
Midõn lelkemre hull a Mester szeretete
Ifjúként újjászületek.
Csak okát ne kérdezd,
Az ok nem a SZERETET logikája!

Én vagyok az összes teremtmény szószólója, 
Bánatukat és fájdalmukat nyíltan hangoztatva 
Egyik életben a másik után a
Halál örökkön forgó kerekében!
Imádkozz, Könyörületes Mester!
Siess! vess véget ennek!

Áldásod hull kivétel nélkül mindenre.
A rosszra és a jóra.
A gyönyörûre és a csúnyára.
Az õszintére és a hitványra,
Ugyanúgy!
Ó Mester, sohasem tudnám
Hozzád Méltón eldalolni dicséreted.
Szeretetedet szívemben hordom,
És minden éjjel vele alszom.

Csendes Könnyek
~ Ching Hai Legfelsõbb Mester ~

·89·Aforizmák



Kiadványok

Számos angol nyelvû könyv szerezhetõ be a formosai
központból vagy a világ különbözõ pontjain található
Meditációs Társaságoktól és Központokból, köztük a

Ching Hai Mester elõadásainak anyagából készült öt kötet,
a "Kérdések és feleletek", tizenhárom fotóalbum, és egy
verseskötet. Kaphatók ezenkívül a Mester elõadásairól
készült audió- és videó kazetták, különbözõ méretû
fényképek és egy hírmagazin angol, kínai, thai, francia,
spanyol, koreai, portugál, indonéz és Au Lac nyelven.

Ez az ismertetõ könyvecske sok különbözõ nyelven ingye-
nesen beszerezhetõ. Kérjük, hogy érdeklõdj.

Valamennyi kiadványunkat minimális áron kínáljuk. A
tényleges ár a rendeltetési helytõl függõen változik. Ha
valamit szeretnél megvenni, kérjük, hogy elõször a helyi
központhoz vagy a kapcsolattartó személyhez fordulj.
Egyébként a formosai központból is rendelhetsz köz-
vetlenül. Kérésre részletes katalógusok kaphatók.

Az azonnali megvilágosodás kulcsa Ching Hai Legfelsõbb Mester·90·



Könyvek

The Key of Immediate Enlightenment (Az azonnali megvilágosodás kulcsa) 

A Mester elõadásainak gyûjteménye kapható: magyarul (1 kötet),

angolul (1-5 kötet), koreaiul (1-3 kötet), spanyolul (1-2 kötet), németül

(1-2 kötet), franciául (1. kötet), portugálul (1. kötet), kínaiul (1-6 kötet),

Au Lac nyelven (1-7 kötet), indonézül (1 kötet), thai nyelven (1-6 kötet),

japánul (1 kötet), lengyelül (1 kötet)

The Key of Immediate Enlightenment: Questions and Answers (Az azonnali

megvilágosodás kulcsa: Kérdések és feleletek)

az elõadásokon elhangzott kérdések és feleletek gyûjteménye kapható:

magyarul (1 kötet), angolul (1 kötet), kínaiul (1-2 kötet), Au Lac nyelven

(1-2 kötet)

The Key of Immediate Enlightenment: Correspondence Between the Master

and Disciples

(Az azonnali megvilágosodás kulcsa: a Mester és a tanítványok közötti leve-

lezés)

levélgyûjtemény kapható: spanyolul (1 kötet), kínaiul (1-2 kötet)

The Key of Immediate Englightenment: My Wondrous Experiences with

Master

(Az azonnali megvilágosodás kulcsa: Csodálatos élményeim a Mesterrel)

tanítványok beszámolói kapható: kínaiul (1-2 kötet)

Silent Tears (Csendes könnyek)

a Mester által szerzett verseskötet kapható: angolul, németül, és fran-

ciául, egy kiadásban; angolul, kínaiul, és au lac nyelven spanyolul, por-

tugálul, és filipin nyelven
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Photo Albums (Fotóalbumok)

a Mester életérõ1 készült fotógyûjtemények 1-13 kötetek, angol és

kínai feliratozással

THÕ VÕ TU

a Mester verseinek gyûjteménye Au Lac nyelven

Mûvészi alkotások albuma

A Mester mûvészi alkotásainak kincsestára: legyezõk, lámpák, fest-

mények, fazekas mûvek

I Have Come To Take You Home (Azért jöttem, hogy hazavigyelek)

A Mester spirituális tanításainak és beszédeinek válogatott

gyûjteménye; kapható magyarul, angolul, németül, oroszul, aulaciul,

koreaiul

Aphorisms (Aforizmák)

Összeállítás a Mester bölcs mondásaiból; kapható angolul és kínaiul

egy kiadásban, franciául és németül egy kiadásban; és spanyolul

Supreme Kitchen-International Vegetarian Cuisine (Nemzetközi kony-

hamûvészet)

Konyhai ínyencségek összeállítása.
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Audio-, és videokazetták

Ching Hai Mester szinte valamennyi nyilvános elõadását és nyilatkozatát, valamint a
beavatottak csoportjaival folytatott beszélgetéseit audió- és/vagy videoszalagra rögzítet-
ték. Az eddig magyar felirattal megjelent videokazetták:

Isten Királyságának meghódításához az út a megvilágosodáson 
keresztül vezet (The Way To Gain The Kingdom Of God is Through 
Enlightenment) 1991.február 24
A megvilágosodás a kulcsválasz mindenre (Enligtenment Is The Key 
Answer to Everything) 1993. április 10.
A megvilágosodás mindennek eszköze (Enlightenment is The Key For 
Everything) 1993. április 14.

A következõkben néhány angol nyelvû szalagot sorolunk fel:

Szám Cím

El The Tao, the Sound, the Word (A Tao, a Hang és az Ige)

E2 Let Peace Begin With Us (Kezdõdjék a béke velünk)

E3 The Best Road to the Kingdom of God (A legjobb út Isten országába)

E4 Prepare Now for the End of Our Journey (Készülj fel most utazásunk 

végére)

E5 Find a Proper Master for Your Own Enlightenment (Saját megvilá

gosodásodhoz keress hozzáértõ Mestert)

E6 Heaven is Created by Our Inner Power (A mennyországot saját belsõ 

erõnk teremti meg)

E7 The Definition of Pure Land (A Tiszta Ország meghatározása)

E8 To Be a Master is Our Natural Tendency (Természetes törekvésünk, 

hogy mesterek legyünk)

E9 Love is Powerful (A szeretet hatalmas)

E10 The Supreme Master Ching Hai Speaks with the Hari Krishnas  (Ching 

Hai Legfelsõbb Mester Hare Krisna hívõkkel folytatott beszélgetése)

E11 The Way to Gain the Kingdom of God is Through Enlightenment (Isten

Országába az út a megvilágosodáson keresztül vezet)

E12 Love is Sharing the Same Point of View (A szeretet az az azonos szem-

lélet megosztása)

E13 What is the Cause of War and Peace? (Miért van háború és béke?)

E14 Moving Toward God Realization (Isten felismerése felé haladva)

E15 The Value of Morality (Az erkölcsösség értéke)
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E16 Everything is Created by the Human Imagination (Az emberi képzelet

szül mindent)

E17 One With the Father (Egynek lenni az Atyával)

E18 Create the Permanent Heaven for Ourselves and Later Generations 

(Teremtsük meg az Örök Mennyországot magunknak és az utánunk 

jövõ nemzedékeknek)

El9 To Do, Without Doing (Cselekedni cselekvés nélkül)

E20 Leading the World into a New Era (Új korszakba vezetjük a világot)

E21 The Influence of Positive and Negative Energy (A pozitív és negatív 

energiák hatása)

E22 An Appeal for the Au Lac Refugees Longing for a Home (Könyörgés az

otthonra vágyó Au Lac menekültekért)

E23 The Mystery of the World Beyond (A túlvilág rejtélye)

E24 How to Live a Simple and Happy Life (Hogyan éljünk egyszerû és 

boldog életet)

E25 The Disaster Begins with the Mouth (A katasztrófa szavakkal kezdõdik)

E26 Surrendering to God's Will is Freedom (Átadni magunkat Isten akaratá

nak a szabadságot jelenti)

E27 The Supreme Method to Liberation (A Megszabadulás legfelsõbb mód

szere)

E28 How suffering Can Lead Us to Happiness Hogyan vezethet el a 

szenvedés a boldogsághoz)

E29 We are the Supreme Master (Mi vagyunk a Legfelsõbb Mester)

E30 The Highest Order of Friendship (A barátság legmagasabb rendje)

E31 Be Practical and Spiritual (Légy gyakorlatias és spirituális)

E32 We Must Find Our Real Self (Meg kell találnunk valódi önmagunkat)

E33 Enlightenment is the Key Answer to Everything (A megvilágosodás a 

végsõ válasz mindenre)

E34 Convincing People by Magic Power is to Interfere with Nature (Az 

emberek mágikus hatalommal való meggyõzése a természetbe való 

beavatkozás)

E35 Let God Serve Through Us (Hadd szolgáljon Isten rajtunk keresztül)

E36 Above the Intellect Az értelem fölött)

E37 Rediscover the supreme Power Within Yourself Fedezd fel újra a leg
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nagyobb erõt önmagadban)

E38 The Heavenly Melodious Teaching (A mennyei dallamos tanítás)

ES1 To Disclose One's Inner Power (Az ember belsõ hatalmának feltárása)

ES2 How a Master Collects Karma From Disciples (Hogyan gyûjti össze egy

Mester a tanítványok karmáját)

ES3 The Communication With God All of Us Can Attain (Mindannyian képe

sek vagyunk kapcsolatba kerülni Istennel)

Fl Perceive the Truth by Inner Wisdom (Ismerd meg az Igazságot belsõ 

bölcsességeddel)

F2 Reconnect With the Almighty Power to Become Whole (Egyesülj újra a 

mindenható hatalommal, hogy teljes egésszé válhass)

Bl Be Your Great Self Légy nagyszerû önmagad) 

E = angol, ES = angol és spanyol, F = angol és francia, B = angol és német

Zenei kazetták és CD-k
1 Buddhista dalok (1,2,3)

2 Szent énekek: Halleluja

3 Au Lac dalok és zene: mandolin és kínai citera (Gu zeng)

4 A szeretet dalai: au lac és angol nyelven

5 A Mester által szerzett zenék gyûjteménye (1-9): cimbalom, hárfa, zongora,

kínai citera, digitális zongora, stb.

6 A Mester által szerzett énekek: Egy különleges gyûjteményt tartalmazó videó,

amelyen a Mester eredeti, saját szerzésû spirituális énekeit adja elõ. 

Az Interneten (www) az alábbi helyeken találsz információt
a Quan Yin módszerrõl:
http://www.extra.hu/elerheto_mennyorszag (Magyarország)
http://www.approachable-heaven.org.tw/ (Formosa)
http://www.Spiritual-Discovery.org (USA)
http://www.spiritual-discovery.com (Kanada)
http://members.aol.com/ChingHai/d_hpage.htm (Németország)
http://www.telecom.at/chinghai (Ausztria)
http://www.quanyin.com/MS/ (USA-spanyolul)
http://mach.ulb.ac.be/~ifaybish/ (Belgium)
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