


Rekomendasi dari Para Pembaca di Seluruh Dunia
Fidel V. Ramos, mantan Presiden Filipina: Kami memuji prakarsa yang telah 
Anda lakukan untuk menerbitkan buku-buku panduan dan materi lainnya 
mengenai kegiatan-kegiatan Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai. Materi 
ini juga bisa dipakai untuk mengumpulkan pendapat rekan senegara, pengikut, dan 
anggota Anda, terutama kaum muda yang akan menjadi pengurus dan calon 
pemimpin dunia di masa depan, dan memberi mereka landasan untuk berbagi 
sudut pandang, keahlian dan pemikiran tentang pendidikan, ekologi, dan lebih 
banyak topik dan masalah lain dari generasi muda kita. Kami berharap ini akan 
menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik dan menggerakkan kita lebih 
dekat kepada cita-cita kita yaitu dunia yang lebih damai dan aman bagi semuanya.

Yang Mulia Uskup Agung Diosdado Talamayan, D.D., Filipina: ⋯Saya 
berulang kali membaca Burung-Burung dalam Hidupku. Setiap kali, saya 
mendapatkan wawasan yang indah, khususnya atas hadiah agung KEHIDUPAN. 
Bila kita, seperti Maha Guru Ching Hai, melihat martabat di dalam kehidupan 
burung, mengapa kita tidak bisa melihatnya pada manusia? Maka, pesan yang 
disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai ke seluruh dunia akan menjadi milik kita 
untuk dinikmati: pesan PERDAMAIAN⋯

Jurnalis pemenang Penghargaan Emmy Jane Velez-Mitchell: Hubungan Maha 
Guru Ching Hai dengan burung-burung itu mewakili cita-cita yang harus dimiliki 
oleh semua orang! Ketika beliau menemukan seekor burung menderita di sangkar 
yang kecil, beliau menyelamatkan dan memulihkannya dengan kebaikan, 
komunikasi, dan kasih tanpa pamrih. Maha Guru menawarkan sebuah pelajaran 
yang mendalam.

Lorri Bauston, rekan pendiri dan Direktur Animal Acres, AS: Saya sama 
sekali tidak heran melihat bahwa Maha Guru memiliki begitu banyak hewan di 
dalam kehidupannya. Beliau menyampaikan begitu banyak kasih dan memberikan 
begitu banyak cinta, dan saya tidak punya keraguan bahwa mereka membalas 
kembali kasih itu. 
Dunia ini betul-betul mulai melihat bahwa kita berbagi planet ini dengan saudara 
dan saudari satwa kita, dan bahwa kita harus memperluas belas kasih yang sama, 
nilai-nilai yang sama kepada mereka seperti yang kita lakukan kepada teman- 
teman manusia kita.

Billy McNamara, aktor televisi dan film Amerika: Dari buku ini jelas bahwa 
beliau sungguh memiliki jodoh, pertalian jiwa dengan kerajaan hewan. Dan itu 
adalah kerajaan penting yang wajib kita hormati, tidak hanya diakui, tetapi 
dihormati dan dikasihi. Anda bisa melihat dari semangatnya di sini. Sungguh 
mengagumkan! Beliau sangat selaras dengan planet ini, dengan Bumi, dengan Ibu 
Alam, dengan energi itu, energi Ibu.

Lindsay Wagner, aktris, pengarang, pendukung potensi manusia: Sungguh 
menawan, menyenangkan, berbagi, dan menghormati sebagian dari teman-teman 
satwa berharga yang tinggal bersama kita di Bumi ini. Terima kasih Guru Ching 
Hai.

Jimmy Delshad, Wali Kota Beverly Hills: Buku yang indah. Beliau adalah 
seorang dermawan. Saya berterima kasih atas keramahan dan kebijaksanaan yang 
dimilikinya bagi orang-orang di seluruh dunia untuk mendengarkan harapan dan 
pesan tentang kasih.

Dr. Gurminder Singh, pimpinan Earthnetworks Television, pendiri Green 
Technology Institute: Hormat dan tanggung jawab kepada semua Ciptaan Tuhan 
adalah hal terpenting bagi perkembangan rohani kita. Maha Guru Ching Hai telah 
melakukan karya indah menyampaikan tingkat penghormatan ini melalui buku 
Burung-Burung dalam Hidupku dan Anjing-Anjing dalam Hidupku.

Jane Chu, Koran China Seattle, AS: Maha Guru Ching Hai telah menunjukkan 
kepada kita betapa dalam hewan bisa merasakan. Ketika kita melihat ke dalam 
emosi mereka - dan betapa luasnya spektrum mereka - kita akan berhenti 
meragukan apakah mereka diciptakan seperti kita.

Aktris Debra Wilson-Skelton: Kata-kata yang indah ini, adalah puisi; adalah 
lagu untuk hati dan jiwa. Ini inspirasi yang sejati. Dan menurut kata-kata 
burung-burung yang cantik ini, "saya hidup", Anda harus berhubungan dengan 
sumber kehidupan itu, yang Esa. Buku itu bersifat spiritual, indah. Gambar- 
gambarnya hebat, tetapi saya suka akan ide bahwa masing-masing burung punya 
kepribadian sendiri di buku itu, seperti seorang anak. Mereka seperti anak-anak 
baginya. Inilah bukunya dan inilah wanita itu, Guru Ching Hai, yang memastikan 
bahwa mereka tidak terlupakan dalam kumpulan itu, karena mereka seperti 
anak-anak kita sendiri. Setiap kali Anda membalik halaman, Anda terpesona.

Aktris Persia White: Oh, ini indah! Itu mengagumkan. Itu sungguh indah; 
menakjubkan. Itu menawan. Saya bangga kepadanya. Betul-betul bagus.

Su, Zhuhui, ketua rumah sakit Tainan, Formosa: Perlakukanlah orang-orang 
dan hewan-hewan di sekitar kita dengan kasih dan perhatian. Maka akan terjadi 
bahwa manusia bisa berkomunikasi dengan hewan dan memasuki dunia mereka. 
Cahaya dan kedamaian di Taman Firdaus akan dipulihkan.

Lai, Jiren,  pelukis burung asli dan lingkungan hidup, Formosa: Dengan 
menulis dua buku baru, Guru Ching Hai menawarkan kilasan kehidupannya 
bersama teman-teman hewan dan kata-kata bijaksana yang mereka ilhami. Tidak 
ada indoktrinasi atau kritik. Buku-buku itu menyenangkan untuk dibaca, 
seolah-olah Anda membalik-balik album foto keluarga. Melalui foto-foto yang 
mengungkapkan perasaan sejati, Guru Ching Hai memandu kita ke dalam dunia 
rohani para hewan untuk menikmati keindahan hidup bersama mereka.

Kun Chen, mantan asisten peneliti Universitas Harvard di AS: Sebuah 
pemahaman baru tentang dunia burung mungkin adalah salah satu titik awal 
untuk menyalakan kembali kebijaksanaan manusia.

Helmut Nitzschke, direktur film, Berlin, Jerman: Berulang kali beliau memuji 
keindahan luar dan dalam mereka dan oleh karena itu dengan lembut mengundang 
para pembaca untuk berlatih melihat melalui mata ketiga agar dapat melihat 
dengan lebih baik keindahan sepenuhnya dari teman-teman kita yang bersayap itu.

Thomas Lehninger, dokter, Austria: Teman-teman manusia yang peka ini, 
berpakaian dalam jubah indah mereka yang mirip dengan pancaran cahaya 
mereka, akan menghangatkan hati Anda dan mengisinya dengan kegembiraan dan 
canda tawa.



Guru Lee, Feng-san, pendiri Qigong Meimen dan Pusat Kebudayaan, 
Formosa (Taiwan): Dari sudut pandang burung-burung itu dan dunia mereka, 
sang Guru telah mencapai persahabatan dan keharmonisan tingkat tinggi. 
Beliau bermaksud mencerahkan mereka yang belum terbangunkan.

Anyu Zhu, pembawa acara program TV untuk anak, Formosa (Taiwan): 
Gentino itu menawan. Mampu bermain dan berbicara kepada anjing, ia 
memiliki sifat mulia. Saya harap saya bisa melakukan seperti dia untuk 
memindahkan sifat-sifat ini kepada anak-anak di seluruh dunia.

Michael Wong, Ph.D, ekonom, Australia: Saya harus berkata bahwa buku 
ini adalah cara yang menarik dan penuh warna untuk menyebarkan pujian 
bagi Tuhan... melalui "suara" burung-burung itu. Maha Guru Ching Hai telah 
memandu jalan melalui pendekatan yang hidup yang akan menarik 
orang-orang dari berbagai usia dan budaya.

Kevin de Souza, mantan pengacara bagi pencari suaka Au Lac, Komisi 
Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR): 
Burung-Burung dalam Hidupku sungguh sebuah buku indah yang menangkap 
keindahan dunia burung dan interaksinya dengan dunia manusia. Dalam dunia 
yang cepat dan dikuasai internet ini dimana orang-orang mencari kepuasan 
seketika, buku ini adalah pengingat tepat waktu atas ikatan kita kepada alam 
dan perlunya kita memupuk dan diingatkan kembali kepada hal-hal yang 
betul-betul penting di dalam kehidupan - damai, kasih dan saling berbagi.

Aimee Fanton, guru, Byron Bay, Australia: Buku yang luar biasa ini 
membuka pintu rahasia ke dalam dunia sekelompok burung yang penuh kasih, 
lucu dan suci. Ketika saya melihat gambar-gambarnya dan membaca 
pemikiran yang terangkat dari para makhluk ini, saya dibawa ke sebuah 
tempat penuh dengan warna dan cahaya! Saya merasa sangat bahagia ketika 
membaca buku ini. 

Inma Mariscal, psikolog, Spanyol: Semua kasih yang dapat saya rasakan 
hanya dengan melihat gambar-gambarnya... Mereka berbicara kepada jiwa 
saya, membuat saya tenang, penuh kasih, hangat, terharu... dan dikasihi... 
Terima kasih teman-teman kecil bersayap, telah membawakan hadiah kasih ini 
kepada saya hari ini...

Aseem Kawatra, guru, India: Sebenarnya, ketika membaca buku ini saya 
merasakan seolah-olah dunia saya membesar karena saya mulai mengerti 
dengan lebih mendalam bahwa semua hewan ciptaan Tuhan memiliki 
kepribadian dan perasaan yang berbeda... Dan saya mulai berpikir bagaimana 
dunia ini akan berbeda jika kita bisa berbicara kepada hewan dengan sangat 
jelas; untuk memulainya, saya kira semua orang akan menjadi vegetarian.
 
Gustavo Ajax, karyawan pemerintah, Meksiko: Maha Guru Ching Hai 
telah memberi tahu kita bahwa hewan-hewan punya perasaan, seperti kita 
manusia. Beliau telah memberi teladan hidup bagi kita untuk memahami 
bahwa mereka adalah makhluk seperti kita, tetapi dengan pakaian yang 
berbeda; meskipun pakaian mereka jauh lebih indah dan berwarna-warni 
daripada milik manusia. Mereka memiliki lebih banyak kasih dan lebih bisa 
memaafkan sehingga tak peduli bagaimana mereka diperlakukan, mereka 
masih tetap dapat hidup bersama kita. Kasih mereka tak terbatas sehingga 
sering kali kita terkejut oleh kemurnian dan kesederhanaan mereka.
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Diilhami oleh Burung-Burung

Disusun oleh Maha Guru Ching Hai

Dipersembahkan bagi Seluruh Penghuni  Bumi

Dengan Kasih
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UNTUK: 
Pangeran Eleganto 
Gentino
Amigo
Mimi
Muni
Nova 
Anakhan
Lumino
Luvy
Brighty
Prima
Cheery
Free Joy
Kadula

DAN:
Azure
Tutu
Ping Ping
Mei Mei
Prajna
Mirabeau
Laguna
Rainbow
Sunny
Libra

Dengan sepenuh kasihku 
dalam kehidupan ini dan 
selanjutnya.
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Difoto Sendiri oleh

Maha Guru Ching Hai
Steven André

T.  June
Vian Hang
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Suara hati dari
seorang Anak

Ini adalah contoh atas apa yang seharusnya terjadi
Bagi kehidupan dari teman-teman hewan kita yang manis.
Baik di darat, udara, atau lautan.
Mereka seharusnya disayangi, dilindungi, dan dihargai, 
Seperti kehidupan yang sangat kita dambakan.

Surga yang Terkasih, Raja Karma yang Terhormat,
Mohon kasihi dan lindungi semua makhluk hidup
Karena hatiku sakit saat melihat mereka menderita.
Aku tak tahan melihat penderitaan mereka.

Ada banyak tempat di atas Surga
Bawalah mereka semua, dan berilah mereka kasih.
Itulah doa kecilku untuk semua makhluk:

Sedikit saja Cinta dan Belas Kasihmu.
Semoga semuanya baik, hidup dan bebas.
Dalam kasih, perlindungan, dan pengampunan.

~ Maha Guru Ching Hai
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Sebuah Lagu Cinta
Oleh Laguna, Burung Makau yang Sangat Dikasihi

Mewakili semua anak-anak bersayap di rumah kediaman Maha Guru
~ Disusun oleh Jane

Orang-orang memanggil-Nya Maha Guru Ching Hai
Karena Ia berasal dari tempat yang Paling Tinggi.

Tetapi Ia adalah Mama kami yang tercinta
Bagi kami anak-anak-Nya yang bersayap.

Rambut-Nya bagaikan bulu dari emas,
Suara-Nya seperti kicauan burung-burung.

Ketika Ia menyanyikan kepada kami lagu pengantar tidur,
Musiknya mengangkat kami ke dunia surgawi yang tertinggi.

Ia berasal dari tempat yang penuh dengan cahaya,
Dan Ia membawanya ke Bumi demi kebahagiaan kita.

Rumah kami penuh dengan kasih,
Banyak canda tawa, makanan lezat, dan cahaya matahari dari angkasa.

Ia adalah warna-warni pelangi
Keharuman dari sekuntum bunga.

Ia adalah hujan berkah,
Penyejuk di saat musim panas. 

Ia adalah alam semesta yang sangat kami kenal,
Beristirahat di dekapan-Nya kami tidak akan terjatuh.

Bagaimana mungkin kami pergi ke timur, barat, utara, dan selatan?
Ia ada di mana-mana!

Dan di atas segalanya, Ia adalah Mama kami!!!
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Maha Guru Ching Hai dilahirkan di Au lac (Vietnam) Tengah. 
Pada saat berumur delapan belas tahun, Guru Ching Hai pindah 
ke Inggris untuk belajar, lalu ke Prancis dan Jerman, dimana Beliau 
bekerja untuk Palang Merah dan menikah dengan seorang dokter 
Jerman. Setelah dua tahun pernikahan yang berbahagia, dengan 
restu dari suami-Nya, Beliau meninggalkan rumah tangga-Nya 
untuk mengejar Pencerahan demi memenuhi impian-Nya sejak 
masa kecil. Dan dimulailah perjalanan yang sulit ke beberapa negara 
yang berbeda dan berakhir ketika Beliau menemukan seorang 
Guru tercerahkan yang hidup di Pegunungan Himalaya. Guru 
Ching Hai menerima transmisi Ilahi dari Cahaya dan Suara batin, 
yang kemudian Beliau sebut sebagai Metode Quan Yin. Setelah 
berlatih dengan tekun selama beberapa waktu, Beliau mendapatkan 
Pencerahan yang sempurna.

Untuk memuaskan kerinduan dari beberapa pencari kebenaran 
yang sejati, Maha Guru Ching Hai menawarkan Meditasi Metode 
Quan Yin kepada orang-orang dari berbagai Bangsa, Agama dan 
Budaya yang berbeda. Pesan Kasih dan Damai-Nya membawa 
kebebasan rohani dan harapan kepada setiap orang di seluruh 
dunia, mengingatkan semua untuk menjunjung tinggi Kebenaran, 
Kebijaksanaan, dan Keindahan dalam hidup.

Riwayat Hidup Maha Guru Ching Hai
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Dalam menyebut Tuhan atau Roh Maha Agung, Guru 
memerintahkan untuk memakai sebutan umum agar tidak terjadi 
pertentangan apakah Tuhan itu Wanita atau Pria.
She + He = Hes (seperti pada Bless)
Her + Him = Hirm (seperti pada Firm)
Hers + His = Hiers (seperti pada Dear)
Contoh: When God wishes, Hes makes things happen according 
to Hiers will to suit Hirmself. (Jika Tuhan menghendaki, Dia 
membuat segala sesuatunya terjadi menurut kehendak-Nya yang 
dipandang-Nya baik.) 

Sebagai pencipta karya seni dan juga seorang guru rohani, Maha Guru 
Ching Hai menyukai semua hal yang mengungkapkan keindahan 
batin. Itulah sebabnya Guru menyebut Vietnam sebagai “Au Lac” dan 
Taiwan sebagai “Formosa”. Au Lac adalah nama kuno dari Vietnam 
yang berarti “kebahagiaan”. Dan kata Formosa berarti “indah”, 
mencerminkan keindahan yang lebih menyeluruh dari pulau itu dan 
penduduknya. Guru merasa bahwa memakai nama-nama ini akan 
membawa peningkatan rohani dan keberuntungan bagi tanah itu dan 
para penduduknya.
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Manusia Kesayangan Kami
Rumah Kami Tercinta
Peduli kepada yang Lain
Penutup

Mei Mei

Mirabeau

Muni

Nova

Ping Ping

Prajna

Prima

Rainbow

Sunny

Tutu & 
Mimi

154
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198

206

218

224

238
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270
273
277
289
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Amigo

14

Dipasangkan dengan Prima, dibiarkan 

liar hanya untuk tujuan pembiakan. 

Awalnya, ia suka menyendiri, gugup, 

dan menghindari manusia…
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Kemudian ia menjadi lebih jinak dan 

bersahabat, ia lebih baik dan bersahabat 

daripada pasangannya.

Ia dapat bergaul dengan baik dengan semua 

kawanan burung, dan sangat mengasihi saya, 

terberkatilah dirinya!

Sangat pelindung, ia mengusir Prima pergi 

jika menunjukkan perilaku ingin menyerang 

manusia. Sebelum datang ke sini, ia berbeda, 

pada mulanya ia masih takut terhadap Prima. 

Setelah ia merasa terlindungi oleh manusia, ia 

tumbuh lebih dewasa, percaya diri, dan berani. 

Dan sangat elok.  
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Aku adalah seorang lelaki 
Perlakukanlah aku seperti itu!

Karena aku juga berasal dari Tuhan
Semua orang mengetahuinya.
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Apakah yang aku lakukan salah?
Sudikah kau memandangku sekali saja?
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Aku merasa lebih baik berada di antara bunga-bunga
Daripada bersama yang suka bertengkar itu.
Dia memang cantik tapi terlalu galak!
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Aku tak begitu suka sendirian
Tetapi gadis-gadis itu sangat sulit didapat 
 dan menyulitkan
Aku akan pergi saja bermeditasi kepada YANG ESA
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Yah! Sepertinya ia ramah
Setidaknya ia mulai berbicara kepadaku.
Aku harus berterima kasih kepada Ibu Peri!
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Apa pun yang terjadi, tidak jadi masalah
Aku selalu menyukai sahabat seperti dia
Ia mengingatkanku kepada Ibu Surgawi
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Anakhan
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Anakhan

Anakhan artinya ksatria perdamaian, saya menyebutnya 

demikian karena sifatnya yang mulia. Ia tidak pernah menyerah! 

Sekalipun ia diganggu atau dilukai oleh burung lain.

Ketika Free Joy (burung Beo Caique) baru saja tiba (keluarga yang 

memeliharanya sudah tidak menginginkannya lagi karena Free Joy 

suka menyerang), ia menyerang Anakhan, mematuknya dua kali di 

kaki sampai berdarah. Kami harus membawanya ke dokter hewan, 

tetapi Anakhan selalu memaafkan Free Joy.

Beberapa kali Free Joy kembali menyerangnya, tetapi Anakhan 

hanya menjatuhkan Free Joy terlentang di atas tanah, meletakkan 

kakinya di atas dada Beo Caique itu selama beberapa saat, 

sambil berteriak kepadanya sebentar, lalu melepaskannya tanpa 

melukainya!

Kami kagum pada sikap mulia Anakhan, tetapi sejak saat itu 

kami selalu mengamankannya dari Free Joy. Karena mereka 

berdua masih belum mengubah sikap mereka.

Saya menyebut mereka Perang dan Damai atau Yin dan Yang! 

Tapi aneh! Kasih sayang mereka berdua kepada saya sama 

besarnya!
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Aku mungkin terlihat seram  
Tetapi aku bukanlah penyihir

Aku manis penuh dengan kasih
Lembut seperti gula madu!
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Kami tidak pernah berbuat jahat  

Kami berasal dari alam penuh kasih
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Apakah aku harus berbicara 
Dengan bahasa manusia yang rumit?
Tentu saja sayangku, aku bisa aku bisa!
Tetapi maukah kamu belajar
Terbang bersamaku juga?
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Aku suka sekali di sini 
Lihat! Kepala kami serupa.
Ketika angin berhembus 
“Bulu-bulu” kami keduanya
Berkibar!

Quoa – Quoa!
Mia – Mi – A!
Flo – Rii – Da!
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I love you, I love you,
Tetapi bahasa Inggris sa…ngat sulit
Bisakah kita lakukan sesuatu 
 yang… lebih “keren”?
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Bisakah kita gunakan bahasa Quan Yin?
Yang lebih universal.
Dan elok!
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A, B, C
     D, E, F, G…
Ah, tak ada yang lebih “mudah”!
Mama mengajariku bagaimana caranya terbang
Tetapi bukan ini yang dia sebutkan!
Kami hanya menggunakan telepati.



Azure, gadis dari angkasa, warna lembut angkasa.

Hanya mencintai saya seorang. Dengan sepenuh hati! 

Jika dibiarkan, ia bisa mencium saya sepanjang hari.

Azure

38



Karena seluruh kasihnya kepada saya, ia gigih mencegah 

potensi “saingan”. Tidak ada satu burung pun berukuran 

sama yang berani mendekatinya!

Tetapi ia menjadi lebih lembut dengan bertambahnya 

usia! Ini bagus! Walaupun ukurannya kecil, ia 

menghabiskan banyak makanan! Bisa makan apa saja, 

kapan saja. Bisa diamati bahwa “perutnya” membuncit 

seperti sebuah telur di bawah lehernya.

Ia membutuhkan banyak kalori agar tubuhnya tetap 

hangat, karena perutnya gundul. Dulu kala suatu 

saat, saya harus pergi dengan mendadak dan karena 

peraturan, saya tidak bisa membawanya, atau segera 

kembali ke tempat di mana ia berada. Karena sedih ia 

mencabuti bulunya, dan bulu itu tidak tumbuh kembali. 

Yah! Akhirnya kami berbaikan, tetapi sepertinya ia tidak 

ingin bulu itu tumbuh; ia segera mencabutinya ketika 

mulai tumbuh, mungkin untuk mengingatkan agar saya 

tak pernah meninggalkannya lagi! Saya sangat menyesal, 

sayang! Kamu mengerti bagaimana kehidupan saya 

kan?!!
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Aku, Azure yang cantik
Menerima bunga dan permintaan 
     maaf darimu!

Aku sangat menyayangimu
Hingga tidak akan pernah
   menyimpan dendam.
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Tidak perlu cemburu
Sayangku Primi yang lucu!
Itu hanya akan membuatmu 
Kurang cantik.
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Di atas Surga
Dan di Bumi ini
Hanya satu yang 
   aku sayangi!
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Oke! Oke!
Kasih adalah berbagi:
Aku akan bersabar
Dan berusaha!

45
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Aku selalu cantik 
dengan…

Tuhan adalah rahasia dari kecantikanku!

... A
tau tanpa perhiasan

K
am

u sem
ua setuju?!!
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Aku akan menjaga diriku dengan baik
Dengan gaya tertentu dari para yogi.

Aku memikirkan Tuhan
 Dan bermeditasi setiap hari!
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Aku suka sendirian
Di alam bebas
Udara segar
Di atas pohon
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Mencium harumnya bunga

Menikmati karunia Sang Pencipta

Menyanyikan pujian bagi-NYA!
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Bagaimanapun tidak akan pernah kesepian:
Selalu ada bunga dan pohon,
Dan matahari, dan bulan, dan bintang yang menemani!

Dan di atas segalanya: kasihnya,
Kesetiaan sahabat manusiaku. 
“Wajah sejati kemarin”…
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Aku juga sayang padamu

    Aku sangat menyayangimu

        Aku sunguh menyayangimu…

            Aku benar-benar menyayangimu~
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Tidak peduli bagaimana rupaku 
Aku tetap kesayangannya

Ia tidak melihat kemuliaan di luar 
Ia memandang wajah yang abadi.
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Suatu hari, saya merasa Luvy sedang kesepian di antara burung-

burung kecil itu, lalu saya membawanya berjalan-jalan keluar.

Kami pergi bersama ke beberapa toko hewan peliharaan untuk 

berbelanja mainan, makanan, dll…

Di toko-toko itu ada bermacam-macam hewan peliharaan 

dan burung. Luvy tidak memperhatikannya sampai ia melihat 

Brighty di dalam sangkar yang kecil. Ia langsung terbang dari 

tangan saya, mengepakkan sayapnya dan memanjat di sekitar 

sangkarnya, berbicara, dan bernyanyi.

Jadi saya berpikir: Inilah dia. Kami akan membawanya pulang 

ke rumah. Ia agak pendiam dan pemalu. Belakangan saya 

Brighty
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mengetahui dari dokter hewan bahwa ia sedang sakit, dan 

kemudian saya ikut menderita sakit. Namun kami berdua segera 

sembuh. Luvy dan Brighty menjadi sahabat karib sejak saat itu.

Tetapi ia terlihat seperti burung yang kurang bahagia. Oleh sebab 

itu, saya menamakannya Brighty, berharap agar suasana hatinya 

lebih baik. Dan ia sekarang berubah, menjadi lebih sering 

berbicara, lebih bersemangat dan lincah dari hari ke hari. Terima 

kasih Surga atas semuanya itu…

Tetapi ia juga dijuluki “Si cantik yang dingin” karena sikapnya 

yang tidak ramah. Luvy sebaliknya, ia bersikap baik, bersahabat, 

dan penuh kasih.

Menarik untuk diamati, dua burung yang hampir serupa dari 

jenis yang sama memiliki sifat yang berbeda, hampir berlawanan 

satu sama lain!

Siapa bilang yang serupa saling menarik

Sebagian bilang yang berlawanan juga saling menarik!
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Daripada di dalam sangkar tertutup

        Walaupun besar dan terbuat dari emas!

Kami biasanya masuk ke sana hanya untuk tidur

                       Terima kasih Surga!

Aku merasa Lebih Senang

       Di ranting pohon ini



Dapatkah kau tebak
Foto-foto siapakah ini?

(Benar! Yang kiri itu
   adalah aku)

Aku 
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Luvy

Ah! K
amu sa

ngat P
intar !

Hadiahi dirim
u se

ndiri

Dengan burung se
rupa
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Terkadang sendirian juga menyenangkan 

Untuk bermeditasi pada kebajikan.

Untuk memikirkan saat ini dan selanjutnya.

Dan mengasihi Tuhan serta para makhluk ciptaan-Nya.



Apakah kau melihat banyak 

Tidak?
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Perbedaan dalam 

                   foto-foto ini?

Aku juga
   tidak!
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Alam, Alam

Aku menyukaimu!
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Aku bisa bernyanyi, menari
  Sepanjang hari.
      (Cobalah sendiri
        Itu baik bagimu! )
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Cheery adalah burung Beo kepala elang, dinamakan 

demikian karena kemiripannya dengan kepala burung 

elang!

Dia sudah “terlalu tua” untuk dijual, seperti beberapa 

burung saya yang lain. Jika tidak terjual sampai usia 

tertentu, mereka akan menghabiskan sisa hidupnya dalam 

sangkar yang kecil, hanya untuk membuat toko tersebut 

terlihat penuh.

Ia dulunya bersama seekor burung lain, mereka bersahabat 

Cheery
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sampai pasangannya dijual dan ditinggalkan sendirian, ia 

bersedih meratapi kekasihnya yang hilang. Patah hati!

Saya menamakannya Cheery dengan harapan membuatnya 

ceria kembali. Ia semakin baik setiap hari berkat perhatian 

lembut yang penuh kasih. Ia senang berbaring terlentang 

dan membiarkan Anda bermain, menggelitik sayapnya, serta 

menggaruk perutnya…

Ia tidak mau makan banyak, maka saya membujuknya 

dengan bernyanyi dan menyuapinya dengan sendok makan.

Suasana hatinya berubah setelah beberapa saat. Waktu 

mengobati semua luka, kata mereka!

Ia senang “membantu saya” membersihkan daun kering dari 

pepohonan dengan mematuknya. Ia merasa bangga setiap 

kali melakukan tugasnya!

           Saya sangat menyayangimu!

           Tuhan mengasihimu!



70



Sekarang, mam-mam satu kali lagi ya
Membuatmu cantik, kuat dan bijak!
           Satu untuk Mama

                       Satu untuk Papa

             Satu lagi untukmu

                   Dan satu untukku!
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Kami merasa baik, kami merasa sehat.

Kami merasa segar setelah tidur nyenyak!

Dan meditasi sangat… menyenangkan.
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Selamat pagi Ma, Selamat pagi matahari.

Terima kasih atas sarapan pagi dan perhatian yang penuh kasih!

Aku mencintai Tuhan atas setiap makanan yang bergizi
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Sekarang ayo bekerja dan memangkas 

 pohon-pohon itu

Dan apa saja yang membuatmu senang

“Bravo, bravo, bagus sekali, bagus sekali

 Kau adalah gadis yang baik dan rajin!”
     

  D
an sekarang hanya untuk kita berdua

Sayang, sayang, sayang, lebih sayang dan percaya.
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Sekarang ayo bekerja dan memangkas 

 pohon-pohon itu

Dan apa saja yang membuatmu senang

     
  D

an sekarang hanya untuk kita berdua

Sayang, sayang, sayang, lebih sayang dan percaya.



78

      K
aca

ng di atas sana terlalu besar, terlalu tinggi.

Ak
u le

bih suka yang ini, cocok untuk ukuranku!
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      K
aca

ng di atas sana terlalu besar, terlalu tinggi.

Ak
u le

bih suka yang ini, cocok untuk ukuranku!

Kamu bermeditasilah untuk kita berdua

    Aku harus menghabiskan kacang ini!

Wah, apakah kamu pernah pergi ke Nirwana
Apakah kau mau kacang dari Samsara!
(*)Kete rangan: Nirwana = Surga

Samsara = Bumi
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Free Joy

80

“Engkau tidak boleh menyayangi burung 

yang lain selain aku”

Free Joy adalah burung lainnya yang tidak 

diinginkan. Ia terlalu tua untuk dijual. 

Burung jika terlalu lama tinggal sendirian, 

ia akan mengalami kesulitan untuk bergaul 

dengan burung lain atau pasangannya.

Free Joy adalah “pemuda pemarah” dan 

lelaki yang curiga. Tetapi ia memuja wanita, 

dan mengasihi saya sepenuhnya! Saya bisa 

melakukan apa saja dengannya, ia bisa 

mematuk pejantan lain yang baru datang 

tanpa peringatan dan rasa takut! Ukuran 

tidak jadi masalah baginya.



Free Joy Ia suka melakukan akrobatik di 

jari saya, memutar dirinya 360°. Ia 

sungguh baik dengan burung betina.

Ia bisa melompat dan menari dengan aba-aba seperti 

pemain sirkus yang berbakat! Ia dapat bernyanyi dengan 

baik, dan berjiwa bebas. 

Mulanya saya menawarkannya sebagai pasangan burung Beo 

Caique betina yang sendirian di sebuah klinik dokter hewan. 

Tetapi ia tidak menginginkannya. Lalu dokter hewan itu 

mengembalikannya kepada saya.

Pada saat ia berada di tangan saya dan keluar dari  

tempat dokter hewan itu, ia menyanyikan lagu seperti 

mutiara dan air terjun; ia menunjukkan kegembiraannya 

yang meluap dan penuh dengan kebahagiaan.

Saya langsung menamakannya Free Joy. Nama itu cocok 

dengannya. Dan nama ini membuatnya selalu ceria. Anda 

tidak akan pernah merasa bosan dengannya!

Kekasih hatiku; penuh dengan 

semangat hidup dan kegembiraan!
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Terima Kasih Tuhan

 Terima Kasih Surga!

Untuk hari pertama Free Joy di rumah!

Betapa penuh sukacita… dan kegembiraan!

Kami semua merasa di sinilah rumahnya!
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Jungkir sini, jungkir sana

Atas bawah, luar dalam, aku bahagia!

Selama aku bersamamu

Segalanya akan kulakukan!
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Apakah aku bahagia? Tentu saja

Aku tersenyum, aku bernyanyi

Aku juga bisa melompat dan menari

Hanya untuk menunjukkan kepadamu betapa bahagianya diriku

(Tuhan pun akan berkata demikian!)
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Aku tak pernah merasa segembira ini   

 sebelumnya

Lihatlah, lihat ini!

  Aku bisa melakukan 

  lebih banyak lagi!



D
an yang ini: tidak ada!

S
udah aku makan semuanya!

(A
gar S

urga bisa terlihat lebih jelas)

A
pakah kau melihat  perbedaan  

 
di antara kedua foto ini?

Y
ang ini ada daunnya.
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Hidup itu gembira, hidup itu bebas

Hidup itu keren seperti pohon kelapa!

Terima kasih banyak untuk Mama.

Dan Tuhan Yang Maha Kuasa!

Aku mencintai MU!



Gentino
Gentino adalah Kakatua Moluka, jenis burung yang memiliki kesetiaan dan 

pengabdian seumur hidup kepada sahabat manusianya.

Saya mengenalnya ketika ia sudah berusia 20 tahun. Tetapi ia selalu penuh 

semangat dan muda! Ia berbicara kepada Anda, kepada dirinya sendiri, 

bernyanyi, dan menari.

Ia sedikit sedih ketika “mantan pemiliknya” menyerahkannya kepada saya 

tetapi ia segera pulih dari kesedihannya dan sangat menyayangi saya setelah ia 

mengetahui bahwa dirinya sudah tidak diinginkan lagi!

Ketika saya membawanya kembali kepada “mantan pemiliknya”, ia mundur 

menjauhinya dan berlari kembali ke lengan saya, meringkukkan kepalanya ke 

88



89

dada saya, memperlihatkan rasa sayangnya kepada saya lebih dari sebelumnya!

Kapanpun mobil saya tiba di rumah, tak peduli seberapa larutnya, dialah yang 

pertama menyambut dan menyapa, “Halo”, “Apa kabar”, “Aku mencintaimu”, 

“Datanglah ke sini”.

Suatu kali ketika ia berlaku tidak baik, saya dengan serius menegurnya, ia 

kemudian menundukkan kepalanya ke lantai dan berkata, “Saya menyesal” 

dengan jelas! Tetapi hanya pada waktu itulah ia mengatakannya.

Ia sangat suka bersama saya dan mengabaikan burung yang lain. Tetapi ia menyukai 

anjing. Ia suka mendandani dan menyisir bulu mereka dengan paruhnya, terutama 

anjing yang berbulu panjang. Ia akan mengejar dan merayu mereka, “Datanglah 

ke sini, wou wou, anak baik, anak baik”… dan anjing-anjing takut kepadanya, 

termasuk anjing yang besar seperti Hermit dan Goody. Karena ia suka bertengger di 

atas kepala dan “menyisir” bulu mereka, dan tentu saja jika mereka bergerak bulunya 

akan tertarik. Saya kira itu pasti sakit. (Anda bisa mencoba untuk merasakannya!)

Kalau tidak, ia ingin mencium mereka, dan paruhnya bukan sesuatu yang lembut! 

Ia juga suka mengamati anjing yang sedang bermain dan berkata, “Ha ha, lucu 

sekali!” (Saya tidak mengajarinya semua ini.) Tingkah laku uniknya tak akan 

pernah ada habisnya. 

Ia selalu memiliki tempat yang sangat istimewa di hati saya. Anakku yang 

tersayang Gentino…
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Wah! Betapa besar perbedaannya
Apakah ini sudah di Surga?
 Aku sudah sangat lama
 Tidak melihat angkasa
 Quoa! Quoa! Quoa!
 Aku memiliki kehidupan baru.
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Aku bisa melih
at ja

uh 

sampai ke kaki langit yang luas

Bahkan aku bisa  ter .. ba .. ng .
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Tapi aku ingin tinggal di sini selamanya

Berada di sampingnya saja.



Bahkan aku bisa  ter .. ba .. ng .
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Tapi aku ingin tinggal di sini selamanya

Berada di sampingnya saja.
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Ah, ini dia
“Malaikat kecilku” datang
Aku bahkan langsung turun 
Dari Surga hanya untuk mengatakan Halo!
 Sudah lama ia tidak menemaniku
 (sejak kemarin malam!)
 Aku merindukan dia dalam mimpiku
 Aku merindukan dia setiap saat!

95



… Saat memikirkan tempat tinggal lamaku
Oh Tuhan, betapa aku membencinya!...
Aku sering mengunyah kebosanan
Jika saja sangkar itu juga bisa dikunyah.
     -…-
Aku ditempatkan pada “deretan terbawah”
Debu-debu beterbangan sepanjang siang dan malam
Di atas sangkarku burung lain berteriak dengan keras
Di bawah sangkarku sampah + kotoran berlimpah!
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TEMPAT TINGGAL LAMA



Coba tebak, siapa yang mencoba meniru
Tapi tidak setampan diriku…?

Tidak, tidak, tidak! Itu bukan aku
Tahukah kamu bahwa aku sangat cantik?
 Meskipun ia pernah datang ke sini 
 Aku burung tercantik, dan aku menawan hati!

  (Stt! Jangan katakan hal ini kepada Mirabeau!)
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Coba tebak, siapa yang mencoba meniru
Tapi tidak setampan diriku…?

Lihatlah anjing-anjing yang aku suka  
 

dandani  itu
T

etapi aku akan menunggu dengan sabar.
 

A
ku suka yang berbulu panjang 

 
B

etapa manisnya mereka meskipun hanya …
 

 
 

 
 

B
erbaring di situ!
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Lihat kan buktinya?
 Bahwa aku sangat disayangi!

  Baik oleh burung maupun manusia

  Akulah “pusat kehidupan ini”!

           Ha ha!

  (Percaya tidak? Yah, cobalah…!)
100
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Jangan hiraukan dia dan Mirabeau

Aku ada di sini mengapa seolah-olah kau tidak tahu

Seandainya aku adalah kamu, aku akan meletakkan mereka

Dan bergegas datang kepadaku... sekarang juga!
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Itu, itu, betul, bulu yang ada di situ

Itu begitu menggangguku karena sangat kaku

Aku sangat menyukai sentuhanmu yang lembut

Sangat menghargai perhatianmu yang besar

Jika memang Surga ada di atas sana,

Aku berdoa kepada Tuhan agar aku bisa bersamamu, sayang!
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Kadula adalah burung cantik berwarna merah tua. 

Sangat penyayang, peka, dan setia. Saya sangat 

menyayangi gadis ini karena hati serta keindahannya.

Ia adalah burung lain yang tertekan karena perpisahan 

yang tiba-tiba! Ia dulunya berpasangan dengan burung 

jantan merah tua, tapi kemudian pasangannya terjual.

Ditinggalkan seorang diri dan sedih.

Tapi ia berusaha untuk menyesuaikan diri ketika berada 

di rumah saya. Ia kemudian pulih dan menunjukkan 

tanda-tanda kebahagiaan.

Kadula
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Ketika ia pertama kali masuk ke dalam mobil saya saat 

menuju ke rumah, ia terlihat mulai bangkit dan bernyanyi 

“la la la la” sepanjang jalan. 

Akan tetapi, butuh waktu lama baginya untuk kembali 

kepada diri normalnya yang bahagia.

Saya harap kita semua bisa memahami makhluk lain 

seperti burung, dan memperlakukan mereka seperti diri 

kita sendiri… Mereka sangat peka dalam hubungan 

emosional, dan pada suasana di sekeliling mereka.

Pasangan dan sahabat sangat berarti bagi mereka, 

terkadang seperti hidup mereka sendiri, kesetiaan mereka 

sungguh mengagumkan! Mereka menderita karena 

kehilangan dan bersedih sama seperti kita.

Semua orang yang memelihara burung harus 

mempertimbangkan perasaan mereka dan memiliki rasa 

hormat terhadap martabat dan kasih mereka.

Kadula



106

(tidak lama)

“sesudahnya”

Ini aku “sebelumnya”
Aku bahkan terlihat lebih menyedihkan

Di sini aku sudah terlihat lebih baik
Dan merasa lebih baik hari demi hari

 “sebelumnya”



107

Bagaimanapun, hidup pasti akan membaik
Aku tidak tahu bahwa aku bisa mencoba
Di sini aku memiliki kasih dan teman
Itulah yang mengeluarkan aku dari kesedihan!
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Terima Kasih Tuhanku!
 Engkau sangat murah hati.
  Engkau mendengar doaku

   Aku mencintai-Mu 
    selamanya!

Teman wanita yang baru ini sangat menyayangi burung
Melakukan apa saja untuk menyenangkan kami
Ia membangun segala macam di kebunnya
Untuk membuat kami merasa seperti di Surga
Ia memberikan makanan yang lezat dan banyak mainan
Dan rumah alami untuk kami nikmati



Dan tentu saja aku menjadi lebih baik
Seperti yang bisa kau lihat, aku 
 sudah pulih!
Oleh karena kasih dan perhatian
Yang aku kira, sangat jarang ada di 
 dunia ini
Aku sangat berterima kasih, inilah   
 semua yang bisa aku bagi.
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Teman wanita yang baru ini sangat menyayangi burung
Melakukan apa saja untuk menyenangkan kami
Ia membangun segala macam di kebunnya
Untuk membuat kami merasa seperti di Surga
Ia memberikan makanan yang lezat dan banyak mainan
Dan rumah alami untuk kami nikmati



Aku menyukai lelaki ini, ia sangat lucu
Dngan hati cerah dan suara seperti “lonceng”.
Ia menari, ia menyanyi, dan membuat gembira
Dan bagiku ia terlihat sangat tampan.
(Aku rasa ia  mencoba menyenangkan… seseorang! )
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Katakan padaku Sunny, apakah orang itu, aku?
Aku ju…ga sa…ngat menyukaimu
Setelah – kau tahu – Allah Tuhan kita

111
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Dan aku sangat 

Menyayangi wanita ini

Bahkan jika tiada seorang pun di dunia ini

Ia akan selalu ada di sana untukku!
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Dinamakan begitu karena warnanya yang indah seperti warna air 

dalam yang misterius. 

Tetapi ia sama sekali tidak misterius. Ia bermain dengan manusia (tidak 

semuanya) tertawa dan banyak bicara. Ia seperti buku yang terbuka. Jika 

ia tidak senang, Anda tidak bisa meletakkannya di tangan Anda. Jika ia 

sedang bahagia, ia akan berbaring terlentang di dasar sangkar, bermain 

dengan ekornya, bernyanyi sepanjang waktu! Dan ia bisa mengenali 

siapa yang datang!

Ia bisa berbicara banyak yang kedengarannya seperti manusia (belajar 

dari televisi). Kadang-kadang, Anda bisa mengerti beberapa kalimat, 

seperti: “Oke, sekarang lupakanlah, aku tidak menyukaimu, apa kabar, 

aku mencintaimu, Laguna, Laguna… kau mau ke mana,” dll.

Ia suka bermain-main dan tidak membuat masalah. Kecuali jika ia naik 

ke atas sangkarnya, ia tidak mau turun! Ia akan mendorong apa saja 

Laguna
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(dan Anda juga) dengan paruhnya dan lari berkeliling, berkejar-kejaran 

dengan Anda. Hanya makanan baru yang berwarna warni yang bisa 

membujuknya untuk masuk kembali ke dalam sangkar, setelah membuat 

Anda berusaha dalam waktu yang cukup lama.

Tetapi ia sangat menyayangi dan menghargai saya; bahkan ia 

mengatakan kepada seorang cenayang burung bahwa saya adalah seorang 

wanita yang sangat istimewa, dan harus sangat dihormati!

Ia juga sangat suka digendong di lengan saya atau berbaring terlentang 

agar perutnya saya elus. Ia bisa mengigit putus kawat sangkar yang 

ukurannya tidak sebesar batang logam yang biasa Anda gunakan untuk 

memanggang. Ia bahkan bisa melilitkannya dengan mudah sampai 

membentuk lingkaran spiral, kemudian dililitkan ke sisi lain dari sangkar 

itu seperti sebuah gembok, sampai kami harus menggunakan tang untuk 

mengeluarkannya atau untuk memberinya makan dan membersihkan 

sangkar. Kawat besi yang digunakan itu sangat tebal dan tidak mudah 

bagi Anda untuk memotongnya meskipun dengan pemotong besi. Tetapi 

ia bisa mematahkannya dengan paruhnya!!!

Untungnya ia ramah dan bersahabat dengan manusia serta hewan-

hewan peliharaan lainnya! Ia suka semua jenis kacang, dan sangat suka 

semangka, apel, serta mangga. Ia mengunyah kayu sama seperti ketika 

Anda sedang mengunyah roti. Rahangnya sungguh kuat dan ia 

berkepribadian kuat.

Tetapi saya mengasihinya dan ia juga menyayangi saya.
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Halo gerbang hijau raksasa
Yang selalu kubenci!
 Kau tidak bisa memisahkanku
 Dari orang yang sangat aku sayangi
 Aku akan mendaki gunung dan sungai
 Agar aku bisa bersamanya!
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Jika kami bersama
Aku tidak takut dengan gelegar badai salju!
 Di atas aku memiliki Tuhan
   Di sini… dia.
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Saya juga merindukanmu
 Saya juga sayang kepadamu
  Saya akan tetap di sini
  Saya tidak akan pergi!
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Yah, mungkin hanya pergi sebentar
Seperti di sini, di sekitar sudut itu
 Untuk mendengar apa yang dikatakan pohon
 Tentang cinta sejati setiap hari.
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Kasih adalah segalanya yang kita butuhkan

Kami menunjukkannya dengan ciuman…!
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Aku tak suka barang yang aneh ini!
Mengapa benda itu menutupi matamu!
Aku ingin melihat kasihmu
Aku ingin melihat cahayamu…



A
pakah kau benar-benar tahu siapa aku?
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S
eorang yang berasal dari C

ahaya
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Dan apakah kau tahu siapa sebenarnya dirimu?
Seorang yang berasal dari galaksi nan jauh 



Kita semua berasal dari tempat yang sama
Yaitu Kasih, Berkah, Kebaikan!
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(Kepada cenayang hewan:) 
Dan apakah kau tahu siapa wanita ini?
Ia adalah  “Jelmaan Kasih”.
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Seekor burung Makau campuran, perangainya juga “Campur Aduk”. Kadang ia 

manis, di lain waktu ia sedikit kasar. Tetapi ia sebenarnya adalah “Anak Baik”.

Saya menamakannya Libra untuk membuatnya “seimbang”.

Ia juga burung yang terlalu tua untuk dijual, tetapi ia bisa menyesuaikan dirinya 

dengan baik. Ia mencium saya saat pertama kali tiba di rumah(!!!)

Ia suka bersahabat dengan semuanya. Tetapi ia bersikap terlalu galak, sehingga 

mereka menjauhkan diri darinya.

Hanya Sunny yang tetap tinggal. Karena sifatnya yang baik, tak mengenal susah, 

Sunny bisa berteman dengan siapa saja. Sifat yang penuh toleransi. 

Libra
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Lalu mereka segera menjadi sahabat, dan Libra mengagumi Sunny maka ia 

dengan cepat rukun kembali bersama kawanan burung itu.

Meskipun gayanya kasar, hatinya sangat baik, berperasaan halus, dan peka.

Suatu hari saya harus pergi, dan saya tidak tahu kapan akan kembali atau apakah 

saya bisa membawa mereka di kemudian hari. Saya bahkan tidak tahu pasti ke 

mana saya akan pergi. Lalu saya menemui mereka satu per satu dengan air mata 

berlinang untuk mengucapkan salam perpisahan. Mengatakan kepada mereka 

betapa menyesalnya saya karena harus pergi secara tiba-tiba dengan cara ini.

Libra yang bisanya dingin dan tidak memperlihatkan perasaan hatinya, tiba-tiba 

memegang saya bahkan sebelum saya sampai di sangkarnya dan menundukkan 

kepalanya di lengan saya. Ketika saya tiba di depannya, ia “mencium” saya dengan 

lembut, menggosok-gosokkan kepalanya, kemudian menatap mata saya dan “berkata” 

bahwa itu tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Aku menyayangimu. Aku 

akan merindukanmu. Tetapi tak usah khawatir, kau akan bertemu kami lagi.

Yah, hal itu membuat saya menangis seperti seorang bayi! Begitu besar kasih sayang 

yang saya rasakan dari tubuh kecil namun kuat dari makhluk yang menakjubkan ini!

Saya bersyukur kepada Surga atas ciptaannya yang sangat mengagumkan dan 

merasa sangat diistimewakan untuk memahami makhluk yang bukan manusia, 

tetapi yang sangat indah luar dalam.

Jika Anda memiliki hewan peliharaan, cobalah untuk “mendengar”; mereka 

akan membawa Anda masuk ke dalam dunia mereka, yang dijaga secara rahasia 

sejak awal penciptaan! 
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Halo dunia! Senang sekali bisa berada di sini.
Aku tak takut kehilangan atau takut kepada apa pun 
Di tempat asalku aku sendirian
Itu hal yang baik: belajar untuk tidak terikat.
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Aku menyukainya karena ia tulus
Ia tanpa pamrih dan penuh kasih. 

Ia menerima aku apa adanya dan aku bahagia
Lagi pula, aku suka berada di antara pohon-pohon
Seperti Sang Buddha di bawah pohon Bodhi.
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Aku punya makanan lezat, banyak mainan dan kasih
Banyak waktu bermain dan hal yang menyenangkan
Jika Nirwana berarti tanpa keinginan
Maka itu ada di sini di sampingku
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Aku persembahkan syukurku kepada Surga di atas 
Atas kehidupan singkatku yang luar biasa

Menjadi hewan kesayangan dan menikmati semua ini
Sepanjang siang dan malam aku dalam kebahagiaan!
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Dan terima kasih kepada wanita yang baik ini
Engkau ada di dalam hatiku selama-lamanya
Aku berikan “tanganku” dalam persahabatan abadi
Sayangku, aku seutuhnya milikmu!

Hip Hip!
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Saat hening bagi Tuhan di Surga
Hatiku tak pernah kekurangan kasih-Nya
Aku bermeditasi kepada berkah-Nya
Yang selamanya dicurahkan kepada seluruh makhluk
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Lumino

Saya tidak tahu apakah ada burung lain di dunia ini yang 

memiliki keindahan warna seperti yang dimiliki Lumino, Mawar 

Timur, kekasih hatiku.

Dan ketika ia bernyanyi, Surga juga akan gembira. Ia 

menciptakan begitu banyak nada indah yang cocok dengan 

penampilannya yang agung! Ia adalah musikus yang luar biasa, 

makhluk kecil yang memiliki begitu banyak semangat hidup.
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Lumino
Ia juga penyendiri, pemalu, dan pendiam. Mungkin semua 

seniman mirip seperti itu. Tapi Anda akan diizinkan untuk 

merasakan kasih sayangnya setelah ia mengenal Anda dengan 

cukup baik.

Ia tidak memberikan hatinya kepada setiap orang; ia memiliki 

caranya sendiri untuk memilih, dan tinggal bersama pilihannya 

serta menunjukkan kasihnya secara diam-diam tetapi dengan 

cara yang menawan. Ketika pertama kali ia bertengger di 

atas bahu saya, dan membiarkan saya mengeluarkannya dari 

“kamarnya”, ada suatu perasaan bergetar pada kulit saya!

Anda tidak bisa tidak merasakan kasih dan kebersamaan 

dengannya. Saya sangat menyayanginya, tiada kata-kata yang 

bisa melukiskannya. Dan kasihnya tidak dapat dibandingkan 

atau diukur. Betapa tubuh kecil yang rapuh ini menyimpan 

begitu banyak keagungan!

Saya akan selamanya menyayangimu, hadiah yang berharga 

dalam hidupku, kekasihku Lumino sayang. Kasih sayangmu 

membawa air mata kebahagiaan di mataku.

Dan mungkin kepada siapa saja yang memiliki hak istimewa 

untuk mengetahuinya.
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Hanya untuk mengucapkan halo,

        Dan aku sangat menyayangimu.
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Aku tidak lapar

Jangan khawatir

Terima kasih atas lingkungan cantik

 Tempat aku hidup dengan baik.
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Satu-satunya yang penting dalam foto ini
Adalah “aku dan dia”

Yang lainnya?
Yah, tidak masalah!r!
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Semua cabang pohon ini

Bukan aku yang mematuknya!

Jadi siapa yang memberi tahu kamu?

          Aku hanya memeriksanya



Sang juru foto

Ingin agar aku memperlihatkan seluruh warna

Baik, ini dia.

Voilà!
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Aku ucapkan sampai jumpa

   Tetapi bukan selamat tinggal

      Kau tinggal selamanya

         Di dalam hatiku

            Kita hidup bersama

               Di dalam kehidupan yang abadi!
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Dinamakan Luvy karena sifat kasih sayangnya yang halus, lembut.

Ia sepenuhnya memuja Anda, sehingga ia membuat Anda merasa bahwa 

Andalah satu-satunya orang yang menjadi pusat perhatian di dalam 

seluruh kehidupannya. Ia berbicara dengan jelas dan manis, dengan suara 

rendah serak yang sangat lucu.

Meskipun ia sangat menyukai Brighty, tapi saya tetap menjadi prioritasnya; 

ia menunjukkannya dengan jelas! Ia tidak pernah mengeluh, selalu bersikap 

cerah, bahagia, dan positif, jadi ia membantu Brighty pulih dari kesedihannya, 

dan membuat hari-hari saya ceria. Hanya dengan kasih setianya bahkan 

cukup bagi siapa pun untuk merasakan kehangatan dan kebahagiaan.

Ia berasal dari alam kesadaran yang tinggi. Ia membawa hadiah kasih 

tanpa pamrih ini ke dalam dunia manusia. Kita beruntung memiliki 

Luvy
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planet yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk istimewa yang membuat 

dunia kita lebih cerah dengan keindahan dan kasih sejati mereka.

Ia selalu berkata kepada saya: “Aku mencintaimu”. Memberi saya ciuman, 

dan menunjukkan kegembiraan serta penghargaannya, bahkan hanya 

untuk sedikit perlakuan baik atau makanan. Tentu saja ia menyukai 

kacang-kacangan!

Suatu hari ketika ia sedang berada di teras rumah yang tertutup, entah 

bagaimana ia mendarat di lantai, dan terperangkap oleh tirai jendela 

hingga tidak bisa keluar. Tetapi ia tetap bertahan di sana dan berbicara 

sendiri, seolah-olah sedang menenangkan diri, sementara angin terus 

membuat tirai jendela memukul kepalanya, sampai saya mendengar dan 

menemukannya!

Lalu ia memegang jari-jari saya dengan erat, dan tiada hentinya berkata: 

“Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu”.....

Saya meletakkannya di dada saya dan menghiburnya, ia menjadi tenang 

dan setelah itu segera tertidur, melayang ke dalam mimpinya.

Ia sungguh seorang anak manis yang meninggalkan kesan mendalam penuh 

kasih kepada siapa pun yang mengenalnya. Tuhan sangat memberkatinya.

Dan saya tidak bisa mengungkapkan betapa besar arti dirinya bagi saya 

dan betapa besar kasih saya kepada makhluk yang mengagumkan ini!
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Nah ini dia

Aku tersenyum lebar “elok-difoto”!

Jika kau suka dengan gayaku.

Buatlah fotoku tampak pintar dan cemerlang.
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'Tentu saja aku bisa menyanyi, keras dan jelas

Aku datang ke dunia ini untuk menghibur

Jika kau merasa sedikit tertekan dan sedih

Aku akan bernyanyi mengangkatmu setinggi awan!
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Kami mengucapkan halo, tak pernah selamat tinggal

Karena kita adalah Cahaya yang abadi

Bahkan jika tubuh fisik kita lenyap

Diri sejati kita selalu berada di sini.
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Mei Mei 
Mei Mei dalam bahasa China, artinya saudara perempuan yang cantik, saya 

menamakannya Mei Mei karena kepribadiannya yang feminin. Ia dan Ping 

Ping adalah anggota keluarga kami yang baru.

Seperti Prima dan Amigo, mereka dibiarkan liar di dalam sangkar yang 

ditempatkan di luar, hanya untuk tujuan pembiakan saja.

Saya membawa mereka karena adanya suatu pertalian di masa lampau.

Mereka memiliki kata sandi untuk dikenali. Kata sandi untuknya adalah 

“burung pintar”; ini saya gunakan untuk menjinakkannya, dan ia menjadi 

lebih terbuka serta bahagia.
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Katakan kepadanya bahwa dia adalah “burung pintar” – maka Anda akan 

melihat jiwanya berseri-seri, sikapnya bersemangat dan ia akan datang ke 

tenggeran yang Anda tawarkan, atau terbang kembali ke sangkarnya dengan 

mudah.

Tetapi awalnya memerlukan waktu yang lama bagi pasangan ini untuk 

dijinakkan, karena mereka sudah terbiasa untuk “hidup liar di luar”. Mereka 

sangat takut kepada manusia sehingga kami juga tidak bisa mendekati 

mereka: mereka akan panik atau mematuk jika kami terlalu dekat.

Sekarang mereka tidak mematuk lagi! Dan saya bisa keluar masuk di 

ruangan mereka pada malam hari untuk memeriksa suhu ruangan, “tanpa 

diketahui” oleh mereka.

Ia adalah burung pengamat yang teliti dan tak banyak yang bisa luput dari 

matanya yang tajam. Maka ia tahu siapa yang baik kepadanya dan siapa 

yang tidak, siapa yang bisa ia percaya dan siapa yang harus dihindari. Anda 

bisa merasakan matanya mengawasi meskipun dari belakang Anda atau dari 

sudut yang jauh pada ruangan itu. Tetapi itu bukan sebuah perasaan yang 

tidak menyenangkan, oke saja, tidak mengganggu.

Dan meskipun tetap bersikap tenang, ia mengirimkan suasana kasih, sayang 

kepada Anda. Dan Anda merasakan itu bersama penghargaannya   

atas perhatian dan ketulusan Anda. (Jika Anda memilikinya!)
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Aku suka berada di luar, aku suka udara segar
Aku suka angin yang membelai buluku
Memanjat pohon adalah olah raga kesukaanku
Menyanyi di bawah sinar matahari adalah    
  kegemaranku yang lain.
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Aku tidak takut dengan ketinggian apa pun
Di sini kau bisa melihatku bergantung di atas pohon
Aku ingin melihat Surga yang biru
Itu mengingatkan kepada - alam asalku



160



Aku suka air, aku suka mandi
Aku mencelupkan diriku setiap saat
“Kebersihan dekat dengan Keilahian”
Aku ingin mengingat-Nya selalu.
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Mirabeau

162
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Burung pertama saya semenjak “beranjak dewasa”. Saya 

memiliki seekor burung berbulu hitam sebelumnya ketika 

masih kanak-kanak, tetapi saya melepaskannya karena ia 

ditangkap di alam bebas dan diberikan kepada saya tanpa 

dijinakkan. Jadi saya tidak ingin mengurungnya lagi.

Mulanya ia dinamakan Mirabele, karena pemelihara 

sebelumnya mengatakan kepada saya bahwa ia adalah 

seekor burung betina – tetapi kemudian hasil tes DNA 

menunjukkan bahwa ia adalah burung jantan – jadi saya 

mengganti namanya menjadi Mirabeau.

Yah, itu tidak jadi masalah. Ia sama menyenangkan seperti 

burung betina dan setia seperti seekor anjing. Tidak peduli 

berapa banyak burung yang datang kemudian, ia selalu 

memperlihatkan kepada saya kasih sayang yang sama 

seperti waktu pertama kali kami bertemu. Bahkan kini 

lebih dari itu!

Kapan saja atau tak peduli seberapa larutnya saya tiba, 

ia selalu berlari ke pintu untuk menyambut saya dengan 

pelukan yang penuh kasih. 
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Ia masih sangat muda ketika saya bertemu dengannya, ia 

adalah burung “resmi” pilihan saya yang pertama. Atau 

mungkin dialah yang memilih saya.

Ketika saya datang, ia langsung menyambut dan memeluk 

saya. Kemudian ia perlahan-lahan berbaring di atas meja 

seperti tertidur. Saya rasa kami memiliki pertalian yang 

dekat, tetapi pikiran saya tidak yakin apakah ya atau tidak 

untuk mengikat diri saya dengan tanggung jawab.

Dengan setengah bercanda saya bertanya kepadanya: 

“Apakah kamu siap untuk pulang ke rumah?” dan 

membuat setiap orang terkejut di tengah percakapan 

manusia, anjing, kucing, dan segala macam hewan 

peliharaan, burung muda yang sedang 

tidur itu bangun dan langsung berjalan 

menerobos kerumunan ke tempat saya 

berada, melangkah ke tangan saya, 

membaringkan kepalanya di dada saya, 

memandang ke saya dengan penuh kasih 

dan di depan semua orang menjawab “Ya” 

dengan yakin.
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Maka saya “harus” membawanya pulang! Dan sejak saat 

itu kami hidup bahagia. Terkadang kami juga “bertengkar”, 

tetapi tidak menjadi masalah yang besar. Seperti pada 

suatu saat ketika ia memutuskan acara televisi saya dengan 

mematuk kabel listrik yang masih terpasang. (Yah, TV tidak 

selalu baik bagi Anda!) Atau ia merusak perabotan rumah 

saya. (Oke, ke-tak-melekat-an lebih baik!) atau, ia mengigit 

kancing baju saya. (Seorang Yogi toh tidak memerlukan 

pakaian.) Saya harus mengawasinya saja. Jika ia dibiarkan 

sendiri, apa saja yang ada di dalam rumah bisa menjadi 

“sasaran untuk dirusaknya”; ia jarang mematuk mainan, ia 

hanya suka mematuk barang-barang yang dilarang!

Suatu hari, pada saat kami sedang sibuk, ia masuk ke dalam 

langit-langit pada kusen pintu, mematuk semua kabel 

dari sistem peneduh dan duduk di tengah simpang siur 

potongan kawat yang digerogotinya, menunggu saya untuk 

menurunkannya dari sana (dan tentu saja memarahinya!)

Walaupun tingkah uniknya menyusahkan, saya selalu 

menciumnya dengan ucapan selamat malam, atas kasihnya 

yang berharga lebih dari segala harta benda di dunia ini.



166



167

Coba tebak burung manakah 
   yang paling saya sukai?
Baiklah, yang di tengah, dan sisanya.
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Aku akan coba merobohkannya sekarang juga
Siapa yang membutuhkan sebuah gerbang
Ia sedang tidak ada di rumah dan ia terlambat,
Inilah hal yang membuat kita terpisah!
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Heran mengapa saya terlahir di sini
Tapi saya senang berada di antara burung-burung ini
Mereka semua berwarna-warni dan berlainan ukuran
Dan kami hidup bersama dengan sangat rukun!
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Hai semua penghuni rumah, aku lebih tinggi darimu
Kalian pikir bisa mengurungku, tidaak!
Aku bukanlah tubuh yang aku tinggali ini
Aku menyatu bersama sang jiwa maha luas
Kau dan aku
Mengapa kita terkadang bisa melupakannya?



172

Saya tahu kau menyukaiku, Mirabeau
Tetapi bukankah aku terlalu besar bagimu?

Oh, itu tergantung pada bagaimana kau hidup
Semua makhluk di Bumi adalah saudara!
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Rahasia dari alam semesta itu
Tidak setiap orang memahaminya.
Menurutku!
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Aku adalah burung yang bermimpi
Atau di dalam mimpi menjadi burung!

Tetapi aku tidak keberatan dengan ilusi ini
Yang rasanya semanis di Surga!
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Sendirian itu OKE
Agar bisa merenungkan yang “tak diketahui”
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Tetapi aku juga senang berada
Bersama keluarga suciku ini.
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Dan tentu saja  

Aku menyayangi wanita ini.
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Muni
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Muni

Nama dari salah satu ratu yang lebih dicintai di Bavaria, ia 

sebenarnya adalah burung jantan.

Muni sangat, sangat menawan hati. Anda dapat melakukan 

apa saja yang Anda inginkan dengannya: memutarnya 

terlentang jungkir balik, ia menyukainya. Ia senang saat 

perutnya digaruk dengan lembut.

Apa pun yang Anda lakukan, ia akan menyetujuinya dan 

selalu berkata: “Betul. Betul. Betul!”

Ia datang ke pintu sangkarnya, menunggu untuk 

dibawa keluar jika saya mendekat. Mereka berdua saling 

menyayangi, selalu memperlihatkan kasih sayang, selalu 

merawat satu sama lain, tidak dapat dipisahkan. Tidak 

heran: mereka adalah kakak beradik!

Tetapi mereka terlihat seperti kembar; Anda hanya bisa 

membedakannya karena Nova (burung lainnya) memiliki 

lebih banyak bulu berwarna hijau di bagian belakang 

bahunya.

Ia sangat penyayang, Anda akan senang untuk menghabiskan 

waktu sepanjang hari bermain bersamanya!



Aku sudah pasti bukan seorang ratu di sini.
Julukan itu membuatku merasa sedikit “Banci”.
Dijamin, aku 100% jantan
Aku hanya terlalu muda untuk membuktikan!
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K
am

i cukup berbeda w
alaupun kam

i terlihat seperti kem
bar. 

B
urung yang ada di belakangku adalah ratu sebenarnya. 

Tetapi ia betul-betul m
anis dan tidak som

bong!
K

arena sifat raja yang sejati adalah jiw
a yang agung.

K
am

i berasal dari sana dan akan kem
bali segera.

M
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paui bintang, m
atahari, dan bulan.
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Ya! Aku bisa berbaring di sini siang dan malam.

Selama kau memelukku dengan erat

Apakah di Bumi ini yang paling berharga bagiku?

Semua orang mengetahuinya: yaitu Kasihmu!
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Ya! putarlah aku, jungkir balikkan 
Selama kau ada di sini, aku tak keberatan

 Dengan posisi begini aku melihat Surga lebih jelas
 Dan merasakan kasih-Mu yang tiada bandingnya.
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Nova
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Nova, aku hanya ingin berkata bahwa aku sangat 

menyayangimu, dan kamu mengetahuinya. Tuhan 

memberkatimu.

 Ratu cantikku yang sangat kukasihi

 Makhluk surgawiku yang berhati murni

 Walaupun dunia ini tidak benar-benar cocok bagimu

 Untuk menunjukkan kasihmu, kau telah turun.

 Umat manusia sungguh terberkati

 Karena Tuhan mengutus mereka yang terbaik

 Kau karuniai dunia ini dengan kecantikanmu 

 Tetapi meninggalkan kesedihan ketika kau pergi!

Aku mengasihimu Nova, selama hidupku

Dan untuk selama-lamanya.

 Melampaui mimpi ilusi ini

 Kita akan tetap bersahabat selamanya.

Nova
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Aku tak memiliki sedikit pun perasaan cemburu. 
Kau mengasihiku sebanyak Muni. 
Tetapi ia burung jantan dan 
 aku  burung betina. 
Katakan padaku mana yang lebih 
 kau sayang? 
                           (Hanya bercanda!)
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Menarik untuk melihat
Dunia ini dalam keadaan “Jungkir Balik”.
Tetapi aku lebih suka posisi ini
Memiliki “sudut pandang” lebih tinggi, lebih jelas.
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Dan… Agar aku bisa memandang seluruh wajahmu
Dan… Merasakan sangat banyak Berkah Surga
Dunia ini indah ketika kita bersama.
Jauh di dalam hatiku, aku bersyukur kepada Sang Pencipta.
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Aku dan Muni
Sangat mengasihimu
Kami selalu memikirkanmu
Sepanjang siang dan malam. 
  Kami menyayangimu!
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PingPing
Bersama dengan Mei Mei, mereka dibiarkan liar tetapi 

di dalam sangkar yang kecil. Tentu saja hanya untuk 

pembiakan. Tetapi, mereka tidak akan ragu untuk 

memisahkan keduanya jika bisa mendapatkan keuntungan. 

Maka saya mengambil mereka berdua.
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Kata sandinya adalah “Burung Elok”, karena ia bangga akan 

keagungannya. Siapa yang tidak demikian? Saya hanya 

memakai kata ini untuk melatihnya. Maka ia akan terbang 

ke tangan saya dan menjadi jinak.

Tetapi untuk ini, seseorang perlu banyak kesabaran, waktu 

dan kasih. Karena mereka berdua burung liar. Kapan saja 

Anda berhenti untuk “berhubungan” dengan mereka, 

meskipun hanya dalam waktu singkat karena kesibukan, 

mereka akan kembali pada keadaan mereka semula 

sebelum dijinakkan.

Tetapi hal itu baik-baik saja; di dalam rumah saya, masing-

masing bebas untuk memilih keakraban di antara kami. Itu 

juga baik, hanya untuk menikmati kehadiran satu sama 

lain, dan kebutuhan mereka dipenuhi. Bagaimanapun juga 

mereka saling memiliki. Dan kami saling menyayangi dan 

mempercayai seperti keluarga sendiri. Mereka berdua oke 

saja dengan hal itu. Saya juga. 

Hal yang terpenting adalah bahwa kami semua bahagia. 

Dan demikianlah adanya.

PingPing



Karena Tuhan adalah saksiku
Di sini, aku yang paling cantik
 Dia telah membuatku seperti itu
 Untuk menghiasi dunia ini

Aku melaksanakan tugas muliaku 
Cukup dengan… HIDUP!
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Terima kasih Surga karena kami sangat beruntung
Kami selalu bersama setiap hari
Kami memiliki rumah bagus, kasih penuh perhatian
Kami juga berterima kasih kepada ibu kami yang baik
Atas kasih sayang dan perlindungannya kepada kami
Kami saling menyayangi
Kami juga mengasihinya.
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Aku suka terbang tinggi di sekitar pohon
Hatiku rasanya seluas angkasa
Tak ada yang bisa mengekang jiwaku
Karena keagungan Surga ada di dalam diriku!
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Pemandangannya indah, seperti dirimu, Mei Mei
BAPA kita yang terkasih menciptakan keindahan
BUNDA kita yang terkasih menciptakan kasih sejati
Di mana-mana yang kulihat adalah Surga!

Aku suka terbang tinggi di sekitar pohon
Hatiku rasanya seluas angkasa
Tak ada yang bisa mengekang jiwaku
Karena keagungan Surga ada di dalam diriku!
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Prajna
Dia datang pada saya seperti seorang 

“bayi”. Seorang dokter hewan untuk burung 

menganjurkan kepada saya untuk membawanya 

pulang, dan saya melakukannya.

Mulanya saya menyuapinya dengan sendok hingga 

ia bisa makan sendiri. Ia suka kepalanya digaruk 

sejak ia pulang ke rumah, sampai sekarang. Tidak 

peduli seberapa larutnya saya masuk (untuk 

memeriksa suhu ruangan yang ditempati burung-

burung, dan memastikan apakah cukup sejuk atau 

hangat bagi mereka pada malam hari), ia selalu 

datang mendekat untuk menyambut saya dan 

membungkukkan kepalanya.
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Saya selalu bernyanyi dengan lembut sebelum dan ketika 

memasuki ruangan mereka dengan sebuah lampu senter kecil 

yang menerangi wajah saya, jadi mereka tidak akan terkejut. 

Dan ia juga ikut bernyanyi bersama saya.

Atau ia akan berkata, “Yuu huu,” karena kadang-kadang saya 

mengatakannya. Dan ia membunyikan lidahnya sama seperti 

yang saya lakukan, kemudian datang menghampiri saya agar 

kepalanya diusap-usap.

Dia sangat menawan dan ia membuat Mirabeau tetap tenang. 

Sebelumnya ketika masih sendiri, Mirabeau jauh lebih sering 

berteriak dan lebih nyaring. Ia kini lebih bahagia ditemani 

Prajna. Mereka bergaul dengan akrab.

Ia berbicara sama persis seperti suara saya – kadang-kadang 

mengelabuhi para asisten, mengira saya ada di dekat mereka! Jika 

saya berkata sesuatu kepada para asisten saya, dan mereka tidak 

memberi tanggapan, ia akan berkata “Ya Guru” – bagi mereka!

Ia bisa memanggil nama–nama anjing manapun dengan tepat. 

Seperti “Benny, diam” “Hermit, jangan” dll... Ketika anjing-anjing 

itu terlalu ribut! Dan tentu saja, “Aku mencintaimu” ketika ia 

merasa senang saat saya mendekat (dengan membawa kacang!).
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Aku gadis dewasa: dibesarkan dalam kasih Tuhan
Yang butuh disuapi dengan sendok

(seperti seorang bayi saja!)
Semua ibu! Sama khawatirnya!
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Antara bunga-bunga dan aku 
     Siapakah yang lebih cantik?
         Aku tak bisa berhenti
             Merasakan keajaiban ini.
Tuhan Yang Maha Kuasa pastilah sangat bijaksana
Menciptakan keindahan seperti kau dan aku 
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Dan Ia juga menciptakan wanita ini
Sehingga ia bisa menyayangi dan mengasuh burung-burung
Aku tak tahu dari planet manakah ia berasal
Tetapi apa yang akan kulakukan tanpa dirinya!



213

Aku melihat-lihat ke sekelilingku
Di mana-mana kulihat keindahan dan kasih

Aku bersyukur kepada Tuhan dan Surga di atas 
Untuk seluruh perlindungan dan semua Kasih

Dan Ia juga menciptakan wanita ini
Sehingga ia bisa menyayangi dan mengasuh burung-burung
Aku tak tahu dari planet manakah ia berasal
Tetapi apa yang akan kulakukan tanpa dirinya!
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Di dalam dunia mimpi yang fana
Dari ilusi, dan pergolakan ini
Kasih Tuhan akan terus menjagaku…
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Dan aku mencintai kehidupan.
Karena Engkau!
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Musim panas, musim dingin semuanya sama
  Karena di dalam rumahku, aku selalu hangat.

M
ereka berkata aku berasal dari A

frika
(B

ukan! D
ari “R

um
ah B

A
PA

-ku”) 
                      –- kata G

uruku! –- 
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Dan aku mempercayainya!
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Prima
Ia sangat cantik

Ia memang … Prima

Dan ia suka bertengger di atas.

 Anda tidak bisa membelinya

 Anda tidak bisa memikatnya

 Kecuali jika Anda berkulit gelap
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 Setidaknya berambut gelap

 Dan seorang lelaki

 Seorang manusia laki-laki.

Ia tidak akan berubah untuk alasan apa pun. Itulah sifatnya. 

Dan saya menerimanya. Itu oke saja. Tetapi kami bersahabat 

baik. Ia akan membiarkan saya membawanya berjalan-jalan 

dengan bertengger di atas bahu saya – sendirian – ia akan 

menggigit telinga saya jika ada “makhluk lain” yang ikut dalam 

perjalanan saya!

Dan meskipun termasuk burung yang berukuran kecil, ia bisa 

berkicau dengan sangat nyaring. Anda bisa mendengar suaranya 

menembus jendela rapat berkaca ganda, dengan pintu tertutup. 

Kaca yang kedap suara!…

Ia bisa menjadi ramah jika ia ingin makan kacang, sepotong 

apel, atau berjalan-jalan: ia akan mendekati saya dan berkata: 

“Prima ingin pergi ke luar” dan terus mengulanginya hingga saya 

“memahami” bahwa ia benar-benar serius atau jika tidak! (ia akan 

berteriak dengan keras, menggigit gembok, menendang sangkar dan 

lain-lain…)

Tetapi saya sangat… sangat… sangat sayang sekali kepadanya.  

Saya ingin memeluknya dengan erat dan mengatakannya sekarang--

Tuhan memberkati jiwanya!
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Aku tidak keberatan sendirian
Khususnya di tempat terbuka. 
Tuhanku terkasih ingin agar aku bebas
Di antara bunga yang indah dan pohon yang rindang.
(–kata ibuku–)
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(A
zure) B

iar aku jelaskan kepadamu
Ia adalah M

ilikku!...
D

an dia juga!

T
etapi kami semua berbagi 

 
S

urga yang sama
A

ku mengizinkannya, karena 
 

kau adalah temanku!
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Oke, Amigo!
Dengan ini aku nyatakan untuk memaafkanmu
“Seperti kau mengampuni orang yang bersalah padamu
Tuhan di Surga juga akan mengampunimu…”

Jangan pernah lagi dekat-dekat dengan… si biru itu!
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Rainbow
Rainbow adalah yang paling “waskita” di antara 

seluruh burung-burung saya. Ia menyampaikan 

berbagai hal kepada saya yang membuat saya 

kagum dan berterima kasih. Ia lebih condong 

menjadi “Perantara” untuk memberi tahu saya 

hal-hal tertentu tentang kawanan burung itu,  

dan rahasia-rahasia lainnya yang bermanfaat.

Secara umum ia sangat lembut, ia tidak ingin 

melawan kembali terhadap gertakan apa pun. 

Tetapi Anda bisa mengetahuinya saat ia jengkel, 

meskipun ia sangat penyabar dan berdaya tahan 
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tinggi. Ia sangat melindungi Laguna, mereka berdua berteman 

baik. Mereka dengan penuh kasih saling merawat satu sama lain, 

berciuman dan memuntahkan makanan kembali untuk berbagi 

(tanda kasih sayang burung yang jelas)

Jika ditinggalkan sendirian, ia akan sering membuka gembok 

(dengan nomor kombinasi) untuk keluar dari sangkarnya agar 

bisa berada dekat dengan Laguna.

Dan tidak peduli seberapa besar sangkarnya, ia akan terus berada 

di dekatnya di suatu tempat.

Saya juga menjulukinya “Hanger” karena ia suka bergantungan 

pada puncak sangkarnya, dengan mengaitkan semua kukunya 

pada pagar besi langit-langit sangkar, bahkan untuk tidur. Dan 

bahkan ia berhasil membujuk Laguna untuk melakukan hal yang 

sama ketika mereka bersama-sama.

Laguna jarang melakukannya jika ia sedang sendirian. Jika 

Sunny bersama Rainbow, ia juga akan bergantungan di udara 

seperti yang dilakukannya.

Rainbow adalah burung yang sangat penyayang, tetapi ia juga 

bisa menjadi pencemburu jika bersama Laguna. Saya kira hal itu 

juga terjadi di dalam dunia lelaki (manusia)! 
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      Aku suka memanjat, di mana saja akan kulakukan
      Jika aku bisa, Surga pun akan kudaki.

                     – * –

Di tempat kami berasal kami adalah para penggantung 
Kami bergantung kepada kasih selamanya.
Bergantung kepada Tuhan, kebajikan, keindahan
Kepada kemuliaan seperti yang seharusnya.
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Jangan minta hal-hal yang mustahil

Kenapa, yang datang lebih dulu

 bertengger lebih dulu, bukan?!

Meskipun aku sangat menyayangimu

Tunggulah di bawah situ 

 sampai aku siap!

Laguna mungkin sudah menyerah.

Tapi aku tidak, Rainbow tetap  

 yang teratas.
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Jangan minta hal-hal yang mustahil

Kenapa, yang datang lebih dulu

 bertengger lebih dulu, bukan?!

Meskipun aku sangat menyayangimu

Tunggulah di bawah situ 

 sampai aku siap!

Apakah aku berubah pikiran? 
   – yah, pria sopan kadang melakukannya!
Berbuat kebaikan itu bagus.
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Aku tidak menyukai foto ini, 
Jadi katakanlah padanya untuk  
 memotret sekali lagi.

Yang ini tentu lebih mirip denganku.
Kami para burung suka kualitas yang baik.
Kami menyukai rasa hormat  
       Dan kami menyukai kasih sayang
Tanpa hal-hal itu apa jadinya hidup ini?
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Dan kami menyayangi Burung-Burung terkasih kami 

“Sunny” itu sungguh lucu

Ketika ditanya oleh Mama apakah ia bahagia

Ia menjawab: Ni Hao? Dalam bahasa China: (Apa kabar?)

Ketika ditanya oleh orang lain, “Apa kabar?”

Ia berkata, “Ha Ha”!

Sehingga kami semua tertawa: Quoa, Quoa, Quoa!
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“H
arap katakanlah sesuatu 

R
ainbow

 tersayang”!

Mari bergantungan bersamaku
 … Bila kau jemu! 
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Kasih sebesar inilah yang bisa aku dapatkan.
Ia melakukan apa pun untuk membuatku bahagia.
Aku akan lakukan apa saja untuk membuatnya senang.
     Ha ha hi hi!
Di dalam pelukannya, aku adalah seorang bayi!
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Tidak ada apa pun lagi yang aku minta dari Tuhan, 
Rasa terima kasih telah memenuhi hatiku!                          
       

Kebahagiaan, dan kepuasan 
Membuatku berbahagia seperti di dalam Surga.
Terima kasih Tuhan atas anugerah Kasihnya.
Dan meditasi yang menyenangkan!
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Sunny
Pada suatu sore yang cerah, saya berjalan-jalan 

ke sebuah toko penjual hewan peliharaan bersama 

Mirabeau yang bertengger di atas bahu saya, untuk 

mencari “pohon bermain” dan beberapa mainan 

baru baginya. 

Pramuniaga wanita di toko itu memperlihatkan 

kepada saya mainan terbaik yang dimilikinya – 

Sebuah “pohon” kayu yang besar, keras dan kokoh 

dengan ayunan, gelang-gelang, dan banyak cabang 

untuk berlarian di sekitarnya. Saya membeli semua 

yang saya butuhkan di toko itu dan bersiap untuk 
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membayar. Sementara berada di sana, pramuniaga yang sama 

itu bertanya kepada saya apakah saya selalu membawa burung 

saya ke manapun saya pergi, dan apakah pohon bermain dan 

mainan lainnya yang mahal ini adalah untuk diberikan padanya. 

Saya menjawab, “Ya.”

Dia berkomentar, betapa ia burung yang beruntung, lalu 

bertanya kepada saya apakah saya ingin mengadopsi burung 

makau berwarna biru dan emas miliknya. Ia berusia 11 bulan 

dan bersifat manis (Tentu saja, masih berusia begitu muda!!!) 

Ia memilikinya semenjak ia masih bayi. Saya heran, mengapa 

seseorang tega “menyerahkan” burung miliknya, menawarkan 

harga termasuk dengan sangkarnya! (Harga yang cukup baik, 

Anda bisa mendapatkan keduanya dengan harga satu sangkar 

yang baru.)

Saya ingin tahu mengapa. Ia menjelaskan karena ia tidak punya 

waktu dan perhatian untuknya. Karenanya, ia memperlihatkan 

tanda-tanda tertekan; mencabuti bulu-bulunya, terlihat 

tidak bahagia dan sebagainya… Dan melihat saya sangat 

memperhatikan Mirabeau, ia berpikir setidaknya burung itu 

akan lebih baik jika bersama saya.
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Lalu saya mengemudi ke rumahnya, membayar harganya, 

mengambil nota penjualan, dan membawanya bersama saya. 

Saya merasa sangat menyesal kepada Sunny karena tak seorang 

pun menanyakan pendapatnya atau mempertimbangkan 

persaannya.

Selama dua minggu berikutnya, ia ada dalam keadaan yang 

buruk, banyak menangis dan 

tidak ingin makan banyak. Pada 

saat itu saya sudah membeli 

sebuah sangkar yang besar bagi 

Sunny (saya mengganti namanya 

agar kehidupannya lebih ceria, 

memutuskan hubungan dengan 

kesedihan masa lalu). Tetapi saya 

pikir mungkin sangkar kecil tua 

miliknya akan lebih terbiasa baginya 

dan membuatnya lebih merasakan 

seperti di rumah sendiri.

Jadi saya meminta asisten saya 

untuk pergi mengambil sangkar tua 

miliknya itu, sangkar sempit yang 
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sudah karatan, dengan 

harapan untuk membuat Sunny 

merasa lebih baik, tetapi tidak juga. Ia 

terus berteriak-teriak, menangis “Papa, Papa”. Itulah yang ia 

pelajari untuk memanggil lelaki mantan “pemiliknya” yang lebih 

memperhatikannya daripada istrinya – hingga kini, saya masih 

ingin menangis, memikirkan apa yang telah dialaminya!

Pada suatu hari setelah berbagai upaya untuk mencoba 

menghiburnya tidak berhasil, saya berkata kepadanya: 

“Berhentilah menangis! Keluarga itu tidak mengiginkanmu. 

Itulah sebabnya kau ada di sini.” – Atas kata-kata ini, ia 

menangis patah hati, saya sangat menyesal, saya juga ikut 

menangis, dan sedalam-dalamnya meminta maaf kepadanya.

“Maafkan saya, maafkan saya, saya tidak bermaksud untuk 

menyakitimu, saya sangat menyayangimu, mohon tenanglah. 

Kami semua di sini menyayangimu, dan saya akan merawat 

sepanjang sisa hidupmu, dengan seluruh kasih dan perhatian 

yang kau butuhkan.” Lalu saya menyentuh sangkarnya, 

terus berbicara, dan akhirnya ia tenang dan kami berdua 

terduduk diam di situ, hanya kasih sejati saya kepadanya yang 

berkomunikasi melalui hati.
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Ia segera pulih setelah kejadian itu, dan 

menjadi lebih bersemangat terhadap 

kehidupan di sekitarnya. 

Jika saya bertanya, ia akan berkata, 

“Saya suka apel.” Ia lebih menyukai 

mangga, dan yang kedua adalah pisang.

Burung-burung akan mengajari Anda 

tentang dunia mereka, kesetiaan, 

kebutuhan emosional, kepekaan 

mereka, dan tentang kasih. Mereka 

sangat indah luar dalam.

Mereka layak mendapatkan cinta, 

perhatian penuh kasih dan hormat. Mereka akan menunjukkan 

penghargaannya jika Anda merawat mereka – saya tidak pernah 

menyesal membawa setiap burung yang saya bawa pulang. 

Mereka memberikan kasih tanpa pamrih, menghiasi wajah saya 

dengan senyuman dan mencerahkan hari-hari saya di dunia.

Mereka menjembati jurang pemisah antara manusia dan makhluk 

ciptaan lainnya. Saya hanya ingin membuat mereka bahagia di 

dalam rumah saya, sebagai anggota keluarga saya.



Aku menyukai namaku
Akulah Sunny
 Aku hidup dalam Cahaya Tuhan
 Aku merasa bersinar bagai mentari.
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 Kami terlihat sangat mirip 
      Rainbow yang baik dan aku
 Hanya Mama yang bisa membedakan kami
       Bagi orang lain mungkin itu sulit.



245

Biarkan aku memeriksa sarung tanganmu
Melihat apakah barang ini cukup bagus
Aku akan sangat lembut.
Tidak akan menyakiti jari-jarimu.

  Kemarin kau berwarna biru
  Hari ini kau berwarna merah.
  Bulu jenis apakah
                                                ini?
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Semprot aku? Ayolah aku menyukainya
Mandi di musim panas membuatku senang

Di atas punggung dan di bawah sayap
Itu sangat se…juk dan menye…gar…kan.
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Ini aku Sunny, bukan Rainbow
Tadi, aku meminjamkan kepadanya
Yah, kami berbagi apa saja
Di rumah kami, tidak ada pemiliknya
Tuhan memberikannya pada kami dan kami meneruskannya
Kami tidak menimbun barang-barang yang tidak abadi
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Hanya memeriksa karpet ini
Melihat apakah karpet ini lembut untuk kakinya.
Ia merawat kami semua dengan baik
Seorang sahabat harus membalas budi, bukan?
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Kepada kamera terkasih yang baik dan manis
Aku ingin mengatakan sesuatu pada kalian semua
Bahwa aku bahagia, bersyukur, dan puas
Terima kasih kepada Mamaku dan rahmat dari Surga
Beri tahu setiap orang aku burung yang beruntung
Telah menemukan “rumah kasih” selamanya.
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Langit bukan batasnya?

Orang-orang berkata langit adalah batasnya
Tapi Ma-Ma berkata itu bukan batasnya
“Kau harus terbang melampaui bintang-bintang
Melampaui Bima Sakti dan rasi bintang yang jauh!”
      Wah!
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A
ku yakin karena kau mengatakan S

urga itu ada
T

etapi di manapun kau berada ke sanalah aku pergi
O

leh karenamu, aku mencintai B
U

M
I ini

O
leh karenamu, aku mengabaikan dunia ini!
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Tutu & Mimi
Tutu dan Mimi, bersaudara “kembar”, burung kakatua kecil saya 

yang pertama dan satu-satunya, cantik melampaui kata-kata.

Ketika kami pertama kali bertemu, mereka langsung melompat ke 

tangan saya, kemudian masing-masing bertengger di salah satu sisi 
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Tutu & Mimi

bahu saya – tetap berada di situ. Itulah bagaimana caranya mereka 

bisa “terbawa” ke rumah saya.

Mereka berdua bersama dengan Mirabeau bepergian ke berbagai 

tempat di dalam rumah mobil saya, menikmati gaya liburan 

keluarga dan kami semua baik-baik saja.

Mereka suka bertengger di atas bahu, dibawa berjalan-jalan 

berkeliling atau di atas sandaran sofa, dan menonton TV!

Mereka suka mendandani saya. Merapikan rambut saya, masing-

masing di setiap sisi, dengan rajin! Oh, saya sangat menyayangi 

mereka. Saya bisa menangis, memikirkan kasih "Kecil" mereka yang 

besar.

Kapan saja mereka mendengar suara saya, tak peduli jam 

berapapun, dari manapun, mereka berkicau dengan sangat nyaring, 

memanggil dan bergegas menyambut saya dengan gembira saat 

saya masuk. Membuat seseorang tak bisa tidak merasakan kasih 

mereka yang tertulis di sekujur tubuh kecil dan kaki lentur mereka, 

dengan kicauan nyaring, bernada tinggi penuh suka cita menyambut 

pertemuan kami.

Oh, saya sangat menyayangi kalian! Jika manusia dapat saling 

mengasihi sebanyak itu, kedamaian dan kebahagiaan akan menjadi 

milik kita semua selamanya.



Kami adalah Mimi (kiri), dan Tutu (kanan)
Kami sangat cantik dan pintar
Dan meskipun kami terlihat seperti kembar
Mama bisa membedakannya dalam sekejap

Kuberi tahu sebuah rahasia kecil:
Aku sedikit lebih pucat
Mimi sedikit kemerah-merahan
Tabiatnya juga demikian! 
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Kami adalah Mimi (kiri), dan Tutu (kanan)
Kami sangat cantik dan pintar
Dan meskipun kami terlihat seperti kembar
Mama bisa membedakannya dalam sekejap

Kuberi tahu sebuah rahasia kecil:
Aku sedikit lebih pucat
Mimi sedikit kemerah-merahan
Tabiatnya juga demikian! 
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Meskipun kami adalah keluarga yang besar 
Mama tetap sangat menyayangi Tutu dan Mimi
Ia hanya berkata bahwa “Kasih adalah berbagi”
Kami selalu berbagi dengan pasangan-pasangan lain.
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Tetapi kadang kala kami pergi sendiri
Ke sekeliling kebun untuk menjelajahi.
Untuk menghargai betapa besarnya kasih Tuhan
Yang tertulis di setiap helai daun dan bunga!
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Atau duduk di bawah pohon seperti seorang Buddha
Diilhami oleh sifat suci-Nya
Untuk memuji dan bersyukur kepada Surga
Karena kami dapat merasakan dan hidup 
   dalam Kasih Tuhan.
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Ayo kita dandani Mama selagi ia sedang sibuk
Ia harus terlihat cantik jika kau bertanya
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Aku di sini dan kau di sana
Merapikan bulu-bulunya yang kusut.
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Kau bisa melihat di sini kami berada di halaman
Berbagi kasih, mainan dan bertengger bersama. 
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Saat kau di sampingku
Aku menikmati kehadiranmu

Saat kau tak ada di sini
Aku memikirkan dirimu
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Aku merasakan kasihmu sepanjang malam dan siang
Baik saat kau ada di sini maupun di tempat nan jauh.
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Pergi seorang diri?
 Rasanya terlalu sepi!
Bagaimana kalau Tutu
 Ikut menemanimu.
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Manusia Kesayangan Kami
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Inilah manusia wanita kesayangan kami
Yang dipuja oleh kami para burung yang beruntung
Kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan kasih sayang
Kami hanya memanggilnya “Ma Ma”.
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Manusia kesayangan kami
Bersama dengan salah satu teman kami



Rumah Kami Tercinta
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Ia sangat menyayangi kami
Kau bisa melihat semua kesibukannya ini.

Nah, ini hasil ciptaannya
Tempat bermain kami yang baru di musim dingin!
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Yang ini hanya contoh saja
Ada beberapa yang lebih besar.
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Kami menikmati pemandangan
Tanpa merasakan dinginnya musim dingin.

Berhari-hari dilewatinya dengan bekerja di luar
Bahkan juga di malam bulan Februari
Untuk menyelesaikan hasil karya kasih ini
Lalu dengan bangga dipersembahkannya rumah susun kami



Ia menyayangi mereka (burung-burung yang di luar)
Karena mereka bersayap...

Peduli kepada yang Lain
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 Wanita kesayangan kami ini aneh sekali
 Kenapa, ia pergi dan menyayangi semuanya!
Tetapi kami pikir itu karena ia sangat mengasihi 
   kami semua
Maka ia juga mengasihi siapa pun yang mirip   
   seperti kami…
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Kami juga bersimpati kepada yang kurang beruntung
Burung-burung “tunawisma” seperti ini!
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PERCAKAPAN DENGAN…  BE...BEK? 
     Itu terlalu jauh!
          Yah Oke! Itu adalah ANG…SA
               Tapi… apa maksudnya?
                    (Lagi pula ia adalah hewan liar!!!)
                         Artinya datang dan …PER…GI!!!
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Tak ada salahnya menghibur mereka yang membutuhkan 
Kami bangga karena mereka burung yang mirip seperti kami:
Jadi ia menyukai mereka karena mereka semua terlihat serupa
Dan mereka punya sayap seperti kami di rumah ini.
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...Dan terlihat mirip dengan kami…



Atau…( TIDAK!!!)
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Hati-hati!
 Mereka mungkin punya kutu!

286



LALU…
 INI… APA???
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Ya Tuhan!...
Ia bahkan mengasihi
Bu… bunga-bunga itu!!!
 Apakah mereka juga?…
 Anggota keluarga???
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Penutup

Kalian adalah malaikat surgawi
Yang turun ke Bumi.
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DVD 712  Kecerdasan Ilahi Para Hewan 
20010605  Center Florida, AS

#713  Kasih adalah Gurunya
20010605  Center Florida, AS

DVD 718  Kasih Selalu Baik 
20010607  Center Florida, AS

DVD 719  Mengatasi Kebiasaan Buruk  
20010609  Center Florida, AS 

DVD 721  Mata Kebijaksanaan 
20010604  Center Florida, AS

#724  Ketulusan dan Kemurnian Hati  
20010612~ 20010616  Center Florida, AS 

#725  Cara Hidup yang Rendah Hati 
20011222~ 20011223  Center Florida, AS 

DVD 726  Motif  Tanpa Pamrih  
20011223  Center Florida, AS

#730  Berkomunikasi dengan Kasih  
20011225, 20011226  Center Florida, AS 

#734  Sentuhan Seorang Guru  
20011226~ 20011227  Center Florida, AS 

#735  Keberanian untuk Berubah
20011228~ 20011230  Center Florida, AS 

#747  Anak-Anak Naga dan Peri, Perayaan Ulang Tahun Guru Tahun 2002 
20020511, 20020513  Center Florida, AS 

DVD 780  Anjing-Anjing dan Burung-Burung dalam Hidupku 
Dipersembahkan bagi Seluruh Rekan Sesama Penghuni Bumi

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara berkomunikasi dan mengurus 
teman-teman satwa kita, maupun kisah lainnya yang mengilhami dari Guru 
tentang teman-teman satwa-Nya ini, silakan lihat video dan DVD berikut ini. 

Informasi Terkait
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Edisi: Sampul tebal & sampul tipis, 472 halaman
Ukuran: 21 cm x 28 cm 

Tersedia dalam bahasa Inggris dan China
(Diterbitkan oleh Love Ocean Creative International Company, Ltd.)

Dengan nada berirama yang meditatif, kata-kata dalam The Noble Wilds mengalir dengan penuh 
rahmat di seluruh halaman, dilengkapi dengan foto-foto cerah dari ciptaan Tuhan di alam 

bebas. Dengan membalik halaman demi halaman, Anda akan dibawa ke Amoura, tempat “sang ibu” 
tinggal dan dikunjungi oleh makhluk-makhluk berharga dari alam liar.

Sang “ibu” tidak lain adalah Maha Guru Ching Hai, dan The Noble Wilds adalah satu lagi hadiah-
Nya yang sederhana namun sangat menyentuh. Ditulis, difoto dan disusun sendiri oleh Guru, 

permata yang berharga ini membuka pintu menuju ke sebuah dunia keindahan yang unik. Di sini, 
para pembaca dapat menyaksikan secara langsung jiwa yang mulia dan pengabdian dari sesama 
rekan penghuni Bumi kita yang rumahnya berada di bawah langit terbuka – para angsa, bebek, 

tupai, berang-berang, dan bahkan seekor keong kebun kecil.

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

Tel: +886-2-2706-5528  Faks:+886-2-27056288   www.loveoceancreative.com
E-mail:info@loveoceancreative.com

SIARAN TV ONLINE -- SUPREME MASTER TV   http://www.suprememastertv.com/

Meskipun biasanya malu terhadap manusia, hewan-hewan ini 
membiarkan diri mereka untuk difoto, dan bahkan bisa dilihat 

mereka ingin sekali mendekati makanan kesukaan yang dengan 
lembut diberikan oleh “sang ibu”. Kasih yang disampaikan tiada 
bandingnya – penuh dengan martabat dan rahmat, sedalam dan 

bertahan sepanjang keabadian.

Pengarang Buku Laris
Amazon

“THE BIRDS IN MY LIFE”   

Tersedia secara online di Amazon.com
http://www.amazon.com/Noble-Wilds-Supreme-Master-Ching/dp/9868415233/

Karya Maha Guru Ching Hai
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Ajaran-Ajaran Rohani karya 
Maha Guru Ching Hai

Kunci Pencerahan Seketika
Koleksi ceramah Maha Guru Ching Hai. Tersedia dalam bahasa Au Lac (1-15), China (1-10), 
Inggris (1-5), Prancis (1), Finlandia (1), Jerman (1-2), Hongaria (1), Indonesia (1-5), Jepang 
(1-4), Korea (1-11), Mongolia (1,6), Portugis (1-2), Polski (1-2), Spanyol (1-3), Swedia (1), Thai 
(1-6), dan Tibet (1). 

Kunci Pencerahan Seketika - Tanya Jawab
Koleksi tanya jawab dari ceramah-ceramah Guru. 
Tersedia dalam bahasa Au Lac (1-4), Bulgaria, China (1-3), Ceko, Inggris (1-2), Prancis, 
Jerman, Hongaria, Indonesia (1-3), Jepang, Korea (1-4), Portugis, Polski, dan Rusia. 

Kunci Pencerahan Seketika - Edisi Khusus/Retret Tujuh Hari
Kumpulan ceramah Guru pada tahun 1992 selama Retret Tujuh Hari di San Di Mun, Formosa. 
Tersedia dalam bahasa Inggris dan Au Lac.

Kunci Pencerahan Seketika - Edisi Khusus/Tur Ceramah Keliling Dunia Tahun 1993
Koleksi ceramah Maha Guru Ching Hai selama Tur Ceramah Keliling Dunia Tahun 1993 
sebanyak 6 buku. Tersedia dalam bahasa Inggris dan China.

Surat Antara Guru dan Praktisi Spiritual
Tersedia dalam bahasa Au Lac (1-2), China (1-3), Inggris (1), Spanyol (1)

Kunci Pencerahan Seketika – Pengalamanku yang Menakjubkan bersama Guru (1-2)
Tersedia dalam bahasa China dan Au Lac.

Guru Bercerita
Tersedia dalam bahasa Au Lac, China, Inggris, Jepang, Korea, Spanyol, dan Thai.

Antara Tuhan dan Manusia - Wawasan Kisah Alkitab 
Tersedia dalam bahasa Inggris dan China. 

Tuhan Mengurus Segalanya  – 
Cerita Bergambar tentang Kebijaksanaan dari Maha Guru Ching Hai
Tersedia dalam bahasa Au Lac, China, Inggris, Jepang, Korea, dan Prancis.

Humor Maha Guru Ching Hai yang Mencerahkan – Halo Anda Terlalu Ketat! 
Tersedia dalam bahasa China dan Inggris.
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Mewarnai Kehidupan Kita
Koleksi kutipan dan ajaran spiritual oleh Guru. Tersedia dalam bahasa China dan Inggris.

Rahasia Berlatih Rohani dengan Mudah
Tersedia dalam bahasa China dan Inggris.

Kontak Langsung dengan Tuhan – Cara Mencapai Kedamaian
Koleksi ceramah Maha Guru Ching Hai selama Tur Ceramah Keliling Eropa Tahun 1999.
Tersedia dalam bahasa Inggris dan China.

Aku Datang untuk Membawamu Pulang
Tersedia dalam bahasa Arab, Au Lac, Bulgaria, Ceko, China, Hongaria, Indonesia, Inggris, Italia, 
Jerman, Korea, Polski, Prancis, Rumania, Rusia, Spanyol, Turki, dan Yunani.

Seri Hidup di Zaman Keemasan 
Realisasi Kesehatan – Kembali ke Cara Hidup yang Alamiah dan Berbudi 
Kumpulan cuplikan ceramah Maha Guru Ching Hai.
Tersedia dalam bahasa Inggris dan China.

Kata-Kata Mutiara
Mutiara kebijaksanaan abadi dari Guru.
Tersedia dalam bahasa Inggris/China, Spanyol/Portugis, Prancis/Jerman, dan Korea. 

Dapur Surgawi – Masakan Vegetarian Internasional
Kumpulan resep masakan lezat dari seluruh dunia yang direkomendasikan oleh para rekan 
praktisi. 
Tersedia dalam bahasa Inggris/China, Au Lac, dan Jepang.

Dapur Surgawi – Pilihan Selera Keluarga
Resep-resep dalam edisi dua bahasa: Inggris/China.

Satu Dunia… Damai melalui Musik
Koleksi wawancara dan gubahan musik dari konser tahun 1998 di Shrine Auditorium di Los 
Angeles, California. 
Edisi tiga bahasa: Inggris/Au Lac/China.

Busana Surgawi S.M.
Tersedia dalam edisi dua bahasa: Inggris/China.

Koleksi Kreasi Seni oleh Maha Guru Ching Hai – Seri Lukisan
Melalui lukisan seorang seniman, Jati Diri artis itu terungkap. Anda akan sangat tersentuh oleh 
kasih sayang yang kuat, kemurnian anak-anak, dan kasih keibuan dari Yang Terbebaskan.
Tersedia dalam bahasa Inggris dan China.

Anjing-Anjing dalam Hidupku (1-2)
Buku dua jilid 500 halaman ini adalah buku kisah anjing dalam kehidupan nyata yang diterbitkan 
oleh Guru tentang teman-teman anjing-Nya.
Tersedia dalam bahasa Inggris, China, Korea dan Jepang.

Burung-Burung dalam Hidupku
Dalam buku cerita yang dihias dengan indah ini, Guru Ching Hai menunjukkan kepada kita 
rahasia yang membuka kunci dunia batin para hewan. 
Tersedia dalam bahasa Inggris, China, Prancis, Jerman, Au Lac, Rusia, Mongolia dan Indonesia.
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Puisi Wu Tzu
Tersedia dalam bahasa Au Lac, China, dan Inggris.

Air Mata Keheningan
Tersedia dalam bahasa Inggris/Jerman/Prancis, Inggris/China, Au Lac, Spanyol, 
Portugis, Korea, dan Filipina.

Mimpi Seekor Kupu-Kupu
Tersedia dalam bahasa Au Lac, China, dan Inggris.

Masa Lampau
Tersedia dalam bahasa Au Lac dan Inggris.

Kerikil dan Emas
Tersedia dalam bahasa Au Lac, China, dan Inggris.

Kenangan yang Hilang
Tersedia dalam bahasa Au Lac, China, dan Inggris. 

Jejak-Jejak Kehidupan Sebelumnya
Tersedia dalam bahasa Au Lac, Inggris, dan China. 

Jejak-Jejak Kehidupan Sebelumnya 1, 2, 3 ( CD, kaset Video, Audio ) bahasa 
Au Lac

Jalan Menuju Legenda Cinta 1, 2, 3 ( CD, kaset Video, Audio ) bahasa Au Lac

Melampaui Alam Waktu (CD, DVD) bahasa Au Lac

Sentuhan Keharuman (CD) bahasa Au Lac

Hari Itu dan Hari Ini (CD) bahasa Au Lac

Mimpi di Malam Hari (CD, DVD) bahasa Au Lac

Koleksi Puisi karya
Maha Guru Ching Hai
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Apa Gerangan! (CD) bahasa Au Lac

Simpanlah Selamanya (CD) bahasa Au Lac

Lagu-Lagu dan Gubahan Musik dari Maha Guru Ching Hai
(CD, DVD) bahasa Inggris, Au Lac, China 

Lagu Cinta
Maha Guru Ching Hai menyanyikan lagu sepanjang masa dalam bahasa Inggris dan Au Lac.
(CD, DVD) bahasa Inggris, Au Lac

Ayat-ayat Permata
(CD, DVD)
Pertunjukan lagu dan pelantunan puisi dalam bahasa Au Lac oleh Maha Guru Ching Hai, 
ditulis oleh penyair-penyair ternama Au Lac.

Teratai Emas
(CD, DVD)
Kami mengundang Anda untuk mendengarkan pembacaan puisi yang indah karya Yang 
Mulia Thich Man Giac, melalui lantunan suara merdu Maha Guru Ching Hai, yang juga 
membacakan sendiri dua puisi-Nya, “Teratai Emas” dan “Sayonara”.

Terbitan Audio dan Video 
Kaset Audio, DVD, konser musik DVD, CD, MP3 dan kaset video Maha Guru Ching Hai 
tersedia dalam bahasa Arab, Armenia, Au Lac, Belanda, Bulgaria, China, Ceko, Denmark, 
Finlandia, Hongaria, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Korea, Kanton, Kamboja, 
Kroat, Malaysia, Mandarin, Mongolia, Nepal, Norwegia, Polski, Portugis, Prancis, Farsi, 
Rusia, Rumania, Sinhala, Slovenia, Spanyol, Swedia, Thai, Turki, Yunani, Yahudi, dan Zulu. 
Katalog akan dikirim atas permintaan. Semua pertanyaan langsung akan dijawab. 
Silakan kunjungi situs web toko buku kami untuk mengunduh katalog dan ringkasan kami 
tentang daftar isi publikasi Guru yang terbaru: http://www.smchbooks.com/ (dalam bahasa 
Inggris dan China). 
Untuk memesan publikasi Guru, silakan kunjungi http://www.theCelestialShop.com untuk 
pembelian online. 
Atau hubungi: 
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, 
Formosa
Tel: (886) 2-87873935 / Faks: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org 
Rekening kiriman Pos Wesel ROC No.19259438 (hanya untuk pesanan dari Formosa)  
Rekening Pos: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.

Buku Contoh dapat diunduh dengan gratis
Kunci Pencerahan Seketika
(dalam 60 bahasa)
http://sb.godsdirectcontact.net/
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/download/index.htm
http://www.Godsdirectcontact.org/sample/
http://www.Godsdirectcontact.us/com/sb/
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Bagaimana Menghubungi Kami

The Supreme Master Ching Hai International Association 
P.O. Box 9, Hsihu Miaoli Hsien, Formosa (36899), R.O.C. 

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

Bagian Buku
divine@Godsdirectcontact.org
Faks: 1-240-352-5613 / 886-949-883778
(Anda diundang untuk bergabung dalam menerjemahkan buku-buku Guru ke dalam 
bahasa-bahasa lain.)

The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd. 
smchbooks@Godsdirectcontact.org
Tel: 886-2-87873935
Faks: 886-2-87870873
http://www.smchbooks.com

Grup Berita
lovenews@Godsdirectcontact.org
Faks: 1-801-7409196 / 886-946-728475

Meja Informasi Rohani
lovewish@Godsdirectcontact.org
Faks: 886-946-730699

Kaset Video Program TV Perjalanan Menuju Alam Estetis 
TV@Godsdirectcontact.org
Faks: 1-413-751-0848 (AS)
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S.M. Celestial Co., Ltd.
smcj@mail.sm-cj.com
Tel: 886-2-87910860
Faks: 886-2-87911216
http://www.sm-cj.com

Celestial Shop 
http://www.theCelestialShop.com
http://www.edenrules.com

Situs WWW Quan Yin 
Hubungan langsung dengan Tuhan—Situs global Asosiasi Internasional Maha Guru 
Ching Hai: 
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm 

Situs ini menyediakan link langsung ke situs web Quan Yin dalam berbagai bahasa, 
begitu pula akses 24-jam Supreme Master Television. Anda dapat pula mengunduh 
edisi multibahasa Buku Contoh Kunci Pencerahan Seketika, atau berlangganan Majalah 
Berita Maha Guru Ching Hai dalam format eBook atau cetak, maupun untuk melihat isi 
situs tersebut secara online.

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

Supreme Master Television MENDUNIA sejak 16 NOVEMBER 2007 
Disiarkan ke seluruh dunia melalui 14 Satelit!
Nikmati program-program konstruktif, penuh inspirasi, dan menghibur
Dengan lebih dari 40 bahasa dan teks terjemahan!
Saluran TV Satelit (Parabola) Gratis
Juga disiarkan LANGSUNG di www.SupremeMasterTV.com
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Ucapan terima kasih Guru kepada orang-orang
berikut ini atas bantuan mereka yang penuh perhatian:
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Steven André, T. June, Vian Hang ( Juru Kamera)

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

Sofia dan Jackie (Desain dan Tata Letak)

Wang Bor Tang, Yu Hui-Chun, Gary Lai, Sofia, Luisa dan Nadir Yen (Desain Grafis)

Lynn McGee, Evelyn, Jane Chu, Sun Wang, Elaine Lin, Grace Liang dan Becky Chen, 

Sing dan Moon (Pemeriksa Cetakan)

" Kasih dan pengabdian Anda
akan membawa lebih banyak bunga kebahagiaan

di dalam taman hati."
 

~ Maha Guru Ching Hai











Rekomendasi dari Para Pembaca di Seluruh Dunia

Chia-Fu Chou Ph.D. , biofisikawan, Universitas Negara Arizona, AS: 
Dari sudut pandang biofisikawan, ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa 
semua makhluk hidup, hingga yang bersel tunggal, bisa berkomunikasi 
setidaknya di antara spesies yang sama dalam menanggapi perubahan 
lingkungan, walaupun kenyataannya kita masih belum memahami sepenuhnya 
bahasa yang mereka pakai.
Dalam buku barunya, Maha Guru Ching Hai mengungkapkan bahwa, yang
mengejutkan kita, seorang manusia bisa berkomunikasi langsung dengan teman-
teman hewan lain di Bumi, dalam hal ini, burung-burung peliharaannya. Beliau
menunjukkan ‘kode’ komunikasi dengan burung-burung cantik ini: cukup dengan
pelukan hangat, dialog akrab, dan perhatian sepenuh hati. Pengungkapan ini
memunculkan kembali pertanyaan sejak lama: Adakah persamaan jiwa dari 
semua makhluk hidup? Kita masih jauh dari jawaban atas pertanyaan ini dengan
praktik ilmu pengetahuan saat ini. Buku ini sekarang menyediakan cara yang 
merangsang untuk melihatnya lagi...

Ben Kong, biarawan Buddha, Korea:
Burung-burung dalam hidupku,
 yang terkasih di Surga dan di Bumi.
Ketika kau berkicau, telingaku bergerak.
Ketika kau bernyanyi, hatiku menari,
 dan aku melupakan siapa diriku.
Kau adalah berkah dari Tuhan.
Karena engkau,
Aku mulai menghargai nilai kehidupan.
Aku tidak tahu bagaimana mengatakan “Terima kasih”,
 kecuali menunjukkan kasihku kepadamu.
Buku ini menyimpan kasih dan 
 arti kehidupan yang dalam.
Aku bersyukur atas teman-teman
 anugerah Tuhan kepada kita.

Hiroko Ichiba, perancang pendidikan kreatif, Jepang:
Biarkan aku bergabung ke dalam dunia pelangimu.
Biarkan aku melihat langit yang luas, melalui mata-bayimu
Oh! Teman yang paling elok, Tuhan menciptakanmu dengan semua keagungan.
Biarkan aku terbang dengan sayap dari cahayamu.
Biarkan aku tidur di dalam mimpimu yang tanpa dosa.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Komentar Para Pembaca Global “Burung-Burung dalam Hidupku” 
dari Amazon.com

***** “Harapan yang diperbarui!”, Aktris Marian Hailey-Moss - 
New York, AS:
Ketika aku membuka buku itu, aku punya sayap;
Ketika aku membaca buku itu, aku terbang tinggi;
Ketika aku menutup buku itu, aku memiliki 
harapan baru bagi dunia kita.



***** "Buku ini memberi kita banyak wawasan dengan perasaan yang 
mendalam atas sifat burung", Chrystal:
Saya merasa bahwa saya beruntung telah membaca buku ini. Di antara 22 spesies 
burung itu, sebagian diberi nama dengan arti khusus. Contohnya, Brighty, Sunny, dan 
Cheery adalah nama-nama yang diberikan kepada burung-burung itu supaya mereka 
bisa menikmati hidup penuh kebahagiaan dan bersemangat. Free Joy selalu gembira 
dengan kehidupan, sedangkan Mei Mei diberi nama ini karena kecerdasannya. Setiap 
spesies memiliki karakteristiknya sendiri. 
Saya harap agar lebih banyak orang membaca buku yang sangat bermanfaat dan 
berharga ini, Burung-Burung dalam Hidupku. Jika Anda sedang berpikir untuk 
membeli buku yang bagus untuk koleksi Anda atau sebagai hadiah untuk anak-anak 
atau anggota keluarga Anda, saya sangat menganjurkan buku ini. 

***** "Hadiah yang hebat bagi mereka yang memiliki burung-burung 
peliharaan ", Jennifer L.:
Buku ini mengungkapkan bagaimana setiap burung memiliki sifat dan kepribadian 
sendiri. Mereka cerdas melampaui imajinasi kita. Mereka bisa menyatakan perasaan 
dan pemikiran mereka dengan sangat baik. Mereka adalah makhluk yang menakjubkan 
dan penuh kasih. Ini buku yang harus dimiliki oleh para pemilik burung peliharaan. 

***** "Perjalanan yang indah", Matts118:
Perjalanan yang indah menuju pikiran dan jiwa makhluk ciptaan Tuhan yang 
bersayap. Buku itu penuh dengan warna; setiap halaman bagai sekeping karya seni. 
Terima kasih.
 
***** "Burung-Burung dalam Hidupku", LT - San Jose, California, AS
Buku Burung-Burung dalam Hidupku karya Maha Guru Ching Hai adalah buku indah 
yang membawa para pembaca ke dalam dimensi yang berbeda, yaitu kasih dan 
kegembiraan. Kasih tidak terbatas hanya untuk manusia, tetapi meluas kepada 
makhluk-makhluk ciptaan lain yang sama-sama berjalan di atas planet ini. Perasaan 
gembira muncul, ketika setiap karakter di dalam buku itu menyentuh hati Anda dan 
mengisi Anda dengan tawa. Ini adalah buku yang indah dan Guru Ching Hai adalah 
wanita penuh kasih yang mengagumkan dan cantik. Buku-buku ini betul-betul bisa 
dinikmati oleh semua usia. Saya menganjurkan setiap orang untuk menambahkannya 
ke dalam perpustakaan pribadi mereka.

***** "Hidup dalam Cahaya", S. Meissner:
Buku yang hebat untuk diberikan kepada setiap orang pada daftar hadiah Anda di hari 
libur, terutama anak-anak. Anak perempuan saya menyukainya!!

***** "Menyentuh hati saya!" , "Galax" - Victoria, Meksiko: 
Buku Burung-Burung dalam Hidupku karya Maha Guru Ching Hai betul-betul 
menyentuh hati saya! Anda harus membaca dan menikmatinya.

***** "Hadiah yang hebat untuk hari libur", Miyune - AS:
Layak dibeli! Foto-fotonya berkualits tinggi. Ada puisi yang sangat elok dan sangat 
mudah dipahami, sekaligus dalam. Ada kisah unik dari masing-masing kehidupan 
burung, kepribadian dan pesan yang ingin dibawakan bagi umat manusia.

***** "Ajaib!", Linda G. - Illinois, USA:
Burung-Burung dalam Hidupku sungguh membuka mata para pembaca modern. Buku 
itu mengungkapkan rahasia dunia batin burung-burung dan kita melihat mereka 
sebagai makhluk berjiwa, dengan emosi polos dan martabat ilahi. Buku itu membantu 
menjembatani hubungan antara manusia dan teman-teman bersayap seperti penduduk 
asli Amerika, atau yang dahulu pernah dimiliki oleh nenek moyang kita. Sungguh 
hadiah yang berharga dari seorang yang tercerahkan bagi dunia ini.

***** "Jangan lewatkan buku yang indah dan penuh warna ini !" , 
Jun - Hong Kong: 
Menakjubkan untuk memiliki buku seperti Burung-Burung dalam Hidupku karya Maha 
Guru Ching Hai. Saya betul-betul merasakan dalamnya pemahaman bagaimana 
mereka merasakan dan menanggapi dunia ini yang sebelumnya belum pernah saya 
ketahui.

***** "Baik untuk anak saya", Jean Tomlin - New Mexico, AS: 
Saya menyukai buku ini! Sangat menarik dan penuh kasih. Anak perempuan saya 
menyukainya juga! Ia berkata bahwa buku itu adalah hadiah ulang tahunnya yang 
terbaik!

***** "Burung-Burung dalam Hidupku", Ron - Corona, California, AS:
Ini buku yang mengagumkan. Buku ini melintasi jembatan antara manusia dan burung. 
Maha Guru Ching Hai menunjukkan kepada kita sisi manusiawi dari burung-burung 
ini. Setiap burung memiliki kepribadian sendiri. Setiap burung punya kerinduan dan 
perasaan sama seperti kita. Saya sungguh menyarankan buku ini kepada semua orang 
yang saya kenal. Segala usia bisa menikmati buku ini. 

***** "Sangat menarik untuk dibaca, mengetahui, dan belajar tentang 
burung-burung, T.N. - Houston, Texas, AS:
Saya menyukai buku ini. Saya sangat senang membacanya. Sangat membantu bagi 
mereka yang ingin tahu tentang dunia burung, seperti saya. Melalui buku ini, saya 
lebih memahami kehidupan burung dan kebiasaan mereka. Pendeknya, saya sangat 
menganjurkan untuk membaca buku yang menarik ini.

***** Buku, "Burung-Burung dalam Hidupku", Minhuy - Tampa, 
Florida, AS:
Buku Burung-Burung dalam Hidupku karya Maha Guru Ching Hai sangat indah, 
berwarna-warni dan menarik. Kasih istimewa antara Maha Guru Ching Hai dan 
burung-burung di dalam buku ini sangat menyentuh hati saya. Saya tidak memiliki 
anjing ataupun burung di rumah saya. Mungkin saya akan menyimpan buku ini karena 
saya menyukai Maha Guru Ching Hai dan Burung-Burung ini.

***** "Wah! Penyair Burung!", "Golden Age Light" - Texas, AS:
Buku ini sungguh membuka mata dan hati saya kepada keindahan batin dan 
kecerdasan burung-burung yang menawan itu. Puisi oleh Laguna (penyair burung) 
sungguh mengagumkan, dan juga elok! Ia menggambarkan rambut sang pengarang 
sebagai “bulu dari emas...”
Anak-anak dan semua yang berhati muda akan jatuh cinta kepada buku ini. Sangat 
disarankan: Burung-Burung dalam Hidupku!

***** "Buku yang hebat bagi tua atau muda", Rui Wang:
Seluruh keluarga kami menyukai buku ini. Buku ini menjadi cerita pengantar tidur 
kesukaan anak laki-laki saya yang paling kecil. Ia berada di taman kanak-kanak 
sekarang; ia bisa membaca sebagian besar buku itu. Ia terus membacanya 
berulang-ulang. Saya menyukai buku ini tidak hanya karena warnanya yang kaya, 
tetapi yang paling penting adalah pesan penuh belas kasih yang disampaikannya. 
Setiap kali saya membacanya, saya merasakan banyak kasih memenuhi hati saya. 
Sudah pasti, itu adalah salah satu buku terbaik bagi orang tua untuk dibagi bersama 
anak-anak kita.

Untuk membaca komentar yang mengilhami ini dan lebih banyak lagi dari para 
pembaca Burung-Burung dalam Hidupku dan Anjing-Anjing dalam Hidupku, 
silakan kunjungi www.amazon.com.






