatan yang lengkap untuk
memperbaikinya, rumah tersebut tetap akan rusak
dengan sendirinya. Sekarang, kalau ini terjadi, kita

masih mempunyai pintu darurat. Kalau kita tidak tahu bagaimana menggunakannya, kita
akan berada dalam bahaya.

Maka, saya hendak menawarkan Anda kesempatan untuk setidaknya menyelamatkan
diri Anda sendiri. Tapi berapa banyak orang yang mendengarkan saya? Cara ini sangat
mudah dan tidak mengikat. Anda hanya duduk di situ dan santai. Seperti sedang tidur, dan
semua kekuatan, semua pengetahuan dan semua pengetahuan masa lalu dan kemampuan
Anda datang dengan sendirinya. Begitu mudah, tapi berapa banyak orang mendengar pesan
ini? Mereka malah terus bertanya kepada saya tentang hari kiamat. Kita akan kiamat pada
saat kita meninggal! Jadi sebaiknya kita selamatkan jiwa kita. Kemudian bila kita hendak
menyelamatkan dunia, kita dapat menyumbangkan kekuatan yang dahsyat. Kita harus
mendapatkannya kembali dan mempergunakannya. Siapa lagi yang bisa memperguna-
kannya? Para malaikat mempunyai dunia mereka sendiri dan tugas mereka sendiri. Yesus
sedang mengajar di tempat lain yang lebih tinggi dari dunia kita. Dan Buddha sudah pergi
ke Tanah Buddha untuk mengerjakan tugas-Nya sendiri. Hanya ada diri kita yang harus
menyelamatkan diri kita sendiri.

Jadi kalau Anda takut akan bencana ini, jadilah tercerahkan. Perbaiki rumah, perbaiki
dunia kita ke standar moral yang lebih tinggi dan buatlah supaya planet kita lebih
tercerahkan. Kemudian tidak ada lagi bencana yang dapat menimpa kita. Kalau dunia
menjadi tempat yang buruk sehingga tidak layak lagi untuk ditinggali, Tuhan akan meng-
hancurkannya dan menciptakan yang baru.
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Setiap Jiwa Menentukan Jalannya Sendiri
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Budapest, Hongaria 24 Mei 1999

(Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #652

T: Apakah maksudnya jika seorang bayi kecil hanya dapat hidup beberapa menit atau beberapa
jam; atau seseorang dilahirkan dengan mental yang terganggu?

G: Ada berbagai pilihan yang dapat dipilih oleh jiwa tersebut untuk dijalani di dunia. Tuhan
mengatur setiap jiwa supaya dapat melakukan suatu hal, dan kita tidak dapat mengerti
semuanya. Contohnya, untuk mengenal Tuhan, suatu  jiwa kadang memilih untuk menjadi orang
cacat. Dan kadang-kadang untuk membangkitkan cinta dari orang tua, suatu jiwa memilih
untuk lahir dan kemudian meninggal dalam waktu singkat.

Pengaturan Tuhan tidak mungkin untuk dijelaskan atau dikalkulasi. Tetapi semuanya adalah
untuk yang terbaik demi kemajuan spiritual kita.

Menambah Harta Spiritual Kita Setiap
Saat dalam Kehidupan Sehari-hari

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Korea, 22 maret 1992 (Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #233

T: Di era modern ini, kita harus bekerja setiap hari dan
tidak mudah untuk bermeditasi. Dapatkah kita bermeditasi
pada saat kita sedang bekerja? Adakah metode baik untuk
melakukan hal ini?

G: Ya, kapan pun Anda memiliki waktu, tutup mata Anda
dan konsentrasi pada mata kebijaksanaan Anda; itu adalah
meditasi. Setiap menit dan setiap detik dapat meningkatkan
harta Anda. Anda dapat meditasi di kamar mandi, atau
waktu duduk di kereta api, di bus, di pesawat terbang, di
taman, di kamar tidur sebelum bangun, dan waktu bangun
pagi.

Gunakan waktu luang Anda. Kurangi menonton
televisi, telepon, membaca koran; maka Anda mempunyai
waktu lebih banyak. Kurangi berbicara. Kadang-kadang
kita membuang banyak waktu dengan bergosip dengan
teman-teman. K alau kita rekam pembicaraan kita

sepanjang hari itu, maka kita akan tahu bahwa pembicaraan itu tidak berguna: "Cuacanya
baik, pakaian Anda bagus, mobil itu paling baru", hal-hal ini tidak berguna untuk mengem-
bangkan kebijaksanaan kita.

Kita seharusnya tidak berbicara kalau tidak perlu. Kita tidak harus bertemu orang kalau
tidak perlu. Kemudian kita punya lebih banyak waktu untuk melatih kebijaksanaan kita, lebih
banyak waktu untuk pergi ke dalam dan mengenali Jati Diri kita.
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Domba yang Hilang Lahir Kembali Melalui
Kasih Guru yang Luar Biasa

Oleh Grup Berita Kosta Rika

Pada bulan Agustus 2003, sebuah kapal
Cina yang melewati pesisir Pasifik dari Kosta Rika
mengalami masalah mesin dan harus dituntun ke
pelabuhan Puntarenas. Pada saat awak kapal sedang
memperbaiki mesin, sebuah kecelakaan terjadi, dan
kapal tersebut dihentikan oleh petugas Kosta Rika.
Selama proses ini, kapten kapal meninggalkan awak
kapal yang merupakan sekelompok pria muda Aulac
yang kelaparan karena baru saja terkena kecelakaan.

Pada bulan Desember 2003, para inisiat
Kosta Rika mengetahui kondisi para pelaut itu dari
laporan surat kabar setempat dan mulai
mengunjungi para pemuda itu setiap minggunya
untuk membawakan kebutuhan sehari-hari dan
majalah Berita Guru serta buku contoh.

Kemudian pada bulan Maret 2004, berkat
bantuan warga Puntarenas dan kekuatan Tuhan yang
mahahadir, pada akhirnya pemerintah mengeluarkan
izin menetap kepada tujuh pria muda itu. Mereka
kemudian diperbolehkan untuk tinggal dan bekerja
di kota itu.

Di tahun 2004, banyak perahu serupa yang
tiba di Puntarenas membawa pekerja muda dari
berbagai bangsa.  Dalam satu kasus, dimana terjadi
keributan di antara orang-orang tersebut, polisi
menahan tiga pemuda Aulac yang kemudian terbukti
bersalah karena melanggar tata-tertib masyarakat.
Mereka kemudian dihukum dengan dikembalikan
ke negara asal mereka.

Sewaktu mempersiapkan hadiah bagi para
pemuda Aulac di Malam Natal 2004, rekan-rekan
praktisi merasa prihatin ketika mengetahui kondisi
para pelaut yang akan dideportasi ini. Maka, mereka
mengunjungi para pemuda itu di penjara,
membawakan mereka kasih Guru bersama dengan
beberapa kebutuhan sehari-hari dan makanan. Para
pemuda itu sangat gembira atas kunjungan kejutan
ini dan dengan hangat menyambut saudara dan
saudari inisiat. Meskipun dirintangi masalah bahasa,
para pelaut itu dan rekan-rekan inisiat merasakan
ikatan keluarga yang dekat, dan dalam bahasa Cina

dan Spanyol yang sederhana para pemuda itu
mengekspresikan keinginan untuk membaca lebih
banyak publikasi Guru. Karena itu, rekan-rekan
inisiat mengatur kunjungan yang lain dan
membawakan mereka beberapa seri Kunci
Pencerahan Seketika dalam bahasa Aulac dan
beberapa majalah Guru. Saat menerima hadiah ini,
para pemuda ini bercahaya penuh kebahagiaan, dan
pada saat itu rekan-rekan inisiat menyadari bahwa
bantuan materi apa pun yang dapat mereka berikan,
sesungguhnya tidak berarti dibandingkan dengan
nilai yang luar biasa dari ajaran Guru.

Pada tanggal 23 Januari 2005, satu hari
sebelum para pelaut meninggalkan Kosta Rika,
rekan-rekan inisiat sekali lagi mengunjungi
penjara dan membawakan mereka banyak hadiah,
bantuan keuangan bagi keluarga mereka di Au
Lac, cinta kasih Guru dan publikasi yang lebih
banyak. Sebelum pergi, para pemuda itu membuat
sebuah kotak kayu yang indah (lihat gambar)
yang berbentuk sebuah hati yang dilukis dengan
mawar sebagai simbol cinta mereka kepada Guru.
Selain itu, mereka masing-masing menulis sebuah
surat terima kasih untuk mengekspresikan rasa
syukur mereka kepada-Nya.

Sewaktu pertama kali mengunjungi para
pemuda ini, rekan-rekan praktisi mengetahui
bahwa ada dua pemuda Cina yang juga ditahan
karena melakukan pelanggaran kriminal. Mereka
tiba di Kosta Rika dengan sebuah perahu Cina
yang serupa dengan para pelaut Aulac. Para pelaut
Cina telah dituduh secara salah, kata para pemuda
itu, tetapi karena kekurangan bantuan hukum dan
ketidakmampuan mereka berbahasa Spanyol,
pengadilan telah menunda kasus mereka hingga
ada seorang pengacara yang dapat ditemukan
sebagai penerjemah.  Kemudian, pada bulan
Desember 2004, selama kunjungan rekan-rekan
inisiat yang kedua dengan para pemuda Cina itu,
mereka menceritakan betapa cepatnya mereka
tertidur pada malam ketika mereka pertama kali

Pada bulan Agustus 2003, sebuah kapal
Cina yang melewati pesisir Pasifik dari Kosta Rika
mengalami masalah mesin dan harus dituntun ke
pelabuhan Puntarenas. Pada saat awak kapal sedang
memperbaiki mesin, sebuah kecelakaan terjadi, dan
kapal tersebut dihentikan oleh petugas Kosta Rika.
Selama proses ini, kapten kapal meninggalkan awak
kapal yang merupakan sekelompok pria muda Aulac
yang kelaparan karena baru saja terkena kecelakaan.

dan Spanyol yang sederhana para pemuda itu
mengekspresikan keinginan untuk membaca lebih
banyak publikasi Guru. Karena itu, rekan-rekan
inisiat mengatur kunjungan yang lain dan
membawakan mereka beberapa seri Kunci
Pencerahan Seketika dalam bahasa Aulac dan
beberapa majalah Guru. Saat menerima hadiah ini,
para pemuda ini bercahaya penuh kebahagiaan, dan

Domba yang Hilang Lahir Kembali Melalui
Kasih Guru yang Luar Biasa

Oleh Grup Berita Kosta Rika
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(Asal dalam bahasa Aulac)
Kosta Rika,  22 Januari 2005

Guru Ching Hai terkasih,

Kami adalah putra kelahiran Au Lac, tetapi karena kondisi ekonomi yang sulit, kami
berangkat ke luar negeri untuk mencari nafkah. Kami bekerja pada kapal penangkap ikan
yang bertolak dari pantai Taiwan dan akhirnya berlabuh di pelabuhan Kosta Rika. Suatu
hari kami pergi keluar untuk bersenang-senang dan terlibat dalam masalah sehingga polisi
Kosta Rika menahan kami selama enam bulan.

Dalam masa penahanan kami, para inisiat dari Asosiasi Internasional Maha Guru
Ching Hai mendengar bahwa kami berada dalam penjara dan mereka datang untuk
menolong kami. Selama masa tersebut, mereka mengurus kami dengan sepenuh hati,
menolong kami dengan memberikan berbagai macam barang seperti permen, kue-kue,
pakaian dan bantuan keuangan. Tersisa dua hari sebelum kami kembali ke Au Lac dan para
inisiat datang mengunjungi kami untuk terakhir kalinya. Mereka membawakan pakaian,
permen, kue dan bantuan keuangan untuk diberikan kepada kami sebelum kami berangkat.

Kami sungguh tersentuh oleh kasih yang kami terima dari Asosiasi dan sangat
berterima kasih kepada Maha Guru Ching Hai yang memiliki anak-anak yang begitu
mengagumkan. Meskipun harus menempuh perjalanan yang jauh, mereka tetap datang ke
penjara untuk menolong kami selama masa-masa yang sulit.

Atas nama warga Au Lac,
Le V.D., Au Lac

bertemu dengan rekan-rekan inisiat; hal ini tidak
seperti sebelumnya manakala mereka berbolak-
balik di ranjang hingga tengah malam.  Para pria
muda itu juga merasa bahwa waktu berlalu
dengan lebih cepat setelah mereka bertemu
dengan rekan-rekan inisiat. Pikiran kacau mereka
pun terasa lebih ringan daripada
sebelumnya.

Setelah kunjungan kedua ini,
rekan-rekan inisiat menerima telepon
dari para pelaut Cina ini. Mereka
mengatakan bahwa mereka merasa
berbeda setelah membaca buku Guru
dan telah menemukan jawaban atas
banyak pertanyaan yang telah

membingungkan mereka sejak mereka masih
kecil. Sekarang mereka merasa sangat rileks dan
nyaman secara mental, mereka dengan diam-diam
melafalkan nama suci Guru setiap malam
sebelum pergi tidur, lalu dengan segera merasa
bahwa tubuh mereka melayang ke atas dan

tertidur nyenyak. Para pemuda itu
berulang kali mengekspresikan
kekaguman dan penghargaan mereka
kepada Guru yang telah menye-
lamatkan mereka dan membuat mereka

merasa seperti terlahir kembali.
Hilanglah depresi mereka,
diganti dengan semangat untuk
menghadapi kenyataan. Para

Surat Penghargaan
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pemuda itu dengan sungguh-sungguh meminta
rekan inisiat menyampaikan rasa terima kasih
mereka kepada Guru, dan juga kepada keluarga
Quan Yin yang telah memberikan kehangatan
ke dalam kehidupan mereka pada saat mereka
berpikir bahwa dunia telah meninggalkan
mereka.

Telepon ini datang sebagai kejutan karena
biasanya ada antrian panjang orang-orang yang
menunggu untuk menelepon di penjara. Akan
tetapi, hari itu para penjaga membuat tindakan
yang tidak biasa dengan mengizinkan para
pemuda itu untuk menelepon dari pekarangan di
depan ruangan fasilitas. Selama pembicaraan
telepon, para pemuda itu kembali menuangkan

perasaan mereka, berterima kasih pada Guru,
menyatakan penyesalan atas sikap salah mereka
sebelumnya dan meminta rekan-rekan inisiat
untuk mengirim mereka jilid Kunci Pencerahan
Seketika yang masih ada. "Jika semua orang
membaca buku Guru," mereka berkata, "akan ada
kedamaian di dunia dan kami sendiri tidak akan
lagi berkelahi.”

Pembicaraan berlangsung lebih dari tiga
puluh menit hingga penjaga penjara datang untuk
menjemput para pelaut muda itu. Dari suara
mereka, rekan-rekan inisiat dapat merasakan
kebahagiaan batin para pemuda itu dan harapan
baru akan kehidupan yang lebih baik. Kasih Guru
yang tanpa batas sangatlah luar biasa!

Peningkatan Rohani

696 Kebebasan Melampaui Tubuh dan
Pikiran Retret Internasional 6-Hari di Cen-
ter Youngdong, Korea, 9-10 Mei 2000
<Dalam bahasa Inggris, dengan teks
dalam 22 bahasa; teks baru ditambahkan
pada edisi kedua>

Ringkasan: Pikiran sering menyim-
pangkan perintah jiwa, hal ini menyebabkan kita
berbuat kesalahan dan mempengaruhi hubungan
sosial kita. Bagaimana kita dapat mengatasi
situasi seperti itu? Apakah dua tipe karma itu?
Mengapa karma terhapus melalui Meditasi
Suara? Bagaimana supaya kita dapat melihat
Badan Jelmaan Guru dengan cepat? Orang tidak
harus menjadi serius untuk menjadi orang suci,
dimana Guru berkata, “Kamu semua adalah
bagian yang indah dari Penciptaan, persis seperti
puisi-puisi dalam sekumpulan puisi. Kamu
semua memiliki sebuah hidup yang indah untuk
dijalankan.” Guru mendorong kita untuk
membuat perubahan dalam kehidupan sehari-
hari agar dunia dapat menjadi lebih indah dan
menarik.

 689 Pencerahan dan Kebodohan Batin
Ceramah di Katmandu, Nepal, 1 Mei 2000
<Dalam bahasa Inggris, dengan
terjemahan lisan dalam bahasa Nepal dan
teks dalam 23 bahasa; teks baru
ditambahkan pada edisi kedua>

Ringkasan: Ada sebuah garis yang halus
di antara pencerahan dan kebodohan batin.
Karena perbedaannya begitu halus, apa yang
harus kita lakukan supaya kita dapat melampaui
kebodohan batin dan mencapai pencerahan?
Apakah kita akan menderita karena perbuatan kita
yang tidak benar yang kita lakukan sebelum
mencapai pencerahan? Kebudayaan meng-
gunakan banyak bahasa untuk mendeskripsikan
Tuhan, tapi Tuhan berbicara dengan bahasa apa?
Apa itu yoga? Mengapa Metode Quan Yin  juga
merupakan salah satu bentuk yoga? Apakah ada
kesamaan antara Metode Quan Yin dengan
penyembuhan secara gaib?

DVD Terbaru Maha Guru Ching Hai
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Kondisi Penuh Penderitaan Bisa Menjadi Media

Sempurna untuk Menemukan Guru
Oleh calon inisiat Heath, Byron Bay/Northern Rivers, Australia (Asal dalam bahasa Inggris)

Angie dan Mark Terkasih,

Saya baik-baik saja dan sangat berharap dapat segera diinisiasi oleh Guru.
Saya berterima kasih pada kalian karena telah memperkenalkan ajaran-Nya kepada
saya. Kalian akan merasa senang jika kalian mengetahui bahwa saya sudah tidak
makan daging selama seminggu dan telah bertemu dokter untuk konsultasi tentang
diet vegetarian yang benar.

Saya bermeditasi di lain hari dan tak disangka, ketika saya meninggalkan
sel dan melihat jam, setengah jam telah berlalu. Wow! Saya, "Orang yang Tak
Sabar," bermeditasi begitu lama!  Saya sangat terkesan dengan perubahan yang
saya alami, tetapi saya yakin bahwa nanti akan ada banyak perbaikan lagi.

Saya akhirnya mendapatkan buku yang kalian kirimkan kepada saya dan
sekarang saya membawa gambar Guru bersama saya.  Apakah saya memiliki hak
untuk memanggilnya Guru?  Saya benar-benar percaya bahwa Dia adalah seorang
Guru, dan saya dengan sepenuh hati ingin belajar dan melakukan semua hal yang
Dia katakan pada kita.  "Kita harus dibawa Pulang" - hal ini sangat mem-
bahagiakan.  Seperti yang kamu katakan, Angie, "Saya merasa lebih senang karena
Dia sekarang sudah ada di dalam kehidupan saya."  Saya juga menemukan buku
yang kamu kirimkan di perpustakaan, dan tentu saja saya tidak dapat membacanya
terlalu cepat.  Apakah ada yang dapat saya lakukan sebagai persiapan inisiasi?
Saya tahu bahwa saya harus berhenti merokok dan patuh pada Lima Pantangan.

Sejujurnya, tiada apa pun yang menstabilkan pikiran sebanyak meditasi.
Selalu berpandangan positif merupakan hal yang paling bermanfaat dan saya
selalu berjalan sambil bernyanyi.

Baiklah itu saja untuk saat ini, sampai jumpa di lain waktu.

Cinta dari Heath

Heath, seorang pencari Kebenaran, baru-baru ini ditahan di pusat rehabilitasi karena
berkelakuan tidak baik. Pada saat berada di sana, ia memperoleh kebahagaiaan yang
besar pada saat ia belajar tentang ajaran Guru melalui temannya Angela dan Mark,
yang memperkenalkannya kepada ajaran Guru melalui buku Aku Datang Untuk
Membawamu Pulang. Berikut adalah sebuah surat yang dikirim Heath kepada Angela
dan Mark:

Heath, seorang pencari Kebenaran, baru-baru ini ditahan di pusat rehabilitasi karena
berkelakuan tidak baik. Pada saat berada di sana, ia memperoleh kebahagaiaan yang
besar pada saat ia belajar tentang ajaran Guru melalui temannya Angela dan Mark,
yang memperkenalkannya kepada ajaran Guru melalui buku Aku Datang Untuk
Membawamu Pulang. Berikut adalah sebuah surat yang dikirim Heath kepada Angela
dan Mark:

Mercusuar di KegelapanMercusuar di KegelapanMercusuar di Kegelapan
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Tahan Penghinaan
adalah Kualitas Seorang Suci

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Hsihu, Formosa, 8 Januari 1995
(Asal dalam bahasa Cina) Kaset Video #466

Judul cerita ini adalah ‘Menahan
Penghinaan adalah Kualitas Seorang Suci’,
artinya orang yang memiliki toleransi yang tinggi
adalah orang suci. Bagi saya, semua orang di
dunia ini adalah orang suci karena mereka bisa
menahan kondisi kehidupan yang demikian!
Setiap hari mereka meneteskan air mata dan
keringat, hanya untuk mendapatkan beberapa
mangkuk nasi dan beberapa pasang pakaian.
Mereka berusaha untuk saling memahami satu
sama lain. Mereka berusaha menerima atasan
mereka, teman sekerja, pasangan, anggota
keluarga, dan teman serta musuh. Oh, supaya
dapat menahannya, diperlukan suatu kualitas
yang mulia! Jika saya adalah Tuhan, saya akan
mengangkat semua orang di dunia ini sebagai
dewa (hadirin bertepuk tangan) karena saya
merasa bahwa memerlukan ketahanan yang
besar untuk hidup di dunia ini. Tetapi marilah kita
lihat bagaimana orang India melihat hal ini.
Banyak orang India menjalani kehidupan
spiritual, tetapi pendapat mereka dapat saja
berbeda dengan pendapat saya.

Suatu hari ada seorang laki-laki dari India
yang sedang mencari jalan spiritual dengan
menemui seorang Guru tercerahkan dan
meminta padanya untuk diinisiasi; memohon

padanya agar mengajarkan suatu metode latihan
yang memungkinkan ia untuk dapat bertemu
dengan Tuhan dengan cepat. Karena lelaki itu
begitu bersemangat, Guru tersebut meng-
inisiasinya dan menyuruhnya bermeditasi setiap
hari sesuai dengan lama waktu yang ditetapkan,
bervegetarian dan menaati Lima Pantangan.
Guru tersebut juga memberitahukan kepada
lelaki itu bahwa jika ia ingin maju lebih cepat
dalam latihan spiritualnya, ia harus menemukan
sebuah gua untuk bermeditasi dan hanya
memakan makanan yang sederhana satu atau
dua kali setiap hari. Ia juga meminta padanya
untuk tidak bercampur dengan orang dunia
sehingga ia tidak teralihkan. Jika ia terus bekerja
dalam rutinitas dunia, ia akan mendapatkan
banyak masalah, dan tak akan dapat berkon-
sentrasi pada latihan spiritualnya.

Kehidupan begitu sederhana bagi orang
zaman dahulu. Jika ia ingin menemukan sebuah
gua untuk bermeditasi, mereka dapat pergi
begitu saja, tidak seperti kita orang modern yang
memiliki begitu banyak hal yang dikhawatirkan:
“Saya belum bayar kredit mobil, atau kredit
rumah saya.” “Pembayaran kartu kredit saya akan
segera jatuh tempo.” “Saya belum bayar rekening
listrik saya! Oh, tak mungkin!” Di masa lampau,

Tahan Penghinaan
adalah Kualitas Seorang Suci
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jika orang ingin pergi ke gua di
gunung untuk bermeditasi,
semua yang harus dila-
kukan hanyalah memberi-
tahu pasangan mereka,
“Saya pergi. Saya akan
kembali dalam waktu 6 bulan
atau 1 tahun. Tolong
bawakan saya makanan
selama jangka waktu itu.”
Begitu sederhana!

Saat ini, jika kita ingin pergi kemana pun,
kita punya begitu banyak urusan. Dan juga begitu
banyak birokrasi yang mengikat kita. Tidak hanya
yang kaya saja yang terbelenggu. Orang biasa
juga, jika dia mempunyai rumah atau kendaraan,
maka dia juga terikat. Dan sepanjang dia hidup
di dunia ini, dia harus mengisi formulir yang tak
terhitung banyaknya. Jika formulir tak diisi
dengan benar, dia tak bisa pergi kemana pun.
Itulah sebabnya orang-orang tidak bebas.
Semuanya sama di setiap negara. Pemerintah
memiliki informasi visa dan dapat melacak
dengan mudah.

Sekarang kita kembali pada lelaki di India
tersebut. Gurunya memerintahkan, “Setelah satu
tahun , ketika kamu telah bermeditasi dan
mendapatkan hasil yang baik, temui saya
kembali. Tetapi sebelum kamu datang, mandilah
3 kali di sungai. Setelah kamu membersihkan
dir i secara keseluruhan, barulah datang.
Kemudian saya akan melihat hasil dari latihan
spiritualmu.” Demikianlah lelaki itu menuruti
instruksi gurunya dengan baik. Ia menemukan
gua kecil di gunung dan dengan rajin bermeditasi
di sana setiap hari, hanya makan sekali sehari
dengan menu sederhana.

Satu tahun berlalu dengan cepat, dan
suatu hari Gurunya mengetahui bahwa muridnya
akan menemuinya esok hari, jadi keesokan
harinya ia menyuruh petugas yang menyapu
ruangannya, “Besok murid itu akan datang ke
sini dari gua. Pergi dan temui dia di pintu gerbang.
Ketika ia datang, buanglah semua sampah yang
kamu kumpulkan hari ini padanya.” Tentu saja,
murid tersebut mengikuti perintah gurunya, maka
hari berikutnya ketika laki-laki itu datang, ia telah
mandi 3 kali dan tubuhnya tentu saja telah bersih
bersinar. Seseorang dapat merasakan wangi
kesuciannya dari jarak bermil-mil jauhnya. Ia
sangat bersemangat untuk melihat Gurunya dan
akan memberitahukan pengalaman spiritualnya.

Tetapi segera setelah ia
tiba di pintu gerbang,
petugas menumpahkan
sampah padanya.

Wow! Tahukah
Anda bagaimana reaksi

dari murid tersebut? Ia
sangat marah! Ia berteriak
pada orang tersebut,
“Kamu, yang memiliki
karma yang tak terhitung!
Tidakkah kamu menge-

tahui siapakah aku? Aku baru saja datang dari
pengasingan diri selama satu tahun! Tidakkah
kamu tahu bahwa aku adalah orang suci? Betapa
beraninya kamu menumpahkan sampah
kepadaku?” (Guru dan hadir in ter tawa)
Kemudian ia menarik sapu tersebut dari petugas
itu dan mengejarnya, tetapi si petugas berlari dan
bersembunyi di belakang gurunya sehingga lelaki
itu tak dapat menangkapnya. Murid tersebut tak
dapat melakukan apa-apa, tetapi hanya dapat
kembali ke sungai dan memberihkan dirinya lagi.
Setelah itu ia kembali menemui gurunya dan
berkata, “Guru, saya sudah bermeditasi selama
satu tahun. Saya telah melakukan semua yang
Anda perintahkan,  jadi kapankah saya dapat
melihat Tuhan?”

Dan Gurunya menjawab, “Baik! Tetapi
kamu masih tidak dapat menguasai pikiran dan
perasaanmu secara keseluruhan. Kamu
kehilangan kendali kemarahanmu dan ingin
memukuli orang. Ya, memang benar pembantu
saya bertingkah ceroboh terhadapmu, tetapi
lihatlah dirimu! Kau bertingkah seperti harimau,
seekor ular berbisa! Kamu mengejarnya dan
berusaha memukulnya. Tak ada jalan bagimu
untuk melihat Tuhan dengan cara ini. Kamu harus
kembali ke gua, menerima ganjaran dan
bermeditasi selama satu tahun lagi.” Kemudian
murid itu menjawab, “Ok, saya mengerti. Terima
kasih Guru, karena telah membuat saya
tercerahkan dari tingkah laku saya yang bodoh.
Saya akan memperbaiki diri.” Maka dia kembali
ke gua dan bermeditasi dengan sungguh-
sungguh dan rajin.

Satu tahun lagi terlewatkan dan Gurunya
memanggil pembantunya dan berkata, “Besok
murid saya itu akan kembali lagi dari gua dan
datang menemui saya setelah mandi. Pergi dan
tunggu ia di pintu gerbang. Ketika ia datang,
tumpahkan isi dari 'pispot malam hari’ padanya.”
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Kali sebelumnya adalah sampah, tetapi kali ini
adalah kotoran di malam hari. Orang zaman
dahulu tak punya kamar mandi jadi mereka
menggunakan ‘pispot malam hari’. Pembantu itu
melaksanakan perintah gurunya lalu  menunggu
murid tersebut di pintu gerbang. Ketika ia datang,
pembantu itu menumpahkan semua isi kotoran
malam hari di kepalanya tanpa meninggalkan
setetes pun! (Hadirin tertawa.) Bau dari kotoran
di malam hari begitu keras sehingga melampaui
kekuatan aroma kesucian dari lelaki itu. (Guru
dan hadirin tertawa.)

Lagi-lagi, orang itu marah dan berteriak,
“Jika aku dapat menangkapmu, aku akan
mengubahmu menjadi debu! Betapa beraninya
kamu menumpahkan kotoran itu di tubuhku yang
suci! Tidakkah kamu tahu bahwa aku sudah
bermeditasi selama 2 tahun? Aku telah
bermeditasi 23 jam sehari dan makan sekali
sehari! Beraninya kamu melakukan hal itu
terhadapku!” Wajahnya berubah merah, ia
memaki dan berteriak dengan semua kapasitas
paru-parunya, tetapi karena ia tak dapat
menangkap pembantu itu, ia menyerah dan
kembali membersihkan dirinya. Kemudian
kembali pada Gurunya dan berkata, “Guru, saya
telah mengikuti instruksi Anda dan bermeditasi
selama satu tahun lagi; saya melaksanakan
pantangan dengan ketat.” (Tetapi karena tak ada
orang lain di gua, jadi tidak ada apa pun yang
dapat membuatnya untuk melanggar
pantangan.) (Hadirin tertawa.) Kemudian ia
melanjutkan, “Setiap hari saya hanya makan
bubuk wijen, beras coklat, dan air sungai. Jadi,
kapan saya dapat melihat Tuhan? Guru, Anda
berjanji bahwa saya dapat melihat Tuhan setelah
satu tahun lagi bermeditasi. Sekarang saya
sudah bermeditasi selama 2 tahun. Kenapa saya
masih belum dapat melihat Tuhan?”

Gurunya berkata, “Nak, kamu masih
belum dapat menguasai pikiranmu. Kamu baru
saja ber tingkah laku seper ti anjing gila.
Pembantu itu hanya menumpahkan sesuatu di
badanmu. Itu bukanlah apa-apa, hanya chapati
(kue dadar India) kemarin. (Hadirin tertawa.) Dan
kamu mengejarnya, meneriakinya dan
mengancamnya. Apakah kamu kira seorang suci
akan bertingkah laku seperti itu? Apakah kamu
dapat melihat Tuhan dengan cara itu?” Maka
murid itu sangat malu akan dirinya sendiri dan
berkata, “Saya mengerti sekarang. Terima kasih
Guru. Saya pasti akan memperbaiki diri. Apa

yang harus saya lakukan?”
Gurunya menjawab, “Saya memberimu

kesempatan sekali lagi. Pergi dan bermeditasi
selama satu tahun lagi, jika kamu tidak dapat
melewati ujian tahun depan, saya tidak akan
mengajar imu lagi. Tuhan juga tak akan
memberimu kesempatan menjadi sadar! Ini
adalah kesempatan terakhirmu.” Kemudian
lelaki itu kembali ke gua dan bermeditasi.
Setiap hari ia berdoa sungguh-sungguh dan
mengikuti semua instruksi Gurunya. Orang ini
sesungguhnya sangat baik; ia sungguh-
sungguh ingin melihat Tuhan.

Segera tahun ketiga berakhir dan
Gurunya bersiap dengan permainan lamanya.
Ia selalu menyuruh orang lain untuk berbuat
baik, tetapi dirinya selalu melakukan hal yang
nakal untuk memberi pelajaran pada muridnya.
Muridnya baru saja selesai melakukan retret
selama satu tahun dengan banyak kesulitan
dan berpikir bahwa sekarang ia dapat bebas,
maka dengan gembira ia meninggalkan gua
dan mandi bersih. Tetapi gurunya menyuruh
seseorang untuk menumpahkan semua
sampah dan kotoran malam hari padanya.
Guru macam apa dia? Seorang Guru selalu
menyuruh muridnya untuk berlaku baik, sopan,
dan lembut; tidak mencobai orang lain, tetapi
memperhatikan orang lain dan membuatnya
senang. Bukankah setiap Guru mengajarkan
hal ini? Tetapi Guru ini selalu melakukan hal-
hal yang begitu buruk! Ia menyebabkan
muridnya begitu banyak kesulitan! Ia sungguh
jenis yang langka! (Guru tertawa.)

Kali  ini  Sang Guru memanggil
pembantunya dan berkata, “Besok murid itu
akan kembali dari gua. Bawalah sampah dan
pot malam ke atas atap pintu gerbang. Ketika
ia masuk, tumpahkan semua kotoran itu
kepadanya.” Demikianlah pembantunya
melakukan semua yang diperintahkan. Tetapi
pada saat itu sang murid dapat menguasai
pikirannya dan tidak marah. Saya ragu apakah
ia sungguh mampu menguasai pikirannya atau
itu hanya karena ia sudah pernah
mendapatkan dua pengalaman sebelumnya,
sehingga dia tak marah lagi. (Hadirin tertawa.)
Mungkin Guru ini tidak begitu tercerahkan. Jika
ia selalu memberi ujian yang sama, maka sang
murid dapat bersiap terlebih dahulu, tetapi
mungkin juga tidak. Tetapi jika seseorang
sangat bodoh atau dikuasai oleh setan, ia tak
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akan mengerti apa pun. Ia akan lupa semuanya
termasuk sifat baiknya. Untungnya sang murid
ingat. Mungkin ia punya tekad yang kuat dan
ingatan yang baik. Ia tahu bahwa dalam situasi
apa pun ia tidak boleh marah. Ia tahu jika dia
ketumpahan lagi, semua yang harus dilakukan
adalah mandi lagi. Itu saja! Mungkin ia menjadi
lebih hebat. Tetapi dapatkah ia sungguh-
sungguh menguasai pikirannya? Kita tidak
tahu. Akan tetapi, kali ini ketika pelayan
menumpahkan semua kotoran padanya, dia
tidak hanya tidak marah, ia bahkan berterima
kasih padanya. (Hadirin tertawa.)

Apakah Maha Guru Ching Hai juga
mengajarkan hal yang sama? Ketika orang lain
mencaci atau memukul kita, ki ta harus
berterima kasih kepadanya. Apakah Ia tidak
mengajarkan kita hal ini? (Hadirin menjawab:
'Ya.') Saya ingat saat Ia mengatakan hal ini
beberapa kal i ,  tetapi sudahkah kal ian
menerapkan ajaran-Nya dalam kehidupan
sehari-hari, atau apakah Anda masih suka

memukul orang? Kali ini murid India itu malah
berterima kasih kepada pelayan itu. Mungkin
saja benar ia sudah dapat menguasai
pikirannya. Ia dengan rendah hati berkata,
“Saudara, kamu baru saja melakukan suatu
kebaikan yang besar. Jika kamu tak
memperlakukan aku dengan cara ini, aku
belum mampu terbebaskan dari belenggu
perasaan marahku atau kekuatan negatif yang
mengikatku. Saya berterima kasih padamu dari
lubuk hatiku!” Ia kemudian membungkuk
kepada pembantu tersebut tiga kali dan pergi
menemui Gurunya.

Segera setelah itu, Guru itu memberi
inisiasi yang sesungguhnya. Mungkin apa yang
telah dipelajari oleh lelaki itu pada awalnya
adalah Metode Kemudahan, hanya setelah ia
mengubah sikapnya pada pelayan tersebut, ia
dapat menerima inisiasi yang sesungguhnya
dari Gurunya. Tentu saja, sewaktu inisiasi ia
segera melihat Cahaya dan Suara batin. Ia
melihat Tuhan! Ia  sangat bahagia.

Bentuk Penyembuhan yang Terbaik
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Bandara Narita, Tokyo, Jepang, 8 September 1994

(Asal dalam bahasa Cina) Kaset Video #444A

Di Surga, mereka menyembuhkan dengan Cahaya alih-alih dengan obat. Saya kira, mungkin
kita juga akan menyembuhkan penyakit dengan cahaya yang serupa di masa mendatang. Ada juga
beberapa penyakit yang dapat disembuhkan oleh suara, seperti musik. Kita sedang berlatih metode
yang meliputi Cahaya dan Suara, melaluinya banyak penderitaan dan tekanan diperkecil secara
alami, dan akhirnya menghilang. Kita asalnya adalah makhluk yang sangat cerdas. Tetapi, di dunia
ini, kita tertekan berlebihan, dan tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Bahkan saat kita menemukan
waktu untuk beristirahat, kita tidak mengetahui cara yang tepat. Banyak tamasya dan kegiatan hanya
lebih melelahkan kita setelah kita membelanjakan uang yang banyak. Kita merasa lebih gelisah.
Sekarang, kita memiliki waktu berlatih rohani, dan kekuatan Cahaya dan Suara yang menyembuhkan
segala penyakit, dan kita memiliki kebijaksanaan juga. Dalam ketenangan, kita dapat menemukan
kebijaksanaan asli kita, demikian alami sehingga kita menjadi makin baik.

Orang-orang biasa, setelah dibebani pekerjaan yang berat, pergi beristirahat sebentar di tepi
pantai atau di gunung, bila mereka mampu sehingga mereka merasa segar kembali dan siap
melanjutkan pekerjaan mereka. Tetapi, jauh lebih baik bila kita memiliki istirahat singkat setiap hari
daripada mengambil cuti seminggu setelah waktu yang lama. Meditasi dua setengah jam yang kita
lakukan merupakan istirahat kita setiap hari. Selain beristirahat, kita juga menyelamatkan kehidupan
kita! Cahaya dan Suara memurnikan pikiran, sel-sel tubuh dan lain-lain. Maka semakin kita berlatih,
semakin muda dan nyaman kita rasakan, dan kebanyakan penyakit menghilang.

Mutiara Kebijaksanaan
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Persaudaraan Membantu Inisiat yang
Membutuhkan

Oleh Grup Berita Seoul dan Busan (Asal dalam bahasa Korea)

Di ranjang rumah sakit,  saudari
sepelatihan dengan hormat

memegang pemberian Guru serta
berterima kasih atas perhatian-Nya.

Pada musim dingin 2004, Guru kita yang terkasih mengirim
sebuah pesan kasih kepada  murid-murid-Nya untuk membantu rekan
inisiat yang tertimpa kemalangan. Sebagai jawaban atas pesan ini,
para saudara dan saudari sepelatihan Korea mencari para praktisi yang
membutuhkan dan segera mulai memberikan pertolongan.

Di antara murid-murid Center Seoul, ada dua saudari
sepelatihan yang benar-benar membutuhkan perawatan medis dan
bantuan keuangan. Salah satunya telah menjalani beberapa kali
pembedahan dan harus berhenti dari pekerjaannya sebagai manajer
sebuah restoran vegetarian sejak kondisi kesehatannya menurun, dan
ia harus tinggal di rumah sakit sampai saat ini. Karena suaminya tidak
bekerja, saudari ini merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga
mengalami situasi keuangan yang sangat menyedihkan saat ia berhenti
bekerja. Walaupun keadaan sakit dan kesulitan keuangan, saudari itu
terus menghadiri meditasi kelompok secara teratur sehingga semua
inisiat Seoul tidak mengetahui masalahnya.

Ia hampir tidak dapat makan dan suaminya yang non inisiat
terus-menerus berdoa kepada Guru. Maka, berdasarkan instruksi dari
Guru yang tersebut di atas, pada awal Maret 2005, center Hsihu
memberi bantuan  US$ 5,000 untuk membantu pembayaran sebuah
pembedahan penting yang dibutuhkannya. Saudari ini dan suaminya
yang kemudian belajar Metode Kemudahan sangat berterima kasih
atas bantuan kemurahan hati Guru, berkata, “Kami tidak punya kata-
kata untuk mengucapkan syukur kepada Guru. Terima kasih banyak.
Kami menyerahkan segalanya pada Guru, dan semua menjadi mudah.”
Para inisiat Seoul terus membantu keuangan pasangan ini dan  secara
teratur bermeditasi bersama saudari tersebut.

Saudari sepelatihan yang lain juga dalam situasi yang tidak
menguntungkan, harus membesarkan anak-anaknya sendirian dan
menderita beberapa penyakit kronis. Ia membuka sebuah toko dengan
bantuan orang lain, tapi tidak dapat membayar sewanya selama
beberapa bulan sejak krisis ekonomi. Karena itu, para inisiat Seoul
memberikan bantuan keuangan kepada saudari ini untuk membayar
sewa dan menjaga agar usahanya tetap berjalan, dan ia sangat
menghargai bantuan kami.

Di samping membantu saudari-saudari tersebut, inisiat Seoul
juga memberikan bantuan dana kepada sebelas anak di Yongsan-Gu,

yang bekerja untuk menghidupi
keluarganya dan juga kepada
pihak yang sebelumnya sudah
pernah dibantu pada Hari Ucapan
Syukur Korea (Korean
Thanksgiving Day). Untuk
menjaga privasi para remaja ini,
kami tidak menemui mereka tapi
mengirimkan bantuan melalui
sebuah yayasan/penghubung.

Pada awal November
2004, seorang saudara sepelatihan
yang tulus dari Busan harus
menjalankan pembedahan
lanjutan atas luka yang
dideritanya akibat kecelakaan
mobil dua tahun yang lalu.
Setelah mempelajari kondisi
saudara tersebut, para inisiat
setempat prihatin dan menyokong
keuangannya hingga ia sembuh.
Saudara tersebut pulih dengan
cepat, dan kini setia mengikuti
meditasi kelompok di Center
Busan.

Di bulan  November ini
juga, seorang saudari sepelatihan
Busan yang mengalami kesulitan
keuangan  harus menjalani
operasi mata, serta kondisi
rumahnya yang perlu diperbaiki.
Saat mendengar kondisi saudari
tersebut, beberapa inisiat Busan

Laporan dari Korea
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mengirim sejumlah dana untuk membantu biaya operasi dan biaya
kebutuhan sehari-harinya. Juga, beberapa inisiat yang bekerja di bidang
bangunan dengan baik hati  membangun kembali rumah saudari ini
dan merombaknya menjadi sebuah tempat tinggal yang indah dan
rapi. Operasi mata saudari itu berhasil dan ia sangat bahagia oleh
limpahan kasih para inisiat. Maka, saudari itu sangat berterima kasih
kepada Guru untuk keajaiban yang terjadi dalam hidupnya, dan
berkata, “Rumah baru ini seperti sebuah surga,” dan ia juga
mengundang saudara dan saudari setempat dengan jamuan makan
malam vegetarian yang lezat. Semua rekan inisiat yang hadir merasa
bahagia dan berterima kasih atas jamuan makan malam, sementara
saudari itu dan keluarganya menyambut dan melayani kami dengan
sepenuh hati mereka.

Melalui pengalaman di atas, para inisiat Busan menyadari
bahwa kita harus selalu peduli satu sama lain sehingga kita dapat
memberikan bantuan baik material maupun spiritual kepada yang
kurang beruntung  pada saat dibutuhkan. Setelah pengalaman ini, kami
bertanya apakah ada praktisi yang membutuhkan bantuan, dan
mengetahui bahwa ada seorang saudari sepelatihan telah lama tidak
hadir di meditasi kelompok, sebab ia sakit keras. Saudari ini telah
beberapa bulan tidak dapat bekerja sehingga tidak punya ongkos untuk
ke Center.

Setelah mendiskusikan
keadaan saudari ini, para inisiat
memutuskan membantunya
untuk sementara dengan
menutupi biaya kebutuhan
hidupnya selama enam bulan.
Kami hanya berharap bahwa
saudari ini dapat pulih kembali
sehingga dapat hadir mengikuti
meditasi kelompok lagi.

Dengan membantu
mereka yang kurang beruntung,
para inisiat Busan mendapat
beberapa pelajaran tentang cinta
dan belas kasih. Dengan tulus
berterima kasih kepada Guru
karena memberi kesempatan
untuk membantu para malaikat
yang rendah hati ini, dan berdoa
agar tetap diberi kekuatan untuk
membantu sesama di waktu yang
akan datang.

  Sebuah Pelangi Harapan
- Meyampaikan Solidaritas dan Kasih Tuhan Kepada Korban Banjir

Oleh Grup Berita Kosta Rika (Asal dalam bahasa Spanyol)

Dilanda Badai Hujan yang Terdahsyat dalam Empat Dekade

Setiap tahun negara bagian Amerika Tengah seperti Kosta
Rika mengalami curah hujan yang banyak selama musim hujan sebagai
ciri khas daerah tropis. Akan tetapi, pada tanggal 11 Januari 2005,
Limon dan Caribbean, kawasan Kosta Rika sepanjang pesisir laut
Atlantik, mengalami curah hujan lebih banyak daripada biasanya dan
merupakan serangan badai terhebat dalam empat puluh tahun terakhir,
yang mengakibatkan kerusakan berat dan banyak penduduk yang
kehilangan tempat tinggal.

Dalam beberapa jam sungai mulai meluap, membanjiri seluruh
pemukiman penduduk dan area pertanian serta mengisolasi pemukiman
yang terpencil, khususnya desa-desa penduduk pribumi. Di beberapa tempat
orang-orang harus tinggal di atap rumah mereka selama hampir seminggu
dengan keadaan cuaca dingin dan lembab, serta hanya makan pisang dan
minum air keruh untuk bertahan hidup. Selama masa ini, banyak keluarga

penduduk setempat terkurung di
tempat tinggalnya sebab semua
jembatan di sana telah rusak
sehingga mereka dalam bahaya
tertimbun lumpur dan longsoran
bebatuan. Dan yang tinggal di
daerah bukit dan pegunungan
dengan segera mengungsi. Dalam
menanggapi bencana ini, presiden
Kosta Rika berkunjung ke wi-
layah yang mendapat dampak
paling parah dan segera menya-
takan sebagai Siaga Merah dan
Darurat Nasional.

Laporan dari Kosta Rika
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Para Praktisi Siap siaga

Para praktisi Kosta Rika
dengan cepat membentuk tim
bantuan untuk menyediakan
kebutuhan pokok bagi penduduk
yang terkena bencana banjir.
Selain itu, sekelompok saudari
dan saudara  pergi ke kantor
Komisi Gawat Darurat Nasional
(the National Emergency Co-
mitee/NEC) untuk memperoleh
informasi tentang situasi umum,
daerah yang beresiko dan ke-
butuhan para korban sehingga
dapat membantu dalam meren-
canakan misi penyelamatan
mereka. Pada pagi hari tanggal 15
Januari, sewaktu anggota tim
bantuan Kosta Rika sedang
merencanakan upaya yang akan
mereka lakukan, tiga inisiat dari
Center Los Angeles, AS, tiba
dengan membawa dana sejumlah
US$40,000 dari Guru untuk
meringankan penderitaan para
korban dan membawa bantuan ke
daerah yang belum tersentuh oleh
tim bantuan lain.

Setelah kedatangan ini-
siat LA, para pekerja tim bantuan
mulai mencari bahan-bahan
keperluan korban banjir. Tapi
karena bangsa Kosta Rika sangat
perhatian terhadap kesejahteraan
bangsanya, mereka telah membeli
banyak jenis kebutuhan pokok,
dan yang terbanyak adalah
makanan dan air bersih, sehingga

toko persediaan barang setempat kehabisan stok. Syukurlah,
bagaimanapun juga, berkah Guru membantu para inisiat melalui ujian
ini. Menemukan air bersih yang dapat diminum adalah tugas yang
paling sulit, karena semua gudang telah habis persediaannya, tapi
setelah menelepon ke sana ke mari, tim bantuan menemukan sebuah
tempat pengisian air yang dapat mencukupi air yang kami butuhkan.
Para inisiat juga mendapat bantuan dari karyawan toko yang ingin
membantu korban banjir, dan membantu tim bantuan dengan mencari
angkutan dan botol-botol untuk membawa perbekalan ke Center Kosta
Rika.

Sebelum sore hari, tim bantuan telah mendapatkan semua
barang yang mereka inginkan. Dan kemudian mulai dari malam hari
tanggal 15 Januari hingga subuh keesokan harinya mereka telah
mengemas 2.240 kantong berisi makanan yang cukup untuk konsumsi
lima anggota keluarga selama empat hari. Perbekalan yang disediakan
termasuk beras, kacang hitam, kacang polong, lentil, spageti, sabun
mandi, sabun cuci, gula merah, lilin, korek api, piring plastik, klorin
untuk mendesinfeksi air, air minum, sekop, buku catatan, permen dan
beberapa barang lain. Setelah dikemas, kantong-kantong itu disusun
dengan rapi di dua kontainer berukuran 40 kaki.

Pada tanggal 16 Januari, hujan lebat terus turun sewaktu tim
bantuan berangkat mengantarkan bekal bantuan. Para inisiat menuju
Bribri, Talamanca di propinsi Limon, yang berjarak 230 km dari
Center, dan selama perjalanan berkah Guru menyertai mereka,
sehingga setiap orang merasa sangat terlindungi.

Jalan menuju Bribri

Menurut NEC, Talamanca, daerah sebelah utara Kosta Rika
yaitu Lembah Bintang dan wilayah delta yang dikelilingi sungai
Sixaola merupakan kawasan yang mendapat serangan banjir terparah.
Di sana penduduknya sebagian besar adalah orang pribumi yang hidup
dari menanam pisang dan pohon coklat.

Pada pagi hari tanggal 16 Januari, tim bantuan sampai di Bribri,
dan bekerja sama dengan tim bantuan lain di markas besar sementara
Palang Merah untuk menerima statistik terkini. Para inisiat ingin segera
mulai membagikan barang bantuan, tapi hal ini tidak mungkin karena
berbahaya bagi helikopter untuk mendarat di tanah yang beresiko di
malam hari, dan keadaan cuaca yang tidak menentu.
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Mengirimkan Bantuan ke Lembah Sixaola

Pada pagi hari berikutnya, tim bantuan diberi sebuah truk
polisi dan beberapa kendaraan yang lebih kecil untuk mengirimkan
sejumlah besar kebutuhan yang diperlukan kepada komunitas
Sixaola bagian tenggara. Saat menerima bantuan dan melihat foto
Guru, para penerima baik pria, wanita, anak-anak maupun manula
memperlihatkan perasaan takjub dan terberkahi, seolah lupa akan
penderitaan dan rasa sakit mereka, dan hanya senyum dan air mata
syukur yang tersirat di wajah mereka.

Perjalanan ke Suretka:
Tuhan Menyediakan untuk Semua

Kembali di Bribri, regu penolong bertemu dengan  Ibu
Dulcelina P’aez Mayorga, Presiden Wanita wilayah Talamanca,
yang sangat prihatin terhadap komunitas pedalaman yang hidup
di pegunungan dan telah sembilan hari belum menerima
bantuan. Salah satunya yaitu suku Suretka yang tidak dapat
dihubungi karena banjir telah menghancurkan dua buah
jembatan di sana. Sebagai tambahan, banyak keluarga yang
telah kehilangan tempat tinggal mereka dan harus mencari
perlindungan di gedung sekolah dan aula-aula tempat umum.
Menurut Ibu P’aez, 900 keluarga memerlukan makanan dan air
minum, maka meskipun jalan berbahaya dan jembatan rusak,
para inisiat tetap bersikap positif, antusias dan tidak bimbang.
Para inisiat  terus mengisi muatan ke truk-truk yang akan dikirim
ke Suretka, sebab mereka merasa itu adalah kehendak Guru.
Kemudian pada malam hari tanggal 17, Ibu P’aez menerima
sebuah panggilan telepon yang memberikan harapan, yang
mengabarkan bahwa sekelompok pria dari Suretka telah
memperbaiki jembatan yang rusak dengan peralatan mereka dan
sekop, sehingga menghubungkan kembali komunitas mereka
dengan Bribri.

Para inisiat sangat gembira dengan berita ini, tapi pihak
yang berwenang berpendapat, adalah tidak bijaksana mengemudi
di malam hari dengan kondisi jalan yang masih berbahaya. Walau
demikian, rekan praktisi terus memuat bekal ke truk dan tidak lama
kemudian truk telah siap berangkat ke Suretka. Pada saat itu, truk

lain tiba dengan membawa lebih
dari tigapuluh orang pria yang
baru saja memperbaiki jem-
batan. Waktu adalah sangat
berharga sehingga detik itu juga
truk dengan cepat diisi muatan,
dan para inisiat dapat meng-
antarkan lebih dari 1.400 kantong
makanan dan lebih dari 1.500
botol air minum berukuran 2
galon ke tempat yang dibutuhkan.
Meletakkan semua kepercayaan
mereka kepada kekuatan Guru,
para anggota tim bantuan tahu
bahwa segalanya akan berjalan
dengan baik.

Saat baru tiba di Suretka
sekitar pukul 8:00 malam, para
inisiat melihat semua penduduk
yang berkumpul untuk menerima
barang bantuan walaupun saat itu
gelap gulita karena aliran listrik
setempat padam. Dengan senter
di tangan, tim bantuan mem-
bagikan paket makanan, selimut,
air minum dan terakhir bingkisan
dari Guru, dan para penerima
semuanya sangat berterima kasih.
Karena ada ratusan orang yang
memerlukan pertolongan, para
inisiat tidak tahu apakah jumlah
makanan yang mereka bawa
dapat mencukupi, tapi syukurlah,
setiap keluarga komunitas me-
nerima ransum. Para anggota tim
bantuan dipenuhi rasa puas saat
tahu mereka telah menyelesaikan
misi mereka.

Setelah tiba kembali di
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Bribri larut malam itu juga, dan
telah melalui semua kesulitan,
para pekerja tim bantuan Suretka
yang luhur duduk bersama
dengan perasaan sangat gembira.
Dan meskipun tubuh mereka
sangat letih, pengalaman berkah
Guru mengalir melalui mereka
selama upaya penyelamat adalah
suatu yang tidak dapat dilukiskan,
kecuali berkata, “Rencana Tuhan
adalah sempurna dan Kasih Guru
tak terbatas.” Anggota polisi dan
pengemudi yang terlibat dalam
proyek ini terkesan dengan cara
tim bantuan Asosiasi yang telah
bekerja menyelesaikan tugas
mereka dengan tekun, tiada
berhenti dan tanpa mengeluh.
Seorang anggota  polisi juga
mengakui bahwa dalam dua
puluh sembilan tahun ia sebagai
polisi, ia tidak pernah melihat
sukarelawan seperti para inisiat,
yang sangat perhatian dalam
membagikan bekal bantuan se-
perti memberikan dukungan dan
kata-kata yang membesarkan hati
kepada setiap orang yang tertimpa
musibah.

Bertemu dengan
Kebudayaan Suku
Pribumi Kosta Rika

Pada pagi hari tanggal
18 Januari,  para inisiat
mengadakan perjalanan ke

komunitas penduduk pribumi yaitu suku Kekoldi, di mana suku
pribumi menyanyikan Doa Tuhan dalam dialek mereka sebagai
ucapan terima kasih atas kemurahan hati Maha Guru Ching Hai.
Seorang pengajar wanita di komunitas itu meminta foto Guru
supaya ia dapat membingkai dan menggantungnya di sekolah
setempat. Ia berkata, “Beberapa orang memesan foto Guru,
pertama karena Ia adalah Maha Guru dan yang kedua untuk
mengingatkan anak-anak bahwa Guru telah membantu orang
pribumi pada saat mereka sangat membutuhkan.”

Pada pagi hari yang sama, anggota tim bantuan mengisi
kendaraan mereka dengan perbekalan dan pada sore hari
membagikan paket bantuan kepada sebuah komunitas dekat
Sixaola (antara Kosta Rika dan Panama). Keseluruhannya, 450
keluarga setempat menerima bantuan berkah. Sebagai ungkapan
terima kasih, masyarakat di sana dengan penuh kasih berdoa
kepada Tuhan dan meminta-Nya untuk memberkahi Maha Guru
Ching Hai atas bantuan dan perlindungan-Nya.

Kemudian pada tanggal 19 Januari 2005, untuk
memenuhi kebutuhan mendesak penduduk pribumi seperti yang
disampaikan oleh NEC setempat, sebuah tim saudara dan
saudari tinggal dua hari lebih lama daripada anggota tim lain,
untuk membagikan gergaji mesin dan motor tempel kepada
Asosiasi Pembangunan Integral Pribumi Komunitas Bribri dan
Cabecar (Integral Development Association of the Indigenous
Bribri and Cabecar communities) dan Komite Darurat Pribumi
(Indigenous Emergency Committee). Peralatan ini sangat
membantu penduduk, seperti motor tempel merupakan alat
angkutan penting bagi masyarakat untuk memperoleh makanan
dan mengangkut orang sakit, sedangkan gergaji mesin
digunakan untuk memotong pohon tumbang, yang banyak
merintangi jalan-jalan setempat setelah banjir.

Setelah upaya bantuan rekan-rekan inisiat di Kosta Rika
selesai, Yayasan Perkembangan Budaya dan Sosial Suku
Pribumi Kosta Rika mengundang mereka ke Kuil Bribri, untuk
menghadiri sebuah upacara rohani yang mempertunjukkan
ungkapan terima kasih para korban banjir kepada Tuhan.
Sebagai tambahan, penduduk setempat meminta untuk
menonton video seminar Guru sewaktu di Kosta Rika.
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Kita adalah Penduduk yang
Paling Beruntung di Planet ini

Kembali ke San José, sebuah simbol Ilahi dalam bentuk
cahaya terang, yaitu sebuah pelangi yang sangat cemerlang,  terus
menyertai para inisiat dalam perjalanan mereka ke bandara udara
untuk mengucapkan selamat jalan kepada tiga orang inisiat Los
Angeles.

Semua praktisi Kosta Rika dan Amerika yang berpartisipasi
dalam proyek bantuan sangat tersentuh dengan upaya bantuan ini,
sehingga mereka tidak dapat menahan air mata kebahagiaan,

sebagaimana mereka dapat
membuktikan apa yang dikatakan
oleh Guru ketika Ia berada di
Kosta Rika: “Kalian adalah jutaan
orang yang paling beruntung di
antara milyaran orang di planet
ini.” Salah satu dari keberun-
tungan yang baik ini adalah
mempunyai kesempatan untuk
memberikan kasih kepada yang
lain dan tumbuh secara rohani.

FUNDEICO
Yayasan Pengembangan Kebudayaan dan Sosial
Penduduk Pribumi Kosta Rika

22 Januari 2005

Yang Mulia
Maha Guru Ching Hai

Guru yang terhormat,

Atas nama penduduk dan komunitas Dataran Tinggi Talamanca, Bribri, Kosta Rika;
kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang terdalam
atas semua makanan serta bantuan lainnya yang Anda berikan kepada kami; bantuan
yang tiba pada saat kami benar-benar membutuhkan berkah tersebut.

Kami juga mendoakan agar Jiwa Agung senantiasa melindungi diri Anda dan
memenuhi diri Anda dengan berkah yang berlimpah, serta kebaikan hati yang Anda
bagikan kepada kami akan terus berkembang.

Pada masa-masa kesulitan dan penderitaan ini, kami sungguh tidak menduga akan
datangnya sebuah keajaiban dari seorang spiritual yang agung seperti diri Anda. Tetapi
kami telah belajar dan mengerti bahwa Jiwa Agung memiliki malaikat-malaikat di bumi
ini. Doa kami yang penuh linangan air mata telah menempuh jarak ribuan mil untuk
didengar dari jarak jauh, dan hanya seorang spiritual sejatilah yang dapat memiliki
kebaikan seperti diri Anda. Senantiasa penuh dengan kasih dan kedermawanan.

Yang Mulia, kasih Anda yang mengagumkan akan tetap tinggal selamanya dalam
hati dan jiwa kami. Kami akan selalu berterima kasih kepada Anda sebagai seorang
praktisi tingkat tinggi. Kami berharap dapat tetap hidup untuk menyaksikan hari penuh
keajaiban saat kita dapat bertemu dan menyampaikan rasa terima kasih kami secara
langsung.

Cuplikan dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas dapat dilihat pada Saluran Hiburan CTI TV dalam
acara Perjalanan melalui Alam Estetis #138 di: http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/

hichannel/index.htm (dalam bahasa Inggris dengan teks bahasa Cina)

Surat Penghargaan

(Asal dalam bahasa Spanyol)
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Kami ingin mengundang Anda untuk melihat tanah, kebudayaan, bahasa, dan
kerohanian yang telah diwarisi secara turun-temurun. Sebagai penduduk pribumi di negeri
ini, kami tetap meneruskan kebudayaan leluhur kami akan jalan spiritual.

Kami benar-benar dapat menyaksikan semangat agung dari kasih dan komitmen yang
diekspresikan oleh murid-murid Anda yang datang dari center meditasi Los Angeles di
California, Amerika Serikat. Di antara mereka ada pria Au Lac, pria Cina dan wanita Meksiko;
dan yang lainnya berasal dari Center Meditasi Internasional dari negeri kami. Kepada mereka
semua, kami ingin menghaturkan terima kasih atas semangat mereka yang besar dalam
melayani saudara setanah air.

Sebagai penutup, kami berharap semoga kita dapat berjumpa kembali, sebab kami
berharap dapat terus melanjutkan tali persahabatan dengan Anda, dengan perantaraan
para murid Anda itu. Untuk mereka dan Anda, kami berdoa semoga Anda dapat memperoleh
berkah tertinggi sehingga Anda dapat tetap melanjutkan perjalanan spiritual sejati yang
kemudian diwujudkan melalui pelayanan terhadap sesama. Semoga Jiwa Agung senantiasa
melindungi Anda. Terima kasih.

Msc, Carlos A. Chaverri
Guerrero
Ketua Misionaris Pribumi
Pluma Blanca

Edgar S. Céspedes Jiménez
Sekretaris Jenderal
Ketua Delegasi

Ana Virginia Selles Paez
Bendahara, Fundeico,
Yayasan Pribumi
Koordinator Sosial dan
Budaya

Rafaela Torres Hernández
Bribri, Akberie
Koordinator Daerah

Dulcelina Páez Mayorga
Higher Talamanca Bribri
Pemimpin Masyarakat
Koordinator Umum

Gladys Cordero López
Bribri
Koordinator Setempat
Bribri dan Cabekar

Surat terima kasih dari:
A) Bapak Rafael Angel Borbón Vargas, Ketua Asosiasi Nazareth Work di Kosta Rika
B) Pastor F. Fabio Flores dari Paroki Gereja Santo Anthony di Padúa, Bribi, Talamanca,

Limón, Kosta Rika
C) Komisi Penanggulangan Nasional, Petugas Penghubung untuk daerah Atlantik
D) Komite Lokal untuk Penanggulangan Resiko dan Perhatian akan Hal Darurat pada

Teritorial Pribumi di Bribri dan Cabecar, Talamanca — CLETI
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Ketika saudara-saudari sepelatihan Korea pertama kali
mendengar tentang tsunami, dengan segera mereka mencari cara untuk
menolong. Kebetulan, rekan sekerja seorang saudari Korea yang
berkebangsaan Sri Lanka, telah kehilangan keluarga dan rumahnya
dalam bencana itu dan para inisiat segera memberinya bantuan
keuangan. Ketika teman-temannya di Korea dan Sri Lanka mendengar
bahwa sekelompok praktisi Korea akan ke Sri Lanka, mereka
menganjurkan untuk mengunjungi Matara yang merupakan kampung
halaman mereka, salah satu komunitas yang paling parah rusaknya di
negara itu. Selain itu, temannya yang berkebangsaan Sri Lanka secara
sukarela menjadi juru bahasa selama berlangsungnya proyek tersebut.

Pemerintah Korea dan perusahaan-perusahaan penerbangan
menurunkan tiket pesawat udara  sampai dengan 75%  untuk tim
pekerja bantuan resmi pada bencana itu, dan rekan-rekan inisiat Korea
memenuhi syarat untuk potongan ini. Maka, pada tanggal 14 Januari
2005, tiga puluh satu orang rekan praktisi, termasuk seorang petugas
pemadam kebakaran dan apoteker, berangkat ke Sri Lanka dengan
dua ton bantuan persediaan, perlengkapan dan obat-obatan.

Permulaan yang Lancar adalah Sebagian dari Misi

Sebelum fajar, tanggal 15 Januari, tim bantuan tiba di
Pelabuhan Udara Kolombo Sri Lanka. Dengan mengenakan seragam
kuning bertuliskan “The Supreme Master Ching Hai International

Association”, para saudara-
saudari sepelatihan diminta
mengumpulkan barang-barang
bantuan di pelabuhan udara,
sementara difilmkan oleh seorang
pekerja video dari TV Nasional
Sri Lanka, yang kemudian akan
disiarkan gambarnya di lima
saluran TV di negara tersebut.

Sejak pagi, perwakilan
dari Menteri Perumahan &
Konstruksi Sri Lanka sudah
menunggu  kehadiran saudara-
saudari sepelatihan, dan diadakan
upacara singkat menyambut
kedatangan mereka. Pada waktu
upacara berlangsung, Wakil
Menteri - Bapak Chandrasiri

Gajadeera - mengatakan, “Tim
bantuan Anda termasuk para
biarawan menempuh perjalanan
jauh dari Korea dan saya sangat
berterima kasih. Walaupun

Laporan dari Sri Lanka

Kiriman Cahaya dan Kasih Tuhan kepada Negara Bercahaya
Oleh Grup Berita Korea (Asal dalam bahasa Korea)

Pada Desember 2004, tsunami yang melanda Asia bagian selatan menyebabkan kerusakan
yang belum pernah terjadi sebelumnya pada banyak negara, dalam jumlah korban dan harta benda.
Mengikuti contoh kegiatan-kegiatan bantuan ke seluruh dunia yang dipimpin cahaya Guru, sekelompok
rekan inisiat dari Korea mengadakan perjalanan ke Sri Lanka untuk memberikan bantuan setelah
upaya bantuan yang menyeluruh oleh para  praktisi Formosa (untuk lebih jelas, silakan baca majalah
Berita #156).

Anggota  tim bantuan dari Korea

Memuat bahan-bahan bantuan yang
dibawa dari Korea sebelum berangkat

ke Matara
Wakil Menteri
- Bapak Chandrasiri Gajadeera
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mungkin ada sedikit keti-
daknyamanan karena terkena
tsunami, saya akan menyediakan
rumah saya untuk tempat tinggal
kalian.”

Sebagai penganut agama
Buddha yang tulus dan
bervegetarian murni, Bapak
Gajadeera dan koordinatornya
gembira mengetahui anggota tim
bantuan juga bervegetarian ketat.
Keesokan harinya, sepasang inisiat Swedia membawa bantuan
keuangan dari Center Stockholm dan bergabung dengan tim bantuan.
Dengan demikian, dari awal proyek ini berjalan dengan sempurna
melalui pengaturan Guru.

Untuk menilai kerusakan di daerah tersebut, tim berkunjung
ke banyak tempat ditemani oleh koordinator dari Bapak Gajadeera
sebagai pemandu. Kecuali bagian utara Sri Lanka, kebanyakan
komunitas tepi laut dari negara itu telah rusak Tetapi yang mengejutkan
semua orang, hampir semua kuil Buddhis tetap utuh.

Sebagai contoh, penduduk di sebuah desa mengatakan
daerahnya sudah banjir tapi kuil setempat hanya dipenuhi beberapa
inci air sehingga semua orang yang berdoa pada Buddha di gedung
itu terselamatkan dari tsunami sedangkan banyak orang yang di luar
telah binasa.

Pada tanggal 17 Januari, pekerjaan pemulihan dimulai dengan
pembersihan puing-puing rumah-rumah dan jalan-jalan yang rusak.
Kebanyakan korban masih terguncang dan tidak punya peralatan untuk
membersihkan rumah mereka. Karena itu, mereka sangat menghargai
upaya sungguh-sungguh dari tim bantuan, dan sebagai balasannya,
mereka memetik buah kelapa untuk para pekerja. Bagi rekan inisiat
dari Korea, yang  datang dari belahan bumi sebelah utara, buah kelapa
merupakan hadiah yang sempurna!

Pada waktu berlangsungnya pembersihan, Dr. T.Lekha
Rathnayake, Direktur Kantor Kesehatan Matara berkunjung ke tempat
kerja dan menyatakan penghargaannya, “Dalam situasi seperti ini
ketika semuanya rusak, para penduduk tidak mempunyai semangat
untuk membersihkan dan memulihkan. Karena itu, upaya-upaya

pemulihan dari kalian  mem-
berikan kekuatan yang begitu
besar dan tenaga yang sangat
penting pada mereka.”

Membawa Gelak Tawa
dalam Kesedihan

Pada daerah bencana,
banyak anak-anak yang sangat
terluka secara emosional setelah
kehilangan orang tua dan saudara
kandung pada saat mereka masih
sangat muda. Karena itu, untuk
menolong meringankan rasa
sedih anak-anak itu, tim bantuan
mengadakan sebuah acara per-
tunjukan yang dihadiri oleh kira-
kira seratus orang anak. Salah
seorang saudari inisiat yang
bekerja sebagai guru pribadi di
Korea menghibur anak laki-laki
dan perempuan dengan lagu-lagu
dan tarian dan saudara sepelatihan
dari Swedia pada tim itu mela-
kukan pertunjukan sulap dengan
balon, lagu dan bermain gitar.
Anak-anak suka dengan acara itu
dan menjadi sangat bersemangat,
dengan ikut menyanyi dan menari
pada beberapa acara. Setelah per-
tunjukan, para inisiat memberikan
hadiah berupa pakaian, kue-kue
dan mainan untuk setiap anak.
Tersentuh oleh gelak tawa dan
kegembiraan anak-anak yang tak
berdosa, semua penduduk desa
menjadi lebih bahagia dan
gembira. Itu adalah pertama
kalinya anak-anak dapat tertawa
terbahak-bahak setelah tsunami.
Tergerak oleh peristiwa itu, Bapak
Gajadeera meminta kepada
rekan-rekan inisiat untuk meng-
adakan lebih banyak pertunjukan
untuk anak-anak dan mereka
menyetujuinya.

Dipandu oleh koordinator, anggota tim
bantuan memeriksa daerah yang rusak

akibat tsunami.

Membantu para korban tsunami
membersihkan rumah-rumah mereka.
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Pada tanggal 18, tim bantuan menyewa dua buldoser dan
empat mobil truk dengan supirnya. Buldoser itu sebagian besar
membersihkan sampah dan puing-puing dari jalan-jalan, dan rekan-
rekan inisiat membersihkan rumah-rumah terdekat dengan gerobak
tangan dan sekop. Selama mereka bekerja, semakin banyak orang
menjadi terdorong dan mulai membersihkan dan memperbaiki rumah-
rumah mereka sendiri.

Walaupun bekerja keras dengan susah payah dalam
pembersihan itu, melalui berkah dari Guru, rekan-rekan inisiat
melakukan pekerjaan pemulihan dengan teguh dan antusias. Sebagai
contoh, salah seorang saudara dari Center Busan yang sudah berumur
lebih dari enam puluh tahun, bekerja dengan rajin. Tenaga dan
hasratnya yang besar untuk menolong orang lain dikagumi oleh
anggota tim yang lebih muda.

Hilangnya Tumpukan Sampah dan Bakteri

Petugas mesin alat berat mengenakan seragam kuning Asosiasi
melanjutkan pembersihan daerah itu, dan setelah tumpukan-tumpukan

sampah dibuang, desa itu menjadi
lebih bersih dan suasana menjadi
lebih cerah Perubahan ini menarik
wartawan dari TV SIRASA
(stasiun TV swasta terbesar di Sri
Lanka), yang mewawancarai rekan
rekan-rekan inisiat untuk siaran
TV.

Setelah kejadian tsunami,
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan tentang
penyebaran wabah penyakit se-
perti penyakit tipus, malaria dan
kolera yang ditemukan di daerah-
daerah bencana. Karena itu, untuk
mencegah masalah lebih lanjut,
rekan-rekan inisiat dari semula
telah membawa dua mesin
pengabut berkualitas tinggi dari
Korea dan menyewa petugas
setempat untuk menjalankan
mesin itu.

Pada tanggal 19 siang,
masyarakat setempat mengadakan
sebuah upacara untuk memberikan
barang-barang bantuan kami
kepada penduduk Matara. Pada
waktu berlangsungnya acara,
Bapak Gajadeera berkata,

“Beberapa obat-obatan yang
kalian bawa dari Korea sangat
mahal atau tak dapat diperoleh di
Sri Lanka. Karena itu, Direktur
Kantor Kesehatan Matara me-
minta saya secara khusus untuk
mengucapkan terima kasih atas
barang-barang ini. Matara juga
tidak memiliki mesin pengabut
sehingga kami berterima kasih
untuk peralatan berharga ini, yang
akan menolong mencegah penye-
baran penyakit menular. Dan lagi,
saya menghargai upaya-upaya
pembersihan kalian dan acara
pertunjukan untuk anak-anak
kami.”

Pada tanggal 20 Januari,
tim bantuan berkunjung ke Kuil
Jayamaha desa Thotamuna, yang
dihuni oleh banyak pengungsi,
dan menghibur anak-anak dengan
sebuah acara pertunjukan dan
hadiah-hadiah. Karena pada
dasarnya kegiatan ini diadakan
tanpa persiapan, jumlah hadirin
tidak dapat diperkirakan. Maka,
hal itu merupakan suatu tantangan
untuk dapat menyiapkan hadiah-

Upacara pemberian obat-obatan dan mesin pengabut kepada penduduk desa
setempat dan Kantor Kesehatan Matara
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hadiah dan mengadakan kegiatan tepat pada waktunya, tapi melalui
rahmat Tuhan semuanya berjalan dengan lancar.

Ketika rekan-rekan inisiat tiba di Kuil, lebih dari tiga ratus
anak-anak telah mengisi aula tapi mereka mengalami kesulitan untuk
melihat karena kekurangan cahaya listrik di dalam gedung yang besar
dan gelap ini. Bagaimanapun, seperti pada acara sebelumnya, pada
saat pertunjukan dimulai suasana dengan cepat menjadi hangat dan
anak-anak bersorak dengan kencang sementara mereka melupakan
penderitaan mereka. Orang tua mereka menonton acara itu melalui
jendela-jendela di Kuil dan senang mendengar anak-anak tertawa
dengan gembira. Seusai acara, saudara-saudari sepelatihan
membagikan hadiah kepada setiap anak, dan melihat pemandangan
mengharukan sedang berlangsung, kepala biarawan mengatakan, ”Ini
pertama kalinya sekelompok orang datang menolong kami. Saya
sangat berterima kasih pada kalian bermain dengan anak-anak kami,
memberikan mereka hadiah-hadiah dan membuat mereka tertawa.
Anak-anak dan orang tua mereka sangat bergembira dan bahagia.”

Kegiatan–kegiatan tim bantuan menjadi begitu terkenal di
Kota Matara. Ketika juru bahasa Sri Lanka mereka pergi ke kota,
orang-orang memberitahunya, “Kami tidak dapat berkomunikasi
dengan mereka tapi tolong sampaikan ucapan terima kasih kami atas
segala bantuan mereka.”

Pemancangan Tenda-Tenda untuk Para Korban

Pada tanggal 21 pagi, para pekerja bantuan dengan hati-hati
membagikan seperangkat hadiah yang telah disiapkan dan
memberikan bantuan untuk menenangkan jiwa dan emosi pada
kelompok bermain di sebuah kuil, dan kemudian mendirikan tenda-
tenda untuk para korban di sebuah desa di tepi laut di mana rumah-
rumah sama sekali sudah hancur. Banyak orang tinggal di kemah-
kemah pengungsi dan sudah lama ingin kembali ke rumah jika mereka
dapat memiliki tenda-tenda dan kompor masak karena tinggal dalam
kelompok untuk waktu yang lama menambah penderitaan mereka.
Karena itu, mereka yang menerima tenda-tenda itu merasa sangat
bahagia, dan kemudian tim buru-buru memesan kompor masak dari
Kolombo untuk para penduduk desa.

Kompor masak untuk
para korban akhirnya tiba pada
tanggal 24 dan selama dua hari
setelah itu saudara-saudari se-
pelatihan mengunjungi enam
daerah di Matara dan mem-
bagikan 350 buah kompor masak,
dan juga pakaian, kue-kue dan
bantuan keuangan untuk pem-
bangunan kembali sebuah kuil.

Menurut rencana semula,
proyek bantuan dijadwalkan
berakhir pada tanggal 25, tapi
enam anggota tim memutuskan
untuk tetap tinggal di Sri Lanka
untuk melanjutkan bekerja, dan
mereka ditemani oleh Bapak

Gajadeera, yang telah kenal baik
dengan tim itu. Dia kemudian
menanyakan tentang meditasi dan
berharap untuk belajar Metode
Kemudahan. Dia berkata, “Saya
sudah melihat pekerjaan kalian
beberapa hari yang lalu dan
percaya Guru kalian menga-
gumkan dan dapat dipercaya.”
Lalu para inisiat berjanji untuk
mengajarinya bentuk latihan
Metode Kemudahan.

 Hadiah-hadiah disiapkan oleh
tim bantuan dan dibagikan
kepada anak-anak sekolah

kelompok bermaian

Membersihkan puing-puing, perataan
tanah dan mendirikan tenda-tenda

untuk para korban
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Kasih Guru Menjangkau Daerah Timur Sri Lanka

Di samping ke Matara, tim bantuan juga berkunjung ke
Ampara di sebelah timur Sri Lanka, yang telah lama mengalami perang
sipil antara Mayoritas Singhala-penduduk Buddhis dan minoritas
Tamil, yang sebagian besar ber-
agama Islam. Di Ampara lebih
dari 10.000 meninggal dan 20.000
keluarga yang kehilangan rumah
mereka selama tsunami. Tapi
karena alasan-alasan politik dan
keagamaan, para korban tidak
cukup mendapat bahan-bahan
bantuan. Karena itu, pada tanggal
29, setelah pembelian 245 perangkat alat-alat dapur, tim menuju ke
Ampara bersama dengan pekerja bantuan dari penduduk asli, Bapak
Gajadeera dan pegawainya.

Setelah peristiwa tsunami, daerah timur Sri Lanka diawasi
oleh Pemerintah dan kunjungan orang asing atau wisatawan individu
setempat tidak diperbolehkan. Tapi, dengan bantuan pejabat dari Sri
Lanka, tim bantuan diizinkan untuk berkunjung dengan aman ke
daerah itu.

Di Ampara, keadaan lebih buruk daripada di Matara meskipun

Membawa kegembiraan dan tawa pada
sekolah anak-anak

tenda-tenda pengungsi sementara
sudah diatur untuk para korban.
Karena itu, pada pagi hari tanggal
30, tim mendirikan tenda-tenda
untuk para pengungsi, kemudian
pergi ke tempat Menteri
Perumahan & Kontruksi untuk
menyumbangkan obat-obatan,
tenda-tenda dan peralatan dapur
yang tersebut di atas. Menteri
Ferial Ashrof dengan hangat
menyambut kedatangan tim
bantuan.

Selanjutnya, saudara-
saudari sepelatihan mendirikan
tenda-tenda untuk para korban di
Islamabad dan Mardomunai di
daerah Kalmunai. Lalu tim
berkunjung ke dua buah sekolah,
sebuah mesjid Muslim dan tenda
pengungsi yang lain dan mem-
bagikan tenda-tenda, peralatan
dapur, obat, kue-kue, jas hujan
dan barang-barang lain.

Pada tanggal 31, rekan-
rekan inisiat kembali ke Matara
untuk membagikan bermacam-
macam bahan bantuan di Pusat
Pendidikan desa, sekolah-sekolah
dan pemukiman sementara untuk
pengungsi selama beberapa hari
selanjutnya.

Di pemukiman sementara
pengungsi, tim juga bertemu
seorang bayi berumur empat

Pembagian seperangkat hadiah
kepada pelajar-pelajar di Matara.

Seoarang anak laki-laki (ketiga dari
kiri) tersenyum setelah menerima alat

bantu pendengarann yang baru.

Atas nama rakyatnya, Ibu Ferial
Ashrof menerima barang-barang
bantuan yang disumbangkan oleh tim
baantuan dari Korea.
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bulan yang diberi nama panggilan “Lucky Boy (Anak laki-laki yang
Beruntung)” setelah selamat dari tsunami. Karena mengalami
guncangan akibat bencana itu, ia secara tiba-tiba mengalami kejang
bilamana bertemu dengan orang. Tapi, ketika ia bertemu dengan para
murid, ia tidak menangis maupun terlihat ketakutan, melainkan
tersenyum lebar saat mereka memeluknya!

Kemudian pada tanggal 2 Februari, saudara-saudari
sepelatihan menemukan seorang anak laki-laki berumur delapan tahun
dengan kesulitan pendengaran, yang kehilangan alat bantu
pendengarannya pada kejadian tsunami. Rekan-rekan inisiat
membawa anak itu ke rumah sakit dan pegawai rumah sakit mengenali
mereka lewat tulisan “The Supreme Master Ching Hai International
Association” yang tercetak pada seragam mereka karena rumah sakit
mereka baru-baru ini dibantu oleh tim bantuan dari Asosiasi Formosa.
Seorang dokter pegawai rumah sakit mengatakan, anak ini perlu
sebuah alat bantu pendengaran yang baru, yang kemudian dibeli oleh
rekan inisiat, dan anak laki-laki ini begitu terharu lalu ia
membungkukkan kepala kepada tim pekerja.

Pada hari ketiga tim berkunjung ke Sekolah Dasar
Uyanwaththa di mana banyak ruang kelas yang hancur. Setelah
membagikan peralatan sekolah kepada para murid, rekan-rekan inisiat
juga menyumbangkan dana untuk membangun sebuah ruang kelas
sementara sehingga para murid dapat belajar di lingkungan yang
semestinya.

Memecahkan Rintangan Dalam  Bahasa
Memantulkan Cahaya Tidak Terbatas

Pada tanggal 6 malam, Samantha, penerjemah tim, menjadi
pekerja pertama Sri Lanka pada proyek bantuan, yang paling dulu
belajar Metode Kemudahan. Selanjutnya, banyak orang termasuk
Wakil Menteri Gajadeera, berhasrat untuk belajar Metode ini, tapi
berhubung adanya rintangan dalam bahasa, rekan-rekan inisiat tidak
dapat mengajari mereka. Namun, setelah penerjemah belajar Metode
ini, empat orang yang lain juga belajar - termasuk Bapak Gajadeera
dan koordinatornya.

Pada tanggal 7, para pekerja bantuan kembali ke Kolombo
untuk mempersiapkan  pekerjaan selanjutnya di daerah  timur dan
mengajarkan  Metode Kemudahan kepada penduduk setempat. Para
praktisi baru Metode Kemudahan banyak membantu dalam pembelian
dan pengepakan barang-barang bantuan. Kemudian, rekan-rekan
inisiat berkunjung lagi ke Ampara dan membagikan lebih dari 1.070
perlengkapan dapur dan bahan-bahan bantuan yang lain di sekitar
daerah Kalmunai.

Selama rekan-rekan inisiat bekerja, banyak penduduk
setempat tersentuh oleh keteguhan yang tulus dari mereka sehingga

mereka meminta untuk belajar
bentuk Meditasi Kemudahan dan
tentang Maha Guru Ching Hai
dan Metode Quan Yin. Selain itu,
sebagai pekerja, kegiatan- ke-
giatan mereka menjadi dikenal
oleh penduduk umum melalui TV
dan siaran radio setempat. Pen-
duduk Sri Lanka secara serentak
terbuka terhadap ajaran-ajaran
Guru. Misalnya, semua keluarga
dari Wakil Menteri Gajadeera
belajar Metode Kemudahan,
mengalami pengalaman yang
bagus selama meditasi dan ka-
renanya menganjurkan sanak
famili dan teman-teman mereka
untuk belajar Metode ini. Tam-
bahan lagi, beberapa orang dari
praktisi baru Metode Kemudahan
juga mulai tidak sabar menunggu
untuk diinisiasi penuh setelah
mereka merasakan nektar rohani
melalui latihan Metode Kemu-
dahan.

Sejak tim bantuan tiba di
Sri Lanka pada awal Maret 2005,
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berlusin-lusin penduduk Matara menjadi praktisi Metode Kemudahan,
dan salah seorang menawarkan rumahnya sebagai Center Meditasi
sehingga saudara-saudari yang baru dapat berkumpul bersama
menonton video Guru dan diadakan sesi meditasi kelompok mingguan.
Oleh karena itu, Sri Lanka, yang berarti “ Negara Bercahaya” sekarang
bersinar lebih terang dari pada sebelumnya!

Kesimpulan: Memberi lebih Baik daripada Menerima

Proyek pemulihan tsunami 2005 di Sri Lanka adalah upaya
bantuan luar negeri pertama yang dipimpin oleh tim bantuan Korea
dari Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai. Proyek ini berjalan
dengan sukses sementara para pekerjanya menerima jauh lebih banyak
daripada yang mereka berikan. Aktivitas mereka tidak hanya meliputi
bantuan fisik. Ke mana pun mereka pergi, mereka membawakan
cahaya dan cinta kasih Guru dalam semua aspek pekerjaan mereka,
dan bantuan fisik dan emosional kepada para korban sehingga mereka
dapat mengatasi bencana ini dan memulai kehidupan baru.

Segera setelah Tsunami 2004 melanda Samudra India, para
rekan sepelatihan dari Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai
tiba di daerah yang terkena musibah di Asia Selatan dan Afrika Timur,
memberikan bantuan dan membawa kasih Guru kepada para korban.
Laporan dari pekerjaan ini dapat dilihat di Internet TV pada acara
Perjalanan Melalui Alam Estetis No.124, 125 dan 126.

Cuplikan kegiatan tersebut  di atas dapat dillihat pada Saluran
Hiburan CTI TV dalam acara Perjalanan Melalui Alam Estetis
#136 di: http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/hichannel/

index.htm  (dalam bahasa Inggris dengan teks bahasa Cina)

Surat terima kasih dari Menteri
Ferial Ashroff dari Industri

Koran Daily News, Sri Lanka, Kamis, 10 Februari 2005
(Asal dalam bahasa Inggris)

Anggota Asosiasi Internasional Maha Guru
Ching Hai dari Korea bekerja sama dengan Bapak
Chandrasiri Gajadeera, Wakil Menteri Perumahan dan
Industri Bangunan di Matara dan Ampara meluncurkan
suatu upaya pertolongan untuk membantu korban
tsunami di Kalmunai dan Matara dengan membagikan
ransum kering, peralatan rumah tangga, obat-obatan,
tenda, dan susu bayi yang mereka bawa dari Korea. Di
sini pemimpin rombongan Korea menyerahkan kiriman
barang-barang bagi para korban kepada Ibu Ferial
Ashraff, Menteri Perumahan dan Industri Bangunan,
Pengembangan Irigasi dan Pendidikan Provinsi Bagian
Timur, selama kunjungan mereka ke Ampara.

Surat Terima kasih dari Wakil
Menteri Chandrasiri Gajadeera ---
Industri Perumahan & Konstruksi

Liputan Media

Foto oleh Ashraff A. Samad
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Tanggal: 12 Maret 2005

Maha Guru Ching Hai yang Terkasih,

Para inisiat dari Sri Lanka ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada-Mu atas semua
sumbangan yang telah diberikan oleh keluarga Quan Yin melalui cinta dan berkah-Mu yang tidak terukur.

Tim pertama dari Formosa, yang terdiri dari empat belas orang, tiba di Sri Lanka pada hari kedua
terjadinya bencana terburuk yang telah mengubah musim liburan tahun 2004 menjadi pemakaman massal;
dimana ombak setinggi tiga puluh kaki yang diiringi oleh setidak-tidaknya lima belas kali gempa telah
menghancurkan daerah pantai negara ini.

Seorang saudari asal Sri Lanka yang bermeditasi di center Stockholm, Swedia segera bergegas datang
ke Sri lanka untuk turut membantu tim Formosa dalam tugas penyelamatan mereka. Mereka menunjukkan
kasihnya yang dalam kepada para korban. Kemudian suami dari seorang saudari asal Sri lanka yang
berkebangsaan Swedia tersebut juga turut bergabung dengan tim bantuan. Tim tersebut membantu
menyelamatkan dan memberi makan para korban bencana dan juga menyediakan pakaian, kasur, usungan,
obat-obatan, peralatan medis, kulkas, barang-barang kebutuhan wanita, pakaian dalam, mainan anak-anak,
air minum, kelambu, obat nyamuk bakar, dan lain-lain bagi para korban.  Kami semua bekerja bahu-membahu
dengan penuh keselarasan dan menciptakan semangat persaudaraan dan kerja sama yang mendalam. Para
saudara dan saudari itu juga membagikan tenda serta bahan-bahan kebutuhan pokok yang berasal dari kasih
Guru kepada para korban, seolah-olah diri mereka sendiri yang sedang tertimpa bencana.

Pada tanggal 15 Januari 2005, ketika tim Formosa secara sukses menyelesaikan misi mereka, tim
bantuan lainnya dari Korea yang terdiri dari 31 anggota; termasuk inisiat awam dan para biarawan tiba di Sri
Lanka dengan barang-barang bantuan seperti peralatan medis dan obat-obatan yang mahal. Para pekerja
Korea dengan segera menuju ke bagian Selatan kota Matara untuk mendirikan posko rehabilitasi lingkungan
dan usaha-usaha bantuan paska bencana.

Menteri, Ibu Farial Ashroff dan Wakil Menteri, Bapak Chandrasiri Gajadeera dari Industri Perumahan
dan Konstruksi, dengan hangat menyambut tim Korea tersebut. Hampir semua peristiwa yang berhubungan
dengan kedatangan tim tersebut disiarkan di berbagai saluran TV Sri Lanka. Selama periode tersebut, penduduk
setempat sangat tersentuh oleh dedikasi yang tulus dari anggota tim penyelamat Korea dan dengan aktif
meminta informasi mengenai Maha Guru Ching Hai dan Metode Quan Yin. Lalu, Bapak Gandajeera dan
keluarganya mempelajari Metode Kemudahan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim penyelamat dari Formosa maupun Korea tidak terbatas
hanya pada bantuan fisik serta emosional semata; tetapi mereka juga membawa serta kasih dan cahaya Guru
kepada para korban. Secara tidak disengaja, selama berlangsungnya usaha bantuan, banyak orang ikut
mempelajari Metode Kemudahan dan beberapa di antaranya berminat untuk diinisiasi secara penuh.

Di samping menolong para korban dengan giat, anggota tim juga menyumbangkan sejumlah kaset-
kaset dan DVD Guru kepada center Sri Lanka. Sebagai tambahan, mereka juga memberikan bantuan keuangan
agar buku-buku Guru - Kunci Pencerahan Seketika, dapat diterbitkan di Sinhala demi kepentingan para
inisiat Sri Lanka dan  rekan senegara mereka.

Karena itu, para saudara dan saudari dari Sri Lanka dengan tulus mengucapkan terima kasih yang
mendalam kepada-Mu, karena telah membantu kami baik secara spiritual maupun fisik. Kami berdoa semoga
Anda memperoleh kesuksesan dan kesehatan yang baik dalam menjalankan misi untuk menyelamatkan semua
makhluk hidup. Terimalah sembah sujud kami di kaki-Mu.

Rekan-Rekan Inisiat dari Sri Lanka

(Asal dalam bahasa Inggris)

Surat PenghargaanSurat PenghargaanSurat Penghargaan
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Pengeluaran untuk Upaya Pertolongan di Kosta Rika dan Sri Lanka

Segera setelah
Tsunami 2004 melanda
Samudra India, para rekan
sepelatihan dari Asosiasi
Internasional Maha Guru
Ching Hai tiba di daerah
yang terkena musibah di
Asia Selatan dan Afrika
Timur, memberikan bantuan
dan membawa kasih Guru
kepada para korban.
Laporan dari pekerjaan ini
dapat dilihat di Internet TV
pada acara Perjalanan
Melalui Alam Estetis
No.124, 125 dan 126.

Kasih dalam TindakanKasih dalam TindakanKasih dalam Tindakan
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Pengeluaran untuk Kegiatan Amal di Formosa selama bulan Januari dan Februari 2005.
Jumlah total pada Tabel 1 dan 2 = NT$386,906 (kira-kira US$12,302.26)

Tabel 1 : Rincian pengeluaran untuk kegiatan amal di Formosa selama bulan
Januari dan Februari 2005 (Mata uang dalam NT$)

tapmeT laggnaT nataigeKispirkseD halmuJ naripmaL
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nagnediepiaTnatiloportematokidamsiwanutkududnepadapek
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Kasih dalam TindakanKasih dalam TindakanKasih dalam Tindakan

Laporan dari Formosa
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isakoL
5002iraunaJ 5002iraurbeF

naripmaL
agraulekhalmuJ halmuJ agraulekhalmuJ halmuJ

gnuleeK 1 000.2 1 000.2 1

iepiaT 4 000.01 4 000.01 2

gnuhciaT 1 000.3 1 000.3 3

uotnaN 6 000.12 6 000.12 4

gnuishoaK 1 000.4 1 000.4 5

gnutiaT 2 000.8 2 000.8 6

uhgneP 1 000.3 1 000.3 7

:nalubrePlatoT 61 000.15 61 000.15

Tabel 2: Dana Bantuan yang diberikan pada keluarga miskin di Formosa selama
Januari dan Februari 2005 (Mata uang dalam NT$)

Sertifikat penghargaan
dari Rumah Sakit
Nursing Home Sinying di
kecamatan Tainan

Sertifikat penghargaan
dari Kepala Penjara

Buruh Mingde Tainan
kepada Asosiasi

Internasional Maha Guru
Ching Hai untuk

pemberian pendidikan
dan konseling kepada

para narapidana

Sertifikat penghargaan dari Walikota Miaoli kepada
Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai atas
kasih dan kepeduliannya kepada para tunawisma

Kasih dalam TindakanKasih dalam TindakanKasih dalam Tindakan
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Guru Terkasih, Tolong Kirimkan Orang-Orang yang Paling
Membutuhkan Bantuan Kepada Kami

Oleh saudara-inisiat Hung Ngo, Los Angeles, CA, Amerika Serikat (Asal dalam bahasa Aulac)

Baru-baru ini, saya dan dua orang inisiat
lainnya dari Center Los Angeles berpartisipasi
dalam tugas penyelamatan korban bencana banjir
di Kosta Rika. Sebelum bergabung dalam tugas
tersebut, salah satu dari kami melihat visi yang jelas
tentang air yang membanjiri jalan bagaikan sungai
kecil, dan ikan yang berenang dengan tenang dalam
aliran air itu, dan anak-anak yang dengan lugunya
bermain air. Pada waktu yang bersamaan, anggota
lain dari grup kami mendapat pengalaman batin
berupa pelangi yang sangat terang dan melihat
sekelompok orang pribumi. Di dalam batin, inisiat
tersebut juga mendengar pertanyaan ini, “Apakah
kalian mendapatkan barang yang cukup?” Beberapa
hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 2005,
pesawat jet Lacsa membawa kami ke Kosta Rika
untuk bergabung dengan para inisiat lokal dalam
usaha penyelamatan korban bencana. Banjir itu
merupakan banjir terbesar yang terjadi di negara
tersebut dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ini.

Segera setelah mendarat di Kosta Rika,
kami mulai membeli barang-barang persediaan
untuk usaha bantuan. Dan setelah mempersiapkan
lebih dari 2.000 paket bantuan, iring-iringan truk
yang membawa barang-barang tersebut mening-
galkan Center Kosta Rika dan mulai menembus
hujan lebat menuju ke kota Limon. Pepohonan yang
hijau dan sejuk pada tepi jalan, menjulur ke arah
sisi seberang, menyerupai menara gereja yang
tinggi, sementara air terjun memancar turun  ke
lereng gunung, memercik ke atas dedaunan besar
berbentuk payung. Sekali-sekali, burung berwarna
merah terang terbang melintas dan kupu-kupu biru
sebesar kepalan tangan manusia mengepakkan
sayapnya di semak-semak, sementara awan putih
bergelantung rendah di langit – suatu pemandangan

khas dari hutan hujan tropis di Amerika Tengah.
Karena sangat ingin membagikan paket

bantuan tersebut secara langsung kepada para
korban dalam waktu yang sesingkat mungkin, kami
tetap terjaga di malam hari dan memikirkan cara
yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini. Di
kejauhan, gema suara kera dan kicauan burung
terus-menerus terdengar dan diselingi oleh suara-
suara aneh lainnya, seakan-akan, hewan-hewan
dalam hutan tersebut sedang menghadiri sekolah di
malam hari!

Malam itu, kami berdoa dengan khusyuk,
memohon, “Guru terkasih, tempat ini sangat asing
bagi kami. Kami tidak mengenal dengan baik orang-
orang di sini, tradisi maupun bahasa mereka. Tolong
kirimkan para korban yang sangat membutuhkan
pertolongan, agar mereka datang pada kami.”

Sebelum jam 6 pagi, semua pekerja tim
bantuan telah bangun dan mulai bersiap-siap untuk
melewati hari panjang yang menanti. Grup itu
meliputi para misionaris yang menawarkan jasa
dengan sukarela, para polisi untuk memastikan
keselamatan para pekerja, petugas setempat sebagai
penunjuk jalan bagi konvoi kami, dan tim bantuan
dari Asosiasi kita. Mereka semua telah siap untuk
bekerja, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang
tahu apa yang akan terjadi.

Saat mencapai tujuan berikutnya, Sixaola,
tim kami dapat membagikan materi bantuan dengan
lancar. Pada saat kami bekerja, hujan berhenti
sebentar dan matahari pun muncul. Tetapi
kemudian, hujan turun kembali dan mengisi lubang-
lubang di jalanan. Meskipun cuaca tidak bisa
diramalkan, setiap orang tetap mengabdi pada tugas
mereka dengan sabar. Tetapi tetap saja, ada perasaan
was-was yang menyelimuti kami.

Kami datang ke sini dari ujung dunia nan jauh, tidak mengenal tempat
ini dengan baik. Meskipun jembatan-jembatan telah runtuh, hujan turun
dengan deras, langit kelam tanpa sinar rembulan dan bintang, serta jalan
menjadi licin dan gelap; tetapi Engkau telah mengatur agar para korban
yang mengalami penderitaan yang teramat dalam, datang kepada kami.

Kami datang ke sini dari ujung dunia nan jauh, tidak mengenal tempat
ini dengan baik. Meskipun jembatan-jembatan telah runtuh, hujan turun
dengan deras, langit kelam tanpa sinar rembulan dan bintang, serta jalan
menjadi licin dan gelap; tetapi Engkau telah mengatur agar para korban
yang mengalami penderitaan yang teramat dalam, datang kepada kami.

Kami datang ke sini dari ujung dunia nan jauh, tidak mengenal tempat
ini dengan baik. Meskipun jembatan-jembatan telah runtuh, hujan turun
dengan deras, langit kelam tanpa sinar rembulan dan bintang, serta jalan
menjadi licin dan gelap; tetapi Engkau telah mengatur agar para korban
yang mengalami penderitaan yang teramat dalam, datang kepada kami.

Tetesan Air dari Lautan Cinta KasihTetesan Air dari Lautan Cinta KasihTetesan Air dari Lautan Cinta Kasih

Guru Terkasih, Tolong Kirimkan Orang-Orang yang Paling
Membutuhkan Bantuan Kepada Kami

Oleh saudara-inisiat Hung Ngo, Los Angeles, CA, Amerika Serikat (Asal dalam bahasa Aulac)

Guru Terkasih, Tolong Kirimkan Orang-Orang yang Paling
Membutuhkan Bantuan Kepada Kami

Oleh saudara-inisiat Hung Ngo, Los Angeles, CA, Amerika Serikat (Asal dalam bahasa Aulac)
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Pada jam 5 sore, setelah bekerja selama
berjam-jam, malam mulai merayap perlahan-lahan.
Dan menyadari bahwa hanya seperempat bagian
dari paket bantuan yang tersalurkan. Kami menjadi
cemas dan diam-diam berdoa kepada Guru, “Guru
terkasih, kelihatannya barang-barang tersebut
belumlah mencapai para korban yang paling
membutuhkan.”

Selama berlangsungnya tugas tersebut, Ibu
Dulcelina Paez Mayorga, wakil dari orang-orang
pribumi daerah tersebut, sangatlah sabar. Dia tiba
dini hari, menanti giliran untuk bertemu dengan
kami dan berkata, “Saya banyak berdoa pada Tuhan
kemarin malam.”

Dua buah truk yang berisikan barang-
barang bantuan bagi kelompok pribumi yang
dibiayai oleh Ibu Paez, telah berangkat terlebih
dahulu. Tetapi bagaimanakah kendaraan tersebut
dapat mencapai tujuan mereka jika kedua buah
jembatan yang akan membawa mereka ke desa
tersebut telah ambruk? Para polisi agak khawatir
terhadap jalan menuju gunung tempat desa tersebut
berada, akan menjadi sangat licin akibat hujan. Oleh
sebab itu, mereka memperingatkan kami untuk tidak
melakukannya. Tetapi, kami merasa bahwa Guru
sungguh khawatir terhadap para korban bencana
banjir yang telah kehilangan rumah dan sangat
memerlukan bantuan, serta penghiburan. Sadar akan
situasi yang kritis ini, kami bertekad untuk
mengarungi jalan tersebut bersama-sama dan
memohon pada Guru untuk membuat pengaturan
yang terbaik.

Lalu, malam pun tiba dan hujan masih
belum berhenti. Ketika mobil yang terakhir
meninggalkan barak untuk bergabung dengan
konvoi tim penyelamat, entah dari mana, dalam
guyuran hujan, tiba-tiba terlihat sebuah truk yang
penuh dengan penumpang muncul dan turun dari
gunung menuju ke arah kami. “Siapakah orang-
orang ini?” kami bertanya-tanya dalam hati, dan
segera menyadari bahwa mereka tidak lain adalah
para pribumi pegunungan! Mereka berhasil
memperbaiki jalan dan membawa orang-orang
mereka ke tempat yang aman untuk menanti barang-
barang bantuan. Truk yang mereka tumpangi
berjalan tepat ke arah kami untuk menerima paket
bantuan tersebut.

Saat melihat orang-orang gunung tersebut,

kami sangatlah tersentuh, hingga hampir-hampir
tidak bisa menahan air mata. Dengan diam-diam
dan sungguh-sungguh, kami berterima kasih pada
Guru, “Guru terkasih, bagaimana mungkin kami
memohon supaya Engkau melakukan tugas yang
sedemikian berat. Engkau telah mengatur supaya
para korban bencana yang menderita tersebut datang
kepada kami; meskipun jembatan-jembatan telah
runtuh, hujan yang deras, langit yang kelam tanpa
cahaya bulan dan bintang, serta jalan yang licin dan
gelap. Kami datang ke sini dari pojok dunia yang
jauh, tidak mengenali lokasi ini dengan baik.
Penduduk setempat telah 9 hari tidak makan, jatah
makan mereka tidak lebih dari 2 buah pisang untuk
sehari. Dan meskipun demikian, dalam keagungan
dan kemuliaan-Mu, Engkau tetap menjawab doa
kami, “Guru Yang Terkasih, tolong kirimkan mereka
yang sangat membutuhkan pertolongan, untuk
datang pada kami.”

Kemudian, setelah truk mereka telah
dipenuhi dengan paket bantuan, salah seorang inisiat
bertanya pada mereka, “Apakah kalian mendapat
barang yang cukup? “Ya, cukup!” jawab orang-
orang desa itu dengan gembira.

Kemudian, truk itu membawa orang-orang
pribumi beserta barang-barang bantuan tersebut dan
bergabung dengan konvoi yang berada di depannya.
Proses pembagian bantuan itu berjalan dengan
sempurna, dan dalam hati, kami tahu bahwa barang
bantuan yang telah kami bawa untuk penduduk lokal
tersebut adalah hadiah dari Tuhan, dan kami telah
mendapat kehormatan untuk menyalurkan barang-
barang tersebut kepada orang yang tepat.

Pada malam itu, dalam perjalanan pulang
ke tempat di mana kami tinggal, seorang polisi
berkata, “Sepanjang karir saya selama 27 tahun ini,
saya tidak pernah menyaksikan peristiwa yang
penuh dengan kasih seperti ini!”

Dan pada pagi berikutnya, seorang kepala
polisi muda berkata, “Saya tidak pernah berdoa pada
siapa pun sebelumnya; tetapi kemarin malam, saya
berdoa pada Guru untuk memberikan kita hari yang
cerah.” Dan dengan ajaib, setelah hujan berhari-hari
tanpa henti, cahaya matahari yang keemasan muncul
di pagi itu. Peristiwa ini sangatlah menyentuh hati
kepala polisi tersebut, sehingga ia menambahkan,
“Saya berencana untuk mempelajari meditasi
Metode Kemudahan Guru.”

Tetesan Air dari Lautan Cinta KasihTetesan Air dari Lautan Cinta KasihTetesan Air dari Lautan Cinta Kasih
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Kemudian tibalah saatnya bagi kami
untuk kembali ke Los Angeles. Beberapa orang
inisiat lokal mengantar kami ke bandara. Dan
meskipun kami berkumpul hanya dalam beberapa
hari saja, tetapi kami sungguh merasa seperti
saudara yang sesungguhnya. Dalam perjalanan
ke bandara, saat kami melihat ke langit yang

hangat dan cerah, kami melihat dua buah pelangi
yang sangat indah melintasi cakrawala. Saat
menyaksikan pemandangan ini, seorang saudara
sepelatihan lokal berkata, “Saya telah tinggal di
daerah ini sejak kecil, tetapi belum pernah melihat
pelangi yang sedemikian indah, yang muncul hari
ini!”

Pada bulan Januari 2005, saya mendapat
kehormatan untuk menjadi anggota tim Korea yang
menuju ke Sri Lanka untuk menolong korban
Tsunami Asia Selatan. Setelah mendarat di ibu kota
negara itu, Kolombo; kami mengadakan perjalanan
ke desa yang sangat parah terkena bencana, Matara,
dan menyaksikan pemandangan yang meng-
ungkapkan efek penghancuran dari bencana
tersebut:

Seorang wanita tua kecil berkulit gelap, duduk
di tengah-tengah tumpukan reruntuhan dengan
wajah yang sangat terguncang….

Di depan sebuah rumah, seorang lelaki tua yang
kurus berusaha memindahkan batu yang berat
dengan tangan kosong…..

Seorang ibu yang kebingungan, memegang
selembar kertas lusuh di tangannya, mencari
bayinya yang hilang….

Anak-anak kecil yang telah kehilangan ibu
mereka, wajahnya berbekas air mata yang tidak
dibasuh…

Orang-orang dengan wajah tanpa ekspresi, tak
tahu, apa yang dapat mereka lakukan. Mereka
telah kehilangan arah maupun tujuan…

Selain itu, saat melakukan usaha penye-

lamatan ini bersama dengan para penduduk desa,
saya meninjau lokasi tersebut dan menemukan
bahwa di Matara banyak anjing tak bertuan yang
berlindung di antara reruntuhan rumah dan tak
seorang pun yang memberi mereka makanan, maka
saya memutuskan untuk memberinya.

Melihat saya membagi makanan bagian
saya sendiri dengan makhluk ciptaan lainnya, para
penduduk desa menjadi penasaran, tersenyum aneh,
dan berbisik satu sama lainnya. Setelah beberapa
hari lewat, beberapa dari orang lokal mulai men-
juluki saya “teman para anjing“. Mereka kemudian
memberitahu saya tempat di mana saya bisa
menemukan anjing-anjing lainnya. Mereka mem-
perhatikan saya dengan pandangan yang sangat
khawatir saat saya keluar rumah di malam yang
gelap gulita. Berangsur-angsur, para penduduk desa
pun mulai memberi makan pada binatang-binatang
yang berkeliaran itu, sepertinya mereka mulai
menyadari bahwa binatang-binatang itu pun juga
harus diperhatikan.

Kemudian pada suatu hari saya bertemu
dengan seekor anjing turunan bastar yang berbeda
dari anjing-anjing lainnya di daerah itu. Anjing itu
sangat membutuhkan perhatian manusia, karena ia
mengingatkan saya pada anjing bastar khas Korea;
saya menamakannya ‘Bong-Soon’ (mengikuti nama
sebuah pelakon acara komedi di TV Korea) karena

Kehidupan yang baru muncul setelah banyak
kehidupan lainnya lenyap. Kematian dan
kelahiran, keruntuhan dan pemulihan; keputus-
asaan dan harapan bertunas kembali.

Cerita tentang Bong-Soon
Oleh saudari-inisiat Park So-Youn, Seoul, Korea

(Asal dalam bahasa Korea)
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nama itu memberi perasaan yang nyaman pada saya.
Anjing itu selalu mengikuti saya ke mana-mana saat
saya melintas desa tersebut, mungkin karena saya
suka berbicara dengannya dan membelainya.

Bong-Soon sedang hamil, dan dengan
perutnya yang besar, ia berbaring dan membiarkan
saya membelainya. Kelihatannya dia akan segera
melahirkan dan saya mengkhawatirkan, bagaimana
bayinya akan bertahan hidup.

Dengan berlalunya hari, Bong-Soon mulai
mengalami kesulitan untuk bernapas karena
perutnya yang makin membesar. Meski demikian,
dia datang secara teratur ke tempat tinggal tim
penyelamat, menggonggong memanggil saya
dengan suaranya yang memilukan. Saya tidak ingat
dengan pasti, kapankah Bong-Soon mulai menanti
saya setiap harinya, tetapi kapan pun saya pulang
ke rumah setelah menyelesaikan tugas saya, ia akan
berlari pada saya dengan girangnya. Ia juga kadang
menanti saya untuk keluar dari tempat kami pada
dini hari, dan pada satu saat, ia mulai tidur di depan
kediaman kami.

Setelah bekerja selama 10 hari di Sri Lanka,
waktu kepulangan saya ke Korea makin mendekat,
dan perut Bong-Soon semakin lama semakin
membesar. Kemudian pada suatu hari, air
ketubannya pecah tetapi bayinya tidak mau keluar
dan ia tidaklah bergerak maupun bernapas dengan
sangat baik. Maka saya menggendong Bong-Soon
dengan tangan saya dan mulai mencari rumah sakit.
Akhirnya saya menemukan sebuah rumah sakit
yang mau menerimanya, dan hal ini sungguh
melegakan hati saya ketika mendengar kabar bahwa
“Ia akan baik-baik saja.”

Pada peristiwa yang lainnya, Bong-Soon
sedang menanti saya pulang ke rumah setelah
menyelesaikan tugas saya. Dan saat saya tiba, ia
menangis dengan kerasnya saat saya berusaha untuk
masuk ke dalam rumah. Walaupun saya berkata
berkali-kali. “Ke sini, Bong-Soon” ia menolak untuk
menurut dan menangis dan melolong. Maka saya
mendekatinya dan bertanya, “Apakah ada yang
salah? Ada yang tidak beres? Dia kemudian
menuntun saya ke lubang lusuh yang terselimuti
oleh reruntuhan bangunan. Tempat itu sangatlah
berbahaya sebab tidak seorang pun yang tahu kapan
bangunan itu akan ambruk, atau kapankah mesin
penderek akan meratakan lokasi itu, karena

pekerjaan pembersihan telah dimulai. Saya
kemudian mencari pekerja yang bekerja di area
tersebut, memohon kepada mereka supaya
bangunan itu jangan dirobohkan; karena salah satu
dari bangunan itu adalah rumah Bong-Soon dan saya
sangat lega saat mereka mengatakan pada saya,
“Kami tidak akan pernah melakukan hal itu. Jangan
khawatir.”

Dengan melihat pada gigi Bong-Soon, saya
dapat memperkirakan kalau ia masih sangat muda,
mungkin berumur sekitar satu tahun dan keli-
hatannya ini adalah kehamilannya yang pertama.
Pada malam itu, saya bermimpi bahwa Bong-Soon
telah melahirkan dan anak-anaknya yang kecil
berada dalam lubang yang dalam dan aman yang
telah ia gali sebelumnya.

Di Korea, saya ikut dalam kelompok
pendukung hak asasi binatang dan pekerjaan yang
berhubungan dengan binatang. Pekerjaan itu terus
menumpuk, oleh karena itu saya harus kembali,
meninggalkan Bong-Soon. Saya berdoa pada Tuhan
untuk membiarkannya hidup sedikit lebih lama.

Beberapa hari kemudian, beberapa anggota
tim penyelalmat yang lainnya juga kembali ke Korea
dan memberitahu saya bahwa Bong-Soon telah
melahirkan 5 ekor anak anjing. Ia telah menggalli
sebuah lubang di samping rumah tempat kami
tinggal sebagai kandang untuk menjaga anak-
anaknya; hal yang dikatakannya sama dengan
mimpi saya waktu itu!

Kehidupan yang baru, muncul saat
kehidupan yang lainnya lenyap. Kelahiran dan
kematian, keruntuhan dan pemulihan kembali;
keputusasaan dan harapan yang bertunas kembali
– itu adalah hukum dunia yang kita tinggali ini. Saya
hanya dapat berdoa pada Tuhan untuk menjaga
Bong-Soon beserta anak-anaknya, dan mengurangi
penderitaan mereka. Suatu hari nanti, saya mungkin
akan kembali ke Sri Lanka untuk mengunjungi
Bong-Soon!

Riwayat pengarang: Saudari-inisiat Park
So-Youn adalah direktur dari CARE (Co-
existance of Animal Rights on Earth = Hak
Asasi Keberadaan Binatang di Bumi),
sebuah organisasi pel indung hewan
terbesar di Korea.
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Manfaat yang Besar Tumbuh dari
Kasih dan Kebijaksanaan Guru

Oleh saudara-inisiat Lie Ay-Foek, Jakarta, Indonesia (Asal dalam bahasa Inggris)

Guru Ching Hai Terkasih,

Guru, saya telah berlatih Metode Quan Yin selama satu tahun. Hari demi hari saya merasa semakin
kuat secara spiritual dan semakin menghargai jerih payah Anda dalam membimbing dan melayani para
murid dengan cara yang terbaik. Sejujurnya, saya kadang merasa terlalu khawatir tanpa alasan yang jelas
dan merasa malas untuk bermeditasi; namun oleh karena sosok Anda yang menakjubkan dan kasih sejati
Anda, setiap kali perasaan itu muncul, saya berhasil mengatasinya.

Saya merasakan kehadiran dan kasih Anda di dalam batin saya; bukan hanya di dunia jasmaniah,
tetapi juga di dalam mimpi-mimpi Surgawi saya yang dengan menakjubkan telah mengubah cara berpikir,
kelakuan, dan kehidupan saya. Saya merasa telah berubah secara spiritual dalam arti menempuh kehidupan
yang lebih baik baik bagi diri saya sendiri maupun orang-orang di sekitar saya.

Guru, saya merasa bersyukur dapat mengenal Anda dan kebijaksanaan Anda. Bagi saya, ini
merupakan sebuah berkah yang tidak dapat dijelaskan atau diucapkan dengan kata-kata. Dan walaupun
saya belum pernah bertemu dengan Anda secara jasmani, akan tetapi keyakinan saya terhadap Anda terus
bertumbuh. Belum lama berselang, saya sangat ingin menemui Anda—jika ada kesempatan—tapi sejalan
dengan berlalunya waktu, saya sadar bahwa saya tidak perlu menemui Anda. Saya hanya membutuhkan
keyakinan dan kepercayan kepada Anda saja.

Dalam kenyataannya, kehadiran dan ajaran-ajaran Anda telah mempengaruhi saya, keluarga saya,
dan lingkungan saya secara efektif dan positif. Guru Ching Hai yang tercinta; sekali lagi keluarga, kerabat,
kawan-kawan, serta saya sendiri ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda atas kasih dan kebijaksanaan
Anda yang tak terbatas. Semoga kita semua senantiasa hidup dalam damai, dan saya ucapkan Selamat
Tahun Emas II kepada Anda.

Salam hormat saya,
Ay Foek

Cara Peremajaan Kembali
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Hsihu, Formosa, 13 Juni 1991 (Asal dalam bahasa Cina)

Saat kita bermeditasi Suara, getaran dalam diri kita berubah, konsep yang baru bermunculan
dan sel-sel yang baru terbentuk. Kita nampak dilahirkan lagi, dan ini adalah sistem “peremajaan
kembali".

Siapa pun yang bermeditasi dengan rajin pasti akan memiliki tubuh dan benak yang berubah,
demikian juga pemikirannya. Mereka akan merasa seperti telah dilahirkan lagi. Tiada cara yang lebih
baik daripada meditasi. Maka, bila kita ingin dibebaskan dari kelahiran dan kematian, mengurangi
penderitaan dan membantu dunia. Kita pertama-tama harus bermeditasi dan membersihkan karma
kita sehingga kita mengetahui cara yang tepat membantu yang lain.

Mutiara Kebijaksanaan

Korespondensi antara Guru dan MuridKorespondensi antara Guru dan MuridKorespondensi antara Guru dan Murid
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Naluri Kasih dari Anjing
Oleh saudari-inisiat Lynn McGee, Ohio, Amerika Serikat (Asal dalam bahasa Inggris)

Anjing sudah lama terkenal
akan kesetiaannya; dan saat ini
kecerdasannya sudah mulai
menarik perhatian dari para
peneliti sains. Contohnya, Julia
Fischer, seorang ahli biologi dari
Institut Evolusi Antropologi Max
Plank di Leipzig, Jerman. Ia
memantau seekor anjing collie
berumur 9 tahun bernama Rico yang mampu
mengerti lebih dari 200 kata dan belajar hal-hal
baru secepat anak kecil.

Rico menunjukkan kemampuannya
untuk mengenal obyek hanya lewat nama-
nama. Dia mampu mencari mainan yang belum
dikenalnya yang ditempatkan di antara mainan-
mainan yang sudah dikenalnya. Sewaktu
pemilik Rico memaksanya untuk mencari obyek
baru, yang ditulis dengan sebuah nama yang
tidak lazim, anjing itu dapat menemukan
mainan tersebut dengan benar sebanyak 7 dari
10 kali percobaan. Selanjutnya, sebulan
kemudian Rico dapat mengenal namanya 3 dari
6 kali percobaan tanpa melihat mainannya
semenjak tes pertama. “Daya belajar yang cepat
pada anjing seperti itu terasa sangat luar biasa,”
kata Katrina Kelner, wakil editor majalah sains
untuk sains kehidupan.

Tetapi apakah kemampuan belajar
anjing memang begitu hebat, atau apakah
teknik pengenalan kata yang dipakai Rico hanya
merupakan teknik pengukur kepintaran yang
lebih cocok dengan manusia daripada indikator
lainnya? Bagaimanapun, kepintaran itu sendiri
mungkin secara luas didefinisikan sebagai
kemampuan untuk menghadapi berbagai
permasalahan baru, dan secara efektif
menggunakan kekuatan penalaran untuk
memecahkannya. Dan sesuai dengan definisi
ini, anjing mempunyai banyak cara untuk
menghadapi berbagai hal dengan kepin-
tarannya setiap hari.

Sebagai contoh, anjing
memakai indera penciumannya,
yang 100.000 kali lebih akurat
daripada manusia untuk meng-
hadapi berbagai permasalahan baru
yang muncul dalam berbagai cara;
seperti mencari orang yang hilang
atau menyelamatkan orang dari
bencana dan mendeteksi ranjau

yang tertanam untuk dimusnahkan. Anjing-
anjing bahkan bisa menggunakan hidungnya
untuk mendeteksi perubahan kimiawi tubuh
seseorang. Di samping itu, kemampuannya
untuk menalarkan secara efektif membantu
mereka merespon dengan cepat dan teliti pada
situasi gawat darurat; mereka sering kali
memperingatkan pemiliknya akan datangnya
bahaya atau kecelakaan fisik.

Anekdot-anekdot dari dokumentasi
National Geographic seri ‘Anjing dengan
Pekerjaannya’ memberikan banyak contoh
tentang kepandaian anjing yang sering kali
menlengkapi kepintaran manusia. Di salah satu
cerita seri tersebut, Vera, seekor anjing peng-
gembala Ceko; dan  Manit, sang pemilik anjing
tersebut bekerja sama untuk memusnahkan
ranjau di Kamboja. Dengan indera pen-
ciumannya yang tajam, Vera terlatih untuk
mencari ranjau dengan mendeteksi bau yang
disebarkan dari ranjau yang sudah setengah
dekade tuanya. Pekerjaan anjing tersebut
sangat berbahaya selain karena lokasi tiap
ranjau masih asing, bau-bauan dari puing-puing
besi di area membuat pekerjaannya semakin
menantang. Akan tetapi, Vera dan Manit terus
bekerja sama, mempertaruhkan hidup mereka
untuk mencegah penduduk setempat melalui
jalan yang berbahaya itu.

Cerita hebat lainnya mengenai
kepintaran anjing pada film Anjing dengan
Pekerjaannya melibatkan Faith, seekor anjing
Rottweiler berumur 4 tahun yang menye-
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lamatkan hidup tuannya,
Leana, yang berada dalam
situasi darurat medis.
Sebagai anjing pelayan
yang terlatih, Faith tahu cara
memperingati Leana ketika
rasa kejang akan menye-
rang sehingga memberikan
waktu padanya untuk
mendapatkan pertolongan.
Tetapi suatu hari, Leana
jatuh terkapar tak sadarkan diri di lantai dapur.
Tanpa rasa takut, anjing tersebut merespon
secepat manusia. Dengan menggunakan
hidungnya untuk menelepon, dia menekan 911
di tombol speed-dial (putar- cepat) dan terus
mengonggong di telepon. Kemudian, karena
dia terlatih mengenal personel berseragam,
Faith segera membuka pintu dengan giginya
ketika dia melihat petugas polisi mendekat
untuk menolong Leana, yang segera dibawa ke
rumah sakit dan  kemudian sembuh. (http://
espn.go.com/outdoors/sportingdogs/news/
2004/1102/1914832.html )

Cerita hebat lainnya mengenai contoh
kepintaran anjing diperlihatkan dalam kasus
Malcolm, dari Quebec, Kanada. Ia dilatih sebagai
anjing pembantu untuk memandu orang buta;
akan tetapi ia gagal karena keinginannya untuk
selalu belajar hal-hal baru tidak cocok dengan
pekerjaan yang pasif seperti itu. Pemilik Malcom
tidak menyerah, bagaimanapun, sebagai
penggantinya dia membantu Malcom
menemukan kesukaannya pada pekerjaan
detektif yang menyelidiki asal kebakaran.
Sekarang, sebagai anjing arson satu-satunya di
Quebec, Malcom dianggap memiliki instrumen
yang luar biasa – hidungnya! Tugasnya termasuk
mendeteksi bau dengan ukuran satu per sejuta
kali partikel, yang setara dengan mencium setetes

bensin di kolam renang yang
penuh air.

Sebagai tambahan
dari contoh-contoh hebat
tersebut, penelitian akhir-
akhir ini oleh ilmuwan
Inggris menunjukkan bah-
wa anjing dapat mendeteksi
kehadiran kanker dari in-
dera penciumannya! Ketika
urin dari kandung kemih

pasien penderita kanker ditaruh di antara
sampel-sampel dari orang-orang yang sehat
atau pasien dengan penyakit lain, anjing-anjing
pada percobaan ini - anjing piaraan biasa -
dapat mengenali urin penderita kanker hampir
3 kali lebih akurat daripada secara kebetulan.
(http://www.technovelgy. com/ct/Science-
Fiction-News.asp?News Num=217)

Indera penciuman anjing bisa mencapai
100.000 kali lebih tajam dibandingkan manusia.
Itulah sebabnya mereka bisa lebih tanggap dan
sering bereaksi di luar kemampuan manusia.
Maha Guru Ching Hai mengatakan, “Seekor
anjing piaraan juga merupakan makhluk hidup
yang persis seperti kita, mereka hanya memiliki
lebih banyak intuisi dan kemampuan panca
indera yang lebih tajam. Ketika kalian melihat
ke mata binatang, kalian akan merasakan
sebuah pesan - mereka sama dengan kita.
Karena mereka begitu pintar, mereka memiliki
kecerdasan. Hanya mereka tidak membutuhkan
otak yang begitu rumit seperti kita.” (Kutipan
dari DVD #712 Kecerdasan Ilahi dari Binatang)
Dengan banyaknya hal yang mereka lakukan
dan dengan semangat pelayanan yang tanpa
pamrih, maka sudah jelas bahwa kepintaran
anjing adalah murni dan penyayang; maka kita
seharusnya selalu memperlakukan mereka
dengan kasih.

Bagi anjing sepintar Malcom, pekerjaan
adalah sesuatu yang menyenangkan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke:

http://www.bordercollierescue.org/news_and_views/Content/Rico.html
http://abc.net.au/science/news/health/HealthRepublish_1129608.htm

http://www.dogswithjobs.com/about_dogs/about.htm
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 "Binatang Juga Mempunyai Perasaan,"
Kata Para Ilmuwan

Oleh saudari-inisiat Lefki Pavlidis, Center Cairns Highlands, Australia (Asal dalam bahasa Inggris)

Di beberapa tempat, sapi memegang
peranan penting bagi kehidupan kita; setiap hari
mereka memberikan nutrisi dari susu yang kita
minum dan berbagai variasi produk yang
dihasilkannya. Akan tetapi, banyak pihak yang
bergantung pada jasa sapi yang tanpa pamrih
dalam memberikan gizi kepada mereka, tidak
menyadari bahwa makhluk mulia ini mempunyai
perasaan, dan begitu juga dengan binatang
lainnya.

Sebuah studi yang dilakukan para peneliti
kesejahteraan hewan John Webster dan rekannya
di Universitas Bristol Inggris telah menemukan
bahwa sapi dan ternak lainnya mempunyai
perasaan takut, sedih, dan gembira. Mereka
bahkan bisa memberikan reaksi terhadap berbagai
tantangan intelektual.

Eksperimen ini dilakukan pada babi,
kambing, ayam, dan lembu. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa semuanya memiliki pola
perilaku yang sama, yang menunjukkan bahwa
binatang tersebut secara emosional dapat sangat
serupa dengan manusia sehingga hukum kesejah-
teraan bagi mereka harus direvisi.

Dalam mendukung pandangan ini,
profesor Webster menyatakan, “Binatang mem-
punyai kapasitas untuk mengalami kesenangan
dan termotivasi mencarinya. Anda dapat melihat
bagaimana sapi dan domba mencari dan menik-
mati kesenangan ketika mereka berbaring dengan
kepalanya menghadap ke arah matahari pada saat
musim panas, seperti halnya manusia."

Penelitian Bristol menemukan bahwa sapi
dalam gerombolan membentuk sebuah per-
sahabatan antara 2 atau 4 binatang. Mereka
menghabiskan kebanyakan waktu mereka
bersama-sama dan sering menunjukkan kasih
dengan saling berpasangan dan menjilat satu
sama lain. Sebaliknya mereka juga bisa me-
nunjukkan ketidaksukaan, menahan dendam
berbulan-bulan, atau bertahun-tahun.

Dari hasil pengalaman pribadi di daerah
pinggiran tempat di mana saya tinggal dan
mengamati sapi-sapi tetangga; persahabatan,
kasih sayang, gertakan, dan rasa sedih sering
muncul dalam gerombolan. Sebagai contoh,
akhir-akhir ini anggota termuda dan terkecil dari
grup sapi itu yang bernama Caramel, digertak,
dikejar-kejar sehingga tertinggal dari gerom-
bolan, kadang-kadang menyebabkannya sangat
tertekan. Sewaktu sapi-sapi lainnya dengan riang
merumput bersama, Caramel yang kesepian akan
menangis memohon untuk bergabung dengan
mereka. Dalam kebanyakan kasus, setelah
mendengar tangisannya, yang lain akan meng-
izinkannya untuk masuk ke gerombolan. Akan
tetapi, sekarang Caramel telah tumbuh besar dan
sudah mandiri sehingga yang lain menjadi segan
untuk mempersulitnya, dan sapi-sapi itu sekarang
sering mengembara bersama.

Riset lain yang dilakukan Universitas
Cambridge melibatkan pengukuran gelombang
otak sapi dengan sebuah mesin electroencephalo-
graph (EEG) pada saat binatang tersebut harus
menemukan cara untuk membuka pintu dan
mendapatkan makanan. Percobaan tersebut
menemukan bahwa sapi-sapi menjadi gembira
karena berharap dapat menemukan makanan;
dalam hal ini mereka sama dengan manusia,
mereka distimulasi oleh proses pemecahan
masalah.

Studi dari Bristol dan Cambridge menun-
jukkan bahwa binatang-binatang ternak bukanlah
makhluk pasif dan tidak berperasaaan yang hanya
bisa mengembara di ladang dan makan saja; tetapi
mereka adalah makhluk yang kompleks dengan
perilaku emosional seperti kita. Dengan demi-
kian, karena kita sebagai manusia menyadari
bahwa atas dasar kasih, kita seharusnya tidak
menyakiti atau membuat penderitaan bagi sesama
manusia, maka secara logis kita seharusnya juga
tidak menyakiti atau melukai makhluk lainnya
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yang memiliki emosi seperti manusia. Dan kunci
pada proses ini adalah dengan melakukan diet
vegetarian. Maha Guru Ching Hai pernah berkata,
“Karena daging mengandung kebencian dan
penderitaan pada saat binatang tersebut
dibunuh; daging juga melambangkan kematian
dan kelahiran kembali; jadi kita dapat

Anjing-Anjing Polisi Inggris
Dipakaikan Sepatu Bot Pelindung

Oleh Grup Berita London (Asal dalam bahasa Inggris)

Pada bulan Januari 2005, Polisi Northumbria di sebelah utara
Inggris menjadi salah satu dari wakil pertama pelaksana undang-undang
di Kerajaan Inggris dalam memakaikan anjing-anjingnya dengan alas kaki
khusus yang disebut Bark ‘n Boots untuk menjamin keselamatan mereka
saat melaksanakan tugas polisi. Sepatu itu ada dalam tiga ukuran dan
memiliki sol yang tahan lama dan banyak cengkeraman sehingga anjing-
anjing dapat berjalan melewati permukaan apa saja.

Alex McLeod, instruktur di Unit Pelatihan Ketertiban Masyarakat
mengatakan, “Kami sekarang menjadi pelopor dalam hal keselamatan polisi
dan rekan kerja berkaki-empat kami.” Sepatu bot sangat menolong ketika
polisi menggunakan anjing untuk mencari area-area yang dicurigai setelah
pencurian. Di tempat seperti itu kaca sering ada di atas lantai tetapi sekarang
kaki anjing terlindung berkat alas kakinya.

Berita di atas mencerminkan bagaimana peningkatan kesadaran Bumi baru-baru ini telah
menggerakkan hati umat manusia ke arah perlakuan yang semakin sederajat untuk binatang
sahabatnya.

Untuk rincian lebih lanjut, silakan kunjungi:

http://ww1.northumbria.police.uk/
ePolicing/web/wms.nsf/NewsReleaseContentDocs/NWS008691

http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/tyne/4187433.stm
http://news.scotsman.com/latest.cfm?id=4020533

terpengaruh olehnya. Jika kita ingin melindungi
diri kita sendiri, maka kita harus menumbuhkan
cinta kasih kita untuk mengisi pencerahan kita;
cara yang terbaik adalah dengan menjalankan
diet vegetarian.” (Dikutip dari Kaset Video #344
Segala Sesuatu itu Mungkin Jika Kita Percaya
pada Tuhan)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke:

http://www.all-creatures.org/adow/cam-ff-20050228.html
http://www.sentientbeings.org/science_grudges.htm http://www.ciwf.org.uk/

Liputan Media
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[Wellington, Selandia Baru] Baru-baru ini sekawanan besar ikan lumba-lumba menyelamatkan
sekelompok perenang dari seekor ikan hiu putih besar di lepas pantai utara Selandia Baru.

Pada tanggal 30 Oktober 2004, pengawal renang Rob Howes membawa putrinya Niccy yang
berusia lima belas tahun dan dua temannya berenang di dekat kota Whangarei, dan sebagaimana yang
dikatakan oleh Howes, "Sekawanan besar ikan lumba-lumba tiba-tiba mulai menggiring kami ke atas;
mereka mendorong kami berempat dalam kelompok dengan membuat lingkaran yang ketat di sekeliling
kami." Ia kemudian menjelaskan bahwa ketika ia mencoba untuk melepaskan diri dari kelompok protektif
itu, dua dari ikan lumba-lumba yang lebih besar menggiring dia kembali.

Howes selanjutnya menyaksikan apa yang ia lukiskan sebagai seekor ikan hiu putih besar dengan
panjang tiga meter meluncur ke arah kelompoknya, tetapi tampaknya dipukul mundur oleh bunyi suara
ikan lumba-lumba dan berenang menjauh. "Hiu itu hanya sekitar dua meter jauhnya dari saya, airnya
sebening kristal, dan hiu itu tampak sejelas seperti hidung di wajah saya," ia menjelaskan. Pada saat itu,
ia menyadari bahwa ikan lumba-lumba "telah menggiring kami ke atas untuk melindungi kami."

Pakar Ingrid Visser, yang telah mempelajari mamalia laut selama empat belas tahun, mengatakan
pada koran lokal, Northern Advocate, bahwa telah ada laporan-laporan lain dari seluruh dunia tentang
ikan lumba-lumba yang melindungi para perenang. Ia mengatakan bahwa dalam hal ini ikan lumba-
lumba mungkin merasakan bahwa manusia berada dalam bahaya dan mengambil tindakan untuk
melindungi mereka.

Ingrid Visser dari kelompok lingkungan Riset Orca mengatakan bahwa perilaku ikan lumba-
lumba dapat dimengerti, seperti halnya mereka menyerang ikan hiu untuk melindungi diri mereka sendiri
dan anak mereka, dan kejadian serupa telah dilaporkan di seluruh dunia. "Mereka sudah bisa merasakan
adanya bahaya pada para perenang, dan mengambil tindakan untuk melindungi mereka," katanya.

Selain itu, ilmuwan peneliti mamalia laut Universitas Auckland, Doktor Rochelle Constantine,
mengatakan bahwa ikan lumba-lumba biasanya waspada di hadapan ikan hiu. Respon altruistik dari ikan
lumba-lumba adalah biasa, ia menambahkan. "Mereka suka menolong mereka yang tidak berdaya."

Untuk detil lebih lanjut mengenai cerita ini, silakan kunjungi:

http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,1357888,00.html?gusrc=rss
http://www.thesun.co.uk/article/0,,2-2004541970,00.html

Ikan Lumba-Lumba Menyelamatkan Para
Perenang dari Serangan Ikan Hiu

(Asal dalam bahasa Inggris)

Liputan MediaLiputan MediaLiputan Media
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Jadilah Seorang Yogi dengan

Citra yang Sempurna
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Konferensi video dengan para inisiat dari Toronto,

Kanada, 4 Agustus 2002 (Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #746

Adakalanya seseorang menemui situasi yang sulit,
dan beberapa orang lebih lemah atau pelupa dibanding
dengan yang lainnya. Tapi bagaimanapun, orang tersebut
juga harus memeriksa apakah hal yang dikatakan oleh orang
lain itu benar atau tidak. Misalkan ada orang lain melakukan
suatu kesalahan, maka Anda harus menuliskan catatan dan
letakkan di pintunya. Katakan pada orang itu, “Lain kali, harap
lakukan ini.” Jangan katakan, “Jangan lakukan itu.” Cukup
katakan, “Lain kali lakukan ini.” Sebagai contoh, katakanlah
dia lupa mematikan lampu, cukup katakan, “Lain kali, matikan
lampu sehingga kita bisa menghemat pembayaran listrik.”
Katakan maksud Anda supaya ia dapat melakukan seperti
yang Anda inginkan, “Bersihkan halaman”, atau “Bersihkan
kamar Anda” atau “Pakai kartu inisiasi Anda setiap saat.”

Dan apabila Anda sangat pelupa, Saya memberi
penyelesaian yang paling mudah: Tempelkan catatan yang
besar di pintu Anda sebelum Anda keluar dari pintu tersebut.

“Ambil kartu identitas Anda
sekarang!” Dan dengan
demikian, ketika Anda mem-
buka pintu, Anda akan ingat
dan kembali mengambil kartu
identitas Anda, menge-
nakannya di baju Anda, dan
berangkat. Jika Anda pelupa,
Anda harus menuliskan
catatan untuk mengingatkan
diri Anda. Tidak ada orang
lain yang dapat mengingat-
kan Anda sepanjang waktu.

Ada dua cara untuk
dapat hidup dengan masya-
rakat: cara yang salah dan
cara yang benar. Dan bagi
saya, hanya ada satu cara,
yaitu cara yang benar.
Namun setiap orang sedang
belajar dan setiap orang
memiliki pemikiran yang
berbeda, kebiasaan yang
berbeda, dan cara yang
berbeda dalam mengung-
kapkan diri mereka. Jadi,
Anda harus menjadikan
hidup Anda lebih baik untuk
diri Anda sendiri. Anda harus
mengingatkan diri; Anda
harus mengetahui cara mana
yang baik, lalu lakukanlah!

Pada waktu konferensi ini berlangsung, seorang inisiat yang tinggal di sebuah
center meditasi selalu lupa dan tak menghiraukan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-
harinya, sehingga sering menimbulkan masalah bagi center tersebut. Kemudian Guru
memberikan beberapa saran bagi inisiat tersebut dan juga kepada mereka yang memiliki
masalah yang sama.

Tip yang BermanfaatTip yang BermanfaatTip yang Bermanfaat
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Jangan tergantung pada orang lain untuk mengingatkan diri
Anda.

Anda telah dewasa; Anda adalah insan yang
bertanggungjawab. Dapat saya katakan bahwa Anda adalah
seorang praktisi yang baik. Jika ada masalah yang sangat
kecil dan kebiasaan yang buruk, maka Anda dapat meng-
ubahnya. Jangan biarkan kebiasaan buruk membuat reputasi
Anda menjadi buruk juga. Jangan biarkan kebiasaan tersebut
menjadikan Anda jatuh dan membuat Anda seperti orang
bodoh di hadapan setiap orang. Anda harus mendapatkan
penghargaan. Anda harus membuat orang lain mengetahui
bahwa Anda adalah orang yang layak dihargai, orang yang
bertanggung jawab. Hal ini bukan berarti bahwa Anda dapat
melakukan apa pun yang Anda inginkan. Sekarang, buatlah
daftar hal-hal yang baik; lalu lakukanlah. Sangat mudah!
Anda dapat melakukannya persis seperti itu.

Ini masalah yang sering terjadi di antara kita. Kita tidak
diajarkan. Dan saya beritahu Anda; masalah kecil seperti ini
adakalanya menyebabkan perceraian dalam rumah tangga.
Hal tersebut juga bisa menyebabkan kehilangan kerja atau
patah hati karena kehilangan kekasih. Jadi, waspadalah
terhadap lingkungan Anda sendiri. Jadikan sebersih hotel
kelas atas. Jika Anda tidak tahu seperti apa hotel kelas atas
tersebut, pergilah dan lihatlah sendiri. Lalu kembali ke rumah
dan jadikan rumah Anda seperti itu. Ini tidaklah sama seperti
melakukan dekorasi atau sesuatu seperti itu; jadikanlah
bersih berkilau sehingga Anda bahkan dapat makan di lantai.
Buatlah seperti seolah-olah saya akan datang mengunjungi
Anda besok, bagaimana dengan hal tersebut? (Tepuk
tangan) Karena saya tinggal di mana Anda tinggal; saya ada
di sana. Hormatilah saya seolah-olah itu merupakan tempat
saya: Hematlah uang saya untuk pembayaran rekening
listrik, jagalah rumah saya dengan bersih, pastikan jendela
tertutup, dan jagalah segala sesuatu dalam kondisi yang baik;
karena ini adalah rumah saya. Rumah Anda adalah rumah
saya. (Tepuk tangan)

Kebersihan adalah Sifat Ketuhanan. Cobalah untuk
memperolehnya. Jika Anda adalah Tuhan atau Buddha,
bagaimana Anda akan bersikap? Cobalah untuk me-
lakukan hal tersebut. Ingatkan diri Anda, sebagai contoh,
dengan meletakkan catatan di pintu. Jadi, solusi bagi
semua orang yang pelupa di dunia ini, di setiap Center
atau di rumah pribadi, adalah: Apapun kelemahan Anda,
sebagai contoh, jika Anda biasanya lupa menutup jendela
sehingga penyejuk atau penghangat ruangan jadi mubazir
dan dapat menambah tagihan listrik; maka letakkanlah
catatan di pintu Anda, dan sebelum Anda menutup pintu,

Anda akan melihatnya.
Tanyakan pada diri Anda,
“Apakah saya sudah menu-
tup jendela?” atau katakan,
“Ingat, bawa keluar sampah.”

Buatlah seluruh daftar
di sana dan setiap hari ketika
Anda keluar, periksa daftar
tersebut. “Apakah saya telah
melakukan nomor satu?
Periksa. Saya telah lakukan.
Dan nomor dua, apakah saya
telah menutup jendela?”
Pergi untuk periksa dan
kembali: “Telah diperiksa.”
Lalu, “Apakah saya telah
membawa sampah keluar,
nomor tiga. Telah diperiksa.”
Dan lalu Anda bisa be-
rangkat. Dan meskipun Anda
lupa pada waktu itu, paling
tidak ketika kembali, Anda
akan ingat lagi.

Ini lebih baik daripada
Anda tidak pernah ingat dan
membuat berantakan rumah
Anda, dengan bau dan
masalah bagi diri Anda dan
setiap orang. Jadikan diri
Anda gambaran sempurna
dari seorang petapa yang
baik, karena Anda tidak
berada  di pegunungan Hi-
malaya. Kita berada di sini.
Kita bersama dengan banyak
orang, dan itu baik, indah,
dan hebat jika kita memiliki
keluarga besar. Indah sekali.
Kita berada di sana bersama
dengan yang lain. Tidak ada
siapa pun di luar sana yang
akan membantu kita se-
banyak saat kita saling
membantu satu sama lain-
nya. Ingat itu. Jadi kita adalah
apa yang kita miliki. Kita
adalah satu keluarga.

Tip yang BermanfaatTip yang BermanfaatTip yang Bermanfaat
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Stasiun TV Internet 24 jam
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/hichannel/index.htm (Formosa; dalam bahasa Inggris dan Cina)

http://www.Godsdirectcontact.org.tw (Formosa; dalam bahasa Cina tradisional & disederhanakan,  Inggris)
http://www.smchbooks.com/ (Formosa; dalam bahasa Cina dan Inggris, Toko Buku SMCH)
http://www.Godsimmediatecontact.com (Singapore; dalam bahasa Inggris)
http://www.GodsImmediateContact.or.kr (Korea; dalam bahasa Korea)
http://www.Godsdirectcontact.or.kr (Korea; dalam bahasa Korea)
http://www.qyitv.com (Korea; dalam bahasa Korea)
http://www.GodsImmediateContact.org (Jepang; dalam bahasa Jepang)
http://www.godsdirectcontact.or.id (Indonesia; dalam bahasa Indonesia)
http://www.godsdirectcontact-thai.com/ (Thailand; dalam bahasa Thai)
http://www.godsdirectcontact.net (A.S.; dalam bahasa Cina tradisional & disederhanakan, Inggris, Korea, Aulac)
http://www.godsdirectcontact.com/ (A.S.; dalam bahasa Spanyol, Perancis, Inggris, bahasa Cina tradisional  &

disederhanakan)
http://www.Godsdirectcontact.com/aulac/ (A.S.; dalam bahasa Aulac)
http://www.contactodirectocondios.org (A.S.; dalam bahasa Spanyol)
http://www.Godsimmediatecontact.net/ (A.S.; dalam bahasa Inggris)
http://www.godsimmediatecontact.net/aulac (A.S.; daam bahasa Aulac)
http://www.Godsimmediatecontact.org/video/ (A.S. dengan Windows Media Video & Real Video; dalam berbagai

bahasa)
http://www.GodsImmediateContact.tripod.com (A.S.; dalam bahasa Inggris)
http://www.contactDirectAvecDieu.org (Perancis; dalam bahasa Perancis)
http://godsdirectcontact.rma.cz (Rep. Czech; dalam bahasa Czech)
http://www.Godsdirectcontact.org (Kanada dengan layanan Real Audio; dalam bahasa Inggris, Aulac)
http://www.godsdirectcontact.org/radio/aulac/ (Kanada dengan layanan Real Audio dan MP3; dalam bahasa Aulac

Unicode)
http://www.Godsdirectcontact.de/ (Jerman; dalam bahasa Jerman)
http://www.Direkter-Kontakt-mit-Gott.org/ (Austria; dalam bahasa Jerman)
http://www.extra.hu/kozvetlen_kapcsolat_Istennel (Hongaria; dalam bahasa Hongaria)
http://quanyin.narod.ru/ (Rusia; dalam bahasa Rusia)
http://www.geocities.com/godsdirectcontact_2000 (Polandia; dalam bahasa Inggris,  Aulac)
http://www.khoda.fsnet.co.uk/godsdirectcontact/ (Inggris; dalam bahasa Persia)
http://www.contactodiretocomdeus.com.br (Brasil, dalam bahasa Portugis)
http://www.Godsdirectcontact.com/IhavecometotakeyouHome (dalam bahasa Inggris)

(Pesanan Buku - Aku Datang Untuk Membawamu Pulang dalam bahasa Inggris)

Untuk berlangganan versi e-mail, supaya bisa dikirimkan ke alamat e-mail pribadi, kunjungi salah satu situs berikut:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/service/service.htm (bahasa Cina)
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/service/service.htm (bahasa Inggris)
http://www.Godsdirectcontact.org/au/service/service.htm (bahasa Aulac)
http://www.Godsdirectcontact.com/english/service.htm (bahasa Inggris)
http://www.Godsdirectcontact.com/spanish/service.htm (bahasa Spanyol)
http://www.Godsdirectcontact.com/chinese/fan/service.htm (bahasa Cina, tradisional)
http://www.Godsdirectcontact.com/chinese/jian/service.htm (bahasa Cina, sederhana)

URL bagi Majalah Berita Mahaguru Ching Hai:
Bahasa Cina Tradisional:

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/news/157/index.htm (Formosa)
http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/chinese/157 (A.S.)
http://www.Godsdirectcontact.net/ch/news/157/index.htm (A.S.)

Bahasa Cina disederhanakan:
http://Godsdirectcontact.net/gb/news/157/index.htm (A.S.)
http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/chinese/157/index_gb.htm (A.S.)
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/gb/news/157/index.htm (Formosa)

Bahasa Inggris:
http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/english/157 (A.S.)
http://www.Godsdirectcontact.org/eng/news/157/ (A.S.)
http://godsimmedatecontact.net/news/news157/ (A.S.)
http://www.Godsdirectcontact.net/eng/news/157/index.htm (A.S.)
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/news/157/index.htm (Formosa)

Bahasa Spanyol:
http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/spanish/ (A.S.)

Daftar “Situs WWW Quan Yin” ini dapat sering berubah, untuk informasi terkini silahkan kunjungi URL berikut ini:
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm

Situs WWW Quan YinSitus WWW Quan YinSitus WWW Quan Yin
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Bahasa Aulac:
http://www.godsdirectcontact.org/aulac/news/ (A.S.; pola huruf VNI,VPS,VISCII and VNU)
http://godsimmediatecontact.net/aulac/n157/ (A.S.; pola huruf VNI)

Bahasa Korea:
http://www.Godsimmediatecontact.or.kr (Korea)

Bahasa Jepang:
http://www.Godsimmediatecontact.org/kannon/news/newsindex.htm (A.S.)

Bahasa Indonesia:
http://www.godsdirectcontact.or.id/news/ (Indonesia)

Bahasa Perancis:
http://www.contactdirectavecdieu.org/News/index.html (Perancis)

Bahasa Jerman:
http://www.Godsdirectcontact.de/ (Jerman)

Bahasa Thai:
http://www.godsdirectcontact-thai.com/ (Thailand)

Situs download gratis: Kunci Pencerahan Seketika (Buku Contoh) dalam 50 bahasa :
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/publication/sample/sample.htm
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/download/index.htm
http://www.godsdirectcontact.org/sample/

“Perjalanan Memasuki Alam-alam Indah”
Kaset video Acara TV
E-mail: art&spirituality@Godsdirectcontact.org
Fax : 1-413-751-0848 (USA)

Kelompok Berita:
E-mail: lovesrc@Godsdirectcontact.org
Fax: 1-801-7409196 atau 886-946-728475

Bagian Buku S.M.:
E-mail: divine@Godsdirectcontact.org
Fax: 1-240-352-5613 atau 886-943-802829
(Menyambut anda dengan hangat untuk bersama-
sama menterjemahkan buku-buku Guru ke dalam
bahasa-bahasa lain.)

Meja Informasi Kerohanian:
E-mail: lovewish@Godsdirectcontact.org
Fax: 886-946-730699

S.M. Celestial Co., Ltd.
E-mail: smcj@ms34.hinet.net
Tel: 886-2-87910860 \ Fax: 886-2-87911216

The Supreme Master Ching Hai International
Association Publishing Co., Ltd.
Taipei, Formosa.
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Tel: (886) 2-87873935 \ Fax: (886) 2-87870873

Toko Buku Center LA
E-mail: vole@earthlink.net
Fax: 1-909-738-9992

Situs Web Praktisi Perwakilan di Seluruh Dunia:
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/index.htm

Praktisi Perwakilan di Indonesia:

Bali
Center 62-361-231-040

smch_bali@yahoo.com
Mr. Agus Wibawa 62-81-855-8001

wibawa001@yahoo.com

Jakarta
Center 62-21-631-9066

smch-jkt@dnet.net.id
Mr. Tai Eng Chew 62-21-631-9061
Ms. Lie Ik Chin 62-21-651-0715

finance1@ueii.com/ herlina@ueii.com
Ms. Murniati Kamarga 62-21-384-0845

hai@cbn.net.id
Mr. I Ketut P. Swastika 62-21-736-4470

ketut.swastika@ibs.co.id

Magelang
Mr. Njo Kwat Gone 62-293-367-031

irn_up@yahoo.com

Malang
Mr. Judy R. Wartono 62-341-491-188

yudi_wartono@telkom.net
Mr. Henry Soekianto 62-341-325-832

Medan
Mrs. Merlinda Sjaifuddin 62-61-451-4656

smch_medan@hotmail.com

Surabaya
Center 62-31-561-2880

ahimsasb@indosat.net.id
Mr. Harry 62-31-594-5868

harry_I@sby.dnet.net.id

Yogyakarta
Mr. Augustinus 62-274-564-791

t.adianingtyas@eudoramail.com

Bagaimana Menghubungi Kami

Bagaimana Menghubungi KamiBagaimana Menghubungi KamiBagaimana Menghubungi Kami
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DVD Terbaru Maha Guru Ching Hai
Peningkatan

Rohani

588 Perjalanan Guru ke Himalaya (Bagian 1 & 2)
Meditasi Kelompok di Los Angeles, California,
Amerika Serikat, 7-8 Juli 1997
<Dalam bahasa Inggris, dengan teks dalam 26 bahasa>

Ringkasan: Guru membagikan cerita dan pengalaman-Nya ketika Ia
sedang berziarah sendirian ke Himalaya. Pembahasannya mencakup keajaiban
yang Guru saksikan di sepanjang sungai Gangga, kejadian-kejadian yang memikat
selama kunjungan-Nya ke berbagai Ashram, dan petualangan spektakuler Guru
di festival India yang keramat, Kumbha Mela, di mana Guru bertemu dengan
banyak orang aneh dan berbagai kejadian. Guru juga menceritakan kisah Alexander
Agung Mencari Danau Keabadian, dan menyebutkan diri Guru sebagai contoh,
mengajari kita bagaimana menyingkirkan halangan dan mengatasi godaan untuk
mencapai kemajuan spiritual.

 240 Membimbing Dunia Memasuki Era Baru
Meditasi Kelompok di Hsihu, Formosa, 10 April dan 8 Mei 1992
<Dalam bahasa Inggris, dengan teks dalam 22 bahasa; teks baru
ditambahkan pada edisi kedua>

Ringkasan: Guru mendorong kita untuk menjadi pembawa obor dunia
dan teladan sempurna, dengan pengorbanan dalam kasih, untuk membawa manusia
ke era baru. Guru menjawab beberapa pertanyaan ini: Apa yang harus kita lakukan
untuk mencapai cita-cita ini? Beberapa peradaban kuno maju ke tingkat yang
lebih gemilang dari masyarakat modern saat ini, tapi mengapa mereka pada akhirnya
hancur? Apakah UFO benar-benar ada? Mengapa makhluk-makhluk dari planet
lain takut untuk datang ke bumi secara terang-terangan?

 671 Menjadi Tercerahkan
Ceramah di Tel Aviv, Israel, 21 November 1999
<Dalam bahasa Inggris dengan teks dalam 25 bahasa; teks baru
ditambahkan pada edisi kedua>

Ringkasan: Alkitab menyebutkan bahwa kita semua adalah anak-anak
Tuhan. Tapi mengapa begitu banyak penderitaan menimpa manusia? Bagaimana
supaya kita dapat menyadari rencana besar Tuhan yang universal? Dapatkah
semua manusia tercerahkan? Perasaan khusus apa yang kita miliki ketika mencapai
pencerahan? Mengapa kita harus menghindari penyembuhan penyakit dengan
kekuatan gaib? Bagaimana supaya seseorang yang mempunyai perasaan bersalah
yang berat dapat mencintai dirinya lagi? Mengapa Guru berkata, sebenarnya
iblis adalah malaikat yang cantik, murah hati dan penuh kasih?

DVD Terbaru Maha Guru Ching Hai

Untuk memesan publikasi Guru, silakan hubungi:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
Tel: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873 / E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (hanya untuk pemesanan di Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Silakan mengunjungi situs toko buku kami untuk men-download katalog dan ringkasan dari isi
publikasi terbaru: http://www.smchbooks.com/ (dalam bahasa Inggris dan Cina)
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Koleksi Puisi Terbaru Maha Guru Ching Hai. Puisi-puisi Wu Tzu edisi Inggris sudah
dipublikasikan bersamaan dengan cetakan kedua dari edisi bahasa Cina

Puisi-puisi Maha Guru Ching
Hai sangatlah unik, indah, anggun, dan
halus. Puisi itu penuh dengan sajak,
irama, pemilihan kata, dan arti yang
mendalam. Kumpulan-kumpulan puisi
yang berjudul Puisi Wu Tzu me-
narasikan ziarah Maha Guru dalam
pencarian Kebenaran, di mana tiap
sajak mencerminkan perasaan-Nya
yang sejati dan janji-Nya yang tulus
untuk mencapai kesadaran Jati Diri.
Puisi-Nya sudah secara luas dibawakan
dan sering dijadikan lagu. Ketika
membaca Puisi Wu Tzu dengan cermat, pembaca akan kagum dengan syair-syair yang lembut dan berbudi halus; mereka
dapat tersentuh oleh kasih Maha Guru Ching Hai yang kuat dan tidak terbatas. Selailn itu, para pencari yang merindukan
pulang ke Rumah, hati terdalamnya pasti akan tersentuh saat membaca puisi ini.

1. Ceramah di Keelung, Formosa, 26 dan 27 Oktober 1988
Guru Tidak Berlatih Agama Tertentu
Guru Berlatih Agama Apa?

2. Ceramah di Taichung, Formosa, 15 dan 16 November 1988
Apakah Mungkin Mencapai Keabadian?
Mengapa Konflik dan Fitnah ada di antara Agama-Agama?

3. Ceramah di Taipei, Formosa, 17 dan 18 November 1988
Mengapa Sejak Zaman Dahulu, Seorang Guru Tercerahkan

Selalu Dalam Keadaan Bahaya?
Cara Guru Berderma: Perasaan Saling Berbagi

 736 Permainan Ilusi yang Bernama Kehidupan
Perayaan Ulang Tahun Guru di Center Florida,
Amerika Serikat, 11-13 Mei 2002
<Dalam bahasa Inggris>

Ringkasan: Mengapa kita hanya dapat mengenali Jati Diri kita melalui cermin
yang menyesatkan, yaitu dunia fisik ini? Dengan cara apa, makhluk hidup dapat menjalin
jodoh dengan seorang Guru tercerahkan? Bagaimana Guru tercerahkan menggunakan
ikatan ini untuk mengarahkan makhluk hidup menuju pembebasan? Bagaimana supaya
kita dapat membantu orang lain melalui doa? Mengapa seorang Guru Tercerahkan
kadang-kadang menjelmakan diri-Nya menjadi jutaan makhluk? Ketika berhadapan
dengan cobaan keras dalam perjalanan kehidupan, kita membutuhkan kebijaksanaan
dan keberanian untuk mengatasi situasi tersebut. Dalam ceramah ini, Guru menjawab
pertanyaan-pertanyaan ini dan juga menceritakan masa muda-Nya di Perancis, ketika
dia menantang kehidupan dengan keberanian gigih.

MP3-CL01 <Dalam bahasa Cina>
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