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Rekomendasi Para Pembaca dari Seluruh Dunia

Yang Mulia Uskup Agung Diosdado Talamayan, D.D., Filipina:
⋯Saya sangat senang⋯untuk terus membaca buku Anjing-Anjing dalam Hidupku, menyadari 
bahwa pada hakekatnya, kita mempunyai harapan yang sama: “Kehidupan teman-teman hewan 
kita yang manis, baik di darat, di laut, mereka selayaknya dicintai, dilindungi dan dihargai, seperti 
kehidupan yang kita harapkan.”

Helmut Nitzschke, sutradara film, Berlin, Jerman: Dari teksnya, di antara baris kata-kata, di 
antara gambar-gambarnya, judulnya, dari gambar-gambarnya dapat didengar satu pesan - ajakan 
untuk menolong para hewan yang membutuhkan sejauh kita mampu sehingga mereka dapat 
menjalani hidup bermartabat yang lebih baik. Kita seharusnya menghormati saudara- saudara 
satwa kita seperti yang diberikan Tuhan, tak hanya senang dengan mereka, tetapi melindungi dan 
mencintai mereka.

Pemenang Penghargaan Emmy wartawati Jane Velez-Mitchell, AS: Maha Guru telah 
menyelamatkan anjing-anjing jalanan yang ditemuinya dan membangkitkan kepercayaan mereka 
kepada umat manusia melalui kasih tanpa pamrihnya dan kebaikannya yang tanpa batas. Jika kita 
ingin berevolusi, kita harus memperlakukan hewan-hewan tak berdaya yang tak bisa bersuara itu 
dengan martabat, kasih dan kebaikan. Oh, jika saja kita bisa mempunyai satu juta Maha Guru 
untuk menyelamatkan dan mencintai semua anjing yang banyak itu! Sebaliknya, kita hanya bisa 
berharap bahwa orang-orang di seluruh dunia mendengarkan kebijaksanaan dan anjuran Maha 
Guru.

Kun Chen, mantan asisten peneliti dari Universitas Harvard, AS: Pada kata pengantar buku 
itu, Guru menulis, “Semua makhluk menyerupai kita⋯.” Ini sungguh mengagumkan! Chuang Tzu, 
ahli filsafat China kuno, berkata dalam Perihal Persamaan karyanya, “Surga dan Bumi ada 
berdampingan di dalam saya dan semua makhluk satu dengan saya.” Saya sudah mengetahui 
kalimat ini sejak lama, tapi tak mudah untuk betul-betul mengalaminya. Tetapi, setelah membaca 
buku Guru, saya merasakan pengalaman itu. Anjing dan manusia memiliki sesuatu yang umum; 
yaitu Jiwa kita pada dasarnya adalah satu. Sungguh benar bahwa “Kita selayaknya menjadi 
teman tinggal mereka yang baik, dengan segala hormat, kedamaian dan kasih,” dan “Mereka 
selayaknya dikasihi, dilindungi dan dihargai, seperti kehidupan yang sangat kita dambakan.” 

J. Campbell, MBA, Ottawa, Kanada: Ketika saya kecil, teman terbaik saya adalah anjing saya, 
Tex. Orang lain melihat Tex tak rapi dan tua. Tapi bagi saya, dia adalah makhluk yang paling 
cantik yang pernah berjalan di atas bumi. Dengan mata coklatnya yang bersinar, dia setiap hari 
memberitahu bahwa dia mengasihi saya lebih daripada apapun di dunia. Dalam buku Maha Guru 
Ching Hai, Anjing-Anjing dalam Hidupku (jilid 1 dan 2), saya melihat kasih tanpa pamrih yang 
sama di dalam mata anjing-anjingnya. Ketika saya membalik halaman-halamannya, saya 
menangis terharu. Siapapun yang mencintai anjing akan menyukai buku-buku ini!

S. Reeve, guru anak-anak, Kanada: Ada banyak foto menarik Guru berinterasaksi dengan 
anjing-anjingnya ditambah kata-kata bijaksana yang penuh humor melengkapi setiap gambar! 
Sungguh sebuah karya seni dan penghargaan kepada sahabat terbaik manusia! 

Margaret O'Malley - Dublin, Irlandia: “Anjing-Anjing dalam Hidupku” adalah buku yang 
mengagumkan. Berwarna-warni, dan Anda bisa melihat bagaimana kita semua berinteraksi 
dengan teman-teman hewan kita dan betapa pentingnya mereka dalam hidup kita. Dan semua 
foto-fotonya menunjukkan martabat hewan-hewan itu dan bagaimana mereka bisa memperkaya 
kehidupan kita.

Mark Gessat - mahasiswa, Jerman: Melalui “Anjing-Anjing dalam Hidupku”, Maha Guru 
Ching Hai dan anjing-anjingnya sungguh memperkaya kehidupan kita. Tanpa bantuannya kita tak 
akan pernah bisa melihat sekilas ke dalam kehidupan emosional yang kaya dari makhluk-makhluk 
murni dan penuh kasih ini, dan tanpa anjing-anjingnya kita tak akan tahu cara sempurna seorang 
Guru tercerahkan memenuhi kebutuhan batin setiap makhluk. Hasil karya seni ini sunguh langkah 
besar menuju Zaman pemahaman yang lebih dalam terhadap dunia satwa yang mengagumkan, 
dan melihat bagaimana anjing-anjing ini secara alami memahami pandangan hidup Maha Guru 
Ching Hai membuat kita sangat ingin mencontohnya⋯.

Choi Hyun-Ju - Seoul, Korea: Saya menjadi lebih memahami tiga ekor anjing saya, Bitdoli, 
Munggli, dan Mingmingi yang sekarang saya pelihara. Sebelum mereka tidur saya membacakan 
buku bagi mereka misalnya buku dongeng, mereka tidur dengan nyaman dan terlihat merasakan 
kasih. Munggli juga sangat, sangat senang membaca buku ini!

Yang Mi-Young - Seoul, Korea: Hal yang paling mengharukan ketika membaca buku ini adalah 
melihat bagaimana beberapa hewan bisa memiliki berbagai raut muka. Wajah-wajah mereka 
menunjukkan seluruh perasaan: sedang gembira, sedih, bahagia, puas, dan lainnya. 

A. Shrestha, Kathmandu, Nepal: Kasih Guru menjangkau tak hanya manusia tetapi bagi 
seluruh makhluk di dunia ini. Beliau adalah satu-satunya yang berbicara mewakili para makhuk 
yang tak bisa berbicara sendiri. Upayanya menyelamatkan dan mengasihi teman-teman hewan 
membawa hasil positif dalam banyak kehidupan dan membuat pembaca buku menarik ini 
memikirkan lagi para makhluk penuh kasih itu. Buku ini menampilkan cita-cita mulia dengan 
cara sederhana tetapi memiliki arti yang dalam. Guru tak hanya memberi tahu dunia untuk 
berbelas kasih kepada teman-teman satwa, Beliau juga memberikan teladan hidup kepada dunia.

A. Fanton, guru bahasa Inggris, Australia: Buku-buku ini adalah gambaran menyentuh tentang 
perasaan paling dalam dan kasih setiap hari dari anjing-anjing sahabat Guru; menggembirakan, 
mengejutkan, mengilhami, dan merendahkan hati.

Corr Christopher - Belfast, Irlandia Utara: Buku ini menunjukkan bahwa anjing memiliki 
karakter seperti manusia dan saya tidak pernah menyadari itu sebelum saya membacanya. Ini 
membuat saya berminat untuk mengambil anjing dari penampungan dan mungkin bisa menjadi 
hewan peliharaan yang menyenangkan. Jadi buku ini adalah pembuka mata bagi diri saya.

Chang Chun Yen, Academia Sinica dan mantan presiden Universitas Chiaotong, Formosa 
(Taiwan): Saya dulu pernah memiliki pengalaman hidup dengan anjing. Saya sangat tersentuh 
melihat bagaimana Maha Guru Ching Hai mencintai anjing-anjing itu serta bagaimana Beliau 
memperluas kasih kepada semua manusia, dan saya menyadari bahwa kasih dapat menjadi tanpa 
batas.

Wang Li Ling, Direktur Pengurus, Yayasan Rumah bagi Satwa Tunawisma, Formosa 
(Taiwan): Dalam setiap gambar yang penuh dengan kehangatan dan kasih, Maha Guru Ching 
Hai seperti ibu tetangga yang penuh kasih. Beliau sangat ramah dan mudah ditemui. Hubungan 
akrab antara Beliau dengan anak-anak anjingnya sungguh menyentuh hati kita secara mendalam.





Maha Guru Ching Hai
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Kasih Kasih

Untuk Kupu-Kupu

dan Peter, anjing jalanan yang berkelakuan baik

Untuk anjing-anjing yang ada dalam hidupku

Serta semua satwa
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Walaupun kami merupakan kawanan yang janggal

dengan beraneka ragam jenis anjing, 

kami semua memiliki satu kesamaan —

manusia “peliharaan”  kesayangan milik kami semua!
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Diilhami oleh anjing-anjing

Dihimpun oleh

Maha Guru Ching Hai
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1  Benny

2  Lucky

3  Happy

4  Hermit

5  Goody

6  Boyo

7  Lady

8  Pomas

9  Zolo

10  Hally

Dan untuk semua anjing yang saya cintai:
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Foto-foto dari:   

Supreme Master Ching Hai
Crystal Vo
Victor Ngo
T. June
Thomas Lux
Steven André 
Danny Vu
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Kata Hati seorang Anak
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Ini adalah contoh atas apa yang seharusnya terjadi
Kehidupan dari teman-teman hewan kita yang manis.
Baik di darat, di udara, atau di lautan.
Mereka seharusnya disayangi, dilindungi, dan dihargai, 
Seperti kehidupan yang sangat kita dambakan.

Surga yang Terkasih, Raja Karma yang Terhormat,
Mohon kasihi dan perhatikan 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, perhatian, dan pengampunan.

~ Maha Guru Ching Hai
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Kisah Manusia Suci yang Kami Adopsi
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Ditulis bersama-sama oleh Sepuluh Anjing yang Beruntung
Benny, Lucky, Happy, Hermit, Goody, Boyo, Lady, Pomas, Zolo, dan Hally
~ Dihimpun oleh Grup Buku

Manusia tercinta kami, atau lebih tepatnya, Mama kami, juga dikenal oleh 
banyak orang di dunia sebagai Maha Guru Ching Hai. Sejak kecil, Beliau telah 
menunjukan tanda-tanda bahwa Beliau ditakdirkan untuk menjadi Orang Suci 
melalui cinta kasih-Nya untuk semua makhluk, termasuk kami hewan-hewan.

Sejak menjadi seorang Guru yang Tercerahkan, Beliau telah mencurahkan diri-Nya 
untuk mengajarkan Metode Quan Yin (Praktik Meditasi Kuno yang memusatkan 
diri kepada Suara dan Cahaya batin) dan mempromosikan paham vegetarian. 
Beliau pernah berkata bahwa jika separuh saja dari seluruh umat manusia di dunia 
menjadi vegetarian, kita akan memiliki Kedamaian di Bumi. Pembunuhan hewan 
untuk makanan telah menciptakan atmosfer kekejaman, yang pada akhirnya 
membuahkan kekerasan, perang dan penderitaan di antara manusia. Oleh karena 
itu kehidupan kami para hewan dan umat manusia tidak dapat dipisahkan.

Kepada mereka yang mengikuti Manusia Suci, Beliau mungkin menjadi Seorang 
Guru atau Guru Agung, tapi untuk kami para hewan, Dia merupakan Ibu kami 
tercinta. Dia melakukan segalanya yang dilakukan oleh seorang Ibu, seperti 
memandikan kami, memasak untuk kami, menyanyi untuk kami, mengajak kami 
jalan-jalan, dan bermain bersama kami. Kami berharap kami dapat berbagi Kasih-
Nya dengan semua teman-teman hewan di dunia, dan akan datang suatu saat 
dimana masing-masing dari kita dan setiap orang dapat hidup dalam kehidupan 
yang berkelimpahan makanan, tempat tinggal yang hangat, dan kasih seperti yang 
kami lakukan.

Dengan segenap kasih
Kepada Manusia dan semua makhluk.
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Biografi Maha Guru Ching Hai

014



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 mengejar 
Pencerahan untuk 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 nantinya 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 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.
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1  Benny

2  Lucky

3  Happy

4  Hermit

5  Goody

6  Boyo

7  Lady

8  Pomas

9  Zolo

10  Hally

01

95

181

237

293

337

373

395

429

455

Dalam menyebut Tuhan atau Roh Maha Agung, Guru memerintah
kan 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 kehendakNya yang dipandangNya 
baik.)

Sebagai pencipta karya artistik 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 namanama ini 
akan membawa peningkatan rohani dan keberuntungan bagi tanah itu 
dan penduduknya.
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Benny

Benny, anjing “resmi” saya yang pertama. Maltese. 

Pelindung, pengasih, setia, dan juga lengket (selalu 

ingin dekat). Ia anjing yang terpelajar, secara resmi. 

Panggilannya : Bos, Alfa, Kakak Tertua, Terpelajar.

Dia adalah murid/lulusan sebuah sekolah yang 

bernama K-9 Cadet. Sekolah itu terkesan atas  

perilaku dan kedisiplinannya. Ketika lulus, saya 

datang ingin menjemputnya pulang. Pelatihnya 

menyuruhnya mendekam dan ia melakukannya. 

Tetapi karena tak sabar ingin mendekati saya 

dan “dilarang untuk berjalan” oleh pelatihnya, 

ia merayap perlahan ke arah saya seperti tentara. 

Ia masih “tiarap” ketika sampai ke saya sehingga 

pelatih dan semuanya menangis terharu. “Ya, 

Tuhan! Kami tidak mengajarinya hal ini!”

Benny sangat penyayang dan peduli. Jika ada 

�



orang yang sedih, ia akan memberikan kasihnya 

sehingga orang itu terhibur. Salah satu asisten 

saya sering berpura-pura menangis, jadi Benny 

selalu mendatangi dan menciuminya. Benny sangat 

mencintai anak-anak dan hewan lainnya. Jika ada 

burung atau hewan lain yang terluka, ia duduk dan 

menunggunya sampai saya datang dan merawatnya. 

Ia sangat pendiam dan lembut, jadi tidak membuat 

takut makhluk yang terluka itu.

Ia sangat menyukai Tulang Veggie. Tapi bila saya 

memberikannya agar ia tenang karena saya akan 

meninggalkan rumah, ia tak mau menyentuh tulang 

itu, tapi ia malah menjauh, pergi ke sudut ruangan, 

dan sedih! Ia menyelinap ke tempat atau ranjang 
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saya jika diperbolehkan, meninggalkan kenyamanan 

sofa atau ranjang kesayangannya sendiri. 

Tiap kali saya pulang, atau memperbolehkannya 

berada di ruangan saya, ia sangat gembira seperti di 

Surga, bergulung-gulung di ranjang, sofa, kantung 

tidur saya atau di lantai – tergantung apa yang ada  

pada saat itu.

Ia adalah perwujudan makhluk yang penuh kasih. 

Ia adalah jiwa tingkat tinggi yang dengan rendah 

hati berperan sebagai anjing kecil, hanya untuk 

mencintai saya.
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Awalnya, hanya ada aku sendiri - 

Benny yang pertama dan satu-satunya.
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Tunggu…aku!
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Aku di luar, Mam!

�



Siapa anjing yang beruntung itu?
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Fotoku yang resmi ketika berusia lima bulan.
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Apakah aku masih kelihatan dalam salju 

putih itu?

Untungnya aku menggunakan rompi berwarna 

merah dan bermata hitam, 

bermulut hitam, dan berhidung hitam.

(Telapak kakiku juga berwarna hitam

tapi tidak kelihatan di situ!)
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Ini adalah Kanada.

    Aku berusia lima tahun saat itu.

                Brrr… dingin sekali!

Untungnya kami pindah beberapa bulan kemudian.
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Aku dilahirkan di Florida.

Tak pernah melihat salju putih ini sebelumnya!

Matahari bersinar dimana aku dan Mama tinggal,

Bahkan di musim dingin

kecuali ketika kami berjalan bersama

di taman atau di pantai

aku selalu tinggal di dalam ruangan.
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Hanya memastikan apakah salju benar-benar dingin seperti yang 

selalu dikatakan orang.

Satu hal yang aku tahu, salju sangat lembut. Aku bisa 

menggalinya dengan mudah.

Kanada sungguh terlalu“sejuk”!

Bahkan bagi yang“penuh bulu”seperti aku!

��



Kami bahagia bahagia!
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Ya!

Ya!
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Aku menguasai seluruh halaman ini!
Wow! Wow! Wow!
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Meskipun begitu Ia tetap mencintaiku. 

��

Itu bukan salahku -

Itu salah lumpur

yang kugali!



Haruskah begini ??

Yah!...

Oke.

Aku mengerti.

Rasanya nyaman

setelah mandi.

It
u 
ti
da
kl
ah

 b
en
ar.

 Aku bukan sebuah pakaian!

Sa
y
a 

t
id
ak
 s
uk
a 

“
op
era

 sabun”ini. Sedikit pun ti
d
ak

!
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Sudah bersih sekarang!

(Yah,sampai nanti keluar rumah lagi.)

It
u 
ti
da
kl
ah

 b
en
ar.

 Aku bukan sebuah pakaian!
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Ya! Keluarkan rongsokan lengket itu

dari leherku yang imut!

Nah! 

  Kini terasa

   lebih baik.   

   

       

Terima kasih

  Mam!
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Entah kenapa, tapi aku tak 

mengkhawatirkan masa depan!

Dialah masa depanku.
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Itu dia, itu dia…

Alang-alang menempel di bulu indahku!

Sudah kubilang aku tidak suka!
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Aku tidak bisa tersenyum. Wajahku kotor semua!

Baiklah, oke! Ini dia!
Senang?

��



��

Ha!Ha!
Ha!



tinggal di 
saat ini

Siapakah aku?

Tidak peduli!
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Mama berkata untuk“tinggal di saat ini”.

Tapi aku tidak tahan untuk memikirkan masa lalu!

Di sana adalah tempat yang berantakan, 

dari mana aku berasal!

Sangat terkurung!

Sangat tak ramah!
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Lihatlah apa 

 yang dapat kugali

  di kebun

   sayuran.

Ah! 

Banyak kentang! 

Yah, 

Aku akan memakannya

jika sudah dimasak.
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Tentu banyak

tanaman

di sini

Mam,

Mencicipi

mata air

alami. 

Menyegarkan!
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Kentang lagi!

 dan ditanam sendiri (orang) 

   secara organik.
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Aku beritahu, itu karena banyak 

berjalan dan“bekerja”!
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Tidakkah kamu iri? 

 Sebetulnya, aku sedang membantu 

  pekerjaan kantor Mama!
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Wow!  Manis!

Kami seperti kembar!

Ia gadis tetangga sebelah! Cantik dan lincah!
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Aku anak Mama.

Siapa kamu?

Bella!  Aku Bella.
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Bella, gadis 
tetangga sebelah!

Ya!  Aku Ben, Benny!

Coba tangkap aku!
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Sudah selesai?

Yah, 

aku juga lelah!
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Wah! Sangat lelah.
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Yu
-hu

! Aku di sini.
Yu
-hu!

 Aku di sini.

Yu-
hu! Aku

 di sini.
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Aku rasa di sini lebih terlindung.

Ini sedang menyamar

                atau apa?

Yu
-hu

! Aku di sini.
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Tapi lebih aman di sini.
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Sekarang! Tersenyumlah kepada kamera!
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Lalu datang

 yang lain —

  Seekor pudel?!

   Bukan,seekor bijon!

       “BEEJO…ONG”

               OH LA LA!

"Berbagi,"
peduli…
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Lalu yang lain lagi —

  Campuran terrier!

                        Payah!

                             “Berbagi, peduli…”
                                     Aku tahu semua itu!

                                           Tapi…

peduli…
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Yah!

Aku tahu

Aku itu
mungil.

Tapi aku

baru

berumur

4 bulan.
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Bukan makanannya.

Aku ingin disayang.
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Akan kutunjukkan, pendatang baru.

Ukuran tak jadi soal.
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Kau kuat, 
tapi aku pintar.

Ini punyaku!

Punyamu yang

lebih besar

ada di sana!
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Meskipun begitu kami akur.

��



Selama 

       aku masih disayangi!
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Ha ha!

Sudah kukatakan: Akulah yang pertama!
Tak peduli siapa yang bergabung!
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Bahkan saat meditasi.
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Anjing ini, Pudel atau apa namanya, 

kelihatan aneh!
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Kenapa, kau tidur“di atas”kasurku!

（Yah! Hanya setengah badan!）

Bukankah itu terlalu“kecil”buatmu?

��



 Kami bisa berteman dengan baik.     

  Meskipun Puh ingin selalu dekat. 

     Pastilah karena karma masa lalu kami.

��



Lihatlah apa yang kumaksud dengan“lengket”?

 Dia tak hanya menginginkan Mama,

  tapi juga menginginkanku!
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Kami selalu menjadi teman terbaik!
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Oh Tuhan!

Kapan selesainya —
meditasi itu?

Supaya kita bisa pergi

berlari-lari di kebun…

��



Bagaimana dengan

kami berdua?

Maaf, 

tempatnya tak cukup, 

untukmu Luck!

��



Jangan ganggu aku!

Ketika aku mengunyah tulang veggie 

“Hijau”, ini adalah zona“merah”!

��



Di manapun dia berada,
   di situlah Surga
     luar dalam!
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Aku menyukainya.

��



Tapi...

Kadang-kadang, 

Aku merasa

begitu...kecil

dan ragu-ragu.

��



Aku bertanya-tanya:

Siapa yang akan membebaskanku

dari ikatan kelahiran kembali?

��



Apa yang ada 

di luar 

kegelapan itu?

? ?
?

?
??

?
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Apa yang ada di luar sana, Puh?

Mari kita periksa!

Ap
a 
ka
u 
ya
ki
n 
ta
k 
ad
a 
li
st
ri
k?

Ya
h,
 M
am
a 
ya
ng
 m
en
ca
bu
tn
ya
.
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Hai, kamu!

(Kamera yang lucu.)

��



Dan kemudian 

yang ini —

dari mana

anak laki-laki ini

berasal?

Kemudian…yang ini juga! Oh Tuhan!
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Baiklah, Aku tak boleh mengeluh!

��



Sekarang, Anda tahu?
Keluarga yang semakin besar.
Penuh sesak
tapi bahagia.

��



Dan mereka bermalas-malasan di“rumahku”.

Aku lelah memberitahu 

bagaimana mereka seharusnya bersikap.
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Goody!
 Bisakah kau melupakan 

  bayangan itu sekali ini?

Aku ingin tidur.

Kita semua ingin tidur!

��



Mama sedang keluar tetapi dia akan kembali, Ben.

Jangan khawatir!

��



Se
ma
ki
n 
de
ka
t,
 s
em
ak
in
 b
ai
k!

Aku harap 

mereka akan 

turun ke sini 

untuk bermain

bersamaku

sebentar 

saja!
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Aku tak kelihatan 

seperti diriku…

Ah, potongan 

rambut ini!

Kata Mama itu 

akan tumbuh lagi.

(Aku harap!)

Masa depan adalah 

hal menarik 

untuk dipikirkan, ya?
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Apa yang kau lihat? 

Jangan membuatku malu.

Aku sedang berpikir keras

Tentang apa yang disebut kehidupan.

��



Ya! Inilah kehidupan!

Inilah kasih!

Ini benar-benar wow.
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Bukankah aku lucu?  

Itu kata Mama!

��



T
E
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N
!
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Nirvanaku!

��



Bahkan dengan

seluruh anggota 

gerombolan

aku tetap merasa 

kesepian tanpa

Mama.

Akankah

Mama

segera

pulang?

Surgaku!
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Aku sudah terbiasa dengan kerumunan

mulai sekarang.

Ya! Dan bahkan makhluk baru bersayap ini!

   Dia begitu…lengket kepada Mama!

��



Tetapi aku belajar untuk berbagi.

Kata Mama kita harus mengasihi semua makhluk.

Jadi kami semua vegetarian.
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Ah-ha! Tidak dapat kubayangkan! 

Anak-anak babi berada di sini sejak tadi malam!

Bahkan mereka telah melanggar daerah kekuasaanku!
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Ada orang di rumah?

Aku sudah selesai.

Buka pintu.

��



Anda lihat,

Aku selalu“YANG DISAYANG”.

��



Dan aku bisa membuktikannya

di sini!

( Aku tidak mengerti

ketika anggota gerombolan lain 

menyatakan hal yang sama! )

��



Dan aku suka TV.

��



Ia memang besar, 

Tetapi percayalah

Aku yang menguasai seluruh situasinya!

��



Dia mematuhiku

   selalu!

��



Zolo adalah namanya.(Pemberian Mama)

Ngomong-ngomong, 

dia anjing ke-9 dalam kawanan ini.

Ada satu lagi!

Aku harap Mama berhenti!

Aku tak dapat membayangkan

gerombolan yang lebih besar lagi!

Aku juga“memperbaiki”anjing ini.

           Kami betul-betul“baik”.

                      Dia tahu akulah bosnya!

�0



Aku juga“memperbaiki”anjing ini.

           Kami betul-betul“baik”.

                      Dia tahu akulah bosnya!

��



Ini adalah Boyo, yang…

coba kupikir dulu… kira-kira yang ke-7 atau ke-8!

��



Menurutmu apa yang akan kita temukan 

         di semak-semak ini, Bo?

��



��



Lucky

Lucky berasal dari Florida. Ia dalam “keadaan 

sekarat” dan sangat menderita ketika ia 

pertama kali datang, ia harus menerima 

perawatan darurat, operasi gigi, karena banyak 

giginya yang busuk. Tubuhnya mengeluarkan 

bau busuk seperti mayat. Dia takut kesepian, 

tetapi sekarang ia sudah oke.  

Dia sangat penyayang, bersifat melindungi dan 

lengket.

Julukan: Tongy, Pria tua, Fruity (Pecinta 

Buah), Puh Puh, Pei Pei

Lucky sedang sakit ketika saya menemukannya, 

jadi kami harus merawatnya selama 3 bulan.

Selama ini ia dikarantina dan saya datang 

setiap hari untuk bermain dengannya, ia suka 
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bermain bola tenis. Setelah ia membaik, ia 

selalu masuk ke kamar mandi saya, menunggu 

di luar tempat shower sampai saya membuka 

pintu, lalu saya melemparkan bola yang ada 

di mulutnya ke shower, ia menanti saya untuk 

bermain dengannya di sana!

Saya juga memberi makanan spesial dengan 

banyak buah dan sayuran,  se jak itu ia 

menyukai semuanya, ia tidak akan makan 

tanpa buah atau sayuran! Ia dapat “mencium” 

buah dari kejauhan, kami bercanda!

Kami menggunakan buah untuk menggodanya, 

bahkan jika ia menolak makan siang, cukup 

melambaikan apel di depannya, kemudian ia 

akan mengambil apelnya!

Ia dapat makan buah siang dan malam 

s e b a n y a k  o r a n g  d e w a s a  j i k a  k a m i 
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membiarkannya! Dan ia sendiri adalah ”Apel” 

saya yang cantik dengan mata yang besar dan 

polos, berbeda dengan wajah sedihnya ketika 

pertama kali bertemu. Kami memanggilnya 

“Anjing Sepuluh Ribu Dollar” karena ketika 

saya menemukannya, ia harus dibawa ke 

berbagai klinik dan dokter gigi (tentu yang 

terbaik dan termahal).

Menghabiskan ± US$10.000 untuk merawatnya 

dari awal. Karena itu ia dipanggil, “Anjing 

Sepuluh Ribu Dollar.” Tapi bagi saya, ia adalah 

harta yang tidak dapat dibandingkan. Dan 

itulah yang terus saya katakan kepadanya, 

dan ia tahu itu. Ia penuh dengan kasih sayang 

– cinta kasih, ketika saya izinkan ia lebih 

suka tidur di pangkuan saya, walaupun sudah 

melewati jam makan buah-buahan!
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Ketika aku pertama kali datang, ada banyak luka

dan perban merah di seluruh tubuhku…

“Kau akan 
segera sehat”
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(Aku seperti hotdog, tapi bukan untuk dimakan!)
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Mama mencelup buluku dengan warna merah dari 
buah-buahan untuk menutupi bagian-bagian buluku 

yang warnanya berubah. 

Aku menyukainya:  Aku terlihat lebih baik.  
      Aku kelihatan ceria!   
 Dan diperhatikan dengan baik!  Dan spesial!

100



Tempatnya berdesakan, 
               tetapi menyenangkan.  
                       Aku sangat berkenan!
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103

Tak apa-apa.  

Aku suka di pojok sini.

(Aku merasa seperti omega.)



Aku baik-baik saja, 

hanya ingin berkumpul.
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Ketika Mama mengeluarkanku dari tempat penampungan, 
                                    dan dari jalur kematian, aku sakit...parah.
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Mama dan asistennya merawatku selama 3 bulan!
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“Kau akan 
segera sembuh.”
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Ya, Ibu
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Bukankah kamu menyukai semua ini!

Walaupun aku belum sembuh sepenuhnya.

Aku merasa baik!
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Aku
mulai pulih...

Sembuh!
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Ini aku
Lucky!
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Di sini, bersama Benny sahabatku. 
                     Biasanya ia terlihat lebih ceria.

Ini aku sudah sembuh!  
                    Sehat dan Hidup!

Adakah yang abadi  di dunia ini?
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Sayangnya tidak ada! Tetapi ada, hanya di Surga!

Adakah yang abadi  di dunia ini?

Adakah yang abadi di dunia ini, Ben?
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Waduh!...
Bicara soal bermain!
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Dan ini sahabat yang lain.
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Aku menjadi anjing vegetarian
- anjing baik, bukan anjing galak -

Dan aku juga bermeditasi!
                 Foto ini membuktikannya.
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Aku penuh 
kebahagiaan.

Aku penuh kebahagiaan
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Aku tidak memikirkan
hal-hal kecil.

Dan aku tidak memikirkan hal-hal besar. 
Pada dasarnya aku tidak memikirkan apapun.
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Tête-à-tête
(Pembicaraan akrab) 
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Tiga kepala lebih baik daripada satu kepala!
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Dan kami mempunyai kepala yang keren di atas.
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Satu apel sehari, dokter bisa dihindari.
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Semuanya oke 
di bawah matahari!
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pangkuan 
siapa?

Tebak
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Kamu benar!
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Maaf! Tempatnya 
sudah penuh!

Aku? Dapatkah kau 
menemukannya?
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Kamu tidak lebih tinggi daripada aku.
Berhentilah mencoba, Ben sayang!

Apakah kau masih bisa 
menemukanku?
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Tetapi aku terus berpikir

setelah apa yang terjadi

apakah Ia benar-benar 

akan memeliharaku?

Apakah ini tempat 

tinggalku yang kedua, 

ketiga…

Atau yang terakhir?

Maksudku, tidakkah kamu…

mengkhawatirkan 

masa depan? 

(karena pernah dibuang…)
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“Ada apa, Luck?”

Tidak apa-apa! 

Aku sedikit 

dihantui oleh 

masa lalu!

(Beginilah rupaku bahkan setelah dirawat secara intensif

selama satu bulan)
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Jika kau menyayangiku,

                 percantiklah daku

Ini dia! Ini dia!
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Aku cantik…

…sangat 
disayang.
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Wow! Bukankah aku cantik!

Dan aku seekor bintang!
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Ya!
Itu betul aku!
Aku 
begitu…disayang.

Ha! Ha! Sangat lucu!
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Pikirkan bagaimana  

penampilanku 

sebelumnya.

Bahkan lebih penuh 

tambalan daripada ini.

Dan aku berwarna 

"abu-abu" ketika 

pertama kali datang!
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Berikan bola kesukaanku!

Sekarang!  Oke, aku mohon
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Kau tahu bagaimana rasanya! 

Memiliki segala yang kau inginkan.
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Aku disayangi! Aku tahu dengan pasti.
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(#1)

Aku tidak suka foto ini. Yang ini pasti lebih baik.

Aku tidak suka kepalaku terpotong

dalam foto #1 di sebelah kiri!
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Kehidupan masa laluku begitu berat.
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Tetapi sekarang di sini semuanya terasa lembut!
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Ya!  Ini aku, Lucky.

Enam bulan kemudian.

(Aku tahu, bahkan aku tak bisa mengenali 

diriku sendiri)
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Ini aku lagi! Anjing yang sangat beruntung.

(Setelah pergi ke dokter gigi terbaik, dokter hewan dan perias terbaik…)
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Dan kasih yang mencairkan hatimu!

                     Bahkan dalam mimpi, aku merasa bahagia.

Kasih yang mencairkan 
hatimu!
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Kasih yang mencairkan 
hatimu!
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Tidak ingat siapa yang dulu berwarna merah ini!
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 Aku suka Kanada!
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Oh! Kanada! Aku suka Kanada!

Bisakah kamu bantu memasukkan lidahku, ya?
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Kami tidak tinggal lama. 

Syukurlah!
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Aku tidak ingin mengingat
Masa-masa yang dingin membeku.

 Tetapi aku tampilkan beberapa untuk kau lihat.
Hanya untuk mengingatkanmu.

Apa yang salah dengan lidahku?
Aku tidak bisa memasukkannya lagi!

Tak pernah beku sebelumnya.
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Ini semua 
berharga!
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Tunggu aku dong!

Aku segera datang!

Oh… saya kira 

ini bukan ide bagus!
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Hampir sampai, 

Mam!

Aku bukan anjing tua.  

Itu karena makan siang…

Itu… itu gravitasi!  

Itu tangganya!

Sedikit bantuan

tak merepotkan, bukan!
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Ya! Semuanya berharga!

                  Mendaki gunung apa saja!
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Kami selalu 
merasa baik baik!
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Kamu tahu aku 
menyukainya. 

Jangan buat aku
memohon!

Oke. Oke.

Aku mohon,  
bolehkah aku 
minta sekarang!!!
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Ahhh……
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Nyam nyam!
Menguyah wortel membuat kita langsing.
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Aku tak suka ini 
sama sekali 
… tak sedikit pun.

Di mana 
bantalku??!
selimutku?
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Rumputnya terlalu pendek 
buat Pangeran seperti aku!

Mama berkata: 

“Praktisi meditasi selalu bahagia 

di manapun dia berada!”
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(Bisakah kau menemukan perbedaan antara kedua foto ini?)
Jika bisa! Hadiahilah dirimu sendiri dengan seekor pudel!

Ya Ya! Tapi aku lebih suka di sini.
Kamu juga, kan?

Sahabat siang atau malam,
Beristirahat sejenak untuk melewatkan waktu.
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Sekarang ini lebih baik! Jangan lewatkan hal seperti ini!

Pastilah sedang…

                     Zynzzz….

Aku bisa meditasi sambil berdiri!
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Dan ini baik untuk jiwaku!

Peluklah seekor anjing dan kau akan tahu.

Aku rasa aku juga anjing pemikir,
tapi aku tidak tahu apa yang harus dipikirkan!
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Yah! Siapa yang tidak pernah jelek bulunya?
Tapi kami selalu merasa baik-baik saja!

Baik saat angin sepoi-sepoi di musim panas
Atau saat Surya bersinar di musim dingin.
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Merasa nyaman
di manapun!

Sungguh.

Praktisi 
spiritual
seperti…yang

setingkat 
denganku (!)
Atau lebih tinggi.
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Namun,

sofa-nya

juga sofaku.

Rumah-nya

juga rumahku.
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Asal aku bisa berada dipangkuannya, 

            tidak masalah siapa yang ada di situ!

     Aku sungguh tak peduli!
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Lihatlah aku!

Aku menang!
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Tidak peduli apa katanya.
Aku selalu berada di atas!
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Aku suka foto bersama!

174



Terutama ketika aku dihias dengan baik
Dan dengan anjing-anjing yang baik.
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Dan seekor sahabat baru, siapakah dia?
(Petunjuk: dia berderak-derak)
Aku bersembunyi dengannya

di bawah meja yang sejuk.
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Tidak tidak!

Aku sedikit mirip dengannya (Albert), 

tapi kami bukanlah saudara!

Yang jelas bukan dalam hal I.Q.

Eh, mungkin soal lidah

…dan kepala saat rambutnya rapi.
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Ia juga diadopsi dari tempat penampungan (yang 

sama dengan Lucky). Mulanya pemalu dan 

pendiam, tapi sekarang tidak lagi. Semua anjing 

jantan di rumah suka dengannya. Ia bicara melalui 

matanya yang ekspresif. Ia mengasihi semua yang 

hidup dan bernafas: manusia, hewan, pohon dan 

sesamanya. Penuh kasih, setia, pelindung, dan 

lengket.

Julukan: Princissa (Seperti Wanita), Gordita 

(Spanyol untuk Si Gendut), Waggy (menggoyang 

seluruh badan tak hanya ekor), Caku (Dulu suka 

makan tokek)

Ia punya cara tersendiri untuk menyapa saya. 

Di malam hari jika ia di kamar tidur sendirian 
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dan saya datang, ia seperti aktris, menurunkan 

kepala dan tubuhnya ke belakang, loncat ke depan, 

belakang, kiri, kanan dan melempar tubuhnya ke 

saya menyamping dan terus begitu sampai disuruh 

berhenti dan saya mengelusnya, lalu ia mencium 

saya dan berguling seperti anjing lainnya. Saya 

tidak bisa menjelaskannya dengan baik karena ia 

bicara dengan tubuh dan matanya. Sungguh!

Suatu kali, saya sedang kesakitan. Saya menangis 

di kamar tidur saya, dan Happy ada di sebelah 

saya dan panik! Ia berlari-lari di sekitar saya dan 

turut menangis sampai saya berhenti. Lucky juga 

naik ke pangkuan saya dan menangis. Keduanya 

berbaring di sebelah saya sepanjang malam; mereka 

tidak mau pergi. Anjing-anjing lainnya juga ada di 

sekitar saya!
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Aku juga! Lihatlah...

                    Aku meditasi “happy-ly”.
(dengan gembira)
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184

dan lappy-ly! (di atas pangkuan)

           Kami “meditasi kelompok” setiap hari.



Hidup adalah…

sebuah Lagu.
sebuah Lagu.

185

dan lappy-ly! (di atas pangkuan)

           Kami “meditasi kelompok” setiap hari.



Atau? 
Betulkah?

Apakah hidup itu???

Aku harap hidup terus seperti ini.  
              Akankah begitu?
                          Apakah ini rumah tetapku? Disayangi selamanya?
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Seperti saat ini,

             Hidup berjalan dengan baik. 

                        Aku memiliki banyak teman.

                                   Aku memiliki kasih...

Bersama-sama, kita merasakan... wah!



188

Mama baruku sangat menyayangiku
                          Itu pasti !
                                       Aku semakin yakin 
                                                     setiap hari,
                                                                 setiap menit,
        setiap MAKANAN!



Aku Happy.

Tidakkah kau mengenaliku?
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Aku tetap…Happy (tidak sedih!)
                      Aku hanya berpose, berakting termenung!

…aktris yang hebat!
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Oh! Kanada!

Kakiku tak pernah terasa seperti ini!  
Benda putih apakah ini?  
Tiba-tiba datang begitu saja!  
Kemarin, belum ada di sini!
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Mengapa pantatku terasa dingin juga!
192



Aku rasa jika berdiri terlalu lama seperti ini,
                                 Aku pasti akan menjadi sebuah patung!

Bukan yang  “Happy”, tentunya.

Di manakah kalian teman-teman?
         Ini tidak “cool” (menarik) lagi!
                 Adakah yang mau mengambilkan jaketku?!
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Bersatu kita hangat.
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Kamu ke sana, aku ke sini.

Coba kita lihat apakah saljunya 
lebih putih di sisi yang lain!
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Padahal aku duduk seperti biasanya!

Mengapa
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               Berubah posisi 
juga tidak lebih baik!

Aneh!

Semakin lama aku duduk, 
semakin dingin rasanya.



198

Aku rasa bukan ide baik tidur di sini malam ini.
Meskipun aku menggali lubang lebih dalam,
atau menutupi diriku dengan selimut tebal.



Rumah selalu menjadi tempat terbaik!
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Kamu setuju kan?
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“Jangan diganggu.”

“Itu tertulis di pintu!”

zz
z
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Tak ada 
tempat?

Oke! Oke!
Aku di 
bawah saja.

Percayalah, aku anjing yang kecil. 
                                    Masih cukup di situ!

Betul kan?!
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Sudah kubilang, aku adalah seekor anjing kecil
(yang bisa dipangku).
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“Tentu saja, mereka bukan sungguhan.”

“Kami tidak bisa mengejar hewan sungguhan di sini.”
(Aku tahu!)
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Katakan: “V E G G I E ! ”
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Nyam!  

Bagi dong?
            Berbagi itu saling peduli, Kata Mama!

207

Aku anjing internasional.
Aku ada di mana-mana.
Terutama di tempat pembagian makanan.



Di sini, kita dapat berlari selamanya.

Aku merasa seperti namaku  (Happy)! 
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…Tapi kita tidak bisa lari selamanya!
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Waduh…perlu tidur sebentar.

Apakah aku yang tumbuh lebih 
besar daripada sofa ini, 
atau sofa ini yang mengecil?
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Aku suka dibawa "berjalan-jalan".
Tidak melelahkan dan hemat energi.
Kami semua tak keberatan!
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Terlambat!
Mereka selalu lebih cepat.

Hanya untuk 
berterima kasih, Ma!

Dan aku akan menjaga 
mimpi-mimpimu.
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Terlambat!
Mereka selalu lebih cepat.

Aku tahu kasihmu sama untuk kami semua.
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Tetapi aku khawatir.
Bisakah aku selalu bersama Mama?
Bisakah aku tinggal selamanya bersama-Nya?
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Apa yang akan terjadi di masa depan bagiku?
Dan teman-temanku?

Akankah ada yang hidup selamanya…?
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Lebih baik kunikmati saja 
“saat ini”.
Kata Mama Dia pasti 
akan membawaku pulang 
ke Surga, tempatku berasal!
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Yu Hu! Aku jadi mata-mata.
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Gosok gigi setiap hari.
Senyuman manis.
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Dan aku cantik.
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di kedua sisi!

Aku fotogenik.
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Aku suka udara segar 
dan cahaya matahari.
Itu membuat warna coklatku
indah cemerlang!
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Dalam gaya apapun, 
Aku selalu cantik dan bahagia!

Oke, 
aku akan 
tersenyum.

Tak dapat … …bertahan … …lebih lama lagi!

222



Goody sahabatku, 
dapatkah kau memberiku sedikit perhatian?

Atau hanya bayangan yang selalu kau perhatikan?
                       Setidaknya katakan sesuatu yang manis!
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Aku akan

lakukan apapun  

untuk mendapatkan

tulang veggie hijau!

Tulang Veggie
adalah sahabat terbaik
seekor anjing.
kamu boleh ambil 
semua berlian,
tapi berikan "Tulang”-nya.
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Cerita pengantar tidur
adalah kesukaanku sesudah Greenie.

...Lalu apa yang terjadi 
dengan Puteri Putih Salju
Setelah ia bertemu Ksatria yang tampan?

Aku tahu, mereka hidup
dengan bahagia selamanya!
Atau?
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Menikmati alam bersama-sama.
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Akan aku buktikan, bahwa...

…rumput sebelah memang lebih hijau.
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Pertapa
yang sedang istirahat.
Seluruh dunia    
milikku.
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Rumput di sana lebih indah. 
Tapi di sini lebih sejuk.

Aku?  Tida..ak…
Aku tidak gemuk!
Si Hitam itu
Yang terlalu kurus!
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Kau menang, Ben!

Ya!  Senangnya bisa menang, aku tahu.
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Wah! Ben, dongeng ( fairy "tail" ) bahagia 
yang kau ceritakan.
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Ke mana 
semua orang?
Kembalilah!
Jangan 
tinggalkan aku 
sendirian.
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Bolehkah Aku mencium dia?

Wah! Dia menyukaiku!
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Bangun bangun
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Em…Haruskah?
Sudah waktunya makan siang?

Apakah semuanya ini hanya mimpi?

235



236



HERMIT

237

Tak ada yang menginginkan anjing Pengembala 

Australia ini karena ia sering muntah dan 

makannya banyak. Ia berusia enam bulan 

ketika dimasukkan ke kandang bundar yang 

terlalu kecil! Ketika saya mendapatkannya, ia 

pemalu dan takut kepada manusia, tapi ia baik 

sekarang. Ia penuh kasih, setia, pelindung, dan 

lengket. 

Julukan: Pemroses makanan, Heh Heh (sering 

bernafas pendek-pendek), Chip Ahoy (warna 

kue chip coklat), Ruby Biru (matanya merah 

di bawah lampu tapi biru pada waktu siang), 

Hiperaktif.

Ia selalu senang berada di dekat saya atau 
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orang yang dikenalnya. Ia sangat suka menatap 

ke mata orang dengan kasih ketika Anda 

membelainya, sepertinya seluruh dunia tak 

ada yang lain selain Anda. Anda akan merasa 

sangat dicintai dan sangat spesial.

Ia baik dengan anjing yang lain, tapi tidak 

mempercayai sembarang orang. Jika ia bersama 

saya, ia dapat menerima manusia, tapi menjaga 

jarak bila didekati. Ia akan merasa malu di 

belakang saya dan tidak menunjukkan tanda-

tanda bersosialisasi. Tapi jika ia mengetahui 

Anda adalah teman atau keluarga, ia akan 

menyukai Anda seperti tiada yang lain.

Walaupun mengasihi anjing lain, tapi saat 
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bermain tarik tambang, ia selalu menang. Ia 

selalu dapat menangkap bola tenis terlebih 

dahulu baik di udara maupun di tanah; 

walaupun Goody mendapatkan bola atau 

mainan, ia akan mengambilnya dari mulut 

Goody – bersahabat, bijaksana tetapi selalu 

menjadi pemenang!

Ia suka duduk di kaki saya, meskipun tanah 

di sekitarnya tidak nyaman, alih-alih pergi ke 

tempat tidurnya - Baiklah! Kebanyakan dari 

anjing-anjing saya memang seperti itu – lengket.

Jika manusia menyerahkan diri sepenuhnya 

kepada Tuhan seperti ini, mereka tentu akan ke 

Surga!
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Jangan coba-coba untuk 
masuk ke gerbang ini 
tanpa izin!
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Jangan coba-coba untuk 
masuk ke gerbang ini 
tanpa izin!

Meski aku terlihat bersahabat.
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Bukankah begitu?
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Sebenarnya,
Aku tidak pernah menyangka

bahwa aku akan menjadi seorang pelaut.
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Dan berenang...

memang akan membuatmu 
sangat lelah!



?
?
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Goody, apakah kau mendengar sesuatu?
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Ah-ha!  Mereka ingin agar kita 
mendayungnya keseberang!

Itu adalah "mendayung" yang baik.



dan tampan!

248

Aku yang paling tinggi
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Aku seperti anjing 

Yah! Aku juga tak tahu.
Bagaimanapun aku mirip
seekor model.
“Menurutku begitu”

yang mana menurutmu? 
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Aku kira, aku bisa mempunyai 

karir hebat sebagai 

pengawal, atau 

berperan 

sebagai 

singa

atau, sebagai

hantu!
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Oh, baiklah! 
Ada yang mau memelihara  

seekor anjing cantik?
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Mungkin…bisa jadi…

Aku adalah seekor macan, di kehidupan sebelumnya!

…atau mungkin
…seekor anjing.



253

Bukan…seekor 
serigala!
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Adakah kehidupan  
setelah kematian?
Kenapa aku ada 
di sini?

Mungkinkah agar bisa tetap bersama 
teman-teman ini dalam banyak kehidupan? 
(Aku sangat mencintai mereka!)
Aku tidak ingin kehilangan mereka.
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Aku mencoba duduk, dalam 
meditasi yang hening.
Tapi hatiku mengembara 
ke seluruh penjuru!

Siapa yang dapat 
memberi jawaban  
untuk semua pertanyaan 
masa lalu dan masa depan?

Adakah kehidupan  
setelah kematian?
Kenapa aku ada 
di sini?
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Tidak ada yang lebih baik daripada keheningan!
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Aku bisa tinggal di sini untuk…selamanya.

Guru berkata: "Meditasi bisa menyelesaikan 
masalah."
(Yah! Aku tak punya masalah apapun. 
Semuanya sudah diambil Mama.)
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Tapi, tunggu dulu…
    Aku tadi datang 
       dari arah mana?

?
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Sepertinya aku tersesat!…

Di hutan ini cepat 
sekali menjadi gelap.

Di manakah aku?
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Guru! Mama!   
                     Bawa aku pulang!
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Apakah…ini?
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OK, TENANG!
Mari kita lihat…

Ini seperti pasir,
tapi tidak terasa seperti pasir!
Bisa menempel di kakimu, 
dan membekukan semuanya!

Tapi aku merasa…enaaak!
Segar dan dingin…
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Mari kita berlomba, Ben!

Oops!
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Olah raga membuatmu hangat…
Heh, heh… membuatmu terlalu 
hangat!

Wuu! Huu… Cukup …
sudah,…menurutku!



?
?
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         sebenarnya 

cara yang tepat bermeditasi di atas salju?



tertidur.
tertidur.

tertidur. 267

Ini memang dingin.

                Tapi aku mulai  tertidur.

Akan aku coba saja…

Kata mereka, dingin membuatmu 
tetap terjaga selama meditasi.



Oh!Oh! “Tak ada tempat yan
g senyaman rumah”
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Bukan sekedar rumah.
Ini adalah Surgaku!

Oh! “Tak ada tempat yan
g senyaman rumah”
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Dapatkah engkau menemukan 4 perbedaan 
di antara dua anjing Penggembala pada foto ini?
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Jika bisa, hadiahilah dirimu sendiri dengan seekor 
anjing sejenis, dari tempat penampungan anjing.
.
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Aku tergoda untuk mencicipinya
selagi mereka semua sedang sibuk.



 tebaklah? ?

?
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Kami selalu mengambilnya 
dari keranjang sayuran di dapur!
Tidak pernah ada yang protes! 

siapa sedang makan apa?

(JAWABAN: di Halaman Berikut)



276

Sekarang aku mengunyah 
kentang mentah!

Ah-ha! Tertangkap “tangan-merah”!
Tapi kentangnya sudah habis. 
Tidak ada bukti lagi. 
(sudah dimakan aku & Lucky)

Tinggal wortelnya.  
Yah!…Ini wortel yang ketiga.
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Ah-ha! Tertangkap “tangan-merah”!

Sebenarnya, aku 
menyayangimu Goody!

Sayang kepadamu juga,
 Her. Dan bayanganmu.

Walaupun kita sangat 
berbeda.



278

Hai!  Kamera!
Apakah kamu belum 
pernah melihat anjing 
Penggembala Australia 
bermata biru sebelumnya?

Kamu berlari sendiri 
saja, Goody. Aku ingin 
beristirahat sebentar.

Heh!Heh!Heh!
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Tangga ini menyulitkan!
Siapa pun yang membuatnya 
tidak memikirkan tentang anjing! 

Tapi jika ”Ma Ma” ada di atas 
sana aku akan naik.
—Tapi, benarkah aku bisa?



280

Wah! Aku bisa juga!

Berdoa kepada
Surga!
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Mereka juga!
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Sedikit ramai saat makan siang, bukan?

Kamu benar, aku ingin sedikit leluasa.
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 “Ah…andaikan aku 
lebih ringan 15 kg…”
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Apa yang diminum Happy ?

Mari segera kita periksa!
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Antriannya panjang… 

Tapi, layak ditunggu.
Aku akan dapat sisa 
         kacangnya!
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Cerita pengantar tidur…
                              

adalah cerita pada saat yang terbaik
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Cerita pengantar tidur…
                              

adalah cerita pada saat yang terbaik
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Sekarang, Mama tidur di mana malam ini???
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“Mam, silakan tidur di  
ranjang 'ku'!”
(Sebenarnya ini tempat 
tidurnya) 
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“Lebih baik aku pergi!…
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…dan nyaman pindah ke lantai. Terima kasih!”
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Goody

Ia meringkuk di kandang kecil persegi, tidak bisa bergerak, 
kurus kering, terpaksa makan kotorannya sendiri - Siap 
dibuang – tanpa diberi makan! Ia sakit keras saat datang, 
dan dikarantina selama 2 bulan. Sekarang sudah baik – 
Menyukai bayangan 24/7. Ia pengasih, setia, pelindung, dan 
lengket. Ia suka dipeluk dan akan “menggertak” Anda untuk 
membelainya! Jika tidak mendapatkannya, ia akan tetap 
menunggu atau duduk dipangkuan Anda “selamanya”.  

Julukan: Pemburu Bayangan, Samurai, Cenayang, 
Drooley (tidak memohon makanan, hanya meneteskan 
air liur dari kejauhan)

Ia mengerti tata krama dalam keluarga, tidak pernah 
membalas menggonggong pada “si sulung” Benny, 
selalu membiarkan Hermit mengambil apapun darinya 
– bahkan diambil dari mulutnya. Ia tidak berebut 
makanan atau mainan. Tetapi selalu menyambut 
siapapun anggota keluarga manusianya dengan hadiah, 
walaupun itu berarti sandal, bantal, telepon, remote 
kontrol Anda sendiri, penuh dengan air liurnya. Sangat 
sensitif, ia dapat mendeteksi energi manusia dan 
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menanggapinya dengan sesuai, tidak selalu memuja 
orang itu. Mungkin semua Rotweiller mirip. Namun 
ia adalah kesayangan yang penuh kasih dan untuk 
dicintai. Ia tidak menggangu, hanya bermain dengan 
banyangannya sendiri atau pepohonan dengan tenang. 
Menggeram sendirian dengan mainannya dan jika ia 
menginginkan kasih sayang dari Anda - ia akan tetap 
bertahan sampai mendapatkannya. 

Tetapi ia akan menghindar jika Anda benar-benar tidak 
menginginkan keberadaannya saat itu.  

Ia adalah tipe perkasa, tetapi manis!
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Kami sama sekali tidak rasialis!
Kami adalah teman terbaik 
yang pernah ada.
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Betul! Memburu – bayangan!
Akulah pemburu - bayangan!

Coba kamu tebak apa
permainan kesukaanku? 
(Petunjuk: sesuatu yang 
berhubungan dengan senter)

Hadiahi dirimu dengan memeluk
anjing-anjingmu dan mendapatkan 
ciuman mereka.

Jika Anda tidak mempunyai anjing, 
dan mampu mengadopsinya, 
ayolah lakukan dan jadi pahlawanku!
                    Bagus!
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AKU ADALAH
PEMBURU BAYANGAN

DI DALAM DAN DI LUAR
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Bergaya!
Siap!
Jepret!

?
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Sahabat karib!

Kasih itu melihat ke arah yang sama!

298

Kami adalah…



“Biarkan 
    aku sendiri
       dalam ...
           bayangan!”

“Di dalam alam yang indah ini, 
yang kau perhatikan cuma 

bayangan!”
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Banyak sekali bayangan di bawah pepohonan

Tapi ada akibatnya buatku!
Mengapa harus ada musin panas?
Panasnya sepertinya akan terus ada!

300



Senang berada 
di sampingmu: 

Sayang!

Mengejar bayangan 
cukup melelahkan.
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Bolehkah aku 
menjaga saat
kau tidur?

Baiklah,
tentu saja, 
sahabatku!
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Guru berkata “berbagi adalah suatu kebaikan”.
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Tebak mengapa aku punya senyum yang sempurna?

Jawaban:
Aku menggosok gigi  
setiap hari. Sungguh!
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Siapa mau bayangan?
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Aku suka bayangan
di dalam rumah.

Aku suka kebebasan saat aku
berjalan keluar dengan santai.
Asyik!

Tetapi 
dari mana aku berasal 
dan 
ke mana aku akan pergi???
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Saat ini, aku ikut ke manapun Ia pergi.
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Apa artinya: “senyum”?

Atau…seperti…ini?

seperti…ini?

OK!  OK!
Aku mengerti—
senyum yang lebar.

1 

2 

3 

4
308



Aku terlihat menakutkan, bukan? (Gara-gara tukang fotonya!)

OK! Kusembunyikan taringnya.

4
309
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Lupakanlah—urusan senyum.
Aku tidak akan memperlihatkan gigiku kali ini
Kau membuat fotoku sebelumnya menakutkan.
Aku sangat tak suka!
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Apakah kamu sudah selesai berfoto ria?
Anak anjing ini hanya ingin santai dan tenang.
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Pohon ini hidup.
Pohon itu mati.
Betapa semua ini tidak kekal
Aku terjebak di antaranya!
Betapa aku merindukan sesuatu
yang benar-benar abadi!
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Beh-h!
                   Aku tak peduli!
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Apa kau melihat 
ada bayangan, Hermit?

Aku hanya melihat 
bayanganku sendiri!
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Hermit sahabatku, 
         coba kau goyangkan kepalamu kesana dan kemari!  
                         Aku ingin bermain dengan bayanganmu, OK Her?
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Kadang orang merasa seolah-oleh dia hanya sendirian.

Sangat 
menyenangkan

mempunyai
seseorang:
Persahabatan sejati.
Untuk dijunjung 
dan dipertahankan.
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Aku rasa 
di sini cocok!
Untuk mengejar 
bayangan.

Aku sedang mencari 
tempat tersembunyi 
yang sejuk.
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Aku rasa aku “aman”!  
Tak seorangpun bisa menemukanku 

dan membuatku “berjalan di atas 
rumput” hari ini.

Mereka “menemukan” ku.
          Dan aku sekarang!
                   Ada di rumah kembali.



“OK! OK!  Kau menang!  
Aku terpojok!”

Ini bukan hanya “tulang hijau”

kasihlah yang ada di dalamnya!

Aku yakin, Ibu, itu benar!
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Sebuah tulang hijau
Untuk kebebasannya
Dan untukku …
nyam nyam…

321

Satu tulang 
hijau lagi saja 
Aku akan 
bersikap baik!
Aku mohon, 
Mam!



B
u

kan
kah

 aku
 im

u
t?

Bukankah aku imut?
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Bagaimana menurutmu?
Aku sebaiknya?
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Tetapi harus ku akui:
        Senang rasanya ada di rumah!...

…dan bersama teman-teman.

Mengerti maksudku?
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Aku kesepian…
…tidak lagi!

…dan sebuah sofa pasti baik untuk jiwa!
Selain itu…

…Aku tak mengerti mengapa aku harus pergi 
dan tinggal di Pegunungan Himalaya!…
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Dan dengan
sahabat

terbaikku.
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Ah, tapi perjuangannya
sungguh berharga.

Apakah aku terlalu 
berat atau bagaimana?
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Bagaimana cara menangkap 
bayangan angkuh ini?

Ini terlalu tinggi.
                Seandainya aku punya tangga.
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Baunya Mama

saat Mama tidak di rumah. Setidaknya.
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Ini semua adalah ilusi,
  tapi ini sungguh dingin!

Ya ampun! Turun salju...
             Sekarang?
                        Aduh!
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Cuaca macam apa ini!
        Matahari dan salju di saat yang sama!
  Mengaburkan bayanganku.
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Berdiri di sini saja
sudah terasa aneh.
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Bahkan aku tenggelam!  
Ini bukan 'salju-hisap', kan?

Aku harus berpikir cepat!

Sekarang, apa yang 
akan dilakukan Guru 
dalam situasi ini?
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Sebaiknya aku segera pergi.

Tapi ke mana 
aku harus pergi?
Di mana-mana 
salju semua!
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Aku tidak tahu bagaimana para yogi bisa bermeditasi di Himalaya!!!
Sebagian bahkan tak berpakaian. Kata Guru mereka disebut “Naga”.
Tetapi jika aku tinggal di sini lebih lama

aku bisa berubah menjadi “Nada”!

！！！
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Menurutku sebuah jaket hangat tetap

tak berbahaya bagi seorang yogi…

           khususnya aku!...
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Boyo

Boyo (BoBo) berasal dari Hongaria. Awalnya, 

ia dingin, pendiam, dan penakut. Ia suka 

berada di pojok dan takut akan petir. Ia 

bergegas datang untuk mencium saya saat 

pertama kali ia melihat saya. Sekarang ia sehat. 

Ia suka tidur di kamar saya (yah, mereka semua 

suka). Sekarang ia lebih kekar. Awalnya, ia 

kelihatan sedikit aneh, seakan-akan kepalanya 

“mengambang” di atas tubuhnya (terlalu kurus 

dan tidak sebanding). Bulunya yang berwarna 

pucat bisa terlihat menembus kulit (dan itu 

saat musim dingin, ketika suhu bisa sedingin 

-30˚C).  
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Ia sekarang sehat. Ia penuh dengan cinta, setia, 

pelindung, dan lengket!

Boyo penuh kasih dan rasa syukur - tapi ia 

takut akan petir. Setiap kali petir menggelegar, 

ia lari sembunyi ke kamar saya dan tidak 

mau makan hari itu, tak peduli apapun 

makanannya, atau kesukaannya! Saya tak 

bisa membayangkan apa yang ia rasakan 

sebelumnya tanpa rumah! 

Ia suka berbaring sedekat mungkin di samping 

saya,  bahkan j ika itu harus merelakan 

sofa, kasur, atau selimutnya. Ia sungguh 
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sopan, sering membiarkan temannya Lady 

mendapatkan bagiannya dulu, atau memberi 

makanan bagiannya, bahkan termasuk tulang 

hijau kesukaannya.  

Biasanya ia  sopan,  tenang,  dan penuh 

kasih, terutama kepada manusia. Tapi, ia 

bisa meregangkan otot kurusnya untuk 

mengendalikan situasi jika ada anjing baru di 

rumah yang membuat terlalu banyak keributan.
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“Sebelumnya” 
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Aku Boyo (panggilan sayang Mama“Bo” 

atau“BoBo”). Aku terlihat seperti ini 

sebelumnya (Aku tidak ingat persis bagaimana 

tepatnya rupaku dulu). Aku hanya ingat 

kandang yang dingin, rantai, makanan beku 

yang sama setiap hari. Bulu tipis hampir tak 

bisa menutupi kulitku; kepalaku yang menonjol 

kebesaran dan tampak terpisah dari tubuh 

kurusku. Lobang di tanah saat itu tidak bisa 

melindungiku dari hujan, salju, dan suhu minus 

30°di bawah nol...
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“Sesudahnya”
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Buluku tumbuh lebih tebal dan lebih berkilau…  
Perbandingan seluruh tubuhku menjadi sempurna.
Hatiku menjadi sangat gembira…
Jiwaku terangkat.
Dan aku mencintai kehidupan.
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Bagaimana dengan
          makanan…lezat…

“sarapan di atas 
ranjang”?

Saat aku tak
merasa nyaman
dengan petir di luar!
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Aku sudah selesai. Air!

Wah, hari ini 
pelayanannya lambat!
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Ini adalah sahabat 

manusiaku

dan ke kasih ku!
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Ini adalah kebunku (milik bersama, tapi milikku juga).

Dan sahabatku, hitam tapi baik!
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Bukankah kau suka cuaca hari ini?
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Tapi...
Aku sudah tidak terbiasa 
dengan kehidupan 
di luar lagi.

Bukankah kau suka cuaca hari ini?

Tak kusangka dulu aku bisa hidup di Hongaria, 
di luar saat musim dingin, hanya langit biru
sebagai atap sepanjang waktu!

Aku sudah lupa
seperti apakah rupa salju,
seperti apa rasanya 
es beku itu…
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Aku tidak suka berada di luar.
Jika terlalu lama.

Aku suka rumahku.
Aku suka sofaku.
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Kamu tahu sebabnya!
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Aku suka karpetku. 
Aku suka semuanya.

Dan makanan lezat.

Dan persahabatan.
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Dan perhatian ini,  
          kehangatan sebuah rumah.
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Yah!
Aku gembira
sekarang.

Jangan terkecoh. Aku tidak kesepian.
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Terutama ketika
hujan, kilat,
dan petir datang!
Aku takut
dan trauma
akan cuaca buruk.
Aku sangat peka!
Tak ada yang 
mengetahuinya
(Tapi Mama sayang 
kepada Boyo!) 

Tapi aku tetap 
tidak suka
terlalu lama di luar.
.

Rumah! 
     Di sinilah Surga.
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Ini adalah rumah ku

358



B Dan mulai sekarang
kau pasti tahu bahwa
disayangi
adalah hal yang terbaik di dunia.
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PomPom!
Apakah mungkin kamu tidak bisa

menghabiskan tulang hijau itu?

360



…sekedar 
bertanya! Jadi… Aku tahu kamu akan 

mengatakan tidak.
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Meditasi? 

Z
Z

ZZZZZ

362



Meditasi? Meditasi?  
           Kami punya cara sendiri 

untuk melakukannya!
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Aku lebih suka 
di sofa!

Ini dia! 
 Ini yang aku maksud.
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Ini berkelas.  
Hangat dan bermotif

bagus. 

Aku yakin ini mahal.
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Tetapi Mama 
mengatakan
lebih baik
meditasi 
di atas lantai

jadi jika...
terjatuh
maka tidak akan 
terlalu tinggi
(tahu kan!)
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Tak pernah punya
selimut tebal 
seperti ini
sebelumnya!

Warnanya seperti salju.
Tapi sangat hangat!
Aku sungguh
menghargainya.
Terima kasih, Mama!
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Tetapi, aku tetap ingin tahu 

apakah ada yang pernah

menjadi Buddha 

dengan duduk di atas sofa?  
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menjadi Buddha 

dengan duduk di atas sofa?  
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I  l ike hiding sometimes.
From thunder from the sky.

Oh how I used to be frighten
w i t h  n o w h e r e  t o  h i d e !

Kadang aku suka bersembunyi.
dari petir yang datang dari langit.
Oh, dulu aku begitu ketakutan
tak ada tempat untuk sembunyi!
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Sekarang tak ada yang bisa
menemukan aku.

(Tidak begitu yakin)

Tapi di sini sejuk dan aman!
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Dan kami mempunyai tungku api 
sungguhan yang disulut
saat musim dingin.
Kami duduk berkeliling bersama.
O! Surga di atas Bumi!

Tetapi aku mengizinkan (kadang) 

     Happy menempati
           tempat persembunyian
                rahasiaku
                              (hanya dipinjamkan).
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Lady

Lady adalah anjing yang kuat dan penuh kasih 

sayang! Ia berasal dari Hongaria. Pada saat 

itu ia kotor, rambutnya terbelit dan kusut. Ia 

sekarang oke. Ia pengasih, setia, pelindung, dan 

lengket.

Ketika pertama kali bertemu, saya menyuruh 

Lady untuk duduk. Tapi ia mengabaikan saya 

dan pergi.

Tetapi sejak kami tidur bersama di rumah 

gandeng, ia menjadi lebih penurut. Sekarang 

tiap kali ia melihat saya, ia duduk diam dengan 

tenang tanpa diperintah dan menunggu saya 

untuk memberi makanan atau membelainya 

sambil memuji ‘Gadis Baik’!

373



Tak peduli betapa ribut anjing-anjing lain di 

sekelilingnya, ia tetap duduk dengan tenang, 

dengan sikap bangga sebagai ‘Gadis Baik’.

Saya hanya perlu memeluknya setiap waktu. 

Ia menawan hati, terutama ketika sedang 

bergaya seperti itu. Di samping kekerasannya, 

ia suka mendengkur seperti anak kucing 

ketika saya membelainya, dan sangat patuh 

dengan perintah saya. Saya mengasihinya. 

Memanggilnya dengan Putriku, Kueku, 

Coklatku (warnanya coklat). Ia benar-benar 

anjing kesayangan!

Ia menjadi sangat jinak dan begitu manis 

dengan berlalunya waktu. Siapa saja pasti 

akan mengasihinya!
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Lady: Kapten Cook-ky.  
Mengangkat kaki, 
membungkuk 
seperti anak lelaki.
Tidak takut apapun 
dan siapa pun!

Ia terlihat manis,
Tetapi ia sangat tangguh.
Jangan main-main dengannya.
Lebih baik …menghindarinya.

Aku Lady dari Hongaria.  
Senang berkenalan denganmu, Teman!
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     Aku tidak pernah tersenyum        
   di depan kamera sebelumnya!

Itulah, sampai aku bertemu ‘Mama’.
Kamu ingat bagaimana aku sebelumnya kan?

Han
ya m

engingatkanmu, lihat ke halaman berikut!

       
                    dariku.

        
             sungguh! 

     
      

 Aku tak pernah tersenyum sama sekali.

Apa!!...Ini senyuman terbaik yang bisa kau dapat
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Aku tidak suka salju, terutama di Hongaria.  Selalu dingin di musim dingin (bisa sampai -30˚C).

Itulah, sampai aku bertemu ‘Mama’.

Han
ya m

engingatkanmu, lihat ke halaman berikut!

377

Ini seperti penampilanku sebelumnya, 
kecuali rambut yang panjang, kusut, dan bau!
Yang tak pernah mengenal tukang cukur..
Dan mata kiriku
yang sobek selamanya.
Setiap kali Mama melihatnya,
hatinya seperti tertusuk "benda" tajam!



Aku suka di 

dalam ruangan.

Aku suka 
di luar ruangan.
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Aku suka
sentuhan lembut
manusia.

Aku 
suka
kasih!
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Aku suka 
dipijat.

Tidak! 
Aku tidak mati
tapi hanya
menikmati.
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Bagaimanapun
hidup itu baik!

Di dalam

atau di luar
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Itu 
seperti

Surga.

Rasanya 
seperti Surga
(anjing).
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Mam, 

bolehkah 

aku makan

lagi?

Tentu, kasih 
             lebih baik

Yah, tapi…

Tulang

hijau itu

lezat lezat!

daripada 
    
apapun.
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Hidup itu

sebaik

yang kamu…

…kamu 

bikin sendiri!

Menurutku!
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Aku dapat mengangkat kaki 
setinggi kaum lelaki juga!
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Aku tidak lebih pendek dari lelaki manapun!

386

Apa yang mereka lakukan, aku juga bisa.



Aku tidak lebih pendek dari lelaki manapun!

Aku, Lady, menyatakan 
pengaturan para lelaki di sini
mulai dari kamu!
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Hidup itu sungguh “cool” (menarik).
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Cool (sejuk)…seperti ruangan yang bersih
       dan lantai keramik!
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Percakapan dengan Anjing

390



Aku suka makananku
Aku suka rumahku.

Aku mengasihi wanita ini,
             dan Dia mencintaiku! 
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Aku suka kebunku.
Aku suka alam.
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Aku suka semuanya.
     Siapa yang tidak? Dan lebih-lebih…

Aku hidup bahagia
  selamanya.
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Pomas

395

Pomas berasal dari Hongaria. Ia sangat 

pemalu, dan mudah dikuasai oleh anjing yang 

lebih besar. Tetapi tidak lagi! Sekarang ia kuat 

dan percaya diri. Ia akan balas menggonggong 

ke anjing penggertak ukuran apapun.  

Ia pengasih, setia, pelindung, dan lengket. 

Jika menginginkan sebuah “pelukan”, ia akan 

mendekat dan perlahan merebahkan kepalanya 

di pangkuanmu!

Julukan: PomPom, Genty, Anak  Manis.

Pomas paling tenang di antara anjing saya 

dan sangat penyayang! Ia tidak suka gaduh, 

puas sepanjang waktu, dan mengasihi siapa 
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pun yang ditemuinya. Jika ada kesempatan, 

ia perlahan-lahan datang dan merebahkan 

kepalanya di pangkuan saya untuk “menerima” 

curahan kasih sayang, dan ia akan pergi jika 

ada anjing lain menginginkan hal yang sama.  

Walaupun dulu ia pernah berebut keperkasaan 

dengan Boyo, ia selalu mengasihi Boyo dengan 

menyapanya, berguling di punggungnya atau 

menciumnya. Dan tentu saja ia menyukai 

manusia. Siapa pun adalah temannya – dalam 

benaknya seorang manusia harus dikasihi dan 

dihormati. Dan semboyannya: Hidup dan 

biarkan hidup.



Pomas
397



Heran, dulu aku bisa 
bertahan di musim dingin!  

Aku Pomas (panggilan kesayangan Mama “Pomy” or  “PomPom”.

Sebenarnya aku terlihat lebih tampan. Fotonya saja yang 
membuatku terlihat pemalu! Tetapi...aku terlihat lebih buruk 
sebelum Mama memeliharaku. Aku begitu kotor, berbulu kusut, 
berkaki basah dan dingin sepanjang hari di musim dingin.

Jadi aku sering memanjat ke atas atap kandangnya Boyo 
untuk berjemur sebentar. Kandangku yang terbuka tidak dapat 
menahan angin, khususnya di musim dingin, saat suhu bisa 
mencapai minus 30˚Celsius.  
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Aku memberitahu “Mama” ketika Ia berkunjung, dan Ia mencoba 
membangun tempat yang lebih baik untukku. Mereka semua ingin 
membantu membangun. Tapi aku masih kedinginan sepanjang hari 
terutama di waktu malam.

Heran, dulu aku bisa bertahan di musim dingin! Aku jatuh pingsan 
malam itu saat udara begitu dingin. Dan yang lebih buruk, sebelumnya 
aku selalu dirantai. Kumpulan orang berikutnya lebih baik. Mereka 
membebaskanku sehingga aku bisa bergerak bebas.
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Tetapi musim dingin masih 
berlangsung hebat di Hongaria. 
Aku hanya bertahan!

Awalnya mereka memberitahu 
Mama bahwa “kami anjing-
anjing tahan dingin”. Tapi pada 
kenyataanya kami tidak punya 
pilihan.

Kami akan pilih yang lain jika 
ditanya. Setelah beberapa hari, 
Mama tidak tahan, jadi Ia 
mengajakku dan dua anjing lain 
ke tempat-Nya, sebuah rumah 
gandeng kecil sebagai tempat 
tinggalnya untuk sementara.
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402

Itu adalah sebuah istana bagi kami: ada 
penghangat, tempat tidur empuk, dan air 
bersih yang hangat. Kami tidur di samping 
tempat tidurnya yang kecil. Ia meminta 
pembantunya membersihkan kami dengan 
cuka dan handuk basah serta membawa 
kami ke tempatnya. Ia menyambut kami 
dengan hangat — kami merasa dikasihi! 
Kami ingin tinggal selamanya. Ia memberi 
kami makanan hangat untuk yang pertama 
kalinya dalam hidup kami!
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Setiap malam, setelah selesai bekerja, Ia 

membawa kami masuk dan berbagi makanannya 

dengan kami, atau sepotong roti panggang 

berlapis mentega! Hati kami jadi luluh. Tidak 

pernah ada makanan seenak roti panggang 

mentega ini di malam yang dingin!

Lalu Ia membawa kami semua bersamanya ke 

manapun Ia pergi. Perlakuannya semakin baik. 

Hidup kami menjadi semakin indah!...
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Dan aku bahagia selamanya. Bekas 
luka di tubuhku sudah lama ada di 
sana, bahkan sebelum aku ingat.  

Bekas luka itu terihat saat aku 
dimandikan dan dipotong 
buluku. Ketika Mama pertama 
kali melihatnya, Ia menangis dan 
memelukku erat-erat.

Tetapi aku berkata agar Ia tidak perlu cemas.

Luka di hatiku sudah sembuh!

Aku suka menjadi anjing-Nya. 

Aku anjing yang paling bahagia!
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Ia telah punya lima anjing, tapi 
aku tak peduli. Ada cukup kasih 
untuk semua. Selain itu aku 
berteman baik dengan mereka 
semua, khususnya Goody si 
Rottweiler. Ia sangat tercerahkan 
dan mengajariku banyak hal. 
Kami pernah berkomunikasi 
bahkan sebelum kami bertemu. 
Ia berpesan bahwa Mama adalah 
Guru Agung dan kita harus 
menghormatinya; Ia sangat baik 
terhadap hewan dan kami sangat 
beruntung bersamanya. Goody 
merindukannya namun belum 
dapat menjumpainya. Ia dan 
empat anjing lainnya menunggu 
untuk segera bersama lagi 
dengannya.”

 

Dia memberi tahu 
bahwa Mama 
adalah seorang 
Guru agung
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Maka pagi berikutnya, kami berkumpul di luar 

rumah gandeng untuk menyambutnya. Ia 

sangat bahagia menerima pesannya dan bahagia 

saat bertemu kami. Lalu Ia menghadiahi kami 

kue lezat dari piringnya!

Aku tidak akan pernah lupa, 
siang dan malam hari pertama 
kami bersamanya. Seolah-
olah baru terjadi kemarin! 
Kami semua sangat mencintai 
“Mama” dan akan tetap 
mencintainya selamanya.
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Sekarang, aku bahagia tinggal bersamanya 

dan anjing-anjing yang lain. Kami mendapat 

makanan bergizi, hangat yang khusus disiapkan 

bagi kami setiap hari. Kami diberi vitamin, kue, 

tempat tidur hangat, sofa empuk bersih, dan 

kebun indah untuk berjalan-jalan. Tidak ada 

hidup seindah ini. Syukur kepada Surga atas apa 

yang kami miliki dan nikmati.  Aku berharap 
agar anjing-anjing lain di dunia juga bisa 
menikmati hal yang sama seperti kami, 
menikmati kasih dan kebahagiaan.
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Jika Dia memberi  kita makan terus!
414



Lebih baik aku menjaga
berat badanku!

Jika Dia memberi  kita makan terus!
415



Kamu mau ke mana?

Sekedar melihat-lihat saja

                                            di situ boleh, kan?!
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Jangan khawatir, aku akan 
kembali membawa tulang nilon!

Olah raga baik untukmu—
agar tetap sehat dan langsing!
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Aku tak keberatan…
Cuma potong rambut 
untuk musim panas.

418

Aku tetap sama seperti 
    diriku yang baru.
        Namaku Pomi!



Baik, kudaku!
Apa kamu berkata “Penarik kereta”?
Ia memang lebih besar, 
Tetapi aku lebih hitam!
Tidak takut dengan anjing sepertimu!...
Apa kamu berani mencoba…
….di luar?
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420

Dan sekarang, siapa

 yang lebih tinggi?



Meskipun aku 
        menyebutnya keping salju, beras putih, pucat…
                   Namun kami berteman baik.  
    Tidak ada masalah ras bagi kami para anjing!

Mari kita lihat siapa yang mengunyah 
lebih cepat, “keping salju”!
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Sama dengan anjing ini.
Aku memanggilnya si besar,
ia memanggil aku si gelap.
Tetapi kami tetap 
Oke!
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Dan kehidupan adalah surga bagi anjing.  

Kami makan, kami tidur, kami bermain 

di bawah perlindungan dan pengawasannya.
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Dan kami dapat tinggal 
selamanya bersama Dia, 
terima kasih Tuhan.  
Di sini, kami disayangi, 
kami hangat, kami sebuah 
kawanan, sekelompok
anjing-anjing bersahabat
yang dimanjakan!

425



Tapi aku ragu apa engkau punya cerita yang 
lebih baik daripada yang aku sampaikan ini.

Aku dengarkan.
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Aku dengarkan.

427
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Zolo

Ia dirantai di tempat terbuka siang malam di 

Hongaria, kehujanan, kepanasan atau kedinginan 

karena salju. Setelah saya membelinya dari bekas 

pemiliknya, ia harus dirawat selama tiga bulan 

dari luka luar (karena rantai yang mengikat erat 

lehernya) dan sakit di dalam tubuh. Sekarang ia 

oke. Ia pengasih, setia, pelindung, dan lengket.

Ia terbiasa tinggal di dalam ruangan dan ditemani 

sekarang, jika ditinggal sendiri di luar, ia menangis.

Julukan: Kuda, Si Badan Besar.

Zolo sedang berusaha menjadi anggota keluarga 

anjing yang jinak, meskipun ia diperlakukan kejam 

sebelumnya hingga tidak mempercayai manusia. 
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Walaupun begitu, ketika pertama kali bertemu, 

ia datang untuk mencium saya dan mengangkat 

kakinya sebagai tanda persahabatan, meskipun 

kondisinya saat itu memprihatinkan! Alangkah 

mengerikan lingkungan tempat ia hidup dulu – 

kotoran anjing bertumpuk di sampingnya seperti 

bukit kecil! Ia makan roti kotor yang keras, roti 

sisa, tinggal di lantai beton dan tidak ada air 

di sekitarnya. Tubuhnya penuh debu, bulu tipis 

yang tajam dan rontok, sebuah rantai di leher 

melukai kulitnya, sehingga dokter hewan harus 

membedahnya setelah kami mengambilnya.

Ia ditinggalkan di sana untuk menjaga rumah 

kosong, mati atau hidup dengan lalat dan serangga 

yang hinggap dan berdenggung di sekitarnya siang 



431

ataupun malam!

Ketika pertama kali masuk ke rumah saya, ia akan 

menyalak, menerkam, dan menyerang orang baru. 

Tapi setelah dilatih beberapa saat, ia sangat ramah 

dan menunjukkan kasihnya kepada semua orang 

di rumah saya. Tetapi karena tubuhnya besar, kita 

harus hati-hati, karena sekalipun anjing itu tidak 

bermaksud melukai, kekuatannya bisa melukai 

Anda secara tidak sengaja!

Di balik kekerasannya, ia sekarang sangat 

penurut dan begitu sabar dengan Hally sang 

Juara yang mengasihinya dengan cara yang unik 

(Artinya: Menumpangkan kaki di atasnya untuk 

menguasainya, berkejar-kejaran, saling menyalak 

satu sama lain)
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Ia penuh kasih sayang, sangat mengagumkan, 

terutama karena ia adalah anjing yang tidak 

mengenal kasih sebelumnya. Setiap kali selesai 

berjalan-jalan di luar dengan orang lain, ia 

menghampiri saya dan tidak mau pergi sampai saya 

memerintahkannya, dan bahkan semakin mendekat 

lagi. Meskipun ada beberapa orang di rumah 

saya yang memberi makan dan mengasuhnya, 

tapi ia tahu siapa yang paling menyayanginya. 

Kesetiaannya begitu besar dan ia menunjukkan 

kasih sayangnya setiap saat.
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Kini, hidup begitu sempurna!

434



Apakah hidup 
     selalu bagaikan hitam-putih? 

Tidak, hidup adalah Surga.
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Hidup adalah

436



“Marilah 
menari bersama 

ku.”

Hidup adalah 

 sebuah 
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Dan, adalah mungkin…

mengasihi manusia.

438



Dan ini adalah wanita 
yang membuat hidupku 
berbeda.
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Panjang umur 

kebebasan.

Panjang umur 

        manusia!

440



Panjang umur 

   persahabatan.

441

Kami besar, kami kecil.
Tapi kami berteman baik.



Kasih itu 
menyayangi.

Kasih juga

berbagi

cita-cita 

yang sama.
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Selamat datang di klub, si hitam!

443



OK, OK!
Kamu sang juara!

Kita perlu bicara.
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Yah! Kau selalu juara, toppy.

“Aku ingin tunggangan!”
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Tidur yang nyenyak.

                    Aku akan menjagamu, 

                                                   Puh-puh sayang.

MENJAGAMU
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“Ayo, semuanya!  Berolahragalah!”

Aku suka
 rumah baruku! 
  (yang pertama
    kalinya)
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Aku menyukai kawanan ini dan pemimpinnya. 
Tepuk tangan jika kau tahu siapa dia!

448



dan penuh 
keajaiban.

Ia penuh
“makanan”

449



450

…Dan kisah yang diceritakannya
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Kami ingin mendengarkan selamanya.



dimana aku merasakan kasih dan aman

Ini adalah rumahku

452



dimana kami berbagi hidup dan kasih selamanya! 
Aku bersyukur kepada Surga dan Mama!

453



454



Hally

Seekor anjing penjaga yang dirantai dari Hongaria, Hally 

adalah tetangga Zolo. Di sana juga ada anjing yang sebesar 

Hally, tapi karena terlalu dingin ia mati. Hally kuat dan suka 

menggertak, tapi sekarang baik terhadap manusia. Ia bisa 

melompat sangat tinggi, bahkan melewati jendela dan pagar! 

Ia adalah anjing yang menyatakan diri juara dan bertindak 

seperti itu, tetapi ia sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia. 

Ia tidak begitu akrab dengan Zolo walaupun mereka dari 

tempat yang sama. Ia penuh kasih, setia, pelindung, dan  

lengket!  

Julukan: Roulet Rusia (Nama Rusia dari Banyak Melompat), 

Jumpy Jerky, Akrobat, Gym (Keempatnya punya arti yang 

sama), Toppy (Suka naik ke atas anjing lain), Beary (Seperti 

beruang)

Sebenarnya, Hally hanya ingin membantu menjaga ketertiban 

di rumah.. 
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Ia ingin melindungi manusia dari Zolo, takut sifat 

anjing penjaganya berubah menjadi penyerang. Ia ingin 

mengajari Zolo berteman dengan manusia, bahkan dengan 

membahayakan dirinya

Hally adalah teman sejati manusia - luar biasa bagi anjing 

yang pernah dirantai siang malam, di musim dingin dan 

panas, di ladang yang terlantar.

Ia memuja dunia manusia, ia akan memberikan perutnya 

supaya dibeai setiap ada orang mendekat, atau meletakkan 

kaki depan untuk memeluk menurut caranya yang lucu. Orang 

pasti akan mengasihinya..

Meskipun ia terlihat seperti mengganggu Zolo, tapi ia sangat 

mencintainya. Ia suka berbaring di samping Zolo, berulang-

ulang melemparkan seluruh tubuhnya ke samping untuk 

menyambut Zolo setiap kali “berpisah” (artinya ia datang 

lebih dulu sebelum Zolo tiba setelah keluar rumah dan 

menunggu untuk dibersihkan sebelum masuk ke rumah lagi).
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Sebelumnya suasana hatiku buruk.
Jika kamu pernah diikat 
di musim dingin yang beku
dan musim panas yang membakar,
serta tidak pernah merasakan 

kehangatan, perhatian, atau kasih atau 
sejenisnya dalam waktu yang lama,
bukankah kamu juga akan menjadi 

jahat?

Tetapi aku bisa 
bersikap “ramah”.

Sungguh senang 
bisa bebas untuk 
selamanya.
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Bukan?

Aku tampak 
ramah

Tapi coba lewati 
gerbang ini! 

Langkahi dulu  
jasadku!
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Dan aku terlatih
untuk itu!

(hanya bercanda)
siapa yang 

begitu bodoh
mau melakukan 

pekerjaan itu...
Woaf!

Ak
u t

et a
p Sa

ng Penjaga!
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Seb
enarnya aku ramah.

No??

Bukan??
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Aku juga 
ingin

“dibelai”…

Lihat!  
Aku tersenyum
(Yah, itulah gayaku).

Ini dia! 
Ini yang aku 

maksud!
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Aku tak penah
merasakan kasih

seperti ini 
sebelumnya.

Da

n pelukan ini!  Oh!
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T U H A N !
Aku merasa 
d i c i n t a i !
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ZZZ
Di dalam
       empuk
   dan
       nyaman!

Di luar 
Indah 
   dan cerah
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Dan banyak 
teman!

Dan banyak
mainan,

dan banyak 
makanan!
Oooh wii!
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Akan 
tiba

Giliranku 
sekarang!
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Adakah yang pernah menjadi “Buddha” 
dengan duduk di bawah pohon zaitun?

(Aku merasa sudah berada di tanah Buddha, yo!!)

(Aku rasa itu mungkin)

Atau ketika 
           bergulingan 
                           di lantai?
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Ada apa?

M
un

gk
in

 a
ku

 a
da

la
h 

be
ru

an
g 

pa
da

 k
eh

id
up

an
 la

lu
.

Aku 
merasa
seperti 
beruang
besar.

469



Apakah sebaiknya aku 
mencoba memanjat?
“Sekarang”?

Aku ingat pernah 
memanjat pohon
di suatu tempat
di suatu kehidupan!
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Kenapa! 
Aku sudah 

berolah raga 
barusan.

Siapa bisa berakrobat?
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Maaf, aku memanggilmu  Jumpy Jerky!
(Tukang Lompat)

Bisakah kita…
               berjabat kaki,
                               berdamai?...

                                 — “Mungkin” —
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Katakanlah, sobat,

Aku adalah
si Alfa!!
Ukuran?
Tak masalah!
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KASIHILAH 

(ANJING)
TETANGGA 
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Kasihilah Anjing Tetangga
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Bella mendapat baju hangat, kaus kaki baru rajutan tangan Mama  

dan pola makan baru (Ha, makanan nabati! Baik untukku.)
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Penutup

Buku ini hanya dapat menggambarkan sedikit sisi 
luar biasa dari seekor anjing – yang hanya diketahui 
oleh pemelihara anjing.

Tiap anjing dapat diceritakan seluruh kisah hidup dan 
karakternya menjadi buku yang tebal. Tapi, inti dari 
semuanya, anjing adalah makhluk yang mulia.

Saya berharap agar pembaca menikmati sedikit gambaran 
cara hidup indah yang dilalui anjing bersama kita di 
Bumi ini, dan melalui mereka, lebih memahami makhluk 
lain.

Saya ingin Anda tahu bahwa, kita (semua jiwa) memilih  
lahir ke alam fisik ini melalui berbagai bentuk. Tapi 
semua makhluk mirip seperti kita. Mereka lahir untuk 
menjalani hidupnya, untuk menambah warna kehidupan 
di planet ini. Maka selayaknya kita menjadi teman 
tinggal yang baik, dengan segala hormat, damai, dan 
kasih.

Jika dalam kehidupan ini kita berkesempatan untuk 
berhubungan pribadi dengan dunia hewan, maka itu 
berarti kita diberkahi dan beruntung!
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Ucapan terima kasih Guru kepada orang-orang 
berikut ini atas bantuan mereka yang penuh perhatian:

Crystal Vo, Victor Ngo, T. June, Thomas Lux, Steven André, Danny Vu ( Juru kamera)

Annie Yu, Nadir Yen, Chien Wei Ba-Li, Kim Cheng, Jackie, Tresno (Desain dan Tata Letak)

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

Lynn McGee, Jane Chu, Wenqing Li, Becky Chen, Sun Wang, 

Clair, Moon, Tim Penterjemah Bahasa Indonesia, William Suryadi (Pemeriksa Cetakan)

“…Dan atas pekerjaan Anda 
yang dibubuhi dengan kasih”

~ Maha Guru Ching Hai
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Pada suatu sore di bulan September 2005, Guru menempuh perjalanan dengan 
helikopter menuju sebuah tanah pertanian di daerah pedesaan di sebuah negara 
(Eropa) yang pernah digunakan untuk beternak babi dan binatang lainnya. Lahan 
itu tidak dikelola dengan baik, sangat berantakan, dan kotor. Dekat pintu masuk 
ada sebuah gardu jaga, dan di sebelahnya adalah tempat yang rata dan luas dengan 
dinding beton di sepanjang sisinya yang dulunya dipakai untuk menyimpan mesin-
mesin pertanian tua. Setelah mendarat, Guru keluar dari helikopter dan melihat dua 
anjing kecil diikat dengan rantai yang panjangnya tidak lebih dari dua-setengah-

Bagi Orang-Orang Suci tercerahkan tingkat tinggi yang telah memahami 
sepenuhnya tentang permainan ciptaan, hidup bertapa di gunung, jauh 
dari kehidupan dunia fana adalah suatu kebahagiaan dan kebebasan 
yang Mereka miliki. Akan tetapi, Mereka sering memilih untuk tetap 
berada di dunia ini untuk menolong dan menjadi teladan bagi para 
makhluk hidup. Oleh karena itu, kadang kala kita beruntung diberkati 
dengan pandangan sekilas tentang kehidupan Mereka, kata-kata dan 
perbuatan Mereka yang mengangkat, dan belajar dari Mereka. Berikut ini 
adalah kisah nyata yang ditulis oleh salah satu asisten Guru. 

Maha Guru Ching Hai 
Teladan Cinta Kasih kepada Semua Makhluk 

Hidup yang Tiada Bandingnya
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Foto asli pertemuan pertama   
Guru dengan Zolo, yang 
diambil secara spontan oleh 
para asisten-Nya.

meter dan sedang berbaring di depan gardu jaga itu.

Area terbatas yang menjadi ruang gerak anjing-anjing itu hanya ditutup dengan 
tanah, dan di sisi satunya terdapat sebuah rumah anjing yang tua dan bobrok. Di 
sisi lain tempat itu dipenuhi dengan kotoran anjing yang kelihatannya telah berada 
di sana selama berbulan-bulan. Di depan makhluk-makhluk malang ini ada sebuah 
botol plastik kotor yang telah dipotong menjadi dua, dan di dalamnya berisi air 
yang berbau busuk dan roti kering. Anjing-anjing itu adalah anjing Eropa jenis 
bulu panjang dan berada dalam kondisi yang sangat buruk, kurang diberi makanan, 
kotor, dan berbau karena harus berbaring di atas kotoran mereka sendiri.

Di seberang bangunan ini, Guru dan para asisten-Nya juga memperhatikan dua 
dinding miring yang bersandar satu sama lain yang membentuk sebuah celah 
perlindungan, dan di depannya ada seekor anjing besar, berbulu pendek yang 
kelihatannya seperti campuran anjing gembala Jerman. Seperti anjing lainnya, 
dia juga diikat dengan rantai yang panjangnya tidak lebih dari tiga meter. Akan 
tetapi, anjing ini tidak mempunyai rumah seperti anjing itu dan mencari tempat 
perlindungan di dalam celah yang dibentuk oleh dua dinding beton dengan kedua 
sisi yang terbuka sehingga angin dan hujan dapat berhembus masuk ke dalam 
tempat perlindungannya itu. Di dalam celah ini hanya ada tanah dan lumpur, dan 
sama dengan anjing-anjing lain itu, ruang geraknya tertutup 
dengan tanah dan kotoran anjing. Terlihat jelas bahwa 
anjing ketiga ini, bagaimanapun, hanya buang air besar 
di satu sudut area itu supaya tetap bersih. Akan tetapi, 
sayangnya, rantainya selalu terseret di tanah dan 
menyebabkan kotorannya tersebar di seluruh tempat 
sehingga dia tidak mempunyai pilihan selain berbaring 
di atas kotorannya sendiri.

Guru terkejut dan jijik dengan pemandangan 
ini dan segera bertanya tentang siapa pemilik 
anjing tersebut dan mengapa mereka 
dipelihara dengan kondisi yang sangat 
tidak manusiawi ini. Berikutnya, 
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simpati di dalam hati-Nya terhadap makhluk-makhluk yang menyedihkan ini 
membawa-Nya pertama kali kepada anjing yang besar itu; dan saat Guru mendekat, 
anjing tersebut menggoyangkan ekornya dengan riang dengan perasaan rindu dan 
ingin tahu. Setelah Guru datang dan menepuknya, dia segera memberikan kakinya 
dengan cara yang ramah dan jinak. Dan setelah melihat ekspresi cinta dan kasih 
sayang ini, Guru mulai menangis karena makhluk tersebut telah menunjukkan 
kepada-Nya kebaikan yang besar meskipun orang lain telah memperlakukannya 
tanpa perasaan. Guru kemudian memberikan semua makanan yang Dia miliki 
kepada anjing-anjing tersebut dan juga memberikan air bersih kepada mereka.

Tanah pertanian itu telah ditinggalkan dan pada saat itu tidak ada orang yang bisa 
ditanyai mengenai identitas dari pemilik anjing tersebut. Lalu, pada saat itu juga 
Guru memutuskan bahwa sesuatu harus dilakukan untuk membuat hidup anjing-
anjing itu menjadi lebih baik. Walaupun Guru tidak menyiapkan diri untuk 
menghadapi situasi seperti itu dan masih mempunyai banyak masalah penting 
lainnya yang harus diurus, akan tetapi Ia menundanya hanya untuk menghabiskan 
waktu dengan makhluk-makhluk yang malang ini. Selanjutnya, Guru meminta salah 
satu asisten-Nya untuk pergi dan membawa segala jenis makanan enak untuk anjing-
anjing itu, termasuk berbagai jenis sosis vegetarian, daging vegetarian, makanan 
anjing organik vegetarian, tulang hijau, dan biskuit anjing. Guru mengatakan 
bahwa mereka harus diberi makan sebanyak mungkin mereka bisa memakannya. 
Lalu, Guru meminta asisten-Nya untuk menulis surat kepada pemilik anjing dan 
memintanya agar mereka dirawat dengan baik dan mereka dibebaskan dari rantai 
mereka paling tidak sekali dalam sehari sehingga mereka tidak perlu berbaring di 
kotoran mereka sendiri. Guru juga mengatakan dalam surat-Nya bahwa jika si 
pemilik tidak menyukai anjing tersebut, maka ia sebaiknya tidak memelihara mereka 
dan alih-alih memberikan mereka ke tempat penampungan anjing yang baik agar 
mereka bisa menemukan sebuah rumah yang hangat dan penuh kasih.

Kemudian, atas permintaan Guru, para assisten itu mengunjungi anjing-anjing 
itu beberapa kali selama bulan berikutnya, menyediakan mereka makanan dan 
minuman yang pantas. Tetapi, pada setiap kunjungan, mereka tidak pernah bertemu 
dengan orang yang bertanggung jawab untuk merawat anjing-anjing tersebut dan 
gardu jaga itu selalu kosong dan terkunci. Terakhir kali saat mereka datang untuk 
memberi makan anjing-anjing itu, tiba-tiba muncul seorang wanita tua yang bekerja 
di tanah pertanian tersebut dengan sepeda. Mereka bertanya kepadanya tentang 
pemilik anjing tersebut dan dia berkata anjing-anjing itu adalah kepunyaan pemilik 
tanah pertanian itu. Wanita itu juga menerangkan bahwa si pemilik tidak pernah 
membiarkan anjingya bebas dari rantai mereka, seperti yang diduga Guru, karena dia 
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Foto asli pertemuan pertama Guru 
dengan "Zolo" di peternakan itu, 
yang diambil secara spontan oleh 
para asisten-Nya.

takut jika mereka bebas, maka mereka akan pergi ke desa tetangga dan menimbulkan 
masalah. Lebih jauh lagi, dia juga mengungkapkan bahwa selain air dan roti kering, 
anjing tersebut kadang-kadang menerima daging, tetapi asisten-asisten itu tidak 
dapat menemukan sisa-sisanya. Wanita itu kemudian berjanji bahwa dia akan 
meneruskan surat Guru kepada si pemilik mengenai kehidupan yang lebih baik 
untuk anjing-anjing tersebut. 

Bulan demi bulan berlalu, dan pada saat Guru bercerita tentang anjing, Ia berharap 
agar si pemilik mau mengikuti nasihat-Nya dan bersikap lebih manusiawi terhadap 
binatang peliharaannya. Ketika musim dingin tiba dan temperatur mulai turun 
di bawah nol derajat Celcius, Guru meminta para asisten itu untuk sekali lagi 
mengunjungi tanah pertanian tersebut, memeriksa apakah hidup anjing-anjing 
tersebut telah berubah lebih baik dan membawakan makanan untuk mereka. Dia 
juga mengatakan bahwa jika situasi anjing tersebut tidak berubah ke tingkat yang 
lebih layak, para asisten itu harus membeli mereka dari pemiliknya. 

Ketika para asisten itu tiba di tanah pertaniaan, mereka sangat sedih saat mengetahui 
bahwa hidup anjing tersebut tidak menjadi lebih baik bahkan menjadi lebih buruk! 



486

Setelah Hally diadopsi oleh Guru

Dari tiga anjing yang ada sebelumnya, hanya tinggal dua yang masih hidup, yaitu 
satu anjing yang kecil dan anjing yang besar. Anjing kecil lainnya telah meninggal 
dunia, mungkin karena ia kelaparan dan terpapar udara yang dingin. Rantai anjing 
kecil yang masih hidup telah tergulung dan sekarang panjangnya bahkan hanya satu 
meter. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa mendekati rumah anjing yang dingin 
dan rusak atau mangkuk air yang sudah kosong dan sobek. Dia lebih kurus dan 
bahkan lebih kotor daripada sebelumnya. Kondisi anjing yang lebih besar juga tidak 
berubah. Bangunan beton berangin yang sama masih menjadi tempat perlindungan 
satu-satunya, dan sayangnya, karena hujan deras akhir-akhir ini, maka celah di mana 
dia tinggal menjadi lebih basah dan kotor. Dan di sebelah celah itu berbaring seekor 
babi muda yang sudah mati membeku yang kelihatannya sengaja ditinggalkan di sana 
supaya anjing itu dapat memakannya. Akan tetapi, anjing tersebut tidak menyentuh 
bangkai itu dan malah dengan gembira memakan keju dan sosis vegetarian yang 
dikirimkan oleh Guru.

Kemudian, untungnya, setelah menghubungi sang pemilik, para asisten itu bisa 
membeli anjing-anjing itu; dan dalam perjalanan pulang, mereka berkelakuan sangat 
baik. Yang kecil bahkan tidur dalam pangkuan sang supir! Selanjutnya, ketika Guru 
memanggil salah satu asisten-Nya untuk bertanya tentang situasi anjing-anjing 
itu, Dia menangis sedalam-dalamnya karena bahagia dan gembira, merasa sangat 
tersentuh karena binatang tersebut pada akhirnya mempunyai pangkuan untuk 
membaringkan kepalanya dan dapat merasakan kasih manusia untuk pertama kalinya. 

Selanjutnya, Guru memerintahkan bahwa anjing-anjing itu segera dibawa ke dokter 
hewan terbaik di wilayah itu untuk pemeriksaan menyeluruh. Dan setelah dokter 
hewan memeriksa hewan-hewan itu dan mengambil contoh darah dari anjing yang 
lebih kecil, dia menyimpulkan bahwa kecuali untuk kesehatan yang buruk karena 
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udara dingin dan lapar, anjing tersebut bebas dari penyakit. Ketika mereka kembali 
ke rumah, Guru menyuruh para asisten itu untuk memandikan dan memotong 
bulu anjing yang kecil. Akan tetapi, anjing yang lebih besar tidak begitu beruntung. 
Dia mengeluarkan bau yang tajam dan kuat yang berasal dari luka di lehernya; dan 
setelah memeriksa, dokter hewan itu menyadari bahwa pengikat lehernya yang 
sangat lebar dan tipis telah mengiris lehernya. Karena pengikat leher itu selalu berada 
di leher anjing tersebut dan dia terus bergerak, maka luka tersebut tidak pernah bisa 
sembuh. Juga, cairan yang keluar dari luka yang terbuka mengalir ke bulu anjing 
itu dan menjadi busuk. Dokter hewan itu segera membius anjing tersebut dan 
melakukan operasi untuk menyembuhkan lukanya.

Berkat pertolongan Guru yang tepat waktu, 
operasi berlangsung dengan sukses, dan luka 
besar itu sedang dalam proses penyembuhan. 
Sementara itu, berdasarkan perintah Guru, 
kedua anjing itu menjalani diet vegetarian 
yang sehat dan kaya akan protein dan 
vitamin. Anjing-anjing itu pada akhirnya 
menemukan kebahagiaan dengan berjalan-
jalan selama lima kali sehari dengan “asisten” 
manusia! Juga, melalui perhatian yang penuh 
kasih dari Guru, hewan-hewan itu sekarang 
beristirahat dalam lingkungan yang bersih 
dan hangat di atas selimut dan bantal.

Ketika menceritakan pengalaman-Nya tentang anjing-anjing itu, Guru berkata, “Saya 
tidak dapat memelihara jutaan anjing di seluruh dunia, akan tetapi anjing-anjing 
yang saya temui dan membutuhkan pertolongan, Saya merasa harus menjaga dan 
menolongnya.”

Melalui perhatian dan kepedulian-Nya yang penuh kasih untuk dua ekor anjing 
Eropa ini, Guru telah memberikan sebuah teladan mulia dan mengharukan dari 
sebuah cinta kasih untuk diikuti oleh kita semua. Walaupun mempunyai jadwal yang 
sibuk dan pekerjaan yang terus-menerus, akan tetapi Guru tetap dapat membantu 
membebaskan makhluk hidup yang hanya berada dalam satu jangkauan tangan dari 
kita. Ketika dalam diri kita telah terbangunkan dan mempunyai kekuatan kasih pada 
tingkatan ini, maka kita dapat mengikuti teladan Guru dan mulai merasakan dunia 
kita akan menjadi tempat yang lebih baik.

Setelah Zolo diadopsi oleh Guru
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Rumah Anjing yang sehat dan nyaman
Maha Guru Ching Hai yang murah hati terus memikirkan cara untuk 
memperbaiki hidup seluruh makhluk hidup, termasuk hewan. Atas petunjuk-
Nya yang teliti, serangkaian rumah anjing telah dirancang untuk memastikan 
kehangatan dan kenyaman bagi sahabat terbaik manusia ini. Tiap bagian dari 
rumah anjing mempunyai keistimewaan: struktur kayu bebas racun yang 
kokoh dengan pintu yang dipasang untuk melindunginya dari angin dan hujan, 
serambi luas ditutup oleh bahan plastik tembus pandang, lantai berbantalan 
busa berkualitas medis untuk kenyamanan, dan jendela yang dapat dilepas untuk 
memperbanyak sirkulasi udara di musim panas. Rumah ini juga mudah dipasang 
dan dibersihkan.

Walau ada tempat tinggal yang begitu mewah untuk anjing teman kita, Guru 
Ching Hai mengingatkan “pemilik” untuk membawa hewan peliharaan ke dalam 
rumah selama masa yang sangat panas, sangat dingin, atau di malam hari jika 
tinggal di daerah berbahaya, agar anjing tidak menjadi mangsa hewan buas atau 
pencuri. Sesungguhnya, rumah anjing ini hanya untuk bermain dan siang hari, jika 
perlu atau jika ingin saja: Anjing lebih baik tinggal di dalam rumah “pemiliknya”. 
(Untuk rinciannya, silakan kunjungi situs kami:
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/news/163/index2.htm, bagian 
Perawatan Hewan secara Holistik)

Untuk meningkatkan kehidupan seluruh 
makhluk hidup, termasuk hewan...
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Happy Doggie - Pakaian Surgawi dan Kasur 
Tidur untuk Anjing
Juga atas petunjuk welas asih Guru Ching Hai, rangkaian pertama dari 
Pakaian Surgawi dan Kasur Tidur Happy Doggie telah dirancang. Ini 
termasuk banyak pilihan model untuk semua ukuran yang diperlukan 
anjing. Pakaian anjing ini berpenampilan menarik dan berguna untuk 
melindungi anjing, supaya teman setia manusia ini terlihat cantik dan 
tampan serta tetap hangat dalam cuaca dingin.

(Untuk rinciannya, silakan kunjungi situs kami:
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/news/167/index2.htm, 
bagian Perawatan Hewan secara Holistik)

Makanan untuk Anjing Sehat
Di bawah bimbingan penuh perhatian Guru Ching Hai, makanan 
anjing vegetarian sehat, alami, dan seimbang dikembangkan untuk 
teman anjing kita. Produk ini tanpa produk hewani dan secara 
khusus dirumuskan oleh ahli gizi. Bahan utamanya terdiri dari 
protein kedelai, jagung, padi-padian, dan gandum sehingga mudah 
dicerna. Makanan ini memperbaiki kesehatan mulut dan sistem 
kekebalan anjing, menghasilkan bulu yang mengkilat, serta tingkat 
energi yang tinggi.

Guru Ching Hai menganjurkan lebih baik memberi makanan 
segar kepada anjing, dan makanan siap saji itu dapat disimpan 
sebagai alternatif  saat tak ada makanan segar atau pada saat Anda 
sibuk.
(Untuk rinciannya, silakan kunjungi situs kami: 
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/news/175/index.htm)
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DVD 712  Kecerdasan Ilahi Hewan-Hewan
20010605  Center Florida, A.S. 

#714  Anjing Adalah Makhluk Menakjubkan
20010606  Center Florida, A.S. 

DVD 718  Kasih Selalu Baik  
20010607  Center Florida, A.S. 

DVD 716  Cara Alami untuk Mengasihi Tuhan
20010608  Center Florida, A.S.  

#738  Hidup Sederhana (Guru & Siswa Penetap)
20010426, 20010501, 20010512, 20010521  Center Florida, A.S. 

DVD 711  Hotel yang Disebut Kehidupan
20010623  Fresno, California, A.S.  

#717  Kebajikan dari Seorang Tetangga yang Baik 
20010611  Center Florida, A.S.  

#730  Cara Berkomunikasi melalui Kasih 
20011225, 20011226  Center Florida, A.S.  
#733  Hidup dengan Tujuan Mulia  
20010610  Center Florida, A.S.  
#734  Sentuhan Seorang Guru  
20011226~20011227 Center Florida, A.S.

#740  Belajar Hidup Harmonis: Perayaan Ulang Tahun Guru Tahun 2002  
20020511  Center Florida, A.S. 

DVD 719  Mengatasi Kebiasaan Buruk 
20010609  Center Florida, A.S.  
#724  Ketulusan dan Kemurnian Hati 
20010612~20010616  Center Florida, A.S.

DVD 728  Berkah dari Pikiran Penuh Kasih
20011226  Center Florida, A.S. 

#735  Keberanian untuk Berubah 
20011228~20011230 Center Florida, A.S.  

DVD 755  Orang Suci Tertawa
20030203  Center Florida, A.S. 

DVD 756  Nilai Kejujuran
20030216, 20030218  Center Florida, A.S. 

DVD 771  Gairah Anak Muda
20060612

DVD 772  Melalui Hidup dengan Tawa
20060615

DVD 773  Pengabdian Tanpa Syarat 
20060612~20060707

DVD 780  Anjing-Anjing dan Burung-Burung dalam Hidupku

Informasi Terkait
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara berkomunikasi dan mengurus teman satwa 
kita, maupun kisah menarik lainnya dari Guru tentang teman satwa-Nya ini, silakan lihat 
video dan DVD berikut ini. 
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Ajaran Spiritual oleh 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), Hungaria (1), Indonesia (1-5), Jepang (1-4), Korea 
(1-11), Mongolia (1,6), Portuguis (1-2), Polandia (1-2), Spanyol (1-3), Swedia (1), Thailand (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, 
Hungaria, Indonesia (1-3), Jepang, Korea (1-4), Portugis, Polandia, dan Rusia. 

Kunci Pencerahan Seketika - Edisi Khusus/Retret Tujuh Hari
Kumpulan ceramah Guru di 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)

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

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

Tuhan Mengurus Segalanya  – 
Cerita Bergambar tentang Kebijaksanaan oleh 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.

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, Itali, 
Jerman, Korea, Polandia, Prancis, Romania, Rusia, Spanyol, Turki, dan Yunani.

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

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 dan Mongolia.

Dengan nada berirama yang meditatif, kata-kata dalam 
The Noble Wilds mengalir dengan anggun di sepanjang 

halaman, dilengkapi dengan foto-foto cerah dari ciptaan 
Tuhan dalam alam.

Ditulis, difoto dan dihimpun sendiri oleh Maha Guru Ching Hai, 
permata berharga ini membuka pintu kepada suatu dunia dengan 
keindahan unik. Kasih yang disampaikan lain daripada yang lain 
– penuh dengan martabat dan berkah, sekaligus sedalam dan 
sekokoh keabadian. Tersedia dalam bahasa Inggris dan China.

Pengarang Buku Laris #1 di Amazon
"THE BIRDS IN MY LIFE"

Karya Maha Guru Ching Hai

Tersedia di Amazon.com
http://www.amazon.com/Noble-Wilds-Supreme-Master-Ching/dp/9868415233/
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Koleksi Puisi oleh Maha Guru Ching Hai
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 ( MP3 ) bahasa Au Lac

Jalan Menuju Legenda Cinta 1, 2, 3 ( MP3) bahasa Au Lac

Melampaui Alam Waktu (MP3, MP4, DVD) bahasa Au Lac

Sentuhan Keharuman (MP3) bahasa Au Lac

Hari Itu dan Hari Ini (MP3) bahasa Au Lac

Mimpi di Malam Hari (MP3, MP4, DVD) bahasa Au Lac

Apa Gerangan! (MP3) bahasa Au Lac

Simpanlah Selamanya (MP3) bahasa Au Lac

Lagu & Komposisi dari Maha Guru Ching Hai
(MP3, MP4, DVD) bahasa Inggris, Au Lac, China 

Lagu Cinta
Maha Guru Ching Hai menyanyikan lagu sepanjang masa dalam bahasa Inggris dan Au Lac.
(MP3, MP4, DVD) bahasa Inggris, Au Lac

Ayat-ayat Permata
(MP3, MP4, DVD)
Pertunjukan lagu dan pelantunan puisi dalam bahasa Au Lac oleh Maha Guru Ching Hai, ditulis 
oleh penyair-penyair ternama Au Lac.

Teratai Emas
(MP3, MP4, DVD) 
Lagu-lagu puitis Au Lac.
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Bagaimana Menghubungi Kami

Kaset Audio dan Video 
DVD, konser musik DVD, CDs, MP3, MP4 dan  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, Kroasia, Malaysia, 
Mandarin, Mongolia, Nepal, Norwegia, Polandia, Portugis, Prancis, Persia, Rusia, Romania, 
Sinhala, Slovenia, Spanyol, Swedia, Thailand, Turki, Yunani, Yahudi, dan Zulu. Katalog akan dikirim 
atas permintaan. Semua pertanyaan langsung akan dijawab. 

Silakan kunjungi website toko buku kami untuk mengunduh katalog dan ringkasan kami tentang 
daftar isi publikasi Guru yang terbaru: http://www.smchbooks.com/ (bahasa Inggris dan China). 
Untuk memesan publikasi Guru, silakan kunjungi http://www.theCelestialShop.com , http://www.edenrules.com
untuk pembelian online. 
Atau hubungi: 
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
Tel: (886) 2-23759688 / Fax: 886-2-23757689
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org 
Rekening kiriman uang Pos ROC No.19259438 (hanya untuk pemesanan Formosa)  
Rekening Pos: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.

Buku Contoh yang Dapat Diunduh Gratis
Kunci Pencerahan Seketika
(dalam 80 bahasa)
http://sb.godsdirectcontact.net/
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/booklet

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
(Anda diundang untuk bergabung dalam menerjemahkan buku Guru dalam bahasa-bahasa lain.)

The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd. 
smchbooks@Godsdirectcontact.org
Tel: 886-2-23759688 / Fax: 886-2-23757689
http://www.smchbooks.com

Grup Berita
lovenews@Godsdirectcontact.org
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Informasi Rohani
lovewish@Godsdirectcontact.org

S.M. Celestial Co., Ltd.
smclothes123@gmail.com; vegan999@hotmail.com
Tel: 886-3-4601391 / Fax: 886-3-4602857
http://www.smcelestial.com    http://www.sm-celestial.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
peace@SupremeMasterTV.com
Tel: 1-626-444-4385  
Fax: 1-626-444-4386 
http://www.suprememastertv.com/

Supreme Master Television MENDUNIA sejak 16 NOVEMBER 2007 
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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Ditulis sendiri oleh Maha Guru Ching Hai

Edisi bahasa Inggris tersedia di Amazon.com
http://www.amazon.com/dp/9866895149/ 

Melalui buku The Birds in My Life yang bergambar indah, Maha Guru Ching Hai 
mengundang kita untuk masuk ke dalam dunia batin para hewan. Yaitu, ketika kita 
mencintai mereka tanpa pamrih, balasannya mereka akan membuka hati mereka 
sepenuhnya kepada kita.
Sungguh buku yang bagus, mengalir dengan kasih dan keselarasan pada setiap 
halaman, Maha Guru Ching Hai membantu kita memahami bahwa hewan memiliki 
jiwa yang mulia dan indah. Sungguh buku yang mengagumkan! Hewan adalah  
sahabat baik manusia. Berharap semua orang membaca buku hebat ini.

Edisi kenang-kenangan DVD Maha Guru Ching Hai, diluncurkan bersama dengan dua 
bukunya -- The Dogs in My Life dan The Birds in My Life. 
 
Apakah Anda ingin mengetahui rahasia komunikasi batin antara Maha Guru Ching 
Hai dan anjing-anjing kesayangan serta burung-burung beo Nya? Belaian lembut, 
percakapan penuh kasih, ketulusan yang mendalam.
 
Film sepanjang 90 menit ini menggambarkan kasih sejati dan kehidupan bahagia Maha 
Guru Ching Hai bersama 10 anjing dan 23 burung beo Nya.

AMAZON.COM   
Buku Laris Kingstone.com (bhs China) !

BUKU LARIS! #1

Dipersembahkan kepada seluruh penghuni Bumi

Pesanlah buku ini dan mulailah merasakan aliran kasih dalam setiap halamannya.
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Liu Hsiang Lan, Ketua Dewan Badan Kesejahteraan Hewan dan Perlindungan 
Lingkungan, Formosa (Taiwan): Ketulusan adalah syarat yang terpenting dalam hubungan 
antar manusia. Di antara manusia dan hewan, cinta kasih dari hati ke hati sangat berperan. 
Hewan sangat bisa dipercaya dan setia kepada manusia, mereka bersedia mengabdikan seluruh 
hidupnya untuk kita.

Patricia Kortmann, Koordinator Kegiatan Seni, Pusat Kebudayaan Jerman, Formosa 
(Taiwan): Buku Guru Ching Hai adalah sebuah kesaksian yang mengilhami tentang hubungan 
kasih yang sangat spesial dan membangun baik bagi anjing maupun manusia. Saya sungguh 
berharap bahwa buku ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk membuka hati kepada 
hewan-hewan yang menakjubkan ini, memperlakukan mereka dengan hormat dan memberi 
mereka tempat serta kondisi yang baik yang sangat layak mereka terima. 

Sean McCormack, pendiri dan pimpinan Perawatan Satwa: Anjing menambah dinamika 
baru ke dalam kehidupan kita yang tak dapat diberikan oleh makhluk lain. Mereka 
mengingatkan kita bagaimana cara menikmati hal-hal sederhana dalam hidup, mensyukuri 
alam, dan hidup pada saat ini. Mereka memberi kita kesetiaan, keceriaan, kehangatan, kasih 
dan tawa; semuanya tanpa pamrih. Sebuah kehidupan bersama sahabat anjing kita adalah 
kehidupan yang paling penuh kepuasan.

Yen Yi Feng, Direktur Badan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Taipei,
Formosa (Taiwan): Guru Ching Hai berbagi kisah hidupnya bersama hewan-hewan serta 
kata-kata bijaknya tentang kualitas mulia dari para sahabat satwa kita ini. Beliau menunjukkan 
interaksi yang indah dan harmonis antara manusia dan hewan. Melalui hal ini, Beliau 
membantu menyadarkan kita bahwa hewan dan manusia memiliki kualitas yang sama, dan jiwa 
kita adalah satu. Beliau memberitahu kita bahwa hewan patut dicintai, dilindungi, dan dihargai, 
dan bahwa manusia seharusnya bisa hidup dalam damai dan berbagi dunia yang indah ini 
dengan mereka. Penuh dengan kualitas mulia dan pelajaran hidup, bukunya adalah hadiah 
terbaik bagi kita.

Tu Pai, dokter hewan terkenal, Formosa (Taiwan): Melalui cara dan kata-kata yang lucu, 
penulis buku, “Anjing-Anjing dalam Hiidupku”, membantu kita memahami interaksi, kasih 
sejati, dan komunikasi rohani antara manusia dan anjing. Tidak ada peran utama dan peran 
pembantu dalam buku ini. Semuanya setara, dan semua saling menghormati. Semuanya tidak 
saling menuntut, tetapi mereka demikian dekat dan akrab satu sama lain. 

Dokter pengobatan tradisional China, China: Saya sangat berterima kasih karena Guru 
Ching Hai berbagi cerita ajaib dan lucu mengenai Beliau dan anjing-anjingnya. “Anjing-Anjing 
dalam Hidupku” adalah hadiah berharga pemberian Tuhan kepada kita. Buku ini adalah 
teladan paling berharga dari peribahasa, “Anjing adalah teman terbaik manusia.” Buku ini 
juga memperbesar kasih saya kepada hewan, dan membuat saya sadar bahwa semua makhluk 
mempunyai Sifat Ketuhanan. Saya berharap akan lebih banyak orang yang mendapat 
kesempatan untuk membaca buku ini dan mendapat manfaatnya. 

Ku Min, Sekretaris Ketua, Komite Pendidikan dan Budaya, Legislatif Yuan, Formosa 
(Taiwan): Buku ini mengisahkan bagaimana anjing-anjing tunawisma ini diubah menjadi 
hewan-hewan cantik dan aktif di bawah pemeliharaan penuh kasih dari Maha Guru Ching Hai. 
Setiap gambar adalah kesaksian dari spiritualitas dan kasih Guru Ching Hai. Beliau telah 
membantu menciptakan kesatuan yang ajaib di antara berbagai bentuk kehidupan.
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Lin Hsu Wen Er, CEO, Planet Vegetarian, Formosa (Taiwan): Hewan 
adalah cerminan dari manusia. Di kedalaman matanya, kita bisa melihat jiwa 
kita sendiri. Jika kita mau memandang hewan, kita akan menemukan tawa, air 
mata, kasih yang murni, dan cahaya kebijaksanaan dalam diri mereka.

C. R. Lai, seniman Native Lives, Formosa (Taiwan): Melalui 
gambar-gambar yang hangat, penuh cinta, serta kata-kata penuh humor, Guru 
Ching Hai berbagi kisah kesehariannya dengan sepuluh “jiwa mulia”. Semua 
pencinta anjing dan kucing bisa memahami kasih yang memancar dari 
gambar-gambar dan kata-kata ini. Dengan tulus saya berharap semoga doa 
dalam buku ini terwujud, yaitu “⋯teman-teman hewan kita yang manis baik di 
darat, di udara, maupun di laut⋯ senantiasa dicintai, dilindungi dan dihargai, 
seperti kehidupan yang sangat kita dambakan.”

Byung Hui Lee, spesialis barang antik, Presiden Galeri Baeknyun, Korea 
Selatan: Ketika saya menatap mata anjing yang penuh kasih, saya rasa kita 
seharusnya mencintai mereka seperti sahabat-sahabat kita, mereka adalah 
makhluk yang sederajat dengan manusia.
 
Hui Youn Hong, penulis novel, Korea Selatan: Dalam beberapa gambar, 
saya merasakan bisikan kekasih; yang lainnya, saya merasakan kasih ibu 
kepada anak-anaknya, dan yang lainnya lagi, saya merasakan semangat gagah 
berani dari hewan-hewan itu, contohnya “Saya akan melindungi wanita mulia 
ini tak peduli apapun yang terjadi!” Melihat anjing-anjing itu berkomunikasi 
dengan sang pengarang, kita merasa, “Oh! Mereka memiliki jiwa.”

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

Komentar Pembaca Global Amazon.com terhadap buku 
"The Dogs in My Life"

***** "Buku terbaik yang pernah ada"
Lily P:
Anjing-Anjing dalam Hidupku karya Guru Ching Hai adalah buku yang bagus. 
Saya dan suami mengagumi kasih tanpa syarat dan pengangkatan jiwa dari 
Maha Guru Ching Hai dan anjing-anjingnya. Kisah-kisah mereka mengajari 
kita mengenai pelayanan tanpa pamrih dan tingkat kasih yang lebih agung.

***** "Buku yang harus dimiliki di era ini"
Chia Mui - Singapura:
Maha Guru Ching Hai kembali mengajar kita tentang Kasih agung melalui 
buku-buku ini. Anjing-Anjing dalam Hidupku jilid 1 dan 2 adalah dua buku 
menarik yang berisi kasih berlimpah. Anjing-anjing itu sangat mengagumkan, 
penuh kasih, peduli, setia, tahu berterima kasih, dan lucu. Kasih tanpa pamrih 
Maha Guru Ching Hai kepada anjing-anjing itu sungguh menyentuh hati saya 
dan pasti juga akan menyentuh hati Anda.

***** "Buku yang hebat"
Bapak S. Le: 
Saya mempunyai bukunya. Anjing-anjing tersebut sangat mengagumkan. 
Mereka pasti mendapat banyak perhatian dan kasih sayang. Membuat saya 
ingin memelihara juga.

***** "Luar biasa, kisah yang menghangatkan hati"
Nona Pier Marie Degraff "perias anjing" - New York, AS: 
Gambar-gambar berwarna ini mengandung cerita yang mengharukan tentang 
keindahan dari setiap anjing yang dulunya pernah menderita tapi sekarang 
hidup dengan baik bersama Guru Ching Hai. Buku ini sungguh memberi 
harapan dan belas kasih bagi semua anjing serta kehidupan.

***** "Makhluk-makhluk yang cantik dan mulia dalam buku ini"
K.L. - California, AS:
Terima kasih telah menjual buku-buku (Burung-Burung dalam Hidupku dan 
Anjing-Anjing dalam Hidupku) karya Maha Guru Ching Hai. Buku-buku itu 
akan membantu lebih banyak orang menyadari kualitas mulia dari 
makhluk-makhluk yang cantik ini dan akan menggugah orang untuk 
mengembangkan kasihnya kepada mereka dan juga kepada makhluk-makhluk 
lain di sekeliling kita. 

***** "Kilasan yang ajaib ke dalam dunia anjing" 
Gary Niklason - Pangkalan Udara Yokota, Tokyo, Jepang: 
Awalnya saya membeli buku ini untuk diri sendiri dan saya sangat 
menyukainya sehingga saya membeli satu lagi sebagai hadiah untuk 
keponakan saya yang berusia empat tahun di AS. Saya yakin ketika ibunya 
membacakan buku ini untuknya maka hatinya akan mencair. Buku ini 
menunjukkan betapa makhluk-makhluk mulia ini penuh kasih dan pengabdian. 
Saat saya membaca ceritanya saya menemukan bahwa hal itu secara ajaib 
membawa kita ke dunia satwa yang berharga ini. Jarang kita diizinkan 
mengalami kehidupan dari sudut pandang seekor hewan.

***** "Buku tentang cinta dan belas kasih"
Apisada Bulpakdi - Virginia, AS: 
Saya menyukai anjing. Pengabdian dan kasih yang diberikan Maha Guru 
Ching Hai sulit untuk digambarkan. Buku ini akan menyentuh hati dan jiwa 
Anda. Saya bukan orang yang menyukai burung tapi buku ini sangat 
menyentuh. Kualitas buku ini juga sangat bagus.

Untuk membaca tanggapan-tanggapan yang mengilhami ini dan lebih banyak 
lagi dari para pembaca Burung-Burung dalam Hidupku dan Anjing-Anjing 
dalam Hidupku karya Maha Guru Ching Hai, silakan kunjungi 
www.amazon.com.




