Ceramah Fa pada Konferensi Fa Amerika Serikat Barat
(Li Hongzhi, 21-22 Februari 1999 di Los Angeles)
Salam untuk anda sekalian! (Tepuk tangan)
Semestinya konferensi yang ingin diselenggarakan kali ini adalah suatu
konferensi bertukar pengalaman di wilayah barat, tujuannya ialah agar praktisi di
wilayah barat dapat Xiulian dengan lebih baik, mempunyai suatu lingkungan Xiulian
lebih baik yang demikian, inilah tujuan sebenarnya. Sebab konferensi ini bersifat
regional, 1 utamanya adalah menyelesaikan masalah-masalah mereka di sini, oleh
sebab itu tidak diberitahukan kepada lebih banyak orang, juga tidak menyebarkan
informasi ini ke berbagai tempat di dunia. Alasan yang lebih utama adalah saya
menginginkan anda sekalian mempunyai suatu lingkungan yang tenang, untuk
berkultivasi dengan tenteram, tidak terganggu oleh apa pun. Sekarang ini Himpunan
Dafa dan pusat bimbingan di berbagai wilayah sangat banyak, maka aktivitas menjadi
banyak. Bila saya hadir di setiap tempat, anda sekalian juga datang mengikutinya,
maka anda tidak akan mempunyai waktu untuk Xiulian, anda tidak akan mempunyai
lingkungan yang tenang untuk Xiulian, ini tidak ada manfaat bagi Xiulian anda. Oleh
sebab itu saya tidak mengharapkan lebih banyak orang bepergian ke mana-mana.
Tentu saja anda sekalian juga mengerti maksud ini, tapi justru ingin bertemu dengan
Shifu, perasaan ini saya dapat mengerti, sebenarnya setelah anda berkultivasi dengan
baik akan lebih mudah bertemu saya.
Bagaimanapun anda sekalian telah datang, kita seyogianya dengan tenang hati
mendengarkan dan melihat sejenak peningkatan dan hasil apa yang diperoleh praktisi
pesisir laut barat dalam periode Xiulian ini. Dari pembicaraan dan pengalaman mereka
dapat terlihat jarak kesenjangan diri sendiri, sehingga kita dapat lebih baik
meningkatkan diri dalam Xiulian. Anda sekalian juga perlu membuat kesimpulan
tentang diri sendiri, coba cari jarak kesenjangan, saling mendorong agar lebih maju.
Inilah tujuan dasar dari diadakannya konferensi Fa ini. Bila konferensi Fa kita ini tidak
dapat berfungsi demikian, maka tidak dapat diadakan, sama saja nol. Akan kehilangan
maknanya. Segala bentuk Xiulian Dafa, segala sesuatu yang saya lakukan, semua
adalah agar anda sekalian dapat secepatnya meningkat. Jika tidak demikian, dan tidak
dapat mencapai tujuan tersebut, saya niscaya tidak melakukan pekerjaan ini. Tentu
saja dalam bentuk Xiulian kalian sekarang ini, selain berlatih Gong, masih ada bentuk
penyebaran Fa. Ini adalah hal-hal yang saya tinggalkan sejak saya mengajarkan Fa
tahun itu sampai sekarang, ini juga sangat penting, betul-betul dapat membawa
manfaat yang sangat baik, oleh sebab itu konferensi Fa kalian di berbagai wilayah
masih harus diadakan. Tetapi saya pikir yang diadakan di berbagai wilayah selayaknya
bersifat regional. Konferensi Fa yang kecil akan lebih baik. Jika konferensi Fa yang
besar saya pikir diadakan setahun sekali atau dua kali sudah cukup, jangan diadakan
terlalu sering, jangan dijadikan formalitas belaka, harus sungguh-sungguh secara
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mantap demi meningkatkan semua orang, dapat berfungsi seperti ini baru memenuhi
syarat.
Anda sekalian tahu Fa ini, saya sudah membicarakannya sangat tinggi, dari buku
“Zhuan Falun” ini anda akan lebih mudah memahami Fa. Fa yang saya ceramahkan
selanjutnya, bila anda belum membaca buku “Zhuan Falun”, lalu secara langsung
membaca ceramah Fa di berbagai wilayah, juga dapat memahaminya, namun dia tidak
dapat membimbing anda Xiulian secara berkesinambungan. Sebab Fa adalah
sempurna dan harmonis, dia seutuhnya terhubung menjadi satu, bagaimanapun anda
membacanya dia juga dapat memberi penjelasan. Dilihat secara frontal, dilihat secara
berbalikan, dilihat dari tengah, dengan menggunakan cara apa pun, bagaimanapun
melihat Dafa ini, dia juga dapat bersambung menjadi satu. Juga dapat saling
menjelaskan, juga dapat memerankan semacam fungsi yang saling berkaitan, ini
merupakan faktor Dafa yang sempurna dan harmonis tak terhancurkan. Bila demikian,
perihal Fa yang saya ceramahkan di berbagai wilayah, sebenarnya adalah diutarakan
secara khusus untuk daerah yang berbeda dan keadaan yang berbeda. Terutama di
saat saya berada di Amerika Serikat dan di beberapa negara Eropa, saya lebih banyak
berceramah tentang struktur alam semesta, tentu saja ini juga tidak dapat dipisahkan
dengan Xiulian anda. Apa tujuan dari Xiulian anda sekalian? Setelah anda mencapai
kesempurnaan sudah tentu tidak berada dalam ruang dimensi ini, maka hal ini niscaya
berhubungan dengan ruang dimensi lain, berhubungan dengan struktur alam semesta,
oleh sebab itu saya mengutarakan hal-hal tersebut, namun khusus dalam menghadapi
praktisi dari wilayah yang berbeda, keadaan yang berbeda, saya juga mempunyai
suatu cara ceramah Fa yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda, ini adalah ciri
khas dari saya berceramah Fa.
Sebab setiap orang juga mempunyai hal-hal yang menjadi keterikatannya, setiap
orang juga merasa bahwa dirinya mempunyai suatu prinsip kebenaran yang dia pahami
sendiri di tengah masyarakat manusia biasa, dia lalu berpegang erat pada bendabenda ini dalam mempertahankan kehidupannya. Sebenarnya saya beri tahu anda
sekalian, prinsip apa pun yang anda sadari di tengah manusia biasa, itu semua salah
bila dilihat dari segenap tingkat-tingkat yang lebih tinggi dari umat manusia, karena
masyarakat manusia seutuhnya berbalikan. Oleh sebab itu agar dapat menjebol
halangan anda ini, yaitu konsep yang terbentuk oleh anda sekalian, yang secara serius
telah menghalangi anda mendapatkan Fa, maka saya lalu mengambil langkah dengan
ceramah Fa yang berbeda pada wilayah yang berbeda terhadap orang yang berbeda,
untuk menjebol halangan di dalam benak anda, yang menghalangi anda untuk
mendapatkan Fa. Banyak orang yang datang dari Tiongkok ke Amerika Serikat
mempunyai banyak prestasi, mereka adalah cendekiawan tingkat tinggi, banyak orang
yang mempunyai gelar, mereka merasa lebih jelas terhadap pemahaman ilmu
pengetahuan modern. Namun apa yang anda anggap jelas, sebenarnya itu sendiri
sudah merupakan suatu halangan. Sebab ilmu pengetahuan ini saya sudah beberapa
kali mengatakan, ia sendiri tidak ilmiah, ia hanyalah sesuatu yang dipaksakan manusia
planet kepada manusia, telah menjelujur hingga seluruh masyarakat, segala aspek
telah dijelujuri oleh benda-benda seperti ini. Dengan demikian anda berada di
antaranya, sudah tentu anda tidak dapat membedakan apa gerangan ia itu. Bila begitu
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mengapa saya memadukan ilmu pengetahuan modern dalam berceramah Fa? Sebab
ilmu pengetahuan telah mengubah tingkah laku dan konsep manusia. Perubahan
faktor-faktor kehidupan manusia, mengakibatkan tingkah laku manusia juga terjadi
perubahan, semua kebudayaan yang dimiliki manusia juga sudah mengalami
perubahan. Manusia sekarang sudah tidak mengerti lagi kebudayaan di luar ilmu
pengetahuan, termasuk kebudayaan berbagai bangsa. Dengan mempergunakan
metode ilmu pengetahuan modern membicarakan keadaan alam semesta ini, manusia
jaman sekarang baru dapat memahaminya, mengetahui sebab pokok dari materi
sesungguhnya dalam alam semesta, sebab pokok dari kehidupan, sebab pokok dari
alam semesta itu apa? Dengan begitu akan menjebol apa yang anda anggap sebagai
prinsip kebenaran yang anda dapatkan di tengah manusia biasa, dengan menjebol
benda itu akan membantu kalian mendapatkan Fa, yaitu prinsip kebenaran yang
sebenarnya. Kalian akan menemukan bahwa ia (ilmu pengetahuan modern) bukanlah
suatu prinsip kebenaran, dengan demikian kalian akan mudah memperoleh Fa. Oleh
sebab itu, ini juga merupakan salah satu ciri khas saya dalam berceramah Fa ini, yang
secara khusus ditujukan bagi orang yang berbeda, keadaan yang berbeda dan daerah
yang berbeda, dengan memadukan konsep manusia jaman sekarang yang telah
bermetamorfosa. Tentu saja banyak sekali orang di antara kita, khususnya orang yang
tingkat pengetahuannya lebih tinggi, dalam jangka panjang telah terpelihara suatu
konsep kebiasaan yang suka menyelidiki ilmu pengetahuan dan pengetahuan umum.
Seketika menyentuh hal-hal tersebut, dia lalu ingin menyelidikinya, ingin memahaminya.
Keinginannya untuk mencari ilmu yang telah dia pelihara, ditambah dengan efek jiwa
manusia yang merasa tidak puas, maka dia selalu ingin menyelidiki. Sebenarnya, alam
semesta ini dengan mempergunakan pikiran manusia, konsep manusia, standar
manusia yang ada sekarang ini maupun standar yang akan datang, anda selamanya
juga tidak akan berhasil menyelidiki apa sebenarnya alam semesta, sama sekali tidak
mungkin dapat diselidiki. Sebab pikiran manusia, bahasa manusia hanya bisa
mengungkapkan hal-hal yang berada dalam suatu lingkup tertentu. Di luar lingkup
tersebut, manusia sudah tidak ada bahasa yang dapat mengungkapkannya, bukan saja
tidak ada bahasa yang dapat mengungkapkan, dapat dikatakan anda tidak mempunyai
istilah semacam itu, istilah yang ada sekarang sudah sama sekali tidak sesuai dengan
dia, bagaimanapun anda ingin mengungkapkannya juga tidak dapat diungkapkan, ini
adalah sebabnya kadang-kadang saya berceramah Fa juga sulit untuk diutarakan.
Satu hal lagi adalah pemikiran manusia mempunyai suatu prosedur, dan prosedur
yang demikian sudah tidak cocok untuk digunakan, sehingga anda sama sekali tidak
dapat mengatakan secara jelas tentang alam semesta. Sering kali, termasuk juga saat
praktisi sedang membaca Fa, juga hanya bisa dimengerti dalam hati, namun tidak
dapat diungkapkan dengan kata-kata. Semua praktisi juga mempunyai perasaan yang
demikian, dapat memahaminya, namun tidak dapat diungkapkan dengan jelas. Yaitu
dia bukan seperti pemikiran manusia biasa juga bukanlah sesuatu yang dapat
dikatakan dengan jelas oleh bahasa manusia biasa. Namun saya masih sedapat
mungkin mengutarakannya dengan bahasa manusia, sedapat mungkin supaya anda
sekalian dapat mengerti. Pada kesempatan yang lalu ketika saya berceramah Fa
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kepada anda sekalian di Jenewa, saya sudah merasa sangat sulit, saya merasa saya
di sini juga belum mengatakannya secara jelas.
Akhir-akhir ini saya telah menerbitkan 6 buku, yaitu ceramah Fa tahun lalu di
Singapura, Jenewa, Frankfurt, Konferensi Fa Pertama Amerika Utara dan Ceramah
pada Konferensi Fa untuk Para Pembimbing di Changchun, masih ada lagi satu buku
yang pernah saya sebutkan dengan isi empat kata empat kata, disebut sajak juga
bolehlah, demikian yang satu ini, seluruhnya 6 buku. Semua sudah diterbitkan, apa
tujuan sebenarnya? Yaitu hal-hal yang saya ceramahkan di berbagai tempat hanya
cocok untuk didengar dalam situasi tersebut. Bila didengarkan pada kondisi lain, sebab
Fa juga dapat memerankan fungsinya, akan tetapi tidak mengarah pada sasaran,
orang yang mendengar Fa secara tidak sistematis dapat dengan mudah menjadi salah
pengertian. Dengan demikian untuk dapat menutupi kekurangan ini, maka saya
menyusunnya kembali, sekarang sudah dipublikasikan. Bila begitu seketika anda telah
mendapatkan bukunya, kaset video yang anda sebarkan di berbagai tempat harus
dimusnahkan. Anda sekalian tahu bahwa kaset video ini masih ada satu keistimewaan
yang paling besar, ketika anda mendengar saya sedang menjawab pertanyaan, sering
sekali apa yang dijawab tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Mengapa begitu? Itu
karena waktu kita sangat terbatas, pertanyaan yang diajukan oleh sebagian orang,
begitu saya bacakan lembaran pertanyaannya, semua orang sudah mengerti, oleh
sebab itu, saya seyogianya meminjam topik pertanyaan tersebut membicarakan
masalah lain. Jika kaset yang berisi jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan itu
dibawa ke luar untuk didengar, orang lain tidak akan memahami. Masalah ini semua
harus saya selesaikan, oleh sebab itu telah dipublikasikan beberapa buku ini. Maksud
yang saya kemukakan tadi, yaitu terhadap situasi dari wilayah yang berbeda, saya
secara khusus telah membicarakan masalah dari wilayah tersebut.
Waktu yang lalu di negeri Tiongkok, yaitu pada suatu saat sebelum saya datang
ke Amerika Serikat, saya memberi tahu mereka, bahwa saya ingin mengumpulkan para
profesor universitas dari lingkungan iptek di Beijing dan praktisi yang bergerak di
bidang riset ilmu pengetahuan, juga sebagian penanggung jawab Dafa, saya akan
mengungkapkan secara detail kepada mereka dalam bidang ilmu pengetahuan.
Akhirnya hal yang hendak dilakukan tidak dapat diwujudkan dengan sempurna, malah
telah datang banyak praktisi lain, pertanyaan yang diajukan dan isi pembicaraan yang
akan saya katakan tidak mengarah pada sasaran, sehingga sulit untuk dibicarakan.
Saya tidak melarang anda sekalian hendak mendengar Fa atau hendak bertemu saya,
namun pada wilayah yang berbeda terdapat situasi dari wilayah yang berbeda. Hari ini
saya tidak ingin berbicara banyak, sebab bagaimanapun ini adalah konferensi Fa, anda
sekalian hendak angkat bicara. Besok saya akan menjawab pertanyaan bagi anda
semua.
Karena anda sekalian telah duduk di sini, maka saya juga secara sambilan
membicarakan beberapa masalah.
Pertama-tama saya bicarakan sejenak tentang masalah penyebaran Fa. Kalian
sungguh-sungguh telah melakukan banyak usaha keras, tetapi terdapat satu masalah,
yaitu kalian menemukan bahwa pada periode akhir-akhir ini, praktisi baru yang ikut
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serta relatif lebih sedikit. Mengapa bisa timbul keadaan yang demikian? Karena pada
mulanya keseluruhan peristiwa ini telah diatur dengan sangat sistematis. Tetapi
pengaturan ini tidak mendapat pengakuan dari saya, karena pengaturan ini dibuat
dahulu oleh kekuatan lama dalam alam semesta tanpa sepengetahuan dan
persetujuan dari saya, secara ringkas hanya bisa diuraikan demikian. Dalam peristiwa
pelurusan Fa, apa yang diluruskan? Yang diluruskan ialah segala sesuatu yang lama
yang telah menyimpang dari Fa. Segala yang tidak lurus dari masa lalu telah
membentuk suatu kekuatan, telah membentuk suatu sistem benda-benda tersebut, dari
atas sampai ke bawah memerankan fungsi yang negatif. Begitulah dalam proses saya
menyebarkan Fa menginginkan lebih banyak orang mendapatkan Fa, kekuatan lama
terhadap hal ini telah membaginya menjadi tahapan-tahapan, mereka berpendapat
bahwa jumlah orang untuk peristiwa ini sudah mencukupi, maka telah dikekangnya.
Karena waktu itu ketentuan saya adalah dua ratus juta orang yang mendengar Fa,
akhirnya kekuatan jahat yang lama ini membatasi sampai seratus juta orang saja, oleh
sebab itu kita niscaya mendapat kesulitan dalam proses mendorong lebih maju lagi
penyebaran Fa. Tetapi, bukan berarti di kemudian hari manusia tidak bisa lagi
mendapatkan Fa, di kemudian hari manusia masih secara berangsur-angsur mengenali
dan mendapatkan Fa. Apa yang seharusnya kalian kerjakan maka kerjakanlah, biarpun
demikian kalian juga tidak perlu bersikeras menarik seseorang untuk mendapatkan Fa.
Xiulian itu sukarela, tidak ingin berkultivasi ya terserah, jangan karena ada intervensi
dari kekuatan lama mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri kita. Anda sanggup
membuat Fa ini dikenal oleh orang yang tidak mengenalnya, yang tidak mengetahuinya,
itu terhitung sudah berbuat sepenuh hati, demikianlah. Arti pembicaraan saya tadi yaitu
memberi tahu kalian bahwa ada suatu faktor yang hadir, menyebabkan terjadinya
keadaan ini. Tetapi anda jangan salah tangkap pembicaraan saya. Oh, seakan-akan
telah mengerti lagi sesuatu, lalu anda mengutip lagi sepotong-sepotong perkataan yang
tiada konteksnya, dengan berpegang pada konsep dan keterikatan hati sendiri untuk
diceritakannya, semua ini tidak benar, berbuatlah lebih wajar. Saya hanya memberi
tahu anda bahwa itu adalah keadaan yang demikian rupa.
Namun hari ini saya mengerjakan hal ini adalah mengintegrasikan anda dengan
Fa, mengapa Xiulian anda dapat maju begitu pesat? Di dalamnya terdapat banyak
sekali faktor, ini adalah satu sebab penting. Saya sedang mengajarkan Fa ini, pada
saat pelurusan Fa secara menyeluruh, dalam tingkat yang berbeda juga ada kehidupan
yang mendengarkan Fa, pada tingkat yang terendah ini, anda adalah orang Xiulian di
dunia yang mendengarkan Fa, oleh sebab itu anda niscaya berintegrasi dengan Dafa
ini. Meskipun di tingkat terendah yang mendengarkan Fa adalah anda, tidak berarti
anda akan selamanya berada dalam tingkat terendah ini. Anda akan mencapai
kesempurnaan, akan menuju ke taraf kondisi yang berbeda, tingkat yang berbeda,
seluruhnya menjelujur dari atas sampai ke bawah. Kelak peristiwa ini telah selesai,
maka manusia yang datang lagi untuk Xiulian, tidak ada hubungannya lagi dengan
peristiwa pelurusan Fa hari ini, ia akan memasuki Xiulian pada umumnya.
Hari ini saya mengajarkan Dafa alam semesta ini juga adalah memberikan
manusia satu kesempatan terbesar, karena menggunakan Fa yang demikian besar
untuk Xiulian, di masa lalu niscaya tidak bisa dibayangkan. Maka anda bisa
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mendapatkan Fa sekarang, dapat mendengar saya sendiri memberikan anda ceramah
Fa, bahkan berintegrasi dengan peristiwa pelurusan Fa ini, saat ini anda masih tak
terpikirkan betapa agungnya makna peristiwa ini! Ada kalanya praktisi tidak bisa gigih
maju, berarti tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri! Bagaimanapun adalah
manusia, masih punya pikiran manusia, juga tidak bisa menyadari semua ini, beginilah
jadinya. Sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kelak anda akan
mengetahui betapa mujurnya anda! (Tepuk tangan)
Satu hal lagi, kalian di dalam Xiulian semua tahu bahwa lingkungan kita ini baik
sekali, di tempat latihan kita dapat membuka pintu hati dengan leluasa mengutarakan
apa saja yang ingin diutarakan, ini tidak mungkin terjadi dalam arena apa pun dari
masyarakat manusia. Oleh sebab itu setiap praktisi akan merasakan, asal saja datang
ke tempat latihan Dafa seakan memasuki sebidang tanah suci, memasuki suatu tempat
yang paling sakral. Setiap orang bisa saling 'engkau menaruh perhatian pada saya,
saya menaruh perhatian pada engkau', keadaan ini pasti tidak dapat dicari dalam
lingkungan manusia mana pun. Mengapa dapat terjadi demikian? Itu dikarenakan
setiap pengikut Dafa sedang mengultivasi diri sendiri, bila timbul masalah atau konflik,
semua orang selalu mencari sebab dari diri sendiri, apakah perbuatan tidak baik dari
diri sendiri yang menyebabkannya. Semuanya tahu berbuat demikian, tetapi ada juga
orang-orang tertentu yang tidak bisa teguh belajar Fa masih belum sanggup berbuat
demikian. Maka berbicara tentang masalah spesifik ini, saya kiranya perlu mengatakan
sejenak, sudah tentu dalam berbagai situasi saya pernah berkali-kali mengatakan
kepada kalian, ketika timbul pertentangan semua harus mencari ke dalam, tetapi ada
sebagian orang saat mengalami pertentangan, dia masih saja tidak dapat mencari ke
dalam. Ada yang dapat menyadari, ada yang bahkan berpikir pun tidak mau, sampaisampai lupa sama sekali bahwa dirinya adalah seorang praktisi Xiulian, menurut hemat
saya kelakuan ini sangat tidak pantas. Biarpun antara anda dengan praktisi, anda di
dalam lingkungan kerja, anda di bawah keadaan apa saja dalam masyarakat manusia
biasa, antara sesama praktisi, atau antara praktisi dengan pembimbing terjadi
pertentangan, anda sama sekali tidak berpikir untuk mencari sebab pada diri sendiri.
Saya sering mengatakan kepada kalian tentang keadaan demikian, bilamana dua
orang terjadi pertentangan, masing-masing mencari penyebabnya: Saya di sini ada
masalah apa? Diri sendiri masing-masing mencari masalah apa yang ada pada diri
sendiri. Jika pihak ketiga melihat antara mereka berdua ada pertentangan, saya
katakan pihak ketiga itu juga bukanlah secara kebetulan diperlihatkan hal ini, anda pun
perlu berpikir: Mengapa saya diperlihatkan pertentangan antara mereka? Apakah saya
sendiri masih terdapat suatu kekurangan? Ini baru betul. Tetapi anda di saat
mengalami pertentangan selalu mendorongnya ke luar, mencari kelemahan dan
kekurangan orang lain, perbuatan anda ini tidak benar. Anda akan menyebabkan
pekerjaan Dafa menderita kerugian, anda akan menyebabkan Dafa menderita kerugian.
Anda tidak terpikirkan bahwa anda semua sedang menggunakan Dafa, menggunakan
pekerjaan Dafa untuk mengabaikan kekurangan anda, menutupi keterikatan anda
sendiri. Ketika anda merasakan orang lain telah berbuat tidak baik, pada waktu hati
anda merasa terusik, anda sudah harus berpikir sejenak, mengapa hati saya merasa
terusik? Apakah ia sungguh bermasalah? Atau dalam hati saya sendiri ada masalah?
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Perlu dipikirkan dengan saksama. Bila diri sendiri benar tidak ada masalah, sungguh
adalah perbuatan dia yang bermasalah, maka anda katakanlah kepada dia dengan niat
baik, dengan demikian pertentangan akan sirna, dijamin adalah demikian. Bila pihak
lain tidak bisa mengerti, itu adalah persoalan pribadinya, anda sudah mengatakan ya
sudah.
Tidak ada pertentangan tentu tidak ada peningkatan. Ada orang merasa
lingkungan ini damai tenteram, semua orang berkultivasi merasa sangat nyaman.
Sebenarnya saya beri tahu anda, itu tidak baik. Saya justru ingin membuat sejumlah
pertentangan bagi anda, tanpa pertentangan bagi anda juga tidak baik, karena di dalam
pertentangan anda baru dapat menampakkan keburukan hati anda itu supaya anda
melihatnya sendiri, juga supaya orang lain melihatnya, kemudian disingkirkan. Dari itu,
jika tidak ada pertentangan, maka tidak dapat menyingkirkan sifat hati manusia biasa
dari anda itu. Oleh sebab itu harus sungguh diperhatikan, anda dalam situasi apa saja,
terutama anda Xiulian di tengah manusia biasa, sudah pasti berada dalam
pertentangan, pasti berada dalam gangguan Xinxing, anda baru dapat meningkatkan
Xinxing. Dalam setiap ceramah Fa saya selalu membicarakan tentang masalah ini.
Pada waktu itu anda yang duduk di sini mendengarkan Fa semua merasa sudah
sangat jelas, namun begitu keluar dari sini sudah tidak benar lagi, sudah lupa.
Melalui satu tahap akhir-akhir ini, terutama satu-dua tahun ini, taraf peningkatan
para praktisi sangat besar, pengertiannya terhadap Fa makin matang, ini bagus sekali.
Setelah Dafa diajarkan, karena saya membimbing anda Xiulian dengan jalan yang
paling lurus, baik dari metode pengajaran Fa, maupun bentuk penyebarannya di dalam
masyarakat, serta segala sesuatu yang saya ajarkan pada anda untuk dilakukan,
semua adalah sebuah jalan yang paling lurus yang kita lalui. Karena kita lurus, maka
semua yang tidak lurus mungkin ada komentar terhadap kita, segala yang tidak lurus di
depan Dafa akan menampakkan diri, maka mereka pasti akan berperan negatif
terhadap Dafa, sebaliknya mengatakan yang bukan-bukan terhadap Dafa, ini sudah
pasti.
Tetapi ditinjau sebaliknya, jika tidak ada faktor negatif, Dafa ini diajarkan dengan
tenang dan mantap, saya beri tahu anda sekalian, itu niscaya adalah hal yang sama
dengan tingkat moral manusia sekarang ini, manusia saat ini tidak akan ada celaan apa
pun terhadapnya. Justru karena kita berjalan dengan sangat lurus, semua yang tidak
lurus akan tampak ke luar, dengan demikian dapat menghilangkan sesuatu yang tidak
baik pada diri anda serta meluruskan segala sesuatu yang tidak lurus dalam
masyarakat manusia biasa. Hal ihwal dalam masyarakat tentu bukanlah yang harus
anda kerjakan, sesuatu yang tidak baik jika muncul ke permukaan, manusia sendiri
sudah bisa melihatnya. Manusia masih mempunyai hati baik, masih mempunyai watak
dasar yang baik, manusia setelah melihat kekurangan dan kekhilafan, mereka sendiri
juga tahu bagaimana harus bertindak, sudah pasti akan memerankan fungsi yang
meluruskan hati manusia dalam masyarakat manusia biasa. Anda di dalam proses
Xiulian, yang utama adalah berupaya keras khusus dalam aspek bagaimana diri sendiri
dapat gigih maju, jangan tertuju pada hal-hal bagaimanakah masyarakat manusia biasa,
jangan tertuju pada keinginan anda untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat ini, anda
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tidak mempunyai tugas untuk ini, saya juga tidak menyuruh anda sekalian berbuat
demikian. Anda adalah seorang yang Xiulian, bagaimana supaya Xinxing sendiri bisa
ditingkatkan itu adalah dasar dari Xiulian.
Anda sekalian tahu sekarang ada seratus juta orang yang sedang belajar, sedang
berkultivasi Dafa. Fungsi yang diperankan oleh jumlah orang tersebut dengan
sendirinya sudah membuat masyarakat terjadi semacam perubahan yang meluruskan
hati manusia, pasti akan terjadi demikian. Tetapi ini bukanlah yang ingin saya kerjakan,
khusus dalam proses penyebarluasan Dafa tentu ada rintangannya, ada pencelaan
manusia biasa terhadap Dafa, bagaimana anda sekalian menghadapi persoalan ini?
Para praktisi tidak akan mengambil tindakan kekerasan seperti yang dilakukan oleh
manusia biasa, atau mengambil suatu tindakan manusia semisal bagaimana engkau
memperlakukan saya, saya akan melakukan hal yang sama terhadap engkau, bahkan
jauh melebihinya. Anda sekalian tidak bertindak demikian, kalian memperlakukan
semua ini dengan hati yang bajik, ini juga merupakan suatu faktor sehingga Dafa
berkembang dengan sehat. Sudah barang tentu anda sekalian dalam menghadapi
semua rintangan ini juga adalah membangun keagungan De bagi anda dan Dafa.
Anda sekalian sudah melihat, begitu banyak orang di masa mendatang akan
mencapai kesempurnaan, akan Xiulian mencapai kesempurnaan, Dewa di atas langit
akan bertanya, bagaimana anda bisa mencapai kesempurnaan? Bagaimana anda
dapat berkultivasi ke atas? Dengan Fa apa anda berkultivasi ke atas? Tentu saja kalian
semua tahu bahwa Tao kecil tidak dapat menyelamatkan manusia, cara biasa juga
tidak bisa menyelamatkan Dewa ke luar Triloka. Fa yang begitu besar dan begitu tinggi
baru dapat menyelamatkan dan menghasilkan Dewa yang begitu besar pula, baru
dapat menyelamatkan manusia dalam tingkat setinggi itu. Di masa mendatang ketika
para Dewa melihat bagaimana anda bisa mencapai ke atas, begitu dilihat memang
patut dibanggakan karena berkultivasi ke atas dengan mengikuti Dafa. Keagungan De
yang dibangun oleh Dafa itu sendiri juga sangatlah penting. Anda satu orang telah
berbuat baik, itu adalah urusan Xiulian anda pribadi; orang-orang di satu daerah telah
berbuat baik, itu adalah para praktisi di daerah anda ini yang berbuat baik, jika kita di
seluruh dunia atau seluruh tempat yang ada pengikut Dafa semua telah berbuat sangat
baik, maka itu sudah bukan lagi masalah satu daerah atau seorang individu, itu adalah
keseluruhan Dafa telah berbuat baik, adalah Dafa berada di jalan yang lurus.
Selanjutnya saya bicarakan satu hal. Tentu saja praktisi yang seperti ini di
Amerika Serikat juga ada, tetapi sedikit sekali, di daratan Tiongkok lebih banyak. Yaitu
ada sebagian yang dahulu adalah umat Buddha awam, yang sangat berminat terhadap
agama Buddha, atau sangat berminat terhadap agama lain. Mereka melalui
kemampuan Gong atau melalui pembicaraan orang lain, ada yang dapat melihat atau
menurut apa yang beredar di tengah masyarakat, juga mengetahui bahwa Dafa dapat
menyelamatkan manusia, saat ini hanya satu-satunya Dafa ini yang dapat menolong
manusia. Mereka juga telah mengetahui, dan mengerti situasi yang muncul dalam
agama, mereka juga mengetahui bahwa agama sama sekali sudah tidak dapat
menyelamatkan manusia. Karena Dewa juga tidak memedulikan lagi, kitab suci apa
pun sudah tidak memiliki kandungan makna yang tersirat di belakangnya, dengan
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demikian telah kehilangan fungsi sebenarnya untuk menyelamatkan manusia. Maka
orang-orang tersebut setelah mengerti semua ini juga telah datang belajar Dafa, tetapi
mereka secara dasar tidak melepas hal-hal semula dari mereka itu serta keterikatannya
terhadap agama. Mereka ingin memanfaatkan Dafa untuk mencapai tujuan mereka
dengan mendekap hal-hal yang semula, hati yang demikian adalah sangat tidak baik.
Tentu saja ada sebagian melakukannya dengan sengaja, yang jelas sekali berbuat
demikian, seluruhnya saya singkirkan ke luar, mutlak tidak akan memperkenankan
mereka mendapatkan benda apa pun. Karena mereka sedang memanfaatkan Dafa, hal
ini sendiri bagi manusia merupakan sesuatu yang sangat tidak baik, sebuah hati yang
sangat tidak baik. Jika dilakukan secara tidak sadar, permukaan manusianya tidak
begitu mengerti, dalam keadaan samar-samar, yang seperti ini saya sedapat mungkin
membetulkannya kembali, agar mereka jelas mengenai masalah ini. Saya hari ini
mengangkat hal tersebut untuk dibicarakan adalah supaya mereka tahu: Ini mutlak
tidak diizinkan.
Anda sekalian tahu, yang saya ajarkan adalah Fa alam semesta, setiap aliran apa
pun, setiap mazhab 2 apa pun semuanya terkandung di dalam alam semesta ini,
semuanya juga berada di dalam cakupan Fa ini. Kehidupan pada setiap tingkat juga
adalah diciptakan oleh Dafa alam semesta, setiap dunia, setiap dunia Dewa, setiap
dunia Buddha, setiap tingkat kosmos, setiap tingkat badan langit dalam maha alam
semesta semua adalah diciptakan oleh Dafa ini. Bukankah dia telah mencakup segalagalanya? Di dalam Dafa terdapat banyak orang yang dulunya adalah makhluk hidup
dari aliran Buddha, ada banyak orang yang jiwanya adalah Tao, ada banyak orang
adalah Dewa jenis orang Barat, adalah kehidupan dari dunia mereka, masih ada
banyak sekali kehidupan dari dunia Dewa yang berbeda yang kalian tidak ketahui,
datang untuk memperoleh Fa. Mengapa Dafa mampu membuat mereka kembali ke
tempat asal? Sebab sebenarnya yang memungkinkan saya mengembalikan dia ke
tempat asal dikarenakan yang saya babarkan adalah Dafa fundamental dari alam
semesta. Sedangkan Fa dari dunia mana pun semua adalah prinsip yang disadari,
yang diidentifikasi oleh seseorang dari tingkat berbeda alam semesta, semua itu tidak
dapat dibandingkan dengan Dafa.
Mengapa saya tidak memperkenankan kalian melatih benda yang lain kecuali
berkultivasi Dafa? Karena Dafa telah memadukan keadaan dari tingkat berbeda dan
keadaan dari kehidupan berbeda, adalah satu-satunya cara bagi kalian untuk dapat
benar-benar kembali ke tempat asal. Di samping tidak mengubah benda-benda asal
mula yang kalian miliki, bersamaan itu juga dapat menyelamatkan kalian pulang
kembali. Anda sekalian tahu, di antara praktisi ada banyak orang telah melihat sendiri
bahwa dirinya adalah seorang Tao, ada juga yang telah melihat bahwa dirinya
berwujud Dewa orang Barat, ada pula yang berwujud dari aliran Buddha, mereka
semua Xiulian di dalam Dafa, sedangkan saya tidak akan membuat benda apa pun dari
mereka sampai kehilangan ataupun menjadi kacau. Tak peduli mereka dahulu
berkultivasi pada aliran apa saja, saya juga dapat menyelamatkan mereka pulang, ini
adalah sebuah cara yang satu-satunya. Hanya Fa alam semesta baru mampu
2
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melakukan hal tersebut, ini adalah perbedaan terbesar antara Dafa dengan aliran
kultivasi apa pun di masa lalu maupun dengan agama.
Sesungguhnya manusia tidak tahu, banyak orang juga membicarakan perihal
kepercayaan pada Buddha, kepercayaan pada Dewa, sesungguhnya bila anda bukan
orang dari dunia Dewa itu, dia sama sekali tidak akan menyelamatkan anda. Saya
dahulu pernah mengutarakan sebuah kata, bahwa baik itu agama Kristen, maupun
agama Katolik, di dalam dunia mereka tidak ada orang Timur, ini adalah kebenaran
yang absolut, yang tidak diketahui manusia. Agama Barat menyeberang (ke Timur)
dengan mengikuti ekspedisi tentara salib, kedatangannya itu sudah tidak baik. Karena
Yesus dan Yahwe dahulu pernah mengatakan bahwa para pengikutnya tidak
diperkenankan menyebarkan agama ke Timur, yaitu jangan mengacaukan ras manusia,
mereka tidak mengerti hal-hal tersebut. Saya dahulu telah mengatakan, Yesus terdapat
banyak wujud yang agung, kalian tidak menggunakannya, malah menggunakan
wujudnya yang dipaku di atas salib sebagai lambang. Bukankah ini seolah-olah
menandakan bahwa manusia penasaran ingin Yesus selamanya dipaku di atas salib?
Sesungguhnya hal yang ingin dilakukan manusia, dan hal yang dilakukan manusia
belum tentu adalah hal yang baik. Mengapa Dewa masih memedulikan manusia?
Karena manusia masih mempunyai sebuah hati yang percaya pada Dewa, apa yang
diketahui manusia di dalam kesesatan?
Dafa mampu membuat semua kehidupan kembali ke tempat di mana dia
terbentuk, ini adalah yang mutlak dapat saya lakukan. Di dalam realitas pelurusan Fa,
biarpun kehidupan yang tingkatannya berapa tinggi juga telah berhasil dilakukan.
Dalam beberapa tahun ini di antara pengikut saya yang begitu banyak, orang yang
berhasil Xiulian jumlahnya sudah cukup banyak, yang mencapai kesempurnaan dan
mendekati kesempurnaan sudah cukup banyak. Karena keseluruhan dari pekerjaan ini
belum selesai, maka mereka semuanya dikekang. Mereka dapat mengetahui
segalanya, dapat melihat segalanya, tetapi kuasa supernormal mereka, keampuhan Fa
mereka tidak diperkenankan untuk dipergunakan, karena bumi kita ini tidak akan
sanggup menahannya. Tentu saja para praktisi juga berangsur-angsur mengerti
tentang hal ini, melalui saling berdiskusi, saling berbagi pengalaman, ada banyak hal
juga sudah makin jelas. Oleh karena itu saya bicarakan persoalan ini kepada anda
sekalian, yaitu bila anda tidak termasuk jenis manusia semacam itu, anda bukan orang
dari dunianya, dia tidak akan menerima anda.
Buddha Sakyamuni mengatakan bahwa Buddha Tathagata banyaknya seperti
jumlah butir pasir di Sungai Gangga. Ketika kehidupan dari dunia yang berbeda
berubah menjadi tidak baik, semua akan jatuh ke bawah. Jatuh ke tempat mana? Jatuh
ke pusat alam semesta, itu adalah tempat yang paling rendah. Pusat itu tepat adalah
bumi kita ini, ia memang adalah sebuah lingkungan yang spesifik. Semuanya jatuh ke
sini, dengan demikian telah jatuh ke bawah. Dikarenakan Buddha berbelas kasih, ingin
menolong kehidupan yang jatuh dari dunianya sendiri, maka dia tidak akan melepasnya.
Dengan demikian yang ingin ditolong oleh para Dewa pada dasarnya adalah manusia
dari dunia mereka sendiri, dia sama sekali tidak dapat menyentuh kehidupan dari dunia
lain. Mengapa demikian? Karena segala unsur yang membentuk kehidupan tersebut
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adalah unsur dari dunianya, jika unsur-unsur tersebut sudah dihilangkan, maka
kehidupan ini akan terurai hancur. Maka siapa pun juga tidak dapat sembarangan
mengusiknya. Dahulu orang-orang selalu percaya pada Buddha, menyembah Buddha,
menyembah suatu Dewa, sesungguhnya itu hanya merupakan semacam pikiran lurus
yang percaya pada Dewa, sedangkan Buddha itu sama sekali tidak sanggup
mengurusinya, ingin mengurusi juga tak berdaya. Tentu saja dalam kasus seperti
Sakyamuni dan Yesus, Dewa semacam ini yang turun ke bumi menyelamatkan
manusia, mereka itu termasuk suatu keadaan yang spesifik, maka masalah yang terkait
tentu sangat banyak, di sini tidak dibicarakan. Maksud dari pembicaraan tadi ialah Dafa
mampu memerankan fungsi yang demikian. Mereka yang di dalam lubuk hatinya masih
belum melepaskan benda-benda mereka yang semula, dengan saya mengutarakannya
hari ini, adalah memberi sebuah kesempatan kepada mereka, jika masih tidak dapat
melepaskan maka akan kehilangan kesempatan ini. Dafa adalah serius, Xiulian adalah
serius.
Selanjutnya saya bicarakan lagi satu hal bagi anda sekalian, yaitu sebuah
persoalan yang tidak dapat diutarakan dengan jelas oleh para praktisi di dalam Xiulian,
ialah perihal “langit.” Ilmu pengetahuan sekarang mengatakan, pesawat ruang angkasa
terbang ke luar angkasa raya, terbang ke atas banyak planet lain, namun tidak
menemukan manusia, tidak menemukan dunia Dewa, juga tidak menemukan keadaan
langit yang berbeda dari Triloka yang disebut-sebut oleh manusia. Maka manusia
modern menggunakan teori ini untuk menjatuhkan agama, menjatuhkan legenda kuno
dari masa lampau, serta menyangkal benda yang paling hakiki dari manusia.
Sesungguhnya "langit" yang dimaksud oleh Dewa sama sekali bukanlah suatu
pengertian yang sama dengan "langit" yang terlihat oleh manusia. Saya sering
mengatakan, bahwa molekul telah membentuk segala sesuatu yang ada dalam ruang
dimensi materi dari manusia ini, sedangkan materi mikroskopis adalah penyebab
terbentuknya molekul, materi bertingkat-tingkat yang lebih mikroskopis juga adalah
penyebab pokok dari terbentuknya partikel yang bertingkat-tingkat pada tingkatan yang
berbeda. Dewa berada dalam dunia yang ekstrem mikroskopis, namun itu adalah dunia
serta ruang dimensi yang ekstrem luas. Saya tiap kali membicarakan tentang dunia
mikroskopis kepada anda sekalian, bahwa ruang dimensi yang terbentuk secara
mikroskopis itu adalah tempat di mana Dewa bersemayam. Coba anda semua pikirkan,
bahwa Dewa, seperti tempo hari yang telah saya katakan, segalanya dari ruang
dimensi manusia ini, misalnya udara, materi, tanah, batu, besi baja, segala sesuatu
yang ada dalam ruang dimensi anda ini, termasuk tubuh anda, semuanya adalah
terkomposisi oleh molekul. Sedangkan molekul adalah materi yang paling kasar, paling
permukaan dan paling kotor di dalam alam semesta ini. Memang molekul inilah, dalam
pandangan mata Dewa segala molekul dianggap sebagai tanah, dianggap sebagai
tanah dalam alam semesta, ini juga hanya merupakan pemahaman pada tingkat
Tathagata. Maka dahulu dikatakan Yahwe atau Nuwa telah menciptakan manusia
dengan menggunakan tanah, itu adalah benar. Karena fisik anda semua adalah
molekul, dipandang dari mata Dewa adalah tanah, semua adalah tanah, adalah sejenis
benda yang paling kasar. Dengan demikian coba anda semua pikirkan, pesawat ruang
angkasa sekalipun terbang lebih tinggi lagi, apakah dia telah terbang ke luar dari alam
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molekul ini? Seumpama pesawat terbang melayang di angkasa, anda dari benua Asia
ke benua Amerika, anda merasa terbangnya sangat tinggi dan sangat jauh,
sesungguhnya anda hanyalah berjalan di tengah tumpukan molekul ini, hanya berjalan
di atas bumi, ini sama sekali bukanlah langit, dipandang dari mata Dewa, ini hanya
sekadar jauh dekatnya jarak pada materi yang setingkat. Sedangkan ruang dimensi
yang terkomposisi dari dunia mikroskopis, itu barulah benar-benar langit yang
dimaksud oleh Dewa. Materi yang makin halus dan makin mikroskopis, permukaan
yang dibentuknya juga makin berinti dan makin halus.
Segala materi terdapat eksistensi energi, termasuk molekul juga mempunyai
energi. Dikarenakan tubuh manusia dan segala yang ada di sekelilingnya terbentuk dari
molekul, bahkan perangkat mesin untuk memastikan keberadaan energi juga terbentuk
dari molekul, maka anda tidak dapat mendeteksi energi pada molekul. Dengan
demikian makin materi menuju mikroskopis, energinya makin besar, tingkat
radioaktifnya makin besar, makin berada pada mikroskopis akan makin besar, inilah
sebabnya mengapa energi Dewa, serta bentuk eksistensi Dewa memang sedemikian
rupa. Maka lebih jelas lagi saya katakan pada anda sekalian, manusia di dunia melihat
bulan, matahari, planet Venus, planet Mars, termasuk sistem galaksi, angkasa luar
serta badan langit yang amat jauh dan lain-lain yang anda lihat, semua itu adalah langit.
Tetapi bila anda berada di planet mars melihat bumi ini, coba anda katakan bukankah
ia juga berada di atas langit? Juga berada di atas langit. Ini adalah pemahaman untuk
membuka cara berpikir manusia biasa.
Namun bila menginginkan pemahaman yang lebih mendalam, coba anda semua
pikirkan apakah langit itu? Asalkan anda telah memasuki ruang dimensi yang
mikroskopis, itu adalah langit. Saya mengangkat sebuah contoh yang paling sederhana,
dengan menceritakan sebuah kisah. Dahulu ada seorang yang berkultivasi Tao
berjalan di jalanan sambil meneguk arak, tiba-tiba melihat satu orang, orang tersebut
tepat adalah yang ingin dicarinya, yang memenuhi syarat untuk berkultivasi Tao, maka
dia ingin menyelamatkan orang ini, ingin menerimanya sebagi murid. Dia bertanya
kepada orang itu: "Apakah anda ingin mengikuti saya berkultivasi Tao?" Tingkat
kesadaran serta dasar bawaan orang itu sangat baik, maka berkatalah ia: "Saya
memang ingin ikut." "Apakah anda berani mengikuti saya melakukan sesuatu?"
Dijawabnya: "Saya berani." "Beranikah anda mengikuti saya pergi ke mana pun?"
"Berani." "Baik, kalau begitu anda ikutilah saya!" Sambil berkata demikian ia
meletakkan botol arak dari labu yang sebesar telapak tangan di atas lantai, dibuka
tutupnya, dengan segera dia melompat masuk ke dalam botol arak. Orang itu melihat
gurunya telah melompat masuk, ia juga meniru tingkah gurunya segera melompat, juga
telah masuk ke dalam botol arak. Khalayak yang melihat keramaian, semua
membungkuk di sekeliling mulut botol, saat melihat ke dalam, wah, ternyata di
dalamnya adalah sebuah dunia yang luas, besar sekali. Botol arak yang begitu kecil,
dengan pemikiran manusia, bagaimana mungkin orang yang begitu besar dapat
melompat masuk ke dalamnya? Karena di saat anda ingin memasuki ruang dimensi
tersebut, segala kondisi dari tubuh anda harus menyesuaikan kondisi ruang dimensi
tersebut, anda baru dapat masuk. Ketika menembus sekat-sekat pada ruang dimensi,
tubuh ini niscaya memasuki kondisi tersebut. Karena makin mikroskopis partikel materi,
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bidang pada tingkatan dia itu makin luas dan makin besar. Pada tingkatan-tingkatan
partikel mikroskopis, manifestasi botol arak sudah bukan seperti bentuk yang terlihat
oleh manusia, seluruh partikel adalah saling berhubungan. Besar kecil yang terlihat
oleh manusia hanyalah semacam bentuk manifestasi pada ruang waktu yang terbentuk
oleh partikel setingkat. Dengan demikian dapat dikatakan permukaan botol ini terbentuk
dari molekul, anda melihat bentuknya memang demikian, namun pada tingkat
mikroskopis wujud botol itu sudah bukan demikian, dia telah berhubungan menjadi satu
dengan alam semesta pada taraf kondisi tersebut. Apakah anda mengerti maksud yang
saya katakan? (Tepuk tangan) Yang saya katakan adalah demikian maksudnya. Ini
adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami manusia, tidak dapat dipahami dalam
konsep pemikiran manusia.
Dengan demikian yang dikatakan naik ke langit, saya beri tahu anda sekalian, bila
anda tiba-tiba menyusup ke dalam sebuah batu, bukankah itu adalah naik ke langit?
Anda menyusup ke dalam permukaan yang terbentuk oleh materi batu, itu tidak
dibenarkan. Bila anda menyusup masuk ke dalam lingkup kondisi partikel mikroskopis
yang membentuk partikel molekul batu itu, bukankah berarti naik ke langit? Anda
sendiri telah menyusut dan masuk ke dalam lapisan mikroskopis dari tubuh anda,
bukankah anda naik ke langit? Anda menyusup ke dalam partikel mikroskopis dari
partikel permukaan pada satu tingkat ruang dimensi mana pun, yaitu masuk di tengah
partikel yang tingkatnya lebih kecil dari dia, anda niscaya sudah berada di atas langit.
Hanya saja tingkatan langitnya berbeda, taraf mikroskopisnya berbeda. Sampai pada
mikroskopis, anda melihat sesuatu telah masuk ke dalam batu, anda melihat dia telah
masuk ke dalam tubuh, telah masuk ke dalam suatu benda, sesungguhnya anda telah
memasuki alam semesta sangat luas yang berhubungan menjadi satu dengan ruang
dimensi tersebut. Dapat juga dikatakan, ini bukan merupakan cara pemikiran manusia.
Saya sering mengatakan, apa yang dikenal manusia tentang timur-selatan-barat-utara,
serta atas-bawah-luar-dalam, semua ini tidak eksis dalam alam semesta. Maka ini
bukanlah semacam konsep pemikiran dari manusia. Saya mengatakan secara
demikian anda sekalian akan mengerti: Oh, dengan menggunakan cara berpikir
manusia, sama sekali sudah merupakan hal yang lain. Ilmu pengetahuan sekarang
ekstrem dangkal, ia tidak dapat melihat juga tidak dapat mengenali langit yang
sesungguhnya, ini dikarenakan ia hanya merangkak dalam ruang materi yang ada
sekarang ini, dibatasi oleh ruang tersebut. Sedangkan ilmu pengetahuan yang
dipaksakan oleh manusia planet kepada manusia di bumi juga dibatasi di sini, karena
manusia planet juga adalah kehidupan pada ruang dimensi ini, mereka juga tidak dapat
mengenali wajah asli alam semesta.
Manusia tidak percaya pada Dewa, ini bukan sebuah masalah yang sederhana,
ini adalah manusia sedang membinasakan moralitas manusia. Manusia percaya akan
pembalasan karma yang bergilir, percaya bahwa berbuat baik akan mendapat balasan
yang baik, berbuat jahat akan mendapat ganjaran atau balasan yang buruk, manusia
berbuat suatu hal selalu ada Dewa yang mengamati, manusia tidak berani berbuat
jahat, manusia tahu bahwa berbuat baik akan mengumpulkan pahala, di kemudian hari
akan memperoleh berkah, lagi pula semua ini adalah mutlak benar. Jika manusia tidak
percaya semua ini, ilmu pengetahuan sekarang justru tidak percaya hal-hal tersebut,
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dianggapnya sebagai propaganda takhayul, ini tepat adalah mengacungkan tongkat
ilmu pengetahuan memukul pikiran lurus manusia, bukankah ini memukul hal-hal yang
paling hakiki dari manusia? Di saat moralitas, keyakinan sejati dan pikiran lurus
manusia dipukulnya hingga ludes, maka manusia akan tanpa khawatir apa pun
melakukan apa saja yang ingin dilakukan, demi mencapai tujuan, seseorang bisa jadi
tidak segan-segan menempuh segala cara apa pun. Ini adalah salah satu sebab pokok
dari bobroknya masyarakat manusia. Dalam masyarakat Barat orang-orang seolah
percaya pada Dewa, namun mereka bukan benar-benar percaya pada Dewa, yang
benar-benar mereka percayai adalah ilmu pengetahuan. Dewa juga tidak seperti yang
mereka bayangkan sedemikian rupa, seolah-olah adalah kehidupan yang membawa
perasaan manusia. Saya tadi telah meluruskan sebuah pengertian yang krusial bagi
anda sekalian; yaitu pemahaman terhadap langit, langit yang dimaksud oleh Dewa dan
manusia bukanlah suatu hal yang sama.
Banyak orang di dalam Xiulian-nya kadang-kadang melihat dirinya seolah telah
masuk ke dalam tubuh sendiri, di dalam tubuhnya terlihat seperti angkasa yang luas,
dirinya bergerak di tengah angkasa, berjalan di badan langit. Pintu itu dibuka selapis
demi selapis, dirinya sedang menerjang ke depan, bila dilihat lebih saksama, dilihat
dengan pikiran yang lebih diperluas selangkah, oh, ternyata titik meridian dalam tubuh
sendiri sedang terbuka. Coba anda semua pikirkan, di saat kita Xiulian, adalah
mengubah tubuh anda dari tingkat mikroskopis. Tingkat paling mikroskopis itu apa?
Tubuh anda yang lain itu bukankah berada di atas langit, di dalam taraf kondisi tersebut?
Hanya saja manusia telah jatuh ke tengah manusia biasa, dengan mengikuti semua
yang ada, anda seutuhnya telah jatuh ke tengah manusia biasa, bahkan bagian yang
paling mikroskopis itu juga telah jatuh ke tengah manusia biasa. Tetapi jika anda
berkultivasi kembali ke semula, semua ini akan diperbaiki bagi anda, maka timbullah
kondisi semacam itu. Di dalam sejarah ada banyak orang Xiulian telah melihat
pemandangan semacam ini, tetapi dia tidak dapat mengatakannya. Kadang kala orang
dalam komunitas agama Buddha mengatakan bahwa Buddha berada di dalam hati;
aliran Tao mengatakan tubuh manusia adalah alam semesta kecil, dan sebagainya,
yaitu mereka juga telah melihat pemandangan semacam ini.
Di saat saya membicarakan tentang ilmu pengetahuan, saya katakan ilmu
pengetahuan juga sedang memerankan fungsi yang tidak baik, dia tidak saja
mencemari lingkungan manusia, merusak jaringan tubuh manusia, pada akhirnya
manusia planet masih ingin menggantikan manusia. Benda-benda dari dia itu sudah
menjelujur ke dalam segala lingkup masyarakat manusia, manusia juga sudah tidak
dapat melepaskan diri dari ilmu pengetahuan, segala sesuatu diciptakan olehnya.
Dengan demikian kita sebagai pengikut Dafa yang berprofesi apa pun, anda lakukan
saja pekerjaan, lakukan dengan baik pekerjaan anda, itu sudah cukup. Perihal
segalanya ini, tidak usah dipedulikan. Saya tidak bermaksud menentang ilmu
pengetahuan ini, juga tidak menyuruh anda sekalian bagaimana menyingkirkannya,
bukan demikian maksud saya, saya adalah memberi tahu kalian apa sebenarnya ilmu
pengetahuan itu. Pengenalan ilmu pengetahuan terhadap banyak hal adalah sangat
dangkal, sekalipun pengenalannya terhadap hal-hal yang ada pada ruang dimensi
sekarang ini, juga masih kurang, karena dia tidak dapat mengenali keberadaan Dewa,
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maka dia telah membatasi perkembangannya sendiri. Misalnya ilmuwan masa kini
semua mengatakan bahwa polusi yang disebabkan industri manusia sangat parah,
mereka menyinggung freon yang terdapat dalam bahan pendingin serta beberapa
unsur lainnya, yang dapat menyebabkan lapisan ozon pada atmosfir bumi mengalami
perusakan, dikatakan di Kutub Selatan muncul perusakan lapisan ozon, muncul sebuah
lubang. Sesungguhnya, mereka tidak dapat mengenali peran Dewa, maka mereka
mengatakan lapisan ozon mengalami perusakan sehingga timbul sebuah lubang
kebocoran. Memang benar polusi yang ditimbulkan oleh industri modern, membuat
udara manusia telah tercemar hingga tidak layak lagi.
Akan tetapi, pada tingkat mikroskopis, dalam alam semesta yang mahabesar
terdapat jumlah yang tak terhitung dari sesuatu yang berbentuk maupun tak berbentuk,
semua itu adalah Dewa, mereka berada dalam mikroskopis yang tak terlihat oleh
manusia. Udara terbentuk oleh partikel molekul, sedangkan partikel molekul terbentuk
oleh partikel yang lebih mikroskopis, sekalipun di dalam udara ini, bertingkat-tingkat
yang tak terhitung terus menurun ke mikroskopis, entah ada berapa banyak tingkatnya,
semua itu adalah Dewa. Mereka melihat lingkungan manusia telah berubah menjadi
sedemikian rupa, maka dibukalah sebuah jendela, dibuka selapis pintu, untuk melepas
ke luar gas buangan yang ada dalam bumi, Dewa-lah yang melakukan demikian,
dengan sengaja dibukanya, kemudian dirapatkan lagi. Jika Dewa tidak melindungi
manusia, manusia tentu tidak dapat bertahan hidup. Manusia bukan saja tidak percaya
pada Dewa, malah berani bersikap tidak hormat terhadap Dewa. Marilah kita angkat
sebuah contoh yang paling sederhana, anda semua tahu tempat yang menimbulkan
polusi industri paling berat adalah tempat di mana terdapat paling banyak orang, yaitu
kota besar. Mengapa di atas langitnya tidak muncul sebuah lubang lapisan ozon?
Karena Dewa merasa pembukaan lubang di daerah Kutub Selatan akan lebih aman
bagi umat manusia. Seharusnya tempat di mana timbul banyak gas limbah, di atas
langit harus dibukakan sebuah lubang, mengapa tidak demikian? Karena hal ini sama
sekali bukan seperti yang dibayangkan manusia begitu keadaannya. Di daratan tinggi
Qingzhang Tiongkok juga terdapat lubang lapisan ozon, sama juga di daerah yang
penduduknya jarang, muncullah sebuah lubang besar. Tidak hanya sebatas lapisan
ozon yang dapat kita lihat, karena di dalam materi mengandung banyak sekali unsur
materi yang mikroskopis, semua itu harus disisihkan sebuah jalan agar dia dapat
dilepas ke luar. Tentu saja ini adalah Dewa yang melakukannya demi manusia.
Masih ada masalah pencemaran yang lebih parah pada manusia, anda semua
tahu bahwa air tawar di atas dunia sekarang ini, hampir tidak ada yang murni lagi. Baik
itu air di bawah tanah atau di atas tanah, bagaimanapun manusia berusaha agar air
tersebut disaring dan dimurnikan, juga tidak dapat mencapai tingkat kemurnian yang
benar-benar dari air itu. Lagi pula manusia di dalam penggunaan air yang berulangulang, membuat air makin tercemar, karena air yang digunakan manusia bersirkulasi,
air tawar adalah materi yang bersirkulasi. Air tawar tidak akan bercampur menjadi satu
dengan air laut, karena mereka bukanlah sejenis materi yang sama. Materi apa pun,
benda apa pun, semuanya terdapat eksistensi jiwa. Anda lihat permukaannya adalah
air, tetapi di sana dia memiliki jiwa. Ketika tanah, air, udara dan lainnya mengalami
pencemaran yang makin lama makin parah, bahayanya bagi manusia juga makin besar.
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Perkembangan masyarakat manusia sekarang ini merupakan pengulangan dari
perkembangan masyarakat manusia pada kali sebelumnya. Yang kali sebelumnya
dilakukan sebagai percobaan untuk kali ini. Jika terus berkembang seperti ini, manusia
semua akan mengalami cacat bentuk. Berhubung gas limbah dan air limbah dari
industri, menyebabkan manusia mengalami cacat bentuk, wajahnya sangat buruk dan
garang, bukan seperti manusia juga bukan seperti hantu, jika berkembang terus akan
menjadi demikian, di samping itu masih ada perbuatan dosa pada manusia yang
disebabkan oleh faktor-faktor kebobrokan moralitas.
Berbicara sampai di sini, saya secara sambilan mengetengahkan lagi sebuah
masalah. Anda semua sudah tahu bahwa ilmu pengetahuan ini adalah dihantarkan
oleh manusia planet kepada umat manusia. Di saat awal revolusi industri di negara
Barat, dia seyogianya sudah masuk. Dia bermula dari matematika dan kimia, dari
pengetahuan dangkal yang sederhana pada masa paling awal, terus menjelujur hingga
perangkat mesin yang modern, terakhir berkembang sampai komputer di masa kini.
Berkembang lagi lebih lanjut, tujuan terakhirnya adalah ingin menggantikan manusia.
Bagaimana cara menggantinya? Saya telah katakan, dalam tubuh manusia sekarang
ini, hampir setiap orang telah mempunyai satu lapis tubuh yang dibuat oleh manusia
planet. Mengapa begini? Karena ilmu pengetahuan yang dia indoktrinasikan kepada
anda telah membentuk sebuah pemikiran yang bermetamorfosa di dalam pikiran anda.
Dalam peradaban manusia periode mana pun juga tidak ada manusia semacam ini.
Setelah mempunyai pemikiran yang begini berarti telah mempunyai tubuh seperti ini.
Anda semua tahu, setiap sel dalam tubuh anda adalah anda sendiri, otak anda
berhubungan dengan otak yang ada dalam setiap sel, dengan demikian pemikiran
dalam sel tubuh anda yang tak terhitung itu, semuanya adalah pikiran dari manusia
yang bermetamorfosa, sekujur tubuh sudah menjadi demikian. Ini adalah satu sebab
yang masih termasuk di antaranya perihal mengapa Dewa tidak lagi memandang
manusia sebagai manusia, manusia sudah bukan manusia lagi, untuk apa Dewa masih
menyelamatkannya?
Anda semua tahu seseorang setelah meninggal, dia tidak akan benar-benar mati.
Batok luar dari partikel molekul yang berlapisan paling besar memang telah rontok,
sedangkan bagian tubuh yang terbentuk dari partikel mikroskopis di bawah molekul itu
belumlah meninggal, dia telah pergi meninggalkan jasad, sama seperti menanggalkan
sebuah pakaian, dia tidak benar-benar mati. Tetapi orang yang berada dalam ruang
dimensi ini memang telah sirna, karena tubuhnya akan dikremasi, atau dikubur dalam
tanah, tubuh tersebut tentu akan busuk dan tercerai-berai. Dalam ruang dimensi ini dia
telah tiada, yaitu partikel pada lapisan ini telah sirna. Maka kebudayaan planet luar
yang tadi saya sebutkan, dia memang menggunakan pikiran manusia itu sendiri secara
tidak terasa sedang menciptakan satu lapis tubuh yang mereka inginkan. Lalu pada
akhirnya bagaimana menggantikan manusia? Anda semua tahu, mereka masih harus
memiliki sebuah cara untuk menggantikan batok luar yang merupakan paling
permukaan dari manusia ini, yaitu cara "kloning" yang sekarang ingin digunakan oleh
manusia. Dewa memedulikan manusia, jika Dewa tidak memedulikan manusia lagi,
maka tidak akan melimpahkan unsur-unsur kehidupan bagi manusia.
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Dapat dikatakan anda sebagai manusia yang hidup di dunia, bukan dikarenakan
anda telah memiliki tubuh fisik ini, bukan karena ibu anda melahirkan tubuh fisik anda
ini, maka anda dapat hidup, adalah karena anda memiliki Yuanshen anda, serta jiwajiwa anda lainnya yang eksis seutuhnya, anda baru dapat menjadi hidup. Jika demikian
mengapa seseorang setelah meninggal diletakkan di sini, sekalipun masih tubuh yang
itu juga namun dia tidak dapat hidup? Justru karena semua Yuanshen-nya telah pergi
meninggalkannya. Dengan kata lain seseorang dilahirkan jika tidak diberikan jiwa
kepadanya, tidak memperkenankan dia bereinkarnasi, setelah dilahirkan dia sama juga
adalah mati. Lalu bagaimana? Manusia planet niscaya akan masuk, ini adalah cara
terakhir dari mereka untuk menggantikan manusia, ini adalah manusia kloning.
Manusia sendiri sedang diperalat oleh manusia planet untuk memusnahkan dirinya
sendiri, namun dia sendiri tidak mengetahui, masih saja membela ilmu pengetahuan
untuk memusnahkan manusia. Kelak muncul manusia kloning, setelah muncul dalam
jumlah besar, semuanya adalah manusia planet reinkarnasi pada tubuh manusia, di
kemudian hari manusia juga akan sirna. Tentu saja, saya hari ini telah
mengutarakannya, berarti masalah tersebut juga sedang dalam penyelesaian, bahkan
ada banyak hal sudah diselesaikan, saya hari ini mengutarakan, adalah untuk memberi
tahu keadaan sesungguhnya dari perkembangan umat manusia sampai dewasa ini.
Terbentuknya planet bumi ini juga bukan seperti apa yang dibayangkan kita
sebagai manusia, dengan teori peledakan besar yang telah membentuk planet ini,
sama sekali bukanlah hal yang demikian. Lalu bagaimana terbentuknya? Sekarang
pemahaman ilmu pengetahuan terhadap dasar materi, dasar kehidupan serta alam
semesta, semuanya salah. Dewa-lah yang telah menciptakan planet bumi ini.
Bagaimana menciptakannya? Anda semua tahu, planet bumi ini telah berulang banyak
kali. Di dalam berbagai agama juga telah dibicarakan mengenai masalah bencana, jika
terjadi bencana di atas planet bumi ini sendiri, manusia di atas bumi ini sudah tidak baik
maka dimusnahkan, dimusnahkan di atas bumi ini, ini adalah bencana besar. Masih
ada bencana yang lebih besar daripada itu, yaitu seluruh planet bumi ini tidak
dikehendaki lagi. Karena manusia selama reinkarnasi dalam enam jalur samsara, akan
membawa karma dalam perjalanannya, perbuatan buruk yang dilakukan makin banyak
karmanya pun makin besar, dia reinkarnasi menjadi tumbuhan, tumbuhan tersebut juga
diselubungi oleh karma. Mata manusia tidak dapat melihatnya, karena karma berada
dalam ruang dimensi yang lebih rendah dari tingkatan molekul yang paling besar.
Dengan demikian manusia reinkarnasi menjadi tumbuhan, materi, hewan, dalam
reinkarnasi yang berulang-ulang bahkan dapat menjadi tanah dan batu, membawa
karma ke mana-mana. Dengan demikian planet bumi ini apa jadinya? Kelihatannya
persis adalah sebuah bola karma. Yang saya katakan apel busuk itu maksudnya
adalah seperti alasan di atas. Sebuah benda busuk yang demikian rupa, untuk apa
dikehendaki dalam alam semesta yang suci? Singkirkan saja! Maka mungkin benarbenar akan disingkirkan.
Yang dimaksud Buddha berbelas kasih kepada manusia ialah Buddha yang dekat
dengan planet bumi, dia menaruh belas kasih. Bagi Dewa pada tingkat ekstrem tinggi:
Apa itu belas kasih? Dia menemukan belas kasih juga adalah keterikatan. Lalu apakah
dia berbelas kasih? Dia juga berbelas kasih. Tetapi taraf kondisi serta pengertian dari
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belas kasihnya sudah berbeda, sama seperti yang saya katakan, cara berpikirnya juga
sudah tidak sama. Belas kasihnya berlaku bagi makhluk hidup yang paling dekat
dengan dia, dia memandang Dewa yang sangat rendah sama juga seperti manusia
biasa. Sedangkan manusia diperhitungkan sebagai apa? Lebih tak berarti daripada
mikroorganisme maupun kuman. Orang saat berjalan menginjak mati kuman, siapa
yang akan menganggapnya sebagai pembunuhan? Bukankah demikian? Sesuatu yang
sudah tidak baik, seperti setumpuk kotoran, seperti sebuah bola tinja, lalu dibuangnya.
Mana ada pengertian apakah itu belas kasih atau tidak? Sama sekali tidak ada.
Manusia sendiri merasa dirinya luar biasa, dalam pandangan Dewa yang lebih tinggi
bukanlah apa-apa. Dalam alam semesta yang mahabesar ini, perbedaan pemahaman
terhadap cara eksistensi kehidupan pada taraf kondisi yang berbeda sudah terlampau
besar. Di saat saya telah mengutarakan kepada kalian tentang taraf kondisi yang
begitu besar dan begitu tinggi, kalian coba pikirkan kembali, tingkatan alam semesta
yang sedemikian besar juga masih merupakan sebutir debu dalam badan langit yang
mahabesar, dengan demikian planet bumi terhitung sebagai apa? Manusia terhitung
sebagai apa? Bukankah begini? Justru manusialah yang memandang dirinya luar biasa,
merasa sangat mulia. Planet bumi ini memang mengalami banyak kali pembaruan,
beginilah keadaannya.
Dalam sejarah alam semesta yang mahabesar, planet bumi ini telah banyak kali
diganti. Namun bagaimana cara menggantinya? Karena paling permukaan dari planet
bumi terbentuk oleh materi tingkatan ini, yaitu terbentuk oleh materi yang terkomposisi
dari molekul pada ruang dimensi ini, maka dia niscaya diciptakan oleh materi dari ruang
dimensi ini. Badan langit yang berbeda pada ruang dimensi ini dalam alam semesta
semuanya juga mengalami pembaruan, semuanya juga mengalami keadaan
penggantian yang lama dengan yang baru. Debu maupun ampas sisaan dari badan
langit tertentu setelah tercerai-berai, Dewa yang mahabesar dalam alam semesta akan
mengumpulkan sisa benda tersebut dan dipilah-pilah menurut jenisnya, untuk
kemudian menciptakan planet bumi yang baru. Oleh sebab itu ilmuwan masa kini
dalam melakukan penelitian sejarah dan penelitian geografi, menyatakan suatu materi
telah berada di atas bumi selama sekian waktu, planet bumi mempunyai sejarah sekian
lama, dengan cara demikian sama sekali tidak dapat ditelusuri. Karena ada sebagian
materi sebelum terciptanya planet bumi, dia sudah merupakan sebuah batu yang
sangat besar, adalah sebuah benda langit yang sangat besar, kemudian dibawa ke sini,
sebelum terciptanya planet bumi, dia sudah eksis, maka anda sama sekali tidak akan
berhasil meneliti sudah berapa lama sejarah planet bumi ini. Ada banyak hal bila
diutarakan, kedengarannya sama seperti cerita dongeng. Saya sedang berceramah Fa
kepada orang-orang Xiulian saya, anda sekalian dapat menerimanya. Karena Fa bukan
untuk diutarakan kepada manusia biasa, bukan untuk diutarakan kepada masyarakat
manusia biasa.
Tadi sewaktu membicarakan air, saya ada menyinggung perihal laut,
sesungguhnya laut itu apa? Pengertian tentang laut dan air sama sekali bukanlah hal
yang sama. Hanya air tawar barulah terhitung air, sedangkan air laut manusia
menyebutnya sebagai air, sesungguhnya dia adalah sejenis materi yang lain. Air
adalah unsur untuk menciptakan kehidupan. Anda semua tahu, planet bumi di tengah
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alam semesta, dilihat pada suatu tingkat yang sangat kecil ia seperti sebutir debu.
Dengan demikian Dewa yang mahabesar, volume tubuhnya adalah sangat besar. Jika
dia menjatuhkan setetes air mata maka akan menenggelamkan planet bumi.
Sesungguhnya air laut itu adalah setetes air mata Dewa. Saya berkata demikian,
kedengarannya seperti cerita dongeng. Cobalah kalian lakukan tes laboratorium
terhadap air laut itu dengan air mata manusia, apakah komposisinya sama? Dia adalah
persis sama. Jika air mata anda dapat diperbesar sampai sebesar volume air laut, coba
anda lihatlah terdapat makhluk apa di dalamnya? Jangan-jangan juga ada seekor ikan
paus di dalamnya. Kedengarannya seperti lelucon saja, sesungguhnya adalah benarbenar demikian. Segala materi di atas bumi serta asal usul manusia, semua itu dapat
saya utarakan dengan jelas, karena tidak berkaitan dengan Xiulian kalian, maka saya
tidak ingin mengutarakannya. Sebenarnya segala benda di atas bumi juga mempunyai
asal usulnya.
Apakah anda sekalian tahu tanah yang menutupi permukaan bumi ini apa?
Sesungguhnya ia adalah kotoran dari kehidupan yang setingkat lebih tinggi dari ruang
dimensi manusia biasa. Oleh sebab itu bukankah dahulu Dewa pernah mengatakan,
bahwa manusia berada dalam dunia yang kotor, beginilah maksudnya. Karena materi
yang dimiliki kehidupan tingkat tinggi adalah bersih murni, maka kotorannya bagi
manusia boleh dikatakan bersih. Benda yang lebih rendah dari manusia, manusia baru
merasanya kotor, karena dia adalah benda yang lebih tinggi dari manusia maka
manusia akan merasa dia itu bersih. Namun yang lebih tinggi dari ruang dimensi
manusia niscaya tidak ada gizi, karena sesuatu yang tidak kotor tentu tidak ada gizinya,
maka menanam sesuatu dengan menggunakan tanah biasa tidak mudah tumbuh.
Tanah humus terdapat tumbuhan yang membusuk tercampur di dalamnya, maka dapat
menumbuhkan tanaman. Tumbuhan yang membusuk membuat tanah biasa berubah
menjadi tanah humus, telah mengandung gizi, telah mengandung bahan organik di
dalamnya, manusia memanfaatkannya untuk bercocok tanam. Benda yang lebih tinggi
dari manusia, bagi tumbuh-tumbuhan dapat dikatakan tidak bervitamin.
Sesungguhnya ada banyak jenis batu merupakan kejadian yang sama dengan
tanah. Dibicarakan secara umum, di saat penciptaan planet bumi, yang tertekan sangat
padat itu adalah batu, yang longgar adalah tanah. Tetapi tidak seluruhnya begini.
Tanah merah dan batu merah itu sesungguhnya adalah darah dari kehidupan raksasa.
Di antara kita yang hadir di sini ada tidak sedikit orang yang menekuni bidang fisika dan
kimia, jika anda tidak percaya cobalah anda lakukan tes laboratorium, anda menelitinya,
komposisi yang terkandung di dalamnya dijamin sama seperti darah, hanya saja dia
adalah darah yang telah membeku dalam jangka panjang. Di dalam tanah merah
mengandung banyak zat besi, darah manusia juga sama demikian. Dari itu saya beri
tahu anda sekalian, dalam alam semesta darah yang berwarna merah pada umumnya
adalah darah dari kehidupan yang positif. Darah iblis berwarna putih, maka karang
kapur sesungguhnya adalah darah iblis, tentu saja dia adalah benda mati, sudah tidak
dapat memerankan fungsinya dalam ruang dimensi ini, telah dihancurkan dan
dimusnahkan menjadi batu, pasir, tanah dan sejenisnya, maka dia sudah tidak memiliki
sifat keiblisan. Dengan demikian manusia menggunakannya untuk mengapur tembok,
membuat bahan pewarna, itu tidak menjadi masalah.
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Ilmuwan masa kini telah mengetahui bahwa batu bara adalah tercipta dari
tumbuhan yang raksasa, ini adalah yang dapat diketahui oleh ilmu pengetahuan masa
kini. Namun mana ada begitu banyak tumbuhan untuk dijadikan demikian banyak batu
bara, hal itu adalah yang mereka tidak ketahui. Sekarang para ilmuwan tahu bahwa
minyak bumi terbentuk dari sisa peninggalan tubuh makhluk hidup, ini yang mereka
ketahui. Namun mana ada begitu banyak sisa peninggalan untuk dijadikan demikian
banyak minyak bumi? Hal ini mereka tidak tahu, dan tidak habis berpikir. Oleh sebab itu
sekarang ada orang ingin menumbangkan teori ini, dengan mengatakan mengapa ada
begitu banyak sisa peninggalan hewan? Mana ada begitu banyak makhluk hidup?
Minyak bumi ini memang betul-betul sangat banyak. Sesungguhnya, alam semesta
mahabesar di dalam kurun waktu yang amat panjang, kehidupan muncul satu kurun
waktu demi satu kurun waktu. Lagi pula di saat menciptakan planet bumi ini, memang
dengan sengaja dimasukkan benda-benda semacam ini ke dalam planet bumi yang
baru, di kemudian hari berfungsi sebagai sumber energi. Oleh sebab itu dia niscaya
ada begitu banyak, dia bukan berasal dari kehidupan pada satu kurun waktu. Begitu
pula kehidupan di atas bumi juga adalah satu kurun waktu demi satu kurun waktu,
bukan dari satu periode masa. Ilmu pengetahuan masa kini di dalam penelitian
mengenai hal ini tidak terlepas dari sejarah yang ada sekarang, sedangkan pengenalan
ilmu pengetahuan terhadap sejarah yang ada sekarang terdapat banyak pula
kesalahan. Dia menanggapi seandainya manusia sejak zaman batu hingga masa kini
telah membuat mati seluruh hewan, juga tidak ada begitu banyak minyak bumi?! Masih
ada lagi batu bara dan tumbuhan yang begitu banyak, oleh sebab itu dia bukan dari
satu kurun waktu, bukan dari kehidupan pada satu periode masa. Tentu saja masih ada
banyak hal, bila dibicarakan sudah terlampau banyak.
Di samping itu masih ada berlian, emas, perak dan benda-benda lainnya.
Memang masih terdapat sejumlah unsur logam yang merupakan faktor yang mesti
tersedia dalam pembentukan berbagai tingkatan berbeda dari alam semesta, mereka
itu masih ada perbedaan dengan komponen pembentukan planet bumi yang saya
katakan. Tetapi emas dan perak itu bukanlah unsur logam dalam alam semesta.
Perihal emas, anda semua tahu tubuh Buddha itu adalah emas, siapa pun Dewa yang
telah mencapai taraf tingkatan Tathagata, tubuhnya seutuhnya adalah emas. Dengan
kata lain, emas itu adalah sisa peninggalan dari tubuh kehidupan positif yang raksasa.
Di tengah pencerai-beraian sebuah alam semesta yang sangat luas, segalanya akan
hancur dalam sekejap. Saya juga pernah mengatakan bahwa emas mempunyai
tingkatannya yang berbeda, besar kecil partikelnya tidak sama. Saya dulu pernah
mengatakan hal ini. Sedangkan perak, itu adalah sisa peninggalan dari tubuh
kehidupan yang tingkatannya lebih rendah dari tingkatan Buddha, yaitu Bodhisattva.
Banyak orang tahu berlian memiliki semacam kemampuan, benda yang bersifat
jahat sangat takut pada berlian, yaitu benda yang bersifat negatif yang memiliki sedikit
sekali energi takut pada berlian, karena berlian akan menyedot energinya. Maka ada
orang mengatakan: Berlian bisa menangkal guna-guna. Perihal menangkal guna-guna
belum tentu, tetapi berlian adalah energi yang telah dihancurkan, berupa benda yang
seperti "Gong.” Tentu saja dia telah mati sudah tidak berfungsi lagi. Namun
bagaimanapun dia adalah benda seperti itu, maka dia memiliki kekuatan.
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Hal-hal yang saya utarakan jangan sampai menimbulkan keterikatan apa pun
bagi kalian, setelah pulang ke rumah lalu pergi membeli berlian. Yang saya katakan
adalah Fa, benda apa pun dalam ruang dimensi ini tidak dapat dibawa pergi, di
samping itu bagi orang Xiulian semuanya tidak berguna. Mengapa telah dihancurkan?
Persis seperti yang saya katakan, walaupun dia adalah emas, namun sudah bukan
emas murni lagi, maka barulah dihancurkan. Mengapa Gong ini sampai dihancurkan?
Karena dia sudah tidak murni lagi. Secara permukaan anda melihat dia masih sangat
murni, tetapi bila diamati pada tingkat mikroskopis, pada tingkat ekstrem mikroskopis,
dia sudah tidak murni lagi. Saya hari ini tidak berbicara lebih banyak lagi, selanjutnya
kita dengarkan pembicaraan para praktisi.
Besok anda sekalian boleh menyerahkan lembaran pertanyaan, kemudian saya
akan menjawab pertanyaan bagi kalian. Akan tetapi, praktisi yang baru mulai belajar
sebaiknya jangan menyerahkan lembaran pertanyaan, karena waktu sangat berharga,
jika setiap orang dari begitu banyak orang mengajukan pertanyaan, maka tidak keburu
dijawab. Banyak orang yang hadir di antara kita adalah orang yang telah mencapai
tingkat tertentu dalam Xiulian, maka pertanyaan yang mereka ajukan adalah sangat
penting bagi peningkatan Xiulian mereka, ini adalah tujuan dari konferensi Fa kita kali
ini. Sedangkan pertanyaan yang diajukan oleh praktisi yang baru mulai belajar tidak
perlu ditanyakan kepada saya, anda tanyakan pada praktisi lama, pada orang di
samping anda, mereka akan menjawabnya bagi anda, oleh sebab itu anda tidak perlu
menyita waktu saat sekarang, ini adalah satu masalah. Selain itu, hal-hal yang tidak
berhubungan dengan Xiulian, sedapat mungkin sedikit saja anda ajukan, maupun
pertanyaan-pertanyaan yang bersifat penyelidikan terhadap pengetahuan dan lain-lain.
Apa yang saya utarakan kepada anda tadi jangan dikira untuk memperkaya suatu
pengetahuan anda, melainkan dia berhubungan dengan Xiulian kalian. Baiklah, saya
bicara cukup sekian. (Tepuk tangan) Selanjutnya anda sekalian duduklah dengan
tenang untuk mendengarkan pembicaraan para praktisi. Saya juga tidak meninggalkan
tempat, saya juga mendengarnya, tetapi anda jangan mencari saya, anda tidak akan
dapat menemukan saya. (Tepuk tangan)

Salam untuk anda sekalian, kemarin saat konferensi itu dimulai, saya telah
bertemu dengan anda sekalian dan membicarakan beberapa masalah. Saya
mengatakan karena konferensi kali ini utamanya adalah konferensi berbagi
pengalaman dari daerah Amerika Serikat barat, tidak bermaksud menyelenggarakan
konferensi skala besar dari seluruh Amerika Serikat atau yang dihadiri lebih banyak
orang, karena mereka sendiri masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu
diselesaikan, atas dasar tujuan tersebut maka saya telah datang. Dilihat dari keadaan
kemarin, masih ada praktisi yang bergegas datang dari negara lain, mungkin praktisi
dari daerah lain, juga sejumlah praktisi baru dari daerah lokal, atau mereka yang sedikit
banyak tertarik dengan kita namun masih bukan sebagai praktisi, semuanya juga telah
datang di hari ini, kalian semua mungkin ingin mengerti tentang Dafa. Sebagaimana
anda sekalian telah datang, maka saya seyogianya menjawab sejumlah pertanyaan
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Dafa bagi anda sekalian, juga merupakan ceramah Fa di dalam konferensi Fa.
Selanjutnya saya menjawab pertanyaan anda. (Tepuk tangan)
Pengikut: Shifu mengatakan, jika orang Xiulian di dalam benak hatinya masih
mempertahankan kepentingan paling hakiki dari dirinya, itu adalah kultivasi palsu.
Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, Xiulian justru ingin mengultivasi hati seseorang,
ini adalah kultivasi sejati. Misalnya, sekarang ada hukum, juga ada sejumlah tuntutan
dan pengekangan bagi manusia, semua itu tidak dapat mengubah manusia.
Seumpama secara permukaan dapat mengubah, dapat mengekang anda, secara
permukaan anda sanggup tidak berbuat kesalahan, sanggup berbuat dengan lebih baik,
namun pada hakikatnya, dalam keadaan tidak ada orang yang melihat, dalam keadaan
kepentingan anda sedang terancam, anda akan tetap melakukan hal yang tidak baik,
karena hati anda belum berubah. Dapat juga dikatakan, Xiulian haruslah benar-benar
mengubah hati manusia. Bila anda ingin mencapai alam tingkat tinggi, mencapai alam
tingkatan Dewa, maka anda harus dapat mencapai alam pikiran dari Dewa itu. Jika
hanya mengubah permukaan anda sedangkan hakiki anda tidak bergerak, itu adalah
palsu. Setibanya saat tertentu atau detik-detik yang krusial, ia masih akan terefleksi ke
luar, oleh sebab itu, tanpa mengubah hati manusia, itu hanya sebuah penyelubungan
dari wujud palsu. Harus terjadi perubahan dari hakikinya baru terhitung betul-betul
mengubah diri sendiri. Dengan kata lain, anda Xiulian harus bertanggung jawab
terhadap diri sendiri, anda harus betul-betul mengubah diri sendiri, dari lubuk hati yang
dalam melepaskan benda-benda buruk yang menjadi keterikatan anda, itu barulah
benar-benar melepaskan. Anda secara permukaan berbuat anggun dan mulia,
sedangkan di dalam lubuk hati anda masih tetap mempertahankan, memegang erat
benda-benda diri sendiri yang tak ingin dilepas, itu mutlak tidak dapat dibenarkan. Anda
semua tahu, Buddha dan Dewa, mereka dapat mengesampingkan jiwanya demi
kepentingan makhluk hidup, demi kepentingan alam semesta, apapun dapat
dilepasnya, lagi pula tenang dan lega. Seandainya anda diangkat sampai posisi itu,
apakah anda dapat mencapai standar tersebut? Tentu tidak dapat. Tentu saja, maksud
saya Buddha dan Tao tidak akan benar-benar mengalami peristiwa seperti ini, tetapi
mereka mempunyai taraf kondisi semacam ini. Haruslah benar-benar mengubah diri
sendiri, baru dapat mencapai taraf kondisi tersebut.
Dahulu di dalam agama banyak orang berkata, asalkan anda percaya pada
agama, anda akan dapat naik ke langit, masuk surga; asalkan anda percaya pada
agama anda akan dapat menjadi Buddha. Saya katakan itu adalah menipu orang. Apa
yang disebut menjadi Buddha? Apa yang disebut masuk surga? Setiap tingkat terdapat
tuntutan yang berbeda bagi kehidupan. Sama seperti kalian bersekolah, bila anda kelas
satu, anda harus mempunyai standar kelas satu, anda kelas dua harus mempunyai
standar kelas dua, sesampainya kelas menengah tentu ada standar kelas menengah.
Anda selalu membawa buku pelajaran SD, dengan standar kelas satu anda lalu masuk
universitas, anda masih tetap adalah murid SD, maka anda juga tidak dapat masuk
universitas, demikianlah yang dimaksud. Ini dibicarakan dari permukaan, yang kita
maksud adalah benar-benar mencapai kriteria ini dari dalam lubuk hati, dengan
demikian anda baru dapat masuk surga, anda baru dapat mencapai kesempurnaan.
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Ada orang yang percaya pada agama, saat berdoa sangat tulus; saya telah berbuat
kesalahan…… Tetapi, begitu keluar rumah dia tetap melakukan kesalahan yang sama,
doanya jadi sia-sia, hatinya belum benar-benar berubah. Dia beranggapan dirinya
sudah percaya, sudah berdoa maka dapat masuk surga. Anda senantiasa berdoa,
senantiasa berada pada standar ini, maka anda selamanya juga tidak dapat masuk
surga. Yang dikatakan Yesus: "Percayalah padaku maka kau dapat masuk surga,”
tidak berarti anda telah berdoa padanya, dalam hati anda percaya padanya, dengan
bentuk formalitas semacam ini lalu dapat masuk surga, bukan demikian. Melalui tiap
kali berdoa anda tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, anda berbuat makin lama
makin baik, anda makin lama makin mendekati tuntutan dari surga Yesus, dengan
demikian anda baru dapat mencapai standar surga, itu baru disebut benar-benar
percaya. Jika tidak, untuk apa Yesus mengucapkan begitu banyak perkataan?
Bukankah tujuannya agar anda berbuat menurut perkataannya, berbuat makin baik?
Yang saya katakan adalah demikian maksudnya. Agama sekarang, termasuk pula
agama Buddha, orang-orang tidak berkultivasi ke dalam hati, semuanya menempuh
bentuk formalitas, semua itu adalah palsu. Masalah ini cukup dibicarakan sekian saja.
Pengikut: Setelah Yuanshen 3 seseorang meninggalkan raga dan tidak kembali lagi,
berapa lama waktunya baru dapat menyebabkan tubuh fisiknya meninggal?
Shifu: Yuanshen seseorang meninggalkan raga tidak kembali lagi dalam waktu berapa
lama, hal ini tidak ada kepastian. Seumpama, di dalam niat pikiran anda berkata; saya
sudah tidak ingin kembali lagi. Begitu niat pikiran anda ini muncul, tubuh fisik itu
mungkin sudah meninggal, karena anda sudah tidak ingin kembali lagi. Tetapi kejadian
ini tidak ada dalam Dafa, selain mereka yang sambil berkultivasi Dafa juga berlatih
benda lainnya, yang tidak dapat mencapai spesialisasi tunggal, tidak dapat benarbenar menaati satu aliran tidak mendua, maka akan ada bahaya semacam ini. Bagi
orang yang tidak berkultivasi dengan sungguh-sungguh, yang kakinya menginjak dua
perahu, di dalam keadaan demikian sulit dikatakan masalah apa yang akan dia hadapi.
Pengikut: Saat pertama saya membaca ceramah Fa di New York mengenai Buddha
Sakyamuni, tak tertahan saya menangis keras, di dalam hati memanggil-manggil Shifu,
saya sendiri juga tidak mengerti mengapa begini?
Shifu: Disebabkan oleh hubungan takdir. Di samping itu saya ingin membicarakan
sebuah masalah, ada banyak orang di antara kita melalui belajar Dafa, sudah tahu
betul bahwa semua agama di dunia sudah tidak dapat menyelamatkan manusia lagi,
pertama adalah kriterianya sudah tidak benar, kedua karena Dewa tidak lagi
memedulikan manusia. Perihal Dewa tidak lagi memedulikan manusia terdapat banyak
macam sebabnya, satu di antaranya ialah pikiran manusia sekarang berupa pikiran
manusia metamorfosa yang diciptakan oleh manusia planet, di dalam sejarah tidak
pernah ada manusia seperti yang sekarang ini. Sejarah adalah berulang, pernah
banyak kali muncul manusia dari masa waktu yang berbeda. Tetapi manusia pada
setiap kali tidak pernah ada yang seperti manusia di hari ini. Yesus, Buddha dan Dewa
memang pernah mengatakan, mereka akan datang menjemput manusia saat manusia
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dilanda bencana, akan datang kembali menyelamatkan makhluk hidup. Akan tetapi,
bila orang-orang tersebut dalam pandangan mereka sudah bukan berupa manusia lagi,
maka ia juga tidak menjemput anda lagi, yang ia jemput adalah orang-orang yang
masih dapat dikategorikan sebagai manusia. Tentu saja, ini adalah dibicarakan secara
garis besar, masih ada manusia metamorfosa yang disebabkan oleh banyak macam
aspek, Dewa pun tidak memandang mereka sebagai manusia, ini adalah yang paling
berbahaya.
Kita tidak membicarakan apa gerangan mereka itu yang di dalam agama berperan
sebagai politisi, atau yang meraup uang. Saya justru mengatakan di dalam agama
masih ada orang yang berniat ingin berkultivasi, maka ada sebagian orang sangat
menaruh perhatian terhadap hal-hal Xiulian. Mereka sudah tahu Dafa kita ini, atau ada
Dewa lainnya memberi petunjuk pada dia dalam keadaan tertentu, bahwa hanya Falun
Dafa itu baru dapat menyelamatkan anda pulang, ada banyak orang telah menerima
informasi semacam ini, setelah mengerti akan masalah tersebut, maka dia pun datang
belajar Dafa. Tetapi dia bersikukuh tidak melepaskan benda-benda semula yang sudah
ada padanya. Tujuannya ialah ingin mempertahankan benda-benda dia yang semula,
lalu meminjam Dafa saya agar dia dapat pulang kembali. Saya katakan ini sama sekali
tidak mungkin, adalah membohongi diri sendiri dan juga orang lain. Bila anda tidak
melepaskan benda-benda anda yang semula, anda sama sekali tidak dapat
diselamatkan, anda hanya dapat menipu diri sendiri.
Anda semua tahu, di dalam ruang dimensi lain, di dalam waktu itu melihat waktu
dari ruang dimensi manusia ini adalah sangat lambat. Masalah apapun yang anda
pikirkan dalam benak pikiran, pada ruang dimensi itu terlihat semuanya adalah sebuah
proses yang amat lambat, anda ingin memikirkan sesuatu, sebelum anda mewujudkan
pikiran tersebut sudah diketahui apa yang ingin anda pikirkan, apa yang ingin anda
lakukan, terlihat sangat jelas. Manusia merasa apa yang dipikirkan dalam benaknya
orang lain tidak tahu, itu juga hanya dapat mengelabui manusia biasa, namun tidak
dapat mengelabui Dewa. Maka dapat dikatakan, anda tidak menyikapi masalah yang
demikian serius ini dengan pikiran murni yang bertanggung jawab pada diri sendiri,
anda niscaya tidak dapat memperoleh penyelamatan, anda tidak dapat pulang kembali.
Di dalam Dafa saya ada banyak orang yang dulunya adalah pengikut Sakyamuni, juga
ada pengikut dari aliran Buddha lainnya, juga ada pengikut dari agama lainnya. Lagi
pula di antara kalian praktisi yang hadir di sini, anda terlihat adalah orang kulit putih,
atau anda adalah orang kulit kuning, atau anda adalah bangsa lainnya, anda belum
tentu benar-benar adalah orang jenis ini, dengan kata lain, anda belum tentu datang
dari surga tersebut. Anda reinkarnasi dalam suatu bangsa, bangsa itu bukan wajah
anda yang semula, maka tidak boleh dilihat dari permukaan, lagi pula seseorang di
dalam reinkarnasi, mungkin saja pernah reinkarnasi dalam bangsa manapun. Akan
tetapi, saya juga dapat membuat anda secara sempurna kembali ke tempat semula
anda yang sebenarnya.
Saya bukan menyelamatkan kalian semuanya ke dunia Falun, karena saya
mengutarakan Fa alam semesta dengan berpijak di atas basis Fa Buddha, dengan
demikian telah mengutarakan Fa yang begitu besar. Aliran Fa apapun atau jenis Xiulian
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apapun dalam alam semesta, bentuk Xiulian yang ditinggalkan di atas bumi semua
adalah ditinggalkan oleh Dewa yang berbeda tingkat dari atas langit tersebut (yang
dimaksud adalah cara Xiulian yang ditinggalkan Dewa sejati bagi manusia). Dengan
demikian Dewa-Dewa penyelamat manusia pada tingkat berbeda ini juga merupakan
kehidupan dari tingkat berbeda dalam alam semesta, dalam pandangan saya semua
adalah makhluk hidup dari tingkat berbeda dalam alam semesta, dengan demikian,
Dafa alam semesta ini telah menciptakan lingkungan hidup dan kriteria berkehidupan
pada taraf kondisi tersebut bagi makhluk hidup dari tingkat berbeda. Fa yang
sedemikian besar, segala kehidupan terangkum di dalamnya, maka saya niscaya dapat
menyelesaikan persoalan kalian, dengan Dafa ini menyelamatkan anda pulang kembali,
anda berasal dari aliran manapun juga sanggup dilakukan. Di dalam sejarah, agama
apapun, bentuk Xiulian dari aliran Fa manapun, semuanya tidak sanggup melakukan,
karena mereka hanya Xiulian benda dari satu aliran mereka sendiri, tidak dapat
mengaitkan benda dari aliran Fa lainnya, sebab benda tersebut adalah yang dia sadari
dan buktikan sendiri dari Dafa alam semesta ini. Sedangkan yang saya ajarkan hari ini
adalah Dafa dari alam semesta, ini adalah berbeda dengan cara kultivasi yang dulu
diketahui manusia. Akan tetapi, jika anda tidak hormat terhadap Dafa, anda masih tetap
mempertahankan sesuatu benda, maka ini adalah masalah tentang keseriusan.
Pengikut: Tingkatan alam semesta dan tingkatan Xiulian apakah merupakan hal yang
sama?
Shifu: Tadi saya telah membicarakan bahwa Dafa telah menciptakan lingkungan hidup
yang berbeda bagi kehidupan tingkat berbeda dalam alam semesta, dapat juga
dikatakan dalam lingkungan hidup yang berbeda, Dafa mempunyai tuntutan yang
berbeda terhadap mereka. Oleh sebab itu, di dalam Xiulian anda ingin mencapai
tingkat yang berbeda tentu harus sesuai dengan tuntutan Dafa pada tingkat berbeda.
Maka peningkatan dari Xiulian tersebut, peningkatan taraf kondisi, peningkatan yang
berkesinambungan, itu adalah penerobosan tingkatan, yaitu penerobosan tingkatan
alam semesta. Hari ini anda di tengah Xiulian telah mencapai standar langit tingkat satu,
beberapa hari kemudian anda Xiulian mencapai standar langit tingkat dua, ini adalah
penerobosan tingkatan alam semesta juga adalah tingkatan Xiulian. Anda terus
lanjutkan kultivasi, setelah menerobos Triloka dan keluar dari Triloka, itu berarti tidak
lagi berada dalam enam jalur reinkarnasi. Berkultivasi lagi ke atas akan memasuki
lingkup badan langit yang lebih besar. Makin kultivasi ke atas, kriteria tingkatan Xiulian
makin tinggi, atau keadaan yang dimanifestasikan olehnya akan makin banyak.
Pengikut: Segala sesuatu dari masa lampau sudah berlalu tidak ada lagi, kalau begitu
semua ini masihkah eksis dalam ingatan makhluk hidup atau telah meninggalkan
pelajaran yang sangat mendalam?
Shifu: Anda telah mengajukan pertanyaan yang sangat besar. Ada yang
diperkenankan diketahui, ada yang tidak akan diketahui. Mengapa saya menyebarkan
Dafa alam semesta? Disebabkan semua kehidupan pada tingkat yang berlainan dalam
alam semesta ini semua telah menyimpang dari Dafa, maka itu diadakan pelurusan Fa.
Dengan demikian alam semesta akan kembali pada keadaannya yang paling baik.
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Kalian semua tahu bahwa banyak peramal mengatakan tahun xxxx akan ada bencana
dahsyat. Orang hanya tahu ada bencana dahsyat belaka, mengapa bisa timbul
bencana ini? Itu dikarenakan manusia telah bejat hingga tingkat yang demikian rupa.
Kalian semua tahu bahwa sekarang dalam masyarakat ini ada apa yang disebut mafia,
homoseksual, pemakaian narkoba, kebebasan seks, penyimpangan seksual,
pendeknya kacau-balau sekali. Orang yang melakukan hal ini sudah tidak menyerupai
wujud manusia, orang yang tidak melakukan ini juga terpolusi hingga mati rasa dan
tidak menyerupai wujud manusia, semua terendam dalam tempayan pencelup raksasa
ini, dengan tak terasa konsep anda akan menyesuaikannya, menurutinya,
meninggalkan manusia makin lama makin jauh. Begitulah timbulnya kebejatan manusia
ini, ia bukanlah secara kebetulan. Mengapa Dewa tidak memedulikannya? Mengapa
dibiarkannya rusak hingga tingkat yang demikian? Dikarenakan kehidupan dalam
tingkat yang berlainan sudah menyimpang dari Fa dasar alam semesta, pada satu
tingkat sudah menyimpang, tingkat yang berlainan bisa melihat penyimpangannya.
Suatu kehidupan bila sudah tidak baik lagi bisa diturunkan, dijatuhkan. Keseluruhan
alam semesta jikalau dalam jangka waktu yang panjang sekali telah terjadi proses
penyimpangan, maka kehidupan di dalamnya tidak akan bisa melihat kebobrokannya,
sama seperti manusia tidak mengetahui bahwa hari ini manusia telah bejat sampai
tingkat yang sedemikian rupa. Hanya kita orang yang Xiulian Dafa pada tingkat yang
tertentu, ketika berpaling ke belakang dan menengok, sungguh menakutkan, manusia
telah menjadi wujud seperti hari ini.
Supaya semua ini bisa kembali ke asalnya dalam keadaan yang paling baik, tidak
memperkenankan terjadi bencana dalam alam semesta, dengan kata lain tidak
membiarkan timbulnya bencana manusia. Sekarang sudah dalam proses perubahan.
Banyak orang dari umat manusia telah berubah jadi baik, sekarang ada seratus juta
orang belajar Dafa, setiap orang menuntut diri sendiri menjadi seorang yang baik,
seorang yang lebih baik, seandainya orang-orang di dunia ini ada lebih banyak yang
berbuat demikian, mentalitas manusia sedang meningkat ke atas, moralitas pulih
kembali, apakah bencana itu masih akan terjadi? Mutlak tidak akan terjadi! Tidak ada
kejadian yang kebetulan, segala sesuatu ada pengaturannya, apa yang dinamakan
"kebetulan" itu tidak eksis. Hanya saja manusia tidak percaya pada Dewa, semua yang
tidak dimengerti dikatakan terjadi secara alami, semua yang tidak dapat diterangkan
dikatakan terjadi secara alami. Sebenarnya tidak ada yang terjadi secara alami, setiap
tingkat ada Dewa yang mengurusnya. Tetapi ketika standar dari kehidupan pada setiap
tingkat semuanya telah menyimpang, sama seperti orang yang menembak, di saat
anda membidik sasaran, asal menyimpang sedikit saja, peluru yang keluar sudah tidak
tahu akan melenceng sampai ke mana. Begitulah halnya, di atas menyimpang sedikit,
sampai ke bawah Fa ini sudah menyimpang entah mencapai berapa besar
penyimpangannya. Dimanifestasikan pada manusia, yaitu tingkat kebejatan pada
manusia dewasa ini. Maka perlu mengembalikannya pada keadaan asalnya.
Di saat melakukan pekerjaan ini, ada orang mungkin datang dari tingkat yang
berbeda, ketika ia pulang kembali akan menemukan bahwa lingkungan dari ruang ia
berada semula sudah tidak seperti dulu. Anda akan tahu lingkungan tersebut pada
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dasarnya masih seperti bentuk semula, masih berupa dunia semula, tetapi dia sama
sekali telah berubah menjadi lebih indah dari pada saat anda terbentuk di sana. Karena
ada banyak makhluk hidup baru terbentuk setelah para makhluk menyimpang dari Fa
dalam kurun waktu yang amat panjang, maka mereka juga tidak tahu bagaimana
awalnya alam semesta.
Perihal meninggalkan pelajaran yang mendalam, bagi Sang Sadar yang telah
mencapai kesempurnaan tidak ada pelajaran apapun yang patut disebut, sekali anda
berkultivasi mencapai taraf kondisi yang tinggi itu, semuanya adalah indah. Tetapi anda
akan tahu peristiwa yang pernah terjadi dalam alam semesta, hanya sebegitu saja.
Bagaimana keadaan manusia di masa mendatang, ada banyak orang yang Xiulian,
tujuan Xiulian adalah demi mencapai kesempurnaan. Seandainya kalian banyak
pengikut semua telah mencapai kesempurnaan, lalu orang-orang tidak baik yang
tersisa, yang masih belum memperoleh Fa, bagaimana jadinya bila orang-orang
tersebut masih terus bertambah bobrok? Sudah tentu tidak memperkenankan mereka
terus membusuk lagi! Dalam alam semesta mutlak tidak diperbolehkan ada setumpuk
kotoran diletakkan di situ untuk dicium oleh para makhluk dan kehidupan tingkat tinggi,
maka harus disingkirkan. Tentu saja, saya bukanlah membicarakan perihal bencana,
bencana seperti apa yang dikatakan orang-orang dahulu sudah tidak eksis. Saya beri
tahu pada kalian: Bencana pada tahun xx seperti yang dikatakan orang-orang sudah
tidak eksis lagi. Banyak peramal juga sudah mengetahui, bahwa pada tahun xx jika
muncul sesuatu peristiwa, maka ramalan mereka sudah tidak tepat lagi. Justru karena
hari ini Dafa sedang diajarkan, ada begitu banyak hati manusia sedang meningkat ke
atas. Jika benar-benar terjadi masalah seperti itu, lalu orang-orang baik ini bagaimana?
Demikianlah permasalahannya. Tetapi manusia yang dapat bertahan, yang memasuki
era berikutnya, akan mengingat pelajaran mendalam dari saat-saat yang terakhir itu.
Pengikut: Banyak di antara kami
memandang masalah ini?

menekuni ilmu pengetahuan,

bagaimana

Shifu: Ada banyak orang yang belajar Dafa adalah kaum intelektual tingkat tinggi,
boleh dikatakan ada banyak dari mereka dihasilkan oleh ilmu pengetahuan.
Sesungguhnya sekarang semua orang asalkan anda pernah bersekolah, maka anda
adalah dihasilkan oleh ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan ini sudah
menjelujur hingga setiap aspek masyarakat manusia, segala sesuatu yang anda
gunakan, anda sentuh, anda lihat dengan mata, semuanya diciptakan oleh ilmu
pengetahuan ini. Maka anda tidak dapat melepaskan diri, dengan demikian sudah tidak
eksis masalah yang anda kemukakan tadi, karena masyarakat manusia memang
demikian, anda lakukan saja pekerjaan anda dengan baik, itu sudah cukup. Perihal
Xiulian, itu adalah dua hal yang berbeda dengan pekerjaan. Tetapi taraf anda di dalam
Xiulian serta kondisi Xiulian anda, akan termanifestasi di dalam pekerjaan, pekerjaan
anda akan dilakukan dengan sangat baik, anda diletakkan di manapun juga adalah
orang baik. Ada banyak orang yang berkecimpung dalam pekerjaan ilmu pengetahuan,
setelah belajar Dafa dia menemukan bahwa ini barulah kebenaran yang sejati, dan
juga ilmu pengetahuan manusia sekarang ini sama sekali tidak dapat dibandingkan
dengan Dafa. Pengikut Dafa yang hadir di sini, keadaan dan kebenaran alam semesta
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yang kalian ketahui jauh melampaui ilmu pengetahuan manusia sekarang, yang paling
canggihpun tidak dapat menandingi kalian. Manusia biasa selamanya juga tidak
diizinkan mengetahui hal yang lebih tinggi dari umat manusia, mereka selamanya juga
tidak mampu menyelidiki keadaan alam semesta yang saya utarakan kepada kalian.
Biarpun anda menekuni pekerjaan apapun, anda juga boleh berkultivasi Dafa. Lambat
laun di saat pemahaman anda terhadap Fa makin lama makin dalam, pikiran anda
dengan sendirinya akan terjadi perubahan, karena di hadapan kebenaran orang tentu
akan percaya. Namun ada satu hal harus dijelaskan, siapapun juga tidak dapat
mencapai kesempurnaan dengan membawa keterikatan manusia biasa, terhadap ilmu
pengetahuan juga sama, anda boleh masuk belajar dengan membawa sifat hati
manusia yang berbeda, tetapi di dalam Xiulian semua itu harus disingkirkan.
Pengikut: Apakah watak manusia biasa hanya merupakan manifestasi dari kehidupan
siklus ini? Ia mempunyai hubungan yang seberapa besar porsinya dengan taraf
tingkatan di mana Fa menciptakan kehidupan?
Shifu: Jika jiwa seseorang datang dari tingkat tinggi, maka dia akan membawa ciri
khas yang sangat kuat dari tingkat tinggi dia itu, hal ini sulit diketahui oleh manusia
biasa. Segala sesuatu dari tingkah laku dan perbuatan anda kebanyakan bersifat
manusia biasa, semua adalah manifestasi dari kehidupan siklus ini, pemahaman anda
terhadap jiwa, materi dan dunia obyektif dalam kehidupan siklus ini membentuk corak
tingkah laku, sikap dan cara pemikiran anda. Tetapi secara samar-samar hanya dalam
keadaan hati yang sangat baik, benda bawaan anda yang semula dapat termanifestasi
ke luar. Di saat anda sangat terikat pada hal-hal manusia biasa, di saat sedang marah,
di saat memikirkan hal yang tidak benar, sedikitpun ia tidak menampakkan diri.
Perihal bagian anda yang telah memenuhi kriteria di dalam Xiulian, sebelum anda
mencapai kesempurnaan sulit sekali termanifestasi lebih banyak di tengah manusia
biasa.
Pengikut: Buddha selain memiliki belas kasih yang mahabesar, masih harus tersedia
kemampuan menyelamatkan manusia, kemampuan semacam ini apakah juga
termanifestasi di dalam proses Xiulian?
Shifu: Kita semua yang belajar Dafa, benar-benar harus melepaskan keterikatan hati
seperti ini. Sebagai Dewa, asalkan ia adalah kehidupan yang melampaui masyarakat
manusia, sekalipun kehidupan tingkat rendah di dalam Triloka, semuanya mempunyai
kemampuan mengendalikan manusia. Semua Buddha dan Bodhisattva di luar Triloka
dapat menyelamatkan manusia, karena mereka adalah Dewa, mereka niscaya memiliki
kemampuan semacam ini, sama seperti sejumlah perilaku manusia yang muncul
secara bawaan, seyogianya adalah Dewa, dia tentu mempunyai kemampuan tersebut.
Ini bukanlah seperti apa yang kalian bayangkan, terdapat suatu manifestasi di dalam
proses Xiulian. Kalian di dalam hati jangan memikirkan hal-hal tersebut, bahwa setelah
berhasil kultivasi saya ingin menyelamatkan seseorang, menyelamatkan anggota
keluarga saya, menyelamatkan sanak famili dan teman akrab, menyelamatkan makhluk
hidup, saya katakan itu adalah berpikir yang bukan-bukan, itu adalah keterikatan,
merupakan rintangan besar yang dapat membuat anda gagal berkultivasi. Lepaskan
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segala konsep, lepaskan segala keterikatan, anda baru dapat maju dengan tanpa
rintangan apapun di dalam perjalanan Xiulian anda.
Ada orang bersumpah di dalam agama, bahwa setelah saya berhasil kultivasi
saya akan datang menyelamatkan manusia, sesungguhnya ini adalah sifat ingin pamer
dari dia, merupakan suatu manifestasi manusia biasa dari berbagai mentalitas yang
kompleks di tengah manusia biasa, sama sekali tidak tahu bagaimana kondisi Buddha.
Bila anda mempunyai hati yang demikian akan gagal berkultivasi, karena anda
berketerikatan menyelamatkan manusia. Buddha menyelamatkan manusia atau tidak,
itu adalah suatu kondisi yang alami. Anda sekalian tahu selama ribuan tahun ada
berapa Buddha yang datang menyelamatkan manusia? Di Barat muncul seorang
Yesus, di Timur muncul seorang Sakyamuni, mengapa dalam waktu yang begitu lama
baru ada dua orang yang turun ke bumi? Karena seorang Buddha bila ingin turun ke
bumi menyelamatkan manusia, harus melalui persetujuan dari banyak Dewa di
seantero langit, dengan demikian baru dapat turun ke bumi. Karena masalah yang ia
hadapi dan ia sentuh, akan berimplikasi secara umum, akan berkaitan dengan urusan
para Buddha, Dewa, bahkan Tao lainnya, sangat rumit, tidak seperti yang dibayangkan
oleh manusia. Begitu keinginan di benaknya membara, keterikatan hatinya muncul,
anda mengatakan saya juga ingin menyelamatkan manusia, itu adalah sifat hati
manusia, sifat ingin pamer, keterikatan yang tidak dapat dilepas sedang berperan.
Pengikut: Saya merasa prinsip hukum yang disadari melalui "Zhuan Falun" tidak
sebanyak yang disadari melalui Ceramah Fa Guru.
Shifu: "Zhuan Falun" adalah sebuah Dafa yang sistematis yang dapat membuat
manusia mencapai kesempurnaan, adalah rahasia langit. Sedangkan Ceramah Fa
saya, selain kaset video Ceramah Fa di Jinan, Ceramah Fa di Dalian dan Ceramah Fa
di Guangzhou yang mirip dengan "Zhuan Falun,” yang saya edarkan secara umum;
Ceramah Fa di berbagai tempat lainnya hanya diutarakan secara tunggal, diutarakan
untuk praktisi dari taraf kondisi berbeda atau khusus untuk situasi dari praktisi daerah
berbeda, tidak bersifat umum. Banyak orang mendekap keterikatan hati, ingin
mendapatkan ini, ingin mengejar yang itu, seolah-olah hanya dengan cara begini
kultivasinya baru terasa ketagihan. Semua itu adalah keterikatan. Jika kalian tidak
berkultivasi secara sungguh-sungguh, berarti kalian sedang menghamburkan waktu
sendiri. Jika bukan dalam sejarah telah diatur penyebaran Dafa kali ini, coba anda
semua pikirkan apakah masih ada pengaturan lainnya dari perkembangan umat
manusia? Kalian jangan bersikap main-main terhadap diri sendiri, begitu kesempatan
takdir hilang ………, jika Dafa saya sekarang ini tidak dapat menyelamatkan anda,
siapapun juga tidak lagi dapat menyelamatkan anda, juga tidak mampu
menyelamatkan anda.
Kalian masih tidak tahu, di saat tahun awal saya mengajarkan Dafa ini, apa yang
paling saya khawatirkan? Karena doktrin umat manusia terlalu banyak, manusia
bahkan sudah tidak percaya pada apa yang dikatakan termasuk pula dalam agama.
Ada berapa orang yang benar-benar percaya pada Yesus, percaya pada Buddha?
Banyak orang di dalam agama yang mereka bela adalah agama, bukan benar-benar
ingin Xiulian. Terhadap Yesus (termasuk Buddha) masih adakah rasa sakral di dalam
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hati? Ada berapa orang yang dapat berkultivasi? Yang mau membaca buku?
karena itu pada tahun awal saya sudah memikirkan masalah tersebut. Yang
hadapi adalah manusia dalam jumlah banyak, kelak tidak mungkin setiap orang
bimbing secara berhadapan muka untuk bagaimana anda berkultivasi,
memedulikan segala aspek permasalahan.

Oleh
saya
saya
dan

Maka supaya anda dapat Xiulian, dapat mencapai kesempurnaan, serta
bertanggung jawab terhadap anda, saya seyogianya telah meninggalkan "Zhuan Falun"
kepada anda sekalian. Melalui "Zhuan Falun" dapat membuat anda mencapai
kesempurnaan. Saya telah menekan masuk ke dalam Fa ini segala yang seharusnya
anda peroleh. Maka dengan anda membaca Fa ini anda akan merasakan perubahan
pada tubuh, anda akan merasakan dan menyadari prinsip hukum dari tingkat yang
berbeda, anda akan meningkat di dalam Dafa. Fa ini sungguh terlalu berharga, biarpun
saya sendiri berceramah Fa atau kalian menganggap ceramah tersebut lebih konkret
lagi, yang saya utarakan juga adalah hal-hal di dalam "Zhuan Falun". Sedangkan
semua hal dalam "Zhuan Falun" juga telah dirangkum oleh "Kata Ulasan.”
Pengikut: Bolehkah perhimpunan Dafa mengorganisasi beberapa pengikut untuk
menerjemahkan buku-buku Ceramah Fa Guru di luar daratan?
Shifu: Ini baik sekali, tentu boleh. Perihal mengorganisasi praktisi, hanya dapat
dikatakan anda sekalian harus mempunyai antusias semacam ini untuk melakukannya.
Di antara kita yang mempunyai kemampuan seperti ini boleh melakukannya. Tetapi
harus bicarakan dengan jelas kepada penanggung jawab anda setempat,
berkomunikasi dengan baik, dengan demikian juga memudahkan badan peneliti
mengadakan kontak dan pemeriksaan dengan kalian.
Pengikut: Di dalam brosur Dafa tercantum kata-kata guru, brosur tersebut ada
kemungkinan dibuang, apakah baik melakukan pencantuman tersebut?
Shifu: Di luar Tiongkok melakukan hal ini, saat sekarang saya hanya dapat
mengatakan boleh anda lakukan, boleh lakukan demikian. Di dalam Tiongkok tidak
diperbolehkan, karena Dafa sudah hampir diketahui semua orang, tidak perlu bagi
anda melakukan lagi hal seperti ini, ingin berkultivasi atau tidak adalah urusan dia
pribadi. Sedangkan banyak tempat di luar negeri, orang-orang masih tidak paham
terhadap Dafa, masih tidak tahu, maka saya mengijinkan kalian berbuat demikian.
Perihal kata-kata saya di atas brosur, jika tidak ada faktor dan kandungan makna di
belakangnya, itu hanya berupa huruf hitam di atas kertas putih, tidak berfungsi apapun,
dalam hal ini anda sekalian juga tak perlu khawatir. Tetapi kalian sendiri harus tahu
menyayangi Dafa, terhadap setiap huruf harus menyayangi. Anda sendiri harus tahu
menyikapi hal-hal ini dengan serius.
Pengikut: Ada praktisi ingin memanfaatkan pernikahannya agar orang-orang dapat
belajar Fa, bagaimana Fashen Guru mengatur akan hal ini?
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Shifu: Tentang hal ini saya beri tahu anda sekalian, jangan menyatukan kehidupan
anda dengan Xiulian, juga jangan menyatukan pekerjaan anda dengan Xiulian. Xiulian
adalah sangat serius, Dafa adalah sangat serius, bukan harus menyuruh seseorang
memperolehnya, mereka tidak memperoleh biarlah berlalu. Tentu saja, maksud hati
praktisi adalah baik: Saya memanfaatkan peristiwa besar pernikahan saya agar anda
memperoleh Fa. Saya melihat maksud hati ini adalah sangat baik. Tetapi saya pikir,
anda juga belum tentu harus berbuat demikian. Karena Fa adalah serius, nilai yang
anda berikan kepada dia, bagi dia merupakan suatu permintaan untuk memperoleh Fa,
dia mendapatkan yang ini barulah dia belajar Fa, bagi dia hal ini tidak dibenarkan,
pertama-tama dia sudah tidak memenuhi syarat, bukan berarti ini adalah Dafa maka
harus suruh dia memperolehnya. Ada yang mengatakan, guru harus mengutarakan Fa
ini secara demikian, mengapa Buddha menyelamatkan manusia tidak dengan cara
begitu? Anda kira Buddha dalam keadaan serba cukup maka harus menyelamatkan
anda? Buddha berbelas kasih pada manusia, namun dia adalah Dewa yang agung!
Sedangkan belas kasih juga bukan seperti apa yang dibayangkan oleh manusia, yang
berupa belas kasih olahan manusia. Belas kasih yang disebut-sebut manusia, yang
dibayangkan dalam konsep manusia hanya berupa sejenis kebajikan. Buddha bersifat
bajik, hal ini adalah pasti. Tetapi belas kasih itu adalah semacam manifestasi dari
kekuatan Fa Buddha yang Maha Mulia. Tak peduli suatu benda betapa tidak baik, yang
lebih buruk lagi, benda yang seperti besi baja, di hadapan keampuhan belas kasih Fa
Buddha semua akan dileburkan. Maka iblis begitu melihat akan ketakutan, dia benarbenar jadi kecut, dia akan dileburkan, akan sirna, tidak seperti apa yang dibayangkan
oleh manusia.
Pengikut: Keindahan dari taraf kondisi "Sejati, Baik" mudah dirasakan, tetapi di dalam
"Sabar" apakah hanya ada penderitaan?
Shifu: Ini adalah pemahaman anda dengan pemikiran manusia biasa. Sama seperti
prinsip yang saya utarakan, di saat anda tidak berhasil mencapai tujuan karena
keterikatan pada suatu hal, anda marah bukan kepalang, namun demi
mempertahankan muka, demi kehormatan anda tidak berani marah. Saya katakan itu
adalah sabar dari manusia biasa, sama sekali bukan sabar dari praktisi Xiulian, anda
salah memahaminya sama sekali. Sabar yang kita maksud sama sekali tidak ada
keterikatan, sama sekali tidak timbul rasa marah, yang kita semua inginkan adalah
sabar semacam ini, ini barulah sabar yang memenuhi kriteria. Di hadapan segala hal
hati anda sama sekali tidak terusik, orang lain akan melihat anda dapat bersabar,
sesungguhnya hati ini sama sekali tidak terusik, ini barulah sabar yang dimaksud dalam
Xiulian.
Ada orang mengatakan di saat mulai memperoleh Fa, begitu membaca "Zhuan
Falun,” Wah! Sejati, Baik ini dapat saya wujudkan. Sesungguhnya Sejati, Baik belum
juga anda wujudkan, anda hanya mengukur diri sendiri dengan standar manusia yang
telah bobrok. Di saat anda benar-benar masuk ke dalam Xiulian, anda akan
menemukan diri anda terpaut jauh sekali. Lagi pula di saat anda tiada hentinya
meningkatkan tingkatan anda di tengah Xiulian, anda akan menemukan bahwa
pemahaman anda dahulu terhadap Zhen-Shan-Ren pada tingkat berbeda semuanya
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kurang tinggi. Ketika tingkatan Xiulian anda makin lama makin tinggi, Zhen-Shan-Ren
akan terdapat manifestasi yang berbeda, tuntutan yang berbeda dan kondisi yang
berbeda pada tingkat yang berbeda, itu adalah taraf kondisi, itu adalah buah status.
Sabar dapat mendatangkan taraf kondisi yang indah, hanya dapat dipahami secara
demikian. Di saat anda tidak berhasil mencapai tujuan dalam melakukan satu hal, anda
bersikeras terus menerjang, sehingga makanpun tak enak dan tidurpun tak nyenyak,
anda seutuhnya dikendalikan oleh emosi manusia, hidup atas dominasi orang lain,
anda hidup dengan sangat lelah namun tidak sadar, anda hidup demi orang lain. Ketika
anda benar-benar dapat mundur selangkah, anda melepaskannya, ibarat "Selama
masih ada gunung hijau, tak perlu takut tiada kayu bakar,” walaupun ini adalah
ungkapan manusia biasa, tetapi jika anda dapat mundur selangkah, anda akan
menemukan luasnya langit tak berbatas, setelah anda mencuat ke luar dan
melepaskannya, keadaan akan segera berubah. Dalam kondisi demikian sekujur tubuh
anda terasa ringan, inilah yang dimaksud Sabar. Sedangkan saya menghendaki anda
banyak belajar Fa, adalah untuk mencapai taraf kondisi yang lebih tinggi daripada ini.
Pengikut: Kadang kala saya tidak dapat membedakan dengan jelas garis batas kondisi
orang Xiulian dan manusia biasa.
Shifu: Hal ini tidak perlu saya bicarakan kepada anda, asalkan anda terus Xiulian
dengan gigih, anda akan mengerti segalanya. Saat anda sedang Xiulian, anda tidak
mungkin seketika menyingkirkan segala keterikatan. Persis seperti perkataan yang
saya ucapkan, taraf Xiulian anda akan termanifestasi dalam segala lingkungan. Di
dalam pekerjaan anda, kehidupan anda, keluarga anda, di tengah masyarakat, semua
orang akan mengatakan anda adalah orang baik. Mengapa? Karena kondisi Xiulian
anda dapat termanifestasi dalam segala kehidupan anda, bukan dengan sengaja
dilakukan, jika dilakukan dengan sengaja itu adalah paksaan. Tetapi kita sebagai orang
Xiulian, harus mengekang diri sendiri, mempertahankan sebuah kondisi hati yang
damai. Dalam melakukan segala hal harus dengan sikap yang baik, ini adalah yang
harus kita lakukan, ini tidak dapat dikatakan keterikatan. Dengan begini berarti kita
sedang mengekang sifat keiblisan, adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai
kriteria kebaikan, untuk tiada hentinya meningkatkan diri mencapai tuntutan kriteria
taraf kondisi, ini bukanlah keterikatan.
Pengikut: Mengenal Fa berdasarkan akal budi, dapat secara langsung menyingkirkan
konsep manusia biasa, dengan demikian kultivasi menjadi cepat.
Shifu: Yaitu di saat kalian mengenal Fa, selalu terdapat suatu tahap pengenalan masa
awal. Banyak orang setelah membaca "Zhuan Falun" mengatakan baik, sungguh baik.
Bagaimana baiknya? Bila anda benar-benar tanyakan, dia juga tidak dapat katakan
dengan jelas, maka ini adalah semacam pengenalan berdasarkan perasaan, rasanya
baik. Di mana letak kebaikannya? Bila anda menyelami dengan sungguh-sungguh
berkultivasi, anda baru dapat menemukan bahwa ia benar-benar adalah baik, ini
niscaya sudah meningkat pada pengenalan dengan akal budi. Maka jika kita di dalam
kehidupan dapat mencapai kriteria orang Xiulian dalam segala tingkah laku,
pemahaman terhadap Fa juga tidak dengan pengenalan pikiran dan konsep manusia,
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anda niscaya sedang mengenal Dafa secara arif dengan menggunakan akal budi, dan
bertanggung jawab terhadap diri sendiri.
Pengikut: Bolehkah menggunakan benda hasil Xiulian untuk membayar hal-hal di
tengah manusia biasa?
Shifu: Tidak boleh, saya tidak menyuruh anda berbuat demikian. Karena benda hasil
Xiulian adalah tak ternilai, apa yang telah Shifu lakukan demi kesempurnaan anda,
anda malah begitu tidak menyayanginya. Itu tidak hanya hasil kultivasi anda, di
antaranya masih ada sesuatu yang Shifu tanggung dan Shifu lakukan untuk anda.
Berpikir pun tidak boleh berpikir demikian, tidak ada prinsip semacam ini.
Pengikut: Pengikut yang setengah terbuka kesadarannya dapatkah melihat prinsip Fa
pada ruang dimensi lain?
Shifu: Hal tersebut jangan diselidiki. Kita ada sekelompok besar praktisi, terutama
yang cepat memperoleh Fa, yang termasuk generasi awal sudah memasuki kondisi
seperti itu, mereka tahu segalanya, dapat melihat segalanya, apapun dapat dipahami.
Tetapi pada tingkatan mereka itu tidak boleh diungkap dengan kata-kata, maka dia
tidak berbicara, juga tidak mengatakan sesuatu. Satu hal yang terkecuali ialah kuasa
supernormal mereka, kemampuan mereka tidak dapat digunakan, karena kalian semua
sedang Xiulian, bila mereka semua menggunakan kuasa supernormal, bumi pun tidak
sanggup menahannya. Orang semacam ini sangat banyak.
Pengikut: Ada orang keyakinannya terhadap Xiulian Fa Buddha amat besar, sehingga
tidak ingin menyelesaikan sejumlah masalah sehari-hari dengan cara manusia biasa.
Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, kita di dalam Xiulian terdapat suatu keadaan yang
demikian, ada orang yang mengatakan: "Saya begitu memperoleh Fa maka saya tidak
ingin melakukan ini lagi, tidak ingin melakukan itu lagi, pekerjaan juga tidak ingin
dilakukan, dagang juga tidak ingin dilakukan." Saya beri tahu anda, secara penampilan
anda seolah-olah menempatkan Fa pada posisi nomor satu, yang diutamakan hanya
Xiulian. Tetapi ditinjau dari satu aspek lain, anda belum benar-benar memahami Fa.
Saya beri tahu anda sekalian, anda harus Xiulian dengan semaksimal mungkin
menyesuaikan manusia biasa, orang-orang pada umumnya tidak bisa memerhatikan
perkataan saya ini. Coba anda pikirkan, kita ada seratus juta orang sedang Xiulian,
kelak jika lebih banyak lagi? Bila setiap orang tidak melakukan apa-apa lagi,
bagaimana jadinya masyarakat ini? Bagaimana orang-orang di masyarakat
memandang Dafa? Bukankah ini berarti sedang mencoreng Dafa? Tentu saja, bila
sudah mencapai kondisi taraf tinggi, itu tidak perlu saya utarakan, yang dibicarakan
ialah keadaan sekarang yang bersifat umum. Kita yang belum mencapai kondisi
tersebut, lalu ingin melakukan sesuatu secara dibuat-buat, itu sudah tidak benar.
Perihal masalah yang anda temui sehari-hari, bagaimana anda menghadapinya, itu
adalah urusan anda di dalam Xiulian, mengenai masalah konkret saya juga tidak akan
memberi anda jawaban. Bagaimana anda menghadapi masalah, bagaimana anda
meningkatkan diri, itu adalah masalah anda sendiri.
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Pengikut: Guru mengatakan: Dengan mendapatkan Falun sama dengan sudah
berhasil separuh dalam kultivasi, ada sebagian praktisi memahami perkataan tersebut
sebagai sudah mendapatkan separuh hasil.
Shifu: Mengenai masalah Xiulian, mengapa orang Tionghoa masa kini bisa
mempunyai pemikiran seperti ini? Karena sejak masa lampau hingga kini tiada
hentinya sedang menciptakan cara pemikiran kalian yang demikian, agar kalian dapat
memahami Fa dengan pikiran dan cara berpikir yang demikian. Untuk berkultivasi,
telah diberikan pada kalian "Zhuan Falun,” dipasangkan Falun bagi kalian, Shifu
menggunakan Falun besar memurnikan segala sesuatu dari kalian, benar-benar telah
menyelesaikan separuh masalah bagi anda di dalam Xiulian, ini adalah mutlak benar.
Tetapi tidak sebatas itu, karena Dafa ini sendiri keampuhannya terlampau besar, maka
akan membuat orang lebih cepat dalam menjalani Xiulian. Perihal Shifu telah
memasangkan Falun kepada saya, maka saya telah mendapatkan separuh hasil, hari
ini tidak kultivasi lagi, saya juga telah mendapatkan separuh hasil, bukan demikian
pengertiannya.
Pengikut: Anda mengatakan pernah satu kali menyatukan pikiran dengan empat, lima
Sang Maha Sadar dan Maha Tao tingkat tinggi, saya tidak dapat menyadari dengan
baik mengapa anda mengatakan tentang hal tersebut?
Shifu: Dikarenakan terdapat halangan dalam pikiran manusia anda. Fa tidak dapat
diutarakan dengan mengikuti apa yang anda sukai di dalam hati! Tidak dapat
menyadari dengan baik mengindikasikan halangan yang menjadi keterikatan di dalam
hati anda besar, anda tidak perlu dengan sengaja mengorek arti huruf, jika anda
terhadap setiap perkataan dan setiap baris huruf dengan sengaja dikorek apa artinya,
itu adalah kesalahan besar. Saya sejak awal memberi tahu anda sekalian saat
membaca "Zhuan Falun" harus sekali dibaca sampai selesai, tetapi anda harus tahu
apa yang sedang anda baca. Ketika anda sudah seharusnya menyadari pada tingkatan
tersebut. Buddha, Tao dan Dewa akan segera menunjukkannya kepada anda, anda
dengan segera akan mengerti arti dari perkataan itu. Yang tidak seharusnya anda
sadari, tidak ditunjukkan kepada anda, bagaimanapun anda sendiri mengoreknya juga
tidak dapat terkorek ke luar. Anda berkata saya justru ingin mengerti prinsip yang
begitu tinggi dari huruf-huruf tersebut, berarti anda berbuat secara paksa. Kultivasi
tergantung diri sendiri, sedangkan evolusi Gong tergantung pada Shifu, anda sendiri
memikirkan cara apapun juga tidak dapat naik ke langit, beginilah artinya. Di dalam
"Zhuan Falun" ada beberapa judul, ada orang merasa tidak suka membacanya, hanya
ingin membaca bagian yang memperbincangkan Xinxing. Saya beri tahu anda,
meskipun yang saya utarakan dalam sebagian paragraf adalah perbincangan tentang
kemampuan Gong, atau membicarakan tentang hal yang lain, di dalamnya juga
menjelujur prinsip-prinsip yang berbeda, menjelujur kondisi dari tuntutan Xiulian yang
berbeda yang dicapainya, anda harus membacanya secara bersambung. Anda setiap
kali membaca juga tidak boleh ketinggalan satu judul dan satu huruf, anda harus
membacanya secara demikian. Urutannya yang tersusun mempunyai fungsi yang
sangat ketat terhadap Xiulian seseorang.
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Fa yang saya utarakan itu, bukan diutarakan secara sembarangan, atau
merupakan sebuah cerita bagi kalian. Secara permukaan saya memberi tahu kalian
tentang bagaimana kondisi keheningan di dalam suatu taraf tingkatan, serta perasaan
saya saat menghubungkan diri dengan mereka, karena saya masih ada pekerjaan
yang ingin dilakukan di tengah manusia biasa, mempunyai tubuh manusia biasa, ingin
menyelamatkan kalian, jika bukan karena hal ini, keheningan mereka itu belum tentu
termasuk hening di dalam taraf tingkatan saya. Jika bagi kalian, seorang manusia
umum dihubungkan dengan mereka, pikiran anda dengan seketika hilang tak berbekas,
segala pikiran manusia biasa dilenyapkan secara tuntas. Pikiran mereka memang
punya keampuhan yang begitu besar. Anda mungkin dengan sekejab sudah mencapai
tuntutan dari taraf kondisi yang sangat tinggi, tetapi itu bukan hasil kultivasi anda. Di
dalam perkataan itu terdapat kandungan makna yang sangat mendalam, jangan
menilai Fa dengan cara pemikiran manusia.
Pengikut: Dua jenis materi yang sangat mikroskopis dalam alam semesta dan
karakteristik Zhen-Shan-Ren, apa perbedaan di antara mereka? Mengapa makin ke
bawah kedua jenis materi makin berlawanan?
Shifu: Sebenarnya adalah sungguh tidak hormat menanyakan hal ini dengan
menggunakan pikiran manusia kalian, jika kalian dapat seperti Dewa, mutlak tidak
berani mengajukan pertanyaan secara demikian. Ini adalah sesuatu yang dihasilkan
oleh Dafa alam semesta bagi kehidupan, kedua jenis materi ini juga diciptakan oleh
Dafa, saya hanya dapat memberi tahu anda secara begini. Bagi suatu kehidupan,
hidupnya di dalam suatu lingkungan seharusnya beraneka warna. Seumpama manusia,
jika manusia tidak ada kesenangan hidup manusia, dia akan merasa hidup
membosankan, tidak ada arti, beginilah yang disebut perasaan. Maka harus membuat
kehidupan mempunyai arti hidup, Dafa dapat menciptakan masyarakat yang makmur
bagi kehidupan pada tingkat berbeda, ini bukanlah sesuatu yang dianggap sudah
semestinya oleh manusia. Saya hanya secara sangat sederhana membicarakan
eksistensi dua jenis materi, yang telah menghasilkan prinsip "saling menghidupi dan
saling membatasi" dan Yin-Yang, saat membicarakan asal mula Yin-Yang dan prinsip
"saling menghidupi dan saling membatasi,” baru menyinggung kedua jenis materi ini.
Tetapi unsur-unsur yang kompleks dalam alam semesta banyaknya bukan main, yang
tidak ada hubungan langsung dengan Xiulian kalian sekarang, saya seyogianya tidak
bicarakan. Saya dengan selektif, secara garis besar membicarakan hal-hal yang dapat
membuat anda menyadari prinsip Fa dan meningkat ke atas. Terlalu banyak yang
diketahui, anda akan selalu berputar-putar dalam pemikiran tersebut, dengan demikian
memengaruhi Xiulian kalian.
Pengikut: Saat akhir pekan banyak praktisi semua pergi ke sebuah taman untuk
aktivitas Xiulian, apakah sebaiknya berpencar ke beberapa taman berlatih Gong, akan
lebih membantu penyebaran Fa?
Shifu: Ini adalah hal kalian sendiri untuk bagaimana secara konkret dilakukannya.
Kalian merasa banyak orang bersama-sama berlatih Gong medannya pun besar.
Orang lain begitu melihat, oh, yang berlatih Falun Gong begitu banyak! Energinya
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begitu kuat! Mari kita juga ikut berlatih. Namun ada pula orang yang berpikir: Orang di
tempat ini tahu, sedangkan yang di tempat lain tidak tahu, kita berpisah pergi ke tempat
lain, agar orang-orang di tempat lain juga tergerak datang memperoleh Fa. Semua ini
adalah urusan konkret dari kalian sendiri, ingin bagaimana dilakukan kalian lakukanlah
sendiri, hal-hal tersebut tidak dapat saya yang tentukan bagi kalian. Ini menyangkut
daerah yang berbeda, keadaan yang berbeda, terdapat pula kondisi pemahaman kalian
terhadap Fa pada tingkat berbeda, semua ini merupakan bagian dari Xiulian kalian
sendiri. Kalian diskusikan bagaimana melakukannya, jika merasa cara demikian baik
maka lakukanlah menurut itu.
Pengikut: Ada orang beranggapan penyebaran Fa adalah berlatih Gong dan memiliki
buku Dafa, berlatih Gong secara massal berskala besar atau memutar video ceramah
Fa tidak diperlukan.
Shifu: Bagaimana secara konkret melakukan hal tersebut adalah urusan kalian, ini
sama halnya dengan Xiulian kalian. Saya beri tahu anda sekalian, melihat rekaman
video, belajar Fa bersama, latihan Gong bersama dan konferensi Fa yang hari ini kita
adakan semacam ini, semuanya adalah bentuk satu-satunya dari Xiulian Dafa yang
saya tinggalkan bagi kalian. Yang lainnya bersifat longgar, termasuk tidak ada daftar
hadir yang mengabsen nama anda untuk datang, kalian semua datang secara sukarela.
Xiulian memang harus mengandalkan hati sendiri, anda tidak ingin datang, tidak ingin
berkultivasi, itu terserah anda.
Pengikut: Praktisi kulit putih sangat antusias pada pelayanan
menganggap itu adalah wujud belas kasih, wujud sebagai orang baik.

masyarakat,

Shifu: Ini hanyalah semacam rasa kasih-sayang dari manusia biasa, tetapi saya tidak
menentangnya. Karena saya juga menghendaki manusia menjadi orang baik pada
setiap kondisi. Tetapi jika hal tersebut diletakkan pada posisi yang lebih penting dari
belajar Fa dan Xiulian, saya katakan itu adalah salah. Terikat pada suatu hal apapun
kemungkinan adalah sebuah keterikatan. Namun sebaliknya bila anda selalu tidak
dapat berbuat dengan baik dalam lingkungan apapun, maka anda juga kurang
memenuhi standar sebagai orang Xiulian. Dengan kata lain, di saat anda tiada hentinya
gigih maju di dalam Fa, masalah tersebut dapat diatasi, anda akan tahu bagaimana
menanganinya.
Pengikut: Saat musim dingin terus saja bertahan berlatih Gong di luar rumah, cara
penghapusan karma seperti ini dapatkah menggantikan penghapusan karma dari sila
ganda?
Shifu: Tidak ada dalil perkataan semacam ini. Diri sendiri ingin mencari sebuah cara
untuk mengatasi kesulitan bagi diri sendiri, ingin menempuh sebuah jalan Xiulian yang
tidak mengalami penderitaan atau mengalami sedikit penderitaan, ini tidak dibenarkan.
Tetapi saya pikir, Xiulian adalah peningkatan, tidak akan selamanya bertahan pada
suatu kondisi. Takut pada sila ganda bukankah juga merupakan sebuah keterikatan?
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Pengikut: Sekalipun Fu Yishi 4 berhasil kultivasi menjadi Sang Sadar, Zhu Yishi 5
mungkin tetap masuk enam jalur reinkarnasi, sepertinya mereka adalah satuan tubuh
yang berlainan?
Shifu: Masalah ini sudah saya katakan dengan sangat jelas, di atas dunia Zhu Yishi
dan Fu Yishi anda bagi anda semuanya adalah diri anda, anda tidak mengakui yang
manapun di antaranya juga tidak benar, dia juga dipanggil dengan nama anda,
melakukan hal yang sama dengan anda, turut mengendalikan otak anda, seutuhnya
adalah anda. Tetapi yang benar-benar sebagai pengendali manusia, saat anda benarbenar dalam keadaan paling sadar, segala kesadaran anda dikendalikan oleh Zhu
Yuanshen. Mengapa? karena ketika Fu Yuanshen Xiulian mencapai kesempurnaan,
anda tidak tahu. Dia sama seperti anda, rupanya juga sama, setelah berhasil kultivasi
dia telah pergi, namun anda masih tetap harus masuk enam jalur reinkarnasi. Setelah
Zhu Yishi anda berhasil kultivasi anda akan tahu, oh, saya telah berhasil kultivasi dan
ingin mencapai kesempurnaan. Tetapi Fu Yishi juga adalah bagian dari anda, maka
saat anda berkultivasi dia juga ikut berkultivasi, setelah anda mencapai kesempurnaan
dia juga ikut anda mencapai kesempurnaan. Demikianlah hubungan mereka.
Pengikut: Saya dulu adalah seorang apoteker, mengerti sejumlah metode pemijatan,
saya sekarang masih bolehkah membantu orang melakukan pemijatan secara sukarela?
Shifu: Anda di sini menekankan pemijatan secara sukarela tanpa mengambil
keuntungan, apakah berarti telah melakukan hal yang baik? Saya beri tahu anda
sekalian, Xiulian adalah hal yang sangat serius, saya dengan tiada hentinya
memurnikan tubuh anda, anda jangan mengotorinya lagi, beginilah maksudnya. Karena
kontak pada kulit dan tubuh manusia akan membuat kedua medan saling terhubung.
Mengapa di saat kita berlatih Gong secara massal medan energinya sangat besar?
Karena seluruh medan dari kalian, medan yang begitu bagus berhubungan menjadi
satu, maka kemajuannya menjadi cepat, anda sekalian merasa sangat nyaman.
Namun manusia biasa tidak Xiulian, medan yang terbawa oleh tubuhnya adalah karma.
Dengan saya berkata demikian, ada banyak orang akan berkata: Wah, apakah saya
tidak boleh berada bersama anggota keluarga?! Bila anda adalah orang Xiulian, saya
tentu sudah menyelesaikan masalah ini bagi anda, maka anda sama sekali tidak perlu
memikirkannya, juga tidak perlu dengan sengaja takut pada sesuatu. Dapat dikatakan,
anda ingin dengan sengaja melakukan sesuatu, itu sama dengan anda dengan sengaja
ingin menerima sesuatu. Di saat anda melakukan pemijatan kepada dia, anda
mempunyai pemikiran: Saya harus membuat penyakit dia sembuh. Karena anda bukan
menggunakan cara pengobatan medis masa kini, bukan mengobati penyakitnya
dengan obat-obatan, anda mengobati penyakitnya dengan tubuh anda, maka sangat
mungkin mendatangkan pengotoran bagi anda, beginilah maksudnya. Sedangkan ada
beberapa praktisi kita demi mencari nafkah, memang berprofesi sebagai dokter pijat,
dalam keadaan benar-benar tidak dapat mencari pekerjaan lain, saya juga dapat
menyelubungi tubuh anda untuk mengatasi problem dalam hidup anda. Tetapi bagi
anda yang bukan berprofesi demikian, sebaiknya jangan anda lakukan. Beginilah
4
5

Fu Yishi -- Kesadaran sekunder.
Zhu Yishi -- Kesadaran utama.
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maksudnya. Perihal akupunktur, atau anda adalah dokter yang menyuntik dan memberi
obat kepada orang lain, itu tidak berpengaruh, itu adalah keahlian.
Pengikut: Dalam keturunan keluarga ada yang pernah berpenyakit mental, tetapi dia
sendiri tidak pernah berpenyakit mental, bolehkah dia berlatih Gong?
Shifu: Saya katakan, belum tentu dalam keturunan keluarga ada yang berpenyakit
mental, maka anda juga berpenyakit mental, bukankah harus dipandang secara
demikian? Pandanglah dari dua aspek. Yaitu orang yang sangat rasional, kesadaran
utamanya sangat kuat, bagi dia berlatih Gong tidak ada masalah. Jika di dalam
keluarganya ada riwayat sakit mental, maka kalian harus memerhatikan. Jika dia benar
berpenyakit mental maka tidak boleh berlatih Gong, karena pasien penyakit mental
pada umumnya kesadaran utamanya tidak jernih, ini tidak dapat menyalahkan saya
tidak menyelamatkan anda. Fa saya ini adalah diberikan pada kesadaran utama,
menyelamatkan orang tersebut, tetapi anda pribadi malah tidak jelas, kalau begitu Fa
ini saya berikan kepada siapa? Di saat anda menderita penyakit mental, itu adalah
karma anda, pikiran yang tidak baik atau makhluk dari luar, bolehkah saya berikan
kepada dia? Tidak boleh, beginilah sebabnya. Maka orang yang dalam keluarganya
ada riwayat penyakit mental harus memerhatikan! Jika merasa diri sendiri tidak dapat
menguasai diri, maka anda jangan ikut. Pribadi yang ada penyakit mental saya tidak
mengharapkan anda datang ke tempat latihan, juga jangan mendengarkan Fa pada
arena konferensi Fa.
Pengikut: Anak kecil yang berumur 12 tahun, ia tiap minggu latihan sekali, malam
sebelum tidur mendengarkan ceramah Fa. Berlatih Gong dan belajar Fa seperti ini bagi
dia apakah normal?
Shifu: Anak kecil tentu punya kondisi sebagai anak kecil. Jika ia telah menyentuh Fa,
sedang belajar, juga sedang berlatih Gong, sesungguhnya ia juga sedang berkultivasi,
ini adalah pasti, karena anak kecil tidak ada hal-hal yang terbentuk oleh konsep-konsep
dan pikiran rumit dari orang dewasa, ia sangat sederhana, maka akan cepat bagi dia
memperoleh Fa.
Pengikut: Ketika dalam benak saya memikirkan hal yang tidak baik, akan
menghasilkan substansi buruk pada ruang dimensi lain, bagaimana ini jadinya?
Shifu: Anda sedapat mungkin jangan memikirkan hal yang buruk, anda berangsurangsur sedang Xiulian. Sekalipun sudah terpikir juga jangan dihiraukan, juga jangan
takut. Bila anda takut, "Bagaimana ini jadinya?" itu adalah keterikatan. Maka kita harus
sedapat mungkin banyak belajar Fa dan membaca buku, sebaiknya mempertahankan
sebuah kondisi hati yang murni pada diri sendiri. Tetapi sama sekali tidak memikirkan
hal yang buruk adalah tidak mungkin, selama anda belum mencapai kesempurnaan itu
tidak mungkin diwujudkan. Perihal benda apa yang dihasilkan, anda adalah orang
Xiulian, saya beri tahu anda, seorang yang Xiulian tidak dianggap sebagai manusia
menurut pandangan di atas langit, mereka menganggap kalian adalah Dewa, setelah
mencapai kesempurnaan kalian adalah Dewa masa mendatang pada tingkat yang
berbeda. Maka begitu anda telah melampaui manusia biasa, dalam tubuh kalian
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mengandung benda yang melampaui manusia biasa, terutama saat Xiulian di dalam Fa
yang Lurus, tidak hanya saya yang memedulikan anda, di sekeliling tubuh anda benarbenar ada Dewa Naga Delapan Penjuru yang melindungi Fa, hanya saja anda sendiri
tidak tahu. Ada banyak orang begitu berlatih Gong nyalinya jadi besar, mengapa? Itu
tidak hanya faktor dari anda sendiri, karena anda mempunyai satu sisi yang dapat
mengetahui, maka nyali pun jadi perkasa.
Pengikut: Sejak kecil sudah sangat pemalu, apakah ini merupakan keterikatan hati
yang sangat kuat?
Shifu: Sebagai seorang manusia jika tidak punya rasa malu, saya katakan dia adalah
orang yang sangat jahat. Sebagai orang Xiulian, jika anda berketerikatan pada hal-hal
tersebut, maka anda adalah seorang manusia biasa. Tetapi dahulu ada banyak orang
begitu mulai berlatih Gong, sudah tidak peduli lagi akan penampilan dirinya, terlihat
serabutan dan kotor, pengikut Dafa jika bertindak demikian, saya katakan anda telah
mencoreng Dafa. Anda semua tahu saya di saat berceramah Fa dalam arena apapun,
pakaian saya secara relatif saya rasa masih lebih rapi, sesungguhnya saya sedang
memperlihatkan pada kalian. Bahkan ada orang yang meniru cara percakapan saya,
meniru cara hidup saya, maka saya sangat memerhatikan hal-hal tersebut, tidak boleh
meninggalkan tingkah laku yang tidak baik. Karena kalian hidup di tengah manusia
biasa, maka harus memerhatikan hal-hal ini.
Saya telah melihat suatu keadaan, orang Tionghoa sangat tidak memerhatikan
hal-hal di permukaan, lebih suka asal-asalan, seperti sebuah kelakar yang saya
katakan pada kesempatan yang lalu, bahwa orang Tionghoa sangat memerhatikan
makna yang tersirat, dalam benak pikirannya penuh dengan pengalaman, memiliki
keahlian yang hebat, masakan yang dibuatnya juga enak, namun tampak
permukaannya serabutan dan kotor. Sedangkan orang kulit putih, anggap saja saya
berkelakar pada kalian, masakan yang dibuat orang kulit putih tidak seenak yang dibuat
orang Tionghoa, namun pisau, garpunya ditata dengan sangat rapi, menyantap
makanan apa menggunakan alat makan apa, minuman apa menggunakan gelas apa,
hal permukaan ini sangat diperhatikan, penuh kesopanan. Ini adalah perbedaan antara
orang kulit putih dan orang Tionghoa. Tetapi saya pikir seharusnya dapat dipersatukan,
orang Tionghoa lebih memerhatikan peradaban, orang kulit putih lebih mengerti makna
yang tersirat, itu akan lebih baik. (Tepuk tangan)
Orang kulit putih sangat memerhatikan perilaku peradaban mereka, ini adalah
kebudayaan mereka. Mengapa ada kalanya orang kulit putih marah kepada kalian?
Ada orang malah merasa kalian dimarahi tanpa alasan. Jika anda sampai merusak
peradaban mereka, sekalipun adalah hal sepele, mereka benar-benar akan sangat
marah. Banyak orang tidak memerhatikan hal-hal kecil, misalnya saat memasuki
sebuah toko, ada orang ikut masuk dari belakang kita, anda setelah buka pintu juga
tidak peduli, "Boom" pintu tertutup lagi, anda lalu pergi. Jika dia adalah seorang bangsa
kulit putih, dia akan sangat marah, karena anda sedang merusak peradaban mereka,
dia tidak menganggap ini adalah sebuah hal kecil. Tingkah laku dan tutur kata anda
yang tidak sopan terhadapnya, akan membuat dia sangat marah. Kalian hidup di
tengah masyarakat orang lain, maka harus lebih memerhatikan aspek-aspek tersebut.
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Pengikut: Saya adalah praktisi yang datang dari Tiongkok, kali ini bertemu Shifu air
mata saya tiada hentinya bercucuran, tak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
Shifu: Kalian melihat saya berada di Amerika Serikat, dalam setengah tahun
belakangan ini berulang kali bertemu dengan kalian, sangat mudah. Tetapi di daratan
Tiongkok ada begitu banyak praktisi malah tidak dapat bertemu saya, mereka sangat
merindukan Shifu, saya juga merindukan mereka, demikian keadaannya.
Pengikut: Dalam setiap ruang terdapat eksistensi satu diri aku, apakah setiap ruang
tersebut berada dalam Triloka?
Shifu: Betul demikian, berada di dalam Triloka. Ruang-ruang dalam Triloka juga adalah
yang paling rumit. Kelak bila ada kesempatan saya akan mengutarakan lagi kepada
kalian perihal komposisi materi, tingkat kerumitannya sungguh mengejutkan orang.
Tetapi lagi-lagi tidak ada bahasa untuk melukiskannya, juga tidak dapat dibuatkan
gambarnya, maka ada kalanya saya berceramah Fa kepada kalian, benar-benar telah
habis total menggunakan bahasa manusia juga sulit untuk mengungkapkan keagungan
alam semesta.
Pengikut: Dengar kabar lembaga riset ilmu pengetahuan Tiongkok sedang mereplikasi
panda.
Shifu: Ini adalah kloning bukan? Kalian juga tidak usah peduli terhadap hal tersebut,
umat manusia sedang memusnahkan diri sendiri. Tempo hari saya sudah
membicarakan perihal manusia mereplikasi ini dan itu, di saat manusia mulai
mereplikasi manusia, itu adalah awal dari penerimaan manusia planet untuk
menggantikan manusia. Justru karena manusia tidak dapat melihat satu sisi dari
keberadaan Dewa, manusia masih merasa yang mereka kejar dengan tanpa batas,
apa yang disebut penelitian ini, istilahnya terdengar muluk, sesungguhnya mereka
sedang memusnahkan manusia, manusia sedang memusnahkan diri sendiri.
Pengikut: Di kalangan agama Buddha ada sejumlah orang menyerang Dafa,
mengatakan Dafa bukan jalan yang lurus.
Shifu: Tidak usah hiraukan mereka, mereka sudah sampai pada masa paling akhir dari
akhir Dharma. Dalam hal ini jika kita menggunakan cara seperti mereka, mereka
menyerang Dafa, kalian juga sebarkan materi menyerang mereka, dengan demikian
bukankah Dafa sama seperti mereka? Dafa kita adalah Dafa alam semesta, anda
jangan melihat mereka sedang merusak, sesungguhnya mereka tidak dapat
diperhitungkan sebagai apa-apa. Dulu saat hadirnya Sakyamuni, agama Brahmanisme
juga berbuat demikian.
Pengikut: Evolusi dari bagian mikroskopis menuju bagian makroskopis, apakah proses
tersebut merupakan proses transformasi benti? 6
Shifu: Anda boleh memahami secara demikian, makin cepat kultivasinya, makin cepat
pula transformasinya.
6

Benti -- Tubuh fisik seseorang termasuk semua tubuh di ruang lain.
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Pengikut: Mengapa pada banyak ruang dimensi lain dalam suatu lingkup alam
semesta terdapat satu diri dia secara bersamaan?
Shifu: Alam semesta ini memang berupa sebuah struktur yang sangat rumit. Di saat
anda lahir, dari banyak ruang semuanya juga lahir satu diri anda. Bentuk wajahnya
hampir sama, hal yang dilakukan hampir sama, dipanggil satu nama yang sama
dengan anda, lahir dan mati secara bersamaan, tetapi kualitas hidupnya berbeda. Lalu
ia mempunyai hubungan apa dengan anda? Tadi sudah saya katakan, lahir dan mati
secara bersamaan dengan anda, selain itu tidak ada hubungan lain yang agak besar.
Sebagaimana tadi saya katakan, walaupun lahir secara bersamaan, maka bila mereka
semua tidak lahir, anda ingin lahir juga tidak bisa; bila mereka semua tidak meninggal,
anda ingin meninggal juga sangat sulit. Maka yang disebut roh gentayangan dan hantu
liar itu, mereka tidak dapat reinkarnasi karena kesemuanya dari dia belum meninggal,
hanya satu di antara dia telah bunuh diri, memaksakan diri harus meninggal, maka
yang telah meninggal tidak ada tempat yang bisa dituju, harus menunggu sampai
semuanya yang masih hidup sudah selesai menjalani proses kehidupan, baru dapat
bersama-sama pergi mencari tempat berteduh. Perihal Yuanshen, tadi sudah saya
katakan, Yuanshen berarti anda, Zhu Yuanshen berarti anda sendiri, sumber pikiran
anda yaitu anda sendiri. Perihal Yuanying 7 itu adalah tubuh Buddha yang terbentuk
oleh kebijakan anda dan Fa di dalam Xiulian. Fa kita ini masih dapat membuat tubuh
manusia terjadi perubahan secara hakiki, tubuh ini sendiri juga dapat bertransformasi
menjadi tubuh Buddha.
Pengikut: Shifu pernah menyinggung: mungkin di saat anda memperoleh Tao, kelak
ada banyak orang akan mendapatkan manfaat.
Shifu: Begini penjelasannya. Coba anda semua pikirkan, bila seseorang berhasil
kultivasi menjadi Buddha, orang tuanya, saudaranya, katakanlah orang tuanya, mereka
telah melahirkan seorang anak yang begitu bagus, apakah tidak ada berkah bagi
mereka? Pasti ada. Perihal seberapa besar berkahnya? Di mana mereka diposisikan?
Hal ini pasti akan dilakukan menurut besar-kecilnya berkah mereka. Dia telah
mencapai kesempurnaan menjadi Buddha, orang tuanya tidak berkultivasi namun juga
menjadi Buddha, itu mutlak tidak mungkin, karena mereka tidak Xiulian. Hal ini harus
ditentukan berdasarkan berkah dan Xinxing mereka, besar-kecilnya karma juga sangat
diutamakan. Dengan demikian di sini tidak hanya orang tua dan saudara, masih
termasuk banyak orang yang berhubungan dengan dia di atas dunia, serta kehidupan
lainnya dan sebab-musabab benci dendam dari mereka, juga makhluk hidup yang
pernah anda bunuh. Setelah menjadi Buddha, makhluk hidup yang anda bunuh itu
bagaimana? Anda harus menyelamatkan mereka. Tentu saja hal-hal ini di saat anda
berhasil kultivasi mencapai kesempurnaan, Shifu sudah akan mengerjakan semuanya
bagi anda, juga terhitung anda yang menyelamatkannya. Karena mereka harus
diselamatkan ke dalam dunia anda, dengan beginilah masalah tersebut telah
diselesaikan bagi anda. Masih ada banyak orang yang pernah membawa manfaat bagi
anda, mereka itu juga harus dipedulikan, serta banyak faktor dari berbagai aspek
7
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tersebut. Sekalipun Xiulian juga bukanlah hal yang sederhana, ada banyak hal dari
bermacam-macam hubungan sebab-musabab yang ditakdirkan, anda sendiri tidak
dapat mengatasinya, semua ini juga adalah Shifu yang melakukannya.
Pengikut: Saat Shifu menemui sebagian praktisi dari berbagai tempat, setiap orang
juga tidak ingin ketinggalan, apakah ini merupakan keterikatan?
Shifu: Mungkin sekarang ada gejala yang demikian. Saat saya mengajarkan Fa di
Tiongkok para praktisi sudah tahu, kalian mungkin juga pernah mendengar, bahwa hari
pertama diadakan kelas ceramah, semua orang mencari tempat duduk barisan depan,
yang dekat dengan Guru, agar energi yang diterima besar. Sampai kelas ceramah hari
ketiga selesai, sudah tidak ada lagi orang yang mendekat ke depan. Semua orang
menyisihkan tempat duduk yang baik kepada orang berusia lanjut atau kepada orang
lain, tidak ada yang memaksakan tempat duduk. Seluruh arena pertemuan telah
terbentuk suatu kondisi yang damai. Manusia selalu ada sebuah proses perubahan.
Tentu saja hari ini banyak di antara kita bergegas datang dari luar daerah, atau lama
tidak bertemu dengan saya, kalian ingin maju ke depan melihat Shifu dengan jelas,
perasaan ini seyogianya dapat saya pahami. Perihal menduduki tempat yang baik, hal
semacam ini tidak akan dilakukan oleh orang kulit putih. Secara keseluruhan, semua itu
juga merupakan hal-hal di permukaan.
Pengikut: Praktisi lama Xinxing-nya tinggi, kekuatan Gong makin lama makin besar,
perbuatan dan ucapan mereka berpengaruh sangat besar terhadap praktisi baru,
bagaimana seharusnya praktisi baru dan lama masing-masing menguasai diri?
Shifu: Praktisi lama, kebanyakan memang kultivasinya sangat baik, tetapi juga tidak
dapat dikatakan setiap dari mereka adalah begitu baik. Saya juga tidak dapat
mengatakan bahwa anda tidak memenuhi standar lalu tidak memperkenankan anda
datang berlatih Gong, bolehkah begini? Tentu tidak boleh. Maka ada banyak perbuatan
dan ucapan praktisi lama mungkin bisa memengaruhi orang lain, tetapi dengan adanya
Fa, tidak usah takut. Sekalipun adalah praktisi baru, setelah melalui banyak kali belajar
Fa juga dapat mencocokkan semua itu dengan Fa, meskipun anda adalah praktisi lama
mereka juga tahu di mana letak kesalahan anda. Manusia seyogianya mempunyai
pikiran, di samping itu masih ada Fa, hal-hal tersebut tidak menjadi masalah, anda
sekalian juga melangkah maju secara demikian. Sebagai pembimbing atau praktisi
lama mungkin khawatir akan hal ini, titik tolak dan pemikirannya adalah baik, jika kalian
melihatnya maka berupaya diselesaikan, sedapat mungkin supaya semua orang
memerhatikan hal ini. Maka sebagai praktisi lama, kalian di depan praktisi baru benarbenar harus memerhatikan diri sendiri, meskipun tidak memikirkan pengaruh apa yang
ditimbulkan oleh diri sendiri, anda juga harus memikirkan pengaruhnya terhadap Dafa.
Di sini adalah sebidang tanah suci, saya tidak ingin membiarkan kalian tidak
mengintrospeksi ke dalam di saat menemui konflik, sehingga terbentuk cara seperti unit
kerja di tengah masyarakat, itu tidak boleh.
Pengikut: Sebelum Xiulian, pernah suatu malam saya merasa dingin sekali, tidak
dapat bergerak.
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Shifu: Keadaan pribadi menurut saya sebaiknya jangan disinggung. Keadaan anda
satu orang saja sudah ratusan, ribuan macam, bagaimana saya menjawabnya bagi
anda? Saya beri tahu anda semuanya adalah hal yang baik. Kemarin saya telah
mengatakan sebuah masalah, tak peduli anda sendiri merasa baik atau tidak baik,
sesungguhnya anda tidak dapat membedakan dengan jelas. Saya seyogianya memberi
tahu anda, anggaplah semua itu sebagai hal yang baik, itu sudah cukup. (Tepuk tangan)
Saya mengangkat sebuah contoh bagi anda sekalian, coba anda pikirkan, tanah di
masyarakat manusia adalah kotoran dari kehidupan tingkat tinggi, manusia berada di
tengah lingkungan yang kotor begini, sama seperti seseorang telah melompat masuk
ke dalam lubang jamban, semuanya berada di dalam lubang jamban, untuk apa anda
masih mengutamakan yang ini baik karena lebih nyaman, yang itu tidak baik karena
tidak nyaman? Anda cepatlah berkultivasi, mengalami hal apapun juga anda rasakan
semua itu adalah hal yang baik, sesungguhnya memang adalah hal yang baik. Jika
anda tidak Xiulian tentu tidak mempunyai perasaan seperti ini, termasuk perasaan yang
tidak nyaman, sekalipun perubahan yang baik, refleksinya pada tubuh anda juga akan
membuat anda tidak nyaman, karena Gong maupun energi apapun, keberadaan
mereka selalu mengandung listrik, akan menimbulkan reaksi pada tubuh anda. Gong
yang begitu kuat, tubuh anda masih berupa tubuh manusia, saat dia sedikit saja
bergerak di dalam tubuh, tubuh manusia tentu akan merasa tidak nyaman. Sampai
anda sudah seutuhnya dikultivasi dengan baik, maka perasaan tersebut juga tidak ada
lagi. Ada orang saat membubung ke atas, di tengah kekosongan terdapat beberapa
kondisi, semua jangan dipedulikan, semuanya adalah hal yang baik. Makin anda takut
makin anda dibuat berguncang berkali-kali, karena perasaan takut anda itu juga tidak
benar.
Pengikut: Selayaknya eksis demi diri sendiri, namun juga harus tanpa ego dan tanpa
aku, bagaimana hal ini dipahami?
Shifu: Coba anda semua pikirkan, manusia adalah sebuah kehidupan yang individu,
anda tanpa ego tanpa aku sampai Xiulian diri sendiri juga tidak ingin dilakukan, balik ke
asal kembali ke jati diri juga tidak ada lagi, anda benar-benar kehilangan aku, dapatkah
anda memahaminya secara demikian? Oleh sebab itu, kultivasi anda bukankah untuk
diri anda sendiri? Tetapi anda di dalam proses Xiulian berkultivasi diri makin lama
makin baik, baiknya hingga saat memikirkan suatu masalah selalu berpikir demi orang
lain, berkultivasi menjadi sebuah kehidupan yang tanpa ego. Kultivasi yang anda
lakukan juga untuk mengultivasi diri anda sendiri, setelah anda Xiulian mencapai
kesempurnaan, bersamaan anda juga telah berhasil kultivasi menjadi sebuah
kehidupan mulia yang berpikir demi orang lain, yang dapat berkorban demi orang lain.
Jiwa individu selamanya juga harus eksis, anda berkultivasi terus sampai akhirnya tidak
ada lagi individu dari diri sendiri, bagaimana itu dapat dibenarkan? Maka saya beri tahu
pada anda sekalian, anda harus membubung kembali, anda harus mencapai
kesempurnaan, secara relatif apa yang anda curahkan akan mendatangkan
kebahagiaan yang tak terhingga bagi anda, itu adalah perolehan anda berkat
pencurahan anda. Kembali pada taraf kondisi yang lebih tinggi, lebih indah, itu adalah
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menuju kebaikan, menuju ke atas. Ada orang yang memahami Wuwei 8 ini sebagai
sudah tidak ada diri sendiri, sudah tidak ada eksistensi aku pribadi, sesungguhnya
sama sekali bukan demikian yang dimaksud. Alam semesta mempunyai tingkatan,
dikatakan secara tegas kehidupan juga mempunyai derajatnya, itu terbentuk oleh buah
status dan keagungan De yang anda peroleh dari Xiulian.
Pengikut: Tungkai kaku apakah disebabkan oleh karma yang besar?
Shifu: Hal ini sudah saya bicarakan. Ada orang memang karena mempunyai karma
sehingga kakinya sakit, ada orang karena kakinya sejak dulu juga tidak pernah ditekuk
sedemikian rupa, terasa tungkainya kaku, ini adalah keadaan fisiologi pada permukaan
tubuh. Tetapi tak peduli karena karmanya yang besar, maupun faktor dari aspek
fisiologi, semuanya juga dapat diatasi. Jika dikatakan tidak sakit, itu jarang sekali.
Pengikut: Sekarang jumlah orang yang mendapatkan Fa di seluruh dunia sudah lebih
dari seratus juta, penyebaran Fa apakah masih penting seperti dulu?
Shifu: Apakah penyebaran Fa merupakan sesuatu yang begitu tidak ingin dilakukan
bagi anda? Anda semua tahu, kita di dalam Xiulian berkultivasi Shan,9 melihat orangorang berada dalam kesusahan lalu ingin membantu agar dia mendapatkan Fa, ini
adalah hal yang berangsur-angsur harus kalian siapkan di dalam Xiulian. Memberikan
orang lain benda apapun juga tidak sebaik memberikan dia Fa. Seandainya
memberikan dia benda yang lebih bagus lagi, memberikan dia uang yang lebih banyak,
bagi dia juga hanya berupa kebahagiaan dalam waktu ini dan kehidupan ini.
Sedangkan anda memberikan dia Fa adalah kebahagiaan abadi bagi jiwanya, ada apa
lagi yang bisa lebih baik dari Fa? (Tepuk tangan) Maka saya merasa memperkenalkan
Fa kepada orang lain, itu sendiri sudah merupakan penyebaran Fa, adalah perbuatan
yang baik. Tetapi kalian jangan lakukan secara paksa, dia tidak ingin belajar, kalian
mengharuskan dia belajar, cara demikian tidak benar. Kalian sudah berupaya, supaya
dia tahu ada Fa, itu sudah cukup, dia berkultivasi atau tidak itu adalah urusan dia
sendiri. Banyak orang telah melakukan banyak pekerjaan penyebaran Fa, dengan
menggunakan banyak waktu, itu mutlak tidak dapat dikatakan tidak ada artinya. Waktu
yang anda korbankan semua akan dikompensasikan di dalam Xiulian, karena
bagaimanapun anda sedang melakukan pekerjaan, melakukan pekerjaan baik untuk
Dafa. Tentu saja ada satu hal selanjutnya juga harus kalian perhatikan, kalian jangan
mengajak orang secara paksa, kalian boleh memberi tahu dia melalui cara yang
tersedia. Setelah dia tahu namun tidak ingin belajar, itu terserah dia.
Pengikut: Dalam artikel "Arif bijaksana" dikatakan kita harus membedakan dengan
jelas antara karma pikiran dan pikiran buruk pada umumnya.
Shifu: Betul. Gangguan karma pikiran bagi manusia biasa sulit dibedakan. Orang
Xiulian jika tidak gigih maju, tidak mencari motif dasar dari pikiran sendiri, juga sulit
membedakannya. Mengapa ada sebagian orang karma pikirannya dalam jangka
panjang tidak dapat dihilangkan? Karena tidak dapat membedakan dengan jelas yang
8
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Shan -- Baik; belas kasih; ramah.
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mana adalah diri sendiri. Mengapa saya suruh anda berkultivasi? Pertama anda harus
berkultivasi menyingkirkan pikiran yang buruk itu, anda mampu menyingkirkan bendabenda yang buruk itu karena anda tidak mengakui mereka itu adalah anda, ini adalah
sangat penting. Karena anda tidak mengakui mereka adalah anda, maka anda baru
dapat menyingkirkannya. Sesungguhnya, mereka benar-benar bukan anda, mereka
adalah beragam konsep, bahkan karma yang terbentuk dalam perbuatan anda setelah
lahir, mereka terdiri dari benda-benda tersebut. Tetapi manusia acap kali menganggap
mereka adalah dirinya sendiri dengan anggapan: "Pikiran saya seperti ini cerdas, di
tengah masyarakat siapapun juga tidak dapat mengusik saya, dalam segala aspek
saya juga lebih hebat daripada orang lain.” Dia menganggap benda-benda yang
terbentuk setelah lahir ini adalah diri dia, bahkan beranggapan itu adalah yang terbaik.
Manusia menginginkan sesuatu, itu terserah apa yang dia katakan, hanya bila anda
tidak menginginkan benda tersebut, anda baru dapat menyingkirkannya.
Mengapa orang berpenyakit mental sulit diselamatkan? Justru karena dia sama
sekali tidak bisa membedakan dengan jelas. Sebagai seorang praktisi baru, adalah
sangat sulit untuk dapat membedakan dengan jelas tentang karma pikiran,
membedakan dengan jelas pikiran mana bukan diri aku, jika dapat diwujudkan itu
benar-benar luar biasa. Bila dinilai dengan Dafa, semua pikiran yang tidak baik
sesungguhnya juga bukan diri anda. Jika anda dapat mewujudkan hal ini berarti telah
membedakan dengan jelas: Oh, pikiran ini tidak baik, harus dilenyapkan, disingkirkan,
saya tidak seharusnya berpikir secara demikian. Dengan pemikiran itu sendiri berarti
sedang melenyapkannya. Kalian kira orang-orang yang berbuat jahat, yang membunuh
orang dan membakar rumah bahkan melakukan homoseksual, apakah mereka sudi
berbuat demikian? Sejak dilahirkan sudah berbuat demikian? Itu disebabkan konsep
dia yang tidak benar yang terbentuk setelah lahir makin lama makin kuat, makin lama
makin kuat, sebaliknya konsep dia itu telah menguasai orang tersebut, sehingga
menjadi seperti ini.
Pengikut: Sang Sadar yang menyelamatkan manusia umumnya adalah tingkatan
Tathagata, bagaimana ia mulai mengevolusi Gong dari sumber hakiki materi kepada
praktisi Xiulian?
Shifu: Saya tidak pernah memberi tahu anda secara demikian. Saya tidak pernah
mengatakan Sakyamuni melakukan demikian bukan? Hukum Tathagata tidak dapat
dibandingkan dengan Dafa, Dewa umum kelak juga tidak mampu melakukan hal yang
satu ini, dahulu ini adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Dewa manapun.
Dahulu Fa yang digunakan untuk menyelamatkan manusia bersifat kecil, penyelamatan
manusia dilakukan dengan meminta bantuan Tathagata lainnya atau Dewa yang lebih
tinggi, ia (sang penyelamat) juga harus menyembah langit, menghormati Dewa yang
lebih tinggi, tidak seperti yang dibayangkan manusia bahwa Buddha Tathagata adalah
yang sulung di langit, bukan demikian. Fa yang kecil bahkan tidak dapat
menyelamatkan manusia dalam satu kehidupan, harus beberapa kali kehidupan baru
bisa berhasil menyelamatkan orang tersebut. Tetapi Dafa mampu. (Tepuk tangan)
Karena ia adalah Dafa alam semesta yang melampaui segala Fa. Segala Fa juga
adalah disadari dan dibuktikan oleh Sang Maha Sadar dari Dafa alam semesta.
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Mengenai hubungan tersebut saya tidak tahu apakah kalian telah mendengarnya
dengan jelas? Semua Sang Sadar yang menyelamatkan manusia atau mereka semua
yang ada di atas langit, baik itu Tathagata, Buddha maupun Dewa, ciri khas dari dunia
mereka sendiri ataupun buah status yang mereka peroleh, semuanya juga adalah
disadari dan dibuktikan dari Dafa alam semesta, (tepuk tangan) bukan secara mentah
mereka pindahkan ke luar dari Dafa alam semesta, karena dahulu mereka sama sekali
tidak diizinkan untuk mengetahui Dafa alam semesta. Mereka hanya tahu bahwa pada
tingkat yang berbeda, kehidupan harus memenuhi standar dari tingkat berbeda
tersebut, hanya tahu sebatas itu saja. Maka mereka dapat menyadari dan
membuktikan pemahaman mereka sendiri, untuk bagaimana mencapai standar
tersebut, ini adalah apa yang mereka sadari dan buktikan. Yang disadari dan dibuktikan
oleh Sakyamuni disebut "Berpantang, Samadhi, Kebijakan". Dengan demikian saya
telah mengutarakan dengan jelas tentang hal ini bukan? (Tepuk tangan) Mereka
bersandar pada Fa alam semesta, mengandalkan Dewa yang lebih tinggi membantu
mereka, mereka sendiri tidak sanggup melakukannya.
Di samping itu, Buddha Tathagata ada juga yang berbeda, misalnya Buddha
Sakyamuni juga tidak seperti yang kalian bayangkan adalah seorang Tathagata yang
umum. Dalam suatu taraf kondisi Dia adalah Tathagata, sesungguhnya dia masih ada
keadaan yang lebih mikroskopis, yang tidak diketahui oleh Buddha lainnya. Dia berasal
dari tingkat yang sangat tinggi, Dia telah menyadari dan membuktikan empat besar:
"Tanah-Air-Api-Angin". Mungkin ada di antara kalian dahulu pernah membaca istilah ini
di dalam kitab suci, tingkatan itu sudah sangat tinggi, jauh melebihi badan langit di
mana kehidupan pada umumnya berada. Yaitu Dia telah menyadari dan membuktikan
dengan sangat tinggi, ini pertanda sumber asal Dia sangat tinggi. Namun Dia hanya
membawa keampuhan Fa pada taraf kondisi Tathagata ini, datang untuk
menyelamatkan manusia.
Pengikut: Salah satu sebab dari penyimpangan masyarakat manusia apakah
dikarenakan sel molekul manusia biasa kebanyakan telah diubah oleh manusia planet?
Shifu: Jiwa dan substansi tubuh manusia yang disebut oleh manusia, itu adalah
struktur yang membentuk tubuh ini, penyimpangan pikiran dapat mengubah tingkah
laku dan cara hidup manusia, sedangkan cara hidup juga dapat mengubah unsur
partikel tubuh manusia. Jika perubahan ini adalah pasif, yaitu dikendalikan oleh sejenis
makhluk hidup, itu bagi manusia boleh dikatakan amat berbahaya. Persis seperti
mengapa konsep dapat terbentuk pada diri seseorang setelah kelahiran, sedangkan
konsep itu sebaliknya malah dapat mengendalikan orang tersebut? Jika anda tidak
menyingkirkannya, ia akan menjadi satu bagian dari anda di dalam masa kehidupan ini,
bahkan menjadi satu bagian yang mengendalikan anda. Dengan kata lain, seperangkat
kebudayaan yang dipaksakan oleh manusia planet kepada manusia bumi, sepenuhnya
telah membentuk seperangkat cara hidup dan cara pengenalan terhadap dunia materi
di dalam pikiran anda, sudah demikian jadinya. Maka dengan adanya perangkat benda
semacam ini ia dapat berkembang menjadi sebuah tubuh yang demikian. Mobil ini
bagaimana dihidupkan? Anda harus menggunakan cara dia. Mesin itu bagaimana
diciptakan? Benda yang dia ciptakan bagaimana anda menata dan
46

mengoperasikannya? Seperangkat sistem ini menjelujuri segala cara hidup manusia,
membentuk tubuh yang demikian, membentuk pikiran yang demikian, membentuk halhal seperti ini. Pada kesempatan yang lalu saya pernah mengatakan, semua orang
yang dapat menguasai komputer, manusia planet telah memberi nomor kepada mereka,
itu adalah mutlak benar. Tetapi pengikut kita tidak terdapat masalah ini, saya telah
menyingkirkannya. Lagi pula manusia planet ini sedang dalam penyingkiran terakhir.
Tetapi masih ada yang bersembunyi, sudah jarang sekali terlihat, dahulu mereka
bersembunyi dalam ruang materi super untuk mengendalikan manusia. Pada
kesempatan lalu saya pernah membicarakan tentang materi super, ia bersembunyi di
dalamnya, sehingga sulit sekali dideteksi. Manusia menganggap hanya molekul yang
ada sekarang ini merupakan benda yang paling materialis, sebenarnya masih ada
benda yang lebih materialis daripada molekul, ia bersembunyi di sana mengendalikan
manusia. Ruang tersebut kami sudah selesai mengerjakannya, di situ sudah
dibersihkan secara tuntas.
Pengikut: Fa di luar duniawi bukankah berarti pencapaian buah status Arhat?
Mengapa masih menjadi makhluk penghuni?
Shifu: Anda masih belum membaca Fa secara teliti, belum memahami dengan
saksama. Ada orang sedang Xiulian, dia belum berhasil dalam kultivasinya, hanya
dapat mencapai suatu tingkatan di dalam Triloka, maka dia berada pada tingkatan
tersebut dalam Triloka. Sebagai manusia di atas langit, yaitu manusia langit, bagi
manusia umum mereka juga adalah Dewa. Jika orang tersebut sudah keluar dari
Triloka, buah status pertama yang telah dicapainya adalah arhat. Masih ada sebuah
kasus yang spesifik, yaitu orang ini tidak Xiulian, namun dia juga telah mencapai
kriteria yang sangat baik. Tetapi dia tidak memiliki buah status, dia sangat mungkin ada
jodoh pertalian dengan seorang Buddha, atau ada jodoh pertalian dengan satu di
antara kalian yang hadir di sini, yang kelak berhasil kultivasi menjadi Buddha, dengan
demikian mungkin menjadi makhluk penghuni dalam dunia anda, yaitu sebagai warga
dalam dunia anda. Di dalam dunia Buddha tidak semuanya adalah Buddha dan
Bodhisattva, melainkan sebuah dunia yang makmur. Buddha adalah raja Fa, bersifat
bajik. Demikianlah keadaannya. Anda ingin berusaha mengerti urusan di atas langit
dengan menggunakan pikiran manusia, selamanya juga tidak bakal dimengerti, jika
dalam benak pikiran anda penuh dengan hal-hal tersebut, maka anda tidak dapat
berkultivasi. Saya telah mengatakan bahwa badan langit yang begitu besar juga
hanyalah sebutir debu, alam semesta ini rumitnya tidak dapat dilukiskan, tidak dapat
dijelaskan. Orang kulit putih, kulit kuning dan kulit hitam yang anda lihat di atas bumi,
terdapat perbedaan tertentu pada ras mereka. Sedangkan berbagai ras dalam badan
langit sungguh banyak sekali, beraneka ragam, ada pula yang warna warni, yaitu alam
semesta ini adalah sangat besar dan kompleks.
Pengikut: Karma manusia terakumulasi makin lama makin banyak, mengapa usia ratarata manusia masih bertambah panjang?
Shifu: Anda sekalian mungkin telah mengamati bahwa sekarang usia manusia
memang lebih panjang daripada manusia sebelumnya. Dafa disebarkan secara luas,
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manusia bisa bertepatan lahir pada periode kehidupan ini, itu sendiri sudah merupakan
kemujuran bagi mereka. (Tepuk tangan) Orang yang ingin saya selamatkan, pasti akan
saya berikan sebuah kesempatan bagi semua orang, adalah tidak mudah untuk datang
pada periode yang sama saat Dafa disebarkan secara luas, dan secara kebetulan
menemukan Dafa ini, maka diberikan kepada manusia sebuah kesempatan. Tetapi
berkultivasi atau tidak adalah urusan manusia sendiri. Ada banyak daerah masih belum
terjangkau oleh penyebaran Dafa, kehidupan di sana masih ditahan untuk di kemudian
hari baru mendengarkan Fa, pada saat itu lihat bagaimana hati mereka tergerak, maka
membuat orang-orang mengenal Fa adalah penting, adalah sangat penting. Maksud
perkataan saya ialah saat kalian menyebarkan Fa, buatlah orang-orang mengenal Fa,
mereka berkultivasi atau tidak adalah urusan pribadinya. Anda telah datang pada
periode kehidupan ini, anda telah menemui dan mendengar Fa Buddha, namun ada
yang tidak memedulikan, tidak berkultivasi dan tidak mempelajari, itu merupakan
penyesalan anda! Pertanyaan yang tadi anda ajukan yaitu mengapa karma yang begitu
besar, usianya tidak berkurang, malah diperpanjang? Demikianlah sebabnya.
Pengikut: Di dalam rumah praktisi lama masih diletakkan patung Avalokitesvara yang
telah di-Kaiguang10 dengan foto Shifu, apakah hal ini benar?
Shifu: Karena mereka adalah Dewa yang agung, hal ini tidak ada masalah, setelah diKaiguang anda ingin letakkan di mana maka letakkan saja. Dalam hati anda sendiri
harus tahu aliran mana yang anda kultivasi. Anda harus berhormat kepada siapa, anda
sendiri harus tahu di dalam hati.
Pengikut: Bolehkah dipahami bahwa kita semua hidup di dalam tubuh Shifu?
Shifu: Hal ini boleh anda pahami secara demikian. (Tepuk tangan) Sesungguhnya
saya beri tahu anda sekalian, manusia di dalam Xiulian, tubuh anda sedang tiada
hentinya bertambah besar volumenya. Manusia telah jatuh dalam ruang dimensi ini,
jika ingin kembali ke asal, ingin berkultivasi untuk kembali, maka tubuhnya harus
mengalami perubahan. Berubah mulai dari paling mikroskopis, maka dia harus
memenuhi kriteria dari tingkat mikroskopis alam semesta itu, kembali ke dalam paling
mikroskopis. Dengan demikian volume tubuhnya harus sesuai dengan kondisi semula
dari ruang dimensi itu, maka niscaya berubah menjadi besar. Makin mikroskopis
volumenya makin besar. Setiap orang Xiulian akan ada satu perubahan semacam ini,
manusia biasa tidak dapat melihat perubahan anda, tidak diperkenankan melihat. Ada
banyak praktisi telah melihat lalu mengatakan di belakang tubuh guru terdapat tubuh
berlapis-lapis yang tak terhitung, mengapa tubuh guru berlapis-lapis, selapis demi
selapis makin besar, ada yang besarnya tak terlihat batasnya, telah mencakup
segalanya. Seyogianya telah mencakup bumi, coba katakan bukankah anda berada di
atas bumi ini? beginilah maksudnya. (Tepuk tangan)
Pengikut: Kita mengultivasi Zhu Yuanshen, mengapa setiap selang waktu satu periode,
akan timbul rasa takut dan aneh terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling?
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Kaiguang -- Upacara mengundang satu Fashen Buddha agar berada pada patung atau lukisan
Buddha guna dipuja di dalam masyarakat manusia.
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Shifu: Memang ada keadaan di mana terdapat perasaan seperti ini. Jika bagian
tertentu dari pikiran anda mengalami pembersihan, atau cara pemikiran anda telah
diubah, juga akan timbul keadaan seperti ini. Tak peduli bagaimanapun anda selalu
tahu bahwa anda masih eksis, inilah diri anda, maka itu tidak jadi masalah.
Pengikut: Saya merasa "Zhuan Falun" sudah mengutarakan dengan sangat jelas,
tidak perlu berdiskusi dan tukar pengalaman dengan orang lain.
Shifu: Itu juga merupakan kondisi Xiulian dari anda sendiri. Hal ini tidak boleh
dipaksakan kepada orang lain. Juga tidak dapat dikatakan anda salah, setiap orang
mempunyai kondisi yang berbeda. Praktisi baru sedang terus-menerus melangkah
masuk, kalian harus ada sebidang tanah suci.
Pengikut: Dapatkah dikatakan makin dalam terjerembab di tengah manusia biasa,
kemudian dapat kembali ke asal, orang tersebut setelah berhasil kultivasi keagungan
De-nya akan makin besar?
Shifu: Bukan demikian halnya. Terjerembab makin dalam akan makin tidak ada
harapan, kalau bukan Dafa diajarkan secara luas, sudah tak tertolong lagi.
Pengikut: Perihal Shifu menghapus karma bagi para pengikut, mengapa di dalam
Xiulian agama tidak disebutkan dengan jelas?
Shifu: Tidak ada alasan mengapa. Hal-hal yang diutarakan Yesus mengapa tidak
sama dengan yang diutarakan Sakyamuni? Mengapa setiap orang harus sama?
Sakyamuni pernah membicarakan tentang masalah penghapusan karma, bukan tidak
pernah dibicarakan; dalam agama Buddha jaman sekarang juga membicarakan
penghapusan karma. Sakyamuni selama 49 tahun membabarkan Fa telah
membicarakan banyak hal, yang tidak dipahami oleh manusia maka tidak diwariskan.
Generasi berikutnya memilih hal-hal yang sesuai kehendaknya untuk dilihat, sama
seperti di antara praktisi ada yang memilih-milih Fa untuk dibaca, merasa judul yang ini
bagus, saya seyogianya membaca yang ini; dia hanya memahami yang ini, maka dia
mewariskannya; yang tidak dia pahami, atau yang tidak sesuai dengan konsepnya
maka tidak diwariskan. Dulu di saat Sakyamuni mengajarkan Fa tidak ada tulisan, 500
tahun kemudian baru mulai disusun kata-kata yang pernah diucapkan oleh Sakyamuni.
Dalam penyampaian dari mulut ke mulut selama 500 tahun ada berapa banyak
kekeliruan? Di dalam agama Buddha ada disinggung penghapusan karma, andalah
yang tidak memahami. Yesus dipaku di atas salib, bukankah dalam agama Kristen
dikatakan Yesus sedang menebus dosa bagi manusia?
Pengikut: Istilah "Tongxiu"11 sering digunakan oleh sebagian praktisi untuk memanggil
praktisi lain, guru juga tidak pernah menyebut istilah ini, saya merasa tidak layak. Di
dalam agama Buddha terdapat panggilan seperti ini.
Shifu: Ini adalah istilah yang lama disebut oleh orang-orang sehingga menjadi baku,
bukan hanya ada dalam agama Buddha, juga bukan istilah khusus mereka.
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Tongxiu -- Sesama praktisi Xiulian.
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Sesungguhnya istilah khusus mereka sama sekali tidak disebut "Tongxiu", istilah ini
juga adalah beberapa tahun belakangan ini orang-orang yang mengangkatnya untuk
digunakan. Perihal istilah apa yang kita gunakan tidak ada masalah. Dafa pada bentuk
permukaan tidak mementingkan hal ini, kita Xiulian dengan semaksimal mungkin
menyesuaikan manusia biasa. Dahulu ada orang menanyakan saya sebaiknya
memanggil dengan istilah apa? Saya katakan panggil Mr. Zhang, Mr. Li juga boleh saja.
Bila kita membakukan beberapa istilah khusus, orang-orang benar-benar akan
menganggap kita adalah agama. Dalam hal ini sebaiknya kita sedikit banyak
menyesuaikan diri dalam formalitas manusia biasa.
Pengikut: Bagaimana kita memandang masalah tentang manusia merintangi dirinya
sendiri?
Shifu: Masalah ini sangat luas, dalam berbagai aspek manusia mempunyai masalah ini.
Saya mengambil sebuah contoh yang paling sederhana. Misalnya peraturan yang
berlaku sekarang ini, anda semua tahu pada jaman dahulu tidak ada peraturan, karena
hati manusia rata-rata lebih baik, anda tidak perlu dengan banyak peraturan untuk
mendisiplinkannya, mereka sendiri sudah tahu bagaimana berperilaku, dan berbuat
sangat baik. Sekarang hati manusia semua sudah tidak benar, sudah berubah jadi
tidak baik, baru ditetapkan begitu banyak peraturan untuk mengawasi manusia,
mengawasi manusia sama seperti mengawasi hewan. Itu adalah kurungan yang tak
berwujud. Akan tetapi manusia masih terus berubah jadi tidak baik, peraturanperaturan tersebut masih terus-menerus ditetapkan, akhirnya ditetapkan hingga taraf
bagaimana? Peraturan itu banyaknya sampai manusia berbuat salah dia sendiri juga
tidak tahu, karena terlalu banyak peraturan tidak bisa diingat. Bahkan akhirnya orang
sedikit saja bergerak, anda begitu keluar dari rumah sudah melanggar peraturan,
mungkinkah sampai taraf yang demikian? Manusia memang sedang tiada hentinya
merintangi dirinya sendiri, tidak hanya peraturan namun pada semua aspek juga
sedang merintangi diri sendiri, akhirnya dirintangi hingga manusia sudah tidak ada jalan
ke luar apapun, peraturan yang ditetapkan manusia berbalik mulai menguasai manusia.
Orang yang menetapkan peraturan selalu ingin menguasai orang lain, karena dia
menganut sebuah hati manusia biasa yang tidak suka melihat perbuatan orang lain,
rasa iri membuat dia ingin menguasai orang lain. Tidak terpikir olehnya bahwa dia juga
adalah satu elemen di tengah manusia, peraturan ini juga akan mengawasi dia.
Akhirnya manusia dirintangi hingga sejengkal tempat untuk meredakan napas juga
sudah tidak ada, dengan demikian cara apapun juga tidak ada lagi, saat itu bagaimana
manusia bertahan hidup? Maka penyelesaian masalah pokok dari manusia bukan
dengan peraturan melainkan terletak pada hati manusia. (Tepuk tangan)
Negara manapun juga pusing terhadap faktor pergolakan sosial, terhadap faktor
ketidakstabilan, misalnya masalah keamanan sosial, tidak ada cara untuk dapat diatasi.
Mereka selalu ingin secara khusus mengatasi gejala buruk semacam ini dengan
menetapkan sejumlah peraturan. Peraturan ini makin lama makin banyak, tetapi di saat
tidak diawasi oleh peraturan, yang ingin melakukan kejahatan masih saja melakukan,
sesungguhnya mereka siapapun juga belum menemukan sebab pokoknya: yaitu
membenahi hati manusia, mengarahkan hati manusia pada kebaikan. Setelah hati
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manusia menjadi baik, maka tidak perlu begitu banyak peraturan, tanpa polisi orangorang juga tetap tidak melanggar hukum, masing-masing orang mengekang diri sendiri
tidak melakukan hal buruk, sekalipun ada polisi juga tidak ada gunanya, coba anda
lihat masyarakat tersebut jadi masyarakat apa? Bukankah demikian? Sekalipun polisi
kelak banyaknya hingga satu orang mengawasi satu orang, jika hati manusia masih
saja tidak baik dia tetap akan melakukan hal buruk. Polisi juga adalah manusia, polisi
sendiri juga ada yang melakukan hal buruk, lalu bagaimana jadinya? Hakim juga
adalah manusia biasa, jika hakim itu juga ada yang melakukan hal buruk lalu siapa
yang mengawasinya?
Maka saya katakan, penyelesaian masalah pokok dari manusia bukan dengan
menetapkan sejumlah peraturan, bukan dengan bagaimana membatasi orang,
mengekang orang dan mengawasi orang, melainkan bagaimana membangkitkan
kebaikan hati manusia, agar masyarakat manusia benar-benar menjadi luhur.
Pengekangan eksternal apapun terhadap manusia semuanya tidak dapat mengekang
hati manusia, berarti juga tidak dapat mengatasinya secara mendasar.
Saya tahu segala urusan manusia. Sebagaimana masalah ini meskipun sudah
saya utarakan, tetapi dewasa ini saya tidak ingin melakukan sesuatu bagi manusia,
saya tidak memedulikan. Urusan di bidang politik saya juga tidak ikut campur, saya
sama sekali tidak suka dengan apa yang disebut oleh manusia sebagai politik, saya
tidak mau tahu juga tidak mau menanyakan. Tetapi urusan manusia semuanya dapat
saya utarakan dengan jelas, dewasa ini saya hanya bertanggung jawab bagi para
praktisi yang Xiulian. Akan tetapi setelah lebih banyak orang berhasil Xiulian, kekuatan
lurus yang besar ini akan membuat masyarakat mengalami sejumlah perubahan, yang
pasti adalah hati manusia mengarah pada kebaikan dan masyarakat jadi stabil. Tetapi
ini bukan yang sengaja ingin saya lakukan, ini adalah efek tambahan dari pengajaran
Dafa.
Pengikut: Guru mengatakan, hanya ada satu orang yang sedang mengajarkan Falun
Gong di dunia ini, orang lain tidak berani turun mengajarkannya.
Shifu: Benar. Saya justru adalah dunia Falun..., dunia Falun adalah diciptakan oleh
saya. (Tepuk tangan) Pengajaran Dafa hanya saya yang melakukan, sesungguhnya
juga tidak ada orang yang lain lagi, pengertian yang anda bayangkan selayaknya tidak
ada.
Pengikut: Kami sering merasakan pemikiran yang baru timbul segera sudah diketahui
bahwa itu tidak betul.
Shifu: Itu sangat bagus. Walaupun kesadaran utama anda sendiri belum begitu kuat
seperti Sang Sadar, tetapi setiap kali begitu muncul pikiran yang tidak benar segera
sudah ditangkapnya, sudah tahu ia tidak benar, ini dikarenakan bagian pikiran anda
yang telah dikultivasi dengan baik sudah sangat kuat, ia sedang memerankan
fungsinya. Maka begitu pikiran tidak baik muncul segera sudah disadari dan
ditangkapnya.
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Pengikut: "Lotus" melambangkan apa? Apakah melambangkan orang Xiulian mencuat
di tengah lumpur kotor namun tidak tercemar?
Shifu: Bunga lotus ini bukan berasal dari ruang dimensi manusia. Orang-orang
menganggap bunga teratai itu seperti bunga lotus, tetapi bukan bunga lotus. Bunga
lotus tumbuh di dalam dunia Buddha, bunga lotus di dalam dunia Buddha bukan
dianggap sebagai bunga, melainkan sebagai buah status dan keagungan De Buddha.
Bunga lotus bukan bunga dalam pengertian manusia, tetapi boleh diumpamakan
sebagai bunga. Sekarang di dalam agama Buddha bunga teratai digunakan sebagai
perumpamaan kesucian, walau mencuat di tengah lumpur namun tidak tercemar,
tumbuh di dalam lumpur namun tidak tercemar, tetap begitu bersih dan suci. Ia sebagai
perumpamaan, tetapi ia mutlak bukan bunga lotus dari para Buddha.
Pengikut: Di dalam proses Xiulian bagaimana merasakan kemajuan dan penerobosan
tingkatan? Tubuh saya sering merasakan kejadian yang berulang.
Shifu: Semua ini adalah wajar. Anda mengatakan agar anda sendiri dapat merasakan
sampai di mana tingkat kultivasi yang telah dicapai? Hal ini sudah tidak benar,
sebagaimana saya katakan, ada begitu banyak orang, dan setiap orang diberi tahu
dengan jelas tentang keadaannya, pertama hal ini tidak mungkin, kedua akan menjadi
terikat pada hal-hal formalitas karena hal ini. Jangan menaruh perhatian pada aspek ini.
Kalian sebagai pengikut Dafa, berkultivasi sesuai dengan Dafa, hanya dengan
demikian merupakan jalan yang paling cepat.
Pengikut: Watak seseorang apakah ada hubungan dengan dasar bawaannya?
Shifu: Jika anda pasca kelahiran terpupuk suatu kebiasaan yang aneh, itu bukan
termasuk watak, itu adalah keterikatan anda, yang terbentuk pasca kelahiran. Ada
orang tertentu dia memang memiliki keistimewaan sendiri, orang tersebut bertindak
cepat, ada orang yang justru lamban, atau watak dasar di antara mereka ada
perbedaan, ini merupakan benda semula dari mereka. Hal-hal yang terbentuk pasca
kelahiran, misalnya di saat melakukan suatu pekerjaan menampilkan kecenderungan
saya justru suka begini, saya memang begini, saya suka melakukan secara demikian,
saya melakukannya demikian. Jika keterikatan ini, kecanduan yang berat ini dianggap
sebagai watak pribadi dan sifat diri sendiri, itu adalah salah, hal-hal seperti ini semua
harus disingkirkan.
Pengikut: Bagaimana memahami konsepsi tentang alam semesta, badan langit dan
ruang waktu?
Shifu: Konsepsi tentang alam semesta, badan langit dan ruang waktu, harus
dibicarakan dari ketiga istilah tersebut. Karena bahasa manusia sangat terbatas. Anda
sekalian umumnya menganggap alam semesta ini, adalah yang terlihat oleh mata dan
yang dapat dibayangkan oleh manusia, itulah alam semesta. Saya telah mengutarakan
kepada kalian tentang pengertian alam semesta yang entah berapa banyak tingkatan,
diutarakan lebih lanjut masih ada tingkatan yang melampaui pengertian alam semesta
itu, saya menyebutnya sebagai badan langit. Ini adalah istilah dan konsep pemahaman
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yang saya utarakan kepada kalian, sedangkan badan langit yang dikatakan oleh
manusia merupakan hal yang berbeda dengan badan langit yang saya katakan.
Dengan demikian di dalam alam semesta berbeda dari badan langit tersebut terdapat
ruang-ruang dimensi yang berbeda, ruang-ruang berbeda itu di dalamnya tentu
mempunyai waktu masing-masing, itu adalah ruang waktu mereka. Ruang-ruang yang
eksis dengan waktu yang berbeda, disebut ruang waktu yang berbeda. Ini adalah
konsep pemahaman secara permukaan.
Pengikut: Penyebaran Dafa secara luas di masyarakat berarti manifestasi kembali
prinsip hukum alam semesta di atas dunia, betulkah dipahami secara demikian?
Shifu: Betul, tapi tidak seluruhnya tepat. Karena prinsip hukum yang demikian besar
tidak dapat disebut manifestasi kembali di atas dunia, melainkan tidak pernah terjadi
sejak terciptanya langit dan bumi, ini adalah pertama kali sejak terciptanya alam
semesta. (Tepuk tangan)
Pengikut: Orang Amerika yang awal belajar Gong sangat mengharapkan instruksi
lisan dalam kaset musik latihan dapat disertai dengan suara terjemahan bahasa inggris
yang bersamaan.
Shifu: Pekerjaan terjemahan ini sedang dilakukan. Perihal penambahan terjemahan
instruksi lisan di dalam kaset latihan, saya rasa tidak baik. Misalnya istilah "Buddha" ini,
dahulu orang Barat sama sekali tidak tahu istilah Buddha ini apa artinya, tetapi
sekarang kalian semua sudah tahu. Yaitu ada sebagian kata-kata tidak dapat
diterjemahkan, tetapi penjelasan di dalam kaset latihan semua boleh diterjemahkan.
Istilah "Jieyin", "Heshi" dan sebagainya begitu anda terjemahkan ia sudah bukan yang
dimaksud lagi, ia telah kehilangan makna aslinya, maka istilah-istilah tersebut tidak
boleh diterjemahkan.
Pengikut: Bagaimana kita dapat membantu mereka yang timbul gangguan iblis oleh
perasaan sendiri, supaya mereka dapat melangkah di atas jalan besar Xiulian?
Shifu: Pertama-tama saya katakan dia bukanlah praktisi yang baik, karena praktisi
yang berkultivasi dengan baik tidak mungkin ada kejadian seperti ini. Hatinya yang
teguh bagaikan batu karang terhadap Dafa, jangankan hal ini dapat mengganggunya,
iblis itu melihat dia juga ketakutan. (Tepuk tangan) Bila iblis mengusiknya berarti telur
ayam dibenturkan pada batu, sama sekali tidak berani membenturnya. Oleh sebab itu
dapat dipastikan orang-orang tersebut terdapat masalah di dalam pikirannya, terutama
ada sesuatu dari luar memanfaatkan keterikatan di dalam pikirannya, dan
mengganggunya dengan penampakan palsu, seratus persen karena ada benda dahulu
yang belum dia lepaskan, coba anda telusurilah sebabnya. Bila dia tidak memohon
benda tersebut, benda itu mutlak tidak berani datang. Tak peduli kehidupan lampau
dalam alam semesta maupun segala kehidupan yang telah diluruskan sekarang ini,
mereka semua sedang mengamati, hanya di saat hati anda tidak lurus baru dapat
mengundang unsur-unsur jahat tersebut. Bila hati lurus siapapun juga tidak berani
datang, jika benar-benar bisa datang, para Dewa pun tidak mengizinkannya. Perihal
bagaimana memperbaikinya? Buatlah dia mengerti, hanya dengan menenangkan hati
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untuk banyak belajar Fa. Begitu timbul gangguan iblis oleh perasaan sendiri sudah sulit
menyadari sendiri, orang lain makin menasehati dia makin menjadi-jadi, dia juga tidak
ingin mengerti, dengan begitu sudah tidak dapat diatasi lagi, terserah dia. Siapa juga
tidak memedulikannya, tidak melayaninya, seolah-olah tidak ada orang tersebut.
Sampai dia merasa tidak ada artinya, mungkin dia akan berkepala dingin. Tetapi telah
menimbulkan perusakan yang besar terhadap Fa, selamanya tidak akan ada
kesempatan lagi untuk mendapatkan Fa, lagi pula kelak dia pasti harus membayar
dosanya. Ini adalah disebabkan oleh unsur dari dirinya sendiri, bukan berarti tidak
belas kasih terhadapnya. Fa mengenai hal ini saya sudah utarakan berkali-kali.
Pengikut: Saya mengerti sekali bahwa diri sendiri sedang terus-menerus melewati
tahap cobaan, tetapi tidak pernah merasakan ada suatu perubahan yang khusus pada
tubuh.
Shifu: Ada banyak praktisi kita telah mengalami banyak penderitaan, pengorbanan dan
penderitaan yang ditanggung benar-benar lebih besar daripada orang lain. Dalam hal
ini ada dua sebab. Satu adalah karma lampaunya sungguh sangat besar, atau telah
melakukan hal buruk yang lebih besar. Anda mengatakan bahwa dalam kehidupan kali
ini anda tidak tahu hal-hal masa lampau, anda tidak mau menanggungnya, bagaimana
itu dapat dibenarkan. Setelah kalian berkultivasi Dafa, saya akan memedulikan kalian.
Saya bahkan ingin supaya anda meningkat dalam Xiulian, supaya anda mencapai
kesempurnaan, namun saya tidak dapat memberi tahu anda tentang hal-hal yang telah
anda lakukan, anda malah menanyakan saya mengapa begini dan mengapa begitu
(Yang saya maksud tentu bukan praktisi yang mengajukan pertanyaan, saya
seyogianya mengangkat sebuah contoh untuk menerangkan hal ini). Coba anda
katakan harus bagaimana? Saya melihat anda mengalami penderitaan, merasa tidak
enak, saya juga benar-benar khawatir terhadap anda. Akan tetapi ditinjau secara relatif,
benda buruk yang dikikis rontok sudah sangat banyak. Shifu dari dimensi lain telah
mengikis dan menanggung cukup banyak bagi anda, untuk mengikisnya lagi sudah
tidak benar, sudah tidak diizinkan. Lalu bagaimana? Sisanya harus ditanggung dengan
lebih banyak mengalami penderitaan.
Masih ada sebagian orang memang dikarenakan keterikatan pada hal-hal dirinya
sendiri tidak dilepas, anda justru tidak melepasnya, disembunyikan sangat dalam,
bahkan sekalipun anda telah menyadari juga tidak ingin dilepas, begitu tersentuh
segera dihindari, tidak mau dipikirkan lagi. Karena anda tidak ingin melepaskan, tidak
ingin dilepas namun anda juga ingin Xiulian, saya lihat anda juga adalah bibit unggul,
sanggup Xiulian, maka saya juga harus membuat anda mengerti. Anda selalu
terjerembab dalam kondisi semacam itu, maka penderitaan juga menjadi besar. Jadi
bagaimana? Tidak ada jalan lain. Ini adalah satu keadaan yang ada.
Masih ada lagi, yaitu perubahan tubuh anda di dalam Xiulian tidak setiap orang
sama seperti orang lain begitu nyata, ada orang tertentu justru tidak nyata perasaannya,
bagaimanapun terjadi perubahan anda juga tidak dapat merasakan, ada yang demikian.
Dapat dikatakan begini, tak peduli anda secara mikroskopis telah terjadi perubahan
yang betapa besar ibarat menjungkir-balikkan langit dan bumi, namun tubuh
permukaan anda, sama sekali telah dibuat menjadi tidak peka dan mati rasa oleh
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keadaan pasca kelahiran, sama sekali tidak dapat merasakan, keadaan seperti ini juga
ada. Tetapi tak peduli bagaimanapun tubuh permukaan ini berubah jadi tidak baik, atau
anda tidak dapat merasakan sesuatu, semua itu tidak memengaruhi kultivasi anda,
tingkat kemajuan juga tidak akan ketinggalan dibandingkan orang lain, di saat terakhir
mencapai kesempurnaan, rintangan di permukaan tidak terhitung apa-apa, begitu Gong
beranjak datang, dalam sekejap sudah selesai masalahnya, tetapi hal tersebut mungkin
membuat anda jadi tidak peka.
Pengikut: Shifu pernah berbicara tentang masyarakat yang telah bermetamorfosa dan
umat manusia yang telah bermetamorfosa, bolehkah menerangkan selangkah lebih
jauh lagi?
Shifu: Kalian tahu, baik orang Barat maupun orang Timur pada zaman dulu, manusia
saat itu, pemikiran mereka, tingkah laku manusia serta bentuk keberadaan
masyarakatnya sama sekali berbeda dengan sekarang, Dewa seyogianya
menganggap itu adalah kehidupan manusia, tapi ia juga memiliki satu proses
perkembangan. Kalian tahu, Tiongkok melewati banyak Dinasti, walaupun ada
perubahan pada pakaian dan aksesorisnya, setiap Dinasti juga tidak sama, tapi konsep
manusia mereka, pemikiran sebagai manusia, segala hal yang dilakukan oleh mereka
dalam masyarakat, itu adalah benar-benar kehidupan manusia. Sedangkan sekarang,
masyarakat ini kelihatannya sangat maju, semuanya adalah dihantarkan oleh ilmu
pengetahuan.
Jika demikian mengapa Dewa mengizinkan masyarakat umat manusia
bermetamorfosa? Begitu berbicara masalah ini akan melibatkan aspek yang besar
sekali, saya sebenarnya enggan membicarakannya. Tapi juga dapat secara singkat
diringkas dengan beberapa kata. Yaitu, di dalam alam semesta ini ada satu kekuatan
yang lama. Kekuatan lama ini bukanlah iblis, dia adalah kehidupan yang tercipta
setelah terjadinya penyimpangan Fa dalam kurun waktu yang sangat panjang, dia
sama sekali tidak tahu bahwa alam semesta sudah tidak baik lagi. Adalah kehidupan
sejenis ini, demi mempertahankan segala sesuatu dari mereka sendiri, sehingga
menghalangi kehidupan memperoleh Fa, menghalangi pelurusan Fa, terbentuklah
suatu kekuatan yang sangat jahat. Kendati mereka bukan iblis, namun melakukan
perbuatan yang jauh melampaui apa yang dapat iblis lakukan, mereka berpura-pura
demi kebaikan manusia, namun perusakan mereka adalah nyata.
Wujud permukaannya adalah Dewa, sebenarnya dia itu bukanlah kehidupan yang
baik, segerombolan kekuatan ini, ketika saya hari ini menyebarkan Dafa, telah
berperan sebagai penghalang yang sangat serius. Pada saat Gong saya menyentuh
mereka, sesungguhnya mereka sudah bukan apa-apa lagi. Ketika mereka menyadari,
mereka menemukan bahwa dirinya sedang dalam pemusnahan secara tuntas, mereka
semua tidak dapat lolos dari nasib diberantas oleh pelurusan Fa. Masalah ini adalah
suatu proses yang demikian, sekali dibicarakan aspeknya sangat luas, melibatkan
persoalan yang besar sekali. Dengan kata lain kekuatan lama ini, masa keberadaannya
sudah lama sekali, dari itu mereka tidak percaya bahwa makhluk kehidupan telah
menyimpang dari Fa, juga tidak percaya bahwa alam semesta ada perubahan apa.
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Kalau begitu pekerjaan yang saya lakukan ini dari atas hingga bawah semuanya
juga sudah mengetahui. Dewa-Dewa yang paling tinggi mereka ingin mendukung,
mereka lantas membuat seperangkat pengaturan yang sistematis, mereka
menganggap berbuat demikian adalah yang paling baik terhadap saya. Pada tingkat
yang berlainan menjelujur ke bawah semua terdapat pengaturan yang demikian,
namun mereka tidak menyangka bahwa standar mereka, pengaturan mereka malah
menjadi penghalang bagi saya dalam mengerjakan hal ini. Bahkan dari dahulu kala
hingga sekarang pada masyarakat manusia mereka sudah mengatur bagaimana umat
manusia dapat memperoleh Fa, mereka ingin meminjam tubuh manusia dan pikiran
manusia dipergunakan untuk mempertahankan kecerdasan manusia planet. Masalah
inipun pada tingkat terendah dalam saya meluruskan Fa dan menyelamatkan manusia
juga telah menciptakan suatu kerepotan, suatu kesulitan. Maka itu segala sesuatu yang
mereka lakukan dengan tujuan baik terhadap pekerjaan ini, dalam kenyataan semua
berperan menghalangi. Tetapi perusakan yang paling besar dari dia adalah halangan
bagi manusia untuk memperoleh Fa. Khususnya ilmu pengetahuan ini yang
memanifestasikan ketidakpercayaan pada Dewa, serta menyangkal pikiran dan
perilaku tradisional manusia yang sebenarnya. Hal-hal ini semuanya merupakan
halangan bagi manusia memperoleh Fa. Sebagai manusia planet dia bukan Dewa, dia
juga tidak tahu bahwa Dewa-Dewa telah mengatur demikian. Hanya saja Dewa
mengendalikan pembukaan pintu ini, membiarkan mereka masuk. Manusia planet ini
terpenuhi kehendaknya, tubuh manusia sudah lama mereka incar. Bagaimana berbuat
juga tidak ada yang memedulikan lagi, maka mereka berupaya untuk sedapat mungkin
mendapatkan tubuh manusia, menduduki tempat-tempat manusia ini, maka bila
dibicarakan, ini adalah suatu masalah yang sangat kompleks. Tadi baru sekadar
dibicarakan sudah menyangkut masalah yang begitu besar. Inilah sebabnya mengapa
terjadi masyarakat yang bermetamorfosa, terjadi suatu keadaan umat manusia yang
demikian pada hari ini.
Ada praktisi yang mengatakan: Biar sekarang ada berapa pengikut pun, Guru
kelak hanya bisa membawa beberapa pengikut mencapai kesempurnaan. Saya di
berbagai tempat yang berbeda, juga pernah mendengar ada orang yang berbicara
begini, ini adalah secara serius merusak Dafa. Bila begitu, hari ini saya di sini masih
berceramah Fa apalagi? Saya panggil saja beberapa orang itu, mengajarnya secara
pribadi lalu sudah selesai, makhluk hidup apa lagi yang diselamatkan secara universal?
Tapi ada orang di antara kita yang malah mempercayainya, coba anda katakan
bagaimana caranya anda belajar Fa? Ini adalah suatu masalah. Masih ada orang yang
berkata: Guru bisa hinggap pada tubuh praktisi tertentu untuk berbicara, memberi
isyarat pada orang lain, memberi tahu sesuatu pada orang lain, kejadian ini secara
mutlak tidak ada. Saya bisa sering kali memanfaatkan mulut orang lain, mulut anggota
keluarga anda di rumah, bahkan mulut siapapun, saya juga bisa memanfaatkannya
untuk mengatakan beberapa kata kepada anda, memberi isyarat kepada anda, ini
memang terjadi. Perihal hinggap pada tubuh seseorang, siapa yang begitu hebat?
Sama sekali tidak ada kejadian seperti ini. Orang yang berbicara demikian pasti ada
masalah, dijamin dia sendiri sudah bermasalah, itu disebabkan oleh perbuatan futi.
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Pengikut: Di saat saya memperkenalkan Fa kepada manusia biasa, pertama
menyuruh mereka membaca "Zhuan Falun" tiga kali, setelah mereka ingin belajar, baru
diajari gerakan.
Shifu: Jangan dilakukan begitu mutlak. Karena orang yang ikut bergabung selalu
mempunyai suatu faktor yang begini atau begitu, maka boleh saja mengajari dia
berlatih Gong, pahami secara perlahan-lahan juga boleh; atau berikan dia sebuah buku,
setelah dibacanya dia ingin belajar, itu juga boleh, tidak ada ketentuan yang mutlak,
jangan dibuatnya jadi standardisasi. Ada orang setelah membaca buku satu kali
rasanya baik, dia tidak sabar menunggu lagi ingin berlatih Gong. Anda berkata: "Tidak
boleh, kau masih harus membacanya." Perbuatan demikian sudah tidak benar.
Pengikut: Ada praktisi mengatakan: Peserta baru tidak boleh diawali dengan
membaca buku, mereka harus mempertimbangkan, menyadari dan berpikir.
Shifu: Baik itu menyadari, maupun mempertimbangkan dan berpikir, dalam keadaan
belum memperoleh Fa, anda suruh mereka memikirkan sesuatu, menyadari sesuatu,
tidak ada apapun yang dapat disadari, bukankah begitu? Haruslah banyak membaca
buku, banyak membaca buku, di dalam proses Xiulian bagaimana anda dapat dengan
benar menghadapi sejumlah kondisi yang terefleksi pada diri anda, itu adalah
kesadaran lurus. Apa yang disebut kesadaran? Inilah yang harus disadari, ini adalah
kesadaran lurus. Lalu perihal mempertimbangkan dan berpikir, apa yang anda pikirkan?
Segala pikiran yang terefleksi bahkan benar-benar harus kalian saring, yang mana
adalah pikiran sendiri, yang mana adalah pikiran buruk. Pikiran buruk jangan biarkan
dia berperan. Perihal mempertimbangkan juga tidak usah dengan sengaja
mempertimbangkan sesuatu. Anda sekalian mengenal Fa ini mempunyai satu proses
yang demikian: Ambil buku ini sekali dibaca rasanya bagus. Mengapa rasanya bagus?
Karena anda memiliki akal budi, memiliki pikiran, memiliki realita di tengah masyarakat
manusia biasa, anda baru tahu Fa ini bagus. Begitu membaca lalu tahu, tetapi
bagaimanapun ini bersifat perasaan. Melalui anda baca buku dengan tiada hentinya,
anda makin lama makin mengerti akan nilainya, ini niscaya sudah meningkat hingga
bersifat rasional. Lalu selanjutnya apa yang masih dipertimbangkan? Jika anda berpikir
begini: Fa yang dipelajari hari ini apakah betul, yang diutarakan dalam paragraf ini
apakah masuk akal, dengan demikian anda telah menyadarinya secara menyimpang.
Perbuatan demikian mutlak adalah salah.
Pengikut: Dikarenakan penyebaran Fa yang kurang, personel tingkat atas dari
kalangan iptek hingga kini tidak banyak yang benar-benar menjadi praktisi Xiulian,
bagaimana kita harus berbuat?
Shifu: Dalam hal ini tidak peduli apakah itu suatu lembaga, suatu lapisan masyarakat,
pengajaran Dafa khusus ditujukan pada hati manusia, khusus ditujukan pada individu,
bukan pada kelompok. Misalnya saya punya kekuasaan, saya suruh setiap orang
datang belajar, jika tidak belajar tidak boleh. Namun siapa yang bersungguh hati? Dia
datang atas paksaan anda, perintah anda, atau datang karena takut kehilangan muka,
bukan datang demi memperoleh Dafa. Harus dia sendiri benar-benar ingin datang
belajar baru benar. Oleh sebab itu tak peduli betapa tinggi jabatannya, betapa besar
57

kekuasaannya, kita selalu melihat hati dia, siapapun tidak dapat mewakili orang lain.
Jika dikatakan ada sejumlah orang dari suatu lembaga setelah mereka memperoleh Fa,
mungkin akan memberikan fasilitas bagi penyebaran Dafa kita, juga pembuktian secara
ilmiah bagi Dafa, saya tidak keberatan anda sekalian punya pemikiran yang demikian.
Ingin membela Dafa, melakukan pekerjaan Dafa, itu sangat baik. Tetapi kadangkadang juga tidak seperti yang anda sendiri bayangkan. Harus dilihat apakah dia
sendiri ingin mendapatkan, dia ingin mendapatkan baru dibenarkan, bila dia tidak ingin
mendapatkan itu juga tidak benar, tetapi Dafa tidak takut sekalipun kekurangan
seseorang. Ada praktisi sangat cemas, mengatakan kita di tempat latihan tidak berani
menyuruh praktisi melakukan sesuatu, begitu diumumkan melakukan sesuatu, para
praktisi tidak berlatih lagi, lalu pergi. Saya katakan ini mungkin bisa terjadi dalam
keadaan pemahamannya terhadap Dafa tidak dalam, jika praktisi tersebut masih begini
walaupun sudah belajar satu periode waktu, biarkanlah dia pergi. Yang kita inginkan
adalah orang yang Xiulian, tidak inginkan mereka yang nimbrung kesempatan, yang
sekadar melengkapi jumlah peserta. Sekalipun dalam seratus orang yang sembilan
puluh sembilan semua pergi karena tidak bersungguh hati, tinggal satu orang saja yang
sungguh hati, ini adalah hasil yang anda peroleh. Ada satu orang yang terselamatkan
itu sudah luar biasa, tetapi tentu tidak akan demikian, bagaimanapun sekarang ada
begitu banyak orang yang sedang berkultivasi Dafa.
Pengikut: Saat melewati tahap cobaan, ada kalanya merasa diri sendiri sudah
menyadari sesuatu, hati menjadi lega seketika, namun belakangan ditemukan tahap
cobaan yang sama muncul lagi.
Shifu: Tadi ada praktisi bertanya pada saya, bahwa dirinya dulu pernah mengalami
kondisi penembusan Zhoutian, 12 mengapa sekarang berulang lagi? Saya beri tahu
kalian, agar anda sekalian di dalam Xiulian semaksimal mungkin menyesuaikan kondisi
masyarakat manusia biasa, maka bagian anda yang telah dikultivasi dengan baik
dipisahkan dari mikroskopis untuk anda. Bagian yang belum diperbaiki mungkin juga
terdapat masalah yang sama, masih harus dikultivasi secara demikian, setelah
dikultivasi dengan baik dipisahkan lagi. Saya ambil sebuah contoh, pada setiap lapis
tubuh anda terdapat mekanisme, di dalam banyak tingkatan dari tubuh anda mungkin
juga terdapat pikiran yang buruk. Katakanlah sebuah pikiran buruk, ia mungkin
terbentuk oleh hal-hal yang sangat dangkal dari paling permukaan, mungkin juga
terbentuk oleh sejumlah materi yang lebih mikroskopis, dengan demikian keberadaan
pikiran buruk mungkin terdapat dari mikroskopis sampai ke permukaan. Maka sisi anda
yang satu ini sudah memenuhi syarat, satu lapis sudah dibersihkan, sudah dipisahkan,
namun masih ada satu lapis berikutnya, masih harus mengulangi penyingkiran benda
tersebut di dalam Xiulian anda.
Ada yang mengatakan saya juga merasa kultivasi saya cukup baik, pada satu
periode waktu sangat baik, tetapi mengapa sekarang muncul lagi pikiran yang tidak
baik? Karena bagian anda yang telah dikultivasi dengan baik sudah dipisahkan, bagian
yang belum dikultivasi dengan baik masih harus terus dikultivasi, tetapi ia akan makin
12
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lama makin lemah. Kadang-kadang pikiran yang muncul sangat buruk, itu saya tahu.
Kalian tidak usah khawatir, saat materi makin mikroskopis energinya makin besar,
dengan kata lain, kekuatannya makin besar maka efek perusakannya juga makin besar,
ia dapat mengendalikan manusia. Sedangkan yang paling permukaan, materi makin di
permukaan energinya juga makin kecil, makin kecil berarti makin tidak ada kemampuan,
akan tetapi makin kecil dan makin permukaan niscaya juga makin buruk. Maka saat
makin buruk dan makin rendah, ia juga makin tidak memiliki energi. Demikianlah
hubungan di antaranya. Oleh sebab itu walaupun anda telah mengikis banyak benda
yang buruk, ia telah menjadi sangat lemah, tetapi ia mungkin sekali tampil dengan lebih
buruk. Anda tidak usah mengkhawatirkan benda-benda tersebut, anda telah
berkultivasi hingga tahap ini, yang mana membuat pikiran anda dapat segera
menyadari begitu muncul niat yang buruk. Di saat awal kultivasi hal ini adalah sulit
diwujudkan. Karena pikiran buruk sedang disingkirkan berangsur-angsur selapis demi
selapis. Tetapi kalian harus mengerti mendengarnya. Bila anda berpikir: Oh, ternyata
demikian, kalau begitu saat pikiran buruk timbul lagi saya tidak usah pedulikan. Jika
anda tidak mengekang diri dan menolaknya, berarti pula anda tidak lagi berkultivasi.
Demikianlah hubungannya. Anda mengenalinya dengan jelas, anda mengekangnya,
anda sendiri dapat menyadari untuk berkultivasi diri, mengekang pikiran yang buruk,
anda niscaya berada dalam Xiulian, Anda sedang tiada hentinya mengikis, tiada
hentinya mengikis hal-hal buruk, bagian yang memenuhi syarat makin lama akan makin
banyak, setelah seluruhnya memenuhi syarat, itu adalah pencapaian kesempurnaan,
demikianlah sebuah prosesnya.
Pengikut: Pengikut Amerika Utara memanfaatkan banyak kesempatan melakukan
penyebaran Fa kepada orang Amerika, tapi orang Amerika yang benar-benar
mendapatkan Fa masih sangat sedikit.
Shifu: Kekuatan lama dalam alam semesta, dia mempunyai seperangkat pengaturan,
pengaturannya secara serius telah menghalangi pekerjaan yang hendak saya lakukan
sekarang. Mereka semua juga tidak tahu saya datang dari mana. Dulu saya pernah
mengatakan sebuah prinsip kepada kalian, seumpama Dewa, biar di manapun posisi
Dewa ini, dia juga tidak tahu lebih tinggi dari dia apakah masih ada Dewa atau tidak.
Lagi pula keberadaan Dewa dan manusia tidak sama. Hari ini saya beri tahu kepada
kalian, bahwa di atas langit masih ada langit, secara prinsip kalian semua juga percaya,
tetapi cara pemikiran kalian dan Dewa tidak sama. Kalian mengenal semua itu atas
dasar Fa, sedangkan Dewa merasa apapun sudah terlihat, apa juga sudah jelas, anda
katakan di atas masih ada, dia tidak percaya, benar-benar tidak percaya, itu ditentukan
oleh buah statusnya, ditentukan oleh tingkatannya, juga merupakan sesuatu yang
dibuktikan dan disadari oleh kebijakannya. Di bawah dia atau setingkat dengan dia, itu
sudah jelas dengan sekilas pandang, ingin melakukan apa saja bebas dilakukan. Bagi
semua kehidupan yang ada di bawahnya, dapat dikatakan secara mutlak dia adalah
mulia. Terhadap saya, mereka juga dapat melihat wujud saya yang termanifestasi pada
tingkatan mereka tersebut, serta cara manifestasinya, tapi mereka semua tidak dapat
melihat bentuk keberadaan saya yang lebih tinggi dari mereka, oleh sebab itu mereka
berani memerankan fungsi mereka.
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Mereka menganggap saya juga adalah bagian dari mereka: Saya seyogianya
mengaturnya begini, ada baiknya buat anda. Sebenarnya mereka tidak tahu masih ada
pekerjaan yang lebih tinggi yang ingin saya lakukan. Tingkat demi tingkat mereka juga
melakukannya secara begini, tingkat ini berpikir demikian, tingkat itu juga berpikir
demikian, mereka semuanya berpikir demikian, oleh sebab itu mereka telah mengatur
suatu halangan yang tingkat demi tingkat. Masalah penyebaran Fa, pada awalnya saya
sendiri berpikir dalam proses meluruskan Fa agar dua ratus juta orang bisa
mendapatkan Fa, sebab di seluruh dunia ada tujuh milyar orang lebih, angka dua ratus
juta ini juga sangat kecil bukan? Tapi mereka lantas membatasinya pada seratus juta
orang, dengan bersikukuh mempertahankan hal-hal yang telah bermetamorfosa dan
tidak mau melepaskannya. Setiap saya menjebol satu tingkat, mereka masih ada
pengaturan satu tingkat di atas, saya harus tingkat demi tingkat, tingkat demi
tingkat,………. menerobosnya, saya baru dapat tidak dibatasi oleh seperangkat
pengaturan dari mereka, oleh sebab itu pengaturan mereka telah menjadi satu
halangan yang sangat besar dalam saya meluruskan Fa.
Pengikut: Ada banyak orang sedang mencari sebuah dorongan untuk Xiulian,
misalnya membangun konsep keinginan pulang ke rumah, saya tidak tahu apakah lebih
baik berkultivasi dengan Wuwei?
Shifu: Membangun sebuah keyakinan maupun dorongan, atau ingin pergi ke mana,
sebagai sebuah tenaga pendorong untuk Xiulian, secara prinsip tidak ada salahnya.
Tetapi saya kira ini masih terdapat kebocoran, karena anda masih berkultivasi demi
sesuatu. Tentu saja, ingin Xiulian untuk pulang kembali atau mencapai suatu kondisi,
saya pikir asalkan anda telah memastikan tujuan atau telah memastikan sebuah pikiran
lurus, maka jangan dipikirkan lagi, setelah mempunyai pemikiran semacam ini maka
jalani saja kultivasi, yang lainnya tak perlu dihiraukan. Bila anda selalu berpikir
demikian sebagai sebuah dorongan untuk memotivasi anda, setelah mencapai suatu
tingkatan tertentu, tuntutan terhadap anda sudah makin tinggi, pada saat itu, saya pikir
ia belum tentu sebagai dorongan, sepertinya menjadi sebuah keterikatan. Tetapi pada
saat awal ini tidak menjadi masalah. Saya telah mengatakan tentang Buddha
Tathagata mengutamakan belas kasih, tetapi dalam pandangan Dewa yang
tingkatannya sangat tinggi, apa itu belas kasih, ia malah tidak mengerti. Bukannya ia
tidak mengerti, ia mengerti segala apapun, ia menganggap belas kasih anda itu adalah
keterikatan. Prinsip ini memang meningkat, Fa juga terus meningkat, kehidupan pada
tingkat berbeda selalu ada tuntutan dari tingkat berbeda tersebut terhadap mereka.
Pengikut: Setiap kali mengikuti konferensi Fa selalu merasa ada kemajuan yang besar,
tetapi pulang ke rumah setelah melewati waktu yang agak lama, saya merasa sudah
tidak gigih maju lagi.
Shifu: Saya kemarin masih membicarakan hal ini kepada para praktisi, anda sekalian
juga ada perasaan yang demikian, kalian di dalam lingkungan Dafa mendengar Guru
sekali mengatakan sudah tahu memang harus gigih maju. Tetapi bagaimanapun kalian
masih Xiulian di tengah masyarakat manusia biasa, yang tersentuh semuanya adalah
kepentingan di tengah manusia biasa, setiap hal selalu berkaitan dengan masalah
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kepentingan anda pribadi, maka suasana yang terpancar dari segenap masyarakat
adalah bertahan hidup demi hal ini. Dalam lingkungan yang demikian dengan tak
terasa kalian merasa lagi bahwa segalanya ini memang demikian semestinya, maka
akan membuat anda tidak dapat gigih maju, ini adalah satu sebab penting yang
membuat seseorang tidak dapat gigih maju. Tetapi dibicarakan sebaliknya, justru
karena lingkungan ini dapat mengendurkan semangat seseorang, lingkungan ini dapat
membuat manusia berubah menjadi rusak, lingkungan ini rumit sehingga tidak mudah
untuk Xiulian, sedangkan anda ingin mencuat dari dalamnya, anda baru dapat disebut
agung, anda baru dapat mencapai begitu tinggi, anda baru dapat pulang kembali,
orang lain baru dapat menyebut anda sungguh luar biasa, bukankah demikian? Maka
kita di dalam lingkungan apapun, di dalam lingkungan seperti sekarang ini, bila ingin
membuat diri sendiri dapat senantiasa gigih maju, saya kira banyaklah membaca buku,
banyaklah membaca buku.
Pengikut: Makin mikroskopis tingkatannya makin tinggi, kemarin Guru mengatakan
bahwa langit dari tingkat berbeda beranjak ke bawah menuju mikroskopis.
Shifu: Di bawah juga adalah atas. Planet bumi memang adalah bulat, manusia
sebentar terbalik sebentar diluruskan lagi, tidak ada konsep manusia tentang atas dan
bawah, di sekeliling empat sisi delapan penjuru semua adalah atas. Saya mengatakan
beranjak ke atas, sesungguhnya dapat dipahami sebagai beranjak ke mikroskopis,
secara tepat dapat dikatakan, ke atas langit berarti menuju ke dalam mikroskopis.
Pengikut: Guru di dalam "Zhuan Falun" menggunakan istilah tahun cahaya untuk
mengumpamakan waktu, sedangkan dalam ilmu fisika tahun cahaya menandakan jarak.
Shifu: Saat saya membicarakan badan langit telah menggunakan jarak dari konsep
ruang waktu untuk menerangkan waktu yang dibutuhkan. Pada tingkatan yang setaraf
boleh membicarakan jarak. Konsep jarak dari mikroskopis ke makroskopis terjadi
perubahan mengikuti perbedaan ruang dan waktu. Karena manusia tidak mempunyai
sebuah konsep dan istilah yang seragam untuk memastikan jarak ruang dan waktu.
Dalam mengerjakan hal ini saya memang melakukannya dengan menjebol segala
waktu, ini adalah cara saya. Tetapi kehidupan apapun asalkan dia berada dalam
lingkungan itu, dia pasti terikat oleh waktu dari lingkungan tersebut, maka di saat
membicarakan struktur badan langit, konsep jarak tidak dapat dipisahkan dengan
waktu dan kecepatan. Dunia berbeda yang eksis dalam satu taraf kondisi yang sama,
atau partikel berbeda pada satu tingkatan yang sama, di antara mereka boleh
menggunakan jarak untuk mengukurnya, karena pada tingkat mereka yang sama
terdapat suatu waktu dan jarak yang seragam. Sedangkan dalam proses perlintasan
dari mikroskopis ke makroskopis seperti ini, tidak ada waktu yang seragam dan jarak
yang seragam. Segala sesuatu dalam alam semesta adalah diciptakan oleh Dafa bagi
makhluk hidup, termasuk kebudayaan makhluk hidup pada tingkat yang berbeda, di
dalam pelurusan Fa bukan hanya memperbaiki sesuatu yang tidak lurus, bersamaan
juga sedang menciptakan kebudayaan manusia yang baru, yang dulu terdapat
kekurangan. Saya kira saya telah mengatakan dengan jelas. (Tepuk tangan)
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Pengikut: Setiap melewati tahap cobaan yang menyangkut Qing, dalam hati selalu ada
semacam perasaan yang amat sulit dilepas, apakah saya termasuk tipe orang yang
tidak ingin mengubah hal-hal paling hakiki?
Shifu: Kalian menganggap Qing sebagai rasio diri sendiri atau sesuatu dari bagian
tubuh anda, itu salah. Tetapi jika kalian secara sengaja bersikeras ingin melepaskan
sesuatu yang belum dapat dicapai dalam tahap anda, berarti kalian juga berbuat
secara paksa. Melalui Xiulian dan membaca buku secara terus-menerus, di dalam
proses Xiulian berangsur-angsur mencapai keadaan dapat benar-benar memahami Fa
di dalam basis Fa. Anda mematut diri sendiri dengan tuntutan yang lebih tinggi,
berupaya mengekang pikiran buruk, anda berupaya memandang hambar dan
menyingkirkan hal-hal yang menjadi keterikatan anda. Bagian anda yang dapat
memenuhi kriteria itu, sekalipun hanya dalam waktu sedetik, akan segera ditetapkan.
Dengan demikian tiada hentinya, tiada hentinya menerobos ke permukaan. Akhirnya
semua sudah habis diterobos, ketika lapisan terakhir berhasil diterobos, anda akan
menemukan pikiran dan pandangan anda sama sekali sudah bukan seperti semula,
cara anda berpikir sudah tidak sama dengan semula, itu adalah anda yang
sesungguhnya, watak dasar anda yang sesungguhnya. Sedangkan segala sesuatu
yang tidak dapat anda lepas dan yang anda pikirkan sekarang, semuanya adalah
konsep yang terbentuk pasca lahir, yang membelit diri anda.
Selain konsep yang dimaksud, manusia di dalam ruang dimensi ini masih terdapat
sebuah lingkungan yang khusus ditetapkan yaitu Qing, di dalam Triloka semuanya
terendam oleh Qing. Anda juga tidak dapat terpisah dari Qing ini, anda tepat berada di
dalamnya. Sesungguhnya yang harus kalian wujudkan adalah bagaimana terpisah dari
Qing ini. Walaupun saya membicarakan dengan sangat tegas, orang yang waktu
Xiulian-nya pendek tentu tidak dapat mewujudkannya, praktisi lama sebelum mencapai
kesempurnaan juga sulit mewujudkannya secara penuh. Di dalam Xiulian menuntut diri
sendiri dengan ketat, singkirkan hal-hal yang buruk itu. Di dalam Xiulian Dafa
segalanya dapat diubah. Anda tiada hentinya membaca buku, dalam sehari-hari anda
juga sedapat mungkin mematut diri sendiri seperti tuntutan orang Xiulian, dengan
demikian dapat membuat diri anda terjadi segala perubahan, karena Dafa sedang
melebur dan menggembleng anda.
Pengikut: Ada suatu daerah ingin menyelenggarakan konferensi berbagi pengalaman
berskala besar sebulan sekali, sekarang sudah diadakan tiga kali, saya kira ini terlalu
banyak.
Shifu: Benar terlalu banyak, jangan diadakan begitu antusias. Konferensi Fa skala
besar seperti kita ini, saya pikir satu tahun sekali atau dua kali sudah cukup, jika
diadakan terlalu banyak akan mudah memengaruhi Xiulian anda sekalian. Karena
Xiulian adalah nomor satu penting, penyebaran Fa dari kalian juga adalah agar orang
lain mendapatkan Fa, penyebaran Fa ini baru diadakan demi anda sekalian benarbenar dapat meningkat, dan memperkuat keyakinan Xiulian anda, tetapi juga jangan
dijadikan formalitas.
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Pengikut: Shifu kemarin mengatakan: "Saya semula menentukan dua ratus juta orang
yang memperoleh Fa,” apakah prospek penyebaran Fa kita akan mencapai dua ratus
juta orang?
Shifu: Segala sesuatu yang menghalangi pelurusan Fa sedang dalam pemusnahan
terakhir. Tetapi waktu yang dipersiapkan bagi manusia untuk Xiulian sudah kehilangan
terlalu banyak, tidak mungkin ditebus kembali. Seratus juta orang yang datang lagi,
dijamin tidak akan sama dengan kalian, tidak akan bisa mengejar dan mengikuti kalian.
Akan tetapi, apakah kita sudah tidak melakukan pekerjaan penyebaran Fa lagi? Masih
harus dilakukan, karena masih ada hal-hal tahap berikutnya yang perlu dilakukan bagi
umat manusia, masih ada banyak orang belum berkultivasi, belum belajar, perlu
membuat orang-orang yang tidak mengenal Fa agar mengenalnya.
Pengikut: Menyebarkan Fa ke daerah yang jauh perjalanannya, saya khawatir hal ini
bisa mengganggu urutan Xiulian yang Shifu atur bagi pengikut?
Shifu: Ini tidak akan terjadi. Jika di daerah yang sangat jauh dan terpencil tidak ada
orang yang mengenal Fa, tidak ada salahnya bagi kalian pergi ke sana menyebarkan
Fa, juga tidak akan menunda Xiulian anda karena hal ini. Sambil melakukan pekerjaan
penyebaran Fa sambil tiada hentinya anda sendiri membaca buku dan berlatih Gong,
itu sendiri berarti sedang Xiulian.
Pengikut: Tingkatan yang dapat diresapi "egois" sampai seberapa tinggi? Bagaimana
kita dapat menembus tingkatan tersebut?
Shifu: Sebuah kehidupan sampai bisa menyimpang dari Fa, bisa jatuh ke bawah dari
tingkat tinggi, adalah karena mereka telah mempunyai sifat egois. Penyebab manusia
mempunyai sifat egois ialah dalam pikiran manusia telah ada banyak konsep tidak baik
yang terbentuk pasca lahir. Sesungguhnya ini adalah polusi pikiran. Sedangkan Dewa
pada tingkat yang lebih tinggi mereka memang lebih bersih murni dan lebih suci. Jika ia
telah mempunyai sesuatu yang tidak seharusnya ada padanya, maka berarti ia tidak
murni. Anggapan anda perihal konsepsi dan bentuk dari tingkatan itu seyogianya tidak
ada.
Pengikut: Guru mengatakan kita tidak hanya ada kemungkinan balik ke tempat semula
di mana jiwa kita terbentuk, bahkan masih mungkin mencapai lebih tinggi.
Shifu: Barangkali akan ada, tetapi sungguh terlalu sulit. Ada satu hal, asalkan anda
terus berkultivasi, saya tidak akan meninggalkan satu orang sekalipun. (Tepuk tangan)
Saya pasti akan berusaha agar anda kembali ke tempat semula di mana anda
terbentuk. (Tepuk tangan) Perihal ingin pergi ke tempat yang lebih tinggi, hal ini
tergantung pada anda sendiri. Memang ada yang khusus, yang sangat khusus dalam
hal ini. Sesungguhnya kalian sendiri sedang berpikir dengan menggunakan pikiran
manusia. Di dalam kehidupan anda, yang terpenting ialah kembali ke tempat anda
semula, itu adalah kehendak hati anda yang paling besar dan hasrat anda yang paling
indah. Bagi kehidupan tidak dinilai dari seberapa tinggi posisinya, melainkan dia dapat
memperoleh apa yang seharusnya dia sendiri peroleh, itu sudah memuaskan, itu
adalah kebahagiaan, tetapi dengan bahasa manusia kedengarannya sangat sembrono.
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Karena manusia selalu mempunyai sebuah nafsu keinginan yang tanpa batas untuk
menelaah segalanya, sifat ini tidaklah baik. Dewa tidak mempunyai sifat yang demikian.
Alam semesta bagi makhluk hidup adalah tanpa tepi tanpa batas, tidak dapat terlihat
ujungnya, maka segala yang ingin mengetahui tentang hal-hal yang lebih tinggi, itu
adalah sesuatu yang menakutkan yang tanpa batas, itu tidak benar.
Dalam Xiulian di masa lampau memang ada yang kultivasinya sangat tinggi, tetapi
penderitaan yang ditanggung amat besar! Saya memberi anda sebuah contoh. Di saat
saya mengerjakan hal ini, dengan segenap kemampuan tiada hentinya meluruskan Fa
menerobos menuju mikroskopis, saya mengerjakannya dari bawah beranjak ke atas.
Dengan demikian saya telah mengerjakannya sampai suatu tempat apa? Yaitu sampai
suatu tempat yang jauh melampaui keberadaan tubuh manusia. Tempat itu seluruhnya
dipenuhi oleh materi, dipenuhi kehidupan yang eksis dalam bentuk materi.
Dalam suatu periode sejarah yang khusus saat perubahan besar alam semesta,
ada beberapa Dewa tergulung masuk ke dalam tingkatan itu, tidak dapat turun, maka
berdiamlah di sana. Mereka merasa di sana sangat tidak berarti, sepenuh hati ingin
turun kembali ke tempat semula. Itu tidaklah seperti yang anda bayangkan, bukan
berarti yang tinggi tentu baik. Belakangan ketika saya mengerjakan sampai tahap itu,
saya telah mengantarkan mereka pulang, mereka merasa sangat senang. (Tepuk
tangan) Ada sebagian perkataan terdengar seperti sangat misterius. Saya sekarang
duduk di sini adalah seorang Li Hongzhi dengan wujud manusia yang sempurna. Yang
saya beri tahu kalian adalah prinsip hukum, yang saya utarakan kepada kalian
semuanya adalah kejadian yang benar. Akan tetapi, segala kemampuan saya tidak
terwujud pada sisi manusia ini. Karena saya tidak perlu menggunakan kemampuan
yang demikian untuk mengasimilasi dan meningkatkan kalian, dengan prinsip hukum
Dafa kalian sudah dapat menyempurnakan segalanya.
Pengikut: Saya mendengar bahwa setiap membaca "Zhuan Falun" satu kali dapat
melepaskan satu lapis tempurung? (Para praktisi tertawa)
Shifu: Anda sekalian jangan menertawakannya, saya lihat memang ada keampuhan
seperti ini. Penghayatan anda setelah pertama kali membaca habis "Zhuan Falun,”
tidak terulang pada kedua kali anda membacanya. Maka saya memberi tahu anda
sekalian harus banyak-banyak membaca. Anda dapat menyadari prinsip yang lebih
tinggi karena anda telah memasuki taraf kondisi tersebut, bila belum mencapai taraf
kondisi itu maka tidak memperkenankan anda mengetahui prinsip pada tingkat itu.
Pengikut: Jumlah frekuensi membaca Fa apakah ada hubungannya dengan tingkat
kesempurnaan yang dicapai?
Shifu: Jumlah frekuensi membaca Fa dapat menambah proses kemajuan pencapaian
kesempurnaan anda. Dapat atau tidak mencapai kesempurnaan masih harus ditambah
Xiulian anda dan aspek lainnya. Sesungguhnya anda dapat membaca buku secara
demikian, saya tahu bahwa apapun juga dapat dilakukan dengan baik.
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Pengikut: Dua orang yang dasar bawaannya sama berada dalam lapisan masyarakat
yang berbeda, setelah mencapai kesempurnaan apakah mereka dapat mencapai
tingkatan yang sama?
Shifu: Xiulian tidak memandang lapisan apapun dari masyarakat manusia, tidak
membeda-bedakan miskin, kaya, hina, semuanya diperlakukan sama. Jika datang dari
satu tingkatan yang sama, tentu tidak ada selisih sedikitpun, dijamin adalah sama. Jika
mereka bukan dalam satu aliran, ini juga tidak ada masalah. Jika ada yang melakukan
suatu sumbangsih khusus, akan dapat membuat proses Xiulian anda maju satu
langkah besar. (Tepuk tangan) Akan tetapi, saya pikir kita jangan mengerahkan upaya
dalam hal ini dengan mencari sebuah jalan pintas, pulang ke rumah lalu melakukan
lebih banyak lagi perbuatan baik. Bila tidak ditangani dengan benar hasilnya malah
sebaliknya, bukan berarti anda sekalian ingin bagaimana lalu dapat diwujudkannya.
Pengikut: Ada pembimbing tertentu tidak sesuai dengan tuntutan Dafa, ada praktisi
mohon supaya diganti, bagaimana menangani hal ini?
Shifu: Jika orang tersebut merusak Fa, itu tentu harus diganti. Sekalipun tidak diganti,
saya kira para praktisi siapapun juga tidak akan dekat bersamanya lagi, dengan
sendirinya dia sudah bukan apa-apa lagi. Jika dia bukan merusak Dafa, hanya terdapat
masalah pada cara kerjanya, maka kita secara niat baik memberi tahu dia di mana
letak kesalahannya. Dia mungkin dapat menyadarinya, mungkin juga tidak, tetapi dia
juga adalah orang Xiulian, pada akhirnya tentu dapat menyadarinya, mungkin perlu
sebuah proses. Jika demikian apakah di dalam proses tersebut kita juga berubah
menjadi sangat tanggap pada kesalahannya, sehingga di dalam hati sendiri selalu tidak
dapat menerimanya? Bila begitu anda telah jadi berketerikatan, anda telah berubah jadi
mencari ke luar. Apakah anda tidak dapat berpikir sejenak mengapa kesalahan dia
telah terlihat oleh anda? Mengapa kesalahannya membuat hati anda begitu tidak
nyaman? Apakah di antaranya juga ada kesalahan anda sendiri, mengapa memandang
masalah ini jadi begitu besar? Di saat menemui suatu masalah dalam segala aspek,
selalu harus mengultivasi diri sendiri, melihat diri sendiri.
Jika pembimbing tersebut kultivasinya benar-benar baik, saat anda menunjukkan
masalah yang ada padanya, dia benar-benar dapat mengintrospeksi diri sendiri. Jika
pembimbing tersebut tidak mengintrospeksi diri sendiri di saat orang lain menunjukkan
masalahnya, maka saya katakan pembimbing tersebut belajar Fa-nya sangat jelek,
harus melakukan perbaikan besar. (Tepuk tangan) Bukan berarti menuruti seseorang,
karena kalian semua berada di tengah Xiulian, semua ada keterikatan dan hal-hal yang
tak dapat dilepas masing-masing. Mungkin anda benar, mungkin juga anda salah.
Kesalahan anda juga dapat memandang kebenaran orang lain menjadi salah,
kebenaran anda juga mungkin memandang kesalahan orang lain menjadi benar.
Anda semuanya sedang Xiulian, anda tadi setelah mendengar saya mengucapkan
sepatah kata semuanya bertepuk tangan, saya katakan bahwa saya sedapat mungkin
tidak meninggalkan seorang pengikut yang memperoleh Fa. Sayapun dapat berbuat
demikian, mengapa kalian tidak dapat memperlakukan semua orang dengan maksud
baik? (Tepuk tangan) Jika kalian dapat mencari ke dalam lubuk hati sendiri di saat
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mengalami konflik, apakah saya ini bermasalah? Saya katakan segala hal apapun juga
mudah diatasi, dengan demikian tingkat kemajuan Xiulian akan cepat sekali. Tetapi
saya juga hanya dapat memberi tahu kalian secara demikian. Di dalam proses Xiulian
kalian yang realistis, sekalipun kalian tahu persis bahwa itu salah, kalian juga sulit
melewatinya, maka hanya dapat dikatakan biarlah kalian sedapat mungkin melakukan
dengan baik dan gigih maju. Konflik memang sulit dihindari, tanpa konflik niscaya tidak
ada peningkatan. Jika pembimbing telah berbuat dengan baik, praktisi telah berbuat
dengan baik, di lingkungan ini semua orang siapapun sudah tidak ada konflik lagi, lalu
siapa yang merasa senang? Iblislah yang merasa senang, saya tidak senang. Karena
kalian telah kehilangan lingkungan Xiulian, kalian tidak dapat meningkat, tidak dapat
mencapai tujuan untuk pulang kembali. Maka anda jangan memandang konflik sebagai
sesuatu yang tidak baik.
Saya sering mengatakan manusia mengalami sedikit penderitaan bukanlah
sebuah kerugian. Apakah tidak terpikirkan oleh kalian bahwa konflik itu juga adalah
penderitaan? (Tepuk tangan) Maka pada beberapa waktu yang silam, di antara
pengikut Dafa kita di Amerika Serikat hal semacam ini lebih banyak terjadi. Tentu saja,
kalian bagaimanapun juga tidak seperti praktisi di daratan Tiongkok yang memperoleh
Fa begitu awal, semua orang memahami dengan begitu cepat, proses demikian sudah
berlalu. Saya kira mulai sekarang, terutama satu periode waktu belakangan ini
keadaannya sudah cukup baik, pemahaman praktisi lama terhadap Fa juga sudah
sangat tinggi, tidak lagi seperti semula begitu ekstrem dalam melakukan suatu hal, ini
sangat baik. Saya pikir mulai sekarang akan makin baik, karena anda sekalian sedang
menuju dewasa, pemahaman terhadap Fa makin lama makin tinggi.
Ada orang yang mengatakan: Guru, saya sangat cemas karena tidak merasa sakit
sewaktu bersila tungkai, apakah dengan tiada penderitaan begini Xiulian saya jadi tidak
pesat? Orang lain dapat memahami sampai taraf ini, lalu mengapa anda tidak dapat
bersikap senang di saat datangnya konflik? Wah, kali ini datanglah kesempatan bagi
saya untuk meningkat. Manusia di saat mengalami konflik selalu melemparkannya ke
luar, saling melempar, maka dalam keadaan tanpa konflik anda menjadi tidak gelisah,
rasanya enak, jika timbul konflik kalian sebaliknya tidak mau mengalah. Konflik itu
sendiri adalah sebagian dari beratnya kultivasi. Ada yang mengatakan: saya tidak lagi
menyentuh masyarakat, usia saya sudah lanjut. Anda sudah berusia lanjut, demi
meningkatkan anda agar mencapai kesempurnaan, biarpun anda duduk di sisi ranjang
juga akan dibuatnya terpikir pada hal-hal yang menjengkelkan di masa-masa lalu. Biar
anda duduk di situ kemarahan, marahnya bukan kepalang, setelah marah begitu lama
akhirnya sadar: oh, saya adalah orang Xiulian tidak seharusnya marah begini. Sifat hati
ini niscaya harus disingkirkan untuk anda. Pokoknya bila anda ingin enak-enak, tentu
tidak dapat meningkat, saya justru tidak boleh membiarkan anda enak-enak.(Tepuk
tangan)
Di tengah konflik baru dapat menyingkirkan sifat hati manusia, di tengah konflik
baru dapat mengetahui di mana letak kesalahan diri sendiri. Ketika terjadi konflik
dengan orang lain dijamin karena hati anda telah bangkit, sangat nyata sekali. Jika
anda tidak mengekang hati tersebut pada saat sekejab itu, anda masih saja
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bersitegang dengan orang lain, masih saja berdebat atas dalih anda, proses anda yang
terikat pada perdebatan dalih niscaya adalah proses penampilan dari keterikatan hati
anda yang kuat. Jika dapat terus mengoreknya ke dalam lagi, coba lihat apa
motivasinya, maka akan dapat menemukan akar dari sifat hati tersebut. (Tepuk tangan)
Oleh sebab itu anda sekalian harus berkultivasi atas kesadaran sendiri di dalam Xiulian,
anda tidak dapat selalu memikirkan agar Fashen saya menunjukkannya untuk anda,
Fashen pasti tidak akan secara langsung memberi tahu anda bagaimana berbuat.
Anda sekalian tahu, saya tadi mengutarakan kepada kalian, di saat saya sedang
meluruskan Fa dengan tiada hentinya menerobos ke tingkat mikroskopis, mengapa ini
dapat dilakukan? Karena saya telah mencengkram semua bagian-bagian yang penting
dari berbagai tingkat berbeda di dalam genggaman ini, (Tepuk tangan) maka mereka
tidak bisa kabur. Tentu saja ada sebuah masalah, di dalam proses pemusnahan, ketika
dimusnahkan menjadi sesuatu yang seperti debu dan disebarkan ke bawah (karena dia
tidak baik barulah dimusnahkan, dia bahkan lebih jahat daripada iblis, ketika
dimusnahkan, karena dia memang adalah benda yang buruk, di saat menjelang ajal
masih berpikir buruk), maka secara khusus diturunkan di sekitar kota Beijing.
Anda semua tahu, cuaca Beijing ketika itu, orang-orang sangat cemas. Apa
gerangan kota Beijing ini? Selama dua tahun ini cuacanya seperti berawan tapi bukan
awan, seperti kabut tapi bukan kabut, materi yang mengambang di udara partikelnya
sangat besar, dapat terlihat dengan mata. Dikatakan itu adalah gas pembuangan
kendaraan bermotor, segera membenahi gas ekor kendaraan bermotor. Saya kira ini
tidak berkaitan dengan kendaraan bermotor. Gas pembuangan kendaraan adalah
karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida (CO2), sedangkan materi yang
mengambang di udara utamanya adalah senyawa nitrogen. Kendaraan bermotor di
Amerika Serikat banyaknya luar biasa, lalu lintas di jalan ibarat air yang sedang
mengalir, sudah beberapa puluh tahun juga belum mencapai tingkat polusi yang
demikian, maka ini bukan masalah kendaraan bermotor. Dikatakan pencemaran
industri, walaupun di negara berkembang pencemaran industrinya cukup parah, juga
tidak mencapai taraf yang demikian. Terutama di Beijing juga tidak ada begitu banyak
industri yang menyebabkan polusi. Dikatakan karena pembakaran batu bara, namun
sekarang semuanya menggunakan pemanas udara, cerobong besar juga jarang.
Sekalipun dahulu ketika pemanasan dengan api tungku, setiap rumah terdapat
cerobong tungku, saat itu tingkat pencemarannya juga tidak sampai begini. Bila
dikatakan ia bukan pencemaran semacam itu, tentu mereka tidak percaya, saya juga
tidak perlu memberi tahu mereka, manusia suka mengatakan apa terserah mereka.
Sesungguhnya ini adalah materi yang sangat buruk, yang eksis dalam ruang
dimensi yang dimusnahkan secara mikroskopis, sedang tiada hentinya turun ke bawah.
Jika naik pesawat udara, begitu pesawat naik dari bandara melintasi ketinggian 500
meter, langit biru terlihat sangat indah, namun begitu memandang ke bawah, wah,
seperti ada sebuah selubung yang menutupinya. Dari mana ia datang sudah lama juga
tidak buyar? Ia datang dari tingkat mikroskopis, maka tidak dapat diselidiki dengan jelas
dari mana datangnya ia. Ia datang dari partikel yang lebih kecil dari molekul permukaan,
maka tidak dapat diselidiki dengan jelas dari mana ia datang, akhirnya diketahui ia
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adalah senyawa nitrogen. Benda senyawa nitrogen ini (kalian yang mempelajari kimia
mungkin semuanya tahu) adalah materi organik yang mengambang seperti debu, sama
dengan asap yang keluar dari tungku pembakaran jenazah, ia sesungguhnya muncul
dari pemusnahan kehidupan buruk pada tingkat mikroskopis.
Pengikut: Artikel "Membentuk lagi umat manusia,” "Metamorfosa" dan "Berdialog
dengan waktu" ditulis oleh Guru pada tahun 1996 dan 1997, mengapa pada tahun
1998 baru diperlihatkan pada kami?
Shifu: Memang ada sebabnya mengenai kapan waktunya saya keluarkan dan
perlihatkan kepada kalian. Karena di saat peristiwa yang saya lihat telah muncul, saya
segera menulisnya. Sampai dia muncul secara umum saya seyogianya
memublikasikan.
Pengikut: Seiring dengan pembicaraan Guru tentang struktur alam semesta yang
makin besar, pandangan dan wawasan saya seakan-akan juga sedang membesar.
Tujuan guru berbicara demikian adalah…?
Shifu: Bukankah semua itu sudah anda utarakan. Sesungguhnya saya sedang
memperbesar volume anda, segala sesuatu dari kalian juga harus ikut diperbesar dan
dikembangkan. Saya katakan badan langit di tengah alam semesta juga adalah sebutir
debu, sekalipun apa yang telah saya utarakan kepada kalian, yang dapat dimengerti
oleh kalian, bahkan yang lebih tinggi jutaan kali, milyaran kali daripada itu juga adalah
sebutir debu dalam alam semesta. Selain saya tidak ada siapapun yang mengetahui
apa gerangan dari ujung alam semesta. (Tepuk tangan) Lagi pula di dalam alam
semesta ini adalah amat besar dan rumit, pikiran manusia tidak sanggup
menampungnya, tidak ada bahasa yang demikian, maka saya juga tidak ada cara
untuk melukiskannya kepada kalian. Sesungguhnya biarpun bagaimana saya
mengutarakan kepada kalian, juga tidak lepas dari sebuah sistem. Persis seperti bumi
kita adalah sebuah partikel, tetapi saya beri tahu kepada kalian, partikel seperti bumi ini
memenuhi segenap badan langit alam semesta, sama seperti partikel sebesar itu di
dalam udara yang membentuk partikel udara, ia memenuhi segala-galanya, coba anda
katakan badan langit ada seberapa besar?! Yang saya utarakan kepada kalian adalah
diutarakan dari satu sistem, sedangkan tingkat kerumitannya sungguh tidak ada
bahasa untuk melukiskannya, digambarpun tidak bisa, karena kerumitan strukturnya
seperti bidang dimensi bersilangan yang berjuta-juta banyaknya menjadi satu, kendati
demikian juga tidak mampu memanifestasikannya. Maka sangat sulit mengutarakan
secara jelas kepada kalian. (Tepuk tangan) Tetapi kalian di dalam "Zhuan Falun,”
ketika Xiulian mencapai tingkat tertentu, kalian akan memahami sendiri di dalam pikiran,
dapat memahami kebesarannya, namun tidak dapat diungkap dengan kata-kata.
(Tepuk tangan)
Pengikut: Mengapa Qing begitu sulit dilepaskan?
Shifu: Saya beri tahu anda, sebagai manusia, perangkat bagian luar anda ini tumbuh
di dalam Qing, sejak lahir berada di dalam Qing ini. Sel tubuh yang membentuk
perangkat bagian luar anda tumbuh di dalam lingkungan Qing ini. Jika anda terpisah
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darinya, anda sudah bukan manusia lagi, itu adalah Dewa. Manusia terikat pada Qing,
sesungguhnya adalah pasif, namun manusia malah menganggapnya sebagai aktif.
Pengikut: Homoseksual adalah dosa, namun saya terjerumus dalam penderitaan dan
putus asa, saya percaya pada Sejati - Baik - Sabar, apakah saya pantas untuk Xiulian?
Shifu: Di bawah efek tuntutan pikiran masa kini yang tidak benar, di bawah efek
pengarahan propaganda masa kini yang tidak benar serta erosi dari lingkungan ini,
manusia mungkin akan berbuat banyak kesalahan, maka bukan berarti anda tak
tertolong lagi. Anda boleh belajar Dafa, untuk memperbaiki pikiran dan perilaku anda
yang tidak benar, persis seperti yang saya utarakan mengapa bisa terjadi homoseksual?
Sesungguhnya adalah manusia terikat pada Qing secara pasif. Jika anda terikat
padanya, dia akan menimbulkan berbagai keterikatan dalam pikiran anda, dengan
demikian terbentuk berbagai konsep bahkan konsep yang menyimpang. Anda tiba-tiba
menyukai sebuah gerak-gerik atau wujud dari seseorang, lama-kelamaan anda akan
menyukai hal-hal tersebut dengan keterikatan; atau mungkin anda justru suka pada
sikap dan penampilan orang tersebut, maka lama-kelamaan akan terbentuk sebuah
konsep, yaitu suka pada penampilan dia itu. Dengan demikian hal-hal tersebut secara
perlahan-lahan makin kuat, dia akan mengendalikan pikiran anda. Maka di saat anda
suka pada sesuatu lalu terbentuk menjadi konsep, dia makin lama akan makin kuat,
bagi yang mentalitasnya menyimpang, perlahan-lahan pikiran yang menyimpang ini
akan membesar sehingga berkembang menjadi makin menyimpang. Maka
homoseksual ini adalah sejenis benda yang menyimpang di dalam Qing,
sesungguhnya ia juga terbentuk dari sebuah konsep, hanya saja konsep tersebut
menyimpang.
Sedangkan manusia ketika itu menganggap semua benda tersebut adalah dirinya
sendiri, sesungguhnya adalah benda yang terbentuk oleh pemahaman tidak benar dari
diri sendiri setelah lahir, dia sebaliknya mengendalikan anda, anda malah menganggap
itu adalah pikiran anda sendiri. Manusia tidak pernah mengira konsep pribadinya bukan
merupakan dirinya sendiri, anda tentu tidak mengetahui karma pikiran yang terbentuk
oleh diri sendiri. Niat apapun yang direfleksikan oleh karma pikiran tidak pernah anda
pikirkan matang-matang apakah dia adalah diri anda sendiri, sesungguhnya niat yang
terefleksi dalam pikiran belum tentu adalah anda. Tetapi pikiran yang tidak benar ini
bukan tidak dapat diperbaiki, karena dengan belajar Dafa, berarti menghendaki
seseorang menempuh jalan yang lurus, berbuat dengan lebih baik. Saya pikir di dalam
Dafa apapun dapat diperbaiki. Tidak ada masalah bagi yang mengajukan pertanyaan
ini, anda boleh belajar Fa. Tetapi anda harus benar-benar bertanggung jawab terhadap
diri sendiri, terutama harus menolak pikiran semacam itu. Dia sedang mencelakakan
anda, dia sedang menyuruh anda melakukan hal yang tidak pantas sebagai manusia,
dia sedang menyeret anda masuk ke dalam neraka, orang yang hatinya telah
menyimpang malah mengira itu adalah dirinya sendiri. Di saat konsep itu begitu muncul
yang membuat anda menyukai sesama jenis, anda harus ingat betul bahwa dia
bukanlah diri anda, dia datang lagi mencelakakan anda. Tetapi karena anda sudah
sejak lama menurutinya secara pasif, sekali dituruti malah merasa enak sekali, maka
jadilah homoseksual. Pikiran begini harus diperbaiki.
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Pengikut: Saya sekarang berusia 50 tahun, tapi ada praktisi melihat saya berusia 16
atau 17 tahun, apakah ini wujud saya pada ruang dimensi lain, atau diri saya di dalam
Xiulian?
Shifu: Masalah ini sudah pernah saya bicarakan. Kalian yang hadir di sini tak peduli
berapa usianya, ini bukanlah usia anda secara hakiki, bukan usia anda yang
sesungguhnya, ini adalah manifestasi yang terlihat pada waktu dan lingkungan
manusia. Mungkin anda sekarang berusia 60 sampai 70 tahun, namun Yuanshen anda
hanya berusia tujuh atau delapan tahun; mungkin anda telah berusia 40 sampai 50
tahun, Yuanshen anda baru berusia 17 atau 18 tahun. Tetapi anda setelah melalui
Xiulian, segalanya dari anda termasuk permukaan manusia niscaya akan
bertransformasi menuju kondisi yang paling baik dan paling muda, ini adalah pasti.
Pengikut: Saya adalah orang Barat, seorang pemain sulap profesional, saya kira tanpa
kemampuan supernormal, pertunjukan sulap David Cooperfield dapat saja diperagakan,
saya percaya apa yang anda katakan adalah benar, tapi dalam hati saya masih sangat
kontradiktif.
Shifu: Sulap adalah keterampilan, dengan mengandalkan kecepatan tangan, atau
bantuan alat penyelubung, dia mutlak tidak dapat disamakan dengan kemampuan
supernormal. Namun keterampilan tertentu dari seseorang apabila sudah mahir, juga
dapat timbul semacam keadaan yang menyerupai kemampuan supernormal. Misalkan
saja, ada orang melepaskan topinya kemudian dilemparkan bolak balik, dilempar dari
sini dan ditangkap di sana, lemparannya sangat cepat, namun gerakan tangannya
terlihat tidak cepat, tapi dia dapat menangkapnya. Yaitu setelah melewati waktu yang
lama dia juga dapat timbul sesuatu yang menyerupai kemampuan supernormal, yang
dapat menyeimbangkan selisih waktu, maka seyogianya dapat memerankan fungsi
seperti itu.
Anda sekalian tahu latihan Taichi Quan mengayun lambat, bagaimana dapat
dipergunakan untuk bertarung dengan sungguhan? Anda lihat dia mengayun lambat,
kemampuan Gong-nya dapat menyeimbangkan waktu. Dia tidak menggunakan waktu
dari ruang dimensi ini, dengan mata manusia anda melihatnya sangat lambat, namun
sesungguhnya gerakannya amat cepat. Di saat anda memukulkan tinju dengan lebih
cepat juga tidak secepat dia, dia bergeser lambat mengayun namun pukulannya sudah
dapat mengenai anda. Karena Taichi Quan tidak mewariskan teori kebatinannya,
manusia sekarang juga tidak tahu sebab sebenarnya dari keberadaan Taichi Quan.
Anda sekalian tahu, perbedaan waktu, perbedaan ruang dimensi adalah cukup besar.
Kita orang timur pernah mendengar cerita legenda ini, yang disebut kesaktian kaki
Dewa. Anda melihat seorang pak tua sedang berjalan, ia berjalan sangat lambat,
jalannya lambat dan santai, namun anda sekalipun naik kuda juga tidak dapat
mengejarnya. Yang dimaksud ialah pergerakannya tidak berada pada satu ruang
dimensi ini. Sulap itu apabila sudah sangat terampil, saya menemukan mereka kadangkadang juga mengandung kemampuan demikian yang sangat lemah, tetapi mereka
sendiri tidak merasakannya. Mereka sendiri juga tidak tahu, dikira adalah sebuah teknik,
setelah terlatih menjadi terampil, mungkin juga adalah demikian maksudnya. Tetapi
sulap dengan menggunakan kemampuan supernormal tidak akan bisa dilakukan.
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Pengikut: Di saat kami menerjemahkan dan mengecek dengan buku-buku Dafa,
bagaimana baru dapat terhindar dari kemungkinan bercampur masuknya konsep
manusia dari diri sendiri, serta hal-hal manusia lainnya?
Shifu: Di daratan Tiongkok, dahulu ketika mereka baru mulai menerjemahkan versi
bahasa Inggris, sering terjadi perdebatan. Mengapa berdebat? Dia selalu merasa
terjemahan orang lain tidak baik, orang lain juga merasa terjemahannya tidak baik, ini
dikarenakan dua orang tersebut tidak berada pada satu taraf kondisi, tidak berada pada
satu tingkatan yang sama, apa yang disadari tidak dapat diungkap secara lisan, maka
akan terasa pendapat orang lain tidak benar. Namun begitu dia katakan, dia sendiri
juga merasa tidak benar, orang lain juga merasa tidak benar, mengapa demikian?
Karena prinsip tingkat tinggi hanya dapat dipahami dalam hati tidak dapat diungkapkan
dengan kata. Saya sejak dini sudah mengucapkan perkataan ini, yaitu jika anda ingin
menuliskan prinsip tingkat tinggi melalui buku "Zhuan Falun" ini, itu mutlak tidak
diizinkan, anda juga tidak dapat menulisnya. Karena prinsip tingkat tinggi tidak boleh
diperlihatkan kepada manusia, tidak boleh bermanifestasi di dunia manusia, anda
hanya dapat melihatnya di dalam proses Xiulian anda, praktisi Xiulian dapat
mengetahui, namun orang lain tidak dapat, beginilah prinsipnya. Maka bila anda ingin
menerjemahkan buku, hanya dapat menerjemahkan arti paling permukaan dari huruf
dalam istilah tersebut, itu sudah cukup. Arti istilah pada permukaan sudah anda
terjemahkan dengan tepat, maka kandungan makna di belakangnya akan saya
tambahkan, dengan sendirinya ia adalah Fa, sudah dapat memerankan fungsi. Hal
mengenai terjemahan adalah demikian kiranya.
Kalian acap kali berpikir terjemahan orang lain tidak benar, terjemahan anda
benar, sehingga terjadi perdebatan, sesungguhnya anda akan menemukan apa yang
anda katakan juga tidak benar, artinya anda hanya dapat memahami dalam hati namun
tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Prinsip yang disadari pada tingkat tinggi,
tidak dapat dituliskan dengan bahasa manusia. Jika ingin ditulis, maka cukup dengan
menerjemahkan secara tepat huruf permukaan dari istilah tersebut, sedapat mungkin
carilah istilah yang tepat untuk diterjemahkan, dengan demikian konsep pribadi tidak
mudah terbawa masuk.
Pengikut: Saya sudah banyak kali melihat Falun yang terang dan putih, di tengahnya
adalah simbol "

" yang merah, apakah saya ini terjadi penyimpangan?

Shifu: Tidak, warna yang terlihat oleh anda dikarenakan suatu sebab dari Tianmu anda,
tidak terjadi penyimpangan. Falun ini adalah miniatur alam semesta, di dalam alam
semesta ada beberapa warna darinya memang berubah-ubah, merah-jingga-kuninghijau-birulangit-biru-ungu-berwarna-tanpa warna, ada banyak macam warna bukan
warna itu seutuhnya. Kami merasa warna demikian lebih cemerlang maka dijadikan
lambang Dafa kita. Selain warna emas dari simbol " " tidak berubah, warna Taichi
tidak berubah, warna lainnya semua dapat berubah. Lagi pula komposisi warna dari
materi yang eksis dalam ruang dimensi lain, tidak seperti warna pada ruang dimensi
manusia ini yang terkomposisi dari molekul. Warna pada ruang dimensi itu
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terkomposisi oleh partikel materi yang lebih halus, maka pancaran warnanya terlihat
begitu halus bukan main indahnya.
Melalui konferensi Fa selama dua hari ini, terutama pembicaraan para praktisi
kemarin sore, ada banyak praktisi sangat tersentuh. Konferensi Fa telah memberikan
sebuah kesempatan bagi Xiulian kalian untuk menemukan jarak perbedaan, telah
memberikan sebuah kesempatan untuk memperkuat keyakinan Xiulian kalian. Maka
apa yang dapat kalian peroleh dan kalian pahami dalam konferensi Fa kali ini, harus
dijelujuri ke dalam Xiulian kalian selanjutnya, agar diri sendiri benar-benar meningkat
dengan secepatnya, gigih maju dengan lebih cepat, ini barulah yang paling krusial.
Konferensi Fa sendiri bukan merupakan tujuan, tujuannya ialah agar anda
sekalian bagaimana dapat meningkat dengan lebih baik. Saya juga tahu pemahaman
kalian terhadap Fa makin lama makin tinggi, ada banyak hal tidak perlu saya
mengatakannya, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab hari ini, ada
banyak hal kalian juga mengerti.
Konferensi Fa kali ini semula adalah konferensi berbagi pengalaman yang bersifat
lokal bagi daerah Amerika Serikat barat, sekarang jadi bersifat lebih luas. Biarpun anda
datang dari mana, bawalah pulang pengalaman-pengalaman dari konferensi Fa kita
kali ini, setidaknya kalian sendiri harus ada suatu peningkatan melalui konferensi Fa
kali ini, dengan demikian baru tidak menyia-nyiakan perjalanan kalian yang telah
menempuh jarak jauh. (Tepuk tangan)
Pengikut: Pengikut yang datang dari berbagai negara dan berbagai daerah mewakili
pengikut Dafa dari masing-masing negara dan daerah kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Saya berterima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan)
Saya juga tidak ingin berbicara banyak lagi, harap anda sekalian gigih maju
dengan tanpa henti, mencapai pemahaman yang lebih tinggi, menerobos tingkatan
dengan lebih cepat, secepatnya mencapai kesempurnaan, terbuka Gong dan terbuka
kesadarannya. (Tepuk tangan)
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