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Tayangan televisi Amerika peraih peng-
hargaan pada i: Independent Television
(sebelumnya PAX), Perjalanan Melalui Alam
Estetis, telah berkembang dan bergerak
melintas benua menuju Eropa untuk
mengudara pada sebuah saluran yang baru:
SUPREME MASTER TELEVISI, untuk
menyapa pemirsa 24 jam sehari, 7 hari
seminggu.

SELURUH  DUNIAS u s u n a n  A c a r a  S u p r e m e  M a s t e r  Te l e v i s i

NOTEWORTHY NEWS (BERITA YANG PATUT DISIMAK): Berita positif terkini
dari seluruh penjuru dunia

WORDS OF WISDOM (KATA-KATA BIJAK): Ceramah penuh wawasan oleh Maha
Guru Ching Hai

A JOURNEY THROUGH AESTHETIC REALMS (PERJALANAN MELALUI ALAM
ESTETIS): Acara hiburan yang menayangkan pertunjukan memikat dan
memukau dari seluruh penjuru dunia

VEGETARIANISM - A NOBLE WAY OF LIVING (VEGETARISME – CARA HIDUP
MULIA): Acara masak yang membimbing Anda melalui langkah-langkah
sederhana untuk membuat hidangan-hidangan vegetarian yang lezat
dan sehat

ANIMAL WORLD (DUNIA HEWAN): Tayangan ini akan menyentuh hati Anda dan
menunjukkan sebuah cara yang baik untuk merawat teman-teman kita yang
berupa hewan

BETWEEN MASTER & DISCIPLES (ANTARA GURU & MURID): Dapatkan sekilas
percakapan yang terus terang dan akrab antara guru dan murid-murid yang
berkisar dari kehidupan sehari-hari hingga rahasia alam semesta, dan banyak
lagi!

ENLIGHTENING ENTERTAINMENT (HIBURAN MENCERAHKAN): Meliputi
wawancara menarik, film yang memberi inspirasi, dan dokumenter yang
mengangkat jiwa dan memelihara semangat

KATA-KATA BIJAK SENIMAN TERKENAL MASAK VEGETARIANHIBURAN DUNIA HEWAN

Kini, Anda tidak harus pindah ke Eropa untuk menangkap saluran yang memberi inspirasi ini.  Nikmati TV
Anda sendiri pada laptop Anda dan tonton SMTV online di  www.suprememastertv.com, tersedia secara
langsung 24 jam sehari.

Acara dalam bahasa Inggris, dengan teks dalam bahasa Prancis, Jerman, Spanyol, dan Italia, serta bahasa-bahasa lain di waktu yang akan datang.

122-A East  Footh i l l  B lvd,  #306 Arcadia,  CA 91006,  AS  ~ E-mai l :  In fo@SupremeMasterTV.com
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Peningkatan Rohani

Terbitan Terbaru Puisi Maha Guru Ching Hai

Sebuah Syair Pujian Bagi Cinta Sejati -

Memori yang Hilang Edisi bahasa China

Memori yang Hilang (The Lost Memories) adalah sebuah koleksi puisi
romantis ditulis oleh Maha Guru Ching Hai selama Beliau menetap di
Eropa sekitar tahun 1970.  Setiap puisi dipenuhi dengan perumpamaan
yang kaya dan resonansi lirik, mencerminkan perasaan tak bersalah yang
murni dari sang penyair. Pesan yang menggarisbawahi kata-kata dan syair
menyalakan kembali kerinduan yang kuat di hati kita akan cinta abadi.

Kami berterima kasih pada Guru atas rahmat Beliau dalam mengizinkan
kami untuk menerbitkan dua edisi China yang berbeda dalam koleksi ini.
Edisi bahasa sehari-hari adalah terjemahan dari puisi bahasa Inggris yang
asli ke dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.  Edisi klasik
telah diterjemahkan dari bahasa Au Lac dan diperbaiki secara pribadi oleh
Guru, yang melukiskan keindahan lirik yang anggun dari puisi China kuno
sambil mendemonstrasikan bakat yang luar biasa dari artis kreatif  melalui

seni puisi. Pembaca dari kedua edisi akan menikmati keindahan unik puisi-puisi ini dan wawasan mendalam yang
disampaikan.

Kemunculan yang Menggembirakan dari Seekor Kepompong -

Mimpi Seekor Kupu-kupu Edisi Bahasa China

Mimpi Seekor Kupu-kupu (The Dream of  a Butterfly) adalah sebuah koleksi puisi elok yang ditulis oleh Maha Guru Ching
Hai sejak masa muda Beliau sampai setelah pencerahan Beliau. Puisi-puisi ini merekam jejak yang intim dari cinta, duka
cita, dan kebahagiaan dalam kehidupan Beliau, memberikan pembaca pandangan sekilas akan berbagai hal yang harus
dipilih oleh seorang Suci untuk bertahan dan menjalani kehidupan manusia demi menyelamatkan makhluk hidup.  Buku ini
berisi banyak pusi yang menyentuh yang telah Guru adaptasikan ke musik dan nyanyikan secara pribadi, seperti, "Samudra
Kasih (The Ocean of  Love)”, "Maha Guru (The Supreme Master)”, "Saya Akan Mencintaimu Selamanya (I Will Forever
Love You)”, "Cintai Aku (Love Me)”, "Pergi! Pergi! Pergi! (Go! Go! Go!)” dan "Ingatlah Aku Ketika Hujan Turun (Remem-
ber Me When the Rain Falls)”. Puisi-puisi ini, menggambarkan pemurnian kehidupan yang mulia dan memancarkan aroma
kerohanian, menerangi kehidupan kita di Bumi dan menyampaikan inspirasi tak terbatas dan filosofi yang sangat dalam.

Air Mata Suci Menerangi Jalan -

Desain Baru Tangisan Tanpa Suara
Edisi Bahasa Au Lac

Koleksi puisi Tangisan Tanpa Suara (Silent Tears) menggambarkan hari-hari awal Maha Guru
Ching Hai sebagai penasihat spiritual. Syair puitis yang diwarnai dengan rasa humor mendorong
praktisi rohani untuk berjalan dengan tabah dalam jalur. Setiap tetesan air mata seorang Guru
tercerahkan adalah sebuah bintang yang memandu perjalanan jiwa menjauh dari kegelapan,
sampai pada sinar Kebenaran yang abadi.
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2 Siaran Online Supreme Master
Televisi

3/18 Peningkatan Rohani
Terbitan Puisi / DVD / CD Terbaru Maha
Guru Ching Hai

4 Daftar Isi
5 Wejangan Guru

Untuk Memelihara Kemurnian Rohani,
Telitilah Bahan Makanan Vegetarian
Anda

7 Keajaiban Guru
Guru Membantu Kami Saat Cuaca Badai

8 Lintasan Peristiwa
Amerika Serikat / Panama / Korea /
Singapura / Formosa

16 Agenda Kegiatan
17 Puisi

Harapan di Hari Ching Hai
19/73 Liputan Media

Siaran Satelit & Numerik / Philippine
Daily Inquirer

20 Dunia Cerita
Bantuan Tanpa Pamrih dan Kekuatan
Pikiran Positif

22 Seri Kepemimpinan Cemerlang
Dunia
Kuba

25 Penghargaan Kasih Sayang
Dunia
Pahlawan Wanita di Negeri Seribu Satu
Malam

27/69/74    Surat Penghargaan
Ungkapan Penghargaan yang Hangat
dan Tulus dari Hanane / Operation
Kindness  / Surat dari Gubernur
Sorsogon

28 Tokoh dan Peristiwa Indah
Seorang Bintang Musik Rock yang
Memperjuangkan Orang-Orang yang
Kurang Beruntung

29/35 Guru Menceritakan Lelucon
Sangat Penakut! / Sebuah Kesamaan
yang Menakjubkan

30 Perkembangan Positif di Bumi
Peduli Terhadap Kesejahteraan Binatang
Memungkinkan Semua Makhluk Hidup
Bersama dengan Harmonis / Berita
Positif untuk Dunia yang Lebih Baik

36 Guru Berkata
Dunia Satwa - Percakapan Antara Guru
dan Rekan-Rekan Sepelatihan yang
Dapat Berkomunikasi dengan Hewan

40/50 Mutiara Kebijaksanaan
Hewan adalah Sahabat Kita / Alasan
untuk Menjadi Seorang Vegetarian –
Welas Asih

41 Zaman Vegetarian
Singa Vegetarian – ‘Tyke Kecil’
Membawa Kita ke Kerajaan yang Damai /
Evolusi Positif  Vegetarisme di Amerika /
Kebijakan Sekolah yang Tercerahkan
Meningkatkan Kesehatan dan Prestasi /
Paham Vegetarian Sesuai dengan Asas
Buddhis

51 Menciptakan Perkampungan
Global Welas Asih dan
Vegetarian
Kanada / Korea

56 Tanya Jawab Pilihan
Kasih Tuhan Menopang Planet Ini dan
Mempertinggi Getarannya / Kebaikan
Tuhan Senantiasa Hadir, Bahkan dalam
Bencana Fisik / Dengan Mengenal
Tuhan, Kita Memahami Jalan-Nya /
Kebahagiaan Batin Kita: Hadiah Terbaik
bagi Tuhan / Menemukan Kembali
Kemanunggalan Kita dengan Tuhan
yang Sejati

60 Selingan Rohani
Sebuah Pertanyaan Terjawab

61 Dunia Satwa
Sahabat-Sahabat Anjing Menerima
Pengakuan atas Perbuatan Mereka yang
Mulia / Menghargai dan Peduli Kepada
Setiap Makhluk Hidup / Sonya
Fitzpatrick, Cenayang Satwa

64 Guru Bercerita
Kisah Seekor Angsa Emas

67 Bagaimana Menghubungi
Kami

68 Kasih dalam Tindakan
Laporan dari Amerika Serikat / Burundi /
Filipina

73 Situs WWW Quan Yin
75 Mercusuar dalam Kegelapan

Guru Adikku Memberiku Hidup yang
Baru

76  Tips dari Guru
Tetap Hangat Selama Bepergian

77/80 Seni Adikarya
Menyadari Kasih Tuhan Melalui Lukisan
Guru / Kemuliaan / Bros Keluarga Dunia

79 Lukisan Guru yang Terbaru
Setelah Salju (After the Snow)

D  a  f  t  a  r   I  s  i

Majalah NoMajalah NoMajalah NoMajalah NoMajalah No..... 176 176 176 176 176

Diterbitkan : 15 November Tahun
  Emas 3 (2006)

Berdiri Sejak : 1986
Diterbitkan oleh :  Asosiasi Internasional

  Maha Guru Ching Hai
Penerbit : Hsieh, Hsin Lin

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.

Majalah Berita Maha Guru Ching Hai
diterbitkan dalam berbagai bahasa: 
Aulac, China, Inggris, Perancis, Jerman,
Indonesia, Jepang, Korea, Por tugis,
Spanyol dan Thailand. Harap mengacu
ke situs WWW Quan Yin untuk versi web
dari majalah-majalah tersebut.
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Wejangan Guru

Untuk Memelihara Kemurnian Rohani,
Telitilah Bahan Makanan Vegetarian Anda

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Florida, Amerika Serikat, 26 Desember 2001
(Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #730

Tidak ada hal seperti ini, “Saya duduk setiap hari dan tidak
memperoleh apa pun,” atau “Saya menjaga pola makan vegetarian
dan tetap memiliki masalah.” Tidak, tiada hal yang demikian. Bila kita
memiliki masalah, kita harus meneliti makanan kita. Kadang kala
pendamping saya pun melakukan banyak kesalahan. Sebagai contoh,

mereka melihat acar; dan acar itu vegetarian. Maka, mereka
membelinya untuk dibawa pulang. Dan saya hampir

memakannya! Tetapi, saat saya membacanya kembali,
ada saus ikan di dalamnya. Orang Asia, contohnya
orang Au Lac dan Thailand, mengikuti tradisi mereka
dan suka memasukkan saus ikan ke dalam acar agar
rasanya enak.

Maka, Anda harus selalu berhati-hati. Kadang
kala kue kering tampak aman, tetapi ada seribu
kandungan di dalamnya. Pada saat saya menelusuri
daftar bahan, saya tidak mau melihat kue yang lain
lagi. Daftar bahannya demikian panjang! Kadang kala
mereka mencetaknya demikian kecil, dan demikian

panjang. Saya berharap kita tidak perlu membaca
daftar bahan yang demikian panjang untuk tauge

atau tomat! (Guru tertawa) Sekarang kita
memiliki makanan hasil rekayasa genetika.

Mungkin kita harus membaca daftar yang
panjang kemudian hari, bila mereka terus
melakukan itu. Saat mereka mengemas tomat
segar, Anda harus membaca dengan hati-hati:
“Bahan-bahannya: telur, daging ayam, daging

sapi, susu, kedelai, glutamat, sop Maggi.” Semuanya
tersedia dalam sebiji tomat! Maka, jika Anda memakan
sebiji tomat, Anda tidak perlu memakan makanan yang
lain. Itu aspek ekonomisnya. (Guru bergurau)

Tetapi astaga, Anda harus membaca demikian
panjang sebelum Anda mengetahui apakah dapat
memakan kue kering atau tidak! Kadang kala semua
bahannya adalah vegetarian: “sayur -sayuran, kedelai”,
tetapi kemudian: “Telur”! (Guru dan hadirin tertawa)
Kadang kala saya membaca seluruhnya dan tidak ada
yang menyebutkan telur. Tetapi, saat saya membacanya
lagi dengan hati-hati, ada “egg whites (putih telur)”.
Kadang kala mereka memotong katanya, karena
kolomnya kecil, maka daripada “egg (telur)”, mereka
menulis “e”, kemudian “g-g whites”, dan ada di bawah
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sekali. Jadi, bila Anda tidak hati-hati, Anda
mungkin memakan sesuatu yang menyebutkan
"tanpa telur", atau Anda tidak melihat telur apa
pun di situ, tetapi disebutkan “g-g whites”.

Umumnya mereka menulis putih telur.
Saya sudah mendapat pengalaman seperti itu,
maka sekarang saya mencari “whites (putih)”.
Saya membaca dengan cepat, tetapi saya tidak
hanya memperhatikan “egg” tetapi juga “whites”.
Dan sekarang saya memiliki pengalaman yang
lebih baik, maka saya mencari dua kata sebagai
gantinya, atau banyak kata, seperti “daging sapi
kering” dan seterusnya. Pada umumnya di dalam
kue kering, kita menemukan telur dan putih telur.
Tetapi, kemudian saya dikejutkan oleh “e-g-g yolk
(kuning telur)”. (Guru dan hadirin tertawa)

Bacalah Sebelum Memakannya

Maaf; saya ingin tertawa, tetapi saya
menangis. Apa yang kita lakukan di dunia ini demi
memakan sepotong kue kering! Kita menjadi
vegetarian hanya untuk menyederhanakan hidup
kita: hidup sederhana, berpikir mulia. Kita harus
“membaca panjang”, atau membaca kolom
bahan yang panjang! Astaga, di mana mereka
menemukan semua bahan ini dan dimasukkan
ke dalam kue kering kecil yang malang? Di
zaman ibu saya, tidak serumit itu. Bila kita
memakan kue kering, kita memakan kue kering.
Sekarang bahkan sebelum Anda memakannya,
pastikan Anda tetap hidup hingga Anda selesai
membacanya! Kadang kala Anda sangat lapar,
tetapi Anda harus tetap membaca dan membaca,
Anda mungkin pingsan di pasar swalayan.
Karena itu, saya jarang pergi berbelanja, tetapi
bila untuk beberapa alasan, maka saya harus
pergi dan saya memeriksa semua kue kering
atau kue tanpa telur – karena murid-murid
penetap menyukai kue kering – saya
membelinya “segunung”. Saya memborong
seluruh rak. Penjual atau kasirnya selalu
bertanya, “Anda akan memakan semua ini? Ya,
ampun! Anda akan menjadi gemuk!” (Guru dan
hadirin tertawa)

Saya tahu bahwa kadang kita membual
terlalu banyak. Tetapi, ada satu hal yang baik jika
kita menjadi vegetarian: Setidaknya kita
menghemat banyak uang bila kita terlalu malas
membaca. (Gelak tertawa) Itu membantu. Satu
menit, kurang lebih, membuat perbedaan yang
besar. Bila daftar bahannya tidak demikian rumit,

maka Anda akan membeli lebih banyak dan lebih
cepat. Tetapi, jika Anda tidak memiliki waktu,
maka Anda hanya membeli satu atau dua barang,
dan kemudian pergi. Maka, setidaknya Anda tidak
membeli terlalu banyak, dan itu sangat lucu.
Bagaimana pemakan daging dapat tertawa
seperti ini? Mereka tidak perlu membaca
demikian banyak! Maka, hanya Anda yang dapat
memahami saya. Kita memiliki masalah yang
sama. (Gelak tawa) Dan bila saya pergi ke negara
bagian yang lain atau pergi ke negara yang lain,
semua masalah timbul kembali! Karena saya di
tempat yang baru, saya harus meneliti barang
yang baru, dan kita memulai pemburuan “e-g-g
white” lagi. (Guru dan hadirin tertawa)

Lebih Baik Tidak Makan daripada
Makan Sesuatu yang Salah

Ada banyak kue dan kue kering yang
sudah lebih baik. Tetapi, sebagian tidak
menuliskan bahan-bahannya. Dan kadang
pembantu saya menganggap itu oke; karena dulu
ia pernah membeli kue apel tanpa telur, dan ini
juga kue apel, maka pasti sama, tetapi mereknya
berbeda. Saya tidak tahu mengapa mereka
memasukkan telur dalam kue apel; resepnya
tidak memerlukan telur sama sekali. Maka, Anda
harus berhati-hati, dan lebih baik tidak makan
daripada makan sesuatu yang salah. Anda akan
segera tahu. Bila Anda makan sesuatu yang
salah, maka Anda akan merasa bahwa lambung
Anda terganggu, atau Anda akan mengalami
sakit kepala, atau meditasi Anda hari itu sangat
buruk. Anda merasa kosong; Anda tidak merasa
santai. Anda merasa tubuh Anda agak sedikit
berbeda; terasa kaku dan tidak enak, tidak bebas,
mudah, dan lancar. Anda merasa bahwa
konsentrasi Anda tidak tajam dan dalam. Ada
yang salah, akan tetapi Anda tidak tahu mengapa.
Itulah “penyebabnya”. Itulah “e-g (telur)” atau
mungkin “y-o-l-k (kuning telur)”.

Inilah masalahnya. Karena bukan hanya
daging, toksin, telur atau racun di dalamnya, itu
adalah perasaan dari hewan yang menghasilkan
hal-hal ini: cara mereka membunuhnya, atau cara
ayam dipelihara dalam kandang yang kecil yang
terpaksa bertelur. Hanya makan dan bertelur,
makan dan bertelur. Maka, tiada apa pun bagi
Anda. Hanya perasaan negatif yang buruk,
kesedihan, penderitaan, kekosongan, dan tidak
berarti. Maka, saat Anda memakannya, Anda

Wejangan Guru
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tiba-tiba juga merasa demikian tidak berarti. Tiba-
tiba tubuh Anda menjadi tidak berguna; terasa
sangat kering, atau sangat keras dan kaku. Itu

Keajaiban Guru

Guru Membantu Kami Saat Cuaca Badai
Oleh Saudara-inisiat Doan V.K., Da Nang, Au Lac (Asal dalam bahasa Au Lac)

Pada 1 Oktober 2006, Topan Xangsane menimpa Danang pusat yang disertai dengan tornado.
Tornado mencapai kecepatan angin tertinggi sampai dengan 185 kilometer (115 mil) per jam yang membuat
daerah kota diterpa badai dan hujan deras. Suara deru angin di luar membuat saya gemetar. Mungkin
dalam hidup saya belum pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya. Jadi, sejujurnya, seluruh
tubuh saya lumpuh meskipun saya tetap berpusat pada mata kebijaksanaan dan melafalkan Nama-Nama
Suci.

Pada saat itu, saya berlutut, lalu duduk tegak di atas lantai dan dengan gugup mencoba untuk
menatap ke luar jendela. Saya melihat segalanya berputar dan tergulung di tengah badai. Lembaran
genteng atap beterbangan seperti layang-layang di atas awan. Kawat dan tiang listrik bertegangan tinggi
roboh, saluran telepon putus. Pada saat itu seluruh rumah saya tergoncang karena lembaran atap tetangga
berjatuhan. Lempengan baja terjerat dalam tumpukan kawat kabel yang rusak dan terus bergerak naik
turun. Walaupun saya berpikir bahwa saya tidak akan kehilangan apa pun atau takut, saya masih bingung
dan khawatir. Menatap kehancuran akibat badai, saya merasa begitu rapuh dan kecil. Ada papan iklan
dekat rumahku. Meskipun tingginya 20 meter dan beratnya puluhan ton, papan iklan tersebut jatuh ke
dalam Sungai Han. Menurut laporan, topan telah menghancurkan ribuan rumah.

Ada seorang saudara pengikut Metode Kemudahan yang bermeditasi pada waktu badai tersebut.
Saat dia melafalkan nama Guru, ia melihat dalam penglihatan batinnya bahwa Penjaga Dharma sedang
berdiri menjaga sekitar rumahnya dan ia sangat berterima kasih kepada Guru.

Tanpa perlindungan Guru, nasib keluarga saya tidak akan diketahui pada saat ini. Guru, saya
tidak dapat menahan air mata saat menulis surat ini kepada-Mu. Terima kasih karena segalanya selamat
dan tidak rusak. Dan walaupun atap rumah rusak, rumah saya masih utuh. Terima kasih, Guru, pengaruh
dari bencana telah berkurang bagi penduduk yang lain. Saya tidak tahu apakah bisa mengungkapkan
kata-kata yang lebih indah selain “Terima Kasih” sebagai ungkapan rasa syukur kami. Guru telah
memberikan perhatian yang begitu besar kepada kami.

pasti karena makanan. Tubuh kita akan
memberitahu kita. Tidak perlu duduk bermeditasi
untuk merasakan apa pun.

Wejangan Guru

Guru Membantu Kami Saat Cuaca BadaiGuru Membantu Kami Saat Cuaca Badai



Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No 1768

Lintasan Peristiwa

Amerika Serikat

Bergelimang  dalam Keindahan
Puisi dan Cahaya Tuhan

Oleh Grup Berita Los Angeles (Asal dalam bahasa Inggris)

[Los Angeles, California] Pada akhir bulan Agustus dan awal September Tahun Emas 3 (2006),
inisiat Center Los Angeles mengadakan beberapa pameran yang secara khusus menampilkan kumpulan
puisi terbaru Guru dalam 3 versi bahasa; yaitu bahasa Inggris, China, dan Aulac. Banyak komentar positif
yang diterima. Salah satu pengunjung mengatakan, “Puisi-puisi ini begitu lembut dan sensitif. Saya dapat
meleburkan perasaan saya dalam lirik-liriknya.”

Salah seorang saudari sedang melihat “The Dream of Butterfly (Impian Kupu-Kupu)”, dan setelah
melihat revisi tulisan tangan Guru dalam liriknya, dia merasakan berkah Guru dan segera ingin membeli
buku puisi tersebut. Dia pun dengan gembira memeluknya, dan dengan berlinang air mata ia berkata
“Terima kasih, Guru.”

Gerai kami juga menampilkan balon-balon dan bunga-bunga yang dilengkapi dengan kue-kue
vegetarian untuk melayani pengunjung yang sedang menikmati berkah surgawi dari lirik puisi yang
dipersembahkan Guru untuk kita.

Pameran Kehidupan Holistik

Pada tanggal 16 September, rekan-rekan sepelatihan juga mendirikan gerai di Pameran Kehidupan
Holistik di Vihara Dewi Orange County, Irvine California, untuk membagikan ajaran dan kasih Guru
kepada masyarakat setempat.

Banyak tamu yang mengagumi seni, lukisan, dan puisi Guru. Salah satu wanita yang merupakan
penghuni wihara tersebut berkomentar: “Saya bisa melihat aura besar di sekeliling gambar Guru. Saya
yakin bahwa Beliau berjiwa agung.” Kenyataannya, gambar yang kami ambil dari kamera juga
memperlihatkan cahaya di sekitar poster Guru!

Selama pameran, kami membagikan sekitar 1.000 brosur "Cara Hidup Alternatif" dan kantong
"Cara Hidup Alternatif" dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Untuk memperkenalkan ajaran Guru kepada
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masyarakat, kami juga menyediakan 1.000 kue kering beserta kata-kata mutiara Guru di dalamnya. Setiap
orang memberikan komentar yang baik setelah mereka membaca kata-kata mutiara Guru sebelum mereka
memakan kue-kue tersebut.

Para inisiat yang menghadiri
Pameran Kehidupan Holistik merasakan
kegembiraan dalam hatinya, karena
banyak sekali jiwa beruntung yang
secara diam-diam telah tersentuh oleh
kasih Guru selama acara berlangsung.

Membawa Hasil Latihan Spiritual
ke dalam Kehidupan Sehari-Hari

Oleh Grup Berita Boston (Asal dalam bahasa Inggris)

[Worcester, Massachusetts] Sejak permulaan Tahun Emas 3 (2006), saudara dan saudari dari
Center Boston telah berpartisipasi dalam beberapa acara lokal di Worcester, kota terbesar kedua di daerah
New England di Massachusetts.

Jalan Sehat Jantung Worcester

Pada tanggal 29 April, inisiat Boston bergabung dalam kegiatan Jalan Sehat Jantung Tahunan
Worcester 2006 yang diadakan oleh Asosiasi Jantung Amerika. Pagi-pagi sekali, kami sudah tiba di
lokasi dengan membawa spanduk dan brosur ‘Cara Hidup Alternatif’, dan mengenakan kaus ‘Cara Hidup
Alternatif’. Hari tersebut sangat indah dan cerah, dan merupakan hari yang sempurna untuk berjalan.
Dalam acara juga ada pertunjukan musik yang dibawakan oleh penyanyi dan grup musik sukarela. Para
peserta merasa sangat bersemangat, dan spanduk maupun brosur ‘Cara Hidup Alternatif’ yang bertuliskan
”Ubahlah Hatimu, Jadilah Sehat” sangat cocok dengan tema acara.

Hanya dalam waktu 3 jam,
kami membagikan sekitar 8.000 lembar
brosur ‘Cara Hidup Alternatif’. Ketika
kami sampai di garis akhir dan meng-
ambil foto kelompok, banyak orang
yang meminta izin untuk memotret
kami, termasuk salah seorang jurnalis
yang tertarik kepada wajah bahagia
kami.

Festival Asia

Dengan semangat untuk mendukung kegiatan penduduk setempat dalam perayaan keaneka-
ragaman budaya di Worcester, inisiat Boston menerima undangan untuk menyumbangkan acara Festival
Tahunan Asia ketiga pada tanggal 25 Juni. Pada mulanya, kami diundang lagi untuk berpartisipasi sebagai
penjual keliling karena kami mempunyai stan yang bagus di tahun yang lalu. Tetapi, ketika kami mendaftar
untuk tahun ini, kami diberitahu bahwa mereka membutuhkan lebih banyak pertunjukan. Maka, kami

Lintasan Peristiwa
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segera mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kepada
masyarakat umum bahwa di samping fokus kepada spiritualitas, praktisi
meditasi Quan Yin juga sehat, penuh bakat, dan artistik.

Kami mempersembahkan dua pertunjukan. Satu adalah tarian
Au Lac tradisional. Satu lagi adalah pertunjukan kungfu yang dibawakan
oleh grup pemuda dengan mengenakan kaus ‘Cara Hidup Alternatif’.
Dua-duanya mendapat sambutan meriah dari para penonton. Setelah
pertunjukan, saudari-saudari dengan pakaian Au Lac indah dan pemuda
dengan kaus ‘Cara Hidup Alternatif’ membagikan brosur di lokasi acara.
Mereka mendapat perhatian luar biasa selama acara. Bersamaan dengan
brosur, kami juga membagikan resep-resep vegetarian, buku contoh
dalam bahasa Inggris dan Au Lac, serta brosur yang berisi informasi
mengenai Metode Quan Yin. Orang-orang juga mengunjungi gerai kami
untuk menikmati dan membeli aneka publikasi Guru seperti buku puisi,
buku cerita, CD musik dan video, serta CD Pujian Buddha. Lampu
Panjang Umur karya Guru ditampilkan di gerai dan menyala sepanjang acara sehingga menciptakan
nuansa keharmonisan budaya yang tinggi.

Seminar Video

Dengan limpahan berkah Kasih Guru, para inisiat Boston dengan
antusias menyelenggarakan seminar video di Perpustakaan Umum
Worcester pada tanggal 5 Agustus. Ini merupakan seminar yang ketiga
di perpustakaan ini. Segala sesuatu berjalan dengan sangat lancar. Satu
minggu sebelum acara, kelompok kami sudah berkumpul untuk
membagikan dan mengirimkan brosur ke seluruh Worcester. Pada hari
seminar, tamu-tamu dibagikan aksesori ’Cara Hidup Alternatif’ seperti
tas, brosur, kaus, resep-resep vegetarian, dan lain-lain. Para peserta sangat
bahagia dengan informasi vegetarian dan informasi pengingat yang
positif.

Kualitas seminar yang menyentuh hati menciptakan suasana
bersahabat bagi peserta untuk mendekati saudara dan saudari inisiat
setelah tayangan video Guru dan berbincang-bincang secara terbuka
tentang bermacam-macam aspek spiritualitas. Dua wanita mengatakan
bahwa mereka datang dengan berbagai macam pertanyaan, tetapi
semuanya telah terjawab oleh ceramah Guru. Para inisiat yang berada
di seminar juga mengatakan bahwa suasana di sesi metode kemudahan
sangat mengangkat dan santai, ia merasa bahwa semua peserta dengan
tulus ingin mengembangkan spiritual.

Perayaan Hari Maha Guru Ching Hai
yang Riang Gembira

Oleh Grup Berita Indiana (Asal dalam bahasa Inggris)

[Indiana] Pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober Tahun Emas 3 (2006), para inisiat berkumpul

Lintasan Peristiwa
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untuk retret bulanan Indiana. Setelah meditasi kelompok, kami mengadakan perayaan Hari Maha Guru
Ching Hai. Setiap orang membawa makanan yang melambangkan kebudayaan masing-masing untuk
menghargai aspek internasional dari keluarga Quan Yin. Jenis makan siang hari itu terdiri dari makanan
asli Amerika, Afrika Amerika, dan Asia. Setelah makan siang, para inisiat duduk melingkar dengan tenang
untuk berbagi cerita tentang pengalaman mukjizat dan anugerah dari Maha Guru Ching Hai.

Setelah beberapa cerita tentang Guru, tiga inisiat menyanyikan pujian “God Is”, untuk
dipersembahkan kepada Guru. Untuk menyemarakkan acara dengan kehadiran musik, pertunjukan
berikutnya adalah sebuah lagu dari Guru. Kami mendengarkan suara Guru yang sedang menyanyikan
“Tings 2 Do” dari koleksi CD terbaru Guru, “What the Hell”.

Perayaan kami berakhir dengan minum sampanye non-alkohol bersama-sama diiringi dengan
ucapan: “Terima kasih atas segala kasih dan karunia yang Beliau berikan kepada kita dan seluruh makhluk,
usaha yang Beliau lakukan dalam mengangkat alam semesta maupun planet Bumi ini; dan segala
penyembuhan serta segala kebaikan-Nya. Mari bersorak untuk Maha Guru Ching Hai!”

Panama

Merayakan Hari Guru dengan
Menyebarkan Kasih-Nya

Oleh Grup Berita Panama (Asal dalam bahasa Spanyol)

[Panama City] Pada tanggal 31 Oktober
Tahun Emas 3 (2006), kami merayakan Hari Maha
Guru Ching Hai dengan mempersembahkan Kasih
Guru kepada para ibu dan bayi yang baru lahir di
Rumah Sakit Bersalin Santo Thomas di Kota
Panama. Kami memberikan hadiah berupa
keperluan bayi, kemeja, dan sebagainya, serta
memperkenalkan Guru melalui buku contoh dan
selebaran 'Cara Hidup Alternatif', serta menjelaskan
kepada mereka bahwa diet vegetarian adalah pola
makan yang terbaik bagi diri mereka maupun
bayinya, dan ini merupakan cara hidup yang mulia,
penuh kasih, serta paling sehat.

Pada malam tersebut, rekan-rekan praktisi berkumpul bersama
untuk merayakan Hari Guru; kami sangat gembira melihat Guru dalam video
retret Spanyol dan kemudian merayakannya dengan makan malam yang lezat
serta berbagai macam kue. Setelah itu, kami berbagi permen dalam “piñata,” suatu
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cara tradisional untuk merayakan pesta seperti pesta ulang tahun anak-anak. Semua orang, entah tua
dan muda – semua anak Tuhan, berebut dan menikmati permen yang telah diberkati!

Kami bersyukur kepada Guru
atas kasih-Nya dan semua hadiah
surgawi yang telah Ia berikan serta
berdoa agar Guru senantiasa sehat.

Korea

Selamat Hari Guru Ching Hai

Oleh Grup Berita Seoul (Asal dalam bahasa Korea)

[Seoul] Pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober Tahun Emas 3
(2006) sesudah meditasi kelompok, Center Seoul merayakan Hari Guru
Ching Hai yang ke-13.

Setelah menonton DVD “Berjalan di Jalur Kasih” untuk
mengingatkan kami terhadap teladan Guru dalam membantu sesama,
kami merayakan Hari Maha Guru Ching Hai dengan berbagai
pertunjukan. Seorang saudari inisiat yang merupakan penyanyi musik
tradisional profesional, menyanyikan lagu yang menggambarkan kisah
seorang ibu yang bekerja keras untuk menghidupkan anak-anaknya. Lagu
ini telah menyentuh hati semua orang dan mengingatkan kami semua
atas usaha yang dilakukan Guru terhadap murid-murid-Nya. Tepukan
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meriah diberikan untuk lagu yang indah tersebut. Kelompok penari tradisional juga menampilkan
pertunjukan yang sangat disukai oleh para inisiat. Tarian tersebut mengekspresikan perjalanan gembira
menuju cahaya dan suara batin serta mengungkapkan penghargaan kami kepada Guru tercinta.

*Catatan : Pada tahun 1993, tanggal 25 Oktober dideklarasikan sebagai “Hari Maha Guru Ching Hai” oleh Wali
Kota Honolulu, Frank Fasi. Pemerintah Hawai juga menganugerahkan Penghargaan Perdamaian Internasional dan
Warga Negara Kehormatan kepada Maha Guru Ching Hai sebagai pengakuan atas karya-Nya dalam memajukan
perdamaian dunia dan kasih-Nya kepada umat manusia.

Pada tahun berikutnya, 22 Februari 1994, gubernur dari negara bagian Illinois, Iowa, Wisconsin, Kansas,
Missouri, dan Minnesota; Amerika Serikat, juga memproklamasikan tanggal 22 Februari sebagai “Hari Maha Guru
Ching Hai” dan menganugerahkan “Penghargaan Kepemimpinan Spiritual Dunia” kepada Maha Guru Ching Hai.

Singapura

Perayaan Hari Guru Ching Hai dengan Menghargai
Berkah dan Kasih Guru kepada Semua

Oleh Grup Berita Singapura (Asal dalam bahasa Inggris)

Biarkan Gambar yang Bercerita

Para inisiat, praktisi Metode Kemudahan, beserta teman dan keluarga
turut merayakan Hari Maha Guru Ching Hai di Center Singapura.
Mereka menonton video yang penuh inspirasi, Walikota Honolulu,
Frank Fasi yang sedang memproklamasikan hari Guru Ching Hai.

Anak-anak mendapat kehormatan untuk
momotong kue. Semua orang menikmati
kue yang lezat sambil menikmati berkah
mulia dari Guru.

Formosa

Pawai Binatang Roots and Shoots 2006

Oleh Grup Berita Taipei, Formosa (Asal dalam bahasa China)

[Taipei] Pada tanggal 28 Oktober Tahun Emas 3 (2006), Institut Jane Goodall – Taiwan,
menyelenggarakan program Pawai Binatang Roots and Shoots 2006 di Taipei. Para peserta memakai
kostum binatang, tumbuh-tumbuhan, dan elemen-elemen alam lainnya yang terbuat dari bahan daur
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ulang. Dengan suasana gembira seperti dalam karnaval, pawai Roots and Shoots menyoroti kedekatan
hubungan antara manusia dan alam, mengangkat kesadaran sosial dan sikap peduli terhadap makhluk
lain di planet ini. Center Taipei dari Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai ikut serta dalam pawai
ini untuk mempromosikan diet vegetarian. Para inisiat, tua dan muda, semuanya mengenakan kostum
berbagai jenis binatang dan buah-buahan menarik. Dengan menabuh tamburin serta meniupkan peluit
burung, mereka berbaris turun ke jalan sambil menyerukan: “Jadilah vegetarian dan kasihilah binatang!”

Untuk pertama kalinya, bendera SM yang dirancang oleh Guru tampil di atas jalan di Taipei dan
menarik perhatian banyak orang yang lewat. Para inisiat juga membagikan brosur 'Cara Hidup Alternatif'
dan benda lainnya di sepanjang perjalanan. Ketika anak-anak melihat gambar di dalam brosur 'Cara
Hidup Alternatif' di mana satu barisan ayam sedang digantung dan seekor sapi digantung terbalik di atas
genangan darah, mereka menjulurkan lidah dan berseru: “Ini sangat kejam! Saya tidak berani makan
daging lagi!” Kami juga mendapat dukungan semangat melalui acungan jempol orang-orang yang lewat
dari dalam mobil dan sepeda motor di sepanjang jalan.

Dalam pidato penutupan yang menandai suksesnya kegiatan ini, Dr. Goodall mengatakan bahwa
manusia menciptakan penderitaan terhadap binatang karena mereka kurang mengerti akan dunia binatang.
Tujuan dia menyelenggarakan program "Roots and Shoots" adalah agar anak-anak dapat lebih mengerti
binatang serta belajar mencintai binatang agar mereka tidak mencelakai binatang ketika mereka tumbuh
dewasa. Dr. Goodall mengabdikan hidupnya untuk menyadarkan masyarakat luas untuk menghargai dan
memperhatikan binatang. Dr. Goodall berfoto bersama para inisiat dan memberikan tanda tangannya.
Kami memberikan buku Guru yang terbaru, “The Realization of Health (Kesadaran terhadap Kesehatan)”
bersama karangan bunga. Pawai berakhir ketika rombongan tiba di lokasi permulaan yang disambut
dengan sorakan serta tepukan yang meriah.

Dengan mengangkat tinggi bendera rancangan
Guru, para inisiat memakai pakaian meriah

untuk mempromosikan vegetarian serta
kesadaran untuk mengasihi binatang.

Dr. Jane Goodall sedang memimpin pawai

Lintasan Peristiwa



Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No 176 15

Wali Kota Kota Taipei Ma Ying-
jeou menyambut Dr. Goodall

Pertunjukan Film Membangkitkan
Kasih akan Kehidupan

Dilaporkan oleh Grup Mahasiswa Center Taipei (Asal dalam bahasa China)

[Taipei] Dengan tujuan untuk memperkenalkan diet vegetarian sehat dan membangkitkan kasih
kepada binatang, Komunitas Cahaya dan Suara Universitas Nasional Taiwan (NTU) dan Kelompok
Mahasiswa Center Taipei menyelenggarakan pertunjukan film 'Mengasihi Kehidupan' pada tanggal 18
September Tahun Emas 3 (2006) di Pusat Kegiatan Kedua NTU.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar100 mahasiswa dan tamu. Acara pertama adalah pemutaran
video “Hewan Ternak dan Kita” yang diproduksi oleh organisasi Inggris, “Compassion in World Farming
(Belas Kasih dalam Peternakan Dunia)”. Film ini bertujuan untuk menambah pemahaman tentang
kecerdasan binatang serta menerangkan gambaran sebenarnya dari proses produksi daging. Setelah itu,
acara dilanjutkan dengan pemutaran video “Sang Kerbau dan Presiden” yang dibuat oleh sutradara Prancis
termasyhur Philippe Muyl. Film ini bercerita tentang Lucas, seorang anak lelaki yang tinggal bersama
ayahnya Romain dan anak sapi piaraannya, Maeva, di pinggiran kota di Prancis Selatan. Saat penyakit
sapi gila merajalela, Maeva berada dalam bahaya untuk dibunuh. Untuk menyelamatkan jiwanya, Lucas
meyakinkan ayahnya untuk pergi bersamanya ke Paris untuk meminta amnesti bagi Maeva. Ketiganya –
ayah, anak, dan sapi muda – memulai sebuah perjalanan petualangan yang diwarnai dengan banyak
peristiwa yang menyentuh hati.

Film ini mendapat perhatian penuh dari para penonton. Setelah itu, para inisiat menunjukkan
analisa tentang pentingnya diet vegetarian dari berbagai sudut, antara lain, kasih dan kecerdasan binatang,
ekologi dan pertimbangan segi ekonomi, kesehatan fisik dan mental, termasuk perkembangan spiritual.
Kutipan DVD “The Real Heroes (Pahlawan Sejati)” juga diputar agar penonton dapat mengerti lebih
mendalam tentang vegetarian. Brosur 'Cara Hidup Alternatif' dibagikan kepada semua mahasiswa. Survei
yang dilakukan di akhir acara menunjukkan bahwa setengah penonton
bersedia menjalankan diet vegetarian, dan dua orang memutuskan untuk
segera menjadi vegetarian.

Ini merupakan yang pertama kalinya pemutaran film, penyediaan
hidangan makanan, dan seminar dilakukan sekaligus untuk memper-
kenalkan vegetarian di antara mahasiswa baru. Selain itu, film yang
menyentuh hati yang menyajikan informasi yang mengangkat jiwa
dengan gaya hiburan juga ditampilkan. Kami percaya bahwa cinta dan
belas kasih terhadap kehidupan lain telah berakar di hati pelajar muda.

Dr. Goodall bersama para inisiat
sebelum pawai dimulai, dan setelah

membawakan pidato penutupan

Lintasan Peristiwa
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Perayaan Hari Maha Guru Ching Hai yang Puitis

Oleh Grup Berita Formosa (Asal dalam bahasa China)

[Hsihu] Untuk memperingati hari Maha Guru Ching Hai, kira-
kira 4.000 inisiat Formosa dan tamu berkumpul di Center Hsihu untuk
merayakan hari yang berarti ini.

Di pintu masuk Taman Pelangi diadakan pemutaran video puisi-
puisi Guru. Banyak orang yang menghentikan langkah dan tersentuh
oleh puisi-puisi indah yang dinyanyikan Guru. Dalam perayaan, para
inisiat yang tergabung dalam Kelompok Pembawa Puisi Kasih

Ketuhanan membawakan beberapa puisi dari publikasi terbaru puisi Guru versi bahasa China “The Lost
Memories (Kenangan yang Hilang)”. Para penonton mabuk dalam suasana romantis. Beberapa inisiat
menyanyikan lagu-lagu spiritual yang merupakan hadiah dari Guru untuk merayakan pesta ini. Akhirnya,
semua orang bersama-sama menyanyikan “Domba Kecil Hendak Pulang ke Rumah” dan menikmati kue
vegetarian yang lezat.

Semoga semua orang menikmati kegembiraan dan kegemilangan Hari Guru Ching Hai dan
mengikuti Guru hidup untuk mencapai kebahagiaan sempurna!

Untuk mengimbangi peningkatan rohani yang terus berlangsung di planet ini,
center setempat dari Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai mengadakan lebih
banyak dan semakin banyak seminar video dan kegiatan berbagi Kebenaran lainnya.

Anda dipersilakan untuk bergabung dalam kegiatan ini bersama teman dan
sanak keluarga Anda. Untuk jadwal terbaru, silakan kunjungi situs berikut ini:

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm

Agenda Kegiatan

Lintasan Peristiwa
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Harapan di Hari Ching Hai
Oleh seorang rekan inisiat dari China (Asal dalam bahasa China)

Di Hari Maha Guru Ching Hai,
Oh, Tuhan (Guru) kami terkasih,

Kami mempersembahkan semua kasih kami kepada-Mu,
Berharap agar Engkau senantiasa muda, cantik, dan bahagia!

Kami sangat merindukan-Mu,
Begitu besar keinginan kami untuk menjumpai-Mu,

Rindu untuk melihat ke dalam mata-Mu dan berbisik lembut,
“Kami mencintai-Mu selama-lamanya!”

Siang dan malam, kami sangat berterima kasih
Atas segalanya yang telah Engkau limpahkan kepada kami

Tak peduli seberapa kecil keinginan kami,
Engkau selalu bermurah hati mengabulkannya!

Dengan kasih Ilahi-Mu yang menemani kami sepanjang waktu,
Hati kami dipenuhi oleh kepuasan dan kegembiraan

Kami berharap dapat berbagi kasih-Mu dengan semua makhluk hidup,
Kami berharap dapat membaktikan hidup kami untuk membalas Anugerah-Mu!

Sejenak dalam Keabadian - Koleksi Laporan Online untuk Hari Maha Guru Ching Hai

Situs ini menampilkan cerita terperinci tentang asal muasal Hari Maha Guru Ching Hai dan menampilkan kartu
ucapan yang indah kepada Maha Guru Ching Hai dari murid-murid Beliau di seluruh dunia. Ada juga sorotan
foto-foto perayaan dan acara-acara dari berbagai center. Anda dipersilakan untuk mengunjunginya secara online
dan mengalami kasih yang agung dari seorang Guru spiritual dan rasa terima kasih yang tulus dari para murid
Beliau.

http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/report/festival/index.php

Puisi
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Peningkatan Rohani

DVD Terbaru
Maha Guru Ching Hai

CD Terbaru Maha Guru Ching Hai

Pokok Bahasan:

Dunia ini seper ti ilusi, terlihat dalam
pantulan sebuah cermin.  Kita ingin
mengetahui diri kita sebagai Tuhan,
dengan menjadi bukan Tuhan.  Itu sama
seperti melihat ke dalam cermin sehingga
kita dapat melihat wajah kita.  Tetapi sang
cermin sangat besar, yang memantulkan
semua yang ada di dalamnya.  Dan kita
menjadi tersesat, mengejar hal yang satu
setelah yang lain, melupakan bahwa itu
adalah sebuah ilusi...

NoNoNoNoNo..... 736 736 736 736 736 (Dalam bahasa Inggris, dengan teks
dalam 26 bahasa)

PPPPPererererermainan Kmainan Kmainan Kmainan Kmainan Kehidupan yehidupan yehidupan yehidupan yehidupan yang Pang Pang Pang Pang Penenenenenuh Ilusiuh Ilusiuh Ilusiuh Ilusiuh Ilusi
Florida Center, AS - 11 Mei 2002

NoNoNoNoNo..... 728 728 728 728 728 (Dalam bahasa Inggris, dengan teks dalam 25 bahasa)
BerBerBerBerBerkah Dari Sekah Dari Sekah Dari Sekah Dari Sekah Dari Sebbbbbuah Pikiruah Pikiruah Pikiruah Pikiruah Pikiran Kan Kan Kan Kan Kasihasihasihasihasih
Perayaan Natal Internasional di Center Florida, AS
26 Desember 2001

Pokok Bahasan:

Guru mendorong para inisiat untuk selalu berpikir positif.
Mengutip sebuah percobaan yang dilakukan pada air oleh seorang
ilmuwan Jepang, yang membuktikan bahwa struktur molekul air
berubah sebagai tanggapan atas getaran yang berbeda dari
pikiran dan kata-kata, Guru berkata, "Orang yang memiliki kasih
dapat mentransmisikan (mengirimkan) kasih melalui makanan,
melalui apa pun, melalui udara."

CD-E747CD-E747CD-E747CD-E747CD-E747 (Dalam bahasa Au Lac dan
Inggris)

Anak-Anak NaAnak-Anak NaAnak-Anak NaAnak-Anak NaAnak-Anak Naggggga dan Pa dan Pa dan Pa dan Pa dan Perierierierieri
Center Florida, AS - 11-13 Mei 2002

Pokok Bahasan:

Guru menyarankan agar kita menyebut
Vietnam dengan nama kuno mereka yaitu
Au Lac. Apa keindahan yang meng-
garisbawahi nama ini? Apa yang harus
kita lakukan untuk dengan cepat
mengatasi rintangan utama yang kita
hadapi dalam kehidupan? Selama
meditasi, apa yang harus kita lakukan jika
kesemutan (mati rasa) muncul di tubuh
kita? Apakah efek fisik dari ekspresi
positif  seper ti mantra Buddhis atau
pernyataan lisan dari berkah dan
penghargaan?

Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No 17618
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Liputan Media

Oktober 2006, Prancis

Sia ran  Sa t e l i t  &  Numer ik
(Asal dalam bahasa Prancis)

Supreme Master TV: Sebuah saluran TV satelit gratis baru
saja membuat debut di Hot Bird. Saluran tersebut adalah
Supreme Master Televisi yang dipancarkan dari Califor-
nia.

Suara dari GuruSuara dari GuruSuara dari GuruSuara dari GuruSuara dari Guru

Saluran baru ini bermaksud mengubah kebiasaan
pemirsa TV dengan menawarkan acara yang “positif”. Dengan
berfokus pada kerohanian, seni dan kasih; saluran ini bertujuan
untuk membawa berita-berita dunia terkini mengenai
pekerjaan amal yang welas asih dan membesarkan hati,
program ekologi, dan hak-hak binatang. Untuk memastikan
saluran ini tersebar luas di Eropa, saluran Amerika ini telah
mencapai sebuah kesepakatan dengan Media & Broadcast,
sebuah divisi dari T-Systems. SMTV dilayani dengan
perlengkapan satelit tercanggih dan penempatannya pada jaringan serat optik memungkinkan pengiriman
sinyal ke Hot Bird. Studio acara yang  berlokasi di Arcadia,California, memancarkan sinyal ke jaringan
pemancar T-Systems.

Lintasan SinyalLintasan SinyalLintasan SinyalLintasan SinyalLintasan Sinyal

Sinyal kemudian dipancar ulang ke Jerman dengan serat optik dan kemudian dikirim melalui
satelit dari stasiun bumi di Frankfurt ke Hot Bird. “Kami senang  karena SMTV telah menaruh kepercayaan
pada T-Systems, dan kami bangga karena dapat memberikan kontribusi dalam memunculkan sebuah
program televisi jenis baru di Eropa,” kata Jennifer Racine, Direktur dari Departemen Penjualan Video/
Satelit/Multimedia.

Tujuan saluran ini adalah “memberikan inspirasi kepada penonton televisi untuk hidup saleh dan
berbagi berita segar setempat dan berita dunia saat ini, pada waktu yang sama, mengangkat jiwa manusia
melampaui masalah-masalah yang terjadi berulang setiap hari dengan kebenaran rohani dan acara yang
berbeda daripada umumnya.

Isi. “Positif”...Isi. “Positif”...Isi. “Positif”...Isi. “Positif”...Isi. “Positif”...

Dengan khusus memusatkan  pada isi yang bertema positif, Supreme Master Televisi
mempersembahkan program yang membangkitkan semangat, di antaranya adalah siaran berita singkat;
laporan mengenai karya amal yang penting, yang menunjukkan keberanian dan welas asih; acara mengenai
lingkungan, dan teman binatang…” Acara-acara tersebut dalam bahasa Inggris dengan teks bahasa Jerman
dan Prancis. Sejumlah acara yang akan ditayangkan oleh Supreme Master Televisi adalah Berita yang
Patut Disimak, Kata-Kata Bijak, Perjalanan Melalui Alam Estetis (program yang mendapat banyak pujian
dan telah lama disiarkan di Amerika), serta Dunia Hewan. Berita yang Patut Disimak menayangkan
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berita penting setempat dan berita dunia, mengedepankan aktivitas positif dan membuat masyarakat
lebih menyadari masalah sosial setempat. Kata-Kata Bijak berisi
ceramah juga konferensi Maha Guru Ching Hai.

Perjalanan Melalui Alam Estetis adalah sebuah
program pertunjukan  hiburan yang berasal dari lokasi-lokasi
yang berbeda di seluruh dunia. Vegetarisme, sebuah cara hidup
penuh kebajikan, adalah acara memasak untuk menunjukkan,
melalui sebuah kelas memasak, mengapa dan bagaimana
bervegetarian.

Bagaimana cara menonton pro-
gram Supreme Master Televisi?
Saluran tersebut adalah saluran
TV gratis yang menggunakan
satelit Hot Bird, frekuensi 10.853
MHZ, Polarisasi  Mendatar, Fec
¾, Sr 27500.

Dunia Cerita

Bantuan Tanpa Pamrih dan

Kekuatan Pikiran Positif
Oleh Saudari-inisiat Nga Huynh, Duisburg, Jerman

Saya telah membaca banyak buku sebelumnya, tetapi saya hanya ingat
sangat sedikit. Akan tetapi, buku yang menceritakan kisah inkarnasi kehidupan
masa lalu Buddha Shakyamuni sebagai seekor burung kakak tua kecil masih
saya ingat:

Suatu hari, terjadi kebakaran hutan.
Burung-burung dan hewan lainnya menjerit dengan
histeris melarikan diri. Jeritan mereka yang
memilukan sangat menyentuh hati seekor burung
kakak tua kecil. Jadi, dia berlari dengan cepat ke
tepi sungai yang berdekatan dan mengambil
beberapa teguk air untuk membantu menyi-
ramkannya ke atas api yang berkobar. Bolak balik
dia terbang tanpa menghiraukan sakit dan letih.
Api yang ganas menodai bulunya dan mengotori
tubuhnya dengan asap. Tersentuh oleh perbuatan
burung kakak tua tersebut, peri dari surga
menciptakan hujan deras untuk mengguyur hutan
tersebut. Api padam dan hewan-hewan di hutan
terselamatkan.

Intinyanya, cerita tersebut mengingatkan saya bagaimana Guru menginginkan agar kita
melayani orang lain tanpa mementingkan diri sendiri dan tanpa pamrih. Jika kita bisa melayani
orang lain seperti yang dilakukan burung kakak tua kecil, maka kita akan mendapatkan bantuan
Tuhan pada saat kita sedang memberi pelayanan.

Kejadian yang sama terjadi pada saya. Setiap kali saya pergi ke meditasi kelompok dengan kereta
atau mobil, saya biasanya melihat papan iklan yang menarik perhatian. Ada iklan yang berisi pesan
negatif, misalnya, iklan rokok, dan lain-lain. Saya berharap dapat menggantikannya dengan iklan

Liputan Media
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kerohanian yang mulia. Karena papan iklan ini mudah menarik perhatian orang, dan saya berpikir akan
lebih baik jika papan reklame tersebut memperlihatkan pesan yang lebih mulia.

Sekitar tiga minggu sebelum pertunjukan perdana Televisi Maha Guru di Eropa, kami memikirkan
cara memperkenalkan acara televisi tersebut. Pikiran pertama dalam benak saya adalah menggunakan
papan iklan besar di sepanjang jalan kota. Saya mencari perusahaan reklame untuk mendapatkan informasi
tentang pemasangan reklame.

Pegawai dari beberapa perusahaan ini dengan cepat mengetahui bahwa saya tidak berpengalaman
dalam hal ini. Setelah beberapa kali mencoba, mungkin satu perusahaan merasa kasihan atas kenaifan
saya karena mereka kemudian dengan sepenuh hati mengulurkan bantuan kepada saya. Atau mungkin,
kepolosan dan ketulusan membangkitkan sifat Ketuhanan dari dalam hati mereka.

Setelah mengumpulkan semua informasi dan perincian, saya memberitahu dengan jujur kepada
wakil perusahaan tersebut bahwa harga tersebut terlalu tinggi dan di luar kemampuan keuangan kami.
Dia berpikir sejenak dan beberapa menit kemudian menghubungi saya kembali serta menurunkan harga
menjadi 1/3 dari penawaran semula. Karena saya sulit mempercayai itu, saya memastikan hal itu dengannya
beberapa kali sebelum mengambil kesempatan ini. Setelah itu semuanya berjalan sesuai rencana.

Kami memasang 40 papan reklame besar di Hamburg dan 60 di Berlin untuk satu minggu. Poster
besar dengan gambar Guru terpampang di stasiun bus sepanjang jalan, stasiun kereta, dan di gedung-
gedung transportasi umum yang besar. Segalanya telah diatur oleh Guru hingga papan reklame kami
berdiri tiga minggu lebih lama dengan gratis. Saya sangat senang dan teringat akan cerita tentang burung
kakak tua kecil.

Ini adalah hasil dari hasrat kita untuk berbagi pesan Tuhan kepada orang-orang. Ini adalah kerinduan
orang untuk mengenal Tuhan agar dapat dengan cepat bebas dari penderitaan dan kebodohan di dunia
yang fana ini. Inilah pikiran positif yang membawa kita kepada penyelesaian semua tugas.

Kadang kala kita cenderung berpikir bahwa tugas kita sekecil “butiran
pasir di samudera” yang tidak bermanfaat bagi siapa pun. Tetapi, kita seharusnya
memiliki pikiran yang kuat bahwa setiap orang akan mendapatkan manfaat
darinya, seperti burung kakak tua kecil dengan setiap teguk air yang berhasrat
memadamkan kebakaran hutan.

Kadang kala, saya pergi membagikan brosur acara
televisi Guru dan juga ‘Cara Hidup Alternatif’. Karena saya
mempunyai anak kecil, saya tidak bisa pergi dengan inisiat
lainnya. Jadi, saya pergi ke luar ketika saya mempunyai waktu
luang. Pada suatu hari yang cerah, saya berjalan sendiri di jalan
untuk memasukkan brosur ke dalam kotak surat di setiap rumah
yang saya jumpai. Melihat tumpukan brosur yang tebal di tangan
saya, saya merasa kecut karena saya belum membagikan banyak.
Setelah mengingat cerita burung kakak tua kecil, saya
melanjutkan perjalanan ke setiap rumah dan kembali merasa
senang untuk meneruskan pembagian. Saya berharap agar orang-
orang dapat mengenal Tuhan dan cara hidup mulia dan saya
sangat yakin ini akan menjadi kenyataan. Saya ingin
membagikan pemikiran ini dengan semua orang dalam tim kerja,
karena hal tersebut telah banyak membantu saya dan membuat
saya maju terus tanpa menyerah.

Setiap teguk air dari burung kakak tua kecil tidak bisa
memadamkan api di hutan, tetapi dengan pengabdiannya dan
bantuan sepenuh hati dari Tuhan, api pun menjadi padam!

Dunia Cerita
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Laporan menurut kriteria dan penilaian Guru

Kuba

Komitmen Welas Asih Sebuah Negara

Oleh Grup Berita Inggris (Asal dalam bahasa Inggris)

Kuba telah lama dikenal dengan flora yang eksotis dan keindahan alam tropis. Baru-baru ini,
komitmen berkesinambungan dari negara ini untuk melakukan pelayanan sosial telah menjadi cerita
di balik kesuksesannya.

Pada tahun 1998, Kuba menyambut kunjungan pertama Paus
Yohannes Paulus II. Ini menunjukkan keterbukaan negara ini terhadap
kepercayaan agama. Sebulan setelah kunjungan Paus, Presiden Fidel
Castro mengumumkan penentangan terhadap praktik aborsi sebagai
bentuk pengontrolan kelahiran. Pada bulan Desember 1998, Castro juga
secara resmi menetapkan kembali Hari Natal sebagai hari libur resmi,
yang berarti, untuk pertama kalinya sejak tahun 1969 rakyat Kuba dapat
kembali merayakan Natal dan melakukan upacara keagamaan secara
terbuka.

Pada tahun 1989, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health
Organization - WHO) mengakui sistem penanganan kesehatan Kuba
sebagai "teladan bagi dunia". Kuba juga dilaporkan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF)
sebagai negara dunia ketiga yang mempunyai tingkat kematian balita paling rendah dan salah satu
negara dengan tingkat imunisasi anak paling tinggi di dunia (96 persen) serta tingkat pendaftaran
masuk sekolah yang tinggi (94 persen). Negara ini memiliki cakupan imunisasi balita paling lengkap
di antara negara berkembang.

Masyarakat yang sehat merupakan prioritas pemerintah, dan ini telah tercermin dalam program
mereka baru-baru ini. Walaupun budaya cerutu sudah ada sejak abad kelima, pada bulan Februari
2005, pemerintah Kuba memberlakukan larangan merokok di restoran-restoran. Ini benar-benar
mengesankan karena industri tembakau dan cerutu menghasilkan pendapatan yang sangat besar
bagi negara tersebut. Peraturan baru itu juga melarang penjualan rokok di toko-toko yang berjarak
kurang dari 100 yard dari sekolah-sekolah dan melarang penjualan rokok kepada anak-anak di bawah
usia 16 tahun.

Presiden Kuba Fidel Castro
dan Paus Yohannes Paulus II
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Sistem pendidikan kelas dunia diberikan gratis
kepada seluruh warga Kuba sampai ke tingkat perguruan
tinggi. Dari usia sekolah dasar, para siswa disekolahkan
dalam semua disiplin ilmu untuk melengkapi mereka
dengan keahlian agar menjadi warga yang produktif
sehingga mereka dapat memberikan kontribusi bagi
perkembangan bangsa. Penekanan pada pendidikan telah
membuahkan hasil, dengan tingkat buta huruf hampir
mendekati nol.

Kuba juga telah melaksanakan prakarsa yang
progresif dan inovatif yang sekarang dijadikan sebagai
contoh bagi negara-negara lain. Di samping pemeliharaan
kesehatan dan pendidikan kelas dunia, sistem pertanian Kuba mengutamakan pengembangan dan
penggunaan sayuran lokal yang dibudidayakan secara organik. Sebagai hasilnya, penduduk Kuba
dapat membeli makanan bergizi dengan harga yang terjangkau, atau mendapatkannya secara gratis
di sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit dan rumah-rumah jompo. Pemerintah Kuba juga membuat
komitmen yang besar terhadap penelitian ilmiah, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi
masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah membeli sebagian pangan dari petani-petani setempat dan mereka
dapat menjual kelebihannya untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian dapat menjamin
kemampuan mereka memperoleh penghasilan. Gambar-gambar yang diterbitkan oleh Organisasi
Pangan dan Pertanian PBB (UN Food and Agriculture Organization - UNFAO) menunjukkan tingkat
kelaparan di Kuba turun dari 8% di tahun 1990 menjadi 3% di tahun 2004. Sistem pertanian Kuba
merupakan model berjalan bagi negara-negara yang ingin mengadopsi pertanian organik, pertanian
non-intensif daripada mengikuti sistem industri pertanian yang berskala besar.

Kuba meningkatkan keterlibatannya dalam memberikan bantuan ke luar negeri, khususnya
dalam bidang kesehatan. Negara ini terkenal dalam mendidik dokter-dokter dan mengirim mereka
ke tempat-tempat yang sangat membutuhkan. Latin American School of Medical Sciences (LASMS)
yang didirikan pada tahun 1999, menyediakan beasiswa kedokteran kepada kaum muda Amerika
Latin dan Karibia. Kuba berkomitmen untuk menyekolahkan setidaknya 500 orang dokter setiap
tahun. Pada tahun 2001, Presiden
Castro menawarkan 500 beasiswa
tambahan setiap tahun untuk menolong
memecahkan persoalan krisis kese-
hatan di banyak komunitas miskin
Afrika-Amerika di Amerika Serikat.
Satu-satunya syarat adalah mahasiswa
yang kembali dari Amerika Serikat
setelah menyelesaikan studi harus
melayani komunitas Afrika-Amerika
yang membutuhkan. Sekarang, lebih

Pertanian Organik Kuba

Anak-anak sekolah Kuba dengan sistem
pendidikan gratis
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dari 12.000 siswa dari seluruh dunia sedang belajar ilmu pengobatan di Kuba tanpa biaya sepeser
pun dan jumlahnya terus meningkat dengan pesat.

Pada tahun 2004, Kuba mengadakan program operasi mata gratis, Operasi Mukjizat, ke Afrika
dan Asia. Tugas yang sangat besar ini adalah yang pertama kalinya di dunia, yang mencakup pelatihan
200.000 profesional di bidang kesehatan selama lebih dari sepuluh tahun dan kemudian mengirimkan
mereka untuk menjaga dan memulihkan penglihatan dari sekitar enam juta orang dari Amerika Latin
dan Karibia. Baru-baru ini, pada bulan Desember 2005, Castro mengirimkan 100 orang petugas
medis ke Botswana, di mana mereka memainkan peranan penting bagi usaha Botswana melawan
HIV/AIDS.

Melalui teladan efektif secara diam-diam, Kuba menunjukkan kepada dunia bahwa melayani
masyarakat merupakan prioritas terbaik dan terpenting bagi sebuah pemerintahan.

 

 

Program operasi mata gratis Kuba, Operasi Mukjizat
yang memulihkan penglihatan jutaan orang.
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Pahlawan Wanita di Negeri
Seribu Satu Malam

Oleh Saudara-inisiat Philippe, Paris, Prancis (Asal dalam bahasa Prancis)

Pada tanggal 13 September Tahun Emas 3 (2006), wakil dari Asosiasi Internasional Maha Guru
Ching Hai memberikan Penghargaan Kasih Sayang (Compassion Award) kepada Hanane Abdelmouttalib
dari Casablanca, Maroko, sebagai penghargaan atas usahanya dalam menolong hewan-hewan tersesat.
Lebih lanjut, kami pergi ke sana untuk membuat film singkat tentang kehidupan kerjanya.

Keluarga Abdelmouttalib mendemonstrasikan persaudaraan kasih dari masyarakat Muslim, di
mana orang asing diterima dengan rasa hormat yang luar biasa. Kami datang untuk memberi penghargaan
kepada seorang ratu welas asih, namun kami mendapat sambutan bagaikan raja.

Orang tua Hanane terbuka terhadap ajaran Guru. Kenyataannya, setelah kedatangan kami,
Abdelmouttalib segera memanggil seorang teknisi untuk menyiapkan sambungan satelit untuk menerima
saluran SMTV.

Jumat malam adalah hari suci bagi umat Muslim dan Abdelmouttalib masuk ke dalam kamarnya
untuk berdoa. Beberapa jam kemudian, dia kembali dengan penuh antusias dan berseru, "Saya telah
bersama Allah. Saya telah melihat Guru kalian di televisi kamar saya. Ajaran Maha Guru Ching Hai sama
seperti yang terdapat dalam Alquran. Ya, ajaran tersebut sama! Selain itu, dalam Alquran disebutkan
beberapa kali bahwa sangatlah penting untuk menghormati binatang." Abdelmouttalib mulai mengajukan

pertanyaan tentang ajaran-ajaran Guru. Dia
mengakhirinya dengan menyatakan, "Saya
juga, saya akan menjadi vegetarian!"

Selama kunjungan kami, kami
mendapatkan kesempatan istimewa untuk
mengikuti Hanane dan mengamati bagai-
mana dia menolong hewan-hewan tersesat
dengan kasih sayang tanpa batas ataupun
pamrih. Kami belajar banyak dari Hanane.
Kasih sayangnya kepada hewan jauh
melampaui apa pun yang dapat kami
bayangkan. Dia memperlakukan sahabat-
sahabat kita yang berkaki empat bagaikan
anak-anaknya sendiri. Dia bahkan menjual
pakaiannya sendiri untuk membeli makanan
bagi mereka.

Tujuan dari film kami adalah untuk
membuat pertunjukan tentang kegiatan
sehari-sehari dari penerima penghargaan
kemanusiaan, yang setiap pagi melintasi
jalan-jalan di lingkungan sekitar dengan
sebuah kantong makanan di satu tangan dan
sebuah botol air di tangan lainnya.
Kemudian, setelah yakin semua binatangKeluarga Hanane menghadiri upacara pemberian penghargaan
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yang dikenalnya sudah memperoleh makanan dan air, dia melanjutkan perjalanannya ke dokter hewan
untuk membantu pekerjaan penting lainnya.

Casablanca dibanjiri oleh kucing dan anjing jalanan yang sangat membutuhkan vaksinasi karena
rabies masih menyebar luas di daerah ini. Dengan bantuan vaksinasi yang disediakan oleh pihak berwenang
dan seorang wakil Departemen Kesehatan, Hanane bergegas ke jalan-jalan dan ke tempat-tempat yang
diketahuinya untuk menemukan binatang yang membutuhkan vaksinasi.

Mengangkat kesadaran tentang pentingnya masalah ini juga merupakan tugas Hanane. Di sebuah
sekolah yang mengizinkannya untuk memakai fasilitas sekolah tersebut untuk membagi pengetahuan,
Hanane mengajari penduduk dari berbagai tempat tentang bagaimana menolong hewan-hewan yang
terluka atau sakit. Dia bekerja tanpa henti, dan ini merupakan komitmen hidupnya.

Untuk tindakan-tindakan mulia ini, Guru Ching Hai menghadiahkan "Penghargaan Kasih Sayang"
kepada Hanane Abdelmoutalib. Plakat penghargaan itu sangat indah, berupa pahatan bundar dari potongan
kristal yang di atasnya menjunjung tumpuan emas yang dihiasi dengan tujuh hati berwarna merah. Hadiah
ini merupakan sebuah karya estetis yang mengagumkan dan merupakan lambang kasih Tuhan. Guru kita
juga menyumbangkan uang sebesar 10.000 dolar AS untuk membantu Hanane dalam pelaksanaan tugasnya
agar dia dapat memberi makan dan merawat hewan-hewan dengan lebih nyaman.

Upacara penyerahan penghargaan dilaksanakan pada tanggal 17 September. Saat-saat itu
merupakan saat yang menyentuh hati. Selama berlangsungnya upacara, kami menghadiahkan orang tua
Hanane dua buah buku: "Aku Datang untuk Membawamu Pulang" dalam bahasa Arab, dan buku bergambar
Guru Ching Hai dalam bahasa Prancis, "Tuhan Mengurus Segalanya". Bapak dan Ibu Abdelmouttalib
menerima hadiah ini dengan penuh kegembiraan dan berterima kasih kepada Guru kita.

Hanane memberi makan kepada binatang-binatang jalanan Menolong kucing yang tertabrak mobil

Sebuah keluarga yang sangat mencintai hewan:

Hanane dan ayahnya Ibu Hanane Ibu Hanane, ketika muda Saudara perempuan
Hanane

Penghargaan Kasih Sayang Dunia
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Sebelum berangkat, kami memberitahu sahabat-sahabat dan pahlawan wanita kami bahwa sesuatu
yang luar biasa telah terjadi di negeri "Seribu Satu Malam" ini.  Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa
segala sesuatu di dunia ini adalah bagian dari-Nya. Bahkan untuk yang paling rendah hati di antara kita,
Tuhan selalu hadir.

Komentar Guru: Saya berterima kasih kepadanya, keluarganya, dan mereka yang berhati
emas lainnya atas kasih mereka terhadap hewan yang tak berdaya.

Ungkapan Penghargaan yang Hangat dan Tulus dari Hanane

(Asal dalam bahasa Prancis)

Ibu dan Para Sahabat yang terkasih,

Di hari-hari yang penuh kegembiraan dan kenangan ini, terimalah salam hangat
dari saya. Saya juga menyampaikan salam kepada Alex dan Philippe yang telah memberikan
banyak bantuan dalam menyukseskan acara pemberian Penghargaan Kasih Sayang Dunia.

Selama lima hari tinggal di rumah bersama Alex dan Phillipe, kami menjadi
vegetarian. Kami akan selalu mengenang mereka. Mengenai rumah, berkat hadiah dari
Maha Guru maka kami dapat memberikan jumlah uang yang cukup kepada pemerintah
Maroko untuk mendapatkannya. Sebagian dari rumah tersebut telah diubah menjadi markas
Asosiasi Hanane.

Tolong sampaikan rasa terima kasih kami yang mendalam kepada Maha Guru atas
kemurahan dan kebaikan-Nya. Saya merasa sangat gembira dapat menerima Penghargaan
Kasih Sayang Dunia, yang merupakan penghargaan bagi kontribusi kami dalam
memperbaiki nasib para sahabat kita, hewan-hewan.

Saya menutup surat ini dengan menyampaikan bahwa kami telah berhasil
menyaksikan saluran Supreme Master Televisi. Sungguh menggembirakan karena kami
sekarang dapat menyaksikan Maha Guru. Kami sering kali menonton ceramah-Nya, dan
kami mendukung ide-Nya yang mulia berkaitan dengan hewan-hewan dan para
tunawisma serta mereka yang kurang gizi.

Tuhan maha agung.

Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada
Maha Guru dan kami juga berterima kasih kepada semua yang
telah membantu Anda dalam upaya Anda. Kiranya Tuhan Yang
Maha Kuasa memberikan kita semua kekuatan dan daya untuk
dapat terus memberi, menyumbang, membangun, dan mengajar.

Hanane

Surat Penghargaan

Penghargaan Kasih Sayang Dunia
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To k o h     P e r i s t i w ad a n     I ndah

Seorang Bintang
Musik Rock

yang Memperjuangkan
Orang-Orang yang
Kurang Beruntung

Oleh Grup Berita Inggris (Asal dalam bahasa Inggris)

Paul David Hewson lahir pada tanggal 10 Mei 1960
di Dublin, Irlandia. Belakangan dia dikenal sebagai Bono
Vox (artinya "suara indah"), dan dia mungkin merupakan
salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah
musik 'rock-and-roll'.

Kelompok penyanyi yang kemudian menjadi U2 itu
dibentuk pada bulan Oktober 1976 dengan Bono sebagai pemimpinnya. Di tahun 1987, U2 naik
menjadi bintang musik yang hebat dan Bono dengan cepat menjadi pusat perhatian media
internasional. Sejak semula, dia selalu tampil hebat di panggung dengan kepandaian alaminya untuk
berinteraksi dengan para penonton. Bakat yang dimilikinya juga digunakan untuk karya-karya peri-
kemanusiaan. Dari pertemuan berprofil tinggi dengan Presiden Amerika Serikat Geoge Bush, hingga
dukungannya secara terbuka kepada penambahan bantuan luar negeri Kanada, sokongannya kepada
bantuan penanggulangan kelaparan di Ethiopia, dan komentarnya yang terang-terangan tentang
percobaan nuklir di Prancis. Bono secara terus-menerus menggunakan status selebritinya untuk
menarik perhatian umum terhadap masalah hak asasi manusia. Orang-orang di seluruh dunia
mengagumi, mengkritik, atau mendoakannya; tetapi kegemarannya adalah berbicara atas nama mereka
yang kurang beruntung tampaknya terus bertumbuh.

Langkah pertama Bono sebagai aktivis sosial dimulai pada tahun 1984 ketika dia bergabung
dengan musisi lainnya dalam proyek 'Band Aid' dan membantu mengumpulkan jutaan dolar untuk
mengurangi kelaparan di Afrika. Tahun berikutnya, dia main di 'Live Aid',
dan di tahun 2005, dia mengorganisir tur 'Live 8'.  Kenyataannya, sejak
tahun 1999 dia telah menjadi semakin terlibat dalam kampanye global
atas nama negara-negara berkembang dan dalam mengurangi keadaan yang
menyedihkan di Afrika. Mungkin kampanye sosial Bono yang paling luas
adalah di Hari Peringatan 2000 dalam proyek yang bertujuan menghapus
utang negara ketiga. Selama kampanye Hari Peringatan 2000, Bono sebagai
duta grup bertemu dengan Paus Yohannes Paulus II, Sekretaris Jenderal
PBB Kofi Annan, dan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan George
W. Bush.

Di bulan Mei 2002, Bono membawa Sekretaris Keuangan Amerika
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To k o h     P e r i s t i w ad a n     I ndah

Serikat Paul O'Neill untuk melakukan perjalanan keliling empat negara di Afrika. Kemudian di
tahun itu, Bono dan beberapa orang lainnya bersama-sama mendirikan DATA (Debts [Utang], AIDS,
dan Trade [Perdagangan] untuk Afrika.), sebuah organisasi yang hendak membangunkan kesadaran
umum akan utang negara Afrika, penularan AIDS yang tak terkendali, dan peraturan perdagangan
yang curang, yang merugikan warga benua yang sudah berada dalam keadaan yang dirugikan. Di
tahun 2005, Bono tidak lagi hanya menjadi seorang pemain tamu, tetapi dia memainkan peran utama
dalam mengorganisir dan mempublisir 'Live 8'. Ini adalah satu seri dari 10 konser keliling dunia
yang diarahkan untuk membangunkan kesadaran umum akan Konferensi Tingkat Tinggi G-8
mendatang, yang akan menganjurkan  para wakil dari delapan negara industri terkemuka di dunia
untuk menghapus utang negara Afrika yang sangat besar, memperbaharui kebijaksanaan perdagangan,
dan memberikan lebih banyak bantuan untuk mengatasi krisis seperti wabah AIDS.

Namun, mungkin langkah yang paling istimewa adalah peluncuran 'EDUN', sebuah usaha
model yang sadar masyarakat, yang didirikan oleh Bono Vox dan istrinya Ali Hewson. Dengan
menggunakan pabrik-pabrik yang berbasis di Afrika, Amerika Selatan, dan India, yang memberi
upah yang wajar kepada para pekerja dan menjalankan etika bisnis yang baik, EDUN berharap
dapat membuat sebuah bisnis teladan yang mendorong pengusaha lainnya untuk menanamkan modal
di negara-negara yang sedang berkembang, dengan demikian membantu negara-negara tersebut dan
rakyat mereka untuk memakmurkan diri mereka sendiri.

Mungkin karena welas asih kemanusiaannya, Bono Vox dicalonkan untuk menerima Hadiah
Nobel Perdamaian di tahun 2003, 2005, dan 2006. Dan karyanya dalam mempromosikan ekonomi
global yang seimbang mungkin merupakan alasan mengapa dia merupakan salah satu dari "100
Orang yang Paling Berpengaruh di Majalah Time", di samping Bill dan Melinda Gates. Tetapi,
sebagaimana dikatakannya, semua usahanya itu adalah untuk menyebarkan satu pesan sederhana
saja, yaitu: untuk berhenti memohon kepada Tuhan untuk memberkahi apa yang ingin kita kerjakan,
tetapi untuk ikut terlibat dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan - karena hal itu sudah terberkahi.

Guru Menceritakan Lelucon

Sangat Penakut!
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, 3 Februari 2003,

Florida, Amerika Serikat (Asal dalam bahasa Inggris) DVD #755

Suatu malam yang bergemuruh, terjadi sebuah badai
hebat. Seorang ibu menyuruh anak laki-lakinya pergi tidur. Baru
saja ia ingin meninggalkan ruangan itu, anak laki-laki itu berkata,
“Ibu, dapatkah ibu tidur denganku di sini malam ini? Saya sangat takut!” Ibunya berkata, ”Maaf,
sayang,” sambil memeluk dan tersenyum. ”Saya tidak dapat tidur di sini. Saya harus tidur di kamar
Ayah.” Anak laki-laki itu merajuk sebentar dan kemudian berkata, “Ia  seorang yang sangat penakut!
Lebih penakut daripada saya!”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Peduli Terhadap Kesejahteraan Binatang
Memungkinkan Semua Makhluk Hidup

Bersama dengan Harmonis
Oleh rekan inisiat di China Daratan (Asal dalam bahasa China)

Beberapa tahun yang lalu di Jepang, saya dan beberapa inisiat yang lain dari Center lokal
mengunjungi Guru di pondok kecil-Nya, dan tanpa diduga-duga, kami mendapatkan izin-Nya. Itulah
pertama kalinya saya dapat tinggal begitu dekat dengan Guru dan merasa sangat bahagia. Akan tetapi,
apa yang Guru bahas untuk waktu yang lama adalah tentang seekor anjing Center yang ditinggalkan
karena berbagai keluhan dari seorang tetangga. Beliau merasa sangat sedih dan berlinangan air mata.
Beliau sangat prihatin akan keadaan anjing itu, dan memberitahu kami tentang arti dari cinta sejati. Itu
terjadi tidak lama setelah saya diinisiasi. Saya bertanya-tanya dalam hati, merupakan hal yang tidak
mudah bagi kami untuk bertemu Guru, dan kami datang dari tempat yang jauh, tetapi semua yang Guru
bicarakan adalah tentang perhatian terhadap seekor anjing. Tentunya, sekarang saya merasa sedih dengan
pikiran-pikiran saya pada saat itu. Saya telah menyadari bahwa manusia dan binatang sepenuhnya adalah
sama dan khususnya Guru kita yang pengasih adalah satu dengan semua makhluk dan merasakan
penderitaan-penderitaan mereka seperti penderitaan diri-Nya.

Memasuki Zaman Keemasan, semakin banyak orang yang mulai peduli terhadap kesejahteraan
dan kondisi kehidupan binatang. Banyak orang yang mulai mengambil langkah untuk mencoba
menciptakan sebuah lingkungan di mana semua makhluk dapat hidup bersama dengan harmonis. Ini
adalah fenomena yang membesarkan hati.

Di Singapura, masyarakat sangat prihatin atas perlakuan manusia terhadap binatang sirkus. Ketika
binatang sirkus bepergian selama tur pertunjukan, mereka dikurung untuk waktu yang lama selama
pengangkutan dan tidak cukup mendapat perawatan yang mendasar. Mereka bahkan mungkin mendapat
perlakuan yang tidak benar oleh pelatih-pelatihnya. Karena itu, untuk keselamatan umum dan kesehatan
binatang, pemerintah Singapura melarang pertunjukan binatang buas dan juga memutuskan untuk tidak
mengizinkan rombongan sirkus masuk ke negara itu. Beberapa negara yang lain, termasuk Finlandia,
Swedia, dan Israel juga membuat peraturan atau perundang-undangan serupa.

Di China Daratan, pemerintah dan masyarakat telah memberi perhatian yang lebih besar kepada
kesejahteraan binatang. Di bulan Mei Tahun Emas 1 (2004), Kota Beijing mengeluarkan rancangan
Peraturan Kesehatan Binatang Beijing (Beijing Animal Hygiene Regulation) di situs resmi. Ini adalah
pertama kalinya kota tersebut membuat sebuah peraturan untuk perlindungan kesejahteraan binatang.
Meskipun sebagian besar isi yang menyangkut kesejahteraan binatang tidak lolos dalam pembuatan
undang-undang terakhir, banyak orang yang memuji pemerintah karena memperhatikan kesejahteraan
binatang, dan hingga sekarang seruan publik untuk memberlakukan undang-undang perlindungan binatang
tidak pernah berhenti.

Di bulan Maret Tahun Emas 2 (2005), sebuah konferensi diselenggarakan oleh Asosiasi Konservasi
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Margasatwa China (China Wildlife Conservation Association) dan Asosiasi Kebun
"Binatang Buas" China (Chinese Wild Animal Zoo Association) di bawah naungan
Badan Kehutanan Negara. Lebih dari dua puluh kebun "binatang buas" lulus dan
menandatangani perjanjian Usaha Nasional untuk Menjamin Kesejahteraan Binatang

di Kebun Binatang Buas. Meskipun usaha tersebut masih perlu dilaksanakan secara
penuh, banyak kebun binatang yang telah mengambil langkah untuk menyejahterakan

binatang-binatang mereka.
Tahun ini, Kebun Binatang Shanghai memberlakukan larangan penuh terhadap

pertunjukan binatang secara komersial dan menyatakan bahwa mereka akan memperluas pameran
ilmiah gratis tentang perlindungan binatang dan pengetahuan tentang binatang. Sementara itu, kebun
binatang ini secara aktif memperbaiki lingkungan hidup binatang serta menyediakan kandang-kandang
binatang ekologis yang meniru lingkungan hutan. Tujuannya adalah membuat kebun binatang menjadi
sebuah taman bagi binatang agar mereka merasa seperti hidup di “rumah” alami mereka. Akhir-akhir ini,
enam puluh persen kandang-kandang di Kebun Binatang Shanghai telah dirancang ulang menjadi gaya
ekologis, memiliki air, rumput liar, pepohonan, dan bebatuan.

Kita dapat melihat dari perubahan-perubahan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Semua
berkat pengangkatan rohani umat manusia sehingga kasih kita semakin bertambah luas dan lebih
menyerupai cinta kasih ideal dan perlindungan kepada semua makhluk.

Referensi:
http://news.bbc.co.uk/chinese/simp/hi/newsid_1090000/newsid_1092300/1092357.stm
http://www.cwca.org.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=50
http://news.sina.com.cn/c/2005-12-29/20027852384s.shtml
http://www.sh.xinhuanet.com/2006-09/30/content_8177056.htm
http://www.sh.xinhuanet.com/2006-09/30/content_8174169.htm

Berita-Berita Positif untuk Dunia yang Lebih Baik
Oleh Tim Pertunjukan, Los Angeles, California, Amerika Serikat (Asal dalam bahasa Inggris)

Pada tanggal 5 Oktober Tahun Emas 3 (2006), Presiden Rusia Vladimir Putin menetapkan larangan
judi di seluruh Rusia dengan merancang hukum revolusioner. Ia berniat untuk menutup industri perjudian
di seluruh negara. Sebagai tambahan, ia ingin membatasi perjudian, dengan hanya memperbolehkan
perjudian di empat daerah utama yang sekarang dikenal sebagai “Las Vegas Rusia” dan beberapa lokasi
regional yang disetujui. Berdasarkan proposal yang luar biasa ini, penyelenggara taruhan, kasino elektronik,

Presiden Vladimir Putin Mengusulkan Larangan
Judi di Seluruh Rusia

RUSIA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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dan perjudian Internet hanya akan diizinkan di empat daerah
terpencil yang telah disetujui – dua di Rusia Tengah, satu di
Serbia, dan satu di Rusia Timur Jauh. Perundang-undangan
seperti itu kemungkinan akan membantu menghambat
kebiasaan berjudi yang semakin meluas di masyarakat. Sebuah
hal yang baik sekali bagi Rusia!

Referensi:
http://www.kommersant.com/page.asp?id=710326

Presiden Rusia Vladimir Putin

Inisiatif Baru Untuk Memperbaiki Polusi DuniaUNI EROPA
Sebagai solusi terhadap masalah polusi di kota-kota di Eropa, baru-baru ini

parlemen Eropa merekomendasikan serangkaian inisiatif positif yang akan secara
langsung berpengaruh terhadap perbaikan tata kota. Hal-hal yang menjadi kunci
perhatian adalah transportasi umum, perbaikan pipa saluran air yang tua, pengurangan
polusi udara dan suara, penambahan ruang
hijau, dan penyediaan jalur sepeda yang
sekarang akan didukung secara langsung
melalui perencanaan ekonomi tingkat lokal

di seluruh kota di Eropa. Harapannya adalah untuk memperbaiki
kualitas hidup seluruh penduduk dengan memperbaiki lingkungan
melalui sasaran-sasaran energi yang efisien dan perencanaan kota
yang positif. Penerapan inisiatif-inisiatif ini akan memengaruhi
konservasi lingkungan secara lokal maupun global. Di Eropa,
segala hal semakin membaik setiap harinya!

Skanska, sebuah Perusahaan yang Ramah
Lingkungan

REPUBLIK CEKO
dan SLOVAKIA

Skanska adalah salah satu perusahaan konstruksi terdepan di
dunia, dengan banyak cabang di berbagai negara. Skanska, Republik
Ceko, telah dianugerahi penghargaan bergengsi Via Bona atas kerja sama
yang baik dengan organisasi lingkungan hidup Yayasan Partnerstvi yang
sedang menjalankan program “Pohon Kehidupan”. Tujuan dari program
ini adalah untuk menanam pohon-pohon baru secara berkelanjutan.
Program pendidikan lingkungan hidup yang dirancang sesuai dengan
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kebutuhan pegawai-pegawai Skanska di Republik Ceko dan Slovakia merupakan
proyek positif lainnya yang didukung oleh Skanska.

Referensi:
http://www.infrasite.nl/news/news_article.php?ID_nieuwsberichten=5331&language=en

Pembaharuan Hukum Kesejahteraan
Binatang Skotlandia

SKOTLANDIA

Perundang-undangan baru di Skotlandia telah berpengaruh besar bagi perbaikan dan pengaturan
kesejahteraan binatang di sana. Salah satu kebijaksanaan yang menunjukkan perbaikan-perbaikan positif
adalah badan penegak hukum tidak perlu menunggu bukti-bukti binatang menderita sebelum mereka
dapat secara aktif mengambil tindakan dan merawat binatang. Perundang-undangan baru juga mewajibkan
setiap orang yang bertanggung jawab atas binatang untuk memberikan perawatan. Orang yang dinyatakan
bersalah atas penyiksaan binatang, akan menerima hukuman hingga 12 bulan penjara dan denda sebesar
20.000 poundsterling. Memperluas kasih sayang terhadap binatang melalui hukum semakin nyata di
seluruh dunia.

Referensi:
http://www.advocatesforanimals.org/

Secercah Harapan Nyata Dibawakan ke Nepal melalui
Program Transmigrasi Amerika Serikat

AMERIKA
SERIKAT

Dalam usaha meringankan keadaan pengungsi di Nepal Timur,
pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini menawarkan program
transmigrasi bagi 60.000 pengungsi Bhutan yang telah hidup di dalam
perkemahan pengungsi selama lebih dari 16 tahun. Kanada dan Australia
juga menawarkan dukungan mereka dan berharap dapat menyediakan
solusi nyata untuk membantu para pengungsi dalam membangun
kembali kehidupan mereka serta memberi mereka sebuah kesempatan
untuk mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Di seluruh Asia dan Timur
Dekat, USAID ♥♥♥♥♥♥ adalah organisasi Amerika yang berjuang
untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dengan memfasilitasi
program-program yang mendorong perdamaian dunia dalam jangka

panjang. Di Nepal, USAID bekerja sama dengan pemerintah dalam lima area: Kesehatan dan Keluarga
Berencana, Demokrasi dan Pemerintahan, Mempromosikan Perdamaian, Memperbaiki Pertanian dan

Anak-anak keturunan warga
Bhutan yang lahir di perkemahan

pengungsi di Nepal dan kehilangan
kewarganegaraan mereka.
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Sumber Daya Alam, serta Memaksimalkan Penggunaan
Tenaga Air.

Referensi:
http://www.usaid.gov/locations/asia_near_east/about.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/news/opendoc.htm?tbl=

NEWS&id=45262b462
http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=55880&SelectRegion=Asia
http://pdmin.coedmha.org/apdr/index.cfm?action=process3&Sub_ID=

149&news=20823
Para pengungsi asal Bhutan.

Pemenang Nobel Perdamaian Asal
Bangladesh Akan Menggunakan Hadiahnya

untuk Menolong Orang Miskin

BANGLADESH

Bapak Muhammad Yunus, pemenang Penghargaan Nobel
Perdamaian 2006 dari Bangladesh akan menggunakan pendapatan dari
hadiah Nobel sebesar 10 juta kronor Swedia (1,4 juta dolar AS) untuk usaha-
usaha kemanusiaan lebih lanjut. Dengan penuh inspirasi dia mengatakan
kepada wartawan: “Saya sangat, sangat bahagia, ini benar-benar sebuah
berita baik bagi seluruh negara.” Dengan harapan untuk menyebarkan
perdamaian melalui pengentasan kemiskinan, dia mengumumkan bahwa
dirinya berencana akan mendirikan sebuah perusahaan yang akan
memproduksi makanan murah yang bergizi tinggi bagi orang miskin; serta
sisa uang hadiah ini akan digunakan untuk mendirikan sebuah rumah sakit
mata bagi orang miskin di Bangladesh.

Kami dengan tulus ingin mengucapkan “Selamat” kepada Bapak
Yunus dan mengekspresikan penghargaan kami atas komitmennya yang terus-menerus terhadap
perdamaian dan menginspirasikan orang lain untuk mengikuti teladannya yang mulia.

Referensi:
http://edition.cnn.com/2006/WORLD/europe/10/13/nobel.peace.winner.ap/index.html

Bapak Muhammad Yunus

Melarang Penggunaan Kantong Plastik dan
Mendorong Pemakaian Kantong Ramah Lingkungan

SELURUH
DUNIA
Secara aktif mendukung praktik daur ulang dan pemberlakuan pajak terhadap kantong plastik di

beberapa negara terus membantu memperindah lingkungan di seluruh dunia dan menyelamatkan kehidupan



Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No 176 35

teman-teman kita di laut seperti ikan paus, singa laut,
kura-kura, dan binatang laut lainnya. Kantong-kantong
yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali
adalah alternatif yang bagus. Beberapa negara yang telah

melarang penggunaan
kantong plastik atau

memperkenalkan program
untuk mengurangi penggunaan

kantong plastik sambil mengum-
pulkan dana untuk mempromosikan

solusi-solusi dalam menjaga lingkungan
hidup termasuk: Australia, Bangladesh,
Irlandia, Italia, India, Afrika Selatan, dan
Formosa.

Referensi:
http://seattlepi.nwsource.com/national/182949_bags21.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2205419.stm

Kantong-kantong yang dapat
terurai secara alami

Guru Menceritakan Lelucon

Sebuah KesamaanSebuah KesamaanSebuah KesamaanSebuah KesamaanSebuah Kesamaan
yang Menakjubkanyang Menakjubkanyang Menakjubkanyang Menakjubkanyang Menakjubkan

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, 3 Februari 2003, Florida, Amerika Serikat
(Asal dalam bahasa Inggris) DVD #755

Seorang ibu muda minta bantuan seorang teman untuk membawa anak kembarnya ke dokter.
Tapi tempat tunggu di sana ramai sekali sehingga mereka harus duduk berseberangan dengan
masing-masing membopong seorang anak. Kemudian orang lain yang masuk ke ruang tunggu itu
berkata, “Oh, lihatlah betapa miripnya kedua anak itu! Menakjubkan!” Dan temannya berkata ,”Ya,
mereka sudah seharusnya mirip; mereka dari ayah yang sama!”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Guru Berkata

Percakapan Antara Guru dan Rekan-Rekan Sepelatihan
yang Dapat Berkomunikasi dengan Hewan

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Florida, Amerika Serikat, 25 Desember 2001
(Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #730

Setelah berkemah di sungai sedemikian lama, kami memperoleh sebuah kamar yang
disewakan. Tetapi, rumah itu penuh dengan ular berbelang hitam dan putih. Mereka semuanya
memenuhi kamar saya, datang dan bernyanyi bagi saya, dan sebagainya. Kadang-kadang, staf
saya tidak berhati-hati dan bahkan melukai mereka, dan ular itu kemudian datang mengeluh kepada
saya. Maka, saya menyuruh staf saya untuk tidak menggunakan sikat saat mengeluarkan mereka,
karena mungkin saja dapat melukai mata mereka atau bagian tubuh lainnya. Mereka mengira bahwa
saya berwelas asih terhadap hewan ini, tetapi sebenarnya karena saya tahu. Staf saya mengira bila
mereka tidak membunuh, maka sudah cukup baik, sudah welas asih. Tetapi kalian harus meng-
gunakan kantong dan meletakkan kantong itu di dekat mereka agar mereka dapat merayap masuk,
dan kemudian melepaskan mereka di semak-semak.

Dunia Satwa
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Ular-ular itu tetap berdatangan, tetapi tidak pernah menggigit kami. Ular-ular itu adalah ular
belang hitam putih yang beracun. Seluruh keluarga ular itu ada di sana: besar dan kecil, mereka
semua datang bernyanyi dengan mulut terbuka. Mereka tidak dapat bernyanyi keras, tetapi mereka
bernyanyi keras dalam batin. Saya dapat mendengarnya. (Guru menunjuk pada mata kebijaksanaan).
Mereka membuka mulut mereka di samping bantal duduk saya, berbicara, menyanyi, dan menari.
Terutama yang bayi, mereka suka berada di sekitar saya. Maka, saya menyuruh staf saya agar
lebih berhati-hati saat berjalan karena mereka dapat saja menginjak ular-ular itu. Pada saat itu,
kebetulan saja lantai dari rumah sewaan itu terbuat dari semacam marmer yang juga berwarna
hitam dan putih, sangat mirip dengan warna ular-ular itu. Jadi, keduanya bercampur dengan sangat
sempurna. Saya kira itulah sebabnya ular-ular itu suka pergi ke sana: mereka merasa aman, rumah
itu bagaikan seekor ular belang hitam putih yang besar, sebesar seluruh rumah.

Mereka berkeliaran di mana-mana, menyanyi, dan tertawa. Mereka demikian lucu! Dan pada
suatu ketika, salah satu siswa penetap tidak berhati-hati; dia tidur di atas ular-ular itu. Tetapi, mereka
tidak menggigitnya. Ular-ular yang malang, mereka tidak berani menggigitnya. Maka, setelah itu,
saya berkata, “Bila engkau tidak berhati-hati, saya akan membuatmu berdiri untuk selama-lamanya;
tidak berbaring, dan tidak duduk!” Dia agak gemuk dan baru saja menjadi siswa penetap. Dia hanya
tidur saja, dan tidur tepat di atas ular. Ular yang malang! Mereka tidak berani untuk melanggar sila,
tetapi siswa penetap itulah yang melanggar sila. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi
tentunya, ularnya juga mati secara tidak sengaja. Kasihan! Maka, kita harus minta maaf, berjalan
dengan hati-hati, dan seperti itulah.

Praktisi 1: Di biara tempat saya tinggal dahulu, kami memiliki 5 acre (2,323 hektar) tanah
yang berpagar, dan sapi-sapi akan membantu memakan rumput. Bila saya memanjat melewati
pagar, mereka akan mengejar saya dan saya sangat ketakutan. Tetapi, pada suatu hari, saya
memutuskan untuk tidak takut lagi. Dan seekor sapi  yang telah menjadi sahabat saya, dia datang
mendekati saya di suatu pagi, dan menyampaikan bahwa keluarga yang memeliharanya akan
menyembelihnya untuk mengambil dagingnya.

G: Dapatkah kalian mempercayai itu? Mereka bahkan mengetahui sebelumnya, dan orang
mengira mereka tidak mengetahui apa pun dan mengonsumsi semua daging itu, kasihan..

P1: Saat mereka menyembelih sapi itu, seluruh tubuhnya terkontaminasi dengan sesuatu
sehingga keluarga tersebut tidak dapat mengonsumsi dagingnya. Dia tidak bersedia untuk dimakan.
Maka, mereka mengembalikan semuanya, kemudian menguburkan jasadnya, dan tidak satu pun
dari bagian tubuhnya yang dimakan.

G: Mengapa dia tidak mau dimakan?
P1: Dia tidak mau dimakan oleh manusia; itu saja. Saya tidak dapat

menjelaskannya.

G: Tiada satu pun dari mereka yang sungguh-sungguh bersedia untuk
dimakan secara demikian. Mereka tidak keberatan memberi kalian susu, dan saat
mereka mati, kalian dapat menggunakan jasadnya untuk apa pun, tetapi mereka
tidak suka dipaksa, disembelih, dan dimakan seperti itu. Tanyalah kepada hewan
mana pun, maka mereka akan berkata, “Tidak.” Itu bukanlah cara yang alami
bahwa mereka harus lahir untuk diperlakukan seperti itu. Tentu saja bila kalian
lapar, bila kalian tidak memiliki apa pun untuk dimakan, dan kalian meminta
izin mereka, mereka akan mengorbankan hidup mereka bagi kalian. Mereka
semua akan melakukan itu. Tetapi, bila kalian hanya makan karena kerakusan,
itu sangat buruk. Bahkan tanaman juga akan mengeluh bila kalian hanya
makan karena alasan demikian.

Maka, hormatilah semua kehidupan. Sebelum kalian makan, maka
berdoa dan persembahkanlah makanan itu kepada Tuhan. Itulah hal yang
tepat untuk dilakukan. Dan berterimakasihlah kepada mereka. Bersyukurlah
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kepada Tuhan karena menciptakan mereka, dan berterimakasihlah kepada mereka karena telah
mengorbankan hidup mereka demi kalian. Tetapi, tanaman adalah pihak yang paling sedikit dirugikan
karena mereka tidak terlalu banyak bergerak, dan kebanyakan dari mereka memiliki kesadaran
yang sangat kecil. Mereka masih berkembang. Tetapi tentunya, bila kalian memakannya tanpa sikap
hormat, mereka menggerutu.

Maka, sangatlah bagus jika kalian datang dan berbicara seperti ini; sehingga orang akan
lebih menyadari perasaan para hewan. Mereka adalah makhluk yang agung, kalian dapat belajar
banyak dari mereka. Contohnya, bila kalian menanyakan seekor anjing Maltese, maka dia akan
mengatakan kepada kalian bahwa kasih adalah hal yang terbaik. Maltese sangat penuh kasih.
Mereka menyebutnya “anjing sejuta ciuman”. Dia selalu mengasihi kalian dan menciumi kalian di
mana-mana, sepanjang waktu. Mereka sangat disayangi di Eropa, berasal dari Pulau Malta, bagian
dari Spanyol. Itulah mengapa mereka disebut Maltese.

Mereka akan mengatakan kepada kalian bahwa kasih adalah hal yang terbaik, dan rasa
takut adalah hal terbaik yang kedua. Saat kalian takut, kalian akan berusaha mempelajari sesuatu,
dan kalian memiliki lebih banyak pengetahuan. Tetapi, jika kalian memiliki kasih, kalian tahu begitu
saja. Kalian tidak perlu belajar. Bila kalian memiliki kasih, kalian tahu begitu saja, dan segalanya
mudah. Maka, Maltese telah mengatakan bahwa bila kalian memiliki rasa takut, kalian belajar, dan
bila kalian memiliki kasih, kalian tahu. Sangat bagus. Maka saya merasa kasihan kepada banyak
orang yang hanya mengunyah, memakan, dan mengganggu atau memotong para makhluk agung
ini.

P2: Saya menyadari bahwa saya dapat berbicara dengan hewan, setidak-tidaknya dengan
semut, ketika saya baru saja diinisiasi. Saya tinggal di apartemen dan ada banyak sekali semut
yang mengunjungi dapur saya. Maka, saya segera melaporkannya kepada pengelola apartemen
yang berkata, “Baiklah, saya akan mengurusnya.” Tetapi, saya mendapat ilham dan berpikir, “Saya
kira saya seharusnya mencoba, jika saya dapat berbicara dengan para semut ini, sehingga mereka
tidak perlu dibasmi dengan racun.”

Maka. saya mulai berbicara secara lisan dengan mereka dan berkata, “Sekarang saatnya
bagi kalian untuk kembali; terima kasih karena telah berkunjung kemari, tetapi kalian dapat kembali
pada jalan yang sama yang kalian gunakan untuk datang.” Dan itu saja. Dua jam kemudian, saya
kembali dan melihat ke dalam dapur, hanya tinggal separuhnya. Dan sekitar enam jam kemudian,
mereka telah pergi semua.

Maka, pada hari berikutnya, saat pengelola apartemen mengetuk pintu dengan membawa
semprotan besar, dia berkata, “OK, saya siap menyingkirkan semut-semut Anda,” saya katakan,
“Sudah beres, saya telah mengurusnya.” Dia berkata, “Apa yang telah Anda lakukan?” Saya berkata,
“Saya berbicara dengan mereka.” Dia berkata, “Dasar vegetarian!” Beberapa hari yang lalu, dia
telah tahu bahwa saya adalah vegetarian. (Guru: Maka, dia tahu itu.)

Kisah yang terakhir adalah dengan ibu saya. Suatu siang dia menemukan banyak semut
dalam ruang keluarga. Maka, saya melihatnya datang dengan pemukul lalat yang besar dan

semprotan. Saya kemudian berkata, “Tunggu, Bu! Biarkan saya yang
mengurusnya.” Dia berkata, “Apa yang akan engkau lakukan?” Saya agak

enggan mengatakan kepadanya.

G: Ya, sulit.
P2: Saya katakan, “Saya akan berbicara dengan mereka.”

Dia memandangi saya dengan aneh, dan dia pergi ke atas.
Maka, saya berbicara dengan para semut dengan cara yang
sama. Saya berkata, “Saya mohon, kembalilah ke rumah
kalian, dan terima kasih karena telah datang ke sini. Kalian

telah cukup lama bersama kami; selamat jalan.”
Setelah saya melakukan ini, saya pergi tidur. Saat saya

turun ke lantai bawah di tengah malam, mereka semuanya telah
pergi. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Saya
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khawatir, karena ibu saya mungkin telah mengusir mereka. Maka, keesokan paginya saya bertanya
kepadanya, “Apa yang telah Ibu lakukan pada semut-semut itu?” Dia berkata, “Saya tidak tahu.
Saya tidak melakukan apa pun pada mereka.” Saya berkata, “Oh, Tuhan! Mereka sungguh-sungguh
mendengarkan saya.”

G: Itu bagus.
P2:  Maka, sejak itu saya tahu bahwa saya dapat berbicara dengan mereka.

G:Tentu saja kalian dapat berbicara, tetapi masalahnya, apakah mereka menjawab. Kalian
paham maksud saya? Bisakah kalian mendengar mereka; karena kita semua dapat berbicara kepada
mereka, tetapi kita tidak dapat mendengar mereka. Itu adalah suatu bakat istimewa.

P2:  Saya dapat mendengar burung beo yang sedang berkunjung ke rumah makan vegetarian
di San Jose. (Guru: Oh?) Kita memiliki seekor burung yang berkunjung setiap hari ke sana. Dan
semua orang berhenti sejenak untuk melihat burung beo ini, karena dia cantik dan banyak berbicara.
Dia mengucapkan segala macam kata. Suatu hari, saat tiada seorang pun yang memperhatikan,
dan semua orang demikian ribut, dia mulai berteriak seperti sedang berbicara dengan seseorang,
tetapi tak ada orang yang memperhatikannya. Maka, saya mulai berbicara dengannya dari jauh.
Kami bercakap-cakap. Saya tidak menyadari bahwa saya memahami apa yang sedang dia katakan
karena suaranya tidak dapat didengar oleh orang lain, tetapi saya dapat mendengar kata-katanya
dengan tepat.

G: Dalam bahasa Inggris?
(P2: Dalam bahasa Inggris.)

G: Oh, bukan secara batin, tetapi lisan.
P2:  Secara lisan juga, pada saat yang sama.

G: (Berbicara kepada inisiat lain) Jadi, Anda
berbicara dengan anjing Anda? Apa yang dia katakan
kepada Anda?

P3: Kebanyakan, dia dapat membaca pikiran
saya dengan tepat. Selain itu, saya dapat menerima
pesan darinya juga. Dia berumur 13 tahun. Suatu hari,
saya berbicara dengan suami saya, dan berkata, “Dia
terlalu tua. Mungkin saya tidak menginginkannya lagi;
mungkin kita akan memberikannya kepada orang lain.” Setelah itu, dia berkata dalam batin, “Tolong,
mohon jangan berikan aku kepada orang lain.” Dia akan selalu berbicara seperti itu pada pikiran
saya, selalu mengatakan “Mohon, mohon, mohon.” Maka, suatu hari saya berkata, “OK, OK: Saya
akan memeliharamu seumur hidupmu.” Setelah itu, dia sangat bahagia.

Dia juga menjaga saya. Suatu kali, saat kaki saya patah, dia tetap duduk dekat ruang tidur
saya, mengawasi saya sepanjang hari. Ya, anjing ini sangat, sangat cerdas. (Guru: Ya, ya.) Dia
sangat peka, dengan mata yang mirip mata manusia.

G: Anda pelihara dia, OK! Jangan berikan kepada orang lain.
P3:Ya, saya akan memeliharanya.

G: Anda telah berjanji. Anjing suka untuk tetap tinggal bersama pemiliknya sepanjang waktu
sampai mereka meninggal, tetapi banyak anjing tidak memiliki kesempatan itu. Mereka berkata
bahwa setiap empat detik, seekor anjing dibunuh di Amerika, dibunuh karena tidak diinginkan lagi
oleh pemiliknya. Di Amerika saja, setiap empat detik seekor anjing mati. Mengerikan!

Ini bukanlah membicarakan tentang bencana atau kecelakaan. Mereka telah dibunuh dalam
tempat penampungan. Setiap empat detik, saat saya berbicara dengan kalian sekarang, ratusan
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ekor anjing telah mati dengan cara yang sangat menyedihkan.
Maka, bila kalian harus ‘menidurkan’ anjing kalian untuk selamanya karena alasan apa pun,

karena dia sakit, misalnya, atau terlalu tua, maka kalian dapat berbicara dengannya. Katakan
kepadanya apa yang sedang terjadi. Katakan kepadanya bahwa dokter berpikir hal ini lebih baik
baginya. Katakan kepadanya bahwa ini adalah saatnya untuk pergi. Peganglah dia; rangkullah dia.
Temanilah dia melewati proses tersebut. Jangan hanya menempatkannya di klinik dan membiarkan
mereka melakukan itu. Dia mengerti bahwa dia harus pergi, tetapi dia membutuhkan kasih untuk
menyertainya pergi. Dia tidak keberatan untuk pergi, tetapi dia membutuhkan kalian untuk
mengasihinya, dan mengatakan kepadanya bahwa kalian tetap mengasihinya; hanya saja, dia harus
pergi. Kemudian kuburlah dia, bersikap manislah kepadanya.

P3: Walaupun dia tidak suka mandi, sekarang karena dia sakit, saya memandikannya, dan
dia menurut. Dia membiarkan saya memandikannya, dan dia mengerti.

P3: Ya, seperti anak-anak saya saja, dia mengerti. Dia anjing yang sangat cerdas.

G: Semua anjing sangatlah cerdas, percayalah. Saat kalian mengasihi mereka, maka akan
ada tanggapan, selalu. Kadang kala kalian dapat berbicara kepada hewan. Kalian tidak dapat selalu
mengatakan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, tentunya. Tetapi, setidak-tidaknya
dia tahu bahwa kalian peduli. Sekalipun kalian tidak dapat berkomunikasi lisan, sekalipun kalian
tidak dapat mendengar tanggapannya; usahakanlah untuk berbicara dengannya dalam bahasa
Inggris (catatan: karena Guru berbicara dengan siswa yang berbahasa Inggris). Dan saat kalian
berbicara, dia memahaminya, karena kalian membentuk suatu gambaran dalam pikiran kalian tentang
apa yang sedang kalian bicarakan. Terdapat hubungan antara apa yang kalian sedang katakan dan
apa yang sedang kalian pikirkan, kalian paham.

Sebagai contoh, bila saya ingin meminta tolong pada seorang saudara untuk “membawa
saya secangkir air”, maka dalam pikiran saya ada secangkir air, dan itulah yang dia pahami. Hanya
saja, bila kita tidak memiliki bakat khusus itu, kita tidak dapat memahami apa yang dia katakan
kepada kita, setidaknya tidak demikian jelas. Kita dapat memiliki perasaan dan intuisi. Tetapi, itu hal
yang berbeda dengan saudari yang ini; dia sungguh-sungguh dapat berbicara dengan hewan bila
dia mau.

Mutiara Kebijaksanaan

Hewan adalah Sahabat Kita

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Universitas Harvard,
Amerika Serikat, 24 Februari 1991

(Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #155

Jika kita benar-benar ingin menjalani hidup sesuai
dengan ajaran ‘Cintailah sesamamu”, maka sesama kita itu
seharusnya termasuk para hewan, sahabat kita. Apalagi  mereka
tidak menyakiti kita. Mereka hanya memperindah kehidupan
kita; mereka penuh kasih, dan mereka membuat kehidupan kita
lebih semarak, berwarna, dan menarik. Kita seharusnya
melindungi, menjaga, menyayangi, dan menikmati kehadiran
mereka. Tuhan telah membuatnya sangat jelas; Ia berkata, “Aku
menciptakan semua hewan untuk menjadi sahabatmu dan
membantumu.”

Guru Berkata
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Bumi dapat menjadi sebuah dunia yang
sanga t  menak jubkan ;  in i  t e rgan tung
apakah kita mengikuti  rencana Tuhan.

Singa Vegetarian –
‘Tyke Kecil’ Membawa Kita ke Kerajaan yang Damai

Oleh Grup Berita San Jose (Asal dalam bahasa Inggris)

Tyke Kecil adalah singa yang diselamatkan ketika baru lahir dari induknya. Sang induk diambil
dari habitatnya dan ditempatkan di sebuah kebun binatang. Mungkin ia marah karena dikandangi dan
dijauhkan dari alam yang indah, maka induk singa itu membunuh anak-anaknya ketika baru dilahirkan.
Untungnya, Tyke Kecil yang baru lahir dapat diselamatkan oleh George dan Margaret Westbeau, sepasang
suami istri pencinta binatang. Ia kemudian dibawa ke perkebunan mereka, Hidden Valley Ranch (Peternakan
Lembah Tersembunyi). Di sana Tyke Kecil digabungkan dengan binatang-binatang
lain termasuk kuda, lembu, ayam, burung merak, anak kucing, dan anjing. Hidden
Valley Ranch terletak dekat Green River di negara bagian Washington, dan dikelola
oleh George serta Margaret Westbeau. Tempat itu didirikan sekitar tahun 1957.
Penghuni Hidden Valley di antaranya anak singa, anak domba, anjing, kucing,
ayam, dan kijang. Mereka hidup berdampingan satu sama lainnya. Teman
kesayangan dan teman dekat Tyke Kecil adalah Becky, seekor anak domba. Sebuah
foto yang menggambarkan Tyke Kecil dan Becky yang sedang berbaring
bersamaan telah memberikan inpirasi kepada orang lain untuk melihat dunia
dengan cara yang baru.

Tyke Kecil menolak semua daging binatang sejak ia lahir. Makanan khusus
bagi singa vegetarian ini terdiri dari bebagai macam biji-bijian – dipilih untuk
protein, kalsium, lemak, dan seratnya. Margaret selalu memasak makanan untuk
beberapa hari di muka. Pada saat sarapan, dua genggam biji-bijian yang sudah dimasak bersama dengan
satu setengah galon susu diberikan kepada Tyke Kecil dengan seporsi makanan lezat. Boneka karet
kegemarannya harus selalu ada di sampingnya! Tyke Kecil menolak untuk mengunyah tulang apa pun.
Karena itu, untuk menguatkan gigi dan gusinya, perawatnya harus memberi aroma pada sepatu bot karet
agar ia mau mengunyahnya.

Menurut pengamatan George terhadap singa betina itu, “Untuk mengisi perutnya, ia harus
menghabiskan waktu satu jam untuk memakan rumput tinggi yang segar di lapangan.” Dia menerima
dan memberi makanan kepada Little Tyke sebagai seekor binatang vegetarian setelah dia membaca ayat
Kejadian 1:30: “Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang

Tyke Kecil dan Becky
berteman akrab
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merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan
menjadi makanannya: dan jadilah demikian.” Ayat lain di Yesaya 11:7 dan
65:25  juga menguatkan nubuat ini, “Lembu dan beruang akan bersama-
sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedangkan
singa akan makan jerami seperti lembu." Sayang sekali, ketika
menghabiskan waktunya selama tiga minggu di Hollywood untuk sebuah
pertunjukan, Tyke Kecil terkena radang paru-paru yang disebabkan oleh
virus. Penyakit itu mengambil nyawanya beberapa minggu kemudian pada
usia 9 tahun. Kehidupannya telah berakhir, tetapi semangatnya tetap hidup. Tyke Kecil mencerminkan
kasih sayang dan perhatian yang ia berikan sejak hari pertama dalam kehidupannya.

Berikut ini adalah kutipan dari Alkitab tentang kerajaan yang damai dan harmonis antara makhluk
hidup: Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing.  Anak
lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya.
(Yesaya 11:6)

Ini menunjukkan bahwa manusia bertanggung jawab terhadap alam dan memainkan peran khusus
dalam rencana Tuhan untuk dunia.

Yahudi, Kristen, dan Muslim – semua agama yang bersumber dari Abraham – mewariskan ajaran
keteladanan melalui buku sucinya mengenai diet Taman Firdaus yang berdasarkan kasih dan hormat bagi
seluruh makhluk hidup (lihat Kejadian 1:29, 9:2-4, Yesaya 11:6-9 ). Tuhan menciptakan binatang untuk
menemani manusia. Cerita mengenai Tyke Kecil dapat menyadarkan manusia bahwa kerajaan yang
damai itu benar-benar ada. Hubungan kita dengan binatang seharusnya mulia, terpelihara dengan ketulusan
hati, keseimbangan, dan keindahan dari masyarakat menurut kodratnya. 'Cara Hidup Altenatif' Guru
dapat membawa dunia ini untuk merangkul semua makhluk hidup dan mengembangkan sifat dasar kita
yang welas asih, damai, adil, dan cinta kebaikan.

Referensi:
http://www.vegetarismus.ch/vegepet/tyke.htm

Tyke Kecil memalingkan
mukanya dan menolak daging
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Evolusi Positif Vegetarisme di Amerika
W a w a n c a r a  d e n g a n

Presiden Perkumpulan Vegetarian San Fransisco
Oleh Saudari Veggie Love, San Fransisco, Amerika Serikat (Asal dalam bahasa Inggris)

Catatan pertama mengenai peristiwa gerakan vegetarian
di Amerika Serikat adalah pada sebuah konferensi yang diadakan
di Kota New York pada bulan Mei 1850 dengan didirikannya
American Vegetarian Society (Perkumpulan Vegetarian Amerika).
(1) Sekarang ada banyak kota di Amerika Serikat yang sudah
memiliki perkumpulan vegetariannya sendiri, demikian juga
dengan San Fransisco. Dixie Mahy, seorang guru pensiunan muda
berusia 72 tahun yang masih penuh semangat, merayakan tahun
ke-37 dirinya menjabat sebagai Presiden San Francisco Vegetarian

Society (SFVS - Perkumpulan Vegetarian San Fransisco), dan dengan penuh kasih menyediakan waktunya
bagi kami untuk wawancara berikut ini.

Pewawancara: Apakah SFVS hampir mencapai tujuannya dalam mempromosikan pendidikan tentang
diet vegetarian?
Dixie: Kami masih harus melewati jalan yang panjang, tetapi kami sudah membuat kemajuan yang luar
biasa, mungkin lebih besar dari yang pernah kami harapkan. Visi saya, tentu saja, untuk membuat seluruh
dunia menjadi vegetarian. Semua kekurangannya bukanlah seperti yang saya kehendaki. Tetapi, kami
telah membuat kemajuan. Kata “vegan” sudah diketahui oleh banyak orang.

Pewawancara: Itu adalah cita-cita yang besar untuk membawa dunia menjadi vegetarian
Dixie: SFVS dimulai pada tahun 1968. Saya sudah menjadi vegetarian, tetapi saya tidak tahu ada sebuah
kelompok vegetarian yang telah dibentuk. Ketika saya bergabung, anggotanya hanya ada 30 orang.

Pewawancara: Apakah ada suatu peristiwa yang membuat Anda menjadi seorang vegetarian.
Dixie: Saya dilahirkan di Utah dan pada saat itu usia saya baru lima tahun. Ketika ayah membawa seluruh
keluarganya untuk memancing, keluarga saya seperti keluarga lainnya, masih suka berburu dan memancing.
Ayah saya tidak mempunyai anak lelaki dan saya adalah anak perempuan tertua. Jadi, ayah saya menaruh
umpan pada kail dan memberikan tangkai pancingnya kepada saya. Kami meletakkannya ke dalam air
dan dia membantu saya untuk menarik ikan yang saya tangkap. Saya dapat melihat ikan yang berenang
bebas di sekitar danau, tetapi ketika kami melepaskan ikan dari kail dan menaruhnya di keranjang, ia
terkulai.

Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan, tetapi pada saat itu saya hanya ingin mengembalikan ikan
tersebut ke dalam air. Ikan itu mati dengan perlahan. Kami kemudian pulang, membersihkan ikan dan
membakarnya. Ketika semua duduk bersama.memakan ikan, saya tidak mau memakannya.

Itu sangat berkesan bagi saya. Mungkin reaksi saya berasal dari reinkarnasi lain atau saya baru
berada di alam semesta ini. Tapi, tidak seorang dari keluarga saya yang mengerti mengapa saya tidak mau
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memakan daging binatang apa pun. Ibu saya sangat marah, dia berpikir bahwa saya ini adalah orang yang
sangat pemilih dalam hal makanan. Banyak orang yang memberitahu saya bahwa saya tidak bisa hidup
tanpa makan daging. Jadi, ketika saya tumbuh, saya mempunyai masa yang sulit dengan makanan. Saya
diberitahu bahwa saya memerlukan protein dan sumber protein satu-satunya hanyalah daging, ikan, ayam,
susu, dan telur. Para dokter juga mengatakan hal yang sama: Saya akan mati kalau saya tidak makan
daging.

Saya tidak mengerti bagaimana agar saya dapat tetap hidup dan mendapat makanan yang benar
tanpa harus membunuh binatang-binatang itu. Merurut apa yang diajarkan pada saya, binatang dibunuh
untuk makanan manusia dan ini sesuai dengan rencana Tuhan; mereka ada di bumi ini hanya untuk
dimakan. Tapi, alasan semacam ini tidak berlaku bagi saya. Untuk 60 tahun berikutnya saya adalah
seorang agnostik, meskipun selama ini saya mempelajari ajaran Buddha, Buddha Zen, dan Yoga, saya
tidak pernah belajar tentang diet vegetarian atau kata “vegetarian”.

Pewawancara: Jadi, Anda tidak pernah mendengar tentang vegetarian sampai beberapa dasawarsa
kemudian?
Dixie: Bahkan ketika saya berangkat ke perguruan tinggi dan belajar sejarah, saya tidak mengetahuinya.
Dalam buku sejarah tidak disebutkan bahwa Leonardo da Vinci adalah seorang vegetarian! Dan Pythagoras
sangat terkenal dengan matematikanya, tapi dia tidak terkenal untuk diet vegetariannya dan
penyembuhannya dengan tumbuh-tumbuhan di tahun 500 sebelum Masehi. Jadi, saya tahu tentang
Pythagoras tapi tidak mempelajari apa pun tentang dirinya yang adalah seorang vegetarian juga.

Pewawancara: Corretta Scott King adalah seorang vegan.
Dixie: Ya, tetapi para vegetarian dianggap orang gila ketika saya menjadi salah satunya setelah saya lulus
dari Universitas Utah (University of Utah) pada tahun 1956. Saya diam di rumah, dan sangat sulit menjadi
vegetarian.

Bahkan ketika saya datang ke San Fransisco pada tahun 1956, saya telah menjadi semacam
vegetarian tertutup. Ketika saya berada di keramaian, saya akan makan sayuran dan saya tidak mau
membuat keributan. Saya makan apa yang dimakan orang-orang, dan tidak mau menjadi perhatian orang.
Saya bisa menjadi orang yang hanya makan sayuran saja dan tidak menyakiti perasaan orang atau tampak
mencurigakan. Saya lakukan semua itu karena saya tidak dapat membela diri saya. Saya mempunyai
pacar yang bisa memperolok saya apabila saya katakan bahwa saya tidak mau makan daging.

Pewawancara: Betulkah?
Dixie: Ya. Tapi, tidak lagi demikian setelah saya bertemu dengan suami saya pada tahun 1957 yang
membuat kehidupan saya berubah. Pada suatu hari, ketika kami kencan, dia menyiapkan makanan yang
mengandung daging untuk saya dan saya memakannya. Akhirnya saya menceritakan kepadanya mengenai
perasaan saya. Beberapa waktu kemudian saya mengatakan kepadanya bahwa saya benar-benar tidak
suka makan daging. Dan dia berkata, “Mengapa kamu tidak menceritakan kepada saya?” Dia sangat
kecewa. Dia mengatakan. “Kalau itu yang kamu rasakan, itulah yang harus kamu lakukan!” Dan saya
pada akhirnya menikah dengannya.

Saya benar-benar menjadi seorang vegetarian dan berpikir bahwa saya akan memperpendek usia
saya. Saya berpikir bahwa saya tidak akan hidup lama seperti kebanyakan orang. Tetapi, kalau semua itu
benar menurut sistem kepercayaan saya sendiri, maka saya akan lebih bahagia dalam kehidupan ini. Saya
mungkin akan segera meninggal, tetapi tidak menjadi masalah.

Ketika saya mengetahui tentang Perkumpulan Vegetarian San Fransisco di tahun 1969 dan
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berhubungan dengan orang yang vegetarian/vegan lainnya, hal itu begitu indahnya. Saya menjadi Wakil
Presiden SFVS pada tahun 1970 dan mulai menulis Laporan Berkala SFVS yang berjudul “VegNews”.
(2) Saya kemudian menjadi Presiden SFVS pada tahun 1975. Di tahun 1996 saya mengundurkan diri
sebagai presiden, tetapi tetap sebagai anggota Dewan Direksi. Kemudian di tahun 2000, karena ada
sebuah kebutuhan, maka saya kembali menjadi Presiden SFVS. Saya hanya ingin membantu dan
mempromosikan gerakan vegetarian/vegan sebanyak mungkin menurut kemampuan saya.

Tahun ini SFVS mengadakan Hari Vegetarian Sedunia yang Ke-7 pada tanggal 1 dan 2 Oktober.
John Robins, Howard Lyman (penulis The Mad Cowboy / Koboi Gila) dan masih banyak peserta lainnya
ikut berpartisipasi. Rasanya senang sekali melakukan semua ini, seperti sebuah perayaan saja. Walaupun
Wali Kota San Fransisco Gavin Newsome bukan seorang vegetarian, dia mendukung gerakan vegetarian
di San Fransisco dan mengumumkan bahwa tanggal 1 Oktober adalah Hari Vegetarian Sedunia di San
Fransisco untuk kedua kali. (3)

Pewawancara: Pertanyaan terakhir, Dixie. Apakah ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada Maha
Guru Ching Hai?
Dixie: Saya ingin menyampaikan sebuah undangan kepada Beliau untuk datang dan melakukan sebuah
presentasi di Hari Vegetarian Sedunia di San Fransisco tahun depan. Saya juga ingin meminta agar SFVS
diberi kesempatan untuk membagi-bagikan tas 'Cara Hidup Alternatif', yang dicetak dalam bahasa Inggris
dengan para vegetarian terkenal, dan beberapa dengan bahasa Inggris pada satu sisi serta bahasa Spanyol
atau bahasa China pada sisi lainnya.

Catatan Pewawancara:
Wali Kota San Fransisco Gavin Newsome mengambil pamflet 'Cara Hidup
Alternatif' di gerai Center San Fransisco pada Pekan Raya Asia San Fransisco
di Jalan Irving pada tanggal 23 Juni Tahun Emas 3 (2006) dan mengatakan
bahwa dia akan membawanya pulang dan membacanya.

Catatan Kaki:
1. http://www.ivu.org/congress/1850/convention.html
2. http://www.sfvs.org
3. http://www.sfvs.org/wvd/forms/WVD_Proclamation.pdf Wali Kota San Fransisco

Gavin Newsome

Kebijakan Sekolah yang Tercerahkan
Meningkatkan Kesehatan dan Prestasi

Dilaporkan oleh Grup Berita Formosa (Asal dalam bahasa China)

Selama dua tahun terakhir, dimulai dari Tahun Emas
1 (2004), sebuah sekolah dasar di selatan Formosa telah
menyajikan makan siang vegetarian dua kali dalam sebulan
kepada 3.000 orang guru dan siswanya. Pengaturan tersebut
sangat dipuji dan menarik berbagai sekolah dari kota dan
kabupaten yang berlainan untuk mengikuti contohnya.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Kepala sekolah Chen Tai-xiang

Merekrut Ahli Gizi untuk Memberikan Diet yang Sehat

Empat tahun yang lalu, Chen Tai-xiang ditunjuk
sebagai kepala sekolah dari Sekolah Dasar Kunshan
Kabupaten Tainan. Dia telah memberikan pelayanan
pendidikan selama tiga dekade. Semboyannya adalah untuk
menjamin kesehatan, kebahagiaan, dan harapan para siswa.
Berdasarkan keyakinan bahwa diet yang sehat memberikan
kesehatan yang baik, dia merekrut ahli gizi yang termasyhur
tanpa menghiraukan keterbatasan anggaran yang dialo-
kasikan untuk makan siang sekolah. Secara kebetulan dia
mengetahui bahwa ahli gizi tersebut adalah Bapak Lien Jun-
qin yang telah menjadi muridnya 20 tahun yang lalu. Jadi,

mereka bekerja sama dengan baik untuk menciptakan diet yang sehat di sekolah tersebut.
Bapak Lien, yang bidang pendidikannya adalah ilmu makanan, mengatakan bahwa gizi zaman

sekarang berfokus kepada analisa makanan berdasarkan ilmu barat dan sangat sedikit memberikan perhatian
kepada filsafat timur bahwa sayuran merupakan obat-obatan. Diet kebarat-baratan telah menghasilkan
konsumsi daging berlebihan dan mengakibatkan berbagai penyakit kronis. Dia merujuk pada sebuah
buku yang pernah dibacanya, “Hope’s Edge: The Next Diet for a Small Planet (Ujung Harapan: Diet
Berikutnya untuk sebuah Planet Kecil)” yang ditulis oleh Frances Moore Lappe dan Anna Lappe. Buku
ini menyentak dirinya ke dalam kesadaran akan pentingnya paham vegetarian dan hubungan antara ekologi,
kelaparan global, dan diet daging.

Memakan Sedikit Daging adalah Sehat dan Lebih Hemat

Langkah pertama untuk kesehatan yang lebih baik adalah menambah sayuran dan buah dalam
diet sambil mengurangi makanan goreng-gorengan. Pengeluaran biaya lebih kecil bila menggunakan
sayuran dan buah sebagai ganti daging yang lebih mahal, dan juga menggunakan lebih sedikit minyak.
Penyederhanaan dan penyiapannya juga meningkatkan kondisi kerja dan menjadikan dapur lebih mudah
dibersihkan.

Ketika masa jabatan Lien memasuki tahun ketiga, Kepala sekolah Chen mendapati bahwa 60
orang siswanya telah menjadi vegetarian untuk jangka panjang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk
memberikan makanan vegetarian kepada seluruh siswanya pada hari pertama dan kelima belas setiap
bulan. Karena semua guru dan siswa telah dua tahun yang lalu menjadi terbiasa dengan makan siang
yang berlimpah dengan sayuran dan buah, mereka menyesuaikan diri dengan baik terhadap makanan
vegetarian yang dirumuskan secara profesional oleh ahli gizi tersebut. Sekolah tersebut saat ini bahkan
mempunyai dana lebih dari anggaran makan siangnya yang terbatas untuk membeli makanan pelengkap
yang sehat.

Kesehatan dan Prestasi Siswa Meningkat

Ahli gizi Lien mengatakan bahwa makanan vegetarian bukan hanya rendah biaya, tetapi juga
mencegah flu burung dan keracunan makanan yang disebabkan oleh daging babi yang dibuat dari babi
yang sakit. Dia menambahkan bahwa manusia bisa memperoleh protein dari kacang-kacangan. Sekarang
ini, hewan ternak diberi hormon-hormon pertumbuhan untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat
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dengan pesat. Pengonsumsian daging-daging ini menghasilkan masa puber yang prematur, membuat
anak-anak dengan mudah teragitasi dan juga kurang mampu di sekolah. Lien mengamati bahwa para
siswa yang telah lama bervegetarian tidak mempunyai permasalahan ini.

Kepala sekolah Chen juga mendapati bahwa setelah empat tahun menghidangkan makan siang
dengan lebih banyak sayuran dan buah, serta lebih sedikit daging, sekolah tersebut mengamati penurunan
dalam masalah kegemukan dan sifat lekas marah di antara para siswa. Anak-anak telah menunjukkan

peningkatan yang serba bisa dalam bahasa, ilmu pengetahuan, dan pendidikan
olah raga. Contohnya, sekolah itu telah memenangkan dua kejuaraan bulu tangkis
dan mencapai prestasi tersendiri dalam kontes yang berhubungan dengan bahasa.
Chen berharap dapat menghidangkan makanan vegetarian lebih banyak lagi di
masa mendatang.

Para mantan guru yang kini mengajar di sekolah-sekolah lain sering
mengunjungi Kunshan untuk belajar lebih banyak mengenai hidangan makan
siang vegetarian. Untuk Bapak Lien, pencapaiannya yang luar biasa dalam kurun
waktu empat tahun terakhir telah menawarkan layanan yang bermanfaat dengan
dukungan kepala sekolah yang tekun dalam menerapkan kebijakan yang tepat.

Memberikan makanan vegetarian dua kali dalam sebulan kepada 3.000
orang berarti ada lebih banyak hewan yang telah diselamatkan dari rumah
pembantaian. Semoga semakin banyak sekolah mengikuti contoh luar biasa ini
dan bergabung dalam usaha untuk mengurangi kelaparan global, melindungi
ekologi, dan mengangkat tingkat spiritual Bumi.

Lukisan anak-anak menggambarkan
keharmonisan dunia dengan hewan.

 Anak-anak yang berdiet
vegetarian mempunyai

corak kulit yang bagus dan
menikmati proses

kedewasaan yang alami.

 Ahli gizi Lien Jun-qin (kiri) bersama
para siswa vegetarian.

 Ahli gizi Lien Jun-qin bersama dengan
staf dapur yang menyiapkan makanan

vegetarian untuk anak-anak.

Paham vegetarian telah
memungkinkan para siswa untuk

membuat peningkatan yang serba
bisa dan memenangkan penghargaan

dalam kontes antar sekolah.
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Paham Vegetarian Sesuai dengan Asas Buddhis

Oleh Saudara-inisiat S.S. Aik, Yangon, Myanmar (Asal dalam bahasa Burma)

Saya adalah seorang Buddhis tradisional, sama seperti yang lainnya di Asia Tenggara. Dari
Myanmar, saya pergi ke Malaysia pada tahun 1992 dan menemukan buku contoh Kunci Pencerahan
Seketika. Saya membacanya berkali-kali dan sangat menyukainya sehingga saya ingin berbagi dengan
teman-teman di rumah. Saya memperoleh izin untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Burma. Pada
tahun 1993, saya kembali ke Yangon; pada tahun 1996, saya mempunyai buku contoh yang dicetak
dalam bahasa Burma. Saya mendapatkan inisiasi pada tahun 1997. Kehidupan saya saat ini lebih damai
dibandingkan 10 tahun yang lalu. Saya sangat berterima kasih kepada Guru.

Sebagai murid-murid Guru, kami tidak mempunyai masalah dengan paham vegetarian. Perhatian
saya sekarang adalah bagaimana meyakinkan umat Buddhis tradisional di sini, karena banyak dari mereka
yang meyakini bahwa Sang Buddha makan daging babi dan tidak melarang makan daging. Mereka
mengatakan bahwa di dalam sila pantangan para biarawan, Sang Buddha hanya melarang makan daging
dari sepuluh makhluk hidup (daging manusia, anjing, kuda, gajah, macan tutul, harimau, singa, beruang,
ternak berbulu panjang, dan ular), dan mengizinkan para pengikutnya untuk makan tiga jenis daging
yang dimurnikan.

Mengenai masalah ini, Guru menjelaskan dengan sangat rinci dalam ceramah-Nya pada tanggal
12 Juni 1993 di Bangkok, Thailand (kaset video #378): ”Di dalam beberapa sutra, Sang Buddha menjelaskan
bahwa kalian tidak boleh makan daging dari para makhluk hidup. Tetapi, pada awal dari ajaran-Nya, Dia
mengizinkan orang untuk makan tiga jenis daging yang dimurnikan. Itu berarti, kalian tidak membunuhnya
sendiri; kalian tidak mendengar jerit tangis hewannya pada saat hendak dibunuh; dan hewan-hewan yang
mati dikarenakan penyakit atau mati secara alami pada usia tua, kalian boleh memakannya. Tetapi,
kemudian di dalam Sutra Surangama, Dia mengatakan kepada para biarawan, 'Sekarang kalian telah
maju dan tumbuh dewasa, jangan makan daging lagi.' Dan di dalam Sutra Nirwana, kitab suci lainnya,
seorang biarawan bertanya kepada Sang Buddha, 'Jika seseorang menawarkan kita makanan dan di
dalamnya terdapat daging, apa yang harus kita lakukan?' Maka, Sang Buddha berkata, 'Cucilah bagian
yang terkena daging dan makanlah.' Jadi, jika Dia menyuruh murid-Nya untuk tidak makan daging, Dia
sendiri mestinya juga tidak makan. Dan di dalam kitab suci lain, Sutra Lankavatara, Sang Buddha
mengatakan, 'Makan daging akan menghasilkan pengaruh yang sangat buruk di dunia; akan menimbulkan
perang dan menciptakan beberapa jenis hantu pemakan daging serta hantu pengisap darah.'"

Di dalam buku contoh-Nya, Guru juga menjelaskan bahwa yang dimakan Sang Buddha bukanlah
daging babi, tetapi sejenis jamur yang disebut “kaki babi”, atau “kesukaan babi”. Jamur ini tidak bisa
ditemukan di atas tanah; jamur ini tumbuhnya di bawah tanah. Jika orang ingin menemukannya, mereka
harus mencarinya dengan bantuan seekor babi tua yang sangat suka memakan jamur jenis ini. Babi
mendeteksinya dengan menggunakan penciuman mereka, dan ketika menemukannya, mereka
menggunakan kakinya untuk menggali dalam lumpur untuk menemukan dan memakannya. Itulah mengapa
jamur jenis ini disebut “kesukaan babi” atau “kaki babi”.  Tetapi, karena diterjemahkan secara gegabah
dan orang tidak sungguh-sungguh memahami asal mulanya, ini telah membuat generasi berikutnya menjadi
salah paham dan salah mengira bahwa Sang Buddha adalah seorang pemakan daging. Ini sungguh
merupakan hal yang sangat disesalkan.

Beberapa orang juga berpikir bahwa karena mereka tidak membunuh daging di pasar oleh tangan
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mereka sendiri, maka boleh memakannya. Tetapi, pembunuhan sebenarnya dilakukan secara tidak langsung
untuk mereka, maka prinsip yang benar adalah “Tidak ada permintaan, tidak ada pembunuhan.”

Sebagian orang bahkan berpikir bahwa tidaklah penting untuk bervegetarian dipandang dari segi
spiritual. Tetapi, telah dinyatakan dengan sangat jelas dalam Sutra Avatamsaka: “Semua Buddha dan
Bodhisatwa pada dasarnya berlatih prinsip welas asih agung. Penderitaan dari makhluk hidup menimbulkan
welas asih agung Mereka. Dari welas asih agung ini menimbulkan kebijaksanaan agung, dan dengan
kebijaksanaan agung ini Mereka mencapai pencerahan tertinggi.” Guru menguraikannya lebih lanjut:
“Di dalam Sutra Surangama, Buddha Sakyamuni mengatakan, "Praktisi spiritual yang makan daging
makhluk hidup, paling tinggi hanya dapat mencapai tingkat raja Maya." Itu tidak berarti bahwa kita dapat
menjadi raja Maya dengan makan daging! Artinya adalah tingkat kita begitu rendah dan begitu tidak
berwelas asih sehingga kita hanya berhak untuk menjadi raja Maya. Diet vegetarian tidak membuat
manusia menjadi Buddha, tidak juga diet daging membuat manusia menjadi setan. Ini hanya menunjukkan
bahwa orang yang masih bisa makan daging atau yang masih menikmati makan daging para makhluk
hidup mempunyai sedikit welas asih dalam hati mereka. Walaupun mereka masih bisa menikmati hidup
sambil makan daging, tidaklah mungkin bagi Sifat Kebuddhaan mereka tewujud sepenuhnya dalam diri
mereka! Jika Sifat Kebuddhaan mereka telah berkembang penuh, maka mereka akan terganggu saat
melihat daging; mereka akan merasakan penderitaan makhluk hidup, dan mereka tidak akan berani atau
berharap untuk makan daging. Akan menjadi sangat menderita bagi mereka untuk menelan daging; mereka
tidak bisa memakannya. Tubuh dan pikiran mereka tidak akan bisa menerimanya. Mata mereka akan
menolak untuk memandangnya dan mulut mereka akan menolak untuk mencicipinya; itu akan menjadi
reaksi otomatis.” (Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai pada meditasi kelompok di Taipei, Formosa,
14 April 1989)

Beberapa orang berkata bahwa sewaktu mereka makan daging harus melepaskan kemelekatan
terhadap daging, jadi mereka mengatakan bahwa para vegetarian yang makan tiruan ikan, ayam, dan
daging babi, dsb. menunjukkan bahwa mereka masih mengidamkan daging. Pemahaman saya adalah
bahwa pengganti daging dibuat menarik untuk memuaskan mereka yang terbiasa dengan rasa daging dan
membantu mereka untuk berpindah ke diet vegetarian dengan lebih mudah; yang terpenting, ini tidak ada
hubungannya dengan pembunuhan sungguhan dan membantu kasih kita tumbuh dengan alami.

Tidak diragukan bahwa vegetarian sesuai dengan asas Buddhis. Mengapa Sang Buddha
mencantumkan “Tidak membunuh” sebagai sila pertama dari Lima Sila jika Dia tidak vegetarian dan jika
Dia tidak meminta murid-muridnya untuk berdiet vegetarian?

Berikut ini adalah beberapa instruksi dari Buddha Sakyamuni tentang diet vegetarian:

Sutra Brahmajala

“Orang yang makan daging merusak bibit maha welas asih dari Sifat Kebuddhaan mereka sendiri,
dan makhluk hidup mana pun yang melihat mereka akan meninggalkan mereka. Oleh karena itu, semua
Bodhisatwa harus menghindari makan daging dari makhluk hidup mana pun, karena hal ini akan
mendatangkan dosa yang tiada batasnya.”

Sutra Surangama

“Orang yang makan daging akan terjatuh ke jalan yang mengerikan dari transmigrasi dan menderita
kesakitan yang tiada batasnya.”

Zaman Vegetarian
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“Orang yang makan daging tidak akan pernah sukses dalam mendapatkan berkah apa pun atau
jasa yang mereka doakan.”

“Pemakan daging menyebabkan makhluk surgawi menghindari mereka dan makhluk hidup lainnya
takut terhadap mereka.”

Sutra Lankavatara

“Semua orang suci tidak suka makan darah atau daging…. para makhluk Surgawi tidak pernah
mendekati orang yang makan daging karena mulut mereka selalu mempunyai bau busuk…. Daging
adalah tidak bagus, daging tidak bersih; pemakan daging menimbulkan setan dan menghancurkan pahala
dan berkah. Para suci mencela makan daging!”

“Pada suatu tempat, saya melarang orang untuk makan sepuluh jenis daging dan mengizinkan
mereka untuk makan tiga jenis daging murni, untuk membantu mereka berhenti makan daging secara
berangsur-angsur dan kemudian memulai latihan spiritual. Sekarang saya berkata: saya melarang semua
jenis daging, tanpa menghiraukan apakah binatangnya mati secara alami atau dibunuh. Saya tidak pernah
mengizinkan murid-murid saya untuk makan daging, dan saya tidak akan mengizinkannya saat ini atau
masa yang akan datang.”

“Semua makhluk hidup datang dari sumber yang sama. Melalui banyak reinkarnasi, semua makhluk
hidup telah menjadi saudara satu sama lainnya. Bagaimana bisa kita makan daging dari saudara kita?”

Sutra Nirwana

Kasyapa bertanya kepada Sang Buddha: “Mengapa sebelumnya Guru mengizinkan para biksu
untuk makan ‘tiga daging murni’ atau bahkan ‘sembilan daging murni’?” Sang Buddha berkata, “Adalah
suatu hal yag baik untuk mengikuti kebutuhan sesuai keadaan, dan sebagai langkah awal untuk berangsur-
angsur meniggalkan kebiasaan makan daging.”

Mutiara Kebijaksanaan

Alasan untuk Menjadi Seorang Vegetarian – Welas Asih
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Malaysia, 1 Oktober 1989

(Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #99

Kita harus menganggap penderitaan makhluk lain sebagai penderitaan kita sendiri. Karena
itu, kita seharusnya tidak bergembira atas pembantaian hewan, dan kemudian memakannya. Itulah
alasannya mengapa kita harus menjadi vegetarian. Itulah yang saya maksudkan dengan semakin
mencondong pada rasa welas asih dan mengulurkan kasih kita kepada semua makhluk. Setiap
agama, tak satu pun yang tidak menyinggung bahwa kita harus memperluas kasih kita kepada
semua makhluk, bukan hanya kepada umat manusia. Jadi, apakah kita percaya pada suatu agama
atau tidak, kita semua dapat percaya pada kebaikan dan rasa welas asih hati kita. Jadi, kita berusaha
menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin. Itu tidaklah berarti bahwa jika kalian mengurangi makan
sepotong daging, maka ada banyak hal yang berubah. Tetapi, ini adalah prinsip untuk melatih hati
kita menuju rasa welas asih. Kembangkan rasa welas asih kita untuk tumbuh, jangan membunuh
rasa welas asih kita. Niat kitalah yang penting.

Zaman Vegetarian
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Upaya Seluruh Dunia
untuk Berbagi Pesan Murah Hati Guru,

‘Hidup dengan Cara Berbeda’
Prihatin akan berjangkitnya wabah penyakit yang berulang kali menimpa manusia dan

hewan, Guru menawarkan solusi mendasar atas masalah ini dengan merancang selebaran yang
berjudul “Hidup dengan Cara Berbeda”. Selebaran ini dibuat dengan tujuan untuk mengingatkan
orang-orang agar memilih diet vegetarian dan menghentikan pembunuhan demi menanggulangi
krisis kesehatan dunia dan menyelamatkan sesama makhluk hidup. Guru juga menginstruksikan
seluruh inisiat untuk berbagi pesan ini dengan semua saudara-saudari di seluruh penjuru dunia.
Sebagai tanggapannya, para praktisi telah memprakarsai segala usaha untuk berbagi pesan kasih-
Nya. Di bawah ini adalah liputan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan proyek ini di berbagai
negara.

Kanada

 

Vancouver

Merasakan Kesehatan ... Merasakan Kasih

Oleh Grup Berita Vancouver (Asal dalam bahasa Inggris)

Earthsave Kanada menyelenggarakan kegiatan terbesar
di Kanada bagian Barat yang berfokus pada makanan dan gaya
hidup vegetarian. Festival dua hari ini bertema “Merasakan
Kesehatan”, yang berlangsung pada tanggal 30 September dan 1
Oktober Tahun Emas 3 (2006) di Pusat Kebudayaan Kroasia, di
Vancouver, BC.

Festival tahun ini mencatat rekor pengunjung terbanyak
dari yang pernah dilaporkan oleh Earthsave. “Minat akan hidup
tanpa daging kelihatannya semakin berkembang. Dan ada lebih
banyak orang yang memiliki teman atau keluarga yang

mengadaptasikan gaya hidup vegan atau vegetarian.” Disunting dari http://www.earthsave.bc.ca/
tasteofhealth/latestnews.html.

Adalah Kasih dan Kebesaran Guru yang membuatnya mungkin bagi kami untuk dapat
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berpartisipasi dalam festival “Merasakan Kesehatan” untuk
pertama kalinya. Kami merasa bahwa suasana, tata ruang, dan
struktur acara ini sangat cocok dengan upaya kampanye lokal
'Cara Hidup Alternatif' yang kami lakukan. Kami juga sangat
gembira dapat melihat begitu banyak orang yang bersikap positif
terhadap gaya hidup yang penuh cinta kasih ini.

Toronto

Menyelimuti Kanada dengan Cinta Kasih Tuhan

Dihimpun oleh Grup Berita Toronto (Asal dalam bahasa Inggris)

Membagikan brosur 'Cara Hidup Alternatif' merupakan proyek yang terus berlangsung di Center
Toronto. Berkat koordinasi dengan Center lain di Kanada, dan melalui upaya dari banyak saudara-saudari
yang antusias, tulus, dan penuh cinta kasih, kami merasa gembira dan berbesar hati saat mengetahui
bahwa brosur ini telah mencapai hampir seluruh provinsi di Kanada.

Pada bulan September Tahun Emas 3 (2006), Center Toronto mencetak lebih dari 106.000 brosur.
Melalui perusahaan Open & Save, 6.495 brosur dikirimkan ke rumah-rumah yang terletak di North West
Territories, 13.840 di Yukon Territory, dan 17.320 ke Nunavut Territorry. Para murid juga bergabung
dalam kelompok-kelompok dan membagikan 4.500 brosur di Waterloo, 3.500 di Barrie, 3.000 di
Cambridge, 2.500 di Guelp, 1.700 di Port Hope, dan 1.000 di Cobourg.

Pada umumnya brosur tersebut diterima dengan baik. Seorang saudari ketika membagikan brosur
di sebuah rumah di Barrie, disambut oleh seekor anjing yang terus mengelilingi saudari ini dan menggerak-
gerakan ekornya. Setelah brosur diterima oleh penghuni rumah, anjing ini baru mengikuti penghuni
rumah masuk ke dalam. Saudari ini yang biasanya takut anjing, sangat tersentuh dengan kejadian ini.

Ketika saudari ini melanjutkan pembagian brosur, dia bertemu dengan seorang wanita yang berjalan
ke halte bus dengan anaknya untuk bertemu
dengan suaminya yang pulang dari kerja. Saat
membaca pesan di brosur, wanita ini memuji
saudari kita karena melakukan pekerjaan yang
mulia ini. Wanita ini menawarkan dirinya untuk
membantu membagikan brosur setelah
suaminya pulang kerja. Ia kemudian
mengambil sejumlah brosur dan meminta agar
ia yang membagikan brosur di jalan yang telah
ditentukan. Beberapa waktu kemudian, ketika
saudari kita melewati jalan itu, ia sangat
tersentuh saat melihat wanita tersebut sedang
membagikan brosur ke setiap rumah di jalan
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itu dan kepada semua orang yang ditemuinya di jalan, serta
membiarkan suaminya dan anaknya berjalan di belakangnya.

Para inisiat juga mengambil kesempatan untuk
membagikan brosur di Festival Makanan Vegetarian yang
diselenggarakan setiap tahun di Toronto. Pada kesempatan ini
dibagikan sejumlah besar brosur dan juga seminar mengenai ajaran
Guru yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 September.
Seminar ini sangat sukses. Sebagian besar dari hadirin tinggal
dan belajar Metode Kemudahan. Ketika seorang peserta mendekati
meja pendaftaran dan

ditanyakan apakah hendak belajar Metode Kemudahan, ia
menjawab: “Saya hendak belajar metode penuh.”

Brosur 'Cara Hidup Alternatif' akan terus dibagikan untuk
mencapai tujuan kami, agar semua orang di Kanada mendapatkan
satu lembar brosur. Kami juga mengharapkan agar pesan yang
terkandung di dalam selebaran dapat diterima.

Youngdong

Festival Musik Merangkul 'Cara Hidup Alternatif'

Oleh Grup Berita Youngdong (Asal dalam bahasa Korea)

Para inisiat Youngdong berpartisipasi dalam Festival
Musik Tradisional Korea Nangye yang diselenggarakan dari
tanggal 25-28 Agustus Tahun Emas 3 (2006), untuk berbagi pesan
'Cara Hidup Alternatif'.

Banyak penduduk lokal dan pengunjung dari wilayah lain
mengunjungi festival ini, jauh lebih banyak dari tahun-tahun
sebelumnya dan membuat para inisiat sibuk dan gembira. Kipas
'Cara Hidup Alternatif' habis dibagikan hanya dalam waktu
setengah hari. Makanan contoh gratis juga cepat habis dan
mendapatkan perhatian serta respons positif dari pengunjung.

Seorang saudara memberikan ide yang bagus: membuat
balon dengan pesan 'Cara Hidup Alternatif' dan diberikan gratis kepada pengunjung. Balon ini tentu saja
sangat disukai oleh para pengunjung. Banyak penduduk lokal yang beternak, tetapi tanggapan positif

Korea
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mereka sangat baik dan membesarkan hati.
Anak-anak memberikan perhatian besar kepada

kami. Sekitar 90% anak-anak yang lewat ingin mencoba
makanan vegetarian, dan membujuk orang tua mereka untuk
datang dan mencoba juga.  Para relawan yang bekerja di
festival juga sangat tertarik akan stan kami. Semua orang
suka rasa hidangan kami, dan juga informasi berharga dari
kami.

Presiden dari Pusat Budaya Youngdong yang
menjadi tuan rumah festival ini, memberikan penghargaan
yang dalam atas aktivitas kami dan mengundang kami untuk
bergabung di kegiatan yang sama tahun depan. Setelah festival usai, saudara dan saudari sepelatihan
mengunjungi Pusat Budaya Youngdong kembali dan kami merasa gembira karena kami diperbolehkan
untuk menggunakan Pusat Budaya ini untuk seminar kami yang akan datang.

Daejeon

Promosi 'Cara Hidup Alternatif' Bergerak

Oleh Grup Berita Daejeon (Asal dalam bahasa Korea)

Sepasang suami istri inisiat dari Center Daejeon
membuat sebuah kendaraan 'Cara Hidup Alternatif'
spesial untuk kegiatan promosi bergerak kami di semua
sudut Korea. Ada TV besar dan sistem audio, juga
infomasi mengenai gaya hidup vegetarian. Kendaraan
ini dapat pergi ke mana saja kapan saja, dan
menayangkan video serta narasi mengenai manfaat

vegetarian. Meskipun kendaraan ini
bergerak, narasi suara dapat terus
disiarkan sehingga menarik perhatian para
penumpang dan pengendara mobil
lainnya.

Pada saat ini, setiap Selasa dan
Kamis, pasangan ini berada di Kompleks
Pemerintahan Daejeon dan menayangkan
video selama dua jam selama waktu
makan siang, sambil memberikan brosur
'Cara Hidup Alternatif'. Banyak pegawai

pemerintah keluar dan sambil menunggu lampu merah untuk pejalan kaki berganti, semua melihat ke
kendaraan ini. Karena aktivitas ini dilakukan secara reguler, banyak pegawai menjadi akrab dengan
kendaraan ini; mereka memberikan salam atau bercakap-cakap, dan memberikan perhatian kepada kegiatan
promosi ini. Setelah waktu makan siang usai, pasangan ini mengelilingi kota Daejeon untuk satu atau dua

Kendaraan 'Cara Hidup Alternatif' yang Dibuat Secara Khusus
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jam dengan aktivitas yang sama.

Seoul

Gambar Bercerita

Sebuah papan reklame elektronik yang sangat besar terus-menerus menayangkan video mengenai 'Cara Hidup
Alternatif' di sebuah jalan yang sangat ramai di Namyoung-dong, Seoul. Iklan ini telah ada sejak bulan Agustus.

Selama 15 detik, sekitar seribu kali per hari, menayangkan gambar Guru dan pesan 'Cara hidup Alternatif' secara
terus-menerus siang dan malam, bersama 7 iklan komersial pendek lainnya. Herannya, video 'Cara Hidup Alternatif'

ditayangkan tanpa dikenakan biaya.

Saudara dan saudari dari Korea menempelkan
gambar tempel 'Cara Hidup Alternatif' pada mobil
mereka dengan pesan “Vegetarisme
menyelamatkan saya dan dunia”, “Saya cinta
gaya hidup vegetarian” dan banyak lagi.
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Tanya Jawab Pilihan

Kasih Tuhan Menopang
Planet Ini dan Mempertinggi

Getarannya

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Florida, Amerika Serikat,
26 Desember 2001 (Asal dalam bahasa Inggris) DVD #730

T: Saya kira, mungkin ada hal yang bertentangan dalam
pembicaraan Anda tentang kehendak Tuhan yang
akan terjadi di sini; karena Anda juga mengatakan
bahwa Sang Penguasa dari Tiga Dunia juga akan
hancur karena tiada yang kekal di sini, dan planet ini
hanya akan bertahan dalam waktu tertentu. Ketika
keadaannya telah menjadi sedemikian mengerikan
sehingga tidak ada satu pun yang dapat hidup lagi di
sini, maka planet ini harus dihancurkan.

G: Ya, tetapi bila ada seseorang yang tinggal di sini, maka
tidaklah terlalu mengerikan. Itulah masalahnya. Bahkan
tidak harus selama-lamanya. Hanya tinggal di sini, dan
menopang dunia ini hingga semuanya menjadi
tercerahkan. Kemudian, sekalipun dunia ini
dihancurkan… Bukanlah kerusakan jasmani yang
sedang saya bicarakan. Lagi pula, bila semua orang
tercerahkan dan tiada perang lagi, maka getaran planet
ini akan berubah dan planet ini bukan lagi planet Bumi;
melainkan planet Surga. Dengan getaran yang lebih
tinggi dan dengan getaran yang demikian tinggi, maka
planet ini akan sulit untuk dihancurkan.

Getaran yang kasarlah yang mudah dihancurkan,
karena seperti ini: Orang yang tidak berlatih; mereka
tidak terbangkitkan. Tetapi dalam beberapa ribu tahun,
seperti 3.000 tahun mendatang, orang-orang akan
berbeda. Sebagai contoh, bila seseorang seperti Babaji
meneruskannya melalui kehadiran Beliau untuk
menopang planet ini, maka getaran planet ini tidak
akan menjadi sedemikian buruk dan perlahan-lahan
akan memengaruhi banyak orang. Dan mereka kelak
akan terbangkitkan dan semua orang ingin menjadi
seorang yogi dan berlatih; dengan demikian maka
seluruh planet akan menjadi berbeda.

Untuk maksud itulah – bukannya untuk memper-
tahankan planet fisik ini untuk selama-lamanya atau
apa pun - kita tinggal di sini untuk memberkahi
penghuni planet ini, bukan untuk memberkahi planet.

Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No 17656
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Jadi, untuk memberkahi mereka, maka kita memberkahi planet itu juga, bukan hanya
penghuninya saja. Lalu, bila banyak orang yang semakin terbangkitkan, maka mereka akan
terpengaruh. Tetapi ini lebih lambat, tentunya, daripada saat Anda melakukannya sendiri. Bila
orang lain memengaruhi Anda, maka akan lebih lambat, karena hal ini berkaitan dengan
kehendak Anda sendiri. Anda harus menginginkan pencerahan. Jadi, seorang Guru dapat terus
menopang planet itu sampai semua orang menginginkan pencerahan. Dan setelah itu, mereka
melakukannya sendiri.

Kebaikan Tuhan Senantiasa Hadir,
Bahkan dalam Bencana Fisik

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Tel Aviv, Israel, 21 November 1999
(Asal dalam bahasa Inggris) DVD #671

T: Bila Tuhan pemurah dan baik, bagaimana Anda dapat menjelaskan tentang bencana?

G: Bagaimana saya menjelaskan segala hal lainnya juga? Tuhan itu baik hati, itu sudah pasti,
walaupun ada bencana. Hanya saja, kita tidak melihat kebaikan itu seperti apa adanya; kita
mengharapkan kebaikan dalam bentuk yang berbeda. Kita mengharapkan Tuhan melakukan
segalanya dengan cara yang dipikirkan oleh otak kita. Tetapi Tuhan memiliki kebijaksanaan-Nya
sendiri, dan  tujuan-Nya sendiri. Ia memiliki rencana bagi setiap helai rumput di planet ini dan di
mana pun juga di alam semesta ini.

Bila Anda memiliki kesempatan untuk naik ke Surga dan menjumpai jiwa-jiwa yang menurut
kita adalah para korban bencana, maka Anda akan mendengar dari mereka tentang
kebahagiaan, kegembiraan, keindahan, berkah, dan kesenangan yang mereka terima setelah
mereka meninggalkan penjara jasmani ini atau yang disebut tubuh. Mereka tidak akan memiliki
penyesalan apa pun sama sekali. Hanya saja karena kita melihatnya dengan mata jasmani;
mendengar dengan telinga jasmani; berpikir dengan otak jasmani; merasakan dengan hati
jasmani, maka kita tidak dapat memahaminya. Tetapi, bila kita pergi ke Surga dan menemui
mereka yang telah sampai ke sana, maka tiada apa pun yang pernah terjadi pada mereka.

Korban dalam bencana itu bukanlah orang Yahudi. Korban yang sebenarnya adalah mereka
yang menyebabkan penderitaan bagi orang-orang Yahudi itu. Karena mereka demikian bodoh
dan jauh dari Tuhan, mereka banyak menderita karena perbuatan mereka itu. Tetapi yang disebut
sebagai korban, menikmatinya: Mereka meninggalkan penjara; mereka meninggalkan
keterbatasan dunia jasmani ini, mereka memiliki segalanya, sepenuhnya! Dan mereka sangat
bahagia. Saya ingin memberitahukan hal itu kepada Anda.

Siapa pun yang menyebabkan penderitaan bagi makhluk yang lain, maka dialah yang akan
menderita untuk waktu yang lebih panjang. Menderita karena hati nurani mereka sendiri,
bukannya Tuhan yang menghukum mereka. Tuhan tidak pernah menghukum siapa pun atau
makhluk apa pun. Hanya saja karena kita memiliki kehendak bebas; apa pun yang kita pilih
akan mempunyai akibatnya. Bila kita memilih untuk menyebabkan penderitaan pada sesama,
maka penderitaan itu akan kembali kepada kita seribu kali lipat. Itulah cara yang harus kita
pelajari sepanjang waktu. Maka, siapa pun yang membuat kita menjadi korban, siapa pun
yang memperlakukan kita dengan buruk, berkahilah mereka, karena mereka akan berada dalam
masalah. (Tepuk tangan)

Itulah mengapa dalam Kitab Suci disebutkan, “Kasihilah musuh-musuhmu,” karena mereka
sungguh-sungguh membutuhkan kasih. Mereka sungguh-sungguh sangat membutuhkannya!

Tanya Jawab Pilihan
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Mereka kekurangan kasih; mereka tidak memilikinya. Mereka sangat kekurangan kasih. Itulah
sebabnya mereka dapat melakukan semua hal yang mengerikan ini terhadap saudara dan
saudari yang lain. Mereka yang menjadi korban akan dikasihi oleh Tuhan, akan disambut oleh
Tuhan, akan dihibur, dan akan diberi ganti rugi seribu kali lipat, jutaan kali lipat untuk menggantikan
penderitaan mereka. Maka, merekalah yang akan memperoleh banyak, banyak, banyak
keuntungan. Saya berharap saya dapat menjelaskannya dengan baik. (Tepuk tangan) Terima
kasih.

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Tel Aviv, Israel, 21
November 1999 (Asal dalam bahasa Inggris) DVD #671

T: Saya tahu bahwa Tuhan itu ada, tetapi mengapa
Tuhan tidak membantu pada saat kita berada dalam
masalah atau pada saat kita sangat memohon-Nya
untuk membantu kita? Saya tahu bahwa Tuhan
mendengarkannya, tetapi saya berdoa demikian
banyak kepada-Nya, dan saya sering tidak
memperoleh jawabannya.

G: Dia selalu menjawab. Dia selalu membantu kita.
Hanya saja kita tidak tahu jalan yang Ia pakai. Saya
telah menjelaskan sebelumnya, kita harus masuk ke
dalam Kerajaan Tuhan untuk melihat pekerjaan-Nya,
melihat rencana-Nya bagi alam semesta. Kemudian,
barulah kita akan memahami mengapa hal ini atau
hal itu terjadi. Hal-hal yang terjadi, semuanya untuk
kebaikan kita! Tetapi, kita mengharapkan hal yang
berbeda. Kita mengira, oke, sekarang, bila Tuhan
mengasihi saya, Dia harus memberi saya uang, istri
yang cantik, suami yang baik, pekerjaan yang baik,
anak-anak yang patuh, tidak pernah sakit, tidak
pernah miskin, dan tidak pernah bermasalah.

Cara yang Ia gunakan untuk membantu kita
tidaklah selalu demikian. Ia sungguh membantu
dalam berbagai jalan yang berbeda, dan selalu
merupakan hal yang terbaik. Tetapi, kita harus masuk
ke dalam batin, barulah kita dapat melihat
bagaimana Ia bekerja. Maka, kita hanya akan
bersyukur setiap hari dan setiap hari!

Maka Anda lihat, saat Yesus meninggal, Ia tidak
menyalahkan Bapa. Dia tidak menyalahkan-Nya! Bila
tidak, Ia dapat saja melarikan diri. Ia tentu sudah tahu
sebelumnya mengenai hal itu, tetapi Ia tidak melarikan
diri. Ia tahu; Bapa telah menyampaikan kepada-Nya
bahwa waktu-Nya telah tiba, bahwa Ia akan kembali

Tanya Jawab Pilihan

Dengan Mengenal Tuhan, Kita Memahami Jalan-Nya
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Menemukan Kembali

Kemanunggalan Kita dengan Tuhan yang Sejati

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Tel Aviv, Israel, 21 November 1999
(Asal dalam bahasa Inggris) DVD #671

T: Kami mengasihi Anda. Tetapi bagaimana kita dapat mengasihi diri kita sendiri saat kita memiliki
demikian banyak rasa bersalah?

G: Rasa bersalah adalah musuh kita yang terburuk. Tuhan mengasihi kita. Bila kita ingin mengasihi
diri sendiri, hanya ada satu jalan: Pertama-tama, belajarlah untuk mengenal siapa diri kita

Kebahagiaan Batin Kita:

Hadiah Terbaik bagi Tuhan

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Tel Aviv, Israel, 21 November 1999
(Asal dalam bahasa Inggris) DVD #671

T: Apakah yang harus kita lakukan bagi Tuhan di tahun 2000?

G: Wah! Siapa pun yang mengajukan pertanyaan itu adalah siswa Tuhan yang sangat, sangat
berbakti. Itu adalah pertanyaan yang sangat bagus; saya menyukainya. Kita kebanyakan selalu
bertanya “Bagaimana kita dapat menyuruh Tuhan untuk melakukan ini atau itu bagi kita.” Ini
adalah pertama kalinya saya mendengar: “Apa yang dapat kita lakukan bagi Tuhan?” Dan ini
sungguh menyenangkan.

Sesungguhnya, kita tidak harus melakukan apa pun bagi Tuhan di tahun 2000, tetapi kita
dapat melakukan segalanya atau apa pun bagi diri kita, di tahun berapa pun, karena kita harus
mengenali Tuhan. Kemudian, kita dapat bertanya kepada-Nya langsung, “Bapa, apa yang Engkau
inginkan? Dapatkah saya melakukan sesuatu bagi-Mu?” Dan Ia akan berkata, “Tidak, anak-Ku;
nikmatilah saja. Karena, jika engkau menikmatinya, Aku menikmatinya juga. Jika engkau bahagia,
Aku berbahagia juga.” Itulah yang Ia sampaikan kepada saya. Itulah mengapa Ia mengusahakan
setiap cara untuk membahagiakan kita, memberikan apa pun yang kita inginkan. Bahkan jika
itu adalah sesuatu yang materialistis atau sesuatu yang tidak terlalu menguntungkan bagi kita,
Ia akan tetap memberikannya bila kita menginginkannya, karena Ia ingin agar kita bahagia.
Karena saat kita bahagia, Bapa kita bahagia. Setiap ayah seperti itu!

Tanya Jawab Pilihan

ke dimensi yang lebih tinggi, tempat yang lebih baik. Maka, sedikit penderitaan jasmani, tidaklah
berarti apa-apa bagi-Nya. Sama dengan kita: Penderitaan atau kesukaran jasmani tidak akan
berarti apa pun bagi kita. Saat menghadapi kematian, kita akan tertawa dan mengucapkan
selamat jalan kepada kehidupan ini. Itulah jalan dari orang tercerahkan. Maka, Anda harus
tercerahkan agar Anda tahu “mengapa” demikian. Anda tidak perlu lagi bertanya kepada saya
atau siapa pun, siapa pun itu, karena Anda memiliki pengetahuan tersebut. (Tepuk tangan)
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sesungguhnya. Yang tidak dapat kita kasihi sekarang, bukanlah diri yang sejati. Yang melakukan
banyak kesalahan, yang suka minum kopi, yang suka balap, dan yang suka melirik pada istri
tetangga, itu bukanlah Diri sejati kita! Diri sejati kita sangatlah baik, mulia, kuat, penuh kasih,
“menyatu” dengan alam semesta dan Tuhan. Maka, hanya pada saat kita belajar untuk mengenali
Diri sejati ini, barulah kita dapat mengasihi diri sendiri. Kalian mengasihi saya karena Tuhan
yang ada dalam diri saya dan kalian dapat merasakan itu. Kalian dapat merasakan keberadaan-
Nya melalui tubuh jasmani ini. Itulah sebabnya kalian mengasihi saya. Kalian tidak mengasihi
saya karena kerangka jasmani yang kecil ini. Maka, agar dapat mengasihi diri kalian seperti itu,
kalian harus belajar untuk mengenal siapa kalian sebenarnya. Dan saya akan menunjukkannya
kepada kalian. (Tepuk tangan)

Satu-satunya hal yang memisahkan kita dari Tuhan adalah pemikiran kita sendiri yang
menganggap bahwa Tuhan terpisah dari kita. Jadi, ada cara untuk menghilangkan pemikiran
ini dan pergi langsung melihat Tuhan. Lalu kalian tahu bahwa Tuhan itu adalah kalian, kalian
adalah anak-anak-Nya. Kalian adalah bagian dari-Nya, dan kalian adalah satu dengan-Nya,
bagaikan tetesan air di lautan. Tetesan air di lautan juga merupakan lautan.

Selingan Rohani

Sebuah Pertanyaan TerjawabSebuah Pertanyaan TerjawabSebuah Pertanyaan TerjawabSebuah Pertanyaan TerjawabSebuah Pertanyaan Terjawab
Oleh Saudara-inisiat Alistair Dark, Brisbane, Australia (Asal dalam bahasa Inggris)

Saya ingin menceritakan sebuah pengalaman menarik yang saya alami
ketika berusia kurang lebih sepuluh tahun. Saya adalah seorang anak pendiam,
walau tidak terlalu percaya kepada pendeta di gereja, saya sangat berminat
mengetahui apa itu Tuhan dan siapa Yesus. Gagasan kesepian rohani selama dua
ribu tahun setelah Yesus terlalu sulit untuk saya terima.

Suatu hari, hujan angin ribut disertai petir dan guruh menyelimuti kota
kami, kilat menyambar sana sini. Saya ingat bahwa saya bersandar di ambang
jendela, sendirian dengan tenang menikmati angin dan hujan. Sebuah gagasan
tiba-tiba datang: ingin bertanya.

“Tuhan, jika Yesus hidup di dunia, kirimkan petir tepat di hadapan saya,”
Saya memohon dengan kekanak-kanakan.

Taruhan tidak segera dibayar. Saya menunggu kira-kira dua atau tiga detik,
lalu mengeluh. Hidup sangat membosankan. Saya memutuskan untuk pergi dan
mengerjakan sesuatu di kamar untuk menghabiskan waktu. Tetapi, begitu saya
berbalik dari jendela, menghadap dinding, saya melihat pantulan kilat menghantam
persis di belakang saya, mendobrak tepat di bayangan hitam kepala saya! Sangat
menarik.

Terima kasih Tuhan, atas pantulan cat di rumah tua itu. Tetapi, sama seperti
banyak hal ajaib yang terjadi pada anak-anak, saya segera melupakan semuanya…
walaupun beberapa tahun kemudian, ia datang lagi… dan menimbulkan kesan
sempurna.

Tanya Jawab Pilihan
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Dunia Satwa

Sahabat-Sahabat Anjing Menerima Pengakuan
atas Perbuatan Mereka Yang Mulia

Oleh Grup Berita Auckland

Tahun ini, New Zealand Kennel Club (NZKC) mempersembahkan tiga penghargaan untuk anjing-
anjing yang pintar dan welas asih yang telah memberikan teladan cinta kasih kepada manusia. Sebagai
tambahan atas hadiah medali pada setiap anjing, NZKC juga menyediakan persediaan makanan selama
satu tahun.

Penghargaan Kepahlawanan Anjing

Jess, seekor anjing betina jenis serigala berusia satu tahun, memiliki sifat pemberani yang mulia
dan pengorbanan tanpa pamrih. Pada bulan Juli, ketika kobaran api membakar rumah tuannya, Robert
Buckley, Jess tidak melarikan diri. Dia sebaliknya berlari ke lantai atas dan menyalak terus hingga Buckley
bangun dari tidur lelapnya. Buckley kemudian berhasil meloloskan diri ke tempat yang aman dengan tiga
anak perempuannya.

NZKC menganugerahkan Jess penghargaan tertinggi, Penghargaan Kepahlawanan Anjing (Canine
Hero Award), atas tindakan kepahlawanannya dalam menyelamatkan nyawa keluarga Buckley.

Penghargaan Anjing Pelayanan Terbaik

Trude, seekor anjing gembala Jerman berusia 7 tahun merupakan satu-satunya anjing di Selandia
Baru yang bisa membantu anak-anak membaca. Begitu sesi sekolah dimulai, Trude pergi ke perpustakaan
Sekolah Dasar Birkdale setiap Jumat sebagai sukarelawan. Dia memperbolehkan para murid yang
mengalami kesulitan membaca dan berkomunikasi untuk membacakan artikel dengan keras padanya.
Setiap kali seorang anak membaca, Trude mendengarkan dengan tenang dan penuh perhatian, tidak
pernah menunjukkan tanda tidak sabar. Kehadirannya yang penuh cinta kasih selama empat tahun terakhir
telah membantu banyak anak memperbaiki kemampuan baca mereka dan mendapatkan kepercayaan
diri. Sebelum Trude pensiun tahun ini, NZKC memberikan kepadanya Penghargaan Anjing Pembantu
Terbaik (Service Dog of the Year Award).

Penghargaan Binatang Piaraan Terbaik

Judy adalah anjing betina jenis campuran Border collie. Ketika Judy lahir, dia dan 11 saudaranya
secara sengaja dibuang ke kali dan ditembak dengan senapan oleh pemiliknya yang merupakan seorang
petani. Untungnya, Judy diselamatkan dari kali oleh orang yang baik hati, dan dia dibawa pulang ke
rumah untuk dijadikan anjing piaraan. Enam belas tahun kemudian, pemilik Judy memuji sifat welas
asihnya yang luar biasa, dan juga mengatakan bahwa Judy sangat pintar, setia, dan pemaaf. Dengan
demikian, NZKC menganugerahkan Judy Penghargaan Binatang Piaraan Terbaik (Pet of the Year Award).

Sahabat-Sahabat Anjing Menerima Pengakuan
atas Perbuatan Mereka yang Mulia
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Menghargai dan Peduli
Kepada Setiap Makhluk Hidup

Oleh Lucky, inisiat dari Formosa (Asal dalam bahasa China)

Pada suatu hari, ketika sedang berjalan dengan seorang rekan inisiat di lingkungan rumah, seekor
anjing kecil yang tersesat tiba-tiba muncul dari rerumputan dan menggoyang-goyangkan ekornya sambil
menjilati kaki kami dengan bersahabat. Kami menemukan bahwa anjing itu tampaknya menderita penyakit
infeksi kulit yang parah. Delapan puluh persen bulunya hilang dan dia memancarkan bau yang menyengat.
Kondisinya benar-benar memprihatinkan. Saya tiba-tiba teringat kata-kata Guru: “Saya tidak dapat
memelihara sekian juta anjing di seluruh dunia, tetapi jika ada anjing yang saya temui dan butuh bantuan,
maka saya harus merawat dan menolongnya.” (Dari majalah Berita No. 164, “Jendela Kehidupan Guru”)
Oleh karena itu, kami segera menghubungi Asosiasi Kerah Merah Hewan Tersesat (Red Collar Stray
Animal Association) setempat, dan wakil di sana menyarankan kami untuk membawa anjing tersebut ke
rumah sakit hewan yang memiliki peralatan canggih untuk mendapatkan pengobatan.

Berkat kemurahan Tuhan dan kasih sayang dari setiap orang, serta makanan vegetarian, bulu
anjing putih yang berusia tiga tahun tersebut telah tumbuh kembali dan menjadi sangat indah. Dia begitu
bersahabat dan penuh pengertian, khususnya kepada yang lebih tua. Bila melihat mereka, maka dia akan
melompat girang dan menjilati wajah mereka, sepertinya mengetahui mereka butuh lebih banyak cinta
kasih. Sewaktu kami merawatnya, kami mengetahui bahwa dia dapat segera memahami pikiran dan
perasaan manusia hampir 100%, kecuali ketika dia terlalu sibuk bermain untuk menarik perhatian kami.

Sewaktu kami membantunya dalam masa pemulihan, anggota Asosiasi Kerah Merah Hewan
Tersesat memberikan banyak bantuan dan mengajari kami pengetahuan umum tentang cara merawat
anjing. Asosiasi ini didirikan oleh sekelompok sukarelawan yang peduli akan kesejahteraan hewan dan
memperjuangkan harkat dan hak hidup kaum hewan. Aktivitas mereka dalam membantu binatang tersesat
di antaranya menyediakan makanan setiap hari, bantuan perawatan medis, dan sterilisasi. Mereka mengajak
orang-orang untuk membantu dengan cara mengadopsi secara langsung anjing-anjing tersesat, dengan
memberikan bantuan finansial atau menjadi anggota. Asosiasi ini juga bekerja sama dengan organisasi
satwa lainnya untuk menyebarkan konsep positif seperti tidak menelantarkan hewan dan pentingnya
sterilisasi anjing. Anjing yang tidak dapat segera mendapatkan peminat akan diberikan kerah merah
sebagai identitas mereka. Mereka diperbolehkan untuk terus hidup di lingkungan sekitar dan diberikan
makan secara teratur oleh penduduk setempat atau sukarelawan. Beberapa anjing tersesat dari Kerah

Merah bahkan dilatih menjadi penjaga lingkungan.
Upaya Asosiasi Kerah Merah Hewan Tersesat sangatlah

terpuji. Kami berharap agar semua orang dapat mengulurkan
tangannya untuk membantu hewan tersesat sehingga hidup mereka
dapat lebih dihargai, kebutuhan mereka akan makanan dan tempat
berlindung dapat terpenuhi, sehingga manusia dan binatang dapat
hidup bersama dengan harmonis untuk mencapai arti sejati dari
Zaman Keemasan.

Dunia Satwa

Menghargai dan Peduli
Kepada Setiap Makhluk Hidup
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Sonya Fitzpatrick,
Cenayang Satwa

Oleh Grup Berita Inggris (Asal dalam bahasa Inggris)

Terkenal akan kemampuannya yang unik yang dapat berkomunikasi dengan binatang secara
telepati, Sonya Fitzpatrick bukan hanya dapat berbicara dengan binatang sejenis anjing dan kucing, tapi
juga ular, llamas (semacam unta yang hidup di daratan Amerika Selatan), bebek, unta, kuda, dan juga
burung. Melalui pertunjukan TV Amerika yang paling digemari, Sonya, sang Cenayang Satwa, mampu
membantu jutaan penyayang binatang untuk berkomunikasi dengan hewan piaraannya dan meningkatkan
kehidupan hewan piaraan.

Banyak orang mulai menyadari bahwa binatang juga mempunyai emosi dan perasaan, sebagai
contoh, dia menyelamatkan nyawa seekor kuda yang berhenti makan atau membantu pemilik binatang
untuk memahami kegelisahan anjingnya. Bukan hanya itu, tetapi fakta bahwa binatang-binatang tersebut
selalu menyambut Sonya dan bertingkah laku dengan sangat baik dalam keberadaannya, membuat setiap
orang kagum dan telah meyakinkan banyak orang yang ragu-ragu.

Lahir dan besar di Inggris, cinta kasih yang mendalam dari Sonya kepada binatang dimulai dari
anjing piaraannya, Judy. Mereka menjadi sangat dekat hingga seiring dengan meningkatnya usia Judy,
Sonya juga bisa merasakan perasaan sakit dan penderitaan yang dialami anjingnya. Lalu, ketika ayahnya
membunuh sahabatnya: seekor angsa berusia sembilan bulan untuk makan malam Natal, dia tiba-tiba
menyadari bahwa tidak semua orang memiliki perasaan yang sama kepada binatang seperti dirinya.
Trauma atas kematian sahabatnya, Sonya dengan sengaja menutupi kemampuannya yang dapat
berkomunikasi secara telepati dengan binatang selama 44 tahun.

Pada tahun 1994, suatu pengalaman rohani membuka kembali hubungannya dengan binatang.
Yakin bahwa ini merupakan takdirnya untuk memainkan peranan ini, dia kemudian mulai membantu
orang untuk memahami binatang piaraan dengan lebih baik, untuk mengatasi masalah tingkah laku
binatang, penyakit fisik, dan juga membantu menemukan kembali binatang piaraan yang hilang. Melalui
cara komunikasi dengan binatang pada tingkatan spiritual, Sonya memberikan bukti atas keberadaan
alam-alam rohani dan reinkarnasi.

Seperti yang disebutkan oleh Guru dalam berbagai kesempatan, Sonya menemukan bahwa binatang
sangat pintar dan mereka memahami melalui gambar-gambar pikiran. Seperti manusia, binatang juga
merupakan makhluk rohani. Tubuh fisik saja yang mati, akan tetapi kesadaran akan terus berlanjut.

Ketika ditanya apakah dia juga bisa membaca pikiran manusia, Sonya secara jujur menyatakan
bahwa dia tidak mau repot-repot membaca pikiran manusia karena ”…. Binatang tidak terlalu rumit dan
tidak membawa beban sebanyak manusia dan mereka amat jujur. Manusia lebih suka berbohong.”

Dalam bukunya, “What the Animals Tell Me (Apa yang Dikatakan
Binatang Kepadaku)”, Sonya Fitzpatrick membagikan pesannya dengan semua
orang bahwa binatang sangatlah pintar dan mereka tahu persis apa yang terjadi
di sekitar mereka, sehingga orang harus mengasihi dan menghormati mereka.
Sekarang ini, sebagai seorang aktivis satwa, dia juga aktif melibatkan diri
dalam menolong dan membantu binatang-binatang yang sakit, terbuang, dan
yang hilang.

Dunia Satwa
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Guru Bercerita

Inilah kisah seekor angsa emas, dan saya
kira tentang kehidupan lampau Sang Buddha.

Zaman dulu, ada seorang raja. Namanya
Bahuputtaka. Nama ini sesungguhnya berarti “ayah
dengan banyak putra”. Ratunya bernama Khema.
Keduanya memerintah di Benares. Benares adalah
salah satu kota suci di India.

Suatu hari, Ratu Khema, bermimpi tentang
angsa emas yang berbicara bagaikan orang
bijaksana. Ratu kemudian menyampaikan mimpinya
kepada raja dan berkata bahwa dia sangat ingin
melihat dan mendengar burung yang demikian
indah. Raja selanjutnya meminta banyak keterangan
dan disampaikan bahwa burung seperti angsa emas

demikian memang ada, tetapi langka dan tidak
mudah ditemukan. Banyak orang menyampaikan
kepada raja bahwa akan sangat sulit menemukan
jenis angsa ini di kerajaannya. Namun demikian,
mereka ada. Maka, raja mengutus banyak pem-
bantunya untuk mencari angsa, yang diperkirakan
dekat suatu danau, sangat jauh di suatu tempat.

Mereka juga mengerahkan para pemburu
agar mencarinya dan membawanya ke Benares.
Banyak orang yang menyarankan kepada raja untuk
membuat danau dekat kota sehingga angsa itu akan
tertarik, dan akan tinggal di sana.

Pada saat itu, ada banyak angsa yang hidup
di Gunung Cittakuta. Rajanya disebut Dhatarattha.

K i s a h  S e e k o r  A n g s a  E m a s

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Retret Internasional 7 Hari di
Kamboja, 13 Mei 1996 (Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #546
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Raja angsa Dhatarattha ini seekor burung yang
sangat indah, dengan bulu berwarna emas
berkilauan. Wah… (Guru bergurau) Dia sedang
mengundang masalah!

Dalam perjalanan waktu, danau yang besar
dibuat dekat Benares, dan raja menamakan danau
itu Khema, mengikuti nama sang ratu. Pohon-pohon
bunga, bunga-bunga, dan berbagai jenis tanaman
langka yang cantik ditanam sekitar danau. Selain
itu, bunga teratai, seroja, serta berbagai sayur dan
bunga air ditanam di danau itu. Dan setiap hari,
banyak orang yang datang dan menyebarkan sedikit
jagung serta biji-bijian untuk menarik burung dan
sejenisnya. Kemudian bentara raja, salah satu
pembantunya, akan mengumumkan dengan lan-
tang: Raja Benares menyambut semua burung untuk
datang dan tinggal dengan damai di danau yang
indah ini! Mereka akan dilindungi dari bahaya oleh
perintah raja dan orang-orang raja.”

Maka, berita tentang danau ini sampai pada
angsa liar di Gunung Cittakuta. Mereka menghadap
angsa emas, dan berkata, “Yang mulia! Raja
Benares telah membuat danau yang besar dan
harum dekat kota. Dia menjamin perlindungan bagi
semua burung yang tinggal di sana. Para burung
juga akan diberi makan oleh para rimbawan. Mari
kita pergi dan lihat tempat macam apa itu. Kita bosan
hidup di puncak gunung ini dan harus mencari
makanan sendiri.”

Maka, si angsa emas, raja kawanan angsa
setuju atas usul mereka. Kemudian dia dan sebagian
kawanannya terbang ke arah Benares.

Raja telah memerintahkan para pem-
burunya untuk mengawasi dengan saksama dari tepi
danau. Dia menyuruh mereka segera memasang
perangkap bila mereka melihat angsa emas
mendekati air. Kepala pemburu mengepung danau
dengan orang-orangnya sepanjang siang dan
malam, menanti untuk menangkap angsa emas ini.

Suatu subuh dia melihat sekelompok besar
angsa dan seekor burung yang lebih besar yang
berwarna emas dengan bulu yang berkilauan dalam
pancaran cahaya matahari, terbang ke arah danau.
Pemburu itu cepat-cepat memasang perangkap di
antara bunga teratai dan seroja. Dia tahu bahwa
angsa emas, yang menjadi pemimpinnya, akan
hinggap dulu di air.

Seperti awan putih yang padat, 90.000
angsa melayang turun ke arah danau. Angsa emas
menjejak air, dan segera, kakinya terjebak dalam
perangkap. Melihat pemimpinnya terperangkap,
kawanan angsa terbang berkeliling, membunyikan

keadaan bahaya, tetapi tiada yang cukup berani
berusaha menyelamatkannya. Mereka naik dan
terbang balik ke arah Gunung Cittakuta dengan
selamat. Sumukha, kapten kepala angsa ini sendiri
tetap bersama rajanya.

Angsa emas berbalik kepadanya, dan
berkata, “Angsa yang lain telah terbang menjauh,
Sumukha! Tanpa ragu, mereka meninggalkan saya.
Mengapa engkau menunggu di sini? Pergilah cepat-
cepat sementara engkau memiliki kesempatan. Bila
tetap di sini, engkau akan ditangkap juga.”

Sumukha, kapten kepala, mungkin pen-
damping raja angsa, duduk mengapung dengan
anggun di air di samping raja, dan menjawab, “Saya
tidak akan pernah meninggalkanmu, Angsa Raja.
Sekarang bahaya itu makin mendekat, saya akan
tetap tinggal, dan baik hidup atau mati di sisimu.”

Saat mereka sedang berbicara, kepala
pemburu datang mendekati danau. Sumukha
memutuskan untuk berusaha melembutkan hati
sang pemburu, dan terbang kepadanya, memohon
agar melepaskan angsa emas. Pemburu tertegun
oleh keindahan burung emas yang agung, dan
bertanya kepadanya, “Seluruh kawanmu telah
melarikan diri, angsa mulia. Tidakkah engkau melihat
perangkap dari jauh?”

Angsa emas menjawab: “Saat hidup men-
jelang ajal, dan kematian makin mendekat, tiada
guna bergumul melawan takdir; sehingga saya tidak
melihat perangkapnya.”

Pemburu sangat terkesan oleh kebijak-
sanaan angsa emas. Dia bertanya kepada
Sumukha, “Dan mengapa engkau juga tetap tinggal
di sini? Angsa yang lain sudah tidak terlihat lagi.
Engkau bebas, tetapi engkau tetap tinggal di sisi
burung mulia ini. Siapakah dia sehingga engkau tidak
meninggalkannya sekejap pun?”

Maka, Sumukha menjawab, “ Dia adalah
raja saya, sahabat saya, dan kawan saya. Saya tidak
akan pernah meninggalkannya walaupun saya mati
karenanya.”

Mendengar ini, pemburu berpikir, “Sungguh,
ini burung yang berani dan mulia. Bila saya melukai
mereka, maka para dewa akan menghukum saya.
Apa peduli saya akan penghargaan raja? Saya akan
membebaskan mereka.” Dia berkata kepada
Sumukha, “Karena engkau siap mati demi per-
sahabatan, maka saya akan membebaskan rajamu.
Kemudian pergilah ke mana kalian berdua kehen-
daki.”

Dengan lembut dia melepaskan kaki angsa
emas dari perangkap dan mencuci darahnya dalam

Guru Bercerita
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air danau yang jernih dan murni. Dia memperbaiki
otot dan urat daging yang terpilin, dan dengan ajaib
kakinya menjadi utuh kembali. Tiada tanda yang
menunjukkan bagian yang terjerat.

Sumukha sangat gembira melihat rajanya
bebas, dan berkata kepada si pemburu, “Semoga
engkau dan keluargamu selalu hidup makmur,
wahai pemburu, karena kemurahanmu
melepaskan raja saya!”

Angsa emas bertanya kepada pemburu,
“Apakah engkau menangkap saya untuk diri sendiri
atau atas perintah orang lain?”

“Atas perintah raja, saya memasang
jeratnya, angsa mulia.” Pemburu menceritakan
kepada angsa emas kebenarannya, dan
bagaimana sang ratu ingin melihat burung yang
menakjubkan.

Angsa emas merenung, “Mungkin akan
menjadi yang terbaik bila saya pergi ke kota. Sang
pemburu akan diberi hadiah, dan Raja Bahuputtaka
dikenal raja yang bijak dan bajik. Bila saya meng-
hadapnya atas kehendak saya, dia akan puas dan
mungkin memutuskan untuk memberi saya kebe-
basan atas danau yang indah ini.”

Maka, dia berkata kepada pemburu itu,
“Bawalah kami kepada raja. Kami akan berbicara
dengannya, dan bila dia berkenan, dia akan
membebaskan kami.”

Pemburu berkata, “Angsa mulia, raja tidak
selalu murah hati. Dia dapat memutuskan untuk
menahan kalian berdua sebagai tawanan.”

Tetapi, angsa emas berkata kepadanya,
“Saya telah melunakkan hatimu, wahai pemburu.
Pastilah saya dapat memperoleh kemurahan hati
raja yang agung. Serahkan itu pada saya! Engkau
melakukan tugasmu, dan bawalah saya dan
Sumukha kepadanya.”

Maka, pemburu membawa kedua burung
pada galahnya, dan membawa mereka ke istana.

Saat raja dan ratu melihat kedua burung
yang bagus sekali, yang satu dengan bulu berkilau
emas, dan yang lain seputih salju di puncak gunung,
mereka sangatlah bergembira. Raja menempatkan
keduanya dalam sangkar emas, dan dengan
tangannya sendiri memberi mereka madu dan biji-
bijian yang baik untuk dimakan, dan air manis untuk
diminum. Sepanjang malam, raja dan angsa emas
berbincang-bincang bersama tentang tugas-tugas
raja, dan kebijakan-kebijakan raja.

Angsa emas berkata kepada raja, “Dia yang
menunda sampai terlambat melakukan kehendak
yang baik, maka akan merosot akhlaknya. Dia akan

kehilangan semua pengetahuan dan akan meng-
alami kehilangan yang besar. Dia yang tidak melihat
Kebenaran, maka tidak akan memperoleh ke-
bijaksanaan. Hargailah anak-anakmu sehingga
mereka dapat tumbuh bijaksana dan selalu
mengikuti jalan kebajikan.” Demikianlah angsa
emas menasihati dan menyemangati raja.

Ketika fajar menyingsing, dia mengucapkan
selamat tinggal kepada raja dan ratu, dan bersama
Sumukha yang setia, terbang keluar dari jendela
bagian utara, dan pergi jauh ke Gunung Cittakuta.

Selesai! (Tepuk tangan)
Sekarang, kita akan bertanya-tanya kenapa

sebagai angsa, hanya ada dua angsa yang
demikian mulia, sedangkan sisanya adalah angsa
biasa yang pengecut. Jumlahnya 90.000 dan hanya
ada dua yang mulia!

Jadi, dalam kerajaan hewan pun ada
banyak perbedaan, tidak hanya dalam umat
manusia. Mungkin ini jalan yang seharusnya. Saya
tidak tahu mengapa harus seperti itu. Mungkin laju
perkembangan dalam setiap makhluk hidup
berbeda-beda. Bahkan dalam spesies yang sama
juga ada perbedaan. Ini karena yang satu memilih
ke arah atas, ke arah yang lebih mulia; sedangkan
yang lain memilih ke arah yang umum, jalan yang
mudah, dan jalan yang menuai lebih banyak materi.
Mungkin pilihan kitalah yang menentukan apakah
kita mulia atau rendah. Dan bila kita tidak bergumul
dengan batin kita sendiri, serta tidak berusaha
memperbaiki pemikiran, gagasan, atau tindakan
kita, maka kita akan selalu di tingkat yang sama
seperti sebelumnya - angsa yang sangat biasa. Kita
memiliki ketakutan, kekhawatiran, makanan, mimpi,
tindakan, dan kebiasaan seperti orang yang lain.
Tidak ada kualitas yang lebih baik dalam diri kita,
tidak ada yang meningkat, dan kita tidak lebih dari
angsa yang makan rumput dan minum air danau,
serta melewatkan kehidupan mereka seperti ini.
Hidup mereka juga damai, selaras, bebas dari
ketegangan; dan mereka juga nampak baik. Tetapi,
mereka tidak memperoleh sesuatu yang lebih,
hanya rumput dan air danau saja.

Maka, sekarang kita harus bertanya kepada
diri kita sendiri apakah kita menginginkan kehidupan
damai seperti itu. Karena itu, saya sebelumnya
pernah menyampaikan agar Anda jangan terlalu
bangga akan keluarga Anda yang harmonis,
lingkungan Anda yang damai, pencapaian
kekayaan Anda, dan keuntungan apa pun yang
Anda kira datang kepada diri Anda melalui berkah
Guru, atau melalui latihan Metode Quan Yin.

Guru Bercerita
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Guru Bercerita

Benar, Guru akan memberkahi kita dengan
apa pun yang kita inginkan, tetapi kita sebaiknya
tidak puas dengan itu dan merasa bangga akan
pencapaian itu, karena ini bukanlah apa-apa! Pupuk
yang berbau busuk perlu bagi bunga-bunga, tetapi
bunga-bunga lah yang kita inginkan, bukan
pupuknya.

Mungkin itulah sebabnya angsa emas
nampak keemas-emasan, demikian cantik dan
bijaksana; dan para angsa yang lain nampak biasa,
Anda paham, seperti dalam kisah ini. Mungkin
Buddha pernah menjadi angsa emas pada satu
masa, atau mungkin tidak. Mungkin ini hanya kisah
teladan agar kita dapat mengerti rasa kesepian
yang dialami seorang raja atau seorang Guru.

Mereka seperti berbicara kepada banyak angsa
yang bodoh yang tidak memiliki otak atau
kecerdasan manusia. Jadi, apakah kisah ini benar
atau tidak, akan tetapi ada pesan Kebenarannya.
Kisah ini tidak harus sungguh-sungguh nyata. Teori
reinkarnasi tidak harus ada, dan Buddha tidak harus
benar-benar bereinkarnasi sebagai angsa emas
atau kelinci emas, atau apa pun sebelumnya.
Hanya saja, kisah itu memiliki Kebenaran. Rasa
kesepian dari seorang raja atau seorang Guru atau
seorang bijak terlihat jelas dalam kisah ini Tidak
masalah apakah Buddha pernah bereinkarnasi
sebagai seekor angsa atau tidak, atau apakah Dia
hanya menceritakannya untuk mengilustrasikan
prinsip yang sama melalui berbagai kisah.
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Kasih Dalam Tindakan

Amerika Serikat

Operation Kindness:
Sebuah Rumah Penampungan Kasih yang Unik

Oleh Grup Berita Texas (Asal dalam bahasa Inggris)

Operation Kindness (Operasi Kebaikan) merupakan rumah penampungan hewan tertua dan
terbesar di Texas Utara yang tidak melakukan praktik eutanasia. Ini adalah sebuah yayasan nirlaba yang
benar-benar unik dan baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-30. Operation Kindness merawat
sekitar 200 ekor hewan di rumah penampungan itu sendiri dan lebih dari 60 sampai 80 ekor lainnya di
panti-panti asuhan hewan, serta membantu proses pengadopsian 2.500 hewan peliharaan per tahun.
Penasihat adopsi mencocokkan calon pemilik hewan peliharaan dengan hewan-hewan tersebut sehingga
kebutuhan kedua belah pihak dapat terpenuhi. Semua hewan peliharaan disaring secara fisik dan diuji
perangainya untuk memastikan agar mereka berada dalam kondisi yang baik sebelum menuju ke rumah
baru mereka.

Setelah mengetahui reputasi mereka yang telah lama bertahan dalam menolong anjing dan kucing
pada saat-saat yang mereka butuhkan, Maha Guru Ching Hai, dengan rasa welas asih Beliau yang tak
terbatas untuk semua makhluk hidup, memberikan sumbangan sebesar 10.000 dolar AS kepada Operation
Kindness.

Pada tanggal 29 September Tahun Emas 3 (2006), anggota Asosiasi Internasional Maha Guru
Ching Hai di Texas, mengunjungi Operation Kindness untuk menyerahkan sumbangan kepada Jonnie
England, Direktur Eksekutif Operation Kindness. Ibu England sangat gembira dan berterima kasih atas
tindakan penuh kasih ini, dan meyakinkan anggota Asosiasi bahwa sumbangan itu akan dimanfaatkan

sebaik-baiknya untuk menolong hewan yang membutuhkan.
Rumah penampungan binatang ini juga memiliki program

pendidikan yang terpuji, dengan keyakinan bahwa perlakuan yang baik
dan pantas kepada binatang akan terwujud dengan jalan meng-
informasikan dan mendidik orang-orang, khususnya anak-anak, tentang
kebutuhan dan sifat kasih dari binatang. Program yang lain, yang sangat
dibanggakan oleh Ibu England, adalah kunjungan bulanan ke panti
perawatan jompo oleh sukarelawan binatang yang manis dan pemiliknya
sehingga para penghuni panti memiliki kesempatan untuk berinteraksi
dengan para anjing dan kucing, dan menerima kasih tanpa syarat yang
diberikan oleh hewan-hewan ini secara alamiah. Hal ini memberikan
kegembiraan kepada para penghuni panti, dan kadang-kadang
mengingatkan mereka akan hari-hari sebelumnya, ketika mereka sendiri
mempunyai hewan pendamping yang penuh kasih.

Anggota-anggota Asosiasi yang mengunjungi rumah penam-
pungan yang luar biasa ini sangat terkesan oleh kebersihan, keteraturan,
dan kelengkapan dari rumah penampungan tersebut dengan setiap hal-

Merayakan 30 Tahun
Membantu Hewan

Gelandangan
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hal terperinci yang telah dipikirkan dengan baik untuk menambah
kesejahteraan dan kegembiraan para hewan dan calon keluarga mereka.
Para anggota asosiasi pun teringat akan cara Maha Guru Ching Hai
yang sangat terperinci dan teliti dalam merawat hewan-hewan
pendamping Beliau dengan penuh kasih.

Sikap, tingkah laku, dan etika kerja para staf juga patut dipuji. Orang-
orang yang bekerja merawat para hewan, memperlakukan hewan-hewan
itu dengan hormat dan kasih; sebagai balasannya, para staf itu menerima
kasih tanpa syarat yang luar biasa dan kegembiraan yang tak ada akhirnya
dari para hewan itu. Maha Guru Ching Hai telah sering menyampaikan
bahwa para hewan penuh dengan kasih dan cerdas; di sini, Kebenaran yang
absolut akan pernyataan itu dapat disaksikan secara langsung.

Ibu England sangat tersentuh karena Maha Guru Ching Hai
memikirkan para hewan dan memberi sumbangan yang begitu besar
kepada Operation Kindness. Dalam sebuah pesan kepada Maha Guru
Ching Hai, dia berkata: “Kami merasa terhormat karena Anda telah
memilih kami, menghormati kami dengan kemurahan hati dan
kedermawanan Anda, dan kami hanya bisa berterima kasih kepada Anda
dari dasar telapak kaki kami, keempat-empatnya, terima kasih banyak!”

Surat Penghargaan

OPERATION KINDNESS
Tempat penampungan hewan telantar yang ‘tidak-membunuh’

29 September 2006 (Asal dalam bahasa Inggris)

Maha Guru Ching Hai yang terkasih,

Dengan penuh rasa sukacita saya menulis surat ini untuk berterima kasih kepada Asosiasi
Internasional atas sumbangan sebesar 10.000 dolar AS kepada Operation Kindness. Kami sangat
berterima kasih kepada Anda, dan kepada semua anggota Asosiasi yang telah memberikan sumbangan
kepada kami untuk membantu hewan-hewan.

Sumbangan ini akan membantu banyak hewan telantar di penampungan kami. Sebagai
penampungan yang ‘tidak-membunuh’, Operation Kindness merawat lebih dari 2.600 hewan setiap
tahun, termasuk yang terluka, tertabrak mobil, terkena kudis dan kurap, terserang
cacing nematoda, atau terkena penyakit lainnya. Kami mengobati semua hewan
di tempat kami dan merawat mereka hingga mereka diadopsi. Karena itu,
sumbangan luar biasa ini sangat membantu kami dan sangat kami hargai.

Terima kasih sekali lagi atas kemurahan dan belas kasih Anda terhadap
makhluk-makhluk Tuhan. Kami sangat berterima kasih.

Hormat kami,
Jonnie England
Direktur Eksekutif
Terima kasih atas kepeduliannya kepada kami!

Kasih Dalam Tindakan
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Burundi

Kasih Tuhan Memberkahi Afrika Timur

Wawancara telepon jarak jauh oleh Grup Berita Formosa (Asal dalam bahasa China)

Karena senantiasa peduli akan kebutuhan para makhluk hidup, Guru menginstruksikan para inisiat
untuk melakukan pengeboran sumur di Kenya. Sejauh ini, tiga buah sumur telah sukses dibor dan sumur
yang keempat sedang dalam pelaksanaan. Tindakan yang welas asih ini telah menarik perhatian masyarakat
internasional terhadap bencana kemarau di Kenya.

Segera setelah proyek pengeboran sumur, Guru menyumbangkan 30.000 dolar kepada Pusat
Pemuda Kamenge (Kamenge Youth Center) di Burundi. Dengan mendanai program pendidikan tambahan
dari Pusat Pemuda ini, Guru telah memberkahi wilayah yang kurang terkenal di Afrika Timur ini dengan
kasih Beliau yang tanpa batas.

Burundi, sebuah negara yang telah lama terkoyak oleh konflik etnis, telah mengalami perang
saudara sejak tahun 1993, dengan konfrontasi sengit yang terjadi di antara kelompok Hutu dan Tutsi.
Akan tetapi, atas karunia Tuhan dan usaha koordinasi dari banyak pihak, bunga persahabatan secara
bertahap bermekaran di antara kelompok-kelompok ini. Perselisihan internal itu telah mendingin dalam
tahun-tahun terakhir ini dan pada bulan September Tahun Emas 3 (2006), sisa kelompok pemberontak
terakhir telah menandatangani perjanjian gencatan senjata.

Selama perang saudara, Pusat Pemuda Kamenge membaktikan diri mereka untuk mempromosikan
perdamaian dan pendidikan dari tempat mereka yang berlokasi di antara masyarakat Hutu dan Tutsi.
Pusat ini didirikan oleh tiga misionaris Xaverian Italia, dan dibiayai oleh sebuah gereja Italia untuk
menyediakan program pendidikan dan kegiatan lainnya, yang dirancang sedemikian rupa sehingga anak-
anak muda Hutu dan Tutsi dapat belajar, bermain, dan bekerja bersama-sama untuk membangun hari
esok yang lebih baik bagi generasi mereka.

Setelah melihat sebuah laporan dari ‘Supreme Master Televisi’ tentang semangat kasih tanpa
syarat dan usaha tanpa pamrih dari pusat pemuda ini, Guru secara khusus menginstruksikan untuk
memberikan mereka sumbangan sebesar 30.000 dolar AS. Untuk menyerahkan bantuan dan kasih Guru,
rekan-rekan inisiat mengunjungi Pusat Pemuda Kamenge. Walaupun berlokasi di
wilayah kumuh yang terpencil dari kota, pusat pemuda ini
terlihat rapi, bersih, dan menyenangkan. Kami melihat
masyarakat setempat datang untuk mengambil jagung manis,
obat-obatan, peralatan pertanian, dan barang bantuan lainnya.

Saat mengetahui maksud kunjungan kami, orang yang
mengurus pusat pemuda ini menyambut kami dengan hangat,
mengungkapkan terima kasihnya kepada Guru, lalu secara
singkat menyampaikan kepada kami tentang perkembangan
dari Pusat Pemuda ini. Ia mengatakan bahwa
Pusat Pemuda saat ini menawarkan kursus gratis
kepada 26.000 anak muda yang dapat memilih
kursus apa pun. Ada 45 orang sukarelawan dan
82 sukarelawan yang dibayar separuh gaji yang
bekerja di Pusat Pemuda itu. Walaupun sangat
sibuk dengan perencanaan dan penjadwalan
kursus seharian penuh, mereka tetap berada dalam
semangat tinggi dan mengerjakan pekerjaan

Surat tanda terima dan surat penghargaan dari Pusat Pemuda
Kamenge untuk sumbangan sebesar 30.000 dolar AS dari Guru.

Kasih Dalam Tindakan
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mereka secara sistematis.
Semangat Pusat Pemuda Kamenge yang sangat terpuji dan usaha yang berpengaruh dalam

mempromosikan perdamaian telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada kami. Kami juga berterima
kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan ini kepada kami untuk menyampaikan kasih
Guru kepada orang-orang Burundi. Kami bukan saja menyadari arti dari keharmonian dan perdamaian,
tetapi juga merasakan bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang terhormat.

Filipina

Tuhan Mengetahui Kebutuhan Kita

Disusun oleh Grup Berita Formosa (Asal dalam bahasa China)

Pada tanggal 30 September, dua hari setelah angin topan
Milenyo (yang juga dikenal sebagai Xangsane) menghancurkan
beberapa tempat di Filipina, rekan-rekan inisiat dari Formosa
datang untuk memberikan bantuan darurat. (Untuk informasi yang
lebih terperinci, silakan merujuk pada majalah Berita #175  “Kasih
dalam Tindakan”) Guru mengingatkan kami untuk menangani
masalah kekurangan air yang menimpa masyarakat setempat,
dengan menyediakan alat atau memberi bantuan lainnya.

Akan tetapi, ketika para inisiat dari Formosa kembali ke
Filipina, semua pertanyaan yang berkenaan dengan kekurangan
air itu tak terjawabkan. Kami berpikir, “Pastilah ada kebutuhan
air yang mendesak di suatu tempat.” “Masyarakat setempat pasti
telah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sehingga
Guru memberikan kami instruksi seperti itu.” Setelah pencarian
yang tak kenal menyerah, akhirnya kami pun mengetahui dari
stasiun televisi ABS-CBN bahwa ada lebih dari 100.000 orang di
Sorsogon, sebuah daerah terpencil yang jauhnya sekitar 20 jam
perjalanan dengan mobil dari Manila, berada dalam keadaan
darurat yang memerlukan persediaan air dan sumber tenaga listrik.

Ketika Wali Kota Sorsogon Sally Lee menerima telepon
kami, dia sangat tersentuh. Setelah berkali-kali menyampaikan
rasa terima kasihnya. Ia memperkenalkan kami kepada Gubernur
Sorsogon, Raul L. Lee. Melalui telepon, Gubernur Lee
mengundang kami untuk mengunjungi daerah yang terkena
bencana dan menyampaikan bahwa generator listrik sangatlah
dibutuhkan untuk memompa dan mengalirkan air.

Dalam waktu 20 menit setelah kami tiba di Sorsogon,
Gubernur Lee dan para pejabat terkait menemui kami di hotel.
Mereka mengatakan bahwa selain 4 generator, juga diperlukan
pompa kaporit untuk mensterilkan air. Mereka mengajak kami
untuk melihat stasiun pompa air itu. Sementara itu, gubernur
dengan tulus menulis surat yang menjelaskan tentang kebutuhan
darurat mereka (lihat Lampiran). Manajer Divisi Departemen
Pengadaan Air Boy Lopes merasa terharu dan mengomentari

Kasih Dalam Tindakan
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bahwa sebelumnya ia telah meminta
bantuan kepada 5 organisasi yang
berbeda. Kehadiran kami yang tepat
waktu untuk memenuhi kebutuhan
darurat dari masyarakat Sorsogon benar-
benar merupakan suatu kejutan karena
mereka sama sekali tidak mengetahui
siapa kami dan bagaimana kami
mengetahui situasi mereka.

Kami bergegas kembali ke
Manila pada tanggal 25 Oktober dan
segera membeli barang-barang yang
diperlukan, lalu kembali ke Sorsogon
pada tanggal 31 Oktober dengan
membawa generator. Manajer Umum,
Ronaldo G. Barboño dan Manajer Lopes
dari Departemen Pengadaan Air
menantikan kedatangan kami pada sore
hari itu di kantor pemerintah provinsi.
Ketika mereka melihat kami membawa satu truk yang penuh dengan serbuk kaporit untuk mensterilkan
air, mereka sangat gembira. Pada pagi hari, tanggal 1 November, empat buah generator telah terpasang
pada stasiun pompa air setempat. Di sore hari, dengan ditemani Bapak Barboño, Manajer Lopes, dan para
insinyur Departemen Pengadaan Air, kami mengunjungi beberapa stasiun pompa air untuk lebih memahami
proses pensterilan air. Kami juga mencatat secara terperinci tentang merek, model, serta mengamati
kondisi kerja dari setiap pompa, karena kami telah diinformasikan bahwa masih dibutuhkan 4 pompa
kaporit lainnya.

Pada saat kami bersiap kembali ke Manila untuk melakukan pembelian, Manajer Divisi Lopes
mengantar kami dan menyampaikan kekagumannya karena hanya dalam waktu 10 hari, para anggota
Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai telah membawa generator dan serbuk kaporit ke Sorsogon.
Ia berpendapat bahwa itu adalah suatu keajaiban dan ia heran bagaimana kami sampai tahu tentang
kebutuhan mereka. Kami menawarinya buku contoh dan berkata: "Kami datang kemari karena adanya
perintah penuh kasih dari Maha Guru Ching Hai." Pada saat mendengar ini, air mata menggenang di
matanya. Ia berdiri dan menatap langit sambil berusaha menahan air mata dan berkata, "Tuhan, Engkau
benar-benar mengetahui kebutuhan kami!"

Manajer Divisi, Boy Lopes (ke dua dari kiri) dan Manajer Umum,
Ronaldo G. Barboño (ketiga dari kiri) dari Departemen Pengadaan Air
Sorsogon, yang menemani para inisiat untuk perjalanan inspeksi ke

fasilitas pompa air setempat.
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Pengeluaran untuk Kegiatan Bantuan Angin Topan Milenyo
oleh Maha Guru Ching Hai dan Asosiasi

Kasih Dalam Tindakan
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Liputan Media

Pernyataan  Ter ima Kas ih  a tas  Kas ih  Tuhan

S.O.S SORSOGON, diterbitkan di Philippine Daily
Inquirer, menyampaikan rasa terima kasih rakyat Sorsogon atas
kepedulian dan kasih Guru dalam memperbaiki persediaan air
mereka setelah angin topan menghantam daerah  tersebut.

Philippine Daily Inquirer
1 November 2006 (Asal dalam bahasa Inggris)

S.O.S.SORSOGON ingin mengumumkan bahwa kami
merasa gembira karena telah menerima bantuan 4 pembangkit listrik
tenaga diesel, bahan kimia untuk pemurnian air, dan uang tunai,
yang dipakai untuk mengatasi kerusakan akibat angin topan.
Sumbangan diberikan oleh Asosiasi Maha Guru Ching Hai, sebuah
organisasi kemanusiaan internasional, dan terwujud melalui Bapak
Manoling Morato. Kami mengucapkan terima kasih kepada Maha
Guru Ching Hai dan Bapak Manoling Morato atas bantuan yang
berharga ini.

Hubungan langsung dengan Tuhan - Situs global Internet Asosiasi Internasional
Maha Guru Ching Hai: http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm

Pada situs di atas terdapat link ke situs-situs web Quan Yin dalam berbagai bahasa.
Selain itu, juga terdapat akses 24-jam acara TV Perjalanan melalui Alam Estetis. Anda
juga dapat melakukan download buklet contoh Kunci Pencerahan Seketika dalam berbagai
bahasa, men-download atau berlangganan majalah Berita (News) Maha Guru Ching Hai
yang tersedia dalam format eBook atau cetakan atau melihat langsung ke situsnya secara
online.

Jika Anda menemui kesulitan untuk mengakses situs web di atas, silakan hubungi:
QuanYin.www@gmail.com

Kasih Dalam Tindakan

S i t u s  W W W  Q u a n  Y i n
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Negara Republik Filipina
PROVINSI SORSOGON

Kota Sorsogon

KANTOR GUBERNUR

21 Oktober 2006

Dengan hormat,

Angin topan Milenyo yang menghantam provinsi Sorsogon pada tanggal 27 September
2006 telah mengakibatkan kerusakan yang luar biasa terhadap kehidupan, harta benda, dan sumber
daya penduduk Sorsogon. Kota Sorsogon yang mengalami kerusakan berat saat ini tidak memiliki
sumber daya listrik, dengan fasilitas komunikasi yang tidak berfungsi, dan air yang tidak mencukupi
bagi 152.000 penduduknya.

Persediaan air kota diperoleh dari 7 sumber mata air kecil dan 11 stasiun pompa air. Dengan
tidak adanya sumber tenaga listrik, yang memerlukan waktu satu sampai dua bulan untuk
memperbaikinya, maka persediaan air hanya dapat memenuhi kebutuhan dari 40% penduduk,
karena air tersebut berasal dari sumber yang memakai daya tarik bumi dan 3 stasiun pompa dengan
generator yang selalu siap. Meski demikian, mesin itu tidak dapat beroperasi selama 24 jam sehari.
Untuk menghindari masalah kesehatan yang berkaitan dengan air yang tak layak untuk dikonsumsi,
kota ini membutuhkan setidaknya 4 set generator yang ditempatkan di lokasi stasiun pompa yang
strategis. Ini akan dapat melayani 40 persen konsumen tambahan, khususnya di daerah kota. Setelah
tersedianya generator, mesin pensteril untuk stasiun pompa haruslah dipasang untuk melindungi
kesehatan dan kebutuhan air penduduk. Secara terperinci, sistem pengadaan air kota membutuhkan:

2 unit generator @ 50-55 KVA
1 unit generator @ 75 KVA
1 unit generator @ 25 KVA
11 mesin pensteril kaporit
30 tong serbuk kaporit

Barang-barang yang dibutuhkan itu merupakan permintaan mendesak yang akan mengatasi
kekurangan air di pusat kota yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Hal ini akan meringankan
beban kesulitan yang sekarang ini sedang menimpa penduduk Kota Sorsogon.

Pemerintah provinsi Sorsogon dan pemerintahan kota serta penduduk Sorsogon akan
mengingat bantuan Anda, yang datang untuk menghilangkan kesusahan dan kekhawatiran yang
disebabkan oleh bencana alam yang tak dapat dihentikan oleh siapa pun juga, kecuali Yang Maha
Kuasa.

Hormat kami,
RAUL R. LEE
Gubernur

Surat Penghargaan

Surat dari Gubernur Sorsogon kepada Wakil dari Asosiasi
Internasional Maha Guru Ching Hai

(Asal dalam bahasa Inggris)
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Mercusuar dalam Kegelapan

Guru Adikku Memberiku
Hidup yang Baru

Diceritakan oleh Saudari Arh Di dari Hangzhou, China Daratan
Direkam oleh Saudari Chen (Asal dalam bahasa China)

Sembilan tahun yang lalu, kakak perempuan Arh Di yang
bernama Arh Ying dijatuhi hukuman penjara selama dua belas tahun.
Arh Di yang saat itu sudah diinisiasi selama dua tahun, membawa
paket beserta satu buku contoh Guru dan pergi mengunjungi
kakaknya. Saat melihat Arh Ying, hati Arh Di terasa pedih karena
kakaknya terlihat kurus dan pucat, dan sepertinya telah kehilangan
semua harapan hidup. Arh Di tidak bisa berbicara tentang Guru
melalui interkom di dalam penjara, maka dia mengambil kesempatan
saat menyerahkan paket melalui jendela dan berkata kepada
kakaknya, “Tabahkanlah hatimu! Saya mengikuti Maha Guru Ching
Hai dan berlatih Meditasi Metode Quan Yin yang memungkinkan
seseorang mencapai pembebasan dalam satu kali kehidupan. Ada
sebuah buku contoh dalam paket ini, bacalah dengan saksama. Kapan
pun engkau berada dalam kesulitan atau mempunyai masalah, engkau
bisa berdoa dengan tulus kepada Maha Guru Ching Hai untuk
memohon bantuan.” Ketika berpamitan, Arh Di secara diam-diam
juga memohon kepada Guru untuk menjaga kakaknya.

Sembilan tahun telah berlalu; Arh Ying dibebaskan lebih
awal karena kelakuannya yang baik di dalam penjara. Dia
mengunjungi Arh Di. Kecuali sedikit pucat, dia kelihatan muda dan
bahagia. Mereka berbincang hingga tengah malam dan yang
mengherankan Arh Di, semua pokok pembicaraan berkisar tentang
Guru!

Rupanya, setelah membaca buku contoh Guru, Arh Ying
mendapatkan kenyamanan dan dukungan yang besar. Dia yakin
bahwa Guru adalah Buddha hidup yang menyelamatkan makhluk
hidup dari penderitaan. Dia memutuskan untuk memohon dengan
tulus. Akan tetapi, dia tidak bisa mengingat nama Guru yang
disebutkan adiknya dan nama yang tertulis dalam buku contoh ditulis
dalam bahasa Inggris “SUMA Ching Hai” yang tidak dia pahami.
Lalu dia menyebut Guru dalam doanya sebagai “Guru adikku”.

Pekerjaan Arh Ying yang utama di dalam penjara adalah
menjahit pakaian. Waktu kerja sangatlah panjang dan penuh tekanan.
Setiap pagi, Arh Ying berdoa kepada “Guru adikku” untuk
membantunya menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dengan lancar
dan tanpa kesalahan. Pada malam hari, karena suasana penjara yang
muram, Arh Ying biasanya diliputi ketakutan dan tidak bisa tidur.
Akan tetapi, sejak dia berdoa kepada ‘Guru adikku', dia bisa tidur
nyenyak setiap malam. Doa yang dia lakukan pada pagi dan malam
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hari menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan di penjara yang panjang dan lamban dan doanya selalu terkabul
secara menakjubkan!

Semenjak jiwanya mendapatkan dukungan, semangat dan penampilan Arh Ying berubah. Dia bekerja
dengan cepat dan lancar. Hal ini juga diperhatikan oleh rekan-rekan sesama tahanan dan pengawasnya. Karena
itu, hari-harinya berlalu lebih cepat dari sebelumnya. Suatu saat, ada seorang tahanan muda yang hendak bunuh
diri. Pengawas penjara bahkan memberikan tugas untuk menghibur kepada Arh Ying. Mengingat keadaan pikirannya
sendiri sebelumnya, Arh Ying mengerti bagaimana perasaan sang tahanan yang ingin bunuh diri ini. Maka,
pertama-tama dia berdoa kepada “Guru adikku”, lalu berbicara dari hati ke hati dengan tahanan itu yang pada
akhirnya melupakan niatnya untuk menghabisi nyawa sendiri. Arh Ying sangatlah senang. Di hari yang lain, Arh
Ying salah menyeterika ratusan pakaian secara terbalik dan hal ini membuatnya sangat khawatir karena bukan
saja nilai kerjanya akan dikurangi, akan tetapi pekerjaan orang lain juga akan terhambat. Dalam keadaan darurat,
dia memohon kepada Guru dan Guru batin menyuruh dia “berbicara kepada kepala bagian”. Dengan segera dia
menemui kepala bagian dan memberitahukan kepadanya apa yang terjadi. Kepala bagian itu kemudian berkata,
“Seterika sajalah sisa pakaian dalam tumpukan yang sama itu dengan cara terbalik, maka masalah terselesaikan!”

Dalam kejadian yang lain, Arh Ying harus lulus ujian politik dan dia harus menghafal banyak
kalimat di dalam buku. Karena Arh Ying tidak berpendidikan tinggi, maka dia tahu akan kelemahannya
dalam bagian ini. Setelah berdoa kepada “Guru adikku”, secara ajaib Arh Ying bukan hanya lulus ujian,
tetapi juga diberikan hadiah dua nilai tambahan untuk nilai kerja, yang hanya bisa diperoleh dengan cara
bekerja terus-menerus selama enam belas jam tanpa kesalahan.

Karena merasa bersyukur, Arh Ying berjanji kepada Guru bahwa setelah keluar dari penjara, dia
akan membuat altar untuk Guru dan membakar dupa, berlutut, dan berterima kasih kepada Guru setiap
hari. Mendengar ini, Arh Di tersenyum dan berkata, “Guru tidak berharap agar kita berlutut kepada-Nya.
Yang perlu engkau lakukan adalah menerima inisiasi dan berlatih metode tersebut untuk mendapatkan
pembebasan. Menjaga sila dan melakukan meditasi adalah cara terbaik untuk menyampaikan rasa terima
kasih kepada Guru!” Arh Ying berkata, “Luar biasa. Tiga tahun yang lalu saya mulai menjalankan diet
vegetarian murni secara spontan. Saat itu, di penjara tidak tersedia makanan vegetarian, tetapi saya mendapat
diare setiap kali saya makan daging. Jadi, saya meminta kepada pengawas apakah saya bisa makan
vegetarian. Setelah memastikan reaksi khusus tubuh saya, dia setuju untuk menyediakan makanan
vegetarian bagi saya! Saya juga melakukan meditasi selama tiga puluh menit pada malam hari. Kalau
tidak, saya tidak bisa tidur. Saya berbagi buku contoh Guru dengan semua teman satu sel. Dari buku yang
bagus ini, saya mengenal Guru. Saya mempunyai begitu banyak pengalaman luar biasa di dalam penjara
sehingga tidak mungkin bagi saya untuk tidak mempercayai Guru. Saya akan mengikuti Guru untuk
berlatih rohani. Saya ingin menerima inisiasi!”

Pada hari pertemuan kembali dua kakak beradik itu, terdapat begitu banyak perasaan bersyukur
yang memperkuat keyakinan kepada Guru untuk mereka berdua. Diiringi doa dari adiknya, Arh Ying
dengan penuh hasrat menunggu untuk diinisiasi.

Tetap Hangat Selama Bepergian

Di dalam hotel, jika seprai dan kain penutup tidak cukup memberikan kehangatan,
gunakan dua handuk besar untuk:

1. Lapisan di atas ranjang, dan
2. Menutupi dari bawah selimut.
Jika tidak, pakailah jubah mandi selama tidur, jika tersedia.

Tips dari Guru

Mercusuar dalam Kegelapan
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Menyadari Kasih Tuhan
Melalui Lukisan Guru

Oleh inisiat Phan, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat
(Asal dalam bahasa Au Lac dan Inggris)

Saya menerima inisiasi lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Sejak itu, hidup saya berubah secara
menakjubkan, menjadi lebih baik dan lebih baik dalam semua aspek, baik secara materi maupun secara
rohani, dari keluarga sampai pekerjaan, dari tempat tinggal sampai bagian yang terpenting, latihan rohani
saya. Saya tidak tahu harus mengatakan apa atau berbuat apa selain mencoba yang terbaik untuk
membagikan kasih-Mu kepada orang-orang di sekeliling saya.

Di samping kenyamanan fisik, Engkau telah melimpahkan kepada saya banyak rahmat yang
istimewa dengan pengalaman batin yang baik dan di luar imajinasi. Di antaranya adalah beberapa
pengalaman yang berhubungan dengan lukisan-Mu.

Saya tidak mempunyai pengetahuan dasar tentang lukisan. Ketika saya membaca artikel majalah
mengenai keahlian melukis Guru yang luar biasa, pada awalnya saya sama sekali tidak mengerti arti
rohaninya. Saya hanya menyukai lukisan “Hope (Harapan)” karena Engkaulah satu-satunya harapan
agar saya dapat selamat dalam sisa hidup saya di dunia ini.

Lama setelah inisiasi, Engkau memberikan sebuah pengalaman yang sangat bagus dan tidak
terlupakan, tetapi saya tidak dapat memahaminya sampai saya melihat lukisan “Heavenly Flowers (Bunga
Surgawi)” untuk pertama kalinya. Saya tidak dapat mengingat kembali dengan jelas apakah pengalaman
yang saya miliki adalah saat sedang meditasi atau pada saat tidur, tapi bunga di lukisan itu mengingatkan
saya kepada bunga dalam pengalaman saya, sejernih kristal, berkilauan seperti berlian, tetapi tidak berwujud
padat. Cahaya dari bunga memancarkan sebuah getaran lembut dan terang tak terhingga. Setiap kali saya
melihat “Bunga Surgawi” itu, saya dengan gembira mengingat kembali pengalaman itu dan berterima
kasih, Engkau begitu welas asih dan mahir melukiskannya untuk dinikmati oleh orang-orang.

Sejak itu, setiap kali saya mengamati lukisan-Mu, saya menyadari bahwa segala sesuatu yang
Engkau lakukan, semuanya bertujuan untuk mengingatkan orang-orang agar mengingat Surga dan jati
diri kita. Sama halnya dengan lukisan “Stone Cave (Gua Batu)” yang mengagetkan saya ketika pertama
kali saya mengamatinya. Saya masih ingat perasaan saya ketika badan saya berputar dan tertarik ke
dalam sebuah terowongan saat pertama kali saya mendapatkan inisiasi dan saya mengetahui bahwa jiwa
saya terbebaskan dari semua tingkatan fisik melalui terowongan ini. Kemudian saya mendengar penjelasan-
Mu bahwa Engkau telah melancarkan pembukaan ”pintu” ke Surga sehingga kami tidak merasakan

Harapan
(Hope)

Seni Adikarya
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perbedaan yang begitu jelas saat jiwa kami “meninggalkan” atau “kembali” ke dalam tubuh.
Baru-baru ini, Engkau memberikan pengalaman lain yang sangat bagus tentang lukisan “Nostalgia”

karya-Mu. Hari itu, saya baru saja duduk untuk bermeditasi seperti biasa. Saya tidak merasa dapat
bermeditasi dengan baik karena saya mempunyai perasaan tidak nyaman. Tiba-tiba saya melihat lukisan
“Nostalgia” muncul dan bertambah besar dan semakin besar. Separuh potongan buah di dalam lukisan itu
menjadi begitu besar hingga menutupi seluruh alam semesta dan saya merasa kecil seperti sebutir biji
buah yang hitam di dalamnya. Saya menyadari bahwa saya adalah sebutir partikel “Nostalgia” alam
semesta dan terhubungkan dengan makhluk lain melalui ruang yang penuh cahaya di antara biji-biji
hitam tersebut. Seluruh alam semesta terus bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, termasuk
seluruh partikel di dalamnya.

Setelah bangun dari meditasi, saya teringat akan kata-kata-Mu bahwa kita berada di dalam sebuah
"pesawat angkasa" alam semesta. Ini membuat saya sadar bahwa tujuan sebenarnya dari lukisan “Nostalgia”
maupun semua lukisan Guru yang lain adalah untuk mengingatkan orang-orang kepada alam batin.

Saya mengetahui bahwa saya mendapat sedikit pengertian rohani mendalam dari lukisan itu,
tidaklah sepenuhnya mengerti dan tidak pada tingkat pengertian yang tinggi. Tetapi, yang menyentuh hati
saya adalah kasih Tuhan yang besar ketika Dia menciptakan setiap makhluk di alam semesta ini - setiap
perincian, warna, bentuk, karakter, struktur, lingkungan hidup, dan sebagainya. Setiap rincian merupakan
sebuah karya cipta yang unik.

Sejak saya mengalami pengalaman batin dari lukisan “Nostalgia”, apabila saya mengamati alam
semesta, saya menghargainya bahwa Tuhan telah menaruh semua kasih-Nya di dalam setiap makhluk.
Saya lebih menyadari ini daripada sebelumnya. Saya ingat sebuah bacaan bahwa karya seni-Mu berasal
dari inspirasi surgawi dan inspirasi tersebut dapat bangkit secara alami dan memiliki kesamaan seperti
pengalaman batin alam semesta yang indah sekali.

Seperti biasanya, saya tidak dapat mengatakan apa-apa kecuali sangat berterima kasih atas kasih
yang dilimpahkan kepada setiap makhluk. Semoga makhluk di bumi dan "pesawat angkasa" alam semesta
dapat segera menyongsong Zaman Keemasan.

Gua Batu (Stone Cave)

Nostalgia

Bunga Surgawi (Heavenly Flowers)

Seni Adikarya
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Seni Adikarya
Generasi ke-11 Perhiasan Surgawi
Rangkuman dari Kebenaran, Keindahan, dan Kebajikan

Kemuliaan

Perancang : Maha Guru Ching Hai

Potongan permata segi empat disusun di antara batu karang merah yang disambung dengan tiga bagian permata tipis
yang membentuk seorang manusia dengan lengan menjulur terbang. Susunan tersebut memancarkan suasana anggun dan terang.
Perhiasan tersebut melambangkan para tokoh dengan cita-cita dan gaya hidup mulia, memancarkan keindahan batin, membagikan
kasih tanpa mementingkan diri sendiri, memancarkan keindahan batin dan sifat positif, serta menjadi contoh teladan bagi dunia.

Seri "The Noble (Kemuliaan)”: Menampilkan emas 18 karat,
batu karang, dan permata hijau; termasuk di dalam koleksi ini:
sebuah kalung, dua pasang anting, dua pasang cincin, sebuah
peniti dasi, dan sebuah penjepit dasi.

Persembahan Khusus Perhiasan S.M.
Bros Keluarga Dunia

Bahan: Emas 14 karat, batu delima, batu nilam kuning, batu nilam,
berlian, berlian hitam, dan tsavorite.

Logo klasik S.M. menghiasi bros Keluarga Global dengan bentuk hati dikelilingi batu
permata dengan warna-warna yang senantiasa berubah dengan cepat, menggambarkan orang-
orang dari berbagai bangsa yang berbeda, binatang, dan dunia tanaman serta unsur-unsur
alam. Rancangan ini melambangkan bahwa semua makhluk hidup adalah anggota dari sebuah
keluarga global yang tersambung dari hati ke hati dan bersatu dalam satu kesatuan, dalam
jiwa tanpa diskriminasi, sebagaimana mereka hidup dan tumbuh dalam keagungan Tuhan!

Bros Keluarga Dunia dibuka untuk pembelian dalam waktu yang dibatasi, sampai
tanggal 5 Desember. Untuk informasi rinci, silakan menghubungi Grup Perhiasan Surgawi S.M
atau mengunjungi: h t tp : / /www. sm-ce le s t i a l . com /g loba l - f am i l y. h tm .

Dengan izin dari Guru, seri Perhiasan Surgawi S.M ini akan dipamerkan untuk pertama kalinya
dan akan dibuka untuk pembelian pada akhir November (th 2006).


